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บทความ/ขอความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏใน “สลค.สาร”

เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย

2


3 สลค. Focus

6 สลค.สญัจร Update

8 มตคิณะรัฐมนตรท่ีีสำคัญ

11 นวตักรรมรอบโลก : แวนตานาโนครสิตอล

12 เกร็ดความรจูากเรือ่งท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี

13 CABINET dot THAIGOV

14 เรือ่งเลา..ชาวอาลกัษณ

15 ประหยดัพลงังาน : คดิกอนขับ

แคสตารทก็เสียน้ำมนัแลว

16 ไปไหน..ไปกนั.. : จงัหวัดอบุลราชธานี

17 คิดกลม ๆ  : เวลาเทากัน ทำไมบางคน

ทำงานไดมากกวา ?

21 เรือ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีสำคญั

23 ทองตางแดน : ราชอาณาจกัรเดนมารก (3)

25 ทองถ่ินควรรู

27 ห้ิงหนังสอื : ถามใหถูก พูดใหเปน

28 ธรรมเตอืนใจ

เดือนกรกฎาคมน้ี เปนเดือนท่ีมีวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ดวยกันถึง 2 วัน คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา นับเปน

โอกาสอันดีที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนท้ังหลายจะไดใชโอกาสน้ี

ในการทำบุญตักบาตร ฟงเทศน ฟงธรรม รักษาศีล เพ่ือชำระจิตใจ

ใหผองใส และสำหรับบางทานท่ีตั้งใจงดเวนอบายมุขตาง ๆ เชน

งดการฆาสัตวตัดชีวิต ไมกลาวคำเท็จ และงดการด่ืมสุรา ในชวง

เขาพรรษานี้ คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร ก็ขออนุโมทนาดวย

สลค.สารฉบับนี้ขอแนะนำคอลัมนใหม คือ “เกร็ดความรู

จากเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรี” ที่นำเสนอขอมูลและสาระความรู

ที่นาสนใจจากเรื่องตาง  ๆ  ที่สวนราชการจัดทำและนำเสนอ

คณะรัฐมนตรี นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลว สลค.สารฉบับนี้ก็ยัง

อัดแนนไปดวยคอลัมนประจำเชนเคย ซึ่งสามารถติดตามอานได

จากในเลม

หากทานผูอานทานใดตองการอาน สลค.สาร ฉบบัยอนหลัง

สามารถเขาไปดไูดทีเ่ว็บไซตของ สลค. www.cabinet.thaigov.go.th

และสำหรับทานผูอานทานใดที่สนใจจะแสดงความคิดเห็น

โปรดติดตอมายังคณะทำงานจัดทำ สลค.สาร ไดที ่ e-mail address:

boca@soc.go.th
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การศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
ณ ศนูยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอนอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2551 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางโฉมศรี

อารยะศิริ) ไดนำทีมขาราชการ สลค. จำนวน 36 คน ซึ่งประกอบดวยคณะทำงาน

ประจำศูนยประสานราชการใสสะอาด สลค. และผูแทนสำนัก/กองไปศึกษาดูงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ือง

มาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการศึกษาดูงานในคร้ังน้ีเปนการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบตักิารสราง สลค. ใสสะอาด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551

และแผนการจัดการความรขูอง สลค. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552

ผูอำนวยการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ

จังหวัดฉะเชิงเทรา (นางสาวสุดา  สวัสดิ์ธนาคูณ) ใหเกียรติบรรยายสรุป เรื่อง

“ตามรอยพระยุคลบาท จากหลักการสูการปฏิบัติจริง” คณะ สลค. ไดเย่ียมชม

นทิรรศการบานของพอ ตำนาน 28 ปเขาหินซอน และชมงานตาง ๆ ภายในศูนย อาทิ

ในชวงเดือนพฤษภาคม – มถุินายน 2551 ทีผ่านมา สลค. ไดมกิีจกรรมสำคญั ๆ ทีน่าสนใจถึง 3 กิจกรรม ซึง่จะขอนำเสนอ

ผานทางคอลัมน สลค. Focus ไดแก การศกึษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิณ ศนูยศกึษาการพัฒนาเขาหนิซอน

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ การศึกษาดูงานมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑการเรียนรู สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ

โดย 2 กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูใหแกบุคลากรของ สลค. และอีกกิจกรรมเปนการสัมมนาเรื่องการพัฒนากลไก

การประสานงานระหวางเจาหนาทีฝ่ายบรหิาร ฝายนิตบิญัญตั ิและองคกรอิสระในการดำเนนิงานตามรฐัธรรมนูญ ซึง่จดัขึน้

เพ่ือพัฒนากลไกการประสานงานระหวางหนวยงานฝายตาง ๆ ใหมปีระสิทธิภาพ
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เกษตรทฤษฎีใหม ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน การเล้ียงสัตวน้ำ การเกษตรย่ังยืน-การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การผลิตบอนสี การเล้ียงสัตว

เศรษฐกิจ และสวนปาสมุนไพรเขาหินซอน

เมือ่วนัท่ี 6 มถุินายน 2551 รองเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี (นางศรรีตัน รษัฐปานะ)

ไดนำทีมขาราชการ สลค. จำนวน 47 คน ศกึษาดงูาน ณ มวิเซียมสยาม พิพิธภัณฑการเรียนรู

สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ซึ่งเปนการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู

ของ สลค. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 โดย สลค. ไดรบัเกียรติจากรองผอูำนวยการ

สถาบันทานผชูวยศาสตราจารย พัชร ีชนิธรรมมติร และคณะเจาหนาท่ีสถาบนัใหการตอนรบั

และนำชมพิพิธภัณฑ

พิพิธภัณฑการเรียนรแูหงชาติเปนแหลงเรียนรทูีใ่หความรสูสูาธารณชนอยางร่ืนรมย

เพ่ือกอใหเกิดความงอกงามของสติปญญา การริเร่ิมสรางสรรค การสรางสำนึกรักและเขาใจผูคน บานเมืองและทองถิ่นของตน

ตลอดจนเชือ่มโยงความสัมพนัธในลกัษณะเครือญาติกับประเทศเพ่ือนบาน อนัจะนำไปสู

ความม่ันคงและสันติภาพในภูมิภาค การจัดแสดงจึงมุงเนนความเปนมาของผูคนและ

วัฒนธรรมในดินแดนประเทศไทยและอุษาคเนยซึ่งประกอบดวยเน้ือหา 4 เร่ือง คือ

พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติของอุษาคเนย พิพิธภัณฑผูคนและวัฒนธรรมในอุษาคเนย

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรประเทศไทย และพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาสังคม

และความเปล่ียนแปลง

การศกึษาดูงานมิวเซยีมสยาม พพิธิภัณฑการเรยีนรู
สถาบนัพิพธิภัณฑการเรยีนรแูหงชาติ
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การสมัมนาเร่ืองการพัฒนากลไกการประสานงาน ระหวางเจาหนาทีฝ่ายบริหาร
ฝายนิตบิญัญตั ิและองคกรอสิระในการดำเนนิงานตามรัฐธรรมนญู

เมื่อวันท่ี 20–22 มิถุนายน 2551 สลค. ไดจัดสัมมนาเร่ืองการพัฒนากลไกการประสานงานระหวางเจาหนาท่ีฝายบริหาร

ฝายนิติบัญญัติ และองคกรอิสระในการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมไอยรา ปารค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จังหวัดอุทัยธานี

ผูเขารวมประชุมประกอบดวยขาราชการและเจาหนาท่ีจากท้ัง 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และจากองคกรอิสระ จำนวน

ประมาณ 350 คน

การสัมมนาเริ่มโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกลาวเปดและบรรยาย เร่ือง การพัฒนากลไกการประสานงาน ระหวางเจาหนาท่ี

ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และองคกรอิสระในการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ ตอจากน้ันไดมีการแบงกลุมยอย ออกเปน 5 กลุม คือ

กลุม 1 รางกฎหมาย กลมุ 2 กระทถูาม ญัตต ิ รายงาน และขอสงัเกต กลุม 3 สนธิสญัญา อนุสญัญา ความตกลง กลมุ 4 การแตงต้ัง

ขาราชการระดับสูง ขาราชการการเมือง และคณะกรรมการ และกลุม 5 การประสานงานกับองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให

ผูเขารวมประชุมแตละกลุมไดระดมสมองตามหัวขอที่กำหนด ขอสรุปที่ไดจากแตละกลุมหลายประเด็นไดขอยุติแลว และยังมีประเด็นที่

สลค. จะรับไปดำเนนิการ เชน การจัดทำคมูอืการประสานงานในแตละงาน เปนตน สำหรบัสรปุการสัมมนาน้ัน ขณะน้ีอยรูะหวางการจัดทำ

และจะแจงใหหนวยงานทราบตอไป หากทานใดสนใจสามารถติดตอสอบถามไดที่สำนักนิติธรรม สลค.
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ตามท่ีไดสญัญาไวใน สลค.สารฉบับทีแ่ลววา ฉบบัน้ี จะกลับมา

update โครงการ สลค.สญัจร ตอ

เมือ่วนัพฤหัสบดท่ีี 29 พฤษภาคม 2551 ทมี สลค. นำโดย

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบการประชุม คุณสุชาติ วิภาสธวัช ไดสัญจร

ไปที ่สำนกังาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุร ี ทานรองเลขาธิการ ก.พ. ทานทัศนีย

ธรรมสทิธ์ิ  ซึง่เปนผปูระสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภาของสำนักงาน ก.พ.

