ÊÅ¤.ÊÒÃ

»Õ·Õè ò๓ ©ºÑº·Õè ๒ à´×Í¹พฤษภาคม-สิงหาคม òõõ๘

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ISSN 1513-3591

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘

1

ขอคุ ย ด้ ว ย

ÊÅ¤.ÊÒÃ
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สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
ISSN 1513-3591

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สลค.สาร ขอน�ำเสนอบทความพิเศษ “สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
กับการอนุรกั ษ์กล้วยไม้ไทย” และ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และด้านสังคมสงเคราะห์”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว และขอเชิญชวนผู้อ่านร่วม
น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
มีต่อพสกนิกร สถานที่ท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
นอกจากจะเป็นโครงการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว
ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย
นอกจากนี้ ขอน�ำเรือ่ งราวดี ๆ เกีย่ วกับกิจกรรม “Bike for Mom ปัน่ เพือ่ แม่”
มาเล่าสู่กันฟังด้วย
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สารบัญ

๒๗

๓

การเสนอเรื่องเกี่ยวกับหนังสือสัญญาและการประชุม
ระหว่างประเทศต่อคณะรัฐมนตรี

บทความพิเศษ :
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ
กับการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย

๑๐

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
กับพระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม
และด้านสังคมสงเคราะห์

๒๑

๓๖

สุขกายสบายใจ : ความฝัน

๑๙

รู้ รัก ภาษาไทย : โลกทัศน์

๔๒

เรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

เที่ยว ๑๐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๔๑

๔๙

๔๖

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ

ไปไหนไปกัน :
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

2 สลค.สาร

ดร.อำ�พน  กิตติอ�ำ พน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  สมชาย  พฤฒิกลั ป์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สุพศิน  สุเมธิวทิ ย์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ธีระพงษ์  วงศ์ศวิ ะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว, จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์, ประธาน  ผุดผ่อง, ปราณี  สาสน์ธรรมบท, พงษ์เทพ  พ่วงเสมา, สมศรี  นาคจำ�รัสศรี, อมราลักษณ์  รักษ์วงศ์
กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์
กัญชลี  จำ�นงค์วงศ์, จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ
เขมจิรา  ขันแก้ว, ธัญมน  สินสำ�อาง
วัลภา  สุขผล
กนกวรรณ  พงษ์พันธ์, เกศรา  ไชยพิทักษ์, เขมจิรา  ขันแก้ว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ธัญมน  สินสำ�อาง, นภ  วรทัต, วัชรี  สิงหราช, สมภพ  กลิ่นหอม, อาทิตติยา  คำ�ตา
สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กับการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ

เพื่อสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการท�ำนุบ�ำรุงแผ่นดินไพร่ฟ้า
ประชาราษฎร์ให้มแี ต่ความผาสุก ร่มเย็น ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิรยิ ะอุตสาหะ และน�ำ้ พระราชหฤทัย
ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา  โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความล�ำบากแต่อย่างใด ทรงทุ่มเทพระวรกาย
อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขให้ปวงพสกนิกรตลอดมา ด้วยพระอิริยาบถ
อันงดงามผ่อนปรนในลักษณะทีเ่ ป็นธรรมชาติ ไม่วา่ จะเสด็จฯ ไปทรงงาน ณ ทีแ่ ห่งใด จะทรงแย้มพระสรวล
อย่างเป็นกันเอง และพระราชทานพระราชานุญาตให้ราษฎรได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชดิ โดยมิได้ถอื พระองค์
แต่ประการใด ท�ำให้เหล่าพสกนิกรทั้งปวงรู้สึกปลื้มปีติและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเปี่ยมล้น
โดยทั่วกัน
เมื่อเสด็จฯ ไปทรงงาน ณ พื้นที่แห่งใด ก็จะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในธรรมชาติ
รอบพระวรกายอยู่เสมอ ทั้งป่าเขาล�ำเนาไพร ต้นน�้ำล�ำธาร สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้ไทย
ซึ่งทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษอย่างยิ่ง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โปรดทีจ่ ะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพรรณไม้แปลก ๆ
และทีห่ ายากนานาพันธุ์ โดยเฉพาะกล้วยไม้ไทยต่าง ๆ แม้วา่ เส้นทางชมธรรมชาติจะค่อนข้างยากล�ำบาก
ต้องลัดเลีย้ วไปตามโขดหินและไม่ราบเรียบ แต่กม็ ไิ ด้ทรงย่อท้อแต่ประการใด เมือ่ ครัง้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
พรรณไม้ป่า ณ บริเวณโคกนกกะบาและลานสุริยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ในเดือน
มีนาคม ๒๕๓๔ ได้ทอดพระเนตรกล้วยไม้ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายมากบริเวณนั้น
และมีกล้วยไม้ชนิดหนึง่ ทีก่ �ำลังให้ดอกสวยงามและยังไม่มชี อื่ เรียกภาษาไทยอีกทัง้ ยังเป็นกล้วยไม้ปา่ หายาก
และพบไม่บอ่ ยนัก มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา 
่ Eria amica Rchb.f.. ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชื่อว่า นิมมานรดี

4 สลค.สาร

คัดลอกมาจากวารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๗
ของส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (บทความพิเศษ โดย นายวีระชัย ณ นคร)

นิมมานรดี เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ล�ำลูกกล้วย รูปทรงกระบอก
ใบรูปขอบขนานแกมรี ดอกออกเป็นช่อยาว ดอกย่อยสีขาว มีขดี ตามยาว
สีแ ดงเข้ ม กลี บปากที่ ต อนปลายมี สี เ หลื อ งเข้ มและมี แต้ มสี แดงเข้ ม
ที่โคนกลีบด้านใน ดอกบานเต็มที่กว้าง ๑-๑.๕ เซนติเมตร

“...เพราะว่า ทราบว่ารองเท้านารีชนิดนี้ไม่ขึ้นที่ไหนนอกจากบนภูหลวง
ไม่พบที่ไหนในประเทศไทย แล้วก็บนภูหลวงเรานี่มีฤดูใบไม้ร่วงด้วย อย่างจะเห็น
ใบเมเปิล้ สีแดงฉานก่อนทีเ่ ขาจะร่วงลงมา และน�ำ้ ตกนีแ่ หละคือคุณสมบัตทิ เี่ ราต้องมีปา่
เอาไว้ก็เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกัน ฝนลงถูกต้องตามฤดูกาล การที่เรา
จะตัดต้นไม้กันหมดนี่ ไม่ใช่ท�ำให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นนะ มันหมายถึงเราท�ำลาย
บรรยากาศข้างบนด้วย”
พระราชด�ำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

ด้วยทรงตระหนักดีว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิต ต่างมีความผูกพันและเชื่อมโยงต่อกัน
อย่างลึกซึ้ง จึงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อันเป็นแหล่ง
ต้นน�ำ้ ล�ำธารทีส่ �ำคัญ รวมถึงพรรณพืช สัตว์ และสิง่ แวดล้อม ทีก่ ารเปลีย่ นแปลงไปของส่วนใดส่วนหนึง่
ล้วนส่งผลกระทบต่อสมดุลแห่งธรรมชาติอย่างส�ำคัญ
ทรงทราบดีว่าแผ่นดินไทยผืนนี้ ทั้ง ๕๑๔.๑๒๖ ตารางกิโลเมตร เป็นแผ่นดินทองที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ได้เกื้อกูลทุกชีวิตให้ด�ำรงอยู่อย่างมีความสุขมาแล้ว
แต่โบราณกาล หากแต่ทว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สมดุลแห่งธรรมชาติเริม่ เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีเ่ สือ่ มโทรมลงอย่างรวดเร็ว จนน่าใจหาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งป่าและพรรณพืชของไทยได้ถูกคุกคามอย่างหนักและต่อเนื่อง ทั้งจากภัยธรรมชาติและ
โดยเฉพาะจากน�้ำมือมนุษย์ จึงเป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างยิ่ง เพราะป่าอันเป็นแหล่งก�ำเนิดแห่งน�้ำและ
ความอุดมสมบูรณ์มีคุณค่าอนันต์แก่ทุกชีวิตก�ำลังเข้าสู่สภาวะวิกฤติ อันจะเกิดผลกระทบโดยตรง
ต่อทุกชีวิตอย่างใหญ่หลวง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่านานาชนิดก็ยังไม่ได้มีการศึกษา
หาประโยชน์อย่างยั่งยืนกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้พื้นเมืองของไทย ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ล�้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศ ได้ถูกเก็บหาออกจากแหล่งธรรมชาติในป่า
ไปเป็นอันมาก จนเกินกว่าก�ำลังของธรรมชาติจะฟื้นคืนได้ ทั้ง ๆ ที่การศึกษาในเรื่องของกล้วยไม้ไทย
ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
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โดยทีป่ ระเทศไทยจัดเป็นศูนย์กลางการกระจายของพรรณพืช
ที่หลากหลายที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล้วยไม้ป่า
ที่สวยงามและทรงคุณค่านานาชนิดจึงพบขึ้นอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้
กล้วยไม้ไทยทีน่ กั พฤกษศาสตร์ได้ส�ำรวจพบไว้แล้วในขณะนี้ มีจ�ำนวนถึง
๑๗๘ สกุล รวม ๑,๑๒๘ ชนิด เป็นที่นิยมปลูกเลี้ยงกันมานาน
มีบนั ทึกไว้แต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยา ทีก่ ล่าวถึงการเก็บหาและปลูกเลีย้ งเอือ้ ง
ชนิดต่าง ๆ ทีใ่ ห้ดอกสวยงาม แต่ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา กล้วยไม้ไทย
หลายชนิดได้สูญหายไปจากแหล่งก�ำเนิดจนสังเกตได้และไม่พบว่า
ได้มีการน�ำไปปลูกเลี้ยงอยู่ ณ ที่ใด จึงอาจสันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้
เหล่านี้หลงเหลืออยู่น้อยในธรรมชาติ หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
จากประเทศไทยก็เป็นได้ ในเรือ่ งนีส้ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ได้ทรงให้ความส�ำคัญและความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง

เอี้องศรีเชียงดาว

เอี้องกุหลาบน่าน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ตลอดมา จนเป็นที่ประจักษ์
เลือ่ งลือกันโดยทัว่ ไปไกลถึงต่างประเทศ บริษทั Black and Flory Ltd.
ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ผสมกล้วยไม้สายพันธุ์ Cattleya Bow Bells
และ Cattleya O’brieniana var. alba ได้ลกู ผสมทีม่ คี วามสวยงามมาก
เป็นพิเศษและจดทะเบียนไว้ภายใต้ชอื่ พันธุว์ า ่ Exquisite เมือ่ ปี ๒๕๐๑
เมือ่ น�ำเข้าประกวดก็ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม A.M./RHS. จาก The Royal
Horticultural Society แห่งประเทศอังกฤษ จึงได้มีการ
ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย ใช้เรียกชื่อ
กล้วยไม้พันธุ์ดังกล่าวว่า “แคทลียาควีนสิริกิติ์” ซึ่งต่อมาภายหลัง
ได้มีการปรับปรุงและคัดพันธุ์ที่ทนร้อนมาปลูกในประเทศไทย
เรียกชื่อสายพันธุ์ว่า Diamond Crown และได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
A.M./RSPC. จากสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
อีกด้วย
แคทลียาควีนสิรกิ ติ ิ์ เป็นกล้วยไม้ทมี่ ดี อกใหญ่ สีขาวนวล
กลีบดอกและกลีบปากแผ่กว้าง ขอบกลีบย่นเป็นลอนคลืน่ กลีบปาก
ส่วนกลางมีหยักเว้าลึกและมีแต้มสีเหลืองทองด้านในเด่นชัดเจน
ดอกบานเต็มที่กว้าง ๑๒-๑๔ เซนติเมตร
เมือ่ ครัง้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟกิ
ครัง้ ที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างทอดพระเนตร
นิทรรศการและการประกวดกล้วยไม้ ซึง่ มีกล้วยไม้ไทยสวยงามต่าง ๆ
น�ำมาจัดแสดงเป็นอันมาก ได้มีพระราชด�ำรัสกับคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  เทีย่ งตรง ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ ระพี  สาคริก และพลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา เกีย่ วกับ
กล้วยไม้ป่าของเมืองไทยว่า
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“กล้ ว ยไม้ ไ ทยมี ค วามงามมากและมี ก ลิ่ น หอมมาก ซึ่ ง นั บ วั น จะหา
ดู ไ ด้ ย ากและใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะ ขอให้ช่วยกันหาทางรวบรวมและอนุรักษ์ไว้
พร้อมกับการขยายพันธุใ์ ห้มปี ริมาณมากพอที่จะคืนสู่ป่าธรรมชาติ”
พระราชด�ำรัส พระราชทานในงานประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก
ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๕

นอกจากนี้ ในหลายโอกาสยังได้มีพระราชด�ำรัสให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันช่วยดูแลปกปักษ์
รักษากล้วยไม้ไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้กล้วยไม้ของไทยที่สวยงามและหายาก ได้คงอยู่
เป็นมรดกทางธรรมชาติอันล�้ำค่าของประเทศสืบไป
หลายหน่วยงานจึงได้ร่วมกันสนองพระราชด�ำริบังเกิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย
หลายโครงการ อาทิ
(๑) โครงการคืนชีวติ กล้วยไม้ไทยสูไ่ พรพฤกษ์อนั เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และกองทัพภาคที่ ๓
(๒) โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุก์ ล้วยไม้รองเท้านารีอนั เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ กรมวิชาการเกษตร
(๓) โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
(๔) โครงการขยายพันธุก์ ล้วยไม้ไทยหายากเพือ่ การอนุรกั ษ์อนั เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
(๕) โครงการขยายพันธุก์ ล้วยไม้สกุลส�ำเภางาม สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชด�ำริ บ้านแปกแซม อ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โปรดในความงามของธรรมชาติ การอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้
ล�ำธาร รวมถึงชนิดพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ัตว์ต่าง ๆ เพื่อให้วฏั จักรแห่งธรรมชาติได้เป็นไปอย่างสมดุล แม้ว่า
พระราชกรณียกิจต่าง ๆ จะมีมากจนแทบจะไม่มีเวลาว่างเหลือให้กับการพักผ่อนพระวรกาย ก็ยังทรง
หาเวลาที่จะปลีกพระองค์เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรป่าเขาล�ำเนาไพรพฤกษ์ ชื่นชมพรรณไม้ป่าของไทย
และมีพระราชด�ำรัสในหลายโอกาสกระตุน้ จิตส�ำนึกให้ทกุ คนได้รว่ มกันอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านั้น รวมถึงการให้ความรู้แก่เด็กและยุวชนให้ตระหนักในความส�ำคัญ รู้จักคุณค่า เกิดความรักและ
หวงแหนในพืชพันธุ์ต่าง ๆ อันจะเป็นวัฒนธรรมที่ส�ำคัญต่อไปในภายหน้าอีกด้วย
เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๑ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ได้ มี
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานของ
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในครัง้ นัน้ ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพันธุไ์ ม้
ตามเส้นทางชมธรรมชาติเลียบน�ำ้ ตกแม่สาน้อยและสวนหิน ไปยังเรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย ทีส่ วนพฤกษศาสตร์ฯ
ได้รวบรวมกล้วยไม้ปา่ พืน้ บ้านทีห่ ลากหลายต่าง ๆ ไว้เพือ่ การอนุรกั ษ์ และได้ทอดพระเนตรการปลูกเลีย้ ง

