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ขอคุยดวย
• สมเด็ จ พระเจ า ภคิ นี เ ธอ เจ า ฟ า เพชรรั ต นราชสุ ด า สิ ริ โ สภาพั ณ ณวดี เจ า ฟ า องค สำคั ญ ของพระราชวงศ ไ ทยได สิ้ น พระชนม
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งบัดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติ
กำหนดการพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพฯ ระหวางวันอาทิตยที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕-วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ แลว
ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ กำหนดวันหยุดและการไวทกุ ขงานพระราชพิธฯี นีด้ ว ย ดังรายละเอียดปรากฏใน
สลค.สาร ฉบับนี้
• รัฐบาลซึง่ มีนางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดบริหารประเทศมาจนถึงขณะนีเ้ ปนเวลากวา ๖ เดือนแลว นโยบายเรงดวน
ของรัฐบาลทีแ่ ถลงตอรัฐสภาหลายเรือ่ งไดปรากฏออกมาเปนรูปธรรมตามลำดับ ปจจัยสำคัญประการหนึง่ ทีจ่ ะผลักดันใหนโยบายเหลานี้
ประสบผลสำเร็จก็คือกลไกการทำงานของระบบราชการ วันนี้แตละกระทรวงมีผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ ปคร.
เปนผปู ระสานการขับเคลือ่ นสวนหนึง่ บทบาทของ ปคร. ควรเปนเชนไรในมุมมองของ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ติดตามอานไดในฉบับนี้


สมเด็จพระเจาภคินเี ธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิรโิ สภาพัณณวดี

๓

บทความพิเศษ : บทบาทของ ปคร. ในการสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี

๖

ปดฝนุ มติ ครม. : “ครม. สัญจร” @ รถไฟ

๑๘

รไู วใชวา ...? : เมืองนอกก็มี “ครม. สัญจร” นะจะบอกให

๒๐

เลาเรือ่ งเกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรี : ทำตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๒
ไมได
รู รัก ภาษาไทย : อยางไรก็ตาม

๒๕

สรุปผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

๒๖

มาตรการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันทางภาคเหนือ

๓๐

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี : กองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา ๓๘
และกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต
จิปาถะ : พอใจในสิง่ ทีม่ แี ละเปน

๔๕

เรื่องสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔๖

การใชถอ ยคำ “ใด-หนึง่ ” กับ “หนึง่ -ใด”

๕๐

บทความวิชาการ : การบริหารจัดการในสถานการณวกิ ฤต

๕๕

เรือ่ งของคนตางจังหวัด : “หัดถีบรถ”

๖๐

หิง้ หนังสือ : รหัสลับ รหัสความสำเร็จ

๖๒

ทองถิน่ ควรรู : ภาระหนีเ้ งินกขู องเทศบาลตำบลน้ำก่ำ

๖๓

ไปไหนไปกัน : อุทยานแหงชาติหมเู กาะอางทอง

๖๗

แสงสองปญญา

๖๘
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กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิชัย วิทวัสการเวช รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธวัชชัย สวัสดิ์สาลี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สมชาย พฤฒิกัลป รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บรรณาธิการ
สิบพัน วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยบรรณาธิการ
จอมขวัญ พลรักษ, จิตตา กิตติเสถียรนนท,
ดวงกมล แสงสุวรรณ, ธัญมน สินสำอาง,
นันทนภัส สังวรประเสริฐ, ประธาน ผุดผอง,
ปญญาพล ศรีแสงแกว, ปราณี สาสนธรรมบท,
วันนภิศ จารุสมบัติ, สมจิตร รูปเหมาะ,
สมศรี นาคจำรัสศรี, สุภาวดี เลิศสถิตย,
อมราลักษณ รักษวงศ, ออนฟา เวชชาชีวะ
ฝายประสานงาน
จิตตา กิตติเสถียรนนท
ฝายพิสูจนอักษร
นันทนภัส สังวรประเสริฐ, เนตรนพิชญ หนูคำสิงห,
ปริยนงคราญ จงธรรมคุณ, วิบูลยลักษม มีชัย, สุภาวดี แกวประดับ
ฝายประชาสัมพันธ
สุภาวดี แกวประดับ
ฝายจัดการทั่วไป
เขมจิรา ขันแกว, ดวงกมล แสงสุวรรณ,
ดวงตา สุรพัฒน, ธัญมน สินสำอาง, เนตรนพิชญ หนูคำสิงห,
ภัทรพล ตโมหรณวงค, วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม
พิมพที่
สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

บทความ/ขอความ หรือความเห็นใด ๆ ทีป่ รากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน
ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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พระราชประวัตโิ ดยยอ
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจาภคินเี ธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิรโิ สภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองคเดียว
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยหู วั
กับพระนางเจาสุวทั นา พระวรราชเทวี
ประสูตเิ มือ่ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๘
ณ พระทีน่ งั่ เทพสถานพิลาส
ในหมพู ระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง

นับแตสำนักพระราชวังไดมีประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิรโิ สภาพัณณวดี สิน้ พระชนม เมือ่ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๓๗ น. ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
รวมพระชั น ษา ๘๕ ป และทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให สำนั ก พระราชวั ง จั ด การพระศพ
ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี โดยประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง โดยในสวนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ไดมีคำสั่ง
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๑๔๓/๒๕๕๔ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการอำนวยการจั ด งานพระราชพิ ธี
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุ หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล ประธานรัฐสภา
ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒสิ ภา และองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) เปนคณะทีป่ รึกษา นายกรัฐมนตรี
เป น ประธานกรรมการ และหั ว หน า ส ว นราชการต า ง ๆ เป น กรรมการ นอกจากนี้ ยั ง ได มี คำสั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการฝายตาง ๆ รวม ๗ คณะ ไดแก คณะกรรมการฝายการพระราชพิธี ฝายจัดขบวนพระอิสริยยศ
ฝายจัดสรางพระเมรุ ฝายประชาสัมพันธ ฝายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝายจัดทำหนังสือที่ระลึก
และจดหมายเหตุ และฝ า ยกลั่ น กรองการขอใช ง บประมาณ ซึ่ ง คณะกรรมการทั้ ง หมดที่ ไ ด ก ล า วมานี้
ได เ ร ง รั ด ดำเนิ น งานตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเพื่ อ ให แ ล ว เสร็ จ สมบู ร ณ ถู ก ต อ งตามราชประเพณี
และสมพระเกียรติยศทุกประการ
บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุมตั ิ
กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ระหวางวันอาทิตยที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕-วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
ตามร า งหมายกำหนดการพระราชพิ ธี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี เ สนอ ซึ่ ง สำนั ก พระราชวั ง จะได ดำเนิ น การ
ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีดังกลาวตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
⌫  ⌫  ⌫ 
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วันที่

เวลา

อาทิตยที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๕

๑๗.๓๐ น.

พระราชกุศลออกพระเมรุ

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เต็มยศ ไวทกุ ข
มงกุฎไทย

จันทรที่ ๙
เมษายน ๒๕๕๕

๐๗.๐๐ น.

เชิญพระโกศพระศพ
ออกพระเมรุ

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เต็มยศ ไวทกุ ข
จักรี

๑๖.๓๐ น.

พระราชทานเพลิงพระศพ

พระเมรุ

เต็มยศ ไวทกุ ข
จักรี

๒๒.๐๐ น.

พระราชทานเพลิงพระศพ (จริง)

พระเมรุ

ปกติขาว ไวทกุ ข

อังคารที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๕

๐๘.๐๐ น.

เก็บพระอัฐิ

พระเมรุ

เต็มยศ ไวทกุ ข
จุลจอมเกลา

พุธที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๕๕

๑๖.๓๐ น.

พระราชกุศลพระอัฐิ

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เต็มยศ จักรี

พฤหัสบดีที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๕๕

๑๐.๓๐ น.

- เลี้ยงพระ
- เชิญพระโกศพระอัฐิ
ขึน้ ประดิษฐาน

- พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
- พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เต็มยศ
จุลจอมเกลา

๑๖.๓๐ น.

บรรจุพระสรีรางคาร

เสาวภาประดิษฐานสุสานหลวง
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เต็มยศ
จุลจอมเกลา
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รายการ

สถานที่

การแตงกาย

เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวจะมีริ้วขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระศพ พระโกศพระอัฐิ และ
พระสรีรางคาร ตามลำดับวันเวลาขางตน ซึ่งจะมีการปดการจราจรในเสนทางที่มีริ้วขบวนพระอิสริยยศผาน ดังนั้น
เพื่อจะไดมีการเตรียมการที่เหมาะสม คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ลงมติเห็นชอบ
กำหนดวั น หยุ ด และการไว ทุ ก ข ง านพระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ า ภคิ นี เ ธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี ดังนี้
๑. กำหนดใหวันจันทรที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เปนวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ
๒. ในหวงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ระหวางวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรกำหนด ดังนี้
๒.๑ ขอความรวมมือประชาชนไวทกุ ขโดยทัว่ กัน ระหวางวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน
๒.๒ ใหสถานทีร่ าชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอืน่ ของรัฐ และสถานศึกษาทุกแหงลดธงครึง่ เสา
๒.๓ ขอความรวมมือสถานบริการตาง ๆ ใหงดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง
๒.๔ ขอความร ว มมื อ สถานี วิ ท ยุ แ ละสถานี โ ทรทั ศ น ค วบคุ ม ดู แ ลรายการที่ อ อกอากาศ
ใหเหมาะสม
อยางไรก็ดี เนื่องจากการจัดงานพระราชพิธีฯ จะไมมีการจัดนิทรรศการที่บริเวณพระเมรุภายหลังเสร็จสิ้น
การพระราชพิธี ดังนั้น ในชวงระหวางวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ กรมศิลปากรจึงเปดโอกาสใหประชาชน
เขาชมความงดงามของการจัดสรางพระเมรุและสิ่งปลูกสรางประกอบพระเมรุ ทั้งนี้ จะมีการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ แบบถาวรที่พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐมตอไป และสำหรับการประชาสัมพันธขาวสาร
การจัด งานพระราชพิ ธีฯ นั้ น ไดมี ก ารจัด ทำเว็บไซต เปน ๒ ภาษา คื อ www.princessbejaratana.com และ
www.เจาฟาเพชรรัตน.com เพื่อใหประชาชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชพิธีฯ ได
เพือ่ นอมรำลึกในพระกรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเจาภคินเี ธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี
จึงขอเชิญเพือ่ นขาราชการ ลูกจาง พนักงานของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ และประชาชน
ทุกหมเู หลารวมงานพระราชพิธพ
ี ระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินเี ธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิรโิ สภาพัณณวดี ณ พระเมรุ ทองสนามหลวง หรือวัดทีร่ ว มจัดพิธถี วายดอกไมจนั ทนในพืน้ ทีใ่ กลบา นทาน
ในวันจันทรที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
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โดย ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม

เรียนทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทานผแู ทนมูลนิธคิ อนราด อาเดนาวร ทาน ปคร. ผชู ว ย ปคร. ทุกทาน
ผมหางเหินจากเวที ปคร. นีไ้ ปนาน จึงคงตองเริม่ ตนดวยการทบทวนสักนิดวาประเทศของเราอยใู นระบบรัฐสภาหรือทีเ่ รียกวา
Parliamentary system ซึ่งระบบนี้ออกแบบมาใหรัฐบาลตองทำงานประสานอยางใกลชิดกับรัฐสภา ประสานตั้งแตรัฐบาลจะตอง
ไปแถลงนโยบายตอรัฐสภากอนที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน ประสานแมกระทั่งวารัฐบาลสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติ
เขาสกู ารพิจารณาของรัฐสภาได และขณะเดียวกันฝายรัฐสภาก็สามารถทีจ่ ะควบคุมการทำงานของรัฐบาลไดทเี่ รียกวาการตัง้ กระทถู าม
และการขอเปดอภิปราย ไมวาจะเพื่อลงมติหรือไมลงมติไมไววางใจก็ตาม

*

การบรรยายในงานสัมมนาเพือ่ พัฒนาเครือขายการประสานงานของผปู ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เมือ่ วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
ณ โรงแรมสยาม ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
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ระบบผปู ระสานงานในตางประเทศ
ผมตองตั้งตนแบบนี้เพราะวาระบบนี้มีใชอยูในบางประเทศเทานั้นและเราก็เลือกใชระบบนี้เหมือนกับประเทศอังกฤษ ญี่ปุน
เยอรมัน ซึง่ ทานจะไมพบระบบนีใ้ นบางประเทศ เชน ในสหรัฐอเมริกาทีใ่ ชอกี ระบบหนึง่ เมือ่ เปนระบบอยางนีก้ จ็ ะตองเปนไปในรูปนีว้ า
รัฐบาลตองทำงานใกลชิดกับรัฐสภาจึงตองมีการประสานงานกัน เพื่อใหสิ่งที่รัฐบาลสงไปหรือที่สภาถามมาหรือสงมาเปนไป
ดวยความราบรืน่ เพราะฉะนัน้ บรรดาประเทศทัง้ หลายทีใ่ ชระบบรัฐสภา เชน อังกฤษ ญีป่ นุ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา เยอรมัน
เขาก็จะมีตวั ชวยทีจ่ ะมาเกือ้ กูลหรือทำใหสะดวกขึน้ (facilitate) เพือ่ ใหการประสานระหวางกันเปนไปดวยความเรียบรอย ถาเปนระดับ
นโยบายระดับการเมืองก็มีวิธีประสานที่เรียกวา “วิป” (whip) หรือที่เราเรียกวาคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.)
แตนนั่ เปนระดับการเมือง เมือ่ ลงมาถึงทีไ่ มใชระดับการเมือง แตเปนระดับปฏิบตั ิ หนวยงานใหญทตี่ อ งทำหนาทีน่ กี้ ค็ อื สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีหรือ สลค. ซึ่งทำมาตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว แตลองนึกภาพวาในประเทศที่ใหญโตเชนประเทศไทย
งานซับซอนขึน้ สลค. เพียงหนวยเดียว กรมเดียว งานอืน่ ก็มาก เจาหนาทีก่ น็ อ ย จะไปประสานงานกับรัฐสภานัน้ ก็คงไดแตเพียงรูปแบบ
หรือสวนที่เปนพิธีการ คือสงไป เมื่อสภาสงมาก็รับมาแลวก็นำไปจายตอ แตตองยอมรับสารภาพวาการที่จะใหการสงเรื่องไป
และรับเรื่องมาจากสภาบังเกิดประโยชนสมกับระบบเขาวางไวใหหนวยงานทั้งสอง คือ รัฐบาลและรัฐสภาตองประสานงานไมมีทาง
เรียบรอยไปไดทุกเรื่อง ยกตัวอยางเชน เมื่อสมาชิกรัฐสภาตั้งกระทูถามรัฐมนตรี เขาก็สงกระทูมาให สลค. แตอยาลืมวาเขาไมได
ถาม สลค. เขาถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม เราก็ไดแตเพียงแจงไปยังกระทรวงวาบัดนีม้ กี ระทเู ขามาขอใหจดั การตอบเสีย หลังจากนัน้ ก็หายเขากลีบเมฆไปคือกระทรวง
จะตอบหรือไมตอบ พรอมหรือไมพรอม ก็เปนเรื่องของกระทรวงไปวากันเอง ไมมีคนที่จะไปติดตามไปเรงรัดหรือไปจ้ำจี้จ้ำไช
งานก็เลยไมคอยจะเรียบรอย บอยครั้งจึงมีกระทูคางอยูในสภา ถึงคิวจะตอบแตรัฐมนตรีไมไดไปตอบ ดวยเหตุผลงาย ๆ วารัฐมนตรี
ไมทราบหรือลืม นี่ยังไมไดพูดวาตอบแตตอบไมถูกใจพระเดชพระคุณนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง หรือแมแตกฎหมายที่ สลค. สงไปยังสภา
ตรงนี้ ไ ม ข าดตกบกพร อ ง เขาให ส ง ไปก็ ส ง ไป แต เ มื่ อ ถึ ง เวลาร า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น จะไปเข า คิ ว พิ จ ารณากั น วั น ใด กระทรวง
จะตองไปชี้แจง จะตองมีคนที่จะตองไปติดตามหรือไปประสาน อยางนี้จะมาคาดหมายให สลค. ตองเปนคนทำหนาที่นั้นทุกขั้นตอน
คงจะหายหกตกหลนบาง ในหลายประเทศ เขาจึงตองมีกลไกทีเ่ ล็กรองลงมาจาก สลค. และกลไกนัน้ ก็ควรทีจ่ ะไปอยทู กี่ ระทรวงตาง ๆ
ผมพูดถึงระดับวิป ซึ่งเปนระดับการเมืองระดับนโยบายมาแลวลงมาถึงระดับปฏิบัติการใหญคือ สลค. และเวลานี้กำลังจะลงไปถึง
ระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ ล็กลงไปอีกคือระดับกระทรวงตาง ๆ เอง เราไดสง คนไปดูงานในหลายประเทศกอนป ๒๕๔๖ ก็พบวา ในหลายประเทศ
ที่ใชระบบอยางนี้ เขาจะจัดใหมีเจาหนาที่กระทรวงซึ่งทำหนาที่เปนผูประสานงานระหวางกระทรวงกับรัฐสภา สวนใหญจะเรียกวา
Parliamentary Liaison Officer หรือเรียกยอ ๆ วา PLO ไปประสานกันเอง สลค. ทำใหแลวก็จบอยแู คนนั้ หลังจากนัน้ ก็เปนเรือ่ งของ
กระทรวง ตรงนี้ผมขอหยุดเรื่องนี้ไวกอนวาในหลายประเทศเขามี PLO และเราก็จำเปนจะตองมีกับเขาบาง
มาอีกเรือ่ งหนึง่ เปนเรือ่ งใหม เมือ่ สักครเู ปนความวัวยังไมทนั หายตอไปนีเ้ ปนความควายทีแ่ ทรกขึน้ มา นัน่ คือกระทรวงทัง้ หลาย
จะมีกกี่ ระทรวงก็ตามทานก็ตอ งทำงานประสานกับคณะรัฐมนตรีดว ย เพราะวากระทรวงจะตองสงเรือ่ งมาเขาคณะรัฐมนตรีขออนุมตั โิ นน
ขออนุญาตนี่ ขอใหรับทราบนั่น ขอหารือโนน เปนธรรมดา ที่คณะรัฐมนตรีนั่งประชุมกันอยูทุกวันอังคาร วันพุธ หรือวันอะไรก็ตาม
เปนการพิจารณาเรือ่ งทีม่ าจากกระทรวง ๘๐% อีก ๒๐% อาจจะเปนเรือ่ งทีค่ ณะรัฐมนตรียกขึน้ เอง ทำอยางไรใหเรือ่ งประมาณ ๘๐%
จากกระทรวงตาง ๆ นั้นสามารถเรียบรอย คำวา “เรียบรอย” ในที่นี้หมายความวาเรื่องที่มาจากกระทรวงนั้นถูกตองครบถวน
ไมใชมีแคกระดาษแผนเดียว ขณะเดียวกันก็ไดผานการตรวจสอบจากกระทรวงตาง ๆ มาพอสมควร ไมใชวาอยากไดใครขออะไร
ก็สง มาแลวก็ไปตายเอาดาบหนาคือใครเกีย่ วของก็ไปตรวจเอาเอง คิดอยางนีค้ ณะรัฐมนตรีถกู ฟองมามากแลว เพราะวาคณะรัฐมนตรี
ก็คิดวากระทรวงตรวจมาดีแลว กระทรวงก็คิดวาไมมีเวลาจะตรวจ ถึงตรวจก็ไมมีอำนาจที่จะลงไปควานไดวาถูกหรือผิดอยางไร
คณะรัฐมนตรีคงเกงกวา เพราะฉะนัน้ ใหคณะรัฐมนตรีไปดูเอง สุดทายไมมใี ครดู เมือ่ มีมติคณะรัฐมนตรีออกไปก็กลายเปนผิดกฎหมาย
หรือกลายเปนการทำใหคนอืน่ เดือดรอนเสียหาย ทีนกี้ ถ็ กู ฟอง ยิง่ ในยุคนีเ้ ปนยุคทีศ่ าลปกครองสามารถเขามาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี
ไดเสียดวย นี่พูดถึงวาตบมือขางเดียวคือสงจากกระทรวงเขามาที่คณะรัฐมนตรีก็ยังตองการคนตรวจสอบ แลวเรื่องที่คณะรัฐมนตรี
ทำอีก ๒๐% คือคิดขึน้ แลวก็สงั่ ไปทีก่ ระทรวงใหทำโนนทำนี่ สนองนโยบายรัฐบาลเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ เรือ่ งขาว เรือ่ งน้ำทวม เรือ่ งแกปญ
 หา
ความยากจน เรื่องภัยแลง สารพัดที่คณะรัฐมนตรีอาจจะยกขึ้นซึ่งมีประมาณ ๒๐% เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ สลค. ก็แจงมติไปตาม
กระทรวงตาง ๆ ตอจากนั้นบางทีก็หายเขากลีบเมฆ เพราะวาหลายกระทรวงทำบางไมทำบาง บางทีก็ยังไมทราบวาจะทำอยางไรตอ
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คือไมทราบแมกระทั่งวาจะตองรายงานกลับ กลับมาเมื่อใด กลับมาอยางไร แตสวนใหญจะหายเงียบไปเสียมากกวา ก็กลายเปนวา
ตองตบมืออีกขางหนึง่ ขางหนึง่ คือขางทีก่ ระทรวงเสนอมา ๘๐% ของเรือ่ ง กับอีกขางหนึง่ คือขางทีค่ ณะรัฐมนตรียกขึน้ มา ๒๐% ของเรือ่ ง
รวมกันเปน ๑๐๐% ในสิง่ ทีเ่ ปนงานของคณะรัฐมนตรีไมเกีย่ วกับสภา ตรงนีจ้ งึ เกิดความจำเปนขึน้ ทีจ่ ะตองมีกลไกประสานงานระหวาง
กระทรวงกับคณะรัฐมนตรี ผมขอใชคำวา “กระทรวง” เพราะวาชัดเจน ความจริงถาใชใหถูกอาจจะตองเรียกวาระหวางสวนราชการ
กับคณะรัฐมนตรี เพราะวาอาจจะมีหนวยงานบางหนวยที่ไมใชกระทรวง คณะรัฐมนตรีเคยมีมติมาแลว สลค. ก็พลาดไปจดมติวา
ใหกระทรวงปฏิบตั ิ สุดทายเขารายงานมา ๑๙ กระทรวง ขาดอยหู นวยเดียว รออยนู านวาทำไมถึงไมรายงานผลมาคือสำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อทวงถามก็ตอบมาวาก็เห็นสั่งแตกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรีไมเปนกระทรวง และยังมีหนวยงานที่ไมสังกัดกระทรวงและ
สำนักนายกรัฐมนตรีอกี เชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ เพราะฉะนัน้ คำกลาง ๆ ทีถ่ กู คือคำวา “สวนราชการ” แตขอเรียกวา “กระทรวง”
ไปกอน จำเปนทีเ่ ราจะตองมีกลไกประสานระหวางกระทรวงหรือสวนราชการกับคณะรัฐมนตรี ในบางประเทศเขาก็มจี ริง ๆ ทีผ่ มไปดูงาน
มาครั้งหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งสงรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งตอมาเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันนี้ทานเปนรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีแลวคือคุณสุรชัย ภปู ระเสริฐ ไปดูงานทีอ่ อสเตรเลีย ก็พบวาออสเตรเลียเขาทำเปนระบบมาก เพราะนอกจากเขาจะมี
PLO คือ Parliamentary Liaison Officer ผปู ระสานระหวางกระทรวงกับรัฐสภา เขายังมีผปู ระสานระหวางกระทรวงกับคณะรัฐมนตรี
อีกดวยที่เรียกวา CLO คือ Cabinet Liaison Officer แตออสเตรเลียเขาทำไดดี เพราะวาแมประเทศเขาใหญแตเขาเปนรัฐรวม
งานที่จะเขา Cabinet หรือคณะรัฐมนตรีเขาจึงไมมากเพราะสวนใหญจะแยกไปที่มลรัฐ ขณะเดียวกันเขาก็รวย รวยนี่สำคัญ
เพราะนอกจากจะมี PLO และ CLO หรือผปู ระสานงานระหวางกระทรวงกับรัฐสภาและผปู ระสานระหวางกระทรวงกับคณะรัฐมนตรี
เขายังใหมี DLO หรือ Department Liaison Officer หรือผูประสานงานระหวางหนวยงานเชนกรมกับคณะรัฐมนตรีอีกดวย พวกนี้
ทางกระทรวงจะคัดเลือกแลวสงมานั่งที่ สลค. หรือนั่งกับรัฐมนตรีในบางวัน เมื่อคุณจะตองประสานกันคุณไปนั่งอยูที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ นั่งอยูที่กระทรวงคมนาคม คุณจะประสานไดอยางไร คุณตองมานั่งอยูที่ สลค. หรืออยูกับรัฐมนตรี ถา สลค.
มีอะไรก็จะพูดกับคนนี้ แลวคนนีก้ ไ็ ปกระจายขาวตอกับกระทรวง ใครทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหมานัง่ อยทู ี่ สลค. ของออสเตรเลียจะเทมาก
คือมีอนาคตไกลเพราะไดมานั่งใกลศูนยกลางแหงอำนาจ ภายหลังออสเตรเลียรูสึกวาการที่เขามี ๓ คน คนหนึ่งไปประสานกับสภา
อีกคนหนึ่งมาประสานกับคณะรัฐมนตรี อีกคนประสานกันในระดับกรม เกิดการสิ้นเปลืองก็เลยยุบรวม ๆ กันบาง
ชวงที่เราคิดเรื่องนี้ ไปดูงานแลวก็คิดวาจะทำอยางไรตอดี ผมจำไดวาผมไปปรึกษากับทานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ประจำประเทศไทยขณะนัน้ ทานชีต้ วั ทานแลวบอกวาตัวทานทีม่ วี นั นีไ้ ดเพราะเมือ่ ครัง้ ทีท่ า นไปทำงานกระทรวงการตางประเทศใหม ๆ
ทานไดรับคัดเลือกใหเปนเจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศไปนั่งอยูที่ สลค. ออสเตรเลีย ผมถามวาทานเรียนรูอะไรไดบาง
ทานตอบวามากมายเพราะวาไปนั่งอยูตรงนั้นไมใช “สปาย” (spy) แตไปเปนคนประสานจึงทำใหรูจักคนใน สลค. หนักเขาก็รูจัก
คนในรัฐบาล หนักเขารจู กั คนในคณะรัฐมนตรี หนักเขารจู กั นายกรัฐมนตรี แลวก็ไดเรียนรงู านอืน่ อีกมากมาย เสียดาย ๑-๒ ปเขาก็ใหกลับ
แลวก็สงคนใหมไป
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ระบบผปู ระสานงานในประเทศไทย
เราก็นำเรื่องนี้กลับมาคิดวาประเทศไทยคงจะตองมีบางแลว แตคงจะตองมีคนเดียวใหทำหนาที่เหลานี้ เมื่อผมพนจาก
ตำแหนงไปรับหนาทีอ่ นื่ ทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนใหมคอื อาจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ก็มาสานตอ แลวในทีส่ ดุ ก็ไดคำตอบวา
เราจะตองมี CPLO เรียกเปนภาษาไทยวา “ปคร.” ยอมาจากคำวา “ผปู ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา” ทีจ่ ริงผมเคยทวงติง
ในวันนั้นและอยากจะติงจนถึงวันนี้ดวยวา ฟงชื่อแลวเหมือนกับเปนผูประสานงานระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา สวนที่หายไป
คือกระทรวงหรือสวนราชการ เพราะจริง ๆ คน ๆ นีไ้ มใชผปู ระสานงานระหวางคณะรัฐมนตรีกบั รัฐสภาเทานัน้ คือไมใชเฉพาะระหวาง
ทำเนียบรัฐบาลกับพระที่นั่งอนันตสมาคม แตเปนการประสานระหวางกระทรวงของตนกับคณะรัฐมนตรีหนาที่หนึ่ง และคนเดียวกัน
ก็จะทำหนาที่ประสานระหวางกระทรวงของตนกับรัฐสภาอีกหนาที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นคำที่หายไปนาจะเปนคำวา “สวนราชการ”
แทนทีจ่ ะเปน “ปคร.” อาจจะตองเปน “สคร.” อะไรทำนองนี้ แทนทีจ่ ะเปน “CPLO : Cabinet Parliamentary Liaison Officer” อาจจะตอง
มีคำวา “Ministry” อีกสักคำหนึ่ง เปน “MCPLO” อะไรก็แลวแตจะวากัน ฟงแลวเหมือนยอมาจากมารโคโปโล ใครคิดคำไหนเกกวา
ก็ลองไปคิดดู การทีค่ ำวา “สวนราชการ” หายไปจากชือ่ จึงทำใหหนาทีน่ ดี้ จู ะลดความสำคัญลง หลายคนจะไมตระหนักวาเมือ่ ตัวไดรบั
แตงตั้งใหเปน ปคร. ความคาดหมายนั้นคือใหเปนผูประสานระหวางกระทรวงกับคณะรัฐมนตรี และระหวางกระทรวงกับรัฐสภา
เราเริม่ คิดเรือ่ งนีแ้ ลวก็มกี ารปฏิบตั ใิ นป ๒๕๔๖ ทำไปไดสกั ๒-๓ ปกป็ ระเมินแลวรสู กึ วาดี เพราะหลังจากนำรองไปแลวไดผล ไดผลคือ
งานเร็วขึน้ ถูกตองมากขึน้ เมือ่ เทียบกับเมือ่ กอน ชองโหวชอ งวางมีบา งแตกอ็ ดุ ไปไดมากเหมือนกัน ในทีส่ ดุ อีกไมกปี่ ต อ มาในป ๒๕๕๑
จึงไดออกเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งเรื่องนี้ขึ้นเปนหลักเปนฐานเปนการเปนงานสืบมาจนบัดนี้ เพราะฉะนั้นวาไปแลว
ปคร. อยมู าจนวันนีเ้ กือบ ๑๐ ปแลว เราก็ไดกำหนดไววา เพือ่ ใหงานนีเ้ ปนงานใหญของกระทรวงเราจึงละเลยความสำคัญของกระทรวง
ไมไดเพราะกระทรวงคือฐาน ก็ไดพยายามที่จะใหการคัดคนมาเปน ปคร. นั้นตองเปนคนประเภทที่มีศักยภาพ หลายกระทรวงคิดวา
ตองตั้งจากนักกฎหมาย ซึ่งไมใชไมจำเปน วิศวกรก็ได แพทยก็ได นายชางก็ได แตตองมีฐานะที่สูงพอสมควรในการที่จะไปประสาน
กับกระทรวง คนในกระทรวงเขาพอจะเกรงใจอยูบาง เพราะถาเราไมกำหนดอะไรเลยสุดทายก็คงจะไดซี ๕ ซี ๖ อะไรสักคนขึ้นมา
แลวเขาจะไปประสานอะไรกับใครในกระทรวงได ดังนัน้ จึงไดกำหนดมาตัง้ แตแรกวาคนทีจ่ ะเปน ปคร. จะตองเปนระดับ ๑๐ คือระดับ
รองปลัดกระทรวง
เราไดลองอยางนีม้ าระยะหนึง่ เมือ่ คุยกับทาง ปคร. วาเปนอยางไรบาง ก็มเี สียงบนจาก ปคร. ในยุคแรก ๆ ทีผ่ มเคยไปคุยดวย
ไดรับขอเสนอแนะที่นาสนใจมากวา หนึ่งงานหนัก เมื่อบอกวางานหนักหลายคนคงนึกในใจวาไมเหมือนพวกเราเลยงานเบา ผมรูวา
งานเบาก็เพราะวันนีห้ ลายกระทรวงไมใช ปคร. แตรนุ แรก ๆ ฟตกันอยู ไฟยังไหมฟางอยู เขาจึงมักจะคัดคนทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ ดุ คนหนึง่
ในบรรดารองปลัดกระทรวงหรือซี ๑๐ มาทำหนาที่ เพราะฉะนัน้ งานหนัก เหตุทงี่ านหนักก็เพราะวา สลค. เลนบทไมแข็งวาจะไมประสาน
กับคนอืน่ ในกระทรวงแมแตรฐั มนตรีแตจะประสานกับ ปคร. เทานัน้ รัฐมนตรีกระทรวงนัน้ อยากรอู ะไรก็ไปถาม ปคร. ของตน เมือ่ เจอ
บทนี้เขา ปคร. ก็กลายเปนคนสำคัญ แต ปคร. หลายคนก็เสร็จเหมือนกัน เมื่อรัฐมนตรีมาถามก็ไมรูเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้น
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ก็พนจาก ปคร. ไป เคยพบรองปลัดกระทรวงเปน ปคร. มาพบอีกทีไปเปนผูตรวจ ผมไปถามทานรัฐมนตรีวาเกิดอะไรขึ้น ทานบอก
หนึ่งไมไดลดชั้นเพราะซี ๑๐ เหมือนกัน ขอที่สองทำหนาที่ ปคร. แยมาก แสดงวาเขาใหความสำคัญกับ ปคร. แตนั่นไมเทากับวา
เมื่อเราลองประเมินดูในระยะแรก ๆ นอกจากวาหนึ่งงานจะหนัก ปคร. หลายคนก็ตื่นเตนกับการทำงานนี้ เพราะเริ่มจะมาเดินเลน
หนาหองประชุมคณะรัฐมนตรีไดบาง พบปะผูหลักผูใหญบาง เพื่อนผมคนหนึ่งเปน ปคร. กระทรวงหนึ่งเขาบอกดีกวาเขา วปอ. อีก
ผมถามวาแปลวาอะไร เขาบอกวารจู กั คนมากขึน้ แตเสียงบนจากทุกกระทรวงคือมีแต ปคร. คนเดียวแลวงานมากทำไมไหว หนักเกินไป
แลวอยูไปอยูไปก็เหมือนกับคนที่โลกลืมเพราะทั้งกระทรวงก็จะมาโยนอยูที่ ปคร. แตเมื่อถึงเวลาจะมีโปรโมชั่นหรือความดีความชอบ
ก็จะไมคอยนึกถึงอะไรสักเทาใด กลายเปนคนปดทองหลังพระไป จุดนั้นทำใหเกิดความคิดในเวลาตอมาวาตองใหเครื่องมือแก ปคร.
ก็เลยเกิดผูชวย ปคร. ขึ้น มีทีมงานใหกับ ปคร. เพื่อที่จะใชอะไรตออะไรไดบาง อยางนอยคอมพิวเตอรสักตัว โทรศัพทสักเครื่อง
สวนสิ่งจูงใจใหคนอยากมาเปน ปคร. ก็มี ไมนับคุณงามความดี ความดีความชอบที่กระทรวงจะใหกันเองแลว สลค. ก็ไดใหดวย
แต สลค. ไมสามารถใหเรือ่ งอืน่ หรอก เงินจะแจกก็ไมมี รถจะใหกไ็ มมี อะไรจะใหกไ็ มมี ก็ถอื วาเปนความดีความชอบในการทีจ่ ะไดรบั
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเลื่อนชั้นเร็วกวาปกติ ซี ๑๐ รองปลัดกระทรวงปกติอยูนานบางทีอยูนานจนเกษียณ
ก็ไมมีวันไดสาย ๔ แตเมื่อมาเปน ปคร. จะเปนผลงานหนึ่งที่บวกเขาไปจึงทำใหรองปลัดกระทรวงหลายคนไดสายสะพายชั้นที่
๓ หรือ ๔ เร็วกวาปกติ หรือจะไมเร็วกวาปกติแตกอ็ ยใู นขายทีจ่ ะไดรบั กลายเปนคุณงามความดีทบี่ วกเขาไป ผมจำไดเมือ่ คราว ปคร.
กระทรวงยุตธิ รรม นายธงทอง จันทรางศุ กระทรวงขอสาย ๔ ถาตามเกณฑตอ งใชเวลาอีก แตคณะกรรมการไดพจิ ารณาแลวเห็นวา
เปน ปคร. แลวกระทรวงยุตธิ รรมก็ทำงานไดผลดีเปนทีพ่ อใจ จึงไดขอพระราชทานให สิง่ เหลานีท้ จี่ ะตองคอย ๆ สรางเขาไป วันนีอ้ าจจะ
ยังไมพอ ตองสรางอีก

