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บทอาศิรวาท

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในอภิลักขิตมงคลกาลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

โคลงสี่

 บังคมพระยุวราชแจ้ง เจริญศรี
สืบศักดิ์ราชจักรี ก่องเกื้อ
เดชะ พระบารมี มหาราช เจ้าแล
ปกเกศชเยศเอื้อ อุ่นเกล้านิกรชน
 ดวงกมลทวยราษฎร์น้อม อธิษฐาน
ผลพระราชกิจดาล ดิเรกล้วน
สยามมกุฎราชกุมาร เพ็ญภาคย์ พระเอย
พระกุศลถ่องถ้วน สืบสร้างไอศูรย์
 ไพบูลย์บารเมศล�้า จ�ารัส
ชนมชีพพระเพ็ญภัทร เพริศแพร้ว
หกสิบพรรษาวิวัฒน์ เจริญยิ่ง พระเอย
ไตรรัตนะเลิศแก้ว โปรดเอื้ออวยพระพร
 บวรราชกิจเกื้อ ตระการ พระเกียรติแฮ
ยี่สิบเอ็ดโรงพยาบาล กิจก้อง
อุปกรณ์แพทย์พระราชทาน ขจัดโรค นิกรแล
ทุนศึกษาสืบซ้อง พสกพร้อมพัฒนา
 วิทยาการอวกาศล�้า สัมฤทธิ์
ประสาทปริญญาบัณฑิต ทั่วถ้วน
ขอทวยเทพประสิทธิ์ พระพรเลิศ สราญแฮ
ทรงพระเจริญเลิศล้วน พระเกียรติก้องก�าจาย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ  ประพันธ์)
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ปรากฏการณ
คำวา ปรากฏการณ ประกอบดวย คำวา ปรากฏ กบั การณ ปรากฏ

หมายถึง แสดงออกมาใหเห็น การณ หมายถึง สาเหตุหรือสิ่งที่ทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ หมายถึง การแสดงออกมาใหเห็น หรือ สิ่งที่
แสดงออกมาใหเห็น เชน ฝนตกฟารองเปนปรากฏการณธรรมชาติ, เหตุการณ
น้ำทวมเมืองหลวงของหลายประเทศเปนปรากฏการณที่เกิดจากการสราง
บานเรือนปดกั้นทางน้ำไหล, วิกฤตการณการเงินในสหรัฐฯ เปนปรากฏการณ
ที่สามารถเกิดขึ้นไดในทุกประเทศที่อยูภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
คำวา ปรากฏการณ เมือ่ใชกบัคำกรยิา สราง เปน สรางปรากฏการณ หมายถึง
ทำใหเกิดความตื่นเตนสนใจและกลาวขวัญถึง เชน รสชาติและความอรอยของ
อาหารไทยสรางปรากฏการณไปทั่วโลก, เรามารวมกันสรางปรากฏการณ
ถวายพระพรออนไลน

คำนีอ้านวา ปรฺา-กด-กาน หรอื ปรฺา-กด-ตะ-กาน กไ็ด

เหตกุารณ
คำวา เหตกุารณ ประกอบดวย คำวา เหต ุกบั การณ ซึง่มคีวามหมาย

ใกลเคียงกัน คือหมายถึง สิ่งหรือเรื่องที่ทำใหเกิดผล, สาเหตุหรือสิ่งที่ทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง ในภาษาไทยใชคำวา เหตุการณ หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้น
เชน การที่เฮลิคอปเตอร ๓ ลำตกในสถานที่เดียวกัน ในเวลาใกลเคียงกัน
เปนเหตุการณเหลือเชื่อจริง ๆ, มีคนหลายคนยืนมุงดูเหตุการณที่ เกิดขึ้น
โดยไมกลาเขาไปชวยเหลือเหยื่อที่ถูกจับเปนตัวประกัน, พยาน ๕ คนที่เห็น
เหตุการณระบุตรงกันวา พบชายวัยรุนทาทางมีพิรุธเดินถือปนออกมาจากราน
ผูตาย กอนจะวิ่งหายไปในความมืด, นักประวัติศาสตรวิเคราะหเหตุการณ
ในอดีตเพื่อสรุปขอเท็จจริง เหตุการณรุนแรงในสังคมไทยมีสวนทำให
นักทองเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนอยลง, บางคนจำภาพเหตุการณในความฝน
ไดแมนยำราวกับเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา ดร.อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  วิชัย วิทวัสการเวช  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมชาย  พฤฒิกัลป  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บรรณาธิการ สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยบรรณาธิการ จิตตา กิตติเสถียรนนท, ชนิตา  อึ๊งผาสุข, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ทัศนศุภางค ทัยประสิทธิพร, นันทนภัส สังวรประเสริฐ, ปญญาพล  ศรีแสงแกว, ประธาน  ผุดผอง, ปราณี  สาสนธรรมบท,

พงษเทพ พวงเสมา, ภูมินทร  ปลั่งสมบัติ, วันนภิศ  จารุสมบัติ, ศรินยา  สาขากร, สุกัญญา ถิรสัตยาพิทักษ, สุภาวดี  เลิศสถิตย, สมจิตร รูปเหมาะ, สมศรี นาคจำรัสศรี, อมราลักษณ รักษวงศ,
ออนฟา  เวชชาชีวะ

ฝายประสานงาน จิตตา กิตติเสถียรนนท
ฝายพิสูจนอักษร นันทนภัส สังวรประเสริฐ, เนตรนพิชญ หนูคำสิงห, ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ, วิบูลยลักษม มีชัย, สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายประชาสัมพันธ สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายจัดการทั่วไป เขมจิรา ขันแกว, ดวงกมล แสงสุวรรณ, ดวงตา สุรพัฒน, ธัญมน สินสำอาง, ภัทรพล ตโมหรณวงค, วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม
พิมพที่ สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓
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๑. ความหมายของ “ภาพรวม”
คำจำกัดความคราว ๆ ของ “ภาพรวม” คอื การรักษาภารกิจหนาท่ีตามตำแหนงทีห่นวยงานหรือสถาบนั ใหหนวย

หรือหนาท่ีที่เรารับผิดชอบดำเนิน (การ) ไปดวยความดี เรียบรอย เหมาะสม ตามภารกิจ โดยยึดมั่นในเปาหมาย (Goals)
และดำเนินไปตามความมุงหมาย (Objectives) ตามนโยบายและภารกิจ (Policies and mission) โดยครบถวนตามขั้นตอน
และแนวความคิดท่ีถูกตอง

๒. ขอควรคิดสำหรับภาพรวม
๒.๑ ตองคำนงึตามขอ ๑ โดยตองตระหนัก และไมลมื

 Objectives
 Goals
 Policies
 Organisation and people to tasks
 Situation (ของเราเอง, สิง่รอบตวั และ outside factors)
 Terrain and ground (ส่ิงแวดลอมรอบตวั)
 กาลเวลาตาง ๆ vs งานท่ีตองทำ (Time and space vs tasks)
 Prediction and forecast (“หมอดทูายวา” การมองไปขางหนา + การ Recall lessons learnt บทเรยีน)
 การวางแผนท่ีดี พรอมทั้งแผนเผชิญเหตุ แผนฉุกเฉิน

๒.๒ ภาพรวมไมใชการหยวนหรือปลอยเฉ่ือยไปตามน้ำ เราตองติดตามขอ ๒.๑ แตก็ตองรูวาสถาบันเรา
หนวยเราประกอบดวย หลายคน หลายหนวย ซึ่งแตกตางหลากหลายกัน จึงตองรวมความสามารถหรือขีดจำกัด ตลอดจน
คุณลักษณะตาง ๆ ของหลายฝายเขามาใหเก้ือกูลกันและไดประโยชน โดยเฉล่ียคุณสมบัติตาง ๆ ใหสมดุลเพ่ือใหได
หนวยท่ีมคีวามเสถียร และม่ันคง แนนหนา แข็งแรง หนักแนน แตออนตัว ทัง้น้ี ไมเวนขอความในขอ ๑

๓ . บทจบของภาพรวม
งานดี คนดี คดิด ีวินยัแนน เขมแขง็ เขม ๆ  แตมนี้ำใจและเขาใจเหตุผล เขาใจภาพรวม = ภาพรวมท่ีด ีหนวย happy

ภารกิจกาวหนาสำเร็จ (ถายังบกพรองหรือยังไมดี ทั้ง ๆ ท่ีต้ังใจ ก็แกไดถือเปนบทเรียน – lessons learnt) สวนรวม happy
ผลประโยชน สวนรวม ตวัเองก็ happy และสบายใจ

