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ขอคุยด้วย

สารบัญ

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา 	 ดร.อำ�พน		กิตติอำ�พน		เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี,		สมช�ย		พฤฒิกัลป์		รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี,	สุพศิน		สุเมธิวิทย์		รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี,	ธีระพงษ์		วงศ์ศิวะวิล�ส	รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ 	 สิบพัน		วนวิสุทธิ์	รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  ก�นต์พิชช�		ปิ่นแก้ว,	จิตต�		กิตติเสถียรนนท์,	ทวีวัฒน์		อัครพลวงศ์,	ประธ�น		ผุดผ่อง,	ปร�ณี		ส�สน์ธรรมบท,	พงษ์เทพ		พ่วงเสม�,	สมศรี		น�คจำ�รัสศรี,	อมร�ลักษณ์		รักษ์วงศ์

ฝ่ายประสานงาน 	 ก�นต์พิชช�		ปิ่นแก้ว,	ทวีวัฒน์		อัครพลวงศ์

ฝ่ายพิสูจน์อักษร 	 กัญชลี		จำ�นงค์วงศ์,	จิตต�		กิตติเสถียรนนท์,	ปริยนงคร�ญ		จงธรรมคุณ

ฝ่ายจัดงานศิลป์ เขมจิร�		ขันแก้ว,	ธัญมน		สินสำ�อ�ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์		 วัลภ�		สุขผล

ฝ่ายจัดการทั่วไป 	 กนกวรรณ		พงษ์พันธ์,	เกศร�		ไชยพิทักษ์,	เขมจิร�		ขันแก้ว,	ดวงกมล		แสงสุวรรณ,	ธัญมน		สินสำ�อ�ง,	นภ		วรทัต,	วัชรี		สิงหร�ช,	สมภพ		กลิ่นหอม,	อ�ทิตติย�		คำ�ต�

พิมพ์ที่ 	 สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ�	ถนนส�มเสน	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐		โทร.	๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

บทคว�ม/ข้อคว�ม	หรือคว�มเห็นใด	ๆ	ที่ปร�กฏใน	“สลค.ส�ร”	เป็นคว�มคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	ซึ่งสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีและกองบรรณ�ธิก�รไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

รู้	รัก	ภ�ษ�ไทย	:	โลกทัศน์
๔๑

๔๒
เรื่องสำ�คัญที่ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

๔๖
มติคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญ

บทคว�มพิเศษ	:

	 ในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	 

พระบรมร�ชนินี�ถ	วนัที	่๑๒	สงิห�คม	๒๕๕๘	และวนัคล้�ยวนัพระร�ชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรส�ธริ�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกมุ�ร	วนัที	่๒๘	กรกฎ�คม	๒๕๕๘	 

สลค.ส�ร	ขอนำ�เสนอบทคว�มพเิศษ	“สมเดจ็พระน�งเจ้�สริกิติิ	์พระบรมร�ชนินี�ถ	 

กบัก�รอนรุกัษ์กล้วยไม้ไทย”	และ	“สมเด็จพระบรมโอรส�ธริ�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร 

กับพระร�ชกรณียกิจด้�นก�รเกษตร	สิ่งแวดล้อม	และด้�นสังคมสงเคร�ะห์”	 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอก�สมห�มงคลดังกล่�ว	 และขอเชิญชวนผู้อ่�นร่วม

น้อมรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณท่ีสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	

มีต่อพสกนิกร	 สถ�นที่ท่องเที่ยวในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ

นอกจ�กจะเป็นโครงก�รเพื่อพัฒน�ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนแล้ว	 

ยังเป็นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 และศิลปวัฒนธรรมของไทยอกีด้วย	

นอกจ�กนี	้ขอนำ�เรือ่งร�วด	ีๆ	เกีย่วกบักจิกรรม	“Bike	for	Mom	ป่ันเพือ่แม่”  

ม�เล่�สู่กันฟังด้วย

๓
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 

กับการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย

๑๐
สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฏร�ชกุม�ร 

กับพระร�ชกรณียกิจ	ด้�นก�รเกษตร	สิ่งแวดล้อม 

และด้�นสังคมสงเคร�ะห์

เที่ยว	๑๐	โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

ในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	พระบรมร�ชินีน�ถ

๒๑

๒๗
ก�รเสนอเรื่องเกี่ยวกับหนังสือสัญญ�และก�รประชุม

ระหว่�งประเทศต่อคณะรัฐมนตรี

๓๖
สุขก�ยสบ�ยใจ	:	ความฝัน

ไปไหนไปกัน	:	

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล

๔๙
Bike	for	Mom	ปั่นเพื่อแม่

๑๙
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 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	 ทรงประกอบพระร�ชกรณียกิจน�นัปก�ร 

เพื่อสนองพระบรมร�โชบ�ยในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ในก�รทำ�นุบำ�รุงแผ่นดินไพร่ฟ้� 

ประช�ร�ษฎร์ให้มแีต่คว�มผ�สกุ	ร่มเยน็	ด้วยพระอจัฉรยิภ�พ	พระวิรยิะอตุส�หะ	และนำ�้พระร�ชหฤทยั 

ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตต�	 โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อคว�มลำ�บ�กแต่อย่�งใด	 ทรงทุ่มเทพระวรก�ย	

อย่�งไม่เห็นแก่คว�มเหน็ดเหนื่อย	เพื่อบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขให้ปวงพสกนิกรตลอดม�	ด้วยพระอิริย�บถ 

อนังดง�มผ่อนปรนในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมช�ติ	ไม่ว่�จะเสดจ็ฯ	ไปทรงง�น	ณ	ทีแ่ห่งใด	จะทรงแย้มพระสรวล 

อย่�งเป็นกันเอง	และพระร�ชท�นพระร�ช�นญุ�ตให้ร�ษฎรได้เข้�เฝ้�ฯ	อย่�งใกล้ชดิ	โดยมไิด้ถอืพระองค์ 

แต่ประก�รใด	ทำ�ให้เหล่�พสกนิกรทั้งปวงรู้สึกปลื้มปีติและสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณอย่�งเปี่ยมล้น 

โดยทั่วกัน

	 เมื่อเสด็จฯ	ไปทรงง�น	ณ	พื้นที่แห่งใด	ก็จะทรงให้คว�มสนพระร�ชหฤทัยในธรรมช�ติ

รอบพระวรก�ยอยู่เสมอ	ทั้งป่�เข�ลำ�เน�ไพร	ต้นนำ้�ลำ�ธ�ร	สัตว์ป่�และพันธุ์ไม้	โดยเฉพ�ะกล้วยไม้ไทย	 

ซึ่งทรงให้คว�มสนพระร�ชหฤทัยเป็นพิเศษอย่�งยิ่ง

	 สมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชนินี�ถ	โปรดท่ีจะเสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรพรรณไม้แปลก	ๆ	 

และท่ีห�ย�กน�น�พนัธุ	์โดยเฉพ�ะกล้วยไม้ไทยต่�ง	ๆ 	แม้ว่�เส้นท�งชมธรรมช�ติจะค่อนข้�งย�กลำ�บ�ก	 

ต้องลดัเลีย้วไปต�มโขดหนิและไม่ร�บเรยีบ	แต่กม็ไิด้ทรงย่อท้อแต่ประก�รใด	เมือ่ครัง้เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตร 

พรรณไม้ป่�	ณ	บริเวณโคกนกกะบ�และล�นสุริยัน	เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่�ภูหลวง	จังหวัดเลย	ในเดือน 

มีน�คม	 ๒๕๓๔	 ได้ทอดพระเนตรกล้วยไม้ซึ่งมีคว�มอุดมสมบูรณ์และหล�กหล�ยม�กบริเวณนั้น	 

และมีกล้วยไม้ชนดิหนึง่ท่ีกำ�ลังให้ดอกสวยง�มและยงัไม่มีชือ่เรยีกภ�ษ�ไทยอกีทัง้ยงัเป็นกล้วยไม้ป่�ห�ย�ก	 

และพบไม่บ่อยนกั	มชีือ่วทิย�ศ�สตร์ว่�	Eria	amica	Rchb.f..	กไ็ด้ทรงพระกรณุ�โปรดเกล้�ฯ	พระร�ชท�น 

ชื่อว่� นิมมานรดี

คัดลอกม�จ�กว�รส�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ปีที่	๒	ฉบับที่	๓	ประจำ�เดือนกรกฎ�คม-กันย�ยน	๒๕๔๗	
ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	(บทคว�มพิเศษ	โดย	น�ยวีระชัย	ณ	นคร)
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 นิมมานรดี เป็นกล้วยไม้อิงอ�ศัย	ลำ�ลูกกล้วย	รูปทรงกระบอก	 

ใบรปูขอบขน�นแกมร	ีดอกออกเป็นช่อย�ว	ดอกย่อยสขี�ว	มขีดีต�มย�ว 

สีแดงเข้ม	กลีบป�กที่ตอนปล�ยมีสีเหลืองเข้มและมีแต้มสีแดงเข้ม 

ที่โคนกลีบด้�นใน	ดอกบ�นเต็มที่กว้�ง	๑-๑.๕	เซนติเมตร

 “...เพราะว่า ทราบว่ารองเท้านารีชนิดนี้ไม่ขึ้นที่ไหนนอกจากบนภูหลวง  

ไม่พบท่ีไหนในประเทศไทย แล้วก็บนภูหลวงเราน่ีมีฤดูใบไม้ร่วงด้วย อย่างจะเห็น 

ใบเมเป้ิลสแีดงฉานก่อนทีเ่ขาจะร่วงลงมา และน�า้ตกนีแ่หละคอืคณุสมบตัทิีเ่ราต้องมป่ีา 

เอาไว้ก็เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกัน ฝนลงถูกต้องตามฤดูกาล การท่ีเรา 

จะตัดต้นไม้กันหมดน่ี ไม่ใช่ท�าให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นนะ มันหมายถึงเราท�าลาย 

บรรยากาศข้างบนด้วย”

 พระราชด�ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

	 ด้วยทรงตระหนักดีว่�ธรรมช�ติคือส�ยใยแห่งชีวิต	ต่�งมีคว�มผูกพันและเช่ือมโยงต่อกัน 

อย่�งลึกซึ้ง	จึงทรงให้คว�มสนพระร�ชหฤทัยเป็นอย่�งยิ่งในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้อันเป็นแหล่ง 

ต้นนำ�้ลำ�ธ�รทีส่ำ�คญั	รวมถงึพรรณพชื	สัตว์	และสิง่แวดล้อม	ท่ีก�รเปล่ียนแปลงไปของส่วนใดส่วนหนึง่ 

ล้วนส่งผลกระทบต่อสมดุลแห่งธรรมช�ติอย่�งสำ�คัญ	

	 ทรงทร�บดีว่�แผ่นดินไทยผืนน้ี	 ทั้ง	 ๕๑๔.๑๒๖	 ต�ร�งกิโลเมตร	 เป็นแผ่นดินทองที่มี 

คว�มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย�กรธรรมช�ติ	 ได้เกื้อกูลทุกชีวิตให้ดำ�รงอยู่อย่�งมีคว�มสุขม�แล้ว 

แต่โบร�ณก�ล	ห�กแต่ทว่�ในช่วงหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม�	คว�มสมบูรณ์ของทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

สมดลุแห่งธรรมช�ตเิริม่เกดิก�รเปลีย่นแปลงในท�งท่ีเส่ือมโทรมลงอย่�งรวดเร็ว	จนน่�ใจห�ย	โดยเฉพ�ะ 

อย่�งยิ่งป่�และพรรณพืชของไทยได้ถูกคุกค�มอย่�งหนักและต่อเนื่อง	 ทั้งจ�กภัยธรรมช�ติและ 

โดยเฉพ�ะจ�กนำ้�มือมนุษย์	จึงเป็นเร่ืองที่น่�วิตกอย่�งยิ่ง	เพร�ะป่�อันเป็นแหล่งกำ�เนิดแห่งนำ้�และ 

คว�มอุดมสมบูรณ์มีคุณค่�อนันต์แก่ทุกชีวิตกำ�ลังเข้�สู่สภ�วะวิกฤติ	อันจะเกิดผลกระทบโดยตรง 

ต่อทุกชีวิตอย่�งใหญ่หลวง	ในขณะที่ทรัพย�กรธรรมช�ติอันทรงคุณค่�น�น�ชนิดก็ยังไม่ได้มีก�รศึกษ� 

ห�ประโยชน์อย่�งยั่งยืนกันอย่�งจริงจัง	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกล้วยไม้พื้นเมืองของไทย	 ซึ่งเป็น 

ทรัพย�กรธรรมช�ติที่ลำ้�ค่�ที่สุดอย่�งหนึ่งของประเทศ	 ได้ถูกเก็บห�ออกจ�กแหล่งธรรมช�ติในป่� 

ไปเป็นอันม�ก	จนเกินกว่�กำ�ลังของธรรมช�ติจะฟื้นคืนได้	ทั้ง	ๆ	ที่ก�รศึกษ�ในเรื่องของกล้วยไม้ไทย 

ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
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	 โดยทีป่ระเทศไทยจดัเป็นศนูย์กล�งก�รกระจ�ยของพรรณพชื 

ที่หล�กหล�ยที่สุดในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กล้วยไม้ป่� 

ที่สวยง�มและทรงคุณค่�น�น�ชนิดจึงพบขึ้นอยู่ทั่วไปในบริเวณนี	้ 

กล้วยไม้ไทยทีนั่กพฤกษศ�สตร์ได้สำ�รวจพบไว้แล้วในขณะน้ี	 มีจำ�นวนถงึ	 

๑๗๘	สกุล	รวม	๑,๑๒๘	ชนิด	 เป็นท่ีนิยมปลูกเล้ียงกันม�น�น	 

มบีนัทกึไว้แต่ครัง้กรงุศรอียุธย�	ทีก่ล่�วถงึก�รเกบ็ห�และปลกูเลีย้งเอือ้ง 

ชนดิต่�ง	ๆ 	ทีใ่ห้ดอกสวยง�ม	แต่ในช่วงทศวรรษทีผ่่�นม�	กล้วยไม้ไทย 

หล�ยชนิดได้สูญห�ยไปจ�กแหล่งกำ�เนิดจนสังเกตได้และไม่พบว่� 

ได้มีก�รนำ�ไปปลูกเลี้ยงอยู่	ณ	ที่ใด	จึงอ�จสันนิษฐ�นได้ว่�กล้วยไม้ 

เหล่�นี้หลงเหลืออยู่น้อยในธรรมช�ติ	 หรืออ�จจะสูญพันธุ์ไปแล้ว 

จ�กประเทศไทยก็เป็นได้	ในเรือ่งน้ีสมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชนินี�ถ	 

ได้ทรงให้คว�มสำ�คัญและคว�มห่วงใยเป็นอย่�งยิ่ง

	 ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 สนับสนุนให้มีก�รอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูพื้นที่ป่�ไม้และพันธุ์ไม้น�น�พันธุ์ตลอดม�	จนเป็นที่ประจักษ์ 

เลือ่งลอืกนัโดยทัว่ไปไกลถงึต่�งประเทศ	บรษิทั	Black	and	Flory	Ltd.	 

ประเทศอังกฤษ	ซึ่งได้ผสมกล้วยไม้ส�ยพันธุ์	Cattleya	Bow	Bells	 

และ	Cattleya	O’brieniana	var.	alba	ได้ลกูผสมทีม่คีว�มสวยง�มม�ก 

เป็นพเิศษและจดทะเบียนไว้ภ�ยใต้ชือ่พนัธ์ุว่�	Exquisite	เม่ือปี	๒๕๐๑	 

เมือ่นำ�เข้�ประกวดกไ็ด้รบัร�งวลัยอดเยีย่ม	A.M./RHS.	จ�ก	The	Royal	 

Horticultural	 Society	 แห่งประเทศอังกฤษ	 จึงได้มีก�ร 

ขอพระร�ชท�นพระร�ช�นุญ�ตเชิญพระน�ม�ภิไธย	 ใช้เรียกชื่อ

กล้วยไม้พันธุ์ดังกล่�วว่�	“แคทลียาควีนสิริกิติ์”	ซึ่งต่อม�ภ�ยหลัง

ได้มีก�รปรับปรุงและคัดพันธุ์ที่ทนร้อนม�ปลูกในประเทศไทย	 

เรียกชื่อส�ยพันธุ์ว่�	Diamond	Crown	และได้รับร�งวัลยอดเยี่ยม	

A.M./RSPC.	จ�กสม�คมพฤกษช�ตแิห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชปูถมัภ์

อีกด้วย

 แคทลยีาควนีสริกิติิ	์เป็นกล้วยไม้ทีม่ดีอกใหญ่	สขี�วนวล	 

กลบีดอกและกลบีป�กแผ่กว้�ง	ขอบกลบีย่นเป็นลอนคลืน่	กลบีป�ก 

ส่วนกล�งมีหยักเว้�ลึกและมีแต้มสีเหลืองทองด้�นในเด่นชัดเจน	 

ดอกบ�นเต็มที่กว้�ง	๑๒-๑๔	เซนติเมตร

	 เมือ่ครัง้เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธ�นง�นกล้วยไม้เอเชยีแปซฟิิก	 

คร้ังที	่๔	ณ	มห�วิทย�ลยัแม่โจ้	จงัหวัดเชียงใหม่	ในระหว่�งทอดพระเนตร

นทิรรศก�รและก�รประกวดกล้วยไม้	ซึง่มกีล้วยไม้ไทยสวยง�มต่�ง	ๆ	 

นำ�ม�จัดแสดงเป็นอันม�ก	 ได้มีพระร�ชดำ�รัสกับคณะผู้บริห�ร 

มห�วทิย�ลยัแม่โจ้	ศ�สตร�จ�รย์	ดร.อ�นนท์		เทีย่งตรง	ศ�สตร�จ�รย์ 

เกยีรตคิณุ	ระพ	ี	ส�ครกิ	และพลเอก	แป้ง	ม�ล�กลุ	ณ	อยธุย�	เกีย่วกบั

กล้วยไม้ป่�ของเมืองไทยว่�

เอี้องกุหลาบน่าน

เอี้องศรีเชียงดาว
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	 นอกจ�กนี้	 ในหล�ยโอก�สยังได้มีพระร�ชดำ�รัสให้ทุกหน่วยง�นได้ร่วมกันช่วยดูแลปกปักษ์ 

รักษ�กล้วยไม้ไทยอย่�งจริงจังและต่อเน่ือง	 เพื่อให้กล้วยไม้ของไทยที่สวยง�มและห�ย�ก	 ได้คงอยู ่

เป็นมรดกท�งธรรมช�ติอันลำ้�ค่�ของประเทศสืบไป

	 หล�ยหน่วยง�นจึงได้ร่วมกันสนองพระร�ชดำ�ริบังเกิดโครงก�รอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย 

หล�ยโครงก�ร	อ�ทิ

 (๑) โครงการคนืชวิีตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิมห�วทิย�ลยัแม่โจ้	 

และกองทัพภ�คที่	๓

 (๒) โครงการอนรุกัษ์พนัธุก์ล้วยไม้รองเท้านารอีนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิกรมวชิ�ก�รเกษตร

 (๓) โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

กรมอุทย�นแห่งช�ติ	สัตว์ป่�และพันธุ์พืช

 (๔) โครงการขยายพนัธ์ุกล้วยไม้ไทยหายากเพือ่การอนรุกัษ์อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  

สวนพฤกษศ�สตร์สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	จังหวัดเชียงใหม่

 (๕) โครงการขยายพนัธุก์ล้วยไม้สกุลส�าเภางาม สถ�นีส�ธิตและถ่�ยทอดก�รเกษตร	 ป่�ไม้	 

สิ่งแวดล้อม	ต�มพระร�ชดำ�ริ	บ้�นแปกแซม	อำ�เภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่

	 สมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชนินี�ถ	โปรดในคว�มง�มของธรรมช�ต	ิก�รอนรุกัษ์ป่�ต้นนำ�้ 

ลำ�ธ�ร	รวมถงึชนดิพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ัตว์ต่�ง	ๆ 	เพื่อใหว้ฏัจักรแห่งธรรมช�ตไิด้เป็นไปอย่�งสมดลุ	แมว่้� 

พระร�ชกรณียกิจต่�ง	ๆ	จะมีม�กจนแทบจะไม่มีเวล�ว่�งเหลือให้กับก�รพักผ่อนพระวรก�ย	ก็ยังทรง 

ห�เวล�ที่จะปลีกพระองค์เสด็จฯ	ไปทอดพระเนตรป่�เข�ลำ�เน�ไพรพฤกษ์	ชื่นชมพรรณไม้ป่�ของไทย	 

และมพีระร�ชดำ�รสัในหล�ยโอก�สกระตุน้จติสำ�นกึให้ทกุคนได้ร่วมกนัอนรัุกษ์และฟ้ืนฟทูรพัย�กรธรรมช�ต ิ

เหล่�นั้น	รวมถึงก�รให้คว�มรู้แก่เด็กและยุวชนให้ตระหนักในคว�มสำ�คัญ	รู้จักคุณค่�	เกิดคว�มรักและ 

หวงแหนในพืชพันธุ์ต่�ง	ๆ	อันจะเป็นวัฒนธรรมที่สำ�คัญต่อไปในภ�ยหน้�อีกด้วย

	 เมื่อวันท่ี	 ๒๙	 มกร�คม	 ๒๕๔๑	 สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 ได้มี 

พระมห�กรุณ�ธิคุณโปรดเกล้�ฯ	 เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�นของ 

สวนพฤกษศ�สตร์สมเดจ็พระน�งเจ้�สิรกิติิ	์จงัหวัดเชยีงใหม่	ในคร้ังนัน้ได้เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรพนัธุไ์ม้ 

ต�มเส้นท�งชมธรรมช�ตเิลยีบนำ�้ตกแม่ส�น้อยและสวนหิน	ไปยังเรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย	ทีส่วนพฤกษศ�สตร์ฯ	 

ได้รวบรวมกล้วยไม้ป่�พ้ืนบ้�นทีห่ล�กหล�ยต่�ง	ๆ 	ไว้เพ่ือก�รอนรัุกษ์	และได้ทอดพระเนตรก�รปลูกเลีย้ง 

 “กล ้วยไม ้ไทยมีความงามมากและมีกลิ่นหอมมาก ซึ่งนับวันจะหา 

ดูได ้ยากและใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะ ขอให้ช่วยกันหาทางรวบรวมและอนุรักษ์ไว้ 

พร้อมกับการขยายพนัธุใ์ห้มปีรมิาณมากพอที่จะคืนสู่ป่าธรรมชาติ”

พระร�ชดำ�รัส	พระร�ชท�นในง�นประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก

ครั้งที่	๔	ณ	มห�วิทย�ลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	๒๒	มกร�คม	๒๕๓๕
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และดูแลรักษ�กล้วยไม้ที่ท�งสวนพฤกษศ�สตร์ฯ	 ได้รวบรวมไว้	 และตรวจสอบร�ยชื่อไว้ถูกต้องแล้ว	 

ประม�ณได้ถึง	 ๔๐๐	 ชนิด	 พร้อมข้อมูลด้�นนิเวศวิทย�อย่�งสมบูรณ์	 เพื่อเป็นก�รเผยแพร่คว�มรู้ 

ท�งวิช�ก�รด้�นกล้วยไม้ไทย	ให้ได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

	 ในก�รนี	้ได้มีพระร�ชดำ�รใิห้สวนพฤกษศ�สตร์สมเด็จพระน�งเจ้�สิรกิติิ	์รวบรวมพนัธุก์ล้วยไม้ไทย 

ไว้เพ่ือก�รศึกษ�	 ค้นคว้�	 วิจัย	 และเพ่ือก�รอนุรักษ์และพัฒน�อย่�งยั่งยืน	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศในด้�นต่�ง	ๆ	ต่อไป	

	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 มกร�คม	 ๒๕๔๔	 สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 พร้อมด้วย 

สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	 ได้เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรคว�มก้�วหน้�ในก�ร 

ดำ�เนินง�นของสวนพฤกษศ�สตร์สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	 จังหวัดเชียงใหม่	 และในโอก�สอันเป็น 

มห�มงคลฤกษ์นี้	ทั้งสองพระองค์ได้ทรงปล่อยเอื้องแซะ	(Dendrobium	scabrilingue	Lindl.)	คืนสู่ 

ไพรพฤกษ์บนค�คบไม้ป่�ในพืน้ทีส่วนพฤกษศ�สตร์ฯ	ซึง่กล้วยไม้พระร�ชท�นท้ังสองกอน้ี	ยงัคงเจรญิเตบิโต 

เป็นอย่�งดอียูใ่นสวนพฤกษศ�สตร์ฯ	และเป็นตวัอย่�งก�รกระตุน้จติสำ�นกึท่ีสำ�คญั	ทำ�ให้ทุกคนท่ีพบเหน็ 

ได้บังเกิดคว�มภ�คภูมิใจ	 มีคว�มรู้สึกที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยให้คงอยู่ในสภ�พธรรมช�ติ	 

เพ่ือคว�มง�มและคณุค่�ของทรพัย�กรพชืท่ีหล�กหล�ยจะได้ดำ�รงอยู่เป็นสมบตัมิรดกตกทอดสู่ลูกหล�นไทย 

ต่อไป

	 เอื้องแซะเป็นกล้วยไม้ไทยสกุลหว�ย	 พบม�กเฉพ�ะในพื้นที่ภ�คเหนือโดยเฉพ�ะที่จังหวัด 

แม่ฮ่องสอน	ให้ดอกท่ีมกีลิน่หอมหว�นชืน่ใจ	บ�นน�นประม�ณเกอืบ	๑	เดอืน	และยงัมศีกัยภ�พส�ม�รถ 

พัฒน�เป็นพืชเศรษฐกิจ	ห�กส�ม�รถสกัดทำ�นำ้�หอมจ�กดอกเอื้องแซะได้	ในก�รนี้	ยังได้พระร�ชท�น 

พระร�ชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่คณะอ�จ�รย์จ�กคณะวทิย�ศ�สตร์	 มห�วทิย�ลยัแม่โจ้	 ได้ดำ�เนินก�ร 

ทดลองสกัดส�รหอมระเหยจ�กเอื้องแซะ	 เพื่อพัฒน�เพิ่มคุณค่�ให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่�งยั่งยืน 

อีกด้วย	ซึ่งขณะนี้ผลง�นกำ�ลังมีคว�มคืบหน้�ไปด้วยดี	

เอื้องแซะ
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	 ในวันที่	๑	มีน�คม	๒๕๔๗	สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	เสด็จฯ	ไปทอดพระเนตร 

คว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนนิง�นก�รอนรุกัษ์พนัธ์ุกล้วยไม้ไทยของสวนพฤกษศ�สตร์สมเดจ็พระน�งเจ้�สิรกิติิ์ 

อกีครัง้หนึง่	ด้วยคว�มสนพระร�ชหฤทยัและทรงพระเกษมสำ�ร�ญเป็นอย่�งยิง่	ด้วยปร�กฏว่�พนัธุก์ล้วยไม้ไทย 

ที่ห�ย�กและสวยง�มต่�ง	ๆ	จำ�นวนม�กได้รับก�รรวบรวมไว้เพื่อก�รขย�ยพันธุ์และนำ�ม�จัดแสดง 

ให้ทอดพระเนตรจึงได้มีพระร�ชดำ�ริให้สวนพฤกษศ�สตร์ฯ	 และทุกหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง	 ได้ร่วมกัน 

ดำ�เนินก�รอนุรักษ์และขย�ยพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่ห�ย�กอย่�งต่อเนื่องและให้ได้ครบวงจร	เพร�ะห�ก 

ไม่ได้รบัก�รดแูลเอ�ใจใส่อย่�งจรงิจงัและถกูมองข้�มคว�มสำ�คญัไปแล้ว	มช้ิ�มนิ�นกล้วยไม้ป่�ทีม่คีณุค่� 

ของไทยก็จะลดจำ�นวนลงสูญห�ยไปอย่�งรวดเร็วและอ�จจะเหลือเพียงภ�พและช่ือไว้ในคว�มทรงจำ� 

ของคนไทยเท่�นั้น

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหา 

ที่เปรียบมิได้ต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพรรณพืช อันเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ล�้าค่า 

ของประเทศไทย พระองค์มีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะให้คนไทยทุกคนได้รับรู้และตระหนัก 

ถงึความส�าคญั คณุค่า ความงามของทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านี ้และได้มส่ีวนร่วมกนัในการอนรัุกษ์ 

พนัธุพ์ชืของไทยทกุชนดิ โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าทีห่ายากและใกล้สญูพนัธุข์องไทย ทีม่ทีัง้ความหลากหลาย 

และความงามอย่างโดดเด่น เพื่อให้คงอยู่ส�าหรับอนุชนรุ่นหลังที่จะได้เห็น ชื่นชม และได้รู้จักกัน 

สืบต่อไป และให้เป็นสมบัติสืบทอดคงอยู่คู่ผืนแผ่นดินนี้อีกตราบนานเท่านาน
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กับพระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตร

สิ่งแวดล้อม และด้านสังคมสงเคราะห์



11ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๘

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กับพระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตร

สิ่งแวดล้อม และด้านสังคมสงเคราะห์

 สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร สนพระร�ชหฤทยั 

ง�นด้�นก�รเกษตรและก�รพัฒน�ม�ต้ังแต่ยังทรงพระเย�ว์	 พระองค์ได้ต�มเสด็จพระบ�ทสมเด็จ 

พระเจ้�อยู่หัวไปทอดพระเนตรก�รทำ�น�พร้อมกับทรงขับรถไถน�และทรงหว่�นเมล็ดข้�ว	ณ	โครงก�ร 

ส่วนพระองค์สวนจิตรลด�	ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษ�แล้ว	พระองค์ใส่พระร�ชหฤทัยและ 

ให้คว�มสำ�คญักบัง�นพฒัน�	โดยเฉพ�ะในเรือ่งก�รเกษตรทีไ่ม่ทำ�ล�ยสิง่แวดล้อม	พระองค์สนพระร�ชหฤทยั 

ในก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พและเพิ่มผลผลิตก�รเกษตร	รวมทั้งกิจกรรมด้�นก�รเกษตรครบวงจร

