
ท่านสามารถเปิดอ่าน สลค.สาร ผ่านทาง website ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ www.cabinet.thaigov.go.th

ISSN 1513 - 3591

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ปีที่ 14 ฉบับที่ 8  เดือนสิงหาคม 2549


 

⌫



สลค.สาร  ปีที่ 14  ฉบับที่ 8  เดือนสิงหาคม 25492 6

เจ้าของ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต
กรงุเทพ ฯ 10300
โทร. 0-2280-9000 , 0-2280-9090

ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท่ีปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และผู้อำนวยการสำนัก/กองทุกท่าน

ผู้จัดทำ

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร
boca@soc.go.th
โทร. 0-2280-9000 , 0-2280-9090
ตอ่ 454 , 455

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่ความรู้และรับรู้ข้อมูล
ขา่วสารตา่ง ๆ อันจะเปน็ประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ถนนสามเสน กรงุเทพ ฯ 10300
โทร. 0-2243-0611 , 0-2243-0613

สปค. 49/08-33

ผ่านทางตู้ ปณ. 2
ทำเนียบรัฐบาล
กรุงเทพ ฯ 10302

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร
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เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะทำงาน ฯ ไม่จำเปน็ตอ้งเหน็พอ้งดว้ย


เนื ่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิก ิต ิ ์

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2549 ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและ
ลูกจ้างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอพระราชทานวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเกษมสำราญ และทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

สลค.สาร ฉบับนี้ ขอนำเสนอเรื่องการบำบัดรักษาโรคด้วยน้ำ ซึ่งเป็นวิถีทางใหม่ของ
การรักษาสุขภาพ สามารถติดตามในคอลัมน์ ตามไม่ทันโลกาภิว ัฒน์ สำหรับ
ท่อง สลค. ต่างแดน จะนำเสนอเกี ่ยวกับหน่วยงานหลักในการสนับสนุนภารกิจของ
คณะรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร หิ้งหนังสือ แนะนำ “The Well-Timed Strategy:
Managing the Business Cycle for Competitive Advantage” ซึ่งได้กล่าวถึงกลยุทธ์
ในการจัดการวัฏจักรธุรกิจเพื่อให้สามารถอยู่รอด และมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน และ
อีกหลายคอลัมน์ที่น่าสนใจ โปรดติดตามได้ในเล่ม

“สลค.ใสสะอาด”
เปิดรับเร่ืองร้องเรียน ข้อมูลการทุจริต

คอร์รัปชัน
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(สำเนา)

พระราชกฤษฎกีา
แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

พ.ศ. 2549
ภูมพิลอดลุยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
เป็นปีท่ี 61 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล ฯ ว่า ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549 กำหนดให้

ยุบสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549
ต่อมามีผู ้ยื ่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการดำเนินการเลือกตั้งเมื่อ
วันที ่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ไม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญู ซ่ึงศาลรฐัธรรมนญูไดมี้คำวนิิจฉัยที ่ 9/2549 ลงวนัที ่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ว่า
การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นการเลือกตั้ง
ที่ทำให้เกิดผลของการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรม ไม่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 2 มาตรา 3 มาตรา 104 วรรคสาม และมาตรา 144 และเมื่อกำหนดเวลาที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2549
ได้ล่วงพ้นหกสิบวันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 116 วรรคสอง ไปแล้ว จึงให้องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอันเนื ่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ ่มเติม
กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 116 วรรคสอง ต่อไป บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า ได้หารือพรรคการเมืองแล้ว
จึงเสนอให้วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะสมัคร
รับเลือกตั้งมีเวลาเพียงพอในการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างทัดเทียมกัน และให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที ่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ สมควรตราพระราชกฤษฎีกาขึ ้นไว้เป็น
การล่วงหน้า โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงระยะเวลาที่แน่นอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทั่วกัน

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 116 มาตรา 221 และมาตรา 268 ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย จึงทรงพระกรณุา
โปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎกีาขึน้ไว ้ ดังตอ่ไปน้ี

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี ้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ ่มเติมกำหนดวันเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
เป็นการเลือกต้ังท่ัวไป พ.ศ. 2549”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎกีาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

ในวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549
มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี
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      ⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
เหตุผลสำคัญในการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังเนื่องมาจากคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” (Change) เนื่องจากในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เราต้องยอมรับว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานอย่างมาก ส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ต้องปรับเปลี ่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงานเพื ่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือคณะรัฐมนตรีอย่างไม่สามารถจะหลีกเลี ่ยงได้
ซ่ึงการปรับโครงสร้างและอตัรากำลงัน้ีแม้จะเป็นวิกฤตแตก็่เป็นโอกาสใหส้ำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีได้พัฒนารูปแบบการจัดโครงสรา้งองคก์ร
เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ





การปรับปรุงโครงสร้าง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน



ข้าราชการและลูกจ้างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตั ้งคำถามและสงสัยว่า “ทำไมสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีต้องมีการดำเนินการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังอีก ทั ้งที ่เพิ ่งปรับโครงสร้างและอัตรากำลัง
ในปี พ.ศ. 2546?” คำตอบที่สำคัญต่อคำถามนี้ มีอยู่ 2  นัย คือ นัยแรก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากำลังเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ส่วนนัยที่สอง คือ ต้องการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการ
บริหารจดัการ โดยมคีำถามสำคญัอยู ่ 4 คำถาม คือ ??

การเปล่ียนแปลง
(Change)

1. มีการประชมุลักษณะวาระพเิศษ (Agenda Based)
2. มีการประชุมนอกสถานที่ (ครม. สัญจร)
3. มีการใชร้ะบบการประชมุทางไกล (Video Conference)
4. มีจำนวนการประชุม และวาระการประชุมเพิ่มมากขึ้น
5. มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอิเล็กทรอนิกส์
1. ต้องร่วมในภารกิจการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
2. ต้องตรวจสอบร่างประกาศและระเบียบ
3. เป็นเจ้าภาพในการพัฒนากฎหมาย
4. ต้องชำระมติคณะรัฐมนตรีเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล
5. ต้องพัฒนาหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ
6. ต้องร่วมพัฒนาสถาบันนโยบายสาธารณะ
1. นำระบบ Cabinet Network มาใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
2. พัฒนาระบบการประชุมทางไกล
3. พัฒนาฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมาย
4. พัฒนาฐานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์และทะเบียนฐานันดร

ความเปลี่ยนแปลงในภารกิจ
ตามกฎหมายและที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะรัฐมนตรี



การเปลี่ยนแปลงในระบบและ
รูปแบบการประชุมคณะรัฐมนตรี
และการประชุมคณะกรรมการ
กล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

ความเปลี่ยนแปลงในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภายใต้ “การเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง โดยมีแนวคิด

ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ







มุ่งเน้น

มุ่งเน้น

3.1 ปรับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ

3.2 ปรับเพื่อเสริมสร้างระบบการประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

3.3 ปรับเพื่อให้เป็นศูนย์กลางประสานงานในการ
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

มุ่งเน้น
การปรับโครงสร้างความต้องการของลูกค้า
(Customer Structure) เพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

การปรับโครงสร้างอัตรากำลังตามภารกิจ
พิเศษ (Agenda Structure) เพ่ือขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์

การปรับโครงสร้างอัตรากำลังตามภารกิจ
หน้าท่ี (Functional Structure) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน

2.1 การตอบสนองการประชุมคณะรัฐมนตรีในลักษณะ
วาระพิเศษ

2.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตามแผน
การบริหารราชการแผ่นดิน