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
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และดูแลรักษากล้วยไม้ที่ทางสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้รวบรวมไว้ และตรวจสอบรายชื่อไว้ถูกต้องแล้ว
ประมาณได้ถึง ๔๐๐ ชนิด พร้อมข้อมูลด้านนิเวศวิทยาอย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการด้านกล้วยไม้ไทย ให้ได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป
ในการนี้ ได้มพี ระราชด�ำริให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ รวบรวมพันธุก์ ล้วยไม้ไทย
ไว้เพื่อการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย และเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการ
ด�ำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสอันเป็น
มหามงคลฤกษ์นี้ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงปล่อยเอื้องแซะ (Dendrobium scabrilingue Lindl.) คืนสู่
ไพรพฤกษ์บนคาคบไม้ปา่ ในพืน้ ทีส่ วนพฤกษศาสตร์ฯ ซึง่ กล้วยไม้พระราชทานทัง้ สองกอนี้ ยังคงเจริญเติบโต
เป็นอย่างดีอยูใ่ นสวนพฤกษศาสตร์ฯ และเป็นตัวอย่างการกระตุน้ จิตส�ำนึกทีส่ �ำคัญ ท�ำให้ทกุ คนทีพ่ บเห็น
ได้บังเกิดความภาคภูมิใจ มีความรู้สึกที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติ
เพือ่ ความงามและคุณค่าของทรัพยากรพืชทีห่ ลากหลายจะได้ด�ำรงอยูเ่ ป็นสมบัตมิ รดกตกทอดสูล่ กู หลานไทย
ต่อไป
เอื้องแซะเป็นกล้วยไม้ไทยสกุลหวาย พบมากเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน ให้ดอกทีม่ กี ลิน่ หอมหวานชืน่ ใจ บานนานประมาณเกือบ ๑ เดือน และยังมีศกั ยภาพสามารถ
พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ หากสามารถสกัดท�ำน�้ำหอมจากดอกเอื้องแซะได้ ในการนี้ ยังได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ให้แก่คณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด�ำเนินการ
ทดลองสกัดสารหอมระเหยจากเอื้องแซะ เพื่อพัฒนาเพิ่มคุณค่าให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
อีกด้วย ซึ่งขณะนี้ผลงานก�ำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดี
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ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานการอนุรกั ษ์พนั ธุก์ ล้วยไม้ไทยของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
อีกครัง้ หนึง่ ด้วยความสนพระราชหฤทัยและทรงพระเกษมส�ำราญเป็นอย่างยิง่ ด้วยปรากฏว่าพันธุก์ ล้วยไม้ไทย
ที่หายากและสวยงามต่าง ๆ จ�ำนวนมากได้รับการรวบรวมไว้เพื่อการขยายพันธุ์และน�ำมาจัดแสดง
ให้ทอดพระเนตรจึงได้มีพระราชด�ำริให้สวนพฤกษศาสตร์ฯ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน
ด�ำเนินการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่หายากอย่างต่อเนื่องและให้ได้ครบวงจร เพราะหาก
ไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังและถูกมองข้ามความส�ำคัญไปแล้ว มิชา้ มินานกล้วยไม้ปา่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ของไทยก็จะลดจ�ำนวนลงสูญหายไปอย่างรวดเร็วและอาจจะเหลือเพียงภาพและชื่อไว้ในความทรงจ�ำ
ของคนไทยเท่านั้น
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหา
ที่เปรีย บมิไ ด้ต ่อ ทรัพ ยากรป่าไม้ สั ตว์ ป่ า และพรรณพื ช อั น เป็ น สมบั ติท างธรรมชาติ ที่ ล�้ ำ ค่ า
ของประเทศไทย พระองค์มีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะให้คนไทยทุกคนได้รับรู้และตระหนัก
ถึงความส�ำคัญ คุณค่า ความงามของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ และได้มสี ว่ นร่วมกันในการอนุรกั ษ์
พันธุพ์ ชื ของไทยทุกชนิด โดยเฉพาะกล้วยไม้ปา่ ทีห่ ายากและใกล้สญ
ู พันธุข์ องไทย ทีม่ ที งั้ ความหลากหลาย
และความงามอย่างโดดเด่น เพื่อให้คงอยู่ส�ำหรับอนุชนรุ่นหลังที่จะได้เห็น ชื่นชม และได้รู้จักกัน
สืบต่อไป และให้เป็นสมบัติสืบทอดคงอยู่คู่ผืนแผ่นดินนี้อีกตราบนานเท่านาน
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สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
กั บ พระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการเกษตร
สิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า นสั ง คมสงเคราะห์

10 สลค.สาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สนพระราชหฤทัย

งานด้านการเกษตรและการพัฒนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระองค์ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรการท�ำนาพร้อมกับทรงขับรถไถนาและทรงหว่านเมล็ดข้าว ณ โครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้ว พระองค์ใส่พระราชหฤทัยและ
ให้ความส�ำคัญกับงานพัฒนา โดยเฉพาะในเรือ่ งการเกษตรทีไ่ ม่ท�ำลายสิง่ แวดล้อม พระองค์สนพระราชหฤทัย
ในการพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตการเกษตร รวมทั้งกิจกรรมด้านการเกษตรครบวงจร
ดังเช่นในปี ๒๕๒๔ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี เพือ่ ทรงสาธิต
การท�ำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชอื่น ๆ เป็นปฐมฤกษ์พระราชทานแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการ
เพิม่ ผลผลิต ณ บ้านแหลมสะแก ต�ำบลเดิมบาง อ�ำเภอเดิมบางนางบวช เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรท�ำปุย๋ หมัก
ใช้ในไร่นาของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสนี้ ยังได้ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรับชม
การจัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการการท�ำนาในประเทศไทย ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำนาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
คัดลอกมาจากหนังสือ “๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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หลังจากนัน้ พระองค์ยงั ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง
เป็นประธานในการท�ำนาสาธิตอีกหลายครัง้ เป็นการสร้างขวัญ
และก�ำลังใจให้แก่ชาวนาไทยทั่วประเทศ อาทิ เมื่อวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๒๙ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธาน
ในการท�ำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมัก ณ ต�ำบลดอนโพธิ์ทอง
อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ ได้ทรงปฏิบตั ิ
การสาธิตการท�ำนาด้วยพระองค์เอง เมือ่ พระราชทานอุปกรณ์
การท�ำนา พันธุ์ข้าวปลูก และปุ๋ยหมักแก่ข้าราชการผู้ใหญ่
ไปด�ำเนินการสาธิตแล้ว ได้ทรงถอดฉลองพระบาทถลกพระสนับเพลา 
ทรงพระด�ำเนินลุยโคลน หว่านพันธุ์ข้าวปลูกและปุ ๋ ย หมั ก
ในแปลงนาสาธิต โดยมิได้มีก�ำหนดการไว้ก่อน ยังความชื่นชม
โสมนั ส ปลาบปลื้ ม ปี ติ แ ละซาบซึ้ ง ในพระราชจริ ย วั ต ร
แก่บรรดาข้าราชการและประชาชนทีม่ าเฝ้าทูลละอองพระบาท
ในวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ยังได้ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจส�ำคัญอีกประการหนึ่ง
ซึง่ สะท้อนให้เห็นความใส่พระราชหฤทัยต่องานด้านการเกษตร
โดยเฉพาะข้าว นั่นคือ การเสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์
ในการพระราชพิธพี ชื มงคล ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม และ
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธี
ท้ อ งสนามหลวง ซึ่ ง เป็ น พระราชพิ ธี ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ยิ่ ง ใหญ่
เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจ และเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของ
พืชพรรณธัญญาหารเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้ พระองค์ ยั ง ใส่ พ ระราชหฤทั ย กั บ
งานวิชาการเกษตรด้านอืน่ ๆ อีกเป็นอันมากเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็น
โครงการผักปลอดสารพิษ ไม้ดอกไม้ประดับ งานอารักขาพืช
การควบคุมพืชโดยชีววิธี การลดสารเคมีตกค้างในผลผลิต
การเกษตร อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงการวิจยั
และพัฒนาพืชพรรณไม้เขตร้อน ไม่เพียงเท่านัน้ ยังเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเปิดการประชุมเรือ่ งข้าว ครัง้ ที่ ๓๗ ขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึง่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สร้างความปลื้มปีติ
แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจ�ำนวนมาก
นับเป็นโอกาสอันดีทจี่ ะเผยแพร่ชอื่ เสียงของประเทศให้เป็นที่
รู้จักในระดับสากล เพราะประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่ง
ผลิตข้าวขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางทางวิทยาการเรื่องข้าว
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นนักพัฒนา จึงทรงเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่
ผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ซึ่งถึงแม้จะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติจากการเพาะปลูก
แต่กลับมีฐานะยากจน พระองค์มพี ระราชปณิธานมุง่ หวังให้เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สามารถเพิม่
ผลผลิตให้มากขึ้น และเป็นผลิตผลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อันจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาคการเกษตร รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกษตรกรอย่างครบวงจร จึงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ
โปรดเกล้าฯ รับ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” อันประกอบด้วย คลินิกด้านดินและสิ่งแวดล้อม
คลินกิ ด้านประมง คลินกิ ด้านพืช และคลินกิ ด้านสัตว์ไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยพระราชทานค�ำแนะน�ำ 
ข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาด้านการเกษตร และทรงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นี้ ด�ำเนินการโดยสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งความรู้ วิทยาการใหม่ และการบริการ
ทางวิชาการ โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์
เพื่อให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้บรรลุผลเร็วยิ่งขึ้น อาศัยเครื่องมือ
อุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุด สร้างแรงดึงดูดใจจากเกษตรกร
ส่วนใหญ่ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ
ได้เป็นอย่างดี
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ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรอุทยานแห่งชาติน�้ำตกทรายขาว ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี ในการนี้ ได้มีพระราชด�ำรัสกับนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) และนายเทอดศักดิ  
์ บุณยขจร
วิศวกรใหญ่ดา้ นวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน ให้พจิ ารณาจัดหาแหล่งน�ำ้ เพือ่ ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร ตามที่นายอาดัม  บาเหงบูงา ประธานองค์การบริหารส่วนต�ำบลทรายขาว
ขอพระราชทาน
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วางแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรในด้านการก่อสร้างท่อระบายน�้ำวังพลายบัวในคลองล�ำหยัง พร้อมระบบส่งน�้ำและถังเก็บน�้ำ
อุปโภค บริโภค การขุดคลองล�ำหยังและคลองทุ่งเหนือ พร้อมก่อสร้างอาคารอัดน�้ำเพื่อเก็บกักน�้ำ
ในล�ำน�้ำไว้ใช้ในการเกษตรต่อไป
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โครงการพัฒนาในพระราชด�ำริ “กูแบซีรา”
แม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อย่างหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ปลายด้ามขวานของประเทศไทย
ทีม่ ชี อ่ื ว่า หมูบ่ า้ นกูแบซีรา ต�ำบลกอล�ำ อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึง่ มักเกิดปัญหาน�ำ้ ท่วมขังในหน้าฝน
เนือ่ งจากถูกปิดกัน้ ด้วยถนนและคันคูสง่ นำ 
�้ และปัญหาขาดแคลนนำ�้ ในหน้าแล้ง ท�ำให้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรม
เสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามฤดูกาล
เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์จึงเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยือนหมู่บ้านกูแบซีรา  ทรงศึกษาและสอบถามถึงปัญหาและชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวบ้าน โดยเสด็จขึน้ ไปบนบ้านนายดอเลาะ บือแน ซึง่ เป็นชาวไทยมุสลิม และมีรบั สัง่ ถามถึงปัญหา 
โดยผ่านล่ามภาษายาวี ซึง่ นายดอเลาะได้กราบบังคมทูลว่า “ไม่เคยมีพระมหากษัตริยพ์ ระองค์ใดเสด็จฯ
มาที่บ้าน” พระองค์มีรับสั่งตอบว่า “ทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎร ก็เพราะเป็นห่วง”
จากนั้นได้พระราชทานค�ำแนะน�ำและแนวทางการแก้ปัญหา  ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ
พั ฒ นาการเกษตรบ้ า นกู แ บซี ร า อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ ใ นสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีรับสั่งว่า
“ให้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อน พร้อมทัง้ ศึกษาในภาพรวม เมือ่ ได้ศกึ ษาในภาพรวมทัง้ ระบบแล้ว
ให้ดูว่าส่วนใดจะแก้ไขอย่างไร และให้แก้ไขไปทีละส่วนเป็นขั้นตอน จึงสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบ”
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เมือ่ ส่วนราชการได้รบั ทราบพระราชด�ำริแล้ว ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการเพือ่ ก�ำกับดูแล จัดท�ำแผนงาน และก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ
จากผลการด�ำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริน้ี ไม่เพียงแต่ราษฎรบ้านกูแบซีราเท่านั้น
ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ แต่ยงั ประโยชน์ให้แก่ชมุ ชนใกล้เคียงหลายชุมชน เช่น หมูบ่ า้ นปูลากาซิง หมูบ่ า้ นใกล้เคียง
ในต�ำบลกอล�ำ อ�ำเภอยะรัง เป็นต้น
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นัน้ เป็นการด�ำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และเป็นพระราชประสงค์ทจี่ ะให้ทกุ หน่วยงานประสานและร่วมแรงร่วมใจกันด�ำเนินงาน เพือ่ ประโยชน์
ของประชาชนภาคใต้ แผนงานทีก่ �ำหนดไว้เป็นการลดปัญหาซ�ำ้ ซ้อน และปัญหาทีข่ าดการดูแลเอาใจใส่
ยิ่งกว่านั้น รูปแบบการพัฒนาที่พระราชทานไว้นี้เป็นการพัฒนาจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ในระดับพื้นที่
และขยายผลสู่ระดับชาติต่อไป และไม่มีพระราชประสงค์ที่จะให้ท�ำเป็นเรื่องใหญ่โตเกินความจ�ำเป็น
แต่ให้คอ่ ยเป็นค่อยไป และทีส่ �ำคัญราษฎรจะต้องมีสว่ นร่วมและมีความพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับรัฐในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองต่อไป
ด้วยความสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตร ซึง่ ถือเป็นเส้นเลือดหลักทีห่ ล่อเลีย้ งเศรษฐกิจของชาติ
ความใส่พระราชหฤทัยในชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ทรงทุม่ เทพระสติปญ
ั ญาอย่างเต็มทีแ่ ละพระวรกายอย่างเต็มพระก�ำลัง เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพื้นที่
การเกษตรต่าง ๆ เพือ่ ทอดพระเนตรและติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินงาน พระราชทานพระราชวินจิ ฉัย
เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไทยให้ดีขึ้น
และยั่งยืนสืบไป
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นอกจากนี้ ในปี ๒๕๔๕ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิกาญจนบารมีจัดตั้ง
กองทุนพระราชทานมหาวชิราลงกรณ์ขึ้น เพื่อพระราชทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเกษตรสาขาต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน ๑๐ ทุน เป็นทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง ๔ ปี จนจบการศึกษาปริญญาตรี
เพือ่ ชุบชีวติ และให้โอกาสแก่ผทู้ มี่ ฐี านะยากจน แต่มคี วามมุง่ มัน่ ในการพัฒนาตนเองด้วยความขยันหมัน่ เพียร
ให้เป็นนักวิชาการเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรมในอนาคต เป็นแกนน�ำชุมชนในการพัฒนาชาติบา้ นเมือง
ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป
พสกนิกรไทยทุกหมูเ่ หล่าต่างซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ดังจะเห็นได้จากการถวายปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ในปี ๒๕๔๕ และปี ๒๕๔๖ โดยเฉลิมพระเกียรติเป็น “เกษตรยุพราชสดุดี” และ
“สมเด็จพระบรมโอรสาฯ เกษตราบดี” ตามล�ำดับ
เมือ่ คราวเกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่ของประเทศไทยเมือ่ ปี ๒๕๕๔ โดยเฉพาะพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ก็ทรงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากพระต�ำหนักทีป่ ระทับถูกนำ�้ ท่วม
ระบบไฟฟ้าและระบบประปาขัดข้อง รวมถึงเส้นทางเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างยากล�ำบาก แต่ดว้ ยความห่วงใยในความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประชาชน
พระองค์ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎร พระราชทานถุงยังชีพแก่ผปู้ ระสบภัย เพื่อเป็นการ
ปลอบขวัญและให้ก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
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ถึงแม้วกิ ฤติอทุ กภัยในปี ๒๕๕๔ ได้ผา่ นพ้นไปแล้วก็ตาม ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงห่วงใย
ต่อประชาชนว่าภัยดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พระองค์จึงได้ทรงติดตามการเตรียมการ
ในการป้องกันและบริหารจัดการนำ�้ ของทุกภาคส่วน รวมทัง้ การฟืน้ ฟูพนื้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย
โดยได้พระราชทานสิง่ ของ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชบริพารในพระองค์ชว่ ยเหลือและฟืน้ ฟูผปู้ ระสบภัย
ในหลายพื้นที่ และเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินตามค�ำกราบบังคมทูลเชิญ
ของนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทรงตรวจเยี่ยมการขุดลอกคลองมหาสวัสดิ์
ซึง่ เป็นคลองหลักในระบบการระบายน�ำ้ ในฝัง่ ตะวันตก รวมทัง้ ตรวจสอบระบบการสูบน�ำ้ ทีส่ ถานีสบู น�ำ้
โครงการระพีพฒ
ั น์ ซึง่ ได้มกี ารติดตัง้ ระบบสูบนำ�้ เพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการระบายนำ�้ ลงสู่
แม่น�้ำท่าจีน เพื่อป้องกันมิให้เกิดน�้ำท่วมขังเป็นเวลานานในเขตพื้นที่ทวีวัฒนาซึ่งได้รับความเสียหาย
อย่างรุนแรงในปี ๒๕๕๔ ในระหว่างเสด็จพระราชด�ำเนินทางชลมารคได้ทอดพระเนตรสภาพริมคลอง
มหาสวัสดิ์ ที่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบได้ปรับปรุงขุดลอกคลอง รวมทั้งหน่วยงานทางทหาร
และชาวจังหวัดนครปฐมร่วมกันปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมสองฝั่งคลองด้วยความสนพระราชหฤทัย
มีประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าฯ รอรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีตลอดสองฝั่งคลอง เมือ่ เรือยนต์พระทีน่ งั่
แล่นผ่าน ประชาชนต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พอพระราชหฤทัยที่ทุกหน่วยงานช่วยกัน
แก้ปญั หา มีพระราชด�ำรัสขอบคุณรัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ ต�ำรวจ ทหาร รวมถึงประชาชน ทีท่ �ำให้ทกุ อย่าง
เรี ย บร้ อ ย และมี พ ระราชประสงค์ ใ ห้ ป ระชาชนริ ม สองฝั ่ ง คลองช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาความสะอาด
รักษากฎหมาย เพื่อให้เป็นสมบัติตกทอดสู่ลูกหลานต่อไป ทั้งยังมีพระราชด�ำรัสว่าคลองมหาสวัสดิ์
น่าจะเป็นคลองแห่งการท่องเที่ยวได้ ซึ่งรัฐบาลก็น้อมรับแนวพระราชด�ำริเพื่อน�ำไปด�ำเนินการต่อไป
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นายศรายุธ  หอมชะมด*

