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เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปใหม สลค.สาร ฉบับนี้ จึงไดนำ ส.ค.ส.
พรอมคำอธิบาย และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
พระราชทานแกปวงชนชาวไทยมาเผยแพรดังที่เคยปฏิบัติเสมอมา
เมื่อกลาวถึงปใหม หลายคอลัมนในฉบับนี้ ก็มีสว นเกีย่ วโยง
มาจากการเริ่มตนปใหม ซึ่งไดแก ในคอลัมน สลค. Focus เรื่อง

ผลงานสำคัญในรอบป 2550 ของ สลค. คอลัมนทอ งตางแดน
เรื่อง เหตุการณสำคัญป 2551 ซึ่งสามารถติดตามอานไดจาก
ในเลม
สิ่ ง สำคั ญ ที่ ลื ม ไม ไ ด คื อ การที่ ทุ ก ฝ า ยได ส นั บ สนุ น ใน
การเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อเดือนที่ผานมาผานไปไดดวยดี โดยมีประชาชน
ออกมาใช สิ ท ธิ ม ากเป น ประวั ติ ก ารณ ส ว นขั้ น ต อ ไปทราบมาว า
สวนราชการทั้งหลายไดมีการดำเนินการตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอม
รับรัฐบาลชุดใหม โดยมีเปาหมายทีจ่ ะใหการทำงานของขาราชการประจำ
และขาราชการการเมืองดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให
เกิดประโยชนแกระบบราชการโดยรวม และประโยชนสุขแกประชาชน


4
 
   

11
    ⌫ ⌫  







⌫⌫ 

14
      ⌫   

18


 

 
  ⌫   

20
    
 

     

27
    ⌫  

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร

บทความ/ขอความ หรือความเห็นใด ๆ ทีป่ รากฏใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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พระราชดำรั ส
พระราชทานแก ป วงชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2551
วันจันทรที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประชาชนชาวไทยทัง้ หลาย บัดนี้ ถึงวาระจะขึน้ ปใหม พุทธศักราช 2551 แลว ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี
มาอวยพร แกทา นทุกๆ คน และขอขอบใจทานเปนอยางมาก ในน้ำใจไมตรี ทีท่ กุ คน ทุกฝายแสดงใหเห็น ทัง้ ในคราวที่
เจ็บปวย และในการจัดงานวันเกิดครบ 80 ป รวมทัง้ ไดแสดงความวิตกหวงใยอยางจริงใจ ในการเจ็บปวยของพีส่ าว
ขาพเจา
สถานการณของบานเมืองเราจากปกอ น และตอเนือ่ งมาถึงปทแี่ ลว เปนอยางไรก็เปนทีท่ ราบกันอยแู กใจ
แตอยางไรก็ตาม เราไดมรี ฐั ธรรมนูญ และไดมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผแู ทนราษฎรแลว นับวาประเทศชาติของเรา
ไดผา นหัวเลีย้ วสำคัญอีกขัน้ หนึง่ จึงเปนหนาทีข่ องเราทุกคน ทีจ่ ะตองชวยกันประคับประคอง กิจการของบานเมือง
ใหดำเนินไปดวยดี ใหมคี วามเปนปกแผน และรมเย็นเปนปกติสขุ
ทางทีเ่ ราจะชวยกันได ก็คอื การทำความคิดใหถกู ตรง และแนวแน ในอันทีจ่ ะยึดถือชาติบา นเมืองเปนทีห่ มาย
แตละคน แตละฝาย จะตองเพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว พยายามโอนออนผอนปรนเขาหากัน ดวยไมตรีจติ และ
ความเมตตากรุณา อยากอปญหา และกอเงือ่ นไข อันเปนเหตุใหเกิดความไมสงบ และความแตกแยก
ผใู ดมีภาระหนาทีอ่ นั ใด ก็เรงกระทำใหสำเร็จ ลุลว งไป ใหทนั การณ ทันเวลา ผลงานของทุกคน ทุกฝาย จะได
ประกอบสงเสริมกัน ใหประเทศชาติ อันเปนทีอ่ ยู ทีอ่ าศัยของเรา ดำรงมัน่ คงอยู ดวยความผาสุก รมเย็น ตลอดไป
ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ชี่ าวไทยเคารพบูชา จงคมุ ครอง รักษา ใหปราศจาก
ทุกข ปราศจากภัย ใหมคี วามสุขสบาย สุขใจ และประสบแตสงิ่ ทีพ่ งึ ประสงค ตลอดศกหนานีโ้ ดยทัว่ กัน
ทีม่ า : http://www.kanchanapisek.or.th/speeches/2007/1231.th.html
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีวิสัยทัศน คือ ”สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนองคกรหลักในการสนับสนุน
การบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี ดวยความถูกตอง รวดเร็ว ทันการณ และมีประสิทธิภาพ” โดยมีขอบเขต
ภารกิจหลัก คือ ภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี ภารกิจการประสานราชการกับสวนราชการ ภารกิจราชการในพระองค และภารกิจการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกประชาชน โดยในป 2550 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดำเนินโครงการเพื่อสนองตอบตอวิสัยทัศน
ดังกลาว คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร จึงขอกลาวถึงโครงการเดน ๆ ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดำเนินการมา ดังนี้

การจัดทำรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับสมุดไทย เพื่อนำขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายทรงลงพระปรมาภิไธยตามแบบโบราณราชประเพณี เปนหนาที่ของ
อาลักษณ สลค. โดยตองเขียนดวยลายมือแบบอาลักษณ หรือที่เรียกเปนทางการ
ในปจจุบนั วา “แบบรัตนโกสินทร” ลงในกระดาษพิเศษทีพ่ บั เปนรูปเลมแบบสมุดไทย
จำนวน 3 ฉบับ โดยแตละฉบับถือเปนตนฉบับทีต่ อ งถูกตองตรงกัน และนำขึน้ ทูลเกลาฯ
ถวายทรงลงพระปรมาภิไธยทัง้ 3 ฉบับ เพือ่ เก็บไวทฝี่ า ยนิตบิ ญ
ั ญัติ (สภาผแู ทนราษฎร
เก็บรักษา) ฝายบริหาร (สลค. เก็บรักษา) และราชสำนัก (สำนักราชเลขาธิการ เก็บรักษา)
การเขียนรางรัฐธรรมนูญ ฉบับสมุดไทย พุทธศักราช 2550 ตองมีการเตรียมการ
อยางละเอียดรอบคอบเปนพิเศษ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีขั้นตอนดำเนินการ
ทีแ่ ตกตางจากฉบับกอน ๆ คือ มีขนั้ ตอนการออกเสียงประชามติรบั รางรัฐธรรมนูญดวย
ทำให มี ร ะยะเวลาการดำเนิ น การที่ ก ระชั้ น ชิ ด ซึ่ ง ต อ งดำเนิ น การให แ ล ว เสร็ จ
ตามกำหนดเวลา
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะมีผลสมบูรณและประกาศใช
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ สลค. ถือเปนความภาคภูมใิ จอยางยิง่ ทีไ่ ดเปนสวนหนึง่
ที่ทำใหรางรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผลสมบูรณตามแบบประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ซึง่ มีสว นสำคัญยิง่ ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
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ในชวงระยะเวลา 3 ปทผี่ า นมา สลค. ไดสรางและพัฒนาระบบผปู ระสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาหรือ ปคร. ขึน้ เพือ่ เปนกลไกในการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สลค. ไดจดั ทำ
แนวทางปฏิบัติสำหรับ ปคร. ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหใชเปนกรอบในการดำเนินงาน
ของ ปคร. นอกจากนี้ไดดำเนินการสัมภาษณ ปคร. และผูชวย ปคร. เกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว และนำขอมูลจากการสัมภาษณไปจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2550 เพือ่ ใหไดขอ มูลนำไปประกอบการยกรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวย ปคร. ตอไป
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เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีให
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลทีต่ อ งการเรงรัดการปฏิบตั งิ านของสวนราชการ
สลค. จึงไดจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุน
นโยบายการทำงานของรัฐบาล และเสนอใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2550 แนวปฏิบตั ดิ งั กลาวเปนการกำหนดระยะเวลา
การสงเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ระยะเวลาในการดำเนินการของ
สลค. ในการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สัง่ การ แนวทางการพิจารณานำเรือ่ งเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาสัง่ การ การจัดทำแฟมระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
และการลดเรื่องในวาระจร
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การดำเนินการพัฒนากฎหมายในป 2550 ไดกำหนดไวเปน 2 ลักษณะ คือ การพัฒนา
กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดย สลค. ได
ทำหนาที่เปนผูสนับสนุนและประสานงานเพื่อใหการดำเนินการพัฒนากฎหมายเปนไปดวย
ความเรียบรอย โดยมอบหมายใหบุคลากรของ สลค. เขารวมเปนคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และใหคำชี้แจงแนะนำ
และประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สลค. ไดดำเนินการประมวลมติคณะรัฐมนตรี โดยไดปรับปรุง
รูปแบบและเนื้อหาใหมใหมีลักษณะเปนเรื่องราวที่อานแลวเขาใจงาย และเพิ่มเติมขอมูล
จากภายนอกทีจ่ ำเปน ทำใหเห็นภาพรวมของมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งทีน่ ำเสนออยางมีบรู ณาการ
โดยในปนี้ไดดำเนินการจำนวน 144 เรื่อง เชน งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นโยบายการปราบปรามทุจริต (รัฐบาล
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท) สุวรรณภูมมิ หานคร การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต และการจัดตัง้
เขตการคาเสรี (FTA) เปนตน โดยมติคณะรัฐมนตรีทไี่ ดมกี ารประมวลนีไ้ ดเผยแพรในรูปเอกสาร
และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถคนควาไดทางเว็บไซต สลค.

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ
ภายใตความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล สลค. ไดพัฒนาระบบการติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดประเภทเรื่องสำคัญที่ตองรายงาน
ระยะเวลาในการรายงาน รูปแบบการรายงาน และการนำเสนอการติดตามและรายงานตอคณะรัฐมนตรี
เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนแก ส ว นราชการและหน ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะต อ งบริ ห ารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และกอใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดเห็นชอบเมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2550
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  ⌫  ⌫    
        