2.3 การเป็นเสนาธิการให้กับคณะรัฐมนตรีในการ
ตัดสินใจบริหารราชการแผ่นดิน

1.1 ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
1.2 ปรับเพื่อลดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน
1.3 ปรับเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวคิดในการปรับเปลี ่ยนทั ้ง 3 ประการ
ในเบื ้องต้นมีเป้าหมายสูงสุดอยู ่ที ่การเสริมสร้าง
ระบบการบร ิหารจ ั ดการท ี ่ ม ี ความ เป ็น เล ิ ศ
ในการที ่จะขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์และเป็นกลไก
ในการผลักดันการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี
ให้เกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งร ัฐ มีการ
บูรณาการการทำงานร่วมกัน และเพื ่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชนโดยรวม
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ในการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังครั ้งนี ้ แบ่งโครงสร้างได้เป็น 7 สำนัก 1 กอง โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างศักยภาพ

ของสำนกั/กอง เพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศในด้านต่าง ๆ ดังน้ี

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

เป้าหมายที่จะเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการจัดประชุม ที่จะรองรับ
การประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 52-64 คร้ัง/ปี  และการประชมุคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 180-250 ครั้ง/ปี โดยมีระบบ
การประชุมที่เป็นเลิศในด้านการอำนวยการจัดประชุม

เป้าหมายที่จะเสริมสร้างความเป็น “เสนาธิการของคณะรัฐมนตรี” โดยมี
บุคลากรที่มีศักยภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์
เร่ืองท่ีเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีปีละประมาณ 2,500 - 3,000 เร่ือง

เป้าหมายที่จะเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการยุทธศาสตร์และติดตามการ
ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสร้างระบบการติดตามภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีเชิงรุก

เป้าหมายที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายของคณะรัฐมนตรีในด้านการพัฒนา
กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลและการเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

เป้าหมายที ่จะเป็นมืออาชีพด้านสารสนเทศและการสื ่อสาร เสริมสร้าง
ระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์และในระบบ CABNET
และการจัดประชุมแบบ VDO Conference ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้
ความรู้แก่คณะรัฐมนตรีและส่วนราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีในระบบ

เป้าหมายที ่จะเสริมสร้างระบบการประสานงานของคณะร ัฐมนตรีให้มี
ความเข้มแข็งและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตลอดจนเป็นผู้วางรากฐาน
ความรู้ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีให้มีความเข้มแข็ง

เป้าหมายที ่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานภารกิจราชการในพระองค์
ระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานในพระองค์ ตลอดจนเสริมสร้างฐานข้อมูล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทะเบียนฐานันดร เพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการ
และประชาชนทั่วไปอย่างสมบูรณ์

เป้าหมายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ให้มีสมรรถนะหลกั (core competency) ท่ีเหมาะสม สร้างระบบธรรมาภบิาล
ในการแต่งตั้งข้าราชการ เพื่อส่งเสริมคนเก่งและคนดีให้ก้าวหน้า

1

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี2

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์
และติดตามนโยบายพิเศษ

3

สำนักนิติธรรม4

สำนักบริหารงานสารสนเทศ5

สำนักส่งเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี6

สำนักอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์7

สำนักบริหารกลาง8
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ภายใต้เป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังดังกล่าว ข้าราชการและลูกจ้างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จะต้องมีการเตรียมการ ดังนี้

ประการแรก การปรับกระบวนทศัน์ (paradigm shift) ในการทำงาน โดยต้องมีทัศนคตกิารทำงานในเชงิรุก
และการมองปัญหา เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ประการทีส่อง การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงาน หรือมีการปรับ
รูปแบบการทำงานใหม ่ ท้ังน้ี เพ่ือรองรับภารกิจใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ประการทีส่าม การพัฒนาศักยภาพในด้านความรู้และความสามารถ ตลอดจนทักษะและประสบการณ์
ในการทำงานให้สูงขึ้น เพื่อที่จะเป็นกลไกและเสนาธิการของคณะรัฐมนตรีที่มีประสิทธิภาพ
รวมทัง้เปน็ทีป่รึกษาแกส่่วนราชการอืน่ ๆ  ในงานภารกจิของคณะรฐัมนตรี

ประการท่ีส่ี การพัฒนาและบูรณาการการทำงานร่วมกันมากขึ ้น โดยจะต้องมีการพัฒนาระบบ
ประสานงานทัง้ภายในสำนกั/กอง และส่วนราชการอืน่ ท้ังน้ี เพ่ือดึงศักยภาพของทกุภาคสว่น
มาร่วมกันทำงานตามความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

                    
การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังในครั้งนี้ แม้จะเป็นวิกฤต แต่ก็เป็นโอกาสที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ปรับปรุง

ระบบรูปแบบและวิธีการทำงานใหม่ ที่สำคัญจะได้มีการปรับปรุงกระบวนทัศน์ในการทำงาน ส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีโครงสร้าง อัตรากำลัง รูปแบบและระบบการทำงานที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื ่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ลด... ละ... เลิก...
>> หุงขา้วใหพ้อดกัีบจำนวนคน
>> อย่าเปิดฝาหม้อขณะที่ข้าวยังไม่สุก
>> ละเว้นการหุงข้าวในห้องที่มีการปรับอากาศ เพราะ
      ทำให้เคร่ืองปรับอากาศทำงานหนกัมากข้ึน ส้ินเปลืองไฟ
>> ถอดปล๊ักออกทันทีท่ีเลิกใช้งาน

 

     

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง
เลือกขนาดหม้อหุงข้าวให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว
>> สมาชิก 1 - 2 คน ใช้ขนาด 0.3 - 1 ลิตร
>> สมาชิก 3 - 6 คน ใช้ขนาด 1 - 1.5 ลิตร
>> สมาชิก 5 - 8 คน ใช้ขนาด 1.6 - 2 ลิตร

ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี
>> หากเสียบปล๊ักอยู่ อย่ากดสวิตซ์ ปิด-เปิด ขณะท่ี

ไม่มีตัวหม้อช้ันใน
>> ก่อนวางตวัหมอ้ช้ันในใหต้รวจดวู่าไมมี่วัสดอ่ืุน หรอื

เศษผงที่ด้านในของตัวหม้อชั้นนอก เพราะอาจเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจร และถ่ายเทความร้อนไม่ดี
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สำนักงานคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) มีความสำคัญในฐานะที่เป็น
หน่วยงานซึ่งกำกับดูแลการทำงานของรัฐบาลในภาพรวม มีหน้าที่หลัก คือ สนับสนุน
การทำงานของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี
โดยตรงคอื สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cabinet Secretariat)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหน้าที ่จัดและเป็นฝ่ายเลขานุการในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี รวมถึงการจัดวาระการประชุม
ดังกล่าวตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี และการจัดทำและเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรแบ่งออกเป็น 6 หน่วยงานย่อย
ตามประเภทของคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการด้านเศรษฐกิจและกิจการภายในประเทศ (The Economic
and Domestic Affairs Secretariat) รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศ รวมถึง
การเสนอร่างกฎหมาย ให้คำแนะนำเกี ่ยวกับกระบวนการของร ัฐสภา สนับสนุน
การทำงานของนายกรฐัมนตรแีละเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งทีมี่ผลเกีย่วกบักลไกของ
รัฐบาล และประสานงานด้านนโยบาย

2. ฝ่ายเลขานกุารด้านสหภาพยโุรป (The European Secretariat) รับผิดชอบ
ในการประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