	 ดังเช่นในปี	 ๒๕๒๔	พระองค์ได้เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิไปยงัจงัหวดัสุพรรณบุร	ี เพือ่ทรงส�ธติ 

ก�รทำ�ปุ๋ยหมักจ�กผักตบชว�และวัชพืชอื่น	 ๆ	 เป็นปฐมฤกษ์พระร�ชท�นแก่เกษตรกร	 เพื่อใช้ในก�ร 

เพิม่ผลผลติ	ณ	บ้�นแหลมสะแก	ตำ�บลเดมิบ�ง	อำ�เภอเดมิบ�งน�งบวช	เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรทำ�ปุย๋หมกั 

ใช้ในไร่น�ของตนเอง	ซ่ึงจะช่วยลดค่�ใช้จ่�ยและรักษ�คว�มอุดมสมบูรณ์ของดินและสิ่งแวดล้อม	 

ในโอก�สนี้	ยังได้ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติช�วน�ไทย	เพื่อให้ประช�ชนทั่วไปมีโอก�สรับชม 

ก�รจัดแสดงประวัติและวิวัฒน�ก�รก�รทำ�น�ในประเทศไทย	 ตลอดจนสิ่งของเคร่ืองใช้ที่เกี่ยวข้อง 

กับก�รทำ�น�ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

คัดลอกม�จ�กหนังสือ	“๖๐	พรรษ�	มห�วชิร�ลงกรณ”	ของบริษัท	ก�รบินไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)
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	 หลังจ�กนัน้	พระองค์ยงัได้เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิไปทรง 

เป็นประธ�นในก�รทำ�น�ส�ธติอกีหล�ยครัง้	เป็นก�รสร้�งขวัญ 

และกำ�ลังใจให้แก่ช�วน�ไทยทั่วประเทศ	 อ�ทิ	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 

มีน�คม	 ๒๕๒๙	 ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเป็นประธ�น 

ในก�รทำ�น�ส�ธิตโดยใช้ปุ ๋ยหมัก	 ณ	 ตำ�บลดอนโพธิ์ทอง	

อำ�เภอเมอืงสุพรรณบรุ	ีจงัหวดัสพุรรณบรีุ	ในก�รนี	้ได้ทรงปฏบิตัิ 

ก�รส�ธติก�รทำ�น�ด้วยพระองค์เอง	เมือ่พระร�ชท�นอปุกรณ์ 

ก�รทำ�น�	พันธุ์ข้�วปลูก	และปุ๋ยหมักแก่ข้�ร�ชก�รผู้ใหญ ่

ไปดำ�เนนิก�รส�ธติแล้ว	ได้ทรงถอดฉลองพระบ�ทถลกพระสนบัเพล�	 

ทรงพระดำ�เนินลุยโคลน	 หว่�นพันธุ์ข้�วปลูกและปุ ๋ยหมัก 

ในแปลงน�ส�ธิต	โดยมิได้มีกำ�หนดก�รไว้ก่อน	ยังคว�มชื่นชม 

โสมนัส	 ปล�บปลื้มปีติและซ�บซึ้งในพระร�ชจริยวัตร 

แก่บรรด�ข้�ร�ชก�รและประช�ชนทีม่�เฝ้�ทลูละอองพระบ�ท 

ในวันนั้นเป็นอย่�งยิ่ง

	 สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	 

ยังได้ทรงบำ�เพ็ญพระร�ชกรณียกิจสำ�คัญอีกประก�รหนึ่ง	 

ซึง่สะท้อนให้เหน็คว�มใส่พระร�ชหฤทัยต่อง�นด้�นก�รเกษตร	 

โดยเฉพ�ะข้�ว	นั่นคือ	ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินแทนพระองค์ 

ในก�รพระร�ชพธิพีชืมงคล	ณ	วดัพระศรรีตันศ�สด�ร�ม	และ 

พระร�ชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกน�ขวัญ	ณ	มณฑลพิธี 

ท้องสน�มหลวง	 ซึ่งเป็นพระร�ชพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์	 ยิ่งใหญ	่ 

เพื่อสร้�งขวัญกำ�ลังใจ	และเส่ียงท�ยคว�มอุดมสมบูรณ์ของ 

พืชพรรณธัญญ�ห�รเป็นประจำ�ทุกปี

	 นอกจ�กนี้ 	 พระองค์ยังใส ่พระร�ชหฤทัยกับ

ง�นวชิ�ก�รเกษตรด้�นอืน่	ๆ 	อกีเป็นอนัม�กเช่นกนั	ไม่ว่�จะเป็น 

โครงก�รผักปลอดส�รพิษ	ไม้ดอกไม้ประดับ	ง�นอ�รักข�พืช	 

ก�รควบคุมพืชโดยชีววิธี	 ก�รลดส�รเคมีตกค้�งในผลผลิต 

ก�รเกษตร	อ�ห�รสขุภ�พและผลิตภณัฑ์แปรรปู	รวมถงึก�รวิจัย 

และพฒัน�พชืพรรณไม้เขตร้อน	ไม่เพยีงเท่�นัน้	ยงัเสดจ็พระร�ชดำ�เนนิ 

ไปทรงเปิดก�รประชมุเรือ่งข้�ว	ครัง้ที	่๓๗	ขององค์ก�รอ�ห�ร 

และเกษตรแห่งสหประช�ช�ต	ิ(FAO)	ซึง่ประเทศไทยเป็นเจ้�ภ�พ	 

จัดขึ้นเมื่อวันที่	๒๘	พฤศจิก�ยน	๒๕๓๗	สร้�งคว�มปลื้มปีติ 

แก่ผู้ท่ีเข้�ร่วมประชุมท้ังช�วไทยและช�วต่�งช�ติจำ�นวนม�ก	 

นับเป็นโอก�สอันดีทีจ่ะเผยแพร่ช่ือเสยีงของประเทศให้เป็นที่ 

รู้จักในระดับส�กล	 เพร�ะประเทศไทยนั้นถือได้ว่�เป็นแหล่ง 

ผลิตข้�วขน�ดใหญ่	และเป็นศูนย์กล�งท�งวิทย�ก�รเรื่องข้�ว 

ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก



13ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๘

	 ด้วยสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	ทรงเป็นนักพัฒน�	จึงทรงเล็งเห็น 

ถึงคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตรของไทยและคุณภ�พชีวิตของเกษตรกร	ช�วน�	ช�วไร่	 

ผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของช�ติ	ซึ่งถึงแม้จะสร้�งร�ยได้ให้แก่ประเทศช�ติจ�กก�รเพ�ะปลูก	 

แต่กลบัมฐี�นะย�กจน	พระองค์มพีระร�ชปณธิ�นมุง่หวงัให้เกษตรกรมีคณุภ�พชวีติทีด่ขีึน้	ส�ม�รถเพิม่ 

ผลผลิตให้ม�กขึ้น	 และเป็นผลิตผลที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 อันจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในก�รกระตุ้น 

เศรษฐกิจภ�คก�รเกษตร	รวมถึงก�รแก้ไขปัญห�ต่�ง	ๆ 	ให้เกษตรกรอย่�งครบวงจร	จงึมพีระมห�กรณุ�ธคิณุ 

โปรดเกล้�ฯ	 รับ	“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่”	 อันประกอบด้วย	 คลินิกด้�นดินและสิ่งแวดล้อม	 

คลนิกิด้�นประมง	คลนิกิด้�นพืช	และคลินิกด้�นสตัว์ไว้ในพระร�ช�นุเคร�ะห์	โดยพระร�ชท�นคำ�แนะนำ�	 

ข้อคิดเห็นในก�รแก้ปัญห�ด้�นก�รเกษตร	 และทรงส่งเสริมก�รใช้เทคโนโลยีท�งก�รเกษตรเพื่อเพิ่ม 

ผลผลิตและพัฒน�คุณภ�พผลิตผลท�งก�รเกษตรของเกษตรกร

	 โครงก�รคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระร�ช�นุเคร�ะห์นี้	 ดำ�เนินก�รโดยสร้�งคว�มเชื่อมโยง 

ระหว่�งองค์กรวิจัยและพัฒน�ภ�คก�รเกษตร	 ที่เป็นแหล่งคว�มรู้	 วิทย�ก�รใหม่	 และก�รบริก�ร 

ท�งวิช�ก�ร	โดยอ�ศัยช่องท�งต่�ง	ๆ	ที่ส�ม�รถให้บริก�รตรงต�มคว�มต้องก�รและทันต่อเหตุก�รณ์	 

เพื่อให้บริก�รท�งวิช�ก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยีต่�ง	 ๆ	 ท่ีช่วยให้บรรลุผลเร็วย่ิงข้ึน	 อ�ศัยเครื่องมือ 

อุปกรณ์เข้�ช่วยในก�รปฏิบัติง�น	 ซึ่งส�ม�รถเคลื่อนที่เข้�ไปได้ทุกจุด	 สร้�งแรงดึงดูดใจจ�กเกษตรกร 

ส่วนใหญ่ในพื้นที่เป้�หม�ย	เป็นก�รกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดก�รตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่	ๆ	 

ได้เป็นอย่�งดี

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
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	 ต่อม�เมื่อวันที่	 ๔	 ตุล�คม	 ๒๕๔๗	 สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 สย�มมกุฎร�ชกุม�ร 

เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทอดพระเนตรอุทย�นแห่งช�ตินำ้�ตกทร�ยข�ว	ตำ�บลทร�ยข�ว	อำ�เภอโคกโพธิ์	 

จังหวัดปัตต�นี	ในก�รนี้	ได้มีพระร�ชดำ�รัสกับน�ยป�นเทพ		กล้�ณรงค์ร�ญ	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

พเิศษเพ่ือประส�นง�นโครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิ (กปร.)	 และน�ยเทอดศกัดิ	์ 	 บณุยขจร	 

วศิวกรใหญ่ด้�นว�งแผนและโครงก�ร	กรมชลประท�น	ให้พจิ�รณ�จดัห�แหล่งนำ�้เพือ่ใช้ในก�รอปุโภค	 

บริโภค	และก�รเกษตร	ต�มที่น�ยอ�ดัม		บ�เหงบูง�	ประธ�นองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทร�ยข�ว	 

ขอพระร�ชท�น

	 นอกจ�กนี้	 พระองค์ยังทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ว�งแนวท�งในก�รให้คว�มช่วยเหลือ 

เกษตรกรในด้�นก�รก่อสร้�งท่อระบ�ยนำ้�วังพล�ยบัวในคลองลำ�หยัง	พร้อมระบบส่งนำ้�และถังเก็บนำ้� 

อุปโภค	บริโภค	ก�รขุดคลองลำ�หยังและคลองทุ่งเหนือ	พร้อมก่อสร้�งอ�ค�รอัดนำ้�เพ่ือเก็บกักนำ้� 

ในลำ�นำ้�ไว้ใช้ในก�รเกษตรต่อไป



15ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๘

	 แม้ในพื้นที่ห่�งไกลทุรกันด�ร	อย่�งหมู่บ้�นเล็ก	ๆ 	ท่ีตั้งอยู่ปล�ยด้�มขว�นของประเทศไทย 

ทีม่ช่ืีอว่�	หมูบ้่�นกแูบซรี�	ตำ�บลกอลำ�	อำ�เภอยะรงั	จงัหวดัปัตต�นี	ซึง่มักเกดิปัญห�นำ�้ท่วมขงัในหน้�ฝน	 

เนือ่งจ�กถกูปิดกัน้ด้วยถนนและคนัคูส่งนำ�้	และปัญห�ข�ดแคลนนำ�้ในหน้�แล้ง	ทำ�ให้พืน้ทีเ่กษตรกรรม 

เสียห�ย	ไม่ส�ม�รถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต�มฤดูก�ล

	 เมื่อคว�มทร�บถึงสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	 พระองค์จึงเสด็จ 

พระร�ชดำ�เนินไปทรงเยือนหมู่บ้�นกูแบซีร�	 ทรงศึกษ�และสอบถ�มถึงปัญห�และชีวิตคว�มเป็นอยู่ 

ของช�วบ้�น	โดยเสดจ็ขึน้ไปบนบ้�นน�ยดอเล�ะ	บือแน	ซึง่เป็นช�วไทยมุสลิม	และมีรบัส่ังถ�มถงึปัญห�	 

โดยผ่�นล่�มภ�ษ�ย�ว	ีซึง่น�ยดอเล�ะได้กร�บบงัคมทลูว่�	“ไม่เคยมพีระมห�กษตัริย์พระองค์ใดเสดจ็ฯ	 

ม�ที่บ้�น”	พระองค์มีรับสั่งตอบว่�	“ทุกพระองค์ทรงห่วงใยร�ษฎร	ก็เพร�ะเป็นห่วง”

	 จ�กนั้นได้พระร�ชท�นคำ�แนะนำ�และแนวท�งก�รแก้ปัญห�	 ซึ่งเป็นที่ม�ของโครงก�ร 

พัฒน�ก�รเกษตรบ้�นกูแบซีร�	อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริในสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 

สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	โดยมีรับสั่งว่�

	 “ให้แก้ไขปัญห�เร่งด่วนก่อน	พร้อมทัง้ศกึษ�ในภ�พรวม	เมือ่ได้ศกึษ�ในภ�พรวมทัง้ระบบแล้ว	 

ให้ดูว่�ส่วนใดจะแก้ไขอย่�งไร	และให้แก้ไขไปทีละส่วนเป็นขั้นตอน	จึงส�ม�รถแก้ปัญห�ได้ทั้งระบบ”

โครงการพัฒนาในพระราชด�าริ “กูแบซีรา”



สลค.สาร16

	 เมือ่ส่วนร�ชก�รได้รบัทร�บพระร�ชดำ�ริแล้ว	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพือ่ประส�นง�น 

โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 (กปร.)	 จังหวัดปัตต�นี	 และหน่วยง�นที่เก่ียวข้อง	 จึงได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รเพือ่กำ�กบัดแูล	จดัทำ�แผนง�น	และกำ�หนดแนวท�งในก�รพฒัน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 

จ�กผลก�รดำ�เนินโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�รินี้	ไม่เพียงแต่ร�ษฎรบ้�นกูแบซีร�เท่�นั้น 

ทีไ่ด้รบัประโยชน์	แต่ยงัประโยชน์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงหล�ยชมุชน	เช่น	หมูบ้่�นปลู�ก�ซงิ	หมูบ้่�นใกล้เคียง 

ในตำ�บลกอลำ�	อำ�เภอยะรัง	เป็นต้น

	 แนวท�งก�รพัฒน�พ้ืนที่ในรูปแบบโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริในสมเด็จพระบรม 

โอรส�ธริ�ชฯ	สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร	นัน้	เป็นก�รดำ�เนนิต�มรอยพระยุคลบ�ทพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วั	 

และเป็นพระร�ชประสงค์ทีจ่ะให้ทกุหน่วยง�นประส�นและร่วมแรงร่วมใจกนัดำ�เนนิง�น	เพือ่ประโยชน์ 

ของประช�ชนภ�คใต้	 แผนง�นทีก่ำ�หนดไว้เป็นก�รลดปัญห�ซำ�้ซ้อน	และปัญห�ทีข่�ดก�รดแูลเอ�ใจใส่	 

ยิ่งกว่�นั้น	 รูปแบบก�รพัฒน�ที่พระร�ชท�นไว้นี้เป็นก�รพัฒน�จ�กจุดเล็กไปห�จุดใหญ่ในระดับพื้นที่ 

และขย�ยผลสู่ระดับช�ติต่อไป	 และไม่มีพระร�ชประสงค์ท่ีจะให้ทำ�เป็นเรื่องใหญ่โตเกินคว�มจำ�เป็น	 

แต่ให้ค่อยเป็นค่อยไป	และทีส่ำ�คญัร�ษฎรจะต้องมส่ีวนร่วมและมคีว�มพร้อมทีจ่ะร่วมมอืกบัรฐัในก�รพฒัน� 

ท้องถิ่นของตนเองต่อไป

	 ด้วยคว�มสนพระร�ชหฤทยัด้�นก�รเกษตร	ซึง่ถอืเป็นเส้นเลอืดหลกัทีห่ล่อเลีย้งเศรษฐกจิของช�ต	ิ 

คว�มใส่พระร�ชหฤทัยในชีวิตคว�มเป็นอยู่ของเกษตรกร	 และด้วยพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นพ้น	 

ทรงทุม่เทพระสตปิญัญ�อย่�งเตม็ทีแ่ละพระวรก�ยอย�่งเตม็พระกำ�ลงั	เสดจ็พระร�ชดำ�เนินไปยังพื้นที ่

ก�รเกษตรต่�ง	ๆ 	เพือ่ทอดพระเนตรและตดิต�มคว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนนิง�น	พระร�ชท�นพระร�ชวนิจิฉยั	 

เพื่อพระร�ชท�นคว�มช่วยเหลือ	 และพัฒน�คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ของเกษตรกรช�วไทยให้ดีข้ึน 

และยั่งยืนสืบไป



17ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๘

	 นอกจ�กนี้	 ในปี	 ๒๕๔๕	 ยังทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้มูลนิธิก�ญจนบ�รมีจัดตั้ง 

กองทุนพระร�ชท�นมห�วชิร�ลงกรณ์ขึ้น	 เพื่อพระร�ชทุนก�รศึกษ�แก่นิสิตคณะเกษตรส�ข�ต่�ง	 ๆ	 

ของมห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร์	จำ�นวน	๑๐	ทนุ	เป็นทนุก�รศึกษ�ต่อเนือ่ง	๔	ปี	จนจบก�รศึกษ�ปรญิญ�ตรี	 

เพือ่ชบุชวีติและให้โอก�สแก่ผูท้ีม่ฐี�นะย�กจน	แต่มคีว�มมุง่มัน่ในก�รพฒัน�ตนเองด้วยคว�มขยนัหมัน่เพยีร	 

ให้เป็นนกัวชิ�ก�รเกษตรทีม่คีณุภ�พและคุณธรรมในอน�คต	เป็นแกนนำ�ชุมชนในก�รพฒัน�ช�ตบ้ิ�นเมอืง 

ด้�นก�รเกษตรและส�ข�ที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 พสกนกิรไทยทุกหมู่เหล่�ต่�งซ�บซ้ึงในพระมห�กรณุ�ธิคณุ	ดงัจะเหน็ได้จ�กก�รถว�ยปรญิญ� 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแด่สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	 จ�กมห�วิทย�ลัย 

เกษตรศ�สตร์ในปี	 ๒๕๔๕	 และปี	 ๒๕๔๖	 โดยเฉลิมพระเกียรติเป็น	 “เกษตรยุพร�ชสดุดี”	 และ	 

“สมเด็จพระบรมโอรส�ฯ	เกษตร�บดี”	ต�มลำ�ดับ

	 เมือ่คร�วเกดิอทุกภยัครัง้ใหญ่ของประเทศไทยเมือ่ปี	๒๕๕๔	โดยเฉพ�ะพืน้ทีใ่นกรุงเทพมห�นคร 

และปริมณฑล	ซึ่งเป็นพื้นที่สำ�คัญท�งเศรษฐกิจ	สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	 

ก็ทรงได้รับผลกระทบจ�กอุทกภัยในคร้ังนั้นด้วยเช่นกัน	เนื่องจ�กพระตำ�หนักทีป่ระทบัถูกนำ�้ท่วม	 

ระบบไฟฟ้�และระบบประป�ขดัข้อง	รวมถงึเส้นท�งเสดจ็พระร�ชดำ�เนนิไปทรงปฏบิติัพระร�ชกรณยีกจิ 

ต�่ง	 ๆ	 เป็นไปอย่�งย�กลำ�บ�ก	แต่ด้วยคว�มห่วงใยในคว�มเดอืดร้อนและคว�มทกุข์ย�กของประช�ชน	 

พระองค์ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปทรงเยีย่มร�ษฎร	พระร�ชท�นถงุยงัชพีแก่ผูป้ระสบภยั	 เพื่อเป็นก�ร

ปลอบขวัญและให้กำ�ลังใจแก่เจ้�หน้�ที่และประช�ชนผู้ประสบอุทกภัย
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	 ถงึแม้วกิฤตอิทุกภยัในปี	๒๕๕๔	ได้ผ่�นพ้นไปแล้วกต็�ม	ด้วยพระมห�กรณุ�ธคิณุทีท่รงห่วงใย 

ต่อประช�ชนว่�ภัยดังกล่�วอ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต	 พระองค์จึงได้ทรงติดต�มก�รเตรียมก�ร 

ในก�รป้องกนัและบริห�รจดัก�รนำ�้ของทกุภ�คส่วน	รวมทัง้ก�รฟ้ืนฟูพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจ�กอทุกภยั	 

โดยได้พระร�ชท�นสิง่ของ	พร้อมให้เจ้�หน้�ที	่ ข้�ร�ชบรพิ�รในพระองค์ช่วยเหลอืและฟ้ืนฟผููป้ระสบภยั 

ในหล�ยพื้นที่	 และเมื่อวันที่	๒๓	สิงห�คม	๒๕๕๕	 ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินต�มคำ�กร�บบังคมทูลเชิญ 

ของน�ยกรัฐมนตรีและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อทรงตรวจเยี่ยมก�รขุดลอกคลองมห�สวัสดิ	์ 

ซึง่เป็นคลองหลักในระบบก�รระบ�ยนำ�้ในฝ่ังตะวันตก	รวมทัง้ตรวจสอบระบบก�รสบูนำ�้ทีส่ถ�นสีบูนำ�้ 

โครงก�รระพพีฒัน์	 ซึง่ได้มกี�รตดิตัง้ระบบสบูนำ�้เพิม่เตมิเพือ่เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รระบ�ยนำ�้ลงสู ่

แม่นำ้�ท่�จีน	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดนำ้�ท่วมขังเป็นเวล�น�นในเขตพ้ืนที่ทวีวัฒน�ซ่ึงได้รับคว�มเสียห�ย 

อย่�งรุนแรงในปี	๒๕๕๔	ในระหว่�งเสด็จพระร�ชดำ�เนินท�งชลม�รคได้ทอดพระเนตรสภ�พริมคลอง 

มห�สวัสดิ์	 ที่หน่วยง�นร�ชก�รที่รับผิดชอบได้ปรับปรุงขุดลอกคลอง	 รวมท้ังหน่วยง�นท�งทห�ร 

และช�วจังหวัดนครปฐมร่วมกันปลูกหญ้�แฝกต�มแนวพระร�ชดำ�ริในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

พร้อมทอดพระเนตรชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนริมสองฝั่งคลองด้วยคว�มสนพระร�ชหฤทัย	 

มีประช�ชนที่เดินท�งม�เฝ้�ฯ	รอรับเสด็จและช่ืนชมพระบ�รมีตลอดสองฝั่งคลอง	เม่ือเรอืยนต์พระทีน่ั่ง

แล่นผ่�น	ประช�ชนต่�งเปล่งเสียง	“ทรงพระเจริญ”	ดังกึกก้อง

	 สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	พอพระร�ชหฤทัยที่ทุกหน่วยง�นช่วยกัน 

แก้ปัญห�	มพีระร�ชดำ�รสัขอบคณุรฐับ�ล	หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ตำ�รวจ	ทห�ร	รวมถงึประช�ชน	ทีท่ำ�ให้ทกุอย่�ง 

เรียบร้อย	 และมีพระร�ชประสงค์ให้ประช�ชนริมสองฝั ่งคลองช่วยกันดูแลรักษ�คว�มสะอ�ด 

รักษ�กฎหม�ย	 เพื่อให้เป็นสมบัติตกทอดสู่ลูกหล�นต่อไป	 ทั้งยังมีพระร�ชดำ�รัสว่�คลองมห�สวัสดิ ์

น่�จะเป็นคลองแห่งก�รท่องเที่ยวได้	ซึ่งรัฐบ�ลก็น้อมรับแนวพระร�ชดำ�ริเพื่อนำ�ไปดำ�เนินก�รต่อไป



19ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๘

 “Bike for Mom ปั ่นเพ่ือแม่”	 กิจกรรมต�มพระร�ชปณิธ�นของสมเด็จพระบรม 

โอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	ที่ทรงแสดงคว�มกตัญญูกตเวทีแด่องค์สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	พระบรมร�ชินีน�ถ 

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๘	ทีจ่ะเปิดโอก�สให้ประช�ชนทกุหมู่เหล่� 

ทั่วประเทศเข้�ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงคว�มจงรักภักดีต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์	 แสดงออกถึงคว�มรักที่มีต่อแม	่ 

และแม่ของแผ่นดนิอย่�งทัว่ถงึ	เสรมิสร้�งคว�มส�มัคคขีองคนในช�ตทิีจ่ะร่วมกนัจดักิจกรรมถว�ยพระพรแด่สมเดจ็พระน�งเจ้�สริกิิติ	์ 

พระบรมร�ชินีน�ถ	 และยังเป็นก�รส่งเสริมสุขภ�พของประช�ชนในก�รร่วมออกกำ�ลังก�ย	 ทำ�ให้สุขภ�พร่�งก�ยสมบูรณ ์

แข็งแรง	ปลูกฝังให้ประช�ชนรักก�รออกกำ�ลังก�ย	และเสริมสร้�งคว�มมีนำ้�ใจเป็นนักกีฬ�	อีกทั้งได้นำ�กิจกรรมดังกล่�ว 

ไปต่อยอดขย�ยผลต่อไป

	 ทั้งนี้	 กิจกรรมดังกล่�วจะมีขึ้นในวันอ�ทิตย์ที่	 ๑๖	 สิงห�คม	๒๕๕๘	 เวล�	๑๕.๐๐	น.	 พร้อมกันทั่วประเทศ 

ต�มเส้นท�งท่ีกำ�หนด	 โดยเส้นท�งส่วนกล�งจะเริ่มจ�กพระล�นพระร�ชวังดุสิตไปกรมทห�รร�บที่	 ๑๑	 รักษ�พระองค์ 

และกลับม�สิ้นสุดที่พระล�นพระร�ชวังดุสิต	 รวมระยะท�ง	 ๔๓	 กิโลเมตร	 โดยสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 

สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	 จะทรงจักรย�นนำ�ทีมข้�ร�ชก�ร	 ภ�คเอกชน	 และประช�ชนที่เข้�ร่วมกิจกรรมด้วย	 ส่วนในเส้นท�ง 

ภมูภิ�คจะเริม่ต้นทีศ่�ล�กล�งจงัหวดัไปต�มเส้นท�งท่ีแต่ละจงัหวดักำ�หนดในเวล�เดยีวกนันี้

* นักเรียนทุนพระร�ชท�นในโครงก�รทุนก�รศึกษ�สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร

	 รุ่นที่	๑	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	ปัจจุบันกำ�ลังศึกษ�อยู่ที่คณะรัฐศ�สตร์และนิติศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

น�ยศร�ยุธ		หอมชะมด*
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	 โอก�สนี	้รฐับ�ลขอเชญิชวนประช�ชนทุกหมูเ่หล่�สวมใส่เส้ือสฟ้ี�เข้�ร่วมกิจกรรม	โดยส�ม�รถตดิต�มร�ยละเอียด	 

และลงทะเบียนผ่�นเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com	 เพื่อเข้�ร่วมกิจกรรม	 ทั้งนี้	 สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	

สย�มมกุฎร�ชกุม�รมีพระมห�กรุณ�ธิคุณพระร�ชท�นสิ่งของจ�กพระร�ชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ประช�ชนที่ร่วมกิจกรรม	

ประกอบด้วย	 เสื้อยืดสีฟ้�สำ�หรับขี่จักรย�น	มีข้อคว�ม	“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”	 จำ�นวน	๑๐๐,๐๐๐	ตัว	นำ้�ดื่ม	

๕๐๐,๐๐๐	 ขวด	 และเข็มกลัดพระร�ชท�นจำ�นวน	๑๐๐,๐๐๐	 ชิ้น	 โดยกรุงเทพมห�นครเปิดให้รับเมื่อวันที่	 ๒๕-๒๖	 

กรกฎ�คม	 ๒๕๕๘	 ที่สน�มกีฬ�กองทัพบก	 ส่วนในต่�งจังหวัดรับได้ที่ศ�ล�กล�งจังหวัดในวันที่	 ๑๒	 สิงห�คม	 ๒๕๕๘	 

โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยใด	ๆ	ทั้งสิ้น

ที่ม�	:	เว็บไซต์	www.bikeformom2015.com

	 จดหม�ยข่�วรัฐบ�ลเพื่อประช�ชน	ปีที่	๑	ฉบับที่	๕	วันที่	๑	กรกฎ�คม	พ.ศ.๒๕๕๘

เส้นทาง

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

“BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”

ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร 

ในกรุงเทพมหานคร
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เที่ยว ๑๐
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

 นับเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิเคยีงข้�งพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัไปทัว่ผนืแผ่นดนิไทย	เพือ่ทรงช่วยบำ�บดัทุกข์ 

บำ�รงุสุขให้พสกนกิรของพระองค์มชีวิีตคว�มเป็นอยูที่ด่ขีึน้	ก�รได้สมัผสักบัประช�ชนอย่�งใกล้ชดิ	ทำ�ให้ 

ทรงรับรู้ถงึปัญห�ของประช�ชนอย่�งลึกซ้ึง	รวมถงึทรงเห็นว่�ทรัพย�กรธรรมช�ติกำ�ลังถูกทำ�ล�ยและ 

เอกลักษณ์ของไทยกำ�ลังจะเลือนห�ยไปทุกที	 จึงพระร�ชท�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริเพื่อแก้ไขปัญห�เรื่องก�รพัฒน�อ�ชีพและคุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น	รวมถึงอนุรักษ์และพัฒน� 

ทรพัย�กรธรรมช�ตใิห้คงอยู	่และรกัษ�มรดกสำ�คญัของช�ตไิทยเอ�ไว้	ปัจจบุนัมโีครงก�รอนัเนือ่งม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริกว่�	๔,๕๐๐	 โครงก�ร	กระจ�ยอยู่ทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศไทย	 ซ่ึงโครงก�รเหล่�น้ี 

นอกจ�กช่วยแก้ปัญห�ให้แก่ประช�ชนแล้ว	ยังมีเรื่องร�วที่น่�สนใจ	มีทัศนียภ�พที่สวยง�ม	สมควร 

แก่ก�รแนะนำ�ให้นักเดินท�งห�โอก�สไปสัมผัสด้วย

 ในว�ระทีส่มเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชนินี�ถทรงเจรญิพระชนมพรรษ�	๘๐	พรรษ�	เมือ่ปี	๒๕๕๕	 

ท่ีผ่�นม�	ก�รท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได้จัดทำ�โครงก�รเฉลมิพระเกยีรต	ิ“ด้วยเพราะรักจากพระราชินี”  

เชิญชวนนักท่องเท่ียวน้อมรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณท่ีพระองค์มีต่อพสกนิกรช�วไทย	 

จ�ก	๑๐ เส้นทาง โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ดังนี้
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  เส้นทางรักรวมไทย ที่	“สวนป่าตามโครงการ 
พระราชด�าริปางตอง ๒ (ปางอุ๋ง)” จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ในอดีต 
พืน้ทีบ่รเิวณป�งอุง๋	เป็นพืน้ทีป่่�เสือ่มโทรม	มชี�วเข�เข้�ม�ปลกูฝ่ิน 
และใช้เป็นเส้นท�งขนส่งย�เสพตดิ	รวมทัง้ลักลอบตดัไม้อย่�งต่อเนือ่ง	 
พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัและสมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินนี�ถ	 
จงึพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�รใิห้จดัตัง้	“โครงการจดัหมูบ้่านรวมไทย”  
ข้ึนในปี	๒๕๒๒	เพ่ือฟ้ืนฟูทรพัย�กรธรรมช�ติ	ป่�ไม้	สร้�งอ่�งเกบ็นำ�้	 
รวมทั้งก�รปรับปรุงภูมิทัศน์จนทำ�ให้สถ�นที่แห่งนี้เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวทีส่วยง�ม	จนได้รบัสมญ�ว่�	“สวติเซอร์แลนด์เมืองไทย”  
นกัท่องเทีย่วต่�งนิยมไปเดินชมดอกไม้เมืองหน�ว	 และนั่งแพชม 
ทศันยีภ�พของอ่�งเกบ็นำ�้ย�มเช้�ที่ปกคลุมด้วยส�ยหมอก	

 
 เส้นทางคืนรอยยิม้หลงัน�า้ลด	ที	่“โครงการฟาร์มตวัอย่าง

ตามพระราชด�ารแิละศนูย์ตุก๊ตาชาววังบางเสดจ็”	จังหวัดอ่
�งทอง	โคร

งก�รนี ้

สร้�งขึ้นภ
�ยหลังจ�

กเกิดเหตุก
�รณ์อุทกภัยเมื่อป

ี	 ๒๕๔๙	 ซึ่งทำ�ให้พ
ื้นท่ี 

ก�รเกษตร	
ทีอ่ยู่อ�ศยั	

และสิง่ก่อส
ร้�งส�ธ�รณ

ประโยชน์ต่
�ง	ๆ 	ได้รับคว�ม

เสียห�ย	 

ร�ษฎรได้ร
บัผลกระทบ

และไร้ทีอ่ย
ูอ่�ศัย	สมเด

จ็พระน�งเจ้
�ฯ	พระบรม

ร�ชนินี�ถ	 

จึงทรงพระกรณุ�โปรดเกล้
�ฯ	ให้สร้�

งศ�ล�เอน
กประสงค์

สำ�หรบัเป็น
ทีพ่กั 

ให้แก่ผูป้ระ
สบภยั	และ

ให้จดัทำ�โค
รงก�รฟ�ร์

มตวัอย่�งแ
ห่งนีข้ึน้	เพ

ือ่ช่วยเหลอื
 

ผู้ประสบภัยให้มีง�นทำ�	ต่อม�
โครงก�รฟ

�ร์มตัวอย
่�งแห่งนี้ได้พัฒน� 

เป็นแหล่งท่
องเทีย่วด้�

นก�รเกษต
รของจงัหว

ดั	ซึง่นกัท่อ
งเทีย่วส�ม

�รถเข้�ชม
 

ก�รปลูกผ
ัก	ผลไม้ป

ลอดส�รพ
ิษ	แปลงเพ�ะเห็ด	แล

ะสวนป่�	
นอกจ�กน

ี้	 

ยังมีศูนย์ต
ุ๊กต�ช�วว

ัง	 ศิลปะง�นปั้นจ�กดินเ
หนียวที่สว

ยง�มและ
โด่งดัง	 

สะท้อนคว
�มเป็นอย

ู่และวัฒนธรรมไทย
	ซึ่งไม่ได้เป

็นเพียงก�รสร้�
งอ�ชีพ 

ให้แก่ช�วบ้�นเท่�นั้น	 แต่ยังเป
็นง�นศิลปหัตถกรรม

ที่มีก�รส่ง
ออก 

ข�ยไปทั่ว
โลกอีกด้ว

ย	

๑.

๒.
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๑.
  เส้นทางสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ ท่ี “โครงการสวนป่า

เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินนีาถ” จังหวดัร�ชบรุ	ี 

สร้�งขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชนินี�ถ	ในโอก�ส 

เฉลมิพระชนมพรรษ�	๕	รอบ	๑๒	สงิห�คม	๒๕๓๕	ต�มพระร�ชปณธิ�นว่�	 

“ขอให้สร้�งป่�	 โดยมีคนอ�ศัยอยู่ด้วยโดยไม่ทำ�ล�ยป่�	 คือต้องช่วยเข� 

เหล่�นัน้จรงิ	ๆ 	ให้มคีว�มเป็นอยูท่ีด่พีอสมควร	เช่น	มทีีด่นิทำ�กนิ	มนีำ�้	ให้ก�รศกึษ�	 

ส่งเสรมิง�นศิลป�ชีพต่�ง	ๆ 	ให้มรี�ยได้เพิม่ขึน้	เมือ่เข�อยูไ่ด้แล้วเข�จะได้ช่วย 

ดูแลป่�”	 ปัจจุบันสวนป่�แห่งนี้ได้พัฒน�เป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ต	ิ

เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้น�น�ชนิดอันมีค่�ท�งเศรษฐกิจ	 มี	 “แก่งส้มแมว”  

แก่งหินน้อยใหญ่สลบัซบัซ้อนกล�งแม่นำ�้ภ�ชเีป็นแหล่งทีน่่�ชม	ม	ี“ต้นส้มแมว”  

พันธุ์ไม้ห�ย�ก	นอกจ�กนี้	ยังมีศูนย์ฝึกศิลป�ชีพที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ 

ร�ษฎรไทยเชือ้ส�ยกะเหรีย่งให้มอี�ชพีเสรมิหลงัก�รเกบ็เกีย่วพชืไร่	 เช่น	ก�รทอผ้�	 

ปั้นเครื่องปั้นดินเผ�	เพื่อนำ�ม�ข�ยเป็นของที่ระลึกที่ศูนย์จำ�หน่�ยสินค้�

  เส้นทางรกัษ์พนัธุเ์ต่าทะเล	ที	่“ศนูย์อนรุกัษ์

พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ”	จังหวัดชลบุรี	จัดต
ั้งขึ้นต�มแนว 

พระร�ชดำ�ริขอ
งสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 

ที่ทรงมีคว�มห่วงใยเต่�ทะเลที่นับวันจะลดจำ�นวนลง 

จนใกล้สญูพนัธุ	์ศนูย์อนรุกัษ์
พนัธุ์เต่�ทะเลแห่

งนีเ้ป็นแหล่งอน
รุกัษ์	 

เพ�ะพันธุ์	และอนุบ�
ลเต่�ทะเลให้กลับคืน

สู่ท้องทะเล	รวมทั้ง 

เปิดเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วให้นกัท่องเ

ทีย่วได้เข้�ชมแล
ะสมัผสักบั 

คว�มน่�รักของเต่�ท
ะเล	 โดยจัดแ

สดงนิทรรศก�รเกี่ยว
กับ 

เต่�ทะเล	 พร้อมวิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้ท่ีอคว�เรียมแล
ะ 

บ่ออนบุ�ลลกูเ
ต่�ทะเล	ศนูย์แ

ห่งนีแ้วดล้อมด้
วยทิวทศัน์ช�ย

ทะเล 

ที่งดง�มเหม�ะกับก�รท่องเที่ยวและพักผ่อนแบบครอบครัว 

เป็นอย่�งยิ่ง

๓.

๔.
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  เส้นทางสวนสวย ดอกไม้สวย	ที	่“สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ”์  

จงัหวัดเชยีงใหม่	สภ�พท่ั
วไปของสวนแห่งน้ีเป็นท่ี

ร�บและท่ีสงูสลบักนัเป็น
ชัน้	ๆ 	บนพืน้ที	่๖,๕๐๐	ไร่	 

ลกัษณะของก�รจดัสวนมลีกัษ
ณะเป็นก�รอนรุกัษ์ทรพัย�กรพชื	ศกึษ�วจิยั	และเผยแ

พร่คว�มรู ้

ท�งด้�นพฤกษศ�สตร์	เหม�ะสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รศึกษ�เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และชื่นชมทัศนียภ�พ 

ทีส่วยง�ม	ภ�ยในสวนมศูี
นย์ส�รนเิทศแสดงนทิรร

ศก�รพรรณไม้ไทย	นทิรรศก�รด้�นพ
ฤกษศ�สตร์	 

กลุ่มอ�ค�รเรอืนกระจ
กขน�ดใหญ่ซึง่ตัง้อยูบ่นล�นเนนิเข

�ทีส่วยง�ม	ภ�ยในอ�ค�ร
ได้รวบรวม 

พรรณไม้ในเขตป่�ดงดบิจ�กท
กุภมิูภ�คของทวีปเอเชีย

	มีก�รใช้เทคโนโลยสีมัย
ใหม่ในก�รควบคมุ 

ระดบัคว�มชืน้	โดยก�รฉดีล
ะอองนำ�้ในเรอืนกระจ

ก	มนีำ�้ตกจำ�ลอง	มพีรรณไม้ทีน่่�สนใจ	เช่น	 

พืชทะเลทร�ย	พรรณไม้นำ้�	เฟิร์น	และกล้วยไม้	ในส่ว
นของเรือนกล้วยไม้ไท

ยได้รวบรวมพันธุ ์

กล้วยไม้กว่�	๓๕๐	ชนิด	ซึ่งเป็นกล้วยไม้ป่�ที่มีสีสันสวยง�ม	หล�ยชนิดมีกลิ่นหอม	บ�งพันธุ์ 

ห�ดูได้ย�กและใกล้สูญ
พันธุ์	นอกจ�กนี้	ยังมีเส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติที่จัดไว้เพ่ือรองรับ 

นักท่องเที่ยว	๔	 เส้น	คือ	 (๑)	 เส้นท�งนำ้�ตกแม่ส�น้อย-สว
นหิน-เรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย	 

ระยะท�ง	๓๐๐	เมตร	(๒)	เส้นท�งสวนรุกขช�ติ	ระยะ
ท�ง	๖๐๐	เมตร	(๓)	เส้นท�งวลัยช�ติ	 

ระยะท�ง	๒	กิโลเมตร	และ	(๔)	เส้นท�งพันธุ์ไม้ประจำ�จังหวัด	ระยะท�ง	๘๐๐	เมตร	

  เส้นทางพลกิฟ้ืนคนืชวีติป่าชายเลน	ที	่“ศนูย์ศกึษา เรยีนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลนสิรนิาถราชินี”	จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์	 เป็นศูนย์ศึกษ�เรียนรู้ด้�นก�รฟื้นฟูป่�ช�ยเลนจ�กน�กุ้งรวมเป็น ส่วนหนึง่ของโครงก�รพฒัน�ป่�ไม้ป�กนำ�้ปร�ณบรุอีนัเนือ่งม�จ�ก พระร�ชดำ�ริ	และพัฒน�เป็นศูนย์ศึกษ�เรียนรู้ระบบนิเวศป่�ช�ยเลน เพือ่พลกิฟ้ืนพืน้ทีน่ีใ้ห้กลบัม�อดุมสมบรูณ์	และได้รับพระมห�กรณุ�ธคิณุ จ�กสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 พระร�ชท�นน�ม ศนูย์แห่งนีว่้�	“สรินิ�ถร�ชนิ”ี	แปลว่�	ทีพ่ึง่อนัยิง่ใหญ่ไพศ�ล	ปัจจบุนั เปิดศูนย์เป็นเส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติให้นักท่องเที่ยวเข้�ไปเรียนรู ้วถิชีีวติป่�ช�ยเลน	ท้ังพนัธุไ์ม้และสตัว์ป่�ช�ยเลน	เช่น	ปูแสม	ปล�ตนี	 นกช�ยเลน

๕.

๖.
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๖.

  เส้นทางจากฝีมอืชาวบ้านสูว่จิติรศลิป์ของชาติ	ที	่“พิพธิภณัฑ์ผ้า 

ในสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ และพิพิธภัณฑ์ 

ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต” กรุงเทพมห�นคร	 

สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	พระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริ 

ให้ส่งเสริมง�นอ�ชีพแก่ร�ษฎรเพื่อเป็นร�ยได้เสริมกับครอบครัว	 และต่อม� 

ได้ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลป�ชีพในสมเด็จ 

พระน�งเจ้�สริกิติิ	์พระบรมร�ชนีิน�ถ	ขึน้เมือ่ปี	๒๕๑๙	และพพิิธภณัฑ์ผ้�ในสมเดจ็ 

พระน�งเจ้�สิริกิติ์	พระบรมร�ชินีน�ถ	ตั้งอยู่	ณ	หอรัษฎ�กรพิพัฒน์	จัดตั้งขึ้น

ภ�ยใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลป�ชีพฯ	 เพื่อเป็นแหล่งศึกษ�ค้นคว้�เกี่ยวกับผ้�ไทย	

ตลอดจนประวัติศ�สตร์เครื่องแต่งก�ยของคนไทย	ซึ่งเป็นสมบัติท�งวัฒนธรรม

ของช�ติ	 ภ�ยในมีก�รจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดส�กลและชุดไทยร�ชนิยม	

ส่วนพพิธิภณัฑ์ศลิป์แผ่นดนิในพระทีน่ัง่อนนัตสม�คม	จดัแสดงผลง�นศลิปหตัถกรรม

อนัวจิติรงดง�มฝีมอืของช�วบ้�นจ�กมลูนธิส่ิงเสรมิศลิป�ชพีฯ	เช่น	เรือพระที่นั่ง

จำ�ลอง	พระทีน่ัง่พุดต�นถมทอง	ม�จัดแสดงให้ชมกัน	

  เส้นทางรักป่ารักน�้า ที่ “โครงการป่ารักน�้า”  

จงัหวัดสกลนคร	
จ�กปัญห�ก�รตดัไม้ทำ�ล�ยป่�	สมเดจ็พ

ระน�งเจ้�ฯ	 

พระบรมร�ชินีน�ถ	 พ
ระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริว่�	 ป

่�ไม้ 

เป็นท่ีดูดซึมกักเก็บนำ้�ในร�กใต้ดิน	 ทำ�ให้เกิดนำ้�ซับใต้ดิน 

เป็นต้นกำ�เนิดของ
ลำ�ธ�ร	 จึงทรงชักชวนให้ประช�ชนร่วมมือ 

ร่วมใจกันปลูกป่�	 และร่วมกัน
อนุรักษ์ป่�	 จึงได้มีก�รจัด

ทำ�	 

“โครงก�รป่�รกัน
ำ�้”	ขึน้	ณ	อทุย�นแห่งช�ตภูิ

ผ�เหลก็	อำ�เภอส่อ
งด�ว	 

จังหวัดสกลนคร	 ขึ้นเป็นแห่งแรก	 และเป็นต้นแบบ 

ก�รอนุรักษ์ป่�โดยประช�ชนเข้�ม�ม
ีส่วนร่วม	 ทั้งก�รอนุรักษ ์

และก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�	

๗.

๘.
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  เส้นทางพลกิพืน้ทีเ่สีย่งภยัสูช่มุชนหวัใจพอเพยีง	ที	่“โครงการ 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ”	จงัหวดันร
�ธวิ�ส	เมือ่ปี

	๒๕๔๗	 

สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	
พระบรมร�ชินีน�ถ

	 เสด็จพระร�ชดำ�เน
ินไปทรงเย่ียม 

ร�ษฎรในจงัห
วดันร�ธวิ�ส	

และทรงทร�
บถงึคว�มเดือ

ดร้อนทกุข์ย�
กของร�ษฎร

 

ที่ได ้รับผลกระทบจ�กก�รก่อ
คว�มไม่สงบในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต	้ 

จงึพระร�ชท�นพ
ระร�ชทรพัย์ส่วนพระองค์เพือ่จดัซือ้ทีดิ่น	และจดัต

ัง้	“โครงก�ร 

หมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียงและฟ�ร์มตัวอย่�ง
อันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ 

ในสมเด็จพระ
น�งเจ้�ฯ	พร

ะบรมร�ชนินี
�ถ”	ขึน้	ทีบ้่�นรอตนับ�

ร	ูตำ�บลกะล
วุอ	 

อำ�เภอเมอืง	จ
งัหวดันร�ธวิ

�ส	ปัจจบุนัห
มูบ้่�นแห่งนีก้

ล�ยเป็นหมูบ้่
�นเศรษฐกจิ 

พอเพียง	 บริเวณรอบบ้�นยกร่องสว
นเพ�ะปลูกพืชผัก	พืชไร่	 ไม้ผล	 ร

วมทั้ง 

เลี้ยงปล�แล
ะสัตว์ปีกเพื่อเป็นอ�ห�ร

และจำ�หน่�ย
เป็นร�ยได้เส

ริม	พร้อมทั้ง 

จัดตั้งศูนย์ศ
ิลป�ชีพทำ�เคร่ืองปั้นดินเผ�	 เพ

ื่อให้ช�วบ้�นมีอ�ชีพเลี้ยงตนเอง 

และครอบคร
ัวได้อย่�งพอเพียง	

  เส้นทางศิลปะไทยสร้างอาชพี ที ่ “โครงการส่งเสริมศลิปาชพี บ้านสมพรรัตน์”	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	เมื่อปี	๒๕๓๗	ร�ษฎรในอำ�เภอบุณฑริก	 ทูลเกล้�ฯ	 ถว�ยผลิตภัณฑ์ผ้�ไหม	 เครื่องจักส�น	 แด่สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชนินี�ถ	และพระองค์ได้พระร�ชท�นเงนิให้เป็นทนุแก่กลุม่เกษตรกร ดงักล่�ว	อกีท้ังยังพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�รใิห้ร�ษฎรในพ้ืนท่ีทำ�ง�นศลิป�ชพี เพือ่เพิม่พนูร�ยได้	เป็นอ�ชพีเสรมิเพือ่ให้มรี�ยได้เพยีงพอต่อก�รเลีย้งครอบครวั	 จึงเกิดเป็น	 “โครงก�รส่งเสริมศิลป�ชีพบ้�นสมพรรัตน์”	 อำ�เภอบุณฑริก	 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	 	 ซ่ึงเป็นหมู่บ้�นในโครงก�รศูนย์ศิลป�ชีพพิเศษของ สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	มีผลิตภัณฑ์ผ้�ไหม	ผ้�ล�ยก�บบัว	 นับเป็นง�นศิลป์ชั้นดีที่ม�จ�กฝีมือช�วบ้�น	สร้�งร�ยได้และสร้�งคว�มเป็นอยู่ ท่ีดีข้ึนให้แก่ช�วบ้�น

 ก�รท่องเที่ยว	 ๑๐	 เส้นท�งต�มโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริดังกล่�วข้�งต้นนี้	 นอกจ�ก 

จะอ่ิมต�อ่ิมใจกับทัศนียภ�พที่สวยง�มแล้ว	 เร�ยังได้รับรู้ถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณที่สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 

พระบรมร�ชินีน�ถมีต่อพสกนิกรของพระองค์อันห�ที่สุดมิได้

ที่ม�	:	 http://travel.sanook.com

	 http://onlguide.blogspot.com

๙.

๑๐.
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๑๐.
 ปัจจบุนัส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัต่าง ๆ 	มีภ�รกิจหน้�ทีแ่ละต้องดำ�เนินกิจกรรมร่วมกับ 

ต่�งประเทศม�กข้ึนในทุกระดับ	 โดยเฉพ�ะก�รเข้�ร่วมประชุมหรือเป็นเจ้�ภ�พจัดประชุมระหว่�งประเทศ	 

และก�รลงน�มในเอกส�รหรือหนังสือสัญญ�ประเภทต่�ง	 ๆ	 ก�รดำ�เนินก�รเหล่�นี้ย่อมมีผลผูกพันซึ่งอ�จจะ 

เป็นก�รผกูพนัในระดบัรฐัหรอืในระดบัหน่วยง�น	ก�รพจิ�รณ�อย่�งรอบคอบว่�ก�รดำ�เนนิก�รนัน้	ๆ 	ส่งผลผกูพนั 

ในระดับใดและมีวิธีปฏิบัติอย่�งไรที่เหม�ะสม	 จึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญ	 บทคว�มน้ีได้รวบรวมประเภทหลักเกณฑ์ 

จ�กกฎหม�ยและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องม�จัดทำ�เป็นแนวท�งในก�รพิจ�รณ�เร่ืองหนังสือสัญญ�และ 

ก�รประชุมระหว่�งประเทศที่หน่วยง�นจะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	

 ๑. ที่มาและหลักการของการน�าเรื่องหนังสือสัญญาและการประชุมระหว่างประเทศเสนอต่อ 

คณะรัฐมนตรี

 	 หลกัก�รทีก่ำ�หนดให้มกี�รเสนอเรือ่งคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศต่อคณะรฐัมนตรปีร�กฏเป็น 

ล�ยลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญและกฎหม�ย	ดังนี้

  ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 	 รฐัธรรมนูญเกอืบทกุฉบบัได้มบีทบญัญัตทิีเ่ก่ียวกับก�รจัดทำ�หนงัสอืสญัญ�กับต่�งประเทศ	 

แต่มีรฐัธรรมนูญไม่กีฉ่บับทีบ่ญัญตัใิห้มกี�รเสนอหนงัสอืสญัญ�ต่อฝ่�ยนติิบญัญตั	ิโดยฉบับทีส่ำ�คญั	คอื	รฐัธรรมนญู 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	ที่บัญญัติในม�ตร�	๑๙๐	วรรค	๒	ว่�	“หนังสือสัญญ�ใดมีบทเปลี่ยนแปลง 

อ�ณ�เขตไทย	หรอืเขตพ้ืนทีน่อกอ�ณ�เขต	ซึง่ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอำ�น�จต�มหนงัสอืสญัญ�หรอื 

ต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ	 หรือจะต้องออกพระร�ชบัญญัติเพื่อให้ก�รเป็นไปต�มหนังสือสัญญ�	 หรือมี 

ผลกระทบต่อคว�มมัน่คงท�งเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอย่�งกว้�งขว�ง	หรอืมีผลผกูพนัด้�นก�รค้�	ก�รลงทนุ	 

หรอืงบประม�ณของประเทศอย่�งมนียัสำ�คญั	ต้องได้รบัคว�มเหน็ชอบของรฐัสภ�	ในก�รนี	้รฐัสภ�จะต้องพจิ�รณ� 

ก�รเสนอเรื่องเ ก่ียวกับหนังสือสัญญ�และ 

ก�รประชุมระหว่�งประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
อ้อนฟ้�		เวชช�ชีวะ

สำ�นักวิเคร�ะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี



สลค.สาร28

ให้แล้วเสร็จภ�ยในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องดังกล่�ว”	 ซึ่งบทบัญญัติดังกล่�วเป็นที่ม�ของคำ�วินิจฉัย 

ศ�ลรฐัธรรมนญูที	่๖-๗/๒๕๕๑	วนัที	่๘	กรกฎ�คม	๒๕๕๑	กรณคีำ�แถลงก�รณ์ร่วมไทย-กมัพชู�	“Joint	Communiqué”	

ฉบับลงวันที่	๑๘	มิถุน�ยน	๒๕๕๑	ว่�	เป็นหนังสือสัญญ�ที่ต้องได้รับคว�มเห็นชอบของรัฐสภ�ต�มรัฐธรรมนูญ	

ม�ตร�	๑๙๐	จึงส่งผลให้หน่วยง�นฝ่�ยบริห�รต้องเพิ่มคว�มระมัดระวังในก�รเสนอเรื่องประเภทหนังสือสัญญ�

ต่อคณะรัฐมนตรี

	 	 	 อย่�งไรก็ต�ม	 ในปัจจุบันก�รพิจ�รณ�หนังสือสัญญ�จะเป็นไปต�มเงื่อนไขที่บัญญัต ิ

ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	(ฉบับชั่วคร�ว)	พ.ศ.	๒๕๕๗	ม�ตร�	๒๓	วรรคสอง	ว่�	“หนังสือสัญญ�ใด

ที่มีบทเปลี่ยนแปลงอ�ณ�เขตไทย	 หรือเขตพื้นที่นอกอ�ณ�เขต	 ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำ�น�จ

ต�มหนังสือสัญญ�หรือต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ	 หรือจะต้องออกพระร�ชบัญญัติเพื่อให้ก�รเป็นไปต�ม

หนังสือสัญญ�	 หรือกระทบต่อคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่�งกว้�งขว�ง	 ต้องได้รับ 

คว�มเห็นชอบจ�กสภ�นติบิญัญตัแิห่งช�ต”ิ	ซึง่บทบญัญตันิีม้คีว�มชดัเจนยิง่ขึน้เกีย่วกบัก�รพจิ�รณ�ว่�หนงัสอืสญัญ�ใด

จำ�เป็นต้องเสนอต่อฝ่�ยนิติบัญญัติหรือไม่

  ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

และมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ

   พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รเสนอเรื่องและก�รประชุมคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๕๔๘	 

ได้มบีทบญัญัตใินม�ตร�	๔	เป็นก�รกำ�หนดประเภทเรือ่งทีส่่วนร�ชก�รจะเสนอต่อคณะรฐัมนตรไีด้	โดยในม�ตร�	๔	(๗)	 

ได้บญัญตัใิห้เรือ่งทีเ่กีย่วกบัคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศหรือทีเ่กีย่วกับองค์กรระหว่�งประเทศทีมี่ผลผกูพนัรัฐบ�ลไทย 

ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

	 	 	 นอกจ�กนัน้	ยังมมีตคิณะรฐัมนตรทีีก่ำ�หนดร�ยละเอยีดวิธีปฏิบตัใินก�รนำ�เรือ่งเกีย่วกบั 

คว�มสัมพนัธ์ระหว่�งประเทศเสนอคณะรฐัมนตรีอกีหล�ยมตข้ึินอยูกั่บประเภทเร่ืองทีเ่สนอ	เช่น	มตคิณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่	๑	ตุล�คม	๒๕๔๕	เรื่อง	ก�รทำ�คว�มตกลงกับต่�งประเทศ	ก�รทำ�อนุสัญญ�	และสนธิสัญญ�ต่�ง	ๆ	 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒	กรกฎ�คม	๒๕๕๖	เรื่อง	หลักเกณฑ์และแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รออกหนังสือ 

มอบอำ�น�จเต็ม	(Full	Powers)

	 	 	 จ�กหลักก�รท่ีปร�กฏในรัฐธรรมนูญและพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รเสนอเรื่องและ 

ก�รประชุมคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ส�ม�รถสรุปในเบื้องต้นได้ว่�	 เร่ืองความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

หรอืกบัองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีผลผกูพันในระดับรฐับาลจะต้องเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีและหากเรือ่งความสมัพนัธ์ 

ดังกล่าวน้ันเก่ียวข้องกับการลงนามในเอกสาร หน่วยงานจะต้องพจิารณาว่าเอกสารนัน้ ๆ  เป็นหนงัสอืสัญญา 

ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้เสนอคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่
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 ๒. หนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

  ในท�งปฏิบัติท่ีผ่�นม�	เร่ืองที่เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่หน่วยง�นเสนอม�เพื่อ 

คณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�มีหล�กหล�ยประเภท	 เช่น	 ก�รสถ�ปน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ	 ก�รแต่งต้ัง 

เอกอคัรร�ชทตูและกงสลุ	ก�รสถ�ปน�คว�มสมัพันธ์บ้�นพ่ีเมอืงน้องหรือเมอืงแฝด	ก�รดำ�เนินก�รต�มมติองค์ก�ร 

ระหว่�งประเทศโดยเฉพ�ะองค์ก�รสหประช�ช�ติ	แต่เร่ืองที่มีก�รเสนอจำ�นวนม�กที่สุดคือเรื่องที่เกี่ยวกับก�ร 

ขออนุมัติหรือขอคว�มเห็นชอบเอกส�รคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศซึ่งมีทั้งกรณีที่เป็นหนังสือสัญญ�และมิใช่ 

หนังสือสัญญ�	และมักเกี่ยวข้องกับก�รประชุมระหว่�งประเทศ	ซึ่งในก�รเสนอเรื่องเหล่�นี้จะมีประเด็นเกี่ยวข้อง 

กับหล�ยประเด็นเสนอม�พร้อมกัน	เช่น

	 	 (๑)	 การขออนุมัติเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมหรือการเจรจา	 ซ่ึงมีหล�ยประเภท 

ขึ้นอยู่กับลักษณะก�รประชุมและขั้นตอน	 กล่�วคือ	 ห�กเป็นก�รไปเจรจ�ทวิภ�คี	 เอกส�รที่เสนออ�จเป็น

ท่�ทีหรือกรอบก�รเจรจ�	ร่�งบนัทกึคว�มตกลง	ร่�งแถลงก�รณ์ร่วม	ร่�งแถลงข่�วร่วม	ห�กเป็นก�รไปร่วมประชุม 

พหภุ�ค	ีเอกส�รทีเ่สนออ�จเป็นร่�งท่�ทปีระเทศไทย	ร่�งปฏญิญ�	ร่�งกรรมส�รสุดท้�ย	แต่ถ้�ก�รประชมุเสรจ็ส้ินแล้ว