บทบาทของ ปคร. ในการสนับสนุนการขับเคลือ่ นนโยบายของคณะรัฐมนตรี
๑. บทบาทการประสานงานระหวางกระทรวงกับคณะรัฐมนตรี และกระทรวงกับรัฐสภา
งานของ ปคร. นั้นเราคาดหมายใหทานทำอยู ๒ อยาง อยางแรก ทานจะตองเปนผูประสานงานระหวางกระทรวง
ของทานหรือสวนราชการของทานกับคณะรัฐมนตรี ประสานในการที่จะสงเรื่องมาเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และประสาน
ในการที่คณะรัฐมนตรีสงเรื่องไปเอง ทานชวยไปติดตามดูแล เชนบางเรื่องทานสงมา กระทรวงก็สงมาแคเรื่องพวกนี้ สงกฎหมาย
มาเขาคณะรัฐมนตรี สงเรือ่ งมาใหคณะรัฐมนตรีรบั ทราบ อนุญาต อนุมตั ิ เรือ่ งทีม่ าจากกระทรวงก็ไมพน แคนี้ บางทีกข็ อเงิน บางทีกข็ อคน
ขออัตรา บางทีขอนโยบาย บางทีขออนุมตั ทิ จี่ ะทำเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ บางทีกเ็ ปนเรือ่ งการแตงตัง้ โยกยาย เมือ่ หนาทีห่ รือบทบาทของทาน
มี ต รงนี้ สิ่ ง ที่ รั ฐ บาลคาดหมายจากท า นก็ คื อ ท า นทำหน า ที่ นี้
ไดสมบูรณ คำวา “ทำหนาที่ไดสมบูรณ” ก็คือ ทานตรวจสอบ
ความถูกตอง เราไมไดคิดวาทานตองเปนคนตรวจสอบเอง คือ
ไมไดหวังพึ่งปญญาทาน แตเราหวังพึ่งสติของทาน ในการที่
ทานจะบอกเจาหนาทีท่ เี่ ปนเจาของเรือ่ งซึง่ อาจจะเปนกรม สะกิดให
เขารวู า คุณตรวจเรือ่ งนีห้ รือยัง สลค. เขาเครงครัด ถาเสนอเขาไปสู
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แลวคณะรัฐมนตรีเขาเห็นวาขอมูลผิด
หรื อ ไม ค รบหรื อ ไม ส มบู ร ณ เ ขาจะติ ม าที่ เ รานะ ตรงนี้ ต า งหาก
ทีเ่ ราอยากให ปคร. เปนคนบอกกับกระทรวงของตน การตรวจสอบ
ความสมบูรณ ความถูกตอง ความชัดเจน ขอกฎหมายตาง ๆ ไลมา
ตัง้ แตสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
หรือไม สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเกา ๆ หรือไม สอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลหรือไม สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศหรือไม
ผมย้ำ อี ก ครั้ ง ว า เราไม ไ ด ห วั ง พึ่ ง ป ญ ญาว า ท า นจะต อ งเป น
โดเรมอนไปตรวจสอบเสียเอง แตทา นชวยเปนสติในการเตือนเทานัน้ คือไมเปนปญญาแตเปนสติ เพราะเทียบกับของเดิมเมือ่ ครัง้ สมัย
ยังไมมี ปคร. งานที่มาจากกระทรวงนั้นขาดทั้งสติและปญญา ในสวนสติผมไดเรียนแลววากระทรวงก็คิดวาไปตายเอาดาบหนา

10 

สลค. เกงก็ตรวจเอง ในสวนของปญญาก็ใหไปคิดวาคณะรัฐมนตรีเกงก็ใหไปคิดเองวาควรทำหรือไมควร ถูกหรือผิดกฎหมาย แตวา
กระทรวงอยากไดก็เลยขอมา วันนี้คงไมไดแลวเพราะเวลาเกิดเรื่องมาสมัยกอนคณะรัฐมนตรีก็จะถามวา สลค. ไดตรวจหรือยัง
วันนี้คณะรัฐมนตรีถามวาเรื่องที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปคร. กระทรวงเกษตรและสหกรณตรวจหรือยัง ดูมาหรือยัง
และโดยมากเวลาถามวา สลค. ตรวจหรือยัง สลค. ก็จะรีบตอบทันทีวา ปคร. เขาบอกมาวากระทรวงตรวจแลว ตรงนี้ถึงตองยอน
กลับไปดูวาทานทำงานตรงนี้ไดบริบูรณหรือไมเพียงใด งานตรงนี้ก็คืองาน ๘๐% ที่ผมบอกวามาจากกระทรวง ขณะเดียวกัน
การประสานงานระหวางกระทรวงกับคณะรัฐมนตรีในการสงเรื่องมาที่คณะรัฐมนตรียังมีงานสวน ๒๐% เชน งานนโยบายของ
คณะรั ฐ มนตรี หรื อ งานที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห ก ระทรวงไปทำตรงนี้ ก็ ต กอยู ใ นมื อ ของ ปคร. ด ว ยที่ จ ะต อ งช ว ยติ ด ตามเร ง รั ด
ซึ่งก็เหมือนกันเราไมไดหวังพึ่งปญญาวาทานตองลงไปทำเอง ถึงทานจะเปนซี ๑๐ ถึงทานจะเปนรองปลัดกระทรวง ถึงทานจะเปน
ผูตรวจ หัวหนาผูตรวจ เราไมไดหวังวาทานตองลงไปทำเอง แตทานจะตองเปนสติใหกับกระทรวง ถามวาคณะรัฐมนตรีมีมติมาแลว
ก็แจงมาที่เรา เราจายเรื่องไปแลวคุณทำไปถึงไหน คุณพรอมหรือไมที่จะรายงานกลับมายังคณะรัฐมนตรี คำวา “ผูประสานงาน”
หรือตัว “ป” ก็คอื ทำบทบาทตรงนี้
บทบาทประการทีส่ องทีเ่ ราคาดหมายจากตัว ปคร. ก็คอื การที่ ปคร. เปนผปู ระสานงานระหวางกระทรวงหรือสวนราชการ
กับรัฐสภา ซึ่งพนจากคณะรัฐมนตรีไปแลว คือไปประสานกันเองระหวางกระทรวงทานกับพระที่นั่งอนันตสมาคม กระทรวงมีอะไร
นักหนาที่จะตองไปประสานกับสภา เมื่อทานสงกฎหมายมาเขาคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มีการตรวจสอบจนกระทั่ง
เสร็จเรียบรอย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผาน รัฐบาลสงไปสภา คุณจะไปหวังใหนายกรัฐมนตรีไปเดินตามอยทู สี่ ภาไดอยางไร
คุณจะหวังใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปเดินตามอยูที่สภาไดอยางไร ก็เปนหนาที่ของกระทรวงแลววาตอไปนี้ตองตามไปดูเองวา
รางพระราชบัญญัติของเราไปสภาแลวเขาจัดลงในระเบียบวาระแลวหรือไม วันไหน มีรางอื่นประกบหรือไม หลายกระทรวงพลาด
แมกระทั่งวามีกฎหมายของกระทรวงตนเองสงไปสภา แลวรูเพียงแตวากฎหมายสงไปสภาแลว แตหารูไมวามีรางพระราชบัญญัติ
อีก ๕ ฉบับทีส่ มาชิกสภาเสนอ แลวประธานเห็นวาเปนเรือ่ งเดียวหรือคลายกันก็นำมาจัดไวอยใู นคิว ๖.๑-๖.๕ เมือ่ ถึงเวลาเขายกขึน้ พิจารณา
รวมหมด ปคร. ถึงตองหูกวางตากวางในการที่จะติดตามดูวากฎหมายที่สงไปเขาวาระหรือวาเขาคิวแลวหรือไม จะเปนวันใดอาจจะ
คลาดเคลือ่ น เชน ครบกำหนดวันนัน้ แตเมือ่ ถึงเวลาสภาใชเวลาวันนัน้ ทำเรือ่ งอืน่ มากไปก็เลือ่ นไปอีก ๒-๓ อาทิตย หรือบางทีเปนเดือน
ก็ตอ งตามไปดูตอ อีก ผมย้ำวาประสาน และย้ำนักย้ำหนาวารัฐบาลไมไดพงึ่ ปญญาแตพงึ่ สติ เพราะวา ปคร. หลายคนมาพูดใหผมฟงวา
รัฐมนตรีเขามีเลขานุการรัฐมนตรี มีฝายการเมือง มีสารพัด ทำไมถึงไมไปตามเอง ใชครับ รัฐมนตรีเขาก็ตองมีคนเหลานั้นไปตาม
แตนั่นคือทำใหรัฐมนตรี แต ปคร. นั้นทำใหกระทรวง เพราะฉะนั้นบางเรื่องไมใชที่ทานไปรูมาแลวมาบอกรัฐมนตรี แตทานตองบอก
ปลัดกระทรวง ทานตองบอกอธิบดีกรมทีเ่ ปนเจาของเรือ่ ง ตรงนีจ้ งึ มีความหมายวาเปน “ผปู ระสานงาน” คือ “ป” ระหวางสวนราชการ
กับรัฐสภา ทานตองตามไปดูแมกระทัง่ จนถึงวาเรือ่ งนีเ้ ขาสภาอภิปรายกันเสร็จ สมมติวา สภารับหลักการตัง้ กรรมาธิการ จะตัง้ อยางไร
กรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญ สามัญสงไปคณะไหน ถากรรมาธิการสามัญเราก็ไมตองยุงวามีใครเปนกรรมาธิการ แตหากสง
กรรมาธิการวิสามัญคณะนี้จะตั้งกี่คน มีใครบาง เหลานี้อยูในสติของ ปคร. ทั้งนั้นที่จะตองรับรูและประสาน เมื่อทานเปนผูประสาน
ทานอาจจะตองทำงานใกลชิดกับเลขานุการรัฐมนตรีหรือหัวหนาฝายการเมืองของทานรัฐมนตรี รวมทั้งกับปลัดกระทรวง จนกระทั่ง
เรือ่ งทีไ่ มใชกระทรวงสงไปยังสภาเทานัน้ เรือ่ งทีส่ ภาเขาเปนตนเรือ่ งแตมาเกีย่ วกับกระทรวงของทาน เชน เรือ่ งตัง้ กระทถู าม ไมวา จะเปน
กระทูที่สภาเขาตั้งถามสด หรือกระทูที่ถามเพื่อใหไปตอบในที่ประชุมสภา หรือกระทูที่ถามเพื่อใหตอบลงราชกิจจานุเบกษา อยางนี้
กระทรวงตองรูทั้งนั้นวาบัดนี้มีกระทู ใครเปนคนถาม พรรคไหน ถามวาอะไร ผมเจอแมกระทั่ง ปคร. บางคนมีความสามารถ
จนกระทั่งถึงขนาดรูวาที่ถามคนถามมีมูลเหตุจูงใจอะไร และมองไปอีกขั้นตอนหนึ่งวาถามแคนี้มีอะไรตอเปนขั้นตอนที่สองที่สาม
อยางนี้เกง แตเกงหรือไมเกงคุณก็ไปแสดงฝมือคุณกับรัฐมนตรีคุณเอง แตรัฐมนตรีเปนคนมาชมใหผมฟงวา ปคร. กระทรวงทานเกง
ดูจากกระทูก็เห็นอยูแคนี้ ทานก็เตรียมไปตอบอยางนี้ แต ปคร. อาศัยความเปนขาราชการประจำก็เลยกุกกิ๊ก ซอกแซกไปมาไปได
ความลับมาวามีเบื้องหลังอะไรอีกขั้นตอนหนึ่งตอไป เพราะฉะนั้นที่ผมเตรียมจะตอบทั้งหมดผมตอบอยางนี้ไมไดแลวผมตองเลยไป
ขัน้ ตอนทีส่ องแลวดวยอยางนัน้ เปนฝมอื ของ ปคร. ก็ไปวากันเอง แตกไ็ มไดคาดหมายวาทุกคนจะตองเปนอยางนัน้
รวมความแลว ปคร. ก็ทำอยแู คนี้ ปญหามีอยเู พียงวาทีท่ ำอยแู คนปี้ ระสานกับ “ค” และประสานกับ “ร” ทานทำไดสมบูรณ
หรือไม สิ่งที่จะพูดตอไปนี้ไมไดตำหนิเพราะผมก็รูวาทานมีอุปสรรค มีขอขัดของ มีขอจำกัดมาก เห็นใจดวยคงตองใชเวลาอีกนาน
กวาจะแกขอขัดของได วันนี้หลายกระทรวงไมสูจะใหความสำคัญกับ ปคร. ผมอดคิดไมไดวารัฐมนตรีบางทานไมทราบดวยซ้ำไป
วาในกระทรวงมี ปคร. อยู แตปลัดกระทรวงคงตองรู ขอขัดของประการตอไปก็คอื จะรหู รือไมรไู มแปลก แตหลายสวนราชการมองขาม
⌫  ⌫  ⌫ 
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ปคร. ไป คือรวู า มี ปคร. แตทำอะไรไมให ปคร. รู ไมไดจงใจปดบังแตอาศัยความสะดวกเขาวา ความรวดเร็วเขาวา เพราะฉะนัน้ ทีจ่ ะ
คาดหมายวาให ปคร. สามารถรูวากระทรวงตนเองเสนออะไรไปที่คณะรัฐมนตรีนั้น สุดทาย ปคร. ก็รูพอกับที่หนังสือพิมพวันพุธ
เขาลงวาเมื่อวานมีเรื่องของกระทรวงเขาไปแลว ตามหลักเราหวังวาให ปคร. รูเรื่องตั้งแตวันจันทรวาวันอังคารนี้จะมีอะไรของ
กระทรวงเขา แตที่ไหนไดมารูวันพุธวาเมื่อวานคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องนั้นไปแลวโดยที่ ปคร. ไมรูวาไปเมื่อใด ที่เปนเชนนั้น
ก็หมายความวาเพราะวากระทรวงตั้งแตสำนักงานปลัดกระทรวงมาจนถึงกรมขาม ปคร. ไป อยางนั้นตองไปคิดตอแลววาบกพรอง
ทีต่ วั ปคร. หรือวาบกพรองทีร่ ะบบงานในกระทรวง ก็ทราบวานีเ่ ปนขอขัดของซึง่ คงตองคิดตอไปวาจะทำอยางไร และก็ทราบวากลไก
ทีเ่ ปนเครือ่ งมือของ ปคร. เองในหลายกระทรวงก็ยงั ไมสมบูรณ ไดผชู ว ย ปคร. มาแตกย็ งั ไมไดกลไกอืน่ ทีจ่ ะมาชวยหรือใหความสะดวก
ความจริงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเขาบอกวาตองมีสถานที่ทำงานมีที่พักหลักแหลงดวยซ้ำไป แตหลายกระทรวงก็ไมไดจัด
ในเรื่องเหลานี้ แลวถาไปบวกเขากับบุคลิกภาพของคนที่เปน ปคร. ซึ่งเมื่อใหรูก็จะรู เมื่อไมอยากใหรูก็ไมอยากจะไปรู แลวก็ถือวา
งาน ปคร. เปนงานฝากงานแถม งานจริงคืองานเปนรองปลัดกระทรวง งานผูตรวจ ความบกพรองก็เลยทับเปนทวีคูณตรีคูณ
ในทีส่ ดุ ก็นำมาถึงสิง่ ทีเ่ ปนปญหาในการบริหารราชการในเวลานีโ้ ดยเฉพาะในการทีจ่ ะขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐบาล ปคร. หลายแหง
หลายคนยังไมสามารถที่จะตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของเรื่องได ผมรูวาถาถามวาเพราะอะไร ก็จะตอบวาผมไมรูดวยซ้ำ
วามีเรื่องนี้อยูเสนอมาจากกระทรวงผม ถามีจริงและเปนอยางนั้นจริงชวยกันบนหนอย ทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสิบพันฯ
ทานจะไดนำไปปรับปรุงแกไข สิ่งที่ตองแกไขคือ ปคร. จะตองรู และเมื่อรูแลวก็จะตองมีอำนาจแลวก็มีหนาที่ในการที่จะประสาน
ใหมีการตรวจสอบ ไมใชให ปคร. ตรวจสอบ ประสานใหมีการตรวจสอบวากรมคุณไดดูมาหรือยังเรื่องนี้ ที่เราอุตสาหคัดคนซี ๑๐
ขึ้นมาก็เพราะวาใหเปนคนที่ไปบอกไดวากรมคุณดูหรือยัง ถายังไมไดดูตองดูเสียเพราะ สลค. เขาเครงครัดมากเรื่องนี้ คณะรัฐมนตรี
เครงครัด คุณเช็กหรือยังวาขัดกฎหมายหรือไม ถาเช็กแลวคุณเช็กกับใคร ถาโทรไปถามอัยการก็ตอ งไปขอหนังสือเตรียมไว สิง่ เหลานี้
เปนสิง่ ที่ ปคร. ตองทำทัง้ นัน้

๒. บทบาทการหาขอยุติกับสวนราชการที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะนำเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ที่จริงคาดหมายให ปคร. ทำสิ่งหนึ่งมาตั้งแตตนแลวคือ เรื่องที่สงจากกระทรวงหรือสวนราชการไปยังคณะรัฐมนตรี
เขามีหลักอยูวาควรจะเปนเรื่องที่มีความขัดแยงกันนอยที่สุด สมัยกอนผมจำไดตอนที่ผมเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปแรกกระทรวง
จะมีทัศนคติวาอะไรที่กระทรวงทำไดก็คงทำไปนานแลว แตเพราะวาทำไมได เพราะวาขัดกับอีกกระทรวงหนึ่งก็สงใหคณะรัฐมนตรี
ชี้ขาด ทัศนคตินี้ไมผิดเพราะวาคณะรัฐมนตรีมีไวชี้ขาดการบริหารราชการแผนดิน แตปญหากระทรวงเจาของเรื่องกับกระทรวง
คูพิพาทหรือคูกรณีไดหาทางคุยกันแลวหรือไม รอยละ ๙๐ ยัง และไมคุยกันดวย เพราะอะไร คำตอบมี เพราะรัฐมนตรีคนละพรรค
เพราะฉะนั้นบอยครั้งในอดีตที่ สลค. จะตองทำตัวเปนคนกลาง สมัยผมเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำบอยมาก สมัยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีคนตอ ๆ มาก็บอยมาก คือกอนที่เราจะนำเรื่องนี้เขาไปในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสุดทายกลายเปนเรื่องกระทรวง ก
แยงกับกระทรวง ข จึงขอใหคณะรัฐมนตรีชี้ เราก็จะเชิญกระทรวง ก และกระทรวง ข มาประชุมดวยกัน และก็อาจจะมีกระทรวง ค
กระทรวง ง จนถึง ฮ มาชวยนัง่ เปนเพือ่ น คือพาดพิงกระทรวงไหนก็เชิญมา เกีย่ วกับกฎหมายเชิญสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิญสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาคุยกัน คุยกันมาก ๆ จนถูกหาวาเปน
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คณะรัฐมนตรีนอย คุยกันเพื่อที่จะใหรูวามีทางใดที่เราจะยุติปญหานี้ หรือขัดแยงกันอยู ๖ ขอทำอยางไรที่จะใหเหลือนอยที่สุด
ซัก ๑-๒ ขอใหคณะรัฐมนตรีชกี้ พ็ อแลวทีเ่ หลือนาจะจบลงไดโดยเหตุโดยผลตรงนีท้ ว่ี า กัน ก็สำเร็จบางไมสำเร็จบาง จะไปหวังใหสำเร็จหมด
ก็คงยาก แตผมจำไดวาที่สำเร็จก็มีมาก และบอยครั้งที่เวลาเชิญประชุมรัฐมนตรี ๒-๓ กระทรวงที่เกี่ยวของก็มาเอง มีอยูครั้งหนึ่ง
ผมตกใจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยขณะนั้นมาเอง เพราะทานมีปญหากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องสงมาแลววาให
คณะรัฐมนตรีชี้ เราก็ไปเชิญกระทรวงพาณิชยเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณมา หวังแควา ระดับซี ๙-๑๐ มาก็พอแลวทานก็กลับไป
รายงานกระทรวงท า นเอง แต รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย ม า รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็ เ ลยมาบ า ง
พอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมาก็กลัวตะลุมบอนไมไดก็ไปชวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอื่นพรรคเดียวกับตัวมาอีก
พอคุยไปคุยมา ทีนี้ปญหาคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยทานอยูพรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อยอู กี พรรคหนึง่ หัวหนาพรรคทัง้ สองพรรคกลัวลูกพรรคตัวจะเพลีย่ งพล้ำ หัวหนาพรรคไมไดเกีย่ วกับเขาแตกม็ าดวย คุยไปคุยมาก็จบลง
ผมจำได มติตอนที่จบลงขำมากจบลงดวยไมมีอะไรขัดของแลว แตกระทรวงที่พิพาทขอใหนำเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ผมถามวา
จะนำไปเขาเพือ่ อะไรก็ในเมือ่ จบไปแลว ไดคำตอบวาเพือ่ ใหรวู า จบแลว ไดความดีความชอบ ไดหนา ผมก็คดิ วาก็ดผี มก็ไดหนาเหมือนกัน
ดวยวาเราทำใหเรื่องจบได สุดทายก็นำเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวามีขอพิพาทเรื่องนี้แตจบลงเรียบรอยจึงรายงานคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ คณะรัฐมนตรีก็รับทราบโดยใชเวลาประมาณครึ่งนาทีโดยไมจำเปนตองวิพากษวิจารณอะไร แตรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ไดรับคำชมจากทานนายกรัฐมนตรีไปแลว จำไดวาทานนายกรัฐมนตรีบอกวาอยากใหกระทรวงตาง ๆ หาทางจบลงแบบนี้ สันติวิธี
ปรองดองแหงชาติ
บางเรือ่ งไมไดใหญโตขนาดนัน้ เราก็หวังวา ปคร. ทีจ่ ะเปนคนทำหนาทีน่ ี้ ผมไมไดหมายความวา ปคร. ของกระทรวงหนึง่
ไปเชิญรัฐมนตรีอีกกระทรวงหนึ่งมา ปคร. มีกันอยูทุกกระทรวง กอนที่จะทำเรื่องจากกระทรวงไปเขาคณะรัฐมนตรีวามีปญหา
อยางนี้ขอใหคณะรัฐมนตรีชี้ ทานลองจัดประชุมภายในหารือระหวางกระทรวงทานกับอีกกระทรวงหนึ่ง หรือกระทรวงที่เกี่ยวของ
หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยมากก็จะเกี่ยวกันอยูอยางนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน ก็เชิญกันมาไดหรือไม ทำกันไปเอง เชื่อเถอะวาปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกไดดั่งใจจง คนเราถามีเอกสารโตไป
ตอบมาก็ say no ทัง้ นัน้ แตพอมานัง่ คุยกันเห็นหนาเห็นตาบางที ปคร. ตอ ปคร. มานัง่ ประชุมกันโดยที่ ปคร. ทัง้ สองไมมสี ว นไดเสีย
เพราะมาจากกรม แตพอมานัง่ ประชุมกัน ปคร. คนนี้ วปอ. รนุ เดียวกันกับ ปคร. คนนัน้ ไมกอ็ ยอู สั สัมชัญรนุ เดียวกันมา ไมกอ็ ำนวยศิลป
รุนพี่รุนนอง สังคมไทยมีอยูแคนี้ คุยไปคุยมาก็จบลงได แตบางทีจบ กลับไปอธิบดีก็ยังไมยอมก็คอยวากันใหมคอยสงมาที่ สลค.
แลว สลค. คอยไปหาคนที่เรียนรุนเดียวกับอธิบดีมาคุย แตหมายความวา ปคร. ตองใชวิริยะอุตสาหะตรงนี้กอน ซึ่งตรงนี้ผมเห็นวา
ยังมีความบกพรองอยอู าจจะเพราะไมกลาทำ บกพรองคือบกพรองในหนาทีไ่ มใชวา บกพรองเปนความผิดอะไร บกพรองคือยังไมอยากทำ
หรือยังไมกลาทำ
๓. บทบาทการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
อีกประการหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล การที่จะให ปคร. ทำหนาที่ “ป” คือประสานกับคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องที่สงมาเขาคณะรัฐมนตรีถึงกระทรวงจะไมทำ สลค. ก็ตองทำอยูดี แตเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติออกไปถากระทรวงไมทำ
ก็ยากทีจ่ ะมีคนอืน่ ทำ Job Description หรือภารกิจอยางหนึง่ ของ สลค. คือตองเปนคนติดตามมติคณะรัฐมนตรี แตทา นลองคิดดูวา
สลค. ของทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอำพนฯ ทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสบิ พันฯ ทานจะไปมีปญ
 ญาติดตามมติคณะรัฐมนตรี
ไดอยางไร คณะรัฐมนตรีประชุมกันทุกวันอังคาร อังคารหนึง่ ก็มมี ติประมาณ ๕๐ เรือ่ ง แลวปหนึง่ มีกอี่ งั คาร แปลวาปหนึง่ มีกมี่ ติคณะรัฐมนตรี
ถานับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยพระยามโนปกรณนิติธาดามามีกี่มติ มติเหลานั้นไมใชมติที่สั่งให สลค. ทำ แตเปนมติ
ทีส่ งั่ ใหกระทรวงทัง้ หลายทำทัง้ นัน้ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไปทำอยางนัน้ ใหกระทรวงการคลังไปทำอยางโนน แลวถากระทรวง
ไมทำหรือไมสนใจหรือไมนำพา ถามวาใครจะไปตาม เวลาผมไปชี้แจงงบประมาณกรรมาธิการงบประมาณเคยถามผม ผมจำได
คนถามผมคือนายชัย ชิดชอบ ถามผมวาทานเลขาฯ คณะรัฐมนตรีมมี ติโครม ๆ กันออกมา ทานใชคำไดดวี า เหมือนหมูหมาออกลูก
แลว สลค. เคยไปติดตามบางหรือไมวากระทรวงนั้นเขาทำตามหรือไม ผมบอกวาตามกฎหมายเรามีหนาที่ ทานก็บอกวาแลวคุณ
ติดตามบางหรือไม คุณติดตามอยางไร ผมก็บอกวามีจดหมายไปถามวาคุณทำหรือยัง ทานก็บอกวาไมไดคุณตองไปดู จะไปดู
ไดอยางไรเพราะ สลค. ไมมีผูตรวจ ก็ตองพึ่งพาสำนักนายกรัฐมนตรี แตสำนักนายกรัฐมนตรีมีผูตรวจกี่คน ลำพังเรื่องที่ตองไปตรวจ