⌫    

ตอเนื่องจาก สลค. สาร ฉบับที่แลว มีประเด็นคำถาม-คำตอบที่ไดจากโครงการ สลค.สัญจร ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ ดังนี้
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงรัฐบาล แนวปฏิบตั ใิ นการเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีจะเปลีย่ นแปลงไปหรือไม มติคณะรัฐมนตรีของ
รัฐบาลชุดกอนยังคงถือวามีผลอยูหรือไม
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรียังคงเดิม เนื่องจากแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่อง
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑ
และวิธกี ารเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 อยางไรก็ตาม รัฐบาลใหมอาจมีนโยบายหรือแนวปฏิบตั ใิ นรายละเอียดทีแ่ ตกตางไป
จากรัฐบาลเดิมไดแตตองไมขัดกับขอกฎหมายดังกลาว ในสวนของมติคณะรัฐมนตรีนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแลวถือวามีผล
ตัง้ แตวนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ (ยกเวนมติคณะรัฐมนตรีบางเรือ่ งทีร่ ะบุวนั มีผลใชบงั คับไวเปนการเฉพาะ) เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงรัฐบาลไป
มติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเดิมก็ยังมีผลใชบังคับอยูจนกวาจะมีการทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม
โดย สลค. มีหนาที่ที่จะตองรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารขาราชการ และนำเสนอใหคณะรัฐมนตรีชุดใหม
พิจารณาทบทวนวาจะยังคงใชบังคับอยูตอไปหรือไม
กรณีเมือ่ คณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ นหลักการรางกฎหมายและใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา
หาก สคก. ไดแกไขรางกฎหมายผิดไปจากหลักการเดิมในสาระสำคัญทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ จะมีวธิ กี ารใดทีส่ ว นราชการ
เจาของเรื่องจะเสนอความเห็นหรือประเด็นซึ่งขัดแยงกับ สคก. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได
ในกรณีนสี้ ามารถปฏิบตั ไิ ด 2 แนวทางคือ (1) เมือ่ สคก. สงรางกฎหมายซึง่ ปรับแกแลวใหสว นราชการยืนยัน หากสวนราชการไมเห็นชอบ
ในรางกฎหมายนัน้ ก็สามารถเสนอความเห็นวาไมเห็นชอบดวยกับการปรับแกนนั้ ไปยัง สคก. หรือ (2) หาก สคก. สงรางกฎหมาย
ที่ปรับแกนั้นมายัง สลค. โดยไมรอหนังสือยืนยันจากสวนราชการที่เกี่ยวของ สวนราชการสามารถเสนอความเห็นแยงมายัง
สลค. โดยเร็วเพื่อนำเสนอเปนประเด็นใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาได
การรับฟงความเห็นตามหลักเกณฑการตรวจสอบความจำเปนในการตราพระราชบัญญัตมิ หี ลักเกณฑในการดำเนินการอยางไร
การรับฟงความคิดเห็นไมมีหลักเกณฑกำหนดไว วิธกี ารดำเนินการจึงขึน้ อยกู บั ดุลยพินจิ ของสวนราชการผเู สนอรางกฎหมายนัน้
เปนผพู จิ ารณาวากฎหมายจะมีผลกระทบกับผใู ด (เชน สวนราชการ หนวยงานเอกชน หรือประชาชน) อยางไร หรือใครเปนผไู ดประโยชน
หรือเสียประโยชนจากกฎหมายฉบับนั้นโดยตรง (Focus Group) แลวจัดรับฟงความคิดเห็นจากกลุมเหลานั้น
(อานตอหนา 17)
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โดย นายอาลักษณ พงษอาลักษณ
(ตอจากฉบับที่แลว)

 
ตามที่ไดอธิบายไปแลววาเจานายทรงกรมและใชนามกรมมาเปนพระนาม
เจานายนั้นมีมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช มีอยู 2 กรม ตอมาในสมัย
พระเพทราชามีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเปนวังหนา กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
เปนวังหลัง จากนั้นก็มีการแตงตั้งเจานายทรงกรมขึ้นเรื่อย ๆ แตไมมากนัก จนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 ทรงแตงตัง้ สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ สมเด็จพระเจานองยาเธอ
พระราชโอรส-ธิดา พระราชนัดดาทรงกรมหมด กรมตาง ๆ เหลานั้นมีชื่อเรียกตาง ๆ
กันไป จึงเปนทีม่ าของคำวาเจาฟาตางกรม หรือเจานายทรงกรม การแตงตัง้ เจานายทรงกรม
เจานายพระองคนั้นจะมีศักดินาเพิ่มขึ้นดวย เรียกไพลพลมาเขากรมได ตรงนี้จึงเปน
ทีม่ าของตางกรม คือเปนชือ่ ของกรมตาง ๆ สวนเจาฟาคือพระยศของเจานายพระองคนนั้ ๆ
ที่ อ าจจะเกิ ด มาเป น เจ า ฟ า หรื อ แต ง ตั้ ง ขึ้ น มาภายหลั ง ก็ ไ ด ขณะที่ ท รงกรมมี พ ระยศ
เปนเจาฟาอยูแลว ก็เปนเจาฟาตางกรม ถาเปนพระองคเจาก็เปนพระองคเจาตางกรม
แตการแตงตัง้ ใหเจานายทรงกรมนัน้ มีกำหนดกฎเกณฑไววา จะตองเปนพระองคเจาขึน้ ไป
หมอมเจาจะทรงกรมไมได พระองคเจาเวลาทรงกรมก็จะไดชนั้ ตน คือกรมหมืน่ จะเปนขุนไมได
ขณะเดียวกันเจาฟาสมัยแรก ๆ ก็แตงตัง้ เปนกรมหมืน่ เชน รัชกาลที่ 5 เปนเจาฟาชัน้ แรก
ทีท่ รงกรมหมืน่ แลวมาเปนกรมขุน ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลที่ 5 พระองค
ทรงแกใหมวา เปนเจาฟาทรงกรมชัน้ แรกสุดตองเปนกรมขุน จะสูงกวากรมขุนได แตต่ำกวา
กรมขุนไมได เจาฟาหรือพระองคเจาตางกรมก็ดี ก็คือชื่อกรมตาง ๆ สมัยกอนถาอาน
พงศาวดารจะเห็นวาชื่อกรมจะคิดขึ้นมาวาจะชื่ออะไร ครั้นสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจาก
พระองคเสด็จฯ ประพาสยุโรปก็มีพระราชดำริที่ตองพระราชหฤทัยกับทางราชสำนัก
อังกฤษทีแ่ ตงตัง้ ตามชือ่ เมือง รัชกาลที่ 5 เมือ่ จะทรงแตงตัง้ เจานายทรงกรมก็จะพิจารณา
ว า จะให ทำอะไร เช น คุ ม กำลั ง ก็ ใ ช ชื่ อ เมื อ งเป น ชื่ อ กรม เช น เจ า ฟ า อั ษ ฎาเดชาวุ ธ
กรมหลวงนครราชสีมา ก็เปนชื่อเมือง กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ก็เปนชื่อเมือง
ในเวลาเดี ย วกั น ก็ มี นั ย สำคั ญ แฝงอยู คื อ ท า นมี พ ระมเหสี ส ามพระองค ที่ เ ป น พี่ น อ ง
ท อ งเดี ย วกั น ให พ ระยศเท า กั น หมด คื อ สมเด็ จ พระนางเจ า สุ นั น ทากุ ม ารี รั ต น ตอนที่
พระนางเสด็จสวรรคต เดิมพระเจาอยหู วั รัชกาลที่ 5 จะสถาปนาใหเปนสมเด็จพระนางเธอ
เรื่องเสร็จเรียบรอยแลว จนจะพระราชทานเพลิงพระศพอยูแลวจึงเปลี่ยนพระราชหฤทัย

สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน
พระบรมราชเทวี

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
พระนามเดิม
พระองคเจาหญิงสวางวัฒนา

คัดลอกจากเอกสารสรุปการบรรยาย โครงการสัมมนาเพือ่ เพิม่ ทักษะและพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบตั งิ านหนาพระทีน่ งั่ ฯ ในพระราชพิธี รัฐพิธี และการเขาเฝาฯ รับสงเสด็จ
เรือ่ งสถาบันพระมหากษัตริย โดยนายประสพโชค ออนกอ ผชู ว ยราชเลขาธิการ
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ใหเปนสมเด็จพระนางเจาฯ เพราะฉะนั้นพระมเหสีสามพระองคจึงมีพระยศเทากันคือ สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน
สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี สวนโอรส-ธิดา ก็จะมีพระยศเทากัน เปนเจาฟา แตมนี ยั แฝงอยวู า
สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา เปนพี่ สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี เปนนอง เวลาทรงตั้งชื่อกรมที่พระราชทานแกลูกของ
สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนาก็จะเวียนขวาลงใต ทรงกรมพระนามกรมก็จะเปนชื่อจังหวัดลงใตหมดเลย สวนลูกของสมเด็จ
พระนางเจาเสาวภาผองศรี เมื่อทรงตั้งใหทรงกรมพระนามกรมจะเปนชื่อจังหวัดที่ขึ้นเหนือ เวียนซาย เปนนัยวานี่คือฝายขวา
นี่คือฝายซาย แตพระอิสริยยศเทากัน แสดงถึงวารัชกาลที่ 5 ทรงพระปรีชาล้ำเลิศมาก

  
มีอีกสิ่งหนึ่งหากทานสังเกตจะเห็นวาในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินจะมีพระราชอาสนตั้งอยู
แลวก็จะมีผาคลุมพระราชอาสนไว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดำเนินดวยพระองคเอง ทางเจาหนาที่ของ
สำนักพระราชวังจะคอยถอนผาคลุมออก เมือ่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เสด็จไปเกือบจะถึงพระราชอาสน แตถา วาคราใดทีไ่ มไดเสด็จฯ
ดวยพระองคเองแลวมีผูแทนพระองคจะตั้งพระเกาอี้อีกองคหนึ่งไวตางหาก เมื่อผูแทนพระองคนั้นเสด็จฯ ถึงจะตองถวายคำนับที่
พระราชอาสนกอนแลวจึงประทับที่พระเกาอี้ เหตุที่เปนอยางนั้นเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ แทนพระองคไปในงานหนึง่ ปรากฏวา
รัชกาลที่ 6 ซึง่ ขณะนัน้ ดำรงพระยศเปนสยามมกุฎราชกุมาร ไมทรงทราบวาธรรมเนียมเปนอยางไร ก็เสด็จไปประทับพระราชอาสนเลย
กรมหลวงประจักษศลิ ปาคมทานเปนผใู หญทตี่ ามไปในขบวนดวย ไปกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลที่ 5
ซึง่ รัชกาลที่ 5 เห็นวาทำผิดธรรมเนียมแบบนี้ คงจะไมเหมาะสม และเพือ่ ปองกันการทำผิดธรรมเนียมแบบนีอ้ กี จึงไดมพี ระบรมราชโองการวา
คราใดก็ตามที่พระเจาแผนดินไมไดเสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีหรือพิธีใดดวยพระองคใหเอาผาตาดคลุมพระราชอาสนไว แลวจัด
พระเกาอี้ตางหาก เพื่อเจานายจะไดรูวาจะไปประทับที่พระราชอาสนไมได พระราชอาสนมีไวสำหรับพระเจาแผนดินประทับเทานั้น
ไมใชเจานายพระองคอื่นจะมาประทับได

 
ผไู ดรบั พระราชทานทินนาม กับผไู ดรบั พระราชทานบรรดาศักดิ์ คำสองคำนีม้ าดวยกัน
บรรดาศักดิ์คือยศ เชน หมื่น ขุน หลวง พระ พระยา เจาพระยา เปนตน สวนราชทินนามคือชือ่
เช น พระยาอะไร ขุ น อะไร เช น เจ า พระยายมราช เจ า พระยาคื อ บรรดาศั ก ดิ์ ยมราชคื อ
ราชทินนาม สองอันนีต้ อ งมาคกู นั คือบรรดาศักดิต์ อ งมาพรอมกับราชทินนาม บางคนบรรดาศักดิ์
สูงขึน้ ไป อยใู นราชทินนามเดิมก็มี บางคนบรรดาศักดิส์ งู ขึน้ อาจจะเปลีย่ นราชทินนามไปเลยก็ได
เพราะฉะนั้นบรรดาศักดิ์ ราชทินนามก็จะซ้ำ ๆ กันอยู ถาจะทราบวาผูใดคนไหนจึงตองวงเล็บ
ชื่ อ เอาไว ห ลั ง ราชทิ น นาม เช น เจ า พระยาพลเทพ มี เ ยอะแยะ คนไหนต อ งวงเล็ บ ชื่ อ
เจาพระยายมราช (ปน สุขมุ )

เจาพระยายมราช (ปน สุขุม)

