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วันท่ี 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 เปนวัน “พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก” ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึง่ทรงมพีระปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม”  จวบจนวันน้ีพสกนิกรชาวไทย
ภายใตพระบรมโพธิสมภารตางสำนึกในพระมหากรุณาธิคณุเปนลนพน
หาท่ีสุดมิได ดังนั้น สลค.สาร ฉบับนี้จึงไดเสนอบทความเรื่อง
“ทศพิธราชธรรม : ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ (Convention
of the Constitution) ในยุคประชาธิปไตยโลกาภิวัตน” ซึ่งเปน
ขอเขียนของศาสตราจารย ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกลาและราชบัณฑิต จึงถือเปนบทความพิเศษของ
สลค.สาร ฉบบันี ้นอกเหนือจากนานาสาระเร่ืองอืน่ ๆ ทีน่ำมามอบแด
ทานผูอาน

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและขอเสนอแนะและขอนอมรับ
เพ่ือปรบัปรงุให สลค.สาร มคีณุภาพย่ิง ๆ ขึน้ไป
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นักทฤษฎีในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นบรมครูอยาง A.V.Dicey, Sir Ivor Jennings หรือ
ชาวฝรั่งเศสอยาง Pierre Avril ไปจนถึงศาลฎีกาแคนาดาในความเห็นท่ีใหเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติม
รฐัธรรมนญูแคนาดา เมือ่วันท่ี 28 กันยายน ค.ศ. 1981 ตางก็ยอมรบัวา ในระบบรฐัธรรมนญูประชาธิปไตย
สมัยใหมนั้น ไมไดมีแตรัฐธรรมนูญท่ีเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน แตยังมีประเพณีการปกครองประเทศ
ในระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีชื่อเรียกเปนภาษาวิชาการวา “ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ”
หรอื Convention of the Constitution อยดูวย

ธรรมเนยีมปฏิบตัทิางรัฐธรรมนญูเปนทางปฏิบตัทิีก่ระทำสืบตอกนัมา จนเปนท่ียอมรบั (consensus)
จนมคีวามรสูกึวาตองปฏบิตัติาม (ภาษาละตนิ เรยีกวา opinio juris) หรอืมผีลผกูพัน (binding) แตฟองรอง
กันไมไดในศาล

* คดัตดัตอนจากบทความเรือ่ง ทศพิธราชธรรมกบัพระมหากษตัรยิไทย (The Ten Royal Good Governance Principles and the Thai Monarchy)
  โดย ศาสตราจารย ดร.บวรศกัด์ิ  อวุรรณโณ ซึง่ไดตพิีมพใน สลค.สาร ปที ่14 ฉบบัที ่6 เดือนมถุินายน 2549

หมายเหตุ : มาตราตาง ๆ  ของรฐัธรรมนูญท่ีปรากฎอยใูนบทความน้ีเปนมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

โดย  ศาสตราจารย ดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ
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ดงันัน้ โดยปกตธิรรมเนยีมปฏบิตัจิะไมมบีญัญัตไิวเปนลายลักษณอกัษร แตถาตกลงยอมรบักันวา
จะปฏิบัติตามน้ันอยางชัดแจง จะทำไวเปนลายลักษณอักษรก็ได เชน Statute of Westminster (1931)
ซึ่งอังกฤษยอมรับในเอกราชของอาณานิคมที่ใชภาษาอังกฤษ (Dominion) ไวเปนลายลักษณอักษร
ลักษณะสำคัญอีกประการหน่ึงของธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญก็คือ สภาพบังคับ (sanction)
ของการฝาฝนธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ ก็คือ สภาพบังคับทางการเมือง ไมใชสภาพบังคับ
ทางกฎหมายท่ีฟองรองกันไดในศาล ตัวอยางท่ียกกัน ก็เชน พระมหากษัตริยอังกฤษมีพระราชอำนาจ
ทีจ่ะไมทรงเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตทิีร่ฐัสภาพิจารณามาแลว (royal prerogative of refusal to give
royal assent) อยางไรก็ตาม แตตัง้แต ค.ศ.1708 ซึง่พระบรมราชินนีาถแอนน (Queen Anne) ทรงปฏเิสธ
ทีจ่ะลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัตวิาดวยอาสาสมคัรติดอาวุธของสกอตแลนด (The Scottish Militia Bill)
อนัเปนปทีท่รงใชพระราชอำนาจยับย้ังรางกฎหมายคร้ังสดุทายในประวัตศิาสตรองักฤษ พระมหากษัตรยิอังกฤษ
ก็ไมเคยทรงยับย้ังรางกฎหมายอีกเลย จนเกิดเปนธรรมเนียมปฏบิตัทิีย่อมรบักันในองักฤษวา พระมหากษัตรยิ
จะไมทรงยับย้ังรางกฎหมายท่ีผานสภามาแลว คำถามก็คือ ถาทรงฝนธรรมเนียมปฏิบัติโดยทรงยับย้ัง
รางกฎหมายในเวลาน้ี ทรงกระทำไดตามกฎหมายหรือไม คำตอบก็คอื ทรงกระทำไดโดยชอบดวยกฎหมาย
(legal) แตการน้ันเปนการฝาฝนธรรมเนียมปฏิบัติ (unconventional) จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
(unconstitutional) แตไปฟองท่ีศาลไหน ศาลก็จะไมรับฟอง คงมีแตสภาพบังคับทางการเมืองที่อาจทรงถูก
วิพากษวิจารณทางการเมืองเทาน้ัน

นีเ่ปนตวัอยางธรรมเนียมปฏบิตัขิองรฐัธรรมนญูขององักฤษไมใชของไทย เพราะพระมหากษัตรยิไทย
ทรงไวซึง่พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 94) ทีจ่ะทรงยับย้ังรางกฎหมาย และทรงใชพระราชอำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญน้ันโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญทุกประการ เมื่อพระราชทานรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรางพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มี
ความผิดพลาดคืนมา และรัฐสภาก็ประชุมรวมกันมีมติไมยืนยันรางพระราชบัญญัติทั้งสอง เปนเหตุให
รางกฎหมายท้ังสองตกไป ดังจะกลาวถึงตอไปขางหนา ดังน้ัน จะถือวาในประเทศไทยมีธรรมเนียมปฏิบัติ
ของรัฐธรรมนูญวา พระมหากษัตริยจะทรงไมยับยั้งรางกฎหมายทุกกรณีอยางในอังกฤษไมได เพราะ
ทางปฏิบตั ิ (practices) และการยอมรับ (consensus) ในเร่ืองน้ีตางกัน แตอาจตองถือในทางตรงกันขามวา
ถาทรงยับยั้งรางกฎหมายท่ีผิดพลาด รัฐสภาจะไมยืนยัน !
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สำหรับหนาท่ีของธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญน้ัน Sir Ivor Jennings เปรียบเทียบไววา
ถารัฐธรรมนูญซึ่งเปนตัวบทกฎหมายเปรียบเหมือนโครงกระดูก (skeleton) ธรรมเนียมปฏิบัติ
ทางรัฐธรรมนูญก็เปรียบเหมือนเลือดและเน้ือ (chairs and blood) ที่หอหุมโครงกระดูกใหมีชีวิตชีวา
ศาลฎีกาแคนาดาอธิบายเร่ืองน้ีตอไปวา “จุดประสงคใหญของธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญท้ังหลาย
ก็คือการทำใหกรอบกฎหมายของรัฐธรรมนูญ (ซึ่งอาจลาสมัยไปแลว–ผูเขียนเติมเอง) เดินไปตามหลัก
และระบบคุณคาทางรัฐธรรมนูญของแตละยุค” พูดงาย ๆ ก็คือ ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญจะทำให
รัฐธรรมนูญมีชีวิตไดโดยไมตกยุค และโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญอยางเปนทางการ

สำหรับทศพิธราชธรรมน้ัน เปนท่ีแนชัดวา จุดกำเนิดอยูตรงท่ีตองการเปนเคร่ืองเหน่ียวร้ัง
พระราชอำนาจอันลนพนของพระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย แตพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันไดทรงทำใหหลักน้ีกลายเปน “เลือดเน้ือท่ีหอหุมโครงกระดูก” ของรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตยไดอยางเหมาะเจาะ

ความจริง ถาพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยในยุคประชาธิปไตยต้ังแตป 2475
มาจนถึงปจจุบัน ก็จะพบวา “โครงกระดูก” ดังกลาว มีลักษณะคลายกันคือ รัฐธรรมนูญยืนยันวา
อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย (แมวาบางฉบับจะใชคำวา “เปนของ” ก็ตาม) และรัฐธรรมนูญ
ก็ถวายใหพระมหากษัตริยทรงใชอำนาจน้ันแทนปวงชนผานองคกรตามรัฐธรรมนูญ คือ รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล โดยตองทรงใชตามท่ีรัฐธรรมนูญกำหนด (ดูมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญปจจุบัน)
เราจงึเรยีกระบอบการปกครองแบบนีว้า “พระมหากษัตรยิภายใตรฐัธรรมนญู” (Constitutional Monarchy)
เชน ทรงลงพระปรมาภิไธยตราพระราชบัญญัติที่ผานการพิจารณาของสภามาแลว ทรงสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูต ทรงตราพระราชกฤษฎีกา หรือทรงแตงต้ังขาราชการระดับ 10 ขึ้นไป
ตามคำกราบบังคมทลูฯ แนะนำของคณะรัฐมนตร ีเปนตน และตองมกีารลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
(countersign) โดยรัฐมนตรีหรือผูที่รัฐธรรมนูญกำหนด เชน ในการแตงต้ังองคกรอิสระ ประธานวุฒิสภา
ก็ถวายคำแนะนำและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เมื่อเปนเชนน้ี ก็ถือวา พระมหากษัตริยไมไดมี
พระราชดำริทางการเมอืงแตประการใด ผกูราบบังคมทูลฯ แนะนำ และลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ตางหากท่ีมีเจตจำนงและความรับผิดทางการเมือง จึงกลาววา “พระมหากษัตริยจะไมทรงกระทำผิดเลย”
(The King can do no wrong) ผกูราบบังคมทลูฯ แนะนำและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตางหาก
ที่มีความรับผิดทางการเมืองหรือกฎหมาย ดวยเหตุนี้ นาย Walter Bagehot นักรัฐศาสตรอังกฤษ
ผูเล่ืองชื่อ ผูเขียนหนังสือเร่ือง The English Constitution ถือวา สถาบันพระมหากษัตริยเปนเพียง
“สวนอันทรงเกียรติยศ” ของรัฐธรรมนูญ (dignified part of the Constitution) ในขณะท่ีรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีเปน “สวนปฏิบตักิาร” (efficient parts of the Constitution) แต Bagehot ก็ยังต้ังขอสงัเกตวา
แมกระน้ันก็ตาม “พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญอยางของอังกฤษก็มีพระราชสิทธิที่จะ
ทรงไดรับการปรึกษา, ทรงสนับสนุน และทรงตักเตือน” (The right to be consulted, the right to
encourage, the right to warn–Bagehot , P.67) และเห็นวา พระมหากษัตริยที่ทรงครองราชยมานาน
ทรงมีประสบการณมาก จะทรงใชพระราชสิทธิธรรมนี้ไดอยางเปนประโยชนแกประเทศชาติอยางย่ิง
ยากท่ีสถาบันการเมืองอื่นจะทำได

ถาพิเคราะหตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามแบบอยางของประเทศตนฉบับนี้ ก็หมายความวา องคกรตามรัฐธรรมนูญท้ังหลายไมวาจะเปนรัฐสภา
หรือคณะรัฐมนตรีที่เปน “สวนปฏิบัติการ” ยอมมีอำนาจตัดสินใจ (decision making power) วาจะทำ
หรือไมทำอะไร เมือ่ใด และอยางไร แตพระมหากษัตรยิจะไมทรงตัดสินพระทัยในการบริหารราชการแผนดินเอง
แตทรงไวซึง่พระราชสทิธิท่ีจะทรงแนะนำหรอืตกัเตอืน (advisory power)
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หลักการขอนี้ ถาสำรวจพระราชจรรยาตลอดรัชสมัย 60 ป ก็จะพบวา ทรงยึดมั่นอยางดีเย่ียม
ไมเคยเลยท่ีจะทรงลวงล้ำออกจากหลักดังกลาว ดังตัวอยางตาง ๆ ดังน้ี

กรณีแรก คือ กรณีที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนายกรัฐมนตรีเขาเฝากราบบังคมทูล
ขอราชการทุกคร้ังท่ีขอเฝา และส่ิงท่ีรับสั่งกับนายกรัฐมนตรีก็จะเปนความลับ หากนายกรัฐมนตรี
รับพระราชกระแสแลวนำมาปฏิบัติก็ตองถือวาเปนความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีเอง จะไปอางอิง
พระราชกระแสมิได อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้มีขอยกเวนท่ีเห็นชัดอยูสองเรื่อง คือ เร่ืองแรก เปนกรณีที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชปรารภเร่ือง ผูวาการตรวจเงินแผนดินตอนายกรัฐมนตรี
(พันตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวัตร) และนายกรัฐมนตรไีดขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตเชิญพระราชปรารภ
ดังกลาวทำเปนหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน และตอมาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ก็ไดขอใหคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา กลับเขาทำหนาท่ีผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชปรารภนั้น
เร่ืองนี้ ถาพิจารณาใหดีจะเห็นไดวาการนำพระราชปรารภท่ีรับสั่งกับนายกรัฐมนตรีมากลาวอาง
ในหนังสือได ก็เพราะมีพระบรมราชานุญาตแลว หากไมมีพระบรมราชานุญาตดังกลาวก็ตองถือวา
กระทำละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม แมมีพระบรมราชานุญาตใหอางได
แตความรับผิดชอบทางการเมือง และทางกฎหมายท้ังปวงก็ยังคงอยูที่องคกรท่ีเปน “สวนปฏิบัติการ”
กลาวคือ นายกรัฐมนตร ีและคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิอยนูัน่เอง เพราะ “พระราชปรารภ” ก็เปนเพียง
พระราชปรารภ แตเมื่อนายกรัฐมนตรีทำหนังสือเชิญพระราชปรารภไปแจงกับคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ก็ตองถือวา นายกรัฐมนตรีไดลงนามในหนังสือดังกลาวรับสนองพระราชปรารภแลว ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติวา “บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ
อนัเก่ียวกับราชการแผนดิน ตองมรีฐัมนตรลีงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตทีบ่ญัญัตไิวเปนอยางอ่ืน
ในรัฐธรรมนูญน้ี” และเม่ือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินขอใหคุณหญิงจารุวรรณฯ กลับเขาปฏิบัติหนาท่ี
ก็ตองถือวาเปนการใชอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ตองรบัผดิชอบเอง

กรณีที่สองก็คือ กรณีที่ทรงมีพระราชดำรัสตอประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลฎีกา
ซึ่งนำคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด และผูพิพากษาเขาเฝาถวายสัตยปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2549 เองก็เชนกัน พระราชดำรัสในกรณีนี้พระราชทานอยางเปดเผย ในเร่ือง
ที่เก่ียวกับการถวายสัตยปฏิญาณและสถานการณวิกฤตของบานเมือง ซึ่งปกติจะไมทรงกระทำ นอกจาก
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ในภาวะไมปกติจริง ๆ กรณีเชนน้ี หลักเร่ืองความลับ และการหามอางอิงก็คงจะไดรับยกเวน แตหลักเร่ือง
The King can do no wrong ยังคงตองถือวาคงอย ูดงัน้ัน การดำเนินการใด ๆ  ตามพระราชดำรัสก็ตองเปนไป
ตามอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบขององคกรและบุคคลผูดำรงตำแหนงอันเปน “สวนปฏิบัติการ”
ของรัฐธรรมนูญน้ันเอง

เก่ียวกับพระราชดำรสัองคนีน้ัน้ มนีกัวิชาการชาวตางประเทศไดวิเคราะหไวอยางนาสนใจวา การท่ี
ทุกฝายต้ังความหวังใหพระมหากษัตริยทรงแทรกแซง (intervene) และไกลเกล่ียปญหาทางการเมือง ดังมี
พระราชดำรสัวา “...จะมาขอใหพระมหากษัตรยิเปนผตูดัสนิ...”  นัน้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวักลับทรงชีใ้ห
ผพิูพากษาและตุลาการเห็นหัวใจของปญหาวา สิง่ทีข่าดอยคูอืการตรวจสอบจากฝายศาล ซึง่มอีำนาจหนาท่ี
ตามรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยขอพิพาท และผูเขียนก็สรุปไวอยางนาฟงวา “ผูวิพากษวิจารณทั้งหลาย
อาจอางวา ในวังมอีำนาจสงูสดุ แตการท่ีทรงชีไ้ปทีศ่าล ใหศาลทำหนาท่ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัไดทรง
แสดงใหเห็นวา ทรงสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทย” และทรงสนับสนุนพหุนิยม (pluralism)
(จากบทความนาย Michael Vatikiotis, International Herald Tribune, May 19, 2006, 7) บทวเิคราะหนี้
แสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัทรงยึดม่ันอยใูนบทบาทของพระมหากษัตรยิภายใตรฐัธรรมนูญ
คือ ทรงแนะนำใหองคกรตามรัฐธรรมนูญทำหนาท่ีของตนเอง ไมใชใหพระมหากษัตริยมาทรงกระทำส่ิงท่ี
ผิดหนาท่ีในรัฐธรรมนูญ

ความจริง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมได “ทรงแนะนำ ทรงสนับสนุน และทรงตักเตือน”
เฉพาะองคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญเทาน้ัน แตทรงมีพระมหากรุณา “แนะนำ สนับสนุน และตักเตือน”
บุคคลกลุมตาง ๆ และประชาชนโดยท่ัวไปโดยผานพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในโอกาสตาง ๆ ทั้งป
ดังจะเห็นไดจากการท่ีสำนักราชเลขาธิการไดจัดพิมพประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส
ดังกลาวทุกป หากพิเคราะหใหดีจะเห็นไดวาพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสตาง ๆ นั้น ไดชี้แนะ
แนวทางท่ีดีที่ควรปฏิบัติหรือละเวนท้ังในการปฏิบัติหนาท่ีของแตละคน และในการประพฤติปฏิบัติ
ในทางสวนตัว ในฐานะพลเมืองท่ีดี โดยเฉพาะทรงเนนความซ่ือสัตย สุจริต ความถูกตอง ความมีศีลธรรม
จริยธรรม ดังนั้น บุคคลทั้งหลายจึงนิยมอางอิงพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสมาใชเปนแนวทาง
ที่ปฏิบัติตลอดมา ซึ่งนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงการท่ีทรงยึดมั่นในหลัก “อวิโรธนะ” อยางเครงครัด
และทรงเผยแพรใหผูอื่นยึดมั่นดวยแลว ยังแสดงใหเห็นถึงความเปน “ครู” ผูชี้ทางท่ีถูกตองใหทุกฝาย
ทั้งฝายองคกรตามรัฐธรรมนูญและฝายประชาชน สวนผูที่รับพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัส
จะนำไปปฏบิตัหิรอืไม ก็ไมมกีฎหมายบังคบั ผปูฏบิตัติามก็จะไดผลกบัตนเอง เหมือน ๆ กับผไูมปฏิบตัติาม
ก็จะไมไดรับผล พระราชจรรยาดังกลาว นอกจากจะสอดคลองกับทศพิธราชธรรมแลว ยังสอดคลองกับ
หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุแบบสมยัใหมทกุประการ
โดยนัยน้ี พระมหากษัตริยไทยในระบอบประชาธิปไตยจึงดำรงสถานะ “ศีลธรรมของสังคม” ดวย
(นาย Bagehot เรยีก virtuons sovereign ขององักฤษวาเปน the head of our morality, Bagehot P.47)

ดวยเหตุท่ีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสทุกองคเปนไปตามหลักแหงความถูกตอง
เที่ยงธรรม (อวิโรธนะ) ในทศพิธราชธรรมโดยสม่ำเสมอน้ีเอง ท่ีทำใหเม่ือบานเมืองเกิดภาวะ
วิกฤตขึ้นคราใด และองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปน “สวนปฏิบัติการ” ไมสามารถแกปญหาได
ประชาชนชาวไทยทุกคนจึงรอคอยพระราชดำรัสชี้นำแนวทางท่ีถูกตองตามหลักอวิโรธนะ
เม่ือไดรบัพระราชดำรสัชีน้ำแนวทางแลว ทุกฝายกพ็รอมปฏบิตัติามนัน้โดยสนทิใจ ทำใหบานเมอืง
ท่ีรอนรมุ สงบเยน็ลงไดอยางมหัศจรรย ดงัเชนกรณีทีเ่กิดขึน้เมือ่วนัท่ี 14 ตลุาคม 2516 และเหตุการณ
เดือนพฤษภาคม 2535 เร่ือยลงมาจนถงึพระราชดำรสัเมือ่วนัที ่ 25 เมษายน 2549
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ขอนี้ ทำใหพระราชสถานะทางสังคมของสถาบันพระมหากษัตริยไทยมีลักษณะเปน “องค
กรรมการและผปูระสาน (รอยราว) สงูสดุของชาต”ิ (Supreme Arbritrator and Conciliator of the Nation)
ซึ่งประมุขของรัฐแบบประธานาธิบดียากนักท่ีจะเปนได เพราะเปนนักการเมืองและมีฝกฝายในทาง
การเมือง ในขณะท่ีประชาชนชาวไทยและองคกรทางการเมืองไทยตางยินดีปฏิบัติตามพระราชดำรัส
แนะนำของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยสนิทใจ เพราะวา ทรงไมเปนฝกฝายทางการเมือง ทรงยึด
ประโยชนของบานเมืองและประชาชนเปนหลัก และทรงแนะนำแตสิ่งท่ีถูกตองตามครรลองรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย

อันท่ีจริง ถาเราจะยอนไปดูพระราชจริยวัตรตามรัฐธรรมนูญท่ีผานมาตลอดรัชกาล ก็จะเห็นไดวา
ทรงยึดมั่นในรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด และทรงอนุโลมตามธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญในคติ
ประชาธิปไตยมาโดยตลอดสม่ำเสมอ ดังพระราชดำรัสท่ีวา “ไมเคยส่ังการอะไรท่ีไมมีกฎเกณฑของ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย...” ดังน้ัน เมื่อเกิดความขัดแยงทางการเมืองระหวางกลุมที่ไมพอใจ
รัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาล และมีผูเสนอใหนายกรัฐมนตรีลาออก และขอใหทรง
แตงตั้งนายกรัฐมนตรีโดยอางวา เปนพระราชอำนาจในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และเม่ือไมมี
สภาผูแทนราษฎรแลวก็เปนพระราชอำนาจสิทธ์ิขาดท่ีจะมีพระบรมราชวินิจฉัยเลือกผูใดมาเปน
นายกรัฐมนตรก็ีได โดยผเูสนออางมาตรา 7 ของรฐัธรรมนูญ ซึง่บญัญัตวิา

“ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”

ความจริง ผูเสนอขอเสนอน้ีก็ทราบดีวา หากทรงใชพระราชอำนาจตามขอเสนอน้ัน จะตอง
ยกเวนการใชรัฐธรรมนูญหลายมาตราดวยกัน กลาวคือ ตองยกเวนมาตรา 201 วรรคสองที่วา
“นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือผู เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แตพนสมาชิกภาพตามมาตรา 118 (7) ในอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดเดียวกัน” รวมท้ังตองยกเวน
มาตรา 202 และ 203 ซึง่วาดวยการใหสภาผแูทนราษฎรลงมติใหความเห็นชอบแกผสูมควรไดรบัการแตงต้ัง
เปนนายกรัฐมนตรีดวย นอกจากน้ัน ยังคงตองยกเวนมาตรา 201 วรรคสาม เพ่ือใหประธานวุฒิสภา
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแทนประธานสภาผูแทนราษฎรซึ่ งพนตำแหนงไปเพราะ
การยุบสภาผูแทนราษฎร และทายท่ีสุดก็ตองยกเวนมาตรา 215 วรรคสอง เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีชุดเดิม
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พนตำแหนงท้ังหมดโดยไมตองอยูปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญกำหนด รวมท้ังการยกเวนมาตรา 211
โดยใหคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผนดินไดโดยไมตองแถลงนโยบายตอรัฐสภากอน (เพราะไมมีรัฐสภา)

ทั้งหมดนี้ จึงเปนท่ีมาของพระราชดำรัสที่วา “ขาพเจามีความเดือดรอนมาก ที่เอะอะอะไร
ก็ขอพระราชทานนายกพระราชทาน ซึ่งไมใชการปกครองแบบประชาธิปไตย ถาไปอางมาตรา 7
ของรัฐธรรมนูญเปนการอางท่ีผิด มันอางไมได มาตรา 7 มี 2 บรรทัดวา อะไรที่ไมมีในรัฐธรรมนูญ
ก็ใหปฏิบัติตามประเพณี หรือตามท่ีเคยทำมา...” และ “ยืนยันวามาตรา 7 นั้น ไมไดหมายถึงมอบให
พระมหากษัตรยิมอีำนาจท่ีจะทำอะไร ตามใจชอบ ...” และทรงรับสัง่ถึงกรณีการแตงตัง้นายสัญญา ธรรมศักด์ิ
เปนนายกรัฐมนตรีภายหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 วา “เขาอางถึงเม่ือครั้งกอนน้ี เมื่อรัฐบาล
ของอาจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ ตอนน้ันไมไดทำเกินอำนาจของพระมหากษัตริย ตอนน้ันมีสภา...
ประธานสภา รองประธานสภามีอยู... ผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือ รองประธานสภานิติบัญญัติ
นายทวี แสงขำ ... มีกฎเกณฑรองรับ... สภาสนามมา (สมัชชาแหงชาติ-ผูเขียนเติมความในวงเล็บเอง)
ก็ไมผิดกฎหมาย เพราะวานายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรีคือนายสัญญา
ธรรมศักด์ิ ไดรับสนองพระบรมราชโองการ ก็สบายใจวา ทำอะไรแบบถูกตองตามครรลองรัฐธรรมนูญ...”

ผูที่มีความสนใจประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทยคงระลึกไดวา เม่ือเกิดเหตุการณ 14
ตุลาคม 2516 นั้น ประเทศไทยใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 และเมื่อ
เกิดวิกฤตข้ึน จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีลาออก จึงมีประกาศพระบรมราชโองการแตงต้ัง
นายสัญญา ธรรมศกัด์ิ เปนนายกรัฐมนตรตีามธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัรมาตรา 14 ซึง่บญัญัตวิา

“พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหน่ึง และรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวาย
คำแนะนำ และมีจำนวนตามสมควรประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน”

ทั้งนี้ โดยมีนายทวี แสงขำ รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติปฏิบัติหนาท่ีแทนประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตามมาตรา 18 วรรคสองของธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักรที่บัญญัติวา

“การแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ใหประธานสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”

การแตงต้ังนายสัญญา ธรรมศักด์ิ จงึเปนไปตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช
2515 มาตรา 14 และมาตรา 18 วรรคสองทุกประการ ไมไดมีการยกเวนบทบัญญัติใด ๆ ในธรรมนูญ
การปกครองฯ เลยแมแตนอย

แมแตการยุบสภานิติบัญญัติแหงชาติและการแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้นใหม
ในวิกฤตเดียวกันน้ัน ก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการ กลาวคือ ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนและ
ตนเดือนธันวาคม 2516 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตามธรรมนูญการปกครอง ซึ่งจอมพล ถนอม
กิตติขจร กราบบังคมทูลฯ คำแนะนำใหทรงแตงตั้ง 299 คน ไดทยอยกันลาออกจนเหลือเพียง 11 คน
จนถึงวันท่ี 10 ธันวาคม 2516 จงึไดมปีระกาศพระบรมราชโองการแตงตัง้สมาชกิสมชัชาแหงชาติ 2,347 คน
และโดยท่ีมีสมาชิกจำนวนมากจึงใชราชตฤณมัยสมาคม (สนามมานางเล้ิง) เปดประชุมเพ่ือทำหนาท่ี
เลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงเรียกกันในภาษาปากวา “สภาสนามมา”

ในพระบรมราชโองการแตงตั้งสมัชชาแหงชาติมีความตอนหน่ึงวา “มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยท่ีสถานการณปจจุบันยังไมเปนท่ีไววางใจ และรากฐานการปกครอง
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ราชอาณาจักรกอนที่จะไดประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ัน ยังไมมั่นคงพอท่ีจะทรงไววางพระราชหฤทัยได
นอกจากน้ัน ยังมีพระราชประสงคที่จะใหประชาราษฎรไดเขามามีสวนในการวางรากฐานแหง
การปกครองเสียแตตนมือ ในการน้ี จะตองแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้นใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน และโดยท่ีมีพระราชดำริวา สภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นควรประกอบดวย บุคคล
ผูเปนตัวแทนกลุมผลประโยชน อาชีพ วิชาความรู ตลอดจนทรรศนะและแนวความคิดทางการเมือง
ใหมากและกวางขวางท่ีสดุ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแตงตัง้สมชัชาแหงชาติขึน้ ประกอบดวยบุคคล
ผูมีรายนามทายประกาศพระบรมราชโองการนี้ และใหสมัชชาแหงชาติประชุมกันเลือกบุคคลที่เหมาะสม
จากสมาชิกสมัชชาแหงชาติจำนวนหน่ึง แลวนำรายช่ือขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งบุคคลเหลาน้ันเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป”

ประกาศพระบรมราชโองการนี้มีนายสัญญา ธรรมศักด์ิ นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรม-
ราชโองการตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งของธรรมนูญการปกครองฯ ซึ่งบัญญัติวา “บรรดาบทกฎหมาย
พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการใด ๆ อันเก่ียวกับราชการแผนดิน ตองมีนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”

ตอมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2516 นายสัญญา ธรรมศักด์ิ นายกรัฐมนตรีก็ทูลเกลาฯ ถวาย
พระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแหงชาติพรอมลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยมี
ความในพระราชกฤษฎีกาตอนหน่ึงวา “โดยท่ีทรงพระราชดำริวา สมาชกิสภานิตบิญัญัตแิหงชาตจิำนวนมาก
ไดแสดงความจำนงขอลาออกจากสมาชิกภาพ และประกอบกับสมาชิกท่ีเหลืออยูมีจำนวนไมเพียงพอ
ที่จะเปนองคประชุมทางสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ฉะน้ัน  สมควรยุบสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพ่ือจะไดแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้นใหมใหเปนการสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน”

ครั้นเมื่อมีการประชุมสมัชชาแหงชาติเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2516 เลือกกันเอง ไดผูสมควร
เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 299 คนแลว นายกรัฐมนตรีก็นำรายช่ือขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งทั้ง 299 คน เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ อันเปนไปตามธรรมนูญการปกครองฯ มาตรา 18 วรรคหน่ึง และ
เปนไปตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขทุกประการ

แมในเหตุการณวิกฤตเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งเกิดการเผชิญหนากันอยางรุนแรงระหวาง
ฝายตอตานรัฐบาลและฝายรัฐบาล จนเกิดความรุนแรงเสียเลือดเน้ือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ก็ทรงดำรงพระองคเปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญอยางมั่นคง กลาวคือ ไมทรงแทรกแซง
และตัดสินพระทัยทางการเมืองใด ๆ เลย หากทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหพลตรี จำลอง ศรีเมือง
และพลเอก สุจินดา คราประยูร คูกรณีในความขัดแยงเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทพรอมนายสัญญา
ธรรมศักด์ิ ประธานองคมนตรี และพลเอก เปรม ติณสูลานนท องคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อเวลาประมาณ
20 นาฬิกาเศษของเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2535 และพระราชทานกระแสพระราชดำรัสทรง “ตักเตือน”
(right to warn) ทัง้ 2 ฝาย ดงัน้ี

“คงไมเปนท่ีแปลกใจทำไมถึงเชิญใหทานมาพบกันอยางน้ี เพราะวาทุกคนก็ทราบวาเหตุการณ
มีความยุงเหยิงอยางไร และก็จะทำใหประเทศชาติลมจมไปได แตที่จะแปลกใจก็อาจจะมีวาทำไมเชิญ
พลเอก สุจินดา คราประยูร และพลตรี จำลอง ศรีเมือง เพราะวาอาจจะมีผูที่เปนตัวแสดงตัวละคร
มากกวาน้ี แตที่เชิญมาเพราะวาต้ังแตแรกท่ีมีเหตุการณ สองทานเปนผูที่เผชิญหนากัน และก็ในที่สุด
การตอสูหรือการเผชิญหนากวางขวางออกไป ถึงไดเชิญสองทานมา
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การเผชิญหนาตอนแรก ก็จะเห็นจุดประสงคของท้ังสองฝายไดชัดเจนพอสมควร แตตอมา
ภายหลัง 10 กวาวัน ก็เห็นแลววาการเผชิญหนาน้ัน เปลี่ยนโฉมหนาไปอยางมาก จนกระท่ังผลจะออกมา
อยางไรก็ตาม ก็จะเสียท้ังนั้น เพราะวาทำใหมีความเสียหายในทางชีวิตเลือดเน้ือของคนจำนวนมาก
พอสมควร แลวก็มีความเสียหายทางวัตถุ ซึ่งเปนของของสวนราชการและสวนบุคคล เปนมูลคามากมาย
นอกจากนั้น ก็มีความเสียหายในทางจิตใจ และในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ อยางที่จะนับคณาไมได
ฉะน้ันการท่ีจะเปนไปอยางน้ีตอไป จะเปนดวยเหตุผลหรือตนตออยางไรก็ชาง เพราะเด๋ียวน้ี เหตุผลเปล่ียนไป
ถาหากวาเผชิญหนากันแบบนี้ตอไป เมืองไทยมีแตลมจมลงไป แลวก็จะทำใหประเทศไทยท่ีเราสรางเสริม
ขึ้นมาอยางดีเปนเวลานาน จะกลายเปนประเทศท่ีไมมีความหมายหรือมีความหมายในทางลบอยางมาก
ซึ่งก็เริ่มปรากฏผลแลว ฉะนั้นจะตองแกไข โดยท่ีดูวามีขอขัดแยงอยางไร แลวก็พยายามท่ีจะแกไข
ตามลำดบั เพราะวาเด๋ียวน้ีปญหาท่ีมอียทูกุวันน้ี สองสามวันน้ีมนัเปล่ียนไป ปญหาไมใชเร่ืองของท่ีเรียกวา
การเมือง หรือเรียกวาของการดำรงตำแหนงอะไร มันเปนปญหาของการสึกหรอของประเทศชาติ ฉะน้ัน
จะตองชวยกันแกไข

มีผูที่สงขอแนะนำในการแกไขสถานการณมาหลายฉบับหลายคน จำนวนเปนรอย แลวก็
ทัง้ในเมืองไทยท้ังตางประเทศก็สงมา ทีเ่ขาสงมา การแกไขหรือการแนะนำวา เราควรจะทำอะไร ก็มตีาง ๆ
นานา ตั้งแตตอนแรก ก็บอกวาใหแกไขดวยวิธียุบสภา ซึ่งก็ไดหารือกับทุกฝายท่ีเปนสภา หมายความวา
พรรคการเมืองท้ังหมด 11 พรรค 1 ใน 11 พรรคน้ี คำตอบมีมาวาไมควรยุบสภาเปนสวนมาก ม ี 1 รายท่ีบอกวา
ควรยุบสภา ฉะน้ันการท่ีจะแกไขแบบทีเ่ขาเสนอมาน้ันก็เปนอนัวาตกไป นอกจากน้ันก็มเีปนฎีกาและแนะนำ
วิธีการตาง ๆ กัน ซึ่งก็ไดพยายามเสนอไปตามปกติ คือเวลามีฎีกาข้ึนมาก็สงไปใหทางสำนักคณะรัฐมนตรี
หรือสำนกันายกรัฐมนตร ีแตก็ไมสามารถท่ีจะแกไขตามแบบนัน้ ตกลงมแีบบยุบสภา และก็มอีกีแบบหน่ึงคือ
แบบแกไขรัฐธรรมนูญเพ่ือใหไดตามประสงคที่ตองการ หมายความถึงประสงคเดิมท่ีเกิดเผชิญหนากัน

ความจริงวิธีนี้ถาจำกันได เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2534 ก็ไดพูดตอสมาคมท่ีมาพบจำนวน
หลายพันคน แลวก็ดูเหมือนวาพอจะฟงกัน ฟงกันโดยดี เพราะเหตุผลที่มีอยูในนั้นดูจะแกปญหาไดพอควร
ตอนน้ีก็ขอย้ำวาทำไมพูดอยางน้ัน...วาถาจะ “แกกอนออก” ก็ได หรือ “ออกแลวแก” ก็ได อันน้ันทุกคน
ก็ทราบดีวาเร่ืองอะไร ก็เรื่องรัฐธรรมนูญ ซึ่งครั้งนั้นการแกรัฐธรรมนูญก็ไดทำมาตลอด มากกวาฉบับเดิม
ทีไ่ดแกไขไว แลวก็กอนทีไ่ปพูดทีศ่าลาดุสดิาลัย ก็ไดพบพลเอก สจุนิดาฯ ก็ขออนญุาตเลาใหฟงวาพบ พลเอก สจุนิดาฯ
แลว พลเอก สจุนิดาฯ ก็เห็นดวยวาควรจะประกาศใชรฐัธรรมนูญน้ี และแกไขตอไปได อนัน้ีก็เปนสิง่ท่ีทำกันได
และตอนหลังนี้ พลเอก สุจินดาฯ ก็ไดยืนยันวาแกไขได ก็คอย ๆ แกใหเขาระเบียบ ใหเปนแบบที่เรียกวา
“ประชาธิปไตย” ฉะน้ันก็ไดพูดตั้งหลายเดือนมาแลวในวิธีการท่ีจะแกไขแลว ขอสำคัญอยูที่ทำไม
อยากใหประกาศใชรัฐธรรมนูญ แมจะถือวารัฐธรรมนูญน้ียังไมครบถวนก็เพราะวา เหตุรัฐธรรมนูญน้ัน
มีคุณภาพพอใชไดดีกวาธรรมนูญการปกครองชั่วคราวท่ีใชมาเกือบป เพราะเหตุวามีบางขอบางมาตรา
ซึ่งเปนอันตราย แลวก็ไมครบถวนในการท่ีจะใชปกครองประเทศ ฉะน้ันก็นึกวา ถาหากวาสามารถ
ทีจ่ะปฏิบตัติามท่ีไดพูดในวันท่ี 4 ธันวาคมน้ัน ก็เทากับเปนการกลับไปดูปญหาแตเดิม ไมใชปญหาวันน้ี