นำทีมเจาหนาท่ีสำนักงาน ก.พ. จำนวน 112 คน ใหการตอนรับและ

รวมรับฟงการบรรยาย รวมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ

กระบวนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี นับเปนการสัญจรครั้งที่มี

ผู เขารวมรับฟงการบรรยายมากที่สุดเทา ท่ีเคยจัดมาเลยทีเดียว

บรรยากาศจึงเปนไปอยางคึกคัก

ตอมาวันเสารท่ี 31 พฤษภาคม 2551 กระทรวงแรงงาน

ไดเชิญทีม สลค. ใหสัญจรไปท่ีโรงแรมนิจิโกะรีสอรท แอนด คันทรีคลับ

จังหวัดกาญจนบุรี นับเปนการสัญจรไปยังตางจังหวัดเปนครั้งแรก

เพราะปกติจะไปสัญจรที่สวนราชการซึ่งตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร

หรือไมก็จังหวัดนนทบุรี การสัญจรคร้ังน้ีเปนกิจกรรมหนึ่งภายใต

การสัมมนาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

การเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และ

ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี

พ.ศ. 2548 ของกระทรวงแรงงานซ่ึงจดัระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม – 1

มิถุนายน 2551 โดยทานปลัดกระทรวงแรงงาน ทานจุฑาธวัช
  ⌫

 

⌫
 

⌫  ⌫

  ⌫  
⌫ 
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อินทรสุขศรี เปดการสัมมนา ทีม สลค.สัญจร ซึ่งนำทีมโดยผูเช่ียวชาญดานพัฒนาระบบการประชุม คุณสุชาติ  วิภาสธวัช ไดชี้แจง

เร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และบทบาท อำนาจหนาท่ี และภารกิจของผูประสานงานคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภา โดยมีเจาหนาท่ีจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเขารวมสัมมนา และดวยการท่ีเปนการสัญจรที่ตางจังหวัด

บรรยากาศโดยรวม จึงมีความเปนกันเองระหวางผูบรรยายและผูเขารวมรับฟง

การสญัจรครัง้สดุทายท่ีจะนำเสนอใน สลค.สารฉบบันีค้อื เปนการสญัจรไปทีก่ระทรวงกลาโหมเมือ่วนัศุกรท่ี 6 มิถนุายน 2551

โดยมี พลตรี พัชราวุธ  วงษเพชร ผูชวยผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม และขาราชการกระทรวงกลาโหม

จำนวน 29 คน ใหการตอนรับและรวมรับฟงการบรรยายเก่ียวกับกระบวนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี การจัดทำเร่ืองเสนอ

คณะรัฐมนตรีทั้งในสวนของเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองกฎหมาย การจัดทำและแจงมติคณะรัฐมนตรี การติดตามและรายงานผลการดำเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวนผูเขารวมรับฟงมีไมมากนักจึงทำใหมีโอกาสซักถามขอมูลจากทีม สลค.สัญจร ไดอยางเปนกันเอง

สวน สลค.สารฉบบัหนาจะมา Update ใหทราบวา สลค. ไดไปสญัจรทีไ่หนกันมาบาง
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เรือ่ง การยกเลกิหรือปรบัปรงุมตคิณะรฐัมนตรีเกีย่วกับสทิธิพเิศษของหนวยงานตาง ๆ

(องคการแบตเตอรี ่องคการฟอกหนงั โรงเรยีนสอนคนตาบอด สถานสงเคราะหเดก็พกิารและ

ทุพพลภาพปากเกร็ด มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนน ี(โรงเรยีนศรสีงัวาลย เดมิ) และรานสหกรณกองทัพภาคที ่3 จำกดั)

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2551 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี

ที่ใหสิทธิพิเศษแกหนวยงานตาง ๆ เน่ืองจากยุบเลิกหนวยงาน หรือไมมีภารกิจในการผลิต รับจางทำ จำหนาย ใหบริการ

หรอืหมดความจำเปนท่ีจะไดรบัสทิธิพิเศษตอไป หรอืมบีทบญัญัตทิีไ่มสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดงัน้ี

1. มตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวนัที ่2 ธันวาคม 2546 แจงตามนยัหนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร 0505/ว 290

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2546 เรื่อง สิทธิพิเศษขององคการแบตเตอรี่ เน่ืองจากมีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองคการแบตเตอรี่

พ.ศ. 2550 ตัง้แตวันท่ี 1 ตลุาคม 2550

2. มตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2512 แจงตามนยัหนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่สร 0403/ว 103

ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2512 เรือ่ง องคการฟอกหนัง กระทรวงกลาโหม ขอรบัสทิธิพิเศษ ขอใหกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ สัง่จาง

หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑจากองคการแตแหงเดียว เปนกรณีพิเศษโดยไมตองสืบราคาหรือประกวดราคา และมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2513 แจงตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0403/ว 80 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2513

เร่ือง ขอผอนผันไมตองทำสญัญาซ้ือขายและจาง เน่ืองจากมีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองคการฟอกหนัง พ.ศ. 2550 ตัง้แตวันท่ี

1 ตลุาคม 2550

3. มตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวนัท่ี 30 สงิหาคม 2509 แจงตามนยัหนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่สร 0403/ว 79

ลงวันท่ี 1 กันยายน 2509 เร่ือง สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ขอใหองคการและมูลนิธิ

สงเคราะหคนพิการ ไดรบัสทิธิในการจำหนายส่ิงผลติแกทางราชการ เฉพาะในสวนของโรงเรียนสอนคนตาบอด สถานสงเคราะห

เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด และมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(โรงเรียนศรีสังวาลย เดิม) เน่ืองจากปจจุบันไมไดจัดทำผลิตภัณฑจำหนายหรือมีผลิตภัณฑมากพอท่ีจะจำหนาย เปนเพียง

แตสอนการฝมือเล็ก ๆ นอย ๆ และดำเนินการเพ่ือฝกประสบการณและสงเสริมการสอนใหแกนักเรียนเทาน้ัน จึงไมมีความ

จำเปนแลวในสถานการณปจจุบัน

4. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2529 แจงตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่

นร 0203/7148 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2529 เร่ือง รานสหกรณกองทัพภาคท่ี 3 จำกัด ขอรับสิทธิพิเศษในการจำหนายเส้ือผา

เคร่ืองแตงกายทหารใหแกทางราชการ เน่ืองจากรานสหกรณกองทัพภาคท่ี 3 จำกัด ไดปดการดำเนินการไปแลวต้ังแตป

พ.ศ. 2532

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0505/ว 108 ลงวนัที ่12 มถุินายน 2551
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เรือ่ง การบรหิารระบบการเตอืนภัยพิบตัแิหงชาตแิบบบรูณาการ

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2551 ลงมติเห็นชอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

ภัยพิบัติธรรมชาติใหการสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติตามมติ

คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบตัแิหงชาติ (กภช.) ครัง้ท่ี 1/2551 วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2551 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี

(นายสุวิทย  คณุกิตต)ิ ประธานกรรมการบริหารระบบการเตือนภยัพิบตัแิหงชาตเิสนอ ดงัน้ี

1. ขอใหกระทรวงและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของบูรณาการงานดานเตือนภัย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อยางเปนระบบ ทั้งขั้นกอนเกิดภัย ขั้นขณะเกิดภัย และขั้นหลังเลิกภัย โดยยึดภารกิจของกระทรวงและประเภทของภัย

ที่เกิดขึ้น และใหศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ในฐานะทำหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารระบบ

การเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (กภช.) รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการอำนวยการ ประสานการจัดทำแผน

ปฏิบัติการเตรียมพรอมแบบบูรณาการกับกระทรวง และหนวยงานตาง ๆ โดย

เพ่ิมเติม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หนวยงานทางทหาร ตำรวจ และใหศูนย

เตือนภัยพิบัติแหงชาติ ในฐานะทำหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการ (Joint secretariat) ของคณะกรรมการบริหารระบบการ

เตือนภัยพิบัติแหงชาติ (กภช.) รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดทำ Workshop สัมมนาหาขอสรุป รวมท้ัง

ทำ Checklist เพ่ือบูรณาการงานอำนวยการประสานการปฏิบัติทุกฝายเพ่ือจัดทำเปนแผนและคูมือปฎิบัติการแจกหนวย

เก่ียวของอยางเรงดวน พรอมทัง้ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของแตงตัง้เจาหนาท่ีผปูระสานงาน (focal point) ในการติดตอประสานงาน

โดยประธานไดกำชับใหทุกหนวยงานพิจารณาผูเขารวมประชุมควรเปนผูรับผิดชอบโดยตรงและมีอำนาจในการตัดสินใจ

เพ่ือที่จะสรางเครือขาย มีความเขาใจตรงกัน และสามารถประสานงานได

การใหความรูเก่ียวกับภัยพิบัติเปนเร่ืองสำคัญ ที่ทำอยางไรใหคนในชาติมีความพรอมเผชิญกับภัยและ

ตระหนักรู โดยผานกระบวนการเรียนรูและการศึกษา โดยใหมีการดำเนินการประชาสัมพันธทางส่ือวิทยุโทรทัศนอยางท่ัวถึง

โดยเฉพาะโทรทัศน NBT ของกรมประชาสัมพันธ

ดานการแจงเตือนภัย คงใหดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบปฎิบัติของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ รวมทั้ง

การแจงเตือนภัยผานสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เพ่ือเปนเครือขายถายทอดไปยังโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจตามขอตกลง

ระหวางกัน  ในระหวางดำเนินการจะมีหนังสือแจงเพ่ือขอความรวมมือไปยังเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติในการแจงภัยเม่ือเกิดใหเปนไปตามขอกฎหมาย

2. ขอใหมีการฝกซอมการเตือนภัยและอพยพหนีภัยสึนามิ ประจำป 2551 รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพื้นที่

6 จังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน ในวันจันทรที่ 7 กรกฎาคม 2551 และขอแตงต้ังใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย  คุณกิตติ)

เปนประธานกรรมการจัดการฝกซอมการเตือนภัยและอพยพหนีภัยสึนามิ ประจำป 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เปนรองประธานกรรมการ ผูอำนวยการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เปนเลขานุการ

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 109 ลงวันท่ี 13 มถุินายน 2551

เรือ่ง แนวทางปฏบิตักิรณีการขออนุมัตใิชเงนิงบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจำเปน

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2551 นายกรัฐมนตรีเสนอวาเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติ

ใชเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรอืจำเปน เปนไปดวยความรอบคอบ เหมาะสม สอดคลองกบัขอเทจ็จรงิ

และความจำเปนเรงดวน ตลอดจนกำลังเงินงบประมาณท่ีมีอยู จึงใหสงเรื่องเก่ียวกับการขออนุมัติใชเงินงบกลางฯ

ใหสำนักงบประมาณพิจารณากอนทุกคร้ัง เพื่อดำเนินการตามข้ันตอนตอไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติ

เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 110 ลงวันท่ี 18 มถุินายน 2551
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เรือ่ง นโยบายการขอคนืท่ีดนิราชพสัดเุพือ่นำมาใหเกษตรกรเชาทำการเกษตร

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2551 ลงมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอท้ัง 2 ขอ