“Bike for Mom ปั ่ น เพื่ อ แม่ ” กิจกรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทีจ่ ะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า
ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่
และแม่ของแผ่นดินอย่างทัว่ ถึง เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติทจี่ ะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกก�ำลังกาย ท�ำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกก�ำลังกาย และเสริมสร้างความมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้น�ำกิจกรรมดังกล่าว
ไปต่อยอดขยายผลต่อไป
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๑๕.๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศ
ตามเส้นทางที่ก�ำหนด โดยเส้นทางส่วนกลางจะเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิตไปกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
และกลั บ มาสิ้ น สุ ด ที่ พ ระลานพระราชวั ง ดุ สิ ต รวมระยะทาง ๔๓ กิ โ ลเมตร โดยสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานน�ำทีมข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ส่วนในเส้นทาง
ภูมภิ าคจะเริม่ ต้นทีศ่ าลากลางจังหวัดไปตามเส้นทางทีแ่ ต่ละจังหวัดก�ำหนดในเวลาเดียวกันนี้

*

นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รุ่นที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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เส้นทาง
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
“BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”
ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร
ในกรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมูเ่ หล่าสวมใส่เสือ้ สีฟา้ เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถติดตามรายละเอียด
และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสิ่งของจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย เสื้อยืดสีฟ้าส�ำหรับขี่จักรยาน มีข้อความ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว น�้ำดื่ม
๕๐๐,๐๐๐ ขวด และเข็มกลัดพระราชทานจ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น โดยกรุงเทพมหานครเปิดให้รับเมื่อวันที่ ๒๕-๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่สนามกีฬากองทัพบก ส่วนในต่างจังหวัดรับได้ที่ศาลากลางจังหวัดในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ที่มา : เว็บไซต์ www.bikeformom2015.com
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
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เที่ยว

๑๐

โครงการอันเนื่อ งมาจากพระราชด�ำริ

ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์

พระบรมราชินีนาถ

นับเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี

ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�ำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไปทัว่ ผืนแผ่นดินไทย เพือ่ ทรงช่วยบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขให้พสกนิกรของพระองค์มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ การได้สมั ผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชดิ ท�ำให้
ทรงรับรูถ้ งึ ปัญหาของประชาชนอย่างลึกซึง้ รวมถึงทรงเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติก�ำลังถูกท�ำลายและ
เอกลั ก ษณ์ ข องไทยก�ำลั ง จะเลื อ นหายไปทุ ก ที จึ ง พระราชทานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และรักษามรดกส�ำคัญของชาติไทยเอาไว้ ปัจจุบนั มีโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริกว่า  ๔,๕๐๐ โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งโครงการเหล่านี้
นอกจากช่วยแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนแล้ว ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ มีทัศนียภาพที่สวยงาม สมควร
แก่การแนะน�ำให้นักเดินทางหาโอกาสไปสัมผัสด้วย
ในวาระทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เมือ่ ปี ๒๕๕๕
ทีผ่ า่ นมา การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยได้จดั ท�ำโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ด้วยเพราะรักจากพระราชินี”
เชิ ญ ชวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วน้ อ มร�ำลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ พ ระองค์ มี ต ่ อ พสกนิ ก รชาวไทย
จาก ๑๐ เส้นทาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ดังนี้

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
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๑.

๒.

เส้นทางรักรวมไทย ที่ “สวนป่าตามโครงการ
พระราชด�ำริปางตอง ๒ (ปางอุ๋ง)” จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในอดีต
พืน้ ทีบ่ ริเวณปางอุง๋ เป็นพืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม มีชาวเขาเข้ามาป
ลูกฝิน่
และใช้เป็นเส้นทางขนส่งยาเสพติด รวมทัง้ ลักลอบตัดไม้อย่า
งต่อเนือ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรา
ชินนี าถ
จึงพระราชทานแนวพระราชด�ำริให้จดั ตัง้ “โครงการจัดหมูบ่ า้ นรว
มไทย”
ขึน้ ในปี ๒๕๒๒ เพือ่ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สร้างอ่
างเก็บน�ำ 
้
รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์จนท�ำให้สถานที่แห่งนี้เป็
นแหล่ง
ท่องเที่ยวทีส่ วยงาม จนไดร้ บั สมญาว่า  “สวติ เซอรแ์ ลนดเ์ มื
องไทย”
นักท่องเทีย่ วต่างนิยมไปเดินชมดอกไม้เมืองหนาว และ
นั่งแพชม
ทัศนียภาพของอ่างเก็บน�ำ้ ยามเช้าที่ปกคลุมด้วยสายหมอก
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๓.
เส้นทางสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ ที่ “โครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ” จังหวัดราชบุรี
สร้างขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ ตามพระราชปณิธานว่า 
“ขอให้สร้างป่า  โดยมีคนอาศัยอยู่ด้วยโดยไม่ท�ำลายป่า  คือต้องช่วยเขา
เหล่านัน้ จริง ๆ ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ พี อสมควร เช่น มีทดี่ นิ ท�ำกิน มีนำ �้ ให้การศึกษา 
ส่งเสริมงานศิลปาชีพต่าง ๆ ให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ เมือ่ เขาอยูไ่ ด้แล้วเขาจะได้ชว่ ย
ดูแลป่า” ปัจจุบันสวนป่าแห่งนี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศรษฐกิจ มี “แก่งส้มแมว”
แก่งหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกลางแม่นำ�้ ภาชีเป็นแหล่งทีน่ า่ ชม มี “ต้นส้มแมว”
พันธุ์ไม้หายาก นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ฝึกศิลปาชีพที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรไทยเชือ้ สายกะเหรีย่ งให้มอี าชีพเสริมหลังการเก็บเกีย่ วพืชไร่ เช่น การทอผ้า 
ปั้นเครื่องปั้นดินเผา เพื่อน�ำมาขายเป็นของที่ระลึกที่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า

๔.
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๕.
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๖.

		
เส้นทางพลกิ ฟืน้ คืนชีวติ ป่าชายเลน ที่ “ศูนย์ศกึ
ษา
เรียนรูร้ ะบบนิเวศปา่ ชายเลนสิรนิ าถราชิน”ี จัง
หวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน
จากนากุ้งรวมเป็น
ส่วนหนึง่ ของโครงการพัฒนาปา่ ไม้ปากนำ�้ ปรา
ณบรุ อี นั เนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ และพัฒนาเป็นศูนย์ศกึ ษาเรียนรูร้
ะบบนิเวศปา่ ชายเลน
เพือ่ พลิกฟืน้ พืน้ ทีน่ ใี้ ห้กลับมาอดุ มสมบูรณ์ และได้ร
บั พระมหากรุณาธิคณุ
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานนาม
ศูนย์แห่งนีว้ า 
่ “สิรนิ าถราชิน”ี แปลว่า ทีพ่ งึ่ อันยิง่ ใหญไ่ พศาล
ปัจจุบนั
เปิดศูนย์เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้นักท่อ
งเที่ยวเข้าไปเรียนรู้
วิถชี วี ติ ป่าชายเลน ทัง้ พันธุไ์ ม้และสตั ว์ปา่ ชายเลน
เช่น ปูแสม ปลาตีน
นกชายเลน
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๗.
เส้นทางจากฝีมอื ชาวบ้านสูว่ จิ ติ รศิลป์ของชาติ ที่ “พิพธิ ภัณฑ์ผา้
ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต” กรุงเทพมหานคร
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ พระราชทานแนวพระราชด�ำริ
ให้ส่งเสริมงานอาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นรายได้เสริมกับครอบครัว และต่อมา
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ขึน้ เมือ่ ปี ๒๕๑๙ และพิพธิ ภัณฑ์ผา้ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ จัดตั้งขึ้น
ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทย
ตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทย ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
ของชาติ ภายในมีการจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลและชุดไทยราชนิยม
ส่วนพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ป์แผ่นดินในพระทีน่ งั่ อนันตสมาคม จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรม
อันวิจติ รงดงามฝีมอื ของชาวบ้านจากมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ เช่น เรือพระที่นั่ง
จ�ำลอง พระทีน่ งั่ พุดตานถมทอง มาจัดแสดงให้ชมกัน
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และการใช้ประโย
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๑๐.

		
เสน้ ทางศลิ ปะไทยสร้างอาช
พี ที่ “โครงการส่งเสริมศิ
บ้านสมพรรัตน์” จังหวัด
ลปาชีพ
อุบลราชธานี เมื่อปี ๒๕๓๗
ราษฎรในอ�ำเภอบุณฑริก
ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณ
ฑ์ผ้าไหม เครื่องจักสาน
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ และพ
ระองค์ได้พระราชทานเงนิ
ใหเ้ ป็นทุนแกก่ ลุม่ เกษตรก
ดังกลา่ ว อีกทัง้ ยังพระราชทา
ร
นแนวพระราชด�ำริให้ราษฎร
ในพืน้ ทีท่ �ำงานศิลปาชีพ
เพอื่ เพมิ่ พูนรายได้ เปน็ อา
ชีพเสริมเพอื่ ใหม้ รี ายไดเ้ พี
ยงพอตอ่ การเลีย้ งครอบครั
จึงเกิดเป็น “โครงการส่
ว
งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพ
รรัตน์” อ�ำเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ
่งเป็นหมู่บ้านในโครงการ
ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ มีผลิตภัณ
ฑ์ผ้าไหม ผ้าลายกาบบัว
นับเป็นงานศิลป์ชั้นดีที่มาจ
ากฝีมือชาวบ้าน สร้างราย
ได้และสร้างความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นให้แก่ชาวบ้าน

การท่องเที่ยว ๑๐ เส้นทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริดังกล่าวข้างต้นนี้ นอกจาก
จะอิ่มตาอิ่มใจกับทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว เรายังได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถมีต่อพสกนิกรของพระองค์อันหาที่สุดมิได้
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การเสนอเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ สั ญ ญาและ
การประชุ มระหว่ างประเทศต่ อคณะรั ฐมนตรี

อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ
ส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ปัจจุบนั ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ มีภารกิจหน้าทีแ่ ละต้องด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับ

ต่างประเทศมากขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะการเข้าร่วมประชุมหรือเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ
และการลงนามในเอกสารหรือหนังสือสัญญาประเภทต่าง ๆ การด�ำเนินการเหล่านี้ย่อมมีผลผูกพันซึ่งอาจจะ
เป็นการผูกพันในระดับรัฐหรือในระดับหน่วยงาน การพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการด�ำเนินการนัน้ ๆ ส่งผลผูกพัน
ในระดับใดและมีวิธีปฏิบัติอย่างไรที่เหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ บทความนี้ได้รวบรวมประเภทหลักเกณฑ์
จากกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาจัดท�ำเป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องหนังสือสัญญาและ
การประชุมระหว่างประเทศที่หน่วยงานจะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๑. ที่มาและหลักการของการน�ำเรื่องหนังสือสัญญาและการประชุมระหว่างประเทศเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี

หลักการทีก่ �ำหนดให้มกี ารเสนอเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อคณะรัฐมนตรีปรากฏเป็น
ลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ดังนี้
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับได้มบี ทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการจัดท�ำหนังสือสัญญากับต่างประเทศ
แต่มรี ฐั ธรรมนูญไม่กฉี่ บับทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้มกี ารเสนอหนังสือสัญญาต่อฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยฉบับทีส่ �ำคัญ คือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติในมาตรา ๑๙๐ วรรค ๒ ว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ ทีน่ อกอาณาเขต ซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา  หรือมี
ผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน
หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนยั ส�ำคัญ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณา
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ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว” ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นที่มาของค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖-๗/๒๕๕๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กรณีค�ำแถลงการณ์รว่ มไทย-กัมพูชา “Joint Communiqué”
ฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ว่า  เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ จึงส่งผลให้หน่วยงานฝ่ายบริหารต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเสนอเรื่องประเภทหนังสือสัญญา
ต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการพิจารณาหนังสือสัญญาจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ว่า “หนังสือสัญญาใด
ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม
หนังสือสัญญา  หรือกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ” ซึง่ บทบัญญัตนิ มี้ คี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับการพิจารณาว่าหนังสือสัญญาใด
จ�ำเป็นต้องเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่
		
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ
			
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ได้มบี ทบัญญัตใิ นมาตรา ๔ เป็นการก�ำหนดประเภทเรือ่ งทีส่ ว่ นราชการจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ โดยในมาตรา ๔ (๗)
ได้บญั ญัตใิ ห้เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือทีเ่ กีย่ วกับองค์กรระหว่างประเทศทีม่ ผี ลผูกพันรัฐบาลไทย
ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
นอกจากนัน้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรีทกี่ �ำหนดรายละเอียดวิธปี ฏิบตั ใิ นการน�ำเรือ่ งเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีอกี หลายมติขนึ้ อยูก่ บั ประเภทเรือ่ งทีเ่ สนอ เช่น มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การท�ำความตกลงกับต่างประเทศ การท�ำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือ
มอบอ�ำนาจเต็ม (Full Powers)
จากหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถสรุปในเบื้องต้นได้ว่า  เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
หรือกับองค์กรระหว่างประเทศทีม่ ผี ลผูกพันในระดับรัฐบาลจะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหากเรือ่ งความสัมพันธ์
ดังกล่าวนัน้ เกีย่ วข้องกับการลงนามในเอกสาร หน่วยงานจะต้องพิจารณาว่าเอกสารนัน้ ๆ เป็นหนังสือสัญญา
ตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้เสนอคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่
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๒.

หนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

		
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่หน่วยงานเสนอมาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณามีหลากหลายประเภท เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแต่งตั้ง
เอกอัครราชทูตและกงสุล การสถาปนาความสัมพันธ์บา้ นพีเ่ มืองน้องหรือเมืองแฝด การด�ำเนินการตามมติองค์การ
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติ แต่เรื่องที่มีการเสนอจ�ำนวนมากที่สุดคือเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบเอกสารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งมีทั้งกรณีท่ีเป็นหนังสือสัญญาและมิใช่
หนังสือสัญญา และมักเกี่ยวข้องกับการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งในการเสนอเรื่องเหล่านี้จะมีประเด็นเกี่ยวข้อง
กับหลายประเด็นเสนอมาพร้อมกัน เช่น
(๑) การขออนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือการเจรจา ซึ่งมีหลายประเภท
ขึ้นอยู่กับลักษณะการประชุมและขั้นตอน กล่าวคือ หากเป็นการไปเจรจาทวิภาคี เอกสารที่เสนออาจเป็น
ท่าทีหรือกรอบการเจรจา ร่างบันทึกความตกลง ร่างแถลงการณ์รว่ ม ร่างแถลงข่าวร่วม หากเป็นการไปร่วมประชุม
พหุภาคี เอกสารทีเ่ สนออาจเป็นร่างท่าทีประเทศไทย ร่างปฏิญญา ร่างกรรมสารสุดท้าย แต่ถา้ การประชุมเสร็จสิน้ แล้ว
ก็จะมีการเสนอเอกสารมาให้คณะรัฐมนตรีรับรองหรือให้สัตยาบันภายหลัง เช่น พิธีสาร อนุสัญญา  หรือ
การปรับปรุงภาคผนวกของหนังสือสัญญาเหล่านี้ เป็นต้น
(๒) การขออนุมัติผู้ลงนามในเอกสาร หากจ�ำเป็นต้องมีการลงนามในเอกสาร หน่วยงาน
จะขอความเห็นชอบผู้ลงนามและขอให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจเต็ม (Full Powers)
ในกรณีที่ต้องการด้วย
๓.

