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บทความ/ขอความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร ขอนำเสนอความหมาย

ตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และขอปฏิบัติ
การขอใชตราสัญลักษณและการประดับธงกับตราสัญลักษณฯ

ในอนาคตอันใกล ประเทศไทยจะมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
ดวงแรกที่ประเทศไทยเปนเจาของ ที่พรอมจะปลอยขึ้นสูวงโคจร คือ
ดาวเทียม “ธีออส” THEOS  ติดตามอานไดในคอลัมน ตามไมทัน
โลกาภิวัตน

การจัดทำรางรัฐธรรมนูญถือเปนเรื่องที่มีความสำคัญ และ
เรงดวน เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
ซึ่งกำหนดการจัดระบบการปกครองของประเทศ และสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไว ขณะนี้สภารางรัฐธรรมนูญกำลังเตรียมการยกราง
รัฐธรรมนูญและการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ดังนั้น
จึงขอนำเสนอกรอบระยะเวลาเบื้องตนในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
เพื่อเปนแนวทางใหผูอานไดรับทราบและติดตามขาวความเคลื่อนไหว
ในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ

ปจจุบันหลายจังหวัดในภาคตาง ๆ เริ่มประสบกับปญหา
ภัยแลง และเริ่มขาดแคลนน้ำเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค สลค.สาร
ขอนำเสนอ “10 กิจกรรมใชน้ำประปาอยางรูคุณคา” เพื่อรวมมือกัน
ในการใชน้ำอยางประหยัดและรูคุณคา
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ที่มา : 1. หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0506/ว 10 ลงวนัที ่ 22 มกราคม 2550
2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
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อาชญากรออนไลน


⌫


นับแตนี้ เปนตนไปผูที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการดาวเทียม
ธีออส พรอมทั้งคนไทยอีกจำนวนมากก็คงจะเริ่มนับถอยหลังใหถึง
วันที่จะปลอยดาวเทียมธีออสขึ้นสูอวกาศโดยเร็ว เพราะตอนนี้ดาวเทียม
ธีออสสรางเสร็จเรียบรอยแลว รอเพียงวันที่จะปลอยขึ้นสูวงโคจรเทานั้น
หากไมมกีารเปลีย่นแปลงใด ๆ คาดวาเดอืนตลุาคม 2550 นี ้ดาวเทยีมธอีอส
กจ็ะไดทะยานขึน้สทูองฟาแลว
ความเปนมาและคณุลกัษณะทัว่ไปของ “ธอีอส”

ธีออส (Theos) มาจากคำวา Thailand Earth Observation
Systems : THEOS เปนชื่อที่ใชเรียกดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรก
ที่ประเทศไทยเปนเจาของ ธีออสเปนดาวเทียมขนาดเล็กมีน้ำหนัก
750 กิโลกรัม ไดรับการออกแบบใหมีอายุการใชงาน 5 ป การถายภาพของ
ดาวเทียมจะใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจะแปลงขอมูลแสงที่สะทอน
จากพื้นโลกใหเปนสัญญาณไฟฟา โดยสามารถกำหนดใหดาวเทียม
หันกลองถายภาพที่ตองการและปรับเอียงกลอง ใหสามารถถายซ้ำตรง
จุดเดิมตอเนื่องกันไดเปนเวลา 3-5 วัน โดยมีศูนยควบคุมและปฏิบัติการ
ภาคพื้นดินอยูที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และใชสถานีรับสัญญาณ
ดาวเทียมเดิมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ซึ่งตั้งอยูที่เขตลาดกระบังเปนที่ติดตั้งระบบรับสัญญาณและผลิตขอมูล

ธีออส เกิดขึ้นภายใต
ความรวมมือดานเทคโนโลยี
อวกาศระหวางรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลฝรั่งเศส โดยมี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
ของไทยและบริษัทเอียดส
แอสเตรียม (EADS Astrium) ของฝรั่งเศสรวมกันดำเนินการ ซึ่งลงนาม
ในสัญญาระหวางกัน ไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ในราคาประมาณ
6,000 ลานบาท
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ความ ร ว มมื อที่ ไ ท ยและฝ รั่ ง เ ศสล งนาม
รวมกันภายใตโครงการนี้ไมไดเปนการจางใหฝรั่งเศส
สรางดาวเทียมใหประเทศไทยเทานั้น แตยังครอบคลุม
กระบวนงานอื่นอีกหลายสวนดวยกัน ไดแก การสราง
ตัวดาวเทียม การสรางศูนยควบคุมและปฏิบัติการภาค
พืน้ดนิ การสรางสถานีรับสัญญาณดาวเทียม การเตรียม
การจรวดนำสง และการสงดาวเทียมขึ้นสูอวกาศ
การสงวิศวกรไทยไปฝกอบรมเพื่อรวมสรางดาวเทียม
และศกึษาการทำงาน ณ ประเทศฝรัง่เศส การพฒันาธรุกจิ
และความรวมมือตางประเทศในการสรางเครือขาย
สถานีรับสัญญาณดาวเทียม นอกจากนี้ ไทยยังจะได
รับสิทธิในการรับสัญญาณดาวเทียมสปอต 2, 4 และ 5
ของฝรั่งเศส โดยไมเสียคาใชจายเปนเวลา 30 เดือน
คิดเปน จำนวน 14,234 ภาพ มีมูลคาประมาณ 2,205
ลานบาท ดวย

ประโยชน

ป จจุ บั นทั่ ว โลกรวมถึ งประ เทศไทยกำลั ง
ประสบกับภัยธรรมชาติในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย
รุนแรง  และบอยครั้งมากขึ้น  ตัวอยางที่ ใกลตัวที่สุด
ก็คือเหตุการณน้ำทวม ภัยแลง โคลนถลม และสึนามิ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ช ว ง เ ว ล า ที่ ผ า น ม า
การนับถอยหลั งถึ งวันปลอยดาวเทียมธีออสขึ้ นสู
อวกาศ จึงเปนชวงเวลาแหงความหวังของหลายฝาย
ในการที่จะไดใชประโยชนจากดาวเทียมเพื่อชวยใน
การวางแผนการปองกนั บรรเทา  และแกไขความเดอืดรอน
ที่ไดรับจากภัยธรรมชาติตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่ งนอกจากประโยชนดั งกล าวแล วยั งมีประโยชน
ในการวางแผนดานการเกษตร การฟนฟู ปองกันและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาแผนที่และ
ผังเมืองและดานความมั่นคง ดังนี้

การเกษตร  นำขอมูลดาวเทียมมาทำ
การประมวลเพื่อแยกชนิดของพืชที่ปลูก ซึ่งจะทำให
สามารถพยากรณและประเมินผลิตผลการเกษตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชในการทำแผนที่การ
ใชที่ดิน การวางแผนระบบชลประทาน  การวางแผน
ในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยพัฒนาลุมน้ำ
ใหมีการจัดการทรัพยากรน้ำอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งการอุปโภค บริโภคและการเกษตร นอกจากนี้ยังนำมาใช
เพื่อศึกษาและติดตามกิจกรรมการเกษตรตามชายฝ ง

การปาไม นำขอมลูทีไ่ดรบัมาใชในการ ศกึษาหา
พืน้ทีป่าไมทัว่ประเทศ และตดิตามการเปลีย่นแปลง พืน้ทีป่าไม
โดยเฉพาะพื้นที่ปาตนน้ำลำธาร การสำรวจ หาพื้นที่อุดม
สมบรูณ และปาเสือ่มโทรมทัว่ประเทศเพือ่ วางแผนการปองกนั
และฟนฟู รวมทั้งการปลูกสรางสวนปา

ธรณีวิทยา ใชขอมูลในการจัดทำแผนที่
ธรณวีทิยา ธรณโีครงสรางของไทย และสนบัสนนุการวางแผน
พฒันาประเทศ เชน การสำรวจแหลงแรธาตุ แหลงเชื้อเพลิง
แหลงบาดาล การสรางเขื่อน การระบายน้ำ เปนตน
นอกจากนี้ยังใชจำแนกชนิดของหิน ซึ่งสามารถทำได
โดยอาศัยหลักความแตกตางของสี และการจำแนกรอย
แตกแยกหรือโครงสรางอื่น ๆ

อุทกศาสตรและภัยพิบัติ ติดตามและประเมิน
บริเวณที่ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติตาง ๆ เชน เหตุการณ
แผนดินถลม น้ำทวม และไฟปา เพื่อนำขอมูลมาใชวางแผน
ในการปองกัน ควบคุม และบรรเทาความเสียหายและ
ความเดือดรอนจากเหตุการณดังกลาว ดาวเทียมธีออส
จะทำใหไทยมีภาพถายดาวเทียมทุกวัน ซึ่งเมื่อเกิด
อุทกภัยหรือภัยพิบัติขึ้น ผูที่เกี่ยวของก็จะสามารถทำงาน
ในเชิงรุกได โดยสามารถนำเสนอขอมูลใหกับฝายบริหาร
ไดฉับไวมากขึ้น ไมตองรอใหฝายบริหารขอขอมูลและ
ไมตองซื้อภาพถายจากตางประเทศ ซึ่งจะทำใหสามารถ
ชวยเหลือผูประสบภัยไดทันทวงทีและแก ไขปญหาได
ตรงจุดมากขึ้น

สิ่ งแวดลอม  สำรวจและติดตามสภาพ
สิ่งแวดลอมเพื่อทำใหทราบความเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ
ของปญหาดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู
การแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีและตรงจุด ไมใชรอให
ปญหาที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงหรือบานปลายกอน ถึงจะรู

การศึกษาผังเมือง ภาพถายดาวเทียม
จะนำมาใชในการศึกษาพื้นที่ในระดับจังหวัด ระดับภาค
หรือระดับประเทศ ใชทำแผนที่แสดงอาคารในพื้นที่ชุมชน
ในอนาคต และพัฒนาการสำรวจขอมูลเพื่อจัดทำแผนที่
ร ว มทั้ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ลท า งกายภาพขอ งพื้ น ที่
โ ดยจะสามารถนำขอมูล ไปสอดประสานให แผนที่ มี
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ทีม่า : http://www.gistda.or.th/ Gistda/Html
Gistda/Html/HtmlTechnic//HtmlTh/theos.h…

http://www.manager.co.th/Science/
ViewNews.aspx?NewsID=9480000109005

http://www.manager.co.th/Science/
ViewNews.aspx?NewsID=9480000079552

http://www.manager.co.th/Science/
ViewNews.aspx?NewsID=9480000009549

http://www.manager.co.th/Science/
ViewNews.aspx?NewsID=9480000079992

ความสมบูรณ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ สามารถใชงาน
รวมกนัได นอกจากนัน้ ยงัจะชวยใหสามารถปรบัปรงุแกไข แผนที่
มาตราสวน 1:12,500 ขึ้นไป เชน แผนที่มาตราสวน
25,000 และ 50,000 ใหมขีอมลูทนัสมยัทกุป โดยไมตองรอ
ใหถึง 5  ป จึงจะไดแผนที่ที่ทันสมัยใชเหมือนที่ผานมา