⌫  ⌫  ⌫ 

13

ตามปฏิทินของตัวเองก็มหาศาลตองไปนั่งติดตามมติคณะรัฐมนตรีอีก โดยเฉพาะทุกเรื่องอีกก็ยิ่งยาก ความจริงควรจะมีระบบ
ตรวจตนเองคือกระทรวงเปนคนตรวจ เสร็จแลวรายงานมาที่ สลค. แลว สลค. ก็จะรายงานไปทีค่ ณะรัฐมนตรี สลค. ไมเคยเก็บเงียบ
ไวเองหรอก มีบา งทีเ่ รือ่ งใดคณะรัฐมนตรีสนใจเปนพิเศษก็จะบอกใหรายงานทุก ๑๕ วัน ใหรายงานทุก ๓๐ วัน ใหรายงานทุก ๓ เดือน
ถึงขนาดอยางนั้นแลวก็ยังมีบางกระทรวงไมรายงาน มีอยูคราวหนึ่งผมเรียกใหเจาหนาที่มาชวยกันดูกระทรวงรายงานมาวาเดือนนี้
เหมือนเดือนกอน ตืน่ เตนมากเห็นประโยคนี้ เขาไมรจู ะรายงานอะไรเพราะไมมอี ะไรดีขนึ้ แตกเ็ หมือนเดือนกอน เดือนหนาเขาก็คงบอกวา
เหมือนเดือนที่แลว หนักเขาคณะรัฐมนตรีก็คงเบื่อไปเองไมอยากรูแลว

การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลผานนโยบายสาธารณะ
เรากำลังพูดถึงวารัฐบาลเขาใหมาบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลตองเปนผูกำหนดนโยบายสาธารณะหรือที่เรียกวา
Public policy นโยบายสาธารณะทีร่ ฐั บาลจะตองเขาไปเกีย่ วของนัน้ มีอยู ๓-๔ ระดับ
๑. รัฐธรรมนูญกำหนดไวในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นั่นคือบังคับไมวา
ใครจะมาเป น รั ฐ บาลคุ ณ ก็ ต อ งใช น โยบายนี้ สมั ย ก อ นไม มี แ นวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ
ใครมาเปนรัฐบาลก็กำหนดเอง ตั้งแตป ๒๔๙๒ เปนตนมาเราไปไดแบบอยางมาจากเยอรมันวา
ถาไมใสนโยบายกลางเอาไวในรัฐธรรมนูญบาง รัฐบาลที่มาใหมจะกำหนดนโยบายสะวี้ดสะวาด
แกวงไกวเกินไป เพราะฉะนั้นตองมีแนวนโยบายของรัฐหรือ state policy สวนที่รัฐบาลจะมา
ทำอะไรกันตอนั้นเปน government policy นโยบายของรัฐบาล ซึ่งตองเล็กกวานโยบายของรัฐ
ไมวาพรรคเอียงซายเอียงขวาเขามาคุณตองอยูใตนโยบายของรัฐ เยอรมันก็กำหนดแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐไมกี่มาตราไวในรัฐธรรมนูญ แรก ๆ เราก็ทำอยางเยอรมันใสไวในไมกี่มาตรา
พอใหเปนเคามูลแลวหลังจากนั้นรายละเอียดหรือนโยบายอื่นที่พิเศษคุณก็ไปกำหนดเอาเอง
เพราะคุณเปนรัฐบาลคุณหาเสียงมา มาหลัง ๆ หนักเขาจนถึงปจจุบนั ไปดูใหดแี นวนโยบายพืน้ ฐาน
แหงรัฐในหมวด ๕ ยาวกวานโยบายที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณฯ แถลงตอสภาอีก ละเอียดมาก
เสียจนกระทั่งไมรูจะเหลืออะไรใหรัฐบาลคิดตอแลว รัฐธรรมนูญกำหนดนโยบายของรัฐไปไกล
จนกระทั่งรัฐตองสงเสริมเกษตรแปรรูปไปถึงโนนแลว ตอนเขาสภา มีคนถามวาทานประธาน
ทีเ่ คารพ อะไรคือนโยบายในรัฐธรรมนูญเรือ่ งเกษตรแปรรูป มีคนตอบดีวา ทำสับปะรดกระปองไงละ
ตัง้ แตนนั้ มาก็เลยประชดจนเดีย๋ วนีว้ า รัฐธรรมนูญเขียนกระทัง่ วารัฐบาลตองทำสับปะรดกระปอง แตนโยบายของรัฐทีอ่ ยใู นรัฐธรรมนูญ
หมวด ๕ นั้น แมรัฐบาลจะไมไดเปนคนกำหนดแตรัฐบาลตองทำตามถึงปตองรายงานสภาวาทำงานไปถึงไหน ตองเย็บเปนเลม
ตองทำรายงานประจำป อุปสรรคมีอะไร สภาก็จะใชเปนคมู อื ตรวจขอสอบ ปญหามีวา รัฐบาลไดทำอะไรบางในนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ
และทำไปถึงไหน ใครคือรัฐบาล ถาพูดโดยแคบ ๆ ก็คือทานนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณฯ และคณะของทานไมกี่คน แตพูดใหกวาง
government ในที่นี้ก็คือ ๒๐ กระทรวง ๑๔๐ กวากรมทั้งนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่กระทรวงทั้งหลายจะตองรายงานมาวาไดทำอะไร
ไปถึงไหน เพื่อสนองแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญขอใด อยางไร บางครั้งไมใชตั้งอกตั้งใจรายงานเปนเรื่องเปนราวกำลัง
จะเสนอขอเรื่องอื่นแตก็จะติ่งมาดวยวาเรื่องที่เสนอมานี้ไมไดวาอยากทำอยากไดใครดีแตเปนนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๔ สลค. รกู เ็ ก็บใส record เอาไววา กระทรวงนีเ้ ขาไดสนองนโยบายในรัฐธรรมนูญขอนัน้ แลวสิน้ ปกจ็ ะไดดงึ ออกมารวมกันได
อยางนี้ก็เปนหนาที่ ปคร. เพราะฉะนั้น ปคร. ที่เกงและอยูมานานเมื่อรูวาจะมีการเสนอเรื่องอะไรไป เขาอาจจะแนะนำกรมก็ไดวา
เรื่ อ งที่ คุ ณ จะเสนอขอคณะรั ฐ มนตรี คุ ณ อย า บอกแต เ พี ย งว า สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ข อ นั้ น
คุณบอกไปดวยวาสอดคลองกับนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมาตรานั้น คุณบอกไปดวยวาสอดคลองกับนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอสภา
ขอนีห้ นาโนน ผลดีกค็ อื วาทำใหหนักแนนจนคณะรัฐมนตรีตอ งอนุญาต แตขณะเดียวกันผลพลอยไดกค็ อื ไดชอื่ วาไดตอบสนองนโยบาย
และขับเคลือ่ นนโยบายบางเรือ่ งไปแลว อยางนีท้ เี่ ราคิดวา ปคร. คงจะตองมีบทบาทบาง แตกย็ ้ำอีกวาคงตองใชเวลากวาทีเ่ ราจะทำให
สามารถทำขนาดนั้นได แตเมื่อเราหวังพึ่งทานใหเปนสติทานก็ตองสะกิดเพราะบางทีกรมเขาก็ไมไดคิด ยิ่งเรื่องที่มาจากกรม
ทีไ่ ดอธิบดีใหมหมาด ๆ ทานก็ไมไดคดิ คำวาขับเคลือ่ นนโยบายคือตรงนี้
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๒. นโยบายระดั บ ที่ ๒ ของประเทศที่ มี ค วามสำคั ญ ลดหลั่ น ลงมาจากนโยบายในรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ คื อ นโยบายรั ฐ บาล
ทีน่ ายกรัฐมนตรีไปยืนอาน ๔๐ กวาหนาในสภา ตรงนีด้ จู ะเปนการบานที่ ปคร. ควรจะไดอา น และนาจะเปนคนเดียวในกระทรวงดวยซ้ำ
ที่นาจะจำนโยบายนั้นไดมากที่สุด และก็ชวยสะกิดหรือเตือนสวนราชการภายในกระทรวงของทานวามีนโยบายนี้ดูอยางไรก็เปนเรื่อง
ของกระทรวงเรา ดูอยางไรก็เรือ่ งกรมของคุณ แลวเวลานีผ้ า นมากีเ่ ดือนแลวคุณขยับอะไรไปถึงไหน ถารักกันชอบกันก็เตือนกันอยางนี้
ถาไมรกั กันไมชอบกันทานบอกปลัดกระทรวงและบอกรัฐมนตรีไปเลยวานโยบายรัฐบาลหนาที่ ๘ ขอที่ ๑๒ เปนเรือ่ งของกระทรวงเรา
ผมรู สึ ก ว า จนบั ด นี้ ยั ง ไม มี ก ารเคลื่ อ นไหวอะไรเลย และโอกาสที่ ค วรจะเคลื่ อ นไหวมี แ ล ว แต ผ า นไปโดยที่ ไ ม ไ ด เ คลื่ อ นไหวและ
จะรอเคลือ่ นกันตอนไหน ตอนน้ำทวมหนหนาหรืออยางไร อยางนีท้ ี่ ปคร. จะตองบอก ฉะนัน้ ผมจึงไดเรียนวา ปคร. คงจะตองมีบทบาท
ในการเปน center หรือศูนยกลางในการที่จะประสานเมื่อเกิดกรณีขัดแยงหรือไมลงรอยหรือปรับความเขาใจกันระหวางสวนราชการ
ตาง ๆ ในกระทรวงเดียวกันหรือกับตางกระทรวง ถาในกระทรวงเดียวกัน ปคร. ยิ่งถาเปนซี ๑๐ เดิมอยูแลวทานมีอำนาจ แตพอ
กับตางกระทรวงทานก็ประสานกับ ปคร. กระทรวงอืน่ ทีท่ า นรองสิบพันฯ พูดเมือ่ สักครตู อนกลาวตอนรับวา จะให ปคร. ไดมโี อกาสรจู กั กัน
เมื่อทานไดมีโอกาสรูจักกันทานจะไดรูวาทานจะตองพูดคุยกับ ปคร. คนใด ที่เราพยายามก็คือวาเราไมอยากใหกระทรวงเปลี่ยน
ปคร. บอย ไมใชวา รจู กั กันวันนีว้ นั มะรืนนีย้ า ยไปแลว อีก ๓ เดือนเลยตองจัดสัมมนาใหม แลวหลังจากนัน้ ถัดมาอีกเดือนก็ยา ยอีก
๓. อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทานตองชวยติดตามวานโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องนี้คนละเรื่องกันแลว เปนระดับที่ ๓
ระดับที่ ๑ คือหมวด ๕ ระดับที่ ๒ คือทีย่ นื แถลงในสภา ระดับที่ ๓ คือคณะรัฐมนตรีสงั่ ทุกวันอังคารนัน่ ก็นโยบาย บางทีกไ็ มไดอยใู นสิง่ ที่
รัฐบาลแถลง เพราะตอนแถลงรัฐบาลไมคิดวาจะเกิดเรื่อง ตอนนายกรัฐมนตรียืนแถลงก็ไมคิดวาน้ำจะทวม เพราะฉะนั้นบัดนี้
เมือ่ น้ำทวมคณะรัฐมนตรีอาจจะมีนโยบายอะไรออกมาในวันอังคาร ตรงนีก้ เ็ ปนหนาทีท่ ี่ ปคร. จะตองเปนหูเปนตาแทนรัฐบาลในกระทรวง
คือทานมี Honor คือไดรับเกียรติจากรัฐบาล ทานเปนผูแทนรัฐบาลในกระทรวงนั้นในการทำหนาที่นี้ หนาที่นี้ก็ย้ำอีกวาเปนสติใหกับ
กระทรวง ลองคิดดูหรือยังวาเราจะทำอะไรสนองนโยบายนี้ไดบาง ให ปคร. คิดอาจคิดไมออกแตกรมตองไปคิด ถากรมคิดไมออก
ก็บอกเขาไปวา ใหคณ
ุ มาเปน ปคร. ผมจะขอไปเปนอธิบดีกรมปาไมแทนอะไรทำนองนี้
ทั้งหมดที่วามานี้ผมพยายามจะลำดับใหเห็นวาเราสราง ปคร. ขึ้นเหมือนในตางประเทศเพราะวาตองการใหทานทำอะไร
สวนใดที่ทานอาจจะยังไมไดทำซึ่งเห็นใจวาทานมีขอจำกัด ผมจึงไดเอยถึงขอจำกัดตั้งแตตน
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การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประสานงาน
วันนีก้ า วไปไกลมาก ผมถาม สลค. วา CABNET คืออะไร สมัยผมไมมี ก็ไดความวาสมัยนีม้ ี CABNET หวังวาใหกระทรวงตาง ๆ
เวลาจะสงเรื่องอะไรมาที่คณะรัฐมนตรีสามารถสงมาโดยการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสได ผมถามวาไดผลหรือไม ความจริงเรื่องนี้ดี
การลดกระดาษเปนสิ่งที่คิดมานานแลว ตั้งแตสมัยผมก็พยายามจะใหลดกระดาษจะไดนอยลง บัดนี้พัฒนาไปจนกระทั่ง CABNET
กระทรวงจะสงเรือ่ งอะไร หรือจะรายงานอะไรมาที่ สลค. หรือคณะรัฐมนตรีทา นก็มาทางสือ่ สารอิเล็กทรอนิกสได แลว สลค. ก็นำมาผลิต
จะผลิตเปนกระดาษหรือจะผลิตเปนซีดีก็แลวแตจะผลิต ไดความวาวันนี้ปญหาในหลายกระทรวงเกิดจากกระทรวงสงโดยไมเกี่ยว
อะไรกับ ปคร. ปคร. ก็ไมรวู า เขาสงอะไรกันไปบาง ถา ปคร. รู ปคร. ก็คงจะกำชับวาใหสง ทางอิเล็กทรอนิกส แตกค็ งจะมีบา งบางเปอรเซ็นต
ที่ ปคร. รแู ต ปคร. ก็ไมสนใจและไมนำพา เพราะฉะนัน้ สุดทายก็ไมใช CABNET เมือ่ สมัยผมหรือเมือ่ สมัยทานเลขาบวรศักดิฯ์ คณะรัฐมนตรี
ยังไมคอ ยจะชินกับอิเล็กทรอนิกส จอทีต่ งั้ อยขู า งหนาไมมใี ครกลาไปแตะ ประการทีห่ นึง่ ถาไปแตะแลวมีอะไรเกิดขึน้ คนขาง ๆ ก็จะรวู า
ใชไมเปน ประการทีส่ องไปแตะโนนแตะนีเ่ ดีย๋ วเครือ่ งเขาเสียอีก แตวนั นีห้ ลายปเขาคณะรัฐมนตรีกช็ นิ สลค. ก็ชนิ ชินกับระบบสือ่ สาร
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ก็ตองกลับไปวาถาเรายอมรับกับนโยบาย CABNET เปนสิ่งที่ถูกและควรจะตองทำและไดผลดีนานาประการ
กระทรวงจะสงเอกสารมาที่ สลค. หรือคณะรัฐมนตรีกค็ วรจะตองมาโดยระบบ CABNET ใหมากขึน้ เทาทีจ่ ะทำได นีก่ เ็ ปนอีกเรือ่ งหนึง่
ที่ตองยอนกลับไปฝาก

ระบบ ปคร. ในอนาคต
ความจริงแลวความฝนของการมี ปคร. ถาเต็มรูปมันไมไดเพียงแตใหทานเปนผูประสานระหวางสวนราชการ
ของทานกับคณะรัฐมนตรีและกับรัฐสภา แตจริง ๆ แลวเปนการประสานระหวางทานกับรัฐบาลกับรัฐสภาทัง้ ระบบ คำวา
“ทั้งระบบ” แปลวาไมใชเฉพาะเรื่องที่เขาคณะรัฐมนตรี และไมใชเรื่องที่ไปเขาสภาเทานั้น ในทุกเรื่องที่จะตองติดตอ
กับสวนราชการของพวกทานควรจะตองใช ปคร. เปนศูนยกลางแตเพียงผเู ดียวและไปจายเรือ่ งตอ นัน่ คือตองมีเครือ่ งมือเครือ่ งไม
มีสตาฟให ปคร. มาก ๆ แตนนั่ คือความฝนทีเ่ ต็มรูป
ถาทานมีโอกาสสัมมนาแบบนี้กับสำนักราชเลขาธิการทานก็จะไดยินเจาหนาที่ชั้นผูใหญสำนักราชเลขาธิการบนอยูเนือง ๆ
วาฎีกาที่ราษฎรทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปกติ สลค. ไดรับมาก็จะตองประสานไปที่สวนราชการเพื่อจะขอขอมูลวามีคนถวายฎีกา
ขอพระราชทานความเปนธรรมเรือ่ งนีเ้ รือ่ งนัน้ ซึง่ เรือ่ งนีเ้ กีย่ วกับกระทรวงของทานจึงควรชวยตรวจสอบขอเท็จจริงวาไปอยางไรมาอยางไร
และทานจะบำบัดปลดเปลือ้ งความทุกขไดอยางไร แลวก็รบี แจงกลับมาเพือ่ จะนำความกราบบังคมทูลเพือ่ ประกอบพระบรมราชวินจิ ฉัยตอไป
หายไป ๓ ปกระทรวงไมตอบ จะไปตอบไดอยางไรในเมื่อราษฎรฎีกากลาวโทษกระทรวงนั้น พอเราถามไปกระทรวงนั้นก็ตองคิดวา
ตนเปนจำเลยทำไมจะตองรีบตอบ เมื่อกระทรวงตอบชาขอมูลก็ไมสมบูรณที่จะนำความกราบบังคมทูลฎีกานั้นก็ชะลออยูนาน
ทานราชเลขาฯ จะกระซิบบอกผมเสมอวาอาจารยชวยบอกกระทรวงเขาหนอย เรื่องนี้ไมเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ผมฝนวาถาเต็มรูป
ตอไปเรื่องอยางนี้ก็จะประสานไปที่ ปคร. ดวย ปคร. จะตองทราบวามีฎีกาสงมาเรื่องหนึ่งคุณชวยไปตามใหหนอยหายไปนาน
เกิน ๓ เดือน ไปถึงไหน ไปเรงรัด ถายังชาอีกคุณฟองรัฐมนตรี ฟองปลัดกระทรวง ฟองใครก็วากันไป นี่คือเต็มรูปจะตองไปถึง
ขัน้ อยางนัน้ ไดคอื ประสานงานระหวางกระทรวงกับรัฐบาลทัง้ หมด โดยไมตอ งไปอยทู ี่ “ค” คือคณะรัฐมนตรีทงั้ นัน้ เพราะผมไดย้ำแลววา
อยางเรื่องฎีกา คณะรัฐมนตรีไมเกี่ยวแตถาเกิดอะไรคณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบ
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ผมเคยคุยกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมา ๑-๒ คนแลววาวันหนึ่งเราจะพัฒนาไปจนกระทั่งเปนเหมือนออสเตรเลียไดหรือไม
คือใหกรมหรือกระทรวงสงคนมานั่งอยูที่ สลค. แตดูเหมือนจะลำบาก เพราะวาเราหวังฝากผีฝากไขใหทานประสานกับกระทรวง
ทานก็ตองอยูกระทรวง เคยมีคนเสนอผมวาทำไมไมคิดอยางนี้ แทนที่จะนั่งอยูที่กระทรวงแลวมาประสานกับ สลค. เอาคน สลค.
ไปนัง่ กระทรวงใหหมดทัง้ ๒๐ กระทรวง แลวก็นงั่ ประสานกันตรงนัน้ นีก่ อ็ าจจะเปนทางออกหนึง่ ถาถึงเวลาตอนนัน้ สลค. ก็จะไดซี ๑๐
เพิม่ อีก ๒๐ คน แลวก็ตดั ซี ๑๐ กระทรวงละคนออกใหหมด ดีไหมครับ
เหลานี้คือพัฒนาการในอนาคตทั้งนั้นที่อาจจะคิดตอไปได เพราะผมดูแลวรูปแบบนี้ยังไปอีกยาว ไปอีกยาวก็เพราะวา
พิสูจนวาไดผลดี ที่วามาทั้งหมดไมไดหมายความวาทานใชไมได แตกำลังเสนอวาที่ใหทานมาเปนศูนยกลางนั้น ใหทานทำเรื่องนี้
ใหมากขึน้ ใหทา นเอาใจใสเรือ่ งการดูแลความถูกตองของเอกสารซึง่ วันนีก้ ด็ จู ะทำไดดพี อควรแลว แตทำอยางไรทีท่ า นจะเปนศูนยกลาง
ในการประสานกับ ปคร. ของกระทรวงอืน่ ในการทีจ่ ะเรงรัดการขับเคลือ่ นนโยบายเพราะวากลายเปนเรือ่ งสำคัญของรัฐบาล ในเวลาที่
สภาจะตั้งกระทูอภิปรายไมไววางใจเขาวัดจากตรงนี้เพราะวารัฐธรรมนูญเขียนไววา ในการบริหารราชการแผนดินคณะรัฐมนตรี
จะตองปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายทีแ่ ถลงตอรัฐสภา เพราะฉะนัน้ เราสัมมนากันในวันนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะซักซอมความเขาใจ
วาทำอยางไรใหทานสามารถเพิ่มขีดความสามารถในสวนตรงนี้ได สวนที่ทานจะคิดวาจะทำก็ไดแตขาดโนนขาดนี่ก็ใหทานบอก
กับ สลค. เขาก็มกี ำลังภายในทีจ่ ะไปผลักดันตอ ตอนทีจ่ ะบอกวาใหตงั้ ซี ๑๐ หนึง่ คนจากกระทรวงเปนตอนนัน้ ก็คยุ กับ ก.พ. อยนู าน
เพราะเมื่อตอนที่มีการเสนอใหตั้งเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศประจำกระทรวง กระทรวงละ ๑ คน ก็กำหนดวาตองตั้งจากซี ๑๐
เหมือนกัน เขาเรียก CIO ใครทีเ่ ปนทัง้ ปคร. และ CIO อยใู นคน ๆ เดียวก็จะหนักหนอย วันหลังอาจจะมีอะไรแปลก ๆ มาก็อาจจะ
มาลงทีค่ นนีอ้ กี แมกระทัง่ ทานอาจคิดวาใหทำก็ยนิ ดีแตหนักหนอยแตชว ยใหอนิ เซนทีฟ ใหรวี อรด มีรางวัล มีอะไรตออะไรทีต่ อ งสมนาคุณ
กวานีบ้ า ง ก็ใหลองเสนอทานรองสิบพันฯ มาวาตองการอะไร ตอนทีจ่ ะพัฒนาใหเสนอเครือ่ งราชอิสริยาภรณใหเปนพิเศษนัน่ ก็มาจาก
การที่ ปคร. เปนคนเสนอ ถาจะมีอะไรพิเศษอีกทานก็ลองบอกมาเพือ่ จะทดแทนเพราะวาทานก็ยงั ตองทำหนาทีซ่ ี ๑๐ รองปลัดกระทรวง
หรือผูตรวจที่หนักเหมือนคนอื่นเขา เขาไมไดเปน ปคร. ดวย แตอะไร ๆ ก็ดันมาลงที่เราซึ่งเปน ปคร. ก็หนักเกินควร แลวพอถึงเวลา
พิจารณาเปนปลัดกระทรวงไมเห็นเลือกเราเลย คิดอยางไรทานก็แจงมา เพราะวาการทีเ่ ราจะซักซอม ตรวจสอบ ประเมิน ก็เพือ่ ทีจ่ ะทำ
หรือดูในสิ่งเหลานี้
ผมใชเวลามานานก็จะขอยุตแิ ตเพียงเทานี้ ดวยความเชือ่ มัน่ ศรัทธาใน ปคร. และก็ขอใหกำลังใจทุกทานครับ
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กันยนี
ปดฝนุ มติ ครม.

หนอนมติ

   
เวลาพูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี หลายคน
คงมีจนิ ตภาพไปในทำนองเดียวกันวาจะตองเปนการประชุม
ที่เต็มไปดวยความเครงเครียด ผูเขารวมประชุมจะตอง
ใสสทู ผูกเนกไท (ถาเปนสตรี..เสือ้ ผาหนาผมก็จะตองเปะ!!)
มานั่งถกปญหาของชาติบานเมืองกันในหองประชุมที่ถูก
จัดเตรียมไวอยางเรียบรอย
ทวาเมือ่ ยอนกลับไปประมาณสิบปทแี่ ลว หากหลายคน
ยังคงจำได ในสมัยรัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เจาของไอเดีย “คิดใหม ทำใหม” นัน้ เขาเคยสรางหนาประวัต-ิ
ศาสตร ข องการจั ด การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ไ ทยขึ้ น มาใหม
ดวยการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีบนรถไฟมาแลว ซึ่งถือเปน
การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรางความฮือฮาไดมากที่สุด
ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรชาติไทยเลยทีเดียว
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“ครม. รถไฟ” ถือเปนการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่ ค รั้ ง แรกในสมั ย รั ฐ บาลพั น ตำรวจโท ทั ก ษิ ณ ฯ
โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด เ สนอต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ควรให มี ก ารประชุ ม
คณะรั ฐ มนตรี อ ย า งไม เ ป น ทางการระหว า งวั น ที่ ๑๐-๑๒
พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๔ ซึ่ ง เดิ ม มี ค วามประสงค จ ะไปประชุ ม
ทีภ่ าคใต แตเนือ่ งจากชวงเวลาดังกลาวในภาคใตเปนชวงฤดูฝน
จะมีฝนตกมาก คงไมสะดวกในการเดินทางไปดูงานหรือเยีย่ มชม
กิจกรรมตาง ๆ เลยขอใหไปประชุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอน
และมอบหมายให สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี แ ละสำนั ก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปปรึกษาหารือกันวาควรจะจัดประชุม
ที่จังหวัดใด โดยในสวนของการเดินทางนั้นไดรับการเสนอจาก
การรถไฟแหงประเทศไทยวาขอใหเดินทางโดยรถไฟซึง่ ไดเตรียม
การรับรองไวแลว

ตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๔๔ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกไ็ ดเสนอใหมกี ารจัดการประชุม
คณะรัฐมนตรีขึ้นในระหวางวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
พรอมกับจัดทำกำหนดการเดินทางมาเสนอตอทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
ดวย ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีไดมมี ติรบั ทราบตามทีเ่ ลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีบนรถไฟครัง้ นัน้ คณะรัฐมนตรี
ซึ่งนำโดยพันตำรวจโท ทักษิณฯ นายกรัฐมนตรีออกเดินทาง
จากสถานี หั ว ลำโพงในวั น เสาร ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๔
และในขณะที่รถไฟกำลังแลนอยู นายกรัฐมนตรีก็ไดจัดรายการ
“นายกทั ก ษิ ณ ฯ คุ ย กั บ ประชาชน” ผ า นทางสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย หลังจากนั้น ในโบกี้ซึ่งถูกเนรมิต
ใหกลายเปนหองประชุมคณะรัฐมนตรีขนาดยอม ๆ ไดมีการ
ประชุมหารือกันโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งประเด็น
ที่หารือกันก็เปนเรื่องเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี
ในรอบ ๘ เดือนที่ผานมา และเมื่อถึงเวลาเที่ยงคณะรัฐมนตรี
ก็รับประทานอาหารรวมกันในหองอาหารบนรถไฟ เรียกไดวา
กินอยูบนรถไฟกันครึ่งคอนวันเลยทีเดียว
การเดินทางของ “ครม. รถไฟ” ถึงปลายทางที่สถานี
รถไฟ จังหวัดบุรรี มั ย คณะรัฐมนตรีไดลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานในจังหวัด
บุรีรัมยจนถึงชวงเย็น และไดเดินทางตอไปยังจังหวัดสุรินทร
เพื่ อ พั ก ค า งแรมและเตรี ย มลงพื้ น ที่ ดู ง านต อ ในวั น อาทิ ต ย ที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึง่ สถานทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีไดไปตรวจเยีย่ ม
ก็มีอยางเชน โรงงานผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด สถานีทดลองขาว
ซึง่ ปลูกขาวปลอดสารพิษ และโครงการ “หนึง่ ตำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ”
เป น ต น หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด เ ดิ น ทางต อ ไปยั ง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
เพือ่ นอนพักคางแรมทีน่ นั่ และในเชาวันจันทรที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรีกไ็ ดประชุมรวมกันอีกครัง้ หนึง่ ณ โรงแรม
เกษสิ ริ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ซึ่ ง เป น การประชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ
เรื่ อ งที่ อ ยู ใ นระเบี ย บวาระการประชุ มปกติ และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น

การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ก็ อ อกเดิ น ทางกลั บ กรุ ง เทพฯ โดย
เครือ่ งบินเทีย่ วพิเศษ ทีส่ นามบินจังหวัดอุบลราชธานี เปนอันเสร็จสิน้
ภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานทีค่ รัง้ แรกของรัฐบาล
พันตำรวจโท ทักษิณฯ ซึง่ หลังจากประสบความสำเร็จในการจัด
การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือที่เรียกกันติดปากวา
“ครม. สั ญ จร” ในครั้ ง แรกนี้ ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พันตำรวจโท ทักษิณฯ ก็ได
กลาวขอบคุณรัฐมนตรีและขาราชการชั้นผูใหญทุกทานที่ได
เสี ย สละเวลาเดิ น ทางร ว มกั น มาประชุ ม ในครั้ ง นี้ ซึ่ ง นั บ ว า
ได ป ระโยชน อ ย า งมาก เพราะคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี โ อกาสรั บ รู
สภาพป ญ หาและข อ เท็ จ จริ ง ต า ง ๆ ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด ไ ปเยี่ ย มชม
ด ว ยตนเองและยั ง ได ใ กล ชิ ด กั บ ประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น และ
กลาววาการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นี้ ควรจัดใหมี
เปนระยะ ๆ ประมาณ ๓ เดือนตอครั้ง ซึ่งในครั้งตอไป ควรจัด
การประชุมในภาคใต และขอใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับไป
ประสานในรายละเอียดตอไป
จากนั้นเปนตนมา คณะรัฐมนตรีภายใตการนำของ
พั น ตำรวจโท ทั ก ษิ ณ ฯ ก็ ไ ด จั ด การประชุ ม “ครม. สั ญ จร”
ไปตามภูมิภาคตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟง
ปญหาของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
ปจจุบันการประชุม “ครม. สัญจร” กลับมาอีกครั้ง
รัฐบาลภายใตการนำของนางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบให มี ก ารจั ด การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
นอกสถานทีใ่ นตางจังหวัดประมาณเดือนละ ๑ ครัง้ โดยเริม่ ตน
ตัง้ แตเดือนมกราคม ๒๕๕๕ เปนตนมา . . .
คงตองรอดูกนั วา “ครม. สัญจร” ของนางสาวยิง่ ลักษณฯ
จะมีครัง้ ไหนทีจ่ ะสรางความฮือฮาไดเหมือน “ครม. รถไฟ”
หรือไม ไมแนนะ ใครจะรวู นั หนึง่ อาจจะไดเห็นการประชุม
คณะรัฐมนตรีบนเรือลองไปตามแมน้ำเจาพระยา เพือ่ หารือ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ำทวมก็ไดนะ

⌫  ⌫  ⌫ 
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ไอเดียการจัด “ครม. สัญจร” แบบเก ๆ นัน้ ไมได
มีอยูแคในประเทศไทยของเราเทานั้น ในตางประเทศเอง
เขาก็มี “ครม. สัญจร” ที่นาอเมซิ่งและสรางความฮือฮาได
ไมแพเรา เรามาดูกันดีกวาวาแตละประเทศจัดการประชุม
ไดกิ๊บเกขนาดไหน