ดังน้ี

1. ใหกระทรวงตาง ๆ และสวนราชการสำรวจและสงคืนท่ีราชพัสดุที่ครอบครองไวเกินความจำเปนและหรือไมได

ใชประโยชนและสามารถทำเกษตรกรรมได ใหไดโดยประมาณไมต่ำกวา 1 ลานไร ภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรี

มีมติใหสงคืนท่ีดินราชพัสดุ

2. เมื่อไดรับคืนท่ีราชพัสดุจากสวนราชการ/หนวยงานตาง ๆ แลวใหกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรมไปตกลงรวมกันในการกำหนดแนวทางดำเนินการเพ่ือใหมีการนำ

ที่ดินดังกลาวไปใชเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดอยางเหมาะสมและเปนรูปธรรม เชน กำหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขเกษตรกรที่จะ

เขารวมโครงการ กำหนดจำนวนพ้ืนท่ีที่จะจัดใหเกษตรกรแตละครอบครัวเชา กำหนดจำนวนพ้ืนท่ีที่จะเพาะปลูกพืชไร

และพืชทดแทนพลังงานใหสมดุลและเหมาะสม สนับสนุนตนกลาสำหรับพืชไรและพืชทดแทนพลังงานท่ีมีสายพันธุดี

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต สนับสนุนและดูแลการจัดใหมีการพัฒนาดินและแหลงน้ำใหเหมาะสมแกการเกษตรแตละประเภท

โดยใหกระทรวงการคลังพิจารณากำหนดเง่ือนไขและอตัราคาเชาท่ีดนิใหเหมาะสมและเปนธรรมแกเกษตรกรรวมทัง้ใหรบัความเห็น

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดวย

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 111 ลงวันท่ี 18 มถุินายน 2551

เรือ่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการผูไดรับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือ

โควตาปกติ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 ใหถือเปนหลักปฏิบัติในโอกาสตอไปวา หากมีการเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองจนเปนเหตุใหขาราชการท่ีมาปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2544 ได คือ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 4 เดือน ก็ใหใชหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรี

วันท่ี 18 กันยายน 2544 ในการขอเล่ือนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง

รัฐบาลอันเปนผลใหมีผูที่ปฏิบัติงานใหกับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะรัฐมนตรีชุดเกาและชุดใหม และกรณีที่อาจมีคณะรัฐมนตรี

มากกวา 2 ชุด ในรอบการประเมินครั้งเดียวกันได ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานมีระยะเวลาไมครบ 4 เดือน ใหตนสังกัดพิจารณา

ประเมินผลงานชวงกอนมาชวยปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นกรณีพิเศษนอกเหนือ

โควตาปกติกรณีนี้ดวย และใหถือปฏิบัติตั้งแตการเล่ือนขั้นเงินเดือนในการเล่ือนขั้นวันท่ี 1 เมษายน 2551 เปนตนไป

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 112 ลงวันท่ี 27 มถุินายน 2551
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นวัตกรรมรอบโลกในฉบับที่ผาน ๆ มา จะเปนการพูดถึงนวัตกรรมในตางประเทศท้ังสิ้น มาถึงฉบับน้ี จึงขอแนะนำเทคโนโลยี

ทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทยบาง ซึง่ก็ไดแก “แวนตานาโนคริสตอล” แวนตาท่ีวาน้ีคอือะไร ใชทำอะไร และมคีณุสมบตัเิชนไร

หากใครเคยดูหนังฆาตกรรมหรือหนังแนวสืบสวนสอบสวนของตางประเทศ จะเห็นไดวา เมื่อเกิดคดีฆาตกรรมตาง ๆ ขึ้น

ก็จะมีกองพิสูจนหลักฐานเขาไปตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุวามีคราบเลือดหรือคราบวัตถุตาง ๆ ที่สามารถนำมาเปนหลักฐานไดหรือไม

ซึ่งไมวาประเทศใดในโลกก็คงมีหนวยงานเชนน้ีทั้งนั้น สำหรับประเทศไทย จะเรียกผูทำหนาท่ีนี้วา นักนิติวิทยาศาสตร โดยจะมีหนาท่ี

เขาไปตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ในท่ีเกิดเหตุ ซึ่งเจาหนาท่ีจำเปนตองเก็บหลักฐานทุกอยางใหไดมากท่ีสุดกอนท่ีจะนำหลักฐานเหลาน้ัน

ไปตรวจสอบตอไป หลกัฐานท้ังหมดถือเปนปจจยัท่ีสำคญัในการคล่ีคลายคดีตาง ๆ ดวยเหตุนี ้ เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถทำงานไดสะดวก

รวดเร็วย่ิงขึ้น นักวิทยาศาสตรไทยจึงไดคิดคน แวนตานาโนคริสตอล ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ

ที่จะชวยใหเจาหนาท่ีนิติวิทยาศาสตรสามารถมองเห็นสารคัดหล่ัง เชน คราบเลือด

คราบน้ำเหลือง คราบน้ำลาย หรือคราบอสุจิที่คนรายท้ิงรองรอยไว ณ จุดเกิดเหตุ ซึ่งสาร

บางอยางอาจมองไมเห็นดวยตาเปลาหรืออาจเปนเพียงคราบเล็ก ๆ ซึ่งอาจมองขามไป

แตดวยแวนตาดังกลาว จะทำใหเจาหนาท่ีสังเกตเห็นคราบของสารตาง ๆ ไดงายข้ึน

และรวดเร็วข้ึน

นาโนคริสตอล เกิดจากการนำผลกึของอนิเดียมออกซไินไตรต (Indium Oxynitride)

ซึ่งเปนสารประกอบออกซิเจน ไนโตรเจนของอินเดียมท่ีมีขนาดเล็กระดับนาโนเคลือบลงบน

เลนสแกวหรือพลาสติกโดยใชวิธีไอระเหย ซึ่งจะสงผลใหเลนสนั้นมีคุณสมบัติพิเศษ สามารถ

ตัดแสงในชวงความยาวคล่ืนของแสงที่แตกตางกัน แวนตานาโนคริสตอลจึงทำหนาท่ีเปน

ฟลเตอร ซึ่งสามารถตัดแสงสีน้ำเงิน เขียว และแดง รวมทั้งรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรือรังสียูวี

เมื่อนำเลนสที่เคลือบดวยนาโนคริสตอลมาทำแวนตานาโนเพ่ือใชในการตรวจ

หาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุดวยวิธีทางดานแสงยูวี จะชวยใหเจาหนาท่ีนิติวิทยาศาสตร

มองเห็นคราบเลือด คราบน้ำลาย คราบอสุจิ ลายน้ิวมือ และเสนใยตาง ๆ ไดชัดเจนขึ้น

เพราะบางคร้ังสารเหลาน้ีอาจไมสามารถสงัเกตเห็นไดอยางชดัเจนดวยตาเปลา การใชแวนตา

ดงักลาวจะเปนการเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแกเจาหนาท่ีนติวิิทยาศาสตรในการเก็บรวบรวมหลักฐาน

นอกจากน้ี แวนตานาโนคริสตอลยังสามารถนำไปใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดอีกดวย เชน

ใชทำแวนตาสำหรับแพทยที่ฉายรังสียูวีเพ่ือการรักษาหรือเพ่ือเสริมความงาม แพทยที่ใช

เลเซอรในการผาตัด หรือแวนตาสำหรับปองกันแสงและรังสีในการเช่ือมโลหะ เปนตน

เทคโนโลยีดังกลาวนับวามีประโยชนอยางมากทีเดียว เพราะเขามาชวยเพ่ิม

ศักยภาพในการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร ซึ่งจะสงผลใหการรวบรวมหลักฐาน

ในที่ เ กิดเหตุมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ตองชื่นชมนักวิทยาศาสตรไทยท่ีสามารถคิดคน

เทคโนโลยีที่มีประโยชนเชนน้ีขึ้นมาได

แหลงขอมลู : http://www.se-ed.com/Technology/ViewContent.aspx?IDtopic=586

TATSU
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รอยละ

สบัปะรด ลำไย ทเุรียน มังคุด
10%13.33%

86.67%

47.30%

90% 52.70%

76.67%

23.33%

ชนดิผลไม

การบริโภคภายในประเทศ      สงออก

ผลไม
รอยละ

ขาว มันสำปะหลงั ออย

30%45%

55%

29%

70% 71%

การบริโภคภายในประเทศ      สงออก

พชืไร

12

คอลัมนนี้จะนำเสนอขอมูลและสาระความรูที่นาสนใจจากเร่ืองตาง ๆ ที่เสนอ

คณะรัฐมนตรี ฉบับนี้เปนเร่ืองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งไดเสนอเร่ือง การจัดทำ

ยุทธศาสตรรองรับสถานการณวิกฤตอาหารและพลังงาน คณะรัฐมนตรีไดพิจารณา

และมีมติเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2551 เรื่องดังกลาวมีขอมูลท่ีนาสนใจเกี่ยวกับการใชพ้ืนที่

เพ่ือทำการเกษตรของไทย จึงนำมาเสนอ

ทีม่า : หนังสอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวนท่ีสดุ ที ่กษ 1304/2527 ลงวันที ่21 เมษายน 2551

คาดการณสัดสวนการบริโภคภายในประเทศและการสงออกสินคาอาหารสำคัญของไทย

1. ขาว

2. มันสำปะหลัง

3. ผลไม

สินคาอาหารของไทยท่ีสงออกเปนอันดับหน่ึงของโลก

พ้ืนท่ีทำการเกษตร

130.28 ลานไร

40.62%

* พ้ืนท่ีทัง้ประเทศ 320.7 ลานไร

พื้นท่ีทำการเกษตรของไทย

พ้ืนท่ีนอกภาคการเกษตร

190.42 ลานไร

(59.38%)

พืชอืน่ ๆ 7.08 ลานไร

(5.5%)

ขาวนาป 57 ลานไร

(44%)

ขาวนาปรัง 11 ลานไร

(8.5%)

ผลไม 27.7 ลานไร

(21%)

พืชไร 27.5 ลานไร

(21%)

การใชพืน้ท่ีทำการเกษตร (130.28 ลานไร)

ชนดิพืชไร



สลค.สาร
ปท่ี 16  ฉบบัที ่7  เดอืนกรกฎาคม 2551 13

CABINET dot THAIGOV ฉบับนี้มีหนังสือรายงานประจำป 2550 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) หรือ Annual