“ธีออส” กับอนาคตที่คาดหวังไวของประเทศไทย

การลงทุนเพื่อสรางดาวเทียม “ธีออส” ของไทย
ในครั้งนี้ แมจะใชงบประมาณเปนจำนวนเงินมหาศาล
แต ก็ ถื อ ว าคุ ม เพ ราะประ โยชน ที่ ไ ด รั บมี ม ากมาย
หลายดาน ซึ่งไมไดมองเพียงแคประโยชนโดยตรงที่จะ
ไดรับจากการใชขอมูลของดาวเทียมเทานั้น แตยังมอง
ถึ งผลทางอ อมที่ จ ะตามมาในอนาคตจากการส ง
วิศวกรไปฝกอบรม และรวมสรางดาวเทียมที่ประเทศ
ฝรั่งเศสตามความรวมมือภายใตโครงการนี้ โดยหวังวา
วิ ศ วก รที่ ส ง ไ ปฝ ก อบ รมนั้ น จ ะนำ เ อ าความ รู แ ล ะ
ประสบการณที่ ไดรับมาถายทอดตอยอดและพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศของไทย จนทำใหประเทศไทยสามารถ
สรางดาวเทียมไดเองในอนาคต ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงาน
พัฒนา เ ทค โน โ ลยี อ ว ก าศและภู มิ ส า ร สน เ ทศ ได
วางแผนที่จะรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการ
สรางและพัฒนาหลักสูตรดานดาวเทียม เพื่อรองรับการ
ถายทอดและตอยอดความรู ในระดับมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนหนทางหนึ่งที่จะผลักดันสงเสริมใหองคความรู
ในเรือ่งนีข้ยายวงกวาง และพฒันาอยางตอเนือ่ง และทำให
ประเทศไทยมีพื้นฐานที่เขมแข็งเพื่อกาวไปสูเปาที่หวังไว
คือ ประเทศไทยสามารถสรางดาวเทียมเองไดตอไป

นอกจากความคาดหวังที่กลาวขางตนแลว
ก็ยังมีการพูดถึงความเปนไปไดในการขายขอมูลของ
ดาวเทียมธีออสดวย ทั้งนี้ เพราะประเทศที่ใชประโยชน
จากเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียมลวนตองการภาพถาย
ดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงและมีความถี่ ในการ
ถายภาพเพิ่มขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา
ดังนั้น การที่ธีออสสามารถเสริมการทำงานของดาวเทียม
อื่นใหมีความละเอียดของภาพถายสูงและสามารถ
เพิ่มความถี่ในการถายภาพใหมีขอมูลที่ทันสมัยทุกวัน
จึงเชื่อวาประเทศตาง ๆ จะสนใจซื้อภาพถายของดาวเทียม
ธีออสจากไทยซึ่งจะชวยใหประเทศไทยมีรายไดเพิ่มขึ้น

อีกทางหนึ่งดวยในอนาคต
ที่กลาวมาขางตนนั้น ในวันนี้ยังเปนเพียงแคจินตนาการ

และความหวังที่หลายฝายอยากจะเห็นการจะพิสูจนวาสามารถ
เปนจริงไดมากนอยเพียงใดนั้นตองอาศัยทั้งเวลาและความ
พยายามของผูที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงยังเปนเรื่องที่เราชาวไทย
ต อ ง ร ว ม กั น ลุ น แ ล ะ ใ ห กำ ลั ง ใ จ แ ก ผู ที่ มี ส ว น เ กี่ ย ว ข อ ง
ในการที่จะดำเนินการตอไปเพื่อทำใหถึงจุดหมายที่ ไดตั้ งไว
ไปพรอม ๆ กนั 
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สวสัดคีรบั...ผานมา  2  ฉบบัแลว  หลายทานคงของใจ
ไหนบอกวาจะเลาเรื่องการแตงกายประดับเครื่องราช-
อิ ส ริ ย าภ รณ . .ก็ ไ ม เ ล า เ สี ยที . .มั ว แต เ ก ริ่ นนำทำ เป น
ยี่เกออกแขก..หรือเปนแบบเพชฌฆาตสมัยกอนที่ตองรายรำ
ไหวครู กอนประหารชีวิตนักโทษดวยการตัดคอ ซึ่งขอมูลทาง
วิชาการบางสำนักระบุวา ที่ตองรายรำพรอมจังหวะดนตรี
ปกลองแขก นั้น อยางนอยก็อาจชวยใหนักโทษเพลิดเพลิน
จนไมรูตัววาเพชฌฆาตลงดาบเมื่อไหร จะไดไมเครียด
แตนายอาลกัษณ คดิวาเปนใคร ๆ กต็องเครยีดครบั พอพดูถงึ
เรื่องประหารชีวิต ก็นึกขึ้นมาไดวาฉบับที่แลว ทานที่ไดอาน
อาจมีคำถามในใจวา อยูดี ๆ ทำไมเครื่องราชอิสริยาภรณ
ของไทยซึ่งเปนชาติที่มีวัฒนธรรมงดงามและมีเอกลักษณ
โดดเดนเฉพาะ จะตองไปเอาตางชาติมา
เปนตนแบบดวย

จึงขอหยิบยกขอเท็จจริงอีกดาน
หนึ่งเพื่อบอกเลาใหไดรับทราบโดยทั่วกัน
ดังที่กลาวแลววา เครื่องราชอิสริยาภรณ
ไทยไดมีวิวัฒนาการเปนที่ปรากฏอยาง
เดนชัดในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่  5 (ขอนอกเรื่องอีกสักนิดครับ
คือ เมื่อกลาวถึงพระบรมนามาภิไธยหรือ
ปรมาภิไธยในรัชกาลที่ 4 ชาวฝรั่งตางชาติ
จะเรียกขานพระองค  วา  “คิ งมงกุฎ ”
ซึ่งมีอยู ในบทประพันธของชาวตะวันตก
เรื่อง เดอะ คิง แอนด ไอ เปนเรื่องของแหมมแอนนา

กับพระเจากรุงสยาม  ทำใหคน
สวนใหญเขาใจวาคิงมงกุฎ  คือ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 แตที่ถูกตอง
คือ รัชกาลที่ 4 ครับ ตราพระราช

ลัญจกร  ประจำรัชกาลที่  4 จึงเปนรูป “พระมหามงกุฎ”

สำหรับตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลอื่น
มีความสัมพันธกับพระปรมาภิไธยอยางไร  ขออุบ
เอาไวกอน  หากเขาไมยุบเลิกคอลัมนนี้ เสียกอน
นายอาลักษณจะเลาใหฟงใน ฉบับตอ ๆ ๆ  ไปครับ)
โดยชวงตน  ๆ  ของกรุงรัตนโกสินทรไดมีการแพร
ขยายของลัทธิลาอาณานิคมเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระนั่ ง เกล า เจ าอยู หั ว  รั ชกาลที่  3  เสด็จขึ้ น
ครองราชย ในขณะที่รัชกาลที่ 4 ไดทรงผนวชและ
ตอมาทรงเปนเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ระหวางนั้น
ทรงศึกษาภาษาตางประเทศมากมายหลายภาษา
นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาวิชาการดานโหราศาสตร
และดาราศาสตร  กระทั่ งทรงพระปรีชาสามารถ

โดยไดทรงทำนายการเกิดสุริยุปราคา
เต็มดวงที่ตำบลหวากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ไดอยางแมนยำ
ส ว นก า รที่ ท ร งชำนาญในภาษา
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ป น ผ ล ทำ ใ ห ท ร ง
ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ศิ ล ป วิ ท ย า ก า ร
ตลอดจนแนวความคิด  และความ
เคลื่ อน ไหวของชาติตะวั นตกได
เป นอย า งดี และทรงตระหนักถึ ง
ภัยคุกคามจากประเทศมหาอำนาจ
ต ะ วั น ต ก ใ น ยุ ค ข อ ง ก า ร ป ฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม  ซึ่ งกำลังแผอิทธิพล
เขามายงัประเทศเพือ่นบานในขณะนัน้

ค รั้ น เมื่ อพระองค ได เ สด็ จ เถลิ งถวั ลย -
ราชสมบัติ จึงทรงใหพระราชโอรสไดศึกษาภาษา
ตางประเทศ ตลอดจนศิลปวิทยาการกับอาจารย
ชาวตางประเทศ  พรอมทั้ ง ไดทรงปรับเปลี่ยน
วิสั ยทัศน  พันธกิจ  และกลยุทธ เพื่ อที่ จะนำพา
ประเทศไทยใหอยูรอดจากภัยคุกคามของประเทศ
ตะวันตก  เหลานี้ ไดสืบทอดสูพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระผู เปน




โดย นายอาลกัษณ  พงษอาลกัษณ 
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ราชโอรสอยางสมบูรณ  ดัง เชนการที่ชาติตะวันตกไดทำสนธิสัญญากำหนดใหสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแกพลเมือง
ของตนในประเทศไทย โดยอางวากฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมของไทยไมเหมาะสม ยังมีการใชความรุนแรง ดังนั้น
ในชวงรัชกาลดังกลาว จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติกฎหมายใหมขึ้น  ไมมีการตอกเล็บ  ถอดเล็บ  หรือบีบขมับ
ทำการทรมานใหรับสารภาพ  เหมือนกอนครั้ ง เคยใช ในอดีต  รวมทั้ งยกเลิกการประหารชีวิตดวยวิธีการตัดศีรษะ
เสียบประจาน  นี่ แหละคือสาเหตุหลักที่นายอาลักษณถึ งตองพูดเรื่ องการประหารดวยการตัดศี รษะในตอนตน
ซึ่งรายสุดทายที่ถูกประหารชีวิตดวยวิธีการดังกลาว ก็คือ นายบุญเพ็ง หีบเหล็ก โดยใชลานประหารบริเวณวัดภาษี  ริมคลอง
บางลำพู (เอาไวโอกาสหนาจะหาเวลามาเลาเรื่องนายบุญเพ็งฯ ใหฟงครับ) พระราชดำริในเรื่องดังกลาว จึงถือเปนเทคนิค
บริ หา รการ เปลี่ ยนแปลงแบบดั้ ง เ ดิ ม  ทั้ งนี้  ก็ เพื่ อ ให ป ระ เทศตะวั นตก เห็ นว าประเทศไทยก็มีความศิวิ ไลเซชั่น
และไมตองหยิบยกมาเปนขออางเขาถือครองเก็บเกี่ยวเอาทรัพยากรธรรมชาติประเทศไทยไปไวใชประโยชนเฉกเชนที่
ทำกับประเทศเพื่อนบานของเรา  เชนเดียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณไทยซึ่ ง เปนเครื่องแสดงให เห็นถึงความเจริญ
ดานวัฒนธรรม และความเจริญทางดานจิตใจ ที่ไมแพนานาอารยประเทศ รวมทั้งเปนเครื่องสรางสันถวไมตรีระหวางไทย
กับชาติมหาอำนาจอยางฝรั่งเศสในขณะนั้น  ดังจะเห็นไดจากในป  2406 พระเจานโปเลียนที่  3 แหงฝรั่งเศสไดสง
เครื่องราชอิสริยาภรณลีจอง  ดองเนอร  (L igion d’Honneur) ชั้นสายสะพาย  ซึ่ ง เปนชั้นสูงสุด  ทูลเกลาฯ  ถวาย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และในป 2407 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหสรางดารานพรตัน 1 องค
และดวงตรา 1 องค โดยดวงตราให
ส ร า ง เ ลี ย น แบบดว งต ร าน อ ย ข อ ง
ฝรั่งเศส  แตเปลี่ยนรูปพระพักตรเป น
ของพระองคและมงกุฎของฝรั่งใหเปน
มงกุฎแบบไทย สงไปทูลเกลาฯ ถวาย
พระเจานโปเลียนที่ 3 เปนการตอบแทน
อันแสดงให เห็นถึงสัมพันธภาพแบบ
ทวิภาคีอันแนนแฟน ซึ่งยอมทำใหมหา
อำนาจชาตอิืน่ ๆ ในขณะนัน้ ไมวาจะเปน
อังกฤษ สเปน หรือฮอลันดา ตองฉุกคิด

เ สมื อนหนึ่ ง ย้ำ เ ตื อนว าหากคิ ด ไม ดี
กับไทย ตองเกรงใจฝรั่งเศส เห็นไหมครับ
กุศโลบาย การใชเครื่องราชอิสริยาภรณ
ไทยตามแบบสากลที่ ไมควรมองขาม
สามารถใชเปนเครื่องตอรองทางการเมือง
ระหวางประเทศไดดจีรงิ ๆ  เหน็ดวยไหมครบั
สำห รั บฉบั บนี้ ค ง ต อ ง ล ากั น ไปก อน
สวนเรื่องการแตงกายประดับเครื่องราช-
อิสริยาภรณ ตองยกยอดไปฉบับหนา
หวงัวาคงใหอภยักนั สวสัดคีรบั 
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     ⌫⌫⌫⌫⌫          
กอนอื่นตองขอออกตัวไวตั้ งแต