ปญหาวันน้ีไมใชปญหาของการบัญญัตหิรอืแกไขรฐัธรรมนูญ แตปญหาทุกวันน้ี คอืความปลอดภัย
และขวัญของประชาชน ซึ่งเด๋ียวน้ีประชาชนทั่วไปทุกแหงทุกหนมีความหวาดระแวงวาจะเกิดอันตราย
มีความหวาดระแวงวาประเทศชาติจะลมจม โดยท่ีจะแกไขลำบาก ตามขาวท่ีไดทราบมาจากตางประเทศ
เพราะเหตุวาในขณะน้ีทั้งลูกชายท้ังลูกสาวก็อยูตางประเทศ ทั้งสองก็ทราบดี แลวก็ไดพยายามท่ีจะแจง
กับคนท่ีอยูในประเทศเหลาน้ันวา ประเทศไทยน้ีจะยังแกไขสถานการณได แตวารูสึกวาจะเปนความคิด
ทีเ่ปนความคดิแบบหวังสงูไปหนอย ถาหากวาเราไมทำใหสถานการณอยาง 3 วันท่ีผานมาน้ีสิน้สุดลงไปได
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ฉะน้ัน ก็ขอใหทาน โดยเฉพาะสองทาน พลเอก สจุนิดาฯ และพลตร ีจำลองฯ ชวยกันคิด คอืหนัหนาเขาหากัน
ไมใชเผชิญหนากัน เพราะวาเปนประเทศของเราไมใชประเทศของหน่ึงคน สองคน เปนประเทศของทุกคน
ตองเขาหากัน ไมเผชิญหนากันแกปญหา เพราะวาอันตรายมีอย ู เวลาคนเราเกิดความบาเลือด ปฏิบตักิาร
รุนแรงตอกันมันลืมตัว ลงทายก็ไมรูวาตีกันเพราะอะไรแลวก็จะแกปญหาอะไร เพียงแตวา จะตองเอาชนะ
แลวก็ใครจะชนะ ไมมีทางชนะ อันตรายท้ังน้ัน มีแตแพ คือ ตางคนตางแพ ผูที่เผชิญหนาก็แพ แลวก็
ทีแ่พทีส่ดุก็คอืประเทศชาต ิประชาชนจะเปนประชาชนทัง้ประเทศ ไมใชประชาชนเฉพาะในกรงุเทพมหานคร
ถาสมมติวา กรุงเทพมหานครเสียหาย ประเทศก็เสียหายไปท้ังหมด แลวก็จะมีประโยชนอะไรท่ีจะทะนงตัว
วาชนะ เวลาอยูบนกองส่ิงปรักหักพัง

ฉะน้ันจงึขอใหท้ังสองทานเขามา คอื ไมเผชญิหนาแตตองหนัหนาเขาหากัน และสองทานน้ีเทากับ
เปนผแูทนของฝายตาง ๆ คอืไมใชสองฝาย คอืฝายตาง ๆ ทีเ่ผชญิหนากันใหชวยกันแกปญหาปจจุบนัน้ี
คือความรุนแรงที่เกิดขึ้น แลวก็เมื่อเยียวยาปญหาน้ีไดแลวจะมาพูดกัน ปรึกษากัน วาจะทำอยางไร
สำหรับใหประเทศไทยไดมีการสรางพัฒนาข้ึนมาได กลับมาคืนไดโดยดี อันน้ีเปนเหตุผลที่ เ รียก
ทานท้ังสองมา และก็เช่ือวาท้ังสองทานก็เขาใจวาจะเปนผทูีไ่ดสรางประเทศจากส่ิงปรกัหักพัง แลวก็จะไดผล
ในสวนตัวมาก วาไดทำดี

แกไขอยางไรก็แลวแตที่จะปรึกษากัน ก็มีขอสังเกตดังน้ี

ทานประธานองคมนตรี ทานองคมนตรีเปรมฯ ก็เปนผูที่เปนผูใหญ ผูที่พรอมที่จะใหคำแนะนำ
ปรึกษาหารือกันดวยความเปนกลาง ดวยความรักชาติ เพ่ือสรางสรรคประเทศใหเขาสูทางของความวัฒนา
ขอฝากใหชวยกันสรางชาติ”

กระแสพระราชดำรัสน้ันเตือนสติทกุฝายใหปรองดองและใชสนัติวิธี และใหผทูีเ่ก่ียวของท้ังสองฝาย
ไป “ปรกึษา” กันเองวาจะทำอยางไร เมือ่เปนเชนน้ี รฐัสภาก็ประชมุกนั เมือ่วนัท่ี 10 มถุินายน 2535 แกไข
เพ่ิมเตมิรฐัธรรมนญู และเมือ่วนัที ่ 24 พฤษภาคม 2535 พลเอก สจุนิดา คราประยรู ก็ลาออกจากตำแหนง
นายกรัฐมนตรี การกระทำท้ัง 2 นี้ ตองถือวาผูตัดสินใจ คือ รัฐสภา และพลเอก สุจินดา คราประยูร
นายกรัฐมนตรีพิเคราะห “คำแนะนำ” ที่พระราชทานแลวก็ไดกระทำตามอำนาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ
ของตน และตองรับผิดชอบทั้งทางการเมืองและกฎหมายดวยตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญน้ัน ตองถือวาเปน “คำแนะนำ” ที่พระราชทานแกองคกรผูมีอำนาจตัดสินใจ ซึ่งวากันตาม



⌫  ⌫    13

รัฐธรรมนูญและกฎหมายแลว รัฐสภาจะไมทำก็ได แตในทางสังคม รัฐสภาและรัฐบาลก็คงถูกตำหนิ
ทางสังคมอยางรุนแรง “คำแนะนำ” ที่พระราชทานจึงมีสถานะทางสังคมท่ีสูงย่ิงเกินกวาใคร ๆ
จะละเลยเสียได เพราะพระมหากษัตริยผูพระราชทาน “คำแนะนำ” อยูในฐานะองค “กรรมการและ
ผปูระสาน (รอยราว) สงูสดุของชาติ” ซึง่ไมทรงมีฝกฝายทางการเมือง และคำแนะนำท่ีพระราชทานก็ไมเคย
ออกนอกกรอบรัฐธรรมนูญ

อนึ่ง เมื่อพลเอก สุจินดาฯ ลาออกก็ปรากฏวา บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายตางสนับสนุน
พลอากาศเอก สมบญุ ระหงษ ใหดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตร ีแตการกลับปรากฏวา นายอาทิตย อไุรรตัน
ประธานสภาผูแทนราษฎรไดกราบบังคมทูลฯ แนะนำใหทรงแตงตั้งนายอานันท ปนยารชุน เปน
นายกรัฐมนตรี โดยนายอาทิตย อุไรรัตน เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญฯ
พุทธศักราช 2534 มาตรา 159 ทีบ่ญัญัตวิา

“พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหน่ึง และรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกินสี่สิบแปดคน
ประกอบเปนคณะรัฐมนตรีมีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี”

ดังนั้น จึงเห็นไดวา พระราชจรรยาในกรณีเหตุการณวิกฤตเดือนพฤษภาคม 2535 เอง ก็เปนไป
ตามรัฐธรรมนูญและสอดคลองกับธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญทุกประการ ไมขาดและไมเกินไปกวา
ที่รัฐธรรมนูญและธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยเลยแมแตนอย

ขอนี้ เองที่แสดงให เห็นวาทรงมี  “ศีล ” และ “อวิโรธนะ” ตามหลักทศพิธราชธรรม คือ
ทรงเคารพหลักนิตธิรรม (The Rule of Law) ตามรฐัธรรมนญูและกฎหมายอยางเครงครดั และแสดงใหเห็นวา
“ศีล” และ “อวิโรธนะ” อันเปนหลักทศพิธราชธรรมเองก็ทันสมัยอยูเสมอ มิไดโบราณคร่ำคราอยางท่ี
คนเขาใจกัน ดังนั้น ศีล อวิโรธนะ และหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงเปน 3 สิ่ง
ที่ไปดวยกันไดตลอดไป ไมวาโลกจะเปล่ียนไปเพียงใด

อยางไรก็ตาม มปีญหาอีกวา ลำพังแตการทรงปฏิบตัติามกฎหมายจะไมมปีญหาหรือ หากกฎหมาย
บัญญัติขอยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายใหพระมหากษัตริย

ขอนี้ ก็เปนท่ีนาอัศจรรยวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไมทรงโปรดการบัญญัติยกเวน
พระมหากษัตริยเอาไวในกฎหมาย เวนแตที่ทำกันท่ัวไปในนานาอารยประเทศ เรื่องนี้ผูเขียนเองไดมี
ประสบการณตรงเม่ือครัง้ตรวจรางกฎหมายแรฉบบัแกไขเพ่ิมเติม ซึง่กรมทรัพยากรธรณีเสนอแกไขใหรองรบั
การทำเหมืองอุโมงค วาใหสามารถเจาะอุโมงคทำเหมืองไดใตพ้ืนดินในท่ีกรรมสิทธ์ิของบุคคล และ
ที่ที่เปนสาธารณสมบัติ โดยยกเวนวา จะทำเหมืองอุโมงคไมไดบางพ้ืนท่ี เชน ในเขตความม่ันคงทางทหาร
และกรมทรัพยากรธรณีประสงคจะยกเวนไมใหทำเหมืองอโุมงคใตพระราชวังดวย ประธานกรรมการกฤษฎีกา
คณะท่ีผเูขียนเปนกรรมการอย ู ในเวลาน้ัน คอื พลตำรวจเอก อรรถสทิธิ สทิธิสนุทร องคมนตร ี ไดทวงข้ึนวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชปรารภอยูเสมอวา ตองทรงทำตามกฎหมายบานเมืองเหมือนคนอ่ืน
และไมมีพระราชประสงคใหยกเวนการใชกฎหมายใด ๆ ที่ไมมีเหตุจำเปนจริง ๆ ใหพระองค เมื่อเปนเชนน้ี
กรมทรัพยากรธรณีก็ถอนบทบัญญัติยกเวนพระราชวังดังกลาวออกจากรางกฎหมายแรแกไขเพ่ิมเติมนั้น

เรื่องสุดทาย ที่ผูเขียนเห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติตามหลัก “ศีล” และ
“อวิโรธนะ” โดยสอดคลองตองกันกับธรรมเนียมปฏิบตัติามรฐัธรรมนูญประชาธิปไตยก็คอืเร่ือง การทรงยับย้ัง
รางกฎหมาย
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ดังไดกลาวมาแลววา ในอังกฤษตนแบบการปกครองประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมขุนัน้ ถือวา พระราชอำนาจทีจ่ะพระราชทานความยินยอมใหกฎหมายท่ีผานรฐัสภามาเปนกฎหมายได
ถือเปนพระราชอำนาจตามคอมมอนลอว (royal prerogative to give royal assent) ซึ่งหมายความวา
ถาดูตามกฎหมาย พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอำนาจไมยินยอมใหกฎหมายท่ีผานสภามาแลว
ประกาศใชเปนกฎหมายก็ได (royal prerogative to refuse royal assent) ทีเ่รียกกันวา ทรงมพีระราชอำนาจ
ยับย้ังรางกฎหมาย (royal veto) แตมีธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษมาต้ังแตป 1708 วา
พระมหากษัตริยและพระบรมราชินีนาถอังกฤษจะไมทรงยับย้ังรางกฎหมายจนถึงปจจุบันเกือบ 300 ปแลว

ในประเทศไทย ภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหูวัทรงยับย้ังรางพระราชบัญญัติ
อากรมรดกและการรับมรดก และผูสำเร็จราชการแทนพระองคทรงยับย้ังรางพระราชบัญญัติอีก 3 ฉบับ
และสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันดวยคะแนนเสียงขางมากธรรมดา เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2477 และวันที่
29 กันยายน 2477 อันมีผลทำใหตองประกาศใชกฎหมายท้ัง 4 ฉบับ โดยไมมีพระปรมาภิไธย แลวก็
ไมปรากฏวา พระมหากษัตริยทรงยับย้ังรางกฎหมายใด ๆ ทั้งในรัชกาลท่ี 8 และรัชกาลน้ี จนกระท่ังเมื่อป
2546 มีปญหาวา รัฐสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ คือ รางพระราชบัญญัติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
พ.ศ. .... ซึง่รางพระราชบัญญัตฉิบบัแรกมีทีผ่ดิมาจากรัฐสภาถึง 18 แหง เชน อางเลขมาตราผิดพลาด ฯลฯ
ส วนร างพระราชบัญญัติฉบับหลั งบรรยายภาพพระบรมสาทิสลักษณสมเด็จพระนาง เจ าฯ
พระบรมราชินีนาถวาทรงเคร่ืองราชอิสริยาภรณรัตนาภรณรัชกาลท่ี 8 ซึ่งผิดพลาด ในการน้ีเมื่อ
นายกรัฐมนตรีทูลเกลาฯ ถวายรางพระราชบัญญัติทั้งสองขึ้นไปเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชทานรางพระราชบัญญัติทั้ง 2 คืนมายังรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา
94 ซึง่บญัญัตวิา

“รางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด พระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวย และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภา
จะตองปรึกษารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม ถารัฐสภา
มีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู
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ของท้ังสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนำรางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกคร้ังหน่ึง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ใหนายกรัฐมนตรีนำพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายได เสมือนหน่ึงวา
พระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว”

ปรากฏวา รัฐสภาประชุมปรึกษากันเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2546 และลงมติเปนเอกฉันท
ไมยืนยันรางพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ เปนเหตุใหรางพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับตกไป และตอมารัฐสภา
ก็พิจารณากฎหมายท้ังสองฉบับใหมใหถูกตอง เมื่อทูลเกลาฯ ถวายข้ึนไป ก็ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใชเปนกฎหมาย

ขอเท็จจริงในเร่ืองนี้ถาจะพิจารณาใหดีก็จะเห็นไดวา ประการแรก ทรงใชพระราชอำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 94 ทุกประการ ประการตอมา การท่ีทรงยับย้ังน้ันมีเหตุมาจากความผิดพลาด
ในเนื้อหาบทบัญญัติตาง ๆ (technical error) ที่มาจากรัฐสภา โดยมิใชการยับยั้งเพราะไมทรงเห็นชอบกับ
เน้ือหาสาระ (merits) ของรางพระราชบัญญัติ ซึ่งอยางไรเสีย รัฐสภาก็ตองแกไขใหถูกตอง การแกไขน้ัน
อาจแกไขภายหลังที่ทรงยับยั้งหรือแกไขแลวทูลเกลาฯ ถวายไปในระหวางท่ียังไมพระราชทาน
รางพระราชบัญญัติทั้งสองคืนมา แตการดำเนินการตามกรณีหลังน้ี ยังไมเคยปรากฏเชนเดียวกับกรณีแรก
ดังนั้น การทรงยับย้ังจึงเปนการยุติปญหาและทำใหกระบวนการเร็วข้ึน ประการท่ีสามก็คือ เมื่อไดแกไข
รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับใหถูกตองและทูลเกลาฯ ถวายข้ึนไปแลว ก็ยังทรงมีพระราชอำนาจ
ที่จะพิจารณาความเหมาะสม (merits) ของรางพระราชบัญญัติทั้งสองอีก

นอกจากกรณีนีแ้ลว ยังปรากฏอีกวาเคยทรงใชพระราชอำนาจยับย้ังรางพระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติใหศาลปรับผูหมิ่นประมาทดวยการโฆษณาเปนจำนวน 4 เทา
ของโทษปรับสูงสุดในคดีอาญา ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ ร.ส.ช. แตงตั้ง พิจารณาและทูลเกลาฯ
ถวายข้ึนไป เมื่อตนป 2535 แตถูกประชาชนและสื่อมวลชนวิพากษวิจารณมากวา เปนการลิดรอนเสรีภาพ
ในการเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นเปนเหตุใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป ในกรณีนี้ หากพิจารณา
ใหดีก็จะเห็นวา ทรงใชพระราชอำนาจยับย้ังตามรัฐธรรมนูญ และชอบดวยหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยางย่ิงเพราะรัฐสภาในเวลาน้ัน เปนรัฐสภาท่ีมาจากการแตงต้ังไมมีฝายคานคอยถวงดุล
กล่ันกรอง และยังมีเสียงเรียกรองจากประชาชน และส่ือมวลชนไมใหออกกฎหมายดังกลาวน้ัน
การทรงใชพระราชอำนาจยับย้ัง จึงเปนการถวงดุลอำนาจท่ีไมมีผูถวงดุล และทรงคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนตามท่ีมีเสียงเรียกรอง

ดังน้ัน หากจะกลาววา ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญของไทย ในกรณีการยับย้ังรางกฎหมาย
ทีร่ฐัสภาพิจารณาแลวมีอยวูา โดยปกติจะไมทรงใชพระราชอำนาจน้ัน เวนแตเห็นไดชดัวา มคีวามผิดพลาด
หรือเปนสภาที่มาจากการแตงตั้ง ซึ่งแตกตางจากธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐธรรมนูญในอังกฤษ

ทีก่ลาวมาท้ังหมดน้ีแสดงใหเห็นวา หลกั “ศลี” และ “อวโิรธนะ” ในทศพิธราชธรรมน้ัน สอดคลอง
และตอกย้ำกำกับหลักการประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชนในโลกปจจุบันไดอยางดี และยังสราง
ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญไทยใหเปนไปตามหลักประชาธิปไตย โดยมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว
โดยผานพระราชจรรยาตลอด 60 ป ในรชักาลน้ี
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คำวา โอกาส  แปลวา ชอง, ทาง, เวลาท่ีเหมาะ  สวนคำ วโรกาส เปนการนำ
คำวา วร [วะ-ระ] มารวมกับคำ โอกาส เปน วโรกาส แปลวา โอกาสอันประเสริฐ

การใชคำ โอกาส และ วโรกาส ทีเ่ก่ียวกับพระมหากษัตรยิหรอืพระราชวงศ
มีธรรมเนียมวา วโรกาส จะใชเฉพาะในความหมายวา ขอโอกาส และ ใหโอกาส
จากพระมหากษัตริยหรือพระราชวงศ เชน ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ใหนายกรัฐมนตรนีำคณะรฐัมนตรเีขาเฝาทูลละอองธุลพีระบาท, สมเดจ็พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชวโรกาสใหนายกสมาคมแมบาน
สามเหลาทัพเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 

ในกรณีอืน่ ๆ  ใหใชแตคำวา โอกาส เชน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทแกนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาในโอกาส
ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมโรงเรียน

โอกาส-วโรกาส

คดัลอกจากหนังสือ “ร ูรกั ภาษาไทย” เลม 1
ฉบับราชบัณฑิตยสถานคดัเลือกโดย วิบลูยลกัษม  มชียั

รู รัก ภาษาไทย
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พ่ีนองประชาชนที่เคารพรักครับ เมื่อวานน้ีในรายการเช่ือมั่นประเทศไทยฯ นั้น ผมไดพูดถึงการแกไขสถานการณที่เปนปญหา
อยกัูบบานเมืองของเราในปจจบุนั โดยไดเนนย้ำวาส่ิงท่ีรฐับาลกำลังดำเนินการแกไขน้ันทำไปในสองดานคขูนานกันไป ดานหน่ึงก็เปนปญหา
ทีเ่ก่ียวของกบัความมัน่คง และดานหน่ึงก็คอืปญหาท่ีเก่ียวของกบัการเมอืง ในสวนของการแกไขปญหาท่ีเปนสถานการณดานความมัน่คงน้ัน
วันน้ีทาง ศอฉ. (ศูนยอำนวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หรือสำนักงานตำรวจแหงชาติไดมีการแถลงขาวรายงานใหพ่ีนองประชาชนไดรับทราบถึงความคืบหนาในการทำงานอีกหลายเร่ือง เชน
การเรงรัดสอบสวนขยายผลคดีที่เก่ียวของกับการกอการราย การกอวินาศกรรม รวมไปถึงการท่ีสามารถตรวจคนและยึดอาวุธสงคราม
ไดอกีเปนจำนวนมาก ซึง่งานทางดานความม่ันคง งานทางดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับคดคีวาม คดีอาญาตาง ๆ นัน้จะตองมกีารดำเนนิการ
ไปอยางตอเนือ่ง แตในแงของการเมอืงนัน้ ผมไดเรียนกับพีน่องประชาชนครบัวา จะไดใหคำตอบทางการเมอืง หรอืแนวทางในการแกไขปญหา
ในทางการเมืองโดยเร็ววัน คืนน้ีผมคิดวาเปนจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมที่เราจะมาพูดกันถึงแนวทางของรัฐบาลในการที่จะคลี่คลาย
สถานการณ ในแงของปญหาความขดัแยงทางการเมือง

ผมขอเรียนอยางน้ีครับวา ความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนมีหลายสาเหตุ เปนการสะสมปญหามาเปนระยะเวลาหลายป
บางเร่ืองก็เปนเร่ืองการเมืองโดยตรง บางเร่ืองก็เปนปญหาในเร่ืองเศรษฐกิจ ในเร่ืองสังคม ในเร่ืองกฎหมาย และเร่ืองอื่น ๆ
ทีส่ะสมมาทัง้หมดกท็ำใหความขดัแยงนัน้ทำใหเกิดความแตกแยก ราวลึก และรนุแรงมากข้ึนโดยลำดับ คำตอบทางการเมอืงท่ีผมอยากจะ
นำเสนอกับพ่ีนองประชาชนในวันน้ี และขอเชิญชวนพ่ีนองประชาชนทุกกลุม เขามาชวยกันแกไขใหกับบานเมือง ก็คือการท่ีจะสราง
กระบวนการการปรองดองข้ึนมา กระบวนการน้ีผมไดรับฟงจากพ่ีนองประชาชนทุกกลุม ไมวาจะเปนผูชุมนุม ไมวาจะเปนนักวิชาการ
ไมวาจะเปนองคกรภาคประชาชน ประชาสังคมตาง ๆ รวมไปถึงการรับฟงจากพ่ีนองประชาชนคนธรรมดา ที่ไดถายทอดปญหา
ความเดือดรอน ทีอ่าจจะเปนเง่ือนไขของความขดัแยงในสงัคมปจจบุนัอยางครบถวน กระบวนการปรองดองท่ีวานัน้จะประกอบไปดวย
5 องคประกอบสำคญั ท่ีผมคิดวาถาวนัน้ีพีน่องประชาชนใหความรวมมือกับรฐับาล จะทำใหบานเมอืงของเรานัน้สามารถกลบัสู
ความสงบสุขไดอยางแทจริง

องคประกอบแรก ผมคิดวาประเทศไทยของเราโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันท่ีหลอมรวมเปนเคร่ืองยึดเหน่ียว
จิตใจของพ่ีนองประชาชนคนไทยท้ังชาติ นาเสียดายวาในระยะหลัง มีคนจำนวนหน่ึงทำใหสถาบันพระมหากษัตริยนั้นถูกดึงลงมา
สคูวามขัดแยงทางการเมือง ไมวาจะเปนในแงของการท่ีมกีลมุบคุคลท่ีไดละเมิดสถาบันพระมหากษัตรยิ หรือกระทำความผิดตอความม่ันคง
โดยมุงไปที่สถาบันพระมหากษัตริย หรือมีความพยายามในการท่ีจะดึงสถาบันลงมาสูความขัดแยงในทางการเมือง ผมคิดวาการท่ีเรา
จะทำใหสังคมไทยมีความเปนปกติสุขไดนั้น พวกเราทุกคนมีภาระหนาท่ีที่จะชวยกันไมใหสถาบันพระมหากษัตริยนั้นถูกดึง

กระบวนการปรองดอง

เพือ่แกไขปญหา

ความขดัแยง*
โดย นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชวีะ

นายกรัฐมนตรี

* นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงกระบวนการปรองดองเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงผานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
   แหงประเทศไทย เมือ่วันท่ี 3 พฤษภาคม 2553 ณ ศาลากิตตสิขุ กรมทหารราบท่ี 11 รกัษาพระองค
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ลงมาเก่ียวของกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน แผนหรือกระบวนการของการปรองดองน้ันก็คือ ทุกฝายจะตองมารวมกันทำงาน
รวมกันทำงานเพ่ือที่จะเทิดทูนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศไดทรงอุทิศพระวรกาย
และเวลาแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชน และพระราชทานแนวพระราชดำริที่ทรงคุณคาย่ิง ไมวาจะเปนเร่ืองของการรู รัก สามัคคี
ไมวาจะเปนเร่ืองของการใชปรัชญาของความพอเพียง ผมอยากเชิญชวนทุกฝายมาชวยกันทำความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
สถาบนัพระมหากษัตรยิ มาชวยกันดูแลมิใหมีสือ่ใดจาบจวง หรือละเมดิสถาบนัพระมหากษัตรยิ ชวยกันทำงานทุกฝาย เพือ่ไมให
เรื่องน้ีถูกดึงเขามาสูประเด็นของความขัดแยงทางการเมือง