Report 2007 มาแนะนำ รายงานประจำปเปนเอกสารท่ีแสดงขอมูลและผลการดำเนินการตาง ๆ ที่สำคัญของหนวยงานตลอดป

งบประมาณทีผ่านมา

หากทานตองการรจูกั สลค. ในเร่ืองตาง ๆ เชน อำนาจหนาท่ี ภารกิจ และการแบงสวนราชการภายใน รวมท้ังผลการปฏิบตัริาชการ

ของ สลค. ฯลฯ หนังสอืรายงานประจำป 2550 สลค. จะตอบคำถามขางตนไดดทีีส่ดุ

ในปนี้ สลค. ไดปรับเปล่ียนโฉมหนังสือรายงานประจำป ใหมีสีสันสดใสสวยงาม (สีฟาน้ำทะเล) เน้ือหาดานในนาสนใจไมแพ

รูปลักษณภายนอก โดยนำผลงานเดนในรอบป 2550 มาเปน Highlight ในชวงแรก เชน คณะรัฐมนตรีกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นทิรรศการถาวรคณะรัฐมนตรไีทย

และนิทรรศการถาวรเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย นอกจากน้ีภายในเลมประกอบดวย 3 สวน คือ

1) ขอมูลภาพรวมของ สลค. : มีทำเนียบผูบริหาร ประมวลภาพกิจกรรมท่ีสำคัญ และขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ สลค. เชน

โครงสรางและอำนาจหนาท่ี อัตรากำลังและงบประมาณ

2) ผลการปฏิบตัริาชการของ สลค. : มผีลการปฏิบตัริาชการตามคำรับรองการปฏิบตัริาชการ และผลงานสำคัญในรอบป 2550

ของ สลค. โดยแบงตามภารกิจดานคณะรัฐมนตรี ดานการพัฒนากฎหมาย ดานราชการในพระองค และการพัฒนาองคกร

3) รายงานการเงิน

ทานสามารถเขาไปอานได โดยเขาไปทีเ่ว็บไซตของ สลค. http://www.cabinet.thaigov.go.th เลอืก “สลค.สาร/คมืูอ-รายงาน/

งานวจัิย” (บรเิวณเมนูดานซาย)  จากน้ันคลกิ “รายงาน”

 
www.cab ine t . tha igov .go . th
THAIGOVC
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โดย นายอาลกัษณ  พงษอาลกัษณ
 

(ตอจากฉบับที่แลว)

มงกุฎไทย ตัง้แตชัน้เบญจมาภรณมงกุฎไทย ขึน้ไป

แพรแถบยอของเคร่ืองราชอสิรยิาภรณและดุมเสือ้

เคร่ืองราชอสิรยิาภรณอนัมเีกียรติยศย่ิงมงกฎุไทย

มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณมงกุฎไทย ทวีตยิาภรณมงกุฎไทย ตรติาภรณมงกุฎไทย

จตัรุถาภรณมงกุฎไทย เบญจมาภรณมงกุฎไทย เหรียญทองมงกุฎไทย เหรียญเงินมงกุฎไทย

“แพรแถบยอของเค ร่ืองราช -

อิสริยาภรณ” เปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาขนาดเล็ก

มีสีตามสีแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ

โดยจะมีเคร่ืองหมายชั้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

ติดอยูบนแพรแถบ แตบางช้ันตราจะไมมี

เคร่ืองหมายช้ันเคร่ืองราชอิสริยาภรณติดอยู

แพรแถบยอของเคร่ืองราชอิสริยาภรณใช

ประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณในโอกาส

แตงกายเคร่ืองแบบปกติขาว เคร่ืองแบบ

ปฏิบัติราชการหรือเคร่ืองแบบปฏิบัติงานอ่ืน ๆ

ที่ผานมา นายอาลักษณ ไดพูดถึงเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

และเหรียญราชอิสริยาภรณไปแลว โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ

และเหรียญราชอิสริยาภรณดังกลาวจะใชประดับในโอกาส

แตงกายเคร่ืองแบบเต็มยศ และครึ่งยศ ตามท่ีมีหมายกำหนดการ

หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการใหแตงประดับในแตละ

โอกาสเปนคราว ๆ ไป อยางไรก็ตาม ยังมีการแตงกายแบบอ่ืน ๆ

ซึ่ ง ไมสามารถประดับเครื่ องราชอิสริยาภรณและเห รียญ

ราชอสิรยิาภรณขางตนได ดงันัน้ จงึมเีครือ่งหมายท่ีใชประดบัแทน

เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณ เพ่ือแสดงวา

ผูที่ประดับไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณตระกูล

และชั้นตราใดบาง รวมถึงเหรียญราชอิสริยาภรณที่ ไดรับ

พระราชทานดวย ซึ่งเราเรียกเคร่ืองหมายท่ีใชประดับแทนน้ันวา

“แพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณและดุมเสื้อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ”

ชางเผอืก ตัง้แตชัน้เบญจมาภรณชางเผอืก ขึน้ไป

แพรแถบยอของเคร่ืองราชอสิรยิาภรณและดุมเสือ้

เครือ่งราชอสิรยิาภรณอนัเปนทีเ่ชิดชย่ิูงชางเผอืก

มหาปรมาภรณชางเผือก ประถมาภรณชางเผือก ทวีตยิาภรณชางเผือก

ตริตาภรณชางเผือก จัตุรถาภรณชางเผือก เบญจมาภรณชางเผือก

เหรียญทองชางเผือก เหรียญเงินชางเผือก
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(อานตอฉบบัหนา)

“ดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ” ทำดวยแพรแถบ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณนำมาจีบเปนรูปดอกไม และประดับ

เครื่องหมายชั้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ แตบางชั้นตราจะไมมี

เครื่องหมายชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณเชนกัน ดุมเสื้อเครื่องราช-

อิสริยาภรณใชประดับแทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณในโอกาส

แตงชดุไทย และชุดสากล โดยจะประดับชัน้สงูสดุเพียงดวงเดียว

ตวัอยางแพรแถบยอของเหรียญราชอิสรยิาภรณ

สำหรับพระราชทานเปนบำเหน็จความชอบ

ในพระองคพระมหากษัตริย

และเหรียญสำหรับพระราชทานเปนท่ีระลึก

คดัลอกจากคมูอืประหยัดพลังงานเพ่ือประชาชน กระทรวงพลังงาน

⌫⌫⌫⌫⌫
1. หลีกเลีย่งการใชรถโดยไมจำเปน

1.1 ติดตอประสานงานผานระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร

เชน โทรศัพท โทรสาร อเีมล แคนีก็้นัง่แฮปปอยบูาน

1.2 ไปไหนใกล ๆ ใชรถจกัรยานหรือเดนิ ประหยัดน้ำมนั สรางสรรคหนุสวย

1.3 จอดแลวจรตอดวยรถไฟฟาหรือรถสาธารณะ

2. เตรียมความพรอม...กอนขับ

2.1 ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองยนต (Tune up) เปนประจำทุก 6 เดือน ประหยัดน้ำมันโดยเฉล่ีย 7% ลดปริมาณเขมา/ควันดำ

และยังปองกันอุบัติเหตุอีกดวย

2.2 เปาไสกรองอากาศทุก 2,500 กิโลเมตร และเปลี่ยนไสกรองใหมทุก 20,000 กิโลเมตร หากขับรถในท่ีมีฝุนมาก ใหเปาไสกรอง

เร็วข้ึนกวากำหนด หากไมทำความสะอาดจะเปลืองน้ำมันวันละ 65 ซีซี

2.3 เติมลมยางใหพอดี ตามระบุในคมูอื ยางท่ีมลีมออนกวาปกติ 6 ปอนด ทำใหการใชยางส้ันลง 10,000 กิโลเมตร และเปลอืงน้ำมนั

เพ่ิมอกี 3% วิธีสงัเกตลมยางออน...รถว่ิงไมออก พวงมาลัยหนัก

2.4 อยาใชทายรถเปนท่ีเก็บของ แบกน้ำหนัก...

แบกคาน้ำมัน หากขับรถโดยบรรทุกของท่ีไมจำเปน

ประมาณ 10 กิโลกรัม เปนระยะทาง 25 กิโลเมตร

สิน้เปลืองน้ำมนั 40 ซซีี

2.5 วางแผนกอนเดินทาง ศึกษาแผนท่ี เสนทางลัด

ขจัดปญหาหลงทางเสียเวลา
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ที่มา : http://province.prd.go.th/ubonratchathani

http://th.wikipedia.org

www.guideubon.com

www.ubonratchathani.go.th

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย โทร. 1672
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ความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ  ทีป่รากฏในคอลัมนนี ้เกิดจากคำถามท่ีผอูืน่ต้ังข้ึน จงึพรอมทีจ่ะรับการโตแยงในทุกประเด็น หากผอูานมีฉนัทะท่ีจะรังสรรค

ความคดิรวมกนัเพ่ือจดุประกาย “ความหวัง” ใหแกผอูืน่ รวมทัง้แกตวัเองดวย ทีบ่างคราวอาจ “เสยีหลกั” ไดเหมือนกัน



คำถามนีถ้าตอบแบบตรง ๆ ทือ่ ๆ ก็คอื เพราะคนแตละคนมคีวามสามารถไมเทากัน

(ทั้งน้ีตั้งอยูบนเง่ือนไขวา งานท่ีมอบหมายใหมีความยากงายใกลเคียงกัน หรือเปนงานท่ีมีลักษณะ

ที่ตองใชความรู ความสามารถ และทักษะคลายกัน)

คำวา “ความสามารถ” อาจจะมีหลายทานท่ีใหนิยาม

หรือคำจำกัดความ หรือคำอธิบายแตกตางกันไป แตที่นาจะเห็น

เหมือนกันก็คือ คำน้ีเปนคำรวม เปนคำท่ีมีความหมายกวาง

สิ่งที่จะนำเสนอใหพิจารณาตอไปนี้ ผูเขียนจะขอหมายรวม

ไวในคำวา “ความสามารถ” ที่กลาวตอบไวขางตน

ในเวลาท่ีเทากัน บางคนทำงานไดมากกวาบางคน (หรือ

หลาย ๆ คน) เพราะเหตุตอไปนี ้(เปนอยางนอย)

 ⌫

งานท่ีไดรบัมอบหมายยอมเปน “งาน” แนนอน แลวจะตองไปรอูะไรอีกหรือ ?

