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 ธรรมท้ังหมด เพือ่ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เมือ่มปัีญญาแล้ว กาย วาจาของเราจะดขีึน้ คนทีเ่คยพดูค�าทีไ่ม่น่าฟัง  

 แต่พอเข้าใจในความเป็นเพื่อน และคิดถึงว่า คนอื่นก็ไม่อยากได้ยินค�าอย่างนี้ จะหยุด แม้ว่าก�าลัง 

 จะกล่าวค�าทีไ่ม่น่าฟัง นีค่อืความเมตตา คอื ความเป็นเพือ่น ทกุกรณ ีทกุสถานการณ์ เป็นประโยชน์

 กุศลควรจะพร้อมทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ เพราะฉะนั้น เวลาที่จะพูดกับใคร ก็พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์  

 พูดค�าที่น่าฟัง มีการนึกถึงจิตใจของเขา และอนุเคราะห์เกื้อกูลเขา ให้เขาเข้าใจในเหตุในผลได้ คือ  

 ด้วยวาจาของเรา

 การที่กาย วาจาประพฤติในทางทุจริต ย่อมน�าโทษมาให้ แม้แต่เพียงค�าพูด ซึ่งถ้าไม่ส�ารวมก็อาจจะ 

 ไม่รู้เลยว่า น�าโทษมาให้แล้วแก่ผู้พูด และกับบุคคลอื่นด้วย

 ทาน การให้ ย่อมเป็นสิง่ทีผู่รั้บปลาบปลืม้ใจและจติของผูใ้ห้กอ่็อนโยน อ่อนโยนพอทีจ่ะเสยีสละวตัถ ุ

 ของตน เพือ่ประโยชน์สขุของคนอืน่ได้ เพราะฉะนัน้ ในขณะนัน้จิตก็มคีวามสบาย เพราะเหตวุ่าไม่มี 

 ความตระหนี่ ได้ประโยชน์ทั้งจิตใจของตนเองก็อ่อนโยน และยังเบิกบานท่ีเห็นผู้รับมีความสุข  

 ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขา ฉะนั้น โลกย่อมร่มเย็นต่อไปได้ด้วยทาน การให้

 เมื่อพูดถึงเรื่องความตาย ก็ควรที่จะเป็นประโยชน์ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ช้าหรือเร็ว  

 ไม่มเีครือ่งหมาย ไม่มใีครทีจ่ะรูไ้ด้ เพราะฉะน้ัน ก่อนทีจ่ะจากโลกน้ีไป จะไปสูท่างไหน จะเป็นคนดี  

 หรือ คนเลว ที่ไป ก็อยู่ที่ขณะนี้
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ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรไีด้อย่างเหมาะสมทนัการณ์ อย่างไรกต็าม หากพจิารณาถงึผลสมัฤทธิข์อง 

การด�าเนินการเพื่อการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า การลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรียังไม่ 

ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร และไม่ตอบสนองต่อเหตผุลส�าคญัในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ือง 

และการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ ทีร่ะบวุ่า “เนือ่งด้วยในปัจจบุนัคณะรัฐมนตรีท่ีมภีารกจิท่ีจะต้องปฏบิติั 

และด�าเนินการและมีเร่ืองที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ น�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

เป็นจ�านวนมาก เพื่อเป็นการลดภารกิจและจ�านวนเรื่องที่จะน�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง 

เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาในกรณฉีกุเฉินหรอืมคีวามจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์ของประเทศ เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ... 

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้”

      บทสรุป

 การลดจ�านวนเรือ่งทีเ่สนอสูก่ารพจิารณาของคณะรฐัมนตรใีนการประชมุแต่ละครัง้ให้มจี�านวนเรือ่งทีเ่หมาะสม 

เป็นกุญแจส�าคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผลการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตร ี

ในเรือ่งต่าง ๆ  เหล่านัน้ เป็นไปอย่างถกูต้อง เหมาะสม ปฏบัิติได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน และประเทศชาต ิ

โดยรวม เนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่อง รวมตลอดถึง 

มคีวามเหน็ของผู้ทีเ่กีย่วข้องประกอบการพจิารณาอย่างครบถ้วน อย่างไรกต็าม การด�าเนนิการเกีย่วกบัการลดเรือ่งเสนอ 

คณะรัฐมนตรียังไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร จ�านวนเรื่องที่เสนอสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ในแต่ละครัง้ยังมีจ�านวนเฉลีย่ค่อนข้างสงู (ในขณะทีร่ะยะเวลาทีใ่ช้ในการประชมุคณะรฐัมนตรแีต่ละครัง้ไม่แตกต่างกัน 

ในทุกรัฐบาล) เนื่องจากการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเปรียบได้กับเหรียญท่ีมี ๒ ด้าน ด้านหน่ึงรัฐบาลหรือ 

คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อด�าเนินการลดเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

แต่อกีด้านหนึง่คณะรฐัมนตร ีซึง่ประกอบด้วยรฐัมนตรเีจ้าสงักดั ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ  กอ็ยูใ่นฐานะผูเ้สนอเรือ่ง 

ต่อคณะรฐัมนตรี ซ่ึงต้องปฏิบตัติามแนวทาง หลักเกณฑ์ และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องดงักล่าวด้วย จึงจ�าเป็นท่ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stake holder) อันได้แก่ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ 

ทกุแห่งจะต้องตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามข้อกฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ และมติคณะรฐัมนตร ี

ทีเ่ก่ียวข้องกบัเรือ่งน้ีอย่างเคร่งครดั จรงิจงั และต่อเนือ่งเพือ่ให้การลดเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรบีรรลผุลอย่างแท้จรงิ

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสถิติจ�านวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ในช่วงปี ๒๕๕๑ ถึง

ปัจจุบัน จะพบว่าในภาพรวมยังคงมีจ�านวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยมีจ�านวนมากถึงครั้งละ

ประมาณ ๖๐ เรื่อง และในจ�านวนนี้เป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ ๒๑ เรื่อง 

รัฐบาล

ช่วงเวลา
พิจารณา

ทราบ

(รวมทราบทักท้วง)
รวม เฉลี่ยต่อเดือน เฉลี่ยต่อครั้ง

นายกรัฐมนตรี 

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

(๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๑–๕ สงิหาคม ๒๕๕๔)

๒,๘๗๖

(๒๓)

๕,๒๖๕ ๘,๑๔๑ (รวม ๓๑ เดือน)

๒๖๓

(๔ ครั้ง/เดือน)

๖๖

นายกรัฐมนตรี

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

(๕ สิงหาคม ๒๕๕๔–๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๒,๗๔๘

(๒๐)

๔,๒๔๒ ๖,๙๙๐ (รวม ๓๔ เดือน)

๒๐๖

(๔ ครั้ง/เดือน)

๕๑

นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

(๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗–ปัจจุบัน)

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

๒,๐๔๓

(๒๐)

๔,๒๗๑ ๖,๓๑๔ (๔ ครั้ง/เดือน)

๒๕๒

(รวม ๒๕ เดือน)

๖๓

ตารางแสดงจ�านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
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บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ขอคุยด ้วย

๓  ___สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

๑๕  ___การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศลถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

๒๒  ___ปรากฎการณ์จิตอาสา ท�าความดีเพื่อพ่อ
 

๓๐  ___การเขียนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ฉบับสมุดไทย

๓๓  ___มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

๓๖  ___เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔๐  ___ท้องถิ่นควรรู้ : การยกเลิกหรือเพิกถอน 
ประกาศยุบเลิกวัด

๔๓  ___บทความพิเศษ : การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง

๕๑  ___บทความพิเศษ : การลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

๕๖  ___แสงส่องปัญญา

 เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์  

ประธานสภานติิบัญญตัแิห่งชาต ินายกรฐัมนตร ีและประธานศาลฎกีา ได้เข้าเฝ้าฯ  

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ในโอกาสนี ้ประธานสภานติิบญัญติั 

แห่งชาติท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระรัชทายาท 

ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี ๑๐ และได้มีพระราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้เฉลมิพระปรมาภไิธยว่า “สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร”

 สลค.สาร จึงขอน�าเสนอบทความเก่ียวกับพระราชประวติัของสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจ 

ทีท่รงปฏบิตัเิพือ่บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุให้แก่พสกนิกรได้มชีวีติความเป็นอยูที่ด่ขีึน้  

บทความการเตรยีมการระหว่างพระราชพธิบี�าเพญ็พระราชกศุลถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุเดช เหตกุารณ์ทีน่�ามาซึง่ความสญูเสีย 

และวิปโยคที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย แต่ท่ามกลางความเศร้าโศกนั้น  

ก็มีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นเป็น “ปรากฏการณ์จิตอาสา ท�าความดีเพื่อพ่อ”  

ให้เห็นกัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจในคอลัมน์ต่าง ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถ 

ติดตามได้ใน สลค.สาร ฉบับนี้

สารบ ัญ

กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา  ธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์  ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ  อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ชนิตา  อึ๊งผาสุข, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์, ประธาน  ผุดผ่อง, ปราณี  สาสน์ธรรมบท, ปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว, สมชาย  พิณนุวัตร, สมศรี  นาคจ�ารัสศรี

ฝ่ายประสานงาน  กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว

ฝ่ายพิสูจน์อักษร  จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ดารารัตน์  อินทรโสภา, ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ, สมศรี  นาคจ�ารัสศรี

ฝ่ายจัดงานศิลป์ เขมจิรา  ขันแก้ว, ธัญมน  สินส�าอาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  วัลภา  สุขผล

ฝ่ายจัดการทั่วไป  เขมจิรา  ขันแก้ว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ธัญมน  สินส�าอาง, รวิกาญจน์  วงศ์แวว, สมภพ  กลิ่นหอม 

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



3ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๑	 ธันวาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๙	 เวลา	 ๑๙.๑๖	 นาฬิกา	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 

สยามมกฎุราชกุมาร	เสดจ็ออก	ณ	พระท่ีนัง่อมัพรสถาน	พระราชวงัดสุติ	พระราชทานพระราชวโรกาสให้	พลเอก	เปรม		ตณิสลูานนท์	 

ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค	์ นายพรเพชร	 	 วิชิตชลชัย	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิพลเอก	ประยุทธ์	 	 จันทร์โอชา	 

นายกรฐัมนตร	ีและนายวีระพล		ตั้งสุวรรณ	ประธานศาลฎีกา	เฝ้าทูลละอองพระบาท	ในโอกาสนี	้นายพรเพชร		วิชิตชลชัย	 

ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิท�าหน้าทีป่ระธานรัฐสภา	กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระรชัทายาทข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิ 

สบืราชสนัตตวิงศ์	ตามบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศักราช	๒๕๕๗	มาตรา	๒	วรรคสอง	 

ประกอบกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๓	วรรคหน่ึง	ในวันเดียวกันนี้	 มีพระราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ	ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว รัชกาลที่  ๑๐
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พระราชสมภพ

การศึกษา

เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๔๙๕	 

ณ	พระท่ีนั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า	สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ	 

บรมจักรยาดศิรสนัตตวิงศ	เทเวศรธ�ารงสุบรบิาล	อภคิณุปูการมหติลาดลุเดช	ภมูพิลนเรศวรางกรู	กติติสริสิมบรูณสวางควฒัน์	 

บรมขัตติยราชกุมาร	 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่	 ๒	 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มีพระเชษฐภคินี	คือ	 

ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวดี	และพระขนษิฐภคิน	ี๒	พระองค์	คอื	สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี

	 ในปี	๒๔๙๙	ทรงเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา	ต่อมาในปี	๒๕๐๙	 

ได้เสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงเข้ารบัการศกึษาทีโ่รงเรยีนคิงส์มดี	(King’s	Mead)	เมอืงซฟีอร์ด	(Seaford)	แคว้นซสัเซก็ซ์	(Sussex)	 

สหราชอาณาจักร	 จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์	 (Millfield)	 

แคว้นซอมเมอร์เซท	(Somerset)	สหราชอาณาจักร	ในปี	๒๕๑๓	ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงศึกษาในระดับเตรียมทหาร	 

ณ	เครอืรฐัออสเตรเลยี	ทีโ่รงเรยีนคงิส์สกูล	(King’s	School)	นครซีดนย์ี	และในปี	๒๕๑๕	ทรงเข้าศกึษาในวทิยาลยัการทหาร 

ดนัทรูน	(Royal	Military	College,	Duntroon)	กรงุแคนเบอร์รา	พร้อมกนันีไ้ด้ทรงศกึษาภาควชิาการศกึษาสามญั	หลกัสตูร 

ปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยันวิเซาท์เวลส์	ทรงเลอืกศึกษาในสาขาวชิาอักษรศาสตร์และสนพระราชหฤทยัในวชิาประวตัศิาสตร์ 

และเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมากด้วย

	 ปี	๒๕๑๙	ทรงส�าเรจ็หลกัสตูรการศกึษาทางภาคทหาร	ทรงได้รบัยศร้อยโท	และทรงได้รับปรญิญาอกัษรศาสตรบณัฑติ	 

(การศึกษาด้านการทหาร)	จากคณะการศึกษาด้านการทหาร	มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์	จากน้ันเสด็จนิวัตประเทศไทย	 

ทรงเข้ารับราชการทหารและศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	 รุ่นที่	 ๕๖	 ในปี	 ๒๕๒๐	 ต่อมาได้ทรงศึกษาหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เมื่อปี	 ๒๕๒๗	 และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

จากสหราชอาณาจักร	เมื่อปี	๒๕๓๓	

	 เมื่อพระชนมายุ	๒๐	พรรษา	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

ให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย	สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ	ให้ด�ารงพระราชอิสริยยศ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช	เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ	สยามมกฎุราชกุมาร	เมือ่วันที	่๒๘	ธนัวาคม	๒๕๑๕	มพีระนามตามจารึก 

ในพระสพุรรณบฏัว่า	“สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช	เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	สริกิติยิสมบรูณสวางควฒัน์	 

วรขัตติยราชสันตติวงศ์	มหิตลพงศอดุลยเดช	จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ	สยามมกุฎราชกุมาร”	

	 เม่ือครั้งทรงด�ารงพระราชอิสริยยศ	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทรงงาน 

ด้านการศาสนาของทุกศาสนาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์	 และด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่	 

ทรงพระผนวช	ณ	พทัสมีา	 วดัพระศรรีตันศาสดาราม	 เมือ่วนัที	่ ๖	พฤศจกิายน	๒๕๒๑	 โดยมสีมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ	 

สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	 (วาสน์	 วาสโน)	 เป็นพระราชอุปัธยาจารย์	 ได้รับถวายพระสมณนามว่า	 

“วชริาลงกฺรโณ”	ประทบั	ณ	วดับวรนเิวศวหิาร	 ระหว่างทรงพระผนวชได้ทรงอยูใ่นพระธรรมวนิยัอย่างเคร่งครดั	 ทรงศลีสงัวร	 

และร่วมในสังฆกรรมและวัตรตามราชประเพณี	ทรงลาสิกขา	เมื่อวันที่	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๒๑	นอกจากนี้	ยังทรงปฏิบัติ



5ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙
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พระราชกรณียกิจด้านการทหารและความมั่นคง

	 ในการก่อสร้างพระพทุธรูป	“พระพทุธมหาวชริอตุตโมภาสศาสดา”	ณ	หน้าผาเขาชจีรรย์	อ�าเภอบางละมงุ	จงัหวัดชลบรุ	ี 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัต ิ

ครบ	๕๐	ปี	พทุธศักราช	๒๕๓๙	ได้ทรงเป็นประธานในการด�าเนินงาน	ทรงพระราชอตุสาหะเสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงควบคมุ 

การจัดสร้างตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จเป็นพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นบนหน้าผาที่สง่างามดังปรากฏในปัจจุบัน

	 นอกจากนี	้ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทัง้แทนพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชและด้วยพระองค์เอง 

ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจทางศาสนาอย่างสม�า่เสมอ	ซึง่ทรงให้ความส�าคัญแก่ทกุศาสนา	และเมือ่วนัที	่๑๓	มถินุายน	๒๕๔๕	 

ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมสภาผู้น�าศาสนาและจิตวิญญาณแห่งโลก	ครั้งที่	๑	ณ	หอประชุม 

พุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้น�าศาสนาทุกศาสนาจากประเทศต่าง	ๆ 	ทั่วโลก	รวมทั้งสิ้น 

ประมาณ	๑๒,๐๐๐	รูป/คน	ในการนี้	ได้มีพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า	

“...	ศาสนาในโลกนีแ้ม้จะมมีากหลาย	แต่ทกุศาสนาก็มจุีดมุ่งหมายและภารกิจอนัเป็นแก่นแท้อย่างเดียวกัน	คือ	การขดัเกลา 

ความประพฤตแิละจติใจของบคุคลให้ถงึพร้อมด้วยคณุธรรมและจรยิธรรม	นอกจากนี	้ยังต่างถอืว่า	การแผ่เมตตาสงเคราะห์กัน 

เป็นกรณียกิจส�าคัญในการจรรโลงความสงบสขุของชาวโลก	ดงันัน้	การทีผู่น้�าศาสนาและจติวญิญาณทัว่โลกได้มาร่วมประชมุกนั 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในอันที่จะใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยเสริมสร้างสันติสุขให้ปกแผ่กว้างขวางยิ่งข้ึนในโลก	 

จึงเป็นกรณียกิจท่ีทุกฝ่ายควรนิยมและร่วมมือโดยพร้อมเพรียง	 หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นทางน�าไปสู่การร่วมมือ	 

ร่วมความเข้าใจ	และร่วมความคิดกันของศาสนาท้ังปวง	ซึ่งจะอ�านวยผลให้มนุษย์ทุกเชื้อชาติ	ทุกศาสนา	ในทุกส่วน 

ทุกภูมิภาคของโลกได้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสงบตลอดไป	...”

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	สนพระราชหฤทัยและทรงพระปรีชาสามารถ 

ในด้านการทหาร	นอกจากทรงรบัการศึกษาทางด้านการทหารจากเครอืรฐัออสเตรเลียแล้ว	ยงัทรงพระวริยิอุตสาหะในการฝึก 

และเพิ่มพูนพระประสบการณ์อยู่ตลอดโดยเฉพาะวิทยาการการบิน	โดยในปี	๒๕๑๙	และปี	๒๕๒๓	ทรงเข้ารับการฝึกและ 

ศกึษางานทางการทหารเพิม่เตมิ	ณ	กองปฏบิตักิารทางอากาศพเิศษ	การท�าลายและยทุธวิธีรบนอกแบบ	เครือรัฐออสเตรเลยี	 

ในหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูง	 หลักสูตรส่งทางอากาศ	 ตามล�าดับ	 ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบิน 

เฮลคิอปเตอร์ใช้งานทัว่ไป	แบบเอเอช-๑	คอบรา	(AH-1	Cobra)	ของบริษทัเบลล์	นอกจากนัน้	ยงัทรงเข้าศกึษาหลกัสตูรต่าง	ๆ 	 

ทางด้านการบิน	เช่น	การฝึกบินเฮลิคอปเตอร์แบบยูเอช-๑	เอช	(UH-1H)	และยูเอช-๑	เอ็น	(UH-1N)	หลักสูตรการบิน 

เครื่องบินขับไล่แบบ	๑๘	ข/ค	(F-5E/F)	ทรงสะสมชั่วโมงบินได้มากกว่า	๒,๐๐๐	ชั่วโมง	พระองค์มีพระประสบการณ์และ 

ทรงเชี่ยวชาญการบินในระดับสูงมาก	 ทรงเป็น	 “พระอาจารย์”	 ของนักบินขับไล่แห่งกองทัพอากาศไทย	 พระราชทาน 

การฝึกสอน	ถ่ายทอดวิชาความรู้และเทคนิคสมัยใหม่ให้แก่นักบิน

	 สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	สนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทพับก	กองทพัเรอื	 

และกองทัพอากาศ	ตลอดจนกิจการของต�ารวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง	ทรงส่งเสริมให้กิจการทหารเจริญรุดหน้า	 

ทรงเป็นมิ่งขวัญและก�าลังใจแก่เหล่าทหารหาญมาโดยตลอด	 ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์คุกคามความสงบของพสกนิกร	 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหารโดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	รวมทั้งคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพกัมพูชาที่เขาล้าน	จังหวัดตราด	 

แม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภยันตราย	 แต่ด้วยความที่ทรงเป็นชายชาติทหาร	 และเพื่อความผาสุกของพสกนิกร 

พระราชกิจในการสนับสนุนกิจกรรมศาสนาต่าง	ๆ	เป็นนิจ	อาทิ	เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลีย่นเครือ่งทรง

พระพุทธมหามณรีตันปฏมิากร	(พระแก้วมรกต)	ณ	วดัพระศรรีตันศาสดาราม	ตามฤดูกาล	ทรงเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน

เมาลิดกลางของศาสนาอิสลาม	และทรงร่วมกิจกรรมส่งเสริมคริสต์ศาสนา	ศาสนาพราหม์ฮินดู	และศาสนาซิกซ์	
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พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

และเพื่อมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบทุกข์ยาก	จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระก�าลัง	นอกจากนี้	ยังทรงปฏิบัต ิ

พระราชกรณียกิจในฐานะพระรัชทายาทถวายความปลอดภัยแด่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี	 ตามเสด็จไป 

ทรงเยีย่มราษฎรทกุหนแห่ง	ด้วยพระราชภารกจิด้านการทหารทีพ่ระองค์มพีระปรชีาสามารถพเิศษนี	้พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดลุยเดชจงึมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 แต่งต้ังพระยศทางทหารสูงสุด	 ๓	 เหล่าทัพ	 คอื	 

พลเอก	พลเรอืเอก	และพลอากาศเอก	แก่พระองค์

	 ด้วยทรงตระหนักว่าการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับมิตรประเทศต่าง	ๆ	 เป็นรากฐานส�าคัญของความสงบสุขและ 

ความมัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ	จงึได้เสดจ็พระราชด�าเนนิในฐานะผูแ้ทนพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 

ไปทรงเยือนมิตรประเทศ	เช่น	นครรัฐวาติกัน	สาธารณรัฐประชาชนจีน	และญี่ปุ่น	การเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยือน 

ต่างประเทศทุกคร้ังจะทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จพระราชด�าเนินเยือน	 

และระหว่างประทบัในประเทศนัน้	ๆ 	นอกจากทรงมุง่มัน่ทีจ่ะเจริญสมัพนัธไมตรแีล้ว	ยงัสนพระราชหฤทยัในการทอดพระเนตร 

และศกึษากจิการต่าง	ๆ 	ทีจ่ะทรงน�ามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองด้วย	เช่น	คร้ังเสดจ็พระราชด�าเนินเยือนประเทศ 

ในทวีปอเมริกาใต้	ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมชมกิจการทหาร	การจราจรทางอากาศ	เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปทรงเยอืนสาธารณรฐัสงัคมนยิมประชาธิปไตยศรีลงักา	ได้ทอดพระเนตรสถานท่ีส�าคัญทางพระพทุธศาสนา	ศลิปวฒันธรรม	 

กิจกรรมด้านอุตสาหกรรม	 และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	และเมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหล	ี 

ได้ทอดพระเนตรการด�าเนินงานด้านการป้องกันสาธารณภัย	

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ทรงตระหนักว่า	การศึกษาของเด็กและเยาวชน 

