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อาศิรวาท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

โคลงสี่  อัญชลิตมหิทธิเดชแจ้ง เจนสกล

 วิริยะพระดาลดล สุขด้าว

 ราชดำาริเลิศผล พสกเทิด ทูนแฮ

 ราชกิจเกริกอะคร้าว แหล่งหล้าสดุดี

  บุญไทยมีผ่านเผ้า ผดุงรัฐ

 อวยสุขสิริสวัสดิ์ ราษฎร์ล้วน

 พืชพิษฝิ่นทรงขจัด ฟื้นป่า อุดมแล

 พันธุ์พืชเมืองหนาวถ้วน เหมาะแท้พระราชทาน

  พลังงานธรรมชาติเกื้อ กูลประชา

 แสงสุริยะ ลม ธารา แหล่งน้ำา

 ทรงค้นคิดพัฒนา แทนทด ถ้วนแล

 อัจฉริยะพระเลิศล้ำา โลกซ้องสรรเสริญ

  อัญเชิญไตรรัตน์อ้าง อิทธิคุณ

 ทิพย์เทพทั่วสกลหนุน เนื่องน้อม

 อวยจตุพิธพรอดุลย์ ภูธเรศ เกษมแล

 พระสุขภาพเพริศพร้อม ประลาตร้างโรคา

  ชนมายุยิ่งร้อย ขวบปี

 ทรงพระสราญรมณีย์ ผ่องแพร้ว

 พระเกียรติพระเกริกทวี ลือเลื่อง โลกแล

 พสกนิกรเทิดพระแก้ว อยู่เกล้าเกษมศานต์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ ประพันธ์)
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ขอคุยด้วย

สารบัญ

ในโอกาสมหามงคลทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเจรญิพระชนมพรรษา 

๘๗ พรรษา วันที ่๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สลค. สาร ได้น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และแนวพระราชด�าริเก่ียวกบัเศรษฐกจิพอเพยีงมาเผยแพร่เพือ่เป็นแนวทางในการ 

ด�าเนินชวีติและการปฏิบตังิานแก่ท่านผูอ่้าน นอกจากน้ี ได้น�าค�าชีแ้จงนโยบายรฐับาล 

ในภาพรวมของ พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีทีไ่ด้ให้แก่ผูบ้รหิารระดบัสงู  

เมือ่วนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๕๗ มาน�าเสนอด้วย  อนึง่ ส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

ขอขอบคุณ คุณหญงิกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ เป็นอย่างสงูท่ีได้กรุณาประพันธ์บทอาศริวาท 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

ในนามส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา  ดร.อ�าพน  กิตติอ�าพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  สมชาย  พฤฒิกัลป์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รุจิรา  ริมผดี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สุพศิน  สุเมธิวิทย์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ  สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว, จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์, ประธาน  ผุดผ่อง, ปราณี  สาสน์ธรรมบท, พงษ์เทพ  พ่วงเสมา, สมศรี  นาคจ�ารัสศรี, อมราลักษณ์  รักษ์วงศ์

ฝ่ายประสานงาน  กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์

ฝ่ายพิสูจน์อักษร  กัญชลี  จ�านงค์วงศ์, จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ, วิบูลย์ลักษม์  มีชัย

ฝ่ายจัดงานศิลป์ ดวงกมล  แสงสุวรรณ

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ วัลภา  สุขผล

ฝ่ายจัดการทั่วไป  กนกวรรณ  พงษ์พันธ์, เกศรา  ไชยพิทักษ์, เขมจิรา  ขันแก้ว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ธัญมน  สินส�าอาง, นภ  วรทัต, วัชรี  สิงหราช, สมภพ  กลิ่นหอม, อาทิตติยา  ค�าตา

พิมพ์ที่  ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

อาศิรวาท  ๒

 บทความพิเศษ : เศรษฐกิจพอเพียง  ๔

บทความพิเศษ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐

กับโลกาภิวัตน์

การน�าคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ๑๔

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 รู้ รัก ภาษาไทย : ทิวลิปคิงภูมิพล  ๑๖

 กุหลาบพระนามสิรินธร  

 จ�าปีสิรินธร สิรินธรวัลลี  

 มะลิเฉลิมนรินทร์ 

การชี้แจงนโยบายรัฐบาลในภาพรวม ๑๙

การมอบหมาย/มอบอ�านาจให้รองนายกรัฐมนตรี   ๒๓

และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ๓๒ 

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ  ๓๔

 ท้องถิ่นควรรู้ : แนวทางการปฏิบัติ  ๓๘ 

 ในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  

 สุขกายสบายใจ : อยู่อย่าง ส.ว.  ๔๒

ไปไหนไปกัน : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง  ๔๗

เก็บไว้ในหทัย  ๔๘
บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 

ของผู้เขียน ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

 เศรษฐกจิพอเพียง หมายถึง เศรษฐกจิทีส่ามารถ

อุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self-

Sufficiency) อยูไ่ดโ้ดยไมต่อ้งเดือดรอ้น โดยตอ้งสรา้ง 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ  

ตัง้ตวัใหม้คีวามพอกินพอใช ้ไมใ่ชมุ่ง่หวงัแต่จะทุม่เท 

สรา้งความเจรญิยกเศรษฐกจิใหร้วดเร็วแตเ่พยีงอยา่งเดยีว  

เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง  

ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า และฐานะ 

ทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล�าดับต่อไปได้

เศรษฐกิจพอเพียง*

* คัดลอกจากเอกสาร “เศรษฐกิจพอเพียง”  ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

บทความพิเศษ : 
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการด�ารงอยูแ่ละปฏิบติัตน 

ของประชาชนในทกุระดับ ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชมุชน จนถงึระดบัรฐั  

ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศใหด้�าเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ 

การพฒันาเศรษฐกจิ เพือ่ใหก้า้วทนัตอ่โลกยคุโลกาภวิตัน ์ความพอเพยีง  

หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถงึความจ�าเปน็ทีจ่ะตอ้ง 

มีระบบภมิูคุม้กนัในตัวทีดี่พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อนัเกดิจาก 

การเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นี ้จะต้องอาศยัความรอบรู ้

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการน�าวิชาการตา่ง ๆ   

มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนนิการทกุขัน้ตอน และขณะเดยีวกัน 

จะตอ้งเสรมิสรา้งพืน้ฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรฐั  

นักทฤษฎี และนักธุรกจิในทกุระดับ ให้มีส�านึกในคณุธรรม ความซือ่สตัย์ 

สจุรติ และให้มีความรอบรูท้ีเ่หมาะสม ด�าเนนิชวีติดว้ยความอดทน ความเพยีร  

มีสตปัิญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดลุและพร้อมตอ่การรบัการ

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทัง้ดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

 แนวพระราชด�าริ

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วได้พระราชทานพระราชด�ารเิกีย่วกบั  

“เศรษฐกจิพอเพยีง” เพือ่ชีแ้นะแนวทางการด�าเนนิชวีติแก่พสกนกิร 

ชาวไทยมานานกว่า ๒๕ ปีแล้ว ตัง้แต่ก่อนท่ีประเทศไทยเกิดวกิฤตการณ์ 

ทางเศรษฐกิจ เมื่อกลางปี ๒๕๔๐ และต่อมาภายหลังได้ทรงเน้นย�้า 

แนวทางการแก้ไขเพื่อให้พสกนิกรรอดพ้น และสามารถด�ารงอยู่ได้

อย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้กระแสโลกาภวัิตน์ และความเปลีย่นแปลง

ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงเหน็

ความส�าคัญของความ “พออยู่พอกิน” ว่ามีผลอย่างไรต่อราษฎร

และประเทศชาติ

.....หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกัน  

ท�าสัก ๑/๔ ประเทศชาติของเรา  

ก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้.....

“
”

“พออยู่พอกิน”

 หลักการพึ่งตนเอง

 หนักลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มชัฌมิาปฏปิทา) ในการด�ารงชวีติ 

ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ๕ ประการคือ

๑. ด้านจิตใจ

 ท�าตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตส�านึกท่ีดี 

สรา้งสรรคใ์หต้นเองและชาตโิดยรวม มจีติใจเอือ้อาทร ประนีประนอม  

ซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดังพระราชด�ารัส 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในการพฒันาคน ความว่า “...บคุคลตอ้งม ี

รากฐานทางจิตใจทีด่ ีคือ ความหนกัแนน่มัน่คงในสจุรติธรรม และความมุง่มัน่ 

ทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีใ่ห้จนส�าเรจ็ทัง้ตอ้งมกีศุโลบายหรอืวธิกีารอันแยบยล 

ในการปฏบิติังาน ประกอบพรอ้มด้วยจึงจะสมัฤทธิผ์ลท่ีแน่นอน และ 

บังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...”

๒. ด้านสังคม

 แตล่ะชมุชนตอ้งชว่ยเหลอืเก้ือกลูกนั เชือ่มโยงกนัเปน็เครอืขา่ย 

ชมุชนทีแ่ขง็แรง เปน็อสิระ ดังพระราชด�ารสั ความวา่ “...เพือ่ให้งานรุดหนา้ไป 

พรอ้มเพรยีงกนั ไมล่ดหลัน่ จงึขอใหท้กุคนพยายามทีจ่ะท�างานในหนา้ที ่

อย่างเต็มที่ และให้มีการประชาสัมพันธ์กันให้ดี เพื่อให้งานทั้งหมด 

เป็นงานที่เกื้อหนุนสนับสนุนกัน...”

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่า โดยให้ 

ยึดหลักการของความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด

๔. ด้านเทคโนโลยี

 จากสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงรวดเรว็ เทคโนโลยทีีเ่ขา้มาใหม่ 

มีทั้งดีและไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน 

และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อม 

ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา 

ของเราเอง

๕. ด้านเศรษฐกิจ

 แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่งที่ 

การลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่ง 

ลดรายจา่ยก่อนเป็นส�าคญัและยดึหลกัพออยูพ่อกิน พอใชแ้ละสามารถ

อยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น

ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่ง ความว่า
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...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา

จะว่าเมืองไทยล้าสมัย

ว่าเมืองไทยเชย

ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่

แต่เราอยู่พอมีพอกิน

และขอให้ทุกคนมีความปรารถนา

ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน

มีความสงบ

และท�างาน ตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน

ในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอกิน

ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด

แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ 

ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้

เราจะยอดยิ่งยวดได้...

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส�าคัญ ส�าคัญที่เราพออยู่พอกิน 

และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน หมายความว่า

อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...

...ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ไม่ต้องทั้งหมดแม้จะไม่ถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่

ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้

การแก้ไขจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ โดยมากคนก็ใจร้อน

เพราะเดือดร้อน

แต่ว่าถ้าท�าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้...

...ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

ในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป

กล่าวคือ

การทุ่มเทสร้างเครื่องจักรกลอันก้าวหน้า

และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้ในการผลิต 

ท�าให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมาย

จนอาจถึงขั้นฟุ่มเฟือย พร้อมกันนั้น

ก็ท�าให้คนว่างงานลง

เพราะถูกเครื่องจักรกลแย่งไปท�า

เป็นเหตุให้ความยุ่งยากตกต�่าทางเศรษฐกิจขึ้น

เพราะคนที่ว่างงานยากจนลง

และผู้ผลิตก็ขาดทุนเพราะสินค้าขายไม่ออก

จึงน่าจะดัดแปลงแนวคิดปฏิบัติ

ในการส่งเสริมความเจริญ

ด้านอุตสาหกรรมไปบ้างให้สมดุลกับด้านอื่น ๆ 

เพื่อความอยู่รอด...

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๘

...ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า

ทุกคนครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว

จะต้องทอผ้าใส่ให้ตัวเอง

ส�าหรับครอบครัว อย่างนั้นเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ�าเภอ

จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร

บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้

แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก

อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย 

จริง อาจจะล้าสมัย

ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทย 

เป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้...

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

“

”

“

”
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“
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”

”

“
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...การพัฒนาประเทศ 

จ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น  

ต้องสร้างพื้นฐาน

คือ ความพอมีพอกินพอใช้

ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน

โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด

แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคง

พร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว

จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะ

เศรษฐกิจขึ้นสูงโดยล�าดับต่อไป...

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗

...ค�าว่าพอเพียง

มีความหมายกว้างออกไปอีก

ไม่ได้หมายถึงการมีพอใช้ส�าหรับใช้ของตัวเอง

มีความหมายว่าพอมีพอกิน...

พอมีพอกินนี้ ก็แปลว่า  

เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง...

...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า

มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือย  

ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ

แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย  

แต่ก็ท�าให้มีความสุข

ถ้าท�าได้ก็สมควรที่จะท�า  

สมควรที่จะปฏิบัติ...

...Self-Sufficiency

นั้นหมายความว่า  

ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้

ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น  

อยู่ได้ด้วยตนเอง...

...คนเราถ้าพอในความต้องการ  

มันก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้

มีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง

หมายความว่า พอประมาณ  

ซื่อตรงไม่โลภอย่างมาก

คนเราก็อยู่เป็นสุข...

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

”
”

”

”
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“

“

“

“

“
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...เศรษฐกิจพอเพียงเขาตีความว่า 

เป็นเศรษฐกิจชุมชน

คือ หมายความว่าให้พอเพียงในหมู่บ้าน

หรือในท้องที่ให้สามารถที่จะพอมีพอกิน  

มันเริ่มด้วย พอมี พอกิน

พอมีพอกินได้พูดมาหลายปี ๑๐ กว่าปีมาแล้ว 

ให้พอมีพอกิน

แต่ได้พอมีพอกินมันเริ่มต้นของเศรษฐกิจ  

เมื่อปีที่แล้วบอกว่า

ถ้าพอมีพอกินก็ เอฟฟีเซียนซี อีโคโนมี  

การพอมีพอกินของตัวเองน้ัน 

มันเป็นเศรษฐกิจสมัยหิน  

มันไม่ใช่ว่า เศรษฐกิจพอเพียง...

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

...เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ย�้าแล้วย�้าอีก  

แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า

Sufficiency Economy  

ภาษาไทยก็ต่อว่า  

ว่าไม่มี Sufficiency Economy  

แต่ว่าเป็นค�าใหม่ของเราก็ได้

ก็หมายความว่า ประหยัด  

แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว

ท�าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน  

ท�าอะไรด้วยเหตุและผล

จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุข

แต่พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้  

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากที่สุด...

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓

...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ  

ท�าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง  

คือท�าจากรายได้ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ขึ้นไป  

เป็น ๒ หมื่น ๓ หมื่นบาท

คนชอบเอาค�าพูดของฉัน  

เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ท�าเป็น Self-Sufficiency

มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด

ที่ฉันคิด คือ เป็น Self-Sufficiency of Economy

เช่น ถ้าเขาต้องการดู TV ก็ควรให้เขามีดู

ไม่ใช่ไปจ�ากัดเขาไม่ให้ซื้อ TV ดู  

เขาต้องการดูเพื่อสนุกสนาน

ในหมู่บ้านไกล ๆ ที่ฉันไป  

เขามี TV ดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า  

แต่ถ้า Sufficiency นั้นมี TV เขาฟุ่มเฟือย

เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัด Suit

และยังใส่ Necktie Versace อันนี้ก็เกินไป...

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔  

ณ พระต�าหนักเปี่ยมสุข

”

“

”

“

”

“
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  สรุป

 แนวพระราชด�าริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูหั่วไดพ้ระราชทานไวน้ัน้กระชบัและชดัเจนย่ิง นอกจากนัน้  

ดร.สเุมธ  ตนัตเิวชกุล อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ(กปร.) ยงัไดก้ลา่วสรปุความหมาย 

ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริว่า หมายถึง “เศรษฐกิจ 

ทีส่ามารถอุม้ชูตวัเองได ้ใหม้คีวามพอเพยีงกบัตัวเอง (Self-Sufficiency) 

อยูไ่ดโ้ดยไมเ่ดอืดรอ้น ซึง่ตอ้งสรา้งพืน้ฐานทางดา้นเศรษฐกจิของตนเอง 

ใหด้เีสยีกอ่น คือให้ตนเองสามารถอยู่ได้อย่างพอกินพอใช ้มไิดมุ้ง่หวงั 

ทีจ่ะสรา้งความเจรญิ ยกเศรษฐกิจให้เจรญิรวดเรว็แต่เพยีงอยา่งเดยีว”  

จะเห็นไดว้า่ เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�ารเิปน็เรือ่งทีเ่ข้าใจ

ไดง้า่ย มคีวามหมายทีช่ดัเจน ไมย่ากแก่การรบัรูแ้ละการน�าไปปฏบิตั ิ

ดังจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏชัดเจนในโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริที่เกิดผลส�าเร็จแล้วมากมาย

 แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินกับแก้ไขวิกฤต

 ทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมของไทย

เศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับเกษตรกร

 ทางออกของการแกป้ญัหาวกิฤตเศรษฐกจิและสงัคมในขณะนี ้ 

คอื จะต้องชว่ยใหป้ระชาชนทีอ่ยูใ่นภาคเกษตรและท่ีกลบัคืนสูภ่าคเกษตร 

มีงานท�ามีรายได้ ในขณะเดียวกันก็จะต้องสร้างรากฐานของชนบท

ให้แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

 แนวคดิระบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีงส�าหรบัเกษตรกร ตามแนว

พระราชด�าริ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ “ทฤษฎีใหม่” ๓ ขั้น คือ

 ขั้นที่หนึ่ง

 มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด

ขจัดการใช้จ่าย

 ขั้นที่สอง

 รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพื่อท�าการผลิต การตลาด การจัดการ

รวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม ฯลฯ

 ขั้นที่สาม

 สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ให้หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กร

พัฒนาเอกชนและภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต 

การจัดการ และข่าวสารข้อมูล โดยมีนัยส�าคัญ คือ 

 ประการแรก

 เป็นระบบเศรษฐกจิทีย่ดึถอืหลกัการทีว่่า “ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน”  

โดยมุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภค 

ในครวัเรอืนเป็นอนัดบัแรก เมือ่เหลอืพอจากการบรโิภคแล้ว จงึค�านึงถึง 

การผลิตเพ่ือการค้า ผลผลิตส่วนเกินที่ออกสู่ตลาดก็จะเป็นก�าไร 

ของเกษตรกร ลกัษณะเช่นนี ้เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผู้ก�าหนด

หรือเป็นผู้กระท�าต่อตลาด แทนที่ว่าตลาดจะเป็นตัวกระท�าหรือ 

เป็นตัวก�าหนดเกษตรกรดังเช่นที่เป็นอยู่และหลักใหญ่ส�าคัญยิ่ง คือ 

การลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในท่ีดินของตนเอง 

เช่น ข้าว น�้า ปลา ไก่ ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ 

 ประการที่สอง

 เศรษฐกจิแบบพอเพียงใหค้วามส�าคัญกบัการรวมกลุ่มของชาวบา้น  

ทัง้นี ้กลุม่ชาวบา้นหรอืองคก์รชาวบา้นจะท�าหนา้ทีเ่ปน็ผูด้�าเนนิกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิตา่ง ๆ  ใหห้ลากหลาย ครอบคลมุทัง้การเกษตรแบบผสมผสาน  

หัตถกรรมการแปรรปูอาหาร การท�าธรุกจิคา้ขาย และการทอ่งเทีย่ว

ระดบัชมุชน ฯลฯ เมือ่องค์กรชาวบา้นเหลา่นีไ้ดร้บัการพฒันาใหเ้ขม้แขง็  

และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากข้ึนแล้ว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชน 

ก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหา 

ในทกุ ๆ  ด้าน ซึง่จะท�าให้เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศเตบิโตไดอ้ยา่ง 

มีเสถียรภาพซึง่หมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตวัตอ่สภาวการณ์

ด้านการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น

 ประกาศที่สาม

 เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเมตตา 

ความเอือ้อาทรและความสามัคคขีองสมาชกิในชมุชนในการรว่มแรง

รว่มใจเพือ่ประกอบอาชพีตา่ง ๆ  ใหบ้รรลผุลส�าเรจ็ ประโยชนท์ีเ่กดิขึน้

จึงมิได้หมายถึง รายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน ์

ในด้านอืน่ ๆ  ด้วย ได้แก่ การสรา้งความม่ันคงให้กับสถาบนัครอบครัว สถาบัน

ชมุชน ความสามารถในการอนรัุกษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

การพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องชมุชนบนพืน้ฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่  

รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย 

ให้คงอยู่ตลอดไป

กล่าวโดยสรุป คือ

 แนวคดิของระบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีงทีม่สีาระส�าคญัดงักล่าว

ข้างต้นนั้น น่าจะน�ามาใช้เป็นแบบอย่างของการพัฒนาประเทศไทย 

ในระยะตอ่ไป แมว้า่วกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในขณะนีอ้าจจะเป็นสิง่ท่ี 

ไมส่ามารถหลีกเลีย่งได ้แตผ่ลกระทบตา่ง ๆ  จะไมร่นุแรงมากนกั ถา้หาก 

ทกุภาคทกุสว่นของสงัคมมกีารด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ โดยยดึหลกั 

ความพอดีกับศักยภาพของตนเอง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  

รวมทัง้มีความเอ้ืออาทรตอ่คนอ่ืน ๆ  ในสงัคมเปน็ประการส�าคญั ถงึแมว้า่ 

ข้อคิดทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปสู่กลุ่มเกษตรกร หรือผู้มีที่ดินทั้งหลาย  

แต่กไ็มไ่ด้หมายความวา่ทกุคนจะต้องกลบัไปสูภ่าคเกษตรกรรมทัง้หมด  

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในสภาพความเป็นจริง
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 เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

 หลกัและแก่นแท้ของปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงคอืปรัชญา 

ที่ชี้ถึงแนวทางในการด�ารงชีวิต

และการปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับทัง้ระดับบคุคล ครอบครวั 

ชมุชน และระดบัรัฐบาลหรอืประเทศ  

ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศ

ให้ด�าเนินการไปในทางสายกลาง 

ไม่สุดโต่ง โดยเฉพาะการพัฒนา 

เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์จะเห็นว่าเป้าประสงค ์

ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

กับโลกาภิวัตน์*

คัดลอกจากจุลสารปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัตน์ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://social.nesdb.go.th/social/Portals/0/Documents/จุลสารปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัตน์.pdf)

“...บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นปกติสุขมาช้านาน 

เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและการร่วมแรงร่วมใจกันในการบ�าเพ็ญกรณียกิจ 

ต่าง ๆ ตามหน้าที่ โดยถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายส�าคัญสุด... 

คนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ท�าความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่าง 

แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ดีที่สุด มีความไม่ประมาทและด้วยความมีสติ 

รู้ตัวอยู่เสมอ...”

พระราชด�ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓

บทความพิเศษ : 

ดร.อ�าพน  กิตติอ�าพน

ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีจุดเน้นที่ส�าคัญท่ีสุดคือ 

แนวทางในการปฏิบัติซึ่งมีความหลากหลาย เช่น เมื่ออยู่บ้านภายใน

ครอบครัวแนวทางปฏิบัติในครอบครัวก็อาจแตกต่างจากแนวทาง 

ของนักธุรกิจที่มุ่งปฏิบัติในการลงทุน หรือขยายกิจการของบริษัท  

ดังนั้นแนวทางปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับระดับที่มีความเชื่อมโยงกับระดับ 

ของการตัดสนิใจ ทัง้ในระดับปัจเจกครอบครวั แนวทางปฏิบตัภิายใน

ชมุชน แนวทางปฏบิตัใินภาคธรุกจิ และแนวทางปฏบิติัของภาครฐับาล

แม้กระทัง่ในภาคนติบิญัญตัทิีต้่องปฏิบตัติามแนวทางสายกลาง ไม่สดุโต่ง  

ไม่เน้นทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้อยู่ได้กับโลกาภิวัตน์
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 หลักของทางสายกลางที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

 ในการด�ารงชีวิต

 หลักของทางสายกลางจะน�ามาซึ่งหลักของความคิดที่ว่า 

ความพอเพยีงคอืความพอประมาณ ความมเีหตุมผีล รวมถึงความจ�าเป็น 

ทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควรต่อการมผีลกระทบใด ๆ   

อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ซ่ึงความพอเพยีง 

และเหตุผลของความพอเพียงของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ 

แต่ละบคุคล แต่ละครอบครวั แต่ละชมุชน แต่ละประเทศ แต่ความพอเพยีง 

เหล่านัน้ต้องเป็นความพอเพยีงอย่างมเีหตผุล ซึง่จะยดึโยงกับระบบภมูคิุม้กนั 

ความพอเพยีงขึน้อยูก่บัวฒันธรรมท้องถ่ิน ทนุในชมุชน หลกัธรรมเนยีม  

และหลักปฏิบัติที่แตกต่างกัน

 นอกจากนี้หลักการพอเพียง จะต้องอาศัยท้ังความรอบรู้

ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างย่ิงในการน�าวชิาการต่าง ๆ   

มาใช้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นถึงนักวิชาการซึ่งมักจะ

คดิว่ารูแ้ล้ว และข้ามขัน้ตอนโดยไม่ได้วเิคราะห์อย่างรอบคอบในการ 

น�าวิชาการมาใช้วางแผนหรือการด�าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันจะต้อง

เสริมสร้างพื้นฐานด้านจิตใจของคนในชาติให้มีส�านึกในคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ด�าเนินชีวิต 

ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้

เกดิความสมดลุทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม

เม่ือเข้าใจวัตถุประสงค์เข้าใจหลกัการของความพอเพยีงว่าคอือะไรแล้ว  

จะต้องสามารถน�ามาปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยการใช้ความรู้ จรยิธรรม และทีส่�าคญัท่ีสดุ 

คือ ต้องมีความเพียร

 จากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เรือ่ง “พระมหาชนก” จะเหน็ว่า โดยหลักความรูป้ระการแรก ไม่ใช่แต่ 

วชิชาปทูะเลอย่างเดียว ก่อนทีพ่ระมหาชนกจะกระโดดจากเรอืลงไป 

ในน�า้นัน้ ได้ทรงคดิอย่างรอบคอบแล้วซึง่ในพระราชนพินธ์เขียนไว้ว่า  

ท่านทรงน�านมกบัน�า้ตาลป้ันเป็นก้อน และเสวยไว้ก่อน เพราะทรงทราบดีว่า 

ต้องมีพลังงานในการที่จะต้องว่ายน�้าอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด และได้ใช้

น�้ามันยางทากับผ้า เพื่อป้องกันพระองค์ก่อนที่จะกระโดดลงไป 

ในน�า้ ซึง่เหน็ได้อย่างชดัเจนว่าได้ทรงใช้หลักวิชาการ แม้แต่การดแูล 

ต้นมะม่วงท่ีทรงใช้หลักวิชาการด้านการเกษตรขัน้พืน้ฐานอย่างแท้จรงิ  

โดยหลกัการทัง้ ๙ ประการทีใ่ช้ในการดูแลต้นมะม่วงนัน้ นบัเป็นหลกัการ 

ขัน้พืน้ฐานของวชิาการเกษตรโดยตรง เพราะฉะนัน้จงึมคีวามส�าคัญ 

อย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักเป็นเงื่อนไขในทุกสาขาวิชาชีพว่า 

ต้องมีความมั่นใจว่าตนเองมีหลักวิชาการที่ถูกต้องชัดเจน

 แต่ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือการน�าหลักวิชาเหล่านั้น 

มาวเิคราะห์อย่างรอบคอบและเป็นขัน้ตอน โดยจะต้องมจีรยิธรรม 

และคณุธรรม ไม่ว่าจะอยูใ่นสาขาใด ทัง้แพทย์ นกัวชิาการ นกัเศรษฐศาสตร์  

นกัธรุกิจ ล้วนต้องมคีณุธรรมทัง้สิน้ หรอืถ้ามคีณุธรรม มหีลกัวชิาการ 

แต่ไม่มีความเพียรก็จะไม่มีภูมิคุ้มกัน ในการยึดถือหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงทั้งสามส่วนที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมานั้น  

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคืออะไร เมื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีง เข้าใจถงึหลักความพอประมาณ มเีหตผุล เข้าใจ 

ถงึหลกัการขับเคลือ่นฯ โดยใช้หลกัวิชาการ คณุธรรม และความเพยีร  

จะช่วยให้เกิดความสมดลุและภมูคิุม้กันทีจ่ะรองรบัการเปลีย่นแปลง 

ทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็และกว้างขวาง ทัง้ในด้านวตัถุ สงัคม ส่ิงแวดล้อม  

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ีนัน่กค็อื ความสมดลุ

ในทุนทั้ง ๓ ทุนที่เป็นหลักค�้าจุนประเทศของเราอยู่

 ทนุทัง้ ๓ ทนุ ได้แก่ หนึง่ ทนุทางด้านเศรษฐกจิ การท�ามาหากนิ 

รายได้รายจ่าย สอง คอืทนุทางด้านสงัคมและทนุทีส่าม ก็คอื ทนุทางด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

รอบ ๆ  ตวัเรา เพราะฉะนัน้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ เม่ือปฏบิติัแล้ว 

ในทุกระดับ ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐประเทศ 

ก็จะมีความมั่นคงและยั่งยืน มีความสมดุลในทุนทั้งสามซ่ึงองค์การ 

สหประชาชาตโิดยนายโคฟีอันนนัได้ยกย่องหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพยีงทีไ่ด้พระราชทานว่า เป็นหลักการข้ันพืน้ฐานของการพฒันา 

อย่างยั่งยืนที่ชาวตะวันตกเรียกว่า Sustainable Development

 เงือ่นไขทีจ่ะปฏิบตัติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงนัน้  

ต้องเริ่มตั้งแต่ความรู้ การใช้คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต

และความเพยีร และเป้าประสงค์สดุท้าย เมือ่ปฏบิตัติามหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว สังคมก็จะอยู่ดีมีสุข เมื่อสังคมอยู่ดีมีสุข  

โดยยึดหลักจริยธรรม เราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อยู่ดีมีสุขนั้น  

ยงัอยูใ่นแง่ของการกินดอียูด่ ีมภีาวะ มบ้ีาน หรือปัจจยัทีพ่ร้อมเพรียง  

แต่อยู่เย็นเป็นสุขนั้นคือ การอยู่เย็น อยู่ร่วมกันทั้งในเชิงของจิตใจ 

และภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสายกลาง 

แนวทางการด ารงอยู่ การปฏิบัติตนในทุกระดับ 
ครอบครัว ชุมชน รัฐ – ในการพัฒนา บริหารประเทศ 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล 

แนวคิด 

หลักการ 

เงื่อนไข 

เป้าประสงค ์

คุณธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต 

ความเพียร 
อดทน  

ขยันหมั่นเพียร 

ความรอบรู้ 
ความรู้ในตัวตน ในหลักวิชา 

รอบคอบ ระมัดระวัง 

สังคมอยู่ดีมีสุข 
 

“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 



สลค.สาร12

  เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ 

 เมือ่เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในประเด็นท่ีพระองค์ท่านได้พระราชทานมาเพือ่ให้เราอยู่ได้ 

กบัโลกาภวิตัน์ อนัดบัแรก ก่อนท่ีจะท�าแผนพฒันาประเทศต้องมีความเข้าใจ 

ก่อนว่า ความรูข้องเราหรอืสถานะของประเทศไทยนัน้อยูใ่นระดับใด

และจะพัฒนาประเทศไทยไปอย่างไร จะเหน็ได้ว่าการพัฒนาประเทศ 

ในช่วงที่ผ่านมา หลังจากปี ๒๕๔๐ ได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเกิดปัญหา

ด้านการเงนิ ค่าเงนิบาทพุง่ขึน้จาก ๒๕ บาท เป็น ๔๐ บาท ถงึ ๕๐ บาท  

เงนิส�ารองเงนิตราระหว่างประเทศลดลง ธรุกจิต่าง ๆ  ปิดตวัลง คนกลับบ้าน 

ในต่างจงัหวัด เพราะไมม่ีงานท�าในกรงุเทพฯ แตก่ย็ังเปน็ความโชคด ี

ของประเทศเราในส่วนนั้น ที่พระองค์ท่านได้สร้างภูมิคุ้มกัน ก็คือ 

การพฒันาชนบทในสาขาเกษตร ถ้าวนันัน้ประเทศไทยไม่มสีาขาเกษตร 

ที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ถอยกลับไปอยู่ในชนบทเพราะ 

ไม่มีงานจะท�า และถ้านึกถึงภาพในขณะทีเ่ราไม่มเีงนิตราต่างประเทศ 

แล้วต้องน�าเข้าข้าว จะยิ่งล�าบากกว่าเมื่อปีที่เราต้องเผชิญปัญหา

เรื่องของพลังงาน เพราะฉะนั้นในความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโลกนี้ 

ก่อนที่จะท�าแผนฯ จะต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่า อะไรคือปัจจัยในการ

เปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบด้านของเรา ในช่วงที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจ

โลกมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ การเปลี่ยนแปลง 

ในด้านของระบบโครงสร้าง ด้านกลไก และด้านตลาดเงิน ซึ่งไทย 

เคยมบีทเรยีนจากวกิฤตทิางเศรษฐกจิเมือ่ปี ๒๕๔๐ มาแล้ว และวนัน้ี 

ทกุอย่างกก็ลบัมาอยูใ่นดุลยภาพอกี เงนิทนุไหลเข้าตามปกต ิแต่ประเดน็ 

ที่ส�าคัญก็คือว่ากลไกทางด้านการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะน้ี 

เราควรพิจารณาว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ 

 ข้อแรก เมือ่วันที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๙ เหน็ได้อย่างชดัเจนว่า  

ตลาดหลักทรัพย์ของไทยต้องพึง่พาทนุระยะสัน้เป็นหลกั ศักยภาพของ 

เงนิบาทอาจจะถกูโจมตโีดยค่าเงนิของกองทนุทีเ่กง็ก�าไรในช่วงข้ามคนืได้  

เพราะฉะนั้นมาตรการที่ออกไปในขณะนั้นก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน 

ในระดับหนึ่งของตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย 

 ข้อสอง หลังจากปี ๒๕๓๗ องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ก�าหนด 

กฎเกณฑ์ทางด้านการค้าต่าง ๆ  ซึง่เป็นข้อตกลงทีเ่รยีกว่ากฎของโลก 

(GlobalRule) เพือ่สนบัสนุนให้มีการค้าอย่างเสรแีละการเคล่ือนย้าย 

ของทุนอย่างเสรีมากยิ่งขึ้น 

 ข้อสาม พลังงานยังเป็นปัจจัยส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง 

และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างสูง จะเห็นได้ว่า 

การเปลี่ยนแปลงอัตราการเจริญเติบโตทางด้านรายได้ประชาชาต ิ

เช่น ถ้าราคาน�้ามันอยู่ที่ระดับ ๕๐-๕๕ เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 

ประเทศเราจะมีอัตราการขยายตัวถึงเกือบร้อยละ ๖ แต่ว่าน�้ามัน 

เป็นปัจจยัหนึง่ ทีเ่มือ่น�าเข้ามาแล้วจะท�าให้เกดิเงนิเฟ้อเมือ่เกดิเงนิเฟ้อ 

 การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ไปประยุกต์ใช้

 ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบัิตินัน้ คณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนายสิปปนนท์ เกตุฑัต 

และผู้ทรงคณุวฒุหิลายท่านได้รวบรวมพระราชด�ารสัเกีย่วกบัเศรษฐกจิ 

พอเพียงและน�าขึ้นกราบบังคมทูลและทรงมีพระบรมราชานุญาต 

ให้เผยแพร่เมือ่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และมกีารต้ังคณะอนกุรรมการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการขับเคลื่อน ๓ เรื่อง คือ  

๑) การสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) พยายามเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ทั้งแบบเป็นทางการ ระบบ

การศึกษา และแบบไม่เป็นทางการของชุมชนมีการสร้างเครือข่าย

ของการแลกเปลีย่นพฒันาองค์ความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงคดิเพิม่ 

ในทางปฏิบัติ และ ๓) พยายามเผยแพร่และประสานงานกับองค์กร

ที่สนใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการด�ารงอยู่ 

และปฏบิติัของคนทุกระดบั เม่ือมองถงึโครงสร้างครวัเรอืน จดุเร่ิมต้น 

ครอบครวัคอืเสาหลกัพ้ืนฐานของสังคมและขยบัเพิม่ข้ึนมาเป็นระดบั

ชมุชน ระดบัหมูบ้่าน ต�าบล อ�าเภอประเทศไปจนถึงระดับโลก ท่ีส�าคญัคอื 

การประพฤติตนเป็นคนดีมีเมตตา ซื่อสัตย์ สุจริต และสามัคคี

 อกีประการหนึง่ คนเราต้องเข้าใจค�าว่า ภมูสิงัคม ทีม่าจาก 

ภมูศิาสตร์คอื ภมูภิาคต่าง ๆ  เหนอื ใต้ ตะวนัออก ตะวนัตก จะมคีวามแตกต่าง 

ในพืน้ที ่ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกจิ การปลกูพชื อาหาร ตลอดถงึการผลิต 

สินค้าต่าง ๆ ที่หลากหลายแตกต่างกันท�าให้หมายความไปถึงสังคม

วัฒนธรรมด้วย ดังนั้นหากการจะน�าเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

ในแต่ละภมูภิาคจงึต้องมกีารศกึษาพดูคยุถงึปัญหาให้เหน็ชดัเจนเข้าใจ 

จงึจะเข้าถงึและเข้าไปพฒันาได้ แต่ละภาคการแก้ปัญหาก็จะแตกต่างกนั 

ออกไปตามตามพ้ืนที ่และทกุโครงการต้องใช้ปัญญาในแต่ละขัน้ตอน 

และต้องมกีารศกึษาเรยีนรูแ้ละเข้าใจ ทกุภาคส่วนต้องเข้าไปมส่ีวนร่วม  

และสุดท้ายจะย้อนกลับมาที่เรื่องของความซื่อสัตย์ ความจงรักภักด ี

มคีวามเพยีร และความอดทนในการท�าโครงการต่าง ๆ  ดงันัน้การปฏบัิตติน 

ให้ถกูต้องตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงคอื มีคณุธรรม ความรูแ้ละความเพยีร  

จะสามารถน�าไปสู่ความส�าเร็จได้



13ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗

กต้็องปรบัและแก้ไขเงนิเฟ้อด้วยอตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม เมือ่อตัรา

ดอกเบีย้สงูขึน้ ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานสงูขึน้ นัน่กค็อื ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

ต่อระบบกระบวนการผลิตของประเทศ เพราะฉะนัน้ ต้องพิจารณาว่า  

เรามีความเข้าใจในความเช่ือมโยงของระบบเศรษฐกิจไทยต่อระบบ

โลกาภิวัตน์ในด้านของทุนเสรีนิยมมากน้อยเพียงใด

 นอกจากนี ้ต้องเข้าใจถงึการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลก  

โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยใีนช่วง ๒๐-๓๐ ปีทีผ่่านมา ทกุคนคงจะ

เข้าใจยุคท่ีเราเรียกว่า ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเทคโนโลย ี

มบีทบาทต่อการพฒันาโลกมาโดยตลอดขณะนีย้คุไอทกี�าลงัมบีทบาท

น้อยลง เพราะได้เข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่ายุคโมเลกุล (Molecular) หรือ

นาโน-เทคโนโลยีคือการศึกษาภายในเซลหรืออณูต่าง ๆ ของโลก

 ที่ส�าคัญที่สุดคือจากการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO)  

เม่ือปี ๒๕๓๗ ความรู้เหล่านี้ได้มีการน�ามาด�าเนินการจดทะเบียน 

ทรพัย์สนิทางปัญญา (Intellectual Property Right) ซึง่เร่ิมมบีทบาท 

ส�าคัญมาก โดยเมือ่ประมาณ ๑๐ปี ทีผ่่านมา ทกุคนคงเข้าใจเรือ่งเทคนคิ 

การตัดแต่งพันธุกรรม (Genetic Modification Organism - GMO)  

ว่าท�าไมประเทศไทยไม่เปิดรับเทคโนโลยีทางด้านนี้ ทั้งที่เป็นเรื่องที ่

น่าจะเป็นประโยชน์ เพราะเมือ่น�ามาวเิคราะห์อย่างชดัเจนแล้วจะพบว่า 

จเีอม็โอ (GMO) นัน้มปีระโยชน์ในทางวทิยาศาสตร์คอืสามารถท่ีจะสร้าง 

ผลผลิตต่าง ๆ และการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยการตัดแต่งยีน  

(Cloning) ได้

 แต่ในด้านจริยธรรม (Ethic) นั้น อธิบายได้ว่าถ้ามีสองคน

เช่น ถ้าพรุ่งนีม้คีนทีเ่หมือนกนัเพิม่มาอกีคนหนึง่สงัคมไทยจะรับได้ไหม 

แต่ทีส่�าคญัทีส่ดุของการตดัแต่งพนัธกุรรม กคื็อ การทีไ่ปท�าลายสทิธิ

ของเกษตรกรไทยในทางวิทยาศาสตร์สามารถอธบิายได้ว่ามีอนัตราย 

เป็นการท�าลายรากฐาน (Fundamental) ของการเกษตรของเรา 

ซึง่เป็นระบบของการวเิคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยใีนส่วนไหนกต็าม

 ด้านสงัคม สงัคมโลกก�าลงัเปลีย่นแปลงเข้าสู่วยัผูส้งูอายเุพราะว่า 

อัตราการเจริญเติบโตของประชากรของประเทศไทยนี้น้อยกว่า ๑ 

อยู่ที่ประมาณ ๐.๗๙ ส่วนโลกมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากร 

อยูท่ีป่ระมาณ ๑ กว่า ๆ  เท่านัน้ เพราะฉะนัน้จึงควรพจิารณาดวู่าสงัคม 

ของผูส้งูอายใุนลกัษณะของโลกาภวิตัน์จะเป็นโอกาสหรอืวกิฤตของไทย

 ส�าหรบัประเทศไทยวนันีเ้ราได้เตรยีมความพร้อมส�าหรบัวัยรุน่

หรอืเยาวชนทีจ่ะเข้าสูวั่ยแรงงานไว้มากน้อยเพียงใด ถ้าวัยรุน่ยงัเต้นติด๊ชึง่ ๆ   

อยูใ่นดสิโก้เทค มปัีญหาเรือ่งยาเสพตดิ วันท่ีเราเกษยีณอายไุปแล้ว เราจะม ี

ลูกหลานทีง่่อยเปลีย้ไม่มปัีญญา นัน่คอือันตรายอย่างมากส�าหรบัฐาน 

ของการพฒันาประเทศ แต่ในขณะเดยีวกนัเมือ่พจิารณาออกไปภายนอก  

ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการที่จะให้บริการดูแลด้วยการ 

เป็นเจ้าของบ้านทีด่ ี(Hospitality) เป็นสังคมทีเ่อือ้อาทรดูแลผู้สูงอาย ุ

ด้วยวฒันธรรมของเรา ซึง่ถอืเป็นธรุกจิอกีอย่างหนึง่ทีน่่าสนใจ ท่ีจะช่วย 

สร้างความมัน่คงให้กบัประเทศได้ แต่ทนุทางสังคมของวัยรุน่ของไทย

ในการที่จะเอื้ออาทรนับว่ามีระดับที่ลดน้อยถอยลง

 ในขณะเดียวกัน วันนีเ้ม่ือเราไปดโูครงสร้างของสงัคมไทยจะผดิกบั 

สมยัก่อนทีใ่นครอบครวัหนึง่ จะอยูด้่วยกนัพ่อแม่ลกูและหลานซึง่ไม่ใช่เรือ่ง 

ทีน่่าตกใจ ส�าหรบัสงัคมไทยในสมยัก่อน ทีจ่ะม ี๓ หรอื ๔ รุ่น (Generations)  

อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน แต่วันนี้ครอบครัวส่วนใหญ่มีเพียง ๒ รุ่น คือ 

พ่อแม่และลกูอยูใ่นครอบครวัเดยีวกนัเท่านัน้ จะเหน็ว่าเริม่มกีารโฆษณา 

ที่ลูกย้ายออกไปอยู่คอนโด หรือแยกไปอยู่อีกบ้านหนึ่ง ซึ่งถือว่าทุน 

ทางด้านสงัคม ความเอือ้อาทรต่าง ๆ  ลดลง ดงัน้ันอกีไม่นานกค็งจะม ี

บ้านพกัคนชราเพิม่มากขึน้ แต่ว่ามองในสงัคมโดยรวม นีค่อืทนุทางสงัคม 

ที่ส�าคัญส�าหรับวัฒนธรรมในเชิงตะวันออกที่ประเทศไทยยังมีอยู่ 

แต่ก�าลงัจะลดน้อยลง เนือ่งจากมกีารเคลือ่นย้ายของคนได้อย่างเสรีไม่

เพยีงแต่แรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาในประเทศไทยเป็นล้านคนทัง้เข้ามา 

โดยเสร ีส่วนหนึง่และบางส่วนทีเ่ราสามารถควบคมุได้ การเคลือ่นย้าย 

โดยบรษิทัข้ามชาตหิรอืการท�าธรุกจิข้ามชาต ิรวมทัง้การทีเ่รายอมรบั

วฒันธรรมตะวนัตกมากขึน้จากกระแสโลกาภวิตัน์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา

 เร่ืองสดุท้ายของโลกาภวิตัน์ก็คอืเรือ่งของทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมซ่ึงรวมถึงเรื่องของแผ่นดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้น

โดยที่ไม่ได้คาดคิดด้วย

 ประเทศไทยต้องเผชญิกับภยัแล้งในปี ๒๕๔๘ และเผชญิกับ 

อทุกภยัในปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๔ ต้องเสยีงบประมาณไปเป็นหม่ืน ๆ  ล้าน 

ในการแก้ปัญหา นอกจากนี ้ยงัมปัีญหาจากแผ่นดินไหวอีกด้วย ทีน่่าตกใจ 

ก็คือในการประชุมของนักเศรษฐศาสตร์ท่ีเมืองดาวอส ประเทศ

สวสิเซอร์แลนด์เมือ่เดอืนมกราคม ๒๕๕๐ ไม่มกีารหารอืในเรือ่งตลาดเงนิ  

ตลาดทนุ แต่กลบัมวีาระทีส่�าคญักว่า คอื เรือ่งโลกร้อน (Global Warming)  

และเรื่องปฏิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse Gas Effect) ซึ่งเป็น

เรือ่งท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และมผีลกระทบต่อครอบครวั 

ชุมชน และต่อประเทศชาติ

 การเปลีย่นแปลงของวถิชีวีติ วฒันธรรม และการเปลีย่นแปลง

ของสภาพครอบครวั สงัคม มส่ีวนท�าให้ภมูคิุม้กนัขาดหายไป การสร้าง 

ภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จะต้อง

สร้างจิตส�านึก ปลูกฝังค่านิยมให้คนในสังคม ครอบครัว ชุมชน และ

ประเทศยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิตและ

การบริหารประเทศ โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องคุณธรรม ความรู้

ความเพียร และการมีภูมิคุ้มกัน จึงจะท�าให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้

อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังมีความเข้าใจของเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง

และน�าไปปฏิบัติย่างจริงจังยังน้อยอยู่ 
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การน�าคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ 
เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ในโอกาสเสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมกันด�าเนินโครงการเพ่ือการดูแล 

พัฒนาศกัยภาพนกัเรยีนทนุพระราชทานในโครงการทนุการศกึษาพระราชทาน 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร โดยครอบคลมุกจิกรรมการพัฒนา 

ฐานข้อมลูนกัเรยีนทนุพระราชทานฯ การพฒันาทกัษะความสามารถด้านการศกึษา 

และการเรยีนรู ้การเสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู้ทกัษะชวีติ การสร้างเครอืข่าย 

กิจกรรมที่น�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการด�าเนินการ 

คดัเลอืก คดัสรร ตดิตามนกัเรยีนทุนฯ และการให้นกัเรยีนทนุพระราชทานฯ  

ได้แสดงออกถงึความจงรกัภักดแีละส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุ และได้เรยีนรู้ 

พระราชกรณียกิจและธรรมเนียมปฏิบัติที่ส�าคัญของชาติ ทั้งนี้ นักเรียน 

ทนุพระราชทานฯ ล้วนคดัเลอืก คดัสรร จากเยาวชนทัง้ชายและหญงิทัว่ประเทศ 

ทีเ่รียนด ีมคีวามประพฤตดิ ีแต่มฐีานะยากจน โดยปัจจบัุนมนัีกเรยีนทีไ่ด้รบัพระราชทาน 

ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวม ๖ รุ่น  

(ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๗) จ�านวน ๘๗๓ คน

 ในโอกาสท่ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกฎุราชกุมาร เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปทรงเปลีย่นเครือ่งทรงฤดฝูนเป็นฤดหูนาว 

ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

ณ พระอโุบสถ วดัพระศรรัีตนศาสดาราม ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีส�านกังาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและมูลนธิสิถาบันวจัิย 

และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้น�าคณะนักเรียน 

ทุนพระราชทานฯ รุ่น ๑-๓ รวม ๒๐ คน เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยกิจกรรมดังกล่าว 

เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน 

พระราชทานฯ และเป็นโอกาสให้นักเรียนทนุพระราชทานฯ  

ได้แสดงออกถงึความจงรักภักดแีละส�านกึในพระมหากรุณาธคุิณ  

ตลอดจนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและธรรมเนียมปฏิบัต ิ

ที่ส�าคัญของชาติ

 พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธ 

มหามณีรตันปฏมิากรเป็นพระราชพธิสี�าคญัทีพ่ระมหากษตัริย์ 

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบในวันเริ่มฤด ู

เป็นประจ�าทกุปี กรณทีีท่รงตดิพระราชภารกจิอ่ืนไม่อาจเสดจ็ 

พระราชด�าเนนิด้วยพระองค์เองได้ จะทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

ให้พระบรมวงศ์เสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ โดยก�าหนด

เสด็จพระราชด�าเนินในการพระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรง 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มีดังนี้

 ฤดูร้อน ก�าหนดวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๔ ราว 

เดือนมีนาคม

 ฤดูฝน ก�าหนดวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๘ ราว 

เดือนกรกฎาคม (ตรงกับวันเข้าพรรษา)

 ฤดูหนาว ก�าหนดวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๑๒ ราว

เดือนพฤศจิกายน



15ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗

องค์ประกอบของเครื่องทรงปัจจุบัน 

(จัดสร้างระหว่างปี ๒๕๓๙-๒๕๔๐)

 ฤดูร้อน ใช้อัญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรง 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูร้อนชุดใหม่ รวมทั้งสิ้น  

๖,๒๙๗ เมด็ น�า้หนกั ๒,๑๓๒.๘๑ กะรตั น�า้หนกั ๔๒๖.๕๖ กรมั 

น�า้หนกัลงยา ๑๖๖.๒๔ กรมั น�า้หนกัทองสทุธ ิ๗,๑๔๕ กรมั  

รวมน�้าหนัก ๗,๗๓๗.๘๐ กรัม

 ฤดูฝน ใช้อัญมณีในการจัดสร้างเคร่ืองทรง 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูฝนชุดใหม่ รวมทั้งสิ้น  

๑๕,๓๘๘ เม็ด น�้าหนัก ๖๙๔.๙๘ กะรัต น�้าหนัก ๑๓๙ กรัม 

น�า้หนกัลงยา ๑๕๓.๕๔ กรัม น�า้หนักทองสุทธิ ๗,๙๑๓.๘๔ กรมั  

รวมน�้าหนัก ๘,๒๐๖.๓๘ กรัม

 ฤดูหนาว ใช้อัญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรง 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรฤดูหนาวชุดใหม่ รวมทั้งสิ้น  

๑๕,๘๖๘ เมด็ น�า้หนกั ๒,๘๖๓.๔๔ กะรตั น�า้หนกั ๕๗๒.๖๘ กรมั 

น�า้หนกัลงยา ๒๗.๖๙ กรมั น�า้หนกัทองสทุธิ ๕,๕๗๙.๕๐ กรมั  

รวมน�้าหนัก ๖,๑๗๙.๘๗ กรัม

 เครือ่งทรงชดุเดิมได้รบัการเกบ็รกัษาไว้เป็นโบราณวตัถุ 

อนัล�า้ค่า และจัดแสดงอยู ่ณ พพิธิภณัฑ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

ส่วนเครือ่งทรงชดุใหม่ ชุดใดท่ีมไิด้ทรง จะเก็บรักษาจะจดัแสดง 

ไว้ที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เคร่ืองอิสริยาภรณ์ และ 

เหรียญกษาปณ์ในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือให้ประชาชน

ได้ชื่นชม

ที่มา : http://th.wikipedia.org/
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รู้ รัก ภาษาไทย

ทิวลิปคิงภูมิพล

 ทิวลิปคิงภูมิพล (Tulip King Bhumibol) เปน็ทิวลปิท่ีนายกลาส ดไูดค ์ 

เกษตรกรชาวดัตช์ได้พัฒนาจากสายพันธุ์ทิวลิปปรินซ์ เคลาส์ (Prince Claus) 

ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระราชสวามีสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ 

แห่งเนเธอร์แลนด์ ทิวลิปคิงภูมิพลมีดอกสีเหลืองนวลทั้งดอก ดอกและก้าน 

มีความสูงรวม ๔๕ เซนติเมตร เมื่อปลูกเป็นทุ่งจะเห็นดอกเป็นสีเหลืองสดใส 

ดุจคลื่นมหาชนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาแสดงความจงรักภักดี 

ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราช

สมบัติครบ ๖๐ ปี อันเป็นแรงบันดาลใจให้นายกลาส ดูไดค์ ขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตใชน้ามดอกทวิลปิสายพนัธุน์ีว้า่ “ทวิลปิคงิภูมิพล” และพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดม้พีระมหากรณุาธคิณุพระราชทานพระบรมราชานญุาต 

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 ปัจจุบันหน่วยงานวิจัยของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้น�า 

ทิวลิปคิงภูมิพลมาทดลองปลูก ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจและคาดว่า 

จะขยายพันธุ์ต่อไปได้

กุหลาบพระนามสิรินธร

 กุหลาบพระนามสิรินธร เป็นไม้ปลูกประเภทกุหลาบพุ่ม

ชนดิดอกโต ล�าตน้และกิง่ก้านมหีนามแหลม ใบประกอบแบบขนนก 

เรยีงสลบั ขอบใบหยกัฟนัเลือ่ย ดอกออกทีป่ลายกิง่ กลบีดอกซ้อนแนน่ 

กุหลาบพระนามสิรินธรเป็นกุหลาบพันธุ์ใหม่ กลายพันธุ์มาจากพันธุ์ 

Madras ซึง่เปน็กหุลาบพนัธุด์อกโต สชีมพแูกมมว่ง ทีไ่ดรั้บการคดัเลอืก

ใหเ้ปน็กหุลาบแห่งปขีองสหรฐัอเมรกิา เจา้ของฟารม์กหุลาบแหง่หน่ึง 

ที่จังหวัดชลบุรีได้สั่งมาปลูก ปลูกได้ประมาณ ๒-๓ เดือน ก็พบว่า

เกดิการกลายพันธุใ์นตน้เดยีวกนัให้ตน้ใหม่มีดอกสชีมพเูหลอืงเหลอืบ

เจ้าของฟาร์มได้ทดลองด้วยการติดตาจนแน่ใจได้ว่าเป็นกุหลาบ

พนัธุใ์หม ่จงึได้ขอพระราชทานชือ่กหุลาบพันธุน์ีว่้า “พระนามสรินิธร” 

และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต



17ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗

จำาปีสิรินธร

 จ�าปีสิรินธรเป็นจ�าปีชนิดใหม่ของโลก ต้นสูง ๒๐-๒๕ เมตร 

เปลือกสีน�้าตาล แตกเป็นร่องตามยาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี 

กว้าง ๗-๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๔-๒๐ เซนติเมตร โคนใบมนหรือ

สอบแคบ ปลายใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา เนือ้แขง็ กรอบ 

ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว ๑.๘ เซนติเมตร 

มีกลีบ ๑๒-๑๕ กลีบ เรียงเป็นชั้น ชั้นละ ๓ กลีบ สีขาวนวล แต่ละกลีบ

เป็นรูปใบหอก กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๕-๕ เซนติเมตร 

มีกลิ่นหอมช่วงพลบค�่า

 จ�าปีสิรินธรเป็นพืชถิ่นเดียว พบแต่ในประเทศไทยและ

เป็นพันธุ์ไม้หายาก พบครั้งแรกที่บริเวณป่าพรุน�้าจืด จังหวัดลพบุร ี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา

ให้เชิญพระนามเป็นชื่อพันธุ์ไม้นี้ จ�าปีสิรินธรมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า

Magnolia sirindhorniae

สิรินธรวัลลี

 สิรินธรวัลลี ค�าว่า วัลลี แปลว่า ไม้เถา สิรินธรวัลลี

เป็นไม้เถาชนิดหน่ึง มีชื่อพื้นเมืองว่า สามสิบสองประดง 

กิง่อ่อนมขีนสนี�า้ตาลแดง กิง่แก่เกลีย้ง ใบเดีย่วเรยีงเวยีนรปูไข่

ยาว ๕-๑๘ เซนตเิมตร ปลายใบมหีลายแบบ ต้ังแต่ปลายไมเ่วา้

จนกระทั่งเว้าลึกเกือบถึงโคนใบ ท�าให้ใบเป็น ๒ แฉก 

ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ช่อดอกเป็นช่อ

กระจุกซ้อน แต่ละช่อมีดอกจ�านวนมาก ก้านดอกมีขนสั้นนุ่ม 

ฐานดอกรูปหลอดถึงรูปกรวยแคบ กลีบดอกรูปใบหอกแคบ 

สีเหลืองถึงสีแดงอมส้ม ด้านนอกมีขนสีน�า้ตาลแดงหนาแน่น

 สิรินธรวัลลีเป็นพืชถ่ินเดียว พบแต่ในประเทศไทย 

และเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ขึ้นตามชายป่าดิบแล้งทาง 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาใหเ้ชญิพระนามเปน็ชือ่พนัธุไ์มน้ี้
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มะลิเฉลิมนรินทร์

 มะลเิฉลมินรนิทร ์เปน็ไมเ้ถาเนือ้แขง็ เลือ้ยไดไ้กล ๑-๒ เมตร ดอกออ่นมีขน ใบเด่ียวค่อนขา้งหนา ใบรูปรี กวา้ง ๓-๓.๕ เซนติเมตร

ยาว ๖-๘ เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนกลม แผ่นใบเรียบ เหนียว เป็นมัน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง จ�านวน ๗-๑๓ ดอก

ก้านดอกยาว ๑-๓ มิลลิเมตร กลีบกว้าง ๓-๔ มิลลิเมตร สีเหลืองนวล ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒-๒.๕ เซนติเมตร กลิ่นหอมแรง 

ดอกออกเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

 มะลเิฉลมินรนิทร์เป็นพชืถิน่เดียวพบเฉพาะในประเทศไทย เป็นพืชชนดิใหม่ พบทีจ่งัหวดัเลย ได้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาตจาก

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัให้เชญิพระปรมาภไิธยมาเป็นชือ่ชนดิว่า Jasminum bhumibolianum เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ  

พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 เมื่อวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.



19ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗

 วนันีถ้อืเป็นวนัส�าคัญอกีวนัหนึง่ทีจ่ะร่วมกนัสร้างประวตัศิาสตร์

ในการขบัเคลือ่นประเทศชาตไิปพร้อม ๆ  กนัภายใต้นโยบายเดียวกนั  

บนหลกัการท�างาน ๓ ระดบั คอื (๑) ระดบันโยบาย (๒) ระดบัการขบัเคลือ่น  

โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นผู้ผลักดัน และ (๓) ระดับ 

การน�าไปสูก่ารปฏบัิติ ซ่ึงผูป้ฏิบติัคอืกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ร่วมไป 

กับประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 นโยบายของรัฐบาลซึ่งนับเป็นนโยบายของชาติ มุ่งเน้น 

รักษาผลประโยชน์ของชาติและพัฒนาชาติ เพื่อให้ประชาชนและ 

ประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวเข้าไปสู่การมีอนาคตที่มั่นคง

และยัง่ยนื ซึง่ในการด�าเนนิการดงักลา่วรฐับาลน้ีจะตอ้งท�างานภายใต้ 

ขอ้จ�ากดัดา้นเวลาและท่ามกลางปญัหาความขัดแย้งภายในประเทศ

 ต่อไปนี้เราจะมาร่วมกันสร้างอนาคต ช่วยกันป้องกัน 

ไมใ่หเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ภายในประเทศ ซึง่ทีก่ลา่วมานีเ้ปน็หนา้ที ่

พื้นฐานของทุกรัฐบาลที่จะต้องด�าเนินการ ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งที่นับเป็นปัญหาปัจจัยภายในให้ได้ จะต้องแก้ที่ต้นเหตุ 

ส่วนปัญหาข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่มาจากปัจจัยภายนอก 

รัฐบาลก็จะตอ้งเขา้ไปดูแลหาแนวทางแกไ้ข แนวทางการท�างานต่อจากนี ้

จะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และต้อง 

มองไปในทิศทางเดียวกัน ต้องเกื้อหนุน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  

ต้องมีการพูดจา เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น 

ตลอดเวลา ปัญหาอยูท่ีไ่หน ตอ้งไปแกต้รงนัน้ อยา่ปลอ่ยใหบ้านปลาย 

จนมีการท�าผิดกฎหมาย 

 การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้การน�าของคณะรักษา

ความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ในชว่งทีผ่า่นมาไดก้�ากบัดแูลใหก้ารบริหาร

ราชการแผ่นดินด�าเนินต่อไปได้ ซึ่งสามารถหยุดความขัดแย้งและ 

ความแตกแยกไดใ้นระดบัหน่ึง คอื ประมาณรอ้ยละ ๙๐ ทัง้นี ้การท�างาน 

ต่อจากนี้ไปขอให้ข้าราชการท�างานโดยไร้แรงกดดันจาก คสช. และ 

จากรฐับาล ข้าราชการจะตอ้งมศีกัดิศ์รแีละมเีกยีรตยิศในการท�างาน

 การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีท่�าไปแล้วหลายเรือ่ง เช่น การเร่ง 

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ควบคู่ 

กบัการปรับงบประมาณไปใช้ในโครงการต่าง ๆ  เพือ่ให้เข้ากบัสถานการณ์ 

ตามความเหมาะสม รวมถงึเพือ่น�าไปจ่ายให้แก่ประชาชนทีย่งัไม่ได้รบั 

ในหลาย ๆ  เรือ่ง เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลอืสนิค้าการเกษตร การเยยีวยา 

ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์อทุกภยั การช่วยเหลอืภยัพิบัติ 

ทีย่งัค้างจ่ายประชาชน ขณะน้ีการด�าเนินการอยูใ่นระยะที ่๒ ของ Roadmap  

โดยมีการจดัตัง้รัฐบาลแล้วและมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกไปแล้ว 

การชี้แจงนโยบายรัฐบาลในภาพรวม*

โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รัฐบาลจะ

สืบทอดและสานต่อ
ภารกิจของ คสช. ที่วางไว้

* จากการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง วันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล



สลค.สาร20

เมือ่วนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๕๗ และพจิารณาพระราชบัญญติังบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวาระ ๒ และ ๓ เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว  

ทัง้นี ้ในปี ๒๕๕๘ ปัญหาส�าคญัทีรั่ฐบาลต้องเร่งด�าเนนิการ เช่น ราคา 

สินค้าเกษตรตกต�่า การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การปรับปรุง

คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิให้มีประสทิธิภาพ ปัญหาการทจุรติคอร์รปัชนั

จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้น 

 รฐับาลนีม้หีน้าท่ีส�าคัญท่ีต้องด�าเนินการ คือ (๑) การบรหิาร 

ราชการแผน่ดนิ (๒) การปฏิรปูประเทศในแตล่ะดา้น ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 

การคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจาก ๗,๐๐๐ กว่าคน 

ให้เหลอื ๒๕๐ คน และ (๓) การสรา้งความปรองดอง ขา้ราชการทุกคน 

จะต้องช่วยกันลดความขัดแย้ง ปัญหาที่ผ่านมาจะต้องเป็นบทเรียน 

ประเทศไทยตอ้งสรา้งประชาธปิไตยแบบไทย สิง่ทีส่�าคญัคอื ในการส่ือสาร 

การสรา้งความเขา้ใจ ขา้ราชการจะไม่ใชค้�าพดูหรอืภาษาราชการทีป่ระชาชน 

จะไมเ่ขา้ใจ ขา้ราชการจะตอ้งเลอืกใชภ้าษาในการสือ่สารกับประชาชน 

ในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมและเข้าใจง่าย การส่ือสารกับประชาชน 

ในระดับล่างเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องด�าเนินการก่อน ส่วนราชการใด 

ท่ีมีภารกิจจะต้องพบปะกับประชาชน ส่วนราชการนั้นจะตระหนัก 

และตอ้งมคีวามเขา้ใจถงึความเดอืดรอ้นของประชาชนใหม้าก รวมทัง้ 

จะตอ้งท�างานดว้ยความอดทน สว่นการด�าเนนิการแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ   

ส่วนราชการจะต้องหาแนวทางที่จะท�าให้ประชาชนไม่ต้องออกมา

ชุมนุมเรียกร้อง ในเรื่องของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่มีอยู่จะต้องเป็น

ศูนย์ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง มีการ

ให้บริการอย่างเป็นมิตร ทั้งนี้ ต้องมีศูนย์ประสานงานที่เชื่อมโยงกัน

ในแตล่ะกระทรวงเพือ่ประสานงานและประชาสมัพนัธใ์นเรือ่งตา่ง ๆ   

ใหแ้กป่ระชาชน โดยเฉพาะในกระทรวงท่ีต้องท�างานประสานร่วมกนั  

และควรมีการตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมและสามารถเจรจากับ 

กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่าง ๆ ได้ เพื่อท�าหน้าที่ในศูนย์ดังกล่าว

 เรือ่งสถาบนัพระมหากษตัรยิเ์ปน็สิง่ทีร่ฐับาลใหค้วามส�าคญั 

เปน็อยา่งมาก เราจะตอ้งเรง่สรา้งคนรุน่ใหมใ่หมี้ความเชือ่ ความเขา้ใจ 

ทีถ่กูตอ้งตอ่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ทกุคนในชาตจิะตอ้งปฏบัิติตาม 

แนวทางท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานไว ้ทัง้ดา้นเกษตร  

อตุสาหกรรม และเทคโนโลย ีโดยอาจจะมวีทิยากรทีม่าจากขา้ราชการ

กระทรวง ทบวง กรม ท�าหนา้ทีส่รา้งความเขา้ใจใหแ้กป่ระชาชน เฉพาะอยา่งยิง่ 

ข้าราชการระดับสูงจะต้องใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้น 

 ปัญหาเร่งด่วนส�าคัญ ทั้งปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขและ 

หาแนวทางด�าเนินการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 

ท้ังนีจ้ะต้องมกีารจบักมุผูก้ระท�าผดิรายใหญใ่หไ้ด ้โดยถ้ากระบวนการ

มปีญัหาก็ตอ้งแกไ้ขท้ังระบบ ส่วนในเรือ่งภาษี ส่ิงท่ีจะตอ้งด�าเนินการ 

เชน่ การปรบัโครงสรา้งภาษี รฐับาลพรอ้มทีจ่ะด�าเนินการ แตจ่ะตอ้ง

พิจารณาให้รอบคอบเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือปัญหา 

หนีส้าธารณะ สว่นเรือ่งทีเ่ก่ียวกบักฎหมาย รฐับาลจะทบทวนกฎหมายวา่ 

มีกฎหมายใดที่ล้าสมัยก็จะด�าเนินการปรับปรุง โดยกฎหมายจะต้อง

มีความสอดคล้องกับสังคมไทยและสามารถน�าไปปฏิบัติได้

 ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาของผู้ท่ีมี 

ความเห็นตา่ง ซึง่รฐับาลไดก้�าหนดใหก้ารแกไ้ขปญัหาจังหวดัชายแดน

ภาคใตเ้ปน็วาระแหง่ชาต ิในการแกไ้ขปัญหาดังกลา่วจะตอ้งด�าเนนิการ 

โดยผา่นกระบวนการทางกฎหมาย ในขณะเดยีวกนักจ็ะตอ้งมกีารพฒันา 

เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ โดยกระทรวงที่มีโครงการต่าง ๆ  ในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใตจ้ะตอ้งเรง่กระจายงบประมาณและด�าเนนิการ 

โครงการตา่ง ๆ  ในภาคใตใ้ห้แลว้เสร็จโดยเร็ว เน่ืองจากทีผ่า่นมาปญัหา 

ความไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตส้ง่ผลกระทบใหก้ารพฒันา 

และการด�าเนินการในด้านต่าง ๆ หยุดชะงักหรือไม่มีความคืบหน้า

เท่าที่ควร 

 ขอให้ตระหนกัว่า ความมัน่คงของประเทศจะมผีลต่อความม่ันคง 

ในมติต่ิาง ๆ  ของประเทศ เช่น มติสิงัคม และเศรษฐกจิ ซึง่ประเทศทีม่ี 

เสถยีรภาพและมคีวามมัน่คงสงูจะมอี�านาจในการต่อรองกบัประเทศต่าง ๆ   

สรปุ คือ ด้านความมัน่คง รฐับาลจ�าเป็นต้องมเีสถียรภาพและความเข้มแขง็ 

ในการเจรจาต่อรอง มีกองก�าลงัท่ีเข้มแขง็ มีอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมยั  

ถ้าประเทศไทยมีความมั่นคง ก็จะสามารถเป็นผู้น�าในอาเซียนได้

 หลกัการของนโยบายและงบประมาณ รฐับาลได้ใช้ยทุธศาสตร์ 

ความมัน่คง “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

โดยจะต้องเข้าใจปัญหา เข้าใจพืน้ที ่และเข้าใจคน เพ่ือจะได้หาแนวทาง 

ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมทั้งใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ มคีวามพอด ีมเีหตผุล และมภูีมิคุ้มกันบนพืน้ฐาน 

ของความรูแ้ละคุณธรรม ใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง ต้อง

มเีหตผุลในการใช้จ่าย รวมไปถงึสนบัสนนุโครงการทัง้หลายอนัเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ 

รัฐบาลมีหน้าที่

• บริหารราชการแผ่นดิน
• ด�าเนินการให้มีการ 

ปฏิรูปด้านต่าง ๆ 

• ส่งเสริมความสามัคค ี
และความสมานฉันท ์
ของประชาชนในชาติ



21ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗

 รฐับาลจะมกีารบรูณาการแผนงานทกุกระทรวง ทัง้ส่วนกลาง  

ส่วนภูมภิาค ส่วนท้องถิน่ ในส่วนของท้องถิน่รัฐบาลจะจดัสรรงบประมาณ 

เพิม่เตมิ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องมีการวางแผนการใช้จ่าย 

โดยเฉพาะการใช้จ่ายในอนาคต ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงรายงานผล 

การใช้งบประมาณและผลการท�างานของแต่ละกระทรวงให้คณะรฐัมนตรี 

ได้รับทราบถึงความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ทุก ๆ ๓ เดือน แผนงาน

โครงการใดไม่มคีวามพร้อมก็จะไม่เห็นชอบให้ด�าเนนิการต่อ และให้มี

การตรวจสอบโดยหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนัน้ ในการด�าเนนิการทกุข้ันตอน 

จะต้องมีความโปร่งใส กระทรวงต่าง ๆ จะต้องมีการประชุมร่วมกัน 

ท�างานแบบบรูณาการเพือ่ก�าหนดว่าอะไรคอืภารกจิหลกั ภารกิจรอง 

ภารกิจแฝง และต้องตอบให้ได้ว่าประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใด 

และในแต่ละเรื่องที่ท�าประชาชนจะได้อะไร

 รัฐบาลจะลดปัญหาความเหลื่อมล�้าในด้านต่าง ๆ โดย 

การส่งเสริมด้านการศึกษา การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ  

การค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว พร้อมกับการสร้างงาน 

สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนมีงานท�า มีรายได้เพ่ิมขึ้น  

ซึ่งจะท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีข้ึน  

รัฐก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น ประเทศไทยก็มีรายได้มากขึ้น 

ตามล�าดับ 

 ด้านการศึกษานั้น จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา โดยปรับ 

กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรที่เหมาะสม ปัจจุบันต�าราเรียน 

มเีป็นจ�านวนมาก ซึง่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของผูป้กครองกระทรวง 

ศกึษาธกิารจะต้องหาวิธกีารในการลดค่าใช้จ่ายของผูป้กครองในเรือ่งของ 

ต�าราเรยีน นอกจากนี ้รฐับาลจะส่งเสรมิให้เดก็ได้รบัการศกึษาท่ีสงูขึน้ 

และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 

 สิง่ทีต้่องรว่มมอืกนั คอื สรา้งความเขม้แข็งของภาครฐั และ

ภาคเอกชน วันนี้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน  

โดยมกีารยกระดบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การสง่เสรมิการลงทนุ 

ตอ้งเน้นให้เกดิการลงทนุตอ่ภายในประเทศ มกีารใชพ้ลงังานสะอาด 

และโรงงานจะต้องไม่ปล่อยของเสียสู่สภาวะแวดล้อม

 ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ จะแบ่งการใช้จ่ายงบประมาณออกเป็นกลุม่อย่างชดัเจน 

เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ และท�าให้สามารถ

กระจายงบประมาณไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง โดยเน้นให้

ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด การใช้งบประมาณโครงการต่าง ๆ  

จะผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรต่าง ๆ  เช่น คสช. คณะกรรมการตดิตาม 

และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ส�านักงาน 

การตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ผูต้รวจราชการกระทรวง และประชาชน 

ส่วนงบประมาณที่ส่วนราชการจะน�าไปใช้จ่ายในการสัมมนา 

การศกึษาดงูาน ขอให้เน้นการศกึษาดงูานภายในประเทศ หากจ�าเป็น

ต้องมกีารไปศกึษาดงูานต่างประเทศส่วนราชการจะต้องพจิารณาว่า  

เมื่อเดินทางไปแล้วส่วนราชการจะได้รับอะไรกลับมา และต้องมีการ

รายงานให้เจ้ากระทรวงได้รับทราบผลด้วย 

 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เช่น ขอเปลี่ยนแปลงจาก 

งบก่อสร้างน�าไปซือ้ครภุณัฑ ์ตอ่ไปนีร้ฐับาลจะไมเ่หน็ชอบใหด้�าเนนิการอกี  

และหากมกีารใชจ้า่ยงบประมาณและมงีบประมาณคงเหลอืในปลายปี  

รัฐบาลจะน�างบประมาณดังกล่าวไปใช้ในแผนงาน โครงการส�าคัญ 

ทีย่งัไมม่งีบประมาณ และจะพจิารณาปรับลดงบประมาณในปถีดัไป 

ของส่วนราชการน้ัน โดยจะถือว่าส่วนราชการไม่มีความสามารถ 

ในการบริหารจัดการงบประมาณ 



สลค.สาร22

 ปัญหาด้านการขนส่งสาธารณูปโภคที่ให้บริการไม่ทั่วถึง  

รัฐบาลจะเร่งด�าเนินการในเรื่องการจัดซื้อรถเมล์ใหม่หรือกรณี 

หัวจักรรถไฟที่มีสภาพเก่า หากน�ามาซ่อมจะใช้งบประมาณมาก  

ถา้สามารถจดัซือ้ใหมไ่ดก้จ็ะประหยดักวา่ รวมท้ังจะตอ้งมกีารจดัท�า 

ผังเมืองใหม่และผังเมืองเก่าให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

 เราทุกคนที่เป็นข้าราชการต้องเป็นข้าราชการท่ีดีใน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ผู้บงัคบับญัชาจะต้องดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชา  

ต้องช่วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โดยการปลูกฝังค่านยิม คณุธรรม จรยิธรรม และสร้างจติส�านกึในการรกัษา 

ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

จะต้องปรบัเปล่ียนค่านยิมในการท�างาน โดยเน้นการให้ความส�าคญั 

กบัประชาชนและท�างานโดยยดึวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชนมคีวามสขุ  

รวมทั้งต้องปรับทัศนคติของคนไทย ช่วยกันลดความขัดแย้ง เชิดชู 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี และช่วยกัน

ปกป้องสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ โดยการรว่มมอืกันสรา้งความเขา้ใจ

ที่ถูกต้องในสังคมไทย

 การจัดระเบียบสังคมยังคงด�าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

เช่น เรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าวจะต้องมีกฎหมายรองรับ ปัญหาเด็กนักเรียนตีกัน  

ต่อไปหากโรงเรียนใดตีกันให้ปิดแผนกหรือคณะนั้นก่อนช่ัวคราว 

จนกวา่จะมกีารสอบสวน ซึง่ผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งจะตอ้งด�าเนนิการอยา่งจริงจงั  

จะเรง่ด�าเนนิการแกไ้ขปญัหาเดก็วยัรุน่ นอกจากนี ้ในปญัหาการคา้งาชา้ง

ผิดกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการอธิบายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ ในขณะเดยีวกัน

ก็จะต้องส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นไปประกอบอาชีพอื่นทดแทน 

การด�าเนินการที่ผิดกฎหมาย

 ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  

จะมกีารด�าเนนิการ Single Window ให้แล้วเสรจ็ภายในปีน้ี มกีารจดัต้ัง 

ศูนย์สินค้าเกษตร โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการ 

ให้ถกูต้อง เพือ่ช่วยเป็นแหล่งรบัซือ้และกระจายสนิค้า และจะต้องมกีาร 

ควบคมุไม่ให้มกีารน�าสนิค้าเกษตรจากประเทศเพือ่นบ้านมาสวมสิทธ์ิ 

จะต้องมกีารปรบัปรงุพฒันาด่านศลุกากร การสกดักัน้การลกัลอบสนิค้า 

“ข้าราชการ”

ต้องเป็นข้าราชการที่ด ี
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐบาลจะ  

“ท�าก่อน ท�าจริง ท�าทันที  
มีผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน”
พร้อมส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป

หนภีาษ ีและเร่งให้มกีารส่งเสริมการลงทนุภายในประเทศให้มากขึน้  

ทัง้ในการส่งเสรมิให้เกดิการลงทนุของต่างประเทศจะส่งเสริมการลงทนุ 

ท่ีเกดิประโยชน์ ใช้เทคโนโลยีสะอาด ใช้พลงังานทดแทน โดยควรมกีาร 

ตรวจโรงงานอตุสาหกรรมเพือ่ให้มีความรบัผดิชอบต่อสังคม เช่น มกีาร 

จดัการระบบการจัดการน�า้เสยี หากโรงงานใดกระท�าผดิจะให้ปิดโรงงาน 

เพื่อด�าเนินการปรับปรุงก่อน 

 ขอให้กระทรวงเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของแต่ละกระทรวงท่ีมีอยู่ 

ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ การทีส่งัคมไทยยดึมัน่ในสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ยดึมัน่

ในขนบธรรมเนยีมประเพณวัีฒนธรรมไทย และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  

รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งเหล่านี้จะดึงดูดให้

ชาวต่างชาตเิข้ามาท่องเทีย่วในประเทศมากขึน้ ส่วนการปรบั Zoning 

ด้านการเกษตรจะต้องด�าเนินการให้ได้ภายในปี ๒๕๕๗ รวมทั้ง 

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมให้เร่งด�าเนินการ 

 ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ งดเว้นการจัดท�าป้ายต้อนรับที่มี 

รปูนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรตีามท่ีต่าง ๆ  โดยท�าป้ายทีเ่ป็นประโยชน์แทน  

เช่น ค่านิยม ๑๒ ประการ

 โดยท่ีรฐับาลก�าหนดท่ีจะ “ท�าก่อน ท�าจรงิ ท�าทันที มผีลสมัฤทธิ์  

และยัง่ยนื” เพือ่จะได้พร้อมส่งต่อให้รฐับาลต่อไปบรหิารต่อ จงึขอให้ 

น�านโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานให้สอดคล้องกบักลุม่คนในพืน้ที่ 

และเป้าหมาย เพือ่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จรงิ ทัง้นี ้รฐับาล 

เข้ามาท�างานเพ่ือแก้ไขปัญหาของประเทศ ไม่ได้เข้ามาเพ่ือหวังผลตอบแทน 

ทางการเมอืง จงึขอให้ช่วยกนัแก้ปัญหาให้ได้โดยเรว็เพ่ืออนาคตของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอให้ร่วมเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ  

รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทย และรูจ้กัปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั  

พร้อมกับประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ต่างชาติรู้จักในมุมมองที่ดี
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การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอ�านาจ

ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๑ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมายให ้

รองนายกรัฐมนตร ี

รักษาราชการแทน 

นายกรัฐมนตรี

 ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนกันตามล�าดับ ดังนี้

ล�าดับที่ รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทน

๑. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ
๑. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล
๒. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์

๒. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล
๑. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์
๒. พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร

๓. นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์
๑. พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร
๒. นายวิษณุ  เครืองาม

๔. พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร
๑. นายวิษณุ  เครืองาม
๒. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

๕. นายวิษณุ  เครืองาม
๑. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ
๒. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล

๑. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหลักการให้รองนายก
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามล�าดับ ดังนี้
 ๑.๑ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 ๑.๒ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
 ๑.๓ นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
 ๑.๔ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
 ๑.๕ นายวิษณุ เครืองาม
๒.  ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอ�านาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

ส่วนที่ ๒ 

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

และมอบอ�านาจให ้

รองนายกรัฐมนตร ี

ปฏิบัติราชการแทน 

นายกรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๓ 

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

และมอบอ�านาจให ้

รัฐมนตรีประจ�า 

ส�านักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการแทน 

นายกรัฐมนตรี

 ในกรณทีีร่ฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรีไม่อยูห่รอืไม่อาจปฏิบตัริาชการได้ ให้รองนายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนกันตามล�าดับ ดังนี้

ล�าดับที่
รัฐมนตร ี

ประจ�านายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตร ี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทน

๑. หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล

๑. นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  
 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
๒. นายวิษณุ  เครืองาม 
 รองนายกรัฐมนตรี

๒. นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ

๑. หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล 
 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
๒. นายวิษณุ  เครืองาม 
 รองนายกรัฐมนตรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
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การมอบหมายและมอบอ�านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ก�ากับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี*  
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

- “ก�ากับการบริหารราชการ” หมายความว่า ก�ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของ 

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มีอ�านาจสั่งให้ส่วนราชการชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวน 

ข้อเทจ็จรงิ ตลอดจนอนุมัติให้น�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เกี่ยวกับการมอบอ�านาจให้รองนายกรัฐมนตร ี

ที่ปฏิบัติราชการแทนนายกรฐัมนตรอีนญุาตหรอือนมัุตเิรือ่งต่าง ๆ ของส่วนราชการในก�ากบัการบริหารราชการไปก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ หรอือนมุตัิ

เรือ่งทีไ่ม่ใช่เรือ่งส�าคญัและมีระเบียบปฏิบัติปกติอยู่แล้ว และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ถ้าไม่มีข้อทักท้วงก็ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรืออนุมัติ

- “สัง่และปฏบิตัริาชการ” หมายความว่า ส่ัง อนญุาต หรืออนุมัตใิห้ส่วนราชการหรือข้าราชการหรือผูป้ฏบิตังิานในส่วนราชการปฏบิตัริาชการหรอืด�าเนนิการใด ๆ   

ได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง

- “ก�ากบัดูแล” หมายความว่า ก�ากับดแูลรฐัวิสาหกจิ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานของรฐัให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการ 

จดัตัง้รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชนหรอืหน่วยงานของรฐั นโยบายของรัฐบาล และมตคิณะรัฐมนตรีทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนการสัง่ให้รัฐวสิาหกจิ องค์การมหาชนหรอื

หน่วยงานของรัฐชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท�ารายงาน หรือยับยั้งการกระท�าของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการ

จดัตัง้รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานของรฐั นโยบายของรฐับาลหรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้อง และสัง่สอบสวนข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการด�าเนนิการ

นายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล

ก�ากับการบริหารราชการ
สลค., สขช., สมช., 

สคก., สศช., ศอ.บต.

กห., ทส., มท., รง. กค., กษ., คค., ทก.,

พน., พณ., อก.

ก�ากับฯ สั่ง และ 

ปฏิบัติราชการ

สลน., สงป., รล., พว., 

กปร., กอ.รมน., สกท.

ตร.

สั่งและปฏิบัติราชการ
สมช., ศอ.บต. สศช.

ก�ากับดูแล

องค์การมหาชน/

หน่วยงานของรัฐ/

รัฐวิสาหกิจ

• สถาบันบริหาร

จัดการธนาคารที่ดิน 

(องค์การมหาชน)

* มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอ�านาจ 

ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
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รองนายกรัฐมนตร ี
นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์

รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ  เครืองาม

รัฐมนตรีประจ�า นร.
ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล

รัฐมนตรีประจ�า นร.
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

- ให้รองนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนาม 

ในประกาศส�านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการ 

ในเรือ่งของหน่วยงานท่ีได้รบัมอบหมายและมอบอ�านาจ ยกเว้น เรือ่งทีเ่กีย่วกบั

กฎหมาย การสถาปนาพระอสิรยิยศ อิสรยิศักด์ิ สมณศักด์ิ การแต่งต้ัง ในกรณี 

การแต่งตัง้ประธานศาลฎกีา ประธานศาลปกครองสงูสดุ ข้าราชการต�าแหน่ง 

หวัหน้าส่วนราชการระดบักระทรวงและกรม เอกอคัรราชทตูประจ�าต่างประเทศ  

กงสลุ และกรรมการทีม่ตี�าแหน่งหน้าทีส่�าคญั การพระราชทานยศทหาร ต�ารวจ  

ชัน้นายพล และการพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์แก่พระบรมวงศานวุงศ์  

และการพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ประจ�าปี การสถาปนาความสัมพนัธ์ 

ทางการทูตหรอืความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ การประกาศใช้ความตกลง 

ระหว่างประเทศ และเรือ่งส�าคญัทีเ่คยมปีระเพณปีฏบิตัใิห้เสนอนายกรฐัมนตรี 

ลงนาม

- ให้รองนายกรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบและลงนามในประกาศส�านกันายก

รฐัมนตร ีหรอืประกาศเกีย่วกบัเร่ืองของหน่วยงานนัน้ ๆ  ได้แก่ การแต่งตัง้บคุคล 

หรอืกรรมการในหน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกิจนัน้ การขอพระราชทาน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้น เป็นเรือ่งระดบัผูน้�ารฐับาล

หรอืประมขุของรฐัต่างประเทศนายกรฐัมนตรเีป็นผูล้งนาม การให้ความเหน็ชอบ 

ในการรบัเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์หรอืเหรียญตราจากต่างประเทศ และการประกาศ 

ภาพเครื่องหมายราชการ

พม., วท., ศธ., สธ., วช. กต., กก., วธ. ยธ., สปน., กปส., 

สคบ., พศ., รถ.

ส�านักงาน ก.พ., 

ส�านักงาน ก.พ.ร., 

สภาที่ปรึกษาฯ

สลค., สคก. สปน., กปส., สคบ.,  

วช., รถ.

สขช., พศ.

• สนง. รบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา 
(องค์การมหาชน)

• สนง. บริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้ (OKMD) 
(องค์การมหาชน)

• สนง. กองทนุสนบัสนนุ 
การวจิยั

• สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

• สนง. ส่งเสรมิการจัดประชมุ
และนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) (สสปน.)

• องค์การบริหารการพัฒนา 
พืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่ว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
(อพท.)

• สนง. พัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน)

• บริษัท อสมท จ�ากัด 

(มหาชน)

• กองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ

• สนง. คกก. สุขภาพ 

แห่งชาติ

ก�ากับดูแลและลงนาม 

ในเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่อง

• การขอพระราชทาน

อภัยโทษ

• การขอแปลงสญัชาตเิป็นไทย

• การสัง่การตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือน 
และการด�าเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอ�านาจ 
ให้พนกังานอยัการด�าเนนิคดีปกครองกรณทีีม่กีารฟ้องนายก
รัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว และกรณีที่มี
การฟ้องนายกรัฐมนตรีในคดีปกครองอื่น

• การสัง่การตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือน
ในมหาวทิยาลัย และการส่ังการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ 
ข้าราชการครู ซึง่เรือ่งอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการตามกฎหมาย
และการด�าเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอ�านาจให ้
พนักงานอัยการด�าเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้อง 
นายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
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การมอบหมายและมอบอ�านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย๑  
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๑. คกก. ข้าราชการต�ารวจ

๒. คกก. อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๓. คกก. บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

๔. คกก. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

๕. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์๒

๖. รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๗. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายต�ารวจแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

๑. คกก. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

๒. คกก. จัดระบบการจราจรทางบก

๓. คกก. ส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๔. คกก. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

๕. คกก. การมาตรฐานแห่งชาติ

๖. คกก. นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

รองนายกรัฐมนตรี

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล

๑. ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ

๒. คกก. ผู้สูงอายุแห่งชาติ

๓. คกก. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

๔. คกก. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๕. คกก. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๖. คกก. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

๗. คกก. นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

๘. คกก. นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

๙. คกก. สุขภาพจิตแห่งชาติ

๑๐. คกก. สุขภาพแห่งชาติ

๑๑. คกก. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

๑๒. อุปนายกสภาลูกเสือไทย

รองนายกรัฐมนตร ี

นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์
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๑. คกก. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

๒. คกก. ภาพยนตร์แห่งวีดิทัศน์แห่งชาติ

๓. คกก. วัฒนธรรมแห่งชาติ

๔. รองประธานกรรมการใน คกก. จัดระบบการจราจรทางบก

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

๑. คกก. การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คกก. กฤษฎีกา

๓. คกก. ข้าราชการพลเรือน

๔. คกก. พัฒนาระบบราชการ

๕. คกก. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๖. คกก. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๗. คกก. คดีพิเศษ

๘. คกก. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

๙. รองประธานสภาวิจัยแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรี

นายวษิณุ  เครอืงาม

คกก. คุ้มครองผู้บริโภค

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล

๑. คกก. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๒. คกก. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

๓. รองประธานกรรมการใน คกก. พัฒนาระบบราชการ

๔. กรรมการใน คกก. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

๑ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอ�านาจให้ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม

กฎหมาย และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
๒ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงค�าสั่งมอบหมายและ 

มอบอ�านาจให้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีประจ�าส�านกันายกรฐัมนตรีปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   

ตามกฎหมาย และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
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การมอบหมายและมอบอ�านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี๑ 
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๑. คกก. ก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

๒. คกก. นโยบายและอ�านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

๓. คกก. นโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาติ

๔. คกก. แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

๕. คกก. อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

๖. คกก. นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

๗. คกก. ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

๘. คกก. ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ

๙. คกก. นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

๑๐. คกก. พัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๑๑. คกก. พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพแห่งชาติ

๑๒. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย๒

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

๑. คกก. อ�านวยการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ

๒. คกก. บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชด�าเนิน

๓. คกก. อ�านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ

๔. คกก. บริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ

๕. คกก. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

๖. คกก. บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

๗. คกก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ

๘. คกก. นโยบายอวกาศแห่งชาติ

๙. คกก. นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

๑๐. คกก. นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๑๑. คกก. ว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

๑๒. คกก. พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ

๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรี

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล

๑ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอ�านาจให้ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตาม

กฎหมาย และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
๒ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงค�าสั่งมอบหมายและ 

มอบอ�านาจให้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีประจ�าส�านกันายกรฐัมนตรีปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   

ตามกฎหมาย และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี



29ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗

๑. คกก. สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
๒. คกก. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ
๓. คกก. นโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
๔. คกก. นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
๕. คกก. ส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ
๖. คกก. ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
๗. คกก. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
๘. คกก. พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๙. คกก. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
๑๐. คกก. แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
๑๑. คกก. พัฒนาระบบยาแห่งชาติ
๑๒. รองประธานกรรมการใน คกก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ

๑๓. รองประธานกรรมการใน คกก. นโยบายอวกาศแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตร ี

นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์

๑. คกก. พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

๒. คกก. ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

๑. คกก. ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
๒. คกก. เอกลักษณ์ของชาติ
๓. คกก. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
๔. คกก. บริหารพนักงานราชการ
๕. คกก. เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
๖. กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชด�าเนิน

รองนายกรัฐมนตรี

นายวษิณุ  เครอืงาม

๑. คกก. กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยส�านักนายกรัฐมนตรี
๒. คกก. ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
๓. รองประธานกรรมการใน คกก. ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
๔. รองประธานกรรมการใน คกก. เอกลักษณ์ของชาติ
๕. รองประธานกรรมการใน คกก. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
๖. รองประธานกรรมการใน คกก. สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
๗. รองประธานกรรมการใน คกก. บริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล

๑. คกก. นโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

๒. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต�่ากว่าสายสะพาย

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
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รองนายกรัฐมนตร ี

นายยงยุทธ  ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล

การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

ก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค* 

เขตตรวจราชการที่ ๑

- นนทบุรี

- ปทุมธานี

- พระนครศรีอยุธยา

- สระบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๒

- ชัยนาท

- ลพบุรี

- สิงห์บุรี

- อ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ ๓

- ฉะเชิงเทรา

- นครนายก

- ปราจีนบุรี

- สมุทรปราการ

- สระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ ๔

- กาญจนบุรี

- นครปฐม

- ราชบุรี

- สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๕

- ประจวบคีรีขันธ์

- เพชรบุรี

- สมุทรสาคร

- สมุทรสงคราม

เขตตรวจราชการที่ ๖

- ชุมพร

- นครศรีธรรมราช

- พัทลุง

- สุราษฎร์ธานี

เขตตรวจราชการที่ ๗

- กระบี่

- ตรัง

- พังงา

- ภูเก็ต

- ระนอง

เขตตรวจราชการที่ ๙

- จันทบุรี

- ชลบุรี

- ตราด

- ระยอง

เขตตรวจราชการที่ ๑๓

- ยโสธร

- ศรีสะเกษ

- อ�านาจเจริญ

- อุบลราชธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๔

- ชัยภูมิ

- นครราชสีมา

- บุรีรัมย์

- สุรินทร์

เขตตรวจราชการที่ ๑๐

- บึงกาฬ

- เลย

- หนองคาย

- หนองบัวล�าภู

- อุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๑

- นครพนม

- มุกดาหาร

- สกลนคร

เขตตรวจราชการที่ ๑๒

- กาฬสินธุ์

- ขอนแก่น

- มหาสารคาม

- ร้อยเอ็ด

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี



31ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗

รองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ  เครืองาม

รัฐมนตรีประจ�า นร.

ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล

รัฐมนตรีประจ�า นร.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

เขตตรวจราชการที่ ๑๗

- ตาก

- พิษณุโลก

- เพชรบูรณ์

- สุโขทัย

- อุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ ๑๘

- ก�าแพงเพชร

- นครสวรรค์

- พิจิตร

- อุทัยธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๕

- เชียงใหม่

- แม่ฮ่องสอน

- ล�าปาง 

- ล�าพูน

เขตตรวจราชการที่ ๑๖

- เชียงราย

- น่าน

- พะเยา

- แพร่

เขตตรวจราชการที่ ๘

- นราธิวาส

- ปัตตานี

- ยะลา

- สงขลา

- สตูล

* มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี

และรฐัมนตรีประจ�าส�านกันายกรฐัมนตรกี�ากบัและตดิตามการปฏบิตัริาชการในภมูภิาค และมตคิณะรัฐมนตรี วนัที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๑๓๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  เรื่อง ปรับปรุงค�าสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีก�ากับและติดตามการปฏิบัติ

ราชการในภูมิภาค

-  การก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามค�าสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการด�าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ 

โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย

- ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการก�ากับ

และติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี

- ให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีประจ�าเขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจ�าเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมาย

ให้ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีประจ�าเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป

- ให้ผูว่้าราชการจงัหวดั ผูต้รวจราชการกระทรวง และหวัหน้าส่วนราชการในจงัหวดัทีเ่กีย่วข้องเสนอข้อมูล อ�านวยความสะดวก และให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัิ

หน้าที่ตามค�าสั่งนี้ด้วย

- ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของ

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
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เรื่องส�าคัญที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

พระบรมราชโองการ

ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม

แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม จ�านวน ๒๘ ราย

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗

ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ�านวน ๒๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวม ๗ คน ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

แต่งต้ัง นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๐ ง หน้า ๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

แตง่ต้ัง ๑. นายเทยีนฉาย  กรีะนนัทน ์เป็นประธานสภาปฏริปูแห่งชาติ ๒. นายบวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ เปน็รองประธานสภาปฏรูิป
แห่งชาติ คนทีห่นึง่ ๓. นางสาวทศันา  บุญทอง เป็นรองประธานสภาปฏริปูแหง่ชาติ คนทีส่อง ตัง้แตว่นัที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ เปน็ตน้ไป

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

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

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๗
 หลกัเกณฑก์ารให้ข้าราชการซ่ึงเปน็สมาชกิกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญขา้ราชการและผูร้บับ�านาญและทหารกองหนุน 
มีเบี้ยหวัด ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการที่รับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติ หมวด ๓ สมาชิก
และสทิธปิระโยชนข์องสมาชกิแหง่พระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใชบ้งัคบัสามารถกลบัไป 
ใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้

เล่ม ๑๓๑ ตอน ๗๗ ก หน้า ๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗

 แก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์ 
การที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค�า้ประกันและผู้จ�านองซึ่งมิใช่ลูกหน้ีช้ันต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอก 
ที่ยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ในการที่จะช�าระหนี้แทนลูกหนี้

เล่ม ๑๓๑ ตอน ๗๗ ก หน้า ๑๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิยน ๒๕๕๗

ระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการขอจดัตัง้ การด�าเนนิงาน และการประเมนิผลการด�าเนนิงานทนุหมนุเวยีน พ.ศ. ๒๕๕๗

เพือ่ใหก้ารขอจดัตัง้และการด�าเนนิงานทนุหมนุเวยีนเปน็มาตรฐานเดยีวกนั รวมทัง้การประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารการเงินการคลังของรัฐ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการเชือ่มโยงขอ้มลูอิเลก็ทรอนกิส ์ส�าหรบัการน�าเขา้ การสง่ออก การน�าผา่น และโลจสิตกิส ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตกลงวา่ดว้ยการอ�านวยความสะดวกดา้นศลุกากรดว้ยระบบอิเลก็ทรอนกิสข์องอาเซยีน  
จงึจ�าเปน็ตอ้งจดัให้มีระบบการเชือ่มโยงขอ้มูลอเิลก็ทรอนกิส ์ณ จุดเดยีว และก�าหนดให้การขอและการออกใบอนญุาต ใบรับรอง 
หรอืเอกสารอืน่ใด เก่ียวกบัการน�าเขา้ การสง่ออก การน�าผา่น และโลจสิตกิส ์สามารถด�าเนนิการไดใ้นรปูแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส์

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง หน้า ๑๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗

เพ่ือก�าหนดข้ันตอนการด�าเนนิการในการแกไ้ขปญัหาการจัดการขยะมลูฝอยให้เปน็ระบบและมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการ 
บรูณาการแผนและแนวทางในการด�าเนนิงานของสว่นราชการและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยมกีระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดลอ้มเป็นศนูยก์ลางในการก�าหนดแนวทางการท�างาน การสัง่การ การแกไ้ขปญัหาใหเ้ปน็ไปอยา่งเปน็ระบบ รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการทีด่นิและทรพัยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร ้อน 
ของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที ่ดินให้เกิดประโยชนส์งูสดุ สมดุล เป็นธรรม และย่ังยืน ท้ังในดา้น 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง หน้า ๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ

เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑข์องโครงการขนาดใหญท่ีมี่วงเงนิลงทนุสงู และสง่ผลกระทบตอ่สงัคมในวงกวา้งของรัฐวสิาหกิจ  
เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างรอบคอบ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง หน้า ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ลงมติว่า

 ๑. เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการ 

เงนิส�ารองจา่ยเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจ�าเปน็ตามแนวทางตามมตคิณะรักษาความสงบแหง่ชาตเิมือ่วนัท่ี ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๗ กรณกีารอนุมตัิ

ใชเ้งนิงบกลาง รายการเงนิส�ารองจา่ยเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจ�าเปน็ ดงัน้ี “การอนมุตัใิชเ้งนิงบกลาง รายการเงินส�ารองจา่ยเพ่ือกรณฉีกุเฉนิ

หรือจ�าเป็น ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

จึงเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการหรือให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อไป โดยกรณีที่มีวงเงิน 

ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้น�าเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ให้เสนอคณะรัฐมนตร ี

เพื่อพิจารณาอนุมัติ”

 ๒. ใหก้ระทรวงการคลงัเรง่รดัการด�าเนนิการตามมติคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตเิมือ่วนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เร่ือง การ

บรหิารโครงการลงทุนภายใตพ้ระราชก�าหนดใหอ้�านาจกระทรวงการคลังกูเ้งินเพือ่ฟืน้ฟแูละเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. ๒๕๕๒)  

ทีใ่หก้ระทรวงการคลงัรว่มกบัส�านกังบประมาณรวบรวมวงเงินเหลอืจ่ายทัง้หมด ทัง้ในสว่นของเงินงบประมาณและเงินกู้โครงการภายใต ้

พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

และน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๙๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

อนุม
ัติ
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เรื่อง การก�าหนดหลักการให้รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องให้นายกรัฐมนตรี

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ลงมติว่า

 ๑. เห็นชอบประเภทเร่ืองที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ และเรื่องท่ีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 

เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ให้เสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

  ๑.๑ เรื่องที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ได้แก่

   ๑.๑.๑ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

   ๑.๑.๒ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

   ๑.๑.๓ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต กงสุลของไทยประจ�าต่างประเทศ

   ๑.๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี

   ๑.๑.๕ การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

และหน่วยงานของรัฐ

   ๑.๑.๖ การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๑ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  ๑.๒ เรื่องที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ได้แก่

   ๑.๒.๑ เรื่องเพื่อทราบตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมีค�าสั่งให้เสนอ 

คณะรัฐมนตรีทราบ

   ๑.๒.๒ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย/

ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือโดยคณะรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรี เช่น ร่างประกาศต่าง ๆ  ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องแล้ว

   ๑.๒.๓ รา่งพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ทีไ่มใ่ชเ่ร่ืองนโยบาย เชน่ รา่งพระราชกฤษฎกีา 

ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต่าง ๆ

   ๑.๒.๔ เรือ่งทีม่กีฎหมายหรอืระเบยีบรองรบัอยูแ่ลว้ เชน่ การอนมุตัใิหข้้าราชการไปปฏบิติังานทีต่า่งประเทศ

   ๑.๒.๕ เรื่องเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย เช่น การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต  

กงสุลของต่างประเทศประจ�าประเทศไทย

 ๒. เห็นชอบให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�าเร่ืองดังต่อไปนี้เสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  

เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป

  ๒.๑ เร่ืองทีห่นว่ยงานอิสระเสนอคณะรฐัมนตร ีเชน่ ศาลปกครอง ศาลยตุธิรรม ศาลรฐัธรรมนญู คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  ๒.๒ การด�าเนินคดีในศาลปกครองในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องในคดีปกครอง

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๙๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
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เร่ือง การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การก�าหนดให้วันศุกร์ท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๘  

เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ลงมติว่า

 ๑. ก�าหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ

 ๒. สว่นรฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และภาคเอกชน ใหร้ฐัวิสาหกิจแตล่ะแหง่ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน  

พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจ�าเป็นหรือราชการส�าคัญในวันดังกล่าว  

โดยได้ก�าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเล่ือนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน  

ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
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เรื่อง แนวทางการด�าเนินงานปีท่องเท่ียววิถีไทย ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเท่ียววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลงมติว่า

 ๑. อนมุตัใิหปี้ ๒๕๕๘ เปน็ปทีอ่งเทีย่ววถิไีทย (2015 Discover Thainess) และเป็นวาระแหง่ชาต ิตามทีก่ระทรวงการทอ่งเทีย่ว 

และกีฬาเสนอ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้  

โดยเนน้การมส่ีวนรว่มของภาคประชาชน และพจิารณาแนวทางสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมตลาด โดยปรบัใชแ้นวคดิ 

การทอ่งเทีย่ววถิไีทยใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้และสถานการณท์อ่งเทีย่วในปัจจุบนั เน้นกลุ่มนักทอ่งเทีย่วเฉพาะทีม่อีตัราการเตบิโตเพิม่สงูขึน้  

เชน่ กลุม่นกัท่องเท่ียวผูสู้งสยั กลุม่นกัทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค ์และกลุม่นกัทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ใหค้ณะกรรมการนโยบายการทอ่งเทีย่ว 

แห่งชาติ (ท.ท.ช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการร่วมกับคณะกรรมการอ�านวยการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘  

และคณะกรรมการด�าเนนิงานในระดบัปฏบิตั ิ๔ คณะ เพือ่บรูณาการรว่มกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้การด�าเนินงานสอดคล้องตามนโยบาย 

และเปน็ไปในทศิทางเดยีวกัน รวมทัง้พจิารณาแนวทางการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว โดยการสรา้งสรรคกิ์จกรรมใหม ่ๆ  เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ 

และเพิ่มรายได้ให้การท่องเที่ยว โดยก�าหนดแนวทางการส่งเสริมอื่นควบคู่กันไปกับแนวทางการส่งเสริมตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

เชน่ มาตรการทางภาษ ีมาตรการเกีย่วกบัคา่ธรรมเนียมการตรวจลงตรา เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิใจทอ่งเทีย่วประเทศไทยไปพจิารณา 

ด�าเนินการต่อไปด้วย

 ๒. รับทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และคณะกรรมการด�าเนินงาน 

ในระดับปฏิบัติการ ๔ คณะ เพื่อเป็นกลไกในการด�าเนินการขับเคลื่อนปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ ท้ังน้ี ให้กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬาไปพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๓๔๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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ท้องถิ่นควรรู้

เรื่องเสร็จที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๗

บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

 หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒

กระทรวงมหาดไทยไดม้หีนงัสอื ที ่มท ๐๘๙๑.๓/๓๕๖๕ ลงวนัที ่๔ มถินุายน ๒๕๕๗ ถงึส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

สรุปความได้ว่า มาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาก�าหนดระยะเวลาเริ่มด�าเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทน 

ในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ ก�าหนดให้ด�าเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนกรณ ี

สงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ หากนับระยะเวลาจนถึงปีงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  

พ.ศ. ๒๕๕๗ จะครบระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ  

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งและผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้สอบถามแนวทาง 

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าผู้ประกันตนสามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่ เนื่องจากตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ฉบบัดงักล่าว ก�าหนดวา่ ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ต้องเปน็ผู้ไม่มีลักษณะต้องหา้ม กล่าวคอื ไม่เปน็ผู้ได้รบัสวสัดิการหรอื

สทิธิประโยชนอ์ืน่ใดจากหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่ผูร้บัเงนิบ�านาญ เบีย้หวดั บ�านาญพเิศษ  

หรือเงินอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกัน ผู้สูงอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูไ้ดร้บัเงินเดอืน คา่ตอบแทน 

รายไดป้ระจ�า หรอืผลประโยชนต์อบแทนอยา่งอืน่ท่ีรฐัหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่จัดใหเ้ป็นประจ�า ยกเว้นผูพ้กิารและผูป่้วยเอดส์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

 ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ

ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีได้รบัเงนิบ�านาญชราภาพ

จะสามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่ และ 

จะเข้าข่ายเป็นผูม้ลีกัษณะต้องห้ามตามระเบยีบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 

ผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หรือไม่ ท้องถิ่นควรรู้ใน สลค.สาร ฉบับนี้มีค�าตอบ
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คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้มีความเห็นในกรณีดังกล่าว ดังนี้

๑. นิยามผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์  

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ก�าหนดขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอาย ุ

แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใด 

จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ�านาญ เบี้ยหวัด บ�านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด 

ในลกัษณะเดยีวกนั ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัหรอืองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ผูไ้ดร้บัเงนิเดอืน คา่ตอบแทน รายไดป้ระจ�า  

หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ�า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

ทียั่งมสีทิธิไดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพีอกีดว้ย ถงึแมร้ะเบียบคณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาติ วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ จะไม่ได้ให้ก็ตาม เนื่องจากค�านึงว่าผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มีค่าใช้จ่ายมาก

๒. เงนิเบีย้ยงัชพีตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์ การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ มีลักษณะเป็นเงินสงเคราะห์ มิได้มีแนวคิดในการให้เป็นบ�านาญ แต่เป็นการสงเคราะห์ผู้ที่ไม่อาจ 

ด�ารงชพีได้โดยไม่มรีายได้ทีร่ฐัจ่ายเป็นรายเดือน ประเดน็ส�าคญัควรจะค�านงึว่าบคุคลนัน้ได้รบัสวสัดิการหรอืสทิธปิระโยชน์จากรฐั 

เป็นรายเดือนหรือเป็นประจ�าแล้วหรือไม่ ซึ่งกรณีตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ก�าหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และ 

ผูป้ระกันตนออกเงนิสมทบเข้ากองทนุ เพือ่การจ่ายประโยชน์ทดแทนคนละส่วน ดังนัน้ ผูป้ระกนัตนตามพระราชบญัญัติประกนัสงัคม  

พ.ศ. ๒๕๓๓ ถือว่าเป็นผู้ได้รับการดูแลจากรัฐแล้ว จึงไม่ควรได้รับเพ่ิมอีก เงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบดังกล่าวควรจะจ่ายให้แก่ 

ผู้ที่ยังไม่ได้รับการดูแลรายเดือนหรือเป็นประจ�าจากรัฐ ในลักษณะเดียวกับข้าราชการที่ได้รับบ�านาญจากกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ 

ข้าราชการก็ไม่มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพเช่นกัน โดยพิจารณาจากประเด็นที่เมื่อรัฐช่วยเหลือไปแล้วก็ไม่ควรต้องจ่ายซ�้าอีก

๓. เม่ือพิจารณาตามเจตนารมณ์และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีใ่ชบ้งัคบัในปจัจบุนัแลว้คณะกรรมการพจิารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 

จึงมีความเห็นว่า ไม่ให้ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยดงักลา่ว หากรฐัมีนโยบายท่ีจะใหผู้ส้งูอายไุดร้บัเงนิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์การจ่ายเงนิ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยถ้วนหน้า ทางรัฐบาลก็ควรมีมติและจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต

ในกรณนีีค้ณะกรรมการผู้สงูอายแุหง่ชาติ ได้ประชมุคณะกรรมการผูส้งูอายุแหง่ชาติ คร้ังที ่๔/๒๕๕๖ เมือ่วันพฤหสับดทีี ่๒๑ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๖ โดยมรีองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เปน็ประธานในการประชมุ มีการพจิารณาแนวทางการปฏบิตั ิ

การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุกรณผีูร้บัเงนิบ�านาญชราภาพตามพระราชบัญญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมตทิีป่ระชมุมอบหมาย

ใหก้รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ซึง่เปน็หนว่ยงานหลกัทีร่บัผดิชอบการจา่ยเงนิเบีย้ยังชีพผูส้งูอายุด�าเนนิการเสนอเรือ่งให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณาตคีวามประเดน็ขอ้กฎหมายของการจ่ายเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 

หลักเกณฑ์ การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ้ ๖ (๔) วา่ในกรณผีูร้บัเงนิบ�านาญชราภาพ 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อยุติในทางปฏิบัต ิ

ที่ถูกต้องและเป็นไปตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยจึงขอหารือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  

ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ได้รับเงินบ�านาญกรณีชราภาพสามารถรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ

ได้หรือไม่
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) ไดพ้จิารณาขอ้หารอืของกระทรวงมหาดไทย โดยมีผูแ้ทนกระทรวงการพฒันาสงัคม 
และความมัน่คงของมนษุย ์(ส�านกังานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเ์ด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูส้งูอาย)ุ ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  
(กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่) และผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน (ส�านกังานประกนัสงัคม) เปน็ผูช้ี้แจงขอ้เทจ็จรงิแลว้  เหน็วา่ การด�าเนนิการ 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชีพ 
ผูส้งูอายุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒ นัน้ เปน็อ�านาจหนา้ทีต่ามประกาศส�านกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง การก�าหนดหนว่ยงาน 
ผูม้อี�านาจหน้าท่ีรับผดิชอบด�าเนนิการเกีย่วกบัการคุม้ครอง การสง่เสรมิ และการสนบัสนนุผูส้งูอายใุนดา้นตา่ง ๆ  ตามพระราชบญัญตั ิ
ผูส้งูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง๑ แหง่พระราชบญัญตัผิูสู้งอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ ทีไ่ด้ก�าหนดให ้
หนว่ยงานทีม่หีนา้ทีเ่ก่ียวกบัการสงเคราะหเ์บ้ียยังชพีในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็ผูด้�าเนนิการ เพือ่การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพี
ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และข้อ ๖ (๔)๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้ก�าหนดคุณสมบัติของ 
ผูม้สีทิธไิดร้บัเงินเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายไุวใ้นท�านองเดยีวกนักบัขอ้ ๕ (๓)๓ แห่งระเบยีบคณะกรรมการผูส้งูอายุแห่งชาติ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๙ (๘)๔ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

ส�าหรบัปญัหาว่าผูป้ระกนัตนตามพระราชบัญญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีไดรั้บเงนิบ�านาญชราภาพสามารถรับเงนิเบีย้ยงัชพี 

ผู้สูงอายุไดห้รอืไม ่นัน้ เหน็วา่ เงนิบ�านาญชราภาพเปน็ประโยชนท์ดแทนกรณชีราภาพซึง่เปน็ประโยชนท์ดแทนกรณหีนึง่ในเจด็กรณี

ตามมาตรา ๕๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่กองทุนประกันสังคมจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนตามวัตถุประสงค์

๑ มาตรา ๑๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
    ฯลฯ  ฯลฯ
 ในการด�าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและประกาศก�าหนดให้หน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใด 
ของกระทรวงหรอืทบวงในราชการบรหิารสว่นกลาง ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค ราชการบรหิารสว่นทอ้งถิน่และรฐัวสิาหกจิเปน็ผูม้อี�านาจหนา้ทีร่บัผดิชอบ 
ด�าเนนิการ  ท้ังนี ้โดยค�านงึถงึความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ความสัมพันธ์กบัภารกจิหลกัและปริมาณงานในความรับผดิชอบ รวมทัง้การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
ประกอบด้วยเป็นส�าคัญ
    ฯลฯ  ฯลฯ 
๒ ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
    ฯลฯ  ฯลฯ
 (๔) ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดจากหนว่ยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ได้แก่ ผู้รับเงนิบ�านาญ เบีย้หวดั  
บ�านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
รายได้ประจ�า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ�า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓ ข้อ ๕  ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
    ฯลฯ  ฯลฯ
 (๓) ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดจากหนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิหรอืองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินได้แก ่ผู้รบัเงินบ�านาญ ผู้รบัเงิน 
เบีย้ยงัชพีตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย หรอืกรงุเทพมหานคร ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูท้ีไ่ด้รบัเงินเดือน  
ค่าตอบแทน รายได้ประจ�า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจ�า
๔ มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
    ฯลฯ  ฯลฯ
 (๘) ก�าหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
    ฯลฯ  ฯลฯ 
๕ มาตรา ๕๔ ผู้ประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา ๗๓ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน ดังต่อไปนี้
 (๑) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 (๒) ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
 (๓) ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
 (๔) ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
 (๕) ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
 (๖) ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
 (๗) ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙
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ของการจัดต้ังกองทุนเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๒๑๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  

โดยส�านกังานประกันสงัคมมหีน้าทีเ่ปน็ผูจ้า่ยประโยชนท์ดแทนให้แกผู่ป้ระกนัตน และกองทนุประกนัสงัคมประกอบดว้ยเงนิสมทบ 

จากผู้ประกันตน นายจ้าง และผลประโยชน์หรือรายได้อื่น ๆ ตลอดจนเงินสมทบจากรัฐบาลหรือผลประโยชน์ของกองทุนด้วย  

ตามมาตรา ๒๒๗ แหง่พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๗  

ดังน้ัน แม้ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบ�านาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมก็มิใช่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 

จากหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกันตนดังกล่าวจึงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ (๔)๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒

อย่างไรกด็ ีเพือ่ให้การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชีพแก่ผูส้งูอายุเป็นรายเดอืนเป็นไปอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมตามท่ีมาตรา ๑๑ (๑๑)๙  

แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก�าหนดไว้  

สมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้สูงอายุซึ่งไม่มีรายได้ มีรายได้ต�่า หรือไม่มี 

ผู้อุปการะเลี้ยงดู ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อให้สมดังจุดมุ่งหมายของการใช้บังคับกฎหมายผู้สูงอายุต่อไป

(นายดิสทัต  โหตระกิตย์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาคม ๒๕๕๗

๖ มาตรา ๒๑ ให้จดัตัง้กองทุนขึน้กองทนุหนึง่ในส�านกังานประกนัสงัคม เรยีกว่า กองทนุประกนัสงัคม เพือ่เป็นทนุใช้จ่ายให้ผูป้ระกนัตนได้รบัประโยชน์
ทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๓ และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
๗ มาตรา ๒๒  กองทุนประกอบด้วย
 (๑) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๖
 (๒) เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓
 (๓) ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา ๒๖
 (๔) เงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๔๕
 (๕) เงินที่ได้รับจากการบริจาคหรือเงินอุดหนุน
 (๖) เงินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖
 (๗) เงินอุดหนุนหรือเงินทดรองราชการที่รัฐบาลจ่ายตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม
 (๘) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๐๒
 (๙) รายได้อื่น
๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
๙ มาตรา ๑๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
    ฯลฯ  ฯลฯ
 (๑๑) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
    ฯลฯ  ฯลฯ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krisdika.go.th
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สุขกายสบายใจ

อยู่อย่าง ส.ว.

 หลังจากผูเ้ขยีนกลายเปน็สมาชกิชมรม ส.ว. คอืคนสงูวัย 

มาไดห้ลายปี มักมหีลายหนว่ยงานมาชวนผูเ้ขยีนไปเลา่สูป่ระสบการณ ์

ใหบ้รรดาขา้ราชการหรอืพนกังานทีก่�าลงัจะเกษยีณฟงั (คนเชญิเขามกัเลอืก 

เชญิตามวยั คอืเมือ่คนแกฟ่งักเ็ลือกคนแกไ่ปพดู ไมเ่คยมชีมรมวยัรุน่ 

มาเชิญผูเ้ขียนไปบรรยายบา้งเลย จงึไมค่อ่ยเหน็อะไรสวย ๆ  งาม ๆ   

เจอแต่งอม ๆ ทั้งน้าน)

 น่ีก็แสดงว่าอยู่ชมรมมาหลายปี จนได้เลื่อนระดับเป็น 

ส.ว. ช�านาญการแล้ว เขาจึงได้เชิญ

 ถา้อยูน่านขึน้ คงไดเ้ปน็ ส.ว. เชีย่วชาญ และ ส.ว. ผูท้รงคณุวฒุ ิ

แน่นอน (ถ้าไม่ตายเสียก่อน)

 ชมรม ส.ว. น้ีมีการก�าหนดอายุสมาชิกแตกต่างจาก 

ระบบราชการ

 ระบบราชการเร่ิมตน้ทีอ่ายถุงึนติภิาวะ และยตุทิีอ่าย ุ๖๐  

(แต่ขณะนีม้คีวามพยายามขยายอายใุหส้งูขึน้ไปเรือ่ย ๆ  จนไปถงึ ๗๐  

ส�าหรับบางหน่วยงาน เช่น หน่วยงานตุลาการ)

 ชมรม ส.ว. เริ่มต้นที่ ๖๐ (หรือบวกลบแล้วแต่อารมณ์) 

ไปจนถึงจุดดับหรือบ้อลัด (คือหมดก�าลังกายก�าลังปัญญา) ครับ

 เวลาบรรยายนั้น ส่วนใหญ่เรื่องที่ผู้เขียนเล่าให้บรรดา 

ส.ว. รุ่นน้องฟังก็เป็นเรื่องที่เรา (สมาชิกชมรม ส.ว.) รู้กันอยู่แล้ว

 เริ่มต้นง่าย ๆ คือ อนิจจัง (วัฏฏสังขารา)

 ก็แน่ละ เม่ือเข้าถึงวัย ส.ว. เราต้องยอมรับความจริง 

คอืการเปลีย่นแปลงส�าคัญหลายอยา่งในชวีติ ไดแ้ก ่สขุภาพร่างกาย 

ก�าลังกาย ความสามารถทางสมอง รายได้ และสังคมแวดล้อม 

ย่อมเปลี่ยนไป

 ไม่เปลี่ยนสิแปลก

 การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ 

อารมณ์ และความสุขทุกข์ของเรา (แน่นอนอยู่แล้ว)

 รา่งกายโทรมลง ผมขาวมากขึน้ (จา้งคนมาถอนกไ็ม่ยอม 

หมดเสียที บางคน-ซึง่ไม่ใช่ผู้เขยีน-อุตส่าห์ย้อมแล้วย้อมอีก เผลอนดิ 

ก็โผล่มาประจาน) ผิวเหี่ยวไม่สดใสกาววาวเหมือนที่เคยเป็น 

สมัยยังป๋ึงป๋ังอยู่ พละก�าลังเร่ิมถดถอย ท�าอะไรนิดก็เหน่ือยง่าย ท�าอะไรหน่อย 

ก็เกิดอาการวิงเวียน ความจ�าเริ่มเลือน รายได้ถ้าไม่คงที่ก็ลดลง 

และตอ้งอยูบ่า้นเผชญิหนา้กับคนรว่มบา้นซึง่แตก่อ่น นาน ๆ  จะเหน็ที

 เมื่อเจอสถานการณ์อย่างนี้ หากท�าใจยอมรับกับ 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างที่พูดได้ยากก็เป็นทุกข์ชัวร์ครับ

 คืออะไรที่ท�าให้ทนได้ยาก ย่อมก่อทุกข์

 แถมโดยนสิยัแลว้ ส�าหรบัคนบางคน หากทนอะไรไดย้าก

ย่อมเกิดทุกข์ทวี (คือมากกว่าคนทนง่ายอย่างน้อยสองเท่าขึ้นไป)

 จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบรรดา ส.ว. 

ทั้งหลายมีหลายสิ่งที่ตรงกันค่อนข้างมาก คือ ส.ว. จะมีพฤติกรรม

คล้ายกันหลายอย่าง

ปรัชญา  เวสารัชช์



43ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗

 อยา่งทีส่ี่ ขอ้น้ีน่าเศร้า ส�าหรับ ส.ว. ทีบ่ห่น่ังอา่ย (คอืไมมี่ 

ใครเอา) ทกุคนหนกีระเจงิ เลยตอ้งอยูค่นเดยีว (โดดเดีย่ว ว้าเหว ่วิเหวโหว)  

อยู่คนเดียวก็เหงาสิ  ไม่รู้จะพูดกับใคร ได้แต่นั่ง ๆ นอน ๆ เซ็ง ๆ  

เริ่มเห็นว่าตัวเองไม่มีคุณค่า เริ่มสงสารตัวเอง เกิดอาการซึมเศร้า 

ถ้าทนไม่ได้ก็ต้องออกนอกบ้าน หรือไปร่วมชมรมคนช่างนินทา 

คือคนเหงากลุ่มเดียวกัน ซึ่งอาจมีเรื่องขัดแย้ง เพราะต่างคน 

ต่างก็อยากเลา่ เลยแยง่กันเลา่ (ถา้สามารถพดูไปโดยไมฟั่งคนอืน่ได้ทกุคน 

โดยไม่เดือดร้อน ก็ดี แต่ถ้าท�าไม่ได้ วงแตก คราวนี้หันมานินทา 

พวกเดียวกันให้วงนินทาอื่นได้ล่วงรู้ด้วย)

 พฤตกิรรมหลายอย่างของ ส.ว. กลายเป็นพฤตกิรรมทีส่ร้างปัญหา 

ย้อนมาถงึตัวเอง โดยเฉพาะหาก ส.ว. ไม่เหลอืบารมทีีใ่ครจะเกรงใจ 

หรือไม่สามารถท�าให้คนอื่นต้องยอมอ่อนข้อให้ ส.ว. น้ันก็จะเจอ 

ผลสะท้อนย้อนกลับ (โชคไม่ดีอาจเจอแข้งด้วย)

 จากประสบการณ์ของตัวเอง และจากการสังเกตคนอื่น  

เลยได้ข้อสรุปส�าหรับเป็นแนวปฏิบัติของตัวเอง (คนอ่ืนจะเอาไป 

ทดลองดูก็ไม่มีการสงวนสิทธิ์อยู่แล้ว) ลองฟังดูสิครับ

 ข้อแนะน�าแรก แนะง่าย ท�ายาก คือ พึงท�าตัวง่าย ๆ  

เปน็คนวา่งา่ย ไมเ่รือ่งมาก ไมพ่ดูมาก ไมบ่น่จูจ้ี ้พดูใหน้อ้ยลง ฟงัให้มาก  

ไมยุ่ง่และไมส่อดรูส้อดเหน็เร่ืองของคนอืน่ (ท�าหหูนวกบา้ง หลบัตา

เสียบ้าง) ท�าหน้าที่ประจ�าวันไปตามปกติ ยิ้มไปเรื่อย ๆ พูดจาดี ๆ  

ไพเราะกบัคนรอบข้าง ไม่ท�าตัวเป็นลูกชา่งแนะ (คนอืน่ถ้าเขาตอ้งการ 

ค�าแนะน�าเขาก็ถามเอง แตอ่ยา่ไปเทีย่วแนะเรือ่งโนน้เรือ่งนีก้บัคนอ่ืน  

เขาจะเหล่เอาว่า นั่นมันสมัยคุณลุงคุณปู่คุณป้าแล้ว ที่แนะนั่น 

มันไม่จ๊าบเจ้าค่ะ)

 ประการที่สอง อย่าอยู่เฉย ๆ ควรสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

อยูเ่รือ่ย โธ่ ในโลกซ่ึงเราจะยนือยูไ่ด้อกีไม่ก่ีปียงัมอีกีมากมายก่ายกอง 

ทีเ่รายงัไม่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ เช่น เรียนวาดรูป (อย่างคณุจนิดา  

เธอหัดวาดสีน�้าตอนใกล้เกษียณ ขณะนี้ฝีมือดีขนาดขายได้แน่ะ  

กลายเป็นรายได้เสรมิด้วย) เรียนภาษาใหม่ ฝึกเล่นดนตร ีหดัเต้นร�า  

 อย่างแรก คอือยากพดูมากขึน้ อยากคยุ อยากเล่าเรือ่งเก่า  

(กเ็วลามนัเหลอืน้อยนีค่รบั ต้องรบีเล่าส ิเดีย๋วจะไม่มโีอกาส) ใครอยูใ่กล้ตวั 

เป็นโดนจบัมาเป็นเหยือ่ฟังเรือ่งราวทีอ่ยากเล่า (พวกหนุม่ ๆ  สาว ๆ   

มกัขีเ้กยีจฟังคนแก่พูด เพราะมกัพดูเรือ่งเดมิซ�า้แล้วซ�า้เล่า) แถมการเล่าน้ัน  

จะตามด้วยรายละเอยีดซึง่คนฟังไม่ได้ประโยชน์อะไร ถ้าคนไม่สนใจ 

กแ็สดงออกด้วยอาการจกุจกิ จูจ้ี ้ขีบ่้น ฮดึฮดั จะเล่าให้ได้ดงัใจ เมือ่ไม่ได้  

คราวนีเ้ล่นบทงอนน้อยใจ ร�าพึงร�าพนั (เฮ้อ แค่เขยีนอย่างนีย้งัเบือ่เลย)  

แล้วมกัมแีนวโน้มในการชอบดุว่า ต�าหน ิแนะน�า อบรมสัง่สอนคนฟังอกี  

(น่าเบื่อจะตาย)

 มีการวิจัยพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มจะพูดมากข้ึน  

สว่นพวกผูช้ายอาจพดูนอ้ยลง (แต่ยงัไงก็ตามหากมีใครเผลอมาฟงัละก ็

ได้เรื่องยาวครับ)

 อย่างที่สอง คือ ท�าอย่างที่เคยท�า ลงความเห็นว่าตัวเอง 

เปลีย่นอะไรไมไ่ดแ้ลว้ บางทียงัท�าเร่ืองฝนืสงัขาร (คงลมืไปวา่แกแ่ลว้  

บางคนปนีตน้ไม้ จนตกลงมาเปน็เรือ่งทีค่นดเูศร้าแกมสงัเวช) นอกจากนี ้ 

หลายคนยังเผลอสวมหัวโขนเดิม เช่น เคยเป็นท่านปลัด ท่านเลขา 

ท่านอธบิด ีท่านผูว้า่ ทา่นรอง (รองนีม่เียอะ ทัง้ต�าแหนง่รองในอดตี

และรองมอืรองเทา้) สารพดั ก็ยงัเปน็อยา่งนัน้ ทัง้ยงัคาดหวังวา่คนอืน่ 

จะต้องปฏิบัติกับตัวตามหัวโขนเดิม (อภิโธ่ อภิถัง นั่นมันเป็นอดีต

ไปตั้งนานแล้ว คุณตา) การสวมหัวโขนเดิมและเปลี่ยนยาก ท�าให้

เปน็คนอยูย่ากกนิยาก และคนอืน่กอ็ยูด่ว้ยยากครบั ไดย้นิวา่บางคน

ตอ้งใหภ้รรยาเสนอหนงัสอืใสแ่ฟม้สง่ให้ทกุวนั (ทา่นจะรับประทาน

แกงสม้หรือแกงเขยีวหวาน โปรดพจิารณา ทา่นอา่นแลว้กแ็ทงลงไปว่า  

แลว้ขอ้เสนอใดดกีวา่ โปรดเสนอความเหน็ดว่นอยา่งนอ้ยหนึง่ช่ัวโมง 

ก่อนเที่ยง)

 อย่างทีส่าม คอื ห่วงโน่นห่วงนี ่วิตกกังวล คดิเรือ่งไม่เป็นเร่ือง  

อยากรูเ้รือ่งทีไ่ม่มีค�าตอบ อยากรู้เร่ืองของคนอืน่ แล้วก็ชกัจะถามซ�า้ซาก 

อยูน่ัน่แหละ บอกไปแล้วก็ลมื (เดีย๋วกถ็ามอกี เรือ่งเดมิคนคอยตอบ

ก็เซ็ง จนบางทีต้องอัดเทปไว้เตือน)
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เรียนท�าเพ้นติง้ เป็นต้น หรือ แทนทีจ่ะไปอยากรู้เรือ่งคนอืน่ กอ่็านหนงัสอื  

(อย่างผู้เขียน พอเกษียณก็หันไปอ่านนิยาย เลยไม่เบื่อ) ยิ่งตอนนี้

มีไอแพดให้เล่นหลายอย่างเลย จะได้ไม่เหงา

 ประการทีส่าม ดแูลสุขภาพ แต่อย่าให้มนัเกนิเลยไป และ

ต้องรูจ้กัเจยีมสงัขาร ไม่ท�าตวัเป็นหัวง ูฝืนอุม้กิก๊จนหลงัเดาะ (วยันี ้

ต้องปล่อยให้กิก๊อุม้แล้ว) ถ้าต้องไปหาแพทย์ ก็ไป (แล้วไม่ต้องไปเถยีง 

กบัหมอ) เขาให้ยาอะไรมากนิ ก็กนิ (อย่าไปต่อรองให้หมอยัว๊ะ ไม่อยากกิน 

กเ็ฉยไว้) พยายามเคลือ่นไหวตวั ออกก�าลงัให้เหมาะกับสงัขาร เดนิ 

หรอืท�าอะไรให้ช้าลง ดูซ้ายดขูวาก่อนเคลือ่นไหว ต้องระวังการลืน่ล้ม  

มอืคอยจบัราวหรอืยดึวตัถไุว้เพือ่รองรบัน�า้หนกั (ผูเ้ขยีนดใีจตอนแก่ 

ท่ีตวัเบา) กินให้น้อยลง พกัผ่อนให้เพยีงพอ ถ้าหัวเริม่หมนุ ให้พยายาม 

รีบนัง่ (เหน็สาว ๆ  ก็กอดไว้ก่อน อ้างว่าก�าลงัเซ แล้วต้องรีบปล่อย อย่ากอดนาน  

จะโดนด่า แต่ไม่ต้องกลัวโดนตบ เพราะสาว ๆ  เห็นว่าแก่คงเวทนา  

ไม่อยากรังแกคนแก่) พร้อมกันนั้นก็อย่าอยู่ในอิริยาบถเดิมนาน  

ดีไม่ดีจะลุกไม่ขึ้นหรือขยับตัวไม่ได้

 ประการที่ส่ี ปฏิบัติธรรม ที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่า 

ต้องไปเข้าวัด หรือส�านักวิปัสสนา เพียงท�าอย่างที่พระพุทธเจ้า

ท่านทรงสอนง่าย ๆ คือเลิกท�าชั่ว (พระพยอมบอกว่าตอนนี้ 

ทา่นอยากเทศนใ์หค้นหนุม่สาวฟังมากกว่าเทศนใ์ห้คนแก่ เพราะคนแกน่ัน้  

แกเ่กนิจะท�าชัว่ไดง้า่ย ๆ  แลว้ แตผู่เ้ขยีนเหน็วา่กย็งัไมถ่กูตอ้งเสยีทเีดยีว  

คนแกบ่างคนยงัสามารถท�าวจอีกศุล คอื ปากไม่ดีได้) ท�าแต่ความดี 

และท�าใจใหผ้อ่งใส (คอื อยา่ถอืสา อยา่โกรธงา่ย วางอเุบกขา ปลง  

อโหสกิรรมใหค้นอืน่ เตรยีมตวัตาย คนเตรียมตวัตายนีท่ีเ่หน็ ๆ  มา  

มักอยู่จนเหนียงยาน ตายยากจัง)

 ทั้งนี้ เมื่อถึงวัยท่ีเริ่มช่วยตัวเองได้น้อย มีเรื่องที่ ส.ว.  

ควรระวังหลายอย่าง อาทิเช่น

 การถกูหลอก โดยเฉพาะ ส.ว. ท่ีมทีรพัยม์าก (หรอืมทีรัพยน์อ้ย 

แต่ชอบอวดทรัพย์) อาจเจอมิจฉาชีพ หรือบรรดารุ่นกระเตาะ  

(แตเ่จา้เลห่)์ มาหลอกใหท้�าโนน่ท�านี ่ดังนัน้ หากโลภ (เพราะอยากอยู ่

ใกลเ้น้ือออ่น อยากรวย อยากไดบ้ญุแรง อยากไปสวรรค ์อยากได้ลาภ)  

ก็มีหวังถูกหลอกเอาทรัพย์ (แล้วก็หายลับไป) บางคนติดการพนัน 

ก็พลอยสูญสมบัติที่สะสมไว้กินยามแก่ไปด้วย พรรคพวกชาว ส.ว. 

ท่ีผู้เขียนรู้จักมักบ่น หรือพูดถึงโรคหลายอย่าง ซึ่งดูจะกลายเป็น

โรคประจ�าตัวชาวชมรม ส.ว. ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน  

(แถมความดันทรุงัมกัสงูด้วย) โรคตา กระดูก ข้อ ฟัน ต่อมลกูหมาก  

ท่อปัสสาวะ มะเร็ง ตับ ไต ถุงน�้าดี (พูดไปพูดมาดูจะมีเกือบทุกโรค 

นั่นแหละ)

 โรคที่คนแก่มักกลัวคือความจ�าเสื่อม

 พรรคพวกหลายคนเป็นห่วงว่าจะเกิดอาการอัลไซเมอร์ 

(นายยทุธดนยั นอ้งชายผู้เขยีนกช็กับน่วา่เดีย๋วนีช้กัลมือะไรตอ่มอิะไร 

อยูเ่รือ่ย) เรือ่งนีม้กีารศกึษาวจิยักนัมาและมคีนรวบรวมค�าแนะน�า

วิธีการป้องกันโรค (คือให้อาการเกิดช้าหน่อย) ดังนี้

 ๑) ดื่มกาแฟวันละ ๓ แก้ว

 ๒) ดูแลรักษาเหงือกและฟัน

 ๓) เล่นอินเทอร์เน็ตวันละชั่วโมง

 ๔) ดื่มน�้าแอปเปิ้ล หรือรับประทานวันละ ๒-๓ ลูก

 ๕) ระวังอย่าให้หัวถูกกระแทก

 ๖) ท�าสมาธิ

 ๗) กินวิตามิน ดี ๓ วันละ ๘๐๐-๒,๐๐๐ หน่วย

 ๘) ใช้สมอง

 ๙) ระวังโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะไวรัส

 ๑๐) ดืม่เพือ่สขุภาพ-น�า้ผลไม้หนึง่แก้ว ๓ ครัง้ต่อสปัดาห์ 

ชาเขียวหนึ่งถ้วยต่อสัปดาห์ ดื่มไวน์แดง เลี่ยงน�้าอัดลม



45ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗

 ผูเ้ขยีนลองท�าหลายอยา่ง เหน็วา่ดเีหมอืนกัน จึงขอแนะ

เพิ่มเติมว่า ส.ว. ควรท�าสิ่งต่อไปนี้ด้วย ได้แก่

•	 ฝึกท�าสิ่งที่ไม่เคยชิน

•	 วาดรูป

•	 เล่นดนตรี

•	 เล่นเกม

•	 เรียนภาษาใหม่

•	 ท่องอินเทอร์เน็ต

•	 ท�าอะไรก็ได้ แต่อย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น

มีเรื่องเล่าแถมเพื่อให้พรรคพวก ส.ว. เกิดก�าลังใจบ้าง 

พวกเราคงคุ้นเคยกับร้านแฟรนไชส์ไก่ทอด เคนต๊ักกี้  

กันทุกคน

ลองฟังเรือ่งราวตน้ก�าเนดิของรา้นน้ี บางทเีราอาจเหน็ว่า 

แม้ยามสูงอายุ คนเราก็ยังมีความหวังได้นะครับ

เรือ่งของเรือ่งกค็อื เมือ่พนัเอกฮารแ์ลนด ์แซนเดอรถ์งึคราว 

เกษยีณอายใุนวยั ๖๕ ป ีพันเอกแซนเดอรไ์ด้ขบัรถเกา่คู่ชพีตระเวน 

ไปตามร้านอาหารต่าง ๆ  เพือ่ขายสตูรไกท่อดของเขา โดยขอคา่ตอบแทน 

จากการขายไก่แต่ละวันเพียง ๕ เซ็นต์

ร้านแรกก็แล้ว ร้านที่สองก็แล้ว ร้านที่สามก็เช่นกัน  

พันเอกแซนเดอร์ถูกปฏิเสธหมด

ถึงแม้จะตระเวนไปตามร้านอาหารต่าง ๆ โดยยามค�่า

ยามเหนือ่ยอ่อนกน็อนในรถเพือ่ประหยดัเงนิ กไ็ม่มใีครสนใจแกเลย

พนัเอกแซนเดอรถ์กูปฏเิสธไปแลว้ ๑,๐๐๘ รา้น (ลอกมา

อย่างนี้จริง ๆ  ไม่ผิดหรอกครับ) จนไปพบเจ้าของร้านอาหารร้านที่ 

๑,๐๐๙ ซึ่งเป็นร้านแรกที่ตอบรับ

หลังจากวันนั้นสองปี พันเอกแซนเดอร์สามารถลงนาม 

ในสัญญากับร้านอาหารได้ ๕ ร้าน แต่ก็ยังไม่หยุดเท่านั้น

ใน ค.ศ. ๑๙๖๓ พนัเอกแซนเดอรท์�าสญัญากบัรา้นอาหาร

ทั่วสหรัฐอเมริกาถึง ๖๐๐ ร้าน

ปีต่อไป พันเอกแซนเดอร์ก็ขายสูตรของเขาให้กับ 

ผู้ท�ากิจการเคนตั๊กกี้ไก่ทอด

ถงึแม้จะร�า่รวยมหาศาล พันเอกแซนเดอร์กย็งัเป็นตัวแทน

และท�าตวัเป็นโปรโมเตอร์ ส่งเสริมการขายไก่ทอดเคนตัก๊กีจ้นกระทัง่ 

เสียชีวิตในปี ๑๙๙๐

ถึงตอนนี้ขอแถมอีกเรื่องหนึ่ง เผื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับ

ชาวชมรม ส.ว.

คุณโจนส์หญิงชราวัย ๙๒ ปี จ�าเป็นต้องย้ายเคหสถาน

ไปอยู่บ้านพักคนชรา เนื่องจากสามีคู่บุญซึ่งอยู่ด้วยกันมา ๗๐ ปี

ถึงแก่กรรมและเธอก็มีอายุมากแล้ว ต้องการคนดูแล

หลังจากคอยดว้ยความอดทนหลายชัว่โมงท่ีแผนกตอ้นรับ

ของบา้นพกั เจ้าหนา้ทีก่ม็าเชญิเธอไปหอ้งทีจั่ดไวใ้หพ้กั ระหวา่งเดนิ 

ไปทีห้่อง พนกังานสาวบรรยายลกัษณะของห้องให้เธอฟงั เธออทุานวา่ 

ดีจัง ฉันชอบมากเลย

พนักงานท้วงว่าคุณยายยังไม่ได้เห็นห้องเลยนะคะ

คุณโจนส์ยิ้มอย่างมีความสุขและตอบว่า “ไม่เก่ียวกับ

ห้องหรอกจ๊ะ ความสุขเป็นเรื่องที่เราก�าหนดได้ล่วงหน้า การที่ฉัน

จะชอบห้องหรือไม่นั้น ไม่เกี่ยวกับว่าห้องจะใหญ่หรือเล็ก หรือมี

เครือ่งตกแตง่อะไร แต่มนัขึน้กบัการทีฉ่นัตกแตง่ใจของฉนัใหร้บัมนั 

มากกวา่ ทกุเชา้เมือ่ฉนัตืน่ขึน้มา ฉนัมทีางเลอืก คอืเลอืกวา่จะนอน 

แซว่บนเตียงหมกมุน่กบัอวยัวะสว่นทีใ่ชก้ารไมไ่ดข้องฉนั หรอืจะลกุขึน้ 

มาท�าโนน่ท�านี ่แลว้ดีใจทียั่งมอีวัยวะสว่นทีเ่หลอืซึง่ยงัใชง้านได ้ส�าหรบัฉนั  

แต่ละวันถือเป็นของขวัญ และถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ ฉันจะคิดถึง 

วันรุ่งขึ้นพร้อมกับความทรงจ�าที่ดีดีมีความสุขของฉัน”

เธอเสริมตอ่ว่า “ชวิีตวัยชราก็เปรียบเหมอืนบญัชเีงนิฝาก 

เราถอนออกมาจากทีเ่ราสะสมเอาไว ้ขอแนะน�าวา่เธอควรฝากความสขุ 

เก็บเอาไว้ให้มากในบัญชีความทรงจ�าอยู่เสมอ”

จากนั้น ด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข คุณโจนส์สรุปว่า 

“อย่าลืมห้าประการที่จะท�าให้เรามีความสุข ๑) อย่าฝังใจเจ็บ  
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เมื่อจานยังตกแตกอีก สามีภรรยาจึงเปลี่ยนจากถ้วยชาม

ปกติและแก้วน�้า เป็นภาชนะท�าด้วยไม้

หากสังเกต จะเห็นชายชราก้มหน้ารับประทานอาหาร 

โดยมีหยาดน�้าตารินผ่านผิวเหี่ยวย่นของแก

หลานชายวัยสี่ขวบเฝ้าดูเหตุการณ์เงียบ ๆ จนวันหนึ่ง  

พ่อเห็นลูกชายง่วนกับกองไม้เล็ก ๆ  บนพื้น พ่อถึงถามว่า ลูกท�าอะไร

ลูกชายหันมาตอบว่า ผมก�าลังท�าชามไม้ไว้ให้พ่อกับแม่ใช้

ตอนแก่ครับ

ค�าพูดของเด็กน้อยกระแทกใจพ่อแม่อย่างรุนแรง

ในความเงียบ น�า้ตาเร่ิมหยาดผ่านแก้มของสองสามภีรรยา

เยน็วันนัน้ คุณปู่ไดก้ลับเขา้มานัง่รับประทานอาหารรว่มโตะ๊ 

อีกครั้ง

ถึงแม้จะมีเสียงช้อนส้อมหรือจานตก สองสามีภรรยา 

กลับท�าท่าเป็นปกติ

ครอบครัวกลับคืนความสุขสงบดังเดิม

เรื่องเล่านี้ อาจเป็นอุทาหรณ์เตือนใจทุกคนว่าคนแก่หรือ

ชาวชมรมสูงวัยก็ยังเป็นมนุษย์มีหัวจิตหัวใจและเปราะบางนะครับ 

ขอให้ปฏิบัติด้วยความรักความเมตตาด้วยเถิด

๒) ขจดัความเกลยีดออกไป ๓) อยา่วติกกงัวลใด ๆ  ๔) อยูอ่ยา่งเรยีบงา่ย 

ให้มากขึ้น และ ๕) คาดหวังให้น้อยลง”

ฟังแล้วเป็นไงครับ ความสุขอยู่แค่เอื้อมนี้เอง

ก็นี่แหละครับ ค�าแนะน�าของ ส.ว. ช�านาญการคนหน่ึง 

พรรคพวกมีอะไรจะเพ่ิมเติมก็แลกเปลี่ยนกันบ้าง อย่างน้อยก็เป็น

อานิสงส์ส�าหรับ ส.ว. ในอนาคตด้วย

ได้บุญดีนะครับ

ก่อนจบ ขอฝากเรือ่งเล่าต่อไปน้ีส�าหรบัคนนอกชมรม ส.ว.  

เพื่อทบทวนตัวเอง เมื่อต้องปฏิบัติต่อบรรดาพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย 

ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดของท่านทั้งหลาย

เรื่องมีอยู่ว่า มีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูกชาย

วัยสี่ขวบ และปู่สูงวัยที่อ่อนแอ

เวลานัง่รบัประทานอาหารด้วยกนั คณุปู่ซึง่มอืสัน่ ควบคมุ

ไม่ได้ มักท�าช้อนส้อมหล่นบ้าง ท�าจานตกบ้าง ท�าอาหารหก หรือท�า

แก้วน�้าตกแตกบ้าง

ทกุครัง้ลกูชายและสะใภ้กมี็โมโหโกรธา (ท�าหน้าบึง้หน้างอ

ตาขมึง) ดุว่ากล่าวแดกดันและก้าวร้าวไร้น�้าใจ คุณปู่ได้แต่นั่งนิ่งเฉย 

แววตาฉายความเจ็บปวด

เมื่อคุณปู่ยังท�าสิ่งของตกอย่างเคย (ก็แกแก่แล้วนี่ครับ) 

สามีภรรยาก็จัดให้คุณปู่แยกไปนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะเล็ก 

คนเดียวมุมห้อง

แต่ของก็ยังตกอยู่ ทุกครั้งสองสามีภรรยาก็จะตะโกน 

เอ็ดด่าว่าชายชรา ซึ่งก็ก้มหน้าฟังโดยดุษณี



47ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔ เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๗

ไปไหนไปกัน

 สวัสดีผูอ่้านทุกท่าน ช่วงนีย่้างเข้าสูฤ่ดูหนาวแล้ว ไปไหนไปกนั ขอเชญิชวนไปสัมผัสความหนาวเยน็ 

และความงามของธรรมชาติที่สวยงาม ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่มีพื้นที่ครอบคลุมอ�าเภอดอยเต่า  

จงัหวดัเชียงใหม่ อ�าเภอล้ี จงัหวัดล�าพนู และอ�าเภอสามเงา จังหวดัตาก เป็นป่าทีอ่ดุมไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ

ป่าไม้และสัตว์ป่า มีทิวเขาทอดยาวเหยียดสลับซับซ้อน ล�าห้วยน้อยใหญ่หลายสิบสาขาไหลผ่าน

 อุทยานแห่งชาติแม่ปิงห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๕๘๗ กิโลเมตร สามารถเดินทาง 

ได้โดยรถยนต์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมี แก่งก้อ จุดชมค้างคาวถ�้าฮ่อมแสน ถ�้าช้างร้อง ถ�้ายางวี ทุง่กิก๊ 

น�า้ตกก้อน้อย น�า้ตกก้อหลวง น�า้ตกแม่ดดู ป่าสนพระบาทยางว ี ผาแมว เป็นต้น ซึง่มพีนัธุไ์ม้นานาชนดิ  

เช่น สัก แดง กระพี้เขาควาย มะกอกเกลื้อน กระพี้จั่น พลวง รกฟ้า กล้วยไม้ดิน และสัตว์ป่านานาชนิด 

เช่น วัวแดง เลียงผา ไก่ป่า และนกนานาชนิด ที่เหมาะแก่การมาเยี่ยมชม

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

ที่มา   www.dnp.go.th/parkreserve/asp/stylel

กันย์นี



พระศาสนาจะด�ารงอยูไ่ด้กด้็วยความเข้าใจของผูท้ีก่ล่าวว่า นบัถอืพระพทุธศาสนา พทุธะ คือ ปัญญา  ศาสนา  

คอื ค�าสอน  ผู้ทีไ่ม่มปัีญญาจะสอนหรอืกล่าวถงึสิง่ทีม่จีรงิไม่ได้ ต้องเป็นผูท้ีต่รสัรูท้ัง้หมดทัง้ปวงโดยสิน้เชิง

จึงสามารถที่จะทรงแสดงความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างโดยละเอียดอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ที่ได้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ 

เพราะเหตุว่ากล่าวถึงสิ่งที่ก�าลังมีเดี๋ยวนี้ 

ธรรมะเป็นเรือ่ง “ตรง”  ผู้ใดเป็น “ผูต้รง” ผู้นัน้ไดส้าระจากพระธรรม แล้วต้องเป็นผูท้ี่อาจหาญ กลา้หาญ  

ในทางที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด มิฉะน้ันแล้วละสิ่งท่ีผิดไม่ได้  กล้าหาญที่จะอดทน ที่จะฟัง ที่จะเข้าใจ 

เพราะเหตวุ่าปัญญาน�าไปในกจิทัง้ปวง ไม่ท�าให้เดือดร้อน ไม่ท�าให้เป็นทุกข์เลย แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญา ความไม่รู ้

ก็จะน�ามาซึ่งความทุกข์ เพราะความติดข้อง และการยึดถือ ... เพราะฉะนั้นความจริงธรรมะเป็นอย่างนี ้

ทุกอย่างไม่มีอะไรท่ีจะเป็นเราได้เลย ถ้ารู้ความจริง “หลงติดข้อง ในสิ่งที่ไม่มี” เพราะเข้าใจว่ายังมีอยู่  

แต่ทุกอย่างดับหมดเลย ไม่กลบัมาอกีด้วย ต้องอาจหาญ กล้าหาญ ท่ีจะเผชญิความจรงิ รูว่้าความจรงิเป็นอย่างนี้  

ไม่เป็นอย่างอื่น ถ้าเป็นปัญญาจริง ๆ จะโล่งใจ ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ใช่เรา

เมือ่ใดมศีรัทธามีความเคารพสูงสุดในการทีจ่ะได้ฟังค�าซึง่จะได้ยินโดยยากยิง่ แล้วกเ็ข้าใจได้โดยยากยิง่ด้วย  

แต่ว่าเข้าใกล้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสามารถที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการเข้าใจพระธรรม  

ผู้นั้นก็เป็นอุบาสก อุบาสิก

สลค.สาร
ท่านสามารถเปิดอ่าน

ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.cabinet.thaigov.go.th

เก็บไว้ในหทัย

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (http://www.dhammahome.com/)