ขอความขางตนน้ีถูกตอง แตลองพิจารณาใหละเอียดลงไปอีกจะพบวา งานท่ีเราไดรบัมอบหมายมาหน่ึงชิน้น้ัน

เวลาลงมือทำจรงิ ๆ จะประกอบดวยงานยอย ๆ อกีหลายอยาง

งานหรือกิจกรรมยอย ๆ ที่เราคิดแตกออกมานี้จะมากนอยหรือจำเปนเพียงใดก็ขึ้นอยูกับวาเรามีความคิด

ที่วิจิตรพิสดารขนาดไหน แตก็มีอยูไมนอยท่ีหากพิจารณาจริง ๆ แลว บางงานยอยหรือบางกิจกรรมอาจจะไมจำเปน

ตองมีก็ได เม่ือเราไมตองทำงานท่ีไมจำเปนก็จะทำใหมีเวลาไปทำงานท่ีจำเปนตองทำมากข้ึน ซึ่งก็จะเก่ียวเน่ืองกับ

ขอตอไป



คนประเภทท่ีตองการความสมบูรณแบบไปเสยีทุกเร่ือง คงไมเขาใจขอนี ้หรอืไมก็ไมยอมรบั เพราะเม่ือใชคำวา

“ผลสัมฤทธ์ิ” ก็ควรจะตองหมายความวาดีสมบูรณทุกประการ จึงอยากจะขอใหลองพิจารณาเหตุผลตอไปนี้

งานทุกงานถึงเราจะคิดหรือไมคิด จะพูดหรือไมพูดก็เขาใจกันดีวามี “เวลา” เปนตัวกำกับ ยกเวนงานของ

ศิลปนอิสระที่ไมกำหนดวันแลวเสร็จ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เปนไปตามอารมณ แตงานท่ีเราทำอยูในท่ีทำงานท่ีเรากำลัง

กลาวถึงกันอยูนี้ยอมมี “เวลา” เปนตัวกำกับอยูเสมอทุกงาน และงานท่ีถือวาบรรลุเปาหมายหรือมีสัมฤทธิผล

ยอมหมายถึงงานท่ีเสร็จลุลวงดวยดีตามเวลาท่ีกำหนด
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ใครท่ีทำงานโดยคำนึงถึงเวลาควบคูไปดวยยอมตองเขาใจดีถาจะกลาววาคุณภาพของงานข้ึนอยูกับเวลา

หมายความวาถาใหเวลามากเราก็สามารถที่จะทำงานน้ันใหออกมาดีและมีคุณภาพมาก แตถาใหเวลานอย

ระดับคุณภาพอาจจะไดไมเทางานท่ีมีเวลาใหมากกวา แตในสาระสำคัญจะตองมีครบถวนถูกตอง เชน การจัดทำ

ขอมูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ถาใหเวลามาก เราก็อาจจะคนควาจากแหลงตาง ๆ ไดมาก แตถามีเวลาใหนอยขอมูลก็จะ

ไดนอย แตขอมูลที่นอยน้ันก็ควรจะมีคุณภาพ หมายถึงไดมาจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได การนำเสนอถูกตอง

การวิเคราะหเปนไปอยางมีคุณภาพเทาท่ีขอมูลจะอำนวย อะไรทำนองน้ี เปนตน งานอ่ืน ๆ ก็เชนเดียวกัน ถาเรา

ไมคำนึงถึงมิติในเรื่องของเวลา ทำไดไมเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดหรือที่ควรจะเปน

ตอใหมีขอมูลดีเพียงใดก็คงไมไดใชประโยชนเทาท่ีควร บางทีก็ไมไดใชเลย

ที่กลาวถึงเร่ืองน้ีเพราะอยากใหลองคิดถึงคำวา “ดีพอแลว” ซึ่งไมได

หมายความวาดีเลิศ ดีที่สุด แตดีพอสำหรับงานช้ินน้ันภายใตเง่ือนไขของเวลาหรือ

สถานการณขณะน้ัน ก็ ช่ือวาทำใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เหมือนกัน แตถาเรามัวแต

“ตะบ้ีตะบัน” หรือ “ประดิดประดอย” โดยไม “รูจักเวลา” ประโยชนที่จะเกิดจาก

งานน้ัน ยอมไมเทากับการทำไดตามเวลาท่ีควรจะเปน

⌫

ดูเหมือนประเด็นนี้เคยนำมากลาวไวบางแลวในฉบับกอน ๆ ที่ผานมา บางคนเมื่อไดรับมอบหมายงานมา

ก็จะเห็นภาพ นึกรูวิธีวาจะทำใหงานน้ันสำเร็จไดอยางไร ดวยวิธีการใดบาง ตองผานข้ันตอน (ที่จำเปน) อะไรบาง

แตบางคนคิดไมออกจริง ๆ วาจะทำอยางไร ถาไมถือตัวแลวกลาขอคำแนะนำหรือไตถามจากคนอ่ืนก็ยังพอทำเนา

แตจะมปีระเภทท่ีอยเูฉย ๆ  หรือไมก็ทำดยุ ๆ  ไปตามความเขาใจของตัวเองท่ียังไมชดัเจน ไมยอมถาม ไมยอมปรึกษาใคร

ผลสดุทายก็คอืงานออกมาไมใชอยางท่ีตองการ ตองรือ้ตองแกไขกันใหม นัน่คือตองเสียเวลากับการร้ือการแกไขท่ีวาน้ี

แทนท่ีจะเอาเวลาไปทำงานอ่ืน

⌫⌦

การมีภาพของวิธีการทำงานใหสำเร็จจำเปนท่ีจะตองมีความรูในขอน้ีประกอบกันดวย เพ่ือท่ีจะไดเตรียมรับ

และหาวิธีการแนวทางปองกันหรือแกไขไวกอน การจะมีความรูในเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้นไดนั้นจะตองอาศัยความเปน

ผทูี ่ “รอบร”ู และมี “จนิตนาการ” พอสมควร รใูนเร่ืองท่ีตวัเองจะทำ รใูนเร่ืองอืน่ ๆ ทีจ่ะเก่ียวของ รวมตลอดไปถึงรจูกั

บคุคลอืน่ ๆ ทีจ่ะเขามามีสวนในงานของเราดวย แลวจนิตนาการวา ความรเูหลาน้ันบอกเราไดหรอืไมวา นาจะมปีญหา

หรืออุปสรรคอะไร ลักษณะใดเกิดข้ึนระหวางการทำงานช้ินน้ันบาง



ขอนี้เราคงจะไดยินไดฟงกันบอย ๆ เวลาท่ีพูดถึงเร่ืองการบริหารเวลา เพราะเราไมไดรับมอบหมาย

ใหทำงานแคครั้งละชิ้นเดียว บางเวลาเขามาพรอม ๆ กันหลายช้ิน ถาจัดลำดับความสำคัญของงานแตละชิ้นไมได

ก็จะไมเสร็จสักช้ิน คำสำคัญในท่ีนี้คือจัดลำดับตาม “ความสำคัญของงาน” ไมใชจัดลำดับตาม “ความอยากจะทำ”

เพราะอยางหลังนี้เราก็จะเลือกทำชิ้นท่ีเราชอบกอน และท่ีจะเกิดขึ้นตามมาตอไปก็คือจะใชเวลาอยูกับชิ้นน้ัน

นานเกินความจำเปนดวย แตถาคำนึงถึงความสำคัญของงานน้ันแปลวาอยางนอยเราเห็นภาพและทราบแลววา

งานใดควรเสร็จเมื่อใดดวยคุณภาพระดับใด ควรใชเวลามากนอยเพียงใด ถาไดจัดลำดับงานไวแตละชิ้นแลว

การใชเวลาของเราก็จะเปนไปอยางมีเปาหมายท่ีชัดเจน
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ขอนี้ที่ยกข้ึนมาเพราะบางคนทำงานแบบใจสูแตลืมดูสังขารก็เลยทำใหการทำงานของเขานอกจาก

จะมีปญหาแลว ยังเปนท่ีนาปริเวทนาของคนอื่นดวย ที่กลาวกันวา “ใจเปนนาย กายเปนบาว” ตองใหเขาใจวา

เปนบางกรณีเทาน้ัน เพราะถาใจเปนนายทุกกรณี เราคงไมมีกรณีบางคนทำงานจนฟุบคาโตะทำงาน เพราะฉะน้ัน

การสรางสมดุลระหวางกายกับใจจึงเปนเร่ืองท่ีสำคัญท่ีเราตองคอยสังเกตความเปนไปของตัวเองเสมอ ในระยะยาว

คนท่ีสรางความสมดุลของทั้งสองอยางน้ีไดยอมทำงานไดมีประสิทธิภาพมากกวาคนท่ีเสียสมดุล ความมี

ประสิทธิภาพน้ีก็หมายถึง ทำงานไดมากกวาและไดดีกวาดวย



ประเด็นน้ีเก่ียวเน่ืองกับขอที่ผานมา นอกจากจะรูจักการสรางสมดุลใหแกรางกายและจิตใจแลว ยังตอง

รูลึกลงไปอีกวาตัวเราเองจะทำงานอะไร ประเภทไหนไดดีในเวลาใด ทั้งน้ีเพ่ือเราจะไดใชเวลาแตละวันของเราใหได

ประโยชนมากท่ีสุด บางคนหัวสมองจะแลนในตอนเชา แตกลับไปใชเวลาน้ันน่ังคุย

นั่งอานหนังสือพิมพหรือฟงเร่ืองสัพเพเหระ แทนท่ีจะคิดหรือทำงานท่ีสำคัญ ๆ

หรอืเร่ืองใหญ ๆ ครัน้พอตอนบาย ๆ งวง ๆ ซมึ ๆ กลับจะหยิบงานท่ีตองใชความคิด

มาทำ แบบนีเ้รียกวาไมรจูกัธรรมชาติตัวเองและใชเวลาของตัวเองอยางไมเหมาะสม

ประสทิธิภาพก็ไมเกิดเทาท่ีควร จะทำก็ทำได แตเชือ่วาการใชเวลาท่ีฝนกับธรรมชาติ

หรือทำงานท่ีไมสอดคลองกับเวลาท่ีเหมาะของตัวเอง ไมนาจะเปนการทำงาน

ที่มีประสิทธิภาพ

⌫

อยางท่ีเรียนในตอนตนวา เวลางานเขามาพรอมกันหรือทยอยเขามาเร่ือย ๆ หลาย ๆ ชิ้น การจัดลำดับ