3. ฝ่ายเลขานุการด้านการป้องกันประเทศและการต่างประเทศ (The
Defence and Overseas Secretariat) รับผิดชอบการประสานงานเกี่ยวกับนโยบาย
ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ภายนอกประเทศ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ
และการทูต

⌫


ต้องขวัญ

ใน สลค. ต่างแดนฉบับที่แล้วได้ทิ้งท้ายไว้ว่า จะนำเสนอเกี่ยวกับหน่วยงานหลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี
แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้แก่ สำนักงานคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office)
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cabinet Secretariat)
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4. ฝ่ายเลขานุการด้านสถานการณ์ฉุกเฉินฝ่ายพลเร ือน (The Civil
Contingencies Secretariat) รับผิดชอบเก่ียวกับนโยบายเพือ่รับมือกับสถานการณฉุ์กเฉิน
ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและการก่อการร้าย และรับผิดชอบในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐเพื่อหาทางป้องกันและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

5. ฝ่ายเลขานุการด้านพิธีการ (The Ceremonial Secretariat) รับผิดชอบ
เรื ่องเกี ่ยวกับการมอบรางวัลเกียรติยศและเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ โดยทำหน้าที ่
เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาด้านพิธีการ และจัดทำรายชื่อ
ผู้สมควรได้รับรางวัล

6. ฝ่ายเลขานุการด้านข่าวกรองและความม่ันคง (The Joint Intelligence and
Security Secretariat) มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินสถานการณ์หรือประเด็น
เหตุการณ์สำคัญท่ีอาจเกิดข้ึนจากข้อมูลทุกแหล่ง และให้คำแนะนำแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับการประสานงานด้านความม่ันคงและโครงการด้านความม่ันคงต่าง ๆ

ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสูงสุดของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแห่งสหราช
อาณาจักรคือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงปัจจุบันคือ Sir Gus O’Donnell ปฏิบัติงานข้ึนตรง
ต่อนายกรัฐมนตรีและดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการพลเรือน
(Head of Home Civil Service) ลำดับถัดจากน้ันคือผู้ท่ีทำหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ของการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี จำนวน 6 คน ทั้งนี้ในแต่ละฝ่ายอาจมีหรือไม่มี
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานย่อยท้ัง 6 หน่วยในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีเจ้าหน้าท่ี
และการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีแยกออกจากกัน โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนจาก Private Office
ทำหน้าท่ีจัดประชุมและผลิตเอกสารประกอบการประชุม

ระบบสนับสนุนการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเผยแพร่เอกสาร
ของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี ซึ่งเรียกว่า “Cabcom” ระบบนี้จะส่งผ่าน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี ต่าง ๆ เช่น
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระ รวมถึงรายงานการประชุม จากสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปยังกระทรวงต่าง ๆ

ในการรับ - ส่งเอกสารผ่านระบบ Cabcom น้ัน จะมีเจ้าหน้าท่ีผู้ทำหน้าท่ีน้ีประจำอยู่
ในแต่ละกระทรวง โดยมีชื่อตำแหน่งว่า Cabinet Document Officer (CDO) ซึ่งจะต้อง
รับผิดชอบการแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวไปให้ผู้เก่ียวข้องภายในกระทรวงด้วย เจ้าหน้าท่ี CDO
จะประจำอยู่ท่ีสำนักงานรัฐมนตรีประจำกระทรวงและมักจะมีผู้ช่วยอีก 2-3 คน อย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็นการรักษาความลับของทางราชการ แต่ละกระทรวงจะได้รับเฉพาะเรื่องที่ตนเอง
มีส่วนเก่ียวข้องเท่าน้ัน และเม่ือมีการบรรจุวาระการประชุมเข้าสู่ระบบแล้ว Cabcom จะเตือนให้
CDO ทราบและ CDO จะทำบัญชีรายชื่อในระบบเพื่อให้ Cabcom ส่งวาระให้แก่บุคคล
ในบัญชีรายชื่อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ทำสำเนาเอกสารท่ีมีช้ันความลับ

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าระบบ Cabcom ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแห่ง
สหราชอาณาจักร มีลักษณะคล้ายกับ CABNET ของ สลค. ซ่ึงจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการจัดส่งเอกสาร และยังช่วยประหยัดเวลาและกระดาษไปได้มาก

สำหรับ สลค. ต่างแดนฉบับต่อไปจะเป็นเร่ืองใดน้ัน โปรดติดตาม
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เมือ่วนัที ่ 6 กรกฎาคม 2549 คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ไดจั้ดการสมัมนาวชิาการประจำป ี 2549 ในหวัขอ้เรือ่ง
“เศรษฐกิจไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจโลก” ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอบทความ
ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 บทความ โดยมีผู ้เข ้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
ทั้งจากในแวดวงการศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจทั่วไป คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร เห็นว่าบทความดังกล่าวมีความน่าสนใจ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจมุมมองของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันได้มากขึ้น จึงได้สรุปสาระสำคัญมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

⌫⌫⌫⌫⌫
⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ : ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫ ⌫⌫

นำเสนอโดย ผศ. ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร

ดร. นิธินันท์ ฯ ศึกษาเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
จนถงึปัจจุบัน อันไดแ้ก ่ วิกฤตการณค่์าเงนิในภมิูภาคเอเชยีในป ีพ.ศ. 2540 การทีป่ระเทศจนีเขา้เปน็สมาชกิองคก์าร
การค้าโลก (WTO) ในปี พ.ศ. 2544 การเปิดรอบการเจรจาการค้าในกรอบองค์การการค้าโลกรอบโดฮา
ณ ประเทศการ์ต้า ในปี พ.ศ. 2544 การเพิ ่มสมาชิกของสหภาพยุโรปจนมีสมาชิกรวมทั ้งสิ ้น 25 ประเทศ
ในปี 2547 รวมถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีการรวมกลุ่มทางการค้ามากขึ้น และแนวโน้มของ
ราคาน้ำมันที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์และความเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นนั ้นทำให้สภาวะการแข่งขันในตลาดโลกเข้มข้นขึ ้นและ
ยังส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ
ดังนั ้น ประเทศไทยซึ ่งเป็นประเทศที ่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กเมื ่อเปรียบเทียบกับสังคมโลกและไม่ได้มีอิทธิพล
เหนือการเปลี ่ยนแปลงของราคาสินค้าในตลาดโลก จึงต้องปรับตัวโดยปรับปรุงประสิทธิภาพทางการผลิต
ในระยะยาว เช่น ปรับโครงสร้างการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และพัฒนามาตรฐานสินค้า
ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลดี
ผลเสีย ต้นทุน และผลประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ว่าจะมีผลกระทบต่อ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี ่ยนแปลงขนาดและทิศทางการค้าของประเทศไทยในอนาคต
อย่างไร



สรุปและเรียบเรียงโดย นางสาวจอมขวญั  พลรักษ์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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     : ⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
นำเสนอโดย ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์

จากการวิจัยพบว่าประเทศไทยกำลังพยายามเพิ่มข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement:
FTA) แบบทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าต้องเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
หรือเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าเดิมสูง นอกจากนั้นยังพบว่าที่ผ่านมาสัดส่วนมูลค่าผู้ขอใบรับรองแหล่งกำเนิด
สินค้าต่อมูลค่าการส่งออกนั้นอยู่ในระดับต่ำ และมีการใช้สิทธิตาม FTAs ในสินค้าเพียงบางประเภทเท่านั้น เช่น
อุตสาหกรรมรถยนต์และสินค้าเกษตรพื้นฐาน อย่างไรก็ตามปริมาณการส่งออกสินค้าเหล่านี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อย่างชดัเจนเมือ่เปรียบเทยีบกบัก่อนการใชสิ้ทธติาม FTAs