เริ่มแรกกอนวา  สิ่งที่จะเขียนตอไปนี้ เปน
ความเห็นสวนตัวที่ ไดจากประสบการณ
ของผูเขียนเอง อาจจะเหมาะหรือไมเหมาะ
กับใครก็เปนประเด็นเฉพาะบุคคลที่สามารถ
เหน็ตางกนัไปได  แตจะวาถกูหรอืผดิคงไมได

อีกอยางก็คือเวลาที่เราพูดถึงอะไร เราควรใหความหมาย
หรือทำความเขาใจใหตรงกันกอนวาสิ่งนั้นคืออะไร

อยางเชน “คนนสิยัดี” หรอื “คนเกง” เราหมายถงึคนอยางไร
ในที่นี้ เนื่องจากเปนการเขียนอยูขางเดียว ไมอาจถกเถียง

กับผูอาน ใหไดขอสรุปที่ตรงกันเปนเบื้องตนกอนได จึงขอใหความหมาย
อยูฝายเดียวไปกอน

เมื่อพูดถึง  “คนนิสัยดี” ในโลกของความเปนจริงก็ไมได
หมายถึงคนนั้นจะตองดีเลิศประเสริฐศรีไปเสียทุกอยางทุกแงทุกมุม
เพ ร า ะคน เ ร าทุ ก คนต า ง ก็ มี ทั้ ง ข อ ดี แ ล ะ ไม ดี อ ยู ใ น แต ล ะคน
แตเวลาที่ เราจะบอกวาใครนิสัยดีนั้น จะวาไปแลวก็เขาใจกันวา
คนนั้นมีขอดีมากกวาขอเสีย

แตคำวา “ขอดี” ก็อาจจะเห็นไมเหมือนกันอีกถาไมมีอะไร
เปนหลกัเกณฑใหเทยีบเคยีง เรือ่งของความดเีปนนามธรรม ดขีองบางคน
อาจจะไมดีสำหรับอีกคนก็ได

เวลาทำงานดวยกัน สวนใหญเราก็ไมคอยไปสืบสาวราวเรื่อง
วาแตละคนที่เราทำงานดวยมีชีวประวัติความเปนมาอยางไรเพื่อที่จะหา
คำตอบวาตกลงคนนี้เปนคนนิสัยดีหรือไมดี แตเราไดใชการสังเกต
พฤติกรรมประจำวันของเขาที่เราสัมผัสได หรือที่เราเห็นเขาปฏิบัติ
ตอคนอื่น หรือทาทีของเขาที่มีตอการทำงาน ทั้งหมดสามารถใชเปนตัว
สะทอนใหเห็นไดบางสวนวาคน ๆ นั้นเปนคนอยางไร วางตัวเองไว
ตรงจุดใด เขามีความคิดตอคนอื่นอยางไร มีความคิดตองานที่ทำ
อยางไร การใชชีวิตความเปนอยูในแตละวันเปนอยางไร ซึ่งจะทำให
เราพอจะอนุมานไดวาเขาเปนคนมีนิสัยอยางไร ทัศนคติที่มีตอการ
ทำงานก็เปนสวนหนึ่งที่จะสอใหเห็นนิสัยของคนนั้นได

เขียนถึงตรงนี้แลวอยากจะบอกวา การให
เลือกระหวางความเปนคนนิสัยดีกับความเปนคนเกง
เปนเรื่องที่ยากที่จะเลือก

การที่ใครสักคนนิสัยดี (ซึ่งก็นาจะไมผิด
ถาจะบอกวาคนประเภทนี้มักจะมีทัศนคติที่ดีตอ
การทำงานดวย)  ก็ไมไดหมายความวาจะทำให
คนนั้นเปนคนทำงานเกงไปดวย  เชนเดียวกับคนที่
ทำงานเกง บางคนก็อาจมีนิสัยดี (มีทัศนคติที่ดี) ดวย
แตบางคนก็อาจมีนิสัยไมดี (และมีทัศนคติที่ไมดี
ในการทำงาน) ไดเหมอืนกนั

ถาจัดเปนสองกลุมแบบนี้แลวบอกใหเลือก
จะเลอืกคนแบบไหน

ในระบบราชการเลือกไมไดมากนัก
เพราะเหมือนกับที่ผูใหญบางทานไดเคย

พูดใหฟงวาระบบราชการเหมือนหนวยประชา -
สงเคราะหขนาดใหญ รับคนเขามางายแตเอาออก
ยากเหลือเกิน เห็น ๆ อยูวาทำงานไมดี จะใหออก
ก็ทำไมได เห็น  ๆ  อยูวาทำตัวเปนอันธพาลใน
หนวยงาน ก็ใหออกไมได ก็ตองทนกันอยูในสภาพ
แบบนั้น เรียกวาสงเคราะหกันไปจนกวาจะเกษียณ
กันไปขางหนึ่ง
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แนวความคิดของการบริหารจัดการสมัยใหม
ให ค วามสำคัญกับการพัฒนาทรั พยากรมนุษย มาก
โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในองคกรทั้งในดานทัศนคติ
ในการทำงานและการเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะ
ของคนทำงาน จะเห็นวาเอกชนก็พยายามที่จะพัฒนาคนของ
หนวยงานตนไปในแนวนี้ แตในภาคราชการคอนขางจะ
ทำกันนอย โดยเฉพาะการพัฒนาทัศนคติในการทำงาน
(ถาพูดภาษาใหฟงดูดีหนอยก็คือ การปรับเปลี่ยนและพัฒนา
กระบวนทัศนในการทำงาน) ชวงที่จะปฏิรูประบบราชการ
ทีหนึ่งเราก็พูดถึงเรื่องนี้ทีหนึ่งแลวก็ซาไป

แตก็ชางเถอะ แมระบบใหญดูเหมือนไมเคลื่อน
แต ใน ระดั บหน วย งานย อยก็ ต อ งยอมรั บว ามี หลาย
หนวยงานที เดียวที่พยายามที่จะสรางสมดุลให เกิดขึ้น
ในการบริหารงานทามกลางคนทั้งสองประเภท ไมวาเรา
จะเลือกคนประเภทใด ก็มีเรื่องที่ทำใหเราตองทำอีกดาน
หนึง่อยนูัน่เอง

คนที่ดีพรอม คือเปนทั้ง
คนนิสัยดี  มีทัศนคติที่ดีในการ
ทำงาน และทำงานเกงดวย ใชวา
จะหาไมไดเลย หาไดแตหายาก
และคนเหลานี้เองคือกลุมคน 30%
ที่วงการนักวิชาการตางประเทศ
วิจัยแลววาคือกลุมคนที่ผลักดัน
ใหองคกรบรรลุเปาหมายไดสำเร็จ
ในทกุองคกรมเีพยีง 30% เทานัน้ ที่
เหลือก็จะเปนกลุมประเภทชวย
เสริมหรือไมก็เปนไมประดับองคกรบางสวนระเกะระกะแตไมรู
จะเอาออกอยางไร

เปนไปไดมากวาถาหัวหนาบริหารงานไม เก ง
ฝกคนใหม ๆ ไมเปน ตัวเลือกในการทำงานอาจจะมีไมมาก
สุดท ายอาจจะเลือกใชคนเก ง เพื่ อ ใหสามารถทำงาน
ใหได โดยไมคำนึงถึงวาคนนั้นจะเปนคนมีนิสัยอยางไร
ข อ แค ว า ทำ ง า น ใ ห หั ว ห น า เ ส ร็ จ ไ ด ต า มที่ ต อ ง ก า ร
คน ๆ นั้นอาจจะเปนคนที่เห็นแกตัวมาก นิสัยโออวด ไมมีใคร
อยากคบหาสมาคมดวย แตหัวหนาประเภทนี้ก็ตองพึ่งพา
ลูกนองประเภทนั้นอยูดวยความหวานอมขมกลืนก็ ได
สิ่ งที่ตองพยายามทำคือใหคนประเภทนี้ปรับปรุงนิสัย
ตัวเองบาง (ทั้งหมดไมได) นั่นก็คือพัฒนาอีกสวนหนึ่งขึ้นมา
ใหได แตจะวาไปก็ตองใชความพยายามและความอดทน

ของคนที่ เปนหัวหนาอยางมาก เพราะอยางที่ทราบกันดีวาการ
เปลี่ยนนิสัยคนนั้นยากยิ่งกวาเข็นครกขึ้นภูเขา

ถาเปลี่ยนนิสัยไม ได  เอาออกไมได  ก็ตองมอบหมาย
งานหรือภารกิจที่จะเปดโอกาสใหคน ๆ นี้ไดแสดงนิสัยไมดีใหนอย
ที่สุด แตก็สามารถที่จะสรางผลงานที่ดีตามความสามารถของ
ตนเองใหไดตามปกต ิ เชน ถานสิยัไมด ีทำงานเปนทมีกบัใครไมไดสกัที
ก็ตองใหทำงานที่เปนงานเดี่ยว ๆ ไมยุงกับใคร แตคน ๆ นั้นก็สามารถ
ใชความรูความสามารถของเขาไดอยู

หัวหนาบางคนก็เลือกที่จะใชคนนิสัยดีมากกวาและอาจจะ
รูสึกวาการใชคนนิสัยดีสบายใจดีกวาแมจะไมเกงมาก แตก็พูดกัน
รูเรื่อง

เพราะฉะนั้นประเภทที่นิสัยดีแตทำงานไมคอยเขาเปา
ก็ตองฝกกันไป คนนิสัยดีมักจะมองโลกในแงดีและพรอมที่จะเรียนรู
จากคนอื่น จากสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัวเอง ไมปดกั้นตัวเอง ก็ถือวาเปน
ผูที่อยูในฐานะฝกได สวนวาจะไดมากนอยเทาไรก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง

การพัฒนาใหคนสองประเภทลดจุดดอยของตนเองเพื่อ
ใหเปนคนที่ทั้งนิสัยดีและทำงานเกง อาจจะเขาทำนอง  “ความ
พยายามอยูที่ ไหน ความพยายามก็อยูที่นั่น” ก็ได แตในฐานะ
ที่เปนหัวหนางานก็ตองพยายามกันอยูนั่นแลวเพราะเปนบทบาท
หนาที่หนึ่งของหัวหนางาน

ถ า เห็ นด วยว า ในความ เป นจริ ง เ ร า เลื อก ไม ได มาก
อยางที่วา อยางนอยก็ขอใหพยายามเลือกใชคนใหเหมาะกับงาน
นั่นหมายความวาเราเลือกคนที่มีธรรมชาติหรือมีนิสัยที่ เหมาะ
กับงานแตละอยาง

สิ่งที่ตองทองไวอยูเสมอคือไมมีใครสมบูรณในทุก ๆ อยาง
ไมมีใครที่อยากเปนคนนิสัยไมดี และไมมีใครที่อยากเปนคนไมเกง
แตไมวาจะเปนเพราะอะไรก็ตามที่ทำใหตองเปนอยางที่ไมอยาก
จะเปน สิ่งที่ตองการมากคือความเขาใจและเห็นใจ การพัฒนา
ดานหนึ่งดานใดจึงจะสามารถทำไดบนพื้นฐานของความจริงใจ
และมีเปาหมายที่ดีตอคนที่ถูกพัฒนา

วาแตวาที่ตองเขาใจและ
ทำ ใจ ให ม ากกว านั้ น ก็ คื อ ไป เ จอ
ประเภทที่นิสัยก็ไมดี แถมทำงาน
ก็ไมเกงดวย แบบนี้เปนลมลมพับไป
แปดตลบฟนขึน้มาจะไดคำตอบไหมวา
จะทำอยางไรด ี
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คอลัมนทองตางแดนฉบับนี้จะพาไปรูจักกับการเมืองการปกครอง
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะแตกตางจากประเทศที่เคยไดนำเสนอไปตรงที่สหรัฐ
อเมริกาปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุขและ
หวัหนารฐับาล แตประเทศตาง ๆ ไดนำเสนอไปกอนหนานี ้ เชน ออสเตรเลยี ญีป่นุ
เยอรมนี อังกฤษ และอินเดีย ลวนแตเปนประเทศที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หนาที่เปนหัวหนารัฐบาล

สหรัฐอเมริกา (United States of America) เกิดขึ้นจากการประกาศ
อิสรภาพของรัฐอธิปไตย 13 มลรัฐ โดยคำประกาศดังกลาว ไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 และอังกฤษยอมรับเอกราช
ของชาติอเมริกาในวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1789 ตั้งแตนั้นมาประเทศกอตั้งใหม
ที่ถูกเรียกวา “สหรัฐอเมริกา” ก็แผขยายอาณาเขตของตนเองจาก 13 มลรัฐ ไปถึง
50 มลรัฐ โดย 48 มลรัฐ ตั้งอยูบนดินแดนที่เปนผืนแผนดินเดียวกันระหวาง
แคนาดาและเม็กซิโก ในขณะที่มลรัฐ Alaska จะอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของแคนาดา และมีมลรัฐ Hawaii อยูทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟก

ในดานการเมืองการปกครอง สหรัฐอเมริกาถือวาเปนตนแบบหนึ่ง
ของการปกครองโดยมีการถวงดุลอำนาจกันระหวางฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ
และฝายตุลาการ ที่มีการตรวจสอบและถวงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน
(check and balance) ภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยที่
แตละฝายจะมีที่มาแตกตางกัน สหรัฐอเมริกาไดปกครองโดย
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเสรี ที่มีประธานาธิบดีเปน
ประมุข และเปนหัวหนารัฐบาลมาตั้งแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1787 โดยใหมี
การปกครองแบบสหพันธรัฐที่ยอมมอบอำนาจอธิปไตยหลาย
ประการใหรฐับาลกลางทีก่รงุวอชงิตนั แตสงวนอำนาจบางประการไว
เชน อำนาจนิติบัญญัติ และการคลังในระดับมลรัฐ ดังนั้น
ทุกมลรัฐจึงมีวุฒิสภาและสภาผูแทนของตนเอง (ยกเวนมลรัฐ
Nebraska ซึ่งมีสภาเดียว) และมีอำนาจเก็บภาษีผูมีภูมิลำเนา
ในมลรัฐ

White House

Congress

check-and-balance
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ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
มาจากการเลือกตั้งผานคณะผูเลือกตั้ง ( Electoral College )
ซึ่ งถือ เปนผู แทนของประชาชนที่ ได รับการเลือกตั้ ง โดยตรง
ใหมาทำหนาที่นี้โดยเฉพาะใหดำรงตำแหนงวาระละ 4 ป และ
จะตองไมดำรงตำแหนงเกิน 2 วาระ ทั้งนี้ประธานาธิบดีจะเปน
ผูมีอำนาจในการรางรัฐบัญญัติตอรัฐสภา  และทำหนาที่ เปน
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูทำสนธิสัญญาตาง ๆ ตลอดจนแตงตั้ง
ผูพิพากษา เอกอัครราชทูตและตำแหนงตาง ๆ ของฝายบริหาร
ตั้งแตระดับรองผูชวยรัฐมนตรี (Deputy Assistant Secretary)
ขึ้นไป ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะมาจากการแตงตั้งของประธานาธิบดี
ตามความเห็นชอบของวุฒิสภา

ทางดานนิติบัญญัติ รัฐสภาสหรัฐอเมริกาประกอบดวย
2 สภา คือวุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร สมาชิกของวุฒิสภา
จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแตละมลรัฐ มลรัฐละ
2 คน รวมเปน 100 คน ดำรงตำแหนงวาระละ 6 ป โดยสมาชิก
จำนวน 1 ใน 3 ครบวาระทกุ 2 ป วฒุสิภามอีำนาจใหความเหน็ชอบ
หรือปฏิ เสธบุคคลที่ประธานาธิบดีแต งตั้ ง ใหดำรงตำแหน ง
ตาง ๆ รวมทั้งการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี และการใหสัตยาบัน
ในสนธิสัญญาตาง ๆ โดยรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเปนผูดำรง
ตำแหนงประธานวฒุสิภา (President of the Senate) โดยตำแหนง
ซึ่งปจจุบันคือ Mr. Richard B. Cheney ในขณะที่สภาผูแทน
ราษฎร ประกอบดวยสมาชิก 435 คน แบงตามสัดสวนของ
ประชากรในมลรฐั คอื ประชากรประมาณ  600,000 คน ตอสมาชกิ
1 คน มีการดำรงตำแหนงวาระละ 2 ป ประธานสภา (Speaker
of the House) ไดแก Mr. Dennis Hastert ซึ่งเปนผูแทน
จากรัฐรีพับลิกัน (Republican)

ฝายตุลาการประกอบดวย ศาลชั้นตน (District Courts
หรอื State and County Courts) ศาลอทุธรณ (Courts of Appeal)
และศาลฎีกา (Supreme Court) โดยศาลฎีกามีอำนาจที่จะ
พิจารณาลมเลิกกฎหมาย และการปฏิบัติของฝายบริหารที่ได
วินิจฉัยแลววาขัดตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งการแตงตั้งผูพิพากษาศาล
ฎีกาทั้ง 9 คนนั้น ประธานาธิบดีจะเปนผูเสนอชื่อ โดยที่วุฒิสภา
เปนผูใหการรับรอง และดำรงตำแหนงไดโดยไมมีการกำหนดวาระ

การบริหารราชการแผนดินตามหลักการ check and
balance ของสหรัฐอเมริกานี้ สะทอนใหเห็นถึงการจัดระบบ
เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่ งกันและกันระหวางฝายนิติบัญญัติ
ฝายบริหาร และฝายตุลาการ อันเปนจุดเดนที่สำคัญที่สุดของ
การปกครองของสหรัฐอเมริกา ทองตางแดนฉบับหนาจะพาไป
รู จักกับระบบการบริหารราชการแผนดินของสหรัฐอเมริกา
และ the White House 

สหรฐัอเมรกิา : ประเทศเดยีวแตมหีลายชือ่

สหรฐัอเมรกิา (United States of America) นอกจาก
จะรูจักกันในชื่อเต็มแลว ชาวอเมริกันเองรวมถึงผูที่มา
จากประเทศอืน่ ๆ ยงัมกัเรยีกสหรฐัอเมรกิาในหลายรปูแบบ
เชน สหรฐัฯ (United States), ยเูอส (U.S.), ยเูอสเอ (USA),
เดอะสเตตส (the States) และอเมรกิา (America) สำหรบั
คนไทยแลว นยิมเรยีกสหรฐัอเมรกิาสัน้ๆ วาสหรฐัฯ, อเมรกิา
จนไปถึงรูปแบบที่สั้นมาก ๆ เชน  “มะกัน” และเรียกสหรัฐ
อเมริกาในเชิงฉายาวาเปน “ลุงแซม” รวมถึงเรียกสหรัฐ
อเมรกิาทีเ่ปนมหาอำนาจทีม่อีำนาจทางการเงนิ และการทหาร
ยิ่งใหญที่สุดในปจจุบัน ในทางเสียดสีวาเปน “เจาโลก”
อีกดวย

คำวา “ลุงแซม” (Uncle Sam) เปนชื่อที่เรียกเริ่มตน
ในสงครามกลางเมืองในชวง ค.ศ. 1812 เกิดขึ้นจาก
ที่ผลิตภัณฑเนื้อกระปองที่สงเขาคายทหารอเมริกันจะมี
การประทบัตรา “U.S.”  ซึง่เปนชือ่ยอของ ลงุแซมเูอล วลิสนั
(Uncle Samuel) ทีเ่ปนเจาของกจิการเนือ้กระปองนี ้และเปน
การลอเลยีนกบัชือ่ U.S. ของ United States

ความหมายของธงชาตสิหรฐัอเมรกิา

เสนขวางสีแดงสลับขาวทั้ง 13 เสน หมายถึง
รฐัผรูวมกอตัง้สหรฐัอเมรกิาทัง้ 13 รฐั ซึง่รจูกักนัในนาม “Old
Glory” สวนมุมบนดานที่ติดกับเสาธง เปนรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ าสีน้ำ เ งิ นมี รู ปดาวห าแฉกสี ขาว เปนแถวตาม
แนวตัง้ แถวละ 6  และ  5 ดวง สลบักนั จำนวน 9 แถว รวม
50 ดวงซึ่งหมายถึงจำนวนมลรัฐทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา
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ตามทีไ่ดมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญู เพือ่จดัทำรางรฐัธรรมนญูใหแลวเสรจ็ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 นั้น สภารางรัฐธรรมนูญไดมีการประชุมครั้งแรก
เมือ่วนัที ่ 8 มกราคม 2550 และไดมกีารกำหนดกรอบระยะเวลาเบือ้งตนในการจดัทำรางรฐัธรรมนญูใหแลวเสรจ็ภายใน 180 วนั
( 6 กรกฎาคม 2550) ดงันี้

เนื่องจากการจัดทำรางรัฐธรรมนูญดังกลาว เปนเรื่องที่มีความสำคัญ จำเปนและเรงดวน เพื่อใหการดำเนินการในการจัดทำรางรัฐธร
การสนบัสนนุการจดัทำรางรฐัธรรมนญูดงักลาว ดวยการขอใหทกุสวนราชการ หนวยงาน รฐัวสิาหกจิ รวมทัง้องคกรปกครองสวนทองถิน่ทกุแห
รบัฟงความคดิเหน็และการมสีวนรวมของประชาชนทัว่ทัง้ประเทศ การดำเนนิงานของคณะกรรมาธกิารตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ การประชาสมัพนัธ ก
ในสวนที่เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญที่จัดทำเสร็จแลว ตลอดจนการดำเนินการในขั้นตอนการออกเสียงประชามติเพื่อประกาศใชเปนกฎห
สนบัสนนุการดำเนนิงานของสภารางรฐัธรรมนญูดงักลาว

การดำเนินงาน
ม.ค. 50

1. สภารางรฐัธรรมนญู (สสร.) จดัทำรางรฐัธรรมนญูและพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน 180 วนั (รธน. ม.29)
2. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกำหนดหลักการกวาง ๆ โดยเริ่มรับฟงความคิดเห็นของ สสร. และประชาชน ควบคู

กนัไป และรบัฟงความคดิเหน็ตลอดเวลา 180 วนั (15 วนั)
3. คณะอนุกรรมาธิการกำหนดหลักการยอย (15 วัน)
4. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณารายละเอียดของหลักการที่คณะอนุกรรมาธิการเสนอ (15 วัน)

- รับฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญ (1 มี.ค. 50)
5. ฝายเลขานุการของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทำรางรัฐธรรมนูญในรูปของกฎหมาย (10 วัน)

- รับฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญ (15 มี.ค. 50)
6. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณารางรัฐธรรมนูญรายมาตรา (30 วัน)

- รับฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการของสภารัฐธรรมนูญ (29 มี.ค. 50)
7. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญและคำชี้แจงความแตกตางกับรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 และ

พมิพเผยแพร (7 วนั)
8. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากองคกรและประชาชน

รวมทัง้สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูเสนอแปรญตัตแิกไขเพิม่เตมิ (30 วนั) (รธน. ม.28)
9. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาความเห็นจากฝายตาง ๆ และคำแปรญัตติของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