 
พระชนมายุคอื อายุ สวนพระชนมพรรษาเปนคำทีแ่ ตงเติมขึน้ ในภายหลังเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ใหสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ก็เปนเฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมแปลวาเพิ่มขึ้น พรรษาแปลวาป เฉลิมพระชนมพรรษาแปลวาขึ้นมาอีกปหนึ่ง
ความหมายเดียวกับพระชนมายุ ตางกันทีว่ า พระชนมายุคอื อายุจริง ๆ จึงมีคำอยสู คี่ ทู ใี่ ชคกู นั อยู ตามตำราโดยทัว่ ไปทีใ่ ชหมายถึงอายุ
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1. พระชนมพรรษา กับพรรษา ใชกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
2. พระชนมายุกบั พรรษา ใชกบั พระเจาอยหู วั ก็ไมผดิ แตตอ งหมายถึงอายุอยางจริงจัง เชน มีพระชนมายุ 79 พรรษา
5 เดือน เปนตน สวนวันคลายวันพระบรมราชสมภพนั้นเรียกวาวันเฉลิมพระชนมพรรษา อยาไปเรียกวาวันเฉลิมพระชนมายุ
อยางถวายพระพร ก็ตองขอใหมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยาไปขอใหมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ถาไปถวายพระพรวาขอใหมี
พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน จะหมายความวา เดิม 1 ป มี 12 เดือน ถวายพระพรวาขอใหมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานคือขอให
ปหนึ่งอาจยาวไปถึง 13 เดือน 15 เดือน ซึ่งผิดความหมาย เพราะฉะนั้นไมใช อยาไปใชผิดอยางเด็ดขาด ถาจะเรียกอายุจริง ๆ
เลยเรียกพระชนมายุไดไมผิด พระชนมายุปจจุบันใชกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
3. พระชันษา กับ ป ใชกบั เจานายทีม่ สี กุลยศตัง้ แตเจาฟาลงมา เจาฟา พระองคเจา เชน สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
4. ชันษา กับ ป ใชกบั เจานายทีม่ สี กุลยศชัน้ หมอมเจา

 
โอกาสกับวโรกาส คำสองคำนี้ ถาเผื่อจะใชในโอกาสที่ดี ๆ ใชไดทั้งสองคำ แตในราชสำนักเวลาผมใชผมกลัวพลาด
ทานผูใหญก็จะสอนไววาเวลาเกรงวาอะไรจะพลาดอยาไปใชคำวาวโรกาส เพราะวโรกาสเปนคำที่แตงตั้งขึ้นใหคลองกับคำวา
พระบรมราชวโรกาส ซึง่ ใชกบั พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั พระองคเดียว พระราชวโรกาสทีใ่ ชกบั สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใชกบั สองกรณี คือเราขอทาน
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสที่จะไปเฝาฯ แลวทานก็เมตตาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเฝาฯ สวนพระองคอื่น ๆ
ก็ใชเปนพระราชวโรกาสและพระวโรกาส ถาจะใชคำวาวโรกาสตองดูใหดี เพราะเปนคำทีใ่ ชในโอกาสทีเ่ ปนมงคลเทานัน้ หากไมเปนมงคล
จะไมใช สำหรับคำวาโอกาสเปนคำกลาง ๆ ถาเปนวโรกาสเมื่อใด ตองเปนวโรกาสที่ดี มีหนังสือฉบับหนึ่งมาถึงสำนักราชเลขาธิการ
ขอพระราชทานฉายาลักษณของสมเด็จพระบรมราชชนนีไปลงพิมพในวโรกาสสวรรคต ซึ่งแปลไดความวา ขอรูปไปลงพิมพใน
โอกาสดีที่ทานตายแลว ซึ่งผิดตองระวัง ถาจะไมใหผิดเลยก็ใชคำวาโอกาสจะดีที่สุด

   
การขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสมีโอกาสเดียวเทานั้นที่จะใช คือขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ
กับทานพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเขาเฝาฯ หรือไมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเขาเฝาฯ สวนขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใชในโอกาสทั่วไป เชน จะขออนุญาตทานเชิญพระบรมฉายาลักษณไปประดิษฐานที่ไหน ฯลฯ

 
ในความหมายเดิม อัญเชิญจะใชกบั นามธรรมเปนสวนใหญ เชน อัญเชิญเทวดามาปกปกรักษาและมีความหมายหลายอยาง
เชน ในทางรูปธรรมแปลวาอุม เหตุนี้เมื่อใชกับเจานายผูใชกลัววาจะไมไพเราะก็ใชอัญเชิญ แตความจริงใชคำวาเชิญคำเดียวก็ได
ขึ้นอยูกับวาจะพิจารณาใชอยางไร จะบอกวาอะไรผิดอะไรถูกคงไมได เพราะใชกัน หากจะใชอัญเชิญก็ไมผิด ไมหาม
(อานตอฉบับหนาครับผม)
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    ⌫ ⌫  
เรือ่ ง ใหวนั ที่ 4 ธันวาคม เปนวันอาสาสมัครพิทกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมหมบู า นแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบใหวนั ที่ 4 ธันวาคมของทุกป เปนวันอาสาสมัครพิทกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมหมบู า นแหงชาติ ตามมติคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ครัง้ ที่ 12/2550 เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2550 ตามทีก่ ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ
ที่มา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 175 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

เรือ่ ง ของบประมาณชดเชยผลการขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดยางพารา
ระยะที่ 3 เชิงธุรกิจ (มติหลักการ)
ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
ใหกำหนดเปนหลักการวา กรณีที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจขอใหรัฐบาลรับภาระผลการขาดทุนโครงการใดก็ตาม จะตองปดบัญชี
โครงการใหเปนไปตามระยะเวลาของโครงการดังกลาว หากไมสามารถปดบัญชีโครงการไดตามระยะเวลาที่กำหนดใหชี้แจงปญหา
อุปสรรค เหตุผลความจำเปนและภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย ทั้งนี้ ใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามหลักการดังกลาวอยางเครงครัด
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 178 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2550

เรือ่ ง แนวทางพิจารณาการกอสรางถนนในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแหงชาติและเขตรักษาพันธสุ ตั วปา
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ลงมติรบั ทราบและเห็นชอบแนวทางการพิจารณาการกอสรางถนน
ในพื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา และใหองคกร สวนราชการ หรือหนวยงานตาง ๆ นำไปปฏิบัติในการวางแผนหรือ
ดำเนินการในการกอสรางถนนในพื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาตอไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมเสนอ ดังนี้
1. หามมิใหตัดถนนเพื่อเปนทางสัญจรสาธารณะขึ้นใหม
2. เสนทางสาธารณะเดิมที่มีอยูแลวไมใหขยายชองจราจร แตใหปรับปรุงผิวจราจรหรือการชะลอความเร็วแทน
3. การปรับปรุงผิวจราจรใหทำเพื่อความปลอดภัยในการจราจรเปนหลัก และใหพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
4. การพัฒนาถนนเพื่อประโยชนในการคุมครองดูแลรักษาพื้นที่หรือการศึกษา หรือการวิจัย หรือการทองเที่ยว ใหทำ
เทาที่จำเปนเทานั้น โดยคำนึงถึงผลกระทบและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 180 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
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เรือ่ ง การวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณของหนวยงาน
ภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะรัฐมนตรีไปประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2550 ลงมติเห็นชอบและอนุมตั ติ ามทีส่ ำนักงบประมาณเสนอดังนี้
1. ใหหนวยงานภาครัฐเฉพาะสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไดรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามทีส่ ำนักงบประมาณกำหนดดำเนินการวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจา ย
งบประมาณตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ตามแนวทางและขัน้ ตอนทีส่ ำนักงบประมาณกำหนด
2. ใหหนวยงานภาครัฐทีไ่ ดรบั งบประมาณตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจำปตงั้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตนไป
รายงานผลการวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณใหสำนักงบประมาณ เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดทำรายงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี
3. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
ประกอบดวยผอู ำนวยการสำนักงบประมาณเปนประธานคณะกรรมการผทู รงคุณวุฒดิ า นการงบประมาณและการติดตามประเมินผลจากภายนอก
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
และปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเปนกรรมการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีหนาที่ในการตรวจสอบผลการวิเคราะหระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐใหถูกตองตามขั้นตอน กระบวนการ หลักเกณฑที่สำนักงบประมาณ
กำหนด
ทัง้ นี้ โดยใหผแู ทนสำนักงาน ก.พ. รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกลัน่ กรองการวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณดวย และใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตอไป
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 183 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550

เรือ่ ง การใหขา ราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐทีเ่ ปนสตรีไปถือศีลและปฏิบตั ธิ รรม
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2550 ลงมติวา
1. เห็นชอบตามทีส่ ำนักงาน ก.พ. เสนอทัง้ 4 ขอ ดังนี้
1.1 ใหถือเปนหลักการใหขาราชการพลเรือนสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมที่ไดรับการรับรอง
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการเปนระยะเวลาไมต่ำกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน โดยไมถือเปน
วันลา ทัง้ นี้ ตองไดรบั อนุญาตจากผบู งั คับบัญชากอน
1.2 ใหนำหลักการตามขอ 1.1 ไปใชกบั ขาราชการทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐซึ่งเปนสตรีดวย
1.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ รับหลักการตามขอ 1.1 ไปพิจารณาปรับใชกบั ขาราชการและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งเปนสตรีดวย
1.4 ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ ตลอดจนติดตามประเมินผลเพื่อ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
2. ใหสำนักงาน ก.พ. รับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวา กรณีการถือศีลและปฏิบัติธรรมของขาราชการ
เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนชายสมควรจะดำเนินการอยางไรใหเหมาะสม
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550
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เรือ่ ง ระเบียบวาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2550 ลงมติวา
1. อนุมัติในหลักการกรอบแนวคิดและประกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เปนระเบียบวาระแหงชาติ
ของกระทรวงแรงงาน และใหทุกหนวยงานถือเปนแนวทางการดำเนินการตอไป
2. ใหกระทรวงแรงงานรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดวย
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 187 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550

เรือ่ ง เชิญชวนสวมเสือ้ สีเหลืองและสีชมพู
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2550 รับทราบ เรือ่ ง เชิญชวนสวมเสือ้ สีเหลืองและสีชมพู ตามทีส่ ำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยเชิญชวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สวมเสื้อเหลืองหรือสีชมพู ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551
เปนตนไป ถึงสิน้ ป 2551 ตามความเหมาะสม และไมเปนการบังคับ
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 188 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550
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ภาพการตนู เพือ่ สรางจิตสำนึกและแนวทางการปฏิบตั ริ าชการใสสะอาด
จัดทำโดยศูนยประสานราชการใสสะอาด สลค.
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หัวขอคราวนี้ดูเหมือนจะมีปญหากับผูเขียนอีกแลว

    ⌫   

เพราะไมใชคำถามตรง ๆ

แมจะจำกัดกรอบวาเกี่ยวกับการทำงาน แตก็ยังอยาก
จะตั้งคำถามใหเราลองตอบตัวเองใหชัดเจนวา อะไรคือสิ่งที่เรา
ตัง้ ใจจะทำ?