ดร. อาชนัน ฯ จึงประเมินว่าในขณะทีผ่ลประโยชน์ของการทำ FTAs ยังไม่ชัดเจนนกั และยังมีต้นทุนท่ีเกิดข้ึน
จากการทำขอ้ตกลงดงักลา่ว เชน่ คา่ใชจ่้ายทีใ่ช้เพือ่การเจรจาและการจา้งคณะทีป่รึกษาเพือ่พจิารณาความเปน็ไปได้
ต่าง ๆ เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐจึงควรทบทวนผลดีและผลเสีย ของยุทธศาสตร์การทำ FTAs เพื่อเปิดตลาด
ในต่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับยุทธศาสตรเ์ดิมท่ีใช้การปรับลดภาษีนำเข้าโดยสมัครใจและกรอบพหภุาคีของ WTO
นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยควรเร่งเดินหน้าการปฏิรูปภาษีนำเข้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต และในขณะเดียวกันภาครัฐควรให้ความสำคัญ
กับการเปิดตลาดของต่างประเทศ โดยใช้กรอบพหุภาคีมากกว่าการเร่งเจรจา FTAs แบบทวิภาคี



 :
⌫⌦

นำเสนอโดย ผศ. ดร. ภวิดา ปานะนนท์

ในบทความนี้  ผศ. ดร. ภวิดา ฯ นำเสนอว่า ในขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นกำลังสำคัญในการ
ดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (inward FDI) แต่ผลประโยชน์จากการลงทุนส่วนใหญ่กลับตกอยู่กับ
บริษัทข้ามชาติที่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแบบ Original Equipment Manufacturer (OEM) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในเครือข่ายการผลติระดับโลกท่ีใช้ในการส่งออก ดังน้ัน บริษัทไทยจึงมีบทบาททางเศรษฐกจิค่อนข้างน้อย โดยมักเป็น
เพียงโรงงานมาตรฐานทั่วไปที่ผลิตชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มและต้นทุนต่ำ ซึ่งอาจถูกโยกย้ายฐานการผลิตได้ง่าย
หากบริษัทข้ามชาติได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากประเทศอื่น

จึงกล่าวได้ว่า inward FDI ยังไม่ใช่วิธีการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะบริษัทข้ามชาติ
ไม่ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเป้าหมายหลักในการลงทุน ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องภายในประเทศผู้รับทุนที่ต้องจัดให้มีมาตรการสนับสนุนที่เพียงพอจะมั่นใจได้ว่า inward
FDI สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์สุทธิแก่ประเทศได้
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     : ⌦⌫⌫  ⌦⌫⌫  ⌦⌫⌫  ⌦⌫⌫  ⌦⌫⌫ (Non-Tariff Measures)

นำเสนอโดย รศ. ดร. สิริลักษณา คอมันตร์

รศ. ดร. สิริลักษณา ฯ ได้ประเมินยุทธศาสตร์ทางการค้าของประเทศไทยพบว่า การค้าระหว่างประเทศ
ของไทยกำลังเผชิญกับอุปสรรครอบด้าน เช่น การแทรกแซงสินค้าเกษตร ปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
การกำหนดมาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสินค้า และมาตรฐานด้านสิ ่งแวดล้อม ประเทศไทยซึ ่งเป็นประเทศ
กำลังพัฒนา ต้องประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามกติกาสากลที่ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้กำหนด ทั้งยังต้อง
พัฒนาขีดความสามารถในเชิงวิจัยและวิทยาศาสตร์ ซึ ่งในทางยุทธศาสตร์แล้ว ประเทศเล็ก ๆ จำเป็นต้อง
นำทรัพยากรมารวมกันและแบ่งงานกันทำในระดับระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทุกด้าน แต่จะพึ่งพากันและยอมรับในมาตรฐานระหว่างกันในระดับภูมิภาค และร่วมมือกันร้องเรียนและคัดค้าน
ระเบียบมาตรฐานที่เกินความจำเป็น

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องดำเนินนโยบายต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการแทรกแซงของ
ภาครัฐอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตบางราย ซึ่งอาจไม่ส่งเสริมเป้าหมายทางด้านประสิทธิภาพและความเสมอภาค
ในระดับสังคมหากไม่มีระบบการกระจายผลประโยชน์ที่ดี ดังนั้น รัฐบาลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะยึดหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) เป็นหลักการสำคัญสำหรับการดำเนินการภาครัฐ



กระแสโลกาภิวัตน์และระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เข้าไปอยู่ในกระแส
เศรษฐกิจโลก เกิดผลดีคือ เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวและเติบโตได้เร็วยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียคือ ทำให้เศรษฐกิจไทย
ต้องถกูกระทบจากกระแสการเปลีย่นแปลงสงัคมเศรษฐกจิโลกทีเ่ศรษฐกจิไทยเปน็เพยีงองคป์ระกอบเลก็ ๆ ไม่มีบทบาทมากนกั อย่างไรกต็าม
เศรษฐกิจไทยจะสามารถเอาตัวรอดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ หากภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้
และร่วมมือกันปกป้อง

 
นำเสนอโดย ศ. ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ และ ดร. ภูรี สิรสุนทร

บทความนี้นำเสนอว่า การที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ ้น
ในอนาคตนั้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ คือ การลดอัตราการสำรองน้ำมันลง การลดลงของกำลังการผลิตน้ำมัน
ส่วนเกินของโลก  เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก และความต้องการน้ำมันของโลก
เพิ ่มขึ ้น ในการนี ้ประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการสำคัญ 2 ประการ เพื ่อลดการพึ่งพาน้ำมัน ได้แก่ การเพิ ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้พลังงานอื่นเพื่อทดแทนน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่า ความพยายามของภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนั้น
ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนัก ในขณะที่มาตรการการใช้พลังงานอื่น ๆ เพื่อทดแทนน้ำมันส่งผลให้มีการใช้
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นในการผลิตไฟฟ้า แต่การใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนน้ำมันยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนยังมีต้นทุนการผลิตสูง ทั้งนี้ ประเทศไทยควรคำนึงถึงนโยบายอื่น ๆ เช่น นโยบาย
การปรับโครงสร้างกิจการพลังงาน นโยบายการส่งเสริมการแข่งขันและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน นโยบาย
การลดการแทรกแซงราคาพลังงาน ซึ ่งมีส่วนสำคัญในการบรรเทาปัญหาที ่เก ิดขึ ้น รวมทั ้งควรคำนึงถึง
การใช้พลังงานทดแทนประเภทถ่านหินโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอีกทางเลือกหนึ่ง



สลค.สาร  ปีที่ 14  ฉบับที่ 8  เดือนสิงหาคม 2549 13

                              

ประวัติผู้แต่ง
Peter Navarro จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Tufts

และปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร ์จาก Harvard เขาเป็น
ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนที่ขายดีที่สุดเรื่อง “If It’s Raining in
Brazil” และเทปการบรรยายทีข่ายดท่ีีสุดเร่ือง “Big Picture Investing: How, When, and Why the Stock
Market Moves” นอกจากนี ้ จดหมายข่าวรายสัปดาห์เกี ่ยวกับเศรษฐกิจและตลาดหุ ้นของเขา
ยังได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางทางเว็บไซด์ www.peternavarro.com

สาระสำคัญของหนังสือ
The Well-Timed Strategy: Managing the Business Cycle for Competitive Advantage ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการจัดการ

วัฏจักรธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด เจริญเติบโต และมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน โดยเขากล่าวว่าวัฏจักรธุรกิจที่มีความผันผวน
เพราะตลาดสามารถขยายตัว-หดตัวและกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งผู้บริหารไม่ควรตระหนก ผู้เขียน
ได้แสดงให้เห็นว่าวัฏจักรธุรกิจมีพลังในการขับเคลื่อนมากกว่าที่เราคิด และชี้ให้เห็นว่าหากสามารถจัดการและควบคุมสถานการณ์ภายใต้
วัฏจักรธุรกิจและความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคได้ นั่นก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการเป็นบริษัทผู้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

ในการจัดการวัฏจักรธุรกิจ ผู้เขียนแนะนำว่าภาคธุรกิจต้องทราบภาวะการเคลื่อนไหวในตลาดเป็นอันดับแรก โดยสามารถใช้
ผลการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มของผลตอบแทนทางการผลิต และดัชนีชี ้นำทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางและวาง
กลยุทธ์ในการจัดการกับวัฏจักรธุรกิจนั้น ผู้เขียนได้ให้ตัวอย่างบริษัทที่มีการจัดการวัฏจักรธุรกิจอย่างดีเยี่ยมจนมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
เช่น Lehman Brothers ซึ่งมีการจ้างงานในขณะที่เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเพื่อดึงแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงจากธุรกิจคู่แข่ง
ที่จำเป็นต้องปลดคนงานที่มีความสามารถ บริษัท Dell Computers ซึ่งทุ่มเงินไปกับการโฆษณาในช่วงปี ค.ศ. 1990-1991 ซึ่งเป็นช่วง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และได้ลูกค้ามากมายจากบริษัทคอมพิวเตอร์อื่นที่ตัดงบด้านการโฆษณาลง

นอกจากนี้ เขายังได้กล่าวถึงกลยุทธ์และยุทธวิธีในการจัดการเศรษฐกิจที่มีการขึ้นลง เช่น ราคาน้ำมัน วิกฤตการณ์การเงิน
สงครามการค้า และความรุนแรงทางเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ โดยได้เสนอตัวอย่างและกรณีศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย ตั้งแต่
บริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีในระดับสูงอย่างบริษัท Broadcom, Micron, and Cemex ไปจนถึงกลุ่มอุตสาหกรรมหนักอย่างบริษัท Paccar
and Xilinx หรือกลุ่มผู้ลงทนุทางการเงนิจีนขนาดเลก็ ๆ ไปจนถงึบริษัทขา้มชาตขินาดใหญ่

 บทวิจารณ์ Navarro ได้ชี ้ให้เห็นถึงประโยชน์ของความเสี ่ยงและโอกาสในวัฏจักรธุรกิจ โดยเน้นว่าสิ ่งที ่สำคัญที่สุดของ
ความสำเร ็จทางธุรกิจขึ ้นอยู ่ก ับทุนมนุษย์เป็นสำคัญเขาได้สังเกตและพบว่าในภาวะที ่เก ิดการตกต่ำทาง

เศรษฐกิจนั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการค้นหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดในการรักษาบุคคลเหล่านั้นไว้
สิ่งเหล่านี้บวกกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต และการตลาด จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการสร้างและรักษา
ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

Michael Milken ประธานสถาบัน Milken

The Well-Timed Strategy:
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โดย ดร.บุญชัย  โกศลธนากลุ  และ

 ดร.วิมลกานต ์  โกสุมาศ*
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* ดร.บุญชัย  โกศลธนากุล กรรมการผูอ้ำนวยการสถาบนัพฒันาภาษา Fast English สำนกังานใหญสี่ลม โทรศทัพ ์0-2631-2288
  ดร.วิมลกานต์  โกสุมาศ ผู้อำนวยการสำนกัสง่เสรมิกจิกรรมตา่งประเทศ สำนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
  จากรายการ New Dimensions ทางสถานวีทิย ุFM 97.5 ทกุวนัเสาร ์เวลา 13.00 - 15.00 น.

จากหนงัสือ เร่ือง The Einstein Factors (How to think like a genius)
เขียนโดย  Win Wenger  และ Richard Poe

ผู้เขียนทั้งสองเป็นผู ้ที ่กำกับดูแลโครงการ The Projet Rene Sang เป็นโครงการที่ทำการศึกษาเรื ่องระบบสมองและ
การเพิ่มประสิทธิภาพของสมองมนุษย์ โดยเฉพาะเพื่อศึกษาว่ามนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วสามารถเพิ่มไอคิวได้อีกหรือไม่ ผลการศึกษา
ออกมาชัดเจนว่า สามารถเพิ่มขึ้นได้ และเพิ่มได้มากที่สุดถึง 20 จุด โดยวิธีการเลียนแบบวิธีการคิดของบรรดา Genius คนสำคัญ ๆ
ของโลก ผู้ศึกษาพบว่าสติปัญญานั้นไม่ได้ถูกอธิบายด้วยเรื่องของ Gene แต่ถูกอธิบายด้วยเรื่องของรูปแบบวิธีการคิด

กรอบวิธีคิดร่วม Genius คนสำคัญในประวัติศาสตร์
1. คิดเป็นภาพ คนที่ไอคิวสูง ๆ นั้นเขาจะสามารถสร้างภาพต่าง ๆ ขึ้นในใจได้ตามที่เข้าต้องการ อย่างกรณีของ Michael

Faraday (นักประดิษฐ์คิดค้นเรื่องไฟฟ้า) เขาบอกว่า “ไม่ว่าเขาจะประดิษฐ์อุปกรณ์ใด ๆ ขึ้นใหม่ก็ตามเขาจะนำส่วนประกอบต่าง ๆ
มาประกอบกันในใจก่อน เพราะจะสลับสับเปลี่ยนอย่างไรก็ได้ แล้วจึงค่อยลงมือประดิษฐ์จริง” ประโยชน์ของการคิดเป็นภาพคือเร็ว
และเห็นภาพรวมได้ก่อน ภาพที่ Subconscious mind ส่งมาให้เรานั้นเร็วมาก ถ้าเราไม่ฝึกสร้างภาพในใจจะทำให้เราไม่สามารถ
เห็นภาพที่ Subconscious mind ส่งมาให้เราได้ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า การที่ Einstein จะเห็น E=MC2 นั้นเหมือนกับว่ามันลอย
มาให้เห็นเองจากตาใน (Mind eye) และก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้น สมองข้างซ้ายของคนเรามักจะทำตัวเป็น
ผู้ตรวจสอบ Subconscious mind ท่ีมักจะส่งข้อมูลแปลก ๆ มาให้เราตลอดเวลา ซ่ึงบางทอีาจจะเป็นรูปภาพ หรือเสียงเบา ๆ แต่ส่ิงเหล่าน้ัน
บางทีไม่ได้มีความหมายสำหรบัเรา ทำให้สมองด้ายซ้ายตัดส่ิงเหล่าน้ีออกไป ดังน้ันบรรดา Genius ต่าง ๆ มักจะมีสมุดโน้ตข้าง ๆ เสมอ
เพ่ือไว้ขีดเขยีนส่ิงต่าง ๆ ท่ีมาจาก Subconscious mind