ความสำคัญของงานแตละช้ินเปนเร่ืองสำคญั ใหรวูาจะทำช้ินใดกอนหลัง ทีก่ลาวไปแลวบางวา งานบางงานเราไมคอย

คิดวาเราควรใหเวลาแกงานช้ินน้ันมากนอยยาวนานแคไหน ถาไมคิดเร่ืองนี้การจะจัดสรรหรือแบงเวลาใหงาน

แตละชิ้นก็ทำไมได บางคนทำงานไดทีละอยาง หมายถึงวาถางานน้ีไมเสร็จก็เปนอันวาไมตองพูดถึงงานอื่นเลย

แลวย่ิงถาหลงเพลดิเพลนิใชเวลากับงานทีท่ำอย ู “เกินความจำเปน” เวลาท่ีเทากันก็จะทำใหคนเชนน้ีทำงานไดไมมาก

ขอนี้กำลังจะสื่อวาบางครั้งในหนึ่งวันเราอาจทำงานหลายชิ้นได เชน เชารางหนังสือเพ่ือสงพิมพตอนบาย ชวงบาย

ระหวางรอพิมพก็หยิบชิน้อืน่มาทำก็ได ไมใชนัง่รองานชวงเชาอยเูฉย ๆ

⌫⌫

ไมแนใจวาท่ีถูกท่ีควรขอนี้ควรจะเปนขอตน ๆ แทนท่ีจะอยูทาย ๆ หรือไม

ที่นาแปลกก็คือบางคนไดชื่อวาเปนคนทำงานดี แตขณะเดียวกันก็เปนคนท่ีขาด

ความมุงมั่น ที่สองลักษณะมาอยูรวมกันไดก็เพราะคนทำงานดีคนน้ันมักจะรอใหเวลา

จวนเจียนจะหมดแลวจึงจะอดหลับอดนอนเพ่ือทำงานน้ันใหเสร็จ ก็เพราะเปนคนเกง

จึงทำไดเชนน้ัน แตเคยคิดหรือไมวาถาเปนคนมุงมั่นเขานาจะผลิตงานช้ินน้ันไดดีกวาน้ัน

ไมตองทำตัวเองใหลำบากถึงขนาดน้ัน (และไมทำใหหัวหนาหายใจไมสะดวกเพราะ

กลัวงานเสร็จไมทันดวย) ปญหาคือขณะรอเวลาใหจวนเจียนน้ันกลับไมไดทำงานอ่ืนดวย

(ไมแนใจวาจะก่ึง ๆ จะข้ีเกียจดวยหรือไม ?)
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 ⌫

ขอนี้เปนหัวใจของการทำทุกส่ิงทุกอยางท่ีจะใหไดผลดี ปกติคนเรา

จะมีสมาธิในการทำส่ิงตาง ๆ อยูในระดับหน่ึง บางคนออนไหวตอส่ิงภายนอก

ที่มากระทบมาก (หรือพูดแบบธรรมดาวา “วอกแวก”) ใจไมนิ่ง ทำอะไรอยู

ก็พาลจะไปนึกไปคิดถึงเร่ืองอื่น ๆ ที่ไมเก่ียวกับสิ่งท่ีทำอยูเสมอ ๆ ไมสามารถ

จดจออยู กับสิ่งท่ีทำ ซึ่งเราคงไมคิดวาการท่ีเราเบนความคิดความสนใจ

ออกไปจากสิ่งที่กำลังทำตรงหนาน้ันบอย ๆ จะทำใหเสียเวลา แตลองทดลอง

กับตวัเองและสงัเกตดูจะพบวาขอนีเ้ปนความจรงิ เวลาท่ีเราเสียไปเลก็ ๆ นอย ๆ

แบบท่ีเราไมรูสึกตัวน้ี รวมแลวก็เปนเวลาท่ีมาก มากพอท่ีคนอ่ืนจะใชทำงาน

ไดอีกสักชิ้น ในขณะท่ีเราวนเวียนอยูกับงานชิ้นเดิม

ทัง้ 10 ขอนีท้ีน่ำเสนอมาขางตนมาจากประสบการณและเทาท่ีคดิออก

หัวขอที่ถามมาคร้ังน้ีพูดถึงปริมาณงาน ซึ่งถาจะพิจารณาดี ๆ แลว จะเห็นวาท้ัง

10 ขออยางนอยน้ีมคีวามสมัพนัธเก่ียวเน่ืองทีจ่ะทำใหเกิดคณุภาพท่ีดแีกงานดวย

อยางท่ีเรียนแลววาคุณภาพของงานสัมพันธกับเวลาท่ีใหใชในการทำงาน

แตละงาน สองอยางน้ีจะเปนสัดสวนผกผันกันเทาไหรยอมตางกันไป

ประเด็นสำคัญท่ีขอเนนก็คือเราไมควรเล็งผลเลิศเต็มรอยทุกงาน

ขอแต “ดีพอแลว” สำหรับงานช้ินน้ัน ๆ ก็จะทำใหการทำงานของเรา

ไมทำใหเราลำบากยากเข็ญจนกลายเปนเกลียดหรือไมชอบการทำงาน

(เวลาท่ีหัวหนาเห็นใครไมทำงานก็อยาเพ่ิงคิดวาเขาข้ีเกียจทำงาน

เพราะจริง ๆ แลวอาจเปนเพราะเขาเข็ดการทำงานกับหัวหนาท่ีเล็งผลเลิศจาก

งานมากไปก็ได)

ทั้งหมดที่กลาวมาเปนคำรวม ๆ ที่บงบอกถึง “ความสามารถ”

ของแตละคนท่ีมีไมเทากัน และมีผลใหผลิตงานออกมาตางกัน ทั้งปริมาณ

และคุณภาพ จริง ๆ แลวยังมีปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอเร่ืองน้ีดวย อยางเชน

ตัวหัวหนาเองน่ันแหละท่ีบางคร้ังท่ีทำใหลูกนองไมเปนอันทำงาน ซึ่งถาสนใจ

อาจจะนำมาเปนประเด็นไดในฉบบัตอ ๆ ไป
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*   ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่www.ratchakitcha.soc.go.th




⌫*

 ⌫⌫⌫⌫⌫

ตัง้แตวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551

เลม 125  ตอนท่ี 67 ก วันท่ี 13 พฤษภาคม 2551 หนา 1

 ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  

ตัง้แตวันท่ี 9 มถุินายน 2551

เลม 125 ตอนที ่72 ก วันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 หนา 1

 ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

ปรับปรุงอัตราคารักษาพยาบาลท่ีใหนายจางจายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ

ทางเศรษฐกิจในปจจบุนั

เลม  125 ตอนท่ี 67 ก วันท่ี 13 พฤษภาคม 2551 หนา 2

 ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  

กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ เพ่ือกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการบริหารจัดการ

ดานท่ีอยูอาศัยของประเทศ

เลม 125 ตอนพิเศษ 88 ง วันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 หนา 1

 ⌫ ⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌫   

ปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ินใหเหมาะสมย่ิงข้ึนและสอดคลองกับ

พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2550

เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง วันท่ี 21 พฤษภาคม 2551 หนา 1

  ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
   ⌫      ⌫      ⌫      ⌫      ⌫   

ปรับสัดสวนการเบิกจายเงินรางวัล (เงินเพ่ิมพิเศษ) จากเดิมท่ีจัดสรรใหผูบริหารในอัตรารอยละเจ็ดสิบ และรอยละสามสิบ

เปนเงินรางวัลใหแกขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานของรัฐของสวนราชการและจังหวัด เปนสัดสวนในอัตราเทา ๆ กัน คือ

รอยละหาสิบ

เลม 125 ตอนพิเศษ 87 ง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2551 หนา 2
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 ⌫⌫⌫⌫⌫
          

กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกูยืมเงิน การจายเงิน การชำระเงินกูยืมคืน การประนอมหน้ีและการตัดหน้ีสูญ

เพ่ือใชจายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

เลม 125 ตอนพิเศษ 87 ง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2551 หนา 3

   ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫
⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫⌫


กำหนดใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพยรอยละศูนยจุดศูนยหน่ึง สำหรับกรณี

สนบัสนนุการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยทีเ่ปนอาคารทีอ่ยอูาศยัประเภทบานเด่ียว บานแฝด บานแถว และอาคารพาณิชย หรอือาคารดงักลาว

พรอมที่ดินซึ่งมีเน้ือที่ไมเกินหน่ึงไรและมิใชที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือ

องคการของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหนาท่ีทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย

เลม 125  ตอนพิเศษ 79 ง วันท่ี 2 พฤษภาคม 2551 หนา 1

           
          

ยกเลิกมาตรการการควบคุมการขนยายขาวเปลือกหรือขาวสารอยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งสองอยาง เพ่ือใหเกิดความคลองตัว

และไมเปนอุปสรรคในการซ้ือขายขาวเปลือกระหวางผูประกอบการโรงสีและเกษตรกร

เลม 125 ตอนพิเศษ 88 ง วันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 หนา 41

           

กำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำในจงัหวัดตาง ๆ เพ่ือใชบงัคับแกนายจายและลูกจางทุกคน โดยใหมผีลใชบงัคับต้ังแตวันท่ี 1 มถุินายน

2551

เลม 125 ตอนพเิศษ 88 ง วันที ่29 พฤษภาคม 2551 หนา 42

           

กำหนดวิธีการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภา รองประธานสภา เร่ืองหรือกิจการอันเปนอำนาจหนาท่ีของ

คณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติหนาท่ีและองคประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ

การเปดเผยการลงมติ การต้ังกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป และการรักษาระเบียบและความเรียบรอย

เลม 125 ตอนพิเศษ 79 ง วันท่ี 2 พฤษภาคม 2551 หนา 9

22



สลค.สาร
ปท่ี 16  ฉบบัที ่7  เดอืนกรกฎาคม 2551

                    

World Traveler






หลังจากท่ีไดรับรองไวในฉบับที่แลววาทองตางแดนฉบับเดือนกรกฎาคมจะนำเสนอเร่ืองที่นาสนใจของเดนมารก

ใหผูอานไดติดตามกัน จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบงานสนับสนุนการทำงานของคณะรัฐมนตรีไทยกับตางประเทศ*

พบวากลไกการตัดสินใจในการบริหารราชการแผนดินท่ีสำคัญท่ีสุดของเดนมารก คือ คณะกรรมการรัฐมนตรี (Cabinet