แตเหมือนจะรำพึงขึน้ มาลอย ๆ
อย า งไรก็ ต าม ในความลอย ๆ นั้ น เดาว า คงมาจาก
ความรูสึกที่ขัดอกขัดใจอยูบางไมมากก็นอย
ผูเขียนไมทราบวา คนถามตั้งใจจะทำอะไร แตคิดเลย
ไปวา ชวงปใหมนี้คงจะไมมีเฉพาะคนที่ตั้งหัวขอนี้เทานั้นที่ตั้งใจ
จะทำอะไรบางอยาง หรือหลายอยาง เพราะเรามักจะถือเอา
วันขึ้นปใหมเปนวันเริ่มตนทำสิ่งใหม ๆ ที่เราตั้งใจจะทำมาตั้งแต
ปกอนแลวไมสำเร็จสักที ก็จะเอาฤกษเอาชัยในวันปใหมนี่แหละ
ที่จะเริ่มตนจริง ๆ จัง ๆ เคยทราบเคยเห็นหลายคนลงทุนไปซื้อ
ไดอารี่หรือสมุดจดบันทึกมาเขียนรายการวา
ตั้ ง แต ป ใ หม นี้ เ ป น ต น ไป เราจะทำหรื อ
ไมทำอะไรบาง แลวก็เคยพบเหมือนกันวา
ผานไปสักเดือนก็ชักจะเลือน ๆ เขาทางเดิม
ก็คือทำไมไดอยางที่ตั้งใจ
คอลั ม น นี้ ตั้ ง ใจไว แ ต แ รกว า จะจำกั ด กรอบไว เ ฉพาะ
ในเรื่องของการทำงาน เพราะมิฉะนั้นแลว การคุยกันหรือแสดง
ความเห็นตามหัวขอที่ผูอื่นตั้งใหอยางเชนหัวขอในครั้งนี้ก็คงจะ
หาทางลงไดยากในจำนวนเนื้อที่ของกระดาษที่จำกัด เพราะเปน
ประเด็นที่อาจจะมีความเห็นไดหลายนัย
เมื่ อ จำกั ด กรอบไว (ตามใจผู เ ขี ย น) เช น นี้ แ ล ว ก็ จ ะ
ขอเสนอมุมมองของ “การทำงานไมไดอยางทีต่ งั้ ใจ” ซึง่ ก็ฟง ดูดี
เพราะทำให รู สึ ก ว า เราอยากจะทำงานให ไ ด ดี แ ต ก็ ทำไม ไ ด
อยางทีต่ งั้ ใจ

คำถามวา “อะไร?” คงตอบไดไมยาก แตสิ่งที่จะยาก
ก็คือเมื่อชัดเจนแลววาอะไร? ก็คงตองถามตอไปวา เราจะทำ
สิง่ นัน้ เพือ่ อะไร? แลวสิง่ นัน้ ดีหรือไมด?ี สมควรหรือไมสมควร?
2 – 3 คำถามหลั ง นี่ ต า งหากที่ ผู เ ขี ย นเห็ น ว า สำคั ญ
และเราจำเปนตองตอบใหไดชัดเจนกับตัวเอง
เราตัง้ ใจทีจ่ ะทำงานใหมคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ อะไร ดีหรือไมดี
เราตัง้ ใจจะเชือ่ ฟงผบู งั คับบัญชา เพือ่ อะไร ดีหรือไมดี
เราตัง้ ใจจะไมดลุ กู นอง เพือ่ อะไร ดีหรือไมดี
เราตั้งใจจะมีน้ำใจเอื้อเฟอตอเพื่อนรวมงาน เพื่ออะไร
ดีหรือไมดี
เราตั้ ง ใจจะทำงานโดยไม ยุ ง เกี่ ย วกั บ ใคร เพื่ อ อะไร
ดีหรือไมดี
เราตัง้ ใจ.............................. (กรุณาตอเติมเองเชนเดิม)
ฯลฯ
เปนความจริงวา บางคนมีความตัง้ ใจมากมายเหลือเกิน
ทีจ่ ะทำนัน่ ทำนี่ ทีจ่ ะเปนอยางนัน้ อยางนี้ โดยทีไ่ มทราบเหมือนกัน
วาจะทำจะเปนอยางนัน้ เพือ่ อะไร? และไมทราบวาสิง่ นัน้ ดีหรือไมดี
อาจจะเพี ย งแต รู สึ ก ว าเราชอบที่ จ ะทำแบบนั้ น หรื อ ที่ จ ะเป น
แบบนัน้

ความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ทีป่ รากฏในคอลัมนนี้ เกิดจากคำถามทีผ่ อู นื่ ตัง้ ขึน้ จึงพรอมทีจ่ ะรับการโตแยงในทุกประเด็น หากผอู า นมีฉนั ทะทีจ่ ะ
รังสรรคความคิดรวมกันเพือ่ จุดประกาย “ความหวัง” ใหแกผอู นื่ รวมทัง้ แกตวั เองดวย ทีบ่ างคราวอาจ “เสียหลัก” ไดเหมือนกัน
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เพราะความไมชดั เจนวา “เพือ่ อะไร” และ “เปนสิง่ ทีด่ ี
หรือไมดี” นี่เองที่ผูเขียนเห็นวาทำใหความตั้งใจนั้น หลาย ๆ
ความตั้งใจจึงกลายเปนเรื่องที่ไมมีความหมายอะไรเนื่องจากเปน
ความตั้งใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราติดรูปแบบ
อยางเชนหัวหนาบางคน เมื่อไดรับแตงตั้งขึ้นมา ก็มี
ความตั้งใจวาเราจะเปนหัวหนาที่ดี จะมีภาวะผูนำ มีเมตตากับ
ผูใตบังคับบัญชา จะดูแลสวัสดิภาพใหดี จะสนับสนุนลูกนองให
เจริญกาวหนา ฯลฯ ความตั้งใจเหลานี้ เราคงเคยอานพบจาก
ที่ตาง ๆ เมื่อเวลากลาวถึงคุณสมบัติที่ดีของคนที่เปนหัวหนาหรือ
ผบู งั คับบัญชา เราแลวก็จำไวโดยไมซาบซึง้ วาเนือ้ แทของแตละเรือ่ ง
คืออะไร วันดีคนื ดี (หรืออาจจะเปนวันรายคืนรายของคนอืน่ ก็ได)
เราได เ ป น หั ว หน า ขึ้ น มา เราก็ เ รี ย กเอาความทรงจำเกี่ ย วกั บ
คุณสมบัติเหลานั้นขึ้นมาวางไวเปนความตั้งใจของเราวาจะเปน
อยางนั้น เราจะทำอยางนั้น
หรือกรณีที่ไมใชหัวหนา แตอยูในฐานะที่เปนผูใตบังคับ
บัญชา เมื่อเวลาที่ไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับขึ้นมา ถาไมใช
ประเภททีม่ วั แตดใี จในลาภยศทีเ่ พิม่ มากขึน้ ก็อาจจะฉุกคิดบางวา
เมื่อไดสิ่งเหลานั้นมาแลวตอไปเราควรจะทำงานหรือประพฤติ
ปฏิบัติอยางไรตอเพื่อนรวมงานในทุก ๆ ระดับ และตองานที่เรา
รับผิดชอบอยู ซึ่งถาความทรงจำในสิ่งที่เขาเคยบอกกันไวสั่งสอน
กันไววาดีมีอยู เราก็อาจจะนึกได กำหนดไว หรือตั้งใจไววาเรา
จะทำอยางนัน้ เปนแบบนัน้
แตลำพังความทรงจำหัวขอความดีงามทั้งหลายเทานั้น
ไมอาจทำใหความดีงามทั้งหลายเกิดขึ้นไดในความเปนจริง
บางคนตัง้ ใจจะทำสิง่ ดี ๆ จะทำงานดวยความรับผิดชอบ
เอาใจใส จะทำงานอยางมีคุณภาพ รอบคอบ แตพอไปเจอวา
ตัวเองอยูทามกลางของคนที่ไมรับผิดชอบสักเทาไหร กินขาว
รวมโตะกับคนที่ทำงานพอใหเสร็จ ๆ ไป อะไรเหลานี้ก็อาจทำให
ความตั้งใจเหลานั้นคลอนแคลนไปได
ถึงตรงนีอ้ ยากจะเรียนวา สวนตัวผเู ขียนเห็นวา เหตุปจ จัย
ทีจ่ ะทำใหความตัง้ ใจของเราบรรลุผลสำเร็จ (จะมากหรือนอยก็ตาม)
อยางนอยมีอยู 2 ประการ คือ ความรคู วามเขาใจความตระหนัก
ของเราที่มีตอสิ่งที่เราตั้งใจจะทำ กับคนที่อยูรอบขางตัวเรา
แตถึงกระนั้น เหตุปจจัยประการแรกก็จำเปนที่เราจะ
ตองรูไปถึงวาความตั้งใจของเรานั้นเปนเรื่องดีหรือไมดี
อยางเชน เราตัง้ ใจวา เราจะทำงานใหดเี พือ่ ทีจ่ ะได 2 ขัน้
เพื่อที่ผูบังคับบัญชาจะไดชอบเรา และจะไดสงเสริมเราใหได
เลือ่ นตำแหนงเร็ว ๆ ความตัง้ ใจแบบนีด้ หี รือไมด?ี

ผเู ขียนขออนุญาตทีจ่ ะไมมคี วามเห็นในเรือ่ งทีต่ งั้ ขึน้ มาเปน
ตัวอยางขางตน เพราะเปนเรื่องที่อาจพิจารณาไดหลายมุมมอง
และเปนประเด็นที่อาจจะตองพูดกันอีกยาว แตที่ยกขึ้นมาเปน
ตัวอยางก็เพื่อชี้ใหเห็นวา สาระสำคัญของความตั้งใจในแตละ
เรือ่ งของเรามีความสำคัญมาก เพราะจะเปนตัวกำหนดพฤติกรรม
หรือทาทีของเราทีจ่ ะเปนไปตอไป
ทีแ่ น ๆ คือ ถาเปนความตัง้ ใจทีไ่ มถกู ตอง ไมดี พฤติกรรม
ที่ เ รากระทำไประหว า งนั้ น ย อ มจะพบกั บ ป ญ หาและอุ ป สรรค
มากมาย บางเรื่องเราอาจจะบรรลุหรือไดในสิ่งที่ตั้งใจ แตก็เปน
ความสำเร็จที่ไมมีใครรวมยินดีดวย บางเรื่องอาจจะไมไดสำเร็จ
อยางที่ตั้งใจไวเลยก็ได
ส ว นในเรื่ อ งของคนรอบข า งนั้ น เราก็ เ คยได ยิ น ว า
ปลาทูเนาตัวหนึ่งอยูในเขงจะพลอยทำใหตัวอื่น ๆ ในเขงพลอย
เหม็นเนาไปดวย แตหลายคนก็ไมเคยคิดจริง ๆ จัง ๆ วา คนรอบขาง
ตัวเราเองเปนอยางไร
ที่เขียนอยางนี้ไมไดหมายความวาตอไปนี้ใหเราคอย
จ อ งจั บ ผิ ด คิ ด หาแต ค วามไม ดี ข องเพื่ อ น เห็ น อะไรไม ดี ก็ ใ ห
ปลีกตัวออกไปเสีย เพราะในชีวติ จริงทำอยางนัน้ “ไมไดหมด”
โปรดสั ง เกตว า ใช คำว า “ไม ไ ด ห มด” ซึ่ ง แสดงว า
ถาจำเปนจริง ๆ ก็อาจจะตองเลิกคบหาสมาคม แตโดยหลักแลว
เราคงตองคิดสงเคราะหเอือ้ เฟอ ตักเตือนกันกอน อาจจะเขาเตือนเรา
หรือเราเตือนเขาก็แลวแต โดยมีจุดมุงหมายเหมือนกันวา จะ
ชวยกันพัฒนาจิตใจของกันและกันใหดีมากขึ้นเรื่อย ๆ อะไรเปน
ความตัง้ ใจดี ๆ ของเรา เพือ่ นก็คอยชวยสงเสริมสนับสนุน อะไรที่
เพือ่ นตัง้ ใจจะทำซึง่ เปนสิง่ ดี ๆ เราก็เกือ้ กูลชวยเหลือกัน นัน่ นาจะเปน
สิ่ ง ที่ ค วรจะเป น สำหรั บ คนที่ ค บกั น ไม ว า จะอยู ใ นฐานะเพื่ อ น
วัยเดียวกัน ทำงานดวยกัน หรือจะเพื่อนตางวัยกันก็ตาม
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ลำพังที่เราทำไมไดอยางที่ตั้งใจเองก็เหนื่อยพอดูแลว
มาเจอความคาดหวั ง ของคนอื่ น ที่ มี ต อ เรายิ่ ง เหนื่ อ ยมากขึ้ น
อีกหลายเทา