การด�ำเนินการเกี่ยวกับหนังสือสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ในบรรดาหนั ง สื อ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศที่ ห น่ ว ยงานเสนอมายั ง
คณะรัฐมนตรีนั้น บางเรื่องเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี แต่บางเรื่องไม่ใช่ประเภทหนังสือสัญญา 
และในกลุ่มหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีนั้น บางเรื่องเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ
(รัฐสภาหรือสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ) พิจารณา บางเรือ่ งไม่ตอ้ งเสนอฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ดังนัน้ การจ�ำแนกประเภทเรือ่ ง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส่วนราชการเสนอมายังคณะรัฐมนตรีจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในกรณีของหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีจะต้องน�ำเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาต่อไป เนื่องจาก
ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
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๓.๑ ประเภทเอกสารที่เสนอ
เอกสารที่ เ สนอมาพร้ อ มเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศที่ ห น่ ว ยงานเสนอ
คณะรัฐมนตรีมีหลายประเภทดังตัวอย่างในตาราง
ประเภทการประชุม
ตัวอย่างชื่อเอกสาร

ทวิภาคี

พหุพาคี

ั ญา อนุสญ
ั ญา 
กรอบเจรจา กรอบความตกลง ท่าทีไทย สนธิสญ
แถลงข่าวร่วม แถลงการณ์ร่วม ปฏิญญา กรรมสาร พิธีสาร

บางหน่วยงานเสนอเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วยเหตุที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  เป็นเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีจ่ ะต้องน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่ หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งจะต้องแจ้งมาในหนังสือ
เสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรีดว้ ยว่าเข้าข่ายต้องเสนอขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิตบิ ญั ญัตหิ รือไม่ เพราะเหตุใด เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี* ซึง่ ในการวินจิ ฉัยว่าเอกสารประเภทใดทีต่ อ้ งเสนอคณะรัฐมนตรีนนั้ ในทางปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมา 
นอกจากส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้วเิ คราะห์ในเบือ้ งต้นแล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียงั จะต้องสอบถาม
ความเห็นไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสญั ญาและกฎหมาย) ด้วย
ซึง่ ทัง้ สองหน่วยงานจะมีหลักในการพิจารณา ๓ ประการ กล่าวคือ
(๑) เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
(๒) ถ้าเป็นหนังสือสัญญา จ�ำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีหรือไม่
(๓) ถ้าเป็นหนังสือสัญญาที่เสนอคณะรัฐมนตรี จะเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอต่อ
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่
		
๓.๒ แนวทางการด�ำเนินการกรณีหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถด�ำเนินการได้เอง
โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดแนวทางให้หน่วยงานสามารถพิจารณาในเบื้องต้นว่าเอกสาร
ที่หน่วยงานประสงค์จะเสนอนั้น เป็นหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถด�ำเนินการได้เองโดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นกรณี
การจัดท�ำความตกลงที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถด�ำเนินการได้ตามอ�ำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องน�ำเรื่องเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีซงึ่ ต้องเป็นความตกลงทีเ่ ข้าเงือ่ นไขครบทัง้ ๗ ประการ
เกณฑ์การพิ จารณาเบื้ องต้นกรณี การจั ดท� ำความตกลงที่ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งสามารถ
ด�ำเนินการได้ตามอ�ำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องน�ำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๑) ไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา  ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กล่าวคือ ต้องไม่ใช่ความตกลงที่ท�ำขึ้นระหว่างรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งหมายจะให้มี
ผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ
(๒) ท�ำขึ้นตามอ�ำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ของส่วนราชการในระดับกรม
(๓) ไม่ ไ ด้ มี เ นื้ อ หาเป็ น เรื่ อ งส�ำคั ญ หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบาย เช่ น ไม่ มี เ นื้ อ หาที่ ก ระทบต่ อ
ความมั่นคงของรัฐ ทางสังคม หรือเศรษฐกิจการค้า  หรือไม่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  สิทธิในพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจท�ำให้ไทยสูญเสียผลประโยชน์
(๔) ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้รับ
จัดสรรโดยความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว
(๕) สามารถด�ำเนินการได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ท�ำความตกลงนั้น ๆ
(๖) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบในการจัดท�ำความตกลงฯ แล้ว
(๗) ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้เสนอร่างความตกลงฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบแล้ว
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* มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

อย่างไรก็ตาม ในกรณีหนังสือสัญญาของหน่วยงานที่ระบุให้รัฐมนตรีลงนาม จะต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื่องจากรัฐมนตรีถือเป็นผู้แทนฝ่ายการเมืองของรัฐบาล ซึ่งฝ่ายต่างประเทศ
อาจเข้าใจได้ว่า หนังสือสัญญาที่รัฐมนตรีลงนามย่อมมีผลผูกพันระหว่างรัฐบาล
๓.๓ แนวทางการด�ำเนินการกรณีหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ในการจัดท�ำหนังสือสัญญา หากหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องที่ประสงค์จะเสนอ
คณะรัฐมนตรีไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาทีห่ น่วยงานสามารถด�ำเนินการเองได้ตามมติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
ให้หน่วยงานปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ทีก่ �ำหนดว่า การท�ำความตกลงกับต่างประเทศ
การท�ำอนุสญ
ั ญา และสนธิสญ
ั ญาต่างๆ ทีป่ ระเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี ให้กระทรวง ทบวง กรมถือเป็นหลักปฏิบตั วิ า 
่
ในการติดต่อท�ำความตกลง อนุสญ
ั ญา และสนธิสญ
ั ญามอบให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าของเรือ่ งด�ำเนินการ
และในกรณีทตี่ า่ งประเทศได้ตดิ ต่อทางกระทรวง ทบวง กรมอืน่ ใดโดยตรง ก่อนน�ำเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี ให้สง่ เรือ่ ง
ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทกุ ครัง้ แล้วจึงส่งให้
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่ ด�ำเนินการในกระบวนการเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป โดยจะต้องส่งค�ำแปล
เอกสารมากับเรื่องที่เสนอด้วย
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีความสะดวกในการพิจารณาเบื้องต้น หน่วยงานสามารถน�ำหลัก
เหตุผลทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรมสนธิสญั ญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศใช้ในการพิจารณา
ว่าเรือ่ งทีเ่ สนอมาเป็นหนังสือสัญญาหรือไม่ ซึง่ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รวบรวมตัวอย่างเหตุผลทีท่ งั้ ๒ หน่วยงาน
ให้มาพร้อมกับความเห็น สรุปได้ดังนี้
 กรณีไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ
ii ไม่มีการลงนามในเอกสารใด ๆ
ii เนื้อความในเอกสารระบุว่า เอกสารนี้ไม่เป็นสนธิสัญญา
ii ไม่มีเจตนาที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
ii ไม่ใช้ถ้อยค�ำที่มุ่งหมายให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ii เป็นเอกสารที่ประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองและผูกพันทางนโยบายโดยไม่มีการลงนามและ
ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
 กรณีเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ : ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ii มีการใช้ถ้อยค�ำที่มีลักษณะบังคับ แสดงถึงความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย
ระหว่างรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ii การด�ำเนินการตามพันธกรณี/ข้อผูกพันในหนังสือสัญญามีกฎหมายในประเทศรองรับไว้แล้ว
ไม่จ�ำเป็นต้องออกกฎหมายใหม่
ii การด�ำเนินการตามพันธกรณี/ข้อผูกพันในหนังสือสัญญาไม่ได้กอ่ ให้เกิดพันธกรณีใหม่จากทีเ่ คยมีอยู่
 กรณีเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ : ต้องเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ
ii มีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ii มีการออกกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน เพื่อให้การเป็นไปตามพันธกรณีในหนังสือสัญญา 
(เช่น การรับรองสถานภาพการให้เอกสิทธิ์และการอ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศที่มาปฏิบัติงานในไทยโดยยังไม่มีกฎหมายใด ๆ รองรับ)
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การพิจารณาว่าเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นหนังสือสัญญาหรือไม่
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มีเอกสารหรือไม่
ไม่มีเอกสาร

มีเอกสาร

ไม่ใช่หนังสือสัญญา
แต่ถา้ มีผลผูกพันระหว่างรัฐ
ต้องเสนอ ครม.

เป็นหนังสือสัญญา
หรือไม่
เป็น

ไม่เป็น
- ไม่มีการลงนาม
ในเอกสาร (แต่ถ้า
มีผลผูกพันระหว่างรัฐ
ต้องเสนอ ครม.)
- เอกสารระบุว่า 
ไม่ใช่สนธิสัญญา

มีการลงนาม
ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีหรือไม่
ต้องเสนอ

ไม่ต้องเสนอ

- เป็นเรื่องระหว่างรัฐ-รัฐ/รัฐ-องค์การ
ระหว่างประเทศ
- มีการใช้ถอ้ ยค�ำทีแ่ สดงถึงความมุง่ หมาย
ให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างรัฐ
- เป็นการด�ำเนินการตามพันธกรณีเดิม

เป็นเรื่องระหว่างหน่วยงาน*

ต้องเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือไม่
ต้องเสนอ
- มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือพื้นที่นอกราชอาณาจักร ซึ่งไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
- มีการออกกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีในหนังสือสัญญา
- กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมอย่างกว้างขวาง คือ
๑. การค้าเสรี
๒. เขตศุลกากรร่วม
๓. การให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือท�ำให้ไทยสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ

หมายเหตุ *  ดูหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)
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ไม่ต้องเสนอ
- ไม่มีเจตนาให้เกิดพันธกรณีระหว่าง
ประเทศภายใต้ข้อบังคับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
- ไม่ใช้ถ้อยค�ำที่มุ่งหมายให้เกิดผลผูกพัน
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ
- ไม่ต้องตรากฎหมายใหม่
- มีกฎหมายรองรับการด�ำเนินการ
ตามพันธกรณีต่าง ๆ แล้ว

เมื่อส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า จ�ำเป็นต้องเสนอเรื่องนั้นต่อคณะรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานปฏิบัติตามมติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดด้วย
มติ
มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗)

มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
มติคณะรัฐมนตรี
(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗)

มติคณะรัฐมนตรี
(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

สาระส�ำคัญ
ให้ยึดถือผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของชาติในเวทีโลกเป็นหลัก
ให้พิจารณาถึงประเด็นทางความมั่นคง ให้มีการตรวจสอบและ
ทบทวนการด�ำเนินการตามผลการประชุม/การเจรจาในครั้ง
ที่ผ่านมาแล้ว เพื่อน�ำข้อมูล ปัญหา  อุปสรรคมาใช้ก�ำหนดท่าที
ในการเจรจาข้อตกลง หรือการประชุมในครั้งต่อไป
ให้จัดท�ำสรุปสาระส�ำคัญของประเด็นการเจรจาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศ ท่าทีของไทยในการเจรจา บทสรุปวิเคราะห์ ผลดี
และผลเสีย รวมทั้งผลกระทบในการด�ำเนินการต่อประเทศไทย
ให้ทกุ ส่วนราชการด�ำเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อย่างเคร่งครัด ในการเจรจาหรือจัดท�ำความตกลงระหว่างประเทศ
แต่ละครัง้ คณะผูเ้ จรจาควรมีการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน
ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงด้วย
ให้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการ
ตามข้อผูกพันในสาระของความตกลง และความสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต หากการลงนามในความตกลงใด
จะเป็นการผูกพันที่อาจมีความเสี่ยงอันก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ในอนาคต ควรก�ำหนดข้ อ สงวนหรื อ ชะลอ
การลงนามในความตกลงนั้น ๆ ไปก่อน

๓.๔ การเสนอขอนุมัติผู้ลงนามในหนังสือสัญญา
การขออนุมตั ผิ ลู้ งนามในหนังสือสัญญาต่อคณะรัฐมนตรีจะด�ำเนินการเฉพาะกรณีทตี่ อ้ ง
ขออ�ำนาจเต็ม (Full Powers) เท่านั้น โดยจะต้องด�ำเนินการตามหลักการที่ก�ำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กล่าวคือ
๓.๔.๑ การท�ำหนังสือสัญญาในนามรัฐหรือรัฐบาลไทยกับต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศทีก่ อ่ ให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้บงั คับกฎหมายระหว่างประเทศ หากผูล้ งนามในหนังสือ
สัญญาไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องได้รับมอบอ�ำนาจโดยหนังสือ
มอบอ�ำนาจ (Full Powers) (ซึ่งออกให้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) เว้นแต่ในทางปฏิบัติเป็นที่
ยอมรับกันระหว่างคู่ภาคีของความตกลงว่าไม่จ�ำเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอ�ำนาจเต็ม ให้หน่วยงานของรัฐ
แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบด้วย
๓.๔.๒ การจั ด ท�ำความตกลงในนามของหน่ ว ยงานของรั ฐ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น โดยไม่ก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจเต็ม และผู้มีอ�ำนาจลงนามของ
หน่วยงานนั้นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสามารถลงนามได้เอง
		
๓.๕ การเสนอขอแก้ไขหนังสือสัญญา
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือเห็นชอบหนังสือสัญญาแต่มีเหตุให้ต้องมี
การเปลีย่ นแปลงสาระของหนังสือสัญญา หน่วยงานจะต้องปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
ว่า ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยค�ำหรือสาระส�ำคัญของหนังสือสัญญาทีค่ ณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมตั ิ
หรือเห็นชอบไปแล้ว
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๓.๕.๑ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถด�ำเนินการได้โดยให้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทัง้ ให้ชแี้ จงเหตุผล
และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
๓.๕.๒ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนด�ำเนินการโดยห้ามมิให้แก้ไขหรือลงนาม
ก่อนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนนั้น

๔.

การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศหรือประชุมนานาชาติ

		
ในปัจจุบนั หลายหน่วยงานได้มกี จิ กรรมทีต่ อ้ งด�ำเนินการกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศ
มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดประชุมร่วมกับต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งในการจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมนานาชาตินนั้ ได้มแี นวปฏิบตั ทิ กี่ �ำหนดไว้ในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการอนุมตั ใิ ห้เดินทาง
ไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๑๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ดังนี้
๔.๑ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๑๙
การประชุม
ระดับรัฐมนตรี

ผู้อนุมัติ
นายกรัฐมนตรี

ระดับต�่ำกว่ารัฐมนตรี

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

๔.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ก�ำหนดว่า  “ในกรณีที่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ จะเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานหรือการจัดประชุมระดับนานาชาติโดยมีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมระดับรัฐมนตรีหรือระดับผูน้ �ำประเทศขึน้ ไป ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบก่อน
และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก ยกเว้นการประชุมระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีภายใต้กรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ ซึ่งก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ”
คณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดหลักการนีเ้ พิม่ เติมจากแนวปฏิบตั ใิ นระเบียบเดิม เนือ่ งจากการเป็นเจ้าภาพ
การประชุมนานาชาติ โดยเฉพาะในระดับผูน้ �ำเป็นเรือ่ งทีส่ �ำคัญในเชิงนโยบายทีค่ วรเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
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ซึง่ มีรัฐมนตรีทุกกระทรวงร่วมพิจารณาอยู่ด้วย ดังนัน้ หากหน่วยงานจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ
ควรจะต้องพิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้
ii ต้องการเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ
ii การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีหรือระดับผู้น�ำประเทศขึ้นไป
ii ไม่ใช่การประชุมระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีอยู่ ซึ่งก�ำหนดให้ประเทศ
สมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพอยู่แล้ว
ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง ๓ ข้อข้างต้น หน่วยงานจะต้องน�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และหากมีการผูกพันต้องเสนอของบประมาณควรหารือส�ำนักงบประมาณเพือ่ จะได้ระบุถงึ ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม
ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องรายงานผลการประชุมให้คณะรัฐมนตรีทราบเมื่อสิ้นสุดการประชุมโดยเร็วด้วย
๕.

การเสนอขอแต่งตั้งผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

เรื่องอีกประเภทหนึ่งที่หน่วยงานจะต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับการประชุมระหว่างประเทศคือ
การเสนอขอแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ (Credential) ซึ่งโดยทั่วไปไม่จ�ำเป็นต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี เนือ่ งจากมีแนวปฏิบตั ทิ กี่ �ำหนดไว้ในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการอนุมตั ใิ ห้เดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๑๙ และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
และวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
๕.๑ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๑๙
ระดับการประชุม
ระดับรัฐมนตรี

ผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี

ระดับต�่ำกว่ารัฐมนตรี
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
๕.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ก�ำหนดเป็นหลักการว่าต่อไปในกรณีทมี่ ี
การประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งมีรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน การก�ำหนดองค์ประกอบของคณะผู้แทน
เพือ่ เข้าร่วมประชุม หากไม่มกี ฎหมายระเบียบใดก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรี ให้รฐั มนตรีผเู้ ป็นหัวหน้าคณะ
น�ำเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซงึ่ ก�ำกับการบริหารราชการเป็นผูท้ ใี่ ห้ความเห็นชอบได้ แล้วแต่กรณี
๕.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้สว่ นราชการและหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ ดังนี้
๕.๓.๑ การเสนอองค์ประกอบของคณะผูแ้ ทนไทยเพือ่ เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
มีระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการอนุมตั ใิ ห้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เรื่อง การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทย
เพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ) ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
๕.๓.๒ การเสนอกรอบการเจรจา ท่าทีของไทยในการเจรจา หรือการจัดท�ำความตกลง
ระหว่างประเทศ และจะต้องมีคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วย หากเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมีผลผูกพันในระยะยาว ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอ
กรอบในการเจรจา ท่าทีของไทยในการเจรจา หรือการจัดท�ำความตกลงระหว่างประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณา ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อ มทั้ง เสนอองค์ป ระกอบของคณะผู ้ แ ทนไทยเพื่ อเข้ า ร่ ว มประชุ มระหว่ า งประเทศต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบมาในคราวเดียวกันด้วย
โดยสรุปในการเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเสนอหนังสือ
สัญญาต่าง ๆ นัน้ หน่วยงานจะต้องศึกษาหลักการและแนวปฏิบตั ทิ กี่ �ำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ครบถ้วน แม้วา่ ในบทความฉบับนีจ้ ะได้น�ำเสนอแนวทางในการพิจารณาเบือ้ งต้นแล้วก็ตาม แต่บางเรือ่ ง
มีรายละเอียดในทางปฏิบตั ทิ ซี่ บั ซ้อน หน่วยงานจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ หากมีค�ำถามในการเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี
ประเภทนี้ ส ามารถสอบถามมาที่ ส�ำนั ก วิ เ คราะห์ เรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ส�ำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
โทร. ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒ หรือ ๓๒๓ e-mail : ocma@soc.go.th
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สุขกายสบายใจ
ปรัชญา เวสารัชช์