องคประกอบที่ 2 หรือขอที่ 2 ของกระบวนการของการปรองดองน้ัน ผมถือวาเปนหัวใจของส่ิงท่ีมีการพูดกันในขณะน้ี
วาจะเปนการปฏิรูปประเทศ ความขัดแยงที่เกิดข้ึนในบานเมืองของเราน้ัน อาจจะถูกมองวาเปนเร่ืองการเมือง แตโดยขอเท็จจริงแลว
ก็มีรากฐานมาจากความไมเปนธรรมที่มีอยูในสังคมที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจของเรา พ่ีนองประชาชนทั้งท่ีมาชุมนุมและไมมาชุมนุม
ไดสัมผัสถึงความไมเปนธรรมในชีวิตของพวกเราแตละคน ไมมากก็นอย แตโดยเฉพาะอยางย่ิงหลายคนท่ีมารวมชุมนุมนั้น
มีเง่ือนไขของความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม มีความรูสึกวาถูกทอดท้ิง มีความรูสึกวาไมไดรับโอกาส หลายคร้ังอาจจะมีความรูสึก
ดวยซ้ำวา ถูกรังแกจากผูที่มีอำนาจ ตรงน้ีเปนเร่ืองใหญ ถาเราปลอยใหเกิดความรูสึกอยางน้ี เง่ือนไขเหลาน้ีจะถูกดึงเขามาและ
สามารถสรางความขัดแยง ไมใชเฉพาะในทางการเมือง แตเปนความขัดแยงในทางสังคมไดอยางกวางขวาง สิง่ท่ีเราจะตองชวยกันทำกค็อื
ไมปลอยใหการแกไขปญหาน้ีเหมือนกับในอดีตท่ีแตละรัฐบาลก็อาจจะมีนโยบายในแตละยุคแตละสมัย พยายามแกไขปญหา
ตรงน้ันตรงน้ีไป แตในที่สุดก็ยังไมสามารถท่ีจะทำใหเกิดความเปนธรรมอยางเปนระบบท้ังโครงสราง ถึงเวลาแลววันน้ี ท่ีพี่นอง
ประชาชนคนไทยทกุคนจะไดรบัการดแูลดวยระบบสวสัดกิารทีด่แีละมโีอกาสเทาเทยีมกัน จะเรือ่งการศกึษา จะเรือ่งการสาธารณสขุ
จะเร่ืองของการมีอาชีพ มีรายได มีความม่ันคงในชีวติ รวมไปถึงการท่ีพีน่องประชาชนท่ีมีความทุกขรอนเปนพิเศษ ไมวาจะเปน
คนท่ีไมมทีีท่ำกิน คนท่ีมหีน้ีสนิทวมตวั หรอืคนทีม่คีวามเดือดรอนอยางแสนสาหัสในทางใดทางหน่ึงน้ัน จะตองไดรบัการดูแลอยางเปนระบบ
กระบวนการปรองดองหรือการปฏิรูปประเทศท่ีมีการพูดกันในขณะน้ี จะมีการดึงเอาทุกภาคสวนในสังคมเขามาดำเนินการ
ในการทีจ่ะแกไขปญหาน้ี โดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรมอยางเปนระบบ ทัง้ในเร่ืองสวัสดิการ ทัง้ในเร่ืองโอกาส และมีเปาหมายท่ีชดัเจนครับวา
จะสามารถยกระดับรายไดใหกับพ่ีนองประชาชน สรางโอกาสใหกับพ่ีนองประชาชนท่ีสามารถประเมินผลได และเปนเร่ืองท่ีจะตอง
ใหทุกรัฐบาลไมวาจะเปนใคร ในยุคใด ตองเขามาดำเนินการเพ่ือสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมอยางชัดเจน นี่เปนสวนท่ี 2
ที่เปนสวนหน่ึงของแผน หรือกระบวนการของการปรองดอง

องคประกอบที่ 3 เปนเร่ืองที่เราปฏิเสธไมไดวา ในยุคปจจุบันสังคมของเราน้ันเปนสังคมของขอมูลขาวสาร จริงอยู เราตอง
สนับสนุนและยืนยันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และในการท่ีจะมีการนำเสนอขอมูลขาวสารใหกับพ่ีนองประชาชน แตก็คง
ปฏิเสธไมไดเชนเดียวกันครับวา ในระยะหลังน้ันเทคโนโลยีที่มีความกาวหนา อำนาจของส่ือในการนำเสนอขาวสารน้ัน ก็ไดถูก
นำไปใชเปนเคร่ืองมือในทางการเมือง อาศัยชองโหวชองวางจากกฎหมาย ที่เทคโนโลยีกาวไปไกลกวา ไมวาจะเปนการใชอินเทอรเน็ต
ไมวาจะเปนการมีสถานีโทรทัศนดาวเทียม สถานีโทรทัศนบอกรับสมาชิก เคเบิล วิทยุชุมชน แมกระท่ังการท่ีสถานีโทรทัศนของรัฐ
ก็ถูกวิพากษวิจารณวามีสวนในการท่ีจะสรางความขัดแยง หรือถูกนำไปใชเปนเคร่ืองมือทางการเมือง เรายังยืนยันครับวาในกระบวนการ
ของการปรองดองน้ัน สื่อตองมีสิทธิเสรีภาพ แตตองเปนสิทธิเสรีภาพที่มีกลไกที่เปนอิสระเขามาดูแลกำกับอยางแทจริงวา
แมจะมคีวามอิสระในการเสนอขอมูลขาวสาร ตองไมเปนการเสนอขอมูลขาวสารในลกัษณะท่ีมงุสรางความขดัแยง ความเกลยีดชงั
และในทีส่ดุนำไปสกูารใชความรนุแรงตอกัน ผมคดิวาถาหากวาเราสามารถทำใหการดูแลเร่ืองของส่ือสารมวลชนน้ันโดยไมละเมิดสทิธิ
แตเปนการใชสื่ออยางสรางสรรค เราจะสามารถทำใหสังคมของเรานั้นกาวพนความขัดแยง และกลับมามีความปรองดอง
มีความสงบสุขไดอยางรวดเร็ว

องคประกอบที ่ 4 ทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการการปรองดองท่ีผมอยากจะนำเสนอนัน้ ก็คงหนีไมพนวา หลงัจากท่ีไดมกีารชุมนมุ
เคล่ือนไหวคร้ังลาสุด นับตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนมา ไดเกิดเหตุการณหลายเหตุการณท่ีมีความรุนแรง มีความสูญเสีย
ทำใหเกิดความคลางแคลงใจ ทำใหเกิดขอกลาวหาตาง ๆ นานา และอาจจะนำไปสูความแตกแยกและความเกลียดชังมากย่ิงขึ้น
ความสูญเสียไมวาจะเกิดขึน้ในวันท่ี 10 เมษายน 2553 ไมวาจะเปนในสวนของผชูมุนมุ ไมวาจะเปนในสวนของทหาร หรอืเจาหนาท่ีของรฐั
ความสญูเสียท่ีเกิดขึน้ทีถ่นนสลีม เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2553 ก็ด ีหรอืความสญูเสียท่ีเกิดข้ึนในวนัท่ี 28 เมษายน 2553 ทีบ่รเิวณดอนเมอืงกด็ี
ลวนแลวแตเปนส่ิงท่ีกระทบกระเทือนจิตใจของพ่ีนองประชาชน แมกระท่ังเหตุการณที่ไมไดมีการสูญเสีย อยางเชนท่ีเกิดข้ึนท่ี
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โรงพยาบาลจฬุาฯ ก็ไดสรางความกระทบกระเทือนจติใจใหกับพีน่องประชาชนจำนวนมากอยางรนุแรง ทุกเหตุการณจำเปนท่ีจะตองมีการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง เพ่ือที่จะไดชำระสะสางใหเกิดความชัดเจนตอสาเหตุ และขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณเหลาน้ัน
หน่ึงในกระบวนการปรองดองก็คอืเราจะตองมีคณะกรรมการอิสระเพือ่เขามาตรวจสอบขอเท็จจริงในเหตุการณตาง ๆ เพือ่ท่ีจะให
ความเปนธรรมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของกับเหตุการณน้ี และใหความจริงแกสังคม เพราะผมเช่ือวาท่ีสุดแลวสังคมเราจะอยูกันได
ดวยความเปนปกติสุขน้ัน ก็ตองอยูกันดวยเร่ืองของขอเท็จจริง

องคประกอบท่ี 5 เก่ียวของกับเรื่องของการเมืองโดยตรง แมวานักการเมืองอาจจะถูกมองวาเปนกลุมคนเล็ก ๆ กลุมหนึ่ง
แตก็ตองทำหนาท่ีเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนอยางหลีกเล่ียงไมไดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีกระบวนการ
ของการเลือกต้ัง และมีรัฐสภา ความขัดแยงทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นจากหลายเหตุการณ ในชวงระยะเวลา 4-5 ปที่ผานมาไดทำใหเกิด
ความรูสึกถึงความไมเปนธรรมในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเก่ียวของกับกติกา เชน รัฐธรรมนูญ ไมวาจะเก่ียวของกับกฎหมายบางฉบับ
ไมวาจะเปนสวนท่ีเก่ียวของกับการลิดรอน หรือการตัด หรือการเพิกถอนสิทธิของผูที่เก่ียวของกับวงการเมือง ถึงเวลาแลวเชนเดียวกันครับ
ที่เราจะตองนำส่ิงเหลาน้ีมาวาง เพ่ือใหมีกลไกในการท่ีจะระดมความคิดเห็นของทุกฝาย เพ่ือใหความเปนธรรมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของกับ
ปญหาทางการเมืองทีเ่กิดขึน้ อนัน้ีจะครอบคลุมตัง้แตเร่ืองของประเด็นการแกไขรฐัธรรมนญู ไปจนถึงการท่ีเราก็จะตองยอมรบัวาในสวนของ
ความผิดในการชุมนมุทางการเมือง เชน การชุมนมุเกิน 5 คนในชวงท่ีมกีารประกาศพระราชกำหนดฯ เปนส่ิงท่ีจะตองมกีารใหความเปนธรรม
และไมนำส่ิงเหลาน้ีมาเพ่ือทำใหเกิดความรสูกึในเร่ืองของความไมยอมรับกระบวนการทางการเมือง และนำไปสคูวามขัดแยงในอนาคตตอไป

5 ขอนี้  ในสวนท่ีเราจะชวยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ในสวนท่ีเรากำลังจะมาแกไขปญหาท่ีเปนพ้ืนฐาน
ความไมเปนธรรมในสังคม ในสวนท่ีจะทำใหสื่อของเราทำหนาท่ีไดอยางสรางสรรค ไมเปนเคร่ืองมือในการสรางความแตกแยก
ในสวนของการชำระสะสางเหตุการณที่เกิดขึ้น ที่เปนการกระทบกระท่ังกัน และในสวนของการท่ีจะมีกติกาทางการเมืองที่เปน
ทีย่อมรบัของทกุฝาย ผมถอืวาจะเปนองคประกอบของกระบวนการของการปรองดอง แนนอนทีส่ดุครบั กระบวนการนีไ้มอาจท่ีจะบรรลุ
เปาหมายได ถาไมไดรบัความรวมมอืจากพีน่องประชาชนทกุคน ทุกกลมุ ทุกฝาย หากเราเริม่ตนกันตัง้แตวนัน้ีใน 5 ขอน้ี และพีน่อง
ประชาชนทกุคนเขารวม รฐับาล รฐัสภา พรรคการเมอืง องคกรภาคประชาชน สามารถทีจ่ะทำหนาทีข่องตวัเองไดอยางเตม็ท่ี
ไมมีการขัดขวาง ไมมีการมาสรางความแตกแยก เคลื่อนไหวในลักษณะท่ีสรางความวุนวายปนปวน หรือเกิดการปะทะกัน
ผมม่ันใจครับวาเราใชระยะเวลาไมนานนัก ก็จะสามารถที่จะนำความปรองดอง ความปกติสุขกลับคืนมาสูสังคมได
และถาเปนเชนน้ันรัฐบาลพรอมที่จะจัดใหมีการเลือกตั้งใหม เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดมีโอกาสตัดสินใจทางการเมืองอีกคร้ังหน่ึง
ผมคิดวาถากระบวนการการปรองดองและเหตุการณของบานเมืองสงบตั้งแตวันน้ีเปนตนไป การเลือกต้ังน้ันสามารถจัดใหมีขึ้นไดในวันท่ี
14 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเปนเปาหมายท่ีรัฐบาลพรอมที่จะดำเนินการ แตถาหากวาบานเมืองไมสงบ รัฐบาลก็ยังมุงมั่นท่ีจะเดินหนา
ดำเนินการตาม 5 ขอ เพียงแตวากระบวนการดังกลาวก็จะมีความขลุกขลัก ลาชา และในท่ีสุดเราไมสามารถจะตอบไดวา การเลือกต้ัง
ที่จะเกิดขึ้นและนำไปสูความปรองดองอยางแทจริงนั้นจะเกิดขึ้นไดเมื่อไร ดังน้ัน ผมขอกราบเรียนพ่ีนองประชาชน เพ่ือเชิญชวนทุกฝาย
ไดพิจารณาขอเสนอในเรือ่งของกระบวนการปรองดอง ทีผ่มไดเลาใหกับพีน่องประชาชนรบัร ู รบัทราบในวนันี้
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ทายท่ีสุดครับ ผมขออนุญาตท่ีจะพูดคุยกับ
พ่ีนองประชาชนในบางกลุม สำหรับพ่ีนองประชาชน
ทีม่าชุมนมุ ในกลมุของเส้ือแดงหรือ นปช. นัน้ ผมเรียนวา
สิ่งท่ีทานเรียกรอง สิ่งท่ีทานไดแสดงออกน้ัน กระบวนการ
ปรองดองและส่ิงท่ีผมไดนำเสนอในคร้ังน้ี ไดยินทาน
อยางเต็มทีค่รบั เพียงแตวาคงไมอาจตอบสนองขอเรยีกรอง
ในเรือ่งของการยุบสภาฯ ทนัทีหรอืภายใน 15 วันหรอื 30
วันได แตสิ่งที่สำคัญกวาท่ีพ่ีนองประชาชนที่มาชุมนุม
โดยบริสุทธ์ิ คือมาดวยความเดือดรอนนั้น ผมคิดวา
กระบวนการปรองดองน้ีจะไปแกปญหาใหกับทานได เปนการแกปญหาท่ีจะเปนระบบ เปนการแกปญหาท่ีจะมคีวามย่ังยืน แนนอนท่ีสดุครับ
ขอเสนอน้ีอาจจะไมเปนท่ีพอใจของทาน แตขอเสนอน้ีมีคำตอบใหกับทานไมมากก็นอย และเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะนำไปสูการแกไขปญหา
ของทานไดอยางแทจริง