ภาพทัง้ 3 ภาพนี้ ถาเมือ่ ใดก็ตามทีต่ รงกัน แนบซอนกัน
ไดสนิทมากเทาไหรจะไมมีปญหา แตถาแนบทาบกันไมได เชน
ภาพที่ 1 ไมตรงกับภาพที่ 2 ก็เทากับทำใหคนอื่นเห็นวาเราเปน
คนเสแสรงแกลงทำ สรางภาพทีไ่ มเปนจริง หรือภาพที่ 1 ไมตรงกับ
ภาพที่ 3 ก็ยงิ่ หนักเขาไปอีก เพราะภาพที่ 3 เปนความคาดหวังที่
คนอื่นเขาหวังวาเราในฐานะที่มีหนาที่ตำแหนงเชนนี้ เราควรจะ
ตองทำอะไรบาง วางตัวอยางไรบาง แตเราเองกลับไมเปนแบบนัน้
สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือความผิดหวัง แลวก็จะนำไปสูความไมเชื่อมั่น
ไม ศ รั ท ธา สุ ด ท า ยกลายเป น การไม ย อมรั บ แล ว ป ญ หาอื่ น ๆ
ก็จะตามมา

ความคาดหวังซึ่งกันและกันเปนเรื่องปกติของคนที่อยู
รวมกัน ไมวา จะพูดออกมาหรือไมกต็ าม ไมวา จะคิดหรือไมกต็ าม
เวลาที่เราไมไดดังใจใครตอใคร นั่นก็คือเขาไมไดทำอยางที่เรา
คาดหวั ง ว า เขาควรจะทำ และไม ว า การอยู ร ว มกั น นั้ น จะเป น
สถานภาพใดก็ตาม เชน ระหวางหัวหนากับลูกนอง

เพราะฉะนั้น ถาหากวาเรายังตองทำงานรวมกับคนอื่น
เราลองตรวจสอบความตั้งใจของเราวา ถามองในลักษณะของ
ภาพ 3 ภาพนีแ้ ลว เราควรจะตัง้ ใจวาอะไร ซึง่ เปนคำถามตนทาง
ทีเดียว เราเขาใจและทราบภาพที่ 3 หรือไมวา คนที่เกี่ยวของกับ
เราเขาคาดหวังวา เราควรจะเปนหรือจะทำอะไรอยางไรบาง

ฉะนั้น เวลาที่พูดถึงความคาดหวัง เราอาจคิดวาเปน
อะไรอี ก อย า งหนึ่ ง ที่ ไ กลออกไป แต จ ริ ง ๆ แล ว มั น แฝงอยู ใ น
ความสัมพันธระหวางบุคคลดังที่กลาวมาขางตน

ถ า เรารู ว า เขาคาดหวั ง ว า เราควรจะเดิ น ไปทางขวา
แตเราไปตัง้ ใจวาเราจะเดินไปทางซาย ถาไมสมพงษกนั ถึงขนาดนี้
เราควรตัดสินใจอยางไร

      ⌫     
ที่ ขึ้ น หั ว ข อ นี้ ม าต า งหาก เพราะประสงค จ ะนำเสนอ
แงคดิ บางมุมเกีย่ วกับความตัง้ ใจของเราในแตละเรือ่ งวา บางเรือ่ ง
เรานึกวาเปนความตั้งใจของเราฝายเดียว แตในความเปนจริง
อาจจะไมใช เพราะจะมีคนอืน่ เขามารวมวงเกีย่ วของกับความตัง้ ใจ
ของเราดวย เรียกอีกอยางใหเขาใจงาย ๆ คือ “ความคาดหวัง”

คงเคยไดยินมาบางที่บางทานกลาวไววา คนเราจะมี
ภาพอยดู ว ยกัน 3 ภาพ
ภาพแรก คือ ภาพที่เราเปนเราจริง ๆ เชน เราเปนคน
อยางไร เปนคนรับผิดชอบ ไมรับผิดชอบ เปนคนเอื้อเฟอหรือ
แลงน้ำใจ ฯลฯ

ถายอนกลับไปอานตอนตนวา เราควรจะถามตัวเอง
ดวยวาความตั้งใจของเรานั้นดีหรือไมดี มาถึงบรรทัดนี้อาจจะมี
คำถามวา ใครจะเปนคนบอกวาการเดินไปทางขวาเปนสิ่งที่ดี?

ภาพที่สอง คือ ภาพที่เราคิดวาเราเปน เชน เราคิดวา
เราเปนคนมีน้ำใจ หวังดีตอคนอื่น ขยันทำงาน ฯลฯ เปนภาพ
ตามความคิดของเราเอง

ผูเขียนเชื่อวา องคกรทุกองคกรแมจะเปนสิ่งที่ไมมีชีวิต
แตพัฒนาการขององคกรที่เปนมาโดยลำดับเสมือนมีสิ่งที่มีสวน
หลอหลอมใหองคกรนั้นมีจิตวิญญาณ มีจุดหมายขององคกรอยู
บางส ว นเป น สิ่ ง ที่ เ ราเรี ย กว า วั ฒ นธรรมองค ก ร บางส ว นแยก
ออกมากำหนดเพื่ อ ให ค นอื่ น เห็ น ภาพบ า งในรู ป ของสิ่ ง ที่ เ รา
เรียกกันวาวิสัยทัศนขององคกร หรือพันธกิจขององคกร ฯลฯ

ภาพที่สาม คือ ภาพที่คนอื่นเห็นวาเราควรจะเปน เชน
เขาเห็นวาเราควรจะเปนคนรับผิดชอบ เราควรเปนคนเอื้อเฟอ
มีน้ำใจ เราควรจะมีภาวะผูนำ

สิ่งเหลานี้ที่มีอยูในแตละองคกรแลว เมื่อเราเขาไปอยู
ร ว มในองค ก รนั้ น เราเห็ น ด ว ยหรื อ ยอมรั บ มากน อ ยเพี ย งใด
เราตองตอบตัวเองใหได
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ทางขวาอาจจะไมใชเปนสิ่งที่ดีหากทางขวานั้นเปนเปาหมายขององคกรที่กอตั้งขึ้นมาอยางผิดศีลธรรมจรรยา หรือถาจะ
ใหเบาหนอยก็คอื แรก ๆ กอตัง้ มาดวยเจตนารมณอดุ มการณทดี่ ี แตอยไู ป ๆ อุดมการณชกั จะเปลีย่ นไปเรือ่ ย ๆ จนในทีส่ ดุ เราก็อาจตอบ
ตัวเองไดวา ณ เวลานี้การเดินไปทางขวาไมใชเรื่องที่ดี ถาเราตั้งใจจะจูงองคกรใหไปถูกทาง เราก็ตั้งใจที่จะทำทุกอยางที่จะเปนการเดิน
ไปทางซาย ก็ไมแปลกอะไร
จะอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนองคกรในระดับใหญ หรือเปนองคกรในระดับเล็ก เชน เปนสำนัก เปนกอง เปนฝาย เปนแผนก
ปรากฏการณเชนนีย้ อ มมีอยแู นนอน อยทู เี่ ราจะมองเห็นหรือไมเห็น จะใหความสนใจหรือไมใหความสนใจ
หัวขอเรื่องนี้คราวนี้ กอใหเกิดความคิดที่ “ฟุงกระจาย” ไดดีเหมือนกัน มีหลายประเด็นที่อาจนำไปพิจารณาถกเถียงกันเอง
ตอไปไดอีกมาก แตที่นำเสนอมาในคราวนี้ บางทีอาจไมไดตอบผูที่ตั้งหัวขอตรง ๆ แตคิดวาบางอยางถาเราไดยอนกลับไปคิดถึงที่มาของ
คำถามหรือคำรำพึงนัน้ ๆ แลว จะพบวามีบางเรือ่ งทีน่ า สนใจจะคิดเหมือนกัน
เรื่องทำไมไดอยางที่ตั้งใจดูเหมือนจะเปนกันทุกคน
ถาเปนความตั้งใจในเรื่องที่ไมดี การทำไมไดถือเปนความโชคดีมหาศาล เพราะเทากับเราไมไดสรางเหตุใหตองรับผลที่ไมดี
หากเปนความตัง้ ใจทีด่ ี แมจะตองนับหนึง่ ใหมเสมอก็ควรทำ วันนี้ “ความพยายามอยทู ไี่ หน ความพยายาม (ก็ยงั อาจ) อยทู นี่ นั่ ”
แตสกั วัน ถาเราไมยอ ทอ “ความพยายามอยทู ไี่ หน ความสำเร็จ (ก็อาจ) อยทู นี่ นั่ ” ก็ได
(บรรณาธิการบอกวา ยังไมไดตอบคำถามตามหัวขอเลย แลวจะทำอยางไรกันละนี่?)

(ตอจากหนา 7)
มติคณะรัฐมนตรีซึ่งระบุใหสวนราชการรับความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของไปประกอบการดำเนินการ สวนราชการ
ตองนำไปดำเนินการตามความเห็นนั้นหรือไม
การที่สวนราชการจะตองดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไมอยางไรนั้น ขอใหพิจารณาจากถอยคำในมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งแตละคำจะมีความหมายที่แตกตางกัน คือ
- “ไปดำเนินการ” เปนการสัง่ ใหสว นราชการตองปฏิบตั ติ ามนัน้ ซึง่ ถาทำไมไดหรือจำเปนตองทบทวน ชีแ้ จง หรือขอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเปนอยางอื่น สวนราชการสามารถเสนอเรื่องเขามาใหมได
- “ไปพิจารณาดำเนินการ” เปนการใหสว นราชการรับไปพิจารณาเองวาจะทำไดมากนอยเพียงใดก็ดำเนินการตามนัน้
- “ไปประกอบการดำเนินการ” เปนการใหสวนราชการรับไปพิจารณาวาสวนไหนเปนประโยชนสอดคลองกับแนวทาง
การดำเนินงาน ก็นำไปประยุกตใชได หากเห็นวาไมเปนประโยชน ไมสอดคลอง หรือไมเห็นความจำเปน ก็ไมตอ งนำไปดำเนินการ
⌫
 
 ⌫
  
 ⌫    ⌫       
⌦  ⌫ 
⌫ ⌫
⌫ ⌫ ⌫ 
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  ⌫ 
นวัตกรรมแหงโลกยุคใหม หากเอยคำนี้ขึ้นมาทานนึกถึงอะไร?

รถยนต คอมพิวเตอร เครือ่ งจักร สมองกล และอีกมากมาย ตามแตจะนึกขึน้ มาได สิง่ เหลานีล้ ว นเปนนวัตกรรมแหงโลกยุคใหม
ทัง้ สิน้ แนนอนวา พวกมันถูกสรางขึน้ มาเพือ่ เปนผชู ว ยเหลือมนุษยในงานประเภทตาง ๆ “หนุ ยนต” ก็เปนอีกสิง่ หนึง่ ทีม่ บี ทบาทในโลกยุคใหม
มีความสามารถหลัก ๆ คือ (1) สำหรับความบันเทิง (2) สำหรับใชในงานกูภัย/เสี่ยงภัยแทนมนุษย และในอนาคตหุนยนตอาจเปลี่ยน
บทบาทมาเปนเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยก็เปนได
    
แบร ซึง่ แปลวา หมี คือหนุ ยนตสำหรับงานกภู ยั มีชอื่ รนุ วา แบร
โรบอท ยอมาจาก “Battlefield Extraction And Retrieval Robot : BEAR
ROBOT” สรางขึน้ และพัฒนาโดยบริษทั เวคนา เทคโนโลยี เปนบริษทั ทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญดานหุนยนตศาสตรแหงหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานวิจัยเทคโนโลยีชั้นสูงของกองทัพ
สหรัฐอเมริกา เกิดจากแนวคิดที่กองทัพสหรัฐอเมริกาตองนำทหารที่ไดรับ
บาดเจ็ บ ออกจากสนามรบเพื่ อ ส ง แพทย ส นาม ซึ่ ง อุ ป สรรคสำคั ญ คื อ
ความยากลำบากในการเขา – ออกพื้นที่เปาหมายตองเสี่ยงอันตราย
เปนอยางมาก หากตองสงทหารเขาไปนำตัวผูบาดเจ็บออกมา
    
แบร โรบอท เกิดขึ้นเพื่อชวยลำเลียงทหารบาดเจ็บออกจาก
สนามรบแทนการสงกำลังทหารที่เหลือเขาไปนำตัวผูบาดเจ็บออกมา
ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียของชีวิตที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นขณะเสี่ยงภัยเขาไปใน
สนามรบ โดยออกแบบใบหนาของหุนยนตใหดูเหมือนตุกตาหมี
เพราะใบหนาที่ออนโยนดูเปนมิตร มีผลตอความรูสึกของผูปวย
นอกจากนี้ ยังใชทำหนาทีข่ นสงเสบียง ยุทโธปกรณหนักเขาสพู นื้ ทีเ่ สีย่ งได
อีกดวย สวนในภาวะปกติ แบรจะถูกควบคุมใหออกไปปฏิบตั ภิ ารกิจเสีย่ งภัยตาง ๆ
แทนเจาหนาที่ เชน สำรวจความเรียบรอยของเตาปฏิกรณปรมาณู กูภัย
ชวยเหลือเหยือ่ แผนดินไหวทีต่ ดิ อยใู นซากปรักหักพัง เขาไปทำภารกิจในจุด
ที่มีสารพิษรั่วไหล เปนตน
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หนุ ยนตตน แบบทีบ่ ริษทั เวคนา เทคโนโลยี กำลังพัฒนาอยใู นปจจุบนั
เจาหนาที่สามารถควบคุมการทำงานของ แบร ไดจากระยะไกล สามารถดู
สถานการณผานกลองวิดีโอและสื่อสารกับผูปวยผานไมโครโฟนที่ติดตั้งใน
ตัวหุนยนต โดยมีกลไกการทำงานแยกเปน 3 สวน คือ สวนลำตัวดานบน
สวนฐาน (ลอ) และระบบรักษาความสมดุล ขณะเคลือ่ นทีม่ กี ารติดตัง้ เซ็นเซอร
ตรวจจับความเอียง และมีคอมพิวเตอรที่ใชบังคับการทรงตัวไมใหลมสามารถ
เดินทางฝาเขาไปยังพื้นที่เปาหมายเพื่อนำทหารบาดเจ็บกลับมาได ทีมวิจัย
ของบริษัทยังออกแบบใหมีลำตัวเพรียว และยืดตัวไดสูง 6 ฟุตเพื่อชวยให
เดินผานเขาออกประตูได มีแขนกลไฮโดรลิกยื่นออกจากลำตัวสำหรับชอนตัว
ผูบาดเจ็บคลายกับรถยกสินคา สามารถยกคนหรือสิ่งของที่หนักไดสูงสุด
135 กิโลกรัมและออกแบบใหเคลื่อนไหวอยางนุมนวล เพื่อไมใหผูบาดเจ็บ
ไดรับความกระทบกระเทือน สามารถอุมผูไดรับบาดเจ็บออกจากสนามรบ
ได โ ดยไม เ กี่ ย งน้ำ หนั ก ระยะทาง แม เ ส น ทางจะขรุ ข ระทุ ร กั น ดารเพี ย งใด
จากผลการทดสอบ ลาสุดพบวา แบร สามารถอุมหุนจำลองของทหารและ
พาเคลื่อนที่ไปขางหนาไดนานตอเนื่องถึง 50 นาที ในอนาคตบริษัทผูผลิต
เตรียมพัฒนาให แบร ขยับมือได เพื่อชอนตัวผูปวยไดอยางนุมนวลยิ่งขึ้น
และสามารถเดินขึ้นลงบันไดไดขณะที่ยังอุมผูปวยอยู
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นับเปนความสำเร็จกาวแรกของนวัตกรรมแหงโลกยุคใหมที่กำลัง
จะออกมาอวดโฉมสูสายตาชาวโลก อาจกลาวไดวา แบร เปนผลผลิตของ
การคนควาพัฒนาจากมันสมองของมนุษยยคุ ดิจติ อลทีพ่ ยายามใหสงิ่ ประดิษฐ
ชิ้นนี้เขามามีบทบาทในการชวยเหลือ/ปกปองชีวิตมนุษยอยางแทจริง คาดวา
แบร โรบอทจะพรอมใชงานไดจริงในอีก 5 ปขา งหนา คงไมนานเกินรอสำหรับ
นวัตกรรมดี ๆ ทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ บนโลกใบนี้

   

ที่ ม า
http://www.komchadluek.net/2007/06/13h001_122617.php?news_id=122617
http://www.vecnarobotics.com/robotics/
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นอกจากองคการสหประชาชาติไดกำหนดใหป 2551 เปนปแหงการรักษาสุขอนามัยโลก (the International Year of Sanitation)
และเปนปแหงมันฝรัง่ โลก (the International Year of the Potato) แลว ยังจะมีเหตุการณสำคัญเกิดขึน้ อีกมากมายเพือ่ ใหผอู า น สลค.สาร
ไดติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในเวทีโลกไดทันเหตุการณ ทองตางแดนฉบับนี้จึงขอคัดเลือกเหตุการณสำคัญที่จะเกิดขึ้นในป 2551
มานำเสนอใหเลือกติดตามกันตามความสนใจ

มกราคม

กุมภาพันธ

วันที่ 1

วันที่ 14
z

ประเทศ Cyprus และ Malta จะใชเงินสกุลยูโร (Euro)

เปนครั้งแรก
ประเทศในกลุมเศรษฐกิจ Andean Community ซึ่ง
ไดแก สาธารณรัฐโบลีเวีย สาธารณรัฐโคลัมเบีย สาธารณรัฐเอกวาดอร
และสาธารณรัฐเปรู จะรวมตัวเขากับกลุม Mercosur เพื่อกอตั้ง
เปนสหภาพกลุมประเทศอเมริกาใต (Union of South American
Nations)
z สาธารณรั ฐ สโลวี เ นี ย จะเป น ประธานสหภาพยุ โ รป
ประจำป ค.ศ. 2008 ซึ่งถือวาเปนประเทศแรกในกลุมสมาชิกใหม
ที่ไดรับตำแหนงนี้
z

วันที่ 18 - 26
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เปนเจาภาพจัดการประชุม ASEAN Tourism
Forum ซึง่ เปนการประชุมเพือ่ ประชาสัมพันธ
การทองเทีย่ วของประเทศในกลมุ ASEAN

ยานอวกาศ Endeavour จะถูกปลอยขึ้นสูอวกาศเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจ STS-123 ซึ่งเปนการนำชิ้นสวนของกระสวยอวกาศ
Kibo ของประเทศญี่ปุน ไปติดตั้งเขากับสถานีอวกาศนานาชาติ
ซึ่งจะทำใหประเทศญี่ปุนมีฐานในการทำการทดลองและปฏิบัติการ
ตาง ๆ ในอวกาศ

วันที่ 21
จะเกิดจันทรคราส ในบริเวณทวีปอเมริกาเหนือและใต
ยุโรป แอฟริกา และทางฝงตะวันตกของทวีปเอเชีย

มีนาคม

เมษายน

วันที่ 2

วันที่ 20
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซีย

กำหนดการเลือกตั้งทั่วไปของสาธารณรัฐปารากวัย

วันที่ 17 - 22
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย เปนเจาภาพ
จัดงาน Bangkok International Gift Fair and Bangkok International
Houseware Fair 2008 ซึ่งเปนงานแสดงสินคาประเภทของขวัญ
และของตกแตงบานประจำปทมี่ สี ว นสำคัญในการผลักดันใหสนิ คาไทย
เปนที่รูจักมากขึ้น

   ⌫  ⌦ ⌫⌫ 
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พฤษภาคม

มิถนุ ายน

วันที่ 1

วันที่ 14

กำหนดการเลือกตั้งทองถิ่นในสหราชอาณาจักร โดยเปน
งานแสดงสินคานานาชาติประจำป 2008 (Expo 2008)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอังกฤษ 143 คน และเลือกตั้ง ทีเ่ มือง Zaragoza ราชอาณาจักรสเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเวลส

วันที่ 16
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโดมินิกัน

วันที่ 25
ยานอวกาศ Phoenix
ของ NASA มี กำหนดลงจอด
บนดาวอังคาร

กรกฎาคม

สิงหาคม

วันที่ 15-20

วันที่ 8-24

เมืองซิดนีย เครือรัฐออสเตรเลียเปนเจาภาพจัดงานฉลอง
การแขงขันกีฬาโอลิมปค 2008 (The 2008 Olympics)
วันเยาวชนโลก
โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเจาภาพ

วันที่ 31
Bill Gates ผบู ริหารบริษทั Microsoft จะลาออกจากการเปน
พนักงานประจำทีบ่ ริษทั Microsoft

กันยายน

ตุลาคม

วันที่ 30

วันที่ 30
วัน Rosh Hashanah ซึง่ ถือเปนวันเริม่ ตนปใหมของชาวยิว

พิธเี ปดการแขงขันฟุตบอลโลก ประเภททีมหญิงอายุต่ำกวา
17 ป โดยประเทศนิวซีแลนดเปนเจาภาพ

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันที่ 4

วันที่ 15
การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา

วันที่ 28

หมเู กาะ Netherlands Antilles จะเปนอิสระจากการปกครอง
ของราชอาณาจักรเนเธอรแลนด

การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผแู ทนราษฎรของประเทศโรมาเนีย วันที่ 30
อาคาร Burj Dubai ของสหรัฐอาหรับเอมิเรต
ซึ่งคาดวาจะเปนอาคารที่สูงที่สุดในโลกมีกำหนดจะ
กอสรางแลวเสร็จ
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ทองถิ่น “ควรรู” ฉบับนี้ ไดนำความเห็นทางกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดชี้แจง กรณีเทศบาล
นครเชียงใหมมีแนวเขตติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นและมีปญหาเกี่ยวกับที่ดินบางแปลงซึ่งมีบางสวน
อยูในเขตเทศบาลนครและมีบางสวนอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
นครเชียงใหมทั้งแปลงหรือไม ซึ่งในที่สุดกรณีดังกลาวนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นวา “สมควรที่
กระทรวงมหาดไทยจะไดดาํ เนินการแกไขปญหาเรือ่ งนีใ้ หตรงตอความเปนจริงทีย่ อมรับกันโดยเรงออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 เพือ่ กำหนดเขตของเทศบาลนครเชียงใหมเสียใหมใหชดั เจนตามพืน้ ทีท่ ที่ งั้ เทศบาลนครเชียงใหม
และองคการบริหารสวนตำบลชางเผือกตางยอมรับ โดยกำหนดมิใหนำบทสมมติทางกฎหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ เทศบาลนครเชียงใหม พุทธศักราช 2478 มาใชบงั คับเพือ่ ไมใหเปนปญหาในทางปฏิบตั อิ กี ตอไป”

เรือ่ งเสร็จที่ 223/2550
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือ่ ง แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (เทศบาลนครเชียงใหม)
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือที่ มท 0890.2/439 ลงวันที่ 16 มกราคม 2550 ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความว า ด ว ยจั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด ห ารื อ มายั ง กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น กรณี เ ทศบาล
นครเชียงใหมมีแนวเขตติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นและมีปญหาเกี่ยวกับที่ดินบางแปลงซึ่งมีบางสวนอยูใน
เขตเทศบาลนครและมีบางสวนอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
นครเชียงใหมทั้งแปลงหรือไม โดยเทศบาลนครเชียงใหมมีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม
พุทธศักราช 2478 มาตรา 5 บัญญัติวา “ที่ดินหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางของผูใดเหลื่อมล้ำเขามาในเสนเขตที่กําหนดไวใน
มาตรา 4 แมแตสวนหนึ่งสวนใดใหถือวาที่ดินซึ่งติดตอเปนผืนเดียวกันนั้นหรือโรงเรือนนั้นอยูในเขตเทศบาลเต็มทุกสวน”
ดังนั้น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ที่อยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเพียงสวนหนึ่งสวนใด จึงถือวาที่ดินซึ่งติดตอเปน
ผืนเดียวกันนั้นหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ อยูในเทศบาลเต็มทุกสวนตามความในมาตรา 5 ดังกลาว
จังหวัดเชียงใหมมีความเห็นวา เทศบาลนครเชียงใหมจัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม
พุทธศักราช 2478 ซึ่งไดบัญญัติมาตรา 5 ดังกลาวไว ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2526 โดยมิไดบญ
ั ญัตมิ าตรา 5 ไว ดังนัน้ เทศบาลนครเชียงใหมจงึ นาจะมีแนวเขตตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วใน
มาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2526 รวมทั้งแผนที่ทาย
พระราชกฤษฎีกาเทานั้น
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ถึ ง แม ว า พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง เทศบาลนครเชี ย งใหม
พุทธศักราช 2478 จะกําหนดเขตของเทศบาลนครเชียงใหมไวอยางชัดเจนในมาตรา 4 ซึ่งตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลง
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เขตเทศบาลนครเชียงใหมตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2526
และมี บ ทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 5 ว า ที่ ดิ น หรื อ โรงเรื อ นสิ่ ง ปลู ก สร า งของผู ใ ดเหลื่ อ มล้ำ เข า มาในเส น เขตที่ กํ า หนดไว ใ น
มาตรา 4 แมแตสวนหนึ่งสวนใดใหถือวาที่ดินซึ่งติดตอเปนผืนเดียวกันนั้นหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ อยูในเขตเทศบาล
เต็มทุกสวนก็ตาม แตเนื่องจากในภายหลังไดมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลขึ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ไดกาํ หนดคํานิยามวา ตําบล หมายความถึง ตําบลตามกฎหมายวาดวย
กฎหมายลักษณะปกครองทองที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และในกรณีที่ตําบลใดมีพื้นที่อยูทั้งใน
และนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหหมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิน่ ดังนัน้ เมือ่ องคการบริหารสวนตําบลมีแนวเขตทีก่ าํ หนดไวอยางชัดเจน และมีอาํ นาจหนาทีภ่ ายในเขตของตนเอง
ซึง่ กฎหมายฉบับดังกลาวใชบงั คับหลังพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ เทศบาลนครเชียงใหม พุทธศักราช 2478 เทศบาลนครเชียงใหม
จึงไมสามารถนําความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ เทศบาลนครเชียงใหม พุทธศักราช 2478 มาใชบงั คับในพืน้ ทีข่ อง
เทศบาลตําบลชางเผือก และองคการบริหารสวนตําบลชางเผือกอีกตอไป
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงขอหารือวาความเห็นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นถูกตองหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดพจิ ารณาขอหารือดังกลาว โดยไดฟง คําชีแ้ จงของผแู ทนกระทรวงมหาดไทย
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ และจังหวัดเชียงใหม) และผแู ทนเทศบาลนครเชียงใหมแลวปรากฏขอเท็จจริงเพิม่ เติมวา นับแต
ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหมโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหมฯ ซึ่งทําให
ทีด่ นิ และโรงเรือนสิง่ ปลูกสรางบางแปลงตัง้ อยทู งั้ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมและสภาตําบลชางเผือก จนกระทัง่ ไดมกี ารจัดตัง้
สภาตําบลชางเผือกเปนองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองคการ
บริหารสวนตําบล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 นั้น เทศบาลนครเชียงใหมและสภาตําบลชางเผือกตางมิไดนําบทบัญญัติ
ซึ่งเปนบทสมมติทางกฎหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหมฯ ที่วา “ที่ดินหรือโรงเรือน
สิ่งปลูกสรางของผูใดเหลื่อมล้ำเขามาในเสนเขตที่กําหนดไวในมาตรา 4 แมแตสวนหนึ่งสวนใด ใหถือวาที่ดินซึ่งติดตอเปน
ผืนเดียวกันนั้นหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ อยูในเขตเทศบาลเต็มทุกสวน” มาใชบังคับกับที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวแตอยางใด
ในการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เห็นวามีประเด็นปญหาที่จะตองพิจารณาถึงผลใชบังคับ
ของพระราชกฤษฎีกาเปลีย่ นแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2526 วาจะเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติ
จั ด ตั้ ง เทศบาลนครเชี ย งใหม พุ ท ธศั ก ราช 2478 ทั้ ง ฉบั บ หรื อ เป น การยกเลิ ก เฉพาะบทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยเขตเทศบาล
นครเชียงใหมโดยบทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหมฯ ยังคงมีผลใชบังคับอยูตอไป
ซึ่งการพิจารณาปญหาดังกลาวสมควรรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะอื่นดวย จึงขอใหเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาอาศัยอํานาจตามขอ 12 วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการประชุมของ
กรรมการกฤษฎี ก า พ.ศ. 2522 จั ด ให มี ก ารประชุ ม ร ว มกั น ระหว า งคณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ 1) กั บ คณะอื่ น
ซึ่ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก าได ข อให ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ 1) และคณะกรรมการกฤษฎี ก า
(คณะที่ 2) ประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนกรณีพเิ ศษ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 และคณะที่ 2) ไดพิจารณาขอหารือ
ดั ง กล า วแล ว เห็ น ว า เมื่ อ ได มี ก ารใช บั ง คั บ พระราชกฤษฎี ก าเปลี่ ย นแปลงเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม จั ง หวั ด เชี ย งใหม
พ.ศ. 2526 เพื่อกําหนดเขตเทศบาลนครเชียงใหมเสียใหม โดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหมฯ
มิไดมบี ทบัญญัตเิ พือ่ ยกเลิกบทสมมติทางกฎหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ เทศบาลนครเชียงใหมฯ แตอยางใด
ดังนั้น เขตของเทศบาลนครเชียงใหมนอกจากจะเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตฯ แลว
กรณีทดี่ นิ หรือโรงเรือนสิง่ ปลูกสรางขององคการบริหารสวนตําบลชางเผือกทีอ่ ยใู นเขตเทศบาลนครเชียงใหมแมเพียงสวนหนึง่
สวนใด ก็ตอ งถือวาทีด่ นิ ซึง่ ติดตอเปนผืนเดียวกันนัน้ หรือโรงเรือนสิง่ ปลูกสรางนัน้ ๆ อยใู นเขตเทศบาลนครเชียงใหมเต็มทุกสวน
ตามนัยแหงมาตรา 5 ดังกลาว
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อยางไรก็ตาม จากสภาพพื้นที่ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ หากนําบทสมมติทางกฎหมายในมาตรา 5 มาบังคับใชกับ
ที่ดินหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตําบลชางเผือกที่เหลื่อมล้ำเขามาในเขตเทศบาลนครเชียงใหมแลว
องคการบริหารสวนตําบลชางเผือกจะมีพนื้ ทีส่ ว นใหญเปนปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติอยใู นความดูแลซึง่ จะมีผลกระทบ
ตอรายไดขององคการบริหารสวนตําบลชางเผือก และขัดตอความเปนจริงเนือ่ งจากปรากฏขอเท็จจริงวานับแตไดมกี ารเปลีย่ นแปลง
เขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหมฯ ทั้งเทศบาลนครเชียงใหมและ
องคการบริหารสวนตําบลชางเผือกตางมิไดนําบทสมมติทางกฎหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาล
นครเชียงใหมฯ มาใชบังคับกับที่ดินหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางที่เหลื่อมล้ำเขามา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมแตอยางใดจึง
อาจกลาวไดวา ทัง้ เทศบาลนครเชียงใหมและองคการบริหารสวนตําบลชางเผือกตางยอมรับแนวเขตของเทศบาลนครเชียงใหม
ตามทีไ่ ดมกี ารเปลีย่ นแปลงและกําหนดพืน้ ทีไ่ วตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาเปลีย่ นแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหมฯ เทานัน้
ดังนั้น จึงสมควรที่กระทรวงมหาดไทยจะไดดําเนินการแกไขปญหาเรื่องนี้ใหตรงตอความเปนจริงที่ยอมรับกันโดยเรงออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 เพื่อกําหนดเขตของเทศบาลนครเชียงใหมเสียใหมใหชัดเจน
ตามพื้นที่ที่ทั้งเทศบาลนครเชียงใหม และองคการบริหารสวนตําบลชางเผือกตางยอมรับ โดยกําหนดมิใหนําบทสมมติทาง
กฎหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม พุทธศักราช 2478 มาใชบังคับเพื่อไมใหเปนปญหา
ในทางปฏิบตั อิ กี ตอไป
(ลงชือ่ ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน 2550
สามารถดูขอ มูลเพิม่ เติมไดที่ www.krisdika.go.th

ÃŒÙ à ¿„› Í §..
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การประหยัดพลังงาน เริ่มตนตั้งแตวิธีงาย ๆ ทำไดดวยตัวคุณเอง ยิ่งใชอยางถูกวิธี ยิ่งประหยัด และประหยัดมากขึ้น
เมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบาง
ÃÐººáÊ§ÊÇ‹ Ò §
1. ปดหลอดไฟบางบริเวณใหเร็วกวาที่เคยปฏิบัติ
2. อยาเปดไฟทิ้งไวเมื่อไมมีคนอยู
3. ลดจำนวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได
4. อยาใชหลอดไฟที่ไมไดมาตรฐาน
- หลอดไส 100 วัตต ถาเปดทิง้ ไววนั ละ 1 ชัว่ โมง 1 ลานหลอด สิน้ เปลืองคาไฟเดือนละ 9 ลานบาท
- หลอดผอม 36 วัตต ถาเปดทิง้ ไววนั ละ 1 ชัว่ โมง 1 ลานหลอด สิน้ เปลืองคาไฟเดือนละ 4.41 ลานบาท หรือปละ 49.7 ลานบาท
ที่มา : กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th/th/knowledgeDetail.asp?id=102
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⌫*

   ⌫        
กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นใด
ทีผ่ ดู ำรงตำแหนงใดจะพึงปฏิบตั หิ รือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรี
เลม 124 ตอน 84 ก วันทีป่ ระกาศ 22 พฤศจิกายน 2550 หนา 1
  

  ⌫      ⌦    
                 

ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานใหแกคนตางดาวสัญชาติลาวและกัมพูชา ซึง่ ไดรบั อนุญาตใหทำงานแลว และผานการพิสจู น
สัญชาติ และไดรบั อนุญาตใหอยใู นราชอาณาจักร ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ทัง้ นี้ เฉพาะชวงเวลาทีใ่ บอนุญาตทำงานเดิมนัน้ ยังไมสนิ้ อายุ
เลม 124 ตอน 76 ก วันทีป่ ระกาศ 1 พฤศจิกายน 2550 หนา 4
 

 ⌫ ⌫  

กำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ และเครื่องหมายตาง ๆ ของรถยนตรับจาง อัตราคาจาง และกำหนดใหรถยนตรับจาง
ตองใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงหรือที่ใชรวมกันกับการใชน้ำมันเชื้อเพลิง
เลม 124 ตอน 76 ก วันทีป่ ระกาศ 1 พฤศจิกายน 2550 หนา 6
     ⌫      ⌫       
เพิ่ ม เติ ม สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล อ มและสาขาวิ ศ วกรรมเคมี เ ป น วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม รวมทั้ ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมเดิ ม ได แ ก
สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมอุตสาหการ เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เลม 124 ตอน 86 ก วันทีป่ ระกาศ 30 พฤศจิกายน 2550 หนา 4
                    ⌫
      ⌦  ⌫                
ประกาศแจ ง จำนวนราษฎรทั้ ง หมด และจำนวนสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและจำนวนเขตเลื อ กตั้ ง แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ของแตละจังหวัด
เลม 124 ตอน 76 ก วันทีป่ ระกาศ 1 พฤศจิกายน 2550 หนา 15
                   
 ⌫              
กำหนดแบบหลักฐานการรับบริจาคของพรรคการเมืองและหลักเกณฑ วิธีการเปดเผยชื่อผูบริจาค
เลม 124 ตอน 84 ก วันทีป่ ระกาศ 22 พฤศจิกายน 2550 หนา 13
* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ratchakitcha.soc.go.th
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Get Anyone to Do Anything

“คูมือสะกดใจคน” เลมนี้ เปนเคล็ดวิธีทางจิตวิทยาวาดวยการชักจูง และเปลี่ยนแปลง
จิตใจของคน หรือการควบคุมสถานการณตา ง ๆ ทีผ่ อู า นสามารถเรียนรแู ละนำไปประยุกตใชในชีวติ จริง
คุณเคยถูกหลอก หรือถูกเอารัดเอาเปรียบบางไหม?
เคยรสู กึ วาบางครัง้ ไมมใี ครยอมรับฟง และรวมมือกับคุณอยางทีค่ วรจะเปนบางหรือเปลา?
หากคุณตองการเปนผูที่สามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ ถึงเวลาแลวที่คุณจะไดเรียนรู
วิธปี ฏิบตั จิ ากหนังสือ เลมนี้
หนังสือคูมือสะกดใจคน เขียนโดย ดร.เดวิด เจ. ไลเบอรแมน และแปลเปนภาษาไทยโดย
พัชรี เกรเฮม เปนหนังสือแนวจิตวิทยาในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย ดร.เดวิด เจ. ไลเบอรแมน
ไดแนะนำวิธที จี่ ะทำใหผอู นื่ รสู กึ ชอบและรักคุณ หรือคิดวาคุณเปนคนสำคัญ รสู กึ ประทับใจเมือ่ พบเจอกัน
ครั้งแรก การทำใหผูอื่นทำตามที่คุณแนะนำ ยกโทษใหคุณ การบอกขาวรายโดยไมทำใหใครเสียใจ
การทวงเงินหรือของที่ถูกยืมไปโดยไมใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน การทำใหผูอื่นพูดอยางที่คิด
จริง ๆ ไมโกหกหลอกลวงคุณ และชวยเหลือคุณ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับทางจิตวิทยาของ
ความเปนผูนำที่จะทำใหชีวิตคุณงายขึ้น ไดเรียนรูวิธีเผชิญกับสถานการณที่นาอึดอัดใจ เพียงเทานี้
คุณก็สามารถมีความสุขกับชีวิตใหมที่คุณเปนผูกำหนดชะตาชีวิตไดดวยตัวคุณเอง

     
David J. Lieberman, PH.D. เปนนักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกา
และเปนผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมมนุษย งานเขียนของเขาไดรับการตีพิมพ
มาแลวมากกวา 20 ภาษาทัว่ โลก ดร.เดวิด เจ. ไลเบอรแมน จบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาเอก ด า นจิ ต วิ ท ยา และได ค น พบเทคนิ ค ด า นพฤติ ก รรมศาสตร
ที่ รั ฐ บาลและบริ ษั ท ต า ง ๆ ในกว า 20 ประเทศทั่ ว โลกนำไปประยุ ก ต ใ ช
อยางแพรหลาย
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ดอกไมประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด

กันยณี

ตราสัญลักษณประจำจังหวัด
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สวัสดีเจา ไปไหนไปกัน ขอพาทุกทานไปสัมผัสความหนาวกันตอทีจ่ งั หวัดเชียงใหม ซึง่ นับเปนเมืองใหญทมี่ คี วามสำคัญทางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือ ทัง้ ยังเปนเมืองทีร่ วบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดัง้ เดิม ทีส่ ำคัญจังหวัดเชียงใหมเคยเปนสถานทีส่ ำหรับสังคายนา
พระไตรปฎกเมื่อพุทธศักราช 2020 หรือกวา 530 ปมาแลว ซึ่งปรากฏใหเห็นในตราสัญลักษณประจำจังหวัดที่มีรูปชางเผือกหันหนาตรง
ในเรือนแกว ซึง่ ชางหมายถึง ชางทีเ่ จาผคู รองนครเชียงใหม นำนอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และไดขนึ้ ระวางเปน
ชางเผือกเอกในรัชกาลพระองค สวนเรือนแกวก็หมายถึง ดินแดนทีพ่ ระพุทธศาสนาไดมาตัง้ มัน่ เจริญรงุ เรือง
ภูมิประเทศสวนใหญของจังหวัดเชียงใหมเปนปาละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยูตอนกลางตามสองฟากฝง
แม น้ำ ป ง เชี ย งใหม ห า งจากกรุ ง เทพฯ ประมาณ 750 กิ โ ลเมตร สามารถเดิ น ทางได โ ดยรถยนต
รถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเครื่ อ งบิ น สถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ น า สนใจ ได แ ก
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง ออบหลวง หวยน้ำดัง
ปางช า งแม ส า และสวนสัตวเชียงใหม รวมทั้งวัดวาอารามที่สำคัญและนาสนใจ
อีกหลายแหง เชน วัดพระสิงห วัดสวนดอก เปนตน สวนของฝากของทีร่ ะลึกทีข่ นึ้ ชือ่
ของเชี ย งใหม ได แ ก ร ม กระดาษสา ผ า ไทย ไม แ กะสลั ก เครื่ อ งป น ดิ น เผา
เครือ่ งจักรสาน เครือ่ งเงิน เครือ่ งเขิน และประเภทอาหาร ไดแก แหนม หมูยอ ไสอวั่
น้ำพริกหนมุ เปนตน
ในปนที้ างจังหวัดเชียงใหมจะจัดงานเทศกาลรมบอสราง ครัง้ ที่ 25 ระหวางวันที่ 18-20 มกราคม 2551
ณ หมูบานบอสรางและหมูบานตนเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม มีการแสดงและจำหนายผลิตภัณฑตา ง ๆ
ทีท่ ำจากกระดาษสา โดยเฉพาะรมบอสราง การแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา ขบวนแหรถประดับ แมหญิงขี่รถถีบกางจอง
การประกวดธิ ด าร ม บ อ สร า ง การประกวดแต ง ร า นด ว ยร ม การประกวดงานหั ต ถกรรมร ม และกระดาษสา
และการจัดเลีย้ งอาหารแบบขันโตก เปนตน
ฉบับหนาพลาดไมได พบกับงานประเพณีมหกรรมหนุ ฟางนก จังหวัดชัยนาท
⌫  


            ⌫       
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             ⌫               
จิตมีทเี่ กิด 6 ที่ เรียกวา “วัตถุ 6” เปนรูป 6 รูป คือ
จักขุปสาทรูป
เปนทีเ่ กิดของ จักขุวญ
ิ ญาณ จิตเห็นในขณะนี้
โสตปสาทรูป
เปนที่เกิดของ โสตวิญญาณ จิตไดยินในขณะนี้
ฆานปสาทรูป
เปนทีเ่ กิดของ ฆานวิญญาณ จิตทีไ่ ดกลิน่
ชิวหาปสาทรูป เปนทีเ่ กิดของ ชิวหาวิญญาณ จิตทีล่ มิ้ รส
กายปสาทรูป
ที่ ซึ ม ซาบอยู ทั่ ว ร า งกาย เป น ที่ เ กิ ด ของ กายวิ ญ ญาณจิ ต ในขณะที่ รู สิ่ ง ที่ ก ระทบสั ม ผั ส ซึ่ ง เย็ น บ า ง
หรือรอนบาง หรือออนบาง หรือแข็งบาง
หทยวัตถุ
เปนวัตถุที่ 6 เปนทีเ่ กิดของ จิตอืน่ ๆ นอกจากนี้
⌫  ⌦    ⌫     
เฉย ๆ ก็เปนจิต ถาไมมจี ติ ก็เฉยไมได แตวา ความรสู กึ เฉย ๆ นัน้ เปนเวทนาเจตสิกทีเ่ กิดกับจิต จิตเปนแตเพียงสภาพทีเ่ ปนใหญ
เปนประธานในการรู และมีเจตสิก 52 ประเภท เจตสิกรอู ารมณดว ย จิตเปนสภาพรเู ปนใหญเปนประธาน เปนมนินทรีย
        
จิตจะสงบไดเมื่อมีปญญา เพราะวาความสงบไมใชอยูคนเดียว แตความสงบเปนขณะที่จิตใจไมมีโลภะ ไมมีโทสะ อกุศลใด ๆ
และพรอมกันนั้น ถาการอบรมเจริญสมถภาวนาใหสงบขึ้น ตองประกอบดวยปญญา
    ⌦        
คำถามทีว่ า ธรรมทัง้ หลายไมควรยึดถือ ฟงดูดี แตทำไดอยางไร เพราะวาถาไมมปี ญ
 ญาแลว ตองยึดถือแนนอน จะบอกวาไมควร
แตวา ถาไมมปี ญ
 ญาแลวก็ยงั ตองยึดถือ ดวยเหตุนพี้ ระผมู พี ระภาคจึงไดทรงแสดงธรรม เพือ่ ใหผฟู ง เกิดปญญา ความเห็นทีถ่ กู ตอง
และปญญานั้นเองก็จะละความยึดถือได แตถาปญญายังไมเกิด ไมฟง ไมศึกษา ไมเขาใจสภาพธรรม ก็ยอมยังคงยึดถือตอไป
ขอมูลจากมูลนิธศิ กึ ษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา www.dhammahome.com
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