พรอมจัดทำรายงานการพิจารณาเพื่อเสนอตอสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณา (15 วัน)
10. สภารางรัฐธรรมนูญพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบและในมาตราที่สมาชิกขอแปรญัตติไวหรือที่

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ รวมทั้งตรวจรางรัฐธรรมนูญ (25 วัน)

11. เมือ่รางรฐัธรรมนญูผานความเหน็ชอบแลวใหจดัพมิพรางรฐัธรรมนญูเพือ่เผยแพรใหประชาชนทราบ (ระยะเวลาการจดัพมิพ 30 วนั)

12. เริม่เผยแพรรางรฐัธรรมนญู 5 ส.ค. (ทำเปนประกาศประธาน สสร.) และจดัใหมกีารออกเสยีงประชามต ิภายใน 30 วนั
แตไมเรว็กวา 15 วนันบัแตวนัทีเ่ผยแพรรางรฐัธรรมนญู (รธน. ม.29)

13. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทำรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญภายใน 45 วัน นับแตวันที่จัดทำ
รางรฐัธรรมนญูแลวเสรจ็ (รธน. ม.30)

วันที่ 8

วันที่ 25



สลค.สาร
ปที ่ 15  ฉบบัที ่ 3  เดอืนมนีาคม 2550 1515

รัฐธรรมนูญเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และแลวเสร็จตามเปาหมาย สภารางรัฐธรรมนูญจึงไดขอความรวมมือจากรัฐบาลพิจารณาให
กแหงใหความรวมมอื สนบัสนนุการดำเนนิงานของสภารางรฐัธรรมนญูและสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญู โดยเฉพาะอยางยิง่ในการสนบัสนนุการ
นัธ การประชมุชีแ้จงทำความเขาใจกบัประชาชนเพือ่เชญิชวนใหเขามามสีวนรวมแสดงความคดิเหน็ในการรางรฐัธรรมนญู การใหความคดิเหน็
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 รับทราบเรื่องขอความรวมมือในการ

ทีม่า : ฝายเลขานกุารสำนกักรรมาธกิาร 3 สำนกังานเลขาธกิารสภาผแูทนราษฎร วนัที ่ 5 กมุภาพนัธ 2550




ระยะเวลาดำเนนิงาน

ก.พ. 50 มี.ค. 50 เม.ย. 50 พ.ค. 50 ม.ิย. 50 ก.ค. 50 ส.ค. 50 ก.ย. 50
วันที่ 6

วันที่ 8

วันที่ 9-23

วันที่ 24 วันที่ 10

วันที่ 11-20

วันที่ 21 วันที่ 19

วันที่ 20-26

วันที่ 27 วันที่ 26

วันที่ 27 วันที่ 10

วันที่ 11 วันที่ 5

วันที่ 6 วันที่ 4

วันที่ 5 วันที่ 3

วันที่ 5 วันที่ 18

สภารางรฐัธรรมนญู
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John C.Maxwell ; Stephen R.Graves และ Thomas G.
Addington รวมกันเขียนหนังสือ THE POWER OF ONE “พลัง
แหงความเปนหนึ่ง” ตอมาไดแปลเปนฉบับภาษาไทยโดย ฉัตรทิพย
ภูสกุล หนังสือเลมนี้ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีเนื้อหา
วาดวยแนวคิดหลักงาย ๆ ที่จะไขความลับความสำเร็จในทุก ๆ ดาน
ไมวาจะเปนครอบครัว การทำงาน สังคมหรือประเทศชาติ
โดย John C.Maxwell นักเขียนเบสตเซลเลอรของนิวยอรกไทม
ไดวางรากฐานแนวความคิดไววาไมควรมีจริยธรรมอยางหนึ่ง
สำหรับชีวิตดานหนึ่ง และจริยธรรมอีกอยางสำหรับชีวิตดานอื่น ๆ
ควรมีเพียงกฎเดียวเทานั้น

ผูเขียนแบงบุคคลเปน 3 แบบ คือ แบบแรกไมเคยประสบ
ความสำเร็จเลย แบบที่สองประสบความสำเร็จเพียงชั่วคราว
และแบบสุดทาย ประสบความสำเร็จตลอดเวลา หากจริยธรรม
เปนเรื่องเดียวกันกับความสำเร็จ จริยธรรมที่สมบูรณแบบจึงตอง
เปน “กฎหนึ่งเดียว” (The One Rule) ที่สามารถใชไดกับทุก
สถานการณ และกับทุกคน หากใครรับเอากฎเรียบงาย 30 ขอ
ที่สามารถปฏิบัติไดจริงนี้ไปปฏิบัติอยางเครงครัดภายใน 1 เดือน
จะเกิดผลลัพธอยางนาอัศจรรยขึ้นในชีวิต ประตูแหงความสำเร็จ
ทุกดานจะเปดกวาง จริยธรรมจะปรากฏในทุกสภาพแวดลอม
ที่คุณอยู สงผลใหทุกคนอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
หนังสือ THE POWER OF ONE ไมเพียงแตบอกแนวทาง
เทานั้น แตยังเสนอทางออกใหปฏิบัติดวยแบบสอบถามจริยธรรม
ที่จะทำใหคุณตองพูดความจริงกับตัวเองอยางตรงไปตรงมา
เพราะถา “คณุคดิด ีชวีติกม็คีวามสขุ” และความสำเรจ็ จะตามมาเอง
THE POWER OF ONE จะเปลี่ยนมุมมองรอบตัวคุณใหแตกตาง
ไปจากเดิม กระตุนใหคุณลุกขึ้นมาปฏิวัติตนเองนำไปสูความสำเร็จ
ในชีวิต และเมื่อคุณมุงมั่นจะเปลี่ยนตัวเอง ความสำเร็จจะไมใช
เรือ่งซบัซอนอกีตอไป 

   
⌦⌦⌦⌦⌦ 

เขยีนโดย
John C.Maxwell ; Stephen R.Graves

 และ Thomas G.Addington



สลค.สาร
ปที ่ 15  ฉบบัที ่ 3  เดอืนมนีาคม 2550 17

           

กระทรวงการคลังไดเสนอเรื่อง มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 มาเพือ่คณะรฐัมนตรพีจิารณา

คณะรฐัมนตรไีดประชมุปรกึษาเมือ่วนัที ่ 6 กมุภาพนัธ 2550 เหน็ชอบตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ สรปุไดดงันี้
1. มาตรการเรงรัดติดตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

1.1 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณไดรวมกันพิจารณา และเห็นสมควรกำหนด
เปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในภาพรวมในอัตรารอยละ 93.0 ของวงเงิน
งบประมาณรายจาย 1,566,200 ลานบาท สำหรับรายจายลงทุนเห็นสมควรกำหนดเปาหมายไมนอยกวารอยละ 73.0 ของวงเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนของแตละสวนราชการ

1.2 ใหนำอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเปนตัวชี้วัดใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

2. แนวทางการดำเนินงานของสวนราชการเจาของงบประมาณ
2.1 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเรง

ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายของแผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภท
งบรายจาย และรายการในงบรายจาย ที่ตองดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัด ยกเวนงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและคาจางประจำ
ไปยังสำนักเบิกสวนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณที่กำหนดไวโดยไมชักชา แตอยางชา
ไมเกนิ 15 วนั นบัตัง้แตวนัทีไ่ดรบัการจดัสรรงบประมาณ

2.2 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงดำเนินการจัดซื้อจัดจางและกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (สิน้เดอืนมนีาคม 2550)

2.3 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการตรวจรับงาน และเบิกจายเงินใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ

2.4 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจและจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเรงรัดติดตาม
การใชจายเงินงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อทำหนาที่ในการติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตลอดจนติดตามปญหา
อุปสรรคในการเบิกจายเงินและดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณ

2.5 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานสถานะการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนทุกสิ้นเดือนสงให
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

2.6 ใหผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหคลังจังหวัดดำเนินการติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินของสวนราชการใน
จังหวัดเพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย

3. แนวทางการดำเนินงานของหนวยงานกลาง
3.1 กระทรวงการคลังจะมอบหมายใหกรมบัญชีกลางรายงานปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมทั้งมาตรการที่ควรดำเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบ

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
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สำหรับรัฐมนตรีเจาสังกัด ใหติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัดผานทางระบบ GFMIS
3.2 ใหสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการติดตามการ

ดำเนินงานและปญหาอุปสรรคขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 28 ลงวนัที ่ 12 กมุภาพนัธ 2550
และหนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 32 ลงวนัที ่ 15 กมุภาพนัธ 2550

 ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫⌫   ⌫⌫   
⌦  ⌦⌦  ⌦⌦  ⌦⌦  ⌦⌦  ⌦

คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่ 27 กมุภาพนัธ 2550 เหน็ชอบตามทีส่ำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอ สรปุไดดงันี้
1. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง การใหโอกาสผูติดเชื้อเอดส คนพิการ และผูเสพ/ผูติดยาเสพติดซึ่งพนจาก

สภาพการใชยาเสพตดิ เขาทำงาน หรอืรบัการศกึษาตอในหนวยงานภาครฐั จำนวน 4 มต ิประกอบดวย
1.1 มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่ 6 ธนัวาคม 2537 เรือ่ง การตรวจหาเชือ้เอดสแกผรูบัทนุรฐับาลไปศกึษาวชิา ณ ตางประเทศ

โดยคณะกรรมการแพทย ก.พ. กับแผนการปองกันและควบคุมโรคเอดสแหงชาติ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0201/
ว 180 ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 2537)

1.2 มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่ 8 เมษายน 2540 เรือ่ง การใหโอกาสคนพกิารเขาทำงานในหนวยงานของรฐั และรฐัวสิาหกจิ
(หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0505/ว 79 ลงวนัที ่ 17 เมษายน 2540)

1.3 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 สิงหาคม 2546 และวันที่ 5 กันยายน 2549 เรื่อง การใหโอกาสผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
ซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติด เขาทำงานหรือรับการศึกษาตอในหนวยงานภาครัฐ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนทีส่ดุ ที ่นร 0504/ว 208 ลงวนัที ่15 สงิหาคม 2546 และหนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนมาก ที ่นร 0506/ว 137 ลงวนัที่
13 กนัยายน 2549)

2. เห็นชอบหลักเกณฑการใหโอกาสผูติดเชื้อเอดส คนพิการ และผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติด
เขาทำงาน หรอืรบัการศกึษาตอในหนวยงานภาครฐั โดยใหสวนราชการ หนวยงานของรฐั และรฐัวสิาหกจิ ถอืปฏบิตัดิงันี้

2.1 หามออกกฎหมายหรือระเบียบที่ลิดรอนสิทธิผูติดเชื้อเอดส คนพิการ และผูเสพ/ผูติดยาเสพติดซึ่งพนจากสภาพ
การใชยาเสพติด

2.2 หามอางเหตุแหงการติดเชื้อเอดส ความพิการ หรือการเคยเสพ หรือติดยาเสพติดซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติด
เปนเหตุผลในการลิดรอนสิทธิในการเขารับการศึกษา การรับทุนการศึกษา หรือเขาทำงาน ตลอดจนความกาวหนา การใหออกจาก
การศึกษาหรือใหออกจากงาน

2.3 ใหผูติดเชื้อเอดส คนพิการ และผูที่เคยมีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติด ซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติด หรือ
ไดผานการบำบัดรักษาของทางราชการ หรือสถานบำบัดรักษาที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ โดยไดรับการรับรองจากแพทย หรือ
สถานบำบัดนั้น ๆ ที่สามารถปฏิบัติหนาที่ได มีสิทธิที่จะสมัครสอบแขงขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
รวมทั้งการเขารับการศึกษา และการรับทุนการศึกษาได ดังเชนบุคคลทั่ว ๆ ไป โดยใหดำเนินการดวยความเสมอภาคตามระบบ
คุณธรรม รวมถึงการพิจารณาตำแหนงงานใหเหมาะสม

2.4 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงทำความเขาใจกับบุคลากรภายในหนวยงานและภาคเอกชนถึงความสำคัญและ
จำเปนของการใหโอกาสแกผตูดิเชือ้เอดส คนพกิาร และผเูสพ/ผตูดิยาเสพตดิซึง่พนจากสภาพการใชยาเสพตดิทีส่ามารถปฏบิตัหินาทีไ่ด
ตลอดจนขอความรวมมือกับภาคเอกชนในการรับบุคคลดังกลาวเขาทำงาน หรือศึกษาตอ เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันดวย
รวมทั้งเสริมสรางเจตคติที่ดีตอผูติดเชื้อเอดส คนพิการ และผู เสพ/ผูติดยาเสพติดซึ่งพนจากสภาพการใชยาเสพติด
วาสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนสุข เพื่อไมใหเกิดการตอตานหรือรังเกียจจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และเพื่อให
เกิดการยอมรับแกบุคคลเหลานี้

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0506/ว 38 ลงวนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2550
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ถาจะวาไปแลวชีวิตของคนเรายอมมีสิ่งตาง ๆ มากมายเกิดขึ้นใน
ชีวิตมีทั้งดีและไมดี  และเมื่อมีสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรา เราจะทำ
อยางไร จะวางตวัอยางไร หรอืจะปรบัตวัใหเขากบัสิง่นัน้ ๆ ไดอยางไร บางคนก็
อยากจะเจอกับมันและหลายคนก็ไมอยากเจอกับมัน เราเรียกมันวา “ความ
เปลีย่นแปลง”

ความเปลี่ยนแปลง เปนเรื่องปกติในชีวิตของมนุษยเรียกไดวามนุษย
ทุกคนยอมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อยางนอยคนละหนึ่งครั้งในชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงบางครั้งก็ทำใหผูคนมากมายมีชีวิตที่ดีขึ้น  และเชนเดียวกัน
ก็มีผูคนอีกจำนวนมากที่ตองเผชิญกับความโหดรายอันเนื่องมาจากความ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงมีทั้งดีและไมดี มีทั้งสิ่งที่เราอยากไดหรือไม
อยากไดและหลาย ๆ ครั้งของการเปลี่ยนแปลง เราไมสามารถกำหนดให
ออกมาสวยหร ูและหลาย ๆ ครัง้ ทีเ่ราไมสามารถหลกีเลีย่งจากการเปลีย่นแปลงได

วันเวลาที่หมุนผานไปการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดเกิดขึ้นมากมาย
การเปลี่ยนแปลงของชวงฤดูกาล อากาศมีทั้งรอน หนาวและฝนที่ลงเม็ด
โปรยปรายสลับสับเปลี่ยนไป เหมือนกับจิตใจของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน
บางวันรูสึกเงียบเหงา รูสึกรัก หรือเกลียด ผันไปตามอารมณในแตละเวลา
วนัเวลาทีห่มนุผานไปการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ไดเกดิขึน้มากมาย การเปลีย่นแปลง
เหลานั้น สงผลอะไรกับเราบาง

การเปลี่ยนแปลงของรางกาย ที่เปลี่ยนจากเด็กเปนผูใหญ อารมณที่
เปลี่ยนแปลงตามฮอรโมน บอยครั้งที่เรามีอาการฉุนเฉียว จากการกระทำของ
ตัวเอง และคนรอบขาง บอยครั้งที่ เราขาดการควบคุมอารมณไปชั่วขณะ
ทั้ง ๆ ที่เราเปนเจาของรางกาย แตเรากลับปลอยใหฮอรโมนอยูเหนือการ
ควบคุมของเรามันน าแปลกที่ เ รา เปน เจ าของแตควบคุมไม ได เหมือน
เนื้อรายที่กัดกรอนชีวิต การตัดสินใจและการกระทำที่ผิด ๆ กลายเปน
สิ่งที่ทำใหเราตองถูกจำในดานลบของคนหลายคน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีมาอยางชานาน
และกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมของโลก เราเปนเพียงแคกลไกที่
หมนุไปตามระบบสงัคม สงัคมทีเ่ตม็ไปดวยความเหน็แกตวั การแขงขนั ชงิดชีงิเดน
เลนไมซื่อ จากนิสัยที่เคยเปนคนเอื้ออารี มีน้ำใจ แบงปน กลับมีแตความหวาด
ระแวง ความอิจฉากลัวคนอื่นไดดี กลัวตัวเองนอยหนา เราแทบจะไมไดรับความ
จริงใจจากคนรอบขาง หรือผูรวมงานเลย แมแตน้ำใจระหวางเพื่อนรวมงาน
ความเห็นแกตัวที่มากขึ้น ความหวาดระแวง  ความกลัว และสิ่งอื่น ๆ
อีกมากมายที่ ประดั งประ เด เข ามาในจิตใจทำใหสั งคมที่ เคยสมบู รณ
กลับสึกกรอนไปตามกาลเวลา

นติยสาร Gloze  www.glozemagazine.com
เรือ่ง trippy (โฆษติ  วรชวีะ)

หลาย ๆ คนอาจกลัวหากตองเจอการ
เปลี่ยนแปลง และไมกลาที่จะเดินหนาตอไป แตถา
มันเปนสิ่งที่ดีตอตัวเองและคนทุกคน ก็ควรจะ
เปลีย่นมนัเถอะ แตถามนัทำรายคนรอบขาง ทำราย
ตัวเองก็อยาไปทำมันเลย การเปลี่ยนแปลงของ
ตวัเองหลาย ๆ ครัง้ มนัทำใหเราเรยีนรอูะไรหลาย ๆ
อยางไดเชนกัน การเปลี่ยนแปลงทุกอยางมันมี
ทัง้ดแีละเสยี เราชอบ คนอืน่ไมชอบ ทกุอยางไมใชวา
จะเปลีย่นแปลงแลวดเีสมอไป บางทกีแ็ยยิง่กวาเดมิ
หลายคนอาจจะเจอความกลัว ความเหงาของการ
เปลี่ยนแปลงไป แตบางคนกลับยินดีและตื่นเตน
กบัสิง่ทีก่ำลงัจะมาถงึ หลงัจากการเปลีย่นแปลงเรา
ไมสามารถคาดเดาไดทกุอยางวาการเปลีย่นแปลงนัน้
จะเปนอยางไร ขึ้นอยูที่ตัวเราแลวละที่จะดำเนิน
ชีวิตตอไปอยางไรกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในชีวิตเราคงมีแตหัวใจที่ยังตองกาวเดินตอไป
ในสังคมที่มีแตการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
หลายครั้ งก็มาอยางรวดเร็วมากจนเราไมทัน
ไดตั้งตัว ดังนั้นเราควรพรอมอยู เสมอในการ
ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บางทีอีก
4–5 นาทีขางหนา คุณอาจจะพบอะไรบางอยาง
ที่มันจะเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตคุณก็ได ใครจะไปรู
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สงพรอมหนังสือ ที่ นร 0901/1343 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สลค.สาร ฉบับเดือนมีนาคมขอนำเสนอคอลัมน “ทองถิ่น ควรรู” ซึ่งนำเสนอสาระนารูเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งมีทั้งเรื่องอำนาจหนาที่ แนวทางการบริหารงาน และสาระนารูอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในฉบับนี้เปนการ
นำเสนอสทิธแิละหนาทีใ่นการดแูลทรพัยสนิสาธารณประโยชน

    
     

บนัทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรือ่ง  สทิธแิละหนาทีใ่นการดแูลทรพัยสนิสาธารณประโยชน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดมีหนังสือที่ มท 0619/7951 ลงวันที่ 14 กันยายน 2548 ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา คณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติไดมีคำสั่งแตงตั้งอนุกรรมการ
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยใหมีหนาที่ในการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ตามนัยพระราชบัญญัติปองกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 และมีอำนาจอนุมัติวงเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยในปญหาเฉพาะหนาจากวงเงิน ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดมีหนังสือแจงเวียนจังหวัดตาง ๆ เรื่องการสำรวจความเสียหายและ
ใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายไววากรณีจังหวัดใดหากเงินทดรองราชการในอำนาจของ
ผูวาราชการจังหวัดมีไมเพียงพอซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนที่ชำรุดเสียหายเฉพาะที่อยูในความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหสงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการนี้
จังหวัดเชียงรายไดมีหนังสือขอใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนงบประมาณการใหความชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย ซึ่งคณะอนุกรรมการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไดมีมติอนุมัติในหลักการใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ของจังหวัดเชียงราย คือ โครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. หมูที่ 1 ตำบลแมคำ อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เมื่อคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติอนุมัติแลว กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดทำความตกลงและขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณไดอนุมัติ ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เบิกจ ายงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซม
และกอสรางสิ่งสาธารณประโยชนที่ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย โดยใหเบิกจายในงบลงทุน ลักษณะ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดแจงการอนุมัติงบประมาณของสำนักงบประมาณ
ใหจังหวัดเชียงรายทราบ ซึ่งจังหวัดเชียงรายไดขออนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมและขอหารือกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยวา เมื่อโครงการดังกลาวกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ทรัพยสินควรตกเปนของหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ
หากจะโอนใหองคกรปกครองส วนทองถิ่ นสามารถดำเนินการไดหรือ ไม เพื่ อ เปนแนวทางในการปฏิบัติ งานตอไป

เรือ่งเสรจ็ที ่ 701/2548
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กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาแลว เห็นวา การที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดใหการสนับสนุน
งบประมาณในการซอมแซมและกอสรางสิ่งสาธารณประโยชนตามที่ไดรับการรองขอจากจังหวัดเชียงราย เปนเพียงการให
ความชวยเหลือกอสรางหรือซอมแซมสิ่ งสาธารณประโยชนทดแทนสิ่ งสาธารณประโยชน เดิมที่ ไดรับความเสียหาย
ไมกอให เกิดสิทธิและหนาที่ที่ จะทำใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูดูแลรับผิดชอบทรัพยสินดังกลาว
อีกทั้งการกอสรางหรือซอมแซม มิไดเปนการกอสรางสิ่งสาธารณประโยชนขึ้นใหม อันจะทำใหสิทธิและหนาที่ในการดูแล
สิ่งสาธารณประโยชนนั้นเปนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตสิทธิและหนาที่ในการดูแลสิ่งสาธารณประโยชนนั้น
ยังคงเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีสิทธิและหนาที่ในการดูแลทรัพยสินนั้นกอนไดรับความเสียหาย แตเนื่องจาก
ประเด็นปญหานี้เปนปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย จึงขอหารือวาสิทธิและหนาที่ในการดูแลทรัพยสินสาธารณประโยชนเปน
ของหนวยงานใด และความเห็นของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยถูกตองหรือไม

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) พิจารณาขอหารือของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และไดรับฟง
ขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) และผูแทน
สำนักงบประมาณแลว เห็นวาโดยที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีภารกิจเกี่ยวกับการปองกัน บรรเทาและฟนฟู
จากสาธารณภัย และการฟนฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยขนาดใหญ ตลอดจนประสานความชวยเหลือใน
การปองกัน การชวยเหลือ บรรเทาและฟนฟูกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศตามที่กำหนดไวในขอ 11ของ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 และเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจะ
ฟนฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชนและบานเรือนของประชาชนภายหลังจากเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศใหดำเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยกำหนดวาจังหวัดที่ประสบอุทกภัยใดที่เงินทดรองราชการในอำนาจของผูวาราชการจังหวัด
มีไมเพียงพอซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนที่ชำรุดเสียหาย ใหจังหวัดขอรับการสนับสนุนในการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน
ที่ชำรุดเสียหายที่เกินอำนาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดไปยังกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจักไดสรุปความตองการของจังหวัดประกอบการขออนุมัติงบประมาณนั้น2 โดยผลของภารกิจและนโยบาย
ของรัฐบาลดังกลาว การที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  จึงเปนการดำเนินการเพื่อชวยเหลือ
หนวยงานของรัฐตาง ๆ ที่มีหนาที่ดูแลทรัพยสินอันเปนสาธารณประโยชนใหสามารถทำภารกิจของตนใหลุลวงไป มิใชเปนการ
ดำเนินการใด ๆ ที่เปนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การที่จังหวัดเชียงรายเสนอโครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล.
(ทดแทนสะพานเดิม) หมูที่ 1 ตำบลแมคำ อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยนั้น โดยที่สะพานเดิมเปนสะพานไมอยูในเขตเทศบาลตำบลแมคำที่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลแมคำชวยกันกอสรางและใชสัญจรไปมาสะพานดังกลาวจึงเปนสิ่งสาธารณประโยชนอยูในความดูแลของเทศบาล