ครม. ส
ญ
ั
แบบเก จร
ๆ

“ครม. สัญจร” @ ใตทะเล
เมื่ อ พู ด ถึ ง มั ล ดี ฟ ส แ น น อนว า ทุ ก คนคงนึ ก ถึ ง ทะเล
แสนงาม เพราะเกาะมัลดีฟสไดรับการยกยองวาเปนสรวงสวรรค
ของคนรักทะเล อีกทั้งยังเปนสถานที่ทองเที่ยวระดับเวิลดคลาส
ที่ใครก็อยากจะไดมาสัมผัส และเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒
รัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟสกไ็ ดสรางความฮือฮาใหแกสอื่ มวลชน
ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกด ว ยการจั ด การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ใ ต ท ะเล
โดยวัตถุประสงคของการจัดประชุม “ครม. ใตทะเล” ก็ มี ขึ้ น
เพือ่ เรียกรองใหทกุ คนหันมาตระหนักถึงอันตรายจากสภาวะโลกรอน
คณะรัฐมนตรีของสาธารณรัฐมัลดีฟส ซึง่ นำทีมโดยประธานาธิบดี
Mohamed Nasheed แตงกายดวยชุดประดาน้ำดำดิ่งลึกลงไปใตทะเลประมาณ ๒๐ ฟุต เพื่อรวมประชุมคณะรัฐมนตรีโดยใช
สัญญาณมือและกระดานไวทบอรดในการสื่อสารระหวางกัน นอกจากนั้น ประธานาธิบดี Mohamed Nasheed ยังไดลงนาม
ในเอกสารเพื่อเรียกรองใหหยุดการปลอยกาซคารบอนในระหวางประชุมอยูใตทองทะเลดวย
ถือเปนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ลึกที่สุดในโลก
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“ครม. สัญจร” @ เทือกเขาหิมาลัย
หลังจาก “ครม. สัญจรใตทะเล” ของสาธารณรัฐมัลดีฟส
ผานพนไปราว ๒ เดือน รัฐบาลของประเทศเนปาลก็ไมยอมนอยหนา
ขอจัดการประชุม “ครม. สัญจร” บนเทือกเขาหิมาลัยบาง ภายใต
วัตถุประสงคเดียวกันคือเพื่อรณรงคใหชวยกันลดสภาวะโลกรอน
และตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ นายกรัฐมนตรี
Madhav Kumar และคณะรัฐมนตรีของเขาขึน้ ไปประชุมคณะรัฐมนตรี
บนทีร่ าบสูง Kala Patthar ซึง่ มีความสูง ๑๗,๑๙๒ ฟุต และเปนฐาน
ของยอดเขาเอเวอเรสต ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก โดยในระหวาง
การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมฯ ไดรวมกันประกาศ “แถลงการณเอเวอเรสต” เพื่อเรียกรองใหมีการดำเนินการรวมกัน
เพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศบริเวณเทือกเขาหิมาลัย
ถือเปนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สูงและหนาวที่สุดในโลก

“ครม. สัญจร” @ ทะเลทรายโกบี
ภายใตแนวคิดเดียวกันกับคณะรัฐมนตรีของมัลดีฟส
และเนปาล เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีของประเทศ
มองโกเลีย ซึ่งนำโดยนาย Batbold Sukhbaatar นายกรัฐมนตรี
ไดจดั การประชุม “ครม. สัญจร” ในทะเลโกบี ซึง่ ตัง้ อยทู างตอนใต
ของกรุงอูลานบาตอร เมืองหลวงของประเทศ ทามกลางอากาศ
ที่ ร อ นระอุ ข องทะเลทรายอั น เนื่ อ งมาจากแสงแดดที่ แ ผดเผา
อยูตลอดเวลา คณะรัฐมนตรีของนาย Batbold Sukhbaatar
ไดรวมกันหารือถึงประเด็นปญหาสำคัญเกี่ยวกับ “การเปลี่ยน
แปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ” (climate change) ทีส่ ง ผลกระทบ
ตอประเทศมองโกเลียเปนอยางมาก จนทำใหรัฐบาลมองโกเลียตองออกมารณรงค “คุมครองโลก” (save planet) ซึ่งการจัด
ประชุม “ครม. สัญจร” ในครั้งนี้ก็เปนไปเพื่อการรณรงคดังกลาวดวย
ถือเปนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รอนที่สุดในโลก

“ครม. สัญจร” @ โอลิมปก พารค
ขอปดทาย “ครม. สัญจร” ในตางประเทศ ณ ประเทศ
อังกฤษ ถึงแมจะไมเขาพวกกับ “ครม. สัญจร” ของ ๓ ประเทศ
ขางตนทีไ่ ดกลาวมาแลว แตกถ็ อื เปนการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่ ที่เ รี ยกความสนใจได ไ ม นอยทีเ ดียว กลา วคื อ
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา คณะรัฐมนตรีของ
นาย David Cameron นายกรัฐมนตรีเมืองผดู ไี ดยา ยการประชุม
จากถนนดาวนนงิ่ ไปจัดขึน้ ทีส่ นามแขงแฮนดบอล ในโอลิมปก
พารค ซึง่ ตัง้ อยทู างลอนดอนตะวันออกแทน เพือ่ เปนการสงเสริม
การจัดมหกรรมการแขงขันกีฬาโอลิมปกทีก่ ำลังจะมีขนึ้ ในระหวางวันที่ ๒๗ กรกฎาคม-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยประเทศอังกฤษ
ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันครั้งนี้ และการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนั้นก็เพื่อเปนสัญลักษณวา
อีก ๒๐๐ วันขางหนา (นับจากวันประชุมคณะรัฐมนตรี) การแขงขันก็จะเริม่ ขึน้ แลว
⌫  ⌫  ⌫ 
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มติคณะรัฐมนตรี
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โดย สิบพัน

ถาจำกันไดตั้งแตฉบับแรก ๆ เคยใหขอมูลทานผูอานวา มติคณะรัฐมนตรีของไทย
ขณะนี้มีอยูจำนวนไมนอยเลย ประเทศไทยมีคณะรัฐมนตรีมาจนถึงปจจุบันทั้งหมด ๖๐ คณะ
สามารถมีมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผลการตัดสินใจออกมาไดนับแสนกวามติ ในจำนวนนี้ก็มีมติ
จำนวนไมนอยอีกเหมือนกันที่มอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ (เทาที่มติคณะรัฐมนตรีบังคับได)
ไปดำเนินการเรื่องนั้นเรื่องนี้
ปญหาเกิดขึ้นก็คือมีบางมติที่เมื่อออกมาแลว หนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถปฏิบัติ
ตามมตินั้นได
ถามวาเปนไปไดหรือที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติออกมาแลวนำไปปฏิบัติไมได
ถาจะพูดกันตรง ๆ ก็ตอบไดวา เปนไปได อาจจะมาจากหลาย ๆ เหตุผล เปนตนวา
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องหนึ่ง ออกมาในชวงเวลาหนึ่ง ปฏิบัติตามได แตเมื่อเวลาผานไป
สถานการณเปลีย่ นไป การจะทำแบบนัน้ หรือดำเนินการแบบนัน้ ตอไปก็จะไมเหมาะสม พูดงาย ๆ
ก็คอื มติไมสอดคลองกับสถานการณทเี่ ปนอยแู ลว การปฏิบตั แิ บบนัน้ ตอไป นอกจากจะไมเกิดผลแลว
ยังอาจทำใหเกิดเปนความเสียหายดวยซ้ำ
นอกจากนีย้ งั มีมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะทีก่ ำหนดระยะเวลาใหหนวยงานตองดำเนินการ
อยางใดอยางหนึง่ ใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาหนึง่ แตเมือ่ ลงมือทำจริง ๆ ไมสามารถทำไดเสร็จ
ก็ตองรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อขอผอนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ ก็ได
หรือมีบางมติที่ออกมาบังคับใชกับหนวยงานทุกแหงแตมีบางหนวยงานไมสามารถ
ปฏิบตั ไิ ดจริง ๆ ดวยเหตุผลบางประการทีอ่ าจจะขอยกเวนไมปฏิบตั ติ ามมตินนั้ ไดเหมือนกัน
สรุ ป แล ว มี เ หตุ ผ ลหลายประการที่ ทำให บ างหน ว ยงานหรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับมตินนั้ ๆ ไมสามารถปฏิบตั ติ ามได ครัน้ เมือ่ ปฏิบตั ติ ามไมได แลวก็อยไู ปเฉย ๆ ทำไมรไู มชกี้ จ็ ะไมได
เพราะอยางที่เคยเรียนไปแลวกอนหนานี้วา ถึงแมมติคณะรัฐมนตรีจะไมใชกฎหมาย แตก็มีผล
เสมือนวาเปนกฎหมายภายในของฝายปกครองที่มีผลบังคับใหเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตาม
ถาไมทำก็จะมีความผิดทางวินัย ทางแพง หรือทางอาญา แลวแตกรณี
ขอความในบทความนี้ สวนหนึง่ นำมาจากเอกสาร “ผลการศึกษาเกีย่ วกับมติคณะรัฐมนตรี” จัดทำโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พฤศจิกายน ๒๕๕๒
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วิธดี ำเนินการเมือ่ ไมสามารถปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ อ ยู ใ นกำกั บ ดู แ ลของฝ า ยบริ ห ารไปดำเนิ น การ
ในเรือ่ งใด หากหนวยงานไมสามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีไดเนือ่ งจากสาเหตุตา ง ๆ ก็สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ขอทบทวน
ขอผอนผัน ขอยกเลิก ขอยกเวน ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีไดซงึ่ มีการกำหนดวิธปี ฏิบตั ไิ ว ดังนี้
๑. การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง การขอใหพิจารณามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้อีกครั้ง เนื่องจากมีปญหา
ในการปฏิบัติหรือไมสามารถนำไปปฏิบัติไดในความเปนจริง โดยมีเหตุผลตาง ๆ จึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โดยอาจเปนการขอแกไข
หรือเพิ่มเติม หรือยกเลิกบางสวน ไมใชการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมด การเสนอขอทบทวนนี้ตองเสนอขอทบทวนตอคณะรัฐมนตรี
ทันที กอนที่จะมีการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หรือทันทีเมื่อเริ่มมีการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี มิฉะนั้นจะกลายเปนวาเราไม
ปฏิบัติตามมติ
ตัวอยาง
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ (เรือ่ ง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรือ่ ง การพิจารณาชวยเหลือการครองชีพ
ขาราชการระดับตน) ใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือการครองชีพ
ขาราชการระดับตน เฉพาะในสวนของเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวซึ่งกำหนดในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยปรับเพิ่มเปน
อัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ
๒. การขอผ อ นผั น การปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี หมายความวา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหไปดำเนินการเรื่องใด
ถาหนวยงานคาดวาจะไมสามารถดำเนินการไดทันตามระยะเวลาที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว ก็สามารถขอผอนผันกอนครบกำหนดเวลา
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี กรณี ก ารขอผ อ นผั น นี้ ห มายความว า หน ว ยงานได ดำเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ล ว แต อ าจติ ด เงื่ อ นไข
บางประการ ทำใหดำเนินการไมทันตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนั้น การขอผอนผันจึงเปนกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี
สามารถนำไปปฏิบัติได ไมใชกรณีมติคณะรัฐมนตรีนำไปปฏิบัติไมไดเหมือนขอ ๑
ตัวอยาง
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ [เรือ่ ง ขอผอนผันสำหรับรายการทีไ่ มสามารถกอหนีผ้ กู พันไดทนั ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรือนจำกลางนครปฐม)] อนุมตั ติ ามทีก่ ระทรวงยุตธิ รรมเสนอขอผอนผันสำหรับรายการทีไ่ มสามารถ
กอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรือนจำกลางนครปฐม) โดยขยายเวลาการกอหนี้ผูกพันไดถึงสิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๕๑
๓. การขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี หมายความวา เมื่อหนวยงานเห็นวามติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดหมดความจำเปนแลว
หรือไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน หรือซ้ำซอนกับมติคณะรัฐมนตรีฉบับอื่น หรือขัดแยงกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คำสัง่ ก็สามารถเสนอขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีทงั้ หมด หรือทัง้ ฉบับในเรือ่ งนัน้ ๆ ได
ตัวอยาง
(๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ (เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งคณะทำงาน
ยุทธศาสตรรายสินคา) ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ เรือ่ ง การจัดตัง้ คณะทำงานยุทธศาสตรรายสินคา
(๒) มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ (เรือ่ ง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ ง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย)
ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เรือ่ ง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย
๔. การขอยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง การที่หนวยงานแตเพียงบางหนวย ไมใชทั้งหมด ไมสามารถ
ปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีได เนือ่ งจากมติคณะรัฐมนตรีทเี่ ปนกฎเกณฑหรือหลักการทัว่ ไป จะใชบงั คับกับทุกหนวยงาน แตอาจมีบางหนวยงาน
ไมสามารถปฏิบัติได ก็สามารถขอยกเวนเฉพาะราย โดยไมไดขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีหรือขอผอนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
หรือขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีแตอยางใด กรณีนกี้ เ็ ชนเดียวกับกรณีตามขอ ๑ ทีห่ นวยงานจะตองเสนอขอยกเวนการไมปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี
ตอคณะรัฐมนตรีทันทีกอนที่จะมีการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หรือทันทีเมื่อเริ่มมีการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
⌫  ⌫  ⌫ 
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ตัวอยาง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การขออนุญาตดำเนินการกอสรางเสริมระบบจำหนาย
ดวยสายเคเบิ้ลใตน้ำไปยังเกาะลันตา จังหวัดกระบี่) อนุมัติใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค) ไดรับการยกเวน
การปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ (เรือ่ ง รายงานการศึกษาสถานภาพปจจุบนั ของปาไมชายเลน
และปะการังของประเทศ) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ เรื่อง การแกไขปญหา
การจัดการพืน้ ทีป่ า ชายเลน) และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ (เรือ่ ง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๓ เรือ่ ง
การแกไขปญหาการจัดการพื้นที่ปาชายเลน) รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่กำหนดหามการใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลน
เพื่ อ ให ก ารไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคใช พื้ น ที่ ป า ชายเลนก อ สร า งจุ ด ขึ้ น -ลงสายเคเบิ้ ล ใต น้ำ และป ก เสาพาดสายขยายเขตระบบ
จำหนายไฟฟาไปยังเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค)
ดำเนิ น การตามระเบี ย บและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง รั บ ความเห็ น ของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดำเนินการดวย
๕. การขอปรั บ ปรุ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หมายความวา มติคณะรัฐมนตรีที่ใชอยูไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
หรื อ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งเดี ย วกั น ซ้ำ ซ อ นหลายฉบั บ ทำให เ กิ ด ความสั บ สนในการอ า งอิ ง และถื อ ปฏิ บั ติ จึ ง ต อ งปรั บ ปรุ ง ใหม
ใหมีความสมบูรณ ชัดเจน อยูในฉบับเดียวกัน โดยอาจยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม (ฉบับเดียว หรือหลายฉบับ) แลวมีการออกมติ
คณะรัฐมนตรีฉบับใหม หรือไมไดยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม เพียงปรับปรุงขอความในมติคณะรัฐมนตรีเดิมเล็กนอย
ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
ตัวอยาง
(๑) มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ (เรือ่ ง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ ง หลักเกณฑการรายงาน
การไปราชการ การไปรวมประชุม ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ และการไปปฏิบัติงานในราชการระหวางประเทศ)
ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๓ เรือ่ ง หลักเกณฑการรายงานไปราชการฯ และใหถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ
การรายงานไปราชการฯ ที่ปรับปรุงใหม
(๒) มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (เรือ่ ง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับแนวทางในการเขารวม
กิจกรรมกีฬา) ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ใิ นการเขารวมกิจกรรมกีฬา จำนวน ๑๒ มติ และใหถอื ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางปฏิบัติในการเขารวมกิจกรรมกีฬาที่ปรับปรุงใหม
(๓) มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (เรือ่ ง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
เรื่อง มาตรการในการควบคุมการกอสรางอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐอยางอื่น ที่อาจพึงมีในบริเวณ
กรุงรัตนโกสินทร) อนุมัติใหปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่องดังกลาวโดยปรับปรุงขอความจาก
“คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร” เปน “คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา” และปรับปรุงขอความ
จาก “สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม” เปน “สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
สรุ ป แล ว ถ า อ า นทั้ ง ๕ กรณี ที่ ก ล า วมาข า งต น นั่ น แปลว า หน ว ยงานต า ง ๆ ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะต อ ง
ใหความสำคัญกับการที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติแตละเรื่องแตละครั้งที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตนเองเพื่อมิใหเกิดเหตุการณวาเราไดทำผิด
มติคณะรัฐมนตรีหรือไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมเจตนา
หรือถาเจตนาจะไมปฏิบัติตามก็ตองเขาใจวานั่นคือการที่เรากำลังทำไมถูกตองอยู ผลของการที่ไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ยอมมีแนนอนดังที่กลาวมาแลว
จะเสี่ยงไมเสี่ยงดี?
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รู รัก ภาษาไทย

  ⌫   





คำวา อยางไรก็ตาม เปนคำที่ใชเชื่อมประโยค
๒ ประโยคเพื่ อ แสดงความขั ด แย ง กั น ในบางประเด็ น
ประโยคทีอ่ ยหู ลังคำวา อยางไรก็ตาม มีเนือ้ หาบางประเด็น
ที่ แ ย ง กั บ ข อ ความในประโยคที่ อ ยู ห น า ตั ว อย า งเช น
 การ ตู น หุ น ยนต ก ลายเป น ลั ก ษณะเด น ของ
การ ตู น ญี่ ปุ น อยางไรก็ตามไม ใ ช ก าร ตู น ญี่ ปุ น ทุ ก เรื่ อ ง
จะเปนการตูนหุนยนต
 การท อ งเที่ ย วทำให ช าวบ า นมี ร ายได จ าก
การขายสินคาพืน้ เมือง และผลิตผลทางการเกษตร อยางไร
ก็ตามเงินรายไดจากการนี้อาจไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับจำนวนนักทองเที่ยว
 ภาคใต ข องประเทศไทยมี ที่ ท อ งเที่ ย ว
จำนวนมาก อย า งไรก็ ต ามหากบริหารและจัดการไมดี
นักทองเที่ยวก็อาจไมอยากมาเที่ยว
คำว า อย า งไรก็ ต าม มั ก ใช ใ นภาษาเขี ย น
มีความหมายคลายกับคำอีกหลาย ๆ คำที่ทำหนาที่เชื่อม
ขอความทีข่ ดั แยงกัน หรือตรงกันขาม เชน แตทวา อยางไรก็ดี
กระนัน้ ก็ตาม แตอยางไรก็ตาม แตอยางไรก็ดี

ทีม่ า : บทวิทยุรายการ “รู รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของราชบัณฑิตยสถาน

คัดเลือกโดย จิตตา กิตติเสถียรนนท
⌫  ⌫  ⌫ 

25

สรุปผลการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี
ทีส่ ำคัญ

ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง
(ตัง้ แตวนั ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕-วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕)
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ ดังนี้
๑. ใหความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง
ตอไปตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีตลอดจน
การขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณรายจ า ยตามมาตรการฯ ระยะที่ ๙ ตามหลั ก การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมือ่ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๑.๑ มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจำทาง ดำเนินการผานองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระคาใชจา ยการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน ๘๐๐ คันตอวัน ใน ๗๓ เสนทาง
ใหบริการแกประชาชนโดยไมเสียคาใชจา ย โดยมีวงเงิน ๘๓๗.๐๐ ลานบาท
๑.๒ มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ ดำเนินการผานการรถไฟแหงประเทศไทย
(รฟท.) โดยรัฐรับภาระคาใชจา ยการจัดรถไฟชัน้ ๓ เชิงสังคม จำนวน ๑๖๔ ขบวนตอวัน และรถไฟชัน้ ๓ ระยะทางไกล
ในขบวนรถเชิงพาณิชยจำนวน ๘ ขบวนตอวัน ใหบริการแกประชาชนโดยไมเสียคาใชจา ยในวงเงิน ๓๔๐.๐๐ ลานบาท
ทั้งนี้ การชดเชยคาใชจายในการดำเนินมาตรการดังกลาว ระหวางวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๕ ให ขสมก. และ รฟท. กเู งินเพือ่ ชดเชยการดำเนินการตามมาตรการดังกลาว โดยใหกระทรวงการคลัง
เปนผูค้ำประกันเงินกูและใหสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๕๖ เพื่อชดเชย
ใหแก ขสมก. และ รฟท. สำหรับการดำเนินมาตรการดังกลาวเปนลำดับแรก โดยในกรณีของ ขสมก. ที่ไดกำหนด
ใหไดรบั ชดเชยคาใชจา ยการดำเนินมาตรการตามตนทุนทีแ่ ทจริงนัน้ ขสมก. จะตองจัดใหมกี ารตรวจสอบจากผปู ระเมิน
อิสระ เพื่อใหการชดเชยมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๒. มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการการลดคาครองชีพดานการเดินทาง
ทีม่ คี วามเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอ ประชาชนอยางแทจริงและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา
กอนสิน้ สุดระยะเวลาตามมาตรการฯ ระยะที่ ๙ ตอไป
ที่มา: หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
คัดเลือกโดย ปญญาพล ศรีแสงแกว และนันทนภัส สังวรประเสริฐ
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ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใชคอมพิวเตอรพกพา
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) แบบรัฐตอรัฐ (G to G) โดยมอบผูแทนกระทรวง
การตางประเทศที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแตงตั้ง ใหเปนผูแทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับรัฐบาล
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ เนื่องจาก ๑) เปนเรื่องที่ตองดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการ
ใหนักเรียนไดใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ๒) การจัดซื้อดวยระบบรัฐตอรัฐ
(G to G) จะทำใหไดเครือ่ งคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) ทีม่ มี าตรฐานเดียวกัน และ ๓) การจัดซือ้ ดวยระบบรัฐตอรัฐ
(G to G) มีรฐั เปนคสู ญ
ั ญา รัฐบาลประเทศนัน้ มีความรับผิดชอบทีจ่ ะกำกับใหบริษทั ผผู ลิตทีร่ ฐั นัน้ มอบหมายผลิตสินคา
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามขอกำหนดของรัฐคูสัญญา
๒. อนุมตั ใิ นหลักการใหจดั หาเครือ่ งคอมพิวเตอรพกพา ในรูปแบบรัฐตอรัฐ (G to G) กับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่ เมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไดมีบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย และมอบใหผูแทนกระทรวง
การตางประเทศ ใชรายละเอียดครุภณ
ั ฑคณ
ุ ลักษณะเฉพาะเครือ่ งคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) เปนหลักในการเจรจา
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน หากมีการเปลี่ยนแปลงใหทั้งสองฝายเจรจาตกลงรวมกันเพื่อหาขอยุติที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอนและสอดคลองกับงบประมาณที่มีอยู ทั้งนี้ ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงานดวย
๓. อนุมตั ใิ หกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เปนผดู ำเนินการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรพกพา
(แท็บเล็ต) จัดวางระบบเครือขาย Wi-Fi และจัดทำระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับโครงการฯ เนื่องจากมีบุคลากร
ที่มีความรูความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในดานคอมพิวเตอร เปนหนวยงานที่ดูแลในดานเครือขาย
และการวางระบบความปลอดภัยในการใชเครือ่ งคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) โดยใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผดู ำเนินการ
พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และสรางความเขาใจ เพื่อการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
พกพา (แท็บเล็ต)
๔. อนุมัติใหสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยเบิกจายงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสวนราชการตาง ๆ จำนวนเงิน ๑,๗๙๔,๘๓๒,๘๐๐ บาท ยกเวนงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เนือ่ งจากมีกฎหมายเฉพาะ ทัง้ นี้ ในสวนของเงินอุดหนุนทีจ่ ดั สรรใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ใหคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณากอน สำหรับงบประมาณ
ที่ ยั ง ขาดอยู เ พื่ อ การจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร พ กพา (แท็ บ เล็ ต )
และการวางระบบสนับสนุนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
สื่ อ การเรี ย นการสอน และการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส ว นราชการ
ดำเนินงานโครงการ ใหสวนราชการที่เกี่ยวของขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาลตอไป
ทั้งนี้ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการ
ตามผลการเจรจาและขอตกลงในการจัดซือ้ แบบรัฐตอรัฐทีจ่ ะจัดทำขึน้
และให รั ฐ มนตรี ป ระจำสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี (นายนิ วั ฒ น ธำรง
บุญทรงไพศาล) รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
บูรณาการขอมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพาทั้งหมด ซึ่งเปนการดำเนินการ
ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแกประชาชนตอไป
ที่มา: หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๔๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
⌫  ⌫  ⌫ 
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แนวทางการแกไขปญหาการชุมนุมเรียกรอง
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอวา กรณีมีการชุมนุม
เรียกรองของประชาชนกลมุ ตาง ๆ ผมู หี นาทีร่ บั ผิดชอบควรติดตามขาวสารและความเคลือ่ นไหวทีเ่ กีย่ วของอยางใกลชดิ
และเขาไปแกไขปญหาใหรวดเร็ว โดยชี้แจงทำความเขาใจ หรือเจรจาตอรองกับผูชุมนุมตั้งแตตน เพื่อใหไดขอยุติ
และไมใหการชุมนุมฯ ดังกลาวขยายตัว บานปลาย หรือมีความรุนแรงเกิดขึ้น จนสงผลกระทบตอการดำรงชีวิต
และการสัญจรไปมาของประชาชนโดยรวม ดังนัน้ จึงเห็นควรใหผมู หี นาทีร่ บั ผิดชอบถือปฏิบตั ติ ามแนวทาง ดังนี้
๑. กรณีเกิดการชุมนุมเรียกรองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ใหรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องที่มีผูชุมนุมเรียกรองและหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับเหตุการณดังกลาว ติดตามสถานการณโดยประสานงานดานการขาวอยางใกลชิดกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน สำนักขาวกรองแหงชาติ สำนักงานตำรวจแหงชาติ (กองบัญชาการตำรวจสันติบาล) และสำนักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ เปนตน และลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการแกไขปญหาใหเปนที่ยุติโดยเร็ว
๒. กรณีเกิดการชุมนุมเรียกรองในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาง ๆ
ใหผูวาราชการจังหวัดที่เกิดเหตุการณเปนผูรับผิดชอบติดตามสถานการณและดำเนินการรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการแกไขปญหาใหเปนที่ยุติโดยเร็ว และในกรณีที่ยังไมสามารถชี้แจงทำความเขาใจ
ใหยกเลิกการชุมนุมได ใหควบคุมดูแลไมใหมีการเคลื่อนยายผูชุมนุมออกนอกพื้นที่จังหวัดดวย
ทั้งนี้ กรณีเหตุการณชุมนุมใดเปนเรื่องสำคัญ ออนไหว หรืออาจมีผลกระทบสูงใหผูรับผิดชอบ (ตามขอ ๑
และ ๒) รีบรายงานขอมูลใหนายกรัฐมนตรีและผูบังคับบัญชาระดับสูงทราบโดยดวนในโอกาสแรก
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ และ
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ (เรือ่ ง หลักการและแนวทางการแกไขปญหาความรุนแรงในการชุมนุมเรียกรอง) ดวย
ทีม่ า: หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/ว๗๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
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การเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอวา ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีควรมีจำนวนเรือ่ งทีค่ ณะรัฐมนตรีจะตองพิจารณาเหมาะสมกับระยะเวลาทีใ่ ชในการประชุมคณะรัฐมนตรี
แตละครัง้ เพือ่ ใหการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางรอบคอบ โดยเฉพาะไมควรเสนอเรือ่ งมาเพือ่ คณะรัฐมนตรี
พิจารณาเปนวาระจร ยกเวนเฉพาะเรื่องที่มีความจำเปนเรงดวนเกี่ยวกับการแตงตั้ง โยกยายขาราชการ รวมทั้ง
การแตงตั้งผูบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการในหนวยงานของรัฐ และเรื่องที่มีผลกระทบหรือมีความออนไหว
(sensitive) ทีไ่ มอาจเปดเผยลวงหนาได หรือเรือ่ งทีเ่ ปนความลับของทางราชการเทานัน้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติอยางเครงครัด ทั้งนี้ ในการเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานเจาของเรือ่ ง สงเรือ่ งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลว งหนาแตเนิน่ ๆ และใหถอื ปฏิบตั ิ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัดดวย
ที่มา: หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ควรสงเรือ่ งให สลค.
ลวงหนา
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แกไขปญหาไฟปาและหมอกควันทางภาคเหนือ