เป็นรากฐานและเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมีคุณภาพ	ดังน้ัน	 เม่ือครั้งทรงเป็น 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	พระองค์สนพระราชหฤทัยในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น 

ทุรกันดารห่างไกลความเจริญเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 

ให้จัดต้ังโรงเรียนอนุบาล	 ประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษา	 พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้าง 

โรงเรยีนดงักล่าว	ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงวางศลิาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรยีนด้วยพระองค์เองแม้จะอยูใ่นถิน่ทรุกันดาร	 

รวมถึงทรงรับโรงเรียนบางแห่งเข้าอยู่ในพระราชูปถัมภ์	ได้แก่	โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาในจังหวัดนครพนม	ก�าแพงเพชร	 

และสรุาษฎร์ธาน	ีโรงเรยีนมธัยมสริวิณัวร	ีในจงัหวัดอดุรธาน	ีสงขลา	และฉะเชงิเทรา	โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถมัภ์ฯ	 

๖	แห่ง	โรงเรยีนอนรุาชประสทิธ์ิ	จงัหวดันนทบรุ	ีและโรงเรยีนมกฎุเมืองราชวทิยาลยั	จงัหวดัระยอง	นอกจากนี	้ยงัพระราชทาน 

ความช่วยเหลือแก่ครูและนักเรียนในด้านอุปกรณ์การเรียน

	 ในปี	๒๕๕๒	ทรงพระราชด�ารใิห้จดัท�า	“โครงการทุนการศกึษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร”	 

โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 

เพ่ือเป็นทนุการศกึษาแก่เยาวชนท้ังชายและหญงิทีเ่รยีนดี	มคีวามประพฤติด	ีแต่มฐีานะยากจน	ยากล�าบาก	ได้มีโอกาสศกึษา 

อย่างเท่าเทียมกัน	มั่นคง	และต่อเนื่องตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพไปจนส�าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้	ความสามารถ	และความต้องการของผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 

โดยไม่มีภาระต้องใช้คืนทุน	ต่อมาในปี	๒๕๕๓	ได้มีพระราชด�าริให้จัดตั้ง	“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน	สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร”	ขึ้น	ทรงให้น�าโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	 

มาอยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานของมลูนธิฯิ	ด้วยพระราชปณธิานท่ีมุง่สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่งและมคีวามยัง่ยืน 

สืบต่อไป	 โดยมูลนิธิฯ	 จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว	 จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ	จังหวัดละ	๒	คน	 เพื่อเข้ารับ 

พระราชทานทุนทุกปี	โดยตั้งแต่ปี	๒๕๕๒-๒๕๕๙	มีนักเรียนได้รับพระราชทานทุนการศึกษาแล้ว	๘	รุ่น	รวม	๑,๒๒๘	คน	 

นอกจากน้ี	ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร	 
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พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

วุฒบิตัร	ประกาศนยีบตัร	แก่ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	มหาวทิยาลยัราชภฏั	 

๔๐	แห่งทัว่ประเทศ	เป็นประจ�าทกุปีตลอดมา	ด้วยทรงเหน็ความส�าคัญของการส�าเรจ็การศึกษาและมพีระเมตตาแก่บัณฑติ 

ผู้ส�าเร็จการศึกษา	รวมท้ังเสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร	วุฒิบัตร	ประกาศนียบัตร	และเข็มวิทยฐานะ 

แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	 วิทยาลัยการทัพบก	 

วทิยาลยัการทพัเรอื	วทิยาลยัการทพัอากาศ	โรงเรยีนเสนาธิการทหารบก	โรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรอื	และโรงเรยีนเสนาธิการทหารอากาศ 

	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	สนพระราชหฤทัยงานด้านการเกษตรและการพัฒนา 

มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์	 และได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทอดพระเนตรการท�านา 

พร้อมกับทรงขบัรถไถนาและทรงหว่านเมลด็ข้าว	ณ	โครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา	ครัน้เมือ่ทรงเจรญิพระชนมพรรษาแล้ว	 

พระองค์ใส่พระราชหฤทัยและทรงให้ความส�าคญัแก่งานพฒันา	โดยเฉพาะในเรือ่งการเกษตรทีไ่ม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม	การพฒันา 

ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตการเกษตร	 รวมท้ังกิจกรรมด้านการเกษตรครบวงจร	ดังเช่นในปี	 ๒๕๒๔	พระองค์ได้เสด็จ 

พระราชด�าเนนิไปยงัจงัหวดัสพุรรณบุรเีพือ่ทรงสาธติการท�าปุย๋หมักจากผักตบชวาและวชัพชือืน่	ๆ 	เป็นปฐมฤกษ์พระราชทาน 

แก่เกษตรกร	เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิต	ณ	บ้านแหลมสะแก	ต�าบลเดิมบาง	อ�าเภอเดิมบางนางบวช	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร 

ท�าปุ๋ยหมักไว้ใช้ในไร่นาของตนเอง	 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและสิ่งแวดล้อม	 ในโอกาสนี้	 

ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรับชมการจัดการแสดงประวัติและวิวัฒนาการ 

การท�านาในประเทศไทย	ตลอดจนสิง่ของเครือ่งใช้ทีเ่กีย่วข้องกับการท�านาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	หลงัจากนัน้	ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ไปทรงเป็นประธานในการท�านาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักหลายครั้ง	เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ชาวนาไทยทั่วประเทศ	

	 พระราชกรณียกิจท่ีส�าคัญอีกประการหน่ึงซ่ึงสะท้อนให้เห็นความใส่พระราชหฤทัยแก่งานด้านการเกษตร	 

โดยเฉพาะข้าว	คอื	การเสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ในการพระราชพธีิพชืมงคล	 

ณ	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	ณ	มณฑลพิธีสนามหลวง	 ซึ่งเป็นพระราชพิธ ี

ท่ีศักด์ิสิทธ์ิ	 ยิง่ใหญ่	 เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจ	และเสีย่งทายความอุดมสมบรูณ์ของพชืพรรณธญัญาหารเป็นประจ�าทกุปี	นอกจากนี้	 

พระองค์ใส่พระราชหฤทัยกับงานวชิาการเกษตรด้านอืน่	ๆ 	อกีเป็นอนัมาก	ไม่ว่าจะเป็นโครงการผกัปลอดสารพษิ	ไม้ดอกไม้ประดบั	 

งานอารักขาพืช	การควบคุมพืชโดยชีววิธี	การลดสารเคมีตกค้างในผลผลิตการเกษตร	อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูป	 

รวมถึงการวิจัยและพัฒนาพืชพรรณไม้เขตร้อน

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ทรงเป็นนักพัฒนา	 จึงทรงเห็นถึงความส�าคัญของ 

การพัฒนาด้านการเกษตรของไทยและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	 ชาวนา	 ชาวไร่	 ผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาต	ิ 

พระองค์มีพระราชปณิธานให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 สามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น	 และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน	อันจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร	รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ให้เกษตรกร 

อย่างครบวงจร	 เมื่อครั้งทรงเป็น	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับ	 

“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่”	อันประกอบด้วย	คลินิกด้านดินและสิ่งแวดล้อม	คลินิกด้านประมง	คลินิกด้านพืช	และ 

คลนิกิด้านสตัว์	ไว้ในพระราชานุเคราะห์	เพือ่สร้างความเชือ่มโยงระหว่างองค์กรวจัิยพฒันาภาคการเกษตร	ทีเ่ป็นแหล่งความรู้	 

วิทยาการสมยัใหม่	และการบรกิารทางวชิาการ	กระตุน้เกษตรกรให้เกิดการตืน่ตวัและยอมรบันวัตกรรมใหม่	ๆ 	โดยพระราชทาน 

ค�าแนะน�า	ข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาด้านการเกษตร	และทรงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและ 

พัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร	

	 นอกจากพระราชกรณยีกจิข้างต้น	สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	ทรงเจรญิรอยตาม 

เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช	 โดยทรงด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในทุกภูมิภาคของประเทศ	อาทิ
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พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 ภาคกลาง	โครงการอ่างเกบ็น�า้บ้านพกุรดู	ต�าบลยางหกั	อ�าเภอปากท่อ	จงัหวดัราชบรุ	ีในปี	๒๕๓๔	ได้พระราชทาน 

พระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างแหล่งน�้าช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค	 

ตามทีร่าษฎรในบรเิวณพืน้ท่ีได้กราบบงัคมทลูขอพระราชทาน	กรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ขนาด	๕๘๕,๐๐๐	ลกูบาศก์เมตร	 

สามารถส่งน�า้สนบัสนนุพืน้ทีเ่พาะปลกูได้	๑,๐๐๐	ไร่	พลิกฟ้ืนผืนดนิให้มคีวามชุม่ชืน้	ท�าให้เกษตรกรในพืน้ทีม่คีณุภาพชวิีตทีด่ข้ึีน	

 ภาคเหนือ	โครงการเกษตรวิชญา	จังหวัดเชียงใหม่	ในปี	๒๕๔๔	ทรงพระราชด�าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส�ารวจ 

และวางแผนการใช้ที่ดิน	 การพัฒนาแหล่งน�้า	 และพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะ	 ๔	 ต�าบลโป่งแยง	 

อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	ครอบคลุมพื้นที่	๑,๓๕๐	ไร่	ด�าเนินการในลักษณะศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร	คลินิกเกษตร	 

คหกรรมการเกษตร	ศนูย์ฝึกอบรมการท�าเกษตรบนพืน้ทีส่งูเพือ่อนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ	น�า้	เป็นแหล่งรวบรวมพัฒนาพชืสมุนไพร	 

และเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาตใิห้ชมุชนมีส่วนร่วม	รวมท้ังอนรุกัษ์และพัฒนาพ้ืนทีป่่าในบรเิวณโครงการฯ	ให้เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยววนเกษตร

 ภาคใต้	โครงการพัฒนาพื้นทีบ่้านกแูบซีรา	ต�าบลกอลัง	อ�าเภอยะรงั	จงัหวดัปัตตาน	ีซึ่งเริม่ด�าเนินงานในปี	๒๕๔๔	 

เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยเหลือราษฎรด้านแหล่งน�้าอุปโภคและบริโภค	 น�้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง	 

แก้ไขปัญหาน�า้ท่วมขงั	และช่วยเหลอืด้านการประกอบอาชพีเกษตรกรรรม	ในพืน้ทีบ้่านกแูบซรีา	บ้านปลูากาซงิ	และหมูบ้่าน 

ใกล้เคียง	โครงการฝายทดน�้า	บ้านอัยจาดา	ต�าบลโคกสะตอ	อ�าเภอรือเสาะ	จังหวัดนราธิวาส	สามารถจัดหาน�้าและส่งน�้า 

ให้แก่บ้านเรอืนราษฎรและพืน้ทีก่ารเกษตรกรในพืน้ที	่จ�านวน	๖๓	ครวัเรอืน	ราษฎร	๒๕๙	คน	สุเหร่าบ้านอยัจาดา	โรงเรยีนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดน	มีน�้าใช้ส�าหรับอุปโภคบริโภค	และการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนได้ตลอดทั้งปี

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	โครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณหนองอ่ึงอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิต�าบลค้อเหนอื	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดยโสธร	ในปี	๒๕๔๓	ทรงพระราชด�าริให้พิจารณาด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อช่วยพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพ้ืนที่	 ด้วยการขุดลอกหนองอึ่งบนพ้ืนที่	 ๔๕๐	 ไร่	 โดยเพ่ิมความจุจากเดิม	 

๔๐๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตร	เป็น	๖๔๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตร	เพื่อให้เป็นแหล่งน�้าส�าหรับท�าการเกษตรและเป็นแหล่ง 

ขยายพันธุ์ปลา	พัฒนาและปรับปรุงสภาพดินด้วยการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก	เพื่อลดปัญหาดินชะล้าง	พังทลาย	ควบคู่กับ 

การฟ้ืนฟสูภาพป่าดงมนับริเวณอ�าเภอหนองอึง่	๓,๐๐๐	ไร่	เพือ่ให้เป็น	“ธนาคารอาหารชมุชน”	เป็นแหล่งศกึษาเรียนรูเ้ชงินเิวศ 

ส�าหรับผู้สนใจทั่วไป	ขยายผลสู่การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่	สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 

ปีละกว่า	๑	ล้านบาท

	 ในโอกาสทีท่รงเจรญิพระชนมาย	ุ๖๐	พรรษา	ในพทุธศกัราช	๒๕๕๕	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทาน 

พระราชานญุาตจัดท�าโครงการคลนิกิเกษตรเคลือ่นทีเ่พือ่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย	ซึง่ทรงรบัโครงการดงักล่าวไว้ใน 

พระราชานุเคราะห์	 และพระราชทานพระราชานญุาตเชญิอกัษรพระนามาภไิธยไว้ในเครือ่งหมายตราสญัลกัษณ์โครงการ	 

โครงการดงักล่าวมเีป้าหมายให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งการให้ค�าปรึกษา	ตรวจวิเคราะห์	วินิจฉัยและให้บริการ

เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการคลินิกพืช	คลินิกดิน	คลินิกสัตว์	คลินิกประมง	คลินิกบัญชี	คลินิกชลประทาน	คลินิกสหกรณ์	

และคลินิกกฎหมาย	โดยติดตามให้บริการต่อเนื่องแก่เกษตรกรทั้งแบบรายครัวเรือน	และรายกลุ่มและพื้นที่

	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	ทรงค�านงึถงึสขุภาพและชวีติความเป็นอยูข่องพสกนกิร	 

ด้วยทรงตระหนักว่า	สุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชนเป็นปัจจัยส�าคัญของการมีชีวิตอย่างมีความสุข	และเน่ืองจาก 

ทรงห่วงใยปัญหาด้านสขุภาพพลานามยัของพสกนกิรท่ีอยูห่่างไกล	จงึเป็นท่ีมาของโครงการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช	 

ในพระราชปูถัมภ์	ในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	ของประเทศ	เพ่ือให้การรกัษาพยาบาลราษฎรผูเ้จ็บป่วยในถ่ินทรุกนัดาร	การสร้างโรงพยาบาล 

ในครัง้นัน้ได้อ�านวยประโยชน์แก่มหาชนตามพระราชปณธิาน	 ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงวางศลิาฤกษ์	ทรงเปิดโรงพยาบาล	 

ทรงตรวจเยีย่มการปฏบัิตงิานของคณะแพทย์และเจ้าหน้าท่ี	พร้อมท้ังทรงเยีย่มราษฎรท่ีเจ็บป่วยและเข้ารบัการรกัษาพยาบาล	 

ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์	เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย	เพื่อสามารถให้บริการที่ดี 

แก่ประชาชน	ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด�ารัสแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล	ความตอนหนึ่งว่า	
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ทีี่มา	:	 กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม,	จดหมายเหตเุฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช	เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ	สยามมกฎุราชกมุาร,	๒๕๕๘.

	 บริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน),	 หนังสือเฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	 พรรษา	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

“๖๐	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ”.

	 ส�านักงาน	กปร.,	วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ปีที่	๑๐	ฉบับที่	๑	มกราคม-มีนาคม	๒๕๕๕.

พระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์

“...	ทุกคนที่ท�างานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่า	โรงพยาบาลแห่งนี้ก�าเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนา 

อันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษา 

พยาบาลเป็นอย่างดี	ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน	...”

	 นอกจากนี	้ทรงรับเป็นประธานกรรมการบรหิารมลูนธิมิหาวชริาลงกรณ	ตัง้แต่ปี	๒๕๒๕	จนถงึปัจจบุนั	 โดยมลูนิธิ 

มวัีตถปุระสงค์ในการสนับสนนุด้านการรกัษาพยาบาล	เครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่าง	ๆ	ส�าหรบัการรกัษาพยาบาลผูป่้วยของกองออร์โธปิดิกส์	 

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า	รวมทัง้เพือ่ส่งเสรมิการศกึษาค้นคว้าวจัิยทางด้านออร์โธปิดกิส์	และกจิกรรมส่งเสรมิคณุภาพชวีติ 

ผูพิ้การทางแขนขา	ทัง้ท่ีเข้ามารบับรกิารในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	และจากหน่วยเคลือ่นท่ีแขน-ขาเทียมท่ีออกไปให้บรกิาร 

ตามพืน้ทีห่่างไกลเป็นประจ�าติดต่อกนัทกุปี	ทรงห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเรง็เป็นอย่างมาก	 ได้เสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงเปิด 

ศนูย์ป้องกนัและควบคมุโรคมะเรง็ส่วนภมูภิาคทัว่ประเทศ	จ�านวน	๖	ศนูย์	ได้แก่	จงัหวดัชลบรุ	ีล�าปาง	อดุรธาน	ีอบุลราชธานี	 

สรุาษฎร์ธาน	ีและลพบรุ	ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระราชทรพัย์ในการก่อสร้างอาคารต่าง	ๆ 	ของบ้านพกัผูป่้วย 

โรคมะเร็งธัญบุรี	เป็นเงิน	๔๖๒	ล้านบาท	เพื่อเป็นสถานที่ให้การบ�าบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบต่อเนื่องด้วยวิธีรังสีรักษา	 

เคมบี�าบดั	และให้การดแูลผู้ป่วยมะเร็งระยะสดุท้ายแบบประคับประคอง	โดยทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามว่า	

“ศูนย์มหาวชิราลงกรณ	ธัญบุรี”

	 จากปัญหาการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์	สามเณร	ประชาชนในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒๐	จังหวัด	 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล	ณ	บ้านปลาดุก	 ต�าบลไร่น้อย	 อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	 

จังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๕๐	พรรษา	 ในปี	 ๒๕๔๕	 

พร้อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า	“โรงพยาบาล	๕๐	พรรษา	มหาวชริาลงกรณ”	และยงัมหีน่วยแพทย์เคล่ือนทีพ่ระราชทาน 

ออกตรวจรกัษาประชาชนในพื้นที่ต่าง	ๆ	ด้วย

	 เมือ่ครัง้ทรงเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	ทรงแบ่งเบาพระราชภารกจิของพระบรมราชชนก	 

และพระบรมราชชนนี	 ด้วยทรงถือว่าทุกข์สุขของประชาราษฎร์ไม่ต่างจากทุกข์สุขของพระองค์	 ได้พระราชทาน 

พระมหากรุณาธิคุณด้านสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบภัยต่าง	ๆ	 ทั่วประเทศ	 เช่น	 โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและ 

ร่มเย็นบ้านสนัต	ิ๒	จงัหวดัยะลา	เพือ่ช่วยเหลือราษฎรในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้ในช่วงปลายปี	๒๕๔๙	โดยสร้างบ้านพกัอาศยั	จ�านวน	๔๐	หลงั	จดัหาน�า้อปุโภคบรโิภค	ปรบัปรงุขยายถนนภายในชมุชน	 

พัฒนาสถานีอนามัยและการให้บริการด้านสุขภาพ	 ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและโทรศัพท์สาธารณะ	 ปรับปรุงมัสยิด	 

ส�านักสงฆ์	อาคารโรงเรยีนบ้านเยาะ	ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 ในส่วนของการช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภัยในต่างประเทศ	ทรงเป็นนกับนิที	่๑	ท�าการบินเครือ่งบนิพระทีน่ัง่ในการเสดจ็ 

พระราชด�าเนนิแทนพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนน	ีไปพระราชทานส่ิงของบรรเทาทกุข์แก่ผู้ประสบภยัจากเหตกุารณ์ 

แผ่นดนิไหวทีส่าธารณรฐัอิสลามปากสีถานเมือ่ปี	๒๕๔๙	พระราชทานสิง่ของบรรเทาทกุข์แก่ผูป้ระสบภยัพายไุซโคลนนาร์กสี 

ทีส่าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	โดยจดัส่งหน่วยแพทย์พระราชทาน	เครือ่งผ่าตดั	ยา	และเวชภณัฑ์	เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตัิ 

เมื่อเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๑	เป็นต้น

	 พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยน้ันมากมายเหลือคณานับ	ทรงเพียบพร้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะ	 

กอปรด้วยพระขันตธิรรม	และด้วยพระราชหฤทยัอนัม่ันคงทีจ่ะทรงอทิุศพระองค์แก่ประเทศชาติและประชาชน	นบัเป็นการเจริญตามรอย 

พระยุคลบาทของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี	อย่างแท้จริง	



15ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

การเตรยีมการระหว่างพระราชพธิทีรงบ�าเพ็ญ

พระราชกุศลถวายพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
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	 เมือ่วนัที	่๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๙	ส�านกัพระราชวังได้มปีระกาศเรือ่ง	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 

มหติลาธิเบศรรามาธิบด	ีจกัรนีฤบดนิทร	สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพติร	สวรรคต	ยงัความสูญเสียและความวปิโยคทีสุ่ดในชวีติ 

ของพสกนิกรทั้งประเทศ	รัฐบาลจึงได้เตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

ให้สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณีและสมกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย	รวมถึงการเตรียมการ 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้

การประกาศลดธงครึ่งเสา ก�าหนดให้มีการไว้ทุกข์ และก�าหนดให้วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ

	 ๑.	 ประกาศให้สถานที่ราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง	ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา	 

๓๐	วัน	ตั้งแต่วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป	และให้ข้าราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข ์

มีก�าหนด	๑	ปี	ตั้งแต่วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป	โดยในส่วนของประชาชนทั่วไป	ให้พิจารณาด�าเนินการ 

ตามความเหมาะสม	

	 ๒.	 ก�าหนดแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ดังนี้

	 	 ๒.๑	 กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ	 ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือ 

หมายก�าหนดการของส�านักพระราชวัง	 โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด�า	 ขนาดกว้างระหว่าง	 ๗-๑๐	 เซนติเมตร	 

พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน

	 	 ๒.๒	 กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ

	 	 	 (๑)	 กรณีแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ	 (เครื่องแบบสีกากีคอพับและเครื่องแบบสีกากีคอแบะ)	 

ไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด�าดังกล่าวพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน

	 	 	 (๒)	 กรณีการแต่งกายทั่วไป	ในการปฏิบัติราชการ

	 	 	 	 (๒.๑)	 ข้าราชการชาย	 ให้แต่งกายด้วย	 ชุดไทยพระราชทาน	 โดยใช้เสื้อแขนสั้นหรือ 

แขนยาวสขีาว	กางเกงสดี�า	หรอืสขีาวทัง้ชุด	หรอืสีด�าทัง้ชดุ	และไม่ต้องใช้ผ้าสกัหลาดหรอืผ้าโปร่งสดี�าดงักล่าวพนัแขนเสือ้ซ้าย 

เบื้องบน	หรือชุดสุภาพตามรัฐนิยม	เช่น	เสื้อผ้าไทยคอพับสีขาวหรือสีด�า	หรือเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีด�า	ผูกเนคไทสีด�า	หากจะ 

สวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีด�า	โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด�าดังกล่าวพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร

	 	 	 	 (๒.๒)	 ข้าราชการหญิง	ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐนิยม	โดยใช้เสื้อสีขาวหรือสีด�า

	 	 ๒.๓	 กรณีการแต่งกายตามหลักของศาสนา	ให้เป็นไปตามหลักของศาสนานั้น

	 	 ๒.๔	 กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนั้น

	 	 ๒.๕	 กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ	และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	ให้อนุโลมตามข้อ	๒.๑-๒.๓

การเตรยีมการระหว่างพระราชพธิทีรงบ�าเพ็ญ

พระราชกุศลถวายพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช



17ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

	 ๓.	 ก�าหนดให้วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	เป็นวันหยุดราชการ	เพื่อเป็นการไว้อาลัยและให้ประชาชนเข้าถวาย 

น�้าสรงพระบรมศพ	เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะ	ส่วนรัฐวิสาหกิจ	สถาบันการเงิน	และภาคเอกชน	นั้น	 

ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	และกระทรวงแรงงาน	พิจารณาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ 

ข้อกฎหมายต่อไป	 ในกรณหีน่วยงานใดทีม่ภีารกิจในการให้บรกิารประชาชน	หรอืมคีวามจ�าเป็นหรอืราชการส�าคญัในวนัดงักล่าว 

โดยได้ก�าหนดหรอืนดัหมายไว้ก่อนแล้ว	ซึง่หากยกเลกิหรอืเลือ่นไปจะเกดิความเสยีหายหรอืกระทบต่อการให้บรกิารประชาชน	 

ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็นสมควร	โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

	 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	โดยรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 

ทรงเป็นองค์ทีป่รกึษา	รวมท้ังแต่งตัง้คณะกรรมการต่าง	ๆ 	ในการจดังานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ประกอบด้วย	(๑)		คณะกรรมการฝ่ายจดัพธิกีารงานพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	 

(๒)		คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	(๓)		คณะกรรมการ 

ฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ	 สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธ ี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	 (๔)	 	 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	 

(๕)		คณะกรรมการฝ่ายรกัษาความปลอดภยัและการจราจรงานพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	(๖)		คณะกรรมการ 

ฝ่ายจดัท�าหนงัสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตงุานพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ	และ	(๗)	คณะกรรมการฝ่ายกลัน่กรอง 

การขอใช้งบประมาณงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
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๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาธิบดีิีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๙ เจ้าชายคอลิฟะห์	บิน	ซัลมาน	อัล	คอลิฟะห์	นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๙ • นายลี	เซียน	ลุง	นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงค์โปร์	และภริยา

• นาย	Mohamed	Saeed	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ	สาธารณรัฐมัลดีฟส์	

ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายอับดุลลา	ยามีน	อับดุล	กายูม	ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์

๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๙ • ดาโต๊ะ	ซรี	โมฮัมหมัด	นาจิบ	บิน	ตุน	อับดุล	ราซัค	นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย	และภริยา

• สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน	เซน	นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

• นายหลี่	หยวนเฉา	รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายสี	จิ้นผิง	ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๙ • นายโทนี่	ตัน	เคง	ยัม	ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์	และภริยา

• นายทองลุน	สีสุลิด	นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และภริยา

๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๙ • นายบาลา	การ์บา	จาฮมุปา	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	การงาน	และการสือ่สาร	สาธารณรฐัอสิลามแกมเบยี	

ในฐานะผู้แทนพิเศษของเชค	ศาสตราจารย์	อัลฮัจญี	ดอกเตอร์	ยะห์ยา	เอ.	เจ	ญัมเมห์	บาบิลี	มันซา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย

• นายโจโค	วิโดโด	ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	และภริยา

๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๙ นายเหวียน	ซวน	ฟุก	นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๙ นายไมตรีปาละ	สิริเสนา	ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่	๓	แห่งราชอาณาจักรเลโซโท

๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๙ • นายติน	จ่อ	ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

• นายโรดรีโก	โรอา	ดูแตร์เต	ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

• นายนีกอลา	นีอง	อุปทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจ�าประเทศไทย

ในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม

๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๙ นายนเรนทร	โมที	นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙ • เบกุม	ตารานา	ฮาลิม	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไปรษณีย์	โทรคมนาคม	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ	ในฐานะผูแ้ทนพเิศษของนายอบัดลุ	ฮามดิ	ประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัประชาชนบังกลาเทศ

• เจ้าชายตโูปโตอา	อูลูกาลาลา	มกฎุราชกุมารแห่งราชอาณาจกัรตองกา

๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๙ นายแอร์นานี	ฟีโลเมนา	โกเอลยา	ดา	ซิลวา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ

ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายตาว	มาตัน	ร๊วก	ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๙ นายอันเดรย์	 คลีซัส	 ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 

ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายวลาดิเมียร์	ปูติน	ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย	

๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๙ สมเด็จพระอัยยิกาเกซัง	โชเดน	วังชุก	และสมเด็จพระปิตุจฉา	เปมา	ลาดน	วังชุก	

ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน	พระองค์ที่	๕	(พระองค์ปัจจุบัน)

พระประมขุ ประมขุ และพระราชวงศ์ ผูน้�าหรือผูแ้ทนแห่งรฐัต่างประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศเข้าถวายสักการะ 

พระบรมศพ

	 รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับกรณีที่มีพระประมุข	 ประมุข	 และพระราชวงศ์	 หรือผู้น�าแห่งรัฐต่างประเทศ 

หรือองค์การระหว่างประเทศเสด็จหรือเดินทางมาประเทศไทยเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีดังกล่าว	ทั้งนี้	ในช่วงระหว่าง 

พระราชพิธทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุลถวายพระบรมศพได้มพีระประมขุ	ประมขุ	และพระราชวงศ์	หรอืผูน้�าแห่งรฐัต่างประเทศ 

เสด็จหรือเดินทางมาประเทศไทยเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีฯ	ดังนี้

นอกจากนี้	ได้จัดผลัดเวรเฝ้าฯ	ของคณะรัฐมนตรี	ข้าราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และพนักงานองค์การมหาชน	ไปเฝ้าฯ	 

ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพทุกวันตลอดระยะเวลาของพระราชพิธี



19ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.)

	 รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์	(ศตส.)	เพื่อติดตามสถานการณ์ด�าเนินการด้านต่าง	ๆ	ให้เกิด 

ความสงบเรยีบร้อย	และประสานงานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพือ่เตรียมงานพระราชพธิพีระบรมศพ	และให้	ศตส.	ประสานงาน

กับทุกกระทรวงเพื่อจัดกิจกรรมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

อย่างต่อเนือ่ง	โดยหมนุเวยีนผลดัเปลีย่นกนัเป็นประจ�าทกุเดอืน	ใช้งบประมาณด�าเนนิการทีเ่หมาะสม	ค�านงึถงึพระราชกรณยีกจิ

ที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกระทรวงเป็นล�าดับแรกและให้กระทรวงต่างประเทศน�ากิจกรรมดังกล่าวไปเผยแพร่

ในต่างประเทศ	นอกจากนี	้ให้	ศตศ.	ร่วมกับทกุส่วนราชการเกบ็รวบรวมข้อมลูการด�าเนนิงานต่าง	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกับการจดังาน

พระราชพิธีทั้งหมดเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติ	 รวมท้ังได้จัดให้มีบริการสายด่วน	 (ศูนย์บริการประชาชน	

สายด่วน	๑๑๑๑	และศูนย์ด�ารงธรรม	สายด่วน	๑๕๖๗)	เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสอบถาม

ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง

การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 รัฐบาลได้ก�าหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประดิษฐานตามสถานท่ีต่าง	 ๆ	 เหมือนเช่นเดิม	 โดยห้ามน�าออกจาก 

สถานทีท่ีเ่คยตดิตัง้ไว้เดมิโดยเดด็ขาด	 แต่ให้เปลีย่นถ้อยค�าหรอืข้อความใต้พระบรมฉายาลกัษณ์ให้เหมาะสม	ทัง้นี	้ หากจะมี 

การเปลีย่นพระบรมฉายาลักษณ์หรอืตดิผ้าด�าขาวแสดงความไว้อาลยั	การน�าพระบรมฉายาลกัษณ์เดิมออกและติดต้ังพระบรม 

ฉายาลักษณ์ใหม่ต้องกระท�าโดยต่อเนื่องกันทันที	

	 ๑.	 ส�านักพระราชวังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ	เบื้องหน้า 

พระบรมฉายาลักษณ์	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง	และภายหลังพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล	 

ครบ	๑๕	วนั	ได้รบัพระราชทานพระราชานญุาตให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ	กราบถวายบงัคมพระบรมศพ	ณ	พระทีน่ัง่ดสิุตมหาปราสาท	 

(เริม่ตัง้แต่วันที	่๒๙	ตลุาคม	๒๕๕๙	เวลา	๐๘.๐๐	น.)		นอกจากนี	้ภายหลงัพระราชพธิทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุล	ครบ	๕๐	วนั	 

ได้รับพระราชทานพระราชานญุาตให้ภาคต่าง	ๆ	ทัง้บคุคล	คณะบคุคล	ภาครฐับาล	รฐัวสิาหกจิ	ภาคเอกชน	และประชาชนทัว่ไป	 

ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

	 ๒.	 รัฐบาลได้เตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	โดย

	 	 ๒.๑	 จัดระเบียบการด�าเนินการทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 รวมทั้งเรื่องการบริการอาหาร 

และเครื่องดื่ม	การรักษาความสะอาด	การก�าจัดขยะ	และการรักษาความปลอดภัย

	 	 ๒.๒	 จดัหาทีพ่กัชัว่คราวแก่ประชาชนทีเ่ดนิทางมาจากต่างจงัหวดัเพือ่ถวายบงัคมพระบรมศพ	นอกเหนอื 

จากบริเวณสนามหลวง	 เช่น	บริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น	ดินแดง	และจัดรถรับส่งเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทาง 

และลดปัญหาการจราจร

การด�าเนนิการเกีย่วกบัการให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช
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	 	 ๒.๓	 น�าเสนอข้อมูลการด�าเนินการของรัฐบาลในเรื่องต่าง	 ๆ	 ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บริเวณจุดพักคอยส�าหรับประชาชนบริเวณสนามหลวงที่ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เพื่อสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

การมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการด้านต่าง ๆ 

	 ๑.	 การจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพ่ือให้ประชาชนร่วมในการ 

ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

	 ๒.	 การเผยแพร่พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	 

พระบรมราชินีนาถ	อย่างต่อเนื่อง	และจัดท�าค�าแปลภาษาอังกฤษ	รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน	

	 ๓.	 การช้ีแจงประชาชนเกีย่วกับการใช้ถ้อยค�าออกพระนาม	การใช้ถ้อยค�าภาษาเรยีกขานเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีเ่หมาะสม	 

การแต่งกาย	การปฏบิตัใินเวลาเข้าถวายสกัการะพระบรมศพในพระทีน่ัง่ดสิุตมหาปราสาท	วธิแีสดงความจ�านงขอมีส่วนร่วม 

เป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลถวาย

	 นอกจากนี	้ ได้ขอความร่วมมอืให้สือ่โทรทัศน์และวทิยุใช้เวลาในช่วงเวลา	๓๐	วนั	 (จนถงึวนัท่ี	๑๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๙)	 

เน้นการเสนอรายการเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิในแง่มมุต่าง	 ๆ	 โดยให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในรปูแบบการถ่ายทอดความรู้สกึ 

และความประทบัใจทีม่ต่ีอพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เน้นการให้ความรูก้ารพฒันามากกว่าความบนัเทงิ	 

หรืออาจพิจารณาสลบัสบัเปลีย่นกบัการน�าเสนอผลการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลในช่วง	๒	ปีทีผ่่านมา	ซึง่เป็นไปตาม 

แนวพระราชด�าริในเรื่องต่าง	ๆ	และเมื่อพ้นก�าหนดช่วงเวลา	๓๐	วันแล้ว	ขอให้สถานีวิทยุโทรทัศน์พิจารณาจัดรายการ 

ตามความเหมาะสม	โดยค�านึงถึงความรู้สึกของประชาชนเป็นส�าคัญ



21ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

	 การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี 

และร่วมร�าลกึถงึพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวนัพระบรมราชสมภพปีที	่๘๙	ภายใต้ 

ชื่อกิจกรรม	“รวมพลังแห่งความภักดี”	พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	โดยจัดกิจกรรมท�าความดี	 

เช่น	 การท�าความสะอาดสาธารณสถาน	 ให้บริการสาธารณะ	 (ท�าดีด้วยกาย)	 จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ	 ศาสนา	 

พระมหากษัตริย์	 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	 (ท�าดีด้วยวาจา)	 และจัดกิจกรรม 

อธิษฐาน	ท�าสมาธิ	ส�ารวจจิตภาวนา	แผ่เมตตา	ตั้งใจดี	(ท�าดีด้วยใจ)

ที่มา	:	 ๑.	 ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต	ลงวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙

	 ๒.	 มติคณะรัฐมนตรี	 (๑๓	 ตุลาคม	๒๕๕๙)	 เรื่อง	 งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

ตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๓/ว	๓๒๙	ลงวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙

	 ๓.	 มติคณะรัฐมนตรี	(๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๙)	เรื่อง	การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาท 

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ตามหนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร	ีด่วนทีส่ดุ	ที	่นร	๐๕๐๕/ว	๓๔๘	ลงวนัที	่๒๐	ตลุาคม	๒๕๕๙

	 ๔.	 มติคณะรัฐมนตรี	(๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙)	เรื่อง	การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	 

ตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๓๙๔	ลงวันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	

	 ๕.	 หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๓๕๗	ลงวันที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	เรื่อง	การดูแลรักษาพระบรม 

ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 ๖.	 หนังสือส�านักนายกรัฐมนตรี	ที่	นร	๐๑๐๑/ว	๑๘๙๙	ลงวันที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๙	เรื่อง	การปรับปรุงแนวทาง	เรื่อง	การแต่งกาย 

ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

	 ๗.	 หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีด่วนทีส่ดุ	ที	่นร	๐๕๐๕/ว	๓๗๖	ลงวนัที	่๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๙	เร่ือง	ข้อสัง่การของนายกรัฐมนตรี

	 ๘.	 หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ี	ด่วนทีส่ดุ	ที	่นร	๐๕๐๐๕/ว	๔๓๒	ลงวนัที	่๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	เรือ่ง	การแต่งกายไว้ทกุข์ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

	 ๙.	 หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ี	ด่วนทีส่ดุ	ที	่นร	๐๕๐๐๕/ว	๔๖๓	ลงวนัที	่๑๔	ธนัวาคม	๒๕๕๙	เรือ่ง	ข้อสัง่การของนายกรฐัมนตรี





สลค.สาร22

ปรากฏการณ์จิตอาสา

	 วันพฤหัสบดีที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าประสบความสูญเสียอันเป็นที่สุด	เมื่อมีประกาศ

ส�านกัพระราชวงัแจ้งให้ทราบโดยท่ัวกันว่า	พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช	มหติลาธิเบศรรามาธิบด	ีจกัรนีฤบดนิทร	

สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา	๑๕.๕๒	น.	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	และนับตั้งแต่วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	

ซึ่งเป็นวันที่มีพิธีเคล่ือนพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและได้เปิดให้มีการลงนามแสดงความอาลัย 

และถวายสักการะพระบรมศพเป็นต้นมานั้น	 ท่ามกลางความเศร้าโศก	 ก็มีเรื่องราวดี	 ๆ	 ปรากฏขึ้นให้เห็นกัน	 โดยมีภาพเผยแพร ่

จากสือ่ต่าง	ๆ 	เกี่ยวกับกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชนได้ท�าเพื่อร่วมถวายแด่พระองค์อย่างต่อเนื่อง	ซึง่นับเป็น

ปรากฏการณ์ทีน่่าชืน่ชมและยนิดทีีค่นไทยทกุหมู่เหล่าทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้กระท�า	“ความด”ี	เพือ่	“พ่อ”	ในรปูแบบต่าง	ๆ	

อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน	บทความนี้ได้รวบรวมตัวอย่าง	 "ความดี"	ที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกัน	“ท�าเพื่อพ่อ”	 โดย	“ท�าตามค�าสอน

ของพ่อ”	และ	“ท�าตามแนวทีพ่่อปฏบิตั”ิ	ให้เราเหน็	เช่น	การให้	การเสยีสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม	ความเพยีรพยายาม	ความอดทน	

ความมุ่งมั่นตั้งใจท�าสิ่งดี	ๆ	

...เพราะท่านท�าเพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี 

ท่านต้องเหนื่อย เพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี้ ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม...

เพลง พระราชาผู้ทรงธรรม

ท�าความดีเพื่อพ่อ



23ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

	 “ค�าสอนของพ่อ”	ทีค่นไทยได้รบัทราบส่วนใหญ่มาจากพระราชด�ารสัและพระบรมราโชวาททีพ่ระราชทานในโอกาสต่าง	 ๆ	 

ที่สื่อได้น�ามาเผยแพร่	รวมทั้งแนวทางที่พ่อปฏิบัติในการปกครองประเทศ	คือ	ทศพิธราชธรรม ๑๐	หรือธรรม	๑๐	ประการส�าหรับ

พระราชา	 ในการใช้พระราชอ�านาจและการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์	 จะเห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการ 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่	 ๔	พฤษภาคม	๒๔๙๓	ที่ว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน 

ชาวสยาม”	ซึ่งพระองค์ได้ทรงยึดถือแนวปฏิบัตินี้มาตลอดระยะเวลาการครองราชย์

“...คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด  

แก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเคร่ืองประสานไมตรีอย่างส�าคัญ  

ระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕

“…การท�าความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ 

จึงท�าได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จ�าเป็นต้องท�า เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งท�าได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ 

แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยต�ารวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจฯ 

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙

๑ การให้ทาน (การให้)

	 ในหลวงหรอืพ่อของประชาชนชาวไทยได้ทรงยดึถอืทศพธิราชธรรมในการครองสริริาชสมบตัมิาตลอด	๗๐	ปี	ธรรมสองประการ 

ที่เราในฐานะพสกนิกรสามารถซึมซับได้ในแทบทุกวัน	 คือ	ทาน	 หรือการให้	 และ	บริจาค	 ซึ่งเป็นการสละสิ่งที่มีประโยชน์น้อย 

เพื่อสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่า	 หมายถึง	 การที่พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 ทรงเสียสละเวลาและทุ่มเท 

พระปรีชาสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง	 ๆ	 เพ่ือพสกนิกรทั่วประเทศ	 การพระราชทานพระราชด�าริหรือพระบรมราโชวาท 

อันก่อให้เกิดสติปัญญาและพัฒนาชาติ	เช่น	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง	ๆ

	 ในช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยร่วมกนัของคนไทย	 ได้มปีรากฏการณ์ทีเ่ด่นชดัอย่างหน่ึง	คอื	“การให้”	 โดยสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู	เม่ือครัง้ทรงด�ารงพระราชอสิรยิยศ	สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้หน่วยทหารมหาดเลก็ราชวลัลภรกัษาพระองค์	ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกฎุราช

กมุาร	น�าอาหาร	ขนม	ผลไม้	และน�้าดื่มพระราชทานมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยบริเวณท้องสนามหลวง	

ทัง้ยงัมพีระราชด�ารสัว่า	พสกนกิรทีม่า	“เป็นแขกของพระองค์”	ฉะนัน้ต้องท�าให้พสกนกิรได้รบัความสะดวกสบายทีสุ่ด	ได้รบัสิง่ทีด่ทีีส่ดุ	และ

พระบรมวงศ์	 ได้แก่	ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สริวัิฒนาพรรณวดี	ทีเ่สด็จออกมาประทานอาหารกล่องให้แก่ประชาชน

ด้วยพระองค์เอง	สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 

อัครราชกุมารี	 ท่ีมีพระประสงค์ให้ประชาชนได้รับประทาน 

อาหารท่ีดี	จงึทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผดัสเปนด้วยพระองค์เอง 

ณ	ห้องประกอบอาหาร	พระต�าหนกัทพิย์พมิาน	 เพ่ือน�าบรรจุใส่

กล่องส�าหรบัแจกให้แก่ประชาชน	พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต	ุทีท่รงปรงุอาหาร	“ข้าวเหนยีว	

ไก่ทอด”	 ประทานให้แก่ประชาชนด้วยฝีพระหัตถ์พระองค ์

เอง	 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน ์

ทรงออกแบบแพทเทิร์นผ้าถุงให้ห้องเสื้อชื่อดังของเมืองไทย 

ตัดเย็บและประทานให้แก่ประชาชนยืมใส่เข้าเฝ้าฯ	กราบถวาย

บังคมพระบรมศพ
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	 นอกจากน้ัน	 ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้งประชาชนด้วยกันท่ีมาร่วมบ�าเพ็ญทานด้วยการให ้

หรือบริจาคสิ่งของในรูปแบบต่าง ๆ 	ทั้งในบริเวณท้องสนามหลวง	หรือในพื้นที่ต่าง	ๆ 	ทั่วประเทศ	เช่น	ในวันแรก	ๆ 	เสื้อผ้า 

สีด�าขาดตลาด	ประชาชนยากไร้ไม่มีเสื้อผ้าสีด�าใส่ไว้ทุกข์	ก็ได้มีหน่วยงานต่าง	ๆ 	บริการย้อมผ้าสีด�าฟรี เช่น	กรมหม่อนไหม

บรกิารย้อมผ้าสดี�าทัง้ในเขตกรงุเทพมหานครและศนูย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติฯ	ทัว่ประเทศ	เพือ่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ของประชาชนในช่วงเวลาการไว้ทุกข์	 สถานีต�ารวจหลายแห่งรับบริจาคเสื้อผ้าเพื่อน�าไปย้อมสีด�าให้แก่ผู้ยากไร้	 วิทยาลัย

เทคนิคหลายแห่งเปิดจุดย้อมผ้าสีด�าบริการประชาชน	 รวมทั้งคิดค้นเครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ	 รวมไปถึงกรมคุมประพฤต ิ

ทีน่�าผูถ้กูคมุประพฤตร่ิวมเป็นจติอาสาย้อมผ้าสดี�าร่วมกบัศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีน	กระทรวงอตุสาหกรรมและกระทรวง

พาณชิย์จดัจ�าหน่ายเสือ้ผ้าสดี�าราคาประหยดัและบรกิารย้อมผ้าสดี�าฟรเีพือ่แบ่งเบาภาระประชาชน	การแจกสิง่ของ เสือ้ผ้า 

รบิบิน้สดี�า อาหาร และเครือ่งดืม่ฟร ีโดยมทีัง้ประชาชนทัว่ไป	นกัธรุกจิ	ตลอดจนดารานกัแสดงทีไ่ด้เดนิทางไปร่วมแจกของ 

ทั้งน�้าดื่ม	อาหาร	ขนม	เสื้อผ้า	สิ่งของเครื่องใช้	ตลอดจนเก็บขยะ	ซึ่งดารานักแสดงหลายคนได้ให้สัมภาษณ์ว่า	“การมาร่วม

ท�ากิจกรรมบริเวณท้องสนามหลวง	 ถือเป็นการให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	 เป็นการช่วยสังคมแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ช่วย

สร้างขวัญและก�าลังใจให้ทุกคนมีพลังในการก้าวต่อไป”	 ซึ่งผู้ที่ไปท�าหน้าที่จิตอาสาเป็นการท�าด้วยใจ	 บางคนแม้ตัวเองจะ

ล�าบากต้องน�าสิ่งของหรืออาหารขึ้นรถประจ�าทางเพื่อมาบริจาคที่สนามหลวง	แต่ก็อยากจะท�าความดีตามก�าลังของตนเอง

เพือ่ถวายแด่ในหลวงรชักาลที	่๙	ภาพสิง่ของและอาหารทีม่แีจกในบรเิวณดงักล่าวกเ็ป็นสิง่ของทีผู่ร้บัได้ใช้ประโยชน์ระหว่าง

รอเข้าสักการะพระบรมศพ	เช่น	อาหารปรุงส�าเร็จ	น�้าดื่ม	ผลไม้	ยาหม่อง	พัด	ริบบิ้นสีด�า	ร่มสีด�า	ชาวสวนจากจังหวัดชุมพร

และสุราษฎร์ธานีขนลองกอง	 ๗	 ตันขึ้นมายังกรุงเทพมหานครเพื่อแจกจ่ายผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัยที่สนามหลวง	

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจ�าประเทศไทยน�าแอปเปิ้ลมาแจกประชาชนที่ต่อแถวเข้าสักการะพระบรมศพ

	 ในส่วนของการแจกสิ่งของไม่ได้มีเพียงบริเวณสนามหลวงเท่านั้น	 แต่ยังมีการจัดกิจกรรมที่บริเวณสถานีรถไฟ

หวัล�าโพง	ซึง่ถอืเป็นจดุทีป่ระชาชนชาวไทยจากต่างจังหวดัเดนิทางเข้ามามากทีส่ดุ	นอกจากนี	้ หลายจงัหวดักไ็ด้มกีารท�าความด ี

เพื่อถวายพระองค์ด้วยเช่นกัน	 เช่น	นักธุรกิจที่จังหวัดชลบุรีแจกเสื้อด�า	๓,๕๐๐	ตัว	 ให้ชาวชลบุรีใส่ไว้อาลัย	 โดยกล่าวว่า	

ครอบครัวของตนมีพ่อเป็นคนจีนเดินทางมาจากประเทศจีน	ท�ามาหากินในประเทศไทย	ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท�าให้ลูกหลานสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตและมีฐานะ	จึงอยากท�าความดีเพื่อ

ถวายแด่พระองค์	หรือร้านอาหารหลายร้าน	เช่น	ร้านข้าวมันไก่ที่จังหวัดราชบุรี	ร้านข้าวแกงที่จังหวัดล�าปาง	ร้านก๋วยเตี๋ยว

ที่จังหวัดอ่างทอง	ให้ประชาชนรับประทานฟรี	๑	วัน	ร้านข้าวแกงที่จังหวัดกระบี่ให้รับประทานฟรี	๑	เดือน	เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศล	ร้านสตกิเกอร์ทีจ่งัหวดัชยันาทและนครราชสมีาตัดสตกิเกอร์เป็นข้อความทีแ่สดงถงึความจงรกัภักดีและไว้อาลัย

แจกให้ประชาชนทั่วไปเพื่อแสดงความร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ซึ่งเป็นการท�าความดีตามความรับผิดชอบและไม่เกิน

ก�าลังของตนเอง



25ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

“...ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระท�า 

ของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันท�าประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ 

และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และท�างานให้แก่ประเทศชาติได้โดยล�าพังตนเอง…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

“...สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วย

ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่…”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่ออัญเชิญพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลอ้อนส์กรุงเทพฯ 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙

๒ บ�าเพ็ญประโยชน์ การเสียสละอุทิศตน โดยนึกถึงส่วนรวมเป็นเบื้องต้น

	 นอกจากการบรจิาคสิง่ของ	 อาหาร	 และน�า้ดืม่แล้ว	 ยงัมจีติอาสาที่ร่วมท�าความดีและท�าประโยชน์ตามความถนัด

และก�าลังความสามารถของตนเอง	เช่น	การเป็นอาสาสมัครอ�านวยความสะดวกในบริเวณสนามหลวง	โดยมีอาสาสมัคร

รักษาดินแดน	ลูกเสือ	เนตรนารี	อ�านวยความสะดวกในการเข็นรถเข็นให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ	ซึ่งการท�าความดีเป็นไปตาม

กฎของลกูเสอืท่ีว่า	“จะช่วยเหลอืผูอ้ืน่ทกุเมือ่”	หรอืเดก็นกัเรยีนร่วมเป็นอาสาสมคัร	“ถามอะไรตอบได้”	ท�าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ 

ให้ผูท้ีส่อบถามข้อมลูต่าง	ๆ 	รอบบรเิวณ	เช่น	จดุเข้าแถว	สายรถเมล์ในการเดินทาง	จดุย้อมผ้า	ห้องน�า้	โดยศกึษาจากเอกสาร

ที่ศูนย์อาสาสมัครเตรียมไว้ให้	 หากตอบไม่ได้	 จะแนะน�าให้ไปติดต่อที่กองอ�านวยการกลาง	 มีการให้บริการรับ-ส่งฟรี 

จากจุดต่าง	ๆ	ไปยงัสนามหลวง	เช่น	รถจักรยานยนต์บรกิารรบั-ส่งประชาชนบรเิวณรอบพระบรมมหาราชวงัและสนามหลวง	 

โดยผู้ขับขี่บางรายเป็นผู้ท่ีพักอาศัยอยู่บริเวณนั้น	 บางรายรวมตัวกับกลุ่มเพื่อน	 ๆ	 มาจากปริมณฑลเพ่ือมาให้บริการฟร	ี 

หรือบริการรถตู้รับ-ส่งฟรี	 เช่น	 สถานีต�ารวจนครบาลบางรักจัดโครงการรถตู้บริการฟรีแก่ประชาชนจากสนามศุภชลาศัย 

ไปยงัสนามหลวง	หรือกลุ่มรถตู้โดยสาร	รถตู้สรุาษฎร์ฯ	ร่วมใจ	ขอท�าความดเีพ่ือพ่อ	ให้ผูม้รีายได้น้อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการรับ-ส่งฟรีในการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ	ตลอดจนภาคเอกชนน�ารถบัสโดยสาร

ขนาดใหญ่	๖	คัน	รับ-ส่งประชาชนจากหัวล�าโพงไปยังสนามหลวง	ซึ่งได้มีผู้น�าคูปองเติมน�้ามันฟรีมาแจกให้แก่จักรยานยนต์

จิตอาสาในบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ท�าความดีอีกทางหนึ่งด้วย	บริการพื้นที่รับรอง-จอดรถฟรี เช่น	

พทุธมณฑลจดัตัง้ศนูย์บรกิารประชาชนเพือ่เป็นจดุจอดรถ	จดุพกัแรม	มรีถ	ขสมก.	รบั-ส่งจากพทุธมณฑลไปยงับรเิวณสนามหลวง 

ทกุ	๓๐	นาท	ีขสมก.	ร่วมกบัเอกชน	ให้บรกิารจดุจอดรถยนต์ฟรเีพือ่เช่ือมต่อรถ	shuttle	bus	จาก	๔	มมุเมอืง	ไปยงัสนามหลวง	 

ราชตฤณมัยสมาคมฯ	 (สนามม้านางเลิ้ง)	 จัดที่พักค้างคืนและที่จอดรถ	 รวมทั้งบริการรถรับ-ส่งไปสนามหลวงเช่นกัน	 
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บรกิารตรวจ-รกัษาฟร	ีโดยหน่วยแพทย์อาสา	แพทยสภา	จากทกุภาคส่วนรวมตวักนัตัง้หน่วยแพทย์สนามเคลือ่นที	่๑๒	หน่วย	 

เพ่ือรักษาอาการป่วยของประชาชนท่ีเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ	 รวมถึงอาสาสมัครเดินเท้าพร้อมกระเป๋ายา 

ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากมูลนิธิร่วมกตัญญู	 วิสาหกิจสุขภาพชุมชนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการคืนคนดี 

สู่สังคมให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมานวดบริการประชาชนแก้ปวดเมื่อย	 ร้านตัดผมที่หาดใหญ่ดัดแปลงรถตัดผม

เคลื่อนที่น�ามาบริการตัดผมฟรี	 มีผู้น�าพัดลมขนาดใหญ่ที่ดัดแปลงมาจากเครื่องยนต์เรือแอร์โบ๊ตมาให้บริการประชาชน 

ที่สนามหลวง

	 นอกจากนี้	ยังมีการท�าความดีด้วยการบ�าเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ 	ของประชาชนชาวไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	

เช่น	วิทยาลัยเทคนิคและสถาบันอาชีวะต่าง	ๆ	ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	ตรวจเช็คสภาพ

รถยนต์	 รถจักรยานยนต์	 เครื่องมือทางการเกษตร	 ซ่อมแซมมุ้งลวด	 บริการตัดผม	บริการเครื่องด่ืม	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	

เจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารให้ที่ท�าการอนามัยและโรงเรียนขยายโอกาส

รวม	๔๐๐	 แห่ง	 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องจากเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความส�าคัญ

แก่การศึกษาและการสาธารณสุข	รวมไปถึงความดีเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ที่หลายคนตั้งใจท�าเพื่อส่วนรวมเนื่องจากมีพระองค์เป็น

แบบอย่าง	 เช่น	 คุณตาที่จังหวัดพิษณุโลกถางหญ้าท่ีขึ้นริมทางสัญจรทุกวันตอนเช้าเพ่ือความปลอดภัยของรถและผู้คนท่ี

สัญจรไปมา	 โดยยึดมั่นว่าเป็นการท�าความดีอย่างหนึ่งตามอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เคยพระราชทานแนวทางไว	้ 

ชาวอเมริกันที่จังหวัดขอนแก่นซ่อมถนนรอบบึงในเขตเทศบาล	เนื่องจากมีพระองค์เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่	โดยเฉพาะ

การอุทิศตนเพื่อผู้อื่น

๓ สามัคคี

“...ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจ�าตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย 

ทั้งนี้เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ 

ย่อมมีก�าลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔

“…สามัคคี หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด 

ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องท�างานให้สอดคล้องกัน 

แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖



27ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทในโอกาส

ต่าง	ๆ	 เกี่ยวกับความสามัคคีบ่อยครั้ง	ซึ่งที่ผ่านมาสังคมไทยได้มีความขัดแย้งในทางการเมืองค่อนข้างมาก	แต่เมื่อถึงวันที่

พระองค์ทรงจากไป	ประชาชนชาวไทยต่างแสดงออกถึงความสามัคคีในการแสดงความอาลัยในหลายโอกาส	เช่น	ในวันที่	

๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๙	ได้มีการเชิญชวนประชาชนรวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์แห่ง

ความจงรักภักดี	ความผูกพัน	ความอาลัยของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	ที่ท้องสนามหลวง

และบริเวณใกล้เคียงรอบพระบรมมหาราชวัง	 ซึ่งแม้จะแบ่งการร้องเพลงเป็น	 ๒	 รอบ	 ในเวลากลางวันและกลางคืนแล้ว	

จ�านวนประชาชนไม่ได้ลดลงเลย	 ไม่ว่าฝนจะตก	 แดดจะออกแรงแค่ไหน	 ก็ยังมีประชาชนจ�านวนมากรวมกว่า	 ๗	 แสนคน	

หลั่งไหลไปยังสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียงเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในจุดเล็ก	ๆ	ของการร้องเพลงถวาย

	 นอกจากประชาชนทุกหมู่เหล่าจะพร้อมใจกันมาแสดงความอาลัยร่วมกันที่สนามหลวงแล้ว	ยังมีการรวมตัวแสดง

ความสามัคคีในการแสดงความอาลัยในที่ต่าง	ๆ	กัน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	จังหวัดต่าง ๆ	ได้มีพิธีจุดเทียน

แสดงความอาลัย	ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	และแปรอักษรเป็นภาพ	ถ้อยค�า	หรือกระทั่งตัวเลข	๙	เพื่อแสดงความอาลัย

แด่ในหลวงรัชกาลที่	๙	ซึ่งการแปรอักษรไม่ได้มีเพียงโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใหญ่	ๆ	เท่านั้น	แต่ยังมีโรงเรียนเล็ก	ๆ	

ในถิน่ทรุกนัดาร	โรงเรยีนบนเขา	ทีแ่ม้จะมจี�านวนนกัเรยีนและครรูวมกนัไม่กีค่น	แต่กต็ัง้ใจทีจ่ะแสดงความอาลยัด้วยเช่นกนั	 

ส่วนคนไทยในต่างแดนนอกจากจะได้ลงนามแสดงความอาลัยตามสถานเอกอัครราชทูตไทยแล้วก็ยังได้มีการรวมตัวกัน 

จุดเทียนและร้องเพลงแสดงความอาลัยในเมืองต่าง	 ๆ	 เช่น	 กรุงเบอร์ลิน	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 เมืองโลซาน	 

สมาพันธรัฐสวิส	 กรุงลอนดอน	 สหราชอาณาจักร	 กรุงวอชิงตัน	 ดีซี	 นครนิวยอร์ก	 เมืองเคมบริดจ์	 บอสตัน	 สแตนฟอร์ด	 

ซานฟรานซิสโก	และนครลอสแอนเจลสิ	สหรฐัอเมรกิา	กรงุปักกิง่	สาธารณรฐัประชาชนจนี	โดยในสมาพนัธรฐัสวสิมนีกัศกึษาไทย 

คนหนึ่งที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา	 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ชักชวนเพื่อนชาติต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยให้ร่วมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม	ี 

โดยได้อธิบายและเปิดวีดิโอให้เพื่อนต่างชาติได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่ท�าเพื่อประชาชนด้วย
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๔ บากบั่น มุ่งมั่น พากเพียร ไม่ย่อท้อ และตั้งปณิธานท�าความดี

“...การด�ารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทน 

เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว 

ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ ๆ...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

“…ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ล�าบาก 

ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้  

เพราะว่าถ้าไม่เจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี  

และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้…”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต 

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘

	 ทศพิธราชธรรมอีกสองประการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานค�าสอนและ

ทรงปฏบิตัใิห้ปวงชนชาวไทยเหน็มาตลอด	คอื	ความเพยีร	และความอดทน	ซึง่ปรากฏในพระราชนพินธ์	เรือ่ง	พระมหาชนก	

ความเพียรประกอบด้วย	 (๑)	 ความอดทนต่อความไม่ดี	 เรื่องไม่ดี	 (๒)	 ความตั้งใจหรือปณิธานอันแน่วแน่ในการจะกระท�า

ความดีหรือเรื่องดี	ๆ	ให้ส�าเร็จ	และ	(๓)	ความพยายาม	หรือการลงมือปฏิบัติให้ส�าเร็จ	ท�าให้สุดความสามารถ	และท�าให้ดี

ที่สุด	 ซึ่งพระมหาชนกเป็นตัวอย่างของความเพียรที่แม้จะต้องว่ายน�้าท่ามกลางมหาสมุทรอันเวิ้งว้างไม่เห็นฝั่ง	 แต่ก็ต้อง 

มีความอดทนต่อสิ่งต่าง	ๆ 	รอบกาย	มีจิตใจแน่วแน่ไม่ย่อท้อที่จะต้องว่ายน�้าไปถึงฝั่งให้ได้	เหมือนกับที่ประชาชนทั้งชาวไทย

และต่างชาติได้มีความเพียรมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้ามาสักการะพระบรมศพ	 แม้ว่าจะล�าบากเพียงใด	 เช่น	 คุณลุง 

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งใจปั่นรถเข็นวีลแชร์จากจังหวัดพิษณุโลกเข้าสักการะพระบรมศพ	 คุณลุงพิการขาสองข้าง 

ไม่มีแรงได้โยกรถสามล้อพระราชทานจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าสักการะพระบรมศพและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารม	ี 

คุณยายปั่นจักรยานเก่า	ๆ	จากจังหวัดชัยนาทมาแสดงความอาลัยที่สนามหลวง	หนุ่มพิการท่อนล่าง	เดินไม่ได้	ขับรถซาเล้ง

ตดิธงชาตจิากจงัหวดัสระบรีุ	เข้ากรุงเทพฯ	เพือ่ถวายสักการะพระบรมศพ	ชายจากอ�าเภอหาดใหญ่ออกเดนิวิง่จากหาดใหญ่

ด้วยเสื้อผ้าชุดเดียวและเงินติดตัวเพียง	 ๘๐	 บาท	 เข้ากรุงเทพฯ	 หรือกลุ่มอดีตนักชกโอลิมปิกที่วิ่งจากบ้านเกิด 

ทีจ่งัหวดัลพบรุถีงึพระบรมมหาราชวงัเพ่ือแสดงความอาลัย	ในส่วนชาวต่างชาตกิไ็ด้ร่วมแสดงความเพียรเพ่ือเทิดทนูพระองค์	

เช่น	ชาวเยอรมันออกเดินเท้าจากจังหวัดยโสธรเพื่อถวายสักการะพระบรมศพ	เนื่องจากได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักตลอด

พระชนม์ชพี	ชาวออสเตรเลยีทีตั่ง้ใจเดนิเท้าจากเกาะสมยุเพือ่ลงนามแสดงความอาลยัก่อนสิน้สดุวนัทีว่ซ่ีาหมดอายแุละต้อง

เดินทางกลับประเทศ	 เนื่องจากเห็นว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนามีพระปรีชาสามารถมากมาย	 เห็นชาวไทย 

พบความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่	จึงตั้งใจมาแสดงความอาลัยก่อนกลับประเทศ



29ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

	 นอกจากนี้	ยังมีการตั้งปณิธานท�าความดี	ในภาคส่วนต่าง	ๆ 	เช่น	มหาเถรสมาคมและส�านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาต	ิจดัพิธบีรรพชาอปุสมบทหมูเ่พือ่ถวายเป็นพระราชกุศลทัว่ประเทศ	นกัเรียนอาชวีศกึษาจากสถาบนัต่าง	ๆ 	ในจงัหวัด

พระนครศรีอยุธยาท�ากิจกรรมแสดงความอาลัย	 นั่งสมาธิ	 ปฏิญาณตน	 จะท�าความดี	 เป็นลูกที่ดี	 ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 

จนท�าลายชื่อเสียงของจังหวัด	 รักและสามัคคีกันถวายเป็นพระราชกุศล	 สถาบันอาชีวะในจังหวัดสมุทรปราการ	 จับมือ 

ลดความขัดแย้ง	ช่วยกันทาสีลบข้อความที่ถูกพ่นไว้ตามก�าแพงริมถนนสุขุมวิท	ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดน่ามอง	เป็นการสร้าง

จิตส�านึกที่ดีในการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม	ถวายเป็นพระราชกุศล	คนในวงการบันเทิงร่วมโครงการ	“Waking	up	

challenge	 ลูกตื่นเมื่อพ่อหลับ”	 เชิญชวนร่วมต้ังค�าปฏิญาณท�าความดีถวายพระองค์	 โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก 

ความสญูเสยีครัง้นีว่้าทีผ่่านมาพระองค์ทรงท�าอะไรเพ่ือชาวไทยอย่างมาก	แต่คนส่วนใหญ่อาจไม่ได้ใส่ใจในรายละเอยีดจนกระทัง่ 

วนันี	้จงึอยากให้ทกุคนเกดิความรูส้กึอยากท�าความดใีห้มากกว่านีเ้พือ่สานต่อในสิง่ทีพ่ระองค์ทรงท�ามาตลอด	รวมทัง้รฐับาล

ได้จัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙	 โดยจัดกิจกรรม	“รวมพลังแห่งความภักดี”  

ในกรุงเทพมหานคร	ต่างจังหวัด	และต่างประเทศ	เมื่อวันอังคารที่	๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	เวลา	๘.๐๐	น.	โดยมีการกล่าว

ถ้อยค�าปฏิญาณตนเพ่ือชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยข้อความตามแบบเดียวกัน	 

เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้าย 

วันพระบรมราชสมภพปีที่	๘๙

...ในหลวงของแผ่นดิน ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน 

ตั้งแต่เล็ก จนโตจ�าได้ทุกอย่าง ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น...

เพลง ในหลวงของแผ่นดิน

	 ความสญูเสยีในครัง้นีน้บัเป็นความสญูเสยีทีย่ิง่ใหญ่และมีผลกระทบทางจิตใจต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก	

เพราะนอกจากการด�ารงฐานันดรแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ยังทรงเป็นนักประดิษฐ์และนักพัฒนาที่มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่	 และทรงสร้างแนวทาง 

การพฒันาทีป่ระชาชนสามารถด�ารงชวิีตอยูไ่ด้ด้วยตนเองอย่างยัง่ยนื	นอกจากนัน้	ยงัทรงเป็นท้ังอัครศิลปินทางดนตรีและศิลปะ	

และทรงเป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติ	 พระองค์จึงทรงเป็นทั้งความหวัง	 ก�าลังใจ	 และแรงบันดาลใจ 

ของคนไทยหลาย	ๆ 	คน	เป็นศนูย์รวมจติใจทีใ่ห้ท่ีพึง่พงิทางใจและทางสตปัิญญาแก่ปวงชนชาวไทยมาแสนนาน	ตลอดระยะเวลา	

๗๐	ปี	พระองค์ทรงงานหนักโดยไม่แสดงออกถึงความเหน็ดเหนื่อย	ทรงเสียสละเพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทยทั้งประเทศ	

ปรากฏการณ์ที่ได้น�ามาเสนอในครั้งนี้	 เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงส�านึกของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อความดี 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	อย่างไรก็ตาม	เราต่างหวังว่า	“ความดีที่พ่อท�า”	จะหยั่งรากลึกลงในจิตใจ

ของคนไทยไปแสนนาน	โดยตอบแทนความรักความเสียสละของ	“พ่อ”	ด้วยการส่งต่อความรัก	ความดี	และความเสียสละ 

โดยไม่ได้เป็นการแสดงออกเพียงแค่ฉาบฉวยหรือตามกระแส	 แต่เป็นการส่งต่อการท�าความดีให้ย่ังยืนต่อไปตราบนาน 

เท่านาน
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 ร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๙	ได้ผ่านความเหน็ชอบ 

จากการออกเสียงประชามติร่วมกับประเด็นเพิ่มเติม 

ของสภานติิบญัญตัแิห่งชาต	ิเมือ่วนัท่ี	๗	สงิหาคม	๒๕๕๙	และคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูได้ด�าเนนิการ 

แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามผลการท�าประชามติพร้อมกับส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา	แล้วส่งให ้

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญูได้ด�าเนนิการแก้ไข	หลงัจากน้ันได้ส่งให้ทมีงานเจ้าหน้าทีล่ขิติ	กองอาลกัษณ์ 

และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร	ีเขยีนร่างรฐัธรรมนญูลงในสมดุไทยจนแล้วเสรจ็	 

ซึง่รฐับาลโดยนายกรัฐมนตรี	พลเอก	ประยทุธ์		จนัทร์โอชา	ได้ลงนามและทูลเกล้าฯ	ถวายร่างรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัสมดุไทยผ่านทางส�านกัราชเลขาธกิารเมือ่วันอังคารที	่๗	พฤศจกิายน	๒๕๕๙	แล้ว	 

โดยขั้นตอนการเขียนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยลงในสมดุไทย	หรอืท่ีโบราณเรียกว่า	“ชบุ”  

ของเจ้าหน้าท่ีลขิติ	กองอาลกัษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่สุดประการหนึ่ง 

ในความรบัผดิชอบและด�าเนนิการสบืทอดกนัมาหลายรุน่	โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิการเขยีนร่างรฐัธรรมนญู 

ฉบับสมุดไทย	และขั้นตอนอื่นที่เกี่ยวข้องสรุปได้	ดังนี้

การเขียนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ฉบับสมุดไทย

ข้ันตอนแรก  เริ่มต้ังแต่การจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ส�านักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี	โดยกองนิติธรรมและกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ประสานงานกันเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนและก�าหนดเวลาในการด�าเนินการแต่ละช่วง	เพื่อวางแผนเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง 

การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรองรับภารกิจ	 (ทั้งเจ้าหน้าที่ลิขิตซึ่งท�าหน้าที่เขียน	 เจ้าหน้าที่ 

ช่วยด�าเนินการและประสานงานด้านต่าง	ๆ)



31ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

ขั้นตอนที่สอง

ข้ันตอนท่ีสาม

	 กองอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ประสานงานกบักรมแผนทีท่หาร	เพือ่ขอความอนเุคราะห์ 

กระดาษไฮเวทซึง่ต้องมคีวามหนาเพยีงพอทีจ่ะน�ามาเขยีนแล้วหมกึจะไม่ซมึทะล	ุจากนัน้มอบให้องค์การค้า 

ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาน�าไป 

พับซ้อนเป็นรูปเล่มสมุดไทย	รวม	๓	เล่ม	โดยต้องน�ากระดาษมาต่อกันให้ยาวเพียงพอที่จะเขียนจนครบ 

ทุกมาตรา	(ร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีจ�านวน	๒๗๙	มาตรา	๕๑๙	หน้า	รวม	๒๕๙	พับครึ่ง)	ซึ่งการพับ 

จะพับสลับกันไปมา	๑	พับมี	๒	หน้า	เช่นเดียวกับสมุดข่อยโบราณ	หรือคัมภีร์ใบลานท่ีพระใช้เทศน ์

แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก	โดยมีขนาดกว้าง	๑๓.๕	เซนติเมตร	ยาว	๔๕.๕	เซนติเมตร	ความสงูขึน้อยูก่บั 

จ�านวนมาตราและความยาวของข้อความบทบัญญัติในแต่ละมาตราซึ่งต้องพับให้เพียงพอส�าหรับเขียน

	 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประสานงานกับส�านักช่างสิบหมู่	 กรมศิลปากร	 

เพ่ือเตรยีมการลงรกัปิดทองปกหน้าและปกหลงั	รวมทัง้ด้านข้างของสมดุไทย	พร้อมทัง้ตดิพระครฑุพ่าห์ 

บนหน้าปกสมดุไทย	(จะด�าเนนิการหลังจากเจ้าหน้าทีล่ขิิตเขยีนร่างรฐัธรรมนญูเสรจ็แล้ว)	ส่วนพระครฑุพ่าห์ 

จะสั่งจ้างส�านักกษาปณ์	กรมธนารักษ์	เป็นผู้จดัท�าโดยมขีนาดเท่ากับพระครุฑพ่าห์บนหน้าปกรฐัธรรมนญู 

ฉบับก่อนที่ผ่านมา	โดยจัดท�าจ�านวนทั้งสิ้น	๓	ตรา	(ทองค�าแท้		๑	ตรา	อีก	๒	ตรา	เป็นเงินกะไหล่ทอง)

 ถอืเป็นขัน้ตอนส�าคญัคอื	ขัน้ตอนของการเขยีนร่างรัฐธรรมนญูลงสมดุไทย	ซึง่จะผดิพลาดไม่ได้	 

ทัง้นี	้หลงัจากร่างรฐัธรรมนญูผ่านการพจิารณาของศาลรฐัธรรมนญูแล้วคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ส่งร่างทีผ่่านการพจิารณาดังกล่าวมายงักองอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	เจ้าหน้าทีจ่ะด�าเนนิการ 

จดัวรรคตอนแยกเป็นมาตราตามจ�านวนมาตราทีเ่หมาะสมในแต่ละหน้าให้แก่เจ้าหน้าทีล่ขิติเพือ่ด�าเนนิการ 

เขียนด้วยลายมือแบบอาลักษณ์หรือเรียกเป็นทางการว่าลายมือ	 “แบบรัตนโกสินทร์”	 โดยพับหนึ่ง 

จะม	ี๒	หน้า	แต่ละหน้าจะเขยีนเป็น	๔	บรรทัด	ไปจนกว่าจะแล้วเสรจ็	โดยมเีจ้าหน้าทีล่ขิติจ�านวน	๙	คน	 

แยกกนัช่วยเขยีนให้ครบท้ัง	๓	เล่ม	ขณะเดียวกนั	ระหว่างเขยีนกจ็ะมผีูรั้บผดิชอบจ�านวน	๓	คน	ตรวจทาน 

ความถูกต้องไปด้วยพร้อมกัน	

ขั้นตอนที่สี ่
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ภาพรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ฉบับสมุดไทย

เจ้าหน้าที่ลิขิต	กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนที่ี่ห ้า 

ข้ันตอนสุดท้าย 

	 หลงัจากด�าเนินการเขยีนแล้วเสรจ็และผูต้รวจทานได้ตรวจทานความถกูต้องครบถ้วนเรยีบร้อยแล้ว		 

จึงส่งสมุดไทยทั้ง	๓	เล่ม	พร้อมพระครุฑพ่าห์ทั้ง	๓	ตรา	ไปยังส�านักช่างสิบหมู่	กรมศิลปากร	เพื่อให้ช่าง 

กลุ่มประณีตศิลป์	ด�าเนินการลงรักปิดทองทั้งปกบนและปกล่าง	(ปกหน้าและปกหลัง)	และด้านข้าง 

โดยรอบพร้อมท้ังติดพระครุฑพ่าห์บนหน้าปกรัฐธรรมนูญด้วย	โดยส�านักช่างสิบหมู่	กรมศิลปากร	 

ใช้เวลาในการด�าเนินการประมาณ	๑	สัปดาห์	ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้จัดส่งไปด�าเนินการเมื่อวันที่	 

๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	และได้น�ากลับมายังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๙

 เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วจะเชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ทั้ง	๓	เล่ม	 

ดังกล่าวมายังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประทับพระราชลัญจกร	 โดยแต่ละเล่มจะประทับ 

พระราชลัญจกร	๔	องค์	ประกอบด้วย	พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์	ประทับก�ากับพระปรมาภิไธย	 

ส่วนด้านบน	 (ในพับเดียวกันแต่คนละหน้า)	ประทับพระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดิน	๓	องค์	 เรียงจาก 

ซ้ายไปขวาตามล�าดับ	 ได้แก่	 พระราชลัญจกรมหาโองการ พระราชลัญจกรไอราพตองค์ใหญ่ 

และพระราชลัญจกรหงสพิมาน	ทั้งนี้	พระราชลัญจกร	ทั้ง	๔	องค์ดังกล่าว	เกี่ยวเนื่องด้วยคติทาง 

ศาสนาพราหมณ์หรอืฮนิด	ูกล่าวคอื	พระครฑุพ่าห์เป็นพาหนะของพระนารายณ์	มหาโองการ	มเีครือ่งหมาย 

อุณาโลมซึ่งเป็นตาที่	 ๓	 ของพระอิศวร	 (หรือพระศิวะ)	 ไอราพต	 คือ	 ช้างเอราวัณซึ่งเป็นช้างทรงของ 

พระอินทร์	 และหงสพิมาน	 คือ	 หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม	 เมื่อประทับพระราชลัญจกร 

เสรจ็เรยีบร้อยแล้วถือได้ว่า	รฐัธรรมนญูฉบบันีเ้สรจ็สิน้สมบรูณ์	และสามารถประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ให้มีผลใช้บังคับได้ทันที	

 ส่วนขั้นตอนการเก็บรักษา	ในทางปฏิบัติ	ทั้ง	๓	เล่ม	จะแยกกันเก็บรักษาเพื่อประโยชน ์

ในการใช้อ้างอิงหากมีปัญหาต่อไปในอนาคต	สามารถสอบทานกันได้ว่าทั้ง	๓	เล่ม	มีเนื้อหาที่ถูกต้อง 

ตรงกัน	 ไม่มีผู้ใดน�าฉบับใดฉบับหนึ่งไปแก้ไขเปล่ียนแปลง	 โดยแต่ละเล่มจะแยกเก็บรักษาไว้ที่รัฐสภา	 

ส�านักราชเลขาธิการ	และส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



33ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

เรื่อง การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบตามที่ส�านักนายกรัฐมนตรี	(ส�านักงานปลัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี)	เสนอให้ก�าหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย	(Thai	National	 

Flag	Day)	และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐	เป็นวันแรก	โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ	รวมทั้งก�าหนดให้มีการชักและ 

ประดบัธงชาตใินวนัดงักล่าวด้วย	เพือ่เป็นการสร้างความภมูใิจของคนในชาต	ิและเป็นการน้อมร�าลึกถงึการทีพ่ระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๖)	ทรงพระราชทานธงไตรรงค์	เป็นธงชาติไทย

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๑๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

เรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  

 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน

	 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่	๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบ	ดังนี้

	 ๑.	 ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	เป็น	“พระบิดาแห่งการปฏิรูป

ข้าวไทย”

	 ๒.	 ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลปัจจุบัน	เป็น “พระบิดาแห่ง

การวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ	 และให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูลพระกรุณา 

ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
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เรื่อง ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัแนวทางขบัเคลือ่นการพัฒนาอย่างย่ังยนืเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื ค.ศ. ๒๐๓๐  

 โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

	 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่	๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	ลงมติว่า

	 ๑.	 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคล่ือนการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง	 

โดยให้ทุกส่วนราชการรับความเห็นของส�านักงบประมาณท่ีเห็นสมควรท่ีทุกภาคส่วนจะน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไปปฏบัิตใินทกุกระบวนการ	โดยการจัดท�างบประมาณจะต้องอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัความมเีหตผุล	หลกัความพอเพยีง	 

ประหยัดคุ้มค่า	ความจ�าเป็นตามสถานการณ์ปัจจุบัน	และแผนแม่บทระยะ	๕	ปี/๒๐	ปี	ที่ค�านึงถึงการคาดการณ์ในอนาคต 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	นโยบายรัฐบาล	นโยบายความมั่นคง	 

แผนแม่บทด้านต่าง	ๆ	ให้มีการบูรณาการตามภารกิจและงบประมาณใน	๓	มิติ	ประกอบด้วย	มิติยุทธศาสตร์	 (Agenda)	 

และมิติกระทรวง/หน่วยงาน	(Function)	ที่จะต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในมิติพ้ืนท่ี	(Area)	เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งจะน�าไปสู่ความมีวินัยด้านการเงินการคลัง	สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 

และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน	ไปพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

	 ๒.	 ให้ทกุส่วนราชการด�าเนินการตามแนวทางขับเคลือ่นการพฒันาอย่างยัง่ยนืเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการพฒันา 

ที่ยั่งยืน	ค.ศ.	๒๐๓๐	 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง	 (SEP	 for	 SDGs)	 ให้สอดคล้องกับแผนงาน 

ในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	แผนปฏิบัติการระยะ	๕	ปี	และ	๑	ปี	และแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณ	ทั้งนี้	ส�าหรับแผนงาน/โครงการ	ปี	๒๕๖๐	ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดด�าเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ภายในเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๐	 เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



35ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

	 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า 

เพ่ือให้การเสนอเรือ่งเกีย่วกบัใช้ประโยชน์ในท่ีดนิของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีท่ีมผีลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ	เช่น	การใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ	พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	พื้นที่ป่าไม้ถาวร	เป็นต้น	 

มีการพิจารณาอย่างบูรณาการเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ	 สอดคล้องกับหลักวิชาการ 

ด้านการอนุรักษ์และหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน	 จึงมีมติ 

ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า	ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมซึ่งมีภารกิจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงก่อน	 และให้น�าความเห็นชอบของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดังกล่าวเสนอไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมกับเร่ือง 

ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการจัดท�ายุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการต่อคณะรัฐมนตรี

	 ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	 นายกรัฐมนตรีเสนอว่า	 ในการเสนอเรื่อง 

เกี่ยวกับการจัดท�ายุทธศาสตร์	แผนบูรณาการ	หรือแผนปฏิบัติการต่าง	ๆ 	ระยะสั้น	(๑-๕	ปี)	ต่อคณะรัฐมนตรี	ให้หน่วยงาน 

เจ้าของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์	 แผนบูรณาการ	หรือแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	 

[ประกอบด้วย	 ๖	 ด้าน	 ได้แก่	 (๑)	 ความมั่นคง	 (๒)	 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 (๓)	 การพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศกัยภาพคน	(๔)	การสร้างโอกาส	ความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสังคม	(๕)	การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีติท่ีเป็นมติร 

กบัสิง่แวดล้อม	และ	(๖)	การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั]	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	 

ฉบับที่	๑๒	และแผนปฏิรูปด้วย	ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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เรื่องส�าคัญที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางรังสีและนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น	 จึงจ�าเป็นต้อง 

ตราพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีและการพิทักษ ์

ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม	และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากล

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๖๗ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 เนือ่งจากปัจจบุนัความเจริญก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีส่วนส�าคัญอย่างยิง่ต่อกระบวนการ 

ยุติธรรมและการพิสูจน์ข้อเท็จจริง	จึงควรส่งเสริมและพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๖๗ ก หน้า ๔๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 โดยทีก่ารทจุรติและประพฤติมิชอบมีผลกระทบต่อเสถียรภาพความม่ันคงทางสังคม	และเป็นอุปสรรคส�าคญั 

ต่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื	และในระยะท่ีผ่านมาได้ทวคีวามรนุแรงและก่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ 

ของแผ่นดิน	จึงสมควรจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗๑ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชโองการ

ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	ทรงพระราชด�ารว่ิาในระหว่างทีป่ระชาชน 

ยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธย	เนื่องในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก	อันจะพึงมีต่อไปตามพระราชประเพณี 

เป็นการสมควรท่ีจะเฉลมิพระปรมาภไิธยเป็นการชัว่คราว	เพือ่ความสะดวกในการเรยีกขานพระนาม	จงึมีพระราชโองการ 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลมิพระปรมาภิไธยว่า	สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้า ๒ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙



37ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙

	 เพิ่มช่องทางการช�าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการช�าระค่าปรับตามใบสั่งด้วยวิธีการ 

ดงักล่าวในกรณทีีเ่จ้าพนกังานจราจรหรอืพนกังานเจ้าหน้าท่ีไม่เรยีกเกบ็ใบอนญุาตขบัขีเ่พือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก 

ในการช�าระค่าปรบัตามใบสัง่และแก้ไขการระบชุือ่ต�าแหน่งจาก	“อธบิดกีรมต�ารวจ”	เป็น	“ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ”

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗๑ ก หน้า ๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

	 แก้ไขเพ่ิมเตมิให้มกีารแจ้งสทิธกิารได้รบัค่าตอบแทน	หรอืค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบญัญตันิี	้ 

ปรงัปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมการและเพ่ิมอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ	ตลอดจนก�าหนดวธิกีารยืน่ค�าขอ 

รับค่าตอบแทน	ค่าทดแทน	หรือค่าใช้จ่าย	และปรับปรุงรายการท้ายพระราชบัญญัติ

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗๔ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 เพือ่ให้การด�าเนนิการด้านความมัน่คงแห่งชาติและการรกัษาความมัน่คงแห่งชาตเิป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และพร้อมรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวโน้มภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติยิ่งขึ้น

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๕ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้มีเอกภาพโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา 

อนุญาตตั้งแต่ต้น	และสร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว ์

รวมถึงการช�าแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์เพื่อการจ�าหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งข้ึน	 และเพื่อสร้างความปลอดภัย 

ด้านอาหาร	อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๕ ก หน้า ๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

คดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างเสมอภาค	รวดเร็ว	และเป็นธรรม

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๖ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ก�าหนดภารกจิเกีย่วกบัการคมุประพฤตผิูก้ระท�าผดิทีเ่ป็นเดก็	เยาวชน	ผูใ้หญ่	ผูไ้ด้รบัการพกัการลงโทษ 

และการลดวันต้องโทษจ�าคกุ	รวมถงึการตรวจพสิจูน์และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	การจดัให้มกีารท�างาน 

บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์	การด�าเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	การให้การสงเคราะห์ 

การให้หน่วยงานของรฐัและภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมและแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท�าผดิ		 

ทั้งนี้	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคุมประพฤติและภารกิจของกรมคุมประพฤติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๘ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
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กฎกระทรวง

กฎกระทรวงก�าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙

	 ก�าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขส�าหรับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเกี่ยวกับจ�านวนที่นั่ง	 เกณฑ์น�้าหนัก 

บรรทุก	วิธกีารบรรทุกและมาตรฐานการด�าเนินการในการประกอบการขนส่งอันจะเป็นการรกัษาความปลอดภยั 

ในการขนส่ง

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๖๙ ก หน้า ๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

กฎกระทรวงก�าหนดวงเงินสะสมที่ผู้อ�านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบต้องส่ง

เข้ากองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๙

	 เพื่อเป็นการก�าหนดให้ผู้อ�านวยการ	ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบส่งเงินสะสม 

ส�าหรบัตนเองในอตัราทีค่ณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก�าหนด	ซ่ึงต้องไม่เกินร้อยละสามของเงินเดอืนรายเดือน 

ที่แต่ละคนได้รับ	และต้องไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๖ ก หน้า ๒๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต หนงัสอืรบัรองการแจ้ง และการให้บรกิารในการจัดการ

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙

	 สมควรปรับปรงุค่าธรรมเนยีมในเร่ืองต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิและภาระค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนนิการและให้ราชการส่วนท้องถิน่มีอ�านาจออกข้อก�าหนดของท้องถิน่ก�าหนดค่าธรรมเนยีมตามหลกัเกณฑ์	 

วิธีการ	เงื่อนไข	และไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๖ ก หน้า ๒๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙

	 ปรบัปรงุค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจ�าตัวประชาชนในกรณีบัตรหายหรอืถูกท�าลาย	บัตรช�ารดุ	หรอื 

แก้ไขช่ือตวั	ชือ่สกุล	หรอืช่ือตัวและชือ่สกลุในทะเบยีนบ้าน	หรอืย้ายทีอ่ยู	่ เพือ่ให้สอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายในการจดัให้มี 

บัตรประจ�าตัวประชาชนที่สูงขึ้น	และยกเลิกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 

บัตรประจ�าตัวประชาชน	พ.ศ.	๒๕๕๕

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๙๐ ก หน้า ๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

	 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับ 

ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙

เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๑ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชกฤษฎีกา



39ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

ระเบียบ

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.  ๒๕๕๙

	 ก�าหนดให้จัดตัง้เขตสขุภาพเพือ่ประชาชนเพือ่เป็นการปฏิรูปให้เกิดการขบัเคลือ่นระบบสขุภาพให้เป็นไป 

อย่างมีประสทิธภิาพ	เกดิการบรูณาการ	เป้าหมาย	ทศิทาง	และยทุธศาสตร์การใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และประสิทธิผล	รวมทั้งเกิดคุณภาพในการท�างาน	โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง	 

และเน้นกระบวนการท�างานแบบมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน	อนัจะเป็นการพฒันาระบบสขุภาพแห่งชาตใิห้เป็นไป 

ตามเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

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

ประกาศ

ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

	 เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	 

สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	 สวรรคต	 เมื่อวันที่	 ๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	 รัฐบาลจึงก�าหนดให้สถานที่ราชการ	 

รฐัวสิาหกจิ	หน่วยงานของรัฐและสถานศกึษาทกุแห่ง	ลดธงครึง่เสา	เป็นเวลา	๓๐	วนั	ตัง้แต่วนัที	่๑๔	ตลุาคม	๒๕๕๙	 

เป็นต้นไป	 และให้ข้าราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีก�าหนด	๑	ปี	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๔	 

ตุลาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป	ส�าหรับประชาชนทั่วไปให้พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๔ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

	 สภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้มกีารประชมุเพือ่รับทราบการแต่งตัง้พระรชัทายาทและประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ 

ท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา	ได้น�าความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ	 

สยามมกุฎราชกุมาร	ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์	ตั้งแต่วันที่	๑๓	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๙	เป็นต้นไป

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้า ๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ส่งพร้อมหนังสือ	ที่	นร	๐๙๐๖/๑๙๓	ลงวันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๕๙	ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ท้องถิ่นควรรู้

เรื่องเสร็จที่ ๑๑๐๐/๒๕๕๙

บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัด

 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ	 ที่	 พศ	 ๐๐๐๑/๐๔๑๒๖	 ลงวันที่	 ๑๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 

เรื่อง	 ขอหารือการยกที่ดินศาสนสมบัติกลางท่ีเป็นวัดร้างมาก่อนให้กลับมาเป็นวัดร้างตามเดิม	 ถึงส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา	สรุปความได้ว่า	ด้วยส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง 

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕	จ�านวน	๒	ฉบับ	คือ	กฎกระทรวง	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๐๗)	 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕	ทีใ่ช้บังคบัในเรือ่งการสร้าง	การต้ัง	การรวม	การย้าย	การยบุเลกิวดั 

และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา	และกฎกระทรวง	ฉบับที่	๕	 (พ.ศ.	๒๕๓๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

คณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕	ที่ใช้บังคับในเรื่องการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ�าพรรษา	วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง 

กฎกระทรวงทีใ่ช้บงัคบัในเรือ่งนัน้	ๆ 	ให้ครอบคลมุกบัสภาพข้อเทจ็จรงิของการปฏิบตังิานและสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 

โครงสร้างอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ	ซึง่การปรบัปรงุแก้ไขร่างกฎกระทรวงดงักล่าวอยูใ่นระหว่างการพิจารณาตรวจร่าง 

ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



41ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

	 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจ�า	 (พศป.)	 ในการประชุมคร้ังที่	 ๑๓/๒๕๕๙	 

วันที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๕๙	ได้มีมติให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสาน	โดยแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงเกี่ยวกับ 

การยกทีด่นิศาสนสมบตักิลาง	(ศบก.)	ทีเ่ป็นวดัร้างมาก่อนขึน้เป็นวดัมพีระสงฆ์	ดงันัน้	เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการ 

ของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	จึงขอหารือในประเด็นว่า	กรณีวัดร้างที่ได้มีประกาศส�านักงานพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติยบุเลกิวดัร้างแล้วเป็นศาสนสมบตักิลาง	สามารถยกเลกิหรอืเพกิถอนประกาศดงักล่าวเพือ่ให้กลบัมาเป็นวดัร้างตามเดิม	 

แล้วยกวดัร้างขึน้เป็นวดัมพีระภกิษุอยูจ่�าพรรษาได้หรอืไม่	จะต้องมกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎหมายหรอืไม่	หากต้องท�าการแก้ไข 

เพิ่มเติมแล้ว	จะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้นได้หรือไม่	อย่างไร

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว	เห็นว่า	 

มีประเด็นต้องพิจารณาสองประเด็น	ดังนี้

 ประเดน็ทีห่นึง่	วดัร้างทีไ่ด้มีประกาศส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตยิบุเลิกความเป็นวดัแล้ว	จะสามารถด�าเนนิการ 

ยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดดังกล่าวเพื่อให้กลับมาเป็นวัดอีกได้หรือไม่

 ประเดน็ทีส่อง	ในกรณไีม่สามารถยกเลิกหรอืเพกิถอนประกาศยบุเลิกวดัได้	จะต้องมกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎหมายหรอืไม่	 

และหากต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้หรือไม่

 คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะท่ี ๘) ได้พจิารณาประเดน็ข้อหารอืดงักล่าวประกอบกบัข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องแล้ว	 

มีความเห็นในแต่ละประเด็น	ดังนี้

 ประเดน็ท่ีหนึง่	เหน็ว่า	บทบญัญัตมิาตรา	๓๒๑	วรรคหนึง่	แห่งพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕	บญัญตัใิห้การสร้าง	 

การตั้ง	การรวม	การย้าย	การยุบเลิกวัด	และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา	เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 

ซึ่งได้มีกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๐๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕	ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการในเรื่องดังกล่าว	โดยในส่วนของการยุบเลิกวัดนั้น	กฎกระทรวงฯ	ได้ก�าหนดวิธีการยุบเลิกวัดไว้	๒	กรณี	คือ

	 (๑)	 กรณวีดัมสีภาพเสือ่มโทรมหรอืมเีหตอุืน่อนัไม่ควรเป็นวดัต่อไป	หากเจ้าคณะอ�าเภอและนายอ�าเภอพจิารณา 

เหน็สมควรยบุเลกิวัดนัน้	ให้รายงานเจ้าคณะจงัหวดัและมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบ	และเม่ือมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว	 

ให้ส�านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติประกาศยบุเลกิวดัในราชกจิจานเุบกษา	 ทัง้น้ี	 ตามข้อ	๙๒	 แห่งกฎกระทรวง	 ฉบบัท่ี	 ๑	 

(พ.ศ.	๒๕๐๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕

	 (๒)	 กรณวีดัร้างพระภิกษไุม่อาศยั	หากส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติเหน็สมควรยบุเลกิวัดนัน้กใ็ห้น�าเสนอต่อ 

มหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	และเมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้วให้ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศ 

ยบุเลกิวดัในราชกจิจานุเบกษา	ทัง้นี	้ตามข้อ	๑๐๓	แห่งกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๐๗)	ออกตามความในพระราชบัญญตัิ 

คณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕

๑	 มาตรา	๓๒	การสร้าง	การตั้ง	การรวม	การย้าย	การยุบเลิกวัด	และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา	 ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง

	 ในกรณียุบเลิกวัด	ทรัพย์สินของวัดที่ถูกยุบเลิกให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลาง
๒	 ข้อ	 ๙	 วัดใดมีเหตุอันควรยุบเลิก	 เพราะสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอื่นอันไม่สมควรจะเป็นวัดต่อไป	 เมื่อเจ้าคณะอ�าเภอและนายอ�าเภอ

พิจารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น	ให้รายงานเจ้าคณะจังหวัดพร้อมด้วยบัญชีรายละเอียดทรัพย์สินของวัดที่จะยุบเลิกนั้น

	 ให้น�าความในข้อ	๖	วรรคสอง	วรรคสาม	และวรรคสี่	มาใช้บังคับแก่การพิจารณา	การปรึกษาและการรายงานการขอยุบเลิกวัดโดยอนุโลม

	 เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว	 กระทรวงศึกษาธิการจะได้ประกาศยุบเลิกวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ	 ว.๔	

ท้ายกฎกระทรวงนี้
๓	 ข้อ	๑๐	วัดใดร้างพระภิกษุไม่อาศัย	เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น	ให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับความเห็นชอบ	 

แล้วน�าเสนอมหาเถรสมาคม	และให้น�าความในข้อ	๙	วรรคสาม	มาใช้บังคับโดยอนุโลม



สลค.สาร42

	 เมือ่ได้มีการประกาศยบุเลกิวดัแล้ว	ทรพัย์สินของวดัทีถ่กูยบุเลิกจะตกเป็นศาสนสมบัตกิลาง	ตามมาตรา	๓๒	วรรคสอง	 

แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕	กล่าวได้ว่าความเป็นนิติบุคคลของวัดน้ันส้ินสุดลง	ทรัพย์สินน้ันก็หมดสภาพ 

การเป็นทรพัย์สมบตัขิองวดั	และเปลีย่นฐานะเป็นศาสนสมบตักิลาง	ซึง่การโอนกรรมสิทธิท์ีศ่าสนสมบตักิลางนัน้จะสามารถ 

กระท�าได้ก็แต่โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ	 ตามมาตรา	๓๔๔	วรรคหน่ึง	แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน	นอกจากน้ัน 

ยงัไม่มบีทบญัญตัมิาตราใดบญัญตัใิห้อ�านาจในการยกเลกิหรอืเพกิถอนการยุบเลิกวดัเอาไว้	ส�านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

จึงไม่อาจอาศยัพระราชบญัญตัดิงักล่าวเป็นฐานในการยกเลิกหรอืเพิกถอนประกาศยบุเลกิวดัร้างได้	และเม่ือได้มีการประกาศ 

ยุบเลิกวัดร้างแล้วก็ส่งผลให้สภาพความเป็นวัดและความเป็นนิติบุคคลของวัดร้างนั้นสิ้นสุดลง	 ดังนั้น	 กรณีตามข้อหารือนี้	 

หากประสงค์จะยกวัดที่ได้มีประกาศยุบเลิกวัดแล้วให้กลับมาเป็นวัดอีกครั้งก็จะต้องด�าเนินการต้ังวัดใหม่ตามกฎกระทรวง	 

ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๐๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕	ต่อไป

 ประเดน็ทีส่อง	เห็นวา่	เมื่อให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้ววา่	ส�านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาตไิม่อาจยกเลกิ 

หรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดร้างได้	เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	พ.ศ.	๒๕๐๕	บัญญัติ 

ให้อ�านาจด�าเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดร้างไว้	 กรณีจึงไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงที่ออกตาม 

พระราชบัญญตัดิงักล่าว	เพือ่ด�าเนินการยกเลกิหรอืเพกิถอนประกาศยบุเลกิวดัร้างได้	และหากประสงค์จะให้สามารถยกเลกิ 

หรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดเพื่อให้กลับมาเป็นวัดอีกคร้ัง	 ก็จะต้องด�าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ	์ 

พ.ศ.	๒๕๐๕	บัญญัติให้อ�านาจเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน

(นายดิสทัต		โหตระกิตย์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สิงหาคม	๒๕๕๙

๔	 มาตรา	๓๔	การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีวัด	ท่ีธรณีสงฆ์	หรอืทีศ่าสนสมบติักลาง	ให้กระท�าได้กแ็ต่โดยพระราชบัญญตั	ิเว้นแต่เป็นกรณตีามวรรคสอง

	 การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด	ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ศาสนสมบัติกลาง	ให้แก่ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	เมื่อมหาเถรสมาคม 

ไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานนั้นแล้ว	ให้กระท�าโดยพระราชกฤษฎีกา

	 ห้ามมใิห้บุคคลใดยกอายคุวามขึน้ต่อสู้กับวดัหรอืส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิแล้วแต่กรณ	ีในเรือ่งทรพัย์สนิอนัเป็นทีว่ดั	ทีธ่รณสีงฆ์	

หรือที่ศาสนสมบัติกลาง



43ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

การบังคับ ใช ้กฎหมายความมั่นคง
บทความพิเศษ	:

ชนิตา		อึ๊งผาสุข

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 การ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ	รวม	๓	ฉบับ	ได้แก่		 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	พระราชก�าหนด 

การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	และพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คง 

ภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ในบางคร้ังอาจเกิดความสับสนในการหยิบยกกฎหมาย 

ขึ้นมาบังคับใช้	 ซึ่งอาจไม่แน่ใจว่าจะใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใดให้ถูกต้องและเหมาะสม 

กับสถานการณ์ในขณะนั้น	 ซึ่งกฎหมายทั้ง	 ๓	 ฉบับ	 มีความมุ ่งหมายเพื่อรักษาความมั่นคง 

ของรัฐอย่างเดียวกัน	มีลักษณะคล้ายกัน	แต่ในความคล้ายกันนั้นจะพบว่ากฎหมายดังกล่าวยังมี 

ความแตกต่างกนัในรายละเอียด	จงึเป็นปัญหาส�าคญัประการหนึง่ทีจ่ะตดัสนิใจน�ากฎหมายความมัน่คง 

ฉบับใดฉบับหนึ่งไปใช้บังคับให้ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

จึงได้วิเคราะห์เปรียบเทียบในประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง

ประเด็นที่วิเคราะห์ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

พระราชก�าหนด 

การบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

-	ความหมายของภยัความมัน่คง -	ภัยที่เกิดจากความจ�าเป็น

-	ภัยที่เกิดจากสงคราม

-	ภัยที่เกิดจากการจลาจล

-	ภัยต่อความมั่นคงของรัฐ

-	ภัยเกี่ยวกับการก่อการร้าย

-	การรบหรือการสงคราม

-	 เป็นความหมายกว้างว่าเป็น 

ภัยต่อความมั่นคงของรัฐ

-	 สถานการณ์ใดต้องประกาศ 

ใช้บังคับกฎหมาย

-	เวลามีสงคราม

-	เกิดการจลาจล

-	เกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหาร

หรือล้มล้างอ�านาจการปกครอง

-	 มีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ

สถานการณ์ฉกุเฉนิทีมี่ความร้ายแรง

เกิดขึ้น	 และนายกรัฐมนตร ี

เห็นสมควรใช้ก�าลังเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายพลเรือน	และ

ฝ่ายทหาร	แก้ไขปราบปราม	ระงับ	

ยับยั้ง	 ฟื้นฟู	 หรือช่วยเหลือ

ประชาชน

-	 กรณีท่ีปรากฏเหตุการณ  ์

อนักระทบต่อความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีความ

จ�าเป็นต้องประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินฯ	 โดยเหตุการณ์นั้นมี 

แนวโน้มจะมอียูต่่อไปเป็นเวลานาน

-	องค์กรผูใ้ช้อ�านาจในการตดัสนิใจ (๑)	 พระมหากษัตริย์	 โดยผ่าน

ฝ่ายบริหาร

(๒)	เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในกรณี

มีความจ�าเป็นเร่งด่วน

(๓)	 ผู ้มีอ�านาจประกาศใช้ 

กฎอัยการศึกอันเกิดจากการ 

ปฎิวัติหรือรัฐประหาร

-	นายกรัฐมนตรโีดยความเหน็ชอบ

ของคณะรฐัมนตรมีอี�านาจประกาศ

สถานการณ์ฉกุเฉนิหรอืสถานการณ์

ที่มีความร้ายแรงได้

-	คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมาย

ให้	กอ.	รมน.	รับผิดชอบในการ

ป้องกนั	ปราบปราม	ระงบั	ยบัยัง้	

และแก้ไขหรอืบรรเทาเหตกุารณ์

ที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

-	 เงื่อนไขหรือระยะเวลา 

ในการใช้บังคับ

-	 ไม่มีการระบุระยะเวลาใช ้

โดยจะใช้ต่อเมือ่มเีหตอุนัจ�าเป็น

เท่านั้น	 เมื่อหมดความจ�าเป็น

ต้องเลิกใช้ทันที

-	จะใช้ได้ไม่เกิน	๓	เดือน	และ

หากมีความจ�าเป็นต้องขยาย 

ออกไปอีก	 ให้นายกรัฐมนตรี	 

โ ดยความ เห็ นชอบของ 

คณะรัฐมนตรีขอขยายได้อีกเป็น

คราวๆ	คราวละไม่เกิน	๓	เดือน

-	คณะรฐัมนตรีจะเป็นผู้ก�าหนด

ระยะเวลาในการใช้บังคับ

-	 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการประกาศ

ใช้บังคับกฎหมาย

(๑)	เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารมอี�านาจ

เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธการ 

ระงับ	ปราบปราม	ฯลฯ	

(๒)	เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารมอี�านาจ

เตม็ทีท่ีจ่ะตรวจค้น	เกณฑ์	ห้าม	ยดึ	

เข้าพักอาศัย	และขับไล่ได้

(๑)	 ให้โอนอ�านาจหน้าท่ีของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีอยู่

ตามกฎหมายเกีย่วกบัการอนญุาต	

อนมัุต	ิสัง่การ	ฯลฯ	มาเป็นอ�านาจ

หน้าทีข่องนายกรฐัมนตรชีัว่คราว

(๒)	 นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจ 

แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 

เจ้าหน้าที่

(๓)	ในกรณจี�าเป็นนายกรฐัมนตรี

มีอ�านาจออกข้อก�าหนดได้

(๑)	คณะรัฐมนตรีมมีตใิห้	กอ.	รมน.	

รับผิดชอบในเหตกุารณ์ทีก่ระทบ

ต่อความมั่นคงฯ	 ภายในพื้นท่ี

และระยะเวลาที่ก�าหนด

(๒)	ในกรณมีคีวามจ�าเป็นสามารถ

จัดตั้งศูนย์อ�านวยการได้

(๓)	ผอ.	กอ.	รมน.	โดยความเหน็ชอบ

ของคณะรฐัมนตร	ีมอี�านาจออก

ข้อก�าหนดได้



45ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

ประเด็นที่วิเคราะห์ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

พระราชก�าหนด 

การบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘

พระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร

-	การชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ -	เรียกร้องค่าชดเชยไม่ได้ -	เรียกร้องค่าชดเชยได้ -	เรียกร้องค่าชดเชยได้

-	 การควบคุมบุคคลต้องสงสัย

ว่าการท�าความผิด

-	กักตัวได้ไม่เกิน	๗	วัน -	 กักตัวได ้ไม ่ เกิน	 ๗	 วัน	 

หากจ�าเป็นร้องขอต่อศาลได ้

อกีคราวละ	๗	วนั	แต่รวมไม่เกนิ	

๓๐	วัน

-	ไม่มีการระบุไว้

-	ข้อจ�ากัดในการใช้บังคับ -	 ก�าหนดให้การตรวจสอบ 

เป็นอ�านาจตุลาการ

-	 อ�านาจในการพิจารณาคด ี

เป็นของศาลยตุธิรรม	โดยปฏเิสธ

การใช้อ�านาจของศาลปกครอง

-	 อ�านาจในการพิจารณาคด ี

เป็นของศาลยตุธิรรม	โดยปฏเิสธ

การใช้อ�านาจของศาลปกครอง	

-	บทก�าหนดโทษ -	ไม่มีการระบุไว้ -	มีบทลงโทษ -	มีบทลงโทษ

	 ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่	 ๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 โดยมี 

วัตถปุระสงค์เพือ่ให้การรกัษาความสงบเรยีบร้อยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและน�าความสงบสขุกลบัคืน 

สูป่ระชาชนทกุกลุม่ทกุฝ่ายโดยเรว็	อย่างไรกต็าม	แม้จะมกีารประกาศใช้กฎอยัการศกึทัว่ราชอาณาจกัรแล้ว	 

แต่สถานการณ์ในพื้นที่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ยังคงมีการก่อเหตุรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	 

ท�าให้ทรัพย์สินเสียหาย	 และมีการก่อเหตุร้ายแรงที่กระทบต่อความสงบสุขของประชาชน	 รวมถึงยังมี 

ความจ�าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้าร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 

ประกอบกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ	 ฉบับเดิมจะส้ินสุดการใช้บังคับ	 เนื่องจาก 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติครั้งล่าสุดเม่ือวันท่ี	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๗	ที่อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลา 

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไป	๓	 เดือน	 

(ตัง้แต่วนัที	่๒๐	มีนาคม	๒๕๕๗	ถงึวันที	่๑๙	มถินุายน	๒๕๕๗)	ดงันัน้	เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง	ในการปฏบิตังิาน 

ของเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ทีดั่งกล่าว	 จงึมกีารขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิทีมี่ความร้ายแรง 

ในพื้นที่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ออกไปอีก	๓	เดือน	ปัญหามีว่ายังมีความจ�าเป็นต้องเสนอเรื่อง 

ต่อคณะรฐัมนตรี	เพือ่ขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิฯ	ออกไปอกี	๓	เดอืน	โดยอาศัย 

อ�านาจตามพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	ได้หรอืไม่	ในเมือ่ขณะนัน้ 

ได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร	 โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	 

พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	อยู่แล้ว	และประกาศดังกล่าวจะมีความซ�้าซ้อนกัน	หรือไม่

	 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น	สามารถแยกการพิจารณาออกเป็น	๒	ประเด็น	ดังนี้

	 ๑.	 ประเด็นเหตุผลความจ�าเป็นในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

	 	 เหตุผลของการประกาศใช้กฎอยัการศกึท่ัวราชอาณาจกัรในช่วงเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๗	 

เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	เขตปริมณฑล	และพ้ืนท่ีต่าง	ๆ	 

ของประเทศไทยในหลายพืน้ที	่เป็นผลให้ประชาชนผูบ้รสิทุธิเ์สยีชวีติ	ได้รบับาดเจบ็	และเกดิความเสยีหาย 

ต่อทรัพย์สนิอย่างต่อเนือ่ง	โดยเหตกุารณ์ดังกล่าวมแีนวโน้มขยายตัวจนอาจเกดิเหตกุารณ์ร้ายแรงทีส่่งผล 

กระทบต่อความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม	 ดังนั้น	 

เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว	 ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคี 

เช่นเดียวกับที่ผ่านมา	ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และอื่น	ๆ	

เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกและทุกฝ่าย	 และเพ่ือให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไป 
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อย่างมีประสิทธิภาพและน�าความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มและทุกฝ่ายโดยเร็ว	จึงได้ประกาศ

ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร

	 	 แต่เป็นเพราะเหตใุดจงึได้มกีารเสนอขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ที่มีความร้ายแรงในพื้นที่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ออกไปอีก	๓	เดือน	ต่อคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลา 

ทีม่ปีระกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจกัร	หากพจิารณาจะเหน็ว่าสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ 

ในขณะนั้น	 พบว่ากลุ่มขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงพยายามสร้างสถานการณ์รุนแรงต่อเนื่อง	 

ให้ปรากฏสภาพที่รัฐไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่	นอกจากนี้	ยังมีการปฏิบัต ิ

ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง	 โดยใช้ระเบิดแสวงเครื่อง	 ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐ	 ผู้น�าท้องถิ่น	 และราษฎร	 

สร้างความแตกแยกระหว่างเจ้าหน้าทีร่ฐักับประชาชน	นบัว่าเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งและรนุแรง 

ในพื้นที่ดังกล่าว

	 	 ประกอบกบัในช่วงเวลานัน้ฝ่ายบรหิารได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลทางวชิาการเก่ียวกบั 

การประกาศใช้พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	พบว่าประชาชน 

ยังไม่ต้องการให้ยกเลกิการประกาศใช้พระราชก�าหนดฯ ในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเหน็ควร 

ให้คงการประกาศใช้พระราชก�าหนดฯ ออกไปอกี	๓	เดอืน	ทัง้นี	้เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งในการปฏบิตังิาน 

ของเจ้าหน้าที่	และเหตุผลส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ  

ฉบับเดิม ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชก�าหนดดังกล่าวจะสิ้นสุดการบังคับใช้

	 	 แต่อย่างไรกต็าม	การทีฝ่่ายบรหิารจะออกประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรงฯ	 

ขึ้นใช้บังคับในพื้นที่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 นั้น	ควรพิจารณาถึงหลักการของพระราชก�าหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ว่ามีที่มาของหลักการอย่างไร	 จากการพิจารณาแล้ว 

เห็นว่าหลักการส�าคัญของพระราชก�าหนดมีดังนี้



47ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

  	 สถานการณ์ฉกุเฉนินัน้เป็นสถานการณ์ท่ีมคีวามร้ายแรงต่อความมัน่คงของประเทศ	 

และมีผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนใหญ่	จึงสมควรก�าหนดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุด 

ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้ดูแลการแก้ไขปัญหาและการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าท่ีโดยตรง	 

ฉะนัน้	การประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิและการใช้อ�านาจตามกฎหมายจงึให้คณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรี 

เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

  	 จดัระเบียบการบรหิารราชการให้เกิดการบูรณาการการใช้อ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ 

ให้เป็นหนึง่เดยีวในการแก้ไขปัญหา	ทัง้นี	้เนือ่งจากอ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมายแยกกนัอยูใ่นความรบัผดิชอบ 

ของหลายส่วนราชการ	ท�าให้ยากต่อการวางแผนด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกัน	เพราะหากให ้

แต่ละส่วนราชการยงัคงมอี�านาจแยกกนัอยูก่จ็�าเป็นต้องรบันโยบายจากกระทรวงของตนมาปฏบัิต	ิรวมทัง้ 

อ�านาจอนุมัติหรืออนุญาตบางอย่างยังคงเป็นของส่วนกลาง	ซึ่งมีผลท�าให้ขาดความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 

ในการแก้ไขปัญหา	จงึจ�าเป็นต้องรวบรวมบรรดาการใช้อ�านาจตามกฎหมายในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการแก้ไข 

ปัญหามารวมไว้ให้กบัหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏบิตังิาน	เพือ่ด�าเนนิการวางแผนและปฏบิตังิาน 

ได้อย่างครบถ้วนและเป็นเอกภาพ	และมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

  	 อ�านาจพิเศษบางเร่ืองยังจ�าเป็นต้องมีอยู่	เพื่อให้สามารถระงับเหตุการณ์ร้ายแรง 

ได้โดยเร็ว	 แต่ต้องมีการปรับขั้นตอนการใช้อ�านาจเสียใหม่	 โดยไม่ให้อ�านาจเด็ดขาดอยู่กับเจ้าหน้าท่ี 

แต่ละคนท่ีจะได้รบัอ�านาจโดยตรงตามกฎหมายในการทีจ่ะปฏบิตักิารใดๆ	ได้ทนัท	ีแต่จะต้องผ่านการกลัน่กรอง 

จากคณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรว่ีาจะสมควรให้ใช้อ�านาจเพยีงใดหรอืไม่	โดยมเีงือ่นไขการปฏบิตัหิน้าที่ 

อย่างไร	และการใช้อ�านาจบางกรณีก็ต้องผ่านกระบวนการของศาลเสียก่อน	รวมทั้งต้องมีการก�าหนด 

เงื่อนไขการใช้อ�านาจที่ต้องไม่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

  	 กฎหมายท่ีตราขึน้ต้องเป็นกฎหมายกลางท่ีต้องมมีาตรการต่าง	ๆ 	ท่ีสามารถน�าไปปรบั 

ใช้กบัการแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ร้ายแรงอืน่ๆ	ทีมี่ผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตโดยปกตสุิขของประชาชน 

ส่วนใหญ่	เพื่อแก้ไขปัญหาส่วนรวมของชาติโดยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้

	 นอกจากนี	้ควรจะต้องพจิารณาว่าการขอขยายระยะเวลาการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ทีมี่ความร้ายแรงในพืน้ที	่๓	จงัหวัดชายแดนภาคใต้	ออกไปอกี	๓	เดอืน	โดยอาศยัอ�านาจตามพระราชก�าหนด 

การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	จะสามารถกระท�าได้และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้นหรือไม่	อย่างไร	เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย	ดังนี้

 ๑.๑ สถานการณ์ใดที่ต้องประกาศใช้บังคับกฎหมาย

	 	 จากการพจิารณาความในมาตรา	๑๑	วรรคหนึง่	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๕๘	แล้ว	พบว่าสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรานี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ที่มีความร้ายแรง	มีการใช้ก�าลังประทุษร้ายต่อชีวิต	ร่างกาย	หรือทรัพย์สิน	หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 

ได้มกีารกระท�าทีม่คีวามรนุแรงกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ	 ความปลอดภยัในชวีติหรอืทรพัย์สินของรัฐ 

หรอืบคุคล	และมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยตุลิงได้อย่างมปีระสทิธภิาพทนัท	ีในกรณเีช่นนี้ 

ให้นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรมีอี�านาจประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิทีม่คีวามร้ายแรงได้	 

หากวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่าพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	 จะน�ามาใช้ได้ 

เมือ่มสีถานการณ์ฉกุเฉนิเกดิขึน้แล้ว	ข้อเท็จจรงิพบว่าภยัความมัน่คงดงักล่าวเกดิขึน้แล้วในขณะนัน้และ 

เกิดอย่างต่อเนื่อง	อันอาจท�าให้รัฐตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะวิกฤต	ดังนั้น	ฝ่ายบริหารจึงสามารถ 

น�ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

 ๑.๒ องค์กรผู้ใช้อ�านาจหรือผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ

	 	 จากการพจิารณาบทบญัญตัขิองกฎหมายแล้ว	พบว่ากฎหมายก�าหนดให้นายกรฐัมนตร ี

โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรมีีอ�านาจประกาศให้สถานการณ์ฉกุเฉินนัน้เป็นสถานการณฉ์กุเฉนิ 

ที่มีความร้ายแรงได้	 ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีเหตุเข้าเงื่อนไขตาม 
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กฎหมายที่จะประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ	ได้หรือไม่	อย่างไร	เมื่อพิจารณาแล้ว 

พบว่าสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเกิดข้ึนแล้วและเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย	นายกรัฐมนตร ี

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารสามารถจะออกประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้น 

เป็นสถานการณ์ฉุกเฉนิทีม่คีวามร้ายแรงได้	 ซึง่สอดคล้องกับหลกัการของพระราชก�าหนดดงักล่าวข้างต้น 

ที่ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการใช้อ�านาจตามกฎหมายสมควรให้คณะรัฐมนตรีหรือ 

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

 ๑.๓ เงื่อนไขหรือระยะเวลาในการบังคับใช้

	 	 จากการพจิารณาความในมาตรา	๕	วรรคสอง	แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	 ที่ก�าหนดให้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	 ให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลาที่ 

นายกรฐัมนตรกี�าหนด	แตต่อ้งไมเ่กนิ	๓	เดือน	นบัแตว่ันประกาศ	และในกรณทีี่มคีวามจ�าเปน็ต้องขยาย 

ระยะเวลา	ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	มีอ�านาจประกาศขยายระยะเวลา 

การใช้บงัคบัออกไปอกีเป็นคราวๆ	คราวละไม่เกิน	๓	เดือน	หากวเิคราะห์แล้วจะพบว่าสถานการณ์ความรุนแรง 

ทีเ่กิดขึน้ในพืน้ที	่๓	จงัหวัดชายแดนภาคใต้	ยงัคงมอียู่อย่างต่อเนือ่งและเป็นกรณทีีม่คีวามจ�าเป็น	จงึเห็นควรให้ 

ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	ในพื้นที่ดังกล่าวออกไปอีกได้	เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	ประกอบกับระยะเวลาที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายต่อไป	 

ก็เป็นไปตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ไม่เกิน	๓	เดือน

 ๑.๔ ผลที่เกิดจากการประกาศใช้บังคับกฎหมาย

	 	 จากการพจิารณาบทบญัญตัขิองพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

แล้วเหน็ว่า	ความในมาตรา	๗	แห่งพระราชก�าหนดดังกล่าว	ทีก่�าหนดให้บรรดาอ�านาจหน้าทีข่องรฐัมนตรี 

ว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง	หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือท่ีมีอยู ่

ตามกฎหมายใดกต็าม	เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการอนญุาต	อนมุตั	ิสัง่การ	บงัคบับัญชา	หรอืช่วยในการป้องกนั	 

แก้ไข	 ปราบปราม	 ระงับ	 ยับยั้ง	 ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	 โอนมาเป็นอ�านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 

เป็นการชั่วคราว	ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของพระราชก�าหนดที่ว่า	ควรจัดระเบียบการบริหารราชการ 

ให้เกดิการบรูณาการการใช้อ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้เป็นหนึง่เดยีวในการแก้ไขปัญหา	จงึจ�าเป็น 

ต้องรวบรวมบรรดาการใช้อ�านาจตามกฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหามารวมไว้ให้กับ 

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน	เพื่อด�าเนินการวางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนและ 

เป็นเอกภาพและมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

	 ด้วยเหตผุลดังกล่าวข้างต้น	เหน็ว่าส่วนราชการเจ้าของเรือ่งมีเหตุผลและความจ�าเป็นเพียงพอท่ีจะเสนอ 

ขอขยายระยะเวลาการใช้ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินทีม่คีวามร้ายแรงในพืน้ที	่๓	จงัหวัดชายแดนภาคใต้		 

ออกไปอกี	๓	เดอืน	โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.	ศ.	๒๕๔๘	ได้	 

แม้จะเป็นในช่วงเวลาท่ีมีการประกาศใช้กฎอยัการศึกทัว่ราชอาณาจกัร	โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบญัญตั ิ

กฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	แล้วก็ตาม
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เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

 ๒. ประเด็นความซ�้าซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย

	 	 ในประเด็นปัญหาว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ	ในพื้นที่	๓	จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้	ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 

พ.	ศ.	๒๕๔๘	จะมคีวามซ�า้ซ้อนกบัการประกาศใช้กฎอยัการศกึทัว่ราชอาณาจักร	ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจ 

ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	 พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	หรือไม่	 นั้น	 หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่า 

ประเด็นดงักล่าวเกีย่วข้องกบักฎหมาย	๒	ฉบบั	คอื	พระราชบญัญตักิฎอยัการศึก	พระพุทธศกัราช	๒๔๕๗	 

และพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	โดยสามารถพจิารณารายละเอียด 

ความแตกต่างจากที่วิเคราะห์ไว้แล้วมาประกอบการพิจารณาให้เกิดความชัดเจนขึ้น	ดังนี้

  ๒.๑ สถานการณ์ใดที่ต้องประกาศบังคับใช้กฎหมาย	กล่าวคือ	ในพระราชบัญญัติ 

กฎอัยการศึกฯ	 ได้ก�าหนดให้น�ากฎหมายดังกล่าวมาใช้	 ๑)	 เม่ือมีเหตุอันจ�าเป็นเพื่อรักษา 

ความสงบเรียบร้อยซึง่จะมาจากภายนอกหรอืภายในราชอาณาจกัร	และ	๒)	เมือ่มสีงครามและเกดิจลาจลขึน้	 

โดยได้ก�าหนดให้ฝ่ายทหารมีอ�านาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ	การระงับ	 

ปราบปราม	หรอืการรกัษาความสงบเรยีบร้อย	ส่วนพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิฯ  

จะน�ามาบงัคบัใช้เมือ่มสีถานการณ์ฉกุเฉนิเกดิขึน้แล้ว	อนัอาจเป็นภัยต่อความมัน่คงหรอืความปลอดภัยแห่งรฐั 

หรอือาจท�าให้รฐัตกอยูใ่นภาวะคบัขันหรอืภาวการณ์รบหรอืการสงคราม	ซึง่ฝ่ายบรหิารมอี�านาจประกาศ 

ว่าพ้ืนที่ใดก�าลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นว่านั้น	โดยสามารถน�ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช ้

ให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านความมั่นคงได้

  ๒.๒ องค์กรผู้ใช้อ�านาจหรือผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ	กล่าวคือ	ในพระราชบัญญัติ 

กฎอัยการศึกฯ	ผู้ใช้อ�านาจหรือผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจคือพระมหากษัตริย์ซ่ึงเป็นผู้ประกาศใช้ 

กฎอยัการศกึโดยผ่านฝ่ายบรหิาร	โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นผู้ลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ	นอกจากนี้	 

ในบางกรณีผู ้มีอ�านาจในการตัดสินใจอาจเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีก�าลังพลอยู่ในบังคับไม่น้อยกว่า 

หนึง่กองพนั	หรอืเป็นผู้บงัคบับญัชาในป้อมหรอืทีม่ัน่อย่างใดๆ	เฉพาะในเขตอ�านาจหน้าทีข่องกองทหารนัน้	 

ส่วนพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิฯ	ผู้ใช้อ�านาจหรอืผู้มอี�านาจในการตดัสนิใจ	 

คอื	นายกรัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีมอี�านาจประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิเพือ่บงัคบัใช้ 
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ทัว่ราชอาณาจกัรหรือในเขตบางท้องท่ีได้ตามความจ�าเป็นแห่งสถานการณ์	และในกรณีท่ีเป็นสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

ทีมี่ความร้ายแรงมกีารใช้ก�าลังประทษุร้ายต่อชีวติ	ร่างกาย	หรอืทรพัย์สินฯ	ซึง่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเร่งแก้ไขปัญหา 

ให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที	 กฎหมายยังก�าหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี	 มีอ�านาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงได้ด้วย	 

โดยเห็นว่าการพิจารณาถึงองค์กรผู้ใช้อ�านาจน้ีจะสอดคล้องกับหลักการของการออกพระราชก�าหนด 

ที่ก�าหนดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในด้านการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้ดูแลการแก้ไขปัญหาฯ	 ซ่ึงก็คือ 

การก�าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

  ๒.๓ เงื่อนไขหรือระยะเวลาในการใช้บังคับ	 กล่าวคือ	 ถ้าหากเป็นการประกาศใช ้

กฎอยัการศกึฯ	ตามพระราชบัญญัตกิฎอัยการศึกฯ	แล้ว	จะไม่มีการก�าหนดระยะเวลาการบังคับใช้ไว้แน่นอน	 

ซึง่การบงัคบัใช้จะต้องเป็นกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นเท่านัน้เพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อย	เนือ่งจากเป็นกฎหมาย 

ที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก	ส่วนพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	ได้ก�าหนดให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีก�าหนด	แต่ต้องไม่เกิน	 

๓	เดือน	นบัแต่วนัประกาศ	และในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นต้องขยายระยะเวลา	ให้นายกรฐัมนตร	ีโดยความเหน็ชอบ 

ของคณะรัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีกเป็นคราวๆ	 คราวละไม่เกิน	 

๓	เดือน	ซึ่งการขอขยายระยะเวลาฯ	เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้

  ๒.๔ ผลที่เกิดจากการประกาศใช้บังคับกฎหมาย	กล่าวคือ	ถ้าเป็นการประกาศใช ้

กฎอัยการศกึฯ	ตามพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึฯ	ดงักล่าวแล้ว	ผลทีเ่กดิจากการประกาศใช้กฎอยัการศกึฯ	 

คือ	 ๑)	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�านาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เก่ียวกับยุทธ	 การระงับ	 

ปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย	และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการ 

ของเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร	๒)	เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารมอี�านาจเตม็ทีจ่ะตรวจค้น	ทีจ่ะเกณฑ์	ทีจ่ะห้าม	ทีจ่ะยดึ	 

ทีจ่ะเข้าอาศยั	ทีจ่ะท�าลายหรอืเปลีย่นแปลงสถานท่ี	และท่ีจะขับไล่	ส่วนพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉนิฯ	หากน�ามาใช้บงัคบัจะท�าให้มกีารให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าท่ีของรัฐมนตรว่ีาการ 

กระทรวงใดกระทรวงหน่ึงหรือหลายกระทรวง	 หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู ่ 

ตามกฎหมายใดก็ตามเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการอนญุาต	อนมัุต	ิสัง่การ	บงัคับบญัชา	หรอืช่วยในการป้องกนั	 

แก้ไข	ปราบปราม	ระงบั	ยบัยัง้ในสถานการณ์ฉุกเฉนิหรอืฟ้ืนฟหูรอืช่วยเหลือประชาชน	มาเป็นอ�านาจหน้าที่ 

ของนายกรัฐมนตรเีป็นการชัว่คราว	ซึง่การน�าพระราชก�าหนดมาบังคับใช้ดงักล่าวจะสอดคล้องกับหลกัการ 

ของการออกพระราชก�าหนดทีต้่องการให้การบรหิารราชการแผ่นดนิเกดิการบรูณาการการใช้อ�านาจหน้าที่ 

ของส่วนราชการ	ให้เป็นหนึ่งเดียวในการแก้ไขปัญหาให้เป็นเป็นไปอย่างมีเอกภาพ

  ๒.๕ การควบคมุตัวผูต้้องสงสยัว่ากระท�าผดิ	กล่าวคือ	หากเป็นการประกาศใช้กฎอยัการศึกฯ  

ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	จะเห็นว่ากฎหมายก�าหนดให้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�านาจกักตัว 

บคุคลผูต้้องสงสยัว่ากระท�าความผดิไว้เพ่ือการสอบถามหรอืตามความจ�าเป็นของทางราชการได้ไม่เกนิกว่า	 

๗	วนั	แต่หากเป็นการบังคบัใช้พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิฯ	นัน้	ในกรณี 

ทีต้่องมีการควบคมุตวัผูต้้องสงสยัว่ากระท�าความผดิ	กฎหมายก�าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าทีม่อี�านาจจบักมุ 

และควบคมุตวับคุคลผูต้้องสงสยัว่ากระท�าความผิดได้ไม่เกนิ	๗	วนั	และต้องควบคมุไว้ในสถานท่ีทีซ่ึง่ไม่ใช่ 

สถานตี�ารวจ	ทีค่มุขัง	ทณัฑ์สถาน	หรอืเรอืนจ�า	โดยจะปฏบิตัต่ิอบุคคลนัน้ในลกัษณะเป็นผูก้ระท�าผดิมไิด้	 

ทัง้นี	้ในกรณจี�าเป็นต้องควบคมุตวัต่อเพือ่ประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์	ให้พนกังานเจ้าหน้าทีร้่องขอต่อศาล 

เพือ่ขยายระยะเวลาการควบคุมตวัต่อได้อกีคราวละ	๗	วนั	แต่รวมระยะเวลาควบคุมตวัท้ังหมดต้องไม่เกิน	๓๐	วัน

	 	 ด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้น	สามารถพจิารณาได้ว่าการบงัคับใช้กฎหมายความม่ันคงทัง้	๒	ฉบบั	คอื	 

พระราชบัญญตักิฎอัยการศกึ	พระพทุธศกัราช	๒๔๕๗	กบัพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ 

ฉกุเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	มีความแตกต่างกนัทัง้ในด้านสถานการณ์ทีต้่องประกาศบงัคับใช้กฎหมาย	องค์กรผูใ้ช้อ�านาจ 

หรือผู้มีอ�านาจในการตัดสนิใจ	เงือ่นไขหรอืระยะเวลาในการบงัคบัใช้	ผลทีเ่กดิขึน้จากการประกาศใช้บงัคบั 

กฎหมาย	และการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าผิด	จึงไม่มีความซ�้าซ้อนกัน
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เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

	คณะรัฐมนตรี เป็นองค์กรที่มีความส�าคัญ 

สงูสุดในฝ่ายบรหิาร	เนือ่งจาก 

คณะรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลที่ท�าหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน	 

การก�าหนดนโยบายการด�าเนนิการ/ไม่ด�าเนนิการ	การตรากฎหมาย	ระเบยีบ	 

ข้อบังคับ	การพิจารณาให้ความเหน็ชอบ	อนมุตั/ิอนญุาต	การก�าหนดแนวทาง 

ในการด�าเนินการและการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง	 ๆ	 ของรัฐบาลล้วนม ี

ผลกระทบต่อความเจริญเตบิโต	ผลประโยชน์ของประเทศ	และชวิีตความเป็นอยู่ 

ของประชาชนโดยรวม

มติคณะรัฐมนตรี

กลไกในการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลหรอืคณะรฐัมนตร ี

นอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลจะสามารถใช้อ�านาจ 

พจิารณาสัง่การและก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานของรองนายกรัฐมนตรีและ 

รฐัมนตรทีีท่�าหน้าทีบ่ริหารงานในกระทรวง/หน่วยงานต่าง	ๆ 	ตามอ�านาจ 

หน้าที่แล้ว	 คณะรัฐมนตรียังมีการประชุมคณะรัฐมนตรี	 เพ่ือร่วมกัน 

พจิารณาตัดสนิใจในเร่ืองต่าง	ๆ 	ท่ีมคีวามส�าคญั	ซ่ึงอาจเป็นเรือ่งทีห่ยบิยก 

ขึ้นมาหารือกันหรือเป็นเรื่องที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอ 

สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามอ�านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 

ของแต่ละหน่วยงาน

ผลการพจิารณาตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรใีนเรือ่งต่าง	ๆ 	ดงักล่าว 

จะปรากฏออกมาในรูปของ	 “มติคณะรัฐมนตรี”	 เพื่อแจ้งกลับไปยัง 

ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	 รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 

การลด เ ร่ือง เสนอคณะ รัฐมนตรี
ปัญญาพล		ศรีแสงแก้ว

ผู้อ�านวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

ตามแต่กรณีเพื่อถือปฏิบัติหรือด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ทั้งนี้	 

มตคิณะรฐัมนตรอีาจมผีลเป็นการรบัทราบ	อนมุตั/ิอนญุาต	หรอืให้ความเหน็ชอบ 

ในเรื่องใด	อย่างใด	ประการใด	ขึ้นอยู่กับเรื่องหรือประเด็นข้อเสนอ 

ในแต่ละเรือ่งทีน่�าเสนอสูก่ารประชมุคณะรฐัมนตร	ีแม้ว่ามติคณะรัฐมนตรี	 

ไม่มีสถานะเป็นกฎหมายตามแบบพิธี	และไม่มีผลบังคับต่อประชาชน	 

แต่ในระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิ	มติคณะรฐัมนตรมีสีถานะทางกฎหมาย 

เป็นค�าสัง่ภายในของฝ่ายบรหิาร	(คณะรฐัมนตร)ี	ซึง่คณะรฐัมนตรมีอี�านาจ 

บงัคบับญัชาเหนอืส่วนราชการและข้าราชการ	การด�าเนนิงาน/การปฏบิตัิ 

ราชการของส่วนราชการและข้าราชการจงึต้องเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตร ี

ที่เกี่ยวข้อง	หากข้าราชการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือปฏิบัติขัด 

หรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีที่ก�าหนดไว้ก็จะมีความผิดทางวินัย	รวมทั้ง 

อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาตามแต่กรณีด้วย	 ในขณะเดียวกัน 

การท่ีคณะรฐัมนตรีจะมมีตใินเรือ่งใดเป็นประการใด	คณะรฐัมนตรก็ีจะต้อง 

พิจารณาตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบ	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์และ 

ผลกระทบต่อประเทศชาตแิละประชาชน	โดยเฉพาะอย่างยิง่มตคิณะรฐัมนตร ี

จะต้องมคีวามถกูต้องชดัเจน	และชอบด้วยกฎหมาย	โดยมตคิณะรฐัมนตร ี

จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายมิได้	 ดังนั้น	 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ในแต่ละครัง้การพจิารณาในเรือ่งต่าง	ๆ 	ของคณะรฐัมนตรีจึงจ�าเป็นต้องมข้ีอมลู	 

ข้อเท็จจริงของเร่ืองที่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน	 รวมท้ังในกรณีที่เป็นเร่ือง 

ท่ีมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือเก่ียวข้องกับอ�านาจหน้าที ่

ของหน่วยงานอื่น	 ตลอดจนเป็นเรื่องที่จ�าเป็นจะต้องผ่านการพิจารณา 

ของหน่วยงานหรือคณะกรรมการใด	ๆ	มาก่อน	การน�าเสนอเรื่อง 

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก็จะต้องมีความเห็นหรือผลการพิจารณา 
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ของหน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย	ประการส�าคัญ 

การพจิารณาตดัสนิใจของคณะรัฐมนตรีและมตเิร่ืองใด	ๆ 	เป็นประการใด	ถือเป็นการตดัสนิใจร่วมกัน	(Collective	 

Decision	Making)	ของรัฐมนตรีทุกคน	และจะต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อผลของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว	ดังนั้น	 

คณะรัฐมนตรีจึงจะต้องมีเวลาในการศึกษาและพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	 เหล่านั้นอย่างเพียงพอ	 เพื่อให้การตัดสินใจ 

ที่จะน�าไปสู่การเป็น	“มติคณะรัฐมนตรี”	ในเรื่องนั้น	ๆ	มีความถูกต้อง	เหมาะสม	เป็นประโยชน์สูงสุด	สามารถ 

ปฏิบัติได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

 ปัญหาการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

	 นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ 

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปี	 	 ๒๔๗๕	 คณะรัฐมนตรี	 (ในระยะแรกคือคณะราษฎร)	 

ได้เข้ามาท�าหน้าทีใ่นการบริหารราชการแผ่นดิน	ซึง่อาจกล่าวได้ว่าในระยะแรก	การประชมุคณะรัฐมนตรีของไทย 

ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคมากนัก	 จ�านวนเรื่องรวมทั้งความซับซ้อนของเรื่องที่น�าเข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุม 

คณะรัฐมนตรีมีไม่มาก	ต่อมาภายหลังเมื่อประเทศมีการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	มากขึ้น	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	 

การเมอืง	การมส่ีวนร่วมของประชาชน	ตลอดจนการพัฒนาความสัมพนัธ์ 

กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ	 และความก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลย	ีการคมนาคมขนส่งและการตดิต่อสือ่สาร	ท�าให้ภารกจิ 

ในกรอบของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีขยายตัว 

และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ	 เรื่องต่าง	ๆ	ที่น�าเข้าสู่ 

การพิจารณาของคณะรฐัมนตรมีมีากข้ึน	ซ่ึงการประชุมคณะรฐัมนตร ี

ของไทยมีการประชุมในทุกสัปดาห์	(ปกติเป็นวันอังคาร)	และใช้เวลา 

การประชุมในแต่ละครั้ง	 ตั้งแต่เวลาประมาณ	๐๙.๐๐–๑๓.๐๐	น.	 