ขณะเดียวกันครับ สำหรับพ่ีนองประชาชนที่ไมเห็นดวยกับการชุมนุมก็ดี ใหการสนับสนุนรัฐบาลในการดำเนินการในดานตาง ๆ
ก็ด ีโดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีไดใหการสนับสนนุและใหกำลังใจกบัผมอยางมากมาย ผมกข็อเรยีนครับวา ทานอาจจะไมเห็นดวยกับการท่ีจะมกีาร
ยุบสภาฯ หรือลดวาระของรัฐบาลลงมาถึงประมาณ 1 ป แตผมก็อยากจะเรียนวา ขอเสนอท่ีผมไดวางลงตรงน้ี เปนขอเสนอท่ียังยึดมั่น
ในหลักการท่ีผมคิดวา ทานใหกำลังใจและสนับสนุนรัฐบาลในปจจุบัน ก็คือการยังคงยึดมั่นในการเปนนิติรัฐ ขอเสนอท้ังหมดนี้
เปนขอเสนอท่ีเปนคำตอบทางการเมือง แตการดำเนินคดีในความผิดทางอาญาตาง ๆ นั้น ก็ยังเดินหนาตอไปตามปกติ นอกจากน้ัน
การท่ีเราจะมีการเลือกตั้งในชวงปลายป ก็ไมไดหมายความวาผมหรือรัฐบาลชุดน้ีจะไมมีโอกาสทำงานและรับใชพ่ีนองประชาชนตอไป
ทัง้หมดก็จะข้ึนอยกัูบการตัดสนิใจของพ่ีนองประชาชนในชวงน้ัน ซึง่เปนการตัดสินใจทีเ่ราตองเคารพ ผมคดิวาขอเสนอน้ีรกัษาท้ังหลักนิตริฐั
และเปนความพยายามท่ีจะปกปองการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งผมเช่ือวา
เปนอุดมการณของพ่ีนองประชาชนในกลุมนี้อยางชัดเจนเชนเดียวกัน

พ่ีนองท่ีเคารพครับ ขอเสนอใด ๆ ที่เ ก่ียวกับการปรองดองท่ีผมประมวลมาท้ังหมดอาจจะเปนขอเสนอท่ีไมถูกใจใคร
แมแตคนเดียวก็ได แตผมคิดวาน่ันคือลักษณะของขอเสนอในการท่ีจะเปนการปรองดองอยางแทจริง เพราะวาการปรองดองที่แทจริง
จะเกิดขึ้นไดนั้น นั่นหมายความวาไมมีใครไดทุกส่ิงทุกอยางท่ีตัวเองตองการ และทุกฝายตองพรอมที่จะยืดหยุน พรอมที่จะถอย
พรอมที่จะเสียสละ ขอเสนอที่ผมไดนำเสนอตอพี่นองประชาชนในวันนี้ ผมเชื่อมั่นดวยความบริสุทธ์ิใจจากการรับฟงจากฝายตาง ๆ วา
เปนทางออกท่ีดีที่สุดสำหรับประเทศ หากพ่ีนองประชาชนทุกกลุมเขามารวมในกระบวนการน้ี ทุกอยางก็จะราบร่ืน แลวก็อยางท่ี
ผมเรียนวาจะมีการเลือกต้ังในชวงปลายป หากพ่ีนองประชาชนโดยเฉพาะผูชุมนุมไมยอมรับขอเสนอน้ี ผมก็จะพยายามทำตอ
แตจะไมสามารถระบุไดวาจะมีการเลือกตั้งเม่ือไรอยางไร ขอเสนอน้ีมีไวสำหรับพ่ีนองประชาชนคนไทยทุกคนทุกกลุมที่จะพิจารณา
ผมหวังเปนอยางย่ิงครับ วาขอเสนอนี้จะไดรับการตอบรับจากทุกฝาย เพราะผมหวังท่ีจะเห็นวาในวันพุธ (5 พฤษภาคม 2553) ที่จะถึงนี้
พวกเราทุกคนจะไดมีความสุขและมีความพรอมใจกันในการเฉลิมฉลองวันฉัตรมงคล ขอขอบพระคุณพ่ีนองประชาชนครับ

 “การปรองดองท่ีแทจรงิจะเกดิขึน้ไดน้ัน
น่ันหมายความวาไมมีใครไดทุกสิง่ทุกอยาง
ท่ีตวัเองตองการ และทกุฝายตองพรอมท่ีจะ
ยืดหยนุ พรอมท่ีจะถอย พรอมท่ีจะเสยีสละ”

ทีม่า : www.thaigov.go.th
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เรือ่ง มาตรการภาษีเพือ่ชวยเหลือผปูระกอบการท่ีไดรบัผลกระทบจากการชุมนุม
คณะรัฐมนตรไีดประชมุปรกึษาเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 ลงมตเิห็นชอบมาตรการภาษเีพ่ือชวยเหลือผปูระกอบการ

ที่ไดรับผลกระทบจากการชุมนุมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี
1. การขยายระยะเวลาการยืน่แบบภาษีเงนิไดนิตบิคุคล (ภ.ง.ด. 50)

ผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากการชุมนุม ซึ่งจะย่ืนแบบชำระภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชี
ทีส่ิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2552 และตองยืน่ชำระภาษฯี ภายในวันที ่30 พฤษภาคม 2553 โดยตองเปนรายท่ีผานการกล่ันกรอง
จากคณะกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจะไดจัดตั้ง กรมสรรพากรจะขยายเวลาใหผูประกอบการสามารถยื่นเสียภาษีเงินได
นติบิคุคลออกไปจนถงึวันท่ี 30 กันยายน 2553

2. การขยายระยะเวลาการย่ืนแบบภาษีมูลคาเพิม่ (ภ.พ. 30)
ซึ่งปกติกำหนดใหชำระภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป เห็นสมควรขยายการย่ืนแบบฯ ออกไป 2 เดือนนับจาก

วันสิ้นสุดวันชุมนุม โดยจะมีการพิจารณาสำหรับการย่ืนคำรองเฉพาะราย
3. การขยายระยะเวลาการยืน่แบบภาษเีงนิไดหัก ณ ท่ีจาย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3)

ซึ่งปกติกำหนดใหชำระภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป เห็นสมควรขยายการย่ืนแบบฯ ออกไป 2 เดือน
นับจากวันสิ้นสุดวันชุมนุม โดยจะมีการพิจารณาสำหรับการย่ืนคำรองเฉพาะราย

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 106 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553

สรปุผลการตัดสนิใจของ
คณะรัฐมนตรีท่ีสำคัญ

คดัเลอืกและเรยีบเรยีงโดย จติตา  กิตตเิสถียรนนท

เรือ่ง การขออนมัุตเิปลีย่นแปลงโครงการภายใตแผนปฏบิตักิาร
ไทยเขมแขง็ 2555

คณะรัฐมนตรไีดประชุมปรกึษาเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2553 ลงมตอินมุตักิารเปล่ียนแปลงโครงการภายใตแผนปฏิบตักิาร
ไทยเขมแขง็ 2555 จำนวน 3,389.000 ลานบาท ซึง่อยภูายใตกรอบวงเงินในสาขาขนสงและใหขยายเวลาการขอรับจดัสรรเงิน
ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปน 45 วันทำการ หลงัจากท่ีคณะรัฐมนตรไีดอนมุตักิารเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในคร้ังน้ีตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอดังน้ี

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 107 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง
   วงเงิน 189.000 ลานบาท

 โครงการเรงรัดขยายทางสายประธาน
   ใหเปน 4 ชองจราจร (ระยะท่ี 2) วงเงิน 2,600 ลานบาท

 โครงการแกไขปญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
   ปรมิณฑลและเมืองหลัก วงเงิน 600.000 ลานบาท

 โครงการกอสรางทางและสะพานขนาดใหญ
   วงเงิน 1,050.000 ลานบาท

 โครงการทางหลวงเพ่ือชุมชน
   วงเงิน 2,339.000 ลานบาท

จากเดิม เปลีย่นแปลงเปน
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เรือ่ง ขอความเห็นชอบใหขาราชการลาเขารวมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปท่ี 60 วันท่ี 5
พฤษภาคม 2553 และเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธนัวาคม 2553
โดยไมถอืเปนวันลา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553 อนุมัติเร่ือง ขอความเห็นชอบใหขาราชการลาเขารวมอุปสมบท

ในโครงการอปุสมบทเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เน่ืองในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภเิษก ปที ่ 60 วันท่ี
5 พฤษภาคม 2553 และเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 โดยไมถือเปนวันลา
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้

1. ใหขาราชการทุกประเภท พนักงานราชการ รวมถึงลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 เปนระยะเวลา 15 วัน ตามหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผูบวชระยะส้ัน
(15 วัน) ของกรมการศาสนา โดยไมถือเปนวันลา เสมอืนเปนการปฏิบตัริาชการและไดรบัเงนิเดือนตามปกต ิตามท่ีจงัหวัดลำปางเสนอ

2. ใหการใชสิทธิการลาดังกลาว มีผลครอบคลุมถึงการลาเขารวมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปที่ 60 และการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ในป 2553 โดยตองเขารวมอุปสมบทในโครงการท่ีสวนราชการจัดขึ้นตามแนวทาง
ที่กรมการศาสนากำหนด ทั้งน้ี ใหลาไดตามระยะเวลาท่ีกำหนดของโครงการ แตไมเกิน 15 วัน ตามหลักสูตรศาสนศึกษา
สำหรับผูบวชระยะส้ัน (15 วัน) ของกรมการศาสนา หากอุปสมบทเปนเอกเทศโดยไมไดเขารวมโครงการตามท่ีกำหนดน้ี
จะไมไดรบัสทิธิการลาตามมติคณะรัฐมนตร ีและขาราชการท่ีเคยลาอุปสมบทระหวางรับราชการมาแลว สามารถจะลาอุปสมบท
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีไดอีก

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 99 ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553
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พระราชบญัญตัิ

เรื่อง พระราชบญัญตับิำเหนจ็บำนาญขาราชการ (ฉบบัที ่ 26) พ.ศ. 2553

กำหนดใหผูรับบำนาญสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินกับสถาบันการเงิน ทั้งน้ี
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูรับบำนาญและจะเปนการสงเสริมการลงทุนอันเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

เลม 127 ตอนที ่28 ก วันท่ี 30 เมษายน 2553 หนา 1
 พระราชกฤษฎกีา

เรื่อง พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2553

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปที่ 60 วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทาน
อภัยโทษแกผูตองราชทัณฑ เพ่ือเปนการถวายพระราชกุศล และเพ่ือใหโอกาสแกบุคคลเหลาน้ันกลับประพฤติตนเปนพลเมืองดีอันจะเปน
คุณประโยชนแกประเทศชาติสืบไป

เลม 127 ตอนที ่33 ก วันท่ี 15 พฤษภาคม 2553 หนา 2
กฎสำนกันายกรัฐมนตรี/กฎกระทรวง

เรื่อง กฎสำนกันายกรัฐมนตรี ฉบบัที ่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบญัญตัเิครือ่งแบบขาราชการฝายพลเรอืน
พทุธศักราช 2478

กำหนดอินทรธนูและเคร่ืองหมายตำแหนงบนอินทรธนูของเครื่องแบบขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือน
ในพระองค อกีท้ังเครือ่งแบบสำหรบัขาราชการพลเรือนหญงิมสุลมิ เพ่ือใหสอดคลองกับการปรบัปรงุระบบตำแหนงของขาราชการพลเรอืน
สามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหมและบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

เลม 127 ตอนท่ี 28 ก วันท่ี 30 เมษายน 2553 หนา 14

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดวิธกีารขอคนืสิง่ของทีเ่จาพนกังานยึดไวไปดแูลรกัษาหรือใชประโยชน พ.ศ. 2553

กำหนดหลักเกณฑการย่ืนคำรอง การอนุญาต และการกำหนดเง่ือนไขประกอบการอนุญาตเพ่ือขอรับสิ่งของท่ีในระหวาง
สอบสวนส่ิงของท่ีเจาพนักงานไดยึดไว ซึ่งมิใชทรัพยสินท่ีกฎหมายบัญญัติไววาผูใดทำหรือมีไวเปนความผิด ถายังไมไดนำสืบหรือแสดง
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดี เจาของหรือผูมีสิทธิเรียกรองอาจขอคืนของน้ันได โดยย่ืนคำรองตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงน้ี

เลม 127 ตอนท่ี 32 ก วันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 หนา 10
ประกาศพระบรมราชโองการ

เรื่อง ประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในบางเขตพ้ืนท่ี

เลิกใชกฎอัยการศึกในเขตพ้ืนท่ีอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบายอย และอำเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา

เลม 127 ตอนที ่29 ก วันที ่4 พฤษภาคม 2553 หนา 4

เรื่องสำคัญท่ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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ทองถ่ินควรรู

เงินชวยคาครองชีพผรูบัเบ้ียหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เปนเงินชวยเหลือใหแกผรูบัเบ้ียหวัดบำนาญเพ่ิมขึน้จากบำนาญท่ีไดรบัอยเูดิม
ซึ่งหากผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญเขารับราชการหรือกลับเขารับราชการหรือเขาทำงานหรือกลับเขาทำงาน
สังกัดราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน โดยปฏิบัติงานหรือราชการประจำจะไมมีสิทธิไดรับ ช.ค.บ. อีก
แตกรณีกลับเขามาดำรงตำแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลและเลขานุการนายกเทศมนตรี มีสิทธิไดรับ ช.ค.บ. หรือไม ?

เรือ่งเสร็จท่ี 294/2553
 

บนัทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือ่ง หารอืกรณผีรูบัเบีย้หวดับำนาญเขาทำงานในราชการสวนทองถิน่

กรมบญัชกีลางไดมหีนงัสอื ที ่กค 0406.5/07123 ลงวนัที ่8 มนีาคม 2553 ถึงสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สรปุความไดวา
กรมบัญชีกลางมีประเด็นปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับการใชและการตีความมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพ
ผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ที่บัญญัติใหผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดหรือบำนาญจะไมมีสิทธิไดรับ ช.ค.บ. ถาเขารับราชการ
หรือกลับเขารับราชการหรือเขาทำงานหรือกลับเขาทำงานสังกัดราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น
โดยมีขอเทจ็จรงิปรากฏวามผีรูบับำนาญและมีสทิธิไดรบัเงิน ช.ค.บ. ทางกองทัพบก ประกอบดวย (1) ร.ต. สกุาสิทธ์ิ ทองสุข และ (2) พ.ต. ณรงค
พลเดช ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเหมืองแกว และ (3) จ.อ. สุภัทร ศิลารัตนชัย ไดรับแตงตั้ง
เปนเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ จึงหารือวาผูรับบำนาญซ่ึงไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
และแตงตั้งเปนเลขานุการนายกเทศมนตรีจะยังมีสิทธิไดรับเงิน ช.ค.บ. ตามมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพ
ผรูบัเบ้ียหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ตอไปหรือไม

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 2) ไดพิจารณาขอหารือของกรมบัญชีกลางโดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา ตำแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนตำแหนงท่ีปฏิบัติงานในสภาองคการบริหาร
สวนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนตำแหนงท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยราษฎร
ในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล โดยมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละส่ีปนับแตวันเลือกต้ัง ตามอายุของ
สภาองคการบริหารสวนตำบล และไดรับคาตอบแทนเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน

คดัเลือกโดย อมราลกัษณ  รกัษวงศ
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คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2547 สำหรับตำแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรีเปนตำแหนงท่ีไดรับแตงตั้งจาก
นายกเทศมนตรี ในรูปแบบการบริหารงานในเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยมีวาระการดำรงตำแหนงตามวาระ
การดำรงตำแหนงของนายกเทศมนตรี และไดรับคาตอบแทนเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดำรงตำแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดำรงตำแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547

ในขณะท่ีพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 มีสาระสำคัญเปนการกำหนดใหเงินชวยเหลือ
แกผูรับเบ้ียหวัดบำนาญเพ่ิมขึ้นจากเงินบำนาญท่ีไดรับอยูเดิมในรูปเงินชวยคาครองชีพเพ่ือใหเหมาะสมกับภาวะคาครองชีพ โดยเรียกวา
“เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ หรือ ช.ค.บ.” และเพ่ือไมใหผูรับเบี้ยหวัดบำนาญไดรับประโยชนซ้ำซอนกันจึงบัญญัติเรื่อง
การยกเวนการไดรับ ช.ค.บ. ไวในมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535 วา ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบ้ียหวัดหรือ
บำนาญไมมีสิทธิไดรับ ช.ค.บ. ถาเขารับราชการหรือกลับเขารับราชการหรือเขาทำงานหรือกลับเขาทำงาน สังกัดราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน เน่ืองจากการเขารับราชการหรือกลับเขารับราชการ หรือเขาทำงานหรือกลับเขาทำงาน
ทำใหมสีทิธิไดรบัเงินเดือน และสิทธิประโยชนอืน่ ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบตาง ๆ ทีร่ฐัใหความชวยเหลือเร่ืองคาครองชีพอยแูลว

อยางไรกต็าม แมวาการท่ีผรูบับำนาญเขาดำรงตำแหนงเปนสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตำบลและเลขานกุารนายกเทศมนตรี
จะเปนการเขาทำงานในองคการบริหารสวนตำบลและเทศบาล ซึ่งมีสถานะเปนราชการสวนทองถิ่น แตดวยลักษณะตำแหนงสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบลและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่ งมาจากการเลือกต้ังและแตง ต้ังจากผูที่ ไดรับการเลือกต้ัง
มีวาระการดำรงตำแหนงตามท่ีกฎหมายกำหนด และไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนตามสัดสวนรายไดขององคการบริหารสวนตำบล
หรือเทศบาล แลวแตกรณี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยท้ังสองฉบับดังกลาวขางตน ตำแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล
และเลขานกุารนายกเทศมนตรจีงึไมใชบคุลากรทีป่ฏบิตังิานหรอืราชการประจำเหมอืนกับพนักงานสวนตำบลและลกูจางองคการบรหิารสวนตำบล
หรือพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลซ่ึงไดรบัการบรรจุและแตงตัง้ใหปฏบิตัริาชการตามพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 การยกเวนการไดรับ ช.ค.บ. ของผูรับเบี้ยหวัดบำนาญตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวย
คาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบำนาญฯ จึงตองพิจารณาลักษณะตำแหนงท่ีผูรับเบี้ยหวัดบำนาญเขารับราชการหรือกลับเขารับราชการ
หรือเขาทำงานหรือกลับเขาทำงานในราชการสวนทองถ่ินประกอบดวย

เมื่อกรณีของบุคคลตามขอหารือซึ่งประกอบดวย (1) ร.ต. สุกาสิทธ์ิ ทองสุข และ (2) พ.ต. ณรงค พลเดช ผูรับบำนาญซ่ึงไดรับ
เลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และ (3) จ.อ. สุภัทร ศิลารัตนชัย ผูรับบำนาญซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี เปนการดำรงตำแหนงสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตำบลและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึง่ไมใชงานหรือราชการประจำ
แมจะเปนการเขาทำงานในสังกัดราชการสวนทองถ่ินก็ไมทำใหเสียสิทธิการไดรับเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบำนาญตามมาตรา 5
แหงพระราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521

                                                          (ลงชือ่)    พรทิพย  จาละ

          (คณุพรทิพย  จาละ)
                                                                               เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม  2553

สามารถดูขอมลูเพ่ิมเติมไดที ่ http://www.krisdika.go.th
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หนังสอืมีความสุขได ถาใจบอกวา “พอ” (There’s More to Life Than the Corner Office) เปนหนังสือท่ีจะบอกเคลด็ลบั
ของการดำเนนิชวิีตใหสมดลุอยางมคีวามสขุ เขียนโดย Lamar Smith และ Tammy Kling แปลเปนภาษาไทยโดยจริายุทธ  ประเจดิหลา
หนังสือเลมนี้จะใหขอคิดดี ๆ และวิธีการตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชไดในชีวิตจริง ชวยในเร่ืองการวางแผนชีวิตท่ีดี จะทำใหชีวิตราบรื่น
สมดุล และมีความสุขเพียงรูจักคำวา “พอ”

 หนังสือมีความสุขได ถาใจบอกวาพอเลมนี้ มีเน้ือหาท่ีจะคอยเตือนไมใหคุณลืมสรางความสมดุลใหชีวิต การทำงานหนัก
เพ่ือใหประสบความสำเร็จในหนาท่ีการงาน ไดเล่ือนตำแหนง ไดเงินเดือนเพ่ิมขึ้น เปนส่ิงท่ีทำใหคุณมีความสุขอยางแทจริงหรือไม
หนังสือเลมนี้ไดนำเสนอขอคิดและวิธีการผานเร่ืองราวตาง ๆ ที่จะชวยใหมองเห็นหนทางใหม ๆ ในการกาวไปสูความสำเร็จกาวไปสูชีวิต
ที่สมบูรณพรอมมากย่ิงข้ึน และท่ีสำคัญคือ การกาวไปถึงความสมดุล ซึ่งความสมดุลน้ีเองท่ีจะสรางความสุขใหแกชีวิตในทุก ๆ ดานได
บทสรุปความสำเร็จในดานจิตใจตองดำเนินควบคูไปพรอมกับความสำเร็จในดานอ่ืน ๆ ของชีวิตดวย

การดำเนินชีวิตอยางมีความสุข ความสุขไมไดหายไปไหน เพียงแคหาใหเจอ นอกจากน้ีหนังสือเลมนี้ยังชวยวางแผนชีวิต
ใหใชโอกาสและใชเวลาทุกวินาทีอยางมีคุณคา มีสติ ทำใหเขาใจชีวิตไดดียิ่งขึ้น ทำใหรักตัวเอง รักคนรอบขาง และหาเวลาให
ตวัเองและคนรอบ ๆ ตวัเทาท่ีจะทำได ถาทำไดเมือ่นัน้ความสุขท่ีแทจรงิในชวิีตก็จะเกิดข้ึน

ห้ิงหนังสอื

>>>
นักเขียนและท่ีปรึกษาสำหรับ CEO ชั้นนำระดับโลก งานเขียน
ของ  Tammy สวนใหญจะตีพิมพในหนงัสอื New York Times,
Wall Street Journal, Dateline NBC และ Extra and Primetime
และผลงานการเขียนของ Tammy จะมีผูอานอยูทั่วโลก

<<< Lamar Smith
นักเขียนท่ีมีชื่อเสียงชาวอเมริกัน อายุ 63 ป สำเร็จการศึกษา
จาก Yale University และ Southern Methodist University

ประวตัผิเูขยีน

Tammy Kling

แนะนำโดย สภุาวดี  เลิศสถิตย

⌫  
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สวัสดีทานผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับเดือนพฤษภาคม
ขอเชิญชวนไปจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนจังหวัดชายแดนอยูทาง
ทิศตะวันออกของประเทศไทย นับเปนจังหวัดแหงมรดกโลก เน่ืองจาก
มีอุทยานแหงชาติที่เปนมรดกโลกทางธรรมชาติถึง 3 แหง คือ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ อทุยานแหงชาติทบัลาน และอุทยานแหงชาติปางสีดา

จังหวัดปราจีนบุรีหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 135
กิโลเมตร สามารถเดินทางไดโดยรถยนต รถโดยสารประจำทาง
และรถไฟ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ไดแก อุทยานแหงชาติทับลาน
ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร สวนนกวัดสันทรีย น้ำตกเขาอีโต น้ำตก
เหวนรก น้ำตกเหวสุวัต และแกงหินเพิง วัดวาอารามท่ีสำคัญมี
วัดแกวพิจิตร วัดโบสถ วัดสระมรกต เปนตน สำหรับของฝากท่ีระลึก
ที่ขึ้นชื่อมี เส่ือกก ไมกวาดดอกหญา หัตถกรรมจากใบลาน ผลิตภัณฑ
สมุนไพรเจาพระยาอภัยภูเบศร ผลไม เชน เงาะ ทุเรียน สมโอ มังคุด
มะปราง มะไฟ หนอไม เปนตน

ในปนี้ทางจังหวัดปราจีนบุรีจะจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี
(ครัง้ท่ี 46)  ระหวางวันท่ี 28 พฤษภาคม-6 มถุินายน 2553 ณ บรเิวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 5 หนาศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรี (หลังเกา) โดยกิจกรรมจะประกอบดวยการออกราน
จำหนายสินคาเกษตร การประกวดผลไมและผลิตภัณฑเกษตร
หนอไมยักษ ผลไมยักษ ผักยาว ไมประดับ ผลไมคุณภาพ และ
ผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร
ปราจนีบรุ ีการแสดงและมหรสพ เปนตน

ที่มา http://www.prachinburi.go.th/main.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดปราจีนบุรี

⌫⌫

กันยนี

ดอกปบ ดอกไมประจำจงัหวัด
รูปตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ตราสัญลักษณประจำจังหวัด

ไปไหนไปกัน
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แสงสองปญญา

ไมเศราโศกถึงปจจยัท่ีลวงแลว

พระผมูพีระภาคเจาตรัสตอบวา

ภกิษทุัง้หลายไมเศราโศกถึงปจจัยทีล่วงแลว

ไมปรารถนาปจจยัทีย่งัมาไมถงึ

เลีย้งตนดวยปจจัยทีเ่กดิข้ึนเฉพาะหนา

วรรณะ (ของภิกษทุัง้หลายน้ัน) ยอมผองใส

ดวยเหตุน้ัน เพราะความปรารถนาถึงปจจัยทีย่งัไมมาถึง

และความโศกถึงปจจัยทีล่วงแลว

พวกพาลภิกษจุงึซบูซีดเหมอืนตนออสด

ทีถ่กูถอนเสียแลว ฉะน้ัน

ไมควรคำนึงถึงสิง่ทีล่วงแลว

พระผมูพีระภาคเจาจึงไดตรัสดังนีว้า

บุคคลไมควรคำนึงถงึสิง่ทีล่วงแลว

ไมควรมงุหวงัสิง่ทีย่งัไมมาถึง

สิง่ใดลวงไปแลว สิง่นัน้กเ็ปนอันละไปแลว

และส่ิงทีย่งัไมมาถึงกเ็ปนอันยังไมถงึ

กบุ็คคลใดเหน็แจงธรรมปจจบัุนไมงอนแงน

ไมคลอนแคลนในธรรมน้ัน ๆ ได

บุคคลน้ัน พงึเจริญธรรมน้ันเนือง ๆ ใหปรุโปรงเถดิ