เรียบเรียงโดย ประธาน ผุดผอง

ในชวงหลายปทผี่ า นมา (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓) ไดเกิดวิกฤติการณปญ
 หาหมอกควันในพืน้ ที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร และนาน โดยเริ่มตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกป
โดยตรวจพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM10) คาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง อยูในระดับเกินเกณฑ
มาตรฐานทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และการทองเทีย่ ว โดยสาเหตุมาจากการเผาวัชพืช
เศษวัสดุการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในเรือกสวน ไรนา ทั้งนอกและในพื้นที่ปา การจุดไฟเผาปาเพื่อวัตถุประสงคบุกรุก
ยึดถือ ครอบครองพืน้ ทีป่ า ลาสัตว ทำไม เก็บหาของปาและอืน่ ๆ
๑. การดำเนินการเพื่อแกปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓)
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (ทส.) ไดดำเนินการจัดใหมศี นู ยปฏิบตั กิ าร
แกไขปญหาหมอกควันทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ การปฏิบัติการฝนหลวง การเตรียมความพรอมรับมือสถานการณไฟปา
การเขมงวดไมใหมกี ารเผาริมทาง การขอความรวมมือจากประชาชนใหงดการเผาขยะมูลฝอยและเศษวัสดุจากการเกษตร การฉีดน้ำ
เพิม่ ความชมุ ชืน้ ในเขตเมือง การรณรงคประชาสัมพันธลดการเผาเพือ่ ลดภาวะโลกรอน และการประสานความรวมมือระหวางประเทศ
ในการแกไขปญหามลพิษหมอกควันขามแดนในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง อยางไรก็ตาม ปญหาหมอกควันก็ยังเปนปญหาสำคัญในพื้นที่
เนือ่ งจากสภาพอากาศ ปริมาณการเผาในพืน้ ที่ และปริมาณเชือ้ เพลิงในปาสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ การปองกันและแกไขปญหาควรใหเปนระบบ
และครบวงจรโดยมีการมีสว นรวมของทุกภาคสวน แนวทางในการดำเนินการปองกัน แกไข และควบคุมปญหามลพิษจากหมอกควัน
และไฟปา สรุปไดดงั นี้
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๑.๑ มาตรการเรงดวน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของตองดำเนินการรวมกัน
อยางบูรณาการ โดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) ใหพิจารณา
ประกาศพืน้ ทีภ่ ยั พิบตั ใิ นจังหวัดทีป่ ระสบปญหาวิกฤติสถานการณ
หมอกควันในระดับทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ เพือ่ ใหมกี ารจัดสรร
งบประมาณชวยเหลือผทู ไี่ ดรบั ผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ
หมอกควัน ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.)
โดยสำนั ก ฝนหลวงและการบิ น เกษตรได พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง
หนวยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อทำฝนหลวง
และสรางความชุมชื้นในพื้นที่เมื่อสภาวะอากาศเอื้ออำนวย
สวนกระทรวงคมนาคม (คค.) ใหกำชับหนวยงานรับผิดชอบ
เส น ทางทางหลวงทุ ก สาย ให ทำการกำจั ด วั ช พื ช บริ เ วณ
ริมทางหลวงอยางสม่ำเสมอตลอดชวงหนาแลง โดยหามใชวิธีจุดไฟเผาวัชพืชโดยเด็ดขาด รวมทั้งหามาตรการปองกันการเกิดไฟ
และการดับไฟที่เกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวง เพื่อลดหมอกควัน ปองกันอุบัติเหตุ และปองกันการลุกลามของไฟไปยังพื้นที่ปาดวย
ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ใหแจงประสานไปยังประเทศในอนุภมู ภิ าคลมุ น้ำโขง คือ พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
เพือ่ ดำเนินการแกไขปญหาการเผาในทีโ่ ลงของแตละประเทศ สำหรับกระทรวงกลาโหม (กห.) ใหการสนับสนุนกำลังคนในการเฝาระวัง
และตรวจติดตามจุดเกิดไฟปา และ ทส. ดำเนินการระดมสรรพกำลังในการดับไฟไปยังพืน้ ทีภ่ าคเหนือ มีเครือขายดำเนินการติดตาม
และควบคุมไฟปาตลอดเวลา
๑.๒ มาตรการแกไขปญหาระยะยาว
ทส. ไดมีการจัดทำบันทึกความตกลงรวมกับ ๖ หนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สำนักนายกรัฐมนตรี กห.
กษ. คค. มท. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อประกาศเจตนารมณความรวมมือดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ุ ภาพอากาศในชุมชน และการดำเนินมาตรการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันทีม่ สี าเหตุ
และสิง่ แวดลอม การฟน ฟูคณ
จากไฟปาและการเผาในทีโ่ ลง ประเด็นความรวมมือ ประกอบดวย
(๑) การเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๒) การกำกับ ดูแล และรักษากฎหมาย
(๓) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และดับไฟปา
(๔) การเผยแพรขอมูลขาวสารและองคความรู
(๕) การบูรณาการแผนงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยบรรจุมาตรการเพื่อแกไขปญหาการเผาในที่โลงและมลพิษหมอกควันใหเปนภารกิจสำคัญของกระทรวง
มีการพิจารณาในการจัดระเบียบการเผาในระยะแรกที่มีระบบอนุญาต การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อลดปญหามลพิษ
และหมอกควันในบางชวงเวลาที่มีการเผาในที่โลงเปนจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็จะตองดำเนินการในการบังคับใชกฎหมาย
อยางเขมงวดและเปนธรรม และในกรณีมลพิษหมอกควันขามแดน ใหกรมควบคุมมลพิษประสานเพื่อดำเนินการแกไขปญหา
ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามขอกำหนดในขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน นอกจากนี้ใหกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอมจัดฝกอบรมและรณรงคประชาสัมพันธใหแกนักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ใหมีจิตสำนึกในการชวยควบคุมการเผาในที่โลง สวนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ใหดำเนินการฝกอบรมใหทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในการตอสแู ละดับไฟปา กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธพุ ชื ไดนอ มนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เรือ่ ง “ปาเปยก” ไปใชในการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษหมอกควันและไฟปา ดังนี้
(๑) ทำระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ำและแนวพืชชนิดตาง ๆ ปลูกตามแนวคลอง
(๒) สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟ ปาเปยก โดยอาศัยน้ำจากชลประทานและน้ำฝน
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(๓) การปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ำ เพื่อใหความชุมชื้นคอย ๆ ทวีขึ้นและแผขยายออกไปทั้งสองขาง
ของรองน้ำ ซึ่งจะทำใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปา เพราะไฟปาจะเกิดขึ้นงายหากปาขาดความชุมชื้น
(๔) การสรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือที่เรียกวา “Check Dam” ขึ้น เพื่อปดกั้นรองน้ำหรือลำธารขนาดเล็ก
เปนระยะ เพื่อใชเก็บกักน้ำและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ำที่เก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทำใหความชุมชื้นแผขยายเขาไป
ทั้งสองดานกลายเปน “ปาเปยก”
(๕) การสูบน้ำเขาไปในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทำได แลวปลอยน้ำลงมาทีละนอยใหคอย ๆ ไหลซึมลงดิน เพื่อ
ชวยเสริมการปลูกปาบนพืน้ ทีส่ งู ในรูป “ภูเขาปา” ใหกลายเปน “ปาเปยก” ซึง่ สามารถปองกันไฟปาไดอกี ดวย
(๖) ปลูกตนกลวยในพืน้ ทีท่ กี่ ำหนดใหเปนชองวางของปา ประมาณ ๒ เมตร หากเกิดไฟไหมปา ก็จะปะทะตนกลวย
ซึ่งอุมน้ำไวไดมากกวาพืชอื่น ทำใหลดการสูญเสียน้ำที่ใชในการดับไฟปาลงไปไดมาก
ในสวนของ มท. พิจารณาจัดตัง้ งบประมาณประจำปใหจงั หวัดและองคกรปกครองสวนทองถิน่ อยางตอเนือ่ งทุกป
เพื่อสนับสนุนการดำเนินมาตรการควบคุมและปองกันการเผาในที่โลงและมลพิษหมอกควัน โดยเฉพาะการดำเนินงานตามแผน
การถายโอนภารกิจการควบคุมไฟปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนองคการบริหารสวนจังหวัดใหพิจารณาติดตั้งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมใหครอบคลุมพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งเขตชุมชน นอกเขตชุมชน และพื้นที่รอยตอของ
แตละจังหวัด โดยกรมควบคุมมลพิษจะใหการสนับสนุนขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของและสำหรับกลุมจังหวัด และจังหวัด ใหกำหนด
แผนงานและจัดตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนินการแกไขปญหาการเผาในที่โลงและมลพิษหมอกควันแบบบูรณาการ พรอมทั้งกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม โดยสงเสริมการดำเนินการปองกันและแกไขปญหาในระดับพื้นที่และใหมี
คณะกรรมการถาวร ซึ่งประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีหนาที่ประสานงานและรวมกัน
แกไขปญหา โดยหนวยงานในสวนกลางเปนหนวยสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ประธานกรรมการควรจะปรับเปลี่ยนกันไป
ในแตละจังหวัดเพื่อใหสามารถรวมดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
ในสวนของ กษ. มาตรการระยะยาวที่เกี่ยวของ ประกอบดวยการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรใหถือเปน
หนึ่งในภารกิจหลัก และมอบหมายใหกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน สงเสริมสนับสนุนการเกษตร
ปลอดการเผา สงเสริมใหเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา จัดตั้งศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรปลอดการเผา โดยใหการสนับสนุน
เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใหมีการนำไปใชในทางปฏิบัติอยางจริงจังในพื้นที่อยางตอเนื่อง และสงเสริมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช
จากภาคการเกษตร โดยการบดยอยเศษกิ่งไมใบไมและหมักทำปุย หรือนำไปผลิตพลังงานไฟฟา เปนตน
นอกจากนี้ในสวนของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงบประมาณ ใหพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมและสอดคลองกับแผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา เพื่อใหสามารถดำเนินงานควบคุม
การเผาในทีโ่ ลงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การประสานเพือ่ ดำเนินการแกไขปญหาทัง้ ในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามขอกำหนด
ในขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน
นอกจากนี้กระทรวงพลังงาน (พน.) ควรสงเสริมการใชเศษวัสดุที่ตองการเผานำมาเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟา
ควบคูไปกับการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีกำจัดวัชพืชหรือไถกลบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการนำมาผลิตปุยอินทรีย
บำรุงดินในพื้นที่ รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจกับเกษตรกรและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน จำเปนจะตองดำเนินการอยางตอเนื่อง
และใหเปนรูปธรรม โดยมุงเนนการสรางเครือขายเกษตรกรที่ดำเนินการที่ดี เพื่อเปนแบบอยางและขยายเครือขายใหกวางขวางขึ้น
๒. การดำเนินการเพื่อแกปญหาหมอกควันของรัฐบาลปจจุบัน
๒.๑ คณะรัฐมนตรีมมี ติ (๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) เห็นชอบให ทส. รับเรือ่ ง ปญหาหมอกควันในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคเหนือ
อันเนื่องมาจากการเผาปาและพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งสงผลใหคามลพิษในอากาศสูงเกินกวามาตรฐานสากล
และมีผลกระทบอยางสูงตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ ที่ ไปพิจารณารวมกับ มท. กษ. สธ. และหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของโดยดวนเพือ่ บูรณาการแนวทางการดำเนินการแกไขปญหาและเรงรัดดำเนินการตอไป รวมทัง้ ใหรณรงคชแี้ จงขอมูลขาวสาร
ใหประชาชนทราบและใหความรวมมือในการแกไขปญหาดังกลาวดวย ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
๒.๒ คณะรัฐมนตรีมมี ติ (๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) รับทราบมาตรการเรงดวนในการแกไขปญหาหมอกควันในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ตอนบน ตามที่ ทส. เสนอ ดังนี้
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หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ

มาตรการ

๑. กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑.๑ แจงเตือนสถานการณหมอกควันไปยังหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน สำนักราชเลขาธิการ กรมประชาสัมพันธ
ผวู า ราชการจังหวัดในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
๑.๒ จัดทำ (ราง) แผนจัดการปญหาหมอกควันจากการเผาในที่โลง ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จของการดำเนินการภายใตแผนจัดการปญหาหมอกควันจากการเผาในทีโ่ ลงป ๒๕๕๕-๒๕๕๙
คือ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ฝนุ ละออง) อยใู นเกณฑทไี่ มเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยไมนอ ยกวา
รอยละ ๙๐ ในชวงหนาแลง

๒. กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธพุ ชื
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กำหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันป ๒๕๕๕ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร คือ
๑) การประชาสัมพันธ
๒) การปองกันไฟปาและหมอกควัน
๓) การจัดการเชื้อเพลิง
๔) การมีสวนรวมในการแกปญหาไฟปา
๕) การดับไฟปา

๓. กระทรวงมหาดไทย

๓.๑ การประกาศเขตควบคุมไฟปา ดำเนินมาตรการฉีดน้ำเพิ่มความชื้นในชุมชนเมืองชวงสถานการณ
หมอกควัน
๓.๒ รณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ เ สริ ม สร า งการมี ส ว นร ว มภาคประชาชน ประสานความร ว มมื อ ดำเนิ น
มาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
๓.๓ เผยแพรองคความรูใหแกเกษตรกรในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกไถกลบวัชพืชแทนการเผา ประสาน
ความรวมมือในระดับอำเภอ องคกรปกครองสวนทองถิน่ กำนัน ผใู หญบา น และผนู ำชุมชน ดำเนินมาตรการ
ควบคุมการเผาในระดับพื้นที่
๓.๔ จัดตัง้ ศูนยอำนวยการเฉพาะกิจปองกันแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ทำหนาทีเ่ ปนศูนยอำนวยการ
สัง่ การ ทัง้ ในระดับจังหวัด อำเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิน่
๓.๕ จัดเตรียมแผนชุมชนสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย
๓.๖ จัดทำแผนปฏิบตั กิ ารจัดการไฟปาและการระดมพลดับไฟปาใหสามารถนำไปปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม

๔. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

๔.๑ กำชับใหหนวยงานดานการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตำบล หมอดินอาสา ใหมกี ารถายทอดองคความรเู กีย่ วกับสภาพปญหาและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเผาใหกับประชาชนและเกษตรกร
๔.๒ สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผา การไถกลบวัชพืชรวมกับการใชสารสกัดชีวภาพ
๔.๓ ส ง เสริ ม ให เ ครื อ ข า ยเกษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี ก ารจั ด ตั้ ง “ศู น ย เ ครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร
ปลอดการเผา” ที่มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรใหมีการนำไปใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
ในพืน้ ทีอ่ ยางตอเนือ่ ง เพือ่ ลดการเผาในพืน้ ทีก่ ารเกษตร กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ๕ ดาน ไดแก
๑) การแกไขและบรรเทาปญหา
๒) สรางความรูความเขาใจ
๓) การปองปรามตามกฎหมาย
๔) การติดตามเฝาระวัง
๕) การวิจัยและพัฒนา

๕. กระทรวงคมนาคม

๕.๑ กำชั บ หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบเส น ทางหลวงทุ ก สาย ให ทำการกำจั ด วั ช พื ช บริ เ วณริ ม ทางหลวง
อยางสม่ำเสมอตลอดชวงหนาแลง หามไมใหกำจัดวัชพืชริมทางโดยวิธีจุดไฟเผาเด็ดขาด
๕.๒ กำหนดมาตรการปองกันการเกิดไฟบริเวณริมทางหลวงและการดับไฟที่เกิดขึ้นเพื่อลดหมอกควัน
ปองกันอุบัติเหตุทางรถยนต และปองกันไฟลุกลามไปยังเขตพื้นที่ปาและบริเวณใกลเคียง
⌫  ⌫  ⌫ 
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๒.๓ คณะรัฐมนตรีมมี ติ (๖ มีนาคม ๒๕๕๕) เห็นชอบตามทีน่ ายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๒.๓.๑ มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชยั ดิษฐ) และรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยกำชับให
ผูวาราชการจังหวัดที่เกี่ยวของกำกับติดตามดูแลการดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวอยางใกลชิด โดยใหบูรณาการกำลังเจาหนาที่
ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และทองถิ่น เพื่อตรวจสอบติดตามปญหาและประสานงานการเขาแกไขและระงับปญหาไฟปาหรือพื้นที่
ที่มีการเผาทำลายวัชพืชและสิ่งของตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ใหจังหวัดประสานงานและใหการสนับสนุนดานตาง ๆ ที่จำเปนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในการดำเนินการแกไขปญหาดวย และใหมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูกระทำผิด
โดยเจตนาอยางเครงครัดทั้งในสวนของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ สวนจังหวัดใดจะประกาศใหเปนพื้นที่ประสบภัยพิบัตินั้น
ใหพิจารณาดำเนินการไดในกรณีปญหามีความรุนแรงจนควบคุมไมไดและมีความฉุกเฉินจำเปนที่ตองเรงดำเนินการแกไขปญหา
๒.๓.๒ มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เรงดำเนินการสำรวจความเสียหายและ
สถานการณไฟปาและหมอกควันในพื้นที่แตละจังหวัดที่เกี่ยวของ โดยใชภาพถายดาวเทียมแลวประสานงานรองนายกรัฐมนตรี
(นายยงยุทธ วิชยั ดิษฐ) และรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย เพือ่ นำขอมูลไปใชประโยชนในการเรงรัดติดตามและดำเนินการแกไข
ปญหากับหนวยงานและจังหวัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ ให มท. รายงานขอมูลความเสียหายและการดำเนินการแกไขปญหา
ดังกลาวใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วตอไป
๒.๓.๓ มอบหมายใหรัฐมนตรีทุกทานที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูกำกับและติดตามการปฏิบัติในภูมิภาคในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือดังกลาวดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการแกไขปญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบอีกทางหนึ่งดวย
๒.๓.๔ มอบหมายให กษ. (สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร) เรงรัดการจัดทำฝนหลวงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคเหนือ
ขางตนโดยเร็วและตอเนื่อง เพื่อลดความรุนแรงของปญหามลพิษหมอกควันดวย
๒.๓.๕ มอบหมายให สธ. เรงสำรวจและใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพอนามัย
อันเนื่องจากปญหาหมอกควัน และรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบดวย
๒.๓.๖ มอบหมายใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศรับไปประสานงานกับรัฐบาลของประเทศเพือ่ นบาน
ที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือใหเรงดำเนินการแกไขปญหาไฟปาและการเผาพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบานบริเวณ
ชายแดนติดกับประเทศไทยอันเปนสาเหตุสำคัญประการหนึง่ ทีส่ ง ผลกระทบใหเกิดปญหาหมอกควันในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคเหนือของไทย
ดังกลาวขางตน โดยเฉพาะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก เชียงใหม เชียงราย และแมฮอ งสอน
๒.๔ คณะรัฐมนตรีมมี ติ (๖ มีนาคม ๒๕๕๕) รับทราบรายงานสรุปสถานการณหมอกควันในพืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทย
และผลการประชุมรวมกับผวู า ราชการจังหวัดในพืน้ ที่ ตามที่ ทส. เสนอ สรุปมาตรการแกไขปญหา ไดดงั นี้
๒.๔.๑ เขมงวดการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูกระทำผิดอยางจริงจัง เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการควบคุมการเผาริมทาง ออกประกาศจังหวัดกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมไฟปาและการเผาในพื้นที่โลง เปนตน
๒.๔.๒ ใหผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหนายอำเภอ กำนัน ผูใหญบาน และผูนำองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ติดตามและควบคุมการเผาในพื้นที่โดยแบงพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และใหมีการรายงานผลการดำเนินการเปนระยะ ๆ
๒.๔.๓ เรงรัดการถายโอนภารกิจการควบคุมไฟปา โดยใหเปนภารกิจบังคับสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งให ทส. ดำเนินการระดมกำลังพลหนวยดับไฟและเครือขายเพื่อปฏิบัติการในชวงวิกฤติหมอกควัน
๒.๔.๔ ประสานสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กษ. เพื่อพิจารณาจัดทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม
เพื่อลดความรุนแรงของปญหามลพิษหมอกควัน
๒.๔.๕ มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดำเนินมาตรการจัดระเบียบการเผาในพืน้ ทีเ่ กษตรเฉพาะทีจ่ ำเปน
โดยมีระบบการอนุญาตและควบคุมใหเผาในปริมาณและในชวงที่เหมาะสม
๒.๔.๖ แจงสาธารณสุขจังหวัดใหคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอยางใกลชิด
๒.๔.๗ ใหจังหวัดติดตามสถานการณมลพิษหมอกควันจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
และจำนวนจุดความรอนจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพุ ชื เพือ่ เปนขอมูลประกอบในการควบคุมและแกไขปญหาในพืน้ ที่
๒.๔.๘ ใหแจงผูนำองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายอำเภอ กำนัน และผูใหญบาน ใหประชาสัมพันธประชาชน
และหนวยงานในพื้นที่แจงเหตุไฟปาผานสายดวน (hotline) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หมายเลข ๑๓๖๒ หรือ
ศูนยประสานงานจังหวัดเพื่อใหเจาหนาที่และอาสาสมัครเขาไปดับไฟปาในพื้นที่ไดอยางทันทวงที
๒.๔.๙ ดำเนินโครงการรณรงคและประชาสัมพันธเชิงรุกใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดผล
ดานความตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลดการเผาในพื้นที่โลง
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๒.๔.๑๐ บูรณาการการแกไขปญหาทัง้ ในระดับพืน้ ที่ ระดับจังหวัด และกลมุ จังหวัดอยางครบวงจร ทัง้ ในดานการเกษตร
(สงเสริมการเกษตรปลอดการเผาหรือการผลิตปุยชีวภาพ) การสงเสริมพลังงานชีวมวล การอนุรักษพื้นที่ปาและสรางฝายชะลอน้ำ
หรือปาเปยกตามแนวพระราชดำริ
๒.๕ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๖ มีนาคม ๒๕๕๕) รับทราบมาตรการเตรียมพรอมและแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนจากปญหาหมอกควันของ สธ. ดังนี้
๒.๕.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงไดแจงไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยไดแจงผลกระทบและมาตรการ
สำหรับการดำเนินการเฝาระวังผูปวยจากโรงพยาบาล และการเตรียมความพรอมของโรงพยาบาลในการรองรับผูปวยโรคเรื้อรัง
และกลุมเสี่ยงโดยเตรียมบุคลากร สถานที่ เวชภัณฑ ใหมีความพรอม
๒.๕.๒ กรมควบคุมโรคไดดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) ใหคำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนในสถานการณปญหาหมอกควันตามระดับความรุนแรง
ของคา PM10
(๒) ใหคำแนะนำหนวยราชการในสังกัด สธ. ในการรับมือปญหาหมอกควันตามระดับความรุนแรง
ของคา PM10
(๓) เรงรัดใหสำนักงานปองกันโรคที่ ๑๐ เชียงใหม ประสานกับจังหวัดในการเฝาระวังและดูแลสุขภาพ
ประชาชนอยางใกลชิด
(๔) ดำเนินการสนับสนุนหนากาก จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ชิน้ โดยเนนใหกบั กลมุ เสีย่ ง ผปู ว ยเรือ้ รังพรอมทัง้
กระตุนใหหนวยงานในพื้นที่ดำเนินการจัดหาเพิ่มใหกับประชาชน รวมทั้งใหประชาชนทำหนากากใชเอง
(๕) แจงใหสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ เตรียมพรอมและแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ
ประชาชนจากปญหาหมอกควัน
(๖) ประชาสัมพันธ สือ่ สารกับประชาชนผานชองทางตาง ๆ ทัง้ โทรทัศน วิทยุ สือ่ ออนไลน และสือ่ มวลชนทองถิน่
(๗) กรณีที่มีคา PM10 ในระดับที่เกินกวาคามาตรฐานมาก ใหมีการจัดเตรียมที่พักปลอดภัยสำหรับ
ประชาชนกลุมเสี่ยง หรือผูที่พักฟนหลังออกจากโรงพยาบาลเพื่อลดการรับสัมผัสฝุนละออง
๒.๕.๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า น
(อสม.) ดังนี้
(๑) ให อสม. เฝาระวังผลกระทบสุขภาพของกลมุ เสีย่ ง ผปู ว ยโรคเรือ้ รังในชุมชน ประสานการดูแลรักษา
กับโรงพยาบาล
(๒) ให อสม. เฝาระวังอยาใหมีการเผาวัสดุหรือสิ่งของตาง ๆ ในเขตชุมชนของตนเองที่ดูแล ๑๐-๑๕
หลังคาเรือน
(๓) ให อสม. แนะนำการทำหนากากอนามัยผาใชเองในชุมชน
(๔) ให อสม. สนับสนุนการพนน้ำ ละอองฝอย เพือ่ ใหเกิดความชมุ ชืน้ และลดฝนุ ละอองในอากาศ ในกรณีที่
สภาพอากาศมีหมอกควันวิกฤติรุนแรง
⌫  ⌫  ⌫ 
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๓. ขอเปรียบเทียบมาตรการแกปญหาหมอกควันในอดีตและปจจุบัน
ที่ผานมาการแกปญหาหมอกควันในภาคเหนือมุงเนนไปที่มาตรการปลอดการเผาเปนหลัก รวมถึงมาตรการแกปญหา
เฉพาะหนา ดวยการทำฝนเทียม ฉีดน้ำชะลางหมอกควันและฝุน ตั้งศูนยปฏิบัติการเฝาระวังตามจุดตาง ๆ สรางเครือขายหยุดเผา
ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค ซึ่งมาตรการเหลานี้ยังไมเพียงพอและเปนโครงการที่ใชงบประมาณสูง เมื่อหมดงบประมาณก็กลับมา
เปนเหมือนเดิม ซึ่งกลายเปนคาใชจายประจำทุกปในการแกปญหา ถาหากมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
อยางจริงจัง โดยใหหนวยงานของรัฐสนับสนุนเกษตรกรและชาวบานในพื้นที่ไดทำอยางจริงจัง จะชวยบรรเทาปญหาหมอกควัน
จากการเผาในที่โลงได โดยเฉพาะการนำวัสดุเหลือทิ้งจากชุมชนหรือภาคเกษตรมาใชประโยชน เชน ทำปุยหมัก ทำถานจากเศษไม
การสรางเตาเผาถาน การใชหญาแฝกปองกันดินพังทลาย ซึ่งโครงการพระราชดำริทุกโครงการแทบจะไมมีการเผาสิ่งเหลือทิ้ง
ใหเปลาประโยชน แตละโครงการเนนใหชาวบานมีจติ สำนึกอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ มีชวี ติ ความเปนอยดู ขี นึ้ และอยอู ยางพอเพียง
และสามารถแกปญหาดังกลาวไดอยางยั่งยืน
อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือยังคงปลอยใหหนวยงานในระดับพื้นที่รับผิดชอบแกปญหา
กันเอง อาจมีปญ
 หาวาการแกปญ
 หาในแตละจังหวัดแตละพืน้ ทีเ่ ปนอยางไร เนือ่ งจากในแตละพืน้ ทีก่ ม็ หี ลายหนวยงานทีด่ แู ลรับผิดชอบ
พื้นที่ตางกัน เชน พื้นที่ปา พื้นที่การเกษตร อีกทั้งพื้นที่ปาเขามีอาณาเขตติดตอกันหลายจังหวัด ประเทศไทยมีหนวยงานดานการ
แกปญ
 หาไฟปามาตัง้ แตป ๒๕๕๒ มีคณะกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันแหงชาติทมี่ ตี วั แทนจากสวนราชการตาง ๆ รวมมือกัน
 หายังคงรุนแรงทุกปเปนเพราะยังขาดความรวมมือจากเกษตรกร ชาวเขา
ทำงานแกไขปญหา แตหนวยงานปฏิบตั ทิ รี่ บั ผิดชอบระบุวา ทีป่ ญ
และชนกลุมนอย ซึ่งตองเรงสรางความเขาใจถึงผลกระทบตอปญหาที่เกิดขึ้น ในเบื้องตนการดำเนินการแกปญหาของหนวยราชการ
ในพืน้ ทีถ่ อื วาทำงานกันไดอยางเต็มที่ แตกค็ งยังมีความกังวลในเรือ่ งประสานการทำงานระหวางหนวยงานซึง่ กันและกัน หากนำวิธกี าร
ทำงานแกปญหาอุทกภัยที่รัฐบาลกำลังเรงดำเนินการในขณะนี้มาปรับใชกับการแกปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ก็อาจจะเปน
แนวทางหนึ่งที่สามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืน กลาวคือ รัฐบาลจะตองมีการสำรวจพื้นที่ไฟปา หรือจุดที่มีการเผาในพื้นที่เกษตร
อยางจริงจัง โดยตองประเมินใหไดวาเกิดจากสาเหตุใด หากเห็นวาปญหาหมอกควันในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศมีความซับซอน
ไมตางจากเรื่องน้ำทวม และเปนเรื่องเรงดวนที่รัฐบาลจะตองเขามาจัดการ หากเกิดจากการใชพื้นที่แบบผิด ๆ รัฐบาลก็ตองเรง
ดำเนินการแกไข ซึ่งหากรัฐบาลมีขอมูลเพียงพอในการวางแผนแกปญหาก็เชื่อวาในที่สุดแลวปญหาหมอกควันก็จะเกี่ยวของกับ
การแกปญหาน้ำอยางยั่งยืนของรัฐบาลดวย เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นที่ปาและรัฐบาลอาจจะตองพิจารณากำหนดวาปญหานี้
เปนภัยพิบัติระดับชาติและตองเขาไปดูแลอยางจริงจัง
ปจจุบนั รัฐบาลไดเรงดำเนินการแกไขและบรรเทาปญหาไฟปาหมอกควัน โดยบูรณาการความรวมมือ ประสานแผนงาน
และเชือ่ มโยงการปฏิบตั กิ ารแกไขปญหาไฟปาหมอกควันทัง้ ในระดับสัง่ การและระดับปฏิบตั กิ ารในระดับพืน้ ที่ รวมทัง้ ไดมกี ารออกเสียง
ตามสายตามหมบู า นเปนภาษาไทใหญเพือ่ เปนการประชาสัมพันธใหชาวเขาหรือชนกลมุ นอยเขาใจถึงผลกระทบและปญหาทีเ่ กิดจาก
พฤติกรรมการเผาในพื้นที่โลง มีการคุมเขมการเผาวัสดุทุกชนิด ลดการเผาปาและวัชพืช พรอมทั้งประสานสำนักฝนหลวงและ
การบินเกษตรจัดทำฝนหลวงเพื่อลดปริมาณหมอกควันและฝุนละอองที่จะทำใหวิกฤติหมอกควันรุนแรงมากขึ้น จากการบูรณาการ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบในปจจุบันคาดวาวิกฤติการณปญหาไฟปาหมอกควันทางภาคเหนือจะคลี่คลายลงไดในที่สุด
๔. มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรการการแกไขปญหาหมอกควัน
๔.๑ คณะรัฐมนตรีมมี ติ (๓ เมษายน ๒๕๕๐) รับทราบตามทีค่ ณะกรรมการศูนยอำนวยการแกปญ
 หาหมอกควันภาคเหนือ
รายงาน
๔.๒ คณะรัฐมนตรีมมี ติ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐) เห็นชอบในหลักการรางแผนปฏิบตั กิ ารแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เพือ่ ใชเปนกรอบแนวทางปฏิบตั ใิ นการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาใหมปี ระสิทธิภาพ
๔.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๓ มีนาคม ๒๕๕๒) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเผา
ในทีโ่ ลงและมลพิษหมอกควันในพืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทย ป ๒๕๕๒ และเห็นชอบใหมกี ารดำเนินการอยางตอเนือ่ ง และมอบหมาย
ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหความรวมมือ สนับสนุน และดำเนินการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของตามที่ ทส. เสนอ
๔.๔ คณะรัฐมนตรีมมี ติ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒) รับทราบตามที่ มท. เสนอยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
การเผาในที่โลง และมลพิษหมอกควัน
๔.๕ คณะรัฐมนตรีมมี ติ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓) เห็นชอบมาตรการควบคุมการเผาในทีโ่ ลงและมลพิษหมอกควันในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ป ๒๕๕๓
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ขอมูลสถานการณมลพิษหมอกควันในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ตัง้ แตตน ป ๒๕๕๕ ทีผ่ า นมาจนถึงปจจุบนั (วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕) สถานการณมลพิษหมอกควันในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
เมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ถือวาปริมาณฝนุ ละอองสูงกวาคามาตรฐานมากทีส่ ดุ โดยพบปริมาณฝนุ ละอองขนาดไมเกิน
๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลีย่ ๒๔ ชัว่ โมง สูงสุด ๔๓๗.๖ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ทีส่ ถานีสำนักงานสาธารณสุขแมสาย อำเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย คุณภาพอากาศอยูในระดับอันตราย
อยางไรก็ดี ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานการณมลพิษหมอกควันไดเริม่ คลีค่ ลายเขาสสู ภาวะเกือบปกติ
เห็นไดจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
๒๔ ชัว่ โมง มีคา ระหวาง ๓๗.๑–๑๕๖.๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยใู นระดับดีถงึ แมมผี ลกระทบ
ตอสุขภาพ แตยังอยูในเกณฑมาตรฐาน
ทีม่ า: กรมควบคุมมลพิษ ทส. http://www.pcd.go.th/ ขอมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ที่มา: - มติคณะรัฐมนตรี (๓ เมษายน ๒๕๕๐) เรือ่ ง การแกปญ
 หาหมอกควันภาคเหนือ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๐๑๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐)
- มติคณะรัฐมนตรี (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐) เรือ่ ง (ราง) แผนปฏิบตั กิ ารแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๐๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
- มติคณะรัฐมนตรี (๓ มีนาคม ๒๕๕๒) เรือ่ ง การดำเนินงานเพือ่ ปองกันและแกไขปญหาการเผาในทีโ่ ลงและมลพิษ
หมอกควัน ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทย ป ๒๕๕๒ และมาตรการเรงดวนในการแกไขปญหามลพิษหมอกควัน
ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/๔๓๒๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒)
- มติคณะรัฐมนตรี (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒) เรือ่ ง ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผาในทีโ่ ลง และ
มลพิษหมอกควัน (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๓๖๗๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒)
- มติคณะรัฐมนตรี (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓) เรือ่ ง มาตรการเรงดวนในการแกไขปญหาหมอกควันในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
ป ๒๕๕๓ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๔๒๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)
- มติคณะรัฐมนตรี (๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) เรือ่ ง สถานการณและมาตรการเรงดวนในการแกไขปญหาหมอกควัน
ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๔๗๗๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕)
- มติคณะรัฐมนตรี (๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) เรือ่ ง ปญหาหมอกควันในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคเหนือ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๒๐๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕)
- มติคณะรัฐมนตรี (๖ มีนาคม ๒๕๕๕) เรือ่ ง มาตรการเตรียมพรอมและแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
จากปญหาหมอกควัน (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๕/๕๔๓๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕)
- มติคณะรัฐมนตรี (๖ มีนาคม ๒๕๕๕) เรือ่ ง รายงานสรุปสถานการณหมอกควันในพืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทย
และผลการประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๖๐๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕)
- มติคณะรัฐมนตรี (๖ มีนาคม ๒๕๕๕) เรือ่ ง การแกไขปญหาหมอกควันในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคเหนือของประเทศไทย
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๗๕๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕)
⌫  ⌫  ⌫ 