2. คิดแบบ Synthesis คือ เมื่อเห็นหรือสัมผัสอะไรแล้วประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะทำงานพร้อมกันหมด เช่น เมื่อเขานึกถึง
ผลไม้ชนิดหนึ่งขึ้นมา เขาจะสามารถได้กลิ่น ได้รส เห็นสี และสัมผัสถึงความนุ่มหรือหยาบของผลไม้นั้น ๆ พร้อม ๆ กัน ผู้เขียน
ตั้งสมมติฐานว่า บรรดา Genius เหล่านี้ น่าจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้รู้ ผู้ดูหรือการเป็นประจักษ์พยาน คือ มองอะไรก็มอง
เฉย ๆ ปล่อยให้ความเป็นจริงนั้นเข้ามากระทบกับประสาทสัมผัสของเราเอง เช่น ลมผ่านผิวก็รู้ว่าหนาว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้พวกเขา
มีวิธีคิดแบบ Synthesis อีกวิธีที่สามารถฝึกวิธีคิดแบบนี้ได้ ก็คือ การเขียนไดอารี่ วิธีการเขียนก็คือ ให้เขียนย้อนไปในอดีต และ
เขียนอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วย Present Tense และอธิบายด้วยมุมมองของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ว่า เรารู้สึกอย่างไร มีอารมณ์
อย่างไร เวลาจะเขียนถึงคนพูดกับเราก็เขียนว่า เวลาเขาพูดแบบนั้นเรารู้สึกอย่างไร เป็นต้น
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3. มี Inquisitive Mind คือ จิตที่เป็นมนุษย์เจ้าปัญหา อยากรู้อยากเห็น ชอบตั้งคำถามว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น และอยาก
ค้นคว้าหาคำตอบอยู่ตลอดเวลา เป็นนักสังเกต กรณีของ Einstein เขาเคยบอกว่า สัดส่วนการใช้เวลาของเขาในหนึ่งชั่วโมง เขาจะใช้
เวลาตั้งคำถามทั้งหมด 55 นาที และเหลืออีก 5 นาทีไว้หาคำตอบ ซึ่งเหมือนวิธีการคิดของนักปรัชญาคนสำคัญของโลกหลาย ๆ ท่าน
ที่เชื่อว่าการตั้งคำถามที่ดีมีค่ามากกว่าคำตอบ คำถามที่ดีคือ คำถามที่ต้องการทราบเหตุผล ทำไมนกบินได้ หรือทำไมนก แมลง หรือ
เป็ดน้ำ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีโครงสร้างแตกต่างกันจึงบินได้เหมือนกัน ส่วนคำถามที่ไม่จัดว่าเป็นคำถามที่ดี เช่น วันนี้จะใส่เสื้อสีอะไรดี
เปน็ตน้ คำถามทีด่จีะเปดิโลกทศันข์องเราจะพาเราไปสู ่ Reality

4. เป็น Photographic Reading คือ มีความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว Genius หลาย ๆ คน
มองหนงัสอืทหีนึง่จำไดท้ัง้หนา้ การอา่นของคนธรรมดาม ี 2 ประเภท แบบแรกคอื อยา่งไลไ่ปทลีะตวั แบบที ่ 2 คอื การอา่นแบบ Photo
Reading คือ การใชต้า scan ทีละ paragraph และสามารถเหน็พรอ้มกันเขา้ใจทลีะประโยคไดเ้ลย

วิธีคิด 6 แบบของมนุษย์
1. คิดแบบ Objectively คือ คิดแสวงหาขอ้เท็จจริง คิดเพ่ือหาข้อมูล คือคิดแบบเอา Fact
2. คดิแบบ Critical คดิวเิคราะหว์จิารณข์อ้มูล เอาขอ้มูลทีไ่ดจ้ากวธิแีรกมาตี
3. คิดแบบ Positive เป็นการคดิการแกปั้ญหา เพ่ือหาทางออก คิดหาผลประโยชนจ์ากขอ้มูลท่ีได้มา
4. คิดแบบ Creative เป็นการคิดซึ่งบางทีไม่มีเหตุผล หรือข้อมูลเป็นพื้นฐาน แต่บางทีเราอาจจะต้องการคิดเพื่อหาอะไร

ใหม่ ๆ สร้างสรรค์สร้างจินตนาการใหม ่ๆ
5. คิดเกี่ยวกับความคิดของตัวเอง เป็นการย้อนกลับมาวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของเราอีกทีว่า ที่คิดอยู่นั้นถูกหรือยัง
6. คิดแบบ Intuitively หรือการคิดโดยใช ้Gut Feeling หรือความรู้สึกภายใน ให้ตัวรู้ท่ีอยู่ภายในเปน็ผู้คิด

Tips : สำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพสมอง
1. สมองจะทำงานได้ดีเมื่อได้รับออกซิเจนเยอะ เช่น การนั่งสมาธิ (เพราะเป็นการยืดเวลาการหายใจ) หรือการออกไป

สูดอากาศบรสุิทธิ ์จะทำใหส้มองไดรั้บออกซเิจนเยอะ
2. สมองจะทำงานได้เมื่อมีเลือดไหลเวียนเลี้ยงสมองเป็นประจำสม่ำเสมอในปริมาณที่มากเพียงพอ การเพิ่มการไหลเวียน

ของเลอืดไปยงัสมอง อาจทำไดโ้ดยวา่ยนำ้ใตน้ำ้ นอนราบกบัพืน้ และยกเทา้เหนอืศรีษะ หรอืการทำสมาธิ
3. คนที่ฟังเพลงของ Mozart เป็นเวลา 10 นาทีขึ้นไป จะทำให้มีไอคิวเพิ่มขึ้นจากเดิม 8-9 จุด โดยเฉพาะ Mozart ที่เป็น

Sonata for two pianos in D-major K448 แต่ไอคิวท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันจะค่อย ๆ ลดลงหลังจากฟงัจบ 15 นาที วิธีการทำคอื
ให้ฟังก่อนทำกจิกรรมสำคญั ๆ เช่น ฟังก่อนพูดต่อหน้าสาธารณชน หรือฟังก่อนเขา้ห้องสอบ

4. มีงานวิจัยออกมาว่า ชนเผ่าที่เลี้ยงเด็กแบบให้เด็กคลานไปมาตอนเด็ก ๆ นั้น ทำให้เด็กฉลาดมากกว่า และเป็นชนเผ่า
ที่มีภาษามากกว่าเผ่าที่เลี้ยงแบบผูกติดไว้กับตัว เพราะสภาพแวดล้อมที่เด็กได้รับนั้นมีความซับซ้อนมากกว่า
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  ไม่

ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและหาเวลาว่างเพื ่อออกกำลังกายกันมากขึ ้น
อาจเป็นเพราะสภาวะโลกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้โรคภัยต่าง ๆ ทวีความรุนแรงและก่อเกิดโรค
สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาคร่าชีวิตมนุษย์ไม่เว้นแต่ละวัน แต่มนุษย์ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาพยายาม
คิดค้นตัวยา และวิธีการใหม่ ๆ เพื่อบำบัดรักษาจนสามารถเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บได้ในที่สุด
คงปฏิเสธไม่ได้ว ่า แม้จะมีตัวยาวิเศษเพียงใด แต่ขาดการออกกำลังกายควบคู ่ก ันไป
มนุษย์จะไม่สามารถมีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างแน่นอน การออกกำลังกาย
จึงมีประโยชน์สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด วิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับ
แต่ละบุคคลไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน หากท่านเป็นผู ้หนึ ่งที ่มีปัญหาเรื ่องสุขภาพเฉพาะตัว
ซึ ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย แต่มีความจำเป็นที ่จะต้องออกกำลังกายเพื ่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ การบำบัดรักษาโรคด้วยน้ำ (Aqua Therapeutics) อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ที่คุณต้องการ

รู้จักคำว่า “Aqua Therapeutics”

 Aqua Therapeutics คือ โปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วย
บำบัด รักษาฟื้นฟูร่างกาย และปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ควบคู่กับการรักษาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
ซึ ่งการออกกำลังกายจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับการรักษาโรคเหล่านี ้โดยตรง เหมาะสำหรับ
ผู ้มีปัญหาสุขภาพชนิดต่าง ๆ ที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ออกกำลังกาย เพื ่อใช้ในการ
ฟื้นฟู (conditioning) สมรรถภาพของผู้ที่เพิ่งหายจากการเจ็บป่วย หรือหลังการผ่าตัดแต่จำเป็น
ต้องออกกำลังกายต่อเนื ่อง เพื ่อให้ร ่างกายกลับสู ่สภาพปกติอย่างสมบูรณ์ เช่น ผู ้ป ่วย
โรคกระดูกและข้อหลัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความเครียด วิตกกังวล หัวใจขาดเลือด
การรักษาโดยการผ่าตัดหรือการเข้าเฝือก ผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
เป็นต้น

ผู ้ให้บริการ หรือ สโมสรสุขภาพเชิงการแพทย์ ที่อยู ่ภายใต้การควบคุมโดยแพทย์
ผู ้เชี ่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์และเวชศาสตร์ใต้น้ำ จะให้ผู ้ป่วยออกกำลังกาย
ในสระน้ำขนาดใหญ่ภายในตัวอาคาร สระนี้มีความแตกต่างจากสระอื่น ๆ เพราะออกแบบ
สำหรับออกกำลังกายในน้ำ (waterbase exercise) โดยเฉพาะ และใช้วิธีการบำบัดน้ำในสระ
ด้วยก๊าซโอโซน จึงทำให้น้ำใส มีความปลอดภยัและสะอาดเปน็พิเศษ ประกอบกับมีเคร่ืองทำน้ำร้อน

 


ลัคน์
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เพื่อควบคุมอุณหภูมิด้วย ผู้ป่วยจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของบุคลากรประจำสโมสร
สุขภาพหรือครูฝึกส่วนตัว (personal instructor) ที่มาจากหลายสาขา เช่น นักสรีระวิทยาการ
ออกกำลังกาย นักกายภาพบำบัด นักพลศึกษา และกีฬาเวชศาสตร์ บุคลากรเหล่านี้จะช่วยกัน
จัดโปรแกรมออกกำลังกายต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล คอยติดตามประเมินผลและความ
ก้าวหน้าตลอดเวลา เพื ่อให้ได้ผลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยใช้ความรู ้ความสามารถ
ในแง่มุมต่าง ๆ กัน มาประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพและพื้นฐานสมรรถภาพ
ที่แตกต่างกันของผู้ป่วย

รูปแบบของ Aqua Therapeutics

เป็นการออกกำลังกายแบบ Active มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสมรรถภาพ ความแข็งแรง
ทนทานของกล้ามเนื้อโดยใช้แรงต้านทาน และสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่ว
ในการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ เนื่องจากการออกกำลังกายในน้ำมีลักษณะพิเศษที่ไม่ต้อง
รับน้ำหนักตัวและไม่มีแรงกระแทก นอกจากนี้ยังมีแรงต้านทานที่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
จึงเหมาะสมสำหรับทุกเพศและทุกวัย ตั ้งแต่เด็กทารกจนถึงผู ้ส ูงอายุ การออกกำลังกาย
ในน้ำสามารถใชเ้พ่ือการบำบัดรักษา (therapeutic exercise) หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (conditioning)
ได้ดีด้วย เพราะน้ำช่วยประคับประคองแม้แต่ผู ้อ ่อนแอมาก ๆ ให้สามารถออกกำลังกาย
เบา ๆ ได้ และค่อย ๆ เพิ ่มความหนักขึ ้นตามลำดับจนกว่าจะปกติ โดยการนำรูปแบบของ
การออกกำลังกายในน้ำ (aquatic exercise) มาเป็นแกนนำของโปรแกรมการออกกำลังกาย
ร่วมกับการบริหารร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งออกแบบและผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ
การออกกำลังกายเพื่อบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้แรงต้านทานแบบไฮดรอลิกส์ ที่มีคุณสมบัติ
คล้ายกับแรงต้านทานของน้ำ ทำให้เกิดความนุ ่มนวลขณะออกกำลังกาย จึงไม่ทำให้เกิด
อาการระบมหลังการออกกำลังกาย และให้ความปลอดภัยสูงสุด เหมาะสมสำหรับใช้บำบัดรักษา
และฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะ
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ประโยชน์ของ Aqua Therapeutics

Aqua Therapeutics จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพหลายชนิดที ่พบในปัจจุบันตามที ่
ได้กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยหลังการ
บาดเจ็บ การผ่าตัด และการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น อัมพฤกษ์ ได้เป็นอย่างดี เสริมสร้าง
ทัศนะคตใิห้การออกกำลงักายเปน็กิจวัตรประจำวนัท่ีนอกจากจะชว่ยแกปั้ญหาสขุภาพโดยตรงแลว้
ยังช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทั่วไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขกายสุขใจ

การบำบัดด้วยน้ำ (Aqua Therapeutics) นั้น มีความแตกต่างจากการออกกำลังกาย
แบบปกติคือ สามารถปรับโปรแกรมให้มีความเหมาะสมสำหรับผู ้ออกกำลังกายแต่ละคน
ได้มากที่สุด มีความปลอดภัยสูง และให้ประโยชน์แก่สุขภาพอย่างเต็มที่ หากแพทย์ผู ้ดูแล
ให้คำแนะนำหรือเขียน exercise prescription ซึ่งมีรายละเอียดมาให้ ผู้ให้บริการจะจัดโปรแกรม
สำหรับบุคคลเหล่านี้ได้ตรงกับความต้องการของแพทย์ผู้ดูแลมากที่สุด และรายงานให้แพทย์
ทราบความก้าวหน้าเพื่อให้การรักษาและโปรแกรมการออกกำลังกายเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน
การออกกำลังกายวิธีนี ้ทำให้ผู ้ป่วยเกิดความสนุกสนาน นอกจากสุขภาพทางกายดีขึ ้นแล้ว
ยังเกิดความสดชื่นแจ่มใส มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านผู้อ่าน
ทุกท่านควรแบ่งเวลาที่มักจะหมดไปกับการทำงานหามรุ่งหามค่ำ หรือเที่ยวเตร่โดยไม่คำนึงถึง
สุขภาพของตนเองใหหั้นมาออกกำลงักายบา้ง จะด้วยวธีิการใดนัน้ไม่สำคัญเทา่กับความเหมาะสม
และความสะดวกของแต่ละท่าน เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพที่แข็งแรงสามารถเอาชนะโรคภัยต่าง ๆ
อย่างได้ผล

ท่ีมา : http://www.aquafitness.co.th/html/wongkarn.htm
http://www.aquafitness.co.th/html/therbro.htm




 ความเคล่ือนไหวใน กบข.
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เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลประโยชน์ของสมาชิกจะได้รับการคุ้มครอง
เป็นอย่างดี และบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานประจำปี
จึงถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้สื่อสารระหว่าง กบข. กับสมาชิกซึ่งเปรียบเสมือน
ผู ้ถ ือหุ ้น เพื ่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเง ินในรอบปีที ่ผ ่านมา
โดยช่องทางที่รวดเร็วในการศึกษาข้อมูลดังกล่าวนั้นง่ายดายเพียงดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ www.gpf.or.th เมนูข้อมูลท่ัวไป หัวข้อ รายงานประจำปี

สำหรับรายงานประจำปี 2548 นั้น จะเป็นการแนะนำคณะกรรมการ กบข. ทุกท่านและรายละเอียดข้อมูลเกี ่ยวกับผลการ
ดำเนินงานของ กบข. ที่สำคัญ ๆ ทั้งด้านการบริหารเงินลงทุน การบริหารงานสมาชิก การบริหารองค์กร กิจกรรม กบข. ที่สำคัญ
ในรอบปี 2548 ช่องทางการติดต่อ กบข. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบ
กับปี 2547 ทั้ง งบดุล งบรายได้ค่าใช้จ่าย งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะดาวนโ์หลดรายงานประจำป ี 2548 จากเวบ็ไซต์ กบข. ท่ี www.gpf.or.th แล้ว ขณะนี ้กบข. ได้ดำเนนิการ
จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2548 ไปยังสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อกระจายให้แก่ส่วนราชการผู้เบิกทุกแห่งทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง
เพื่อประโยชน์ของท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินและเปรียบเสมือนผู้ถือหุ้นของกองทุนนั่นเอง
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เร่ือง การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุมัติ
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
อย่างแท้จริง และเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดจึงให้หน่วยงานของรัฐถือเป็นหลักปฏิบัติว่า
ในการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติเงินงบกลางต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องตรวจสอบ
งบประมาณของหน่วยงานให้ชัดเจนก่อนว่าสามารถจะนำงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับมาเจียดจ่ายหรือสามารถปรับแผน
การใช้จ่ายงบประมาณมาใช้ดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดหรือไม่  แล้วจึงเสนอขออนุมัติใช้งบกลางเท่าที่จำเป็น โดยให้ยืนยัน
ผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ชัดเจนในหนังสือเสนอเรื่องด้วย เพื่อจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0504/ว 109 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2549

เร่ือง มาตรการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และการเตรียมความพร้อมในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ลงมติเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
ท้ัง 4 ข้อ คือ

1. เห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมเป็นเงิน 16,850.613 ล้านบาท ตามที่สำนัก
งบประมาณเสนอ ทั้งนี้ การปรับแผน ฯ ดังกล่าวให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและจังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 รวมท้ังระเบียบอ่ืน ๆ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง ต่อไป

2. เห็นชอบการปรับแผนค่าใช้จ่ายของแผนงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 5,112.720 ล้านบาท ของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เพื่อมิให้เป็นภาระต่อการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550

3. กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัดอยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอการขอปรับแผน ฯ ต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด นำเสนอแผน ฯ
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วต่อสำนักงบประมาณภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 เพื่อพิจารณาและรวบรวมนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

4. หากดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินเหลือจ่ายหรือ
ต้องพิจารณาทบทวนปรับแผนการปฏิบัติงานแลแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมอีก ก็ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณ
ท่ี นร 0712.1/ว 78 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2549

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0504/ว 111 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549



ร ่มเงาธรรม

? ชาติหนา้มจีรงิหรอื มอีะไรพสูิจนแ์สดงใหเ้หน็วา่มจีรงิ

ชาตินี้มีจริงไหม เมื่อชาตินี้มีจริงได้ ชาติหน้าก็ย่อมมีจริงได้ เวลาคิดถึงชาติหนึ่ง ๆ ก็คิดถึง
ระยะยาว คือ ตั้งแต่เกิดมาชีวิตก็ล่วงไปเป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี เป็นยี่สิบสามสิบปีต่อ ๆ ไปจนตาย
ก็นับว่าเป็นชาติหนึ่ง แต่ทำไมจึงไม่ถอยให้สั้นกว่าปี เดือน วัน จนถึงขณะเมื่อกี้นี้กับขณะเดี๋ยวนี้ ซึ่งไม่ใช่
ขณะเดยีวกัน แสดงใหเ้ห็นว่าแต่ละขณะนัน้ล่วงไป ดับไป ส้ินไปเร็วท่ีสุด พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมวา่
ชีวิตดำรงอยู่เพียงชั่วขณะที่จิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อกันทีละหนึ่งขณะ เมื่อจิตดวงหนึ่งดับไปแล้ว
ก็ไม่ใช่ว่าหมดเชื้อหมดปัจจัยที่จะทำให้จิตต่อไปเกิดขึ้น เช่น ขณะเมื่อกี้นี้หมดสิ้นไปแล้ว ใครจะเรียกร้อง
ให้นามธรรมและรูปธรรมที่ดับไปเมื่อกี้นี้กลับคืนมาไม่ได้เลย สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว การเกิดขึ้นแล้วดับไปของรูปธรรมและนามธรรมแต่ละขณะนั้นเป็นเพราะ
มีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้น ขณะเมื่อกี้นี้มีจึงทำให้ขณะนี้มี และเมื่อวานนี้มีวันนี้จึงมีฉันใด วันนี้มี พรุ่งนี้ก็มี
ฉันนั้น เพราะวันนี้เป็นปัจจัยของวันพรุ่งนี้ ถ้าวันนี้ไม่มี พรุ่งนี้ก็ไม่มี เพราะฉะนั้นเรื่องชาตินี้ชาติหน้า
ก็เหมือนกับเรื่องวันนี้และพรุ่งนี้ ถ้านึกไปไกลถึงชาติหน้าก็จะทำให้สงสัยและพิสูจน์ไม่ได้ แต่ถ้ากลับมา
พิสูจน์ขณะที่สั้นที่สุดใกล้ที่สุดคือขณะนี้ ก็จะรู้ความจริงของทุกๆขณะได้ และจะทำให้หมดความสงสัย
ในสภาพธรรมทัง้หลายซึง่ปรากฏเปน็ชีวิตแต่ละขณะ เพราะไมว่่าชาติก่อน ชาติน้ี หรือชาติหน้า สภาพธรรม
ทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยทั้งสิ้น ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลย ที่เราเกิดมานี้ก็เพราะ
ความไม่รู ้ เราเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเกิดวันไหน ถ้าเลือกวันเกิดได้ก็เลือกวันตายได้ เพราะเมื่อตาย
จากชาติก่อน คือเมื่อจุติจิตของชาติก่อนดับไปแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไป คือปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น
เป็นจิตขณะแรกของชาตินี้ ซึ่งเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนทันที ไม่มีระหว่างคั่นเลย เหมือนกับจิต
ทุกขณะของวันนี ้ที ่เกิดขึ ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อกันอย่างรวดเร็ว จิตทุกขณะในปัจจุบันชาตินี ้เกิดดับ
สืบต่อกันฉันใด เมื่อจุติจิตของชาตินี้ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดต่อเป็นชาติหน้าทันทีฉันนั้น
ไม่มีใครบังคับจิตนิยามซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตได้ วิสัยของจิตที่เกิดดับนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
ของใครเลย ฉะนั้นเมื่อยังมีเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตเกิด จิตก็ต้องเกิด ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์นั้นต้องเกิด
อีกแน่นอน ถึงแม้ว่าไม่รู้ก็ต้องเกิดเหมือนชาตินี้ก็ไม่รู้ แต่ก็ต้องเกิดมา ไม่ใช่ว่าอยากจะเกิดที่ไหนวันไหน
ก็เกิดได้ แต่เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดเมื่อไหร่ที่ไหนก็เกิดเมื่อนั้นที่นั้น จิตเป็นนามธรรมที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว
จึงไม่สามารถเอามาเขา้หอ้งทดลองพสูิจน์อย่างวทิยาศาสตรไ์ด้ แตส่ามารถประจกัษ์แจ้งลักษณะทีแ่ทจ้ริง
ของจิตได้ด้วยการอบรมเจริญปัญญา ตามหนทางที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้

จากหนังสือ “ตอบปัญหาธรรม” โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต ์