ทัง้นี	้คณะรฐัมนตรีของประเทศไทยได้รบัการกล่าวขานว่า	เป็นคณะรัฐมนตรี 

ทีม่จี�านวนเรือ่งเข้าสูก่ารประชมุมากทีส่ดุประเทศหนึง่	ซึง่หากพจิารณา 

ในเชงิจ�านวนเร่ือง	จนถึงปัจจุบันคณะรัฐมนตรีของไทยได้มกีารพจิารณา 

เรือ่งต่าง	ๆ 	ทีย่งัคงเป็นมตคิณะรฐัมนตรอียูจ่นถงึปัจจบัุน	มจี�านวนรวม 

ทั้งหมดมากกว่า	๒๐๐,๐๐๐	มติ	 อย่างไรก็ตาม	ปัญหาจ�านวน 

เรื่องต่าง	 ๆ	 ที่น�าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีจ�านวนมาก	 

ท�าให้คณะรฐัมนตรต้ีองใช้เวลาในการประชมุแต่ละคร้ังยาวนานเกินไป	 

ในขณะเดียวกันการพิจารณาแต่ละเรื่องในระเบียบวาระการประชุมจึงมีเวลาน้อย	 นอกจากน้ี	 ยังมีการน�าเสนอ 

เรื่องเร่งด่วนต่อที่ประชุมเพิ่มเติมในวันประชุมคณะรัฐมนตรีเป็น	“วาระจร”	อีกด้วย	ท�าให้การพิจารณาตัดสินใจ 

เพือ่ลงมตคิณะรัฐมนตรใีนเรือ่งต่าง	ๆ 	เหล่านี	้มคีวามสุม่เสีย่งทีจ่ะขาดความรอบคอบ	ถกูต้อง	ไม่เป็นประโยชน์สูงสดุ	 

ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏบิตั	ิจนต้องมกีารพจิารณาทบทวน	ยกเลกิ	เพิกถอน	และแก้ไขมตคิณะรฐัมนตรใีนเร่ืองดงักล่าว 

อีกครั้ง	รวมทั้งอาจมีการโต้แย้งและฟ้องร้องคดีเพื่อขอยกเลิก	เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในภายหลังได้

 การด�าเนินการเพื่อการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

	 อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการมเีรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรเีป็นจ�านวนมากและการก�าหนดแนวทางและมาตรการ 

ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพ	 เป็นเรื่องที่อยู่ควบคู่มากับคณะรัฐมนตรีในทุกยุคทุกสมัย	 

แนวทางและมาตรการดงักล่าวปรากฏอยูทั่ง้ในรปูกฎหมาย	ระเบยีบ	และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้อง	สรปุทีส่�าคัญได้	ดงันี้



53ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

   สมยัรฐับาล พลเอก เปรม  ตณิสลูานนท์ นายกรฐัมนตร ี 

(๓	 มีนาคม	 ๒๕๒๓–๔	 สิงหาคม	 ๒๕๓๑)	 ได้มีการก�าหนดให้กลไก 

คณะกรรมการกล่ันกรองเรือ่งต่าง	ๆ 	ก่อนเสนอคณะรฐัมนตร	ีเพ่ือให้การพจิารณา 

ลงมติในเรื่องต่าง	ๆ 	ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างรอบคอบและรวดเร็ว	

รวมทั้งได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๒๐	ก�าหนดเป็น

หลักการมอบอ�านาจให้นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้

ความเหน็ชอบ/อนมุตัเิร่ืองท่ีไม่ใช่นโยบายหรอืเรือ่งส�าคัญ	และมแีนวทาง

ปฏบิตัชัิดเจนอยูแ่ล้วได้	และให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเร่ืองเพือ่ทราบ

	 มตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวนัที	่๑๓	ธนัวาคม	๒๕๒๐	ดงักล่าว	ถอืเป็น 

มตหิลกัการทีค่ณะรฐัมนตรชุีดต่อ	ๆ	มา	ได้น�ามาประยกุต์ใช้อย่างต่อเนือ่ง

    สมยัรฐับาล พลเอก ชาตชิาย  ชณุหะวณั นายกรฐัมนตร ี 

(๔	 สิงหาคม	 ๒๕๓๑–๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๓๔)	 ได้ออกระเบียบส�านัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๓๒	โดยก�าหนดหลักเกณฑ์และ 

วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	รวมทั้งได้ก�าหนดประเภทเรื่องที่ต้อง 

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีไว้รวม	๑๑	ประเภทเรื่อง

   สมยัรฐับาล นายอานนัท์  ปันยารชนุ นายกรฐัมนตรี  

(๒	มนีาคม	๒๕๓๔–๗	เมษายน	๒๕๓๕	และ	๑๐	มิถุนายน–	๒๓	กันยายน	๒๕๓๕)	 

ได้ออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	มีผล 

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๓๕	เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และ 

วิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของการเสนอร่างกฎหมาย 

ของส่วนราชการต่าง	 ๆ	 ต่อคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ของรัฐบาลท่ีต้องการจะลดขั้นตอนการพิจารณาให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    สมยัรฐับาล พนัต�ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ี 

(๙	กมุภาพันธ์	๒๕๔๔–๑๙	กันยายน	๒๕๔๙)		คณะรฐัมนตรไีด้มีมติมอบหมายให้ 

รฐัมนตรีประจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี	(นายจาตรุนต์		ฉายแสง)	ไปพิจารณา 

แนวทางการลดเร่ืองเสนอคณะรฐัมนตร	ี(มตคิณะรฐัมนตร	ี๑๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๔๔)	 

และเหน็ชอบแนวทางการลดเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรีหลายประการ	 เช่น	 

การน�าแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๒๐	 

มาใช้ให้มากยิ่งข้ึน	 การก�าหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง 

ก่อนเสนอคณะรฐัมนตร	ีเพือ่ลดเรือ่งพจิารณาเป็นเร่ืองทราบ	การก�าหนด 

ให้การประชมุคณะรัฐมนตรแีต่ละครัง้ไม่ควรจดัเรือ่งในระเบยีบวาระมากนกั	 

และเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทุกเร่ืองต้องมีข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว	 

และมีประเด็นที่จะให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยท่ีชัดแจ้ง	 (มติคณะรัฐมนตรี	

๖	มีนาคม	๒๕๔๔)

	 ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง 

และการประชุมคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และระเบียบว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๕๔๘	มีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันที่	 ๒	 มีนาคม	 ๒๕๔๘	 โดยยกเลิกระเบียบส�านัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทาง 

การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 รวมทั้งก�าหนดให้การเสนอเร่ืองต่อ 

คณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเร่ืองที่ก�าหนดไว้	 ๑๓	 ประเภทเรื่อง 

เท่านั้น	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติก�าชับให้ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และ 

หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง 

และการประชุมคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และระเบียบว่าด้วย 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารเสนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตร	ีพ.ศ.	๒๕๔๘	อย่างเคร่งครัด	 

เรื่องใดไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	 ให้ส ่งเรื่องคืน	 

(มติคณะรัฐมนตรี	 ๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๔๘)	 รวมท้ังเร่ืองเพ่ือทราบใด 

ทีค่ณะรฐัมนตรมีไิด้มมีตใิห้เสนอต่อคณะรฐัมนตรี	หากหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 

เสนอมาเองให้ส่งเร่ืองคืน	 (หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 

ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๒๓๑	ลงวันที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๔๘)

    สมยัรัฐบาล นายอภสิทิธ์ิ  เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี  

(๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๑–๕	สิงหาคม	๒๕๕๔)	คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เห็นชอบแนวทางการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	 และให้ส่วนราชการ 

และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป	 โดยให้ลดประเภทเรื่องที่ต้องน�า 

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาไปเป็นเรื่องเพื่อทราบ	 โดยการใช้ 

มตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวันที	่๑๓	ธันวาคม	๒๕๒๐	ให้มากยิง่ขึน้	ให้ส่วนราชการ 

ที่ต้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ในเรือ่งต่าง	ๆ 	ต้องเสนอความเหน็มาให้ทนัภายในเวลาทีส่�านกัเลขาธกิาร 

คณะรัฐมนตรีก�าหนด	 ให้หน่วยงานเสนอเรื่องไปยังส�านักเลขาธิการ 

คณะรฐัมนตรล่ีวงหน้าแต่เนิน่	ๆ 	เพือ่ลดเรือ่งในวาระจร	หากการเสนอเรือ่ง 

ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให ้

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องคืน	(มติคณะรัฐมนตรี	๑	กันยายน	 

๒๕๕๒)	 รวมทั้งได้ย�้าให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และ 

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	อย่างเคร่งครดั	โดยเร่ืองทีห่น่วยงานรูล่้วงหน้าให้เสนอมายงั 

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนถึงก�าหนดอย่างน้อย	 ๑๕	 วัน	 

(มติคณะรัฐมนตรี	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๔)	

    สมยัรัฐบาล นางสาวย่ิงลกัษณ์  ชนิวตัร นายกรฐัมนตร ี 

(๕	 สิงหาคม	 ๒๕๕๔–๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗)	 	 คณะรัฐมนตรี 

ได้มมีตเิหน็ชอบเก่ียวกบัจ�านวนเรือ่งทีเ่สนอต่อคณะรฐัมนตรใีนการประชุม	 

แต่ละคร้ังให้เหมาะสม	 มีเร่ืองในวาระจรเท่าที่จ�าเป็น	 และให้ถือปฏิบัต ิ

ตามแนวทางการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตร ี
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เมื่อวันที่	๑	กันยายน	๒๕๕๒	 (มติคณะรัฐมนตรี	๒๕	สิงหาคม	๒๕๕๔)	การเสนอเรื่องจรต้องแจ้งให  ้

นายกรัฐมนตรีทราบล่วงหน้าก่อนและจะต้องส่งเรื่องให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในเวลา	๐๙.๐๐	 น. 

ของวันประชุมคณะรัฐมนตรี	(มติคณะรัฐมนตรี	๖	กันยายน	๒๕๕๔)	ทั้งนี้	ไม่ควรเสนอเรื่องจร	ยกเว้นเรื่อง 

เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู ้บริหารและกรรมการหรือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือมีความอ่อนไหว	 (Sensitive)	 

ที่ไม่อาจเปิดเผยล่วงหน้าได้	หรือที่เป็นความลับเท่านั้น	(มตคิณะรฐัมนตร	ี๒	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๕)	

     สมยัรฐับาล พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี (๑๗	สงิหาคม	๒๕๕๗–ปัจจบุนั)	 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบก�าหนดกรอบเวลาในการเสนอเรื่องต่าง	 ๆ	 ทั้งเรื่องท่ัวไปและเรื่องกฎหมาย	 

รวมทั้งเร่ืองเร่งด่วนไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีล่วงหน้า	(มติคณะรฐัมนตร	ี๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๘)	 

การเสนอเร่ืองแผนงาน/โครงการ	 และการขออนุมัติงบประมาณซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	 

นโยบาย	มกีารบรูณาการและมข้ีอยตุจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแล้ว	 (มติคณะรัฐมนตรี	 ๖	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 

และ	๑๙	มกราคม	๒๕๕๙)	การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณ/เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจและ 

การให้ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(มติคณะรัฐมนตรี	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๘	และ	๒	มิถุนายน	๒๕๕๘)	 

การจัดท�าความตกลงกับต่างประเทศทีห่น่วยงานเจ้าของเรือ่งสามารถด�าเนนิการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี	 

(มติคณะรัฐมนตรี	 ๒๗	 มกราคม	 ๒๕๕๘)	 การจัดท�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องเพื่อทราบ	 หากไม่มี 

ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรฐัมนตรีเหน็ชอบ/อนมุตั	ิกรณเีป็นเรือ่งการขอเพิม่วงเงนิก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณ 

ไม่เกนิ	๑๐	 ล้านบาท	 (มตคิณะรฐัมนตร	ี๒๗	ตลุาคม	๒๕๕๘)	 กรณเีป็นการขอเปลีย่นแปลงรายการก่อหนีผู้กพนั 

ข้ามปีงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว/อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์เดิม/ไม่กระทบต่องบประมาณ 

ทีไ่ด้รบัการจดัสรรไว้และส�านกังบประมาณได้เสนอความเหน็มาด้วยแล้ว	 (มตคิณะรฐัมนตร	ี ๒๙	มนีาคม	๒๕๕๙)	 

และกรณีเป็นเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ	 ซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจปกต ิ

ของหน่วยงาน	 โดยไม่กระทบต่องบประมาณ	และกระทรวงการต่างประเทศ	 ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

มีความเห็นแล้วว่าไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา	 ๒๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 

พุทธศักราช	๒๕๕๗	(มติคณะรัฐมนตรี	๑๕	มีนาคม	๒๕๕๙)

	 จากแนวทางการด�าเนินการของรัฐบาลต่าง	ๆ	ดังกล่าวข้างต้น	จึงกล่าวได้ว่าคณะรัฐมนตรีที่เข้ามาท�า 

หน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดินทุกคณะล้วนมคีวามต้องการท่ีจะลดจ�านวนเรือ่งท่ีเสนอต่อคณะรฐัมนตรีมาโดยตลอด	 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการด�าเนินการลดเรื่องในภาพรวมได้	๓	ลักษณะ	ดังนี้

	 ๑)	 การลดจ�านวนเรื่องที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี 

ให้น้อยลง	และมีจ�านวนเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม

	 ๒)	 การลดจ�านวนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้น้อยลง	โดยเปลี่ยนไปเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ	หากไม่มี 

ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ	หรือเพื่อทราบแทน

	 ๓)	 การก�าหนดห้ามการเสนอเรื่องเป็นวาระจร	 (ยกเว้นกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	 เป็นเรื่องที่มีผลกระทบ	 

อ่อนไหว	หรอืเป็นความลบัทีม่อิาจเปิดเผยล่วงหน้าได้)	เนือ่งจากเป็นการเพ่ิมเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร	ีโดยคณะรฐัมนตร ี

ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง	ๆ	ล่วงหน้า	รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจพิจารณาให้ความเห็น 



55ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

เดือนกันยายน-ธันวาคม  ๒๕๕๙

ประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรไีด้อย่างเหมาะสมทนัการณ์ อย่างไรกต็าม หากพจิารณาถงึผลสมัฤทธิข์อง 

การด�าเนินการเพื่อการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า การลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรียังไม่ 

ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร และไม่ตอบสนองต่อเหตผุลส�าคญัในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ือง 

และการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ ทีร่ะบวุ่า “เนือ่งด้วยในปัจจบุนัคณะรัฐมนตรีท่ีมภีารกจิท่ีจะต้องปฏบิติั 

และด�าเนินการและมีเร่ืองที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ น�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

เป็นจ�านวนมาก เพื่อเป็นการลดภารกิจและจ�านวนเรื่องที่จะน�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง 

เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาในกรณฉีกุเฉินหรอืมคีวามจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์ของประเทศ เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ... 

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้”

      บทสรุป

 การลดจ�านวนเรือ่งทีเ่สนอสูก่ารพจิารณาของคณะรฐัมนตรใีนการประชมุแต่ละครัง้ให้มจี�านวนเรือ่งทีเ่หมาะสม 

เป็นกุญแจส�าคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผลการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตร ี

ในเรือ่งต่าง ๆ  เหล่านัน้ เป็นไปอย่างถกูต้อง เหมาะสม ปฏบัิติได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน และประเทศชาต ิ

โดยรวม เนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่อง รวมตลอดถึง 

มคีวามเหน็ของผู้ทีเ่กีย่วข้องประกอบการพจิารณาอย่างครบถ้วน อย่างไรกต็าม การด�าเนนิการเกีย่วกบัการลดเรือ่งเสนอ 

คณะรัฐมนตรียังไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร จ�านวนเรื่องที่เสนอสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ในแต่ละครัง้ยังมีจ�านวนเฉลีย่ค่อนข้างสงู (ในขณะทีร่ะยะเวลาทีใ่ช้ในการประชมุคณะรฐัมนตรแีต่ละครัง้ไม่แตกต่างกัน 

ในทุกรัฐบาล) เนื่องจากการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเปรียบได้กับเหรียญท่ีมี ๒ ด้าน ด้านหน่ึงรัฐบาลหรือ 

คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อด�าเนินการลดเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

แต่อกีด้านหนึง่คณะรฐัมนตร ีซึง่ประกอบด้วยรฐัมนตรเีจ้าสงักดั ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ  กอ็ยูใ่นฐานะผูเ้สนอเรือ่ง 

ต่อคณะรฐัมนตรี ซ่ึงต้องปฏิบตัติามแนวทาง หลักเกณฑ์ และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้องดงักล่าวด้วย จึงจ�าเป็นท่ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stake holder) อันได้แก่ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ 

ทกุแห่งจะต้องตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามข้อกฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ และมติคณะรฐัมนตร ี

ทีเ่ก่ียวข้องกบัเรือ่งน้ีอย่างเคร่งครดั จรงิจงั และต่อเนือ่งเพือ่ให้การลดเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรบีรรลผุลอย่างแท้จรงิ

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสถิติจ�านวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ในช่วงปี ๒๕๕๑ ถึง

ปัจจุบัน จะพบว่าในภาพรวมยังคงมีจ�านวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยมีจ�านวนมากถึงครั้งละ

ประมาณ ๖๐ เรื่อง และในจ�านวนนี้เป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ ๒๑ เรื่อง 

รัฐบาล

ช่วงเวลา
พิจารณา

ทราบ

(รวมทราบทักท้วง)
รวม เฉลี่ยต่อเดือน เฉลี่ยต่อครั้ง

นายกรัฐมนตรี 

นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

(๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๑–๕ สงิหาคม ๒๕๕๔)

๒,๘๗๖

(๒๓)

๕,๒๖๕ ๘,๑๔๑ (รวม ๓๑ เดือน)

๒๖๓

(๔ ครั้ง/เดือน)

๖๖

นายกรัฐมนตรี

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

(๕ สิงหาคม ๒๕๕๔–๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๒,๗๔๘

(๒๐)

๔,๒๔๒ ๖,๙๙๐ (รวม ๓๔ เดือน)

๒๐๖

(๔ ครั้ง/เดือน)

๕๑

นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

(๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗–ปัจจุบัน)

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

๒,๐๔๓

(๒๐)

๔,๒๗๑ ๖,๓๑๔ (๔ ครั้ง/เดือน)

๒๕๒

(รวม ๒๕ เดือน)

๖๓

ตารางแสดงจ�านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี



สลค.สาร2

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ขอคุยด ้วย

๓  ___สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

๑๕  ___การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศลถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

๒๒  ___ปรากฎการณ์จิตอาสา ท�าความดีเพื่อพ่อ
 

๓๐  ___การเขียนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ฉบับสมุดไทย

๓๓  ___มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

๓๖  ___เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔๐  ___ท้องถิ่นควรรู้ : การยกเลิกหรือเพิกถอน 
ประกาศยุบเลิกวัด

๔๓  ___บทความพิเศษ : การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง

๕๑  ___บทความพิเศษ : การลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

๕๖  ___แสงส่องปัญญา

 เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์  

ประธานสภานติิบัญญตัแิห่งชาต ินายกรฐัมนตร ีและประธานศาลฎกีา ได้เข้าเฝ้าฯ  

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ในโอกาสนี ้ประธานสภานติิบญัญติั 

แห่งชาติท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระรัชทายาท 

ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี ๑๐ และได้มีพระราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ ให้เฉลมิพระปรมาภไิธยว่า “สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร”

 สลค.สาร จึงขอน�าเสนอบทความเก่ียวกับพระราชประวติัของสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจ 

ทีท่รงปฏบิตัเิพือ่บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุให้แก่พสกนิกรได้มชีวีติความเป็นอยูที่ด่ขีึน้  

บทความการเตรยีมการระหว่างพระราชพธิบี�าเพญ็พระราชกศุลถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุเดช เหตกุารณ์ทีน่�ามาซึง่ความสญูเสีย 

และวิปโยคที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย แต่ท่ามกลางความเศร้าโศกนั้น  

ก็มีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นเป็น “ปรากฏการณ์จิตอาสา ท�าความดีเพื่อพ่อ”  

ให้เห็นกัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจในคอลัมน์ต่าง ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถ 

ติดตามได้ใน สลค.สาร ฉบับนี้

สารบ ัญ

กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา  ธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์  ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ  อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ชนิตา  อึ๊งผาสุข, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์, ประธาน  ผุดผ่อง, ปราณี  สาสน์ธรรมบท, ปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว, สมชาย  พิณนุวัตร, สมศรี  นาคจ�ารัสศรี

ฝ่ายประสานงาน  กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว

ฝ่ายพิสูจน์อักษร  จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ดารารัตน์  อินทรโสภา, ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ, สมศรี  นาคจ�ารัสศรี

ฝ่ายจัดงานศิลป์ เขมจิรา  ขันแก้ว, ธัญมน  สินส�าอาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  วัลภา  สุขผล

ฝ่ายจัดการทั่วไป  เขมจิรา  ขันแก้ว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ธัญมน  สินส�าอาง, รวิกาญจน์  วงศ์แวว, สมภพ  กลิ่นหอม 

พิมพ์ที่  ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓
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สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
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สลค.สาร
ท่านสามารถเปิดอ่าน

ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th

เก็บไว้ในหทัย

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 http://www.dhammahome.com/

 https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

 ธรรมท้ังหมด เพือ่ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เมือ่มปัีญญาแล้ว กาย วาจาของเราจะดขีึน้ คนทีเ่คยพดูค�าทีไ่ม่น่าฟัง  

 แต่พอเข้าใจในความเป็นเพื่อน และคิดถึงว่า คนอื่นก็ไม่อยากได้ยินค�าอย่างนี้ จะหยุด แม้ว่าก�าลัง 

 จะกล่าวค�าทีไ่ม่น่าฟัง นีค่อืความเมตตา คอื ความเป็นเพือ่น ทกุกรณ ีทกุสถานการณ์ เป็นประโยชน์

 กุศลควรจะพร้อมทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ เพราะฉะนั้น เวลาที่จะพูดกับใคร ก็พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์  

 พูดค�าที่น่าฟัง มีการนึกถึงจิตใจของเขา และอนุเคราะห์เกื้อกูลเขา ให้เขาเข้าใจในเหตุในผลได้ คือ  

 ด้วยวาจาของเรา

 การที่กาย วาจาประพฤติในทางทุจริต ย่อมน�าโทษมาให้ แม้แต่เพียงค�าพูด ซึ่งถ้าไม่ส�ารวมก็อาจจะ 

 ไม่รู้เลยว่า น�าโทษมาให้แล้วแก่ผู้พูด และกับบุคคลอื่นด้วย

 ทาน การให้ ย่อมเป็นสิง่ทีผู่รั้บปลาบปลืม้ใจและจติของผูใ้ห้กอ่็อนโยน อ่อนโยนพอทีจ่ะเสยีสละวตัถ ุ

 ของตน เพือ่ประโยชน์สขุของคนอืน่ได้ เพราะฉะนัน้ ในขณะนัน้จิตก็มคีวามสบาย เพราะเหตวุ่าไม่มี 

 ความตระหนี่ ได้ประโยชน์ทั้งจิตใจของตนเองก็อ่อนโยน และยังเบิกบานท่ีเห็นผู้รับมีความสุข  

 ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขา ฉะนั้น โลกย่อมร่มเย็นต่อไปได้ด้วยทาน การให้

 เมื่อพูดถึงเรื่องความตาย ก็ควรที่จะเป็นประโยชน์ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ช้าหรือเร็ว  

 ไม่มเีครือ่งหมาย ไม่มใีครทีจ่ะรูไ้ด้ เพราะฉะน้ัน ก่อนทีจ่ะจากโลกน้ีไป จะไปสูท่างไหน จะเป็นคนดี  

 หรือ คนเลว ที่ไป ก็อยู่ที่ขณะนี้