37

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี
เรือ่ ง

กองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา
และกองทุนเงินกยู มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ กู กับรายไดในอนาคต
สวนราชการผรู บั ผิดชอบหลัก : กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ
สวนราชการทีเ่ กีย่ วของ :
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

สรุปสาระสำคัญโดยยอ :
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปนนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาที่มุงใหนักเรียน นักศึกษา
ที่ครอบครัวมีรายไดนอยสามารถศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีในประเทศ ซึ่งนโยบาย
ดังกลาวเริม่ มีขนึ้ เมือ่ ป ๒๕๓๘ ในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย สมัยแรก โดยมีสำนักงาน กยศ. เปนหนวยงานรับผิดชอบ
จนในป ๒๕๔๗ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร สมัยแรก จึงไดเกิดแนวคิดทีจ่ ะจัดตัง้ กองทุนเงินกยู มื เพือ่ การศึกษา
ทีผ่ กู กับรายไดในอนาคต (กรอ.) เพือ่ ใหนกั ศึกษาทุกคนไดรบั การกยู มื เงินเพือ่ การศึกษาเฉพาะคาเลาเรียนตามทีจ่ า ยจริง
และในป ๒๕๔๘ ซึ่งเปนชวงการบริหารงานของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ ๒ คณะรัฐมนตรีก็ไดมี
มติอนุมตั ใิ นหลักการใหจดั ตัง้ กรอ. ขึน้
ตอจากนั้นก็ไดมีการดำเนินการปรับปรุงและพิจารณานโยบายเกี่ยวกับ กรอ. มาอยางตอเนื่อง โดยในป
๒๕๔๙-๒๕๕๐ รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท คณะรัฐมนตรีไดกำหนดใหยบุ เลิก กรอ. เมือ่ ผกู ู กรอ. ในปการศึกษา
๒๕๔๙ จบการศึกษา (ซึ่งไมเกินปการศึกษา ๒๕๕๔) โดยวัน เวลา และขั้นตอนการยุบเลิกกองทุนใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด แตในป ๒๕๕๑ สมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ไดมีการนำเรื่อง กรอ. กลับมา
ดำเนินการใหมอีกครั้ง โดยเนนใหกูสำหรับสาขาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน
รวมกับภาคเอกชนเปนลำดับแรก เชน วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และปโตรเคมี และมอบหมายให กค.ดำเนินการ
ปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อรองรับการใหกูสำหรับผูกูยืมในรูปแบบเงินกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคตในสาขาที่เนน
ดังกลาวขางตน ตอมาในรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงไดมีการตรารางพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายกรอบวัตถุประสงคการกูยืมเงินของ กยศ. ใหครอบคลุมหลักการและ
เจตนารมณ ข อง กรอ. ที่ จ ะให ค วามช ว ยเหลื อ สำหรั บ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าขาดแคลน
ที่ไมขาดแคลนทุนทรัพยเฉพาะคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ซึ่งเมื่อรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ฯ
สิน้ สุดลงรางพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงตกไป
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๑. ความเปนมาและหลักการในการดำเนินการ
๑.๑ รัฐบาล นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี สมัยแรก (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘)
เมื่อป ๒๕๓๘ กค. ไดจัดใหมีโครงการ กยศ. ขึ้นเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายไดนอยกูยืม
เพื่อศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีในประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘
เห็นชอบในหลักการใหจัดตั้ง กยศ. และใหดำเนินการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาขึ้นมารองรับ๑
๑.๒ รัฐบาล นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี สมัยที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓)
ไดมีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขึ้นมารองรับ กยศ. โดยคณะรัฐมนตรี
ไดมมี ติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. .... เมือ่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ และมีการประกาศ
พระราชบัญญัตกิ องทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ จึงทำให กยศ.
มีสถานะเปนนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีสำนักงาน กยศ. เกิดขึน้
โดยอยใู นการกำกับดูแลของ กค. ตัง้ แตบดั นัน้ เปนตนมาจนถึงปจจุบนั ๒
๑.๓ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สมัยแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘)
ในป ๒๕๔๗ ไดมีการศึกษาเรื่อง กยศ. และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗)๓ เห็นชอบหลักการ
และแนวทางการปฏิรปู การเงินอุดมศึกษาซึง่ เปนขอเสนอเกีย่ วกับระบบการบริหารการเงินอุดมศึกษาแนวใหมทอี่ าศัยกลไกทางการเงิน
เปนเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดจากการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดในการจัดตั้ง กรอ.
รวมอยูดวย โดยมีหลักการและแนวทางการปฏิรปู การเงินเพื่อการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับ กยศ. และ กรอ. ดังนี้
๑.๓.๑ เปลี่ ย นหลั ก เกณฑ ใ นการให กู ยื ม เงิ น
แกนกั ศึกษาโดยใหนกั ศึกษาทุกคนไดรบั การกยู มื เงินเพือ่ การศึกษา
ทุ ก ราย ไม จำเป น ต อ งเป น ผู ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย โ ดยจะได รั บ
เงินกูยืมเฉพาะคาเลาเรียนตามที่จายจริงเทานั้น
๑.๓.๒ ใหยตุ กิ ารใหกกู บั นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สามัญและอาชีพ) โดยจะจัดใหมกี องทุนแบบใหเปลา
หรือการชวยเหลือในรูปแบบอื่นตามความจำเปนและเหมาะสม
ทั้ ง นี้ ให เ งิ น กู ยื ม แก นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (อนุ ป ริ ญ ญาปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา (อนุปริญญา-ปริญญาตรี)
๑.๓.๓ เปลีย่ นแปลงวิธกี ารในการชำระหนีเ้ งินกคู นื
โดยใหเริ่มผอนชำระตอเมื่อมีรายไดในอนาคตถึงเกณฑที่กำหนด
ปรับจำนวนเงินตนตามดัชนีราคาผูบริโภค แตไมมีดอกเบี้ย
๑.๓.๔ ใหสำนักงาน กยศ. เปนผรู บั ผิดชอบการบริหาร
จั ด การ กรอ. และกองทุ น เงิ น ให เ ปล า สำหรั บ นั ก เรี ย นยากจน
และนักเรียนที่เรียนดีเพื่อความเปนเลิศ
๑

๒

๓

มติคณะรัฐมนตรี (๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘) เรื่อง นโยบายสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืม
เพือ่ การศึกษา (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร ๐๒๐๖/๓๔๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘)
มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๐) เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. .... (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/๒๘๘๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๐)
มติคณะรัฐมนตรี (๗ เมษายน ๒๕๔๗) เรือ่ ง หลักการและแนวทางการปฏิรปู การเงินอุดมศึกษา (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๕๐๔/๕๓๐๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗)
⌫  ⌫  ⌫ 
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๑.๔ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สมัยที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙)
ในป ๒๕๔๘ ไดมีการกำหนดเรื่องการจัดตั้ง กรอ. เปนนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภาภายใตนโยบายที่ ๒
นโยบายพัฒนาคนและสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยคณะรัฐมนตรีไดมมี ติ (วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘)๔ อนุมตั ใิ นหลักการใหจดั ตัง้ กรอ.
และกองทุนเงินใหเปลาขึน้ โดยใหอยใู นความรับผิดชอบของสำนักงาน กยศ.
๑.๕ รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑)
ในป ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติ (วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙)๕ กำหนดใหสว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ
พิ จ ารณาทบทวนรายละเอี ย ดของยุ ท ธศาสตร บทบาท ภารกิ จ และเป า หมายการดำเนิ น งานให เ หมาะสมและให จั ด ลำดั บ
ความสำคัญโดยใหคงไวเฉพาะโครงการทีจ่ ำเปน เหมาะสม และเปนประโยชนตอ ประชาชนในประเทศ จึงไดมกี ารทบทวนนโยบาย
ในเรือ่ งกองทุนเงินใหเปลาและ กรอ. จนทำใหกองทุนเงินใหเปลาไมไดรบั การจัดสรรงบประมาณ และในเวลาตอมาจึงไดมกี ารทบทวน
หลักการและแนวทางในขอ ๑.๓.๒ และกำหนดใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญและอาชีพ) สามารถกูยืมเงิน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ ไดตามเดิม ในสวน กรอ. ก็ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการใหกูยืมแกนักศึกษา
เฉพาะปการศึกษา ๒/๒๕๔๙ เทานัน้ และในปการศึกษา ๒๕๕๐ ไดรบั จัดสรรงบประมาณเพือ่ ใหกยู มื สำหรับผกู ู กรอ. เดิม โดยรวม
อยูในรายการ กยศ. ซึ่งการใชจายเงินงบประมาณตองเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐)๖ กำหนดใหมีการยุติการใหกูยืม
แบบ กรอ. และยุบเลิก กรอ. และกองทุนเงินใหเปลา เพือ่ ใหการดำเนินการใหกยู มื เงินเพือ่ การศึกษาเปนไปในแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทั้งเปนการลดภาระและความซ้ำซอนในการบริหารจัดการ การติดตามหนี้ ตลอดจนคาใชจายดานบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานกองทุน และภาระในการที่รัฐตองจัดสรรงบประมาณสำหรับการใหกูยืม อยางไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุประสงคของ กรอ.
แตกตางจาก กยศ. จึงทำใหผูกู กรอ. ไมสามารถไดรับการพิจารณาใหกูยืม กยศ. ไดทั้งหมด เพราะผูกูบางสวนขาดคุณสมบัติ
ในการขาดแคลนทุนทรัพย (ครอบครัวตองมีรายไดไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทตอป) ดังนั้น เพื่อชวยเหลือไมใหผูกูที่ขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวไดรับความเดือดรอน จึงไดมีการกำหนดมาตรการใหความชวยเหลือ ดังนี้
๑.๕.๑ ผูกูยืม กรอ. ที่มีคุณสมบัติการกูยืมตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑเกีย่ วกับการเปนผขู าดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัตผิ กู ยู มื เงิน ใหสามารถกยู มื แบบ กยศ. ได ทัง้ คาเลาเรียน คาใชจา ย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ โดยอัตราดอกเบี้ย การชำระเงินกู และการติดตามหนี้ใหเปนไปตามแบบ กยศ.
๑.๕.๒ ผูกูยืม กรอ. ที่ไมมีคุณสมบัติในการกูยืมแบบ กยศ. ใหกูยืมไดเปนกรณีพิเศษ โดยนำหลักเกณฑและวิธี
การกูยืมแบบ กยศ. มาใชโดยอนุโลมและใหกูยืมไดเฉพาะคาเลาเรียนจนจบหลักสูตร โดยอัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินกู
ใหเปนไปตามแบบ กยศ. และใหสำนักงาน กยศ. ทำหนาทีจ่ ดั การดานการรับชำระหนีเ้ งินกู
อยางไรก็ตาม เนื่องจาก กรอ. ไมไดถูกยุบเลิกในทันที เพราะ กค. ยังไมไดประกาศกำหนดวันยุบเลิกกองทุน ดังนั้น
เพือ่ ใหการดำเนินการใหกยู มื เงินตามมาตรการใหความชวยเหลือผกู ู กรอ. ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการจะยุบเลิก กรอ. เกิดความชัดเจน
และสามารถดำเนินการตอไปได ตอมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงไดทบทวนการยกเลิก กรอ. แลวให กรอ. ยังคง
ดำเนินการตอไป และเปลีย่ นเปนกำหนดใหยตุ กิ ารใหกยู มื แบบ กรอ. สำหรับผกู รู ายใหมตงั้ แตปก ารศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป และ
ใหกยู มื แกผกู ู กรอ. ทีก่ ยู มื ในปการศึกษา ๒๕๔๙ เฉพาะคาเลาเรียนจนจบหลักสูตรแทน พรอมทัง้ ยกเลิกมาตรการใหความชวยเหลือ
ในขอ ๑.๕.๒ โดยยังคงใชมาตรการในขอ ๑.๕.๑ ทัง้ นี้ ใหยบุ เลิก กรอ. เมือ่ ผกู ู กรอ. ในปการศึกษา ๒๕๔๙ จบการศึกษา ซึง่ ไมเกิน
ปการศึกษา ๒๕๕๔ (สำหรับหลักสูตร ๖ ป) โดยวัน เวลา และขั้นตอนการยุบเลิกกองทุนใหเปนไปตามที่ กค. กำหนด ทั้งนี้

๔

๕

๖

มติคณะรัฐมนตรี (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘) เรือ่ ง การจัดตัง้ กองทุนเงินกยู มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ กู กับรายไดในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินใหเปลา
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๙๓๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘)
มติคณะรัฐมนตรี (๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙) เรือ่ ง ยุทธศาสตรการจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙)
มติคณะรัฐมนตรี (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐) เรือ่ ง การยุบเลิกทุนหมุนเวียน (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/๖๖๙๗ ลงวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๕๐) และมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙) เรือ่ ง ขอแกไขมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เรือ่ ง หลักการและแนวทาง
การปฏิรปู การเงินอุดมศึกษา ขอ ๑๐ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๓๕๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙)
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ใหสำนักงบประมาณโอนเงินงบประมาณรายจาย รายการ กยศ. ตามจำนวนที่ไดจัดสรรไวที่ กยศ. สำหรับใหผูกูยืม กรอ. กูยืม
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ และงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเปนรายจายรายการ กรอ. สวนในปตอ ๆ ไปใหจดั สรร
งบประมาณเปนรายการ กรอ. จนกวากองทุนจะยุบเลิก๗
๑.๖ รัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๕๑)
เมื่อป ๒๕๕๑ ไดมีการนำเรื่อง กรอ. กลับมาดำเนินการใหมอีกครั้ง โดยกำหนดใหมีโครงการ กรอ. ขึ้นภายใตนโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิตในแผนการบริหารราชการแผนดินในขณะนั้น ตามหลักการในการเพิ่มโอกาสใหแกเยาวชนในการศึกษาตอ
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพือ่ ตอบสนองความตองการบุคลากรทีม่ คี วามรู ความสามารถของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติ (วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑)๘ กำหนดใหดำเนินการสำหรับผูกูยืมที่เขาเรียนชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๑
ที่เนนสาขาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนรวมกับภาคเอกชนเปนลำดับแรก เชน วิศวกรรมไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ซอฟตแวร และปโตรเคมี โดยใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมที่บังคับใชอยูในขณะนั้นไปพลางกอน นอกจากนี้ยังไดมีการมอบหมายให กค. ดำเนินการ
ปรับปรุงแกไขระเบียบเพื่อรองรับการใหกูสำหรับผูกูยืมในรูปแบบเงินกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคตในสาขาที่เนนดังกลาวขางตน
และให กค. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา คณะกรรมการ กยศ. รวมกับกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงและเตรียมการ
ในการแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ เพื่อใหมีการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
ทีม่ เี อกภาพเพียงระบบเดียวทีส่ ามารถตอบสนองวัตถุประสงคดา นตาง ๆ ได โดยใหทนั สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒
๑.๗ รัฐบาล นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
เนื่องจากการดำเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติกองทุนฯ ตามที่กำหนดไวในขอ ๑.๖ แลวเสร็จไมทันปการศึกษา
๒๕๕๒ ดังนั้น เพื่อใหสามารถดำเนินการใหกูยืมสำหรับผูกูยืม กรอ. รายใหม ชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒
ไดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีจงึ ไดมมี ติ (วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒)๙ กำหนดใหดำเนินโครงการ กรอ. สำหรับผกู ยู มื
ที่เขาเรียนชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ โดยใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา

๗

๘

๙

มติคณะรัฐมนตรี (๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๐) เรือ่ ง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ ง การยุบเลิกทุนหมุนเวียน (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๓๒๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐)
มติคณะรัฐมนตรี (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑) เรือ่ ง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๑ (หนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/๕๓๐๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑)
มติคณะรัฐมนตรี (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒) เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการกองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (หนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒)

⌫  ⌫  ⌫ 
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ที่บังคับใชอยูในขณะนั้นไปพลางกอนและเนนสาขาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนรวมกับ
ภาคเอกชนเปนลำดับแรกเชนเดียวกับปการศึกษา ๒๕๕๑ ในขอ ๑.๕ (ใชงบประมาณจำนวนประมาณ ๒,๑๐๐ ลานบาท) ทั้งนี้
ใหการกูยืมสำหรับผูกูรายใหมที่เขาเรียนชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนรุนสุดทายและใหสิ้นสุดโครงการ กรอ.
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการดำเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนเตรียมความพรอม
ในดานตาง ๆ ที่ใหการกูยืมเงินเพื่อการศึกษามีเอกภาพเพียงระบบเดียวใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด
ทั้ ง นี้ ในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง ได มี ก ารขยายกรอบวั ต ถุ ป ระสงค ก ารกู ยื ม เงิ น
ของ กยศ. ใหครอบคลุมถึงการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและที่มีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ
โดยใชหลักการและเจตนารมณของ กรอ. ที่จะใหความชวยเหลือสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน
ที่ไมขาดแคลนทุนทรัพยเฉพาะคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยไมรวมถึงคาใชจายที่จำเปนในการครองชีพ
ระหวางศึกษา โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกลาว
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒๑๐ และไดมีการสงรางพระราชบัญญัติฯ ใหรัฐสภาพิจารณาตามลำดับขั้นตอน แตเมื่อมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎรและการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง รางพระราชบัญญัติฯ
ดังกลาวจึงตกไป
๑.๘ รัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในป ๒๕๕๔ ไดมนี โยบายใหนำเรือ่ ง กรอ. กลับมาดำเนินการใหม
โดยไดกำหนดใหการจัดใหมีโครงการเงินกูเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคตเปนนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา
และแผนการบริหารราชการแผนดินภายใตนโยบายที่ ๔ สังคมและคุณภาพชีวิต เรื่อง สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส
ทางการศึกษาในสังคมไทย
๒. วัตถุประสงคการดำเนินการ๑๑
กยศ. และ กรอ. มีวตั ถุประสงคทแี่ ตกตางกัน ดังนี้

๑๐

๑๑

กยศ.

กรอ.

ใหกูยืมเงินแกนักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
เพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และคาใชจายในการครองชีพระหวางศึกษา

ใหนักศึกษาทุกคนไดรับการกูยืมเงินเพื่อการศึกษาทุกราย
ไมจำเปนตองตองเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยโดยจะไดรับ
เงินกูยืมเฉพาะคาเลาเรียนตามที่จายจริงเทานั้น

มติคณะรัฐมนตรี (๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๒) เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๐๘๘๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔)
มติคณะรัฐมนตรี (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐) เรือ่ ง การยุบเลิกทุนหมุนเวียน (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/๖๖๙๗
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐)
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๓. กลไกในการดำเนินการ
๓.๑ คณะกรรมการกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา โดยพระราชบัญญัตกิ องทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
กำหนดใหมีคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดทบวง
มหาวิทยาลัยเปนรองประธานกรรมการ ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ อธิบดีกรมสรรพากร ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย และนายกสมาคมสมาพันธการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยเปนกรรมการ
และกรรมการอื่นอีกไมเกิน ๕ คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ และผูจัดการ กยศ.
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ ทำหนาที่กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจการของกองทุน ศึกษาวิเคราะหและประเมินความตองการการกูยืมเงินของนักเรียน หรือนักศึกษา
ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต และเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพือ่ ดำเนินการจัดตัง้ งบประมาณเพือ่ สมทบกองทุน และใหนกั เรียนหรือนักศึกษา
กูยืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุน๑๒
๓.๒ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา มีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผอู ำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลาง อธิ บ ดี ก รมสรรพากร ผู อำนวยการสำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง อธิ ก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย นายกสมาคมสมาพันธการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย และผทู รงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ และมีผูจัดการ กยศ. เปนกรรมการและเลขานุการ ทำหนาที่ในการกำหนดนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
บริหารงาน กรอ.๑๓
๔. กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
๔.๑ พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
๔.๒ พระราชบัญญัติใหอำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓
๕. ความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี และแผนการบริหารราชการแผนดิน
๕.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๐ (๓) “พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ และทุ ก รู ป แบบให ส อดคล อ งกั บ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม.....”
๕.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ คือ เพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย
และมีเปาหมายใหคุณภาพการศึกษาไดรับการยกระดับสูมาตรฐานสากล ตอยอดองคความรูสูนวัตกรรม และโอกาสการเขาถึง
การศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
๑๒
๑๓

มาตรา ๑๔ และ ๑๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
รายงานประจำป. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.studentloan.or.th/sarnAn.php?id=9 (วันทีค่ น ขอมูล: ตุลาคม ๒๕๕๔).
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๕.๓ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ขอ ๔.๑.๒ สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา
ในสังคมไทย ไดกำหนดวา จะดำเนินการลดขอจำกัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี
“โครงการเงินกเู พือ่ การศึกษาทีผ่ กู พันกับรายไดในอนาคต” โดยใหผกู เู ริม่ ใชคนื ตอเมือ่ มีรายไดเพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งตัวได จะพักชำระหนี้
แกผูเปนหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยปรับเปลี่ยนการชำระหนี้เปนระบบที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต
๕.๔ แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (รัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ ขอ ๔.๑ นโยบายการศึกษา
กลยุทธ/วิธีการ : สรางโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนทุนการศึกษาและคาใชจายเพื่อการศึกษาและระบบคัดเลือก
เขาศึกษาตอ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโครงการกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
และกระทรวงการคลังรับผิดชอบการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา

ผปู ระมวล : นางสาวสมจิตร รูปเหมาะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
ผตู รวจสอบ : ๑. นางสุกญ
ั ญา ถิรสัตยาพิทกั ษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
๒. นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ
ผูเชี่ยวชาญดานระบบงานสารสนเทศ
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จิปาถะ
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Mrs. Green

ผเู ขียนไดอา นหนังสือ “เริม่ ตนชีวติ ใหม เริม่ ทีใ่ จของเรา” อานพบบทความเรือ่ ง พอใจในสิง่ ทีม่ แี ละเปน เมือ่ อานแลว
ก็มีความเห็นตรงกับที่หนังสือไดเขียนไววา
“ความทุกขของผูคนสมัยนี้สวนใหญเกิดขึ้นเพราะไปมองคนอื่นมากเกินไป เราจึงไมเคยพอใจกับสิ่งที่มีหรือเปนเสียที
แมวาจะสวยหรือหุนดีเพียงใด ก็ยังรูสึกวาตัวเองขี้เหร ผมไมสลวย ผิวคล้ำไป แถมวงแขนก็ไมขาวนวลเหมือนดารา แตเมื่อใด
ที่เราหันมาพอใจกับสิ่งที่ตนมี มองเห็นแงดีของสิ่งที่มีอยูและเปนอยู ความสุขจะเพิ่มพูนขึ้นมามากมายทันที จิตใจจะเบาขึ้น
และชีวติ จะหายเหนือ่ ย เพราะไมเห็นความจำเปนทีจ่ ะตองวิง่ ไลลา หาซือ้ สิง่ ของตาง ๆ มากมาย เพียงเพือ่ จะไดมเี หมือนคนอืน่ เขา
พอใจในสิง่ ทีเ่ รามี ภูมใิ จในสิง่ ทีเ่ ราเปน เห็นคุณคาของสิง่ ทีม่ อี ยกู บั ตัว นีค่ อื เคล็ดลับสชู วี ติ ทีเ่ บาสบายและสงบเย็น”
ในความเปนจริงก็อาจจะทำไดยากเหมือนกัน เพราะสังคมสมัยนีม้ กี ารแขงขันกันสูงและตลอดเวลา คนทัว่ ไปก็จะตอง
ดิน้ รนแขงขันเพือ่ ใหไดมาในสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ กับตัวเอง ซึง่ ก็จะสงผลใหตวั เองตองเหนือ่ ยลาทัง้ กายและใจ แตถา เราจะมองอีกดานหนึง่
อาจจะพบวาสาเหตุไมไดมาจากสภาพแวดลอมของสังคมก็ได แตมาจากตัวของเราเองที่เกิดความไมรูจักพอ นำตัวเอง
ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขามีเขาเปน และถาในสมองมีแตความคิดเชนนี้จิตใจก็จะไมเปนสุข เพราะจะตองใชความคิด
ไปตาง ๆ นานา วาจะทำอยางไรใหเหมือนคนนัน้ ใหดกี วาคนนี้ และเมือ่ เกิดความคิดเชนนีต้ อ ไปก็จะไปมีผลกับรางกายทีจ่ ะตองใช
กำลังพยายามทำทุกอยางใหไดมาซึ่งสิ่งนั้น ๆ แตเมื่อใดที่ไดมาแลวเรายังเกิดความไมพอใจในสิ่งที่มีและเปนอยูก็จะทำให
ตองวกกลับไปที่วงจรแบบเดิมอีก และจะเปนอยางนี้ไปเรื่อย ๆ ถาเรายังไมยอมเปลี่ยนความคิด เมื่อใดถาเราสามารถคิด
ไดอยางบทความขางตนก็จะทำใหชีวิตเรามีความสุข สบายกาย และสบายใจขึ้น ไมตองมาบีบคั้นตัวเอง ลองมาเปลี่ยน
ความคิดกันดีกวาชีวิตจะได...เบา...เบา...

ทีม่ า : หนังสือ “เริม่ ตนชีวติ ใหม เริม่ ทีใ่ จของเรา” เขียนโดยพระไพศาล วิสาโล และรินใจ
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เรือ่ งทีส่ กัำคันญยทีนป่ ี ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จำแนกงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
ไดมงี บประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับใชเปนหลักในการจายเงินแผนดิน
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๕ ก วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ หนา ๑

พระราชกำหนด
พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกเู งินเพือ่ การวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
เนื่องจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งกอใหเกิด
ความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ เยียวยา
ความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ โดยการจัดใหมี
การลงทุนในโครงสรางสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ ำเปน จึงกำหนดใหกระทรวงการคลังมีอำนาจกเู งินบาทหรือเงินตราตางประเทศ
ในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อใหนำไปใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ การกู
ใหมีมูลคารวมกันไมเกินสามแสนหาหมื่นลานบาทและใหกระทำไดภายในกำหนดเวลาไมเกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑
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พระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบตั ิ พ.ศ. ๒๕๕๕
จั ด ตั้ ง กองทุ น ส ง เสริ ม การประกั น ภั ย พิ บั ติ เ พื่ อ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ โ ดยการรั บ ประกั น ภั ย
และทำประกันภัยตอ และใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๕

พระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผทู ไี่ ดรบั ความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
กำหนดใหมีการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยเปนการเฉพาะ ภายในวงเงิน
จำนวนไมเกินสามแสนลานบาท โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจในการใหกยู มื เงินแกสถาบันการเงินเปนการเฉพาะคราว
เพื่อใหสถาบันการเงินนำไปใชในการใหกูยืมเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑๑

พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนีเ้ งินกทู กี่ ระทรวงการคลังกเู พือ่ ชวยเหลือกองทุน
เพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕
การปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
โดยกำหนดใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนตนเงินกู
และการชำระดอกเบี้ยเงินกู ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือการจัดการและฟนฟูสถาบันการเงิน
ทีป่ ระสบปญหาวิกฤตทางการเงินเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผกู ำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุน
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑๕

กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ
กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบตุ ร และกรณีชราภาพ โดยกำหนดใหรฐั บาล นายจาง และผปู ระกันตนตามมาตรา ๓๓
ออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในอัตราทีเ่ หมาะสม เพือ่ เปนการบรรเทาภาระของนายจางและผปู ระกันตนใหสอดคลอง
กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖ ก วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑๗
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กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชนทดแทน
ในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะในชวงเวลาทีม่ กี ารลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
การจายเงินบำเหน็จชราภาพใหแกผูประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเขากองทุนในชวงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหคำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกรอยละ ๑
ของคาจางที่มีตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อจายเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น
จากอัตราที่กำหนดในขอ ๖ (๒) แหงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชนทดแทน
ในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖ ก วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑๙

ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราวของขาราชการ
และลูกจางประจำของสวนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว ที่บรรจุ หรือแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกวาระดับปริญญาตรี
รวมทั้งทหารกองประจำการ เพื่อใหบุคลากรภาครัฐดังกลาวมีรายไดเพียงพอในการดำรงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การใหกยู มื เงินกองทุนการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การใหกูยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๑ ง วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ หนา ๓

48 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) เพือ่ กำหนดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารบริหาร
จัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเปนเพื่อการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๔ ง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ หนา ๑

ประกาศ
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรือ่ ง หลักเกณฑและเงือ่ นไขการโอนกรรมสิทธิร์ ถยนตกอ นครบกำหนดระยะเวลา ๕ ป
ตามมาตรการรถยนตคนั แรก และมาตรการชวยเหลือผปู ระสบภัยรถยนตน้ำทวม
เพื่อใหการโอนกรรมสิทธิ์รถยนตกอนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ป ตามมาตรการรถยนตคันแรกตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรการชวยเหลือผปู ระสบภัยรถยนตน้ำทวม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนตกอนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ป ตามมาตรการ
รถยนตคันแรก และมาตรการชวยเหลือผูประสบภัยรถยนตน้ำทวม
เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๐ ง วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ หนา ๒

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี ารการยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ของผดู ำรงตำแหนง
ทางการเมือง ผบู ริหารทองถิน่ และสมาชิกสภาทองถิน่ และเจาหนาทีข่ องรัฐทีม่ หี นาทีย่ นื่ บัญชี
แสดงรายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ พ.ศ. ๒๕๕๕
กำหนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารการยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ของผู ดำรงตำแหน ง ทางการเมื อ ง
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๑ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ หนา ๑๓

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
⌫  ⌫  ⌫ 
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⌦ 
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บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือ่ ง การใชถอ ยคำ “ใด-หนึง่ ” กับ “หนึง่ -ใด”
——————————
ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
๑. ความเปนมา
ในภาษากฎหมายไทย มีการใชถอยคำ “ใด-หนึ่ง” กับ “หนึ่ง-ใด” ทั้งสองคำมานานแลว ดังปรากฏใน
พระราชบัญญัติซึ่งตราขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ เชน
(๑) พระราชบัญญัติธรรมเนียมคลอง (จุลศักราช ๑๒๓๒)
“มาตรา ๑ หามมิใหผหู นึง่ ผใู ด เททิง้ สิง่ ของสิง่ หนึง่ สิง่ ใดลงในลำคลองเปนอันขาดทีเดียว ฯลฯ”
(๒) พระราชบัญญัติเรื่องพยาน (จุลศักราช ๑๒๓๒) ในสวนของคำปรารภ “ฯลฯ ถาพยานรับคาน
แตขอใดขอหนึ่ง ไมมพี ยานอืน่ เจือฟงเปนพยานไมได โจทกจำเลยยอมใหสบื จึง่ ฟงเปนพยานได ฯลฯ”
นอกจากนี้ ยังมีความจงใจในกฎหมายบางฉบับที่มีการใชถอยคำทั้งคำวา “ใด-หนึ่ง” “หนึ่ง-ใด” หรือ
ระบุจำนวนคน ไวในขอตาง ๆ ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งถาพิจารณาใหละเอียดจะสื่อไปยังความหมาย
ทีแ่ ตกตางกัน เชน
(๑) พระราชบัญญัติเคานซิลออฟสเตดคือที่ปฤกษาราชการแผนดิน (จุลศักราช ๑๒๓๖)
“ขอ ๓ ขาราชการผหู นึง่ ผใู ด ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินไดทรงพระกรุณาโปรดยกยองตัง้ ไว
ในที่ปฤกษาราชการแผนดินแลว ฯลฯ”