เอาขอ ๑ + ขอ ๒ ตัง้ + คดิใหด ีและนำขอ ๒.๒ มาบรหิาร รบัรองวา จะสบาย

ขอคดิ ขอเตือนใจ พระราชทานแกขาราชบริพารและบุคคลท่ัวไป
เน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ÊÐà¨ ÊÐÃÙ»ÐÀÒâÇ ÊØ·ÑÊÊÐ¹Õ âÊÀÐâ³
ÊØ̧ ÑÁâÁ »Ð¯ÔÃÙâ» ÊÑ¾à¾ ªÐ¹Ò Ô̈ÃÑ®°ÔμÔ¡Ð¡ÒàÅ

¶ÒÇÐÃÐâμ ¡ÒÂÐÊØ¢Õ âË¹μÔ ÁÐâ¹ÃÑÁÁÒ

¶ŒÒËÒ¡ÀÒ¾ÃÇÁÊÇÂ§ÒÁ¶Ù¡μŒÍ§àËÁÒÐ¤ÇÃ
·Ø¡¤¹·Ø¡ËÁ‹ÙàËÅ‹Ò ¨Ðä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁÊØ¢¡ÒÂ

ÊºÒÂã¨¶ÒÇÃã¹ÃÐÂÐÂÒÇ

พระราชดำรสัสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
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บทอาศริวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ๒

พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ๓

ตราสญัลักษณงานเฉลิมพระเกียรติ ๕

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร

พระราชกรณยีกิจ ๖

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ๑๑

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

บทความพิเศษ : เคร่ืองราชอสิรยิาภรณ ๑๓

อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ

อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย

ประมวลมติคณะรัฐมนตร ี : ๑๖

การแกไขปญหาราคาน้ำมนัเชือ้เพลิง

สรุปผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ๓๕

ประมวลมติคณะรัฐมนตร ี : ๓๗

พัฒนาระบบประกนัสขุภาพ

(๓๐ บาทรกัษาทกุโรค)

ปดฝนุมติ ครม. : พับนก สงใจ ไปแดนใต ๔๙

บทความ/ขอความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเห็นพองดวย

⌫
⌫   
⌫  

ÊÅ¤.ÊÅ¤.ÊÅ¤.ÊÅ¤.ÊÅ¤.
ãÊÊÐÍÒ´ãÊÊÐÍÒ´ãÊÊÐÍÒ´ãÊÊÐÍÒ´ãÊÊÐÍÒ´

รไูวใชวา...? : เด็กหญิงซาดาโกะกับตำนานนกกระเรียน ๕๑

๑,๐๐๐ ตัว

มมุทีไ่มไดมอง : รางหนังสอืไมเปน ๕๓

บทความพิเศษ : ยุตธิรรมชุมชน (Community Justice) : ๕๕

ทนุทางสังคมกับการแกปญหาสังคม

เรื่องของคนตางจังหวัด : ๖๐

ณ บานรมิทะเลสาบสงขลา : ในฤดูรอน

เรือ่งของคนตางจงัหวดั : ความสุขของการไปโรงเรียน ๖๕

เรื่องสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๖๘

แอบเจาะประมวลจริยธรรม : เจาะคร้ังที ่๕ การมีจติสำนกึ ๗๑

ทีด่แีละความรบัผดิชอบตอหนาที ่ เสยีสละปฏิบัตหินาที่

ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

ทองถ่ินควรร ู : การขออนุญาตแผวถางปา ๗๔

ในพ้ืนท่ีดูดทรายในที่ดินของรัฐ

นวัตกรรมรอบโลก : ไฟฉายฉกุเฉนิ ๗๖

หิง้หนงัสอื : คิดมมุกลับ ปรบัชวิีตใหเปนบวก ๗๗

ร ูรัก ภาษาไทย : สถานการณ เหตุการณ ปรากฏการณ ๗๘

แสงสองปญญา ๘๐

ขอคุยดวย
ในโอกาสอันเปนมหามงคลสมัยท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบในวันท่ี ๒๘

กรกฎาคม ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสดังกลาว สลค. สาร ฉบับนี้จึงไดนำตราสัญลักษณมาตีพิมพเผยแพรเพ่ือเชิญชวนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไปไดประดับตราสัญลักษณเพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลดังกลาว นอกจากน้ี ไดเชิญพระราชดำรัสของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารท่ีพระราชทานแกขาราชบริพารและบุคคลท่ัวไปเน่ืองในโอกาสวันคลาย
วันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พรอมบทความพิเศษเก่ียวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคได
พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยมาตีพิมพเผยแพรใน สลค.สาร ฉบับน้ี ในโอกาสนี้ สลค. ขอขอบคุณคุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ
ราชบัณฑิต ที่ไดกรุณาประพันธบทอาศิรวาทประกอบบทความเฉลิมพระเกียรติใน สลค.สาร ฉบับนี้ดวย

ในชวงท่ีผานมา นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกช้ันมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และมหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) ซึ่งเปนชั้นสูงสุดของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ตระกูลมงกุฎไทยและตระกูลชางเผือกตามลำดับ ซึ่งเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นดังกลาวมีความเปนมาและความสำคัญเพียงใด
ไดนำเสนอไวภายในเลมดวยแลว สวนเร่ืองอ่ืน ๆ ในฉบบัมทีัง้บทความเชิงวิชาการ บทความพิเศษ และความรทูัว่ไปท่ีควรคาแกการสนใจ
ติดตามเชนเดิม ซึ่งผูอานสามารถติดตามไดในเลม
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เน่ืองในโอกาสทีส่มเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยแบบตราสญัลกัษณ ประกอบดวย

อักษรพระนามาภิไธย ม.ว.ก. อยูภายในวงรี แนวนอน ดานบนเปนพระอนุราชมงกุฎ สำหรับประกอบพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระอนุราชมงกุฎอยูดานหนาพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ประกอบพระราชอิสริยยศ
ดานลาง อักษรพระนามาภิไธย ม.ว.ก. เปนเลขไทย ๖๐ ถัดเลข ๖๐ ลงมาเปนผาแพรแถบ รองรับองคประกอบทั้งหมด
ภายในผาแพรแถบเปนอักษรขอความ พระราชพธีิมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เมือ่วนัท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรไีดมมีตริบัทราบเรือ่ง ตราสญัลักษณงานเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

ทีม่า :  http://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=166

ตราสญัลักษณงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามเดิมวา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ
เปนพระราชโอรสพระองคเดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเม่ือวันจันทรที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ตอมาเม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมเด็จ
พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ ขึ้นเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
มพีระนามาภิไธยตามท่ีจารกึในพระสุบรรณบฏัวา “สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจาฟามหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร
สริกิิตยิสมบรูณสวางควฒัน วรขตัตยิราชสนัตติวงศ มหิตลพงศอดลุยเดช จักรีนเรศยุพราชวสิทุธ สยามมกุฎราชกมุาร
มุสกินาม” และในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสตัยาเน่ืองในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ไดทรงเปลงพระวาจาถวายสัตยปฏิญาณมีความตอนหน่ึงวา “...ขาพระพทุธเจา
ผูเปนมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
ไวเสมอดวยชีวิต จะภักดีตอชาติบานเมือง จะซื่อสัตยตอประชาชน จะปฏิบัติภาระหนาที่ทุกอยางโดยเต็มกำลัง
สตปิญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพือ่ความเจริญ ความสงบสุข และความมัน่คงไพบลูยของประเทศชาติไทย
จนตราบเทาชีวิตรางกายจะหาไม...”