ก็จะมีก�รเสนอเอกส�รม�ให้คณะรัฐมนตรีรับรองหรือให้สัตย�บันภ�ยหลัง	 เช่น	 พิธีส�ร	 อนุสัญญ�	 หรือ 

ก�รปรับปรุงภ�คผนวกของหนังสือสัญญ�เหล่�นี้	เป็นต้น

	 	 (๒) การขออนุมัติผู้ลงนามในเอกสาร	ห�กจำ�เป็นต้องมีก�รลงน�มในเอกส�ร	หน่วยง�น

จะขอคว�มเห็นชอบผู้ลงน�มและขอให้กระทรวงก�รต่�งประเทศจัดทำ�หนังสือมอบอำ�น�จเต็ม	 (Full	 Powers)	

ในกรณีที่ต้องก�รด้วย

 ๓. การด�าเนินการเกี่ยวกับหนังสือสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 	 ในบรรด�หนังสือสัญญ�เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่หน่วยง�นเสนอม�ยัง 

คณะรัฐมนตรีนั้น	บ�งเรื่องเป็นหนังสือสัญญ�ที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี	 แต่บ�งเรื่องไม่ใช่ประเภทหนังสือสัญญ�	 

และในกลุ่มหนังสือสัญญ�ท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรีนั้น	บ�งเรื่องเป็นหนังสือสัญญ�ที่ต้องเสนอฝ่�ยนิติบัญญัต	ิ 

(รฐัสภ�หรอืสภ�นติบิญัญัตแิห่งช�ติ)	พจิ�รณ�	บ�งเรือ่งไม่ต้องเสนอฝ่�ยนติบิญัญติั	ดงันัน้	ก�รจำ�แนกประเภทเรือ่ง 

เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่ส่วนร�ชก�รเสนอม�ยังคณะรัฐมนตรีจึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง 

โดยเฉพ�ะในกรณีของหนังสือสัญญ�ที่คณะรัฐมนตรีจะต้องนำ�เสนอต่อฝ่�ยนิติบัญญัติพิจ�รณ�ต่อไป	 เนื่องจ�ก 

ต้องดำ�เนินก�รให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
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  ๓.๑ ประเภทเอกสารที่เสนอ

	 	 	 เอกส�รท่ีเสนอม�พร้อมเร่ืองคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศที่หน่วยง�นเสนอ 

คณะรัฐมนตรีมีหล�ยประเภทดังตัวอย่�งในต�ร�ง

บ�งหน่วยง�นเสนอเรื่องต่�ง	ๆ	ข้�งต้นม�เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ด้วยเหตุที่ได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�	เป็นเรื่อง 

ทีเ่กีย่วข้องกบัคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งประเทศทีจ่ะต้องนำ�เสนอคณะรฐัมนตรพิีจ�รณ�ต�มม�ตร�	๔	(๗)	ของพระร�ชกฤษฎกี� 

ว่�ด้วยก�รเสนอเร่ืองและก�รประชมุคณะรัฐมนตร	ีพ.ศ.	๒๕๔๘	ซึง่หน่วยง�นเจ้�ของเรือ่งจะต้องแจ้งม�ในหนังสอื 

เสนอเร่ืองต่อคณะรฐัมนตรด้ีวยว่�เข้�ข่�ยต้องเสนอขอคว�มเหน็ชอบจ�กฝ่�ยนติบิญัญตัหิรอืไม่	เพร�ะเหตใุด	เพือ่ประกอบก�ร 

พจิ�รณ�ของคณะรฐัมนตร*ี	ซึง่ในก�รวนิจิฉยัว่�เอกส�รประเภทใดทีต้่องเสนอคณะรฐัมนตรนีัน้	ในท�งปฏบิตัทิีผ่่�นม�	 

นอกจ�กสำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรจีะได้วเิคร�ะห์ในเบือ้งต้นแล้ว	สำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรยีงัจะต้องสอบถ�ม 

คว�มเห็นไปยังสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�และกระทรวงก�รต่�งประเทศ	 (กรมสนธิสญัญ�และกฎหม�ย)	 ด้วย	

ซึง่ทัง้สองหน่วยง�นจะมีหลกัในก�รพจิ�รณ�	๓	ประก�ร	กล่�วคอื

	 	 	 (๑)	 เอกส�รดังกล่�วเป็นหนังสือสัญญ�ต�มรัฐธรรมนูญหรือไม่

	 	 	 (๒)	 ถ้�เป็นหนังสือสัญญ�	จำ�เป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีหรือไม่

	 	 	 (๓)	 ถ้�เป็นหนังสือสัญญ�ที่เสนอคณะรัฐมนตรี	 จะเป็นหนังสือสัญญ�ที่ต้องเสนอต่อ 

ฝ่�ยนิติบัญญัติหรือไม่

  ๓.๒ แนวทางการด�าเนินการกรณีหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถด�าเนินการได้เอง 

โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

	 	 	 คณะรัฐมนตรีได้กำ�หนดแนวท�งให้หน่วยง�นส�ม�รถพิจ�รณ�ในเบื้องต้นว่�เอกส�ร 

ที่หน่วยง�นประสงค์จะเสนอนั้น	 เป็นหนังสือสัญญ�ที่หน่วยง�นส�ม�รถดำ�เนินก�รได้เองโดยไม่ต้องเสนอ 

คณะรัฐมนตรี	โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๗	มกร�คม	๒๕๕๘	ได้เห็นชอบเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�เบื้องต้นกรณี 

ก�รจัดทำ�คว�มตกลงที่หน่วยง�นเจ้�ของเรื่องส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต�มอำ�น�จหน้�ที่โดยไม่ต้องนำ�เร่ืองเสนอ 

ต่อคณะรัฐมนตรซ่ึีงต้องเป็นคว�มตกลงทีเ่ข้�เงือ่นไขครบทัง้	๗	ประก�ร
 เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นกรณีการจัดท�าความตกลงที่หน่วยงานเจ้าของเร่ืองสามารถ 

ด�าเนินการได้ตามอ�านาจหน้าที่โดยไม่ต้องน�าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

	 (๑)	 ไม่เข้�ลักษณะเป็นหนังสือสัญญ�ต�มม�ตร�	 ๒๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 

กล่�วคือ	 ต้องไม่ใช่คว�มตกลงที่ทำ�ข้ึนระหว่�งรัฐ	 หรือระหว่�งรัฐกับองค์ก�รระหว่�งประเทศท่ีมุ่งหม�ยจะให้มี 

ผลผูกพันท�งกฎหม�ยระหว่�งกันต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

	 (๒)	 ทำ�ขึ้นต�มอำ�น�จหน้�ที่ที่มีอยู่ของส่วนร�ชก�รในระดับกรม

	 (๓)	 ไม่ได้มีเนื้อห�เป็นเรื่องสำ�คัญหรือเกี่ยวข้องกับนโยบ�ย	 เช่น	 ไม่มีเนื้อห�ที่กระทบต่อ 

คว�มมั่นคงของรัฐ	 ท�งสังคม	 หรือเศรษฐกิจก�รค้�	 หรือไม่กระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�	 สิทธิในพันธุ์พืช	 

พันธุ์สัตว์	หรือสิทธิประโยชน์อื่น	ๆ	ที่อ�จทำ�ให้ไทยสูญเสียผลประโยชน์

	 (๔)	 ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันงบประม�ณนอกเหนือจ�กงบประม�ณที่ส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของรัฐได้รับ 

จัดสรรโดยคว�มเห็นชอบของรัฐสภ�แล้ว

	 (๕)	 ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ภ�ยใต้กฎหม�ยหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ทำ�คว�มตกลงนั้น	ๆ

	 (๖)	 รัฐมนตรีเจ้�สังกัดให้คว�มเห็นชอบในก�รจัดทำ�คว�มตกลงฯ	แล้ว

	 (๗)	 ส่วนร�ชก�รเจ้�ของเรื่องได้เสนอร่�งคว�มตกลงฯ	 ให้กระทรวงก�รต่�งประเทศพิจ�รณ�และ 

ให้คว�มเห็นชอบแล้ว

ประเภทการประชุม ทวิภาคี พหุพาคี

ตัวอย่างชื่อเอกสาร กรอบเจรจ�	กรอบคว�มตกลง	

แถลงข่�วร่วม	แถลงก�รณ์ร่วม

ท่�ทไีทย	สนธสิญัญ�	อนสุญัญ�	

ปฏิญญ�	กรรมส�ร	พิธีส�ร

*	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๖	พฤษภ�คม	๒๕๕๒

	 หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	นร	๐๕๐๖/ว	๑๐๐	ลงวันที่	๑๙	พฤษภ�คม	๒๕๕๒
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	 	 	 อย่�งไรก็ต�ม	 ในกรณีหนังสือสัญญ�ของหน่วยง�นท่ีระบุให้รัฐมนตรีลงน�ม	 จะต้อง 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�	เนื่องจ�กรัฐมนตรีถือเป็นผู้แทนฝ่�ยก�รเมืองของรัฐบ�ล	ซึ่งฝ่�ยต่�งประเทศ 

อ�จเข้�ใจได้ว่�	หนังสือสัญญ�ที่รัฐมนตรีลงน�มย่อมมีผลผูกพันระหว่�งรัฐบ�ล

  ๓.๓ แนวทางการด�าเนินการกรณีหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

	 	 	 ในก�รจัดทำ�หนังสือสัญญ�	ห�กหน่วยง�นพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�เรื่องที่ประสงค์จะเสนอ 

คณะรัฐมนตรีไม่เข้�ข่�ยหนังสือสัญญ�ทีห่น่วยง�นส�ม�รถดำ�เนนิก�รเองได้ต�มมตคิณะรฐัมนตรวีนัท่ี	๒๗	มกร�คม	๒๕๕๘	 

ให้หน่วยง�นปฏบิตัติ�มมตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวนัที	่๑	ตลุ�คม	๒๕๔๕	ทีก่ำ�หนดว่�	ก�รทำ�คว�มตกลงกับต่�งประเทศ	 

ก�รทำ�อนสุญัญ�	และสนธิสญัญ�ต่�งๆ	ทีป่ระเทศไทยจะเข้�เป็นภ�ค	ีให้กระทรวง	ทบวง	กรมถือเป็นหลักปฏบิตัว่ิ�	 

ในก�รตดิต่อทำ�คว�มตกลง	อนสุญัญ�	และสนธิสญัญ�มอบให้กระทรวงก�รต่�งประเทศเป็นเจ้�ของเรือ่งดำ�เนนิก�ร	 

และในกรณทีีต่่�งประเทศได้ตดิต่อท�งกระทรวง	ทบวง	กรมอืน่ใดโดยตรง	ก่อนนำ�เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร	ีให้ส่งเรือ่ง 

ให้กระทรวงก�รต่�งประเทศพิจ�รณ�เสนอคว�มเหน็เพือ่ประกอบก�รพจิ�รณ�ของคณะรฐัมนตรทีกุครัง้	แล้วจงึส่งให้ 

สำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรัฐมนตรเีพือ่ดำ�เนนิก�รในกระบวนก�รเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป	โดยจะต้องส่งคำ�แปล 

เอกส�รม�กับเรื่องที่เสนอด้วย

	 	 	 อย่�งไรก็ต�ม	เพื่อให้มีคว�มสะดวกในก�รพิจ�รณ�เบื้องต้น	หน่วยง�นส�ม�รถนำ�หลัก 

เหตุผลทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี�และกรมสนธสัิญญ�และกฎหม�ย	กระทรวงก�รต่�งประเทศใช้ในก�รพจิ�รณ� 

ว่�เรือ่งทีเ่สนอม�เป็นหนงัสอืสญัญ�หรอืไม่	ซึง่สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรฐัมนตรไีด้รวบรวมตวัอย่�งเหตผุลท่ีท้ัง	๒	หน่วยง�น 

ให้ม�พร้อมกับคว�มเห็น	สรุปได้ดังนี้

 � กรณีไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ

 i ไม่มีก�รลงน�มในเอกส�รใด	ๆ	

 i เนื้อคว�มในเอกส�รระบุว่�	เอกส�รนี้ไม่เป็นสนธิสัญญ�

 i ไม่มีเจตน�ที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่�งรัฐภ�ยใต้บังคับของกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

 i ไม่ใช้ถ้อยคำ�ที่มุ่งหม�ยให้เกิดผลผูกพันท�งกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

 i เป็นเอกส�รที่ประก�ศเจตน�รมณ์ท�งก�รเมืองและผูกพันท�งนโยบ�ยโดยไม่มีก�รลงน�มและ

ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันภ�ยใต้กฎหม�ยระหว่�งประเทศ

 � กรณีเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ : ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

 i มีก�รใช้ถ้อยคำ�ที่มีลักษณะบังคับ	แสดงถึงคว�มมุ่งหม�ยที่จะก่อให้เกิดผลผูกพันท�งกฎหม�ย

ระหว่�งรัฐต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

 i ก�รดำ�เนินก�รต�มพันธกรณี/ข้อผูกพันในหนังสือสัญญ�มีกฎหม�ยในประเทศรองรับไว้แล้ว

ไม่จำ�เป็นต้องออกกฎหม�ยใหม่

 i ก�รดำ�เนนิก�รต�มพนัธกรณ/ีข้อผกูพนัในหนงัสอืสญัญ�ไม่ได้ก่อให้เกิดพนัธกรณีใหม่จ�กทีเ่คยมอียู่

 � กรณีเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ : ต้องเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ

 i มีก�รเปลี่ยนแปลงอ�ณ�เขตไทย	 หรือเขตพื้นท่ีนอกอ�ณ�เขต	 ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 

หรือมีเขตอำ�น�จต�มหนังสือสัญญ�หรือต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

 i มีก�รออกกฎหม�ย	 ระเบียบ	 ม�ตรฐ�น	 เพื่อให้ก�รเป็นไปต�มพันธกรณีในหนังสือสัญญ�	 

(เช่น	 ก�รรับรองสถ�นภ�พก�รให้เอกสิทธิ์และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่เจ้�หน้�ที่ขององค์ก�ร

ระหว่�งประเทศที่ม�ปฏิบัติง�นในไทยโดยยังไม่มีกฎหม�ยใด	ๆ	รองรับ)
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การพิจารณาว่าเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นหนังสือสัญญาหรือไม่

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มีเอกสารหรือไม่

เป็นหนังสือสัญญา

หรือไม่

ไม่มีเอกส�ร

เป็น ไม่เป็น

ต้องเสนอ 

คณะรัฐมนตรีหรือไม่

ต้องเสนอ ไม่ต้องเสนอ

มีเอกส�ร

ต้องเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ 

หรือไม่

ต้องเสนอ ไม่ต้องเสนอ

ไม่ใช่หนังสือสัญญ� 

แต่ถ้�มผีลผกูพนัระหว่�งรัฐ 

ต้องเสนอ	ครม.

-	 เป็นเรื่องระหว่�งรัฐ-รัฐ/รัฐ-องค์ก�ร	 	

	 ระหว่�งประเทศ

-	 มกี�รใช้ถ้อยคำ�ทีแ่สดงถงึคว�มมุง่หม�ย	

	 ให้เกดิผลผูกพนัท�งกฎหม�ยระหว่�งรฐั

-	 เป็นก�รดำ�เนินก�รต�มพันธกรณีเดิม

-	 มีบทเปลี่ยนแปลงอ�ณ�เขตไทย	หรือพื้นที่นอกร�ชอ�ณ�จักร	ซึ่งไทยมีสิทธิอธิปไตย	

	 หรือมีเขตอำ�น�จต�มหนังสือสัญญ�หรือต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

-	 มีก�รออกกฎหม�ย	ระเบียบ	ม�ตรฐ�น	เพื่อให้เป็นไปต�มพันธกรณีในหนังสือสัญญ�

-	 กระทบต่อคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจหรือสังคมอย่�งกว้�งขว�ง	คือ	 	 	

	 ๑.	 ก�รค้�เสรี

	 ๒.	 เขตศุลก�กรร่วม

	 ๓.	 ก�รให้ใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติหรือทำ�ให้ไทยสูญเสียสิทธิในทรัพย�กรธรรมช�ติ

เป็นเรื่องระหว่�งหน่วยง�น*

-	 ไม่มีเจตน�ให้เกิดพันธกรณีระหว่�ง	 	

	 ประเทศภ�ยใต้ข้อบังคับกฎหม�ย	 	

	 ระหว่�งประเทศ

-	 ไม่ใช้ถ้อยคำ�ที่มุ่งหม�ยให้เกิดผลผูกพัน

	 ท�งกฎหม�ยระหว่�งประเทศ

-	 ไม่ต้องตร�กฎหม�ยใหม่

-	 มีกฎหม�ยรองรับก�รดำ�เนินก�ร

	 ต�มพันธกรณีต่�ง	ๆ	แล้ว

-	 ไม่มีก�รลงน�ม

	 ในเอกส�ร	(แต่ถ้�

	 มีผลผูกพันระหว่�งรัฐ		

	 ต้องเสนอ	ครม.)

-	 เอกส�รระบุว่�	

	 ไม่ใช่สนธิสัญญ�

หม�ยเหตุ		*		ดูหลักเกณฑ์ต�มมติคณะรัฐมนตรี	(๒๗	มกร�คม	๒๕๕๘)

มีก�รลงน�ม
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เมื่อส่วนร�ชก�รพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�	จำ�เป็นต้องเสนอเรื่องนั้นต่อคณะรัฐมนตรีขอให้หน่วยง�นปฏิบัติต�มมต ิ

คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติและมติคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้อย่�งเคร่งครัดด้วย

  ๓.๔ การเสนอขอนุมัติผู้ลงนามในหนังสือสัญญา

	 	 	 ก�รขออนมุตัผิูล้งน�มในหนงัสอืสญัญ�ต่อคณะรัฐมนตรีจะด�าเนนิการเฉพาะกรณีท่ีต้อง 

ขออ�านาจเต็ม (Full Powers) เท่านั้น	 โดยจะต้องดำ�เนินก�รต�มหลักก�รที่กำ�หนดไว้ในมติคณะรัฐมนตร	ี 

เมื่อวันที่	๒	กรกฎ�คม	๒๕๕๖	กล่�วคือ

	 	 	 ๓.๔.๑	 ก�รทำ�หนังสือสัญญ�ในน�มรัฐหรือรัฐบ�ลไทยกับต่�งประเทศหรือองค์ก�ร 

ระหว่�งประเทศทีก่่อให้เกดิพนัธกรณที�งกฎหม�ยภ�ยใต้บงัคบักฎหม�ยระหว่�งประเทศ	ห�กผูล้งน�มในหนงัสอื 

สัญญ�ไม่ใช่น�ยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศต้องได้รับมอบอำ�น�จโดยหนังสือ 

มอบอำ�น�จ	(Full	Powers)	(ซึ่งออกให้โดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ)	เว้นแต่ในท�งปฏิบัติเป็นที่ 

ยอมรับกันระหว่�งคู่ภ�คีของคว�มตกลงว่�ไม่จำ�เป็นต้องแสดงหนังสือมอบอำ�น�จเต็ม	ให้หน่วยง�นของรัฐ 

แจ้งคณะรัฐมนตรีทร�บด้วย

	 	 	 ๓.๔.๒	 ก�รจัดทำ�คว�มตกลงในน�มของหน่วยง�นของรัฐกับหน่วยง�นของรัฐ 

ต่�งประเทศหรือองค์ก�รระหว่�งประเทศภ�ยใต้อำ�น�จหน้�ที่ต�มกฎหม�ยของหน่วยง�นนั้น	 โดยไม่ก่อให้เกิด 

พันธกรณีภ�ยใต้บังคับของกฎหม�ยระหว่�งประเทศ	ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำ�น�จเต็ม	และผู้มีอำ�น�จลงน�มของ 

หน่วยง�นนั้นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหม�ยส�ม�รถลงน�มได้เอง

  ๓.๕ การเสนอขอแก้ไขหนังสือสัญญา

	 	 	 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือเห็นชอบหนังสือสัญญ�แต่มีเหตุให้ต้องมี 

ก�รเปลีย่นแปลงส�ระของหนงัสอืสญัญ�	หน่วยง�นจะต้องปฏบัิตติ�มมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๓๐	มถินุ�ยน	๒๕๕๘	 

ว่�	ในกรณทีีม่คีว�มจำ�เป็นจะต้องปรบัปรุงถ้อยคำ�หรอืส�ระสำ�คญัของหนงัสอืสญัญ�ทีค่ณะรฐัมนตรไีด้เคยอนมุตัิ 

หรือเห็นชอบไปแล้ว	

มติ สาระส�าคัญ

มติคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	

(๒๔	มิถุน�ยน	๒๕๕๗)	

ให้ยึดถือผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของช�ติในเวทีโลกเป็นหลัก	 

ให้พิจ�รณ�ถึงประเด็นท�งคว�มมั่นคง	 ให้มีก�รตรวจสอบและ 

ทบทวนก�รดำ�เนินก�รต�มผลก�รประชุม/ก�รเจรจ�ในครั้ง 

ท่ีผ่�นม�แล้ว	 เพ่ือนำ�ข้อมูล	 ปัญห�	 อุปสรรคม�ใช้กำ�หนดท่�ที 

ในก�รเจรจ�ข้อตกลง	หรือก�รประชุมในครั้งต่อไป

มติคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ

(๒	กรกฎ�คม	๒๕๕๗)	

ให้จัดทำ�สรุปส�ระสำ�คัญของประเด็นก�รเจรจ�หรือคว�มตกลง 

ระหว่�งประเทศ	 ท่�ทขีองไทยในก�รเจรจ�	บทสรปุวเิคร�ะห์	ผลดี 

และผลเสีย	รวมทั้งผลกระทบในก�รดำ�เนินก�รต่อประเทศไทย

มติคณะรัฐมนตรี

(๑๖	กันย�ยน	๒๕๕๗)

ให้ทกุส่วนร�ชก�รดำ�เนนิก�รต�มมตคิณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ต ิ

เมื่อวันที่	 ๒๔	 มิถุน�ยน	 ๒๕๕๗	 และ	 ๒	 กรกฎ�คม	 ๒๕๕๗	 

อย่�งเคร่งครัด	ในก�รเจรจ�หรอืจดัทำ�คว�มตกลงระหว่�งประเทศ 

แต่ละครัง้	คณะผูเ้จรจ�ควรมกี�รบรูณ�ก�รข้อมลูจ�กหล�ยหน่วยง�น	 

ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และคว�มมั่นคงด้วย

มติคณะรัฐมนตรี

(๑๘	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๗)

ให้พิจ�รณ�อย่�งรอบคอบถึงคว�มเป็นไปได้ในก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มข้อผูกพันในส�ระของคว�มตกลง	 และคว�มสอดคล้องกับ 

แนวท�งก�รพัฒน�ประเทศในอน�คต	ห�กก�รลงน�มในคว�มตกลงใด 

จะเป็นก�รผูกพันท่ีอ�จมีคว�มเสี่ยงอันก่อให้เกิดผลกระทบ 

อย่�งมีนัยสำ�คัญในอน�คต	 ควรกำ�หนดข้อสงวนหรือชะลอ 

ก�รลงน�มในคว�มตกลงนั้น	ๆ	ไปก่อน



สลค.สาร34

	 	 	 ๓.๕.๑	 ห�กก�รปรับเปลี่ยนดังกล่�วไม่ขัดกับหลักก�รที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือ 

ให้คว�มเห็นชอบไว้	ให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้โดยให้นำ�เสนอคณะรฐัมนตรทีร�บภ�ยหลงั	พร้อมทัง้ให้ชีแ้จงเหตผุล 

และประโยชน์ที่ไทยได้รับจ�กก�รปรับเปลี่ยนดังกล่�ว

	 	 	 ๓.๕.๒	 ห�กก�รปรับเปลี่ยนดังกล่�วขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักก�รที่คณะรัฐมนตรี 

ได้อนุมัติหรือให้คว�มเห็นชอบไว้	 ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ก่อนดำ�เนินก�รโดยห้�มมิให้แก้ไขหรือลงน�ม 

ก่อนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือให้คว�มเห็นชอบก�รปรับเปลี่ยนนั้น

 ๔. การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศหรือประชุมนานาชาติ

  ในปัจจบุนัหล�ยหน่วยง�นได้มกีจิกรรมทีต้่องดำ�เนินก�รกบัหน่วยง�นหรอืองค์ก�รระหว่�งประเทศ 

ม�กขึ้น	 โดยเฉพ�ะก�รจัดประชุมร่วมกับต่�งประเทศหรือกับองค์ก�รระหว่�งประเทศ	ซึ่งในก�รจะเป็นเจ้�ภ�พ 

จดัก�รประชมุน�น�ช�ตนัิน้	ได้มแีนวปฏบิติัทีก่ำ�หนดไว้ในระเบียบสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรว่ี�ด้วยก�รอนมุติัให้เดนิท�ง 

ไปร�ชก�รและก�รจดัประชมุของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๒๔	ข้อ	๑๙	และมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๒	ธนัว�คม	๒๕๕๗	 

ดังนี้

	 	 ๔.๑	 ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รอนุมัติให้เดินท�งไปร�ชก�รและก�รจัดประชุม 

ของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๒๔	ข้อ	๑๙

	 	 ๔.๒	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒	ธันว�คม	๒๕๕๗	กำ�หนดว่�	“ในกรณีที่ส่วนร�ชก�รหรือ 

หน่วยง�นต่�ง	ๆ 	จะเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้�ภ�พก�รจดัง�นหรอืก�รจัดประชมุระดบัน�น�ช�ตโิดยมผีูเ้ข้�ร่วม 

ประชมุระดบัรฐัมนตรีหรอืระดบัผูน้ำ�ประเทศขึน้ไป	ให้เสนอคณะรฐัมนตรีพจิ�รณ�อนมุตัหิรอืให้คว�มเหน็ชอบก่อน	 

และให้ร�ยง�นผลให้คณะรัฐมนตรีทร�บในโอก�สแรก	ยกเว้นก�รประชุมระดับทวิภ�คีหรือพหุภ�คีภ�ยใต้กรอบ 

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศที่มีอยู่	ซึ่งกำ�หนดให้ประเทศสม�ชิกหมุนเวียนเป็นเจ้�ภ�พ”

	 	 คณะรัฐมนตรีได้กำ�หนดหลกัก�รน้ีเพ่ิมเติมจ�กแนวปฏิบัติในระเบยีบเดิม	เน่ืองจ�กก�รเป็นเจ้�ภ�พ 

ก�รประชมุน�น�ช�ต	ิโดยเฉพ�ะในระดบัผู้นำ�เป็นเรือ่งทีส่ำ�คญัในเชงินโยบ�ยทีค่วรเสนอต่อทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร	ี 

การประชุม ผู้อนุมัติ

ระดับรัฐมนตรี น�ยกรัฐมนตรี

ระดับตำ่�กว่�รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้�สังกัด



35ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๘

ซึง่มรีัฐมนตรทีุกกระทรวงรว่มพิจ�รณ�อยู่ด้วย	ดงันัน้	ห�กหน่วยง�นจะตอ้งเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชมุน�น�ช�ต ิ

ควรจะต้องพิจ�รณ�ต�มเงื่อนไข	ดังนี้

 i 	 ต้องก�รเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมน�น�ช�ติ

 i 	 ก�รประชุมดังกล่�วมีผู้เข้�ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีหรือระดับผู้นำ�ประเทศขึ้นไป

 i 	 ไม่ใช่ก�รประชุมระดับทวิภ�คีหรือพหุภ�คีภ�ยใต้กรอบคว�มร่วมมือที่มีอยู่	 ซึ่งกำ�หนดให้ประเทศ 

	 สม�ชิกหมุนเวียนเป็นเจ้�ภ�พอยู่แล้ว

ถ้�เป็นไปต�มเงื่อนไขท้ัง	 ๓	 ข้อข้�งต้น	 หน่วยง�นจะต้องนำ�เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ	 

และห�กมกี�รผูกพันต้องเสนอของบประม�ณควรห�รอืสำ�นกังบประม�ณเพือ่จะได้ระบถุงึค่�ใช้จ่�ยในก�รจดัประชมุ 

ได้อย่�งชัดเจน	ทั้งนี้	จะต้องร�ยง�นผลก�รประชุมให้คณะรัฐมนตรีทร�บเมื่อสิ้นสุดก�รประชุมโดยเร็วด้วย

 ๕. การเสนอขอแต่งตั้งผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

	 	 เรื่องอีกประเภทหนึ่งท่ีหน่วยง�นจะต้องดำ�เนินก�รควบคู่ไปกับก�รประชุมระหว่�งประเทศคือ 

ก�รเสนอขอแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้�ร่วมก�รประชุมต่�ง	ๆ	 (Credential)	 ซ่ึงโดยทั่วไปไม่จำ�เป็นต้องเสนอ 

คณะรฐัมนตร	ีเนือ่งจ�กมแีนวปฏบิตัทิีก่ำ�หนดไว้ในระเบียบสำ�นักน�ยกรฐัมนตรว่ี�ด้วยก�รอนุมติัให้เดินท�งไปร�ชก�ร 

และก�รจดัก�รประชุมของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๒๔	ข้อ	๑๙	และมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที	่๓๐	พฤศจกิ�ยน	๒๕๕๓	 

และวันที่	๗	กรกฎ�คม	๒๕๕๘	ดังนี้

	 	 ๕.๑	 ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รอนุมัติให้เดินท�งไปร�ชก�รและก�รจัดประชุม 

ของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๒๔	ข้อ	๑๙	

	 	 ๕.๒	 มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๓๐	พฤศจกิ�ยน	๒๕๕๓	กำ�หนดเป็นหลักก�รว่�ต่อไปในกรณทีีม่ี 

ก�รประชุมระหว่�งประเทศ	 ซึ่งมีรัฐมนตรีเป็นหัวหน้�คณะผู้แทน	 ก�รกำ�หนดองค์ประกอบของคณะผู้แทน 

เพ่ือเข้�ร่วมประชมุ	ห�กไม่มกีฎหม�ยระเบยีบใดกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จของคณะรฐัมนตร	ีให้รฐัมนตรผู้ีเป็นหวัหน้�คณะ 