1 ขอ 1  ใหกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั มภีารกจิเกีย่วกบัการจดัทำแผนแมบท วางมาตรการสงเสรมิ สนบัสนนุการปองกนั บรรเทาและฟนฟจูาก
สาธารณภยั โดยการกำหนดนโยบายดานความปลอดภยั สรางระบบปองกนั เตอืนภยั ฟนฟหูลงัเกดิภยั และการตดิตามประเมนิผลเพือ่ใหหลกัประกนัในดานความ
มัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิ โดยใหมอีำนาจหนาทีด่งัตอไปนี้

ฯลฯ ฯลฯ
(7) สงเสรมิ สนบัสนนุ และปฏบิตักิารปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ชวยเหลอืผปูระสบภยัและฟนฟสูภาพพืน้ที่
(8) อำนวยการและประสานการปฏบิตักิารใหความชวยเหลอืผปูระสบภยั และฟนฟ ูบรูณะสภาพพืน้ทีท่ีป่ระสบสาธารณภยัขนาดใหญ
(9) ประสานความชวยเหลอืในการปองกนั การชวยเหลอื การบรรเทาและฟนฟกูบัหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกประเทศ
(10) ดำเนนิการอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาทีข่องกรม หรอืตามทีก่ระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย

2 หนงัสอืกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ดวนทีส่ดุ ที ่มท 0601/ว789 ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน 2546 ซึง่อธบิดกีรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัมถีงึ
ผวูาราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั
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ตำบลแมคำตามมาตรา 503 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2542 ดังนั้น สะพานที่กอสรางใหมตามโครงการนี้ยอมเปนทรัพยสินที่เทศบาลตำบลแมคำตองดูแลรับผิดชอบตาม
มาตรา 504 แมวาเงินงบประมาณที่กอสรางนั้น จะเกิดจากการสนับสนุนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ตาม
แตก็ไมกอใหเกิดสิทธิและหนาที่เหนือทรัพยสินแกกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตอยางใด

(ลงชือ่)  พรทพิย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตลุาคม 2548

3 มาตรา 50  ภายใตบงัคบัแหงกฎหมาย เทศบาลตำบลมหีนาทีต่องทำในเขตเทศบาลดงัตอไปนี้
(1) รกัษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน
(2) ใหมแีละบำรงุทางบกและทางน้ำ
(3) รกัษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดนิและทีส่าธารณะ รวมทัง้การกำจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

ฯลฯ ฯลฯ
4 โปรดดเูชงิอรรถที ่3, ขางตน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธที่ผานมา กบข. ไดจัดใหมีพิธีลงนามขอตกลง
ความรวมมอืในโครงการบาน ธอส.-กบข. เพือ่ทีอ่ยอูาศยัขาราชการ ครัง้ที ่ 4 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการสมาชิกสามารถขอสินเชื่อในการซื้อ ที่ดิน อาคาร
หองชดุ หรอืตอเตมิทีอ่ยอูาศยัของตนเอง ซึง่โครงการดงักลาว นอกจากจะชวยให
สมาชิกมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองแลว ยังชวยเปนหลักประกันความมั่นคง
ในอนาคตไดอีกประการหนึ่งดวย

สำหรับผูที่สนใจเขารวมโครงการบาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัย
ขาราชการ ครั้งที่ 4 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผูกู วงเงินใหกู ระยะเวลาการกู การพิจารณาเงินใหกูและเงื่อนไขอื่น ๆ ไดจาก
เว็บไซต กบข. www.gpf.or.th เมนูสมาชิก หัวขอสวัสดิการสมาชิก และยื่นขอกู
ไดที่ธนาคารอาคารสงเคราะหสำนักงานใหญ หรือสำนักงานสาขาธนาคารอาคาร
สงเคราะหทุกแหงทั่วประเทศ หรือสอบถามโดยตรง ที่ศูนยลูกคาสัมพันธ ธอส.
โทร. 0-2645-0000 ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้ผูที่ตองการ
ยื่นคำขอกูจะตองทำนิติกรรมใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม  2551
มิฉะนั้นทางธนาคารจะถือวาสละสิทธิ์ในการกูเงิน ตามโครงการดังกลาว

      
⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 




 ความเคลือ่นไหวในกบข.
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การอาบน้ำดวยฝกบัวจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำนอยที่สุด ถารูฝกบัวยิ่งเล็กก็จะยิ่ง ชวย

ประหยดัน้ำไดมากขึน้ ทีส่ำคญัไมควรเปดน้ำทิง้ไวในขณะถสูบ ูสวนการอาบน้ำดวย อางอาบน้ำ
จะใชน้ำถึงครั้งละ 110 ลิตร แตถาอาบดวยฝกบัวจะใชน้ำเพียงไมเกิน 20 ลิตร
เทานั้น


การแปรงฟนและลางแปรงแตละครั้ง ควรใชแกวหรือขันรองน้ำ ซึ่งใชน้ำแค

1-2 แกวก็เพียงพอ และไมควรเปดกอกทิ้งไวขณะแปรงฟน หรือลางแปรงจากกอกโดยตรง
เพราะจะทำใหตองสูญเสียน้ำถึง 9 ลิตรตอนาที


 เมื่อโกนหนวดเสร็จแลว ใหใชกระดาษชำระเช็ดฟองครีมออกครั้งหนึ่งกอน จากนั้น

ใชแกวรองน้ำจากกอกมาชำระลางใหสะอาดอีกครั้ง และลางมีดโกนโดยการจุมน้ำลาง
ในแกวหรือขัน จะชวยใหสิ้นเปลืองน้ำนอยกวาการลางจากกอกโดยตรง


ถาเปนหองน้ำชายอยางเดียวหรือหองน้ำรวมชาย-หญิง ควรติดตั้งโถปสสาวะ

ชายไวดวย  โดยแยกตางหากจากโถอุจจาระ  เพราะการชำระลางโถปสสาวะจะใชน้ำ
นอยกวาโถอุจจาระมาก และโถสวมแบบตักน้ำราดจะสิ้นเปลืองน้ำนอยกวาแบบชักโครก
หลายเทาทีเดียว ดังนั้น หากมีความจำเปนตองใชชักโครก ก็ควรติดตั้งโถปสสาวะและ
โถอุจจาระแยกจากกัน

          
ควรรองน้ำใสภาชนะเทาที่จำเปนในการลางแตละครั้ง  แทนการเปดกอกลาง

โดยตรงซึ่งแทนที่จะลางไดสะอาดแตกลับจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมากกวา และถาเปนภาชนะ
ที่ยกยายได ก็อาจจะนำน้ำที่ใชแลวไปรดน้ำตนไมไดอีกดวย
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ควรรวบรวมใหมีปริมาณมากพอแลวใชกระดาษชำระเช็ดเอาคราบสกปรกออก

ครั้งหนึ่งกอน จากนั้นคอยลางพรอมกันในอาง จะทำใหสิ้นเปลืองน้ำนอยและยังใชเวลา
ลางนอยลงดวย การลางจากกอกโดยตรงจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมากกวา ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำ
ประมาณ 9 ลติรตอนาที


ควรใชภาชนะรองน้ำและซักลางอุปกรณในภาชนะ  กอนที่จะนำไปเช็ดถูพื้น

เพราะจะชวยใหสิ้นเปลืองน้ำนอยกวาการใชสายยางฉีดทำความสะอาดพื้นโดยตรง


ถาซักดวยมือ ควรแชผาไวกับน้ำผงซักฟอกระยะหนึ่งกอนทำการซัก จะชวยใหคราบ

สกปรกหลุดออกงายขึ้น ขณะซักก็ไมควรปลอยใหน้ำไหลลนภาชนะตลอดเวลา เพราะจะทำให
สิ้นเปลืองน้ำมากถึง 9 ลิตรตอนาที น้ำสุดทายของการซักยังสามารถนำไปใชเช็ดถูบานหรือ
จะนำไปใชรดน้ำตนไมใหญก็ได


ทางที่ดีควรใชกระปองฝกบัวรดน้ำ การใชสายยางตอจากกอกโดยตรงจะทำให

สิ้นเปลืองน้ำมากเกินความจำเปน เพราะตามธรรมชาติตนไม สวนใหญตองการน้ำแตเพียง
พอด ีๆ เทานัน้ และควรรดน้ำตนไมในชวงเชาและเยน็กเ็พยีงพอแลว


ควรใชไมขนไกปดฝุนออกครั้งหนึ่งกอน จากนั้นรองน้ำใสถังแลวนำมาเช็ดลางอีกครั้ง

ไมควรใชสายยางฉีดลางโดยตรง เพราะจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำในปริมาณมาก และทำใหรถผุ
เร็วขึ้นดวย











การรั่วไหลที่อาจจะดูแลวเล็กนอย แตมีการไหลของน้ำอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อคิดเปนปริมาณน้ำ
ตอเดือนแลว อาจจะสูงกวาปริมาณน้ำที่ใชปกติ ซึ่งจากผลสำรวจการใชน้ำในอาคารบานเรือนพบวา น้ำที่รั่วไหลโดยไมได
ใชประโยชนโดยเฉลี่ยสูงถึง 30 เปอรเซ็นต การใชน้ำประปาในแตละครั้งหากเราใชน้ำอยางสิ้นเปลืองมากเทาใด ก็จะยิ่งกอใหเกิด
ปญหาน้ำเสียมากขึ้นเทานั้น ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียจะตองผานขั้นตอนตาง ๆ มากมาย และนั่นหมายถึงวาจะตอง
เสียคาใชจายเพิ่มขึ้นดวย แตหากชวยกันสังเกต ดูแล แกไข จะชวยเราประหยัดเงินคาน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวกับน้ำไดมากทีเดียว

ทีม่า : การประปานครหลวง
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ทานสามารถติดตามรายละเอียดไดที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประเภท/ชื่อเรื่อง
1. พระบรมราชโองการ ประกาศแตงตัง้รฐัมนตร ี (นางอรนชุ โอสถานนท

นายวรากรณ สามโกเศศ)
2. พระราชบญัญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2550
3. พระราชกฤษฎกีากำหนดอำนาจ สทิธ ิและประโยชน ของบรษิทั ปตท. จำกดั

(มหาชน) (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550
4. พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพ

เฉพาะและประเภทเชีย่วชาญเฉพาะ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2550
5. พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจำตำแหนงของขาราชการและผูดำรง

ตำแหนงผบูรหิารซึง่ไมเปนขาราชการ (ฉบบัที ่ 10) พ.ศ. 2550
6. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จ

บำนาญขาราชการ (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2550 (กฎกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539)

7. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกัน
หรือหลักประกันการปลอยชั่วคราวผูตองหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2549
(กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477)

8. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน
ตองปฏบิตัใินการจดัหาทนายความใหแกผตูองหาในคดอีาญา พ.ศ. 2549
(กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477)

9. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท
พ.ศ. 2550

10.ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานทีใ่ชกาซธรรมชาตทิีก่รมธรุกจิพลงังานรบัผดิชอบ พ.ศ. 2550

11.ประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เรื่อง หลักเกณฑการเปน
ผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด

12.ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชนตอบแทน
เงนิบำเหนจ็ชราภาพ ประจำป พ.ศ. 2549

13.ระเบียบกรมควบคุมโรควาดวยการกำกับดูแลขอมูลรายการสวนประกอบ
ของผลติภณัฑยาสบู พ.ศ. 2550

14.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวาดวย
การใหความคมุครองแกพยานในคดยีาเสพตดิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2550

เลม
124

124
124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

ตอน
พเิศษ 13 ง

9 ก
11 ก

11 ก

11 ก

7 ก

11 ก

11 ก

10 ก

พเิศษ 13 ง

พเิศษ 15 ง

พเิศษ 13 ง

พเิศษ 15 ง

พเิศษ 15 ง

วันที่ประกาศ
2 กมุภาพนัธ 2550

5 กมุภาพนัธ 2550
16 กมุภาพนัธ 2550

16 กมุภาพนัธ 2550

16 กมุภาพนัธ 2550

26 มกราคม 2550

16 กมุภาพนัธ 2550

16 กมุภาพนัธ 2550

9 กมุภาพนัธ 2550

2 กมุภาพนัธ 2550

7 กมุภาพนัธ 2550

2 กมุภาพนัธ 2550

7 กมุภาพนัธ 2550

7 กมุภาพนัธ 2550
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ในป 2549 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดำเนินโครงการ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสัญจร (สลค. สัญจร) โดยจัดใหมีทีม
เจาหนาที่ไปพบปะกับสวนราชการตาง ๆ เพื่อซักซอมทำความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
ตลอดจนรับฟงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะโดยตรง
จากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ
ในระดับกระทรวง โดยในป 2550 นี้ โครงการไดขยายเปาหมายครอบคลุม
ถึงเจาหนาที่ของสวนราชการระดับกรม ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกลาว
ไดมกีารจดัทำเวบ็ไซต สลค. สญัจร ขึน้ดวย

ความเปนมาและวัตถุประสงคของการดำเนินโครงการ
กำหนดการและผลการสญัจร ป 2549 และ 2550 ทัง้นี ้  ในสวนทีไ่ดสญัจรไปแลว
จะมีผลการสัญจรดวย
ปคร. ขอมลูเกีย่วกบัผปูระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา หรอื ปคร. (ปคร. คอื
ผูแทนของสวนราชการมีหนาที่ในการประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)
ขาวสารทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ สลค. สัญจร
ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องเสนอ ครม. เปนหัวขอที่มีผูเขาเยี่ยมชมมากที่สุด คือ มีประเด็นคำถาม-คำตอบที่มักพบบอยเกี่ยวกับ
เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีซึง่แบงออกเปน 7 หวัขอ ดงันี้
1. การจัดทำเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี
2. การถามความเห็น
3. คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี
4. การจัดและสงระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
5. การประชุมคณะรัฐมนตรี
6. มติคณะรัฐมนตรี
7. เรือ่งอืน่ ๆ
ขอมลู DOWNLOAD คอื แหลง DOWNLOAD
ขอมูลอางอิงที่ใชในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ถามทีม สลค.  หัวขอนี้จะเปนประโยชนตอผูจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมาก
เนื่องจากจะเปนชองทางในการติดตอสอบถาม การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยระบุหมายเลขโทรศัพทติดตอเจาหนาที่ของ สลค. ที่สามารถตอบปญหาในแตละ
ประเดน็รวมถงึการตดิตอสอบถามผาน e-mail address ของทมี สลค. สญัจรโดยตรง 

C 
www.cab ine t . tha igov .go . th

กานต

วากนัวา...เวบ็ไซตนี ้นบัเปนแหลงความรทูีส่ำคญัอกีแหลงหนึง่
สำหรับเจาหนาที่สวนราชการที่มีหนาที่ ในการจัดทำเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีใชในการศึกษาและเปนชองทางในการติดตอ
ประสานงานกับ สลค. ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทำ
เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร.ี..

เนือ้หาสาระในเวบ็ไซต สลค. สญัจร ประกอบดวย

TIP
สามารถเขาเวบ็ไซตนี ้โดยตรงไดที่
http://www.mobilesoc.soc.go.th/
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ชี วิ ต คนทำ ง านจะคุ น กั บคำนี้ อ ย า ง ยิ่ ง ไ ม ว า จ ะ ในฐานะ เป น ผู ใ ช คำนี้

หรือในฐานะไดยินจากคนอื่น ซึ่งความรูสึกจะตางกันลิบลับ ถาตองเปนคนใชคำนี้เพื่อ
อธิบาย (แกตัว) มักตองทำเสียงคอย หนาละหอย เพื่อขอความเห็นใจ แตถาเราเปน
ฝายไดยินคำนี้สวนมากอุณหภูมิในตัวมักพุงปรี๊ด ออกหนางิ้ว

เปนคนก็คงตองมีลืมโนนลืมนี่กันบาง  แตบางคนใชคำนี้จนเฝอ แทบไมมี
ความหมาย กลายเปนคำแกตัวติดปาก เอาตัวรอดขอไปที ผลก็คือ ไมมีใครเชื่อถือ

ถาคิดจะทำงานใหไดดีไมตก ๆ หลน ๆ ก็ตองปองกันปญหา “ลืม” หาเครื่องชวย
เตือนความจำ จะเปนแบบดั้งเดิมที่ยังใชงานไดดีมาก คือ การจดในสมุด (จดแลวกรุณา
เปดดูดวย) หรือจะใชอุปกรณทันสมัย เชน จดลงในปฏิทินอิเล็กทรอนิกสในเครื่อง
โทรศัพทหรือคอมพิวเตอร ถึงเวลาก็ตั้งใหรองเตือนได

ถ า เห็นผลเสียของการ เปนคนขี้ ลืมก็ต องขวนขวายลุกขึ้ นหาทางแก ไข
เพราะเวลาลืมขึ้นมาแตละครั้ง ไมไดกระทบแตเฉพาะตัวเราเทานั้น แตคนรอบ ๆ
กเ็ดอืดรอนไปดวย อยาลมืเหน็ใจกนับาง 




ชาเปนเครื่องดื่มยอดนิยมที่เปนที่รูจักกันดีมานานกวา 2,000 ปมาแลว โดยเฉพาะในประทศจีนและอินเดียมักจะนิยม
ดื่มชากันมาก ชาวจีนมีตำนานที่เลาขานกันมาวาชามีสรรพคุณรักษาสารพัดโรคเชน โรคทองเสีย และโรคหัวใจ เปนตน

บางคนกย็งัเชือ่อกีวาการดืม่ชานัน้จะชวยรกัษาโรคมะเรง็ได แตความจรงินัน้ชาไมไดมผีลในการรกัษาโรคมะเรง็ แตอยางใด
โดยผูวิจัยยังกลาวเสริมอีกวา การที่คนนิยมดื่มชาเปนโรคมะเร็งนอยกวาคนทั่วไป เปนเพราะคนเหลานั้นมักไมสูบบุหรี่
และชอบบริโภคผักและผลไม ไมไดเปนเพราะการดื่มชา

แตคณุรหูรอืไมวา ในการดืม่ชานัน้มขีอหามอยหูลายประการ เชน
- ไมควรดื่มชาในขณะที่กินยาเพราะน้ำชาและยาจะไปทำปฏิกิริยากันโดยอาจทำใหยาเสื่อมสภาพหรือกลายเปนพิษได
- ไมควรดื่มน้ำชากอนนอน เพราะอาจไปกระตุนใหนอนหลับไดยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะน้ำชาเย็น ๆ เพราะอาจกระตุน

ลำไส และกระเพาะปสสาวะ ทำใหตองตืน่นอนเพือ่เขาหองน้ำอยบูอย ๆ
- ไมควรดื่มน้ำชาที่คางไวนาน ๆ เพราะชาจะไปทำปฏิกิริยากัน ทำใหเสื่อมสภาพหรืออาจกลายเปนพิษได
- สำหรับคนที่ไมคุนเคยกับการดื่มชา ถาดื่มเขาไปมาก ๆ เขา อาจทำใหมีอาการมึนเมาคลายการเมารถได

ซึง่เปนเชนนีก้เ็พราะมคีาแฟอนีอยใูนชาประมาณ 60 มลิลกิรมั
ดังนั้นในการดื่มชาจึงมีทั้งประโยชนและโทษ ก็อยูที่เราจะดื่มชาอยางถูกวิธีหรือไม ถาเราดื่มอยางถูกวิธี

กจ็ะทำใหชาคงประโยชนและรสชาตทิีด่เีอาไว 
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ทีม่า :  วารสารสขุสาระ
ภาพประกอบ :  www.thaihealth.or.th
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⌫⌫⌫⌫⌫
ในขณะที่รูลักษณะของสภาพธรรม เชน รูวาความแข็งเปนรูปธรรมอยางหนึ่ง การเห็นเปนนามธรรมอยางหนึ่ง

ก็รูไดวาขณะนั้นมีสติขอสำคัญก็คือรูวาขณะหลงลืมสติและขณะมีสตินั้นตางกัน เชน ขณะที่เดินหรือรับประทานอาหารนั้น
บางครั้งก็หลงลืมสติ และบางขณะก็มีสติซึ่งก็จะรูความตางกันไดดวยตัวเองสติอาจจะเกิดขึ้นบางหลังจากที่หลงลืมสติไปมาก
สภาพที่ระลึกรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นเปนสติ ไมใชตัวตนเราบังคับใหสติ เกิดไมได
เพราะสติเปนนามธรรมชนิดหนึ่งไมใชตัวตนสติจะเกิดไดก็เมื่อมีเหตุปจจัย

⌦⌦⌦⌦⌦
ปญญาจะคมกลาดวยการเจริญสติรูลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏทีละอยาง ในแตละขณะ

เชนในขณะนี้ มีการเห็น การไดยิน ซึ่งเปนสภาพธรรมที่ควรระลึกรู บางคนไปนั่งสมาธิและบังคับใหจิตเปนสมาธิ
อยูที่การไหวขึ้นลงของทองซึ่งจะทำใหไมสามารถรูลักษณะของสภาพธรรมอื่น ๆ เชน การเห็น การไดยิน และการคิดนึก เปนตน
ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงเราควรรูลักษณะของสภาพธรรมเหลานั้น เพราะถาหากยังไมรูลักษณะของสภาพธรรม อวิชชา
ความไมรูในสภาพธรรมเหลานั้นก็จะมีตอไปอีก ความพยายามใหจิตเปนสมาธิที่นามเดียวหรือรูปเดียว ก็เปนอุปาทาน
ความยึดถือ และไมละคลายความเห็นผิดวาเปนตัวตน

          
[5] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย

ทรพัย 7 ประการนี ้   7 ประการเปนไฉน
คอื ทรพัย คอื   ศรทัธา1  ศลี1  หริ1ิ  โอตตปัปะ1  สตุะ1  จาคะ1  ปญญา1
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ทรพัย 7 ประการนีแ้ล ทรพัย คอื ศรทัธา  ศลี หริ ิ โอตตปัปะ สตุะ จาคะ และปญญา
เปนที่ 7 ทรัพยเหลานี้มีแกผูใด  เปนหญิงหรือชายก็ตามบัณฑิตเรียกผูนั้นวา
เปนผูไมยากจน  ชีวิตของผูนั้นไมเปลา ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจาพึงประกอบ
ศรทัธา ศลี ความเลือ่มใส และ การเหน็ธรรม

* ปฐมธนสตูร  วาดวยทรพัยของพระอรยิะ จากพระสตุตนัตปฎก องัคตุรนกิาย สตัตก-อฏัฐก-นวกนบิาต เลม 4  หนาที ่ 10