Committee)

คณะกรรมการรัฐมนตรีของเดนมารก

เน่ืองจากลักษณะสำคัญของการบริหารราชการแผนดินของเดนมารกคือ Departmental Autonomy ซึ่งหมายถึง

การท่ีแตละกระทรวงมีการทำงานท่ีแยกเปนอิสระจากกันชัดเจน รัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงจะมีนโยบายของตนเอง

ในขณะท่ีนโยบายของรัฐบาลเปนเพียงการรวบรวมนโยบายของแตละกระทรวงเขาดวยกัน โดยไมไดมีการบูรณาการท่ีชัดเจน

นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวาเดนมารกมีการประสานงานระหวางกระทรวงนอย แมวารัฐมนตรีของแตละกระทรวงจะมี

นโยบายในเร่ืองที่เช่ือมโยงกัน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดปญหาในการบริหารประเทศในภาพรวมได นอกจากน้ี ภาระงานของ

คณะรัฐมนตรีมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหคณะรัฐมนตรีมีเวลาจำกัดในการอภิปรายหรือหารือกันไดอยางเต็มที่

กอนตัดสินใจ ประเทศเดนมารกจึงจัดตั้ง “คณะกรรมการรัฐมนตรี” ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปนกลไกในการประสานงานระหวาง

กระทรวงแลว ยังถือเปนการผอนคลายความตึงเครียดใหแกคณะรัฐมนตรี (Providing relief for the cabinet) คณะกรรมการ

รัฐมนตรีชวยผอนงานบางประเภทใหแกคณะรัฐมนตรี โดยการทำหนาท่ีหารือระหวางหนวยงานและหาขอยุติ เพ่ือเตรียม

แนวทางการตัดสนิใจสำหรบัคณะรัฐมนตร ีหรือตดัสนิใจขัน้สุดทายในบางประเด็นแทนคณะรัฐมนตร ีอยางไรก็ตาม การตัดสนิใจ

ในบางเร่ืองที่มีความออนไหวทางเศรษฐกิจหรือการเมือง ก็ยังคงตองเปดใหมีการอภิปรายและการตัดสินใจในการประชุม

คณะรัฐมนตร ี เชน เร่ืองความสัมพนัธกับสหภาพยุโรป เปนตน

คณะกรรมการรัฐมนตรีของเดนมารกสามารถแบงออกไดเปน 4 รปูแบบ คอื

1. คณะกรรมการรัฐมนตรีที่ทำหนาท่ีรับผิดชอบการประสานงานท่ัวไปของรัฐบาล (General Government

Coordination) คณะกรรมการรัฐมนตรีรูปแบบน้ีมีทั้งชุดท่ีรับผิดชอบในการประสานงานระหวางรัฐมนตรีหรือระหวาง

กระทรวง และคณะกรรมการรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเร่ืองการประสานนโยบายท่ัวไปของรัฐบาล

2. คณะกรรมการรัฐมนตรีซึ่งมีหนาท่ีประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือดำเนินการเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือ

ในเร่ืองของกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงโดยเฉพาะ (Sector Coordination)

* โครงการศึกษาเปรียบเทียบระบบงานสนับสนุนการทำงานของคณะรัฐมนตรีไทยกับตางประเทศ

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www.cabinet.thaigov.go.th
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3. คณะกรรมการรัฐมนตรทีีม่งุเนนการแกไขปญหาท่ีเกิดขึน้ (Trouble-Shooting Type) โดยหนาท่ีของคณะกรรมการ

รัฐมนตรีชุดนี้มีเปาหมายคือ ประสานนโยบายรัฐบาลในประเด็นท่ีมีนัยและมีผลกระทบท่ีมีความออนไหว (Sensitive)

ทางการเมืองสูง

4. คณะกรรมการรัฐมนตรีที่ไมไดมุงเนนจัดการกับประเด็นทางนโยบาย แตมุงเนนที่การนำนโยบายของรัฐบาล

ไปดำเนินการปฏิบัติใหเห็นผล ซึ่งความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐมนตรีรูปแบบน้ีจะทำการตัดสินใจประเด็นตาง ๆ

ที่เก่ียวของกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีความออนไหวมากจนไมอาจปลอยใหขาราชการหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง

ไปตดัสนิใจเองได

ปจจุบันน้ี เดนมารกมีคณะกรรมการรัฐมนตรีประมาณ 25 ชุด และมีการกำหนดไวในพระราชบัญญัติอยางชัดเจน

วากอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะทำการตัดสินใจเร่ืองใด จะตองปรึกษาหารือคณะกรรมการรัฐมนตรีกอน เชน ในดาน

การตางประเทศ พระราชบัญญัตเิดนมารกฉบบัที ่ 54 (Denish Act No.54) วาดวยคณะกรรมการนโยบายดานการตางประเทศ

(Foreign Policy Committee) ไดกำหนดไววา รัฐบาลควรปรึกษาหารือกับคณะกรรมการรัฐมนตรีที่เก่ียวของกอนที่จะ

ทำการตัดสินใจใด ๆ ที่สำคัญเก่ียวกับนโยบายดานการตางประเทศ  โดยคณะกรรมการรัฐมนตรีชุดน้ีจะอภิปรายเก่ียวกับ

เร่ืองท่ีมีความสำคัญตอนโยบายการตางประเทศของเดนมารก  บนพื้นฐานของขอมูลท่ีไดรับจากรัฐบาล นอกจากน้ี หนาท่ี

สำคัญอีกประการหน่ึงของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามท่ีไดกำหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรเดนมารกคือ

คณะกรรมการรัฐมนตรมีหีนาท่ีในการรกัษาความลบัทีเ่ก่ียวของกบัการหารือหรอืการอภปิรายตาง ๆ (Duty of Confidentiality)

และจะตองไมนำเอาสิ่งที่ไดรับรูจากที่ประชุมออกมาเผยแพรตอสาธารณะ

ฉบบันีท้องตางแดนขอลาไปกอน ฉบบัหนาจะเปนเร่ืองอะไรน้ัน โปรดติดตาม

สำนกันายกรัฐมนตรีเดนมารก

บันไดข้ึนไปสูชั้นบนของตัวอาคาร

“The Oak Room”

ใชสำหรับการประชุมที่เปนทางการ

“The Hall of Mirrors”

ใชเปนสถานท่ีสำหรับการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี

การแถลงขาว และพิธีการอ่ืน ๆ

The Oval Room

หองทำงานของนายกรัฐมนตรี
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เรือ่งเสรจ็ท่ี 70/2551

บนัทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เรือ่ง ผลของการปฏบิตัหินาทีข่องผบูรหิารและสมาชกิสภาเทศบาลภายหลงัพนจากตำแหนง

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินไดมหีนังสอื ที ่มท 0804.3/8044 ลงวันท่ี 25 มถุินายน 2550 ถึงสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา สรุปความไดวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดหารือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร

และสมาชิกสภาทองถ่ินหลังพนจากตำแหนง กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีมติในการประชุม ครั้งท่ี 120/2549 (34) เม่ือวันท่ี 14

พฤศจิกายน 2549 สั่งใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรอียธุยา เขตเลอืกตัง้ที ่ 1 จำนวน 5 คน ใหม แตโดยท่ีเทศบาลตำบลหวัเวียงไดรบัหนังสอืแจงมตดิงักลาว เมือ่วันที ่ 6 ธันวาคม

2549 ทำใหนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงท้ัง 5 คน ไมทราบถึงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

และไดปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2549 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงหารือวา การปฏิบัติหนาท่ีใด ๆ ที่ไดดำเนิน

ไปของนายกเทศมนตรีตำบลหวัเวียงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียง ตัง้แตวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2549

จะมีผลตามกฎหมายหรือไม ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กำหนดใหคำส่ังทางปกครองมีผลใชยันบุคคลต้ังแตขณะท่ีผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป ดังน้ัน แมคำส่ังของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีกำหนดใหมีการเลือกต้ังใหมตามมาตรา 98 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2546 จะมีผลทำใหผูไดรับเลือกตั้งเดิมพนจากตำแหนงนับตั้งแตคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำส่ังใหเลือกตั้งใหมก็ตาม แตเมื่อ

ผูไดรับเลือกต้ังเดิมยังไมไดรับทราบถึงคำส่ังดังกลาว คำส่ังน้ันจึงไมสามารถใชยันตอผูไดรับเลือกตั้งเดิมได และกิจการท่ีผูไดรับ

เลือกต้ังเดิมไดกระทำไปตามอำนาจหนาท่ีโดยสุจริตกอนวันท่ีไดรับแจงคำส่ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม

ไมไดรับการกระทบกระเทือนแตอยางใด

นอกจากน้ัน ยังมปีญหาเก่ียวกับการจายเงินเดือน เงินคาตอบแทน ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรีตำบลหวัเวียง

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงท้ัง 5 คน วาจะจายใหจนถึงเม่ือใด ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เห็นวา นายกเทศมนตรี

ตำบลหัวเวียงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงท้ัง 5 คน มีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอ่ืน

จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเปนวันกอนวันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคำสั่งใหมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงใหม  ทั้งน้ี ตามขอ 3 ประกอบกับขอ 5 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน

เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดำรงตำแหนง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดำรงตำแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอืน่ของนายกเทศมนตรีฯ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2548

โดยท่ีปญหาดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายและยังไมมีแนวทางปฏิบัติมากอน ดังน้ัน เพ่ือใหการพิจารณาเปนไปโดยถูกตอง

รอบคอบ และเปนธรรมกับทุกฝาย จึงหารือวา ความเห็นของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาวขางตนถูกตองหรือไม อยางไร

⌫
⌫⌦
⌫ 
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยไดรับฟงคำชี้แจงจากผูแทนกระทรวงมหาดไทย

(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และผูแทนเทศบาลตำบลหัวเวียง แลว เห็นวา

เมื่อไดพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545

การท่ีจะใหความหมายของขอความวา “วันท่ีมีคำส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม” ตามตัวอักษรโดยหมายความถึง วันท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งมีคำสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ยอมจะเปนผลใหขอความดังกลาวท่ีปรากฏในตอนตนวา “...ใหผูไดรับเลือกต้ังเดิมพนจาก

ตำแหนงนับแต...วันท่ีมีคำส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม...” และท่ีปรากฏในตอนทายวา “แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีผูนั้นไดกระทำ

ไปในหนาท่ีกอน...วันท่ีมีคำสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม” ขัดแยงและไมสอดคลองกัน ดังจะเห็นไดจากหากใหความหมายของขอความวา

“วันท่ีมคีำส่ังใหมกีารเลือกต้ังใหม” ทีป่รากฏในตอนทาย หมายความถึง วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมคีำส่ังใหมกีารเลือกต้ังใหมแลว

ในกรณีนี้ก็จะเปนผลใหผูไดรับเลือกตั้งเดิมพนจากตำแหนงนับแตวันท่ีมีคำส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมและยอมไมมีเหตุผลใดที่จะตอง

กำหนดรองรับกิจการท่ีผูไดรับเลือกตั้งเดิมไดกระทำไปในหนาท่ีกอนวันท่ีมีคำส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมอีก เน่ืองจากกิจการท่ีผูไดรับ

เลือกต้ังเดิมไดกระทำไปกอนวันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมีคำส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมนั้นยอมเปนการกระทำไปในหนาท่ีในระหวาง

ที่ยังอยูในตำแหนงและชอบดวยกฎหมายโดยไมตองรองรับกิจการดังกลาวไวแตอยางใด ดวยเหตุนี้ จึงไมอาจใหความหมาย

ของขอความวา “วันท่ีมีคำสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม” ที่ปรากฏในความตอนตนและในความตอนทายของมาตรา 98 วรรคหน่ึง

เปนเชนเดียวกันได แตจะตองพจิารณาถึงเจตนารมณของบทบญัญัตดิงักลาวเปนหลกั กรณีดงักลาวน้ีจงึถือไดวาขอความวา “วันทีม่คีำสัง่

ใหมีการเลือกต้ังใหม” ในความตอนทายหมายความถึง วันท่ีผูไดรับเลือกต้ังเดิมไดรับทราบคำส่ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ใหมกีารเลือกตัง้ใหม เพ่ือใหบทบญัญัตมิาตรา 98 วรรคหน่ึง มผีลใชบงัคับโดยสอดคลองกัน

จากขอเท็จจริงท่ีหารือมา การท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังไดมีคำส่ังใหมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงและสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกต้ังท่ี 1 จำนวน 5 คน ใหม เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549

แมจะเปนผลใหนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงท้ัง 5 คน จะตองพนจากตำแหนงต้ังแตวันท่ี 14

พฤศจิกายน 2549 ก็ตาม แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงท้ัง 5 คน

ยังคงปฏิบัติหนาท่ีในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียง เน่ืองจากมิไดทราบถึงคำสั่งของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และปฏิบัติหนาท่ีติดตอกันจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ซึ่งเปนวันที่เทศบาลตำบลหัวเวียงไดรับคำสั่งของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังใหมีการเลือกต้ังใหม และโดยท่ีมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณที่จะรองรับกิจการท่ีผูไดรับเลือกต้ังเดิมไดกระทำไปในหนาท่ีกอนวันท่ีไดรับทราบคำส่ัง

ใหมีการเลือกต้ังใหม ในกรณีนี้ จึงเปนผลใหกิจการท่ีนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงท้ัง 5 คน

ไดกระทำไปตามอำนาจหนาท่ีภายหลังวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 จนถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2549 ซึ่งเปนวันท่ีเทศบาลตำบลหัวเวียง

ไดรับคำส่ังใหมีการเลือกต้ังใหมไมถูกกระทบกระเทือนและมีผลใชได

สำหรับเงินเดือน เงินคาตอบแทน ผลประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

หัวเวียงท้ัง 5 คน ในระหวางวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2549 นั้น เมื่อปรากฏวานายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง

และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวเวียงท้ัง 5 คน ยังคงปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงอยูในชวงระยะเวลาน้ัน จึงยอมมีสิทธิที่จะไดรับเงินเดือน

เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดไวในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิก

สภาเทศบาลท่ีดำรงตำแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดำรงตำแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547

                                                                                                                                (ลงชือ่)           พรทิพย จาละ

(คุณพรทิพย จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มกราคม 2551

สามารถดูขอมลูเพ่ิมเตมิไดที ่www.krisdika.go.th
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⌫⌫⌫⌫⌫
Fletcher Peacock เปนนักเขียนชาวแคนาดา สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทในสาขาสังคมสงเคราะหศาสตร ดานการส่ือสารเพ่ือการ

แกไขปญหา มีอาชีพเปนท่ีปรึกษาและนักฝกอบรมที่มีชื่อเสียงเก่ียวกับ

การแกไขปญหาดานความขัดแยง และการทำงานเปนทีม เขียนหนังสือ

แนวจิตวิทยาไวหลายเร่ือง ซึ่งลวนแตเปนหนังสือที่ติดอันดับขายดี โดยเฉพาะ

เรือ่งถามใหถูก พูดใหเปนเลมนี้

หนังสือถามใหถูก พูดใหเปน (Water the Flowers Not the Weeds) เปนหนังสือ

จติวิทยาท่ัวไป เขียนโดย Fletcher Peacock แปลเปนภาษาไทยโดย เริง  เจรญิ หนังสอืเลมนี้

เนนการส่ือสารท่ีมงุแกไขปญหาใหทกุฝายพอใจ ผอูานสามารถนำแนวคิดและวิธีการท่ีนำเสนอ

ภายในเลม ซึ่งไดผานการพิสูจนมาแลววาไดผลเปนอยางดีในหลายภาคสวน เชน ภาครัฐ

ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา มาปรับใชในชีวิตประจำวันไดและใชเปนกลยุทธสำหรับ

การปฏิรูปการส่ือสารและความสัมพันธทั้งดานชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัวดวยวิธีการ

สรางความรวมมือทีละเล็กทีละนอย และยังเปดโอกาสใหผูอานไดเรียนรูถึงวิธีการส่ือสาร

ที่จะทำใหเราแยกแยะความแตกตางซึ่งจะสามารถทำใหเปนที่พอใจของทุกฝาย

คนแตละคนจะมีวิธีการส่ือสารและการใหความรวมมือตามแบบฉบับของตนเอง

คำสำคัญท่ีจะเปนกุญแจไปสูความสำเร็จคือ “ความรวมมือ” ความรวมมือท่ีดีจะชวยสาน

ความสัมพันธของเรากับคนท่ีเก่ียวของใหเหนียวแนนและย่ังยืนตลอดไป ไมวาจะเปนความ

สัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา นายจางกับลูกจาง ระหวางเพ่ือนรวมงาน

ครูกับลูกศิษย พอแมกับลูก และสามีกับภรรยา เปนตน การส่ือสารจะมุงแกปญหาโดยเนนท่ี

จุดแข็งและความสามารถท่ีมีอยูในตัวของผูที่ เ ก่ียวของดวย เน้ือหาของหนังสือเลมนี้

ประกอบดวยหัวขอสำคัญ ๆ ที่นาสนใจ เชน การส่ือสาร 3 ยุค วิธีมุงแกปญหา ความรวมมือ

การตอตานนำไปสูการด้ือแพง และการสะกดจิตเชิงบวก เปนตน ทั้งน้ี การมองหาส่ิงดี ๆ

ในตัวบุคคลหรือองคกรท่ีกำลังประสบปญหาจะเปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีจะชวยแกไขปญหา

ใหทุกฝายพอใจได

Water the Flowers Not the Weeds
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ขอมลูจาก หนังสอืบทบาทของอาจารยสจุนิต  บรหิารวนเขตต ในการเผยแผพุทธธรรม

  ตามหลักจติวิทยา ผทูีจ่ะทำงานไดดเีดนจริง ๆ นัน้ ตองม ีdrive (แรงขับเคล่ือน) จงึจะทำส่ิงน้ันใหสำเร็จลงไปได ซึง่แรงขับเคล่ือนน้ัน

มักเน่ืองมาจากกิเลส แตพระพุทธศาสนาสอนใหละใหวาง เมื่อคนเราละวางแรงขับเคลื่อนเสียแลว จิตใจยอมเลื่อนลอย การทำงาน

ก็ไมมีจุดหมาย จึงดูคลายกับวาหลักของพระพุทธศาสนาเปนตนเหตุของความเกียจคราน หรือเปนอุปสรรคตอการงานท่ีจะใหไดผล

จรงิจงั มคีวามเห็นในขอนีอ้ยางไร ?

  ในครัง้พุทธกาล พุทธบรษิทัทีเ่ปนสาวกผเูลือ่มใสและประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมของผมูพีระภาคน้ัน มตีัง้แตพระเจาแผนดิน เสนาบดี

มหาอำมาตย แพทย พอคา ทกุอาชีพ แมแตทาส กรรมกรท่ีไดฟงพระธรรม และพิจารณาเห็นประโยชนแลวก็ประพฤติปฏิบตัติาม ไมใชคน

เกียจคราน เพราะเม่ือมกิีจหนาท่ีอยางใด ก็ทำกิจหนาท่ีนัน้  ๆไดสมบรูณขึน้

พระธรรมท่ีพระผมูพีระภาคทรงแสดงน้ันมีทัง้ขัน้ตน ขัน้กลาง และข้ันสูงสุด ทรงแสดงท้ังหนาท่ีมารดาบดิาตอบตุร และหนาท่ีของ

ผทูีเ่ก่ียวของโดยสถานใดสถานหน่ึง ในขณะท่ีประพฤติปฏบิตัติามหนาท่ีนัน้ก็เจรญิธรรมได เจรญิสติปฏฐานได เปนพุทธบริษทั เปนสาวกได

สามารถที่จะรูแจงอริยสัจธรรมได ไมใชวาเจริญธรรมแลวก็ไมตองทำอะไรเลย ปลีกตัวไปไมทำอะไรกันหมดทั้งกรุงราชคฤห ทั้งพระนคร

สาวัตถี ไมใชอยางน้ัน

การละกิเลสนั้นตองละเปนขั้น ๆ ในขั้นแรกพระพุทธศาสนาไมไดสอนใหละโทสะหมด ละโลภะหมด ละกิเลสหมดเปน

พระอรหันตทันที ผูที่จะเปนโสดาบันไดนั้นจะตองสะสมอบรมปญญา รูสภาพธรรมท่ีปรากฎตามความเปนจริง ไมเห็นผิด และไมยึดถือ

สภาพธรรมใด ๆ เปนสตัว เปนบุคคล เปนตัวตน
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