นำ�เสนอน�ยกรฐัมนตรหีรอืรองน�ยกรฐัมนตรซ่ึีงกำ�กบัก�รบรหิ�รร�ชก�รเป็นผูท้ีใ่ห้คว�มเหน็ชอบได้	แล้วแต่กรณี

	 	 ๕.๓	 มตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวนัที	่๗	กรกฎ�คม	๒๕๕๘	ให้ส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นของรฐัดำ�เนนิก�ร	ดงันี้ 

	 	 	 ๕.๓.๑	 ก�รเสนอองค์ประกอบของคณะผูแ้ทนไทยเพือ่เข้�ร่วมประชมุระหว่�งประเทศ 

มรีะเบียบสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรว่ี�ด้วยก�รอนมุตัใิห้เดนิท�งไปร�ชก�รและก�รจดัก�รประชมุของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๒๔	 

และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๓๐	 พฤศจิก�ยน	 ๒๕๕๓	 (เรื่อง	 ก�รเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทย 

เพื่อเข้�ร่วมประชุมระหว่�งประเทศ)	ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องน�าเสนอคณะรัฐมนตรี

	 	 	 ๕.๓.๒	 ก�รเสนอกรอบก�รเจรจ�	ท่�ทขีองไทยในก�รเจรจ�	หรอืก�รจดัทำ�คว�มตกลง 

ระหว่�งประเทศ	และจะต้องมีคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้�ร่วมก�รประชุมด้วย	หากเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมีผลผูกพันในระยะยาว ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอ 

กรอบในการเจรจา ท่าทีของไทยในการเจรจา หรือการจัดท�าความตกลงระหว่างประเทศต่อคณะรัฐมนตร ี

เพือ่พจิารณา ทัง้นี	้เพือ่ให้เป็นไปต�มม�ตร�	๔	(๗)	แห่งพระร�ชกฤษฎกี�ว่�ด้วยก�รเสนอเร่ืองและก�รประชมุคณะรฐัมนตรี	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	พร้อมทั้งเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศต่อ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบมาในคราวเดียวกันด้วย

	 โดยสรปุในก�รเสนอเรือ่งต่อคณะรัฐมนตรเีกีย่วกบัคว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศ	โดยเฉพ�ะก�รเสนอหนงัสอื 

สญัญ�ต่�ง	ๆ 	นัน้	หน่วยง�นจะต้องศกึษ�หลกัก�รและแนวปฏบัิติทีก่ำ�หนดไว้ในกฎหม�ย	ระเบียบ	และมตคิณะรฐัมนตรี 

ทีเ่กีย่วข้องให้ครบถ้วน	แม้ว่�ในบทคว�มฉบบันีจ้ะได้นำ�เสนอแนวท�งในก�รพิจ�รณ�เบ้ืองต้นแล้วก็ต�ม	แต่บ�งเรือ่ง 

มรี�ยละเอยีดในท�งปฏบิตัท่ีิซบัซ้อน	หน่วยง�นจงึต้องพจิ�รณ�อย่�งรอบคอบ	ห�กมคีำ�ถ�มในก�รเสนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตรี 

ประเภทนี้ส�ม�รถสอบถ�มม�ท่ีสำ�นักวิเคร�ะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตร	ี 

โทร.	๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๓๓๒	หรือ	๓๒๓	e-mail	:	ocma@soc.go.th

ระดับการประชุม ผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาล

ระดับรัฐมนตรี น�ยกรัฐมนตรี

ระดับตำ่�กว่�รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้�สังกัด



สลค.สาร36

 คำ�ว่�ฝันในภ�ษ�ไทยมคีว�มหม�ยสองนัย	นยัหนึง่หม�ยถงึ 
คว�มฝัน	และอกีนยัหนึง่หม�ยถงึคว�มใฝ่ฝัน	ศพัท์ภ�ษ�องักฤษ	(dream)	 
กม็คีว�มหม�ยทัง้สองนยัเช่นเดยีวกบัภ�ษ�ไทย	(ฝร่ังกบัไทยคดิตรงกนั) 
	 คว�มฝันคอือะไร	ตอนนกึอะไรไม่ออก	ผู้เขยีนกไ็ด้อ�จ�รย์กู 
เป็นที่พึ่ง	 (ช่ือเต็มของอ�จ�รย์คือกูเกิ้ล	 อย่�ถ�มนะว่�เป็นใคร 
อยู ่ที่ไหนเชยต�ยเชียวแหละ)	 แล้วก็ยังได้พึ่งพจน�นุกรมไทย 
ฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	(มีอ�จ�รย์กูกับคบบัณฑิตนี่	พ�ให้เกิดผล)
	 โลกสมยันีท้ำ�ให้เร�ส�ม�รถเข้�ถงึแหล่งคว�มรู	้(รูจ้ริงบ้�ง
ไม่จริงบ้�ง)	ได้โดยพึ่งห้องสมุดน้อยลง
	 ต�มคว�มหม�ยแรกนัน้พจน�นกุรมไทยนยิ�มว่�หม�ยถงึ	 
“การนึกเห็นเป็นเรื่องราวเวลานอนหลับ”	 ส่วนอ�จ�รย์กูเกิ้ล 
แห่งวิกิพีเดียบอกว่�หม�ยถึง	“การเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาพ  
ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดข้ึนในจิตใจโดยมิได้ตั้งใจ 
ในบางช่วงท่ีก�าลังนอนหลับ” (Dreams are successions of  
images, ideas, emotions and sensations occurring  
involuntarily in the mind during certain stages of sleep.)  
ซึ่งก็เป็นคว�มหม�ยเดยีวกนั	(ฟังเป็นวชิ�ก�รม�กไปหน่อย	แน่นอน	 
นกัวชิ�ก�รต้องพูดอะไรให้วิลิศม�หร�	แต่เข้�ใจย�กครับผม)
	 ขณะที่กำ�ลังฝันนั้น	ผู้ที่ฝันส่วนใหญ่ไม่ส�ม�รถควบคุมได้	 
(ถ้�คุมได้ก็ไม่ใช่ฝัน	 แต่ที่จริงถ้�คุมฝันได้	 คนไทยคงฝันกันทั้งเมือง	 

ดี	รถจะได้ไม่ติด	เพร�ะช�วบ้�นนอนกันทั้งวันทั้งคืน)

	 ผู ้เขียนเข้�ใจ (เอ�เอง	 ทุกทีแหละ)	 ว่�คนเร�ทุกคน	 

(เน้นว่�ทุกคน)	ต้องเคยฝัน

	 ใครไม่เคยฝันเลย	ช่วยชจูัก๊กะแร้โชว์หน่อย	(ตอนช	ูกรุณ� 

อยู่ห่�ง	ๆ	และยืนใต้ลมด้วย)

	 อย่�งน้อยจะได้รับคว�มเห็นใจจ�กผู้เขียน	 (ซ่ึงชอบฝัน

และฝันบ่อย)

	 คนไม่ฝันนัน้คงเปรยีบเหมอืนคนไม่มแีฟน	(เพือ่นคนหนึง่ 

รบีแย้งทนัทว่ี�	ไม่มแีฟนนัน้ดทีีซู้่ด	เร�ก็ถ�มว่�แล้วเอง็ไม่มีแฟนเรอะ	 

มันลอยหน้�บอกว่�	 ก็เพร�ะมีนี่สิถึงบอกว่�ก�รไม่มีแฟนนั้น 

เป็นมงคลอันประเสริฐ	 ฟังมันว่�สิ	 เสียด�ยไม่ทันถ�มมันว่�แฟน 

ที่ว่�นี้หม�ยถึงก่อนแต่งหรือหลังแต่ง	ฮ�)

	 แต่คนทัว่ไปเข�ว่�ก�รไม่มแีฟนนัน้ย่อมเหมอืนกบัก�รข�ด 

อะไรบ�งอย่�งไปนะครับ

	 ฝรัง่เข�ถงึเรยีกน�งส�วว่�	มสิ	(ซ่ึงภ�ษ�ของเข�มคีว�มหม�ย 

อีกทำ�นองหนึ่งว่�ข�ดห�ยอะไรไป	พูดถึงตรงนี้	 คนดังบ�งคนยังใช้ 

น�งส�วอยู่เลย	ทั้ง	ๆ	ที่ลูกโตจวนเป็นหนุ่มแล้ว)

	 เข้�เรื่องเสียที

	 ผู้เขยีนน่ะฝันบ่อย	โดยเฉพ�ะตอนเกษยีณแล้วนีฝั่นประจำ�	 

และถ้�ฝันเห�ะได้ยิ่งสนุกใหญ่	 หล�ยครั้งฝันเป็นเรื่องเป็นร�ว	 

จนนึกว่�อยูใ่นโลกของคว�มจริง	(ม�พโิธ่เอ�กต็อนรูต้วัตืน่นัน่แหละ) 

สุขกายสบายใจ

ค ว า ม ฝ ั น
ปรัชญา  เวสารัชช์



37ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๘

	 คว�มฝนัทีค่วบคมุไดน้�่จะเปน็ฝันกล�งวัน	เปน็คว�มฝัน 

ตอนตื่น	(ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องฟุ้งฝัน	หรือฝันเฟื่อง)

	 คว�มฝันน้ันเกีย่วข้องกบัภ�วะใต้สำ�นกึของมนษุย์	จงึมีได้ 

ทั้งคว�มฝันที่เหมือนจริงเหมือนจัง	 หรือแปลกประหล�ดหลุดโลก 

ไปเลยกไ็ด้	และส่งผลท�งอ�รมณ์	เช่น	หว�ดกลวั	ตืน่เต้นตกใจ	เศร้�	 

ดใีจ	มีคว�มสุข	หรือส่วนทีด่คืีออ�จส่งเสรมิให้เกดิคว�มคดิรเิริม่และ 

แรงบันด�ลใจบ�งอย่�ง	(นี่พูดต�มแนวของนักจิตวิทย�ครับผม)

	 เพร�ะคนเร�ฝันกันม�ตั้งแต่ไหนแต่ไร	 คว�มสนใจเรื่อง 

ของคว�มฝันจึงมีม�แต่โบรำ่�โบร�ณ	 (ผู้เชี่ยวช�ญก�รทำ�น�ยฝัน 

มักเป็นที่นิยมของผู้คน	จนส�ม�รถห�กินได้	ยิ่งทำ�น�ยให้ดูน่�กลัว	 

ยิ่งหลอกเงินคนฟังได้ม�กขึ้น)

	 คว�มฝันจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในคว�มสนใจของคนเร�ทุกยุค 

ทุกสมัย

	 สมยัโบร�ณ	ช�วกรกี-โรมนั	และช�วอยีปิต์เชือ่ว่�คว�มฝัน 

เป็นส�รท่ีเทพเจ้�หรอืคนทีต่�ยไปแล้วส่งม�ให้มนษุย์เพือ่ทำ�น�ยอน�คต 

หรอืเพ่ือเตอืนภยับ�งอย่�ง	ส่วนคนจนี	และคนอนิเดยีเชือ่ว่�ในขณะที่ 

มนษุย์ฝันนัน้วิญญ�ณออกจ�กร่�งไปอยูใ่นโลกแห่งคว�มฝัน	(ช�วกรกี 

ร่วมสมยักบัอนิเดยีเมือ่ประม�ณเกือบส�มพนัปีในอดตีก็เช่ือทำ�นองนี)้

	 กเ็พร�ะคนเร�ฝันกนัจนเป็นเรือ่งปกตน่ีิแหละ	นกัวทิย�ศ�สตร์ 

จึงได้พัฒน�ศ�สตร์ว่�ด้วยคว�มฝัน	 มีชื่อเรียกเป็นภ�ษ�ปะกิดว่�	 

oneirology	(น่�จะอ่�นว่�โอไนโรโลยี)

	 นกัวิทย�ศ�สตร์กลุ่มนีเ้ชือ่ว่�ทกุคนต้องฝัน	จะฝันม�กฝันน้อย 

กแ็ล้วแต่	(เข�ว่�ระยะเวล�ของก�รฝันอยูร่ะหว่�งไม่กีว่นิ�ทไีปจนถึง 

ยีสิ่บน�ท)ี	เพียงแต่พอตืน่ขึน้ม�ส่วนใหญ่มกัจะลมืว่�ฝันอะไร	แต่ถ้�ตืน่ 

ขึ้นม�ขณะที่กำ�ลังอยู่ในภ�วะท่ีต�มีก�รเคลื่อนไหวเร็ว	 (R.E.M.- 

rapid-eye	movement)	มักจำ�คว�มฝันได้

	 ก�รที่คว�มฝันเกิดขึ้นขณะที่มีก�รเคล่ือนไหวต�เร็ว	 ๆ	 

(ลองแหกต�ดูคนใกล้ตัวซึ่งกำ�ลังหลับว่�บริเวณต�มีก�รเคลื่อนที ่

ไปม�หรอืเปล่�	ถ้�ไม่กลวัถกูอดั)	ทีเ่ป็นเช่นนัน้เพร�ะ	(นกัวทิย�ศ�สตร์ 

เข�ว่�)	เป็นช่วงที่สมองกำ�ลังตื่นตัว

	 ซิกมันต์		ฟรอยด์	นักจิตวิทย�คนสำ�คัญ	เห็นว่�คว�มฝัน 

ส่วนใหญ่เกดิจ�กคว�มต้องก�รทีซ่่อนเร้นอยูใ่นใจ	เมือ่คนเร�ไม่สมหวงั 

ในชีวติจรงิก็ขอให้สมหวังในฝัน	(คงเคยได้ยินเพลงทีค่ณุสเุทพแกร้อง 

ตอนหนึ่งที่ว่� “มาพบกับฉันในฝันดีกว่า ฝันนั้นจะพาให้จิตสดใส”)

	 สำ�หรบัไทยเร�นัน้มคีำ�กล่�วถึงส�เหตขุองคว�มฝันว่�อ�จ 

เป็นได้อย่�งใดอย่�งหนึง่	ได้แก่	บพุนมิติ	(เรือ่งในอดตีนำ�ไปสูค่ว�มฝัน)	 

จิตนิวรณ์	(ใจจดจ่อจึงเก็บม�ฝัน)	เทพสังหรณ์	(เทวด�ม�แจ้งข่�ว)	 

และธ�ตุโขภะ	(ร่�งก�ยไม่ปกติ)

	 เนือ่งจ�กคนบ�งคนเช่ือว่�คว�มฝันอ�จเป็นเรือ่งทีเ่ทวด� 

ม�ส่งส�ร	จงึมกี�รทำ�น�ยฝันกันเป็นเรือ่งเป็นร�ว	เช่น	ฝันเหน็คนต�ย 

จะได้ล�ภ	 ฝันว่�งรูดัจะเจอเนือ้คู	่ ฝันว่�ใส่สร้อยทอง	 สิง่ทีค่ดิไว้ 

จะสมหวัง	ฯลฯ

	 เพร�ะคว�มฝันเป็นประสบก�รณ์ปกตขิองมนษุย์	(ผูเ้ขยีน 

คิดว่�สัตว์ก็อ�จฝันนะ	อย่�งนังหนูปุ้กกี้	เจ้�ตัวนี้ชอบม�นอนบนพุง 

ของผู้เขียน	บ�งทีนอนเพลินจนหลับ	ระหว่�งหลับมีก�รละเมอด้วย	 

ละเมอไปบ�งทกีส็ัน่ข�กระตกุ	หรอืเห่�อิง๋	ๆ 	บ้�ง)	จงึมผีูส้นใจศกึษ� 

เรือ่งร�วของคว�มฝัน	รวมทัง้มคีนเขียนวธิตีีคว�มคว�มฝันเป็นเรือ่ง 

เป็นร�ว

	 คนที่ศึกษ�เล่�ว่�คว�มฝันนั้นมีทั้งฝันที่เป็นจริงได้	กับฝัน 

เหลอืเชือ่	(ผูเ้ขยีนยืนยนั	เพร�ะบ่อยครัง้ทีฝั่นลอยไปลอยม�	สนกุจะต�ย)	 

มีท้ังฝันดีฝันร้�ย	 ต่ืนเต้น	 (บ�งคนฝันว่�ถูกผีหรือสัตว์ไล่ทำ�ร้�ย	 

ต้องว่ิงหน	ีตืน่ม�ยงัหอบเหงือ่โซมก�ยเลย)	ผูช้�ยบ�งคนฝันเร่ืองเพศ	 

จนสุขสมอ�รมณ์หม�ย	ตื่นม�เปียกเชียว	(เรียกว่�ฝันเปียก)

	 เรือ่งก�รทำ�น�ยฝันนี	้ว่�กันว่�มกี�รตคีว�มคว�มฝันย้อนหลงัไป 

ก็ร�ว	ๆ	๔,๐๐๐-๕,๐๐๐	ปีก่อนคริสตก�ล	หรือร�ว	ๆ	หกพันถึง 

เจ็ดพันปีม�แล้ว	ที่มีหลักฐ�นก็เมื่อห้�พันปีก่อนในเมโสโปเตเมีย

	 คว�มเชื่อของคนในแต่ละช่วงประวัติศ�สตร์มีต่�ง	ๆ	กัน	 

บ�งกลุ่มถือว่�คว�มฝันเป็นส่วนขย�ยของโลกแห่งคว�มเป็นจริง	 

บ�งกลุ่ม	อย่�งเช่น	พวกอียิปต์โบร�ณ	กรีก-โรมันถือว่�คว�มฝัน 

เป็นส�รท่ีส่งตรงม�จ�กพระเจ้�	 เทพเจ้�	 หรือคนต�ยเพ่ือทำ�น�ย 

อน�คตหรือเตือนภัยบ�งอย่�ง	 ตัวอย่�งเช่น	 มีคำ�จ�รึกในแผ่นดิน	 

(เอ�ดนิม�ป้ันเป็นแผ่น	ไม่ใช่ผนืดนินะครบั)	ทีเ่มอืงนเินเว่	(Nineveh	 

เป็นเมืองโบร�ณอ�ยุประม�ณสี่พันปีที่แล้ว	 ปัจจุบันอยู่ในอิรัค)	 

สมัยเมื่อเกือบส�มพันปีม�แล้วระบุว่�ถ้�ใครฝันว่�บินได้บ่อย	ๆ	 

บรรด�ทรพัย์สมบัตทิีมี่อยูจ่ะสูญไป	(ม�ถงึตอนนี	้อ้�ว	ตวัเร�เองน่ีหว่� 

ที่ฝันบินได้สนุกดี	เลยต้องทำ�ใจคิดว่�	อ๋อ	อนิจจัง	อะไรที่ม�ได้มันก็ 

ห�ยไปได้เช่นกัน	 แล้วก็ตั้งต�คอยฝันลอยได้อีก	 ก็มันสนุกน่ะโยม 

ชีวิตตอนตื่นมันไม่ยักสนุกอย่�งในฝันนี่หว่�)



สลค.สาร38

	 พวกอัสสีเรียเชื่อว่�	ถ้�ฝันว่�มีกิจกรรมท�งเพศนั้น	ถือเป็นฝันไม่ดีเพร�ะโรคภัยที่ปีศ�จนำ�ม�จะเกิดขึ้น 

ในโลก	(ฝันแบบนี้ถือว่�สนุกตอนฝัน	แต่ตื่นม�แล้วอ�จประส�ทกิน)

	 คนจนีเหน็ว่�วญิญ�ณจะออกจ�กร่�งไปสูโ่ลกแห่งคว�มฝัน	ถ้�ถกูปลกุให้ต่ืนเรว็ไปวิญญ�ณอ�จเข้�ร่�งไม่ทนั	 

(อ�จกล�ยเป็นวญิญ�ณเร่ร่อนหรอืสมัภเวส)ี	คว�มเหน็แบบนีค้ล้�ยกับพวกอินเดยีโบร�ณ	อย่�งท่ีมเีขยีนไว้ในคมัภร์ี 

อปุนษัิท	(ระยะใกล้เคียงกบัสมยัพระพทุธองค์)	ขณะเดยีวกนัพวกอนิเดียมองอกีอย่�งหนึง่ว่�คว�มฝันอ�จเป็นก�รแสดงออก 

ของคว�มปร�รถน�ภ�ยในก็ได้	 คว�มเชื่อว่�วิญญ�ณออกจ�กร่�งไปสู่โลกคว�มฝันน้ัน	 พวกกรีกร่วมสมัย	 

(กับอินเดียโบร�ณ)	ก็คิดเหมือนกัน	ถึงกับมีก�รเขียนหนังสือเกี่ยวกับคว�มฝันเอ�ไว้

	 สำ�หรบัเมอืงไทย	(ไทยแลนด์แดนนำ�้ท่วม)	มกี�รทำ�น�ยฝันอยูม่�กม�ย	ถกูบ้�งไม่ถกูบ้�ง	(ส่วนใหญ่ดจูะไม่ถกู)

	 ลองยกม�เล่�กันพอสนุกบ้�งก็ยังได้

	 เริ่มจ�กทำ�น�ยออกม�ในท�งที่ดีเชิงบวก

	 ฝ ันเห็นพระไม ่ว ่�พระพุทธรูปหรือ 

พระสงฆ์กต็�ม	(จะมโีชค)	ฝันเหน็ปล�	(ได้ล�ภ	ข้�วของ 

เงินทอง	ตำ�แหน่ง)	 เห็นกษัตริย์	 (ได้ตำ�แหน่ง	 ได้ข่�วดี 

จ�กผูใ้หญ่)	เห็นเดก็	(จะได้เงนิ	ได้บตุร)	เห็นทอง	(ได้ล�ภ	 

ได้ลูกส�ว)

	 ฝันว่�ตกปล�	จะได้ล�ภจ�กก�รเสีย่งโชคเลก็	ๆ	

น้อย	ๆ	

	 ฝันเห็นเทวด�	 จะมีโชคดี	 เป็นสิริมงคล	 

ห�ยเจ็บห�ยไข้	ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

	 ฝันว่�สระผม	จะห�ยจ�กโรค	จะหมดเคร�ะห์

	 ฝันเห็นคนร้องไห้	ของที่ห�ยจะได้คืน

	 ฝันว่�ศัตรูทำ�ร้�ย	 จะห�ยจ�กก�รเจ็บป่วย	 

(ฝันร้�ยกล�ยเป็นฝันดีได้ยังไงวะ)

	 ฝันเห็นช้�งเหย�ะย่�ง	 จะได้ล�ภจ�กผู้ใหญ ่

ในเรว็วนั	ฝันว่�ขีช้่�งหรอืลบูช้�ง	(คงลบูตรงไหนกไ็ด้มัง้	 

ไมเ่กี่ยง	แต่อย่�งน้อยควรระวัง	อย่�ไปลูบหรือทบุจุดยุทธศ�สตร์ของมัน	อ�จโดนช้�งกระทืบ)	จะได้ข่�วด ี

จ�กท�งไกล	หรือจ�กก�รเดินท�ง

	 ถ้�ฝันแล้วทำ�น�ยในท�งลบก็ได้แก่

	 ฝันเห็นคนแปลกหน้�	จะมีคนจ้องทำ�ร้�ย

	 ฝันว่�งูกัดหรือจระเข้กัด	จะมีคนคิดร้�ย	ทำ�ร้�ย	หรือกำ�ลังมีเคร�ะห์

	 ฝันว่�ฟันบนหัก	จะเสียญ�ติผู้ใหญ่ฝ่�ยบิด�	ถ้�ฝันว่�ฟันล่�งหัก	ก็เป็นญ�ติผู้ใหญ่ฝ่�ยม�รด�ถึงก�ลดับ	 

(เด๊ด	สะมอเร่)

	 ฝันเห็นหรือจับอุจจ�ระ	จะมีเคร�ะห์	เสียชื่อเสียง	หรือมีคนกล่�วร้�ยป้�ยสี

	 ฝันว่�ไฟไหม้บ้�น	จะมีเรื่องม�รบกวนจิตใจ

	 ฝันว่�แก้ผ้�จะมีคนปองร้�ย

	 ฝันว่�เห�ะได้จะมีก�รเดินท�ง	 โชคดีกับก�รเดินท�ง	 หรือส่ิงที่หวังจะเป็นผลสำ�เร็จ	 (ตรงข้�มกับ 

ก�รทำ�น�ยฝันของกรีก-โรมันโบร�ณเลย)

	 ถ้�เอ�นักจิตวิทย�ม�วิเคร�ะห์คว�มฝัน	ซิกมันต์	ฟรอยด์	(ปรม�จ�รย์ที่เริ่มสนใจศึกษ�คว�มฝัน)	 

เห็นว่�คว�มฝันส่วนใหญ่เกิดจ�กคว�มปร�รถน�ให้บรรลคุว�มสำ�เรจ็ดังหวงั	 เป็นก�รสะท้อนคว�มปร�รถน�ลกึ	 ๆ	 

ของมนุษย์ที่จะย้อนกลับไปยังวัยเด็ก	(ก็นักจิตวิทย�เข�สนใจเรื่องจิตใต้สำ�นึกนี่ครับ)	
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	 ฟรอยด์คดิว่�คว�มฝันมีทัง้ทีเ่ปิดเผยและแอบแฝง	คว�มฝัน 

เปิดเผยไม่มีคว�มหม�ยอะไร	 เพร�ะเป็นเพียงเครื่องหม�ยแสดง 

เนื้อห�ใต้จิตสำ�นึกของคว�มฝัน	แต่คว�มฝันแอบแฝงเป็นเรื่องของ 

คว�มปร�รถน�หรือคว�มใฝ่ฝันโดยไม่รู้ตัว

	 เมือ่นกัจติวทิย�ออกม�วเิคร�ะห์ฟันธง	(ทำ�ไมต้องไปฟันธง 

กไ็ม่รูแ้ฮะ	เสยีด�ยของ)	อย่�งนี	้ภ�ยหลังคว�มฝันก็ไม่ใช่เร่ืองของเทวด� 

หรือปีศ�จอีกต่อไป	 แต่เป็นก�รให้ข้อมูลเพื่อหยั่งไปถึงสภ�วะของ 

จิตใต้สำ�นึก	(ว้�	อย่�งนี้ไม่สนุก	ไม่ได้ลุ้นครับ)

	 ลูกศิษย์ของฟรอยด์	อย่�ง	ค�ร์ล	จุง	ก็เห็นเหมือนกัน	คือ 

เห็นว่�คว�มฝันนั้นเก่ียวกับคว�มปร�รถน�ของคนฝัน	 คือช่วยให้ 

สมหวังได้ต�มที่จิตใต้สำ�นึกปร�รถน�	 ซึ่งก็เป็นสิ่งดีเหมือนกัน	 

เพร�ะคว�มฝันช่วยแก้ปัญห�ท�งอ�รมณ์	ปัญห�ด้�นคว�มเชือ่ท�งศ�สน�	 

หรือปัญห�คว�มกลัวได้	 จุงเชื่อว่�ฝันที่เกิดขึ้นบ่อย	ๆ	นั้นเป็นก�ร 

บ่งบอกว่�เจ้�ตัวกำ�ลังละเลยไม่สนใจเรื่องที่ฝัน	 จึงปร�กฏซำ้� 

เพ่ือเรียกร้องคว�มสนใจ	ซึง่นกัจติวทิย�หลงั	ๆ 	มกัเหน็พ้องกบัทฤษฎี 

ของจงุ	เพร�ะช่วยในก�รตีคว�มเร่ืองทีฝั่นได้	(สรุปว่�ฝันดีกว่�ไม่ฝัน	 

และฝันก็ถือเป็นโอสถ	คือย�แก้โรคได้อย่�งหนึ่ง)

	 ยจูนี	อ�เซรนิสก้ี	ค้นพบว่�ขณะทีห่ลบับ�งคร้ังลูกต�จะขยบั 

ถงึแม้หนงัต�จะปิด	และใช้เครือ่งบนัทึกคลืน่สมองในช่วงนัน้	ผลก�รวจัิย 

ภ�ยหลงัยนืยนัว่�ขณะท่ีต�เคลือ่นไหวเร็ว	สมองมกัตืน่ตัวต�มไปด้วย	 

ระหว่�งนัน้ผูห้ลบัจะฝัน	นกัวทิย�ศ�สตร์ยงัพบว่�มสีตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 

และนกหล�ยชนิดมีประสบก�รณ์ต�เคลื่อนไหวเร็วระหว่�งหลับ	 

คล้�ยคน	(สัตว์ก็มีหัวใจนี่ครับ)

	 เอ�ละ	จบเรื่องคว�มฝันต�มนัยแรกเสียที

	 ม�ถึงอีกนัยหนึ่ง

	 ฝันต�มนัยที่สองน้ี	 หม�ยถึงคว�มมุ่งหวังใฝ่ฝันอย�กได้ 

อย�กประสบ	(พจน�นุกรมแปลว่�พบเห็น	ส่วนประสพ	สะกดด้วย	 

พ	พ�น	แปลว่�เกิดผล)	และเป็นคว�มหวังที่ไม่ได้ม�ง่�ย	ๆ	นักคิด 

และบคุคลมีชือ่เสยีงหล�ยคนส่งเสรมิให้มนุษย์เร�มคีว�มใฝ่ฝัน	อย่�งเช่น	 

อ�น�โตล	ฟร�นส์	กล่�วว่�	“เพือ่ให้บรรลสุิง่ทีย่ิง่ใหญ่ เราต้องไม่เพยีงแค่ 

ท�าให้เกิดผล แต่เราต้องฝัน และไม่เพียงแค่วางแผนท�า เราต้องเชื่อ 

ในสิ่งที่ก�าลังท�า”

	 ถึงตรงนี้ต้องเล่�เรื่องของโรส

	 เรือ่งมอียูว่่�โรสเป็นหญงิสงูอ�ยรุ่�งเลก็	แต่ยงัไปสมคัรเรยีน 

ในมห�วทิย�ลยั	โดยเรยีนกบัคนรุน่เดก็คร�วลูกหล�น	พอเพือ่นรุน่หล�น 

ซึง่เป็นนกัฟตุบอลอเมรกินัตวัใหญ่ถ�มว่�ทำ�ไมถงึม�เริม่เรยีนปรญิญ�	 

ตอนนีเ้ล่�	โรสอธบิ�ยว่�	“ฉนัฝันอยากเรยีนมหาวทิยาลัย และตอนนี ้

ก็พยายามท�าให้ฝันเป็นจริง”	จ�กนัน้ทั้งคู่ก็กล�ยเป็นเพื่อนสนิทกนั

	 โรสเองผกูมติรกบันกัศึกษ�อืน่ทัว่ไปหมด	ด้วยรอยยิม้และ 

อัธย�ศัยไมตรีซึ่งเป็นเสน่ห์ของเธอ

	 วันหนึ่งสม�ชิกชมรมเชิญโรสไปพูดในง�นเลี้ยงประจำ�ปี 

ของชมรมฟุตบอล	(อเมริกัน)	ซ่ึงเธอก็กล่�วว�ทะประทับใจ	(โจ๋)	 

ทุกคนในง�น

	 โรสพูดว่�

 “เราต้องไม่เลกิเล่น เพยีงเพราะมอีายุมาก เราสกิลายเป็น 

คนแก่เพราะเราเลิกเล่น มีความลับอย่างหนึ่งที่ท�าให้เรายังคง 

ความหนุม่สาวเอาไว้ได้ มคีวามสขุอยูไ่ด้ และยงัประสบความส�าเรจ็ 

ได้ด้วย นัน่ก็คอืต้องหัวเราะและมอีารมณ์ขนัทุกวนั เราต้องมคีวามฝัน 

เพราะเมื่อใดที่ความฝันสิ้นไป เราก็จะตาย”
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	 หลงัวนัรบัปริญญ�ได้อ�ทติย์หนึง่	โรสกเ็สยีชวีติอย่�งสงบ 

ขณะกำ�ลังหลับ

	 ในง�นศพ	 มีนักศึกษ�ม�ร่วมง�นไม่น้อยกว่�สองพันคน 

เพือ่แสดงค�รวะเป็นครัง้สุดท้�ยแด่หญงิมหัศจรรย์ซ่ึงสอนพวกเข�ว่� 

ไม่มวีันส�ยเกินไปที่คนเร�จะทำ�อย่�งที่ใฝ่ฝันอย�กทำ�

	 เจมส์	ฮิวเนเกอร์	กล่�วว่�	“นักปฏิบัติทุกคนล้วนแต่เป็น 

คนช่างฝัน”	และ

	 วอล์ท	ดสินีย์	ร�ช�ก�ร์ตนู	กล่�วว่�	“ความฝันทกุประการ 

ของเราอาจเป็นจริงได้ ถ้าเรามีความกล้าที่จะมุ่งมั่นท�าให้เกิดผล”

	 ดังนัน้	คว�มฝันจงึเป็นเรือ่งทีดี่	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่คว�มฝัน 

ต�มคว�มหม�ยที่สอง	 เพร�ะไม่ว่�จะทำ�อะไรก็ต�ม	ถ้�มีคว�มฝัน 

และคว�มมุ่งมั่นอย่�งแท้จริง	เร�ก็จะประสบคว�มสำ�เร็จจนได้

	 อย่�ลืมคำ�พดูของเกอเต้ทีว่่�	“รูอ้ย่างเดยีวไม่พอ ต้องเอาไป 

ประยุกต์ มีความมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่พอ ต้องลงมือท�าด้วย”

	 ที่สำ�คัญคืออย่�เพ้อฝันเรื่องที่เกินกำ�ลังจนต้องอ�ศัย 

สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิช่วย	 และอย่�รบีด่วนตัดสนิว่�สิง่ทีฝั่นนัน้มนัเกนิกำ�ลงั 

ก่อนที่จะตริตรองคว�มเป็นไปได้ให้ครบถ้วน

	 เมื่อฝันแล้ว	 ต้องเช่ือว่�ตัวเองส�ม�รถทำ�ให้คว�มฝัน 

เป็นจริงได้แล้วก็ทำ�ให้เกิดผล

 คนที่ประสบความส�าเร็จในชีวิตล้วนแต่ฝันทั้งสิ้น  

และคนเหล่าน้ีต่างไม่กลวัทีจ่ะท�าให้ความฝันกลายเป็นความจรงิ

	 สรุปว่�	สูเจ้�ทั้งหล�ย	จงฝันกันต่อไปเถอะ

	 ขอให้ฝันดีฝันเด่นนะครับ
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	 คำ�ว่�	โลกทัศน์	ประกอบด้วยคำ�ว่�	โลก	และ	ทัศน์	ซึ่งม�จ�ก	ทัศนะ	หม�ยถึง	คว�มเห็น, 

ก�รเห็น,	สิ่งที่เห็น

	 คำ�ว่�	โลกทศัน์	ตรงกับคำ�ภ�ษ�องักฤษว่�	world view	หม�ยถงึ	ก�รมองเหน็โลก,	ก�รรบัรูโ้ลก,	 

ก�รที่คนแต่ละคนตีคว�มสิ่งต่�ง	ๆ	ในโลกหรือมองว่�สรรพสิ่งในโลกมีปฏิสัมพันธ์กันอย่�งไร

	 ทัง้นี	้คนเร�จะมโีลกทศัน์อย่�งไรย่อมขึน้อยู่กับวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อมในสงัคมของตน	เช่น	 

คนตะวันตกกับคนตะวันออกมีโลกทัศน์ต่างกัน, การท่องเที่ยวท�าให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและ 

ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีขึ้น

รู้ รัก ภาษาไทย

โลกทัศน์
world view

คัดลอกจากหนังสือ “รู้ รัก ภาษาไทย”

เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดกระบวนก�รพิจ�รณ�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม	 เพื่อคุ้มครองผู้เสียห�ยจำ�นวนม�กในก�รดำ�เนินคดีเพียงครั้งเดียว	 

และอำ�นวยคว�มยุติธรรมให้แก่ผู้เสียห�ยท่ีไม่ส�ม�รถฟ้องคดีเพื่อเยียวย�คว�มเสียห�ยด้วยตนเองได้	 และผู้เสียห�ยที่ได้รับคว�มเสียห�ย 

เพียงเล็กน้อย
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๘ ก ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรบัปรงุก�รบริห�รจดัก�รทรพัย�กรสตัว์นำ�้และก�รประมงของประเทศให้สอดคล้องกับกฎหม�ยระหว่�งประเทศและม�ตรฐ�นส�กล	

รวมทั้งคว�มเจริญก้�วหน้�ของเทคโนโลยีด้�นก�รประมง	และสภ�พสังคมในปัจจุบัน	โดยยกเลิกพระร�ชบัญญัติก�รประมง	พ.ศ.	๒๔๙๖	และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรับปรุงกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รค้�มนุษย์	 โดยกำ�หนดม�ตรก�รสร้�งแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุก�รค้�มนุษย์

แจ้งข้อมูลต่อเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 และกำ�หนดม�ตรก�รเพ่ิมอำ�น�จท�งปกครองให้แก่เจ้�หน้�ที่	 รวมทั้งปรับปรุงบทกำ�หนดโทษที่เกี่ยวข้อง 

ให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๒๗

เรื่องส�าคัญที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘

	 แก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย	(ฉบบัชัว่คร�ว)	พทุธศกัร�ช	๒๕๕๗	เพือ่กำ�หนดวธิกี�รจดัทำ�ประช�มตร่ิ�งรฐัธรรมนูญ

และบทบัญญัติอื่นให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ิ ๖๔ ก ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑
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พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดสถ�นะคว�มเป็นบิด�ม�รด�ทีช่อบด้วยกฎหม�ยของเดก็ทีเ่กดิโดยอ�ศยัเทคโนโลยช่ีวยก�รเจรญิพันธุท์�งก�รแพทย์ให้เหม�ะสม	 

ตลอดจนควบคุมก�รศึกษ�วิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยก�รเจริญพันธุ์ท�งก�รแพทย์มิให้มีก�รนำ�ไปใช้ 

ในท�งที่ไม่ถูกต้อง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๘ ก ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรบัปรงุบญัชเีงินเดอืนขัน้ตำ�่ขัน้สงูของข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญัให้เหม�ะสมยิง่ขึน้	และม�ตรก�รเยยีวย�ให้ข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มญั 

ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำ�ตำ�แหน่งที่เหม�ะสมและเป็นธรรม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รขึ้นทะเบียนสวนป่�	 ก�รแปรรูปไม้ในสวนป่�	 ตลอดจนก�รเก็บห�	 ค้�	 มีไว้ในครอบครอง	 หรือนำ�เคลื่อนที่ 

ซึ่งของป่�ในสวนป่�	 ก�รออกใบสำ�คัญรับรองก�รจัดก�รป่�ไม้อย่�งยั่งยืนและปรับปรุงม�ตรก�รในก�รกำ�กับดูแล	 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม 

บทกำ�หนดโทษให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๔ ก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรับปรุงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในก�รพระร�ชท�นเหรียญพิทักษ์เสรีชนเพ่ือให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ท�งร�ชก�รมีคำ�สั่งให้ปฏิบัติหน้�ท่ี 

ในก�รป้องกนัประเทศ	ก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยใน	ก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยภ�ยในประเทศ	ก�รปฏิบตักิ�รเพื่อรกัษ�ผลประโยชน์ของช�ติ

ในต่�งประเทศ	หรือปฏิบัติหน้�ที่อื่น	ๆ	อันเกี่ยวกับก�รรักษ�คว�มมั่นคงของประเทศ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๗ ก ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๓

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีก�รได้ม�ซึ่งผู้แทนฝ่�ยน�ยจ้�งและผู้แทนฝ่�ยผู้ประกันตน	 ก�รแต่งตั้งที่ปรึกษ� 

ของคณะกรรมก�รประกันสังคม	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้�มของกรรมก�รประกันสังคม	ที่ปรึกษ�	 และกรรมก�รก�รแพทย์	 และ 

อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รก�รแพทย์	 ก�รคำ�นวณค่�จ้�งร�ยวันในก�รจ่�ยเงินทดแทนก�รข�ดร�ยได้	 ยกเลิกก�รตัดสิทธิผู้ประกันตน 

ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีจงใจหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ�ให้ตนประสบอันตร�ยหรือเจ็บป่วย	 ทุพพลภ�พหรือถึงแก่คว�มต�ย	

กำ�หนดหลักเกณฑ์และอัตร�ให้รัฐบ�ลออกเงินสมทบสำ�หรับผู้ประกันตนต�มม�ตร�	 ๔๐	 และเพิ่มบทบัญญัติให้ลดหย่อนก�รออกเงินสมทบ 

ในกรณีเกิดภัยพิบัติอย่�งร้�ยแรงที่ส่งผลกระทบต่อสภ�วก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๓ ก ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รใช้สิทธิชุมนมุส�ธ�รณะให้ชดัเจนและสอดคล้องกบักตกิ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิ�งก�รเมอืง 

ที่ประเทศไทยเป็นภ�คี	 และเพ่ือให้ก�รชุมนุมส�ธ�รณะเป็นไปด้วยคว�มสงบเรียบร้อย	 ไม่กระทบกระเทือนต่อคว�มม่ันคงของช�ติ	 

คว�มปลอดภัยส�ธ�รณะ	 คว�มสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี	 ตลอดจนสุขอน�มัยของประช�ชนหรือคว�มสะดวกของประช�ชนที่จะใช้ 

ที่ส�ธ�รณะ	และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภ�พและศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๙
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กฎกระทรวง

กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดม�ตรก�รว่�ด้วยคว�มปลอดภยัในก�รขนส่งวตัถอุนัตร�ยท�งถนน	เพือ่เป็นแนวปฏบิตัขิองผูไ้ด้รบัใบอนญุ�ตประกอบก�รขนส่ง

และผู้ได้รับใบอนุญ�ตเป็นผู้ขับรถ	และเป็นไปต�มคว�มตกลงระหว่�งประเทศด้�นก�รขนส่งสินค้�อันตร�ยที่ประเทศไทยเป็นภ�คี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๔ ก ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

กฎกระทรวงการปักหลักเขตควบคุมทางน�้า พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รปักหลักเขตควบคุมท�งนำ้�ให้มีคว�มเหม�ะสมเพื่อป้องกันก�รบุกรุกพื้นที่ท�งนำ้�

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๗ ก ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดให้เครื่องเล่นเป็นอ�ค�รควบคุมก�รใช้เพื่อให้มีก�รตรวจสอบคว�มมั่นคงแข็งแรงและคว�มปลอดภัยทุกปีต�มหลักเกณฑ์	 

วิธีก�ร	และเงื่อนไขในก�รก่อสร้�ง	ก�รอนุญ�ตให้ใช้	ก�รตรวจสอบ	ม�ตรฐ�นก�รรับนำ้�หนัก	คว�มปลอดภัย	คุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ 

ที่จำ�เป็นเกี่ยวเนื่องกับเครื่องเล่น	รวมทั้งกำ�หนดแบบคำ�ขออนุญ�ตต่�ง	ๆ	และค่�ธรรมเนียมสำ�หรับก�รดำ�เนินก�ร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น�าเข้า ให้ส่งออก หรือให้น�าผ่าน 

ซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดหลักเกณฑ์	วิธีก�ร	และเงื่อนไขก�รขอใบอนุญ�ตหรือใบรับรอง	และก�รออกใบอนุญ�ตหรือใบรับรองให้นำ�เข้�	ให้ส่งออก	หรือ

ให้นำ�ผ่�นซึ่งสัตว์ป่�	ซ�กของสัตว์ป่�	หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จ�กซ�กของสัตว์ป่�

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๕ ก ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๔

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดให้สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมเป็นหน่วยง�นของรัฐต�มพระร�ชบัญญัติคว�มรับผิดท�งละเมิด 

ของเจ้�หน้�ที่	พ.ศ.	๒๕๓๙

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๐ ก ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๗

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดให้มีก�รจัดตั้งสถ�บันส่งเสริมคว�มปลอดภัย	 อ�ชีวอน�มัย	 และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	 ขึ้นเป็นองค์ก�รมห�ชน 

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยองค์ก�รมห�ชน
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๗



45ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๘

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

กฎกระทรวงก�าหนดระยะเวลาการหกัเงนิค่าจ้างเพือ่น�าส่งเข้ากองทนุเพือ่การส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร 

พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดระยะเวล�ก�รหักเงินค่�จ้�งเพื่อนำ�ส่งเข้�กองทุนเพื่อก�รส่งคนต่�งด้�วกลับออกไปนอกร�ชอ�ณ�จักร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๙ ก ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้น�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านซึ่งงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดหลักเกณฑ์	วิธีก�ร	และเงื่อนไขในก�รขออนุญ�ต	ก�รอนุญ�ต	ก�รค้�	และก�รพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญ�ตให้ค้�ง�ช้�ง
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๙ ก ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๐

กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมส�าหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียมสำ�หรับผู้ประกอบโรคศิลปะ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๐ ก ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๙

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

	 ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับก�รพัฒน�รูปแบบของเคร่ืองพันธน�ก�รที่จะนำ�ม�ใช้กับผู้ต้องขังโดยกำ�หนดให้ชุดกุญแจมือและ 

กุญแจเท้�เป็นเครื่องพันธน�ก�รอีกประเภทหนึ่ง	 รวมทั้งกำ�หนดรูปแบบ	 ขน�ด	 และวิธีก�รใช้เครื่องพันธน�ก�ร	 เพื่อให้เจ้�พนักง�นเรือนจำ�

ส�ม�รถเลือกใช้ให้เหม�ะสมกับสภ�พของผู้ต้องขัง
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๔ ก ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๕

กฎ

กฎข้อบังคับส�าหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รตรวจเรือและออกใบสำ�คัญรับรองก�รตรวจเรือ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๘ ก ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๔

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนในสถ�บันอุดมศึกษ�ตำ�แหน่งวิช�ก�ร	 ซึ่งได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำ�แหน่งที่ดำ�รงอยู่มีสิทธิได้รับ 

เงนิเดอืนสูงกว่�ขัน้สูงของเงนิเดอืน	โดยให้ไปอ�ศยัรบัเงนิเดอืนในตำ�แหน่งถดัไปอกีตำ�แหน่งหนึง่	เพือ่ให้ข้�ร�ชก�รพลเรอืนในสถ�บันอดุมศกึษ�

ตำ�แหน่งวิช�ก�รได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่�ว
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๐ ก ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๒
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มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

เรื่อง การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

	 ในคร�วประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๑๒	 พฤษภ�คม	 ๒๕๕๘	 เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีแจ้งว่�	 รัฐบ�ลจะเป็นเจ้�ภ�พ 

จัดกิจกรรมจักรย�นเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	 ในวันอ�ทิตย์ที่	 ๑๖	 สิงห�คม	๒๕๕๘	 ระหว่�งเวล�	

๑๕.๐๐-๑๙.๓๐	 น.	 โดยมีเส้นท�งเริ่มต้นจ�กล�นพระบรมรูปทรงม้�ถึงกรมทห�รร�บที่	 ๑๑	 รักษ�พระองค์	 โดยให้ส่วนร�ชก�ร	

รัฐวิส�หกิจ	 ภ�คเอกชน	 รวมท้ังประช�ชนผู้ท่ีสนใจเข้�ร่วมกิจกรรมด้วยคว�มสมัครใจ	 โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย	 ทั้งนี้	 ก�รจัดกิจกรรม 

ในจังหวัดต่�ง	ๆ	ให้เป็นไปโดยคว�มสมัครใจและคว�มพร้อมของแต่ละจังหวัด

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�แล้วลงมติว่�

	 ๑.	 รับทร�บต�มที่เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีร�ยง�น

	 ๒.	 มอบให้รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 (หม่อมหลวงปนัดด�	 	 ดิศกุล)	 และสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตร	ี

ดำ�เนนิก�รจดักิจกรรมอย่�งสมพระเกยีรตแิละประช�สมัพันธ์ให้ทุกส่วนร�ชก�ร	รฐัวสิ�หกจิ	เอกชน	รวมทัง้ประช�ชนรบัทร�บเกีย่วกบั

กิจกรรมดังกล่�ว	 รวมทั้งเชิญชวนให้เข้�ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นก�รร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 

ในโอก�สที่ทรงเจริญพระชนมพรรษ�	๘๓	พรรษ�	๑๒	สิงห�คม	๒๕๕๘	ด้วย

ที่มา หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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เร่ือง การก�าหนดให้วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  

 พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี 

	 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษ�เมื่อวันที่	๑๒	พฤษภ�คม	๒๕๕๘	ลงมติว่�	

	 ๑.	 เห็นชอบกำ�หนดให้วันที่	 ๙	 มิถุน�ยน	 ของทุกปี	 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกคล้�ยวันสวรรคตพระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทร 

มห�อ�นันทมหิดล	 พระอัฐมร�ม�ธิบดินทร	 เป็นวันรัฐพิธี	 โดยไม่ถือเป็นวันหยุดร�ชก�ร	 และกำ�หนดให้มีก�รว�งพวงม�ล� 

ถว�ยร�ชสักก�ระ	ณ	พระบรมร�ช�นุส�วรีย์	เชิงสะพ�นพระร�ม	๘	เป็นประจำ�ทุกปี

	 ๒.	 มอบหม�ยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยง�นหลักในก�รดำ�เนินง�นจัดทำ�สื่อวีดิทัศน์และหนังสือเฉลิมพระเกียรติ	 

เพื่อเผยแพร่ในโอก�สที่รัฐบ�ลได้กำ�หนดให้วันที่ระลึกคล้�ยวันสวรรคตพระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรมห�อ�นันทมหิดล	 

พระอัฐมร�ม�ธิบดินทร	เป็นวันรัฐพิธี	โดยไม่ถือเป็นวันหยุดร�ชก�ร

ต�มที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

ที่มา หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การก�าหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

	 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษ�เมื่อวันที่	 ๑๖	 มิถุน�ยน	๒๕๕๘	 ลงมติว่�	 เห็นชอบก�รถว�ยพระร�ชสมัญญ�	 "พระบิด� 

แห่งก�รแพทย์แผนไทย"	แด่	พระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�เจ้�อยู่หัว	และก�รกำ�หนดให้วันที่	๒๙	ตุล�คม	ของทุกปี	เป็น	"วันภูมิปัญญ�

ก�รแพทย์แผนไทยแห่งช�ติ"	ต�มที่กระทรวงส�ธ�รณสุขเสนอ	และให้กระทรวงส�ธ�รณสุขดำ�เนินก�รต่อไป

ที่มา หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
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เรื่อง การจัดท�าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

	 ในคร�วประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๓๐	มิถุน�ยน	๒๕๕๘	น�ยกรัฐมนตรีเสนอว่�	 ก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�หนังสือสัญญ�

หรอืเรือ่งเก่ียวกับคว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศหรอืเกีย่วกบัองค์ก�รระหว่�งประเทศทีม่ผีลผูกพนัรฐับ�ลไทย	 ให้หน่วยง�นทีร่บัผดิชอบ

ดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 ๑.	 นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ร่�งหนังสือสัญญ�ก่อนดำ�เนินก�รลงน�มทุกครั้ง

	 ๒.	 ในกรณีที่มีคว�มจำ�เป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคำ�หรือส�ระสำ�คัญของหนังสือสัญญ�ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัต ิ

หรือเห็นชอบไปแล้ว

	 	 ๒.๑	 ห�กก�รปรับเปล่ียนดังกล่�วไม่ขัดกับหลักก�รที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้คว�มเห็นชอบไว้	 ให้ส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รได้โดยให้นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีทร�บภ�ยหลัง	 พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจ�กก�รปรับเปลี่ยน 

ดังกล่�ว

	 	 ๒.๒	 ห�กก�รปรับเปลี่ยนดังกล่�วขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักก�รที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้คว�มเห็นชอบไว้	

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ก่อนดำ�เนินก�รโดยห้�มมิให้แก้ไขหรือลงน�มก่อนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือให้คว�มเห็นชอบ 

ก�รปรับเปลี่ยนนั้น

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�แล้วลงมติเห็นชอบต�มที่น�ยกรัฐมนตรีเสนอ

ที่มา หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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	 สวัสดีผู้อ่�นทุกท่�น	 ไปไหนไปกันฉบับนี้	 ขอเชิญชวนไปเที่ยวแดนถิ่นใต้อุทย�นเขียว	นำ้�ใส	ทร�ยข�ว	สัมผัสคว�มง�มของธรรมช�ติ 

ที่สวยง�ม	ณ	อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล	 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่�ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพ�ะปลูกและที่อยู่อ�ศัยของช�วบ้�นวังประจัน	 

บรเิวณรอยต่อระหว่�งเข�มดแดงมลีกัษณะเป็นภเูข�หนิปูนกบัเข�จนีซึง่มลีกัษณะเป็นภูเข�หนิแกรนติได้เกิดยบุตวัลงเกดิเป็นหนองนำ�้จดืขน�ดใหญ่ 

เรียกต�มภ�ษ�ท้องถ่ินว่� “เลิดเรอบัน”	 และได้เพี้ยนเสียงเป็น	 “ทะเลบัน”	 ในเวล�ต่อม�	 นอกจ�กน้ี	 ยังเป็นท่ีอยู่ของซ�ไก	 หรือเง�ะป่�	 

กลุ่มเดียวที่มีสม�ชิก	๙	คน	เจ้�ของสมญ�น�ม	“ร�ชันย์แห่งพงไพร”	

	 อุทย�นแห่งช�ติทะเลบันห่�งจ�กกรุงเทพมห�นครประม�ณ	๙๗๓	กิโลเมตร	สถ�นที่ท่องเที่ยวที่น่�สนใจ	ได้แก่	ทะเลบัน	ถำ้�ลอดปูยู	 

ถำ้�โตนดิน	มีพันธุ์ไม้น�น�ชนิด	เช่น	ย�งป�ย	ตะเคียนทอง	ไข่เขียว	ทุ่งฟ้�	หว�ยกำ�พวน	และสัตว์ป่�น�น�ชนิด	เช่น	หม�นำ้�หรือเขียดว้�ก	 

แมวล�ยหินอ่อน	ค่�งแว่นถิ่นใต้	กิ่งก่�บินหัวสีฟ้�	ค�งคกแคระ	และนกขุนแผนอกสีส้ม	พบกับไปไหนไปกันได้ใหม่ฉบับหน้�

อุทยานแห ่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล

กันย์นี

ที่ม�		http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style2/default.asp?npid=188&lg=1

ไปไหนไปกัน
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ท้องถิ่นควรรู้

	 ก�รขุดลอกแหล่งนำ้�ต�มระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยวิธีก�รขุดลอก 

แหล่งนำ้�ส�ธ�รณประโยชน์ที่ตื้นเขิน	พ.ศ.	๒๕๔๗	จะเข้�ข่�ยเป็นก�รแผ้วถ�ง	เผ�ป่�	หรือ

กระทำ�ด้วยประก�รใด	 ๆ	 อันเป็นก�รทำ�ล�ยป่�ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	

๒๔๘๔	หรือไม่	ท้องถิ่นควรรู้ใน	สลค.ส�ร	ฉบับนี้มีคำ�ตอบ

ท้องถิ่นควรรู้
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เรื่องเสร็จที่ ๙๒๑/๒๕๕๘

บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การขออนุญาตแผ้วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ	 ที่	 มท	 ๐๕๑๑.๓/๑๓๑๗๗	 ลงวันที่	 ๑๒	 ธันว�คม	 ๒๕๕๗	 ถึงสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกฤษฎกี�	สรปุคว�มได้ว่�	ต�มทีค่ณะกรรมก�รกฤษฎกี�	(คณะที	่๗)	ได้ให้คว�มเหน็เรือ่งเสรจ็ที	่๑๒๑/๒๕๕๕	

เรือ่ง	ก�รขออนญุ�ตแผ้วถ�งป่�ในพืน้ทีด่ดูทร�ยในทีด่นิของรฐั	สรปุได้ว่�	“ป่�”	หม�ยถึง	ทีด่นิทียั่งมิได้มีบุคคลใดได้กรรมสิทธิ์

หรือได้สิทธิครอบครอง	ซึ่งรวมไปถึงที่ดินรกร้�งว่�งเปล่�	ที่ช�ยตลิ่ง	ภูเข�	ห้วย	หนอง	คลอง	บึง	บ�ง	ลำ�นำ้�	ทะเลส�บ	เก�ะ	

และทีช่�ยทะเลทีเ่ป็นทีด่นิของรฐัด้วย	สำ�หรบัก�รดดูทร�ยในแม่นำ�้ลำ�คลองซึง่เป็นป่�และอยูภ่�ยใต้ก�รดแูลของหน่วยง�น

ของรัฐหล�ยหน่วยง�นนั้น	 จะต้องพิจ�รณ�จ�กข้อเท็จจริงว่�มีก�รก่อสร้�งแผ้วถ�ง	 หรือเผ�ป่�	 หรือก�รกระทำ�ด้วย 

ประก�รใด	 ๆ	 อันเป็นก�รทำ�ล�ยป่�	 ซ่ึงรวมถึงที่ดินที่อยู่ในแม่นำ้�ลำ�คลองนั้นหรือไม่	 ห�กมีก�รดำ�เนินก�รที่มีลักษณะ 

ดังกล่�วก็จะต้องได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	นั้น

	 กระทรวงมห�ดไทยได้รับข้อห�รือจ�กจังหวัดลำ�ป�ง	 เรื่อง	 ก�รขุดลอกแม่นำ้�ลำ�คลองในพื้นที่จังหวัดลำ�ป�ง 

ของสำ�นักง�นเจ้�ท่�ภูมิภ�คส�ข�เชียงใหม่	 และโครงก�รขุดลอกลำ�นำ้�แม่ตุ๋ย	 โดยใช้วัสดุที่ได้จ�กก�รขุดลอกเป็นค่�จ้�ง 

เพื่อแก้ไขปัญห�อุทกภัยและภัยแล้งให้แก่ร�ษฎรขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นเอื้อม	 อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง	 โดยขอให ้

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ร่�งกฎหม�ยของกระทรวงมห�ดไทยพิจ�รณ�ว่�คว�มเห็นของจังหวัดลำ�ป�งต่อกรณีดังกล่�ว 

ถูกต้องหรือไม่	กล่�วคือ	ก�รนำ�คว�มเห็นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	(คณะที่	๗)	ม�เป็นแนวท�งพิจ�รณ�	ควรพิจ�รณ�เฉพ�ะ

แม่นำ�้ลำ�คลองทีอ่ยูใ่นเขตป่�ไม้ต�มกฎหม�ยเท่�นัน้	ไม่ใช่หม�ยรวมถงึแม่นำ�้ลำ�คลองท่ีอยูใ่นชุมชนเมอืงซึง่เป็นพืน้ท่ีนอกเขตป่�

ต�มกฎหม�ย	เพร�ะห�กมีก�รตีคว�มว่�แม่นำ�้เป็นป่�เนือ่งจ�กเป็นทีด่นิทีย่งัไม่มบีคุคลใดได้กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองแล้ว	 

ก�รดำ�เนินก�รในแม่นำ้�ลำ�คลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่�จะได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�ท่�ต�มม�ตร�	๑๒๐	 

แห่งพระร�ชบญัญติัก�รเดนิเรอืในน่�นนำ�้ไทย	พระพทุธศกัร�ช	๒๔๕๖	แล้ว	แต่ถอืว่�กระทำ�ผดิกฎหม�ยเพร�ะไม่ได้ขออนญุ�ต

ต�มกฎหม�ยป่�ไม้	กรณคีว�มเหน็ดงักล่�วเป็นประเดน็เฉพ�ะเรือ่งก�รดดูทร�ยในแม่นำ�้ลำ�คลองต�มม�ตร�	๙	แห่งประมวล

กฎหม�ยที่ดิน	ไม่ได้หม�ยรวมถึงก�รขุดลอกแม่นำ้�ลำ�คลองต�มม�ตร�	๑๒๐	แห่งพระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย	

พระพุทธศักร�ช	๒๔๕๖	นอกจ�กนั้น	จังหวัดลำ�ป�งยังเห็นว่�ก�รดูดทร�ยในแม่นำ้�ลำ�คลองซึ่งเป็นป่�ที่จะต้องดำ�เนินก�ร

ขออนุญ�ตต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	เฉพ�ะกรณีที่มีลักษณะของก�รก่อสร้�ง	แผ้วถ�ง	

หรือเผ�ป่�	หรือก�รกระทำ�ด้วยประก�รใด	ๆ	อันเป็นก�รทำ�ล�ยป่�เท่�นั้น	ห�กไม่มีลักษณะดังกล่�ว	ก็ไม่ต้องดำ�เนินก�ร

ต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	แต่อย่�งใด

	 กรมท่ีดินได้ให้คว�มเหน็ต่อคณะกรรมก�รพจิ�รณ�ร่�งกฎหม�ยของกระทรวงมห�ดไทย	โดยเหน็ว่�	กรณดีงักล่�ว

เป็นก�รใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ยของเจ้�หน้�ที่ในก�รขุดลอกแหล่งนำ้�ท่ีตื้นเขิน	 อันเป็นก�รป้องกันดูแลรักษ�ซ่ึงเป็นไปต�ม

กฎหม�ยเฉพ�ะต�มพระร�ชบัญญัติก�รเดินเรือในน่�นนำ้�ไทย	พระพุทธศักร�ช	๒๔๕๖	พระร�ชบัญญัติลักษณะปกครอง

ท้องที	่พระพทุธศกัร�ช	๒๔๕๗	และพระร�ชบญัญตัสิภ�ตำ�บลและองค์ก�รบรหิ�รส่วนตำ�บล	พ.ศ.	๒๕๓๗	ซึง่คณะกรรมก�ร

พิจ�รณ�ร่�งกฎหม�ยของกระทรวงมห�ดไทยมีคว�มเห็นว่�	 กรณีก�รขุดลอกแหล่งนำ้�ต�มข้อห�รือของจังหวัดลำ�ป�ง	

เป็นก�รดำ�เนินก�รโดยอ�ศัยระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยวิธีก�รขุดลอกแหล่งนำ้�ส�ธ�รณประโยชน์ที่ตื้นเขิน	 

พ.ศ.	๒๕๔๗	ไม่ใช่ก�รแผ้วถ�ง	เผ�ป่�	หรือกระทำ�ด้วยประก�รใด	ๆ	อันเป็นก�รทำ�ล�ยป่�	แต่เป็นก�รบำ�รุงรักษ�แหล่งนำ้�

ส�ธ�รณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญห�หรือบรรเท�คว�มเดือดร้อนของร�ษฎรท่ีเกิดจ�กภัยแล้งหรือนำ้�ท่วม	 จึงไม่เป็นกรณี 

ต�มม�ตร�	 ๕๔	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 	 และไม่ขัดกับคว�มเห็นของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 

(คณะที่	๗)	อย่�งไรก็ดี	กรณีต�มข้อห�รือมีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของหล�ยหน่วยง�น	เพื่อให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่

ของเจ้�หน้�ที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหม�ย	จึงขอห�รือคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ในประเด็นดังต่อไปนี้
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	 ๑.	 คว�มเห็นของคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ร่�งกฎหม�ยของกระทรวงมห�ดไทย	 กรณีก�รขุดลอกแหล่งนำ้� 

ต�มข้อห�รือของจังหวัดลำ�ป�ง	 เป็นก�รดำ�เนินก�รโดยอ�ศัยระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยวิธีก�รขุดลอกแหล่งนำ้�

ส�ธ�รณประโยชน์ที่ตื้นเขิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ไม่ใช่เป็นก�รแผ้วถ�งป่�	 เผ�ป่�	 หรือกระทำ�ด้วยประก�รใด	 ๆ	 อันเป็นก�ร 

ทำ�ล�ยป่�	 แต่เป็นก�รบำ�รุงรักษ�แหล่งนำ้�ส�ธ�รณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญห�หรือบรรเท�คว�มเดือดร้อนของร�ษฎร 

ที่เกิดจ�กภัยแล้งและนำ้�ท่วม	 ก�รดำ�เนินโครงก�รดังกล่�วย่อมไม่ตกอยู่ในบังคับม�ตร�	๕๔	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม	้

พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๔	 และไม่ขัดกับคว�มเห็นของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 (คณะที่	 ๗)	 ในเรื่องเสร็จที่	 ๑๒๑/๒๕๕๕	 นั้น	 

ถูกต้องหรือไม่

	 ๒.	 คำ�ว่�	“ป่�”	ต�มม�ตร�	๔	(๑)	แห่งพระร�ชบญัญัตป่ิ�ไม้	พทุธศกัร�ช	๒๔๘๔	ต�มนยัคว�มเหน็คณะกรรมก�ร

กฤษฎกี�	(คณะท่ี	๗)	ในเร่ืองเสรจ็ท่ี	๑๒๑/๒๕๕๕	มขีอบเขตคว�มหม�ยกว้�งขว�งเพียงใด	และแม่นำ�้ลำ�คลองต�มข้อห�รอื

ของจังหวัดลำ�ป�งเป็นป่�	และอยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุญ�ตต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	หรือไม่

	 ๓.	 กรณีก�รขออนญุ�ตใช้ประโยชน์ในท่ีดนิของรฐัต�มม�ตร�	๙	แห่งประมวลกฎหม�ยทีด่นิ	เนือ่งจ�กสำ�นกัง�น

พระพุทธศ�สน�แห่งช�ติขออนุญ�ตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง	“โคกดินแดง”	บ�งส่วน	โดยที่ดินส�ธ�รณประโยชน์

แปลงดังกล่�วเป็นที่ส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดินสำ�หรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นที่ทำ�เลเลี้ยงสัตว์	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 และ 

ได้ออก	นสล.	เลขที่	๓๑๘๒๒	เมื่อวันที่	๕	มิถุน�ยน	๒๕๒๙	เนื้อที่ประม�ณ	๙๖	ไร่	๔๙	ต�ร�งว�	ซึ่งก�รขออนุญ�ตใช้ที่ดิน

ของรัฐต�มม�ตร�	 ๙	 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดินได้บัญญัติให้อยู่ภ�ยใต้บังคับกฎหม�ยว่�ด้วยก�รเหมืองแร่และก�รป่�ไม้	

และต�มคว�มในม�ตร�	๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	ได้ให้นิย�ม	คำ�ว่�	“ป่�”	หม�ยคว�มว่�	ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้ม�

ต�มกฎหม�ยทีดิ่น	ดงันัน้	เมือ่ทีด่นิของรฐัแปลง	“โคกดนิแดง”	เป็นทีส่�ธ�รณประโยชน์ทีย่งัมไิด้มบีคุคลใดได้ม�ต�มประมวล

กฎหม�ยที่ดิน	ที่ดินดังกล่�วจะอยู่ภ�ยใต้บังคับกฎหม�ยป่�ไม้	ซึ่งต้องได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มม�ตร�	๕๔	

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	ก่อนหรือไม่	รวมถึงกรณีก�รขอสัมปท�นต�มม�ตร�	๑๒	แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	จะต้อง 

ได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	หรือไม่

	 ๔.	 กรณีทีด่นิส�ธ�รณประโยชน์ทีท่บวงก�รเมืองขอถอนสภ�พก�รเป็นทีส่�ธ�รณประโยชน์ต�มม�ตร�	๘	วรรคสอง	

แห่งประมวลกฎหม�ยทีด่นิ	จะต้องอยูภ่�ยใต้บงัคบัพระร�ชบญัญัติป่�ไม้ฯ	หรอืไม่	เมือ่ถอนสภ�พท่ีดนิส�ธ�รณประโยชน์แล้ว	

จะถือว่�ทบวงก�รเมอืงน้ันเป็นบุคคลผูไ้ด้ทีด่นิม�ต�มประมวลกฎหม�ยทีด่นิหรอืไม่	 และห�กต้องก่อสร้�งหรอืกระทำ�ก�รใด 

ในที่ดินนั้นจะต้องอยู่ภ�ยใต้บังคับพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	หรือไม่

	 ๕.	 กรณีที่ดินที่ประช�ชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองแล้ว	ภ�ยหลังยกให้เป็นที่ส�ธ�รณประโยชน์	รวมถึง

กรณีที่ร�ชพัสดุที่กรมธน�รักษ์เป็นผู้ดูแลรักษ�ต�มพระร�ชบัญญัติท่ีร�ชพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 จะถือเป็น	 “ป่�”	 และอยู่ 

ภ�ยใต้บังคับพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	หรือไม่

	 ๖.	 สบืเนือ่งจ�กคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ได้เคยให้คว�มเห็นในเรือ่งเสรจ็ที	่๓๔๙/๒๕๓๐	เรือ่ง	ปัญห�ข้อกฎหม�ย

ต�มม�ตร�	๙	และม�ตร�	๙	ทวิ	แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	(กรณีก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทยหรือบริษัทผู้รับเหม�

ก่อสร้�งเข่ือนเชี่ยวหล�น	 จะต้องขออนุญ�ตปรับปรุงที่ดินและเสียค่�ตอบแทนก�รใช้ที่ดินของรัฐหรือไม่)	 สรุปได้ว่�	 พื้นที่

โครงก�รก่อสร้�งเขือ่นเชีย่วหล�นมลีกัษณะเป็นป่�ท่ีอยู่ใต้บังคับกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้	โดยก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลติแห่งประเทศไทย

ได้รับอนุญ�ตจ�กกรมป่�ไม้ให้เข้�ครอบครองและใช้พื้นที่เพื่อดำ�เนินก�รก่อสร้�งเขื่อนเชี่ยวหล�น	จึงไม่มีลักษณะเป็นที่ดิน

ของรฐัซึง่มไิด้มบีคุคลใดมสีทิธคิรอบครองต�มม�ตร�	๙	แห่งประมวลกฎหม�ยทีดิ่น	และไม่อยู่ภ�ยใต้บงัคบัประมวลกฎหม�ย

ที่ดินที่ว่�	 “ภ�ยใต้บังคับกฎหม�ยว่�ด้วยก�รเหมืองแร่และก�รป่�ไม้	 ฯลฯ”	 ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทยจึงไม่ต้อง

ได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มประมวลกฎหม�ยที่ดินเพื่อเข้�ไปใช้พื้นที่ดังกล่�ว

	 จ�กคว�มเห็นของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ดังกล่�ว	 พนักง�นเจ้�หน้�ที่มีคว�มเห็นว่�	 กรณีที่ผู้ขอได้รับอนุญ�ต

จ�กกรมป่�ไม้ให้เข้�ครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว	 จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องขออนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่

เพ่ือเข้�ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่�วต�มม�ตร�	 ๙	 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดินอีก	 ต�มนัยเรื่องเสร็จที่	 ๓๔๙/๒๕๓๐	 

แต่ห�กเป็นกรณีที่ผู้ขอได้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐต�มม�ตร�	 ๙	 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	 แม้จะ 

ได้รับอนุญ�ตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐแล้วก็ต�ม	 แต่เนื่องจ�กม�ตร�	 ๙	 แห่งประมวลกฎหม�ยท่ีดินอยู่ภ�ยใต้บังคับ
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กฎหม�ยว่�ด้วยก�รเหมืองแร่และก�รป่�ไม้	 ผู้ขอก็ต้องไปยื่นขออนุญ�ตแผ้วถ�งป่�ต�มม�ตร�	 ๕๔	 แห่งพระร�ชบัญญัติ 

ป่�ไม้ฯ	ด้วย	ต�มนัยเรื่องเสร็จที่	๑๒๑/๒๕๕๕	ดังนั้น	ในกรณีมีผู้ประสงค์จะเข้�ไปยึดถือ	ครอบครอง	ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ของรฐั	หรือประสงค์จะเข�้ไปดำ�เนินก�รดดูทร�ยในแมน่ำ้�	ลำ�คลอง	ซึง่เป็นที่ดนิของรฐัต�มม�ตร�	๙	แห่งประมวลกฎหม�ย

ที่ดิน	โดยบุคคลดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รขออนุญ�ตกระทำ�ก�รต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	และได้รับอนุญ�ต

ก่อนแล้ว	 ผู้ได้รับอนุญ�ตจึงไม่ใช่บุคคลซึ่งมิได้มีสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐต�มนัยม�ตร�	 ๙	 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน 

ที่จะต้องดำ�เนินก�รขออนุญ�ตต�มม�ตร�	 ๙	 อีกแต่อย่�งใด	 ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รขออนุญ�ตเข้�ไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

ของรัฐหรือขออนุญ�ตดูดทร�ย	คว�มเห็นดังกล่�วถูกต้องหรือไม่	อย่�งไร

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)	ได้พิจ�รณ�ข้อห�รือของกระทรวงมห�ดไทย	โดยมีผู้แทนกระทรวงก�รคลัง	

(กรมธน�รักษ์)	ผู้แทนกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	(กรมป่�ไม้)	และผู้แทนกระทรวงมห�ดไทย	(สำ�นักง�น

ปลัดกระทรวงและกรมที่ดิน)	เป็นผู้ชี้แจงร�ยละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว	มีคว�มเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้

 ประเด็นที่หนึ่ง คำ�ว่�	“ป่�”	ต�มม�ตร�	๔	(๑)	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้	พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	ต�มนัยคว�มเห็น

คณะกรรมก�รกฤษฎกี�	(คณะที	่๗)	ในเรือ่งเสรจ็ที	่๑๒๑/๒๕๕๕	มขีอบเขตคว�มหม�ยกว้�งขว�งเพียงใด	และแม่นำ�้ลำ�คลอง

ที่อยู่ในเขตป่�ต�มกฎหม�ยหรือท่ีอยู่ในชุมชนเมืองซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตป่�ต�มกฎหม�ย	 เป็น	 “ป่�”	 ต�มม�ตร�	๔	 (๑)	 

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	ซึ่งจะต้องดำ�เนินก�รต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	หรือไม่	 ในประเด็นนี้เห็นว่�	

พระร�ชบัญญัติป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	 ได้กำ�หนดบทนิย�มคำ�ว�่	 “ป่�”	 ไว้ในม�ตร�	๔	 (๑)๑	 หม�ยคว�มว่�	 “ที่ดิน 

ทีย่งัมไิด้มบุีคคลได้ม�ต�มกฎหม�ยทีดิ่น”	ซึง่จ�กก�รตรวจสอบคว�มเป็นม�ในก�รยกร่�งบทนยิ�มคำ�ว่�	“ป่�”	ต�มร�ยง�น

ก�รประชุมของกรรมก�รร่�งกฎหม�ย	 ชุดที่	 ๑	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจ�รณ�คำ�นิย�ม	 “ป่�”	 ที่ใช้อยู่ใน 

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่�	 พุทธศักร�ช	 ๒๔๘๑	 ซึ่งเป็นกฎหม�ยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น	 เพื่อห�จุดแบ่งแยก

ระหว่�งท่ีป่�กับที่ดินท่ัวไปที่มิใช่ป่�	 โดยประสงค์จะให้ที่ป่�ครอบคลุมส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้�ง 

ว่�งเปล่�	 และส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน	 แต่เนื่องจ�กในก�รยกร่�งผู้แทนกระทรวงเกษตรช้ีแจงว่�	 

เป็นนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ไม่ต้องก�รตัดสิทธิของผู้ที่ถือครองที่ดินมือเปล่�	 ด้วยเหตุดังกล่�วจึงได้ถือเกณฑ์ก�รได้ม�ต�ม

กฎหม�ยที่ดินเป็นหลักในก�รพิจ�รณ�ว่�ที่ดินนั้นเป็นป่�หรือไม่	 เพร�ะไม่ประสงค์ให้กระทบต่อสิทธิของบุคคลที่ได้รับม�

หรือมีอยู่ก่อนประมวลกฎหม�ยที่ดินใช้บังคับ	 ซึ่งเป็นก�รสอดคล้องกับหลักก�รในม�ตร�	 ๑๓๓๔	 แห่งประมวลกฎหม�ย

แพ่งและพ�ณิชย์	 ว่�ก�รได้ม�ซึ่งที่ดินของรัฐให้เป็นไปต�มที่กฎหม�ยที่ดินกำ�หนด	 กล่�วคือ	 ถ้�บุคคลใดมีสิทธิในที่ดิน 

ต�มที่ประมวลกฎหม�ยที่ดินบัญญัติรองรับสิทธินั้นไว้แล้ว	ที่ดินนั้นก็พ้นสภ�พจ�กก�รเป็นป่�ต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติ

ป่�ไม้ฯ

	 โดยที่ม�ตร�	๑๒	แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดินได้บัญญัติบทนิย�มคำ�ว่�	“ที่ดิน”	หม�ยคว�มว่�	พื้นที่ดินทั่วไป	และ 

ให้หม�ยคว�มรวมถึง	ภูเข�	ห้วย	หนอง	คลอง	บึง	บ�ง	ลำ�นำ้�	ทะเลส�บ	เก�ะ	และที่ช�ยทะเลด้วย	ซึ่งจ�กบทนิย�มคำ�ว่�	 

“ที่ดิน”	ดังกล่�ว	นอกจ�กจะหม�ยถึงที่ดินบนบกอันได้แก่พื้นดินทั่ว	ๆ	ไป	และภูเข�แล้ว	ยังคลุมไปถึงดินซึ่งอยู่ใต้นำ้�ด้วย	 

เช่น	ที่ดินท่ีอยู่ในห้วย	หนอง	คลอง	บึง	ต่�ง	ๆ	และได้บัญญัติบทนิย�มคำ�ว่�	“สิทธิในที่ดิน”	ไว้	โดยแยกสิทธิในที่ดิน 

ออกเป็น	 ๒	 ลักษณะ	 ได้แก่	 “กรรมสิทธิ์”	 และ	 “สิทธิครอบครอง”	 ซึ่งบุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต�ม	 ม�ตร�	 ๓๓  

 
๑	 ม�ตร�	๔	ในพระร�ชบัญญัตินี้

	 (๑)	“ป่�”หม�ยคว�มว่�	ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้ม�ต�มกฎหม�ยที่ดิน

	 	 	 ฯลฯ																															ฯลฯ
๒	 ม�ตร�	๑	ในประมวลกฎหม�ยนี้

	 “ทีดิ่น”	หม�ยคว�มว่�	พ้ืนท่ีดนิท่ัวไป	และให้หม�ยคว�มรวมถึง	ภเูข�	ห้วย	หนอง	คลอง	บึง	บ�ง	ลำ�นำ�้	ทะเลส�บ	เก�ะ	และท่ีช�ยทะเลด้วย

	 “สิทธิในที่ดิน”	หม�ยคว�มว่�	กรรมสิทธิ์	และให้หม�ยคว�มรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย

	 	 	 ฯลฯ																															ฯลฯ
๓	 ม�ตร�	๓	บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	ในกรณีต่อไปนี้

	 (๑)	ได้ม�ซึ่งกรรมสิทธิ์ต�มบทกฎหม�ยก่อนวันที่ประมวลกฎหม�ยนี้ใช้บังคับ	หรือได้ม�ซึ่งโฉนดที่ดินต�มบทแห่งประมวลกฎหม�ยนี้

	 (๒)	ได้ม�ซึ่งกรรมสิทธิ์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รจัดที่ดินเพื่อก�รครองชีพ	หรือกฎหม�ยอื่น
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แหง่ประมวลกฎหม�ยที่ดนิ	และไดม้�ซึง่สทิธิครอบครองต�มม�ตร�	๔๔	แหง่ประมวลกฎหม�ยที่ดนิ	ห�กที่ดนิใดมไิด้ตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด	 ให้ถือเป็นที่ดินของรัฐต�มม�ตร�	๒๕	 แห่งประมวลกฎหม�ยท่ีดิน	 ดังน้ัน	 ต�มนัยของ

ประมวลกฎหม�ยที่ดินดังกล่�ว	บทนิย�มคำ�ว่�	“ป่�”	ต�มม�ตร�	๔	 (๑)๖	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	จึงหม�ยถึง	ที่ดิน 

ที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้กรรมสิทธ์ิหรือได้สิทธิครอบครอง	 รวมไปถึงที่ดินรกร้�งว่�งเปล่�	 ที่ช�ยตลิ่ง	 ภูเข�	 ห้วย	 หนอง	 

คลอง	บึง	บ�ง	ลำ�นำ้�	ทะเลส�บ	เก�ะ	และที่ช�ยทะเลด้วย	ซึ่งเมื่อพิจ�รณ�คำ�ว่�	“แม่นำ้�ลำ�คลอง”	อันเป็นก�รรวมคำ�	๒	คำ�	

คือ	“แม่นำ้�”	และ	“คลอง”	ซึ่งคำ�ว่�	“คลอง”	อยู่ในคว�มหม�ยของคำ�ว่�	“ที่ดิน”	ต�มม�ตร�	๑๗	แห่งประมวลกฎหม�ย

ที่ดิน	ส่วนคำ�ว่�	“แม่นำ้�”	นั้น	แม้บทนิย�มคำ�ว่�	“ที่ดิน”	ต�มม�ตร�	๑	แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดินมิได้หม�ยคว�มรวมถึง

แม่นำ้�ด้วย	 แต่เมื่อพิจ�รณ�พจน�นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ได้มีก�รให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�	 “แม่นำ้�”	

หม�ยถึง	 ลำ�นำ้�ใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลำ�ธ�รทั้งปวง	 ซึ่งลำ�นำ้�นั้นอยู่ในคว�มหม�ยของคำ�ว่�	 “ท่ีดิน”	 ต�มม�ตร�	 ๑	 

แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดินอยู่แล้ว	 ด้วยเหตุนี้	 “แม่นำ้�”	 จึงเป็นที่ดินต�มประมวลกฎหม�ยที่ดินเช่นกัน	นอกจ�กนี้	 โดยที่

แม่นำ้�ลำ�คลองนั้นโดยสภ�พย่อมถือได้ว่�เป็นท�งซึ่งส�ธ�รณชนใช้สัญจรไปม�	 จึงเป็นส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดินประเภท

พลเมืองใช้ร่วมกันต�มม�ตร�	 ๑๓๐๔	 (๒)๘	 แห่งประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์	 ทั้งนี้	 ต�มนัยคำ�พิพ�กษ�ฎีก�	 

ที่	๒๗๖-๒๗๗/๒๔๙๕๙	ดังนั้น	“แม่นำ้�ลำ�คลอง”	จึงเป็น	“ป่�”	ต�มม�ตร�	๔	(๑)	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	ไม่ว่�แม่นำ้�

ลำ�คลองนัน้จะอยูใ่นเขตป่�ต�มกฎหม�ยทีม่แีผนทีแ่นบท้�ยกำ�หนดแนวเขตไว้อย่�งชัดเจน	หรอือยูใ่นชุมชนเมอืงซ่ึงเป็นพืน้ที่

นอกเขตป่�ต�มกฎหม�ยก็ต�ม	ด้วยเหตุนี้	คำ�ว่�	“ป่�”	ต�มม�ตร�	๔	(๑)	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	ต�มคว�มเห็นของ

คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 (คณะที่	 ๗)	 ในเรื่องเสร็จที่	 ๑๒๑/๒๕๕๕๑๐	 จึงมีขอบเขตคว�มหม�ยต�มที่กล่�วม�ข้�งต้น	 

โดยเป็นก�รตคีว�มต�มบทบญัญตัแิละเจตน�รมณ์ในก�รยกร่�งบทนิย�มคำ�ว่�	“ป่�”	ต�มม�ตร�	๔	(๑)	แห่งพระร�ชบัญญตัิ

ป่�ไม้ฯ

 ประเด็นที่สอง ก�รขุดลอกแหล่งนำ้�ที่ตื้นเขิน	อันเป็นก�รบำ�รุงรักษ�แหล่งนำ้�ส�ธ�รณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญห�

หรือบรรเท�คว�มเดือดร้อนของร�ษฎรที่เกิดจ�กภัยแล้งและนำ้�ท่วม	 ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รโดยอ�ศัยระเบียบกระทรวง

มห�ดไทยว่�ด้วยวิธีก�รขุดลอกแหล่งนำ้�ส�ธ�รณประโยชน์ที่ตื้นเขิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 จะต้องดำ�เนินก�รต�มม�ตร�	 ๕๔	 

แห่งพระร�ชบัญญัตป่ิ�ไม้ฯ	หรือไม่	น้ัน	เหน็ว่�	บทบญัญตัมิ�ตร�	๕๔๑๑	แห่งพระร�ชบญัญตัป่ิ�ไม้ฯ	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ป้องกนั

๔	 ม�ตร�	๔	ภ�ยใต้บังคับม�ตร�	๖	บุคคลใดได้ม�ซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดิน	ก่อนวันที่ประมวลกฎหม�ยนี้ใช้บังคับ	ให้มีสิทธิครอบครองสืบไป

และให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย
๕	 ม�ตร�	๒	ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด	ให้ถือว่�เป็นของรัฐ
๖	 โปรดดูเชิงอรรถที่	๑,	ข้�งต้น
๗	 โปรดดูเชิงอรรถที่	๒,	ข้�งต้น
๘	 ม�ตร�	 ๑๓๐๔	 ส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดินน้ัน	 รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อส�ธ�รณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ 

ร่วมกัน	เช่น	

	 (๑)	ที่ดินรกร้�งว่�งเปล่�	และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับม�เป็นของแผ่นดินโดยประก�รอื่นต�มกฎหม�ยที่ดิน

	 (๒)	ทรัพย์สินสำ�หรับพลเมืองใช้ร่วมกัน	เป็นต้นว่�	ที่ช�ยตลิ่ง	ท�งนำ้�	ท�งหลวง	ทะเลส�บ

	 (๓)	ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพ�ะ	เป็นต้นว่�	ป้อมและโรงทห�ร	สำ�นักร�ชก�รบ้�นเมือง	เรือรบ	อ�วุธยุทธภัณฑ์
๙	 คำ�พิพ�กษ�ฎีก�	 ที่	 ๒๗๖-๒๗๗/๒๔๙๕	 สรุปคว�มได้ว่�	 แม่นำ้�ลำ�คลองน้ันโดยสภ�พย่อมถือว่�เป็นท�งซึ่งส�ธ�รณชนใช้สัญจรไปม�	 

อันถือได้ว่�เป็นท�งส�ธ�รณะหรือท�งหลวงต�มกฎหม�ย	เว้นแต่จะได้คว�มว่�แม่นำ้�ลำ�คลองนั้นตื้นเขินจนส�ธ�รณชนไม่อ�จใช้เป็นท�งสัญจร

ไปม�ได้
๑๐	 บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 เรื่อง	 ก�รขออนุญ�ตแผ้วถ�งป่�ในพ้ืนที่ดูดทร�ยในท่ีดินของรัฐ	 ส่งพร้อมหนังสือสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	ที่	นร	๐๙๐๑/๑๒๑๑	ลงวันที่	๓๑	มกร�คม	๒๕๕๕	ถึงสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
๑๑	 ม�ตร�	๕๔	ห้�มมิให้ผู้ใดก่อสร้�ง	แผ้วถ�ง	หรอืเผ�ป่�	หรือกระทำ�ด้วยประก�รใด	ๆ	อันเป็นก�รทำ�ล�ยป่�	หรือเข้�ยดึถือหรือครอบครองป่� 

เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น	 เว้นแต่จะกระทำ�ภ�ยในเขตที่ได้จำ�แนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	 หรือ 

โดยได้รับใบอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่

	 ก�รขออนุญ�ตและก�รอนุญ�ต	ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง



55ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๘

มใิห้มกี�รบกุรกุแย่งก�รครอบครองป่�อนัเป็นทรพัย�กรธรรมช�ตขิองรัฐ	และคุม้ครองทรพัย�กรป่�ไม้ของรฐัมใิห้ถกูทำ�ล�ย	

ห�กจะทำ�ก�รก่อสร้�ง	 แผ้วถ�ง	 หรือเผ�ป่�	 หรือกระทำ�ด้วยประก�รใด	 ๆ	 อันเป็นก�รทำ�ล�ยป่�	 หรือเข้�ยึดถือหรือ 

ครอบครองป่�	 ต้องดำ�เนินก�รภ�ยใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหม�ยกำ�หนดเพื่อให้เจ้�หน้�ที่ได้ทำ�ก�รควบคุมและตรวจสอบ 

ก�รดำ�เนนิก�รนัน้	ๆ 	เสยีก่อน	โดยก�รกระทำ�ใดจะเข้�ลักษณะเป็นก�รทำ�ล�ยป่�ทีจ่ะต้องได้รบัอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี

ต�มม�ตร�	๕๔	น้ันต้องพิจ�รณ�ข้อเท็จจรงิเป็นกรณ	ีๆ 	ไป	ซึง่โดยหลกัแล้วต้องเป็นก�รกระทำ�ทีส่่งผลให้ทรพัย�กรธรรมช�ติ

ที่อยู่ในป่�ได้รับคว�มเสียห�ย	 เสื่อมสภ�พ	 หรือหมดสิ้นไป	 ซึ่งเมื่อพิจ�รณ�กรณีก�รขุดลอกแม่นำ้�ลำ�คลองในพื้นที่ 

จังหวัดลำ�ป�งของสำ�นักง�นเจ้�ท่�ภูมิภ�คส�ข�เชียงใหม่	 และโครงก�รขุดลอกลำ�นำ้�แม่ตุ๋ยขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

บ้�นเอือ้มแล้ว	เหน็ได้ว่�	ก�รดำ�เนนิก�รขุดลอกแม่นำ�้ลำ�คลองดงักล่�วเป็นก�รดำ�เนนิก�รโดยอ�ศยัระเบยีบกระทรวงมห�ดไทย	

ว่�ด้วยวิธีก�รขุดลอกแหล่งนำ้�ส�ธ�รณประโยชน์ที่ตื้นเขิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 อันมีลักษณะเป็นก�รบำ�รุงรักษ�แหล่งนำ้�

ส�ธ�รณประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญห�หรือบรรเท�คว�มเดือดร้อนของร�ษฎรที่เกิดจ�กภัยแล้งและนำ้�ท่วม	 มิได้ส่งผล 

ให้ทรพัย�กรธรรมช�ติทีอ่ยูใ่นป่�ได้รบัคว�มเสยีห�ย	เสือ่มสภ�พ	หรือหมดสิน้ไป	ซึง่โดยหลกัก�รแล้วกฎหม�ยไม่มุง่ประสงค์

จะให้ก�รบำ�รุงรักษ�แหล่งนำ้�ส�ธ�รณะซึ่งเป็นก�รบำ�รุงรักษ�ป่�อยู่ด้วยในตัวจะต้องได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	๕๔	 

แห่งพระร�ชบัญญติัป่�ไม้ฯ	ดังน้ัน	ก�รขดุลอกแม่นำ�้ลำ�คลองในพืน้ทีจ่งัหวดัลำ�ป�งของสำ�นกัง�นเจ้�ท่�ภมูภิ�คส�ข�เชยีงใหม่	

และโครงก�รขุดลอกลำ�นำ้�แม่ตุ๋ยขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ้�นเอื้อม	 จึงไม่ต้องดำ�เนินก�รขออนุญ�ตต�มม�ตร�	 ๕๔	

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	แต่อย่�งใด

 ประเด็นที่สาม	 กรณีท่ีสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติขออนุญ�ตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต�มม�ตร�	๙	 

แห่งประมวลกฎหม�ยท่ีดิน	 แปลง	 “โคกดินแดง”	 ซึ่งเป็นที่ดินส�ธ�รณประโยชน์ที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้ม�ต�มประมวล

กฎหม�ยที่ดิน	ที่ดินดังกล่�วจะอยู่ภ�ยใต้บังคับกฎหม�ยป่�ไม้	ซึ่งต้องได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มม�ตร�	๕๔	

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	ก่อนหรือไม่	รวมถึงกรณีก�รขอสัมปท�นต�มม�ตร�	๑๒	แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	จะต้อง 

ได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	หรือไม่	ในประเด็นนี้เห็นว่�	ที่ดินของรัฐที่เป็นส�ธ�รณประโยชน์

ซึ่งยังมิได้มีบุคคลใดได้ม�ต�มประมวลกฎหม�ยที่ดินซึ่งสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติจะขอใช้ประโยชน์ 

ต�มม�ตร�	 ๙๑๒	 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	 และที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง	 ซึ่งรัฐมนตรีมีอำ�น�จ 

ให้สมัปท�น	ให้	หรอืให้ใช้ในระยะเวล�อันจำ�กดัต�มม�ตร�	๑๒๑๓	แห่งประมวลกฎหม�ยทีด่นิ	อยูใ่นคว�มหม�ยของคำ�ว่�	“ป่�”	

ต�มม�ตร�	๔	(๑)๑๔	แห่งพระร�ชบญัญัตป่ิ�ไม้ฯ	ทีด่นิดังกล่�วยงัอยูภ่�ยใต้คว�มคุม้ครองของกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้	ผูซ้ึง่ได้รบั

อนญุ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์ในทีด่นิของรฐั	หรอืผูซ่ึ้งได้รับสัมปท�นในทีด่นิของรฐั	จะต้องขออนุญ�ตแผ้วถ�งป่�ต�มม�ตร�	๕๔๑๕	

แห่งพระร�ชบญัญตัป่ิ�ไม้ฯ	 นอกเหนอืจ�กก�รขออนญุ�ตต�มกฎหม�ยเฉพ�ะว่�ด้วยก�รนัน้	 ๆ	 ทัง้นี	้ ต�มนยัคว�มเห็น 

๑๒	 ม�ตร�	๙	ภ�ยใต้บงัคบักฎหม�ยว่�ด้วยก�รเหมอืงแร่และก�รป่�ไม้	ทีด่นิของรฐันัน้ถ้�มไิด้มีสทิธคิรอบครอง	หรอืมไิด้รบัอนญุ�ตจ�กพนกัง�น

เจ้�หน้�ที่แล้ว	ห้�มมิให้บุคคลใด

	 (๑)	เข้�ไปยึดถือ	ครอบครอง	รวมตลอดถึงก�รก่นสร้�งหรือเผ�ป่�

	 (๒)	 ทำ�ด้วยประก�รใด	 ให้เป็นก�รทำ�ล�ย	 หรือทำ�ให้เสื่อมสภ�พที่ดิน	 ที่หิน	 ที่กรวด	 หรือที่ทร�ย	 ในบริเวณที่รัฐมนตรีประก�ศหวงห้�ม 

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	หรือ

	 (๓)	ทำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตร�ยแก่ทรัพย�กรในที่ดิน
๑๓	 ม�ตร�	๑๒	ที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง	รัฐมนตรีมีอำ�น�จให้สัมปท�น	ให้	หรือให้ใช้ในระยะเวล�อันจำ�กัด	ทั้งนี้	ให้เป็น

ไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

	 บทบัญญัติในม�ตร�นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎหม�ยว่�ด้วยก�รเหมืองแร่และก�รป่�ไม้
๑๔	 โปรดดูเชิงอรรถที่	๑,	ข้�งต้น
๑๕	 โปรดดูเชิงอรรถที่	๑๑,	ข้�งต้น
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ของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	(กรรมก�รร่�งกฎหม�ย	คณะที่	๗)	ที่ได้เคยให้ไว้ในเรื่องเสร็จที่	๒๐๓/๒๕๓๖๑๖	ดังนั้น	กรณีที่

สำ�นกัง�นพระพทุธศ�สน�แห่งช�ตขิออนุญ�ตใช้ประโยชน์ในทีด่นิของรฐัต�มม�ตร�	๙	แห่งประมวลกฎหม�ยทีด่นิ	และกรณี

ก�รขอสมัปท�นในทีด่นิของรฐัซ่ึงยงัมไิด้มบุีคคลใดมสีทิธคิรอบครองต�มม�ตร�	๑๒	แห่งประมวลกฎหม�ยทีด่นิ	ทีด่นิดังกล่�ว

ตกอยู่ภ�ยใต้บงัคบักฎหม�ยป่�ไม้	ซึง่ต้องได้รบัอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบญัญตัป่ิ�ไม้ฯ	ด้วย

 ประเดน็ทีส่ี่และประเดน็ทีห้่า	กรณีทีดิ่นส�ธ�รณประโยชน์ทีท่บวงก�รเมอืงขอถอนสภ�พก�รเป็นทีส่�ธ�รณประโยชน์

ต�มม�ตร�	๘	วรรคสอง	แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	จะต้องอยู่ภ�ยใต้บังคับพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	หรือไม่	เมื่อถอนสภ�พ

ที่ดินส�ธ�รณประโยชน์แล้ว	จะถือว่�ทบวงก�รเมืองนั้นเป็นบุคคลผู้ได้ที่ดินม�ต�มประมวลกฎหม�ยที่ดินหรือไม่	และห�ก

ต้องก่อสร้�งหรือกระทำ�ก�รใดในที่ดินนั้นจะต้องอยู่ภ�ยใต้บังคับพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	หรือไม่	และกรณีที่ดินที่ประช�ชน

มีกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครองแล้ว	 ภ�ยหลังยกให้เป็นที่ส�ธ�รณประโยชน์	 รวมถึงกรณีที่ร�ชพัสดุที่กรมธน�รักษ ์

เป็นผูด้แูลรักษ�ต�มพระร�ชบญัญตัท่ีิร�ชพสัดฯุ	จะถือเป็น	“ป่�”	และอยู่ภ�ยใต้บงัคบัพระร�ชบัญญติัป่�ไม้ฯ	หรือไม่	นัน้		เนือ่งจ�ก

ยงัไม่ปร�กฏข้อเทจ็จริงทีเ่ป็นปัญห�ในก�รห�รอื	คณะกรรมก�รกฤษฎกี�	(คณะที	่๗)	จึงเหน็ควรไม่วนิจิฉยัในสองประเดน็นี้

 ประเด็นที่หก	ในกรณีมีผู้ประสงค์จะเข้�ไปยึดถือ	ครอบครอง	ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ	หรือประสงค์จะเข้�ไป

ดำ�เนินก�รดูดทร�ยในแม่นำ้�	 ลำ�คลอง	 ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐต�มม�ตร�	 ๙	 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	 โดยบุคคลดังกล่�ว 

ได้ดำ�เนินก�รขออนุญ�ตกระทำ�ก�รต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	และได้รับอนุญ�ตก่อนแล้ว	ผู้ได้รับอนุญ�ต

ดงักล่�วจงึไม่ใช่บุคคลซึ่งมไิด้มสีทิธคิรอบครองทีด่นิของรฐัต�มนัยม�ตร�	๙	แหง่ประมวลกฎหม�ยที่ดินทีจ่ะต้องดำ�เนนิก�ร

ขออนุญ�ตต�มม�ตร�	๙	อีกแต่อย่�งใด	 ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รขออนุญ�ตเข้�ไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐหรือขออนุญ�ต

ดูดทร�ย	 โดยเทียบเคียงคว�มเห็นของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ในเร่ืองเสร็จที่	 ๓๔๙/๒๕๓๐	 กรณีดังกล่�วถูกต้องหรือไม	่

อย่�งไร	ในประเดน็นี	้ เหน็ว่�	ม�ตร�	๙๑๗	แห่งประมวลกฎหม�ยทีด่นิ	กำ�หนดว่�	ภ�ยใต้บงัคบักฎหม�ยว่�ด้วยก�รเหมอืงแร่

และก�รป่�ไม้	 ที่ดินของรัฐนั้นถ้�มิได้มีสิทธิครอบครอง	 หรือมิได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่แล้ว	 ห้�มมิให้บุคคลใด	

(๑)	 เข้�ไปยึดถือ	 ครอบครอง	 รวมตลอดถึงก�รก่นสร้�งหรือเผ�ป่�	 (๒)	 ทำ�ด้วยประก�รใดให้เป็นก�รทำ�ล�ย	 หรือทำ�ให ้

เสือ่มสภ�พทีด่นิ	ทีห่นิ	ทีก่รวด	หรอืทีท่ร�ย	ในบรเิวณทีร่ฐัมนตรปีระก�ศหวงห้�มในร�ชกจิจ�นเุบกษ�	หรอื	(๓)	ทำ�ส่ิงหนึง่ส่ิงใด

อันเป็นอันตร�ยแก่ทรัพย�กรในที่ดิน	 ซึ่งคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 (กรรมก�รร่�งกฎหม�ย	 คณะที่	 ๔)	 ได้เคยให้คว�มเห็น 

ในเรือ่งเสรจ็ที	่๓๔๙/๒๕๓๐๑๘	สรุปได้ว่�	“พืน้ทีโ่ครงก�รก่อสร้�งเขือ่นเชีย่วหล�นเป็นป่�ทีอ่ยูใ่ต้บงัคบักฎหม�ยว่�ด้วยก�รป่�ไม้	

โดยก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทยได้รับอนุญ�ตจ�กกรมป่�ไม้ให้เข้�ครอบครองและใช้พื้นที่เพ่ือดำ�เนินก�รก่อสร้�ง

เขื่อนเชี่ยวหล�น	พื้นที่ดำ�เนินก�รก่อสร้�งจึงไม่มีลักษณะเป็นที่ดินของรัฐซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองต�มม�ตร�	๙	

แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	แต่อยู่ใต้บังคับกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป่�ไม้ต�มข้อยกเว้นในม�ตร�	๙		ดังนั้น	ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต

แห่งประเทศไทยหรือบริษัทผู้รับเหม�ก่อสร้�งจึงไม่ต้องได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มม�ตร�	๙	และไม่ต้องเสีย

ค่�ตอบแทนต�มม�ตร�	๙	ทวิ	แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดินแต่อย่�งใด”

๑๖	 บนัทกึ	เรือ่ง	ห�รอืปัญห�ข้อกฎหม�ยกรณกี�รปฏบิติัต�มพระร�ชบญัญตัป่ิ�ไม้	พทุธศกัร�ช	๒๔๘๔	ส่งพร้อมหนงัสอืสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

กฤษฎีก�	ที่	นร	๐๖๐๑/๔๓๑	ลงวันที่	๓๐	เมษ�ยน	๒๕๓๖	ถึงสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	สรุปคว�มได้ว่�	ผู้ได้รับอนุญ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์

ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมโดยก�รเช�่หรือเช่�ซื้อต�มพระร�ชบัญญัติก�รปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ผู้ได้รับอนุญ�ต 

ให้เข้�ทำ�ประโยชน์ในเขตนคิมสร้�งตนเองต�มพระร�ชบญัญติัจดัทีดิ่นเพือ่ก�รครองชพี	พ.ศ.	๒๕๑๑	ไม่ต้องขออนุญ�ตแผ้วถ�งป่�ต�มม�ตร�	๕๔	

แห่งพระร�ชบญัญตัป่ิ�ไม้	 พทุธศกัร�ช	๒๔๘๔	 เนือ่งจ�กก�รได้รบัอนุญ�ตต�มกฎหม�ยเฉพ�ะให้ประกอบเกษตรกรรมย่อมต้องมกี�รแผ้วถ�งป่� 

เพ่ือเตรียมพื้นที่ด้วย	 แต่ก�รตัดฟันหรือเก็บห�ของป่�หวงห้�มจะต้องได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีต�มม�ตร�	 ๑๑	 และม�ตร�	 ๒๙	 

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	 เนื่องจ�กเป็นม�ตรก�รที่เข้มงวดเพื่อท่ีจะสงวนรักษ�ไม้หรือของป่�ห�ย�กและไม่อยู่ในคว�มหม�ยของคำ�ว่�	

“เกษตรกรรม”	 แต่อย่�งใด	 ส่วนผู้ได้รับอนุญ�ตต�มม�ตร�	 ๙	 หรือม�ตร�	 ๑๒	 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	 ห�กไม่ใช่ก�รได้รับอนุญ�ต 

เพื่อประโยชน์ในก�รเกษตรกรรมแล้วจะต้องขออนุญ�ตแผ้วถ�งป่�ต�มม�ตร�	 ๕๔	 นอกเหนือจ�กก�รขออนุญ�ตต�มกฎหม�ยเฉพ�ะ 

ว่�ด้วยก�รนัน้	ๆ 	และต้องขออนญุ�ตตัดฟันไม้หวงห้�มหรอืเกบ็ห�ของป่�หวงห้�มต�มม�ตร�	๑๑	และม�ตร�	๒๙	แห่งพระร�ชบญัญัตป่ิ�ไม้ฯ	ก่อน
๑๗	 โปรดดูเชิงอรรถที่	๑๒,	ข้�งต้น
๑๘	 บันทึก	เรื่อง	ปัญห�ข้อกฎหม�ยต�มม�ตร�	๙	และม�ตร�	๙	ทวิ	แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	(กรณีก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทยหรือ

บรษิทัผูร้บัเหม�ก่อสร้�งเขือ่นเชีย่วหล�นจะต้องขออนญุ�ตปรบัปรุงทีด่นิและเสยีค่�ตอบแทนก�รใช้ทีด่นิของรฐัหรอืไม่)	ส่งพร้อมหนงัสอืสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	ที่	นร	๐๖๐๑/๑๘๕๘	ลงวันที่	๕	ตุล�คม	๒๕๓๐	ถึงสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
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	 อย่�งไรก็ดี	 ก�รจะนำ�คว�มเห็นของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ในเรื่องเสร็จที่	 ๓๔๙/๒๕๓๐	 ม�ปรับใช้กับกรณ ี

มีผู้ประสงค์จะเข้�ไปยึดถือ	 ครอบครอง	 ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในทุกกรณี	 หรือประสงค์จะเข้�ไปดำ�เนินก�รดูดทร�ย 

ในแม่นำ้�	 ลำ�คลอง	 ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐต�มม�ตร�	 ๙	 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน	 โดยถือว่�บุคคลดังกล่�วได้ดำ�เนินก�ร 

ขออนญุ�ตกระทำ�ก�รต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบญัญตัป่ิ�ไม้ฯ	และได้รบัอนญุ�ตก่อนแล้ว	ผูไ้ด้รบัอนญุ�ตดงักล่�วจงึเป็น

บุคคลซึ่งมีสิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐ	 และไม่ต้องม�ดำ�เนินก�รขออนุญ�ตต�มม�ตร�	๙	 แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดินอีก	

ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รขออนุญ�ตเข้�ไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐหรือขออนุญ�ตดูดทร�ย	 กรณีดังกล่�วไม่น่�จะถูกต้อง	 

ก�รจะนำ�คว�มเห็นของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ในเรื่องเสร็จที่	 ๓๔๙/๒๕๓๐	 ม�เทียบเคียงจะต้องพิจ�รณ�ข้อเท็จจริง 

เป็นกรณี	ๆ	ไป	เพร�ะก�รที่บุคคลใดได้รับอนุญ�ตให้กระทำ�ก�รใด	ๆ	ต�มม�ตร�	๕๔๑๙	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	มิได้

หม�ยคว�มว่�บุคคลนั้นจะมีสิทธิครอบครองในที่ดินของรัฐเสมอไป	 โดยห�กเป็นกรณีได้รับอนุญ�ตให้ก่อสร้�ง	 แผ้วถ�ง	 

เผ�ป่�	หรือกระทำ�ด้วยประก�รใด	ๆ 	อันเป็นก�รทำ�ล�ยป่�	เพียงแต่ทำ�ให้ผู้ได้รับอนุญ�ตมีสิทธิเข้�ก่อสร้�ง	แผ้วถ�ง	เผ�ป่�	

หรือกระทำ�ด้วยประก�รใด	ๆ	อันเป็นก�รทำ�ล�ยป่�ได้โดยไม่เป็นคว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้เท่�นั้น	ไม่ได้ก่อให้เกิด

สิทธิครอบครองในที่ดินของรัฐแก่ผู้ได้รับอนุญ�ตอันจะทำ�ให้ผู้ได้รับอนุญ�ตมีสิทธิแสดงเจตน�ยึดถือที่ดินของรัฐเพื่อตนเอง

หรือผู้อืน่ได้	แต่ห�กเป็นกรณทีีไ่ด้รบัอนญุ�ตให้เข้�ยดึถอืหรอืครอบครองป่�เพือ่ตนเองหรอืผูอ้ืน่	กรณนีีถ้อืว่�ผูไ้ด้รบัอนญุ�ต

มีสิทธิครอบครองในที่ดินของรัฐ	จึงไม่ต้องม�ดำ�เนินก�รขออนุญ�ตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต�มม�ตร�	๙	แห่งประมวล

กฎหม�ยที่ดินอีก	 ซึ่งเมื่อพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงกรณีก�รก่อสร้�งเขื่อนเชี่ยวหล�นในเรื่องเสร็จที่	 ๓๔๙/๒๕๓๐	 เป็นกรณีที่ 

ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจ�กกรมป่�ไม้ให้เข้าครอบครองและใช้พ้ืนที่เพื่อดำ�เนินก�รก่อสร้�ง 

เข่ือนเช่ียวหล�นโดยเฉพ�ะ	จงึถอืว่�ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลติแห่งประเทศไทยเป็นผูมี้สิทธิครอบครองในทีด่นิของรัฐ	จงึเข้�ข้อยกเว้น 

ไม่ต้องได้รับอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่ในก�รเข้�ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต�มม�ตร�	๙	และไม่ต้องเสียค่�ตอบแทน

ต�มม�ตร�	๙	ทวิ	แห่งประมวลกฎหม�ยที่ดิน

	 อนึง่	คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	(คณะที	่๗)	ตระหนกัดว่ี�	ก�รตคีว�มคำ�ว่�	“ป่�”	ต�มม�ตร�	๔	(๑)	แห่งพระร�ชบญัญตัิ

ป่�ไม้	 พุทธศักร�ช	๒๔๘๔	 ต�มที่ได้ให้คว�มเห็นไว้ในประเด็นท่ีหนึ่ง	 ก่อให้เกิดปัญห�และผลกระทบต่อหน่วยง�นของรัฐ

และเอกชนที่มีคว�มจำ�เป็นต้องเข้�ดำ�เนินก�รในพ้ืนท่ีบ�งแห่งซึ่งไม่มีสภ�พเป็นป่�ต�มคว�มเป็นจริง	 แต่ถือเป็น	 “ป่�”	 

ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	เช่น	พื้นที่ดินสน�มหลวง	แม่นำ้�เจ้�พระย�	หรือคูคลองต่�ง	ๆ	ที่อยู่ในเขตเมือง	โดยห�กมีก�ร 

กระทำ�ด้วยประก�รใด	 ๆ	 อันเป็นก�รทำ�ให้เสียห�ยหรือเสื่อมสภ�พต่อพื้นที่ดังกล่�วซ่ึงเป็นป่�ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	 

ก็ต้องขออนุญ�ตต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มม�ตร�	 ๕๔	 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	 ด้วย	 แต่เนื่องจ�กม�ตร�	 ๔	 (๑)	 

แห่งพระร�ชบญัญตัป่ิ�ไม้ฯ	ได้บญัญตับิทนยิ�มคำ�ว่�	“ป่�”	โดยกำ�หนดคว�มหม�ยไว้อย่�งชดัเจนว่�หม�ยคว�มว่�	ทีด่นิทีย่งั

มิได้มีบุคคลได้ม�ต�มกฎหม�ยที่ดิน	 คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 (คณะที่	 ๗)	 จึงไม่อ�จตีคว�มคำ�ว่�	 “ป่�”	 ให้แตกต่�งหรือ 

ขย�ยคว�มไปจ�กบทบญัญติัและเจตน�รมณ์ในก�รยกร่�งบทนยิ�มคำ�ว่�	“ป่�”	ได้	ดงันัน้	เพือ่มใิห้เกิดปัญห�ในก�รบงัคบัใช้

กฎหม�ยและสร้�งภ�ระเกนิสมควรให้แก่หน่วยง�นของรฐัและเอกชนท่ีมคีว�มจำ�เป็นต้องเข้�ดำ�เนนิก�รในพ้ืนทีใ่ด	ๆ 	ทีไ่ม่มี

สภ�พเป็น	“ป่�”	ต�มคว�มเป็นจริง	 แต่ถือเป็น	“ป่�”	ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	ที่จะต้องม�ยื่นขออนุญ�ตแผ้วถ�งป่� 

ต�มม�ตร�	๕๔	แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ฯ	คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	(คณะที่	๗)	จึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบ�ลและกรมป่�ไม้

ให้เร่งดำ�เนนิก�รแก้ไขเพิม่เติมบทนยิ�มคำ�ว่�	“ป่�”	ต�มพระร�ชบญัญัตป่ิ�ไม้ฯ	ให้มีคว�มหม�ยท่ีสอดคล้องกบัคว�มเป็นจรงิ

และสภ�พพื้นที่คว�มเป็น	“ป่�”	ในปัจจุบันโดยด่วนต่อไป

(น�ยดิสทัต		โหตระกิตย์)

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

มิถุน�ยน	๒๕๕๘

๑๙	 โปรดดูเชิงอรรถที่	๑๑,	ข้�งต้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krisdika.go.th
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต ่อ
กรณีขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การบริการ ผู้รับผิดชอบ หมายเลขติดต่อ

การบริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

 � ก�รเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร

สำ�นักบริห�รง�นส�รสนเทศ

โทรศัพท์		๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๒๖๘,	๔๓๖

โทรส�ร	 ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๒๖๘

e-mail	:		thaicabinet@thaimail.com

	 thaicabinet@soc.go.th

เว็บไซต์	:		www.cabinet.thaigov.go.th

	 www.datacenter.soc.go.th

 � แนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี

 i เรื่องทั่วไป

	 (เรื่องพิจ�รณ�และ

	 เรื่องเพื่อทร�บ)

สำ�นกัวิเคร�ะห์เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี โทรศัพท์		๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๓๑๖-๓๑๙,

	 ๓๒๐-๓๓๓

โทรส�ร		 ๐๒-๒๘๐-๙๐๖๔,	๐๒-๒๘๐-๙๐๕๙

e-mail	:		ocma@soc.go.th

 i เรื่องทั่วไป	(เรื่องแต่งตั้ง 

คณะกรรมก�ร	และผูบ้รหิ�ร

ของรัฐวิส�หกิจ	องค์ก�รมห�ชน	

และหน่วยง�นของรัฐ)

สำ�นักพัฒน�ยุทธศ�สตร์และ

ติดต�มนโยบ�ยพิเศษ

โทรศัพท์		๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๔๔๑-๔๔๔

โทรส�ร			๐๒-๒๘๐-๑๔๔๖

e-mail	:		spt55@soc.mail.go.th

การบริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

 � วิธีก�รและขั้นตอนในก�รส่งเรื่อง

เพือ่ประก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�

กลุ่มง�นร�ชกิจจ�นุเบกษ�

สำ�นักนิติธรรม

โทรศัพท์	๐๒-๒๘๒-๘๐๔๒,

	 ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๑๒๓,	๑๒๕

โทรส�ร	 ๐๒-๒๘๐-๙๐๔๘

e-mail	:	 ratchakitcha@hotmail.com

เว็บไซต์	:	www.ratchakitcha.soc.go.th

 � ก�รขอรับบริก�รข้อมูล 

ร�ชกจิจ�นเุบกษ�	ท�งอนิเทอร์เนต็

และก�รขอรับบริก�รข้อมูล 

ด้วยตนเอง

กลุ่มง�นร�ชกิจจ�นุเบกษ�

สำ�นักนิติธรรม

โทรศัพท์	๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๑๒๒,	๑๒๖

โทรส�ร			๐๒-๒๘๐-๙๐๔๘

e-mail	:	 ratchakitcha@gmail.com

เว็บไซต์	:	www.ratchakitcha.soc.go.th
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การบริการ ผู้รับผิดชอบ หมายเลขติดต่อ

การบริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร

 � ก�รขอรับบริก�รข้อมูลฐ�นันดร	

(ลำ�ดับในก�รกำ�หนดชั้นบุคคล) 

ผู้ที่ได้รับพระร�ชท�นอิสริยยศ	

ฐ�นันดรศักดิ์	ยศ	ตำ�แหน่งและ 

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

กลุ่มง�นฐ�นันดร

สำ�นกัอ�ลกัษณ์และเครือ่งร�ชอสิรยิ�ภรณ์

โทรศัพท์		๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๔๒๕-๔๒๖

โทรส�ร			๐๒-๒๘๐-๙๐๘๖

e-mail	:	 satthaporn.s@soc.mail.go.th

การบริการค้นคว้าข้อมูลและเอกสารการบริหารราชการแผ่นดิน

 � ก�รค้นคว้�เอกส�รประวัตศิ�สตร์

 i ร�ยง�นก�รประชุม 

คณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๔๗๕- 

ปัจจุบัน

 i ต้นฉบับกฎหม�ย 

พ.ศ.	๒๔๗๕-ปัจจุบัน

 i มติคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ.	๒๔๗๕-๒๕๐๐

กลุ่มอนุรักษ์เอกส�รของคณะรัฐมนตรี

สำ�นักบริห�รกล�ง

โทรศัพท์		๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๔๐๔-๔๐๕

โทรส�ร	 ๐๒-๒๘๐-๖๒๖๓

การบริการห้องสมุดส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 � ห้องสมดุสำ�นกัเลข�ธกิ�ร 

คณะรฐัมนตรี

กลุ่มอนุรักษ์เอกส�รของคณะรัฐมนตรี

สำ�นักบริห�รกล�ง

โทรศัพท์		๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๔๐๔-๔๐๒

โทรส�ร	 ๐๒-๒๘๐-๖๒๖๓

การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

 � ก�รรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 

ก�รปฏิบัติง�นหรือก�รให้บริก�ร

กลุ่มช่วยอำ�นวยก�ร

สำ�นักบริห�รกล�ง

โทรศัพท์		๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๒๗๐,	๕๗๐

โทรส�ร			๐๒-๒๘๐-๙๐๔๔

การรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

 � ก�รรับข้อร้องเรยีนเรือ่งก�รทจุริต

และก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยมิชอบ

กลุ่มง�นคุ้มครองจริยธรรม

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

โทรศัพท์		๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๒๑๓	

โทรส�ร			๐๒-๒๘๐-๖๒๖๓

การบริการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 � คว�มรู้เกีย่วกับเครือ่งร�ชอสิรยิ�ภรณ์ กลุ่มง�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

สำ�นกัอ�ลกัษณ์และเครือ่งร�ชอสิรยิ�ภรณ์

โทรศัพท์		๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐	ต่อ	๔๒๓-๔๒๔

โทรส�ร			๐๒-๒๘๐-๙๐๗๑

e-mail	:		decora@soc.mail.go.th � ก�รขอรับเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

 � ก�รขอส่งคนืเครือ่งร�ชอสิรยิ�ภรณ์



สลค.สาร
ท่�นส�ม�รถเปิดอ่�น

ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.cabinet.thaigov.go.th

เก็บไว้ในหทัย

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (http://www.dhammahome.com/)

ขณะที่มีเมตตานั้นก็คือ	กุศลจิต	ประกอบด้วย	เจตสิกธรรม	 

มี	อโลภะ	อโทสะ	สติ	หิริ	โอตตัปปะ	เป็นต้น	ต�มควรแก่กุศลจิต 

ขณะนั้น	ๆ

คว�มเข้�ใจธรรมะจะเกือ้กลูให้ชวีติประจำ�วนัมคีว�มเดอืดร้อนใจ 

น้อยลง	เช่น	มคีว�มเป็นมติรเป็นเพือ่น	แทนทีจ่ะมีคว�มโกรธแค้น 

ชิงชังกัน	ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ก�รที่เมตตาจะมีหรือจะเกิดขึ้นจนมีกำ�ลังยิ่งขึ้นในจิตใจ 

ของแต่ละบุคคลนั้นได้	 ต้องอ�ศัยก�รศึกษ�และอบรม	 

ในเบื้องต้นต้องเห็นโทษของคว�มโกรธ	 และเห็นคุณของ 

คว�มไม่โกรธ	ประก�รที่สำ�คัญ	คือ	ก�รได้ฟัง	ได้ศึกษ�พระธรรม

ที่พระสัมม�สัมพุทธเจ้�ทรงแสดงที่เป็นปัจจัยแก่เมตต�	ย่อมจะ

ทำ�ให้คว�มโกรธลดลง	และทำ�ให้เมตต�เกิดในชีวิตประจำ�วันได้

เมตตา	เป็นสภ�พธรรมที่ดีง�ม	เป็นสภ�พจิตที่ดีง�มที่เกิดขึ้น 

ในขณะที่มีคว�มเป็นมิตร	 มีคว�มเป็นเพื่อน	 มีคว�มหวังดี	 

มีคว�มปร�รถน�ด	ีไม่มีคว�มหวงัร้�ยหรือมุ่งร้�ยต่อผูอ่ื้น	ท้ังท�งก�ย	 

ท�งว�จ�	และท�งใจ

เมตต�


