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 ธรรมเปนเรื่องที่ละเอียดมาก ถาเปนอวิชชา เคยไมรูมานานแสนนาน หลายแสนโกฏิกัปปมาแลว
ถายังไมรูอยางนี้ ก็ตองอยตูอไปอีกนานแสนนาน สุขทุกขไปตามเรือ่งราวดวยความไมรู

 การฟงธรรมะ ก็เพื่อรูความจริง แลวปญญาจะทำหนาที่รูวาสิ่งใดควร สิ่งใดไมควร

 เห็นก็เห็นคนเดียว ไดยินก็ไดยินคนเดียว แมแตคิดก็คิดคนเดียว ธรรมที่เกิดขึ้นทีละหนึ่ง ถารูอยางนี้จริง ๆ
 จะเกลียดคนอื่นไหม จะโกรธคนอื่นไหม หรือจะเมตตาและใหอภัย เพราะมีปญญาที่จะเห็นโทษวาขณะใด
ที่โกรธเกลียดคนอื่น ก็สะสมสิ่งที่ไมดี และยังเพิ่มขึ้นตามความไมรู ซึ่งจะตามไปแมเกิดใหมเปนคนอื่นแลว

 รคูวามจรงิและเขาใจถกูวา ไมมเีรา ไมมตีนทีเ่ทีย่ง ถาเขาใจถกู รกัตนทีเ่กดิดบัมากแคไหน  ผดิหรอืถกูทีไ่ปรกั
สิ่งที่เกิดดับ แลวก็ไปยึดถือสิ่งนั้นวาเปนเราทั้ง ๆ ที่สิ่งนั้นก็ไมมีแลว ไมเหลือเลย แลวก็ไมกลับมาอีกดวย
เพียงแคเกิดขึ้นปรากฏ แลวก็หมดไป

 ทุกสิ่งตองมีธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม มีสิ่งที่กระทบตาปรากฏเปนรูปรางสัณฐานใหจำไดไมตองเรียกชื่อก็ได
แคเดนิมาไมตองเรยีกชือ่กร็วูาเปนใคร เพราะฉะนัน้ ถาเขาใจจรงิ ๆ  จะตองตดิของกบัสิง่ทีเ่กดิแลวดบัหรอื?

 ถาศึกษาพระสูตร (ในพระไตรปฎก) ไมดี จะมีความเห็นผิด เพราะเปนเราทั้งหมดเลยไดยินคำวา
เพียรก็เพียรแลวดวยความเปนเรา ไมไดเขาใจถูกตองวาเพียรคืออะไร เกิดขึ้นเพราะเหตุไรเพียรเกิดขึ้น
แลวก็ดับไป

 พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม คือสิ่งที่มีจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูความจริงโดยสิ้นเชิง
โดยประการทั้งปวง ซึ่งคนอื่นไมตองไปคิดอะไรอีก เพียงแคฟง แลวคอย ๆ ไตรตรองใหคอย ๆ เขาใจขึ้น
จะทำใหคลายความไมรูและคลายความเห็นผิด
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กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา ดร.อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  สมชาย  พฤฒิกัลป  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ศิริ  เลิศธรรมเทวี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บรรณาธิการ สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยบรรณาธิการ จิตตา กิตติเสถียรนนท, ทัศนศุภางค  ทัยประสิทธิพร, ปญญาพล  ศรีแสงแกว, ปราณี  สาสนธรรมบท, พงษเทพ พวงเสมา, วันนภิศ  จารุสมบัติ, สมจิตร  รูปเหมาะ, สมศรี นาคจำรัสศรี,

สุภาวดี  เลิศสถิตย, ออนฟา  เวชชาชีวะ
ฝายประสานงาน จิตตา กิตติเสถียรนนท
ฝายพิสูจนอักษร วิบูลยลักษม  มีชัย, สุภาวดี  เลิศสถิตย
ฝายจัดงานศิลป เขมจิรา  ขันแกว
ฝายประชาสัมพันธ เฉลิมขวัญ  ทองจันทร
ฝายจัดการทั่วไป กนกวรรณ  พงษพันธ, เขมจิรา  ขันแกว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ดวงตา  สุรพัฒน, ธัญมน  สินสำอาง, ปญญา  อาษาพันธุ, ภัทรพล  ตโมหรณวงค, วัชรี  สิงหราช , อาทิตติยา  คำตา
พิมพที่ สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

ทีม่า : - http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1073
- th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแหงชาติผาแตม
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สวัสดีผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับนี้  ขอเชิญชวนไปเที่ยวชมภาพบันทึกพันป
ทีร่มิโขงทีส่วยงาม และชมพระอาทติยขึน้จดุแรกของประเทศไทย ณ อทุยานแหงชาตผิาแตม
อำเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีซึง่ตัง้อยทูางตะวันออกสดุของประเทศไทย

คำวา “แตม” ในภาษาถิน่ดัง้เดิม หมายถงึ รอยวาด ระบาย ประทบั หรอืการกระทำ
ดวยประการใด ๆ โดยใชสใีหปรากฏรปูภาพ เครือ่งหมาย หรอืสญัลกัษณตาง ๆ

ผาแตมนีเ้ปนแหลงทีพ่บภาพเขยีนสยีคุกอนประวตัศิาสตรอายรุาว ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ป
แบงออกได ๔ กลมุ โดยกลมุทีย่าวทีส่ดุยาว ๑๘๐ เมตร และมภีาพมากกวา ๓๐๐ ภาพ

อุทยานแหงชาติผาแตมหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๖๒๙ กิโลเมตร
สามารถเดินทางไดโดยรถยนต รถไฟ รถโดยสารประจำทาง และเครื่องบิน

สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ ไดแก ภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรผาแตม
ผาหมอน ผาลาย น้ำตกทุงนาเมือง ทุงดอกไมปา น้ำตกสรอยสวรรค น้ำตกแสงจันทร
เสาเฉลียง ถ้ำปาฏิหาริย ผาเมย และผาชะนะได ซึ่งเปนจุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาใชเปนจุด
คำนวณเวลาพระอาทิตยขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีพันธุไมนานาชนิด เชน ดุสิตา สรัสจันทร ทิพยเกสร หญาขาก่ำ
หยดน้ำคาง โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนตามลานหินทรายในผาแตมจะมีไมกินแมลงสีเหลือง
สดใสชื่อสรอยสุวรรณา งอกงามขึ้นเปนดงขนาดใหญสวยงามแกผูพบเห็น

กันยนี

ไปไหนไปกัน

2

เรื่องสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๒

หิง้หนงัสอื : มองโลกใหบวก ๓๔
“HARD OPTIMISM”

ทองถิน่ควรร ู : แนวทางการปฏบิตัติาม ๓๕
พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

สขุกายสบายใจ : กำจดัสิง่ปฏกิลู ๓๙

   นวตักรรมรอบโลก : ๔๑

   แวนตาอจัฉรยิะ

รรูกัภาษาไทย : หมายเลข-เลขหมาย ๔๒

ไปไหนไปกนั : ๔๓

อุทยานแหงชาติผาแตม

แสงสองปญญา ๔๔

บทความพเิศษ : สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ๓

เคียงราษฎรคูฟาพระบารมี

พระราชสมญัญา ๑๐
สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ๑๒

คณะกรรมการกล่ันกรองเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี ๑๙

เรือ่งของคนตางจงัหวดั :                   ๒๒
เมื่อชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น

บทความวชิาการ : ๒๔

ความมัน่คงทางอาหาร



บทความ/ขอความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเหน็พองดวย

⌫
⌫   
⌫  

ขอคยุดวย

ในโอกาสท่ีวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สลค.สาร ฉบับนี้จึงนำเสนอบทความพิเศษ เรื่อง สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เคียงราษฎรคูฟาพระบารมี นอกจากนี้ ไดรวบรวมการถวายพระราชสมัญญาแดสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่หนวยงานตาง ๆ ไดถวายเพื่อเปนความรูแกทานผูอานดวย

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรฐัมนตร ีรวม ๓ คณะ เพือ่ทำหนาทีต่รวจสอบ กลัน่กรองขอมลู ความจำเปน ความเหมาะสม และความ
สอดคลองของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
อยางเปนระบบและรอบคอบรัดกุม สลค.สาร ฉบบันีจ้งึไดนำคำสัง่ดงักลาวมาเผยแพรในเลมดวย

สวนเรื่องอื่น ๆ ในฉบับมีทั้งบทความเชิงวิชาการ และความรูทั่วไปที่ควรคาแกการสนใจติดตาม
เชนเดิม ซึ่งผูอานสามารถตดิตามไดในเลม
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บทความพเิศษ :

สมศร ี  นาคจำรัสศรี



4

จากความตอนหน่ึงของพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดพระราชทานในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เมื่อวันพุธท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา แสดงใหเห็นถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ
ที่ทรงปฏิบตัติลอดเคียงคูพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นับตั้งแตพุทธศักราช ๒๔๙๓ ดวยพระวิริยะอุตสาหะ พระปรีชาสามารถ
และน้ำพระราชหฤทัยอันเปยมลนดวยพระเมตตากรุณาแกพสกนิกรชาวไทย ไดทรงตระหนักถึงภารกิจอันใหญหลวงในการแบงเบา
พระราชภารกิจทั้งปวงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการขจัดทุกขบำรุงสุขของพสกนิกรชาวไทย

ในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สงิหาคมของทกุป ทีผ่านมาสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถไดพระราชทาน
พระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเพ่ือถวายพระพรชัยมงคล และในโอกาสดังกลาว
ไดพระราชทานพระราชดำรัสแกผูเขาเฝาฯ ซึ่งจากการศึกษาพระราชดำรัสอันทรงคุณคาดังกลาวท่ีไดจัดพิมพไวในหนังสอืเรือ่ง
“ประมวลพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ” ทีพ่ระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรไีดจดัพิมพขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๔๗
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดแสดงใหเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในดานตาง ๆ พระราชกรณียกิจ
ทีส่ำคญัประการหน่ึงทีท่รงบำเพ็ญอยสูม่ำเสมอ คอื การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในภมูภิาคตาง ๆ ไมวาในเมือง ชนบท
ในทองถ่ินทุรกันดารท้ังในปาลึก หรือบนยอดเขาเพ่ือทอดพระเนตรความเปนอยูของราษฎรอยางใกลชิด ซึ่งในบางคราวมีราษฎร
ทีป่ระสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ ไดทลูเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเปนธรรมหรอืขอพระราชทานพระบรมราชานเุคราะห

๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,
(กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๘), ๑๐๘.

“...ขาพเจายังพดูกบันางสนองพระโอษฐและผทูีต้ั่งใจจะมาทำงานกบัเราวา

เปนพระราชินีกบัเจาฟาน่ีไมใชหมายความวารับแตคนสำคัญ

คนใหญคนโตไปในงานท่ีแตงตัวสวยเทาน้ันนะ มนัหมายถึงตองทมุทัง้ตัวไปหมดเลย

และสวนมากจะเปนไปในทางทมุทัง้ตวัมากกวา

เพราะผลประโยชนของคนสวนรวมนาจะสำคัญกวาคนหมนูอย

เพราะฉะน้ันกบ็อกเขาวา กางเกงทีใ่หหาปะตรงหัวเขาหนอยกแ็ลวกนั

เพราะพระเจาอยหูวัไมยอมใหไปยนืค้ำหวัพูดกบัราษฎร ถายิง่เปนเวลานาน

ทานตองการใหน่ังลงพูดกบัเขา...”
๑
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ตอพระองคในฐานะแมของแผนดินดวย และทรงใหความสำคัญแกฎีกาของราษฎรทุกเร่ือง ดงัขอความตอนหน่ึงของพระราชดำรัส
ที่พระราชทานในโอกาสดังกลาวเม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔ วา “...เร่ืองฎีกาน้ีสำคัญมาก เจาหนาท่ีมักจะไมอยากใหราษฎร
ถวายฎีกา ซึ่งมักจะเกิดทะเลาะเบาะแวงโดยเฉพาะตอหนาพระพักตร เพราะไมชาก็เสด็จฯ มา ชาวบานก็เกงเหมือนกัน เขาจะ
เก็บซอนเอาไวพอใกลเสด็จฯ มาถึง จะถวายไมใหเจาหนาท่ีตะครุบเสียกอน ก็เห็นใจเจาหนาท่ีวา ไมอยากใหรบกวน ไมใหกวนใจ
แตความจริงแลว ตั้งแตโบราณกาลมาสมัยต้ังแตอินเดีย เพราะเราไดรับความเจริญ และก็วัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย
มาตั้งแตพระพุทธศาสนาแพรที่อินเดียน้ี พระมหากษัตริยอินเดีย พอเปนพุทธศาสนิกชนแลว จะวางกฎเกณฑหนาท่ีของ
พระมหากษัตริยอยางละเอียดถ่ียิบ ซึ่งขาพเจาพอไปอานหนังสือที่สิรินธรใหเนรูหเขียนก็เลยทราบ พระมหากษัตริยสมัยเม่ือ
สองพันกวาปมาแลวไดประพฤติปฏิบตัเิหมือนอยางท่ีทรงทำคือวา พยายามชวยราษฎรในเร่ืองการทำมาหากินของเขา การสงน้ำใหเขาไร
เขานาของเขา และตองไมมีกาลเวลา หมายความวา จะมาบอกวาวันน้ีวันเสารวันอาทิตยฉันฮอลิเดย ไมได...”

ในการเสด็จพระราชดำเนินแตละคร้ังจะพระราชทานความชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกราษฎร รวมท้ังมพีระราชปฎิสนัถาร
ถึงความทุกขสุขและปญหาความเดือดรอนของราษฎรท่ีมาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จดวย ซึ่งจากการศึกษาพระราชดำรัส
ที่พระราชทานในแตละปจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดพิมพดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ทีเ่ปนท่ีประจกัษในดานตาง ๆ ดงัตอไปนี้

๑. ดานแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถทรงสงเสริมและสนับสนนุ

แนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง โดยทรงใหความสำคัญแกความเจรญิดานเกษตรกรรม
และกสิกรรม แมวาประเทศท่ีเนนดานอุตสาหกรรมจะกลายเปนมหาอำนาจ
แตประเทศไทยไมจำเปนตองแขงขันในระดับนัน้ ปจจบุนัทุกประเทศควรรวมมอื
กันมากกวาท่ีจะแขงขันกันเพ่ือความเปนมหาอำนาจ ทรงสนับสนุนใหราษฎร
อยอูยางพอมีพอใชกอน จงึคอยพัฒนาดานอ่ืน ๆ ดงัพระราชดำรัสท่ีวา “…การท่ี
จะสอนใหชาวบานทำอะไรพัฒนาอะไรน่ีโดยใชวัตถุดบิในทองทีม่าประดษิฐและ
ก็หาตลาดน้ีถูกลักษณะของเศรษฐกิจสมัยใหม ซึ่งท่ัวโลกตอไปก็จะตองหันมา
ทางเศรษฐกิจแบบนี้กันคือวา self efficiency นี้กอน คือตองมีพอกินพอใช
เสียกอน...”  (หนา ๔๖)

ทรงช่ืนชมและสนับสนุนแนวพระราชดำริในการชวยเหลือ
ประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังตอนหน่ึงในพระราชดำรัส
ที่วา “...นักหนังสือพิมพฝรั่งก็พูดเหมือนกันวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงทำถูกท่ีเนนหนักไปทีท่างเกษตรกรรม กสิกรรม แมวาทานจะเกิดในอเมรกิา
และไดรับการศึกษาในประเทศสวิตเซอรแลนดจนถึงพระชนมายุ ๒๒ ก็ตาม
ซึ่งทานก็เปนคนสมัยใหม แตถึงกระน้ัน ทานก็เห็นวาการท่ีเจริญทางดาน
เกษตรกรรม กสิกรรม และติดตามดวยอุตสาหกรรมก็เปนของที่ดีเปนสิ่งที่
เมอืงไทยนาจะปรารถนา...” (หนา ๑๔๒)

๒. ดานสงเสรมิคุณธรรมและพฒันาจิตใจ
ทรงมีแนวทางท่ีจะปลูกฝงคุณธรรมควบคูไปกับการพัฒนา

ดานอ่ืน ๆ โดยทรงพระราชดำริวา บคุคลนอกจากจะมีความรวิูชาการสมัยใหมแลว
ควรตองมีคุณธรรมควบคู กันไปดวยจึงจะทำใหประเทศชาติอยู รอด
โดยทรงช่ืนชมและทรงยกตัวอยาง นายคริส  เบญจกุล วาเปนคนรุนใหมที่มี
น้ำใจงดงาม มีเมตตากรุณา และมีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน
โดยไดชวยเหลือผูอื่น จนตนเองตองไดรับบาดเจ็บสาหัส ดังตอนหน่ึงของ
พระราชดำรัสที่วา “...เร่ืองท่ีทำใหขาพเจาช่ืนใจเปนท่ีสุด เก่ียวกับนายคริส
เบญจกุล ขาพเจาเองก็ไมรูจักเขา แลวก็อานในหนังสือพิมพวา เขาจอดรถ
ลงไปชวยสามีภรรยาท่ีจักรยานยนตคว่ำ ไมใชเขาผลีผลามลงจากรถไปชวย
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เขาเห็นมีเลือดเต็มตัวเขาก็ลง หยุดไปชวยแมจะต้ังตีสามแลวก็ตาม ขาพเจา
ไดอานแลวรูสึกชุมชื่นใจวา คริสน่ีเปนตัวอยางของคนไทยรุนใหม ที่ไมใชแต
ไดเรียนแตวิชาการความรูสมัยใหมไดเรียนมากเชนเรียนคอมพิวเตอรอะไร
ตออะไร แตเขาเปนคนมีคณุธรรมในหัวใจ...” (หนา ๒๗๐)

๓. ดานการศึกษา
ทรงใหความสำคัญแกการศึกษา นอกจากพระราชทานทุน

การศึกษาใหแกเยาวชนผูยากไรในชนบท ทรงใหโอกาสแกราษฎรในทองถิ่น
ทรุกนัดารไดมโีอกาสศกึษาวชิาชพีเพ่ือนำไปเปนเครือ่งมอืในการทำมาหากนิแลว
ทรงใหความสำคัญตอหลักสูตรการศึกษาท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพของเยาวชน
ของชาติในอนาคตดวย โดยทรงพระราชดำริวา ปจจุบันหลักสูตรการศึกษา
ของไทยไมใหความสำคัญตอวิชาศีลธรรมและโดยเฉพาะอยางย่ิงประวัตศิาสตร
ชาติไทย ซึ่งในตางประเทศจะใหความสำคัญตอการศึกษาประวัติศาสตร
ของชาตตินเปนอยางย่ิง (หนา ๒๗๙) ซึง่ในเรือ่งน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดดำเนิน
การสนองพระราชดำริ โดยรับที่จะปรับปรุงใหมีการศึกษาวิชาประวัติศาสตร
และศีลธรรมเปนวิชาเฉพาะ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรายงานตอคณะรัฐมนตรเีม่ือวันท่ี ๑๕ สงิหาคม ๒๕๔๓ วากระทรวงศึกษาธิการ
ไดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงหวงใยการศึกษาของเยาวชนเก่ียวกับวิชาประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง
และศีลธรรม โดยในปการศึกษา ๒๕๔๓ ไดบรรจุวิชาประวัติศาสตรไวในแผน
การศึกษาแยกเปนวิชาเอกออกจากวิชาสังคมศึกษา สวนวิชาหนาท่ีพลเมือง
ซึง่ปจจบุนัรวมอยใูนหมวดวชิาสรางเสริมลกัษณะนิสยั (สลน.) และวิชาศลีธรรม
ซึ่งรวมอยูในหมวดวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต (สปช.) จะไดพิจารณา
แยกออกมาเปนวิชาเฉพาะ และคาดวาจะเร่ิมใชตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๔
เปนตนไป (หนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร ๐๒๐๕/ว ๑๐๖ ลงวันท่ี
๒๒ สงิหาคม ๒๕๔๓)

๔. ดานการศาสนา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญ

ของศาสนาทุกศาสนาท่ีสอนใหคนเปนคนดีแมจะนับถือศาสนาตางกันก็ไมมคีวาม
ขัดแยงกัน ทุกศาสนาเปนท่ีพ่ึงของประชาชน ประชาชนตามหมูบานตาง ๆ
ไดรับการอบรมสั่งสอนและไดรับความรูจากพระสงฆ ทรงยกตัวอยางวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสำรวจและศึกษาหมูบานท่ีไมปรากฏอยูใน
แผนท่ีจากพระสงฆที่อยูในพ้ืนท่ีเชนเดียวกัน และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินนีาถเอง ทรงนับถือศาสนาพุทธโดยกำเนิด แตทรงไดรบัการอบรม
สั่งสอนเปนอยางดีจากแมชีแคทอลิกต้ังแตยังทรงพระเยาว “...อันน้ีเห็นไหมท่ี
ขาพเจาวาเรามีบุญ ไดรับความรวมมือจากทุกศาสนา ขาพเจาเองเปนพุทธ
โดยกำเนิด แตก็รักแมชีแคทอลิก เพราะวาเจริญเติบโตมาจนไปตางประเทศ
ก็เจริญเติบโตมากับแมชีแคทอลิกท้ังหลายไดเห็นน้ำใจที่งดงามของทานท่ี
ทมุเทกับเด็กก็นบัถอื...” (หนา ๑๐๕)
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๕. ดานการสังคมสงเคราะหและสาธารณสขุ
จากการท่ีไดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในท่ัวทุก

ภูมิภาค จึงทรงไดรับทราบปญหาความยากจนและโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ
ของราษฎรและไดพระราชทานความชวยเหลือบรรเทาทุกขแกราษฎรเหลาน้ัน
ดวยการจัดหนวยแพทยเคลือ่นทีดู่แลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาลราษฎร
ที่เจ็บปวยในทุกหนแหง ดังความตอนหน่ึงของพระราชดำรัสท่ีวา “...พวกเรา
ไปไหนเราจะมีนมผงท่ีหมอแนะนำแลว แลวก็มีกระติกน้ำรอนซึ่งพวกเรา
จะแบกไปกันเอง เพราะวาโดยมากมักจะมีเด็กท่ีสภาพยากจน แยมากเลย
แมไมมนีมใหรบัประทานก็จะปอน แลวก็แจกนมผง แลวก็สอนวิธีใหแมเขาเติมนม
ใหเด็กอยางไร...” (หนา ๗๘) และในการรักษาพยาบาล ไดมกีารตรวจติดตามผล
และรักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง จนราษฎรผูเจ็บปวยสามารถทำมาหากิน
ตอไปได

๖. ดานการสงเสรมิอาชพี
ทรงสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพเล้ียงตนเองได รวมท้ังมีอาชีพ

เสริมตามทักษะความสามารถเพ่ือเพ่ิมรายได อนัเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ดวยการใหราษฎรศึกษาและฝกอาชีพกับมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ
ทีท่รงจดัตัง้ขึน้ เชน ทรงสงเสริมใหราษฎรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือปลกูหมอน
เล้ียงไหม และทอผา ชาวเขาทางภาคเหนือทำเคร่ืองเงินเพ่ือใหเลิกปลูกฝน
ทางภาคใตใหราษฎรศึกษาและใชประโยชนจากลิเภาโดยนำมาทำกระเปา
ราษฎรภาคกลางทำเคร่ืองปนดนิเผา สวนชนกลมุนอย อยางไทยใหญสามารถ
ประดิษฐนกยูงทองท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งนอกจากราษฎรจะมีรายไดเล้ียงชีพแลว
ยังเปนการอนุรักษงานศิลปะทองถิ่นอันทรงคุณคาของชาติดวย นอกจากน้ี
ยังทรงซื้อที่ดินเพ่ือจัดตั้งฟารมตัวอยางท่ีบานขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหมทดลองเลี้ยงสัตวสารพัดอยางและปลูกผักเพ่ือใหราษฎรไดมีงานทำ
และมีรายไดเล้ียงชีพ ดังพระราชดำรัสที่วา “...ขาพเจาบอกเขาวา ผาท่ีเขาใส
นี่สวยมาก ทอใหพระราชินีไดไหม ชาวบานก็บอกวา พระราชินีจะเอาไปทำ
อะไร เพราะวาผาแบบน้ีที่คนเขาจะนุงหม ก็มีแตคนยากจนเทาน้ัน คนใชที่
กรุงเทพฯ นั่นแหละเขาใสกัน พระราชินีจะใสไปทำไม ขาพเจาก็ตอบไปวา
ทอใหพระราชินีจะใสตลอด เขาก็ไดตกลง มีการเขาชื่อกันวาใครบางจะรับ
อาสาทอผาไหมมัดหม่ีถวาย แบบที่เขาใสกันลายแปลก ๆ ขาพเจาไดให
เงินลวงหนาไวกับคนท่ีจะทอผาใหขาพเจาทุกคน สงัเกตเห็นวา แววตาของเขา
ทัง้หลายมีความหวังวาเขามีงานทำ...” (หนา ๓๐๖)
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๗. ดานการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ทรงสนับสนุนและสงเสริมใหราษฎรรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ปาไม สัตวปา และตนน้ำลำธาร และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพท่ี
อุดมสมบูรณและไมใหถูกทำลายอีกตอไป ดังเชนทรงจัดต้ังโครงการปารักน้ำ
ทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือดวยทรงมงุหวังใหราษฎรมนี้ำกินน้ำใชตอไปในอนาคต
นอกจากน้ี ยังทรงสงเสริมราษฎรใหเห็นความสำคัญของปาชายเลนและ
ใหมกีารอนุรกัษปาชายเลนเพ่ือใหเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ำสำหรับเปนอาหาร
ของราษฎรตอไป ดังพระราชดำรัสที่วา “...ปาชายเลน ก็คือท่ีเราจะมีปลา
มพัีนธปุลา พันธกุงุ พนัธปุ ู พันธหุอยอะไรมากอยางเดิม เราก็ควรท่ีจะต้ังจติมัน่
รวมกันวา พวกเราจะไมมีวันทำรายและทำลายผืนแผนดินน้ี เราจะรักและ
ทะนุถนอมเมอืงไทยของเราไวกอนท่ีจะสายเกินไป...” (หนา ๒๘๗)

นอกจากน้ี ยังทรงหวงใยปญหามลพิษที่เกิดจากการจราจร
ทีต่ดิขดัในกรุงเทพมหานคร โดยทรงแนะนำวา ควรจะเพ่ิมรถบรกิารสาธารณะ
เพ่ือทุกคนจะไดไมตองใชรถสวนตัว ทุกคนตองรวมมือกันเพ่ือแกไขปญหา
ดังกลาว ดังขอความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสที่วา “...ทำอยางไรกรุงเทพฯ
จะเปนฟาอมรตอไป เพราะวารถติด รูสึกทุกคนอารมณไมดีเพราะฉะน้ัน
คนไทยเราก็ตองชวยกัน ชวยคณะรัฐบาลคิดวามันถึงจุดหนึ่งแลวท่ีไมไหวแลว
ที่เด็กเล็กอะไรตาง ๆ ตองไปทนทรมานในทองถนนอันน้ีไมใชวาเพ่ิงจะมาเปน
ปนีห้รอืสองป มนัตองคอย ๆ สะสม แปลวาทุกคนตองซือ้รถออกมาขับเพราะวา
ไมมรีถตาง ๆ ไมมบีรกิารตาง ๆ ขาพเจาก็พูดกับเพ่ือนทีเ่ปนนักธุรกิจไทย บอกวา
ลองใหเขาทำรถบัสดูไหม รถบัสใหญ ๆ ที่สบาย มีโทรศัพท มีอะไร แลวทาง
รัฐบาลก็คงจะรับทำตอไปจะทำใหรถเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เต็มถนนไปหมดไมตอง
ออกมา...” (หนา ๒๒๔)

๘. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรงส ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โดยการนำผูที่เกษียณอายุแลว แตยังมีความรูความสามารถมาชวยดูแลแกไข
ปญหาของบานเมืองเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศดวยการจัดต้ัง
ธนาคารสมอง ดงัรบัสัง่ทีว่า  “...ความจริงทุกคนท่ีปลดเกษียณอายุไปแลว
เปนคนที่มีคุณคาสูงมาก..ก็เลยคิดกันวา ทำธนาคารมันสมองดีกวา ชักชวน
ผู ที่ปลดเกษียณไปแลวมารวมกันพบปะกัน และพิจารณาพุงไปตามสิ่งตาง ๆ
อยางปญหาเร่ืองน้ำจดืของประเทศไทย ปาไมทีถู่กทำลาย...” (หนา ๒๗๖)
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ซึ่งในเรื่องนี้ รัฐบาลไดดำเนินการเพ่ือสนองพระราชดำรัสดังกลาว โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓
มอบหมายใหทุกกระทรวง ทบวง สำรวจทรัพยากรบุคคลท่ีลาออกหรือเกษียณอายุไปแลว แตยังมีสุขภาพดี มีความรู
ความสามารถในการประดิษฐ คิดคน วิจัย หรือการพัฒนาประเทศ และสมัครใจสมัครเปนวุฒิอาสาในธนาคารสมอง โดยให
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทำหนาท่ีเปนหนวยทะเบียนกลางธนาคารสมองรวบรวม
ขอมูลและประสานงานกับเครือขายตาง ๆ เพ่ือจัดใหวุฒิอาสานำความรูและประสบการณมาชวยงานเพ่ือประโยชนสวนรวม
รวมทั้งเสนอแนะมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในการนำวุฒิอาสามาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศตอไป โดยมีบทบาท
สำคัญในการนำปญญาความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณจากการทำงานมาชวยเสริมหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการทำงานของหนวยงาน และองคกรตาง ๆ โดยการเปนท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียงใหคำแนะนำ ฝกอบรม ติดตาม ดูงาน
ตลอดจนเปนตัวเช่ือมโยงเครือขายการทำงานรวมกันระหวางชุมชนกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ

พระมหากรุณาธิคุณท่ีไดกลาวมาน้ีเปนท่ีประจักษและซาบซึ้งแกปวงพสกนิกรชาวไทย พระเกียรติคุณแผไพศาล
ไปถึงนานาประเทศจนทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิจากหลายสถาบัน อาทิ
ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายเหรียญซีเรส (Ceres Medal) จากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในฐานะท่ีทรงอทุศิพระองคพัฒนาสตรแีละประชาชนในชนบท และทรงสนบัสนนุพระราโชบายในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในการเกษตรและท่ีดินทำกินและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิดานฮิวแมน เลทเทอร (An Honorary Degree
of Doctor of Human Letters) จากมหาวิทยาลัยจอหน ฮอปกินส เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๘ ในฐานะท่ีทรงอทุศิพระองคเพ่ือพัฒนาชุมชน
ในชนบทของไทย และโดยท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของชาติ ในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรไีดมมีตเิห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระผูทรง
เปนแมและครแูหงแผนดิน” แดสมเดจ็พระนางเจาสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ ผทูรงเปนคพูระราชหฤทยั เคยีงราษฎร
คูฟาพระบารมี
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พระราชกรณียกิจดานตาง ๆ ทีส่มเดจ็พระนางเจาสิรกิิติ ์พระบรมราชินนีาถ ทรงปฏิบตัมิาอยางตอเน่ือง

ยาวนาน เปนท่ีประจกัษแกสาธารณชนท้ังในและตางประเทศ ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคณุของสมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์
พระบรมราชนินีาถ ทีผ่านมาหนวยงานตาง ๆ จึงไดถวายพระราชสมัญญาแดพระองค

นอกจากพระราชสมัญญา “พระผูทรงเปนแมและครูแหงแผนดิน” ที่กระทรวงศึกษาธิการไดถวายแด

สมเดจ็พระนางเจาสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ ซึง่คณะรัฐมนตรไีดมมีตเิห็นชอบเมือ่วนัท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดงัรายละเอียด

ที่ปรากฏในหนา ๑๒ แลว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรวบรวมการถวายพระราชสมัญญาท่ีหนวยงานไดเสนอตอ

ทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีทีผ่านมา มดีงัน้ี

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชสมัญญา
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๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๘ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๒ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

อัคราภริกัษศิลปน

กระทรวงวัฒนธรรมไดเสนอการถวายพระราชสมัญญา “อัครา
ภิรักษศิลปน” แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตอท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
รบัทราบการถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปน” ซึง่มคีวามหมายวา
“ศิลปนย่ิงใหญผูปกปกรักษางานศิลปะ” แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชนินีาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕๑

พระมารดาแหงไหมไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอการถวายพระราชสมัญญา
“พระมารดาแหงไหมไทย” แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕
ในนามรฐับาลและปวงชนชาวไทย ตอท่ีประชมุคณะรัฐมนตร ีซึง่คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา
“พระมารดาแหงไหมไทย” แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕๒

พระมารดาแหงการคมุครองความหลากหลายทางชีวภาพ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอการถวาย
พระราชสมัญญา “พระมารดาแหงการคุมครองความหลากหลายทาง
ชวีภาพ” แดสมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ ์พระบรมราชินนีาถ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๐ ตอทีป่ระชมุ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแหงการคุมครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ” แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
ค.ศ. ๒๐๑๐ ตามมตคิณะกรรมการอนุรกัษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงชาต ิในการประชุมครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๓ เมือ่วนัท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓๓
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เรือ่ง การขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรกึษาเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลงมติวา
๑. เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระผูทรงเปนแมและครูแหงแผนดิน” แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีกระทรวง
ศึกษาธิการเสนอ และใหคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่ เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจสอบ
และดำเนินการตอไป

๒. ใหมีคณะกรรมการกล่ันกรองการขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญาแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ ประกอบดวย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนประธาน ปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี หรือผูแทน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือผูแทน ราชเลขาธิการ หรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือผูแทน เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน หรือผูแทน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนกรรมการ และผูอำนวยการสำนักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหคณะกรรมการ
มีหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองพระราชสมัญญาท่ีสวนราชการขอพระราชทานถวาย รวมท้ังมีหนาท่ีในการตรวจสอบ กล่ันกรอง
เสนอความเห็น และขอแนะนำเก่ียวกับการจัดทำโครงการตาง ๆ ที่หนวยงานของรัฐเปนผูดำเนินการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
นอมเกลาฯ ถวายในแตละโอกาสอยางสมพระเกียรติ เพ่ือใหถูกตองตามข้ันตอนการปฏิบัติและขนบธรรมเนียมประเพณี
กอนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๕๐๘/๑๒๐๕๑ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คดัเลือกโดย ปญญาพล  ศรแีสงแกว

มตคิณะรัฐมนตรี

ทีส่ำคญั
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เรือ่ง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินเพ่ือบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศลิปวตัถุ

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรษัฎากร วาดวยการยกเวนรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคเงินเพ่ือบูรณะโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ) รวม ๒ ฉบบั ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือใหกรมศลิปากรสามารถดำเนินการซอมแซมและบรูณะ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหบุคคลธรรมดาบริจาคเงินเพ่ือการซอมแซม
และบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวตัถุของชาติ จงึกำหนดสิทธิประโยชนทางภาษี โดยแบงออกเปนสองกรณี ดงัน้ี

๑. กรณีท่ัวไป กำหนดใหบุคคลธรรมดาท่ีมีการบริจาคเงินใหแกกรมศิลปากรเพ่ือการบูรณะโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศลิปวตัถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิสามารถนำ
เงินบริจาคมาหักเปนคาลดหยอนในการคำนวณภาษีไดเทาจำนวนท่ีบริจาค แตเม่ือรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗)
แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจายและคาลดหยอนอื่น ๆ แลว ทั้งน้ี
สำหรบัเงนิไดพึงประเมนิประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีต่องย่ืนรายการในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป

๒. กรณีพิเศษ กำหนดใหบุคคลธรรมดาที่มีการบริจาคเงินใหแกกรมศิลปากรเพ่ือการบูรณะโบราณสถานฯ
ไดรบัการยกเวนภาษีเงินไดสำหรบัเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักคาลดหยอนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) หรือ (๖) แหงประมวลรัษฎากร เปนจำนวนสองเทาของจำนวนท่ีบริจาค แตเมื่อรวมกับเงินไดที่ไดรับการยกเวนสำหรับ
การจายเปนคาใชจายเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ และสำหรับการบริจาค
ใหแกสถานศึกษาเพ่ือสนบัสนนุการศึกษา รวมทัง้สำหรบัการบรจิาคเพ่ือสนบัสนนุการกีฬาแลว ตองไมเกินรอยละสิบของเงนิได
พึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและคาลดหยอนน้ัน ทั้งน้ี สำหรับเงินไดพึงประเมินต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๔๔๒๓ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
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ยุทธศาสตรการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
การพัฒนาโครงขายส่ือสารขอมลูภาครัฐ โดยการตอยอดและยกระดับเครือขาย GIN ใหเปนโครงขายส่ือสารขอมลูความเร็วสูงท่ีเช่ือมโยงภาครัฐ

สปูระชาชนทุกภาคสวน หรือ Super GIN รองรับการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบริการดานการเกษตร (e-Agriculture) การบริการ
สาธารณสุขทางไกล (Tele-Medicine) การขยายโอกาสทางการศึกษา (School Connectivity) ตลอดจนการขยายการใหบรกิารสรูะดับทองถ่ิน (Local e-Government)
เพ่ือการบรกิารประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนทีร่วดเร็ว ทัว่ถึง และครอบคลมุ

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
๒.๑ การบูรณาการศูนยขอมลูภาครัฐ ดำเนนิการบูรณาการฐานขอมลูภาครัฐโดยการบูรณาการศูนยขอมลูภาครัฐเขาดวยกันและใหมรีะบบ

สารสนเทศแบบรวมศนูย (Government Data Consolidation) ทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัจงัหวัด และใหหนวยงานของรฐั ทัง้ในสวนกลางและสวนภูมภิาค
ใชบริการศูนยขอมูลภาครัฐดังกลาว

๒.๒ การใหบรกิารคลาวดภาครัฐ ดำเนินการพัฒนาบริการคลาวดภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) เพ่ือใหบรกิารสำหรับหนวยงานของรัฐ
ทัง้ในดานการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure as a Service) และแอพลิเคช่ันการใหบรกิารผานอินเทอรเน็ต (Software as a Service) โดยกำหนดให
หนวยงานของรัฐใชบรกิารระบบ G-Cloud รวมทัง้การประสานแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ICT รวมกับสำนักงบประมาณเพ่ือใหเกิดการบูรณาการงบประมาณ
ดาน ICT และลดการลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ในหนวยงานของรัฐ

๒.๓ การพัฒนาบริการรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส โดยใหหนวยงานของรัฐดำเนินการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการใหบรกิารประชาชน
และภาคธุรกิจเอกชนตามภารกิจของหนวยงาน ในลกัษณะของระบบบริการท่ีมกีารบูรณาการขอมลูระหวางหนวยงาน ทัง้น้ี ในระยะแรกใหดำเนนิการบูรณาการ
บรกิารรัฐบาลอเิล็กทรอนิกสในกระทรวงหลัก ๔ กระทรวง ประกอบดวย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๓. การสนับสนุนการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
๓.๑ การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมลูภาครัฐ ใหหนวยงานของรัฐทกุหนวยงานดำเนินการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมลูในภารกิจของหนวยงาน

ตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรฐับาลอเิล็กทรอนิกสแหงชาต ิ (Thailand e-Government Interoperability Framework) หรอื TH e-GIF โดยมีหนวยงานกลาง
ในการกำกับดูแลมาตรฐานขอมูลเพ่ือการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลดังกลาว และใหหนวยงานของรัฐท่ีมีการใชงานขอมูลไบโอเมตริกในภารกิจของหนวยงาน
ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลไบโอเมตริกในสวนของภาพลายน้ิวมือที่กระทรวงฯ กำหนด

๓.๒ การรักษาความปลอดภัยในการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ โดยกำหนดมาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัย
ในการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยใหหนวยงานของรัฐดำเนินการตามมาตรฐานดังกลาว และใหมีการพัฒนา
ระบบเฝาระวังความปลอดภัยในการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (Government Security Monitoring) เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการใชบริการ
ระบบบรกิารอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ

เรือ่ง ยุทธศาสตรการบรูณาการรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส (e-Government)

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ลงมติเห็นชอบยุทธศาสตรการบูรณาการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เพ่ือใชเปนกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และเห็นชอบใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.)
เปนหนวยงานหลักในการดำเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว ตามที่ ทก. เสนอ และให ทก. รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดำเนินการตอไป ทั้งน้ี ให ทก. ใหความสำคัญในเรื่องการ
เช่ือมโยงขอมูล การจัดทำขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และการรักษาความปลอดภัย
ของขอมลู เพ่ือจะไดยกระดับการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ไปสูการใหบริการแบบอัตโนมัติ
(e-Services) ตอไป

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๘๘๘ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
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เรือ่ง การปรับปรุงองคประกอบและอำนาจหนาที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรฐัมนตรี*

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๙/๒๕๕๖
เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตร ีรวม ๓ คณะ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบดวย

๑. คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ)
ซึง่มรีองนายกรัฐมนตร ี (นายกิตตริตัน ณ ระนอง) เปนประธานกรรมการ

๒. คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) เปนประธานกรรมการ

๓. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะท่ี ๓ (ฝายความมั่นคงและตางประเทศ)
ซึง่มรีองนายกรฐัมนตร ี (พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก) เปนประธานกรรมการ

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๒๒๒ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

* สามารถดูรายละเอียดคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรไีดทีห่นา ๑๙

เรือ่ง รายงานความคืบหนาการจดัทำหลกัเกณฑการคำนวณราคากลางของทางราชการ

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

เพ่ิมเตมิวา โดยท่ีคณะรัฐมนตรไีดมมีตเิมือ่วันท่ี ๑๐ มถุินายน ๒๕๕๖ เห็นชอบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการตาง ๆ
กรณีการจดัตัง้ศนูยปฏบิตักิารตอตานการทุจรติ ซึง่มหีลักการใหตัง้ศูนยปฏิบตักิารตอตานการทุจรติขึน้ในทุกสวนราชการ
จึงสมควรท่ีทุกสวนราชการจะไดมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตท่ีจะจัดต้ังข้ึนดังกลาวไปดำเนินการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑการคำนวณราคากลางของทางราชการตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอตอไป ซึ่งคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแลวลงมติวา

๑. รับทราบรายงานความคืบหนาการจัดทำหลักเกณฑการคำนวณราคากลางของทางราชการตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ

๒. เห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเพ่ิมเติม

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
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สาระสำคญัของรายงานความคืบหนาการจดัทำหลักเกณฑการคำนวณราคากลางของทางราชการ

๑. การเปดเผยราคากลางของทางราชการในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
กรมบญัชกีลางไดมกีารพัฒนาระบบ e-GP เพ่ือรองรบัการเปดเผยราคากลางท่ีมใิชงานกอสราง ดงันี้
๑.๑ เม่ือหนวยงานภาครัฐเพ่ิมโครงการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ระบบจะกำหนดใหบันทึกขอมูลราคากลาง และแนบไฟลรายละเอียด

การคำนวณราคากลางไวในระบบ โดยในชวงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๖ หนวยงานสามารถเลือกไดวา จะบนัทึกขอมลูราคากลาง
หรือไมก็ได เพ่ือรองรับกรณีที่หนวยงานยังไมพรอมที่จะประกาศราคากลางท่ีมิใชงานกอสราง และต้ังแตวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป ระบบกำหนด
ใหตองบันทึกราคากลาง และแนบไฟลรายละเอียดการคำนวณราคากลาง หากไมบันทึกขอมูลดังกลาวจะไมสามารถดำเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง
ในระบบ e-GP ได

๑.๒ การประกาศราคากลาง
๑.๒.๑ กรณีการจัดหาท่ีมีการแขงขันท่ีตองมีการประกาศเชิญชวน ประกอบดวย การจัดหาวิธีสอบราคา ประกวดราคา

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก การจางออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัด
ขอกำหนด และการจางออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีพิเศษแบบประกวดแบบ จะเปดเผยพรอมกบัการประกาศเชิญชวนท่ีหนาเว็บไซต

๑.๒.๒ กรณีการจดัหาท่ีไมมกีารแขงขนั จะเปดเผยขอมลูราคากลางพรอมกบัการนำสาระสำคัญของสัญญาประกาศทางเว็บไซต
๑.๓ การแกไขขอมลูราคากลาง

๑.๓.๑ การจัดหาดวยวิธีสอบราคา ประกวดราคา สามารถแกไขไดกอนท่ีจะนำประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต
๑.๓.๒ การจดัหาโดยวิธีอืน่นอกเหนือจากขอ ๑.๓.๑ สามารถแกไขได กอนนำขอมลูสาระสำคัญประกาศทางเว็บไซต

ซึ่งแนวทางการบันทึกขอมูลเพ่ือเปดเผยราคากลางของทางราชการในระบบ e-GP กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงเวียนแนวทางการเปดเผยราคากลางของทาง
ราชการในระบบ e-GP ใหสวนราชการ รฐัวสิาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหถือปฏบิตัแิลว ตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ดวนท่ีสดุ ที ่กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๙
ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒. การกำหนดหลักเกณฑราคากลางยานอกบัญชียาหลักและเวชภัณฑท่ีมิใชยา
กระทรวงสาธารณสุขไดมีการต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองราคากลางยา และทบทวนราคากลางยาใหม ทั้งในบัญชียาหลักแหงชาติ

และนอกบัญชียาหลักแหงชาติ รวมท้ังการกำหนดราคากลางของเวชภัณฑที่มิใชยา เพ่ือใหสถานพยาบาลหรือหนวยงานภาครัฐจัดซ้ือจัดจางในราคาท่ีเหมาะสม
เปนธรรม และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันในตลาดยา ซึ่งในเบื้องตนกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแผนการดำเนินงานโดยจะกำหนดหลักเกณฑ
การคำนวณราคากลางยาในกลมุยาท่ีมกีารใชสงูมาประกาศใชกอน สำหรับกลมุอืน่จะใชหลกัเกณฑการคำนวณราคากลางยาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปกอน สำหรับ
เวชภัณฑที่มิใชยาจะใชหลักเกณฑเดียวกันกับหลักเกณฑกำหนดราคากลางยาในบัญชียาหลักและนอกบัญชียาหลัก ซึ่งคาดวาสามารถจัดทำหลักเกณฑให
แลวเสร็จกอนเดือนสงิหาคม ๒๕๕๖

๓. การกำหนดหลักเกณฑราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑและคูมือการประเมนิราคาการพัฒนาซอฟตแวร ประเภท

โปรแกรมประยุกต (Application Software) ดจิติอลคอนเทนต (Digital Content) และส่ือสรางสรรค (Animation) โดยหลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานพัฒนา
ซอฟตแวร ประเภทโปรแกรมประยกุต (Application Software) เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถนำไปใชในการจัดซื้อจัดจางได ซึ่งแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
หลกัเกณฑการคำนวณราคากลางงานพฒันาซอฟตแวร ประเภทโปรแกรมประยกุต (Application Software) ดังกลาว มีโปรแกรมใหหนวยงานภาครัฐสามารถ
กรอกขอมูลตามแนวทางท่ีกำหนดสามารถทราบจำนวนเงินท่ีเปนราคากลางงานพัฒนาซอฟตแวร ประเภทโปรแกรมประยุกตได ซึง่อยรูะหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ ซึ่งคาดวาจะสามารถประกาศใชไดกอนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

๔. การกำหนดราคากลางการจางที่ปรึกษา
สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑราคากลางการจาง

ทีป่รกึษาแลว ซึง่คาดวาจะเสนอหลักเกณฑการกำหนดราคากลางการจางท่ีปรกึษาตอคณะรัฐมนตรไีดภายในวันท่ี ๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๖ เพ่ือใหสวนราชการและ
หนวยงานอ่ืนของรัฐถอืปฏบิตัติอไป

๕. การกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑใหครอบคลุมรายการครุภัณฑประเภทตาง ๆ
สำนักงบประมาณไดดำเนินการปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑใหครอบคลุมรายการครุภัณฑประเภทตาง ๆ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ

ที่ นร ๐๗๑๙/ว ๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐใชเปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ ซึ่งมีรายละเอียดรายการมาตรฐานครุภัณฑที่เพ่ิมขึ้นจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จำนวน ๔๘ รายการ และปจจบุนัสำนักงบประมาณอยรูะหวางพัฒนาระบบการจดัทำราคามาตรฐานครภัุณฑใหสามารถรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑตามบัญชีราคา
มาตรฐานและนอกบัญชีราคามาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนำมาใชในการกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑใหเหมาะสม โปรงใส เปนธรรม และใชในการจัดทำ
งบประมาณของสำนกังบประมาณ รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการกำหนดราคากลางของหนวยงานภาครัฐตอไป
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เรือ่ง การลดเอกสารประกอบระเบยีบวาระการประชมุคณะรฐัมนตรี

โดยท่ีคณะรัฐมนตรไีดมมีต ิ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๖) มอบหมายใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรรีบัไปพิจารณา
กำหนดรูปแบบและประเภทของเอกสารทีห่นวยงานของรฐัทีเ่สนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตรจีะตองจดัสงใหสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรสีำหรับใชในการจดัทำระเบียบวาระการประชุมคณะรฐัมนตรเีพ่ืออำนวยประโยชนใหการประชมุคณะรฐัมนตรี
มปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึนและตอมาคณะรัฐมนตรไีดมมีต ิ (๑๘ มิถนุายน ๒๕๕๖) เห็นชอบแนวปฏบิตัใินการลดเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ัน สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงขอยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๑/ว ๒๔ ลงวันท่ี
๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และขอใหใชแนวปฏิบตัใิหมทีค่ณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ดงัน้ี

๑. เอกสารเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี

จำนวน CD
[หนังสอืตนเรือ่ง+
สิง่ท่ีสงมาดวย

(ถามี)]

ประเภทเรือ่ง/เอกสารตามระเบยีบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรี

จำนวนเอกสารท่ีตองจัดทำ *

หนังสอืตนเรือ่ง สำเนาหนังสือตนเรื่อง สิง่ท่ีสงมาดวย

๑. เอกสารส่ิงตพีมิพท่ีไมเก่ียวของกับเรือ่งท่ีนำเสนอ
คณะรฐัมนตร ี รวมท้ังเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธของ
หนวยงานท่ีประสงคจะมอบใหคณะรัฐมนตรี

- --

ใหหนวยงานดำเนินการจัดสงใหแกรัฐมนตรีแตละทานโดยตรง
และหากประสงคจะใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงให
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบดวยใหหนวยงานเจาของเรื่อง
แจงเพียงรายช่ือเอกสารตางๆ ดงักลาวไปเพ่ือสำนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจงตอท่ีประชุมเทาน้ัน

(กำหนดเริม่ดำเนนิการในวนัท่ี ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖)

๒. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเปนขอมูล
ซึง่เปนเรือ่งทีห่นวยงานเจาของเรือ่งประสงคจะเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบโดยมิไดมีขอกฎหมาย ระเบียบ
หลกัเกณฑ หรือมตคิณะรัฐมนตรกีำหนดใหตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ

๑ - - ๑

(กำหนดเร่ิมดำเนนิการในวนัท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

๓. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ซึง่เปนเร่ืองทีห่นวยงานเจาของเร่ืองตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ระเบียบ หลกัเกณฑ หรอืมตคิณะรัฐมนตรกีำหนดให
เสนอคณะรฐัมนตรเีพ่ือทราบ รวมตลอดถงึเปนเร่ือง
ที่มีประเด็นปญหาสำคัญท่ีคณะรัฐมนตรีควรตองทราบ

๓.๑ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบท่ัวไป

๓.๒ เรือ่งเสนอเพ่ือทราบเก่ียวกับรางกฎหมาย

๑ ๗๐ ๒๐

๑

๑ ๗๐ ๔๐

(กำหนดเริม่ดำเนินการในวนัท่ี ๑ สงิหาคม ๒๕๕๖)

* จำนวนเอกสารทีต่องจดัทำ
๑. ใหหนวยงานเจาของเร่ืองบนัทึกขอมลูลงแผน CD จำนวน ๑ แผน โดยขอมลูประกอบดวยหนังสอืตนเร่ืองและสิง่ทีส่งมาดวยตามลำดบั
๒. กรณีเปนรางกฎหมายท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามประเภทเร่ืองท่ี ๕ ใหหนวยงานเจาของเร่ืองจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมอีก ๔๐ ชุด

เพ่ือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดดำเนินการจัดสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีตอไป
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๒. ใหหนวยงานเจาของเร่ืองจดัสง CD บนัทึกขอมลูของหนงัสอืทีเ่สนอเร่ืองและสิง่ท่ีสงมาดวยท้ังหมดไปยงั
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพรอมกับการสงเอกสารหนังสือตนเรื่องดวยโดยใหปฏิบัติ ดังน้ี

๒.๑ หนังสอืเสนอเร่ือง ใหจดัทำไฟลขอมลู ๒ รปูแบบ คอื
๒.๑.๑ รูปแบบ PDF ของหนังสอืทีม่เีลขท่ีหนังสอื ลงวันท่ี และลายมือชือ่ผลูงนาม ทีต่รงกับเอกสาร

ตนฉบับ เพ่ือนำไปจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๒.๑.๒ รปูแบบ Microsoft Word ของหนังสือเพ่ือนำไปใชประกอบการจดัทำบนัทึกสรปุเรือ่งเสนอ

นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี
๒.๒ เอกสารประกอบหนังสือเสนอเรื่อง (สิ่งที่สงมาดวย) ใหจัดทำไฟลขอมูลในรูปแบบ PDF

และบันทึกไฟลตามลำดับใหสอดคลองกับรายการส่ิงท่ีสงมาดวยตามหนังสือเสนอเร่ือง
๒.๓ ใหบันทึกไฟลขอมูลท้ังหมดใสแผน CD พรอมแนบใบนำสงไฟลที่แสดงรายละเอียดขอมูล เชน

ลำดับเอกสาร ชื่อไฟล ชนิดของไฟล และวัน เวลาท่ีบันทึกขอมูลพรอมทั้งชื่อและหมายเลขโทรศัพทของผูรับผิดชอบ
ไฟลขอมลู (ตวัอยางใบนำสงไฟลขอมลู download ไดที ่www.cabinet.thaigov.go.th)

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

(จะพิจารณาดำเนินการในระยะตอไป)

ประเภทเรือ่ง/เอกสารตามระเบยีบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรี

จำนวนเอกสารท่ีตองจัดทำ *

หนังสอืตนเรือ่ง สำเนาหนังสือตนเรื่อง สิง่ท่ีสงมาดวย

๕. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ซงึเปนเร่ืองท่ีหนวยงานเจาของเร่ืองตองเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ/อนุมัติ ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ หรอืมตคิณะรัฐมนตรี
กำหนดใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

๑ ๗๐๗๐

จำนวน CD
[หนังสอืตนเรือ่ง+
สิง่ท่ีสงมาดวย

(ถามี)]

๔. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ/เห็นชอบ
ซึง่เปนเร่ืองทีไ่มสำคัญ ไมใชเร่ืองนโยบายและมีแนวปฏิบติั
และระเบียบ หลกัเกณฑทีช่ดัเจนอยแูลว ซึง่สำนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรจีะนำเสนอนายกรัฐมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบ/อนมุตัไิปได แลวนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีในระเบียบวาระการประชุมเพ่ือทราบตาม
นัยมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๐

๑

๔.๑ เร่ืองเก่ียวกับเรือ่งทัว่ไป ๑ ๗๐ ๒๐
๑ ๗๐ ๔๐๔.๒ เรือ่งเก่ียวกับรางกฎหมาย

๔.๓ เรือ่งเก่ียวกับการแตงตัง้ ๑ ๗๐ ๕

(กำหนดเริม่ดำเนนิการในวนัท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖)
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คณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรฐัมนตรี คณะที ่๑ (ฝายเศรษฐกจิ)

* มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๓ คณะ

๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน  ณ  ระนอง) ประธานกรรมการ
๒. รองนายกรัฐมนตร ี (นายนิวัฒนธำรง  บญุทรงไพศาล) รองประธานกรรมการ
๓. รองนายกรัฐมนตร ี(นายยุคล  ลิม้แหลมทอง) รองประธานกรรมการ
๔. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) กรรมการ
๕. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กรรมการ
๖. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรรมการ
๗. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ
๘. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม กรรมการ
๙. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรรมการ
๑๐. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ
๑๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กรรมการ
๑๒. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กรรมการ
๑๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ
๑๔. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
๑๕. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๑๖. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ
๑๗. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๑๘. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
๑๙. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีฝายการเมืองประจำรองนายกรฐัมนตร ี(นายกิตตริตัน  ณ  ระนอง) กรรมการ
๒๐. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๒๑. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ
๒๒. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการและผชูวยเลขานุการ
๒๓. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการและผชูวยเลขานุการ

ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย

องคประกอบ

๑. พิจารณากล่ันกรองเร่ืองสำคญัในปญหาท่ีเก่ียวพัน หรอืมผีลกระทบตอเศรษฐกจิในภาพรวม รวมท้ังดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร สถาบันการเงิน การลงทุน การผลิต การหารายได
เขาประเทศ การนำเขาและสงออกสินคา นโยบายรัฐวิสาหกิจ และการพลังงาน รวมถึงเร่ืองท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจในภาพรวมอ่ืน เชน กองทนุหมบูานและชมุชนเมอืง โครงการพัฒนาศกัยภาพ
ของหมบูานและชุมชน (SML) ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง หรอืโครงการหนึง่ตำบลหนึง่ผลติภณัฑ และเร่ืองสำคัญในปญหาท่ีเก่ียวพันหรือเร่ืองที่มีผลกระทบ ดานการทองเที่ยวและกีฬา
การเกษตร การคมนาคม หรือเรื่องที่มีผลกระทบตอโครงสรางพ้ืนฐาน  การสงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการและการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากร
ธรรมชาติ เทคโนโลยีและการส่ือสาร การพลังงาน วิทยาศาสตร และการอุตสาหกรรม กอนท่ีจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ประเมิน วิเคราะห และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นนโยบายตามขอ ๑ ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีและบทบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี
๓. ดำเนินการขับเคล่ือนนโยบายเรงดวน ดังนี้

๓.๑ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
๓.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกำลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
๓.๓ ปรบัลดภาษีเงินไดนติบิคุคล
๓.๔ สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
๓.๕ ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
๓.๖ เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ
๓.๗ สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน

๔. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๕. มีอำนาจเชิญรัฐมนตรี และหนวยงานอ่ืน ๆ มาช้ีแจง

อำนาจหนาที่

คณะรัฐมนตรไีดมมีต ิ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) เห็นชอบการแตงตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ี เพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบ
กล่ันกรองขอมูล ความจำเปน ความเหมาะสม และความสอดคลองของเร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยอยางเปนระบบและรอบคอบรัดกุม โดยแตงตัง้คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตร ีรวม ๓ คณะ ประกอบดวย คณะท่ี ๑
ฝายเศรษฐกิจ คณะท่ี ๒ ฝายสังคมและกฎหมาย และคณะท่ี ๓ ฝายความม่ันคงและตางประเทศ ซึง่มรีายละเอียดองคประกอบและอำนาจหนาท่ี ดงัน้ี

คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี*
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คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๒ (ฝายสังคมและกฎหมาย)

๑. พิจารณากล่ันกรองเร่ืองสำคญัในปญหาท่ีเก่ียวพันหรือมผีลกระทบตอดานสังคม ดานแรงงาน ดานวัฒนธรรม ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานกฎหมาย
การพัฒนาสังคม การพัฒนาองคกรชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการคุมครองผูบริโภค กอนท่ีจะนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี
๒. ประเมิน วิเคราะห และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสนิใจเชงิรกุในประเด็นนโยบายตามขอ ๑ ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรแีละบทบัญญัตใินหมวด ๕
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี
๓. ดำเนินการขับเคล่ือนนโยบายเรงดวน ดังนี้

๓.๑ สนับสนนุการพัฒนางานศิลปหตัถกรรมและผลติภัณฑชมุชนเพือ่การสรางเอกลกัษณและการผลติสนิคาในทองถิน่
๓.๒ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๓.๓ เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง

๔. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๕. มีอำนาจเชิญรัฐมนตรี และหนวยงานอื่น ๆ มาชี้แจง

อำนาจหนาที่

๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ
๒. รองนายกรฐัมนตร ี(นายปลอดประสพ สรุสัวด)ี รองประธานกรรมการ
๓. รองนายกรัฐมนตร ี(พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก) รองประธานกรรมการ
๔. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ
๕. รฐัมนตรปีระจำสำนักนายกรัฐมนตร ี (นายสันติ พรอมพฒัน) กรรมการ
๖. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรรมการ
๗. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ
๘. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
๙. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๑๐. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ
๑๒. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
๑๔. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กรรมการ
๑๕. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ
๑๖. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝายการเมืองประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) กรรมการ
๑๗. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๑๘. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ
๑๙. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการและผชูวยเลขานุการ
๒๐. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการและผชูวยเลขานุการ

ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมอบหมาย

องคประกอบ



⌫  ⌫     21

คณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝายความมัน่คงและตางประเทศ)

๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก) ประธานกรรมการ
๒. รองนายกรฐัมนตร ี(นายสุรพงษ โตวิจกัษณชยักุล) รองประธานกรรมการ
๓. รองนายกรัฐมนตร ี (นายพงศเทพ เทพกาญจนา) รองประธานกรรมการ
๔. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ
๕. รฐัมนตรปีระจำสำนักนายกรัฐมนตร ี (นายสันติ พรอมพฒัน) กรรมการ
๖. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กรรมการ
๗. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กรรมการ
๘. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๙. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
๑๐. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๑๑. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ
๑๒. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
๑๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ
๑๕. ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ กรรมการ
๑๖. รองเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีฝายการเมืองประจำรองนายกรฐัมนตร ี(พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก) กรรมการ
๑๗. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
๑๘. เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ
๑๙. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการและผชูวยเลขานุการ

องคประกอบ

๑. พิจารณากล่ันกรองเร่ืองสำคัญในปญหาท่ีเก่ียวพันหรือมีผลกระทบตอดานความม่ันคง การทหาร การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การปองกัน
และปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับยาเสพติด การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน การตางประเทศ แรงงานตางดาว กระบวนการยุติธรรม
การพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวกับศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ
๒. ประเมิน วิเคราะห และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสนิใจเชงิรกุในประเด็นนโยบายตามขอ ๑ ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรแีละบทบัญญัตใินหมวด ๕
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี
๓. ดำเนินการขับเคล่ือนนโยบายเรงดวน ดังนี้

๓.๑ สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
๓.๒ เรงนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.๓ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
๓.๔ กำหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาต”ิ
๓.๕ เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ

๔. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๕. มีอำนาจเชิญรัฐมนตรี และหนวยงานอ่ืน ๆ มาชี้แจง

อำนาจหนาที่
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เปนท่ีทราบกันมานานแลววา วิถีชีวิตของผูคน
ในชนบทมคีวามสงบและเรยีบงายกวาวิถีชวิีตของคนในเมือง
แตในยุคโลกาภิวัตนที่การเดินทางและการติดตอสื่อสารกัน
ทั่วทุกมุมโลกมีความสะดวก รวดเร็ว ประกอบกับความเจริญ
ในดานตาง ๆ  ทีน่บัวันจะมีการพัฒนารุดหนาย่ิง ๆ  ขึน้ ก็ตองยอมรับ
วาในปจจุบันหลายส่ิงหลายอยางในชนบทไดเปล่ียนแปลง
ไปมาก ซ่ึงจากการสังเกตการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีจังหวัด
มุกดาหารซึ่งเปนภูมิลำเนาของผูเขียนเองในชวงเกือบ ๑๐ ป
ที่ผานมาพบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึ้นหลายเร่ือง
ซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นดังกลาวมีทั้งสวนท่ีดีและไมดี
ปะปนกันไป

ปจจบุนัชาวบานในพืน้ทีต่าง ๆ  มงีานหรอือาชพีใหทำ
หลากหลายมากข้ึน จากเดิมทีม่ทีางเลือกเพียงการทำการเกษตร
โดยมีอาชพีหลักเปนชาวนาซ่ึงสวนใหญเปนการปลูกขาวไวกินเอง
และปลูกพืชอื่นเสริม เชน ปลูกมันสำปะหลัง และผักตาง ๆ
ปจจบุนัพบวาชาวบานมีทางเลือกและมีรายไดจากหลายดานมากข้ึน
ทั้งจากการปลูกยางพารา ที่ในบางพ้ืนท่ีเร่ิมมีการกรีดและ
ขายยางแลว และนับวันจะมีจำนวนผูปลูกเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ
และจากการรับจางในบริษัท หาง ราน หรือสวนยางพาราใน
พ้ืนทีต่าง ๆ ทีม่จีำนวนมากข้ึน จงึทำใหชาวบานมีรายไดเพ่ิมขึน้
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และมีการจับจายใชสอย ซื้อขายกันภายในชุมชนและนอก
ชมุชนมากข้ึน จนมตีลาดหรือรานคาตาง ๆ ทัง้รานขายของกิน
ของใช โดยเฉพาะเส้ือผา และส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ิม
และกระจายตัวอยูมากข้ึน ซึ่งของกินและของใชที่วางขาย
อยูนั้นก็มีหลากหลายชนิดและมีราคาแพงข้ึน

การเดินทางภายในชุมชนตาง ๆ ในปจจุบันมีความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึนจนเกือบไมตางจากในเมือง จากเดิมที่
การเดินทางออกจากชุมชนไปยังถนนสายหลักหรือจะเขา
ในเมืองจะอาศัยรถโดยสารประจำทางท่ีใหบริการในหมูบาน
และชุมชนใกลเคียงซึ่งมีอยูเพียงจำนวน ๒ คัน ปจจุบัน
ชาวบานมีจกัรยานยนตใชเกือบทกุครัวเรือน อกีหลายครอบครัว
ก็ยังมีรถยนตสวนตัวใช และมีแนวโนมวานับวันจะมีจำนวน
มากข้ึนดวย จนทำใหในตอนนี้ไมมีผูใชบริการรถโดยสาร
ดังกลาวแลว

สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมาก็คือวิถีชีวิตของชาวบานท่ีเร่ิม
เปลี่ยนไป เดิมคนในชุมชนสวนใหญจะประกอบอาหารโดย
จัดหาและใชวัตถุดิบตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนซึ่งตนเองมีอยูหรือ
ไดจากการแบงปนหรือแลกเปลี่ยนจากครอบคัรวอื่น แตบัดนี้
มีการซื้อขายวัตถุดิบในการประกอบอาหารแทนการแบงปน
หรือแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการซื้ออาหาร

มุกดา

เรือ่งของ

ตางคนจังหวดั
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สำเร็จรูปแทนการทำอาหารเองมากขึ้น แมวาของเหลาน้ัน
จะมีราคาแพงข้ึนกวาในอดีตมากก็ตาม สวนการทำนาท่ีถือ
เปนอาชพีหลัก ซึง่เดิมสวนใหญจะเปนการทำเอง ชวยเหลือกัน
และจางแรงงานบางเพียงบางสวน ก็กลายเปนใหความ
สำคัญกับการจางแรงงานมากข้ึน จนทำใหในฤดูกาลทำนา
ทั้งในชวงปกดำและเก็บเก่ียวบางชวงขาดแคลนแรงงานและ
มกีารแยงคนงานและทำใหคาแรงสูงขึน้กวาปกติมาก หรอืเกิน
วันละ ๓๐๐ บาท ก็มี

เดิมแมจะไมคอยมีเงินแตคนในชุมชนก็ยังอยูไดและ
อยูกันอยางมีความสุขจากการใชหรือบริโภคทรัพยากรท่ี
มีในชุมชน (พ่ึงพาตนเอง) แตปจจุบันกลายเปนทุกคนตาง
แขงขันกันหาเงินและหาส่ิงอำนวยความสะดวก ขาวของ
เครื่องใชบางอยางท่ีเคยทำใชเอง ก็มีการทำเองนอยลงและ
เนนซื้อ (พ่ึงพาภายนอก) มากข้ึน ซึ่งเกือบทุกอยางตองใช
เงินซือ้เชือ่วาคนในชุมชนนอยคนท่ีจะเห็นถึงความเปล่ียนแปลง
และตระหนักถึงเร่ืองดังกลาว เพราะตางกำลังรีบเรงทำงาน
หาเงิน

สิ่ ง ท่ี เ กิดขึ้นนาจะเปนภาพท่ีสะทอนให เ ห็นถึง
เศรษฐกิจภายในชุมชนหรือภายในจังหวัดท่ีดีขึ้น และความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้อาจเปนเพราะคนในชุมชนมกีำลังซือ้มากขึน้
ซึ่งหากมองในมิติดานเศรษฐกิจก็นาจะถือเปนเร่ืองท่ีดีของ

ชาวบาน จะมีสวนท่ีไมดีก็คือคาครองชีพท่ีสูงขึ้นเปนเงา
ตามตัวซึ่งอาจจะสูงกวารายไดที่เพ่ิมขึ้นก็เปนได เพราะท้ัง
ของกินและของใช คาแรงและตนทุนการผลิตทางการเกษตร
ตาง ๆ ลวนมีราคาสูงขึ้นไมตางจากในเมืองใหญ ๆ เลย
นอกจากน ี ้ยังมีคาใชจายจากของฟุมเฟอยตาง ๆ ที่ชาวบาน
เร่ิมมีความตองการและแสวงหาเพ่ิมมากข้ึน แตเมื่อมองใน
มติดิานสงัคมกอ็าจจะไมใชเรือ่งดเีทาใดนกั เพราะส่ิงทีเ่กิดขึน้
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงวิถีชี วิตของคนในชนบทที่ เ ร่ิม
จะไมสงบ ไมเรียบงาย และพ่ึงพาตนเองไมไดเหมือนใน
อดีตแลว แตกลับเห็นชีวิตท่ีตองดิ้นรนเพ่ือหาเงินมาจับจาย
ใชสอย ซึ่งตองซื้อท้ังของกินและของใชมากข้ึนและแพงข้ึน
รวมท้ังคาใชจายจากตนทุนคาแรงดานการเกษตร ตางมี
ราคาสูงไมตางจากเมืองใหญ ๆ เลย ทัง้น้ี แมวาเร่ืองดงักลาว
จะถือเปนเรื่องธรรมดาและอาจเปนเรื่องดีในแงเศรษฐกิจ
แตผูเขียนก็อดไมไดที่จะเปนหวงถึงผลกระทบตอวิถีชุมชน
ที่จะเพ่ิมมากขึ้นจนทำลายวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่ดีงามที่มี
อยูเดิม เพราะเร่ิมเห็นไดชัดวา เงินมีความสำคัญตอวิถีชีวิต
ชุมชนมากข้ึนและการแบงปนก็เร่ิมลดนอยลง คนเร่ิมจะมี
ความทุกขงายและมากข้ึน และสักวันอาจจะไมมคีวามแตกตาง
ระหวางสังคมเมืองกับสังคมในชนบทและไมมีพ้ืนท่ีสงบ
เรียบงายใหคนในเมืองไดพักพิงในยามเหน่ือยลา ซึ่งก็ได
แตหวังเพียงวาท้ังสองสิง่จะไดรบัการดแูลและพฒันาไปพรอมกนั
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วกิฤติการณอาหารโลก (World Food Crisis)
ไดเกิดขึน้ในชวงตนป ๒๕๕๑ และไดทวีความรนุแรงอยางตอเน่ือง
สงผลใหประชาคมโลกตองลมตายดวยความอดอยากและหิวโหย
เน่ืองจากทั่วโลกตองประสบปญหาราคาน้ำมันในตลาดโลก
ที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหราคาอาหารสูงขึ้นตามไปดวยจนทำให
บางประเทศ เชน ประเทศอินเดีย ยูเครน รัสเซีย เวียดนาม
อนิโดนีเซยี และกัมพชูา เริม่ขาดแคลนอาหารหลกั (Food deficit)
ตองนำเขาอาหารและโภคภัณฑเปนจำนวนมาก รวมทั้งหลาย ๆ
ประเทศตองวางมาตรการหามสงออกและมีการเรียกเก็บภาษี
สงออกท้ังขาวและอาหาร ปญหาวิกฤติการณอาหารโลกนับเปน

 ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§ÍÒËÒÃ
 

เรยีบเรยีงโดย สภุาวดี  เลศิสถติย

* บทความเร่ืองความม่ันคงทางอาหารเปนการดำเนินการตามโครงการจัดทำขอมูลเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีและงานดานการ
บริหารจัดการของคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลในประเด็นท่ีนาสนใจ เพ่ือจัดทำเปนฐานขอมูลสนับสนุนการวิเคราะห
เร่ืองและการใหความเห็นประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บทความวชิาการ :
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ความมัน่คงทางอาหาร (Food Security) มคีวามสำคัญ
ย่ิงตอการจัดการอาหารท้ังระบบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และทันตอสถานการณตาง ๆ ทั้งภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤติ จะเห็นไดจากประเทศตาง ๆ ไดเรงดำเนินการ
สรางความม่ันคงทางอาหาร โดยการเตรียมความพรอม
แกไขปญหาตาง ๆ เพ่ือลดความอดอยากและความยากจน
รวมท้ังวิกฤติการณอาหารท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร โดยเปน
ความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และใน
ระดับโลก รฐับาลไดใหความสำคัญในเร่ืองน้ีเปนอยางมาก ซึง่ท่ี
ผานมาประเทศไทยไดเขารวมประชุมทัง้ในเวทีระดับนานาชาติ
และระดับโลก โดยคร้ังลาสุดคณะรัฐมนตรไีดมมีติ (๑๑ กันยายน
๒๕๕๕) รบัทราบเก่ียวกับผลการประชุมผนูำเขตเศรษฐกิจเอเปก
ครัง้ท่ี ๒๐ ณ นครวลาดวิอสตอก สหพันธรัฐรสัเซยี เมือ่วนัท่ี ๘
กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา โดยนายกรัฐมนตรีไดเสนอให
ประเทศไทยเปนแหลงความม่ันคงทางอาหารของโลก๔

๑. ความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) คืออะไร

๑.๑ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
หรอื FAO (Food and Agriculture of the United Nations)
ไดใหนยิามของคำวา ความมัน่คงทางอาหาร ไวในงาน World
Food Summit เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๙๕ วา

“ความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นไดเมื่อประชาชน
เขาถึงอาหาร หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะเขาถึงอาหารได
ตลอดเวลา โดยอาหารดังกลาวมีคณุคาทางโภชนาการปลอดภัย
และมีปรมิาณท่ีเพียงพอ ในการท่ีจะตอบสนองตอความตองการ
ดานโภชนาการ และความนิยมในการบริโภค เพ่ือการดำเนิน
ชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงและกระปร้ีกระเปรา”

ปญหาระดับโลกท่ีคกุคามท้ังทางสงัคมและการเมอืง จงึเปนเหตุ
ใหองคการระหวางประเทศตองหันมาใหความสำคัญกับเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหาร๑

 นอกจากน้ี หลายหนวยงานท่ัวโลกยังมคีวามกังวล
เก่ียวกับปญหา Food Waste ซึง่เปนสาเหตุสำคัญอีกประการหน่ึง
ที่กอใหเกิดปญหาวิกฤติการณอาหารโลก Food Waste คือ
อาหารท่ีถูกท้ิง หรือเหลือจากการรับประทาน ทำใหสญูเสียอาหาร
เปนจำนวนมาก โดยในป ๒๕๕๓ มเีศษอาหารทีถู่กท้ิงทัง้หมด
๑.๓ ลานตัน ซึง่เปน ๑ ใน ๓ ของจำนวนการผลติอาหารท่ัวโลก
และจากผลการศกึษาของ Institution of Mechanical Engineers
สหราชอาณาจักรระบุวา อาหารท่ีผลติขึน้ท้ังหมดบนโลกสูญเสีย
และกลายเปนขยะถึงรอยละ ๓๐-๕๐๒ โดยในแตละปจะมี
ปริมาณอาหารท่ีถูกท้ิงเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ ซึ่งทุกวันน้ีเราสูญเสีย
อาหารไปถึง ๑,๔๐๐ แคลอรตีอคนตอวัน ทำใหหลายประเทศ
เชน ประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด เวลส และไอรแลนดเหนือ๓

ไดมีนโยบายลดอาหารท่ีถูกท้ิง และใหความสำคัญกับการ
ลดของเสีย พัฒนาสินคาท่ีย่ังยืน และใชแหลงทรัพยากร
ใหเกิดประสทิธิภาพสูงสดุ ถึงแมวาประเทศไทยจะยังไมประสบ
ปญหาน้ี แตก็ควรตระหนกัและหามาตรการเพ่ือปองกนัปญหาน้ี
ไวดวย เน่ืองจากหากมีการทำการเกษตรท่ีนอยลงจะสงผลให
ในอนาคตทรัพยากรทางอาหารของประเทศไทยจะลดนอยลง
จนเกิดวิกฤติการณอาหารขึ้นได

๑ บทความวกิฤติการณอาหารโลกของมหาวทิยาลัยอสัสมัชญั โดยผจูดัการออนไลน วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑
๒ กรวิกา, อาหารกวาคร่ึงบนโลกจบท่ีถังขยะอยางสูญเปลา, ขาวตางประเทศ (ออนไลน)
แหลงท่ีมา http://www.greenworld.or.th/greenworld/foreign 2082

๓ Who we are (ออนไลน) แหลงที่มา http://www.wrap.org.uk/content/who-we-are
๔ คณะรัฐมนตรีมมีต ิ(๑๑ กันยายน ๒๕๕๕) เร่ือง การประชุมผนูำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครัง้ท่ี ๒๐ ตามหนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๐๐๓ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

๕ เพ็ชร  ชินบุตร, ความม่ันคงทางอาหารกับการวางแผนบริหารความเช่ือม่ันในชวงสถานการณไมปกติ, สถาบันอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม,วารสารบรรจุภัณฑไทย มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๕๕
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๑.๒ ในการประชุมสุดยอดวาดวยความมั่นคง
ทางอาหารโลก ครั้งที่ ๑ ไดใหคำนิยามของความม่ันคงทาง
อาหารไววา๖

ความมัน่คงทางอาหาร หมายถึง สถานการณทีท่กุคน
ในทกุเวลาสามารถเขาถึงอาหารไดทัง้ดานกายภาพ สงัคม และ
เศรษฐกจิอยางพอเพียง ปลอดภยั และมคีณุคาทางโภชนาการ
ทีต่รงกับรสนิยมของตนเองเพ่ือการมีชวิีตท่ีดแีละสุขภาพท่ีแข็งแรง
(Food Security exists when all people, at all times, have
physical and economic access to sufficient, safe and
nutritious food to meet their dietary needs and food
preference for an active and healthy life)

๑.๓ นิยามตามพระราชบญัญัตคิณะกรรมการอาหาร
แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๑๗

ความม่ันคงทางอาหาร หมายความวา การเขาถึง
อาหารท่ีมีอยางเพียงพอสำหรับการบริโภคของประชาชน
ในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคณุคาทางโภชนาการ
เหมาะสมตามความตองการ ตามวัยเพ่ือการมีสุขภาวะท่ีดี
รวมท้ังการมีระบบการผลิตท่ีเก้ือหนุน รักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยูของฐานทรัพยากร
อาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิด
ภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการกอการรายอันเก่ียวเน่ืองจาก
อาหาร

๖ การบรรยายพิเศษ เรือ่ง ความพรอมของไทยในการรบัมอืวกิฤติการณความมัน่คงทางอาหาร โดยนายธีระ  วงศสมทุร
รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมือ่วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมริาเคิลแกรนด กรุงเทพมหานคร

๗ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕ ตอนท่ี ๓๑ ก วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
๘ โปรดดเูชงิอรรถที ่๕ ขางตน

กลาวโดยสรุป ความมั่นคงทางอาหาร หมายถึง การมี
อาหารท่ีเพียงพอ และประชาชนสามารถเขาถึงอาหารท่ีมีคุณคา
ทางโภชนาการไดอยางเพียงพอและตลอดเวลาโดยท่ีไมอยดูวย
ความหิวโหยหรืออดอยาก

๒. องคประกอบสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร

ความมัน่คงทางอาหารตามแนวคิดของ FAO ประกอบดวย
๔ องคประกอบสำคัญ ดงันี้

๒.๑ การมีอาหารที่เพียงพอ (Food Availability) คือ
การมีปริมาณอาหารที่มีคุณภาพท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอ

๒.๒ การเขาถงึอาหาร (Food Accessibility) คอื การท่ี
บุคคลสามารถเขาถึงทรัพยากรไดและมีสิทธิในการท่ีจะได
อาหารอยางเหมาะสมตามความจำเปนดานโภชนาการ

๒.๓ การใชประโยชนจากอาหาร (Food Utilization)
คือ บทบาทของอาหารท่ีมีตอความเปนอยูที่ดีของประชาชน
โดยการมีปรมิาณอาหารท่ีเพียงพอ มนี้ำสะอาดในการอุปโภค-
บรโิภค มสีขุอนามยั และการดแูลสขุภาพท่ีดี

๒.๔ อาหารมสีม่ำเสมอ (Food Stability) คอื ประชาชน
โดยรวม ครอบครัว และปจเจกบุคคลสามารถเขาถึงอาหาร
อยางเพียงพอตลอดเวลา
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๓ . ความสำคัญของความม่ันคงทางอาหาร

อาหารเปนหน่ึงในปจจัยส่ีซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจำเปน
ต อการดำรงชีวิตของมนุษยและการมีสุขภาพทางกายท่ีดี
ความม่ันคงทางอาหารจึงเปนเร่ืองสำคญัท้ังในปจจบุนัและอนาคต๙

โดยในชวงหลายปที่ผานมา นานาประเทศตางตองเผชิญกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนพายุ
น้ำทวม หรือแผนดินไหว ซึ่งภัยธรรมชาติเหลาน้ีลวนสงผล
กระทบตอการผลิตอาหาร หลายประเทศตกอยูในภาวะวิกฤติ
ขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะเม่ือผลผลิตทางการเกษตร
มีราคาแพง และไมสามารถผลิตไดเพียงพอตอความตองการ
หลาย ๆ ประเทศจึงมีความพยายามท่ีจะรวมกันฝาวิกฤติ
เพ่ือกอใหเกิดความม่ันคงทางอาหารข้ึน รวมท้ังประเทศไทยดวย๑๐

จากรายงานการศึกษาวิจัยของสถาบันระหวางประเทศ
เพ่ือการคาและการพัฒนา ป ๒๕๕๓ สรุปไดวา ปจจัยสำคัญ
ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารประกอบดวย
การเปล่ียนแปลงภูมอิากาศท่ีสงผลตอผลติภาพการผลิตในภาค
การเกษตรและสงผลตอเนื่องถึงอุปทานอาหาร ประชากรโลก
ทีม่แีนวโนมเพิม่ขึน้ภาวะวิกฤติพลงังานทีส่งผลใหเกิดการปรบัเปลีย่น
จากการปลูกพืชอาหารไปปลูกพืชพลังงานมากข้ึน การเกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปดเสรีทางการคาบางกรณีที่สงผลให
ราคาสินคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น

จากรายงาน global food policy ซึง่จดัทำโดย international
food policy research พบวา ราคาสินคาอาหารโลกปรบัตวั
สูงข้ึนอยางตอเน่ืองมาต้ังแตป ๒๕๕๐ และสงผลใหประชากร
หลายรอยลานคนท่ัวโลกประสบกับภาวะหิวโหยและขาด
สารอาหาร และรายงานขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ ป ๒๕๕๕ ไดเสนอตัวเลขเชิงประมาณการวา
อกี ๑๐ ปขางหนาราคาธัญพืชจะสูงข้ึนรอยละ ๑๐ ราคาเน้ือสัตว
จะสูงขึ้นรอยละ ๓๐ ปริมาณความตองการจะเพ่ิมขึ้นสูงถึง
รอยละ ๗๐ ดังนั้นความมั่นคงทางอาหารจึงเปนประเด็น
เชิงนโยบายการพัฒนาท่ีมีความสำคัญย่ิง๑๑

การเตรียมพรอมรับมือกับวิกฤติการณความม่ันคงทางอาหาร
ที่ประชากรโลกตองประสบกับความอดอยากหิวโหยและ
ทพุโภชนาการอันเน่ืองมาจากปญหาราคาน้ำมนัท่ีสงผลใหราคา
อาหารสูงข้ึนจนเกิดภาวะการขาดแคลนอาหารไปท่ัวโลกซ่ึงเร่ิมจาก
การประชมุสดุยอดวาดวยเร่ืองอาหารโลก (World Food Summit)
ครั้งแรก โดย FAO ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อป ๒๕๓๙
โดยไดมีการกำหนดกรอบนโยบายผลักดันใหเกิดความม่ันคง
ดานอาหารในระดบัโลกขึน้ และการประชมุคร้ังที ่๒ เมือ่ป ๒๕๔๕
เพ่ือตดิตามผลการดำเนินงานในชวง ๕ ป ทีผ่านมา รวมทั้งการ
ประชมุครัง้ท่ี ๓ เมือ่ป ๒๕๕๒ นอกจากน้ี ยังมีการประชุมในเวที
ระดับผูนำของประเทศท่ีจัดโดย FAO และยังมีการประชุม
นานาชาติระดับรัฐมนตรีอีกหลายคร้ัง โดยเฉพาะในชวงหลัง
เกิดวิกฤติการณดานอาหาร (Food Crisis) ในชวงป ๒๕๕๑-
๒๕๕๒ เชน การประชุมของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดานอาหาร
ของ APEC ที่ประเทศญี่ปุน การประชุมรัฐมนตรีเกษตรระดับ
ภูมภิาคเอเชียแปซฟิกของ FAO ทีป่ระเทศเกาหลีใต และการประชมุ
โตะกลมระดับรัฐมนตรีที่ประเทศเวียดนาม รวมท้ังการประชุม
ระดับเจาหนาท่ีหรือผูเชี่ยวชาญอีกหลายประเทศในป ๒๕๕๓
และคร้ังลาสุดการประชุมสมชัชาวชิาการความม่ันคงทางอาหาร
ประจำป ๒๕๕๕๑๒

๔. สถานการณความม่ันคงทางอาหารในภูมิภาคเอเชีย

อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในภูมิภาคเอเชียท่ีเพ่ิมขึ้น
ทุกขณะ ประกอบกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีขอจำกัด
มากข้ึน ตนทุนการผลิตปรับตัวสูงข้ึนตลอดเวลา และผลผลิต
ทางการเกษตรไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยางตอเน่ือง
จงึทำใหเกิดปญหาความไมมัน่คงทางอาหารในภูมภิาคเอเชียข้ึน๑๓

โดยภูมภิาคเอเชียและแปซิฟกมปีระชากรมากท่ีสดุ ๓,๒๕๖ ลานคน
มีประชากรอดอยาก ๕๑๙ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๖ และ
FAO ไดคาดการณวาในป ๒๕๕๓ ประชากรจำนวน ๕๗๘ ลานคน
ในเอเชียและแปซิฟกจะมีภาวะการขาดสารอาหาร๑๔

๙ ปวรรัตน  พรรธนประเทศ, ความม่ันคงทางอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๐ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, ความมั่นคงทางอาหาร...เร่ิมจากครัวชุมชน (ออนไลน), แหลงที่มา http://www.thaihealth.go.th
๑๑ อาเซียนกับบทบาทดานความม่ันคงทางอาหาร กรุงเทพธุรกิจ [ออนไลน], แหลงท่ีมา http://www.facebook.com2Asian knowledge Institute/posts
๑๒ โปรดดเูชงิอรรถที ่๖ ขางตน
๑๓ สถานการณความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเอเชีย (ออนไลน), แหลงที่มา http://www.eastasiawatch.in.th
๑๔ สุวรรณี  คำม่ัน, รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เอกสารความมั่นคงดานอาหารระดับนานาชาติ
และระดับประเทศ, ๕ กันยายน ๒๕๕๔
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๔.๑ สาเหตุของความไมม่ันคงทางอาหาร๑๕ ไดแก
วิกฤติดานอาหารและพลังงาน การเติบโตของประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหมและภัยคุกคามจากปญหาการเปล่ียนแปลงของภูมอิากาศ
เปนสาเหตุสำคัญของความไมมั่นคงทางอาหาร นอกจากน้ี
ยังมสีาเหตุอืน่ ๆ อกี เชน

๔.๑.๑ ปญหาความ เ ส่ื อม โทรมของฐาน
ทรพัยากรอาหาร ไดแก การลดลงของพ้ืนท่ีปาไม การเส่ือมโทรม
ของดิน และปญหาของทรัพยากรน้ำ

๔.๑.๒ ปญหาของระบบการผลิตอาหารที่
ไมย่ังยืน ไดแก ปญหาพันธุกรรมในการผลิตอาหาร การพ่ึงพา
ปยุและสารเคมีการเกษตร และการลดลงของเกษตรกรรายยอย
และการขยายตัวของธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ

๔.๑.๓ ปญหาโครงสรางของท่ีดินทำกินและ
สิทธิในการเขาถึงทรัพยากร

๔.๑.๔ บทบาทของการคาปลีกขนาดใหญที่มี
บทบาทมากขึ้นในระบบอาหาร

๔.๑.๕ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
และผลกระทบตอการผลิตอาหาร

๔.๑.๖ ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาและ
ความตกลงระหวางประเทศตอระบบอาหาร

๔.๑.๗ ปญหาสุขภาวะท่ีเกิดจากระบบอาหาร
๔.๑.๘ การแผขยายของอาณานิคมทางอาหาร
๔.๑.๙ วัฒนธรรมอาหารตางชาติครอบงำ

วัฒนธรรมอาหารทองถิ่น
๔.๑.๑๐ การขาดนโยบายเก่ียวกับความมั่นคง

ทางอาหาร

๕. ความม่ันคงทางอาหารของประเทศไทย

ประเทศไทยแมจะไดชื่อวาเปนประเทศผูสงออกอาหาร
รายใหญในอนัดบัตน  ๆของโลก โดยติดอนัดบั ๑ ใน ๑๐ ของโลก
แตยังปรากฏวา มีประชาชนอีกเปนจำนวนมากท่ียังไมมี
ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจากขอมูลขององคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาตไิดระบไุววา ในชวงป ๒๕๔๗-๒๕๔๙
ประเทศไทยมปีระชากรเปนผขูาดสารอาหารถงึรอยละ ๑๗ ทำให
การเจรญิเติบโตของเดก็อยใูนอตัราทีต่่ำ และขอมลูของกระทรวง
ศึกษาธิการท่ีระบุวา ยังมีเด็กนักเรียนรอยละ ๗ ที่ไมไดรับ
อาหารเพียงพอ๑๖

๑๕ โปรดดเูชงิอรรถที ่๙ ขางตน
๑๖ วรรณภา  บูชา, ความมั่นคงทางอาหาร...เริ่มจากครัวชุมชน (ออนไลน), แหลงที่มา http://www.thaihealth.go.th
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๕.๒.๓ ขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ทำใหการ
แขงขนัทางการคาสูงขึน้ ประเทศท่ีผลติสนิคาไดถูกกวาคุณภาพ
ดีกวาก็จะไดเปรยีบ ซึง่สามารถนำไปขายยังตางประเทศไดอยาง
เสรีมากขึ้น กรณีของประเทศไทยถามีการนำเขาสินคาอาหาร
จากตางประเทศปริมาณมากจะทำใหแขงขันกับผผูลติในประเทศ
หากผูผลิตไทยแขงขันไมไดก็อาจตองเลกิการผลิตไป ซึง่จะนำ
ไปสูการลดลงของจำนวนผูผลิตอาหารในประเทศไทย และจะ
ทำใหประเทศไทยอาจสูญเสียความมัน่คงทางอาหารในอนาคตได

๕.๒.๔ การเปล่ียนแปลงการใชทีด่นิ โดยเฉพาะ
ที่นำไปทำประโยชนอยางอื่นทำใหผลผลิตพืชอาหารโดยรวม
ลดนอยลง

๕.๒.๕ โรคและแมลงศตัรพืูช และโรคระบาดสตัว
กอใหเกิดความสูญเสียตอผลผลิต

๕.๒.๖ ท่ีดินเพ่ือการผลิตพืชอาหารมีจำกัดและ
มีแนวโนมลดลงทุกปในอนาคตจะสงผลกระทบตอความมั่นคง
ทางอาหารไดเพราะความตองการอาหารมีเพ่ิมมากขึ้นทุกป
จากการเพ่ิมขึ้นของประชากร

๕.๒.๗ รายไดของเกษตรกรท่ีผลิตพืชอาหาร
มีผลตอบแทนไดไมคุมกับการลงทุน จะสงผลใหเกษตรกร
เปลีย่นจากการปลูกพืชอาหารไปปลกูพืชชนดิอืน่หรอืทำกิจกรรม
อื่นท่ีใหผลตอบแทนที่สูงกวา

๖. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมความม่ันคงทาง
อาหาร

ประเทศไทยไดดำเนินการท่ีเก่ียวของกับการสรางความ
มัน่คงทางอาหารต้ังแตป ๒๕๕๑ โดยไดมกีารแตงต้ังคณะกรรมการ
อาหารแหงชาตขิึน้ในป ๒๕๕๑ และไดจดัทำกรอบยทุธศาสตร
การจัดการดานอาหารของประเทศไทยในป ๒๕๕๓ รวมทั้ง
รฐับาลไดสงเสริมความม่ันคงทางอาหาร๒๐ ดังน้ี

๕.๑ สถานการณดานความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศไทย

ความม่ันคงทางอาหารของประเทศไทยในปจจบุนั
กำลังถูกทาทายจากภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศ
ในระดบัประเทศนอกจากปญหาในเชิงนโยบายของรัฐทางดาน
การเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย และความเหล่ือมล้ำ
ทางสังคมแลว ระบบเกษตรกรรมและอาหารของไทยยังตอง
เผชิญกับสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
ย่ิงขึ้น จากภาวะภัยพิบัติไดชี้ใหเห็นถึงวิกฤติของการกระจาย
อาหาร นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีการนำเขาสารเคมีการเกษตร
เพ่ิมมากขึ้นกอใหเกิดโรคจากการปนเปอนในอาหารและปญหา
ดานการจัดการท่ีดนิสงผลใหเกษตรกรไมมทีีด่นิทำกิน๑๗ และจาก
ขอมลูดชันชีีวั้ดความมัน่คงทางอาหารของโลก หรอื Global Food
Security Index ไดจดัลำดับประเทศท่ีมคีวามม่ันคงทางอาหาร
มากที่สุด คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ประเทศ
เดนมารก นอรเวย และฝร่ังเศส ในสวนของประเทศไทยจัดอยใูน
ลำดับที่ ๔๕ จาก ๑๐๕ ประเทศท่ัวโลก นับเปนอันดับที่สอง
ของอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย๑๘

๕.๒ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหาร
ของประเทศไทย๑๙

๕.๒.๑ การเปล่ียนแปลงภูมอิากาศโลก (Climate
Change) กอใหเกิดภัยธรรมชาติ และปญหาภาวะโลกรอน
มีแนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

๕.๒.๒ ภาวะโลกรอนจะทำใหผลผลติเฉล่ียตอไร
ลดลง

๑๗ การประชุมสมัชชาวิชาการความม่ันคงทางอาหาร ประจำป ๒๕๕๕, อิสรภาพทางพันธุกรรม อธิปไตย และความม่ันคงทางอาหาร
ระหวางวันท่ี ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑๘ จดีพีีโตไมใชคำตอบแกความอดอยาก ไทยไดที ่๔๕ ความมัน่คงอาหารโลก, ไทยรัฐออนไลน, แหลงท่ีมา http://www.thairath.co.th
๑๙ โปรดดเูชงิอรรถที ่๖ ขางตน
๒๐ โปรดดเูชงิอรรถที ่๖ ขางตน
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๖.๑ การจดัทำยทุธศาสตรสนิคาเกษตร โดยเฉพาะ
สินคาท่ีเปนอาหารทั้งดานพืช ปศุสัตว และประมง เพ่ือชวยให
สามารถกำหนดปริมาณการผลิตตามความตองการ เพ่ือรับ
ประกันความเพียงพอของอาหารท่ีจะบริโภคในประเทศและ
การสงออก

๖.๒ มาตรการการอนญุาตใหนำเขาสนิคาจากตาง
ประเทศกรณีจำเปน ในกรณีสินคาในประเทศขาดแคลน
โดยรฐับาลจะลดภาษีหรือลดเง่ือนไขตาง ๆ ในการนำเขาเปนกรณี
พิเศษเพ่ือใหเพียงพอตอการใชในประเทศ เชน การนำเขา
ถ่ัวเหลือง กากถ่ัวเหลือง และขาวโพดเล้ียงสัตว

๖.๓ การสงเสริมการลงทุนดานการเกษตรใน
ตางประเทศ ซึ่งเปนมาตรการเชิงรุก โดยรัฐบาลไดสงเสริม
ใหภาคเอกชนไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน แลวสงกลับมา
ประเทศไทย โดยลดเง่ือนไขการนำเขา เชน โครงการภายใต
ขอตกลง ACMECS ซึง่สวนหน่ึงเปนพืชอาหารสัตว ไดแก ขาวโพด
เล้ียงสัตว

๖.๔ การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหัูว โดยสงเสรมิใหเกษตรกรเขาใจ
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใชในการดำรงชีวิต
ประจำวัน

๖.๕ การจัดทำยุทธศาสตรอาหารปลอดภัย
(food safety) ซึง่จะครอบคลมุถงึหวงโซอาหารของกระบวนการ
ผลิตจากไรนาสูโตะอาหาร หรือจากผูผลิตสูผูบริโภค

๖.๘ การสรางหลักประกันในการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรใหมีความม่ันคง โดยการจัดใหมีกองทุน
สวัสดิการชาวนา

๖.๙ การจัดระบบการปลูกขาว เพื่อใหการปลูกขาว
มีความมั่นคงย่ังยืน และมีมาตรการสำรองขาวในกรณี
ฉุกเฉิน โดยเปนความรวมมือกันระหวางประเทศสมาชิก
ASEAN และอกี ๓ ประเทศ คอื จนี ญ่ีปนุ และเกาหลีใตภายใต
โครงการ APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice
Reserve)  โดยมี วัตถุประสงค เ พ่ือชวยเหลือประเทศ
สมาชกิอาเซียนบวกสามท่ีประสบภัยพิบตัฉิกุเฉินจากธรรมชาติ
ดวยการทำสัญญาซ้ือขายขาวลวงหนาและการบริจาคขาว
แบบใหเปลาแลวแตกรณี โดยตองสอดคลองกับระเบียบ
ขององคการการคาโลก (WTO) เพ่ือไมใหบิดเบือนการคาขาว
ในตลาดโลก ซึง่มฝีายเลขานุการต้ังอยใูนประเทศไทยท่ีสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๒๑

๖.๑๐ ในสวนของภาคธุรกิจการเกษตร รัฐบาลได
สงเสรมิการผลิตใหสามารถแขงขนัในตลาดโลกได โดยเนน
การผลิตท่ีไดคุณภาพมาตรฐานสากล

นายกรัฐมนตร ี(นางสาวย่ิงลกัษณ  ชนิวัตร) ไดเสนอให
ประเทศไทยเปนแหลงของความมั่นคงทางอาหารของโลก
ในการประชุมกลุมผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปกท่ีสหพันธรัฐรัสเซีย
โดยจะนำเอาผลงานดานการวิจัยมาเพ่ิมผลผลิตทางอาหาร
และใช เทคโนโลยีให เ กิดประโยชนในการถนอมอาหาร
และแปรรูปอาหารไทย เน่ืองจากประเทศไทยมองเห็นประโยชน
ของการสงออกอาหาร และการเปนศูนยกลางของการขนสง
อาหารใหเพียงพอตอการบริโภคของโลก๒๒

๒๑ ขอมลูองคกรสำรองขาวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (APTERR) [ออนไลน] แหลงท่ีมา http://www.oae.go.th
๒๒ นายกรัฐมนตรดีนัไทยเปนแหลงความม่ันคงทางอาหารโลก, ขาวเดลินวิส [ออนไลน] วันองัคารท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕,
แหลงที่มา http://www.dailynews.co.th

๖.๖ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
ไดแก การจดัหาแหลงน้ำ และพัฒนาระบบชลประทาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต

๖.๗ มาตรการคุมครองท่ีดินเพื่อการเกษตร
และมาตรการควบคมุการลงทนุดานการเกษตรจากตางประเทศ
โดยรัฐบาลจะตองดูแลเง่ือนไขการลงทุนการผลิตสินคาเกษตร
โดยเฉพาะสินคาอาหารเปนพิเศษ

น.ส. ย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ไดเขารวมประชุมผนูำเขตเศรษฐกจิเอเปก ครัง้ท่ี ๒๐
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๕
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๒๓ “ย่ิงลกัษณ” ถึงคูเวตขยายความรวมมอืความม่ันคงทางอาหาร-พลังงาน ถกสุดยอดผนูำเอเชีย, ขาวสด (ออนไลน) แหลงท่ีมา http://ww.khaosod.co.th
๒๔ โปรดดเูชงิอรรถที ่๖ ขางตน

ในการประชุมสุดยอดผูนำกรอบความรวมมือเอเชยี หรอื  ACD ทีป่ระเทศคูเวต ระหวางวันท่ี
๑๕-๑๗ ตลุาคม๒๕๕๕ ไดมกีารพูดถึงความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ซึ่งตองทำความรวมมือ
ใหเกิดเปนรูปธรรม โดยประเทศไทยไดเสนอเปนเจาภาพในการจัดประชุมครัง้ตอไปในป ๒๕๕๘ เน่ืองจาก
ไทยมีความพรอมดานแหลงอาหารของโลกและตองการความมั่นคงดานพลังงาน ทั้งนี้ การประชุม
ACD เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ๑๐ ปที่แลว โดยการริเริ่มของประเทศไทยและมีการประชุมระดับรัฐมนตรี
อยางตอเน่ือง ซึ่งการประชุมที่ประเทศคูเวตคร้ังน้ีถือเปนครั้งแรกในการประชุมระดับผูนำโดยมี
สมาชกิ ๓๒ ประเทศเขารวม ซึง่ผนูำท่ีเขารวมการประชมุตางตองการใหเกิดความรวมมอืทีเ่ปนรปูธรรมและ
เห็นควรใหมีการประชุมระดับผูนำอยางตอเน่ืองตอไป๒๓

สรุป ในภาพรวมระดับประเทศแลว ประเทศไทยไดมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับ
วิกฤติการณความมั่นคงทางอาหาร โดยรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนกฎหมายท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความมัน่คงทางอาหารทีย่ั่งยืนและไดวางกรอบ
ยุทธศาสตรการจัดการอาหารของประเทศใน ๓ ดาน คือ (๑) คุณภาพและความปลอดภัยดานอาหาร
(๒) ความม่ันคงดานอาหาร และ  (๓) อาหารศึกษา เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการดานอาหารของประเทศไทย
ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว แตอยางไรก็ตามจะประมาทไมได โดยเฉพาะเร่ืองภาวะโลกรอนและ
ภัยธรรมชาติทีอ่าจจะทวีความรุนแรงข้ึนในอนาคต นอกจากน้ียังมปีระชากรจำนวนหน่ึงท่ีเขาไมถึงอาหาร
เพราะขาดท่ีดินทำกิน  หรือมีรายไดไมเพียงพอ ดังนั้น การพัฒนาชนบทเพื่อสรางโอกาสสรางงาน
สรางรายไดใหแกประชาชนผูดอยโอกาสจึงเปนเร่ืองสำคัญท่ีภาครัฐตองเรงรัดดำเนินการควบคู
กับการพัฒนาการเกษตรตอไป ซึ่งจะทำใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเขาถึงอาหารไดมากขึ้น๒๔

น.ส. ย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ไดเดินทางไปรวมประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือเอเชีย

(Asia Cooperation Dialogue:  ACD)
ณ ประเทศคูเวต เม่ือวนัท่ี ๑๕-๑๗ ตลุาคม ๒๕๕๕
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พระราชบญัญัตริถยนต (ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖

แกไขเพ่ิมเติมความใน (๓) ของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ เน่ืองจากปจจุบันไดมีการปรับปรุงการบริหารราชการ ทำใหมี
หนวยงานของรัฐรปูแบบตาง ๆ เกิดขึน้เพ่ิมเติมจากหนวยงานทางราชการท่ีมอียเูดิม อกีท้ังหนวยงานทางราชการเดิม
บางหนวยก็ไดมีการปรับเปลี่ยนฐานหรือรูปแบบการดำเนินการใหม อันมีผลทำใหหนวยงานน้ัน ๆ มิไดมีฐานะเปน
กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานตามท่ีกฎหมายกำหนดใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีประจำป
อยางไรก็ดี เน่ืองจากหนวยงานท่ีเกิดขึ้นหรือปรับเปลี่ยนใหมนั้นมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ สมควรแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายวาดวยรถยนตเพ่ือใหรถของหนวยงานดังกลาวไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีประจำป

เลม ๑๓๐ ตอน ๔๙ ก วันท่ี ๗ มถุินายน ๒๕๕๖ หนา ๑

พระราชบญัญัตปิองกันและปราบปรามการมสีวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๖

เน่ืองจากกฎหมายท่ีมอียใูนปจจบุนัยังไมสามารถใชบงัคับเพ่ือดำเนินคดกัีบการกระทำความผิดฐานมสีวนรวม
ในองคกรอาชญากรรมขามชาตไิดอยางมปีระสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยไดลงนามในอนุสญัญาสหประชาชาติ
เพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาตทิีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองคกรจงึสมควรกำหนดลกัษณะความผิดใหครอบคลมุการกระทำ
ดังกลาว รวมท้ังกำหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนการกระทำความผิด

เลม ๑๓๐ ตอน ๕๕ ก วันท่ี ๒๖ มถุินายน ๒๕๕๖ หนา ๑

พระราชบัญญัติ

เรือ่งสำคญัทีป่ระกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา
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กฎกระทรวง

กฎ ก.พ. วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรอืนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคณุสมบตัท่ัิวไป
หรอืมีลกัษณะตองหาม กรณหียอนความสามารถ บกพรองในหนาที ่หรอืประพฤตตินไมเหมาะสม
กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีตองรับโทษจำคกุในความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือ
ความผดิลหโุทษ หรอืตองรบัโทษจำคุกโดยคำสัง่ศาล  พ.ศ.  ๒๕๕๖

เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปดวยความยุตธิรรมและปราศจากอคติ โดยคำนงึถึงผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพ
ของราชการ และเปนประกันความเปนธรรมแกขาราชการพลเรือนสามัญ

เลม ๑๓๐ ตอน ๔๙ ก วันท่ี ๗ มถุินายน ๒๕๕๖ หนา ๔

กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนยีมการเก็บรกัษาไปรษณยีภณัฑตางประเทศในโรงพกัสนิคา พ.ศ. ๒๕๕๖

เน่ืองจากบริษัท ไปรษณียไทย จำกัด ไดสรางโรงพักสินคาเพ่ือเก็บรักษาไปรษณียภัณฑตางประเทศ
ที่นำเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งยังไมผานพิธีการศุลกากรและยังไมไดตรวจมอบไปจากอารักขาของศุลกากรแทน
การเก็บรักษาไวในคลังสินคาของศุลกากร ซึ่งการดำเนินการดังกลาวเปนข้ันตอนหน่ึงในการสงไปรษณียภัณฑ
ตางประเทศไปยังผรูบัซึง่มีสญัญาสากลไปรษณียกำหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมได

เลม ๑๓๐ ตอน ๕๒ ก วันท่ี ๑๗ มถุินายน ๒๕๕๖ หนา ๘

กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธรุกิจนำเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๖

เพ่ือเปนการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนญุาตประกอบธรุกจินำเท่ียว

เลม ๑๓๐ ตอน ๕๒ ก วันท่ี ๑๗ มถุินายน ๒๕๕๖ หนา ๑

กฎกระทรวงงดรบัจดทะเบยีนรถท่ีประกอบจากชิน้สวนของรถทีใ่ชแลวท่ีนำเขามาจากตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๖

เน่ืองจากปจจุบันไดมีการนำเขาชิ้นสวนของรถที่ใชแลวมาจากตางประเทศมาประกอบและจดทะเบียน
เปนรถใหมจำนวนมากเพ่ือหลีกเล่ียงภาษีอากรในประเทศ

เลม ๑๓๐ ตอน ๕๒ ก วันที ่๑๗ มถุินายน ๒๕๕๖ หนา ๑๑

กฎกระทรวงการขอและการใหความชวยเหลือ การสงเสริม หรือการสนับสนุนและคุณสมบัติ
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม กลมุวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมหรือองคการเอกชน
ท่ีมีสทิธิขอความชวยเหลอื สงเสรมิ หรือสนบัสนนุจากกองทุนสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๕๖

เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการใหความชวยเหลือ การสงเสริม หรือการ
สนับสนุนและคุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือองคการ
เอกชนท่ีมีสิทธิขอความชวยเหลือ สงเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เลม ๑๓๐ ตอน ๕๕ ก วันท่ี ๒๖ มถุินายน ๒๕๕๖ หนา ๑๕

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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แนะนำโดย สภุาวดี  เลิศสถิตย

PPPPPrice Pritchetrice Pritchetrice Pritchetrice Pritchetrice Pritchetttttt

»ÃÐÇÑμÔ¼ŒÙà¢ÕÂ¹»ÃÐÇÑμÔ¼ŒÙà¢ÕÂ¹»ÃÐÇÑμÔ¼ŒÙà¢ÕÂ¹»ÃÐÇÑμÔ¼ŒÙà¢ÕÂ¹»ÃÐÇÑμÔ¼ŒÙà¢ÕÂ¹

Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍ§âÅ¡ãËŒºÇ¡ : Hard OptimismË¹Ñ§Ê×ÍÁÍ§âÅ¡ãËŒºÇ¡ : Hard OptimismË¹Ñ§Ê×ÍÁÍ§âÅ¡ãËŒºÇ¡ : Hard OptimismË¹Ñ§Ê×ÍÁÍ§âÅ¡ãËŒºÇ¡ : Hard OptimismË¹Ñ§Ê×ÍÁÍ§âÅ¡ãËŒºÇ¡ : Hard Optimism
เปนหนังสือที่จะเผยเคล็ดลับสูความสำเร็จจากการมองโลกในแงดี
เขียนโดย Price Pritchett แปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทย
โดย ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ หนังสือเลมนี้จะสอนใหเรามองโลก
ในดานบวกมากข้ึน ชวยปรับเปล่ียนมุมมองเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ
ใหกลายเปนดานบวกมากข้ึน

หนังสือเลมน้ีจะบอกใหทราบถงึพลงัแหงการมองโลกในแงดี
ที่จะชวยใหชีวิตพบกับความสุข ความสงบ และความสำเร็จในชีวิต
ซึง่จะทำใหเราสามารถแกปญหาไดตรงจุดถาเราลองปรับเปล่ียนความคิด
ในการมองเรื่องราย หันมามองปญหาในดานบวกบางจะทำใหเรา
มีสุขภาพจิตที่ดี หลายองคกรพิจารณารับคนโดยดูเรื่องทัศนคติ
เปนสำคัญ เพราะเช่ือวาถาคนคนน้ันมีทัศนคติที่ดีตอองคกรแลว
การทำงานรวมกันก็ไมใชเร่ืองยาก เชนเดียวกับท่ีหลายองคกร
เช่ือวาหากคนในองคกรคิดบวกก็จะสามารถนำพาองคกรฟนฝา
อุปสรรคไปสูความสำเร็จไดอยางงายดาย คนที่ประสบผลสำเร็จ
มักจะคิดในแงบวกเสมอ ทักษะการมองเชิงบวกสามารถเรียนรูและ
ฝกฝนได คณุสามารถท่ีจะพัฒนาทักษะการมองเชิงบวกไดเชนเดียวกับ
การพัฒนาทักษะดานอ่ืน ๆ เชนกัน การคิดบวกมีความสำคัญ
แตหัวใจสำคัญของการคิดบวก คือ การไมคิดลบ

หนงัสือมองโลกใหบวกจะบอกถึงวธิกีารคดิอยางมหีลกัการ
และคดิอยางรอบคอบเกีย่วกับสิง่ตาง ๆ ในชวีติ โดยมงุเนนไปทีพ่รสวรรค
มากกวาการมองในส่ิงท่ีเลวรายตาง ๆ เนนย้ำท่ีโอกาสแทนท่ีจะใสใจกบั
อปุสรรค ซึง่จะชวยอธบิายเหตุการณตาง ๆ ทีจ่ะเอือ้ใหเกดิประโยชน
สูงสุดและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีทัศนคติ
ทีด่แีละมคีวามหวงัในชวีติจะชวยกำหนดทิศทางสเูปาหมาย และเปน
แรงผลักดนัใหประสบความสำเรจ็ในชวีติได จติใจทีค่ดิแงบวกจะทำให
เราคิดแตสิ่งท่ีดี ๆ ไดมากมาย เชน ทำใหเราคิดวาเราตองทำใหได
แทนท่ีจะปฏิเสธวาทำไมได เราสามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ ได
ไมใชปลอยใหสถานการณควบคุมเรา ทำใหเราไดคิดวา เราจะนำ
จดุแข็งและความสามารถของเรามาเปนพลังในการทำงานไดอยางไร
ทำใหเรามองส่ิงตาง ๆ ในแงบวกและคิดวาทุกอยางเปนไปได

       

บวกHARD OPTIMISM“ ”

หิง้หนังสอื

Price Pritchett Price Pritchett Price Pritchett Price Pritchett Price Pritchett à»š¹¹Ñ¡¾Ù́  à»š¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Ø̧Ã¡Ô̈
áÅÐà»š¹¹Ñ¡à¢ÕÂ¹·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§ªÒÇÍàÁÃÔ¡Ñ¹ ¼Å§Ò¹
¡ÒÃà¢ÕÂ¹Ê‹Ç¹ãË ‹μỐ ÍÑ¹ Ñ́ºË¹Ñ§Ê×Í¢ÒÂ Ṍ àª‹¹ Carpe
Manana 10 ÇÔ¸Õ¡ÒÃà»š¹¼ŒÙ¹Ó·ÕèÊÓ¤Ñ ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¨Ñ´¡ÒÃä»Ê‹ÙÍ¹Ò¤μ
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ทองถ่ินควรรูฉบับนี้ นำเสนอใน ๒ ประเด็นซึ่งเก่ียวของกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ คอื

(๑) การใชอำนาจของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๕ ซึ่งมีเจตนารมณในการกำกับดูแลกิจการตาง ๆ
ที่เก่ียวของกับการสาธารณสุขซึ่งเก่ียวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษยในดานตาง ๆ และกำหนดมาตรการ
กำกับดูแลและปองกันเก่ียวกับการอนามัยส่ิงแวดลอมอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพของสังคมปจจุบัน เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งใหผูดำเนินกิจการที่กำหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุม
โดยไมไดรับใบอนุญาตแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง และถาผูดำเนินกิจการไมแกไขเจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังใหผูนั้น
หยุดดำเนินกิจการน้ันไวทันทีเปนการช่ัวคราวจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตองได

(๒) การกำหนดเวลาเปดและปดตลาดในขอกำหนดของทองถ่ิน กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๘ กำหนดใหการเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดมีเจตนารมณที่จะให
เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดเวลาเปดและปดตลาดใหเหมาะสมตอสภาพของทองถ่ิน สุขอนามัยของประชาชน และการรักษา
สภาพสิง่แวดลอมของทองถิน่น้ัน การใชบงัคบัขอ ๑๘ แหงกฎกระทรวงฯ นีต้องสอดคลองกบัมาตรา ๓๕ (๓) แหงพระราชบญัญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย กลาวคือ เจาพนักงานทองถ่ินมอีำนาจกำหนดเวลาการเปดและปดตลาด โดยตองออกเปน

ขอกำหนดทองถ่ินและกำหนดเวลาการเปดและปดตลาดใหชัดเจน

คดัเลอืกโดย จติตา  กิตตเิสถียรนนท

ทองถ่ินควรรู
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เรือ่งเสรจ็ท่ี ๔๘๖/๒๕๕๖

 บนัทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรือ่ง  แนวทางการปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(กรณกีารใชอำนาจของเจาพนกังานทองถิน่ตามมาตรา ๔๕ และ
การกำหนดเวลาเปดและปดตลาดในขอกำหนดของทองถิ่น)

 กรมอนามัยไดมีหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๗.๐๓/๕๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความไดวา คณะกรรมการสาธารณสุขไดมอบหมายใหกรมอนามัยในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการดังกลาวหารือ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือขอความเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ ดงันี้

๑) แนวทางการใชอำนาจของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๕
คณะกรรมการสาธารณสุขไดมคีำแนะนำ เร่ือง แนวทางการใชอำนาจตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๓๕ วา เจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถออกคำส่ังใหผูดำเนินกิจการโดยไมไดรับใบอนุญาตหยุดประกอบกิจการไวกอน
จนกวาจะไดรับใบอนุญาต แตใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นหยุดดำเนินกิจการพรอมทั้งดำเนินคดีกับผูนั้นทันที ซึง่กรุงเทพมหานครโตแยงวา
การออกคำส่ังใหหยุดดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดรับใบอนุญาตเปนแนวทางท่ีถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมายแลว เน่ืองจาก
ในบทบญัญัติไดใหอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินออกคำส่ังทางปกครองกรณีทีป่รากฏวามผีดูำเนินกิจการปฏิบตัไิมถูกตองตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข ซึง่การประกอบกิจการโดยไมไดรบัใบอนญุาตถือไดวาเปนการปฏิบตัไิมถูกตองตามกฎหมาย จงึเปนเหตุใหเจาพนักงานทองถ่ิน
มอีำนาจสัง่ใหผดูำเนนิกิจการแกไขหรือปรบัปรงุใหถูกตองได และมไิดเปนการใชอำนาจเกินเจตนารมณของกฎหมายหรือกระทบกระเทือน
ตอสถานภาพแหงสิทธิของผดูำเนินกิจการโดยมชิอบ อกีท้ังบทบญัญัติดังกลาวมิไดกำหนดเง่ือนไขวาการออกคำส่ังใหแกไขหรือปรับปรุง
ใหถูกตองนัน้จะตองทำเฉพาะกรณีทีเ่กิดหรอืมเีหตุอนัควรสงสัยวาจะเกิดอนัตรายรายแรงตอสขุภาพของประชาชนเทาน้ัน  นอกจากนี้
กรุงเทพมหานครไดอางคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๘๙/๒๕๕๑ ที่วางหลักไวโดยนัยวา แมจะเปนผูกระทำผิดฐานประกอบกิจการ
โดยไมไดรับอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินก็สามารถใชอำนาจตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวออกคำส่ังได

กรมอนามัยไดนำประเด็นดังกลาวเขาพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอหารือการดำเนินงานบังคับ
ใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ครั้งท่ี ๑-๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ และคณะอนุกรรมการฯ
มีความเห็นดังน้ี

(๑) จากคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีวา กรณีตรวจพบผูดำเนินกิจการตามท่ีกำหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุขประกอบกิจการโดยไมไดรบัใบอนญุาต ในทางปฏบิตัใิหถือวาผนูัน้ยังไมไดรบัสทิธิทีจ่ะประกอบกิจการใด ๆ ได
และการฝาฝนน้ันเปนการกระทำท่ีครบองคประกอบความผิดสำเร็จตามกฎหมายแลว จึงแนะนำใหเจาพนักงานทองถิน่มหีนงัสอืแจง
(ไมใชคำส่ัง) ใหผนูัน้หยุดดำเนินกิจการพรอมทัง้ใหดำเนินคดีกับผนูัน้ทันที  ซึง่เปนการปฏิบตัติามมาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๗๑
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ทั้งน้ี พระราชบัญญัติดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหใชอำนาจตามมาตรา ๔๕
ออกคำส่ังทางปกครองแตอยางใด

(๒) จากคำพิพากษาในประเด็นท่ีวาการประกอบกิจการโดยไมไดรบัใบอนุญาตเปนความผิดตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง
แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กับการฝาฝนคำสัง่ของเจาพนักงานทองถ่ินเปนความผิดตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึง่
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน นั้น เปนการกระทำท่ีเปนคนละกระทงความผิดกันจึงตองลงโทษแกผูตองหาทุกกระทงความผิด
ไมมีรายละเอียดวาศาลไดพิจารณาในประเด็นท่ีวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสามารถใชอำนาจตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสัง่ใหผดูำเนินกิจการ โดยไมไดรบัใบอนญุาตหยุดดำเนินกิจการทันทีหรอืไม จงึนาจะไมสามารถ
นำหลักดังกลาวมากำหนดเปนแนวทางการใชอำนาจตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดโดยตรง

(๓) ตามขั้นตอนการบังคับใชกฎหมาย กรณีที่พบผูดำเนินกิจการโดยไมไดรับใบอนุญาตถือเปนความผิดสำเร็จแลว
เจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจดำเนินคดีไดทันทีโดยไมตองผานข้ันตอนการออกคำส่ังอีกแตอยางใด และเห็นวาเจาพนักงานทองถ่ิน
ไมสามารถใชอำนาจตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสัง่ใหแกไขหรอืปรบัปรงุดานสขุลกัษณะ
ไดอีก เน่ืองจากจะขัดแยงกับกฎหมายท่ีกำหนดวาตองใหระยะเวลาในการปรับปรุงแกไขไวดวย การออกคำส่ังกรณีเชนน้ีจึงเทากับวา
เจาพนักงานทองถ่ินเปนผูรับรองสิทธิใหผูนั้นสามารถประกอบกิจการในชวงเวลาน้ันไดโดยไมตองมีใบอนุญาตแตอยางใด
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๒) การกำหนดเวลาเปดและปดตลาดในขอกำหนดของทองถ่ิน
สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชลบุรี ไดขอหารือกรมอนามัยเก่ียวกับการจัดทำรางเทศบัญญัติ

เร่ือง ตลาด พ.ศ. .... โดยในขอ ๒๐ กำหนดไววา “การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด”  ซึง่ขอความ
นี้คัดลอกมาจากขอ ๑๘ แหงกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ แตจังหวัดชลบุรีไมเห็นชอบกับการใชขอความ
ดังกลาวและเห็นวาเปนการใชอำนาจท่ีไมสอดคลองกับกฎหมายแมบทตามหนังสือตอบขอหารือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ที ่มท ๐๘๐๔.๓/๒๓๔๓ ลงวันท่ี ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๔

กรมอนามัยไดนำขอหารือดังกลาวเขาพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๒-๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๗
กุมภาพันธ ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการฯ เห็นวา ตามมาตรา ๓๕ (๓) แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกำหนดให
ราชการสวนทองถ่ินมอีำนาจออกขอกำหนดของทองถ่ินในการกำหนดเวลาเปดและปดตลาดท่ีราชการสวนทองถ่ินตองตราเปนขอกำหนด
โดยผานความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินกอนจงึมผีลบงัคับเปนการท่ัวไปกับทกุตลาดในเขตทองถ่ินน้ันและการกำหนดระยะเวลาเปดและปด
ตลาดจะตองกำหนดไวอยางชัดเจนอีกดวย  อยางไรก็ตาม หากราชการสวนทองถิ่นใดเห็นวาการกำหนดระยะเวลาเปดและปด
ตลาดจะทำใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติและสงผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูของประชาชน อาจไมกำหนดเวลาเปดและปดตลาด
ไวในขอกำหนดของทองถ่ินก็ได แตใหใชขอความวา  “การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด”  ซึง่จะ
มผีลใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนผมูอีำนาจควบคมุการเปดและปดตลาดแตละแหงไดโดยตองระบเุวลาเปดและปดตลาดไวในเงือ่นไขใบอนญุาต 
ทัง้น้ี ถือวาเปนการใชอำนาจตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัตวิิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

คณะกรรมการสาธารณสุขไดพิจารณาขอหารอืและความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ท่ี ๖๗-๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นวาประเด็นที่หารือท้ังสองเรื่องมีความซับซอนของขอกฎหมาย เก่ียวของกับกฎหมายหลายฉบับ
ความเห็นของคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีเขาพิจารณามีความแตกตางกัน รวมถึงผลของการพิจารณาจะสงผลตอการปฏิบัติงาน
ของราชการสวนทองถิ่นในวงกวาง จึงไดมอบหมายใหกรมอนามัยซึ่งเปนฝายเลขานุการหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพ่ือใหความเห็นในกรณีดังกลาวและใชเปนบรรทัดฐานกำหนดแนวทางการใชกฎหมายตอไป  ดังน้ัน กรมอนามัยจึงขอหารือวา

๑. เจาพนักงานทองถ่ินสามารถใชอำนาจตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสัง่
ทางปกครองใหผดูำเนินกิจการท่ีตองควบคมุตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขโดยไมไดรบัใบอนญุาตหยุดประกอบกิจการไวจนกวา
จะไดรบัใบอนญุาตไดหรือไม อยางไร

๒. ราชการสวนทองถ่ินสามารถใชขอความตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ ขอ ๑๘
กำหนดไวในขอกำหนดของทองถ่ินวาดวยตลาดท่ีออกตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดหรอืไม อยางไร

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ไดพิจารณาขอหารือของกรมอนามยัโดยมีผแูทนกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน) ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงและกรมอนามัย) ผูแทนกรุงเทพมหานคร และผูแทน
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศกัด์ิ จงัหวัดชลบรุ ี เปนผชูีแ้จงขอเท็จจรงิแลว มคีวามเห็น ดงัน้ี

ประเด็นท่ีหน่ึง เจาพนักงานทองถิ่นสามารถใชอำนาจตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ออกคำส่ังทางปกครองใหผดูำเนินกิจการท่ีตองควบคุมโดยไมไดรบัใบอนุญาตหยุดดำเนินกิจการไวจนกวาจะไดรบัใบอนุญาตไดหรือไม
อยางไร นั้น เห็นวา มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณในการกำกับ ดูแลกิจการตาง ๆ
ที่เก่ียวของกับการสาธารณสุขซึ่งเก่ียวพันกับความเปนอยูและสภาพแวดลอมของมนุษยในดานตาง ๆ และกำหนดมาตรการกำกับ
ดแูลและปองกันเกีย่วกับการอนามัยส่ิงแวดลอมอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคม
ปจจบุนัโดยหมวด ๗ แหงพระราชบัญญัตดิงักลาว ไดบญัญัตมิาตรการเพ่ือกำกับดแูลกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสขุภาพไวตามมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ซึ่งเปนมาตรการท่ีใชบังคับเปนการท่ัวไปแกกิจการท่ีกำหนดใหเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
เพ่ือประโยชนของรัฐในการกำกับดูแลและปองกันเก่ียวกับการอนามัยส่ิงแวดลอมเปนสำคัญ และใชกับผูดำเนินกิจการดังกลาว
ทุกคนในลักษณะท่ีเปนการคา ไมวาจะเปนผูดำเนินกิจการท่ีชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม การควบคุมดูแล
ผูดำเนินกิจการจึงรวมถึงผูดำเนินกิจการที่ไมไดรับใบอนุญาตดวย ซึ่งกรณีทำนองเดียวกันน้ี คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวม
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๔ คณะท่ี ๕ คณะท่ี ๗ และคณะท่ี ๘) ไดเคยใหความเห็นไวในบนัทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เร่ือง อำนาจส่ังการใหโรงงานระงับการกระทำท่ีฝาฝนและปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ วา บทบัญญัติ
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญัตขิึน้เพ่ือควบคมุผปูระกอบกจิการโรงงาน ไมวาจะเปนผปูระกอบกจิการ
โรงงานท่ีชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัตนิีห้รือไม ดงัน้ัน อำนาจสัง่การของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตราดังกลาว จงึครอบคลุม
ถึงผูประกอบกิจการโรงงานท่ีไมมีใบอนุญาตดวย
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา กรณีที่ตรวจพบผูดำเนินกิจการท่ีกำหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุม
โดยไมไดรบัใบอนญุาต จงึเปนความผิดตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง และตองระวางโทษตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขณะเดียวกัน การกระทำดังกลาวก็เปนการปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ขอกำหนดของ
ทองถ่ินหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติหรือคำส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีกำหนดไวเก่ียวกับการดำเนินกิจการน้ัน ตาม
มาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นยอมมีอำนาจตามบทบัญญัติดังกลาวส่ังให
ผดูำเนนิกิจการน้ันแกไขหรอืปรบัปรงุใหถูกตอง และถาผดูำเนนิกิจการไมแกไข เจาพนักงานทองถิน่จะสัง่ใหผนูัน้หยุดดำเนนิกิจการนัน้
ไวทันทีเปนการช่ัวคราวจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตองไดหรือในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาการดำเนินกิจการน้ันจะกอใหเกิด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นก็สามารถส่ังใหหยุดดำเนิน
กิจการน้ันไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได ซึ่งหากผูดำเนินกิจการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำส่ังดังกลาวก็เปนความผิดฐานไมปฏิบัติตามคำส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๕
ซึง่จะตองระวางโทษตามมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๘๙/๒๕๕๑
ดังน้ัน การท่ีเจาพนักงานทองถ่ินใชอำนาจตามมาตรา ๔๕ จึงเปนอีกมาตรการหน่ึงนอกเหนือจากมาตรา ๓๓ เพราะมาตรา ๓๓
เปนกรณีผูดำเนินกิจการท่ีตองมีการควบคุม โดยตองขอรับใบอนุญาต สวนมาตรา ๔๕ เปนเร่ืองของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามคำส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินไมวาผูดำเนินกิจการน้ันจะไดรับใบอนุญาตหรือไมก็ตาม อันเปนคนละกระทงความผิดกัน สำหรับ
กรณีตามทีห่ารอืนี ้ เจาพนักงานทองถิน่จงึสามารถใชอำนาจตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได

ประเดน็ท่ีสอง ราชการสวนทองถ่ินสามารถนำความตามขอ ๑๘ แหงกฎกระทรวงวาดวยสุขลกัษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่กำหนดวา “การเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด” ไปกำหนดไวในขอกำหนดของทองถิ่น
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดหรือไม อยางไร นั้น เห็นวา โดยท่ีตลาด
เปนสถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจำหนายสินคาอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ไมวา
จะมีการจำหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม จึงเปนสถานท่ีที่ตองกำหนดมาตรการกำกับดูแลและปองกันเก่ียวกับการ
อนามยัส่ิงแวดลอมอยางเพียงพอและมีประสทิธิภาพ ดวยเหตุดงักลาวมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงบัญญัติใหราชการสวนทองถ่ินมีอำนาจออกขอกำหนดของทองถิ่นเพ่ือกำหนดหลักเกณฑตาง ๆ ในการกำกับดูแลตลาด
รวมถึงการกำหนดเวลาเปดและปดตลาด และเพ่ือใหทองถ่ินตาง ๆ ออกขอกำหนดของทองถ่ินในเร่ืองดังกลาวเปนไปในแนวทาง
เดียวกันรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ
วิธีการและมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินกิจการตลาดใหถูกสุขลักษณะ เพ่ือใหทองถ่ินดำเนินการ
ตามแนวทางดังกลาว การท่ีขอ ๑๘ แหงกฎกระทรวงฯ กำหนดใหการเปดและปดตลาดตองเปนไปตามเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น
กำหนด มเีจตนารมณทีจ่ะใหเจาพนักงานทองถิน่กำหนดเวลาเปดและปดตลาดใหเหมาะสมตอสภาพของทองถิน่ สขุอนามยัของประชาชน
และการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมของทองถ่ินน้ัน การใชบังคับขอ ๑๘ แหงกฎกระทรวงฯ จึงตองสอดคลองกับมาตรา ๓๕ (๓)
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย กลาวคือ เจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจกำหนดเวลาการเปดและปดตลาด
ตามขอ ๑๘ แหงกฎกระทรวงฯ โดยตองออกเปนขอกำหนดทองถ่ินและกำหนดเวลาการเปดและปดตลาดใหชดัเจน ตามมาตรา ๓๕ (๓)
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

โดยท่ีกรณีตามท่ีหารือนี้ เปนปญหาในการออกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมาตรา ๖๐
และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดบัญญัตขิัน้ตอนการออกเทศบัญญัตไิวแลว เมือ่นายกเทศมนตรีซึง่เปน
เจาพนักงานทองถิน่พิจารณาแลว เห็นวาสมควรกำหนดเวลาเปดและปดตลาดแตละประเภทเปนเวลาใดนายกเทศมนตรตีองดำเนนิการ
ตามขั้นตอนเพ่ือเสนอใหสภาเทศบาลกำหนดเวลาเปดและปดตลาดที่แนนอนในเทศบัญญัติเพ่ือใชบังคับตอไป
 

อชัพร  จารุจนิดา

(นายอัชพร  จารจุนิดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๕๖
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ปรชัญา  เวสารัชช
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ประกาศ - ทานผูอานท่ีรังเกียจ หรอืไมสามารถ

ทนอานเร่ืองเก่ียวกับสิง่สกปรกได  ไมตองฝนขอใหรีบขาม
เรื่องนี้ ไปโดยดวน  เพราะเปนเ ร่ืองเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูล
โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองของศัพทสารพัดขี้ทั้งหลายท่ีใช
ในภาษาไทย คิดวาภาษาอ่ืนคงไมสามารถมีคำทำนอง
นี้ไดมากเทากับที่มีอยูในภาษาไทยอีกแลว (ไมรูวาทำไม
ภาษาไทยจึงมีคำคำน้ีมากมายอยางไมนาเช่ือ หรือคนไทย
ชอบเรือ่งพวกน้ี)

ถาแนใจวาทนอานได ก็เชญิเลย ไมวากันอยแูลว
(ตัวใครตัวมันรับผิดชอบกันเอง)

ผู เ ขียนพยายามรวบรวมคำศัพทที่ ใช กันไว
อยางนอยถือเปนการอนุรกัษวัฒนธรรมทางภาษาไทยของเรา
เพราะเช่ือวาคำบางคำหรือบางสำนวนน้ัน เด็กรุนใหม
ไมรจูกั (บางคำผเูขียนเองก็เพ่ิงเคยไดยินเหมือนกัน ๆ)

¡Ó Ñ̈´

สขุกายสบายใจ
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คำวาข้ีนั้นมีความหมายชัดเจนอยู ในตัวเอง
วาเปนสิ่งปฏิกูลนารังเกียจ ย้ี อึ๋ย ไมพึงปรารถนาตอง
กำจัดใหเร็วท่ีสุด (คงหาคนชอบคำนี้นอยมาก)

เริม่ตนจากตวัเราเอง อะไรกต็ามทีผ่ลติจากรางกาย
ของเรา (นอกจากพลังงาน) คือกากหรือสวนท่ีตองกำจัด
ออกไมพึงเก็บ ไมพึงรักษา (กากเดนน้ันเปนของเหลือ
ของไมมีประโยชนจำตองนำไปท้ิงหรือทำลาย)

สิ่งปฏิกูลที่ออกจากทวารหนักเรียกวา ขี้ หรือ
เลือกใชคำใหรื่นหูก็เรียกวา อุจจาระ

ถาออกจากหู เรียกวา ขี้หู  (บางคนอาจถูกขู
วาจะถูกตบข้ีหไูหล คงมอืหนักนะ)

ออกจากตา เรียกวา ขี้ตา (ขี้ตาน้ันปกติมีไมมาก
เปนกอนเล็ก ๆ แตถาเล็กมาก ๆ ตองเล็กเทาข้ีตาเล็น
ซึ่งใชเปนคำเปรียบเทียบส่ิงท่ีเล็กมาก แสดงวาตองเล็กมาก
จริง ๆ  ตัวเล็นมีขนาดแคไหนน้ันบอกไมได เพราะไม
เคยเห็น หรืออาจมองไมเห็น ถึงเห็นก็ไมรวูาเขาเรียกวาเล็น)

สิ่งปฏิกูลที่ออกจากตัว ไมยักเรียกวาข้ีตัว แต
เรียกวา ขี้ไคล (พวกผูชายจอมข้ีเกียจ ทั้งหลายตอง
เสียเงินไปจางหนู ๆ มาชวยขัดข้ีไคลให เพราะขัดเอง
ไมเปนหรอืขดัเองไมมนัสเทาใหอหีนูขดั)

ออกจากจมูก แทนท่ีจะเรียกวา ขี้จมูก ก็ดันตัด
ตัว จ ออกไป (คงเรียกแบบท่ีชาวใตเขาเรียก เพราะคนใต
เปนคนใจรอนมกัตัดคำ เพ่ือไดใจความเรว็ ๆ จงึเหลือเพียง
ขีม้กู ถาใครรองไหมากจนเกดิลกูบอลทีป่ลายจมกู เรยีกวา
รองไหขีม้กูโปง)

ออกจากปากไมยักเรียกวาข้ีปาก แตเรียกวา
ขี้ฟน เสียฉิบ (เพราะข้ีปากกลับมีความหมายไปอีกแบบ
หน่ึงคือหมายถึงการพูดตำหนิติเตียน นินทา คอนแคะ
ถากถางดูถูกคนอ่ืน จึงตองระมัดระวังอยาไปทำอะไร
จุกกรูใหชาวบานรู จะกลายเปนเร่ืองเมาทสนุกกันท่ัวเมือง
กลายเปนข้ีปากชาวบานโดยไมจำเปน โดยเฉพาะจาก
คนท่ีปากเปนหอยเปนป)ู

นอกจากน้ี ที่ออกจากสวนอ่ืนของรางกายยัง
อาจแจกแจงเฉพาะรายการไดอีก อยางเชน ขี้มือ (ขี้นิ้ว
ไมเคยไดยิน มีแตขี้เล็บ) ขี้ตีน (ไมเคยไดยินวาข้ีเทา คำน้ี
คนพูดไมยอมสภุาพสักที) ขีห้วั ขีร้งัแค

ท่ีแปลกคือออกจากซอกรักแร ดันเรียกวา ขี้เตา
เสียน่ี (ทัง้ ๆ ทีเ่ตามนัไมไดรบัร ูรบัเหน็อะไรดวยเลย)

ถาสิ่งปฏิกูลดังกลาวไมออกจากตัว  หรือไม
ถูกทำลายไปดันแปะอยูกับตัว แตตอนนี้แยหนอยเพราะ

ตองรบีเอาออก อยางเชน ขีเ้ร้ือน (บางทีเรียกข้ีเร้ือนกุฏฐงั)
ขีท้ดู (หมายถึงโรคเรือ้น) ขีก้ลาก ขีแ้มลงวนั หรอืขีแ้มลงหวี่
(มนุษยไปโทษสัตวอีกแลว ทั้ง ๆ ที่เปนเม็ดดำหรือน้ำตาล
ที่ติดบนผิวหนาของคน แมลงหวี่ไมเก่ียวซักกะหนอย
ถาเปนเม่ือไหร สาว ๆ ตองยอมเสียเงินใหหมอเอาเลเซอร
จีอ้อก)

บรรดาส่ิงปฏิกูลจากตัวเราน้ัน โดยธรรมชาติ
รางกายจะจัดการกำจัดมันออกมาเอง ถาไมออก เจาตัว
ก็ตองจัดการใหออก (เอาออกเองไมสนุกพอก็ไปใหคนอื่น
จัดการ) เชน ไปอาบน้ำ ถูขี้ไคล ลางตา  กินยาถาย
สวนทวาร แคะหู แคะเล็บ เปนตน

เพราะหากไมเอาออก อาจจะเปนเร่ืองใหญ
ลุกลามจนเดือดรอน (สิ่งปฏิกูลอั้นอยูกับตัวมันสนุกท่ีไหน)

ถาเปนสิ่งปฏิกูลที่ออกจากสัตว ก็เรียกตามสัตว
เหลาน้ัน เชน ขีจ้ิง้จก ขีต้กุแก ขีวั้ว ขีค้วาย ขีน้ก (สิง่ปฏิกูล
ที่ออกจากสัตวเราอาจใชคำวามูลแทนก็ได เชน มูลสัตว
มลูสกุร มลูนก เปนตน ทอียางน้ีทำเปนสุภาพ)

มีบางคำที่มีการเสริมสรอยตอทาย หรือมีคำ
กลาวเชิงเปรียบเทียบ เปนตนวา

ขี้หมา เคยไดยินผูใหญเรียกเด็กอยางเอ็นดูวา
ไอขี้หมา แตคำวากอนขี้หมาอาจหมายถึงอวัยวะสวน
ปากที่อยูเหนือน้ำเวลาจระเขซุมดักเหย่ือ

ขี้เปด (ดินข้ีเปดหรือทรายข้ีเปดกลับไมใชสวนท่ี
ออกจากสัตว แตเปนเศษดินเศษทรายสีเทาหรือสีดำ
คนเราก็ชางสังเกตแลวคิดประดิษฐคำออกมาใช เกงจริง ๆ
ใหดิ้นตาย)

ขี้ไก (มีสำนวนวาเหยียบขี้ไกไมฝอ คือหมายถึง
การทำอะไรแบบหยิบโยง จบัจด ไมทำจรงิจงั เปนพวกเทา
ไมติดดิน ทำอะไรไมเปน เปรียบวาเวลาจะเหยียบอะไรก็
แตะเบา  ๆจนแมแตขีไ้กยังไมแบน ชางเปรียบเปรยดีจรงิ ๆ)

ขี้หนู (ก็มีคำเรียกเปนอยางอื่นอีกเชนกัน อยาง
พริกข้ีหนูซึง่เปนพริกเม็ดเลก็ มรีสเผด็มาก คนไหนถูกเปรยีบ
วาเปนคนตัวเล็กพริกข้ีหนู ถือวาไดรับการยกยอง อยาง
คุณก่ิงแกว แมของผูเขียน เพราะถึงจะตัวเล็กแตก็สูไมแพ
ใคร ใจเด็ด อน่ึง ขี้หนูยังหมายถึงขนมอยางหน่ึง เรียกวา
ขนมขี้หนู เด๋ียวน้ีหากินยากแลว มีบางแตไมคอยอรอย
อยางแตกอน)

ขี้ชาง (กลายเปนสำนวนวาเห็นชางข้ีขี้ตามชาง
คอืดีแตลอกเลียนแบบคนอ่ืนโดยไมดตูามาตาเรือ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงไปเลียนแบบคนใหญคนโต หรือคนมีฐานะ)
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ที่มา: www.tuvie.com/child-vision-glasses-feature-self-adjustable-lens/
http://www.designboom.com/design/child-vision-glasses-allow-kids-to-customize-prescription/

ÍÑ¨©ÃÔÂÐ
นวัตกรรมรอบโลกฉบับนี้ขอเอาใจผูปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งตองสวมใส

แวนสายตาเน่ืองจากจะมาบอกเลาเทคโนโลยีลาสุดเก่ียวกับแวนสายตาสำหรับเด็กในปจจุบัน
ซึ่งสามารถปรับเลนสของแวนตาใหเหมาะสมกับผูสวมใสไดดวยตนเอง โดยในท่ีนี้จะขอเรียกวา

 “แวนตาอัจฉริยะ”

แวนตาอัจฉริยะมีรูปรางหนาตาเหมือนแวนสายตาอื่น ๆ ทั่วไป แตจะมีอุปกรณเสริม
ท่ีใชสำหรับปรับความชัดของเลนสเพิ่มข้ึนมา โดยเม่ือตองการปรับเลนสของแวนตาก็ใหนำ
อุปกรณเสริมเสียบไวดานขางของแวนตาเพ่ือปรับความชัดของเลนส เชน ในกรณีที่สายตาของ
เด็กเปลี่ยนแปลงไปโดยมีสายตาสั้นกวาเดิม ก็สามารถปรับความชัดของเลนสที่ตัวแวนไดเลย
ซึ่งจะทำใหแวนตามีเลนสที่เหมาะสมกับสายตาของเด็กท่ีเปล่ียนแปลงไป แวนตาประเภทน้ี
จะชวยใหไมตองวัดสายตาท่ีโรงพยาบาลหรือรานตัดแวนบอย ๆ อีกท้ังเปนการประหยัดเงิน
ของผูปกครองไปอีกทางหน่ึงดวย

เทคโนโลยีในปจจุบันทำใหการดำรงชีวิตของคนเรามีความสะดวกสบายข้ึนกวา
แตกอนอยางมาก อยางเชนแวนตาอัจฉริยะท่ีกลาวไปขางตน จากเดิมที่อาจจะตองไปพบแพทย
หรือผูเช่ียวชาญดานสายตาทุกครั้งเมื่อมีปญหาเก่ียวกับสายตา ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนระดับ
เลนสไดเอง ซึ่งทำใหมีความสะดวกสบายย่ิงขึ้น ก็คงตองลองติดตามกันดูวาแวนตาประเภทน้ี
จะเปนท่ีนิยมกันมากนอยเพียงใด

TATSU

นวัตกรรมรอบโลก
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คดัเลือกโดย จติตา กิตติเสถียรนนท

หมายเลข มักเปนคำท่ีใชนำหนาตัวเลข เพ่ือระบุถึงคนหรือสิ่งของที่มีตัวเลขกำกับ
โดยเฉพาะเจาะจง เชน ถาจะเดนิทางไปภาคตะวันออกตองใชทางหลวงหมายเลข ๓, ถาจะเดินทาง
ไปภาคใต ตองใชทางหลวงหมายเลข ๔, ถาไมทราบหมายเลขหองของคนไขก็สอบถามไดที่
เคานเตอรหมายเลข ๑

เลขหมาย คือ ตัวเลขเรียงกันเปนชุด มักหมายถึงเบอรโทรศัพท คำวา เลขหมาย
มีความหมายไมเฉพาะเจาะจง ไมปรากฏกับตัวเลข คือใชโดด ๆ และไมใชระบุคนหรือสิ่งของ
เหมือนคำวา หมายเลข เชน ทีบ่านมีโทรศัพท ๕ เลขหมาย หมายเลขท่ีใชประจำคอื ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖,
โครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีการขยายตัวเพ่ือรองรับเคร่ืองลูกขายเพ่ิมอีก ๙ ลานเลขหมาย,
ในวันวาเลนไทนมีผูใชบริการการสงขอความจากเลขหมายหน่ึงไปยังอีกเลขหมายหน่ึง
เปนจำนวนมาก, ถาสมัครวันนี้จะไดรับยกเวนคามัดจำเลขหมายและคาจดทะเบียน

ท่ีมา : บทวิทยุรายการ “ร ูรกั ภาษาไทย”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

              

        ⌫

ร ูรัก ภาษาไทย
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กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา ดร.อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  สมชาย  พฤฒิกัลป  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ศิริ  เลิศธรรมเทวี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บรรณาธิการ สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยบรรณาธิการ จิตตา กิตติเสถียรนนท, ทัศนศุภางค  ทัยประสิทธิพร, ปญญาพล  ศรีแสงแกว, ปราณี  สาสนธรรมบท, พงษเทพ พวงเสมา, วันนภิศ  จารุสมบัติ, สมจิตร  รูปเหมาะ, สมศรี นาคจำรัสศรี,

สุภาวดี  เลิศสถิตย, ออนฟา  เวชชาชีวะ
ฝายประสานงาน จิตตา กิตติเสถียรนนท
ฝายพิสูจนอักษร วิบูลยลักษม  มีชัย, สุภาวดี  เลิศสถิตย
ฝายจัดงานศิลป เขมจิรา  ขันแกว
ฝายประชาสัมพันธ เฉลิมขวัญ  ทองจันทร
ฝายจัดการทั่วไป กนกวรรณ  พงษพันธ, เขมจิรา  ขันแกว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ดวงตา  สุรพัฒน, ธัญมน  สินสำอาง, ปญญา  อาษาพันธุ, ภัทรพล  ตโมหรณวงค, วัชรี  สิงหราช , อาทิตติยา  คำตา
พิมพที่ สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

ทีม่า : - http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1073
- th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแหงชาติผาแตม

ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ¼ÒáμŒ ÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ¼ÒáμŒ ÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ¼ÒáμŒ ÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ¼ÒáμŒ ÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ¼ÒáμŒ Á

สวัสดีผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับนี้  ขอเชิญชวนไปเที่ยวชมภาพบันทึกพันป
ทีร่มิโขงทีส่วยงาม และชมพระอาทติยขึน้จดุแรกของประเทศไทย ณ อทุยานแหงชาตผิาแตม
อำเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีซึง่ตัง้อยทูางตะวันออกสดุของประเทศไทย

คำวา “แตม” ในภาษาถิน่ดัง้เดิม หมายถงึ รอยวาด ระบาย ประทบั หรอืการกระทำ
ดวยประการใด ๆ โดยใชสใีหปรากฏรปูภาพ เครือ่งหมาย หรอืสญัลกัษณตาง ๆ

ผาแตมนีเ้ปนแหลงทีพ่บภาพเขยีนสยีคุกอนประวตัศิาสตรอายรุาว ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ป
แบงออกได ๔ กลมุ โดยกลมุทีย่าวทีส่ดุยาว ๑๘๐ เมตร และมภีาพมากกวา ๓๐๐ ภาพ

อุทยานแหงชาติผาแตมหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๖๒๙ กิโลเมตร
สามารถเดินทางไดโดยรถยนต รถไฟ รถโดยสารประจำทาง และเครื่องบิน

สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ ไดแก ภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรผาแตม
ผาหมอน ผาลาย น้ำตกทุงนาเมือง ทุงดอกไมปา น้ำตกสรอยสวรรค น้ำตกแสงจันทร
เสาเฉลียง ถ้ำปาฏิหาริย ผาเมย และผาชะนะได ซึ่งเปนจุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาใชเปนจุด
คำนวณเวลาพระอาทิตยขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีพันธุไมนานาชนิด เชน ดุสิตา สรัสจันทร ทิพยเกสร หญาขาก่ำ
หยดน้ำคาง โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนตามลานหินทรายในผาแตมจะมีไมกินแมลงสีเหลือง
สดใสชื่อสรอยสุวรรณา งอกงามขึ้นเปนดงขนาดใหญสวยงามแกผูพบเห็น

กันยนี

ไปไหนไปกัน

2

เรื่องสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๒

หิง้หนงัสอื : มองโลกใหบวก ๓๔
“HARD OPTIMISM”

ทองถิน่ควรร ู : แนวทางการปฏบิตัติาม ๓๕
พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

สขุกายสบายใจ : กำจดัสิง่ปฏกิลู ๓๙

   นวตักรรมรอบโลก : ๔๑

   แวนตาอจัฉรยิะ

รรูกัภาษาไทย : หมายเลข-เลขหมาย ๔๒

ไปไหนไปกนั : ๔๓

อุทยานแหงชาติผาแตม

แสงสองปญญา ๔๔

บทความพเิศษ : สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ๓

เคียงราษฎรคูฟาพระบารมี

พระราชสมญัญา ๑๐
สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ๑๒

คณะกรรมการกล่ันกรองเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี ๑๙

เรือ่งของคนตางจงัหวดั :                   ๒๒
เมื่อชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น

บทความวชิาการ : ๒๔

ความมัน่คงทางอาหาร



บทความ/ขอความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเห็นพองดวย

⌫
⌫   
⌫  

ขอคยุดวย

ในโอกาสที่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สลค.สาร ฉบับนี้จึงนำเสนอบทความพิเศษ เรื่อง สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เคียงราษฎรคูฟาพระบารมี นอกจากนี้ ไดรวบรวมการถวายพระราชสมัญญาแดสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่หนวยงานตาง ๆ ไดถวายเพื่อเปนความรูแกทานผูอานดวย

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรฐัมนตร ีรวม ๓ คณะ เพือ่ทำหนาทีต่รวจสอบ กลัน่กรองขอมลู ความจำเปน ความเหมาะสม และความ
สอดคลองของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
อยางเปนระบบและรอบคอบรัดกุม สลค.สาร ฉบบันีจ้งึไดนำคำสัง่ดงักลาวมาเผยแพรในเลมดวย

สวนเรื่องอื่น ๆ ในฉบับมีทั้งบทความเชิงวิชาการ และความรูทั่วไปที่ควรคาแกการสนใจติดตาม
เชนเดิม ซึ่งผูอานสามารถตดิตามไดในเลม
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 ธรรมเปนเรื่องที่ละเอียดมาก ถาเปนอวิชชา เคยไมรูมานานแสนนาน หลายแสนโกฏิกัปปมาแลว
ถายังไมรูอยางนี้ ก็ตองอยตูอไปอีกนานแสนนาน สุขทุกขไปตามเรือ่งราวดวยความไมรู

 การฟงธรรมะ ก็เพื่อรูความจริง แลวปญญาจะทำหนาที่รูวาสิ่งใดควร สิ่งใดไมควร

 เห็นก็เห็นคนเดียว ไดยินก็ไดยินคนเดียว แมแตคิดก็คิดคนเดียว ธรรมที่เกิดขึ้นทีละหนึ่ง ถารูอยางนี้จริง ๆ
 จะเกลียดคนอื่นไหม จะโกรธคนอื่นไหม หรือจะเมตตาและใหอภัย เพราะมีปญญาที่จะเห็นโทษวาขณะใด
ที่โกรธเกลียดคนอื่น ก็สะสมสิ่งที่ไมดี และยังเพิ่มขึ้นตามความไมรู ซึ่งจะตามไปแมเกิดใหมเปนคนอื่นแลว

 รคูวามจรงิและเขาใจถกูวา ไมมเีรา ไมมตีนทีเ่ทีย่ง ถาเขาใจถกู รกัตนทีเ่กดิดบัมากแคไหน  ผดิหรอืถกูทีไ่ปรกั
สิ่งที่เกิดดับ แลวก็ไปยึดถือสิ่งนั้นวาเปนเราทั้ง ๆ ที่สิ่งนั้นก็ไมมีแลว ไมเหลือเลย แลวก็ไมกลับมาอีกดวย
เพียงแคเกิดขึ้นปรากฏ แลวก็หมดไป

 ทุกสิ่งตองมีธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม มีสิ่งที่กระทบตาปรากฏเปนรูปรางสัณฐานใหจำไดไมตองเรียกชื่อก็ได
แคเดนิมาไมตองเรยีกชือ่กร็วูาเปนใคร เพราะฉะนัน้ ถาเขาใจจรงิ ๆ  จะตองตดิของกบัสิง่ทีเ่กดิแลวดบัหรอื?

 ถาศึกษาพระสูตร (ในพระไตรปฎก) ไมดี จะมีความเห็นผิด เพราะเปนเราทั้งหมดเลยไดยินคำวา
เพียรก็เพียรแลวดวยความเปนเรา ไมไดเขาใจถูกตองวาเพียรคืออะไร เกิดขึ้นเพราะเหตุไรเพียรเกิดขึ้น
แลวก็ดับไป

 พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม คือสิ่งที่มีจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูความจริงโดยสิ้นเชิง
โดยประการทั้งปวง ซึ่งคนอื่นไมตองไปคิดอะไรอีก เพียงแคฟง แลวคอย ๆ ไตรตรองใหคอย ๆ เขาใจขึ้น
จะทำใหคลายความไมรูและคลายความเห็นผิด