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร*
พระราชกรณยีกิจ

* สำนักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณเรียบเรียงโดยใชขอมูลสวนหน่ึงจากราชกิจจานุเบกษาฉบับจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน วรขัตติยราชสันตติวงศ มหิตลพงศอดุลยเดช
จกัรนีเรศยุพราชวิสทุธ สยามมกฎุราชกมุาร พุทธศักราช ๒๕๑๕ และนิตยสารวิมานเมฆ ปที ่๖ ฉบบัที ่๓๑ เดือนมถุินายน - กรกฎาคม ๒๕๔๕
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เม่ือกลาวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ตั้งแตทรงดำรงพระอิสริยศักด์ิ
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ เมื่อทรงวางเวนจากการศึกษาในตางประเทศและเสด็จพระราชดำเนินกลับมา
ประทับในประเทศไทย ไดโดยเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตาง ๆ
สนองพระมหากรุณาธิคุณ ดวยความมั่นพระราชหฤทัย ดวยความรอบคอบ และดวยความรับผิดชอบ โดยมิไดทรงยอทอ
จนสำเร็จผลดีเสมอ ในการโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ไดทรงเย่ียมราษฎรในตางจังหวัดและพ้ืนที่หางไกล ทรงพอพระราชหฤทัยทำความรูจักคุนเคยกับราษฎรและขาราชการ
ในทองท่ีนั้น ๆ เพ่ือทรงทราบและเขาพระราชหฤทัยถึงความตองการและสถานการณที่แทจริง ยังความปล้ืมปติโสมนัส
ใหแกขาราชการและราษฎรท่ีไดเขาเฝาฯ นอกจากน้ี ยังทรงฝกใฝเล่ือมใสในบวรพุทธศาสนา ทรงแสดงพระองคเปนพุทธมามกะ
ตอสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาตั้งแตทรง
พระเยาว เมื่อทรงเจริญพระชันษาข้ึนตามลำดับ ยังทรงพยายามหาโอกาสในยามวางเสด็จฯ ไปเฝาถวายสักการะสมเด็จ
พระสังฆราชและทรงนมัสการพระเถระผูใหญเพ่ือทรงสนทนาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ดานการยุติธรรม ทรงสนพระราชหฤทัยในกระบวนการยุติธรรม โดยเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการศาลสถิตยุติธรรม เพ่ือทรง
ศกึษาเก่ียวกับงานดานกฎหมายในบางโอกาส รวมทัง้ดานการปกครองประเทศชาติใหมคีวามสงบสขุและความเจริญ ดานความ
สัมพันธระหวางประเทศ พระองคสนพระราชหฤทัยในกิจการเก่ียวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศจะโดยเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
หรืองานท่ีเก่ียวกับบุคคลสำคัญชาวตางชาติ ตลอดจนงานเก่ียวกับคณะทูตานุทูตอยูเสมอ อีกท้ังในการเสด็จฯ ไปทรงเยือน
ประเทศญีป่นุในฐานะพระราชอาคนัตกุะของพระราชวงศญ่ีปนุ เม่ือเดือนพฤศจกิายน ๒๕๑๔ ก็ทรงไดรบัความสำเรจ็อยางดย่ิีง
สงผลตอการกระชับสัมพันธไมตรีทั้งสองพระราชวงศ ตลอดจนประชาชนของท้ังสองประเทศใหแนนแฟนย่ิงขึ้น ในยามท่ี
ทรงวางจากพระราชกรณียกิจซึ่งหาไดยาก จะใชเวลาสวนพระองคทรงงานอดิเรก อาทิ ทรงพระราชนิพนธบทกลอน ทรงดนตรี
ทรงรองเพลง และทรงบริหารพระวรกาย โดยทรงว่ิงหรือทรงกีฬาตาง ๆ เชน ทรงฟุตบอลรวมกับทมีทหารและขาราชการ ทัง้ยังทรง
สนพระราชหฤทัยในความเปนอยูของทหารตำรวจท่ีรักษาการณประจำในเขตพระราชฐาน รวมทั้งขาราชบริพารท่ัวไป
โดยไดเสด็จฯ ทรงเย่ียมเยียนและทรงตรวจตราการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทั้งในเขตพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และใน
พระบรมมหาราชวังอยูเปนนิจ ดานการทหาร พระองคสนพระราชหฤทัยดานการทหารเปนอยางย่ิง ดวยมีพระอุปนิสัยโปรด
ความมีระเบียบวินัย ไมทรงนิยมการฝาฝนหรือละเมิดระเบียบขอบังคับตาง ๆ อีกท้ังทรงเคยเสด็จฯ ทรงเย่ียมท่ีตั้งกองทหาร
หนวยตาง ๆ หลายแหง ทรงเลือกท่ีจะศึกษาวิชาการทหารท่ีเครือรัฐออสเตรเลีย โดยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระราชดำริวา มีหลักสูตรการสอนกวางขวางและมีการฝกอบรมเขมงวดอีกประการหนึ่ง จึงทรงเขาศึกษาในวิทยาลัย
การทหารดันทรูน กรุงแคนเบอรรา ในป ๒๕๑๕ ซึ่งเปนปเดียวกับท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาขึ้นเปน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
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หลังจากทรงดำรงพระราชอิสริยศักด์ิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ยังคงทรงศึกษาตอที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน ประจำเหลานักเรียนนายรอย แตเมื่อใดที่ทรงวางเวนจากการศึกษา และเสด็จฯ
กลับประเทศไทย ก็จะโดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอยูเนือง ๆ จนกระท่ังทรงสำเร็จการศึกษาเม่ือป ๒๕๑๙ โดยทรงไดรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต
(ดานการทหาร) มหาวิทยาลัยนิวเซาทเวลส เครือรฐัออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันทรงเขารับราชการทหารคร้ังแรกต้ังแตป ๒๕๑๘
เพ่ือสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนกาธิราช สมเด็จพระบรมราชชนนี และสนองคุณประเทศชาติ ในตำแหนง
นายทหารประจำกรมขาวทหารบก กระทรวงกลาโหม และทรงเล่ือนตำแหนงข้ึนตามลำดับ ควบคูกับทรงเขาศึกษาหลักสูตร
ตาง ๆ เพ่ิมเติม อาทิ หลักสูตรประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร แหงสหราชอาณาจักร ทั้งน้ี ปจจุบันทรงดำรงตำแหนงผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค สำนักผูบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย และทรงปฏิบัติหนาท่ี
ครูการบินเคร่ืองบินขับไล แบบเอฟ-๕จี/เอฟ สวนพระยศทางทหารปจจุบันทรงไดรับพระราชทานพระยศพลเอก พลเรือเอก
และพลอากาศเอก ซึง่เปนพระยศสูงสดุท้ัง ๓ เหลาทัพ

นอกจากพระราชกรณียกิจดานการทหารแลว พระราชกรณียกิจดานตาง ๆ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารที่ผานมาจนถึงปจจุบันยังมีอีกมากมาย และนับวันมีแตจะเพ่ิมขึ้น ทั้งพระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติแทน
พระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชกรณียกิจสวนพระองค ซึ่งทรง
ทุมเทพระวรกายและทรงอุทิศเวลาสวนพระองคเพ่ือประโยชนสุขของพสกนิกร โดยกลาวพอสังเขปได ดังนี้

ดานการศึกษา ทรงเล็งเห็นวาเปนเร่ืองสำคัญย่ิงของชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล
และประถมศึกษา ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคสมทบเปนคากอสรางโรงเรียนมัธยมศึกษาในตางจังหวัด
พระราชทานอักษรพระนามาภิไธย ม.ว.ก. ประดิษฐานท่ีอาคารของโรงเรียนมัธยมศึกษาดังกลาว โดยระหวางการกอสราง
โรงเรียนดังกลาว ไดเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการกอสรางดวยพระองคเอง แมจะอยูในพ้ืนท่ีทุรกันดารก็มิไดทรงยอทอ
อีกท้ังมีพระมหากรุณาธิคุณหวงใยและพระราชทานความชวยเหลือแกครูและนักเรียน รวมท้ังพสกนิกรผูยากไรในถ่ินทุรกันดาร
ใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เพ่ือจะไดมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น นอกจากน้ี ทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จ
พระบรมราชชนกาธิราช โดยเสด็จฯ แทนพระองคพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแหง
แมวาจะมีจำนวนผูเขารับพระราชทานมากมายเพียงใด ก็เต็มพระราชหฤทัยดวยทรงเล็งเห็นความตั้งใจของเหลาบัณฑิต
ที่มุงมั่นศึกษาเลาเรียนจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเปนเกียรติยศและสิริมงคลแกเหลาบัณฑิตและครอบครัวญาติพ่ีนอง
สบืไป
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ดานการเกษตร พระองคสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลิตผลดานการเกษตร เน่ืองจาก
ประเทศไทยเปนเมืองเกษตรกรรม ทีผ่านมาไดเสดจ็ฯ ไปทรงสาธติการทำปยุหมกัแกเกษตรกรบานแหลมสะแก จงัหวัดสพุรรณบุรี
เพ่ือสงเสริมการใชปุยหมักแทนสารเคมีอันเปนการลดคาใชจายและอนุรักษความอุดมสมบูรณของดิน ตลอดจนเสด็จฯ
ทรงเปนองคประธานในการทำนาสาธิตทรงหวานและเก่ียวขาว เปนท่ีปลาบปลื้มและเปนขวัญกำลังใจแกเกษตรกรจังหวัด
สพุรรณบุร ีรวมท้ังเกษตรกรท่ัวประเทศ ทีส่ำคัญไดเสด็จฯ แทนพระองคประกอบพระราชกรณียกิจในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ซึ่งถือเปนมงคลสูงสุดแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ดานการศาสนา เสด็จฯ ไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระองคในพระราชพิธีสำคัญตาง ๆ ทางศาสนา อาทิ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช
กุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเขาพรรษา รวมท้ังเสด็จฯ แทนพระองคทรงเปล่ียนเคร่ืองทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
เปนประจำทุกป และเสด็จฯ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินประจำป อีกท้ังยังมีพระราชศรัทธาตอ
พระพุทธศาสนา โดยทรงผนวชเมือ่ป ๒๕๒๑ ซึง่ทรงไดรบัถวายพระสมณนามวา “วชริาลงกฺรโณ” หลังทรงลาสิกขาบท ยังทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาและศาสนาตาง ๆ อยูเปนเนืองนิจ

ดานการสาธารณสุข เนื่องจากทรงหวงใยปญหาดานสุขภาพพลานามัยของพสกนิกรท่ีอยูหางไกล จึงเปนท่ีมาของ
โครงการสรางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในพระราชูปถัมภ ในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของประเทศ เพ่ือใหการรักษาพยาบาล
ราษฎรผเูจ็บปวยในถ่ินทุรกันดาร นอกจากน้ี ทรงจดัตัง้ศูนยมหาวชริาลงกรณ ธัญบรุ ี โดยพระราชทานเงินในการกอสรางอาคาร
ตาง ๆ ของศูนยบำบัดรักษาผูปวยโรคมะเร็งครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย เพ่ือใหบริการบำบัดรักษาผูปวยโรคมะเร็ง
แบบตอเน่ืองดวยวิธีฉายรังสีและเคมีบำบัด การฟนฟูสภาพผูปวย ตลอดจนดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทายดวยวิธีรักษาแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) ใหมคีวามสุขและใหทกุขทรมานนอยท่ีสดุ

ดานการตางประเทศ ทรงใหความสำคัญดานความสัมพันธระหวางประเทศ โดยทรงมีบทบาทในการเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีทั้งในระดับประมุขรัฐ ราชวงศ หรือรัฐบาล เฉพาะอยางย่ิงความสัมพันธทางการทูตตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติ โดยทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสท่ีเอกอัครราชทูต
ตางประเทศเขาเฝาฯ เพ่ือถวายพระราชสาสนตราตัง้หรอือกัษรสาสนตราตัง้ ตลอดจนกราบบงัคมทลูลาในโอกาสพนจากหนาท่ี
รวมท้ังกรณีเอกอัครราชทูตไทยเขาเฝาฯ กราบบังคมทูลลาเพ่ือไปปฏิบัติภารกิจในตางประเทศ การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองคถวายการตอนรับพระราชอาคันตุกะ (State Visit) ในการเยือนประเทศไทย นอกจากน้ี ในคราวท่ีประเทศญ่ีปุน
ประสบภัยพิบัตแิผนดินไหวและคล่ืนสนึามิ เม่ือป ๒๕๕๔ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดทรงพระกรุณา
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โปรดเกลาฯ ใหผแูทนพระองคนำผาหมกนัหนาว จำนวน ๒๐,๐๐๐ ผนื ไปชวยเหลือผปูระสบภัยในเหตุการณดงักลาวในโทโฮะกุ
และในปเดียวกันระหวางวันท่ี ๒-๕ มถุินายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปนผแูทนเสด็จฯ
ไปทรงรวมในพระราชพธีิฉลองสริริาชสมบตั ิครบ ๖๐ ป ของสมเดจ็พระราชนินีาถเอลิซาเบธที ่๒ แหง สหราชอาณาจกัร

นอกจากน้ี ยังมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ซึ่งสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หมูบาน “กูแบซีรา” บานปูลากาซิง
ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนหมูบานเล็ก ๆ ในฤดูฝนน้ำจะหลากจากภูเขาลนทะลักเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร
และบานพักอยูอาศัยของราษฎร ตลอดจนถนนหนทาง สวนฤดูแลงจะไมมีน้ำอุปโภคบริโภค เพราะในบอน้ำต้ืนท่ีราษฎรขุดไว
น้ำจะมีสนมิ สรางความลำบากใหแกราษฎรในพ้ืนท่ีอยางมาก สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จงึทรงศึกษา
และสอบถามขอมูลชีวิตความเปนอยูของราษฎรในพื้นท่ี จากนั้นไดพระราชทานคำแนะนำและแนวทางในการแกไขปญหา
แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยทรงเนนย้ำใหประสานงานกันใหดี หนวยงานท่ีเก่ียวของจึงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
เพ่ือกำกับดูแล รวมท้ังจัดทำแผนงานและกำหนดแนวทางในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยไดดำเนินการ
แกไขปญหาเรงดวน คือ เรื่องน้ำกินน้ำใชและน้ำทวมขัง จากนั้นไดกำหนดแนวทางการใชประโยชนการทำการเกษตรในพ้ืนท่ี
การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ตลอดจนความจำเปนพ้ืนฐานตาง ๆ ไดแก การคมนาคม การศึกษา และการสาธารณสุข
ดวยพระปรีชาสามารถดังกลาว จึงพลิกปญหาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ดวยพระราชประสงคที่จะทรงบำบัดทุกขบำรุงสุข
แกราษฎรบานกูแบซีรา จึงมีพระราชกระแสใหรับโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบานกูแบซีราไวเปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
ซึ่งผลจากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนไมเพียงแตราษฎรบานกูแบซีราเทาน้ันท่ีไดรับประโยชน แตยังทำใหราษฎรบานปูลากาซิง
และหมูบานใกลเคียงในตำบลกอลำไดรับประโยชนจากการพัฒนาดังกลาวดวย ทั้งน้ี แนวทางตามพระราชดำริดังกลาว
ทรงดำเนนิการตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั โดยยึดหลกัการประสานรวมแรงรวมใจ ลดความซ้ำซอน
พัฒนาจากจุดเล็กไปสูจุดใหญ ขยายผลจากระดับพ้ืนท่ีสูระดับชาติ แตไมมีพระราชประสงคใหใหญโตเกินความจำเปน
ตองคอยเปนคอยไป ที่สำคัญราษฎรในพ้ืนท่ีตองมีสวนรวมโดยพรอมใหความรวมมือกับรัฐพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
เพ่ือความมั่นคงและย่ังยืนสืบไป

จะเห็นไดวา พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีตอพสกนิกรชาวไทยน้ัน
มากมายเหลือคณานับ พระองคทรงเปนรัชทายาทผูทรงเพียบพรอมดวยพระวิริยะอุตสาหะ กอปรดวยพระขันติธรรม และ
ดวยพระราชหฤทัยอันมั่นคงท่ีจะทรงอุทิศพระองคแกประเทศชาติและประชาชน นับเปนการเจริญตามรอยพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อยางแทจริง โดยเฉพาะในยามท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษามากข้ึน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารไดทรงเปนหลักชวยเหลือ
และแบงเบาพระราชภาระในการประกอบพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการจนถึงปจจุบัน สมกับที่ทรงเปลงพระวาจา
ถวายสัตยปฏิญาณในค ร้ังพระราชพิ ธี ถือน้ำ พิ พัฒนสัตยาเ น่ืองในพระราชพิ ธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทุกประการ
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพถือเปน
รากฐานท่ีสำคญัในการสรางความเจริญรงุเรืองและการพัฒนาประเทศ
ดวยพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกมุารทีม่งุสรางความร ูสรางโอกาสทางการศกึษาแกเยาวชนไทย
และเปนการลงทุนเพ่ือพฒันาความรคูวามสามารถและศกัยภาพ
พระองคจึงไดมีพระราชดำริใหดำเนินโครงการทุนการศึกษา
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ขึน้เมือ่ป
๒๕๕๒ โดยไดทรงนำพระราชทรพัยสวนพระองคมาพระราชทาน
เปนทุนการศึกษาใหแกเยาวชนท้ังชายและหญิงท่ีเรียนดีและ
ประพฤติด ีแตมฐีานะยากจน ยากลำบาก ไดมโีอกาสในการศึกษา
อยางเทาเทียมกัน มั่นคง และตอเน่ือง ตั้งแตระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ไปจนสำเร็จการศึกษา
ในระดับปรญิญาตรี หรือเทียบเทา ในสาขาท่ีสอดคลองกับความรู
ความสามารถ และความตองการของผูเรียนเปนสำคัญโดย
ไมมีภาระผูกพันตองใชทุนคืน และมีพระราชบัณฑูรแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน โดยพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปนองคประธานกรรมการ

ตอมาในป ๒๕๕๓ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร ทรงมพีระราชดำริใหจดัตัง้มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร
(ม.ท.ศ.) ขึน้ โดยพระองคทรงเปนองคประธานกรรมการ และพระเจา
วรวงศเธอ พระองคเจาศรีรศัม์ิ พระวรชายาฯ ทรงเปนองครองประธาน
ทรงใหนำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร มาอยูภายใตการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
ดวยพระราชปณิธานท่ีมงุสรางโอกาสทางการศึกษาอยางตอเน่ือง
และมีความยั่งยืนสืบตอไป

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต
มูลนิธิฯ ตั้งแตป ๒๕๕๓ เปนตนมา คณะกรรมการมูลนิธิฯ
และคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทาน ไดนอมรับ
พระราชดำริไปดำเนินการคัดสรรนกัเรียนท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสม
เพ่ือรบัทนุการศึกษาพระราชทานในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญและสายอาชีพตอเน่ืองไปจนจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความรู ความสามารถ
และความตองการของผูเรียน ไดพระราชทานทุนการศึกษา
ใหทกุจงัหวัดท่ัวประเทศ จงัหวัดละ ๒ ทนุ โดยใหมคีวามเทาเทียม
ระหวางเพศของผูไดรับทุนพระราชทาน ซึ่งกลุมเปาหมายหลัก
คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่มีฐานะยากจน เรียนดี
ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่มีผลการเรียนในชวงระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน คะแนนเฉล่ียไมต่ำกวา ๓.๐ และมาจากครอบครัวท่ีมี
ฐานะยากจน มีความยากลำบาก ซึ่งตองมีรายไดทั้งครอบครัว
ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตอป ท้ังน้ี นักเรียนทุนพระราชทานฯ
จะไดรับคาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาตลอดจนคาครองชีพ
ที่เพียงพอท้ังในดานการเรียนและความเปนอยู ซึ่งจำแนกเปน
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ทุนละ
๑๘,๐๐๐ บาท ตอป และสายอาชพี ทนุละ ๒๒,๐๐๐ บาท ตอป
อันจะทำใหสามารถใชชีวิตในการเรียนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

นับแตเร่ิมดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตั้งแตป
๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน มีนักเรียนผูไดรับทุนพระราชทานไปแลว
รวม ๓ รนุ จำนวน ๔๕๘ ราย จากทุกจงัหวัดท่ัวประเทศ จงัหวัดละ
๒ คนตอป เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ ๓๙๘ ราย และสายอาชีพ ๖๐ ราย โดยจัดสรร
เงินทุนพระราชทานไปแลว รวมทั้งส้ิน ๑๖,๘๓๔,๐๐๐ บาท
สำหรบัรนุท่ี ๔ ป ๒๕๕๕ มนีกัเรียนทุนฯ ทีจ่ะเขารบัพระราชทานทุนฯ
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวม
๑๕๔ คน ทั้งนี้ ในป ๒๕๕๘ คาดวานักเรียนทุนพระราชทาน
จะขยายเพ่ิมขึน้ปละ ๑๕๔ รายทุกป

๑ ขอมลูสนบัสนนุจากสำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ

เรียบเรียงโดยสำนักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

กับการพฒันาทรพัยากรมนษุย๑

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ
สยามมกุฎราชกมุาร



12

ที่ผานมาการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ทั้งในระดับ
สวนกลาง และระดับจงัหวัด ประกอบดวยสำนักงานราชเลขานุการ
ในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย และมลูนธิิ
สถาบันวิจยัและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ม.พ.พ.) ในการขับเคลือ่นงานของมลูนธิิทนุการศึกษาฯ การกล่ันกรอง
คดัเลือกผมูสีทิธ์ิเขารบัพระราชทานทุน การดูแลชวยเหลือนกัเรียนทุน
ตลอดจนการตดิตามผลการเรยีน ความประพฤต ิและการใชจาย
เงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชปณิธาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ซึ่งมีภารกิจที่ เ ก่ียวของกับการสนับสนุนกิจการในพระองค
จะทำหนาท่ีเปนหนวยงานกลางสนับสนุน ม.พ.พ. ในการดูแล
และพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังเสริมสรางทักษะการเรียนรู
สรางคานิยมในวิถีการดำเนินชีวิตท่ีพอเพียงใหนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

การดำเนินงานโครงการฯ ในระยะตอไป (๒๕๕๖-
๒๕๖๐) จะมกีารขยายภารกิจใน ๓ ดาน คอื

๑. การสร างระบบฐานขอมูลของนัก เ รียนทุน
พระราชทานฯ เพ่ือใชในการเชื่อมโยงและสรางเครือขายเพ่ือ
แลกเปล่ียนขาวสารขอมูล ระหวางนักเรียนทุนฯ และ ม.พ.พ.
รวมท้ังใหมกีารจัดทำระบบการรายงานความเคล่ือนไหวทางดาน
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนของนักเรียนทุนฯ กับหนวยงาน
ของรัฐ

๒. การสนับสนุน พัฒนาทักษะความสามารถดาน
การศึกษาและการเรียนร ู เชน การสนับสนุนการเขาคายฝกอบรม
แนะแนวการศึกษา การจัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา
ฯลฯ

๓. การสงเสริมกระบวนการเรียนรู ทักษะชีวิตและ
สรางเครือขายกิจกรรมทีเ่ก่ียวของกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน
ความรบัผดิชอบตอสงัคม ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
เชน การดูแลผสูงูอายุในชมุชน การชวยเหลือผปูระสบภยัในชุมชน
ฯลฯ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อนุมัติ
ในหลักการสนับสนุนงบประมาณใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพ่ืออุดหนุนแก ม.พ.พ. ในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป ปละ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๕ ป (๒๕๕๖–๒๕๖๐)
รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทุนการศึกษาท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกฎุราชกมุาร ไดพระราชทานใหแกเยาวชน ไมเพยีงแต
ชวยสรางโอกาสทางการศึกษาท่ีดีและพัฒนาศักยภาพ
ใหเดก็นักเรยีนทุนพระราชทานยงัเปนการเปดโอกาสในการ
ใชชีวิตอยูรวมกับชุมชนและสังคม เพื่อเปนกำลังสำคัญ
ท่ีมีคุณภาพในการขบัเคลือ่นและสรางความเขมแขง็ใหแกชมุชน
และสงัคมตามแนวทางการพัฒนาอยางพอเพยีงอันจะนำไปสู
การพฒันาประเทศท่ีย่ังยืน ตามพระราชปณธิานของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งนับเปน
พระมหากรุณาธิคุณแกพสกนิกรชาวไทยอยางหาท่ีสุดมิได



⌫  ⌫    13

เครื่องราชอิสริยาภรณเปนเคร่ืองหมายแสดงเกียรติยศท่ีพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
เปนบำเหน็จความชอบแกขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ ตลอดจนบุคคลผูกระทำความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ
ศาสนา หรือประชาชน ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร เครื่องราชอิสริยาภรณไทยมีวิวัฒนาการสืบเน่ืองมาอยางยาวนาน
โดยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ ไดทรงสรางเคร่ืองยศท่ีมีลักษณะเปนดารา (Star) ของ
เครื่องราชอิสริยาภรณอยางสากลประเทศขึ้นแลว ไดเริ่มมีการสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณที่ประกอบดวยดวงตรา ดารา
และสายสะพายข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ปจจุบันน้ีเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย
มีหลายตระกูล แตละตระกูลมีกฎหมายบัญญัติเก่ียวกับชั้นตราและพระราชอำนาจในการพระราชทานไวโดยเฉพาะ

เครือ่งราชอิสริยาภรณอันเปนทีเ่ชิดชูยิง่ชางเผอืก

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมเีกยีรติยศยิง่มงกฎุไทย

 

โดย สำนักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

มหาวชิรมงกุฎมหาปรมาภรณชางเผือก
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เคร่ืองราชอิสริยาภรณตระกูลสำคัญสำหรับพระราชทานแกผูที่เปนขาราชการและผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
คือ เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก (The Most Exalted Order of the White Elephant)  และ
เครือ่งราชอิสรยิาภรณอันมีเกยีรติยศย่ิงมงกุฎไทย (The Most Noble Order of the Crown of Thailand)  โดยในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ของทุกป รัฐบาลจะพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
สองตระกูลนี้ใหแกผูดำรงตำแหนงทางการเมืองทั้งในฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ
ทกุประเภท ตามหลักเกณฑทีก่ำหนดไวในระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรวีาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยิาภรณอนัเปน
ที่เชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย นอกจากนั้นยังมีกรณีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานแกบุคคลตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรอีกดวย

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชู ย่ิงชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหูวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึน เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๒ แตละตระกูลม ี๘ ชัน้ ดงัน้ี

  ชัน้                             เครือ่งราชอสิรยิาภรณชางเผอืก                    เครือ่งราชอสิรยิาภรณมงกุฎไทย

      ชัน้สูงสดุ มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ชัน้ท่ี ๑ ประถมาภรณชางเผอืก (ป.ช.) ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)

ชัน้ท่ี ๒ ทวีตยิาภรณชางเผือก (ท.ช.) ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)

ชัน้ท่ี ๓ ตรติาภรณชางเผือก (ต.ช.) ตรติาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.)

ชัน้ท่ี ๔ จตัรุถาภรณชางเผือก (จ.ช.) จตุัรถาภรณมงกุฎไทย (จ.ม.)

ชัน้ท่ี ๕ เบญจมาภรณชางเผือก (บ.ช.) เบญจมาภรณมงกฎุไทย (บ.ม.)

ชัน้ท่ี ๖ เหรียญทองชางเผือก (ร.ท.ช.) เหรยีญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)

ชัน้ท่ี ๗ เหรียญเงินชางเผือก (ร.ง.ช.) เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)

                     เครือ่งราชอิสรยิาภรณชางเผอืก                                           เครือ่งราชอิสรยิาภรณมงกุฎไทย
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ในชั้นท่ีเทากัน เคร่ืองราชอิสริยาภรณชางเผือกมีศักด์ิหรือลำดับเกียรติสูงกวาเคร่ืองราชอิสริยาภรณมงกุฎไทย เชน ชั้นท่ี ๓
ตองประดับดวงตราชางเผือกกอนแลวจึงตอดวยดวงตรามงกุฎไทย ท้ังน้ี ชั้นท่ี ๗ ถึงชั้นท่ี ๒ ของแตละตระกูล เปนชั้นต่ำกวา
สายสะพาย สวนช้ันท่ี ๑ และช้ันสูงสุดเปนช้ันสายสะพาย โดยมีลักษณะของสายสะพายเรียงตามลำดับเกียรติจากช้ันสูงสุด
และรองลงไปตามลำดับ ดังน้ี

ชัน้สงูสดุ มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) สายสะพายสีแดง รมิสเีขียวขนาดเล็ก มรีิว้เหลือง ริว้น้ำเงิน ขนาดเล็กค่ัน
สะพายบาซายเฉียงลงทางขวา

ชัน้สงูสดุ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) สายสะพายสีคราม มรีิว้แดง ริว้ขาว อยรูมิทัง้สองขางสะพายบาซายเฉียงลงทางขวา
ชั้นท่ี ๑ ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) สายสะพายสีแดง ริมสีเขียวใหญ มีริ้วเหลือง ริ้วน้ำเงิน ขนาดเล็กค่ัน

สะพายบาขวาเฉียงลงทางซาย
ชั้นท่ี ๑ ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) สายสะพายสีน้ำเงิน ริมเขียวขนาดใหญ มีริ้วเหลือง ริ้วแดง ค่ันท้ังสองขาง

สะพายบาขวาเฉียงลงทางซาย

การสงคืนเครือ่งราชอสิรยิาภรณ

พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไดบัญญัติหลักเกณฑการสงคืนไว ดังน้ี

๑. เม่ือผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณวายชนม ผูรับมรดกจะตองสงเคร่ืองราชอิสริยาภรณคืนภายใน
กำหนด ๓๐ วัน ถาสงคืนไมไดดวยประการใด ๆ กองมรดกจะตองรบัผดิชอบ

๒. เมื่อผูรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณไดรับพระราชทานช้ันสูงขึ้น ตองสงคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นรอง
หากไมสามารถสงคืนไดดวยประการใด ๆ กองมรดกจะตองใชราคาแทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามท่ีทางราชการกำหนด

๓. กรณีทรงเรียกเคร่ืองราชอิสริยาภรณคืน หากไมสามารถสงคืนไดดวยประการใด ๆ จะตองชดใชราคาแทน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณตามท่ีทางราชการกำหนด
สำนักนายกรัฐมนตร ี โดยสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี ไดประกาศราคาชดใชแทนเคร่ืองราชอสิรยิาภรณในราชกจิจานเุบกษา
และมีการปรับราคาทุก ๓ ป โดยคิดเปน ๒ เทาของราคาสรางในเวลาน้ัน ๆ

เอกสารสำคญัเก่ียวกับเครือ่งราชอิสรยิาภรณไทย

๑. ราชกิจจานุเบกษา ผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณจะไดรับการประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา
๒. ประกาศนียบตัรกำกับเคร่ืองราชอิสรยิาภรณ เคร่ืองราชอสิรยิาภรณท้ังสองตระกลูน้ีต้ังแตชัน้ท่ี ๕ ถึงชัน้สงูสดุ

กฎหมายบัญญัตใิหมปีระกาศนียบัตรกำกบัเคร่ืองราชอสิรยิาภรณทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญจกร  ซึง่ผไูดรบั
พระราชทานและทายาทสามารถเก็บรักษาไวเปนเกียรติยศไดโดยไมตองสงคืน ยกเวนกรณีทรงพระกรุณาพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณจะตองสงประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณคืนดวย

ที่มา : ขอมลูจากหนงัสอื เครือ่งราชอสิรยิาภรณไทย พิมพโดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และเว็บไซตสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศนียบัตรกำกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
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สรปุสาระสำคญัโดยยอ :

ปจจัยหลักท่ีมีสวนสำคัญตอราคาน้ำมันเช้ือเพลิงในประเทศ คือ ราคาของน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งมีความผันผวน
คอนขางมาก โดยหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จะทำใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำมันข้ึนในประเทศเน่ืองจาก
ประเทศไทยเปนประเทศผูนำเขาน้ำมัน สงผลใหราคาน้ำมันภายในประเทศเกิดความผันผวนตามไปดวย ดังน้ัน เพ่ือเปนการรักษาไว
ซึ่งความมั่นคงของประเทศ และความผาสุกของประชาชน รัฐบาลจึงไดพยายามแทรกแซงกลไกตลาดน้ำมันโดยการดำเนินการตาง ๆ
เพ่ือใหเหมาะสมตอสภาวการณที่เกิดข้ึนในขณะน้ัน ๆ

ในชวงรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ไดเกิดปญหาราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัว
สูงขึ้นมาก สงผลใหราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตาม ราคาน้ำมันภายในประเทศเกิดความผันผวน
และแกวงตัวข้ึนลงในระดับสูง และโครงสรางราคาน้ำมันมีการจัดเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงชนิดตาง ๆ ในอัตราท่ีแตกตางกัน
รัฐบาลจึงไดมีนโยบายท่ีสำคัญประการหน่ึงคือ การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง และจายเงินชดเชยภาษี
สรรพสามิตน้ำมัน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในคาครองชีพของประชาชนและลดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ัง
เรงสงเสริมการใชพลังงานทดแทนซ่ึงเปนการดำเนินการตามนโยบาย ๖ มาตรการ ๖ เดือนฝาวิกฤตเพ่ือคนไทยทุกคน

การดำเนินการตามนโยบายดังกลาวสงผลสำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตองสูญเสียเงินจากการ
จายชดเชยน้ำมนัพ้ืนฐานคงเหลือ คณะรัฐมนตรใีนสมยัรัฐบาล นายสมชาย วงศสวัสดิ ์นายกรัฐมนตร ีจงึไดอนุมติัในหลกัการใหกระทรวง
การคลังตั้งงบประมาณประจำป ๒๕๕๓ เพื่อเปนคาใชจายในการชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไดจายชดเชยภาษีสรรพสามิต
ในสวนของน้ำมันพ้ืนฐานเม่ือสิ้นสุดนโยบาย ๖ มาตรการ ๖ เดือน และใหแตงต้ังคณะทำงานพิจารณาชดเชยเงินใหแกกองทุน
น้ำมนัเชือ้เพลงิเมือ่สิน้สดุเวลาดำเนนิการตามนโยบาย ๖ มาตรการ ๖ เดือน ในวนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ และ ๒) ภาษสีรรพสามติน้ำมนั
ตองปรับตัวกลับไปอยูในอัตราเดิม ทำใหราคาขายปลีกเพ่ิมขึ้นครั้งเดียวในทันที ดังน้ัน เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
ตอประชาชนผบูรโิภค คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ในสมยัรัฐบาล นายอภิสทิธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตร ีจงึไดเห็นชอบใหใช
กองทนุน้ำมนัเชือ้เพลงิเปนกลไกในการบรรเทาผลกระทบทีเ่กิดขึน้ โดยการปรบัลดอตัราเงนิสงเขากองทุนน้ำมนัเชือ้เพลิง เพ่ือใหราคาน้ำมนั
ขายปลีกทยอยเพ่ิมขึ้นในระดับและชวงเวลาท่ีเหมาะสม และไมสงผลกระทบตอประชาชนผูบริโภค

การแกไขปญหาราคาน้ำมนัเช้ือเพลิง

สวนราชการผูรับผิดชอบหลัก : กระทรวงพลังงาน (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน)
สวนราชการที่เกี่ยวของ : กระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร)

เร่ือง

ประมวล

มตคิณะรัฐมนตรี
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ในรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดมาตรการชะลอการเรียกเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง
บางประเภทเปนการชั่วคราวเพ่ือลดภาระของผูบริโภค โดยปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ สำหรับ
น้ำมนัเบนซนิ ๙๕ เบนซนิ ๙๑ และน้ำมันดเีซล โดยมผีลบงัคับใชต้ังแตวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ และครัง้ท่ี ๒ สำหรบัน้ำมนัแกสโซฮอล
๙๕ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนหันกลับมาใชน้ำมันแกสโซฮอลมากข้ึน โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมทั้ง
ใหทยอยปรับเพ่ิมอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอล เดือนละ ๑ บาทตอลิตร และปรับเพ่ิม
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของดีเซลหมุนเร็ว อัตรา ๐.๖๐ บาทตอลิตร ตั้งแตวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
ซึ่งตอมาไดมีการยกเลิกการดำเนินการดังกลาว โดยใหคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานพิจารณากำหนดอัตราเงินสงเขากองทุน
น้ำมันเช้ือเพลิงและระยะเวลาใหมีความเหมาะสมภายใตกรอบหลักเกณฑที่กำหนด

๑. ท่ีมาและวัตถุประสงคของการดำเนินการ
เพ่ือเปนการแกไขปญหาคาครองชีพของประชาชนและตนทุนของผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอและราคา

น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพ่ิมสูงขึ้น รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จึงไดกำหนดนโยบายชะลอการเก็บเงินเขากองทุน
น้ำมันเช้ือเพลิงบางประเภทช่ัวคราวไวในนโยบายเรงดวนของรัฐบาลท่ีจะเร่ิมดำเนินการในปแรก แถลงตอรัฐสภาเม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๔ เพ่ือใหราคาน้ำมันลดลงทันที ซึ่งจะชวยเพ่ิมกำลังซื้อสุทธิใหแกประชาชน สงผลดีตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ และหลังจากน้ัน
จึงจะมีการปรับโครงสรางราคาพลังงานท้ังระบบใหมุงสูการสะทอนราคาตนทุนพลังงานมากข้ึน

ทั้งนี้ กองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงจะปรับบทบาทเขาสูการเปนกองทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานอยางแทจริง เชน
ไมนำเงินท่ีเก็บจากน้ำมันเบนซินไปชดเชยราคากาซหุงตม (LPG) เปนตน ซึ่งหลังจากทยอยดำเนินการในสวนของน้ำมันเบนซิน
และดีเซลแลว กระทรวงพลังงานจะดำเนินการในสวนของน้ำมันแกสโซฮอล NGV และ LPG ทั้งน้ี ภาครัฐจะมีมาตรการเพ่ือชวยเหลือ
สำหรับผูมีรายไดนอยที่อาจไดรับผลกระทบจากการปลอยลอยตัวราคาพลังงาน เชน การจัดทำบัตรเครดิตหรือคูปองพลังงานใหแก
กลมุครวัเรือนท่ีมรีายไดนอย ผขูบัรถแท็กซ่ี รถสามลอ และรถตสูาธารณะท่ีใช LPG และ NGV เปนตน๑

๒. นโยบายหรือมาตรการในการแกไขปญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีผานมา
๒.๑ รฐับาล นายสมคัร สนุทรเวช นายกรัฐมนตรี (มกราคม ๒๕๕๑-กันยายน ๒๕๕๑)

ในชวงตนป ๒๕๕๑ ไดเกิดปญหาราคาน้ำมันแพงเน่ืองจากนักลงทุนเขามาซื้อขายน้ำมันเพ่ือทำกำไรและปญหาคาเงิน
ดอลลารสหรัฐที่ออนตัวลงอยางตอเน่ือง ประกอบกับการประชุมของกลุมโอเปกเม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ มีมติตรึงเพดานปริมาณ
การผลิต ทำใหราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก สงผลใหราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ
ปรบัตวัสงูขึน้ตาม โดยราคาขายปลีกน้ำมนัเบนซินออกเทน ๙๕, ๙๑, แกสโซฮอล ๙๕, ๙๑ และน้ำมนัดีเซลหมนุเร็วของไทยปรับตวัสูงข้ึน
มาอยทูีร่ะดับ ๓๓.๕๙, ๓๒.๔๙, ๒๙.๕๙, ๒๘.๗๙ และ ๒๙.๙๔ บาทตอลติร ตามลำดบั ราคาน้ำมนัภายในประเทศเกิดความผันผวน
และแกวงตัวขึ้นลงในระดับสูง สงผลกระทบโดยตรงตอทุกภาคเศรษฐกิจของประเทศ และโครงสรางราคาน้ำมันมีการจัดเก็บเงิน
เขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ ในอัตราท่ีแตกตางกัน โดยราคาขายปลีกแกสโซฮอล ๙๕ (E10 และ E20)* ต่ำกวาน้ำมัน
เบนซนิ ๙๕ ลติรละ ๔.๐๐ และ ๖.๐๐ บาท ตามลำดบั แกสโซฮอล ๙๑ ต่ำกวาเบนซนิ ๙๑ ลติรละ ๓.๗๐ บาท และน้ำมนัดเีซลหมนุเร็ว
B5** ต่ำกวาดีเซลหมุนเร็วลิตรละ ๐.๕๐ บาท๒

๑ กระทรวงพลังงาน. ๙ คำถาม ๙ คำตอบ นโยบายพลังงาน [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.energy.go.th/index.php?q=node/1019 (วันท่ีคนขอมลู :
ตุลาคม ๒๕๕๔).

* E10 และ E20 คือ น้ำมันแกสโซฮอลที่มีแอลกอฮอล (เอทานอล) ผสมอยูรอยละ ๑๐ และรอยละ ๒๐ ตามลำดับ
** น้ำมนัดเีซลหมนุเรว็ B5 คอื น้ำมนัดเีซลทีผ่สมกบัไบโอดเีซลรอยละ ๕
๒ มติคณะรัฐมนตรี (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑) เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๑ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๕๐๖/๔๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑
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จากสถานการณดังกลาว รัฐบาลไดดำเนินนโยบายเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในคาครองชีพของประชาชน
และลดผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิของประเทศ ดงัน้ี

๒.๑.๑ มาตรการระยะสั้น
๒.๑.๑.๑ การบริหารรายไดจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุน

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งเปนมาตรการรักษาระดับราคาไมใหปรับสูงข้ึนไปอีก โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลท่ีสงผลกระทบ
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศสูง ดวยการบริหารจัดการ ดังน้ี

๑) นำรายไดจากกองทุนน้ำมนัเชือ้เพลงิมาใช เน่ืองจากกองทนุน้ำมนัเชือ้เพลงิมรีายรบัสงูกวา
รายจายอยูในระดับ ๓๓ ลานบาทตอวัน ซึ่งเตรียมไวเพ่ือใชสงเสริมการใชน้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซลซึ่งยังไมมีการขยายตัวมากนัก
ทำใหสามารถนำรายไดจากกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงมาใชบริหาร ซึ่งสามารถชะลอการข้ึนราคาน้ำมันเปนการช่ัวคราวในชวงระยะเวลา
๖ เดือนได ๐.๔๐ บาทตอลติร

๒) ปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของน้ำมันดีเซล
ในสวนท่ีเก็บไวสำหรบัโครงการระบบขนสงรางคลูง ๐.๕๐ บาทตอลติร เปนการชัว่คราวจนถึงสิน้เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ เพ่ือนำไปชะลอ
การข้ึนราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไดสูงสุดถึง ๐.๕๐ บาทตอลิตร

จากการดำเนินมาตรการดังกลาวจะสามารถนำเงินของท้ังสองกองทุนมาชะลอการปรับราคา
ของน้ำมันดีเซลได ๐.๙๐ บาทตอลิตร และหากราคาน้ำมันยังปรับตัวสูงขึ้นอีกจะปลอยใหราคาน้ำมันน้ันเปนไปตามกลไกตลาดโลก๓

๒.๑.๑.๒ การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง และจายเงินชดเชยภาษีสรรพสามิต
น้ำมัน เพื่อใหราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง๔ ซึ่งเปนการดำเนินการตามนโยบาย ๖ มาตรการ ๖ เดือนฝาวิกฤตเพ่ือคนไทย
ทุกคน ตั้งแตวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ เพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณพลังงานและราคาสินคา
ใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยควบคูไปกับหลักการประหยัดพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก ดังน้ี

๑) ปรบัลดอตัราภาษสีรรพสามติน้ำมนัแกสโซฮอล ๙๑ และน้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ E10
E20 และ E85 โดยลดภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บจากน้ำมันแกสโซฮอล ๙๑ และน้ำมันแกสโซฮอล ๙๕ ลง ๓.๓๐ บาทตอลิตร เหลือ
๐.๐๑๖๕ บาทตอลิตร เพ่ือใหราคาน้ำมันแกสโซฮอล ๙๑ และน้ำมันแกสโซฮอล ๙๕ มีชวงหางของราคาจำหนายต่ำกวาน้ำมัน
เบนซนิ ๙๑ และน้ำมนัเบนซนิ ๙๕ มากขึน้

๒) ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล โดยลดภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากน้ำมัน
ดีเซลลง ๒.๓๐ บาทตอลิตร เหลือ ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร และลดภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากน้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel: B5) ลง
๒.๑๙ บาทตอลติร เหลือ ๐.๐๐๔๘ บาทตอลติร เพ่ือบรรเทาผลกระทบตอตนทุนของภาคการขนสงในระยะส้ัน และชวยใหผปูระกอบการ
มีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนไปสูการใชพลังงานทางเลือก (NGV)

๓) จายเงินชดเชยใหแกผูคาน้ำมันและเจาของสถานีบริการ เพ่ือปองกันการขาดแคลน
น้ำมันเชื้อเพลิง และเพ่ือหลีกเล่ียงการขาดทุนในสินคาคงเหลือเมื่อมีการปรับลดภาษี จึงไดมีการออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๒/๒๕๕๑
ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เร่ือง กำหนดมาตรการเพ่ือแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป๕ เพ่ือใหผูคาน้ำมันและเจาของสถานีบริการไดรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง
และไดมีการประกาศราคาขายปลีกน้ำมันเช้ือเพลิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกำหนดอัตราเงินชดเชย ณ วันท่ี ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ดงันี้

๓ เร่ืองเดียวกัน
๔ มติคณะรัฐมนตรี (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑) เรื่อง ๖ มาตรการ ๖ เดือนฝาวิกฤตเพ่ือคนไทยทุกคน ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๙๘๘ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๕ คำส่ังนายกรัฐมนตร ีที ่๒/๒๕๕๑ เร่ือง กำหนดมาตรการเพ่ือแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ำมนัเช้ือเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕

ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
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หมายเหตุ : ประกาศ ณ วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๑.๒ มาตรการระยะยาว เรงสงเสริมการใช NGV ทดแทนน้ำมนัเบนซินและดีเซล เปนรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๕๕๖

๒.๒ รฐับาล นายสมชาย วงศสวสัดิ์ นายกรัฐมนตรี (กันยายน ๒๕๕๑-ธนัวาคม ๒๕๕๑)
ผลจากการดำเนินการตามนโยบาย ๖ มาตรการ ๖ เดือน ฝาวิกฤติเพ่ือคนไทยทุกคน ทำใหกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ตองสูญเสียเงินจากการจายชดเชยน้ำมันพ้ืนฐานคงเหลือ คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติในหลักการใหกระทรวงการคลังตั้งงบประมาณประจำป
๒๕๕๓ เพ่ือเปนคาใชจายในการชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไดจายชดเชยภาษีสรรพสามิตในสวนของน้ำมันพ้ืนฐาน
เมื่อสิ้นสุดนโยบาย ๖ มาตรการ ๖ เดือน และใหแตงต้ังคณะทำงานพิจารณาชดเชยเงินใหแกกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงเม่ือสิ้นสุดเวลา
ดำเนินการตามนโยบาย ๖ มาตรการ ๖ เดือน ประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงพลังงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพสามิต
และสำนักงบประมาณ เพ่ือพิจารณาวงเงินการชดเชยท่ีเกิดข้ึนจริง๗

๒.๓ รฐับาล นายอภสิทิธ์ิ  เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ี (ธนัวาคม ๒๕๕๑-สงิหาคม ๒๕๕๔)
๒.๓.๑ การทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก โดยการลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง๘ ภายหลังจาก

การส้ินสุดมาตรการชวยเหลือประชาชน ๖ มาตรการ ๖ เดือน ฝาวิกฤตเพ่ือคนไทย ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ มีผลใหภาษี
สรรพสามิตน้ำมันตองปรับตัวกลับไปอยูในอัตราเดิม คือ ราคาขายปลีกน้ำมันแกสโซฮอล ดีเซลหมุนเร็ว B2 และดีเซลหมุนเร็ว B5
ปรับเพ่ิมขึน้อกี ๓.๘๘ บาทตอลติร ๒.๗๑ บาทตอลติร และ ๒.๔๗ บาทตอลติร ตามลำดับ ซึง่ทำใหราคาขายปลีกเพ่ิมข้ึนคร้ังเดียวในทันที
และจะสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนผูบริโภคได

ประกาศสำนกังานนโยบายและแผนพลังงาน
เรือ่ง ราคาขายปลกีน้ำมนัเชือ้เพลงิ และอตัราเงนิชดเชย ฉบบัที ่๒

        ชนดิของน้ำมันเชือ้เพลงิ                        ราคาขายปลกี              ราคาขายปลกี         อัตราเงนิชดเชย
            (หนวย : บาท/ลติร)          กรุงเทพฯ และปรมิณฑล     ท่ีลดลงทัว่ประเทศ

๑. น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ ๓๑.๙๑ ๓.๖๓ ๓.๖๓๐๐

๒. น้ำมนัแกสโซฮอล E20 ๓๐.๖๑ ๓.๖๓ ๓.๖๓๐๐

๓. น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๑ ๓๑.๑๑ ๓.๖๓ ๓.๖๓๐๐

๔. น้ำมนัดีเซลหมนุเร็ว ๓๙.๕๓ ๒.๕๓ ๒.๕๓๐๐

๕. น้ำมนัดเีซลหมนุเรว็ B5 ๓๙.๐๗ ๒.๓๑ ๒.๓๑๐๐

๖. น้ำมนัเบนซินพ้ืนฐาน       -     - ๔.๐๓๕๔

๗. น้ำมนัดีเซลพ้ืนฐาน สำหรับผลติ       -     - ๒.๕๓๐๐
     เปนน้ำมนัดเีซลหมนุเรว็ (B2)

๘. น้ำมนัดีเซลพ้ืนฐาน สำหรับผลติ       -     - ๒.๔๓๖๗
     เปนน้ำมนัดเีซลหมนุเร็ว (B5)

๖ มติคณะรัฐมนตรี (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑) เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๑ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๕๐๖/๔๘๓๗ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑

๗ มตคิณะรัฐมนตร ี (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เร่ือง มตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๑ (ครัง้ท่ี ๑๒๒) ตามหนังสอืสำนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๘๓๓๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

๘ มติคณะรัฐมนตรี (๒๘ มกราคม ๒๕๕๒) เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๒ (ครั้งท่ี ๑๒๓) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๗๔๐ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
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เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอประชาชนผูบริโภค กระทรวงพลังงานจึงเสนอใหทยอย
การปรับขึ้นราคาขายปลีกเปนหลายคร้ัง ดวยวิธีการลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงลงสวนหน่ึง ซึ่งจะทำใหราคาขายปลีก
เพ่ิมขึน้เพียงคร้ังละประมาณ ๑.๐๐ บาทตอลติร จนกวาอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัเชือ้เพลิงจะกลับสอูตัราเดิม ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม
๒๕๕๒ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดเห็นชอบในหลักการใหใชกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงบรรเทาผลกระทบ
จากราคาน้