50 

“ขอ ๑๐ ถาทีป่ ฤกษาผใู ดผหู นึง่ อยากจะใหทปี่ ฤกษา ๆ ขอกฎหมายตามทีต่ วั ไดคดิ เห็น ฯลฯ”
“ขอ ๒๑ ฯลฯ ไวซเปรสิเดนจะยกความขอนัน้ ขึน้ ปฤกษาในทีป่ ระชุมเพือ่ จะใหเคานซลิ ลอรออฟสเตด
ทัง้ ปวง เห็นผิดแลชอบพรอมกัน ฯลฯ”
(๒) พระราชบัญญัติปรีวีเคานซิลคือที่ปฤกษาในพระองค (จุลศักราช ๑๒๓๖)
“ขอ ๑ ฯลฯ ถาผหู นึง่ ผใู ดไดเปนทีป่ ฤกษาในพระองค ฯลฯ”
“ขอ ๔ ฯลฯ ถาทีป่ ฤกษาผใู ดผหู นึง่ ลอบหนีไปไมลาฤๅลาไปเกินกำหนดทีต่ วั ไดบอกไว ฯลฯ”
“ขอ ๖ ถาพระบาทสมเด็จพระเจาแผนดิน จะดำรัสสั่งใหที่ปฤกษานายหนึ่ง สองนาย ฤๅมาก
ดวยกัน ใหเปนกอมมิศชัน คือขาหลวงไปสืบราชการเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ฯลฯ”
(๓) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๓๗๒ วรรคหนึง่ ซึง่ บัญญัตวิ า “นอกจากกรณีทกี่ ลาวไวในสองมาตรากอน ถาการชำระหนี้
ตกเปนพนวิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษฝายหนึ่งฝายใดก็ไมไดไซร ทานวาลูกหนี้หามีสิทธิ
จะชำระหนี้ตอบแทนไม”
บทบัญญัตดิ งั กลาวหมายความวา ถาการชำระหนีต้ กเปนพนวิสยั ไมอาจกระทำไดไมวา ดวยเหตุใด
เพียงเหตุเดียวก็ตาม และเหตุนนั้ จะโทษบุคคลใด ๆ ไมวา เจาหนีห้ รือลูกหนีห้ รือบุคคลอืน่ ๆ ไมได ลูกหนีก้ ไ็ มมสี ทิ ธิ
จะรับชำระหนีต้ อบแทน
จะเห็นไดวา การใชถอ ยคำแตกตางกันในกฎหมายฉบับเดียวกัน นาจะเปนความตัง้ ใจของผบู ญ
ั ญัติ
กฎหมายในการใชถอยคำดังกลาวโดยตรง เพื่อใหเกิดความหมายเฉพาะตามลักษณะของรูปประโยคที่ใช
มิใชเปนการใชอยางสับสนอยางที่สงสัยในภายหลัง และการใชถอยคำดังกลาวยังคงมีการใชสืบเนื่องมาใน
กฎหมายระยะหลัง ๆ จนเปนแนวทางทีเ่ ขาใจในการเขียนกฎหมายจนถึงปจจุบนั
ในชั้นการพิจารณารางกฎหมายของรัฐสภาก็ไดมีคำถามเกี่ยวกับการใชถอยคำคูนี้ขึ้นอยูเสมอวา
ทีถ่ กู ตองควรจะใชอยางไร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะทีเ่ ปนหนวยงานตรวจพิจารณารางกฎหมาย
จึงเห็นสมควรใหมีการวิเคราะหเรื่องดังกลาวซ้ำเพื่อใหการใชถอยคำดังกลาวเปนไปอยางถูกตอง
๒. การวิเคราะหในอดีต
สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได เ คยมี ก ารพิ จ ารณาหลั ก การใช คำคู นี้ อ ยู เ สมอดั ง ปรากฏ
ในการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เมื่อป ๒๕๑๒ ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งมีหลวงจำรูญเนติศาสตรเปนประธานกรรมการ
ไดพิจารณารางการใชถอยคำในมาตรา ๔๔/๒ กรณีการเขาเปนคูความแทนที่คูความตาย วา ถาไมเปนที่
ตกลงกันไดวาผูใด (แตคนเดียว) จะเขาเปนคูความแทนที่คูความผูตาย จะใชคำวา “คนหนึ่งคนใด” ไดหรือไม
โดยคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ (นายกมล สนธิเกษตริน เลขานุการ และนายอักขราทร
จุฬารัตน ผูชวยเลขานุการ) ทูลถามพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ซึ่งทรงเปนผูเชี่ยวชาญ
ทั้งทางดานนิติศาสตรและอักษรศาสตร ถึงความหมายของคำวา “คนหนึ่งคนใด” และ “คนใดคนหนึ่ง” ซึ่ง
เสด็จในกรมฯ ไดประทานความเห็น สรุปไดดงั นี้
“คนหนึง่ คนใด” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “any person” หมายถึง คนหนึง่ หรือหลายคนก็ได และคำวา
“คนใดคนหนึ่ง” ตรงกับคำวา “a person” ซึ่งหมายถึง คนหนึ่งและคนเดียว และสามารถนำหลักเกณฑนี้
ไปใชกบั กรณีทนี่ ำคำวา “ใด-หนึง่ ” หรือ “หนึง่ -ใด” ประกอบกับ คำอืน่ เชน “ขอใดขอหนึง่ ” หรือ “สิง่ หนึง่ สิง่ ใด”
ไดและมีนัยเชนเดียวกัน
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นอกจากนี้ นายกมลฯ ไดแจงวา ไดมีการสอบถามการใชคำสองคำนี้จากเจาหนาที่ราชบัณฑิตยสถาน
อีกทางหนึ่งดวย แตยังมีความเห็นแตกแยกไมตรงกันอยู๑
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพงสวนใหญเห็นชอบดวย
กับแนวทางการใชถอยคำที่เสด็จในกรมฯ ทรงประทานไว อยางไรก็ดีเห็นวาถอยคำตามรางมาตรา ๔๔/๒
ที่พิจารณานั้น ผูรางมีความประสงคจะเนนใหเกิดความชัดเจนวาตองเปนคน ๆ เดียวเทานั้น โดยไมตองตีความ
ทีป่ ระชุมจึงมีมติใหใชคำวา “. . .ผใู ดแตคนเดียว”
ในการร า งกฎหมายของสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล า ว
มาโดยตลอด และไดมกี ารเตือนใหคงหลักการใชคำเหลานีอ้ ยเู ปนระยะในการประชุมฝายรางกฎหมายของสำนักงานฯ
เมื่อมีผูหยิบยกประเด็นความถูกตองของการใชถอยคำขึ้น รวมทั้งไดมีการวางแนวทางการใชถอยคำดังกลาว
ในการปฏิบัติงานของฝายรางกฎหมาย๒
๓. การกลับมาของปญหา
ในบรรดาผู ห ยิ บ ยกประเด็ น ความถู ก ต อ งของการใช ถ อ ยคำคู นี้ ขึ้ น ในการพิ จ ารณาร า งกฎหมาย
นายจำนงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตและอดีตสมาชิกวุฒิสภา เปนทานหนึ่ง หลักการใชคำวา “ใด-หนึ่ง” กับ
“หนึ่ง-ใด” ตามหลักภาษาไทยวา ทานไดเคยเรียนถามเจาคุณพระธรรมนิเทศทวยหาญ (อยู อุดมศิลป ป.๙)
อดี ต กรรมการชำระปทานุ ก รม ซึ่ ง เป น ผู มี ค วามละเอี ย ดลออในการเขี ย นภาษาไทยมากจนเป น ที่ เ คารพ
ของกรรมการชำระปทานุกรมเปนอยางยิ่ง และเจาคุณพระธรรมนิเทศทวยหาญไดอธิบายใหทราบวาการใชคำ
ดังกลาวที่ถูกตองตามหลักภาษานั้น ควรใชคำวา “ใด-หนึ่ง” มิใช “หนึ่ง-ใด” เพราะเปนการเขียนภาษาไทย
ตามแบบอยางของภาษาบาลี คือคำ “ใด” นัน้ จะตองใชเขาคกู บั คำวา “นัน้ ” เสมอ เชน “เมือ่ ใด-เมือ่ นัน้ ” “ฉันใด-ฉันนัน้ ”
เชนที่ภาษาบาลีใช “ยทา-ตทา” และ “ยถา-ตถา” ฯลฯ หรือถาเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งของก็ตองใชคำ “ย-ต”
(ยะ–ตะ) เชน
“ผใู ดกระทำกรรมดี ผนู นั้ ยอมไดรบั ผลดี ผใู ดกระทำกรรมชัว่ ผนู นั้ ยอมไดรบั ผลชัว่ ฯลฯ”
โดยนายจำนงค ทองประเสริฐ เห็นวา ถามี “ผูใด” ก็จะตองมี “ผูนั้น” มารับมิฉะนั้นจะทำใหประโยค
ไมสมบูรณ สวนสำนวนที่วา “คนใดคนหนึ่ง” กับ “คนหนึ่งคนใด” นั้น ที่ถูกตองจะตองใชวา “คนใดคนหนึ่ง”
คำวา “หนึง่ ” ในทีน่ แี้ ทนคำวา “นัน้ ” นัน่ เอง และหากใช คำวา “คนหนึง่ คนใด” คำวา “ใด” จะลอยตัว ไมมอี ะไร
มารับ ซึ่งไมถูกตองกับหลักภาษาไทยที่ดี๓

๑

๒

๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ครั้งที่ ๒๘๓-๓๒/๒๕๑๒ วันจันทรที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ซึง่ ทีป่ ระชุมประกอบดวย หลวงจำรูญเนติศาสตร ประธานกรรมการ นายหยุด แสงอุทยั หลวงวิชยั นิตนิ าท หลวงสารนัยประสาสน นายกิตติ สีหนนทน นายชิต บุณยประภัศร นายโชค จารุจินดา นายธานินทร กรัยวิเชียร นายชัย เสือวรรณศรี นายสุธรรม
ภัทราคม กรรมการ นายกมล สนธิเกษตริน เลขานุการ และนายอักขราทร จุฬารัตน ทำหนาทีผ่ ชู ว ยเลขานุการ (เขาใจวาในครัง้ นัน้ นายธานินทร
กรัยวิเชียร และนายทวี ฤกษจำนง ไดสอบถามความเห็นจากนายจำนงค ทองประเสริฐ ดวย)
บันทึกการปฏิบัติงานของฝายรางกฎหมาย คณะที่ ๑-๔ เรื่องที่ ๖๘ การใชถอยคำ “อยางหนึ่งอยางใด” ในการรางกฎหมาย (๓ พฤษภาคม
๒๕๓๘) และเรือ่ งที่ ๖๘/๑ การใชถอ ยคำ “อยางใดอยางหนึง่ -อยางหนึง่ อยางใด” ในการรางกฎหมาย (๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๘) ทีเ่ ห็นวา คำคนู ี้
ยังใชกันสับสนในภาษากฎหมายและไดอธิบาย
จำนงค ทองประเสริฐ, “ภาษาไทย ๕ นาที ใด-หนึ่ง กับ หนึ่ง-ใด” เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. . . . .
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ทั้งนี้ นายจำนงค ทองประเสริฐ ไดอางดวยวาไดเคยเรียนเรื่องหลักการใชคำคูนี้ใหศาสตราจารย
ธานินทร กรัยวิเชียร ทราบ และไดเคยพูดคุยเรื่องนี้กับอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายทวี
ฤกษจำนง) อยูเสมอ แตการใชคำนี้ในการรางกฎหมาย ยังคงสับสนอยูอีกไมเปนไปดังที่ทานไดแนะนำไว๔
ซึ่ ง สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเห็ น ว า นายจำนงค ทองประเสริ ฐ ท า นคงมิ ไ ด ท ราบว า ในขณะนั้ น
(พ.ศ. ๒๕๑๒) สำนักงานฯ ไดสอบถามไปยังผูรูหลายทาน และนำมาวิเคราะหกันในการรางกฎหมาย โดยมิได
ยุติตามแนวทางที่นายจำนงค ทองประเสริฐ เสนอ มิใชยังคงใชสับสนแตอยางใด หากจงใจวางหลักเชนนั้น
ตางหาก
ขณะที่นายจำนงค ทองประเสริฐ ยกปญหานี้ขึ้นอภิปรายในวุฒิสภาอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเห็นวา ในการใชถอยคำดังกลาว สำนักงานฯ ไดพยายามศึกษา
หลักเกณฑและความเหมาะสมในการใชถอยคำโดยรอบคอบแลว จึงยืนยันแนวทางการใชถอยคำนี้เชนเดิม๕
นอกจากนี้ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายอักขราทร จุฬารัตน) ยังเห็นดวยวา การที่มีผูติวา
สำนักงานฯ รางกฎหมายโดยใชถอยคำดังกลาวไมถูกตองนั้นเปนเรื่องสำคัญ จึงไดมอบหมายใหมีการจัดทำ
บันทึกชี้แจงแนวทางและเหตุผลในการใชถอยคำดังกลาวไปยังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโภคิน
พลกุล) อีกทางหนึ่งดวย
ในบันทึกดังกลาว๖ ไดมีการกลาวถึงหลักเกณฑในการใชถอยคำ “ใด-หนึ่ง” กับ “หนึ่ง-ใด” วา ผูราง
กฎหมายตองการใหมีความหมายแตกตางกัน กรณีใดที่มีการใชคำวา “ใด-หนึ่ง” จะมีความหมายไปในทาง
ที่ ต อ งการบั ง คั บ ว า ให เ ป น อย า งใดเพี ย งอย า งเดี ย ว หรื อ ต อ งการกำหนดให แ น น อน แต ถ า กรณี ใ ดใช คำว า
“หนึง่ -ใด” จะใหมคี วามหมายไปในทำนองทีเ่ ลือกได หรือเปนไดหรือกระทำไดหลายอยางในเหตุตา ง ๆ ทีก่ ำหนดไว
พรอมทั้งไดใหตัวอยางของการใชถอยคำทั้งสองคำนี้ในกฎหมายที่มีความแตกตางกัน เชน ในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๓๘ ใชคำวา “ใด-หนึ่ง” ดังนี้ “มาตรา ๓๘ ถาบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยูหลายแหง
ซึ่งอยูสับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหลงที่ทำการงานเปนปกติหลายแหงใหถือเอาแหงใดแหงหนึ่งเปนภูมิลำเนา
ของบุคคลนั้น” ซึ่งมีความหมายวา ถาบุคคลใดมีที่อยูหลายแหงจะตองถือเอาที่อยูแหงเดียวเปนภูมิลำเนา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๖ ใชคำวา “หนึง่ -ใด” ดังนี้
“มาตรา ๕๖ เมื่อมีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่ง
อยางหนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ใหผูจัดการทรัพยสินหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูตลอดจนการมอบคืน
ทรัพยสินนั้น
(๒) ใหผูจัดการทรัพยสินแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสินของผูไมอยู
(๓) ถอดถอนผูจัดการทรัพยสิน และตั้งผูอื่นเปนผูจัดการทรัพยสินแทนตอไป”
ซึ่งความหมายของบทบัญญัติมาตรานี้ เปนกรณีที่ใหอำนาจศาลเลือกสั่งประการหนึ่งก็ได หรือศาล
จะสั่งใหดำเนินการหลายประการพรอมกันตามที่กำหนดไวก็ได

๔
๕
๖

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
บันทึกการประชุมฝายรางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครัง้ ที่ ๒๘-๒๕/๒๕๓๙ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๙
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโภคิน พลกุล) ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๙
⌫  ⌫  ⌫ 
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๔. บทสรุป
โดยที่การใชบังคับกฎหมายจำเปนตองมีการใชถอยคำที่แสดงเจตนารมณของผูรางกฎหมายใหชัดเจน
มิใหมีการโตแยงหรือตีความอันอาจทำใหเกิดความสับสนในการใชกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงเห็นควรใหคงการใชถอ ยคำกฎหมายดังกลาวในลักษณะเดิมโดยการใชคำใดจะตองพิจารณาจากความมงุ หมาย
ของบทบัญญัตินั้นเปนสำคัญมิใชจะใชคำเดียวกันในทุกกรณี
อนึ่ง ในเรื่องนี้ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต) ไดวิเคราะห
และใหขอสังเกตเพิ่มเติมวา
(๑) ภาษาเปนสิง่ ทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการไมใชเปนหลักเกณฑทตี่ ายตัว ซึง่ โดยทัว่ ไปแลวหลักการหาความหมาย
จากการใชภาษาจะมีสองแนวทาง กลาวคือ แนวทางแรกใชวิธีหาความหมายจากรากศัพทเดิม (denotation)
เชน จากภาษาตางประเทศอันเปนทีม่ าของภาษาทีเ่ ขียนนัน้ และแนวทางทีส่ อง ใชวธิ หี าความหมายจากความจริง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามทีส่ งั คมเขาใจ (connotation) เชน การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเขียนภาษาซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได
โดยสมัยกอนเขียนอยางหนึ่งแตในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอีกอยางหนึ่ง ดังนั้น ความถูกตองของภาษาไทย
ไมจำเปนตองยึดถือแนวการใชภาษาของเจาของเดิม (อินเดีย) ทีเ่ ปนมาเมือ่ พันปทแี่ ลวเสมอไป
(๒) สำหรับการที่นายจำนงค ทองประเสริฐ ไดเขียนบทความ เรื่อง ภาษาไทย ๕ นาที อธิบาย
หลักการใชภาษาไทย คำวา “ใด-หนึง่ ” กับ “หนึง่ -ใด” โดยอธิบายประโยค “ยะ-ตะ” และยกตัวอยางวา “ผใู ดกระทำ
กรรมดี ผู นั้ น ย อ มได รั บ ผลดี ” ไว นั้ น๗ ถือวาถูกตองในแงของการใชหลักภาษาไทย แตก็เปนการใชถอยคำ
ที่เปนรูปประโยคยาว ซึ่งเปนคนละกรณีกับการใชคำ “คนใด-คนหนึ่ง” กับ “คนหนึ่ง-คนใด” อันถือเปนคำเดียว
มิ ใ ช ป ระโยคในการพิ จ ารณาร า งกฎหมายของสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเองก็ ไ ด เ คยพิ จ ารณาถึ ง
หลักการใชถอยคำเหลานี้มาโดยรอบคอบแลว ดังที่ปรากฏในรายงานการประชุมที่ไดกลาวมาแลวขางตน
แตบคุ คลทัว่ ไปอาจยังไมทราบเนือ่ งจากเอกสารของสำนักงานฯ มิไดเผยแพรไปยังบุคคลภายนอกและแมนายจำนงค
ทองประเสริ ฐ เอง ก็ อ าจเข า ใจว า ความเห็ น ของท า นเป น ที่ ยุ ติ แ ล ว ดั ง ที่ ท า นได ก ล า วไว ใ นบทความ ฉะนั้ น
การใชคำวา “อยางใดอยางหนึ่ง-อยางหนึ่งอยางใด” อันเปนถอยคำที่ใชในภาษากฎหมายจนเปนที่เขาใจ
และถือปฏิบตั มิ าโดยตลอดตามแนวทางทีก่ รมหมืน่ นราธิปพงศประพันธไดทรงประทานไว จึงยังควรใชในการราง
กฎหมายตอไปเชนนั้น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นสมควรคงหลักการใชถอยคำ “ใด-หนึ่ง” กับ “หนึ่ง-ใด”
ตามที่ถือปฏิบัติอยู และสมควรจะไดมีการรวบรวมที่มาและเหตุผลของหลักการใชคำเหลานี้เขาไวดวยกัน
เพื่อใชอางอิงในการรางกฎหมายตอไป๘
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๕

๗
๘

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
บันทึกการประชุมฝายรางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๕ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕
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เรียบเรียงโดย จอมขวัญ พลรักษ

*

บทความเรือ่ งการบริหารจัดการในสถานการณวกิ ฤต (crisis management) เปนการดำเนินการตามโครงการจัดทำขอมูลเพือ่ สนับสนุนการวิเคราะห
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและงานดานการบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารวบรวมขอมูลในประเด็นที่นาสนใจ เพื่อจัดทำ
เปนฐานขอมูลสนับสนุนการวิเคราะหเรื่องและการใหความเห็นประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการนำขอมูลดังกลาวมาใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
⌫  ⌫  ⌫ 
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ปจจุบันโลกตองประสบกับเหตุการณภัยพิบัติตาง ๆ
เชน ธรณีพบิ ตั ภิ ยั และอุทกภัยบอยครัง้ มากขึน้ และในแตละครัง้
มี แ นวโน ม ว า จะทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น สถานการณ วิ ก ฤตนี้
อาจมีสาเหตุไดทั้งจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย เชน
อุทกภัย ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย การระบาดของโรค
และการกอการราย ซึง่ เหตุการณเหลานีอ้ าจกอใหเกิดผลกระทบ
อยางรุนแรงทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเปนอันตรายตอชีวติ
และทรัพยสินของประชาชน ซึ่งรัฐบาลของแตละประเทศจะตอง
บริหารจัดการ ฟน ฟู เยียวยา และดำเนินการตาง ๆ เพือ่ ระงับเหตุ
และทำใหประเทศผานพนสถานการณดังกลาวและกลับเขาสู
ภาวะปกติใหไดเร็วทีส่ ดุ ซึง่ การดำเนินการนัน้ เรียกวา “การบริหาร
จัดการในสถานการณวิกฤต” (crisis management) หรือ
การบริหารจัดการพิบัติภัย (disaster management)

การบริหารจัดการสถานการณวกิ ฤตคืออะไร
“วิ ก ฤต” มี ค วามหมายตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบัณฑิตยสถานวา “อยใู นขัน้ ลอแหลมตออันตราย หรืออยใู นระยะ
หัวเลี้ยวหัวตอ” ซึ่งนักวิชาการโดยทั่วไปไดกำหนดองคประกอบ
ของสถานการณวกิ ฤตไววา เปนสถานการณที่ ๑) เปนภัยคุกคาม
ตอองคกร ๒) เกิดขึน้ โดยไมคาดคิด และ ๓) มีระยะเวลาจัดการ
ที่จำกัด Otto Lerbinger นักวิชาการดานการบริหารจัดการ
สถานการณวิกฤตระบุวา สถานการณวิกฤตมี ๗ ประเภท คือ
ภัยธรรมชาติ วิกฤตการณดานเทคโนโลยี การเผชิญหนากับ
ภายนอก การปองรายหรือลอบสังหาร การกระทำผิดขององคกร
ความรุนแรงภายในองคกร และขาวลือตาง ๆ
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ในมุมมองระดับประเทศการบริหารจัดการสถานการณ
วิกฤตจึงหมายถึง การทีร่ ฐั ดำเนินการเพือ่ บรรเทาเหตุการณตา ง ๆ
ทีอ่ าจทำใหเกิดความเสียหายแกชวี ติ และทรัพยสนิ ของประชาชน
หรือของรัฐอยางกวางขวางรุนแรง หรือทำใหเกิดความเสียหาย
ตอภาพลักษณและชื่อเสียงของประเทศชาติ รัฐบาลในภาพรวม
หรือบุคคลในรัฐบาล รวมถึงเหตุการณที่สงผลตอเสถียรภาพ
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจอยางรุนแรงใหเกิดผลกระทบนอยทีส่ ดุ
รวมทั้ ง ดำเนิ น การฟ น ฟู เยี ย วยาให ส ถานการณ แ ละผู ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบกลับมาสูสภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งการบริหารจัดการ
สถานการณวิกฤตนี้แตกตางจากการบริหารความเสี่ยง (risk
management) โดยการบริหารความเสี่ยงจะเปนการประเมินวา
จะเกิดภัยคุกคามใดบางและหาวิธีการหลีกเลี่ยงเพื่อไมใหเกิด
ภัยคุกคามนั้น ในขณะที่การบริหารจัดการสถานการณวิกฤต
เปนการหาวิธกี ารจัดการกับสถานการณทเี่ กิดขึน้ แลว อยางไรก็ตาม
ทั้ ง ๒ เรื่ อ งถื อ ได ว า เป น หลั ก การที่ จำเป น สำหรั บ การบริ ห าร
ซึ่งจำเปนจะตองใชทักษะและเทคนิคตาง ๆ เพื่อระบุ ประเมิน
ทำความเขาใจและรอดพนจากสถานการณที่เลวรายไปได

การบริหารจัดการในสถานการณวกิ ฤตของประเทศตาง ๆ
กรณีตัวอยางดานการบริหารจัดการในสถานการณ
วิกฤตของตางประเทศ
๑. ประเทศนิวซีแลนด
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นการบริ ห ารจั ด การ
ในสถานการณวกิ ฤตของประเทศนิวซีแลนดมชี อื่ วา “The National
Crisis Management Centre: NCMC” ซึง่ เปนหนวยงานในความ
รับผิดชอบของรัฐบาลกลาง ภายใตสงั กัดของกระทรวงปองกันภัย
ฝายพลเรือนและการจัดการในสถานการณฉกุ เฉิน (The Ministry
of Civil Defence and Emergency Management: MCDEM)
หน ว ยงานนี้ มี สำนั ก งานอยู ชั้ น ใต ดิ น ของรั ฐ สภาซึ่ ง ออกแบบ
มาเปนพิเศษ โดยมีสงิ่ อำนวยความสะดวก เชน ระบบน้ำ ไฟฟา
ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารตาง ๆ ระบบปรับอากาศ และ
ระบบรักษาความปลอดภัยทีส่ รางขึน้ โดยเฉพาะ เพือ่ ใหสำนักงาน
สามารถอยูไดดวยตนเองในกรณีที่เกิดแผนดินไหวหรือภัยพิบัติ
ตาง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งยังมีอาหารและที่นอนสำหรับเจาหนาที่
ที่ จำเป น ต อ งปฏิ บั ติ ง านในสถานการณ วิ ก ฤต ซึ่ ง สำนั ก งานนี้
สามารถรองรับเจาหนาที่ไดมากกวา ๑๐๐ คน
เมือ่ เกิดสถานการณวกิ ฤตเจาหนาทีจ่ าก MCDEM
และผูประสานงานจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวของและหนวยงาน
สนับสนุนตาง ๆ จะเขามาปฏิบตั งิ านที่ NCMC ซึง่ การปฏิบตั งิ าน
จะเริ่มจากการติดตามและประเมินสถานการณ จากนั้นจะมีการ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สถานการณวิกฤตดังกลาว เพื่อสั่งการและสนับสนุนการบริหาร
จัดการในพืน้ ที่ นอกจากนี้ ในสถานการณปกติ NCMC จะจัดใหมี
การฝกอบรมเจาหนาที่ใหพรอมปฏิบัติงานในสถานการณวิกฤต
รูปแบบตาง ๆ อีกดวย

๒. ประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนถือไดวาเปนประเทศที่ประสบกับ
สถานการณวกิ ฤตมาอยางตอเนือ่ ง แตกส็ ามารถผานพนสถานการณ
ตาง ๆ ไดเปนอยางดี เนือ่ งจากไดมกี ารพัฒนาการบริหารจัดการ
ในสถานการณวกิ ฤตมาอยางตอเนือ่ งตัง้ แตป ค.ศ. ๑๙๔๗ โดยไดมี
การจัดลำดับขัน้ ของสถานการณวกิ ฤตไวตงั้ แตการปองกัน บรรเทา
การเตรียมพรอม การเผชิญกับสถานการณ รวมถึงการฟน ฟูและ
การทำใหกลับสูสภาพเดิม อีกทั้งยังไดมีการกำหนดและแบง
ความรับผิดชอบอยางชัดเจนระหวางรัฐบาลกลางและสวนทองถิน่
และผทู เี่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึง่ การดำเนินการดังกลาว
อยูภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติหลักการของมาตรการ
ตอบโตพบิ ตั ภิ ยั (Disaster Countermeasures Basic Act) โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งการสูงสุด
ตัง้ แตป ค.ศ. ๒๐๐๑ ไดมกี ารแตงตัง้ ตำแหนงรัฐมนตรี
ดานการบริหารจัดการพิบตั ภิ ยั (Minister of State for Disaster
Management) เพือ่ ทำหนาทีบ่ รู ณาการและประสานงานเกีย่ วกับ
นโยบายการบรรเทาพิบตั ภิ ยั ระหวางกระทรวงและหนวยงานตาง ๆ
ซึง่ มีสำนักงานคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) เปนหนวยงานหลัก
ในการสนับสนุนการดำเนินการดังกลาว โดยไดมีการแตงตั้ง
ตำแหน ง รองเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด า นการบริ ห ารจั ด การ
ในสถานการณวกิ ฤต (Deputy Chief of Cabinet Secretary for
Crisis Management) และจัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลสำหรับ
คณะรัฐมนตรี เพือ่ ใหสามารถรองรับการบริหารจัดการในสถานการณ
วิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ
⌫  ⌫  ⌫ 
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๓. ประเทศอินเดีย
ในป ค.ศ. ๒๐๐๕ ประเทศอินเดียไดมกี ารประกาศใช
พระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการพิบตั ภิ ยั (Disaster Management
๒๐๐๕) เพือ่ ใชเปนแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐเมือ่ เกิด
พิ บั ติ ภั ย ทั้ ง ที่ เ กิ ด จากธรรมชาติ แ ละการกระทำของมนุ ษ ย
โดยเปลี่ ย นจากการตั้ ง รั บ และเยี ย วยาช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย
เปนการดำเนินการเชิงรุก เชน การเตรียมความพรอม การปองกัน
และการบรรเทาสถานการณ ซึง่ พระราชบัญญัตดิ งั กลาวไดกำหนด
หลักการดานกฎหมาย งบประมาณ การประสานงานทัง้ ในระดับ
ชาติ ระดับรัฐ และระดับทองถิน่
หนวยงานที่พระราชบัญญัติกำหนดใหจัดตั้งขึ้น
เพื่ อ ทำหน า ที่ เ ป น แกนกลางในการดำเนิ น การทั้ ง หมด ได แ ก
สำนักงานบริหารจัดการพิบัติภัยแหงชาติ (National Disaster
Management Authority: NDMA) ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา
หนวยงาน หนวยงานนี้ทำหนาที่ในการกำหนดนโยบาย วางแผน
และกำหนดทิศทางการบริหารจัดการพิบตั ภิ ยั ในภาพรวมของประเทศ
โดยหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะนำแผนดังกลาวไปถายทอด
เปนแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและระดับทองถิ่นตอไป
นอกจากนี้ในสถานการณปกติ NDMA จะทำหนาที่จัดฝกอบรม
เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณตาง ๆ เชน
ภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากสารเคมี สารทางชีวภาพ และนิวเคลียร รวมทัง้
ซักซอมการประสานงานและการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอีกดวย
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ในภาพรวมจากการศึกษากรณีศกึ ษาของตางประเทศ
จะพบวาในแตละประเทศจะมีการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการในสถานการณวิกฤตโดยเฉพาะเพื่อทำหนาที่
เปนผกู ำหนดนโยบายในเรือ่ งดังกลาว รวมทัง้ ทำหนาทีเ่ ปนแกนกลาง
ในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เยียวยา
และฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการในสถานการณวกิ ฤตของประเทศไทย
ในประเทศไทยสถานการณ วิ ก ฤตที่ สำคั ญ เร ง ด ว น
ในป จ จุ บั น คื อ ภั ย พิ บั ติ ต า ง ๆ โดยเฉพาะอุ ท กภั ย และดิ น ถล ม
ซึง่ โดยทัว่ ไปการแกไขปญหาภัยพิบตั จิ ะมีกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานที่ทำหนาที่ดูแล
ปองกัน และแกไขปญหาอยแู ลว แตเนือ่ งจากปญหาเรือ่ งภัยพิบตั นิ ี้
เป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หลายหน ว ยงานและควรมี ก ารเตรี ย ม
การปองกันอยางเปนระบบลวงหนา รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงไดออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(กภช.) ขึ้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของเปน
กรรมการ และผอู ำนวยการศูนยเตือนภัยพิบตั แิ หงชาติเปนกรรมการ
และเลขานุการ ซึง่ กภช. ไดเสนอแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผน
การบริ ห ารระบบการเตื อ นภั ย พิ บั ติ แ ห ง ชาติ ต อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนและประสานงานในบริบท
ของการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยกำหนดให เ ป น
การบริหารแบบบูรณาการภายใตการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และบริ ห ารอย า งประหยั ด โดยใช ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู อ ย า งเต็ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในการ
แจงเตือนภัยเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัยและปกปองชีวติ
ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอมตามแนวทาง นโยบาย

และมาตรการที่กำหนด
นอกจากนีใ้ นสวนของการแกไขปญหาภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้
แลว รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดมี
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบรางระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหารจัดการแกไขปญหาอุทกภัย
ดินโคลนถลม และภัยแลง พ.ศ. .... ซึง่ กำหนดใหมคี ณะกรรมการ
คณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการบริหารจัดการแกปญ
 หาอุทกภัย
ดินโคลนถลม และภัยแลง” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป น ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนกรรมการ
และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการแกปญหา
อุทกภัย ดินโคลนถลม และภัยแลง เปนกรรมการและเลขานุการ
ทำหน า ที่ สำคั ญ ในการกำหนดแนวทางในการพั ฒ นาระบบ
การแจงเตือนภัย ระบบปองกันภัย ระบบระบายน้ำ และระบบ
จัดการน้ำ เพื่อแกไขปญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม และภัยแลง
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพสูง และนำไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทาง มาตรการในการบริหาร
จัดการแกไขปญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม และภัยแลง โดยนอมนำ
แนวพระราชดำริที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมาเปนแนวทาง
นอกจากนีย้ งั ใหจดั ตัง้ สำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการ
แกปญ
 หาอุทกภัย ดินโคลนถลม และภัยแลง ในสำนักเลขาธิการ
นายกรั ฐ มนตรี สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี โดยให เ ลขาธิ ก ารเป น
ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเจ า หน า ที่ แ ละ
ลูกจางของสำนักงาน และรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของสำนักงาน
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
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เรือ่ งของ
คนตางจังหวัด

⌫
ณณา

สลค.สาร เปดคอลัมนประจำใหมชื่อวา “เรื่องของคนตางจังหวัด” จุดประสงคเพื่อใหทานผูอานที่มีภูมิลำเนา
อยตู า งจังหวัดไดรอื้ ฟน ความทรงจำดี ๆ หรือทีเ่ ปนประสบการณในอดีตทีเ่ มือ่ คิดขึน้ มาแลวทำใหยมิ้ ได สวนหนึง่ ของเรือ่ งราวเหลานี้
จะสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต แมไมนานมากนักแตก็บงบอกถึงความเรียบงายในความเปนอยูและการใชชีวิต
ประเดิมในฉบับนี้ดวยเรื่องเลาของชาวสงขลา ทานใดที่สนใจจะรวมสงบทความมาเพื่อบอกเลาใหผูอื่นไดรับรูและยิ้มดวยกัน
กองบรรณาธิการ สลค.สาร ยินดีรับพิจารณาลงตีพิมพตอไป

คำว า “ถี บ รถ” คนสงขลาหมายถึ ง “ป น จั ก รยาน”
ในสมัยนี้
แตใครไปคุยกับคนเกาคนแกชาวสงขลาเวลานี้ก็จะ
ยังคงไดยนิ คำวา “ถีบรถ” อยดู ี
นักเรียนที่สงขลาเมื่อ ๔๐-๕๐ ปกอน จะไปโรงเรียน
ดวยรถถีบหรือเดินไป เพราะโรงเรียนอยูไมไกลจากบานมากนัก
และหลายคนก็ มี บ า นอยู ใ กล ๆ กั น ทำนองเป น คนบ า นใกล
เรื อ นเคี ย งกั น เช า ขึ้ น มาถึ ง เวลาออกจากบ า นจะไปโรงเรี ย น
ก็ขนึ้ รถถีบแวะเวียนไปสัน่ กระดิง่ กริง๊ ๆ หนาบานเพือ่ น ไลไปทีละบาน
ชวนกันไปเปนกลุม ๆ บางกลุมก็ถีบรถเรียงเดี่ยว เปนแถวยาว
เรียกวา “ชักยาน” เลยทีเดียว บางกลุมก็เรียงเปนหนากระดาน
เรียงสองเปนคู ๆ ถีบรถไป คุยไป ดูจะเปนความสุขและสนุกสนาน
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อยางหนึง่ กอนจะถึงโรงเรียน ถนนในเมืองสงขลาตอนนัน้ มีรถยนต
แลนไปมานอยมาก สามลอถีบดูจะมีมากกวา อันตรายจากอุบตั เิ หตุ
ถูกรถชนใหตองลมลุกคลุกคลานหรือหัวรางขางแตกจึงแทบจะ
ไมมี บางวันที่ตองเดินไปโรงเรียนเพราะคนอื่นในบานตองเอา
รถถีบไปใชงานก็ไมมีปญหาอะไร เพราะหลายคนถึงจะมีรถถีบ
ก็ไมไดถีบรถไปโรงเรียน เพราะมีอารมณอยากเดินคุยคิกคัก
ไปกับเพื่อนมากกวาอะไรทำนองนั้น ที่หวังวาจะเห็นวามีรถยนต
รั บ ส ง กั น อย า งทุ ก วั น นี้ ไ ม มี ท างได เ ห็ น ทุ ก ครอบครั ว เลี้ ย งลู ก
อยางเรียบงาย ลูก ๆ สมัยนัน้ พอใจงาย ไมเอาเรือ่ งของวัตถุใด ๆ
มาตอรองหรือเรียกรองจากพอแมเพือ่ ใหเกินหนา เกินตาเพือ่ น ๆ
เหมือนลูก ๆ สมัยนี้

อย า งไรก็ ต าม เห็ น ภาพนั ก เรี ย นส ว นใหญ ถี บ รถกั น
หนาเริดอยางที่เลามา การจะหัดถีบรถถีบที่วานี้ก็ใชวาจะหัด
ไดงาย ๆ เหมือนที่เด็กสมัยนี้หัดกัน เพราะรถถีบเวลานั้นไมมีลอ
อีกสองลอคอยประคองลอหลังเหมือนทุกวันนี้ กวาจะถีบเปน
ก็มขี นั้ ตอน และตองอดทนในการเรียนรู ทีฝ่ ก แลวรถลม ทำเอาคน
ที่นั่งบนอานรถหลนมานั่งกับพื้นถนน หรือบอยครั้งที่พุงเขาหา
เสาไฟฟาขางถนนจนลมลุกคลุกคลานไมรูกี่ครั้งตอกี่ครั้ง ไมรวม
ที่ ไ ถลลงคู เ ล็ ก ๆ ข า งถนนจนคนถี บ ไปทางหนึ่ ง รถถี บ พุ ง ไป
อีกทางหนึ่ง ทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ถาอยากจะถีบรถเปนเหมือนเพื่อน ๆ
ก็ตอ งกัดฟนฝกตอเพือ่ จะไดถบี รถไปโรงเรียนกับเพือ่ น ๆ สรุปแลว
ถึงจะเจ็บมาก เจ็บนอยก็ตองฝกจนเปนนั่นแหละ จะสำออย
หรือน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลกับพอแมดจู ะไมมใี ครสนใจ แถมจะประชด
กลับวาสมน้ำหนาดวยซ้ำ! (ฮา..ฮา..!)
สมัยนัน้ รถถีบเปนรถขนาดของผใู หญ ถาจะเรียนถีบรถ
ไมใชวาเราจะหัดกันไดเอง ตองมี “ผูชวย” ชวยประคองรถให
แลวเข็นออกไป คนฝกตองนัง่ ตัวตรง จองไปขางหนาเปง สวนผชู ว ย
ก็ตอ งวิง่ ตามรถไปประคองรถไป เหนือ่ ยกวาคนหัดเพราะตองคอย
ส ง เสี ย งให ค นหั ด คอยดู เ สาไฟฟ า ต น ที่ ๓ (น า จะมี เ หตุ ผ ลว า
ระยะทางกำลังพอดีไมใกลไกลเกินไป เหตุผลมากกวานี้ไมมี
ถาจะถามกันอีกในวันนี้คนที่ตอบไดก็ตายไปเมื่อ ๕ ปกอน!)
ใจคนฝกตองไมวอกแวก มีสมาธิวา งัน้ เถอะ มือถือแฮนดรถตองมัน่ คง
พยายามรักษาน้ำหนักตัวทัง้ สองขางใหเทากัน ไมเอียงซายเอียงขวา
ฝกใหม ๆ วางเทาตรง “ไดรถ” (บันไดรถ) ไวเฉย ๆ ตอเมือ่ ประคองตัว
ไดแลวจึงจะใชเทาถีบ ผชู ว ยแอบปลอยมือเปนระยะ ๆ การปลอยมือ
เปนระยะทางที่คอย ๆ เพิ่มมากขึ้น จนในที่สุดคนฝกสามารถ
ถีบรถเองไดตามลำพัง แตกวาจะถีบไดเองโดยไมพึ่งพาอาศัย
ผชู ว ย ก็เกยเสาไฟฟานับไมถว น ประมาณวาพอใหคอยดูเสาไฟฟา

ตนที่ ๓ ก็ใหมอี นั พงุ หัวรถไฟชนเสาตนที่ ๓ เกือบจะทุกครัง้ ชวงไหน
ที่เหลือบเห็นคูน้ำริมถนนก็ใหมีอันแถลงไปในคูแบบหามใจไมได
ถามวาทำไมตองชนเสาไฟฟา ตองลงคูน้ำ นั่นก็เพราะที่ฝกหัด
ถีบรถก็อาศัยถนนหนาบานนัน่ เอง และมักเปนเวลาค่ำ ๆ คนเดินนอย
อีกเหตุผลนาจะเพราะไมมใี ครมาเห็นการลมคว่ำคะมำหงายของเรา
เปนภาพโลดโผนเกินกวาทีจ่ ะใหคนอืน่ แอบหัวเราะไดฟรี ๆ !
วิง่ ไป วิง่ มา เลนกันอยหู นาบาน ยังไงก็ยงั อยใู นสายตา
ของผูใหญ ซึ่งจะวาไปก็ไมไดสนใจขนาดตองมาปกหลักเฝาดู
จะสงเสียงใหไดยนิ ก็ประมาณ ๓ ทมุ ทีต่ อ งเรียกลูก ๆ กลับเขาบาน
ยกเวนลูกชายอาจเลยเวลาไปบางเพราะกำลังนินทาสาว ๆ กัน
ดังลั่นถนนก็ปลอยไปตามสบาย ไมเขมงวด
ลำดับสุดทายที่จะไดชื่อวาถีบรถเปนก็คือ การที่จะตอง
สามารถเอาเพือ่ นนัง่ ซอนทายไปดวยได ขัน้ ตอนนีก้ ใ็ ชเวลาอยนู าน
บางคนใหเพือ่ นขึน้ นัง่ ซอนทายแลวใชขาตัวเองไถรถไปสักระยะหนึง่
กอนแลวจึงออกแรงถีบ อาศัยขาเพื่อนสองขาก็พอประคองไปได
แตบางคนใหเพื่อนกระโดดขึ้นนั่งในขณะที่ตัวเองถีบใหรถเคลื่อน
ไปแลว กวาจะเบนหัวรถออกจากเสาไฟฟาได หรือกวาจะไมลงไป
สำรวจคู น้ำ ข า งถนน ก็ ใ ช เ วลานานโขอยู สุ ด ท า ยเมื่ อ ถี บ รถ
เปนจริง ๆ แลวก็สามารถถีบเขารวมขบวนกับเพื่อนคนอื่น ๆ
ไดแบบหนาชืน่ ตาบาน หากจะทำโกใสเพือ่ น ๆ ก็อาจถือแฮนดรถ
มือเดียว อีกขางก็ปลอยวาง ๆ เปนเชิงโม....ทำนองนัน้
บางวั น มี ก ารผลั ด กั น ใช ร ถถี บ วั น นี้ ร ถของสู พรุ ง นี้
รถของเรา เปนเรื่องของความเอื้อเฟอกันฉันมิตรที่นาจะหายาก
ในสมัยนี้
อย า งไรก็ ต าม ลู ก ๆ ทุ ก คนขอขอบคุ ณ ที่ พ อ แม
ใหรถจักรยานเราถีบไปโรงเรียนดวยความสุข สนุกสนาน.... และ
อยใู นความทรงจำกับภาพเหลานัน้ นานนับสิบ ๆ ปจนถึงวันนี้
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หิง้ หนังสือ

 
(The Rules of Work)

แนะนำโดย สุภาวดี เลิศสถิตย

หนังสือรหัสลับ รหัสความสำเร็จ (The Rules of Work) เปนหนังสือทีจ่ ะชวยไขความลับ
เพือ่ ทีจ่ ะนำไปสคู วามสำเร็จในชีวติ การทำงาน เขียนโดย Richard Templar แปลเปนภาษาไทย
โดย ธนกร โสรณสุทธิ์
หนังสือรหัสลับ รหัสความสำเร็จเลมนีจ้ ะเปนคมู อื ในการทำงานทีส่ ำคัญสำหรับทุกคน
ซึ่งจะชวยทำใหเห็นมุมมองที่จะกาวไปสูความสำเร็จในชีวิตการทำงานและนำไปสูจุดสูงสุด
ของชีวติ รวมทัง้ จะชวยคนหา “รหัสลับ รหัสความสำเร็จ” ทีจ่ ะทำใหประสบความสำเร็จในชีวติ ได
คนบางคนทมุ เทใหกบั การทำงานทัง้ ชีวติ แตกลับไมประสบความสำเร็จ ไมไดรบั การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำแหนง ในขณะทีค่ นบางคน
มีความสามารถไมโดดเดนแตมีความกาวหนาในอาชีพการทำงาน ไดรับการเลื่อนขั้นปรับเงินเดือนและประสบความสำเร็จ
ในชีวิตอยางสูง สามารถหาคำตอบไดจากหนังสือเลมนี้ สำหรับเนื้อหาของหนังสือเลมนี้จะแบงออกเปนสวน ๆ ในแตละสวน
จะมีความนาสนใจที่แตกตางกันไป เชน การทำงานของคุณทำใหดีเสียกอน การรูจักวางตัว รูจักวางแผน การพูดอยางฉลาด
การรูจักดูแลตนเอง การทำตัวใหกลมกลืน เลียนแบบผูที่มีตำแหนงที่สูงกวา บมเพาะชั้นเชิงทางการทูต เขาใจและใชประโยชน
จากระบบและการรับมือกับคูแขง

⌫
Richard Templar เปนนักเขียนชาวอังกฤษทีม่ ชี อื่ เสียง
ซึ่งมีผลงานการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหลายเลม
ส ว นใหญ เ ป น หนั ง สื อ ที่ ติ ด อั น ดั บ หนั ง สื อ ขายดี ไ ปทั่ ว โลก
มีประสบการณดา นธุรกิจมากวา ๓๐ ป ผลงานการเขียนทีส่ ำคัญ
ไดแก หนังสือ The Rules of Wealth (รหัสความรวย) The Rules
of Life (รหัสลับ รหัสชีวิต) และ The Rules of Work (รหัสลับ
รหัสความสำเร็จ) ซึง่ เปนหนังสือดานการพัฒนาตนเองทีม่ ยี อดขาย
สูงสุด
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ทองถิน่ ควรรู

การดำเนินการใด ๆ ขององคการบริหารสวนตำบล (อบต.) ตองเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลกำหนด ซึง่ รวมถึงกรณีการกเู งินดวย
กลาวคือ อบต. สามารถกูเงินเองได โดยตองไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหาร
สวนตำบล และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึง่ เปนเงือ่ นไขบังคับกอน ดังนัน้
หากไม มี ก ารดำเนิ น การตามเงื่ อ นไขดั ง กล า วอย า งครบถ ว นแล ว ย อ มไม ส ามารถ
ใชอำนาจตามกฎหมายดังกลาวนัน้ ได ดังนัน้ ตราบใดทีย่ งั ไมมกี ารออกระเบียบกระทรวง
มหาดไทยเพื่อกำหนดเรื่องการกูเงินของ อบต. ไว อบต. ก็ไมอาจกูเงินได เนื่องจาก
เจตนารมณ ข องกฎหมายประสงค ใ ห ก ระทรวงมหาดไทยกำกั บ ดู แ ลการกู เ งิ น

คัดเลือกโดย อมราลักษณ รักษวงศ
⌫  ⌫  ⌫ 
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เรือ่ งเสร็จที่ ๑/๒๕๕๕
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือ่ ง ภาระหนีเ้ งินกขู องเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (องคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำ)
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ไดมหี นังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๙๖๐๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยจังหวัดนครพนมไดหารือแนวทางปฏิบัติขององคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำในขณะนั้น
ซึง่ ไดกเู งินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมือ่ ปงบประมาณ ๒๕๔๘ จำนวนตนเงินกู ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ ดำเนินการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แตองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำผิดนัดชำระหนี้เงินกู ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงไดฟอง
องคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำและผูค้ำประกันตอศาลจังหวัดนครพนม แตทั้งสองฝายไดตกลงทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความและศาลจังหวัดนครพนมไดพิพากษาตามยอมในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ตามบันทึกขอตกลงการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ กรณีหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแลว จึงไดหารือเรื่องดังกลาววาองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำซึ่งไดรับการยกฐานะ
เปนเทศบาลตำบลน้ำก่ำจะตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพื่อใชหนี้เงินกูยืมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไดหรือไม
อยางไร และมีแนวทางปฏิบตั เิ ชนใด
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือตอบขอหารือในเรื่องดังกลาวใหจังหวัดนครพนมเพื่อแจงเทศบาลตำบล
น้ำก่ำทราบแลว อยางไรก็ตาม จังหวัดนครพนมไดมหี นังสือหารือในประเด็นขอกฎหมายเพิม่ เติมและเปนความเห็นทีแ่ ตกตางกัน
สรุปไดดังนี้
๑. กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ พิจารณาแลวเห็นวา ตามมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลอาจกเู งินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิตบิ คุ คล
ตาง ๆ ได เมือ่ ไดรบั อนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตำบล และการกเู งินนัน้ ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
แตปจจุบันยังไมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางในเรื่องดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลจึงไมสามารถกูเงินได
อยางไรก็ตาม เมือ่ องคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำในขณะนัน้ ไดมกี ารทำสัญญากเู งินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แลว
การดำเนินการดังกลาวยอมเปนสัญญาที่มีผลสมบูรณและผูกพันคูสัญญา ซึ่งเทียบเคียงตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๒๗/๒๕๔๙ ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไดฟององคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำ
ใหชำระหนี้เงินกูดังกลาวตอศาลจังหวัดนครพนม แตทั้งสองฝายไดตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลจังหวัด
นครพนมไดพิพากษาตามยอมใหมีการชำระหนี้ตามที่ตกลงกัน ซึ่งถือวามีผลผูกพันคูความตามมาตรา ๑๔๕ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สำหรับประเด็นวา เมื่อองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำซึ่งไดรับการยกฐานะเปนเทศบาล
ตำบลน้ำก่ำแลวจะตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพื่อชำระหนี้เงินกูดังกลาวไดหรือไม เพียงใด เห็นวา มาตรา ๔๒
แหงพระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลฯ กำหนดวา บรรดางบประมาณ ทรัพยสนิ สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้
พนักงานสวนตำบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล ใหโอนไปเปนของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น ดังนั้น เมื่อหนี้เงินกู
มีผลผูกพันองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำ และไดโอนไปเปนของเทศบาลตำบลน้ำก่ำตามบทบัญญัติมาตราดังกลาวขางตน
เทศบาลตำบลน้ำก่ำจึงสามารถตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพื่อชำระหนี้เงินกูดังกลาวได โดยดำเนินการตามระเบียบ
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง และกรณี ก ารกู เ งิ น ซึ่ ง เป น การดำเนิ น การที่ ไ ม เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
ผูวาราชการจังหวัดยอมมีอำนาจหนาที่ในการตรวจสอบขอเท็จจริง โดยสั่งการใหเทศบาลตำบลน้ำก่ำชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อหา
ผทู จี่ ะตองรับผิดชอบ หรืออาจแตงตัง้ คณะกรรมการดำเนินการในกรณีดงั กลาว และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาทีต่ อ ไป
ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒. จังหวัดนครพนมเห็นวา ขอเท็จจริงพิจารณาเปนที่ยุติแลววาการกูเงินของเทศบาลตำบลน้ำก่ำเปนการดำเนินการ
ที่ไมเปนไปตามกฎหมายกำหนดไว ถึงแมสัญญาจะมีผลสมบูรณและผูกพันกับคูสัญญา แตเนื่องจากการกระทำของเจาหนาที่
ที่กระทำการแทนเทศบาลตำบลน้ำก่ำนั้น เปนการกระทำที่มิชอบดวยระเบียบและกฎหมายที่ใหอำนาจไว จึงเปนเหตุทำให
ทางราชการเสียหายที่ถูกธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียกรองใหชดใชหนี้ตามสัญญา สำหรับกรณีที่สำนักงานธุรกิจ
สกลนคร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไดแจงความประสงคใหเทศบาลตำบลน้ำก่ำลงนามในบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับ
จำนวนเงินและแนวทางปฏิบัติในการชำระหนี้ดังกลาวนั้น เห็นวา การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไปรับสภาพหนี้ที่เกิดจาก
การกอหนี้ผูกพันไวไดนั้น หนี้นั้นจะตองเปนหนี้ที่เกิดโดยชอบตามกฎหมาย มีระเบียบและกฎหมายรองรับการชำระหนี้นั้นดวย
ซึ่งกรณีที่เทศบาลตำบลน้ำก่ำทำสัญญากับสำนักงานธุรกิจสกลนคร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเปนมูลเหตุแหงหนี้
ที่เกิดโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม นั้น กรณีดังกลาวพิเคราะหไดวา หนี้ที่กระทำโดยเจาหนาที่ของรัฐที่ไดกระทำตามอำนาจ
หนาที่และชอบดวยกฎหมาย หนวยงานของรัฐยอมเปนผูรับผิดชอบตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แตหากหนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทำของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยระเบียบ
กฎหมาย เจาหนาทีผ่ กู ระทำยอมรับผิดเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาทีฯ่
ดังนัน้ จากกรณีทเี่ จาหนาทีเ่ ปนตัวแทนเทศบาลตำบลน้ำก่ำไปทำสัญญาแทนโดยไมชอบดวยระเบียบและกฎหมาย จึงเชือ่ ไดวา
เมื่อไมมีระเบียบและกฎหมายใหอำนาจหนาที่กำหนดแนวทางปฏิบัติ หากไดมีการดำเนินการปฏิบัติดังกลาวก็ยอมมิใช
เปนการกระทำในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ผูกระทำการแทนเทศบาลตำบลน้ำก่ำจึงตองรับผิดชอบในการกระทำเปนการ
เฉพาะตัวตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ
โดยที่ประเด็นความเห็นในกรณีดังกลาวของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและจังหวัดนครพนมมีความแตกตางกัน
และเปนประเด็นขอกฎหมายที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาขอหารือ
ดังกลาวเปนไปดวยความรอบคอบ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงหารือเรื่องดังกลาวมาเพื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพจิ ารณาขอหารือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ โดยมีผแู ทนกระทรวง
มหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและจังหวัดนครพนม) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา มีประเด็นที่ตองพิจารณา
ในเบือ้ งตนวา การทีม่ าตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัตใิ หองคการ
บริหารสวนตำบลอาจกเู งินไดเมือ่ ไดรบั อนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตำบล และการกเู งินดังกลาวตองเปนไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย นั้น หากยังไมมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย องคการบริหารสวนตำบลจะกูเงินไดหรือไม
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เห็นวา การดำเนินการใด ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลยอมตองเปนไปตามที่
พระราชบัญญัตสิ ภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลฯ บัญญัตใิ หอำนาจไว แมมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัตสิ ภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลฯ จะบัญญัติใหองคการบริหารสวนตำบลอาจกูเงินไดก็ตาม แตการกูเงินขององคการบริหาร
สวนตำบลนั้นจะตองอยูภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ไดแก จะตองไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตำบล
และเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เงือ่ นไขดังกลาวจึงเปนเงือ่ นไขบังคับกอน ซึง่ หากไมมกี ารดำเนินการตามเงือ่ นไข
ดังกลาวอยางครบถวนแลว ยอมไมสามารถใชอำนาจตามกฎหมายดังกลาวนั้นได ดังนั้น ตราบใดที่ยังไมมีการออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเพือ่ กำหนดเรือ่ งการกเู งินขององคการบริหารสวนตำบลไว องคการบริหารสวนตำบลจึงยังไมอาจกเู งินได ทัง้ นี้
เปนไปตามแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ไดใหไวในเรื่องเสร็จที่ ๖๗๖/๒๕๕๑ และเรื่องเสร็จที่ ๖๖๒/๒๕๓๖
เปนตน ประกอบกับเมือ่ ไดพจิ ารณาเทียบเคียงกับกฎหมายจัดตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ไดแก พระราชบัญญัตอิ งคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว จะเห็นวา กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวลวนมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกูเงินขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ โดยกำหนดเงื่อนไขใหมีการกำกับดูแลในการกูเงินไว โดยจะตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงมหาดไทย กรณีจึงเปนไปไมไดที่องคการบริหารสวนตำบลซึ่งเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กจะมีอำนาจกูเงินไดโดยลำพังโดยไมอยูในกำกับดูแลของหนวยงานอื่นใด การที่กฎหมายกำหนด
ใหการกูเงินตองเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ยอมแสดงใหเห็นถึงเจตนาที่จะวางกฎเกณฑการกำกับดูแล
การกูเงินขององคการบริหารสวนตำบลไว ดังนั้น เมื่อยังไมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดเรื่องการกูเงินขององคการ
บริ ห ารส ว นตำบลไว องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลจึ ง ยั ง ไม มี อำนาจกู เ งิ น ตามมาตรา ๘๓ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลฯ
เมื่อองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำไมมีอำนาจตามกฎหมายที่จะกูเงินได การกระทำของนายกองคการบริหาร
สวนตำบลน้ำก่ำในการทำสัญญากูเงินจึงเปนการกระทำเกินอำนาจหนาที่ของนิติบุคคลและไมผูกพันนิติบุคคลตามมาตรา ๗๗
และมาตรา ๘๒๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สัญญากูเงินดังกลาวจึงไมผูกพันองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำ
แตมีผลผูกพันเฉพาะตัวบุคคลซึ่งทำการแทนและผูค้ำประกันสัญญากูเงินดังกลาวเปนการสวนตัว
นอกจากนี้ การที่นายกองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำไดทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ซึง่ มีผลเปนการยอมรับหนีต้ ามสัญญากเู งินนัน้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เห็นวา สัญญาประนีประนอม
ยอมความดังกลาวไมผูกพันองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำ เนื่องจากเปนการทำสัญญายอมรับหนี้ของบุคคลอื่นมาเปนหนี้
ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล จึ ง มี ผ ลอย า งเดี ย วกั บ การกู เ งิ น ขึ้ น ใหม นั่ น เอง การดำเนิ น การในขณะที่ ยั ง ไม มี ร ะเบี ย บ
ของกระทรวงมหาดไทยจึงยังไมอาจกระทำได
การที่สัญญากูยืมเงินกับธนาคารกรุงไทยในชั้นตนและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลไมมีผล
ผูกพันองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำแลว เมื่อมีการโอนงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตำบล
และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำมาเปนของเทศบาลตำบลน้ำก่ำตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลฯ หนี้ตามสัญญากูเงินและสัญญาประนีประนอมยอมความจึงไมถูกโอนไปเปนของเทศบาล
ตำบลน้ำก่ำ เทศบาลตำบลน้ำก่ำจึงไมอาจตราเทศบัญญัติงบประมาณเพื่อชดใชหนี้ตามสัญญาดังกลาวได
สำหรับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๗/๒๕๔๙ ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อางถึงนัน้ ขอเท็จจริงไมตรงกับเรือ่ งทีห่ ารือมานี้ ในคดีดงั กลาวเปนเรือ่ งทีเ่ ทศบาลมีอำนาจหนาทีด่ ำเนินการอยางหนึง่ แตในการ
ดำเนินการมิไดกระทำใหถูกตองตามวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว แตในเรื่องนี้เปนกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตำบล
ไปดำเนินการในเรื่องที่องคการบริหารสวนตำบลไมมีอำนาจหนาที่ที่จะกระทำได การดำเนินการของนายกองคการบริหาร
สวนตำบลจึงยอมไมมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตำบล
(นายอัชพร จารุจนิ ดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๕๕

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.krisdika.go.th
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ไปไหนไปกัน



กันยนี



สวัสดีผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับแรกประจำป ๒๕๕๕ นี้ ขอเชิญไปชม
ทะเลหนึง่ เดียวในอาวไทย ณ อุทยานแหงชาติหมเู กาะอางทอง ตำบลตลาด อำเภอเมือง
สุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานีอยหู า งจากเกาะสมุยและเกาะพงันไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะตาง ๆ ประมาณ ๔๒ เกาะ มีทวิ ทัศนสวยงาม
ทะเลสาบ หนาผา หาดทรายที่มีสีขาวและปะการังที่สวยงามและเงียบสงบเหมาะแก
การพักผอนอยางยิ่ง
อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๗๒๕
กิโลเมตร สถานทีท่ อ งเทีย่ วทีน่ า สนใจ ไดแก เกาะทายเพลา เกาะวัวกันตัง เกาะสามเสา
เกาะหินดับ เกาะนอแรด จุดชมผาจันทรจรัส (เกาะวัวตาหลับ) เกาะหินตั้ง หาดอาวคา
ทะเลใน (เกาะแมเกาะ) ซึง่ มีหาดทรายและปะการังทีส่ วยงาม รวมทัง้ พืชพันธแุ ละสัตวปา
ทีห่ ายาก เชน กลวยไมรองเทานารี คางแวนถิน่ ใต นกแกก นกเงือก เปนตน และในชวง
เดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคมยังเปนชวงที่เหมาะสำหรับการไปเยี่ยมชมความงาม
แหงทองทะเล ณ อุทยานแหงชาติหมเู กาะอางทอง

ทีม่ า - http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1021
- http://th.wikipedia.org/wiki
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แสงสองปญญา

มีเวลาเหลืออยนู อ ยแลว
มีประโยชนทกุ กาลเมือ่ เปนผฟู ง พระธรรมอยอู ยางสม่ำเสมอ
ฟงไป ฟงไปยอมเปนปจจัยให
กุศลกรรมเจริญ อกุศลลดคลายลง
คุณประโยชนของพระธรรมที่
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดง
เปรียบเหมือนวางสิง่ ของนับพันอยาง
ลงทุกประตูเรือนทีพ่ ระธรรมไปถึง
แลวแตผใู ดจะเปดประตูรบั สิง่ ของเอาไว
มีเวลาเหลืออยนู อ ยแลวอยาเสียเวลาเลย

เมือ่ ของมีนอ ยก็ใหได
พระผมู พี ระภาคเจาตรัสวา
บุคคลแมใด
พึงประพฤติธรรม ประพฤติสะอาด
เปนผเู ลีย้ งภริยา และ
เมือ่ ของมีนอ ยก็ใหได
เมือ่ บุรษุ แสนหนึง่ บูชาภิกษุพนั หนึง่
หรือบริจาคทรัพยพนั กหาปณะ
การบูชาของบุคคลเหลานัน้
ยอมไมถงึ สวนรอยของบุคคลอยางนัน้

⌫ 
  ⌫



ÊÅ¤.
ÊÅ¤.ÊÒÃ

  ⌫ 