ความฝัน

ผู้เขียนเข้าใจ (เอาเอง ทุกทีแหละ) ว่าคนเราทุกคน
(เน้นว่าทุกคน) ต้องเคยฝัน
ใครไม่เคยฝันเลย ช่วยชูจกั๊ กะแร้โชว์หน่อย (ตอนชู กรุณา
อยู่ห่าง ๆ และยืนใต้ลมด้วย)
อย่างน้อยจะได้รับความเห็นใจจากผู้เขียน (ซึ่งชอบฝัน
และฝันบ่อย)
คนไม่ฝนั นัน้ คงเปรียบเหมือนคนไม่มแี ฟน (เพือ่ นคนหนึง่
รีบแย้งทันทีวา 
่ ไม่มแี ฟนนัน้ ดีทซ่ี ดู้ เราก็ถามว่าแล้วเอ็งไม่มแี ฟนเรอะ
มันลอยหน้าบอกว่า  ก็เพราะมีนี่สิถึงบอกว่าการไม่มีแฟนนั้น
เป็นมงคลอันประเสริฐ ฟังมันว่าสิ เสียดายไม่ทันถามมันว่าแฟน
ที่ว่านี้หมายถึงก่อนแต่งหรือหลังแต่ง ฮา)
แต่คนทัว่ ไปเขาว่าการไม่มแี ฟนนัน้ ย่อมเหมือนกับการขาด
อะไรบางอย่างไปนะครับ
ฝรัง่ เขาถึงเรียกนางสาวว่า มิส (ซึง่ ภาษาของเขามีความหมาย
อีกท�ำนองหนึ่งว่าขาดหายอะไรไป พูดถึงตรงนี้ คนดังบางคนยังใช้
นางสาวอยู่เลย ทั้ง ๆ ที่ลูกโตจวนเป็นหนุ่มแล้ว)
เข้าเรื่องเสียที
ผูเ้ ขียนน่ะฝันบ่อย โดยเฉพาะตอนเกษียณแล้วนีฝ่ นั ประจ�ำ 
และถ้าฝันเหาะได้ยิ่งสนุกใหญ่ หลายครั้งฝันเป็นเรื่องเป็นราว
จนนึกว่าอยูใ่ นโลกของความจริง (มาพิโธ่เอาก็ตอนรูต้ วั ตืน่ นัน่ แหละ)
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ค�ำว่าฝันในภาษาไทยมีความหมายสองนัย นัยหนึง่ หมายถึง
ความฝัน และอีกนัยหนึง่ หมายถึงความใฝ่ฝนั ศัพท์ภาษาอังกฤษ (dream)
ก็มคี วามหมายทัง้ สองนัยเช่นเดียวกับภาษาไทย (ฝรัง่ กับไทยคิดตรงกัน)
ความฝันคืออะไร ตอนนึกอะไรไม่ออก ผูเ้ ขียนก็ได้อาจารย์กู
เป็นที่พึ่ง (ชื่อเต็มของอาจารย์คือกูเกิ้ล อย่าถามนะว่าเป็นใคร
อยู ่ ที่ ไ หนเชยตายเชี ย วแหละ) แล้ ว ก็ ยั ง ได้ พึ่ ง พจนานุ ก รมไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (มีอาจารย์กูกับคบบัณฑิตนี่ พาให้เกิดผล)
โลกสมัยนีท้ �ำให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ (รูจ้ ริงบ้าง
ไม่จริงบ้าง) ได้โดยพึ่งห้องสมุดน้อยลง
ตามความหมายแรกนัน้ พจนานุกรมไทยนิยามว่าหมายถึง
“การนึกเห็นเป็นเรื่องราวเวลานอนหลับ” ส่วนอาจารย์กูเกิ้ล
แห่งวิกิพีเดียบอกว่าหมายถึง “การเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาพ
ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจโดยมิได้ตั้งใจ
ในบางช่วงที่ก�ำลังนอนหลับ” (Dreams are successions of
images, ideas, emotions and sensations occurring
involuntarily in the mind during certain stages of sleep.)
ซึ่งก็เป็นความหมายเดียวกัน (ฟังเป็นวิชาการมากไปหน่อย แน่นอน
นักวิชาการต้องพูดอะไรให้วิลิศมาหรา แต่เข้าใจยากครับผม)
ขณะที่ก�ำลังฝันนั้น ผู้ที่ฝันส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้
(ถ้าคุมได้ก็ไม่ใช่ฝัน แต่ท่ีจริงถ้าคุมฝันได้ คนไทยคงฝันกันทั้งเมือง
ดี รถจะได้ไม่ติด เพราะชาวบ้านนอนกันทั้งวันทั้งคืน)

ความฝันทีค่ วบคุมได้นา่ จะเป็นฝันกลางวัน เป็นความฝัน
ตอนตื่น (ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องฟุ้งฝัน หรือฝันเฟื่อง)
ความฝันนัน้ เกีย่ วข้องกับภาวะใต้ส�ำนึกของมนุษย์ จึงมีได้
ทั้งความฝันที่เหมือนจริงเหมือนจัง หรือแปลกประหลาดหลุดโลก
ไปเลยก็ได้ และส่งผลทางอารมณ์ เช่น หวาดกลัว ตืน่ เต้นตกใจ เศร้า 
ดีใจ มีความสุข หรือส่วนทีด่ คี อื อาจส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริม่ และ
แรงบันดาลใจบางอย่าง (นี่พูดตามแนวของนักจิตวิทยาครับผม)
เพราะคนเราฝันกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ความสนใจเรื่อง
ของความฝันจึงมีมาแต่โบร�่ำโบราณ (ผู้เชี่ยวชาญการท�ำนายฝัน
มักเป็นที่นิยมของผู้คน จนสามารถหากินได้ ยิ่งท�ำนายให้ดูน่ากลัว
ยิ่งหลอกเงินคนฟังได้มากขึ้น)
ความฝันจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนเราทุกยุค
ทุกสมัย
สมัยโบราณ ชาวกรีก-โรมัน และชาวอียปิ ต์เชือ่ ว่าความฝัน
เป็นสารทีเ่ ทพเจ้าหรือคนทีต่ ายไปแล้วส่งมาให้มนุษย์เพือ่ ท�ำนายอนาคต
หรือเพือ่ เตือนภัยบางอย่าง ส่วนคนจีน และคนอินเดียเชือ่ ว่าในขณะที่
มนุษย์ฝนั นัน้ วิญญาณออกจากร่างไปอยูใ่ นโลกแห่งความฝัน (ชาวกรีก
ร่วมสมัยกับอินเดียเมือ่ ประมาณเกือบสามพันปีในอดีตก็เชือ่ ท�ำนองนี)้
ก็เพราะคนเราฝันกันจนเป็นเรือ่ งปกตินแี่ หละ นักวิทยาศาสตร์
จึงได้พัฒนาศาสตร์ว่าด้วยความฝัน มีชื่อเรียกเป็นภาษาปะกิดว่า 
oneirology (น่าจะอ่านว่าโอไนโรโลยี)
นักวิทยาศาสตร์กลุม่ นีเ้ ชือ่ ว่าทุกคนต้องฝัน จะฝันมากฝันน้อย
ก็แล้วแต่ (เขาว่าระยะเวลาของการฝันอยูร่ ะหว่างไม่กวี่ นิ าทีไปจนถึง
ยีส่ บิ นาที) เพียงแต่พอตืน่ ขึน้ มาส่วนใหญ่มกั จะลืมว่าฝันอะไร แต่ถา้ ตืน่
ขึ้นมาขณะที่ก�ำลังอยู่ในภาวะที่ตามีการเคลื่อนไหวเร็ว (R.E.M.rapid-eye movement) มักจ�ำความฝันได้
การที่ความฝันเกิดขึ้นขณะที่มีการเคลื่อนไหวตาเร็ว ๆ
(ลองแหกตาดูคนใกล้ตัวซึ่งก�ำลังหลับว่าบริเวณตามีการเคลื่อนที่
ไปมาหรือเปล่า ถ้าไม่กลัวถูกอัด) ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะ (นักวิทยาศาสตร์
เขาว่า) เป็นช่วงที่สมองก�ำลังตื่นตัว
ซิกมันต์  ฟรอยด์ นักจิตวิทยาคนส�ำคัญ เห็นว่าความฝัน
ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการทีซ่ อ่ นเร้นอยูใ่ นใจ เมือ่ คนเราไม่สมหวัง
ในชีวติ จริงก็ขอให้สมหวังในฝัน (คงเคยได้ยนิ เพลงทีค่ ณ
ุ สุเทพแกร้อง
ตอนหนึ่งที่ว่า “มาพบกับฉันในฝันดีกว่า ฝันนั้นจะพาให้จิตสดใส”)
ส�ำหรับไทยเรานัน้ มีค�ำกล่าวถึงสาเหตุของความฝันว่าอาจ
เป็นได้อย่างใดอย่างหนึง่ ได้แก่ บุพนิมติ (เรือ่ งในอดีตน�ำไปสูค่ วามฝัน)
จิตนิวรณ์ (ใจจดจ่อจึงเก็บมาฝัน) เทพสังหรณ์ (เทวดามาแจ้งข่าว)
และธาตุโขภะ (ร่างกายไม่ปกติ)
เนือ่ งจากคนบางคนเชือ่ ว่าความฝันอาจเป็นเรือ่ งทีเ่ ทวดา
มาส่งสาร จึงมีการท�ำนายฝันกันเป็นเรือ่ งเป็นราว เช่น ฝันเห็นคนตาย
จะได้ลาภ ฝันว่างูรดั จะเจอเนือ้ คู่ ฝันว่าใส่สร้อยทอง สิง่ ทีค่ ดิ ไว้
จะสมหวัง ฯลฯ

เพราะความฝันเป็นประสบการณ์ปกติของมนุษย์ (ผูเ้ ขียน
คิดว่าสัตว์ก็อาจฝันนะ อย่างนังหนูปุ้กกี้ เจ้าตัวนี้ชอบมานอนบนพุง
ของผู้เขียน บางทีนอนเพลินจนหลับ ระหว่างหลับมีการละเมอด้วย
ละเมอไปบางทีกส็ นั่ ขากระตุก หรือเห่าอิง๋ ๆ บ้าง) จึงมีผสู้ นใจศึกษา
เรือ่ งราวของความฝัน รวมทัง้ มีคนเขียนวิธตี คี วามความฝันเป็นเรือ่ ง
เป็นราว
คนที่ศึกษาเล่าว่าความฝันนั้นมีทั้งฝันที่เป็นจริงได้ กับฝัน
เหลือเชือ่ (ผูเ้ ขียนยืนยัน เพราะบ่อยครัง้ ทีฝ่ นั ลอยไปลอยมา สนุกจะตาย)
มีทั้งฝันดีฝันร้าย ตื่นเต้น (บางคนฝันว่าถูกผีหรือสัตว์ไล่ท�ำร้าย
ต้องวิง่ หนี ตืน่ มายังหอบเหงือ่ โซมกายเลย) ผูช้ ายบางคนฝันเรือ่ งเพศ
จนสุขสมอารมณ์หมาย ตื่นมาเปียกเชียว (เรียกว่าฝันเปียก)
เรือ่ งการท�ำนายฝันนี้ ว่ากันว่ามีการตีความความฝันย้อนหลังไป
ก็ราว ๆ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล หรือราว ๆ หกพันถึง
เจ็ดพันปีมาแล้ว ที่มีหลักฐานก็เมื่อห้าพันปีก่อนในเมโสโปเตเมีย
ความเชื่อของคนในแต่ละช่วงประวัติศาสตร์มีต่าง ๆ กัน
บางกลุ่มถือว่าความฝันเป็นส่วนขยายของโลกแห่งความเป็นจริง
บางกลุ่ม อย่างเช่น พวกอียิปต์โบราณ กรีก-โรมันถือว่าความฝัน
เป็นสารที่ส่งตรงมาจากพระเจ้า  เทพเจ้า  หรือคนตายเพื่อท�ำนาย
อนาคตหรือเตือนภัยบางอย่าง ตัวอย่างเช่น มีค�ำจารึกในแผ่นดิน
(เอาดินมาปัน้ เป็นแผ่น ไม่ใช่ผนื ดินนะครับ) ทีเ่ มืองนิเนเว่ (Nineveh
เป็นเมืองโบราณอายุประมาณสี่พันปีที่แล้ว ปัจจุบันอยู่ในอิรัค)
สมัยเมื่อเกือบสามพันปีมาแล้วระบุว่าถ้าใครฝันว่าบินได้บ่อย ๆ
บรรดาทรัพย์สมบัตทิ มี่ อี ยูจ่ ะสูญไป (มาถึงตอนนี้ อ้าว ตัวเราเองนีห่ ว่า
ที่ฝันบินได้สนุกดี เลยต้องท�ำใจคิดว่า อ๋อ อนิจจัง อะไรที่มาได้มันก็
หายไปได้เช่นกัน แล้วก็ตั้งตาคอยฝันลอยได้อีก ก็มันสนุกน่ะโยม
ชีวิตตอนตื่นมันไม่ยักสนุกอย่างในฝันนี่หว่า)

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
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พวกอัสสีเรียเชื่อว่า ถ้าฝันว่ามีกิจกรรมทางเพศนั้น ถือเป็นฝันไม่ดีเพราะโรคภัยที่ปีศาจน�ำมาจะเกิดขึ้น
ในโลก (ฝันแบบนี้ถือว่าสนุกตอนฝัน แต่ตื่นมาแล้วอาจประสาทกิน)
คนจีนเห็นว่าวิญญาณจะออกจากร่างไปสูโ่ ลกแห่งความฝัน ถ้าถูกปลุกให้ตนื่ เร็วไปวิญญาณอาจเข้าร่างไม่ทนั
(อาจกลายเป็นวิญญาณเร่รอ่ นหรือสัมภเวสี) ความเห็นแบบนีค้ ล้ายกับพวกอินเดียโบราณ อย่างทีม่ เี ขียนไว้ในคัมภีร์
อุปนิษทั (ระยะใกล้เคียงกับสมัยพระพุทธองค์) ขณะเดียวกันพวกอินเดียมองอีกอย่างหนึง่ ว่าความฝันอาจเป็นการแสดงออก
ของความปรารถนาภายในก็ได้ ความเชื่อว่าวิญญาณออกจากร่างไปสู่โลกความฝันนั้น พวกกรีกร่วมสมัย
(กับอินเดียโบราณ) ก็คิดเหมือนกัน ถึงกับมีการเขียนหนังสือเกี่ยวกับความฝันเอาไว้
ส�ำหรับเมืองไทย (ไทยแลนด์แดนนำ�้ ท่วม) มีการท�ำนายฝันอยูม่ ากมาย ถูกบ้างไม่ถกู บ้าง (ส่วนใหญ่ดจู ะไม่ถกู )
ลองยกมาเล่ากันพอสนุกบ้างก็ยังได้
เริ่มจากท�ำนายออกมาในทางที่ดีเชิงบวก
ฝั น เห็ น พระไม่ ว ่ า พระพุ ท ธรู ป หรื อ
พระสงฆ์กต็ าม (จะมีโชค) ฝันเห็นปลา (ได้ลาภ ข้าวของ
เงินทอง ต�ำแหน่ง) เห็นกษัตริย์ (ได้ต�ำแหน่ง ได้ข่าวดี
จากผูใ้ หญ่) เห็นเด็ก (จะได้เงิน ได้บตุ ร) เห็นทอง (ได้ลาภ
ได้ลูกสาว)
ฝันว่าตกปลา จะได้ลาภจากการเสีย่ งโชคเล็ก ๆ
น้อย ๆ
ฝั น เห็ น เทวดา  จะมี โชคดี เป็ น สิ ริ ม งคล
หายเจ็บหายไข้ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
ฝันว่าสระผม จะหายจากโรค จะหมดเคราะห์
ฝันเห็นคนร้องไห้ ของที่หายจะได้คืน
ฝันว่าศัตรูท�ำร้าย จะหายจากการเจ็บป่วย
(ฝันร้ายกลายเป็นฝันดีได้ยังไงวะ)
ฝันเห็นช้างเหยาะย่าง จะได้ลาภจากผู้ใหญ่
ในเร็ววัน ฝันว่าขีช่ า้ งหรือลูบช้าง (คงลูบตรงไหนก็ได้มงั้
ไม่เกี่ยง แต่อย่างน้อยควรระวัง อย่าไปลูบหรือทุบจุดยุทธศาสตร์ของมัน อาจโดนช้างกระทืบ) จะได้ข่าวดี
จากทางไกล หรือจากการเดินทาง
ถ้าฝันแล้วท�ำนายในทางลบก็ได้แก่
ฝันเห็นคนแปลกหน้า จะมีคนจ้องท�ำร้าย
ฝันว่างูกัดหรือจระเข้กัด จะมีคนคิดร้าย ท�ำร้าย หรือก�ำลังมีเคราะห์
ฝันว่าฟันบนหัก จะเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่ายบิดา ถ้าฝันว่าฟันล่างหัก ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายมารดาถึงกาลดับ
(เด๊ด สะมอเร่)
ฝันเห็นหรือจับอุจจาระ จะมีเคราะห์ เสียชื่อเสียง หรือมีคนกล่าวร้ายป้ายสี
ฝันว่าไฟไหม้บ้าน จะมีเรื่องมารบกวนจิตใจ
ฝันว่าแก้ผ้าจะมีคนปองร้าย
ฝันว่าเหาะได้จะมีการเดินทาง โชคดีกับการเดินทาง หรือสิ่งที่หวังจะเป็นผลส�ำเร็จ (ตรงข้ามกับ
การท�ำนายฝันของกรีก-โรมันโบราณเลย)
ถ้าเอานักจิตวิทยามาวิเคราะห์ความฝัน ซิกมันต์ ฟรอยด์ (ปรมาจารย์ที่เริ่มสนใจศึกษาความฝัน)
เห็นว่าความฝันส่วนใหญ่เกิดจากความปรารถนาให้บรรลุความส�ำเร็จดังหวัง เป็นการสะท้อนความปรารถนาลึก ๆ
ของมนุษย์ที่จะย้อนกลับไปยังวัยเด็ก (ก็นักจิตวิทยาเขาสนใจเรื่องจิตใต้ส�ำนึกนี่ครับ)
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ฟรอยด์คดิ ว่าความฝันมีทงั้ ทีเ่ ปิดเผยและแอบแฝง ความฝัน
เปิดเผยไม่มีความหมายอะไร เพราะเป็นเพียงเครื่องหมายแสดง
เนื้อหาใต้จิตส�ำนึกของความฝัน แต่ความฝันแอบแฝงเป็นเรื่องของ
ความปรารถนาหรือความใฝ่ฝันโดยไม่รู้ตัว
เมือ่ นักจิตวิทยาออกมาวิเคราะห์ฟนั ธง (ท�ำไมต้องไปฟันธง
ก็ไม่รแู้ ฮะ เสียดายของ) อย่างนี้ ภายหลังความฝันก็ไม่ใช่เรือ่ งของเทวดา
หรือปีศาจอีกต่อไป แต่เป็นการให้ข้อมูลเพื่อหยั่งไปถึงสภาวะของ
จิตใต้ส�ำนึก (ว้า อย่างนี้ไม่สนุก ไม่ได้ลุ้นครับ)
ลูกศิษย์ของฟรอยด์ อย่าง คาร์ล จุง ก็เห็นเหมือนกัน คือ
เห็นว่าความฝันนั้นเกี่ยวกับความปรารถนาของคนฝัน คือช่วยให้
สมหวังได้ตามที่จิตใต้ส�ำนึกปรารถนา  ซึ่งก็เป็นสิ่งดีเหมือนกัน
เพราะความฝันช่วยแก้ปญั หาทางอารมณ์ ปัญหาด้านความเชือ่ ทางศาสนา 
หรือปัญหาความกลัวได้ จุงเชื่อว่าฝันที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ นั้นเป็นการ
บ่ ง บอกว่ า เจ้ า ตั ว ก�ำลั ง ละเลยไม่ ส นใจเรื่ อ งที่ ฝ ั น จึ ง ปรากฏซ�้ ำ
เพือ่ เรียกร้องความสนใจ ซึง่ นักจิตวิทยาหลัง ๆ มักเห็นพ้องกับทฤษฎี
ของจุง เพราะช่วยในการตีความเรือ่ งทีฝ่ นั ได้ (สรุปว่าฝันดีกว่าไม่ฝนั
และฝันก็ถือเป็นโอสถ คือยาแก้โรคได้อย่างหนึ่ง)
ยูจนี อาเซรินสกี้ ค้นพบว่าขณะทีห่ ลับบางครัง้ ลูกตาจะขยับ
ถึงแม้หนังตาจะปิด และใช้เครือ่ งบันทึกคลืน่ สมองในช่วงนัน้ ผลการวิจยั
ภายหลังยืนยันว่าขณะทีต่ าเคลือ่ นไหวเร็ว สมองมักตืน่ ตัวตามไปด้วย
ระหว่างนัน้ ผูห้ ลับจะฝัน นักวิทยาศาสตร์ยงั พบว่ามีสตั ว์เลีย้ งลูกด้วยนม
และนกหลายชนิดมีประสบการณ์ตาเคลื่อนไหวเร็วระหว่างหลับ
คล้ายคน (สัตว์ก็มีหัวใจนี่ครับ)
เอาละ จบเรื่องความฝันตามนัยแรกเสียที
มาถึงอีกนัยหนึ่ง

ฝันตามนัยที่สองนี้ หมายถึงความมุ่งหวังใฝ่ฝันอยากได้
อยากประสบ (พจนานุกรมแปลว่าพบเห็น ส่วนประสพ สะกดด้วย
พ พาน แปลว่าเกิดผล) และเป็นความหวังที่ไม่ได้มาง่าย ๆ นักคิด
และบุคคลมีชอื่ เสียงหลายคนส่งเสริมให้มนุษย์เรามีความใฝ่ฝนั อย่างเช่น
อานาโตล ฟรานส์ กล่าวว่า “เพือ่ ให้บรรลุสงิ่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ เราต้องไม่เพียงแค่
ท�ำให้เกิดผล แต่เราต้องฝัน และไม่เพียงแค่วางแผนท�ำ เราต้องเชื่อ
ในสิ่งที่ก�ำลังท�ำ”
ถึงตรงนี้ต้องเล่าเรื่องของโรส
เรือ่ งมีอยูว่ า่ โรสเป็นหญิงสูงอายุรา่ งเล็ก แต่ยงั ไปสมัครเรียน
ในมหาวิทยาลัย โดยเรียนกับคนรุน่ เด็กคราวลูกหลาน พอเพือ่ นรุน่ หลาน
ซึง่ เป็นนักฟุตบอลอเมริกนั ตัวใหญ่ถามว่าท�ำไมถึงมาเริม่ เรียนปริญญา 
ตอนนีเ้ ล่า โรสอธิบายว่า “ฉันฝันอยากเรียนมหาวิทยาลัย และตอนนี้
ก็พยายามท�ำให้ฝันเป็นจริง” จากนัน้ ทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน
โรสเองผูกมิตรกับนักศึกษาอืน่ ทัว่ ไปหมด ด้วยรอยยิม้ และ
อัธยาศัยไมตรีซึ่งเป็นเสน่ห์ของเธอ
วันหนึ่งสมาชิกชมรมเชิญโรสไปพูดในงานเลี้ยงประจ�ำปี
ของชมรมฟุตบอล (อเมริกัน) ซึ่งเธอก็กล่าววาทะประทับใจ (โจ๋)
ทุกคนในงาน
โรสพูดว่า
“เราต้องไม่เลิกเล่น เพียงเพราะมีอายุมาก เราสิกลายเป็น
คนแก่เพราะเราเลิกเล่น มีความลับอย่างหนึ่งที่ท�ำให้เรายังคง
ความหนุม่ สาวเอาไว้ได้ มีความสุขอยูไ่ ด้ และยังประสบความส�ำเร็จ
ได้ดว้ ย นัน่ ก็คอื ต้องหัวเราะและมีอารมณ์ขนั ทุกวัน เราต้องมีความฝัน
เพราะเมื่อใดที่ความฝันสิ้นไป เราก็จะตาย”
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หลังวันรับปริญญาได้อาทิตย์หนึง่ โรสก็เสียชีวติ อย่างสงบ
ขณะก�ำลังหลับ
ในงานศพ มีนักศึกษามาร่วมงานไม่น้อยกว่าสองพันคน
เพือ่ แสดงคารวะเป็นครัง้ สุดท้ายแด่หญิงมหัศจรรย์ซงึ่ สอนพวกเขาว่า
ไม่มวี ันสายเกินไปที่คนเราจะท�ำอย่างที่ใฝ่ฝันอยากท�ำ
เจมส์ ฮิวเนเกอร์ กล่าวว่า “นักปฏิบัติทุกคนล้วนแต่เป็น
คนช่างฝัน” และ
วอล์ท ดิสนีย์ ราชาการ์ตนู กล่าวว่า “ความฝันทุกประการ
ของเราอาจเป็นจริงได้ ถ้าเรามีความกล้าที่จะมุ่งมั่นท�ำให้เกิดผล”
ดังนัน้ ความฝันจึงเป็นเรือ่ งทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความฝัน
ตามความหมายที่สอง เพราะไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ตาม ถ้ามีความฝัน
และความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง เราก็จะประสบความส�ำเร็จจนได้
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อย่าลืมค�ำพูดของเกอเต้ทวี่ า ่ “รูอ้ ย่างเดียวไม่พอ ต้องเอาไป
ประยุกต์ มีความมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่พอ ต้องลงมือท�ำด้วย”
ที่ส�ำคัญคืออย่าเพ้อฝันเรื่องที่เกินก�ำลังจนต้องอาศัย
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิช์ ว่ ย และอย่ารีบด่วนตัดสินว่าสิง่ ทีฝ่ นั นัน้ มันเกินก�ำลัง
ก่อนที่จะตริตรองความเป็นไปได้ให้ครบถ้วน
เมื่อฝันแล้ว ต้องเชื่อว่าตัวเองสามารถท�ำให้ความฝัน
เป็นจริงได้แล้วก็ท�ำให้เกิดผล
คนที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในชี วิ ต ล้ ว นแต่ ฝ ั น ทั้ ง สิ้ น
และคนเหล่านีต้ า่ งไม่กลัวทีจ่ ะท�ำให้ความฝันกลายเป็นความจริง
สรุปว่า สูเจ้าทั้งหลาย จงฝันกันต่อไปเถอะ
ขอให้ฝันดีฝันเด่นนะครับ

รู้ รัก ภาษาไทย

โลกทัศน์

world view

ค�ำว่า  โลกทัศน์ ประกอบด้วยค�ำว่า  โลก และ ทัศน์ ซึ่งมาจาก ทัศนะ หมายถึง ความเห็น,
การเห็น, สิ่งที่เห็น
ค�ำว่า โลกทัศน์ ตรงกับค�ำภาษาอังกฤษว่า world view หมายถึง การมองเห็นโลก, การรับรูโ้ ลก,
การที่คนแต่ละคนตีความสิ่งต่าง ๆ ในโลกหรือมองว่าสรรพสิ่งในโลกมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร
ทัง้ นี้ คนเราจะมีโลกทัศน์อย่างไรย่อมขึน้ อยูก่ บั วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมในสังคมของตน เช่น
คนตะวันตกกับคนตะวันออกมีโลกทัศน์ต่างกัน, การท่องเที่ยวท�ำให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีขึ้น
คัดลอกจากหนังสือ “รู้ รัก ภาษาไทย”
เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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เรื่องสำ�คัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพือ่ ก�ำหนดวิธกี ารจัดท�ำประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ
และบทบัญญัติอื่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ิ ๖๔ ก ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีแบบกลุ่ม เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจ�ำนวนมากในการด�ำเนินคดีเพียงครั้งเดียว
และอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายที่ไม่สามารถฟ้องคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายด้วยตนเองได้ และผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหาย
เพียงเล็กน้อย
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๘ ก ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นำ�้ และการประมงของประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล
รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการประมง และสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยก�ำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการค้ามนุษย์
แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และก�ำหนดมาตรการเพิ่มอ�ำนาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงบทก�ำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๒๗
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พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาทีช่ อบด้วยกฎหมายของเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ให้เหมาะสม
ตลอดจนควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มิให้มีการน�ำไปใช้
ในทางที่ไม่ถูกต้อง
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๘ ก ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขัน้ ต�ำ่ ขัน้ สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ และมาตรการเยียวยาให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ�ำต�ำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนป่า  การแปรรูปไม้ในสวนป่า  ตลอดจนการเก็บหา  ค้า  มีไว้ในครอบครอง หรือน�ำเคลื่อนที่
ซึ่งของป่าในสวนป่า  การออกใบส�ำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและปรับปรุงมาตรการในการก�ำกับดูแล รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
บทก�ำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๔ ก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนเพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ทางราชการมีค�ำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การปฏิบตั กิ ารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ในต่างประเทศ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๗ ก ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๓

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน การแต่งตั้งที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการประกันสังคม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา  และกรรมการการแพทย์ และ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์ การค�ำนวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ยกเลิกการตัดสิทธิผู้ประกันตน
ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีจงใจหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท�ำให้ตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตราให้รัฐบาลออกเงินสมทบส�ำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา  ๔๐ และเพิ่มบทบัญญัติให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๓ ก ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิชมุ นุมสาธารณะให้ชดั เจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้
ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๙
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พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๐ ก ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๗

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ขึ้นเป็นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๗

กฎกระทรวง
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดมาตรการว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางถนน เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ขิ องผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ และเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าอันตรายที่ประเทศไทยเป็นภาคี
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๔ ก ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

กฎกระทรวงการปักหลักเขตควบคุมทางน�้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปักหลักเขตควบคุมทางน�้ำให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ทางน�้ำ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๗ ก ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดให้เครื่องเล่นเป็นอาคารควบคุมการใช้เพื่อให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยทุกปีตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน�้ำหนัก ความปลอดภัย คุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์
ที่จ�ำเป็นเกี่ยวเนื่องกับเครื่องเล่น รวมทั้งก�ำหนดแบบค�ำขออนุญาตต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมส�ำหรับการด�ำเนินการ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น�ำเข้า ให้ส่งออก หรือให้น�ำผ่าน
ซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น�ำเข้า ให้ส่งออก หรือ
ให้น�ำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่า
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๕ ก ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๔
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กฎกระทรวงก�ำหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพือ่ น�ำส่งเข้ากองทุนเพือ่ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อน�ำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๙ ก ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้น�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านซึ่งงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การค้า และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ค้างาช้าง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๙ ก ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๐

กฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมส�ำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมส�ำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๐ ก ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๙

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของเครื่องพันธนาการที่จะน�ำมาใช้กับผู้ต้องขังโดยก�ำหนดให้ชุดกุญแจมือและ
กุญแจเท้าเป็นเครื่องพันธนาการอีกประเภทหนึ่ง รวมทั้งก�ำหนดรูปแบบ ขนาด และวิธีการใช้เครื่องพันธนาการ เพื่อให้เจ้าพนักงานเรือนจ�ำ
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขัง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๔ ก ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๕

กฎ
กฎข้อบังคับส�ำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด�ำเนินการตรวจเรือและออกใบส�ำคัญรับรองการตรวจเรือ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๘ ก ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๔

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต�ำแหน่งวิชาการ ซึ่งได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของต�ำแหน่งที่ด�ำรงอยู่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขัน้ สูงของเงินเดือน โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในต�ำแหน่งถัดไปอีกต�ำแหน่งหนึง่ เพือ่ ให้ขา้ ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต�ำแหน่งวิชาการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๐ ก ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๒

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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มติคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญ

เรื่อง

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า  รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพ
จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา 
๑๕.๐๐-๑๙.๓๐ น. โดยมีเส้นทางเริ่มต้นจากลานพระบรมรูปทรงม้าถึงกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ โดยให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม
ในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละจังหวัด
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า
๑. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงาน
๒. มอบให้รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล) และส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ด�ำเนินการจัดกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติและประชาสัมพันธ์ให้ทกุ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทัง้ ประชาชนรับทราบเกีย่ วกับ
กิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วย
ที่มา หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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เรื่อง

การก� ำ หนดให้ วั น คล้ า ยวั น สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ลงมติว่า 
๑. เห็นชอบก�ำหนดให้วันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และก�ำหนดให้มีการวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ เป็นประจ�ำทุกปี
๒. มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานจัดท�ำสื่อวีดิทัศน์และหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเผยแพร่ในโอกาสที่รัฐบาลได้ก�ำหนดให้วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
ที่มา หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

การก�ำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ลงมติว่า  เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา  "พระบิดา
แห่งการแพทย์แผนไทย" แด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และการก�ำหนดให้วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินการต่อไป
ที่มา หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
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เรื่อง

การจัดท�ำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า  การด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือสัญญา
หรือเรือ่ งเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเกีย่ วกับองค์การระหว่างประเทศทีม่ ผี ลผูกพันรัฐบาลไทย ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างหนังสือสัญญาก่อนด�ำเนินการลงนามทุกครั้ง
๒. ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยค�ำหรือสาระส�ำคัญของหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติ
หรือเห็นชอบไปแล้ว
๒.๑ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้สามารถ
ด�ำเนินการได้โดยให้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว
๒.๒ หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนด�ำเนินการโดยห้ามมิให้แก้ไขหรือลงนามก่อนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
การปรับเปลี่ยนนั้น
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
ที่มา หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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ไปไหนไปกัน

กันย์นี

อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท ะเลบั น จั ง หวั ด สตู ล

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ไปไหนไปกันฉบับนี้ ขอเชิญชวนไปเที่ยวแดนถิ่นใต้อุทยานเขียว น�้ำใส ทรายขาว สัมผัสความงามของธรรมชาติ
ที่สวยงาม ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านวังประจัน
บริเวณรอยต่อระหว่างเขามดแดงมีลกั ษณะเป็นภูเขาหินปูนกับเขาจีนซึง่ มีลกั ษณะเป็นภูเขาหินแกรนิตได้เกิดยุบตัวลงเกิดเป็นหนองนำ�้ จืดขนาดใหญ่
เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “เลิดเรอบัน” และได้เพี้ยนเสียงเป็น “ทะเลบัน” ในเวลาต่อมา  นอกจากนี้ ยังเป็นที่อยู่ของซาไก หรือเงาะป่า 
กลุ่มเดียวที่มีสมาชิก ๙ คน เจ้าของสมญานาม “ราชันย์แห่งพงไพร”
อุทยานแห่งชาติทะเลบันห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๙๗๓ กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ทะเลบัน ถ�้ำลอดปูยู
ถ�้ำโตนดิน มีพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น ยางปาย ตะเคียนทอง ไข่เขียว ทุ่งฟ้า  หวายก�ำพวน และสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หมาน�้ำหรือเขียดว้าก
แมวลายหินอ่อน ค่างแว่นถิ่นใต้ กิ่งก่าบินหัวสีฟ้า คางคกแคระ และนกขุนแผนอกสีส้ม พบกับไปไหนไปกันได้ใหม่ฉบับหน้า
ที่มา  http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style2/default.asp?npid=188&lg=1
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
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ท้องถิ่นควรรู้

การขุดลอกแหล่งน�้ำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขุดลอก
แหล่งน�้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ จะเข้าข่ายเป็นการแผ้วถาง เผาป่า หรือ
กระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�ำลายป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
๒๔๘๔ หรือไม่ ท้องถิ่นควรรู้ใน สลค.สาร ฉบับนี้มีค�ำตอบ
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เรื่องเสร็จที่ ๙๒๑/๒๕๕๘
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การขออนุญาตแผ้วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๕๑๑.๓/๑๓๑๗๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้วา 
่ ตามทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้ให้ความเห็นเรือ่ งเสร็จที่ ๑๒๑/๒๕๕๕
เรือ่ ง การขออนุญาตแผ้วถางป่าในพืน้ ทีด่ ดู ทรายในทีด่ นิ ของรัฐ สรุปได้วา 
่ “ป่า” หมายถึง ทีด่ นิ ทีย่ งั มิได้มบี คุ คลใดได้กรรมสิทธิ์
หรือได้สิทธิครอบครอง ซึ่งรวมไปถึงที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ชายตลิ่ง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล�ำน�้ำ ทะเลสาบ เกาะ
และทีช่ ายทะเลทีเ่ ป็นทีด่ นิ ของรัฐด้วย ส�ำหรับการดูดทรายในแม่นำ�้ ล�ำคลองซึง่ เป็นป่าและอยูภ่ ายใต้การดูแลของหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยงานนั้น จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่ามีการก่อสร้างแผ้วถาง หรือเผาป่า  หรือการกระท�ำด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นการท�ำลายป่า  ซึ่งรวมถึงที่ดินที่อยู่ในแม่น�้ำล�ำคลองนั้นหรือไม่ หากมีการด�ำเนินการที่มีลักษณะ
ดังกล่าวก็จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น
กระทรวงมหาดไทยได้รับข้อหารือจากจังหวัดล�ำปาง เรื่อง การขุดลอกแม่น�้ำล�ำคลองในพื้นที่จังหวัดล�ำปาง
ของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ และโครงการขุดลอกล�ำน�้ำแม่ตุ๋ย โดยใช้วัสดุที่ได้จากการขุดลอกเป็นค่าจ้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้แก่ราษฎรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านเอื้อม อ�ำเภอเมืองล�ำปาง โดยขอให้
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าความเห็นของจังหวัดล�ำปางต่อกรณีดังกล่าว
ถูกต้องหรือไม่ กล่าวคือ การน�ำความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) มาเป็นแนวทางพิจารณา ควรพิจารณาเฉพาะ
แม่นำ�้ ล�ำคลองทีอ่ ยูใ่ นเขตป่าไม้ตามกฎหมายเท่านัน้ ไม่ใช่หมายรวมถึงแม่นำ�้ ล�ำคลองทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเมืองซึง่ เป็นพืน้ ทีน่ อกเขตป่า
ตามกฎหมาย เพราะหากมีการตีความว่าแม่นำ�้ เป็นป่าเนือ่ งจากเป็นทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่มบี คุ คลใดได้กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองแล้ว
การด�ำเนินการในแม่น�้ำล�ำคลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา  ๑๒๐
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แล้ว แต่ถอื ว่ากระท�ำผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ขออนุญาต
ตามกฎหมายป่าไม้ กรณีความเห็นดังกล่าวเป็นประเด็นเฉพาะเรือ่ งการดูดทรายในแม่นำ�้ ล�ำคลองตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ไม่ได้หมายรวมถึงการขุดลอกแม่น�้ำล�ำคลองตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นอกจากนั้น จังหวัดล�ำปางยังเห็นว่าการดูดทรายในแม่น�้ำล�ำคลองซึ่งเป็นป่าที่จะต้องด�ำเนินการ
ขออนุญาตตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เฉพาะกรณีที่มีลักษณะของการก่อสร้าง แผ้วถาง
หรือเผาป่า  หรือการกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�ำลายป่าเท่านั้น หากไม่มีลักษณะดังกล่าว ก็ไม่ต้องด�ำเนินการ
ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แต่อย่างใด
กรมทีด่ นิ ได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย โดยเห็นว่า กรณีดงั กล่าว
เป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกแหล่งน�้ำที่ต้ืนเขิน อันเป็นการป้องกันดูแลรักษาซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายเฉพาะตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่ คณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า  กรณีการขุดลอกแหล่งน�้ำตามข้อหารือของจังหวัดล�ำปาง
เป็นการด�ำเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน�้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ใช่การแผ้วถาง เผาป่า หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�ำลายป่า แต่เป็นการบ�ำรุงรักษาแหล่งน�้ำ
สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากภัยแล้งหรือน�้ำท่วม จึงไม่เป็นกรณี
ตามมาตรา  ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔   และไม่ขัดกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๗) อย่างไรก็ดี กรณีตามข้อหารือมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของหลายหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังต่อไปนี้
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๑. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย กรณีการขุดลอกแหล่งน�้ำ
ตามข้อหารือของจังหวัดล�ำปาง เป็นการด�ำเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน�้ำ
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ใช่เป็นการแผ้วถางป่า  เผาป่า  หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ
ท�ำลายป่า  แต่เป็นการบ�ำรุงรักษาแหล่งน�้ำสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
ที่เกิดจากภัยแล้งและน�้ำท่วม การด�ำเนินโครงการดังกล่าวย่อมไม่ตกอยู่ในบังคับมาตรา  ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และไม่ขัดกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่ ๗) ในเรื่องเสร็จที่ ๑๒๑/๒๕๕๕ นั้น
ถูกต้องหรือไม่
๒. ค�ำว่า “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามนัยความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ในเรือ่ งเสร็จที่ ๑๒๑/๒๕๕๕ มีขอบเขตความหมายกว้างขวางเพียงใด และแม่นำ�้ ล�ำคลองตามข้อหารือ
ของจังหวัดล�ำปางเป็นป่า และอยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุญาตตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่
๓. กรณีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ เนือ่ งจากส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง “โคกดินแดง” บางส่วน โดยที่ดินสาธารณประโยชน์
แปลงดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส�ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นที่ท�ำเลเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ และ
ได้ออก นสล. เลขที่ ๓๑๘๒๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๙๖ ไร่ ๔๙ ตารางวา ซึ่งการขออนุญาตใช้ที่ดิน
ของรัฐตามมาตรา  ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้บัญญัติให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้
และตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ได้ให้นิยาม ค�ำว่า “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มา
ตามกฎหมายทีด่ นิ ดังนัน้ เมือ่ ทีด่ นิ ของรัฐแปลง “โคกดินแดง” เป็นทีส่ าธารณประโยชน์ทย่ี งั มิได้มบี คุ คลใดได้มาตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายป่าไม้ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ก่อนหรือไม่ รวมถึงกรณีการขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้อง
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่
๔. กรณีทด่ี นิ สาธารณประโยชน์ทที่ บวงการเมืองขอถอนสภาพการเป็นทีส่ าธารณประโยชน์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ จะต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ หรือไม่ เมือ่ ถอนสภาพทีด่ นิ สาธารณประโยชน์แล้ว
จะถือว่าทบวงการเมืองนัน้ เป็นบุคคลผูไ้ ด้ทดี่ นิ มาตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ หรือไม่ และหากต้องก่อสร้างหรือกระท�ำการใด
ในที่ดินนั้นจะต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่
๕. กรณีที่ดินที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองแล้ว ภายหลังยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ รวมถึง
กรณีที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลรักษาตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ จะถือเป็น “ป่า” และอยู่
ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่
๖. สืบเนือ่ งจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้ความเห็นในเรือ่ งเสร็จที่ ๓๔๙/๒๕๓๐ เรือ่ ง ปัญหาข้อกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือบริษัทผู้รับเหมา
ก่อสร้างเขื่อนเชี่ยวหลาน จะต้องขออนุญาตปรับปรุงที่ดินและเสียค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของรัฐหรือไม่) สรุปได้ว่า  พื้นที่
โครงการก่อสร้างเขือ่ นเชีย่ วหลานมีลกั ษณะเป็นป่าทีอ่ ยูใ่ ต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าครอบครองและใช้พื้นที่เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างเขื่อนเชี่ยวหลาน จึงไม่มีลักษณะเป็นที่ดิน
ของรัฐซึง่ มิได้มบี คุ คลใดมีสทิ ธิครอบครองตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ และไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับประมวลกฎหมาย
ที่ดินที่ว่า  “ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ฯลฯ” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงไม่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าว
จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่า  กรณีที่ผู้ขอได้รับอนุญาต
จากกรมป่าไม้ให้เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวตามมาตรา  ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีก ตามนัยเรื่องเสร็จที่ ๓๔๙/๒๕๓๐
แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ขอได้ยื่นค�ำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา  ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้จะ
ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากมาตรา  ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ภายใต้บังคับ
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กฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ผู้ขอก็ต้องไปยื่นขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา  ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ ด้วย ตามนัยเรื่องเสร็จที่ ๑๒๑/๒๕๕๕ ดังนั้น ในกรณีมีผู้ประสงค์จะเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ หรือประสงค์จะเข้าไปด�ำเนินการดูดทรายในแม่น�้ำ ล�ำคลอง ซึง่ เป็นที่ดนิ ของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน โดยบุคคลดังกล่าวได้ด�ำเนินการขออนุญาตกระท�ำการตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ และได้รับอนุญาต
ก่อนแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจึงไม่ใช่บุคคลซึ่งมิได้มีสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐตามนัยมาตรา  ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่จะต้องด�ำเนินการขออนุญาตตามมาตรา  ๙ อีกแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขออนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐหรือขออนุญาตดูดทราย ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง
(กรมธนารักษ์) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงและกรมที่ดิน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ค�ำว่า “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามนัยความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ในเรือ่ งเสร็จที่ ๑๒๑/๒๕๕๕ มีขอบเขตความหมายกว้างขวางเพียงใด และแม่นำ�้ ล�ำคลอง
ที่อยู่ในเขตป่าตามกฎหมายหรือที่อยู่ในชุมชนเมืองซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย เป็น “ป่า” ตามมาตรา  ๔ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่งจะต้องด�ำเนินการตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่ ในประเด็นนี้เห็นว่า 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้ก�ำหนดบทนิยามค�ำว่า  “ป่า” ไว้ในมาตรา  ๔ (๑)๑ หมายความว่า  “ที่ดิน
ทีย่ งั มิได้มบี คุ คลได้มาตามกฎหมายทีด่ นิ ” ซึง่ จากการตรวจสอบความเป็นมาในการยกร่างบทนิยามค�ำว่า “ป่า” ตามรายงาน
การประชุมของกรรมการร่างกฎหมาย ชุดที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ แล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาค�ำนิยาม “ป่า” ที่ใช้อยู่ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า  พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เพื่อหาจุดแบ่งแยก
ระหว่างที่ป่ากับที่ดินทั่วไปที่มิใช่ป่า  โดยประสงค์จะให้ท่ีป่าครอบคลุมสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่า  และสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน แต่เนื่องจากในการยกร่างผู้แทนกระทรวงเกษตรชี้แจงว่า 
เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ต้องการตัดสิทธิของผู้ที่ถือครองที่ดินมือเปล่า  ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้ถือเกณฑ์การได้มาตาม
กฎหมายที่ดินเป็นหลักในการพิจารณาว่าที่ดินนั้นเป็นป่าหรือไม่ เพราะไม่ประสงค์ให้กระทบต่อสิทธิของบุคคลที่ได้รับมา
หรือมีอยู่ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับหลักการในมาตรา  ๑๓๓๔ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ว่าการได้มาซึ่งที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ดินก�ำหนด กล่าวคือ ถ้าบุคคลใดมีสิทธิในที่ดิน
ตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติรองรับสิทธินั้นไว้แล้ว ที่ดินนั้นก็พ้นสภาพจากการเป็นป่าตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ
โดยที่มาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้บัญญัติบทนิยามค�ำว่า “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และ
ให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล�ำน�้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย ซึ่งจากบทนิยามค�ำว่า 
“ที่ดิน” ดังกล่าว นอกจากจะหมายถึงที่ดินบนบกอันได้แก่พื้นดินทั่ว ๆ ไป และภูเขาแล้ว ยังคลุมไปถึงดินซึ่งอยู่ใต้น�้ำด้วย
เช่น ที่ดินที่อยู่ในห้วย หนอง คลอง บึง ต่าง ๆ และได้บัญญัติบทนิยามค�ำว่า “สิทธิในที่ดิน” ไว้ โดยแยกสิทธิในที่ดิน
ออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ “กรรมสิทธิ์” และ “สิทธิครอบครอง” ซึ่งบุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม มาตรา  ๓๓
๑

๒

๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “ป่า”หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน
ฯลฯ                               ฯลฯ
มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้
“ทีด่ นิ ” หมายความว่า พืน้ ทีด่ นิ ทัว่ ไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล�ำนำ 
�้ ทะเลสาบ เกาะ และทีช่ ายทะเลด้วย
“สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย
ฯลฯ                               ฯลฯ
มาตรา ๓ บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ หรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
(๒) ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือกฎหมายอื่น
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แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และได้มาซึง่ สิทธิครอบครองตามมาตรา ๔๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ หากที่ดนิ ใดมิได้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา  ๒๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น ตามนัยของ
ประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว บทนิยามค�ำว่า  “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑)๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จึงหมายถึง ที่ดิน
ที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้กรรมสิทธิ์หรือได้สิทธิครอบครอง รวมไปถึงที่ดินรกร้างว่างเปล่า  ที่ชายตลิ่ง ภูเขา  ห้วย หนอง
คลอง บึง บาง ล�ำน�้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาค�ำว่า “แม่น�้ำล�ำคลอง” อันเป็นการรวมค�ำ ๒ ค�ำ 
คือ “แม่น�้ำ” และ “คลอง” ซึ่งค�ำว่า “คลอง” อยู่ในความหมายของค�ำว่า “ที่ดิน” ตามมาตรา ๑๗ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ส่วนค�ำว่า “แม่น�้ำ” นั้น แม้บทนิยามค�ำว่า “ที่ดิน” ตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมิได้หมายความรวมถึง
แม่น�้ำด้วย แต่เมื่อพิจารณาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการให้ความหมายของค�ำว่า  “แม่น�้ำ”
หมายถึง ล�ำน�้ำใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของล�ำธารทั้งปวง ซึ่งล�ำน�้ำนั้นอยู่ในความหมายของค�ำว่า  “ที่ดิน” ตามมาตรา  ๑
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ “แม่น�้ำ” จึงเป็นที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเช่นกัน นอกจากนี้ โดยที่
แม่น�้ำล�ำคลองนั้นโดยสภาพย่อมถือได้ว่าเป็นทางซึ่งสาธารณชนใช้สัญจรไปมา  จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท
พลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา  ๑๓๐๔ (๒)๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ตามนัยค�ำพิพากษาฎีกา 
ที่ ๒๗๖-๒๗๗/๒๔๙๕๙ ดังนั้น “แม่น�้ำล�ำคลอง” จึงเป็น “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ไม่ว่าแม่น�้ำ
ล�ำคลองนัน้ จะอยูใ่ นเขตป่าตามกฎหมายทีม่ แี ผนทีแ่ นบท้ายก�ำหนดแนวเขตไว้อย่างชัดเจน หรืออยูใ่ นชุมชนเมืองซึง่ เป็นพืน้ ที่
นอกเขตป่าตามกฎหมายก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ค�ำว่า  “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่ ๗) ในเรื่องเสร็จที่ ๑๒๑/๒๕๕๕๑๐ จึงมีขอบเขตความหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น
โดยเป็นการตีความตามบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์ในการยกร่างบทนิยามค�ำว่า “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ
ประเด็นที่สอง การขุดลอกแหล่งน�้ำที่ตื้นเขิน อันเป็นการบ�ำรุงรักษาแหล่งน�้ำสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากภัยแล้งและน�้ำท่วม ซึ่งเป็นการด�ำเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน�้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ จะต้องด�ำเนินการตามมาตรา  ๕๔
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ หรือไม่ นัน้ เห็นว่า บทบัญญัตมิ าตรา ๕๔๑๑ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกัน

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดิน ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไป
และให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย
๕
มาตรา ๒ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ
๖
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
๘
มาตรา  ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์
ร่วมกัน เช่น
(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
(๒) ทรัพย์สินส�ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน�้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ
(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร ส�ำนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์
๙
ค�ำพิพากษาฎีกา  ที่ ๒๗๖-๒๗๗/๒๔๙๕ สรุปความได้ว่า  แม่น�้ำล�ำคลองนั้นโดยสภาพย่อมถือว่าเป็นทางซึ่งสาธารณชนใช้สัญจรไปมา 
อันถือได้ว่าเป็นทางสาธารณะหรือทางหลวงตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้ความว่าแม่น�้ำล�ำคลองนั้นตื้นเขินจนสาธารณชนไม่อาจใช้เป็นทางสัญจร
ไปมาได้
๑๐
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง การขออนุญาตแผ้วถางป่าในพื้นที่ดูดทรายในที่ดินของรัฐ ส่งพร้อมหนังสือส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๑๒๑๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๑
มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผใู้ ดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า  หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�ำลายป่า  หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระท�ำภายในเขตที่ได้จ�ำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือ
โดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
๔
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มิให้มกี ารบุกรุกแย่งการครอบครองป่าอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ และคุม้ ครองทรัพยากรป่าไม้ของรัฐมิให้ถกู ท�ำลาย
หากจะท�ำการก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า  หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�ำลายป่า  หรือเข้ายึดถือหรือ
ครอบครองป่า  ต้องด�ำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ท�ำการควบคุมและตรวจสอบ
การด�ำเนินการนัน้ ๆ เสียก่อน โดยการกระท�ำใดจะเข้าลักษณะเป็นการท�ำลายป่าทีจ่ ะต้องได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๕๔ นัน้ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป ซึง่ โดยหลักแล้วต้องเป็นการกระท�ำทีส่ ง่ ผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อยู่ในป่าได้รับความเสียหาย เสื่อมสภาพ หรือหมดสิ้นไป ซึ่งเมื่อพิจารณากรณีการขุดลอกแม่น�้ำล�ำคลองในพื้นที่
จังหวัดล�ำปางของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ และโครงการขุดลอกล�ำน�้ำแม่ตุ๋ยขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
บ้านเอือ้ มแล้ว เห็นได้วา 
่ การด�ำเนินการขุดลอกแม่นำ�้ ล�ำคลองดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน�้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ อันมีลักษณะเป็นการบ�ำรุงรักษาแหล่งน�้ำ
สาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากภัยแล้งและน�้ำท่วม มิได้ส่งผล
ให้ทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ยูใ่ นป่าได้รบั ความเสียหาย เสือ่ มสภาพ หรือหมดสิน้ ไป ซึง่ โดยหลักการแล้วกฎหมายไม่มงุ่ ประสงค์
จะให้การบ�ำรุงรักษาแหล่งน�้ำสาธารณะซึ่งเป็นการบ�ำรุงรักษาป่าอยู่ด้วยในตัวจะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๕๔
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ ดังนัน้ การขุดลอกแม่นำ�้ ล�ำคลองในพืน้ ทีจ่ งั หวัดล�ำปางของส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาเชียงใหม่
และโครงการขุดลอกล�ำน�้ำแม่ตุ๋ยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านเอื้อม จึงไม่ต้องด�ำเนินการขออนุญาตตามมาตรา  ๕๔
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แต่อย่างใด
ประเด็นที่สาม กรณีที่ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แปลง “โคกดินแดง” ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายป่าไม้ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ก่อนหรือไม่ รวมถึงกรณีการขอสัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้อง
ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่ ในประเด็นนี้เห็นว่า ที่ดินของรัฐที่เป็นสาธารณประโยชน์
ซึ่งยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะขอใช้ประโยชน์
ตามมาตรา  ๙๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง ซึ่งรัฐมนตรีมีอ�ำนาจ
ให้สมั ปทาน ให้ หรือให้ใช้ในระยะเวลาอันจ�ำกัดตามมาตรา ๑๒๑๓ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ อยูใ่ นความหมายของค�ำว่า “ป่า”
ตามมาตรา ๔ (๑)๑๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ ทีด่ นิ ดังกล่าวยังอยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ผูซ้ งึ่ ได้รบั
อนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐ หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั สัมปทานในทีด่ นิ ของรัฐ จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔๑๕
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ นอกเหนือจากการขออนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ตามนัยความเห็น

มาตรา ๙ ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ทีด่ นิ ของรัฐนัน้ ถ้ามิได้มสี ทิ ธิครอบครอง หรือมิได้รบั อนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด
(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า
(๒) ท�ำด้วยประการใด ให้เป็นการท�ำลาย หรือท�ำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้าม
ในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(๓) ท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
๑๓
มาตรา ๑๒ ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอ�ำนาจให้สัมปทาน ให้ หรือให้ใช้ในระยะเวลาอันจ�ำกัด ทั้งนี้ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้
๑๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
๑๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ข้างต้น
๑๒

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘
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ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ที่ได้เคยให้ไว้ในเรื่องเสร็จที่ ๒๐๓/๒๕๓๖๑๖ ดังนั้น กรณีที่
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ และกรณี
การขอสัมปทานในทีด่ นิ ของรัฐซึง่ ยังมิได้มบี คุ คลใดมีสทิ ธิครอบครองตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทีด่ นิ ดังกล่าว
ตกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายป่าไม้ ซึง่ ต้องได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ ด้วย
ประเด็นทีส่ แี่ ละประเด็นทีห่ า้ กรณีทดี่ นิ สาธารณประโยชน์ทที่ บวงการเมืองขอถอนสภาพการเป็นทีส่ าธารณประโยชน์
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่ เมื่อถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว จะถือว่าทบวงการเมืองนั้นเป็นบุคคลผู้ได้ที่ดินมาตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ และหาก
ต้องก่อสร้างหรือกระท�ำการใดในที่ดินนั้นจะต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ หรือไม่ และกรณีที่ดินที่ประชาชน
มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองแล้ว ภายหลังยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ รวมถึงกรณีที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์
เป็นผูด้ แู ลรักษาตามพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุฯ จะถือเป็น “ป่า” และอยูภ่ ายใต้บงั คับพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ หรือไม่ นัน้   เนือ่ งจาก
ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นปัญหาในการหารือ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) จึงเห็นควรไม่วนิ จิ ฉัยในสองประเด็นนี้
ประเด็นที่หก ในกรณีมีผู้ประสงค์จะเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ หรือประสงค์จะเข้าไป
ด�ำเนินการดูดทรายในแม่น�้ำ  ล�ำคลอง ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา  ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยบุคคลดังกล่าว
ได้ด�ำเนินการขออนุญาตกระท�ำการตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ และได้รับอนุญาตก่อนแล้ว ผู้ได้รับอนุญาต
ดังกล่าวจึงไม่ใช่บุคคลซึ่งมิได้มสี ทิ ธิครอบครองทีด่ นิ ของรัฐตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินทีจ่ ะต้องด�ำเนินการ
ขออนุญาตตามมาตรา ๙ อีกแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขออนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐหรือขออนุญาต
ดูดทราย โดยเทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที่ ๓๔๙/๒๕๓๐ กรณีดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
อย่างไร ในประเด็นนี้ เห็นว่า  มาตรา ๙๑๗ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ก�ำหนดว่า  ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่
และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด
(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า  (๒) ท�ำด้วยประการใดให้เป็นการท�ำลาย หรือท�ำให้
เสือ่ มสภาพทีด่ นิ ทีห่ นิ ทีก่ รวด หรือทีท่ ราย ในบริเวณทีร่ ฐั มนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ (๓) ท�ำสิง่ หนึง่ สิง่ ใด
อันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๔) ได้เคยให้ความเห็น
ในเรือ่ งเสร็จที่ ๓๔๙/๒๕๓๐๑๘ สรุปได้วา ่ “พืน้ ทีโ่ ครงการก่อสร้างเขือ่ นเชีย่ วหลานเป็นป่าทีอ่ ยูใ่ ต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าครอบครองและใช้พื้นที่เพื่อด�ำเนินการก่อสร้าง
เขื่อนเชี่ยวหลาน พื้นที่ด�ำเนินการก่อสร้างจึงไม่มีลักษณะเป็นที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองตามมาตรา ๙
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่อยู่ใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตามข้อยกเว้นในมาตรา ๙  ดังนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยหรือบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙ และไม่ต้องเสีย
ค่าตอบแทนตามมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด”
บันทึก เรือ่ ง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ส่งพร้อมหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๔๓๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๖ ถึงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สรุปความได้ว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยการเช่าหรือเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ได้รับอนุญาต
ให้เข้าท�ำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ไม่ตอ้ งขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เนือ่ งจากการได้รบั อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะให้ประกอบเกษตรกรรมย่อมต้องมีการแผ้วถางป่า
เพื่อเตรียมพื้นที่ด้วย แต่การตัดฟันหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๑ และมาตรา  ๒๙
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เนื่องจากเป็นมาตรการที่เข้มงวดเพื่อที่จะสงวนรักษาไม้หรือของป่าหายากและไม่อยู่ในความหมายของค�ำว่า 
“เกษตรกรรม” แต่อย่างใด ส่วนผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๙ หรือมาตรา  ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากไม่ใช่การได้รับอนุญาต
เพื่อประโยชน์ในการเกษตรกรรมแล้วจะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา  ๕๔ นอกเหนือจากการขออนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ
ว่าด้วยการนัน้ ๆ และต้องขออนุญาตตัดฟันไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ ก่อน
๑๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๒, ข้างต้น
๑๘
บันทึก เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๙ และมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ
บริษทั ผูร้ บั เหมาก่อสร้างเขือ่ นเชีย่ วหลานจะต้องขออนุญาตปรับปรุงทีด่ นิ และเสียค่าตอบแทนการใช้ทดี่ นิ ของรัฐหรือไม่) ส่งพร้อมหนังสือส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๘๕๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๖
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อย่างไรก็ดี การจะน�ำความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที่ ๓๔๙/๒๕๓๐ มาปรับใช้กับกรณี
มีผู้ประสงค์จะเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในทุกกรณี หรือประสงค์จะเข้าไปด�ำเนินการดูดทราย
ในแม่น�้ำ  ล�ำคลอง ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา  ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวได้ด�ำเนินการ
ขออนุญาตกระท�ำการตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ และได้รบั อนุญาตก่อนแล้ว ผูไ้ ด้รบั อนุญาตดังกล่าวจึงเป็น
บุคคลซึ่งมีสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ และไม่ต้องมาด�ำเนินการขออนุญาตตามมาตรา  ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขออนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐหรือขออนุญาตดูดทราย กรณีดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้อง
การจะน�ำความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จที่ ๓๔๙/๒๕๓๐ มาเทียบเคียงจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริง
เป็นกรณี ๆ ไป เพราะการที่บุคคลใดได้รับอนุญาตให้กระท�ำการใด ๆ ตามมาตรา ๕๔๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มิได้
หมายความว่าบุคคลนั้นจะมีสิทธิครอบครองในที่ดินของรัฐเสมอไป โดยหากเป็นกรณีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง แผ้วถาง
เผาป่า หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�ำลายป่า เพียงแต่ท�ำให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิเข้าก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า 
หรือกระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�ำลายป่าได้โดยไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เท่านั้น ไม่ได้ก่อให้เกิด
สิทธิครอบครองในที่ดินของรัฐแก่ผู้ได้รับอนุญาตอันจะท�ำให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิแสดงเจตนายึดถือที่ดินของรัฐเพื่อตนเอง
หรือผูอ้ นื่ ได้ แต่หากเป็นกรณีทไี่ ด้รบั อนุญาตให้เข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพือ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ กรณีนถี้ อื ว่าผูไ้ ด้รบั อนุญาต
มีสิทธิครอบครองในที่ดินของรัฐ จึงไม่ต้องมาด�ำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินอีก ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานในเรื่องเสร็จที่ ๓๔๙/๒๕๓๐ เป็นกรณีที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าครอบครองและใช้พื้นที่เพื่อด�ำเนินการก่อสร้าง
เขือ่ นเชีย่ วหลานโดยเฉพาะ จึงถือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผูม้ สี ทิ ธิครอบครองในทีด่ นิ ของรัฐ จึงเข้าข้อยกเว้น
ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ และไม่ต้องเสียค่าตอบแทน
ตามมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
อนึง่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ตระหนักดีวา ่ การตีความค�ำว่า “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามที่ได้ให้ความเห็นไว้ในประเด็นที่หนึ่ง ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่มีความจ�ำเป็นต้องเข้าด�ำเนินการในพื้นที่บางแห่งซึ่งไม่มีสภาพเป็นป่าตามความเป็นจริง แต่ถือเป็น “ป่า”
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เช่น พื้นที่ดินสนามหลวง แม่น�้ำเจ้าพระยา หรือคูคลองต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเมือง โดยหากมีการ
กระท�ำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท�ำให้เสียหายหรือเสื่อมสภาพต่อพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
ก็ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ด้วย แต่เนื่องจากมาตรา  ๔ (๑)
แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ ได้บญ
ั ญัตบิ ทนิยามค�ำว่า “ป่า” โดยก�ำหนดความหมายไว้อย่างชัดเจนว่าหมายความว่า ทีด่ นิ ทีย่ งั
มิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่ ๗) จึงไม่อาจตีความค�ำว่า  “ป่า” ให้แตกต่างหรือ
ขยายความไปจากบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์ในการยกร่างบทนิยามค�ำว่า  “ป่า” ได้ ดังนัน้ เพือ่ มิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมายและสร้างภาระเกินสมควรให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องเข้าด�ำเนินการในพืน้ ทีใ่ ด ๆ ทีไ่ ม่มี
สภาพเป็น “ป่า” ตามความเป็นจริง แต่ถือเป็น “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ที่จะต้องมายื่นขออนุญาตแผ้วถางป่า
ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) จึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและกรมป่าไม้
ให้เร่งด�ำเนินการแก้ไขเพิม่ เติมบทนิยามค�ำว่า “ป่า” ตามพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้ฯ ให้มคี วามหมายทีส่ อดคล้องกับความเป็นจริง
และสภาพพื้นที่ความเป็น “ป่า” ในปัจจุบันโดยด่วนต่อไป

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๙

(นายดิสทัต  โหตระกิตย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๑, ข้างต้น
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krisdika.go.th
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หมายเลขโทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ
กรณีขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การบริการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเลขติดต่อ

การบริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
 การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ส�ำนักบริหารงานสารสนเทศ

โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘, ๔๓๖
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘
e-mail : thaicabinet@thaimail.com
thaicabinet@soc.go.th
เว็บไซต์ : www.cabinet.thaigov.go.th
www.datacenter.soc.go.th

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
ii เรื่องทั่วไป
(เรื่องพิจารณาและ
เรื่องเพื่อทราบ)

ส�ำนักวิเคราะห์เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๖-๓๑๙,
๓๒๐-๓๓๓
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๙๐๖๔, ๐๒-๒๘๐-๙๐๕๙
e-mail : ocma@soc.go.th
ii เรื่องทั่วไป (เรื่องแต่งตั้ง
ส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์และ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๑-๔๔๔
คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร
ติดตามนโยบายพิเศษ
โทรสาร   ๐๒-๒๘๐-๑๔๔๖
ของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
e-mail : spt55@soc.mail.go.th
และหน่วยงานของรัฐ)

การบริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
 วิธีการและขั้นตอนในการส่งเรื่อง
เพือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
ส�ำนักนิติธรรม

 การขอรับบริการข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษา ทางอินเทอร์เน็ต
และการขอรับบริการข้อมูล
ด้วยตนเอง

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
ส�ำนักนิติธรรม
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โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๘๐๔๒,
๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๓, ๑๒๕
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๙๐๔๘
e-mail : ratchakitcha@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ratchakitcha.soc.go.th
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๒, ๑๒๖
โทรสาร   ๐๒-๒๘๐-๙๐๔๘
e-mail : ratchakitcha@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ratchakitcha.soc.go.th

การบริการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเลขติดต่อ

การบริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร
 การขอรับบริการข้อมูลฐานันดร
กลุ่มงานฐานันดร
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๕-๔๒๖
(ล�ำดับในการก�ำหนดชั้นบุคคล) ส�ำนักอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ โทรสาร   ๐๒-๒๘๐-๙๐๘๖
ผู้ที่ได้รับพระราชทานอิสริยยศ
e-mail : satthaporn.s@soc.mail.go.th
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต�ำแหน่งและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การบริการค้นคว้าข้อมูลและเอกสารการบริหารราชการแผ่นดิน
 การค้นคว้าเอกสารประวัตศิ าสตร์ กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๐๔-๔๐๕
ii รายงานการประชุม
ส�ำนักบริหารกลาง
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๖๒๖๓
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๔๗๕ปัจจุบัน
ii ต้นฉบับกฎหมาย
พ.ศ. ๒๔๗๕-ปัจจุบัน
ii มติคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๐๐

การบริการห้องสมุดส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ห้องสมุดส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๐๔-๔๐๒
ส�ำนักบริหารกลาง
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๖๒๖๓

การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

กลุ่มช่วยอ�ำนวยการ
ส�ำนักบริหารกลาง

โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๒๗๐, ๕๗๐
โทรสาร   ๐๒-๒๘๐-๙๐๔๔

การรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 การรับข้อร้องเรียนเรือ่ งการทุจริต
และการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๓
โทรสาร   ๐๒-๒๘๐-๖๒๖๓

การบริการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๓-๔๒๔
ส�ำนักอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ โทรสาร   ๐๒-๒๘๐-๙๐๗๑
 การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
e-mail : decora@soc.mail.go.th
 การขอส่งคืนเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
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เก็บไว้ในหทัย

เมตตา เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม เป็นสภาพจิตที่ดีงามที่เกิดขึ้น
ในขณะที่ มี ค วามเป็ น มิ ต ร มี ค วามเป็ น เพื่ อ น มี ค วามหวั ง ดี
มีความปรารถนาดี ไม่มคี วามหวังร้ายหรือมุง่ ร้ายต่อผูอ้ นื่ ทัง้ ทางกาย
ทางวาจา และทางใจ

เมตตา

การที่ เ มตตาจะมี ห รื อ จะเกิ ด ขึ้ น จนมี ก�ำลั ง ยิ่ ง ขึ้ น ในจิ ต ใจ
ของแต่ ล ะบุ ค คลนั้ น ได้ ต้ อ งอาศั ย การศึ ก ษาและอบรม
ในเบื้องต้นต้องเห็นโทษของความโกรธ และเห็นคุณของ
ความไม่โกรธ ประการที่ส�ำคัญ คือ การได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรม
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่เป็นปัจจัยแก่เมตตา ย่อมจะ
ท�ำให้ความโกรธลดลง และท�ำให้เมตตาเกิดในชีวิตประจ�ำวันได้
ขณะที่มีเมตตานั้นก็ คือ กุ ศลจิ ต ประกอบด้ วย เจตสิ ก ธรรม
มี อโลภะ อโทสะ สติ หิริ โอตตัปปะ เป็นต้น ตามควรแก่กุศลจิต
ขณะนั้น ๆ

ความเข้าใจธรรมะจะเกือ้ กูลให้ชวี ติ ประจ�ำวันมีความเดือดร้อนใจ
น้อยลง เช่น มีความเป็นมิตรเป็นเพือ่ น แทนทีจ่ ะมีความโกรธแค้น
ชิงชังกัน ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลย
ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (http://www.dhammahome.com/)

ท่านสามารถเปิดอ่าน

สลค.สาร

ผ่านทาง website ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.cabinet.thaigov.go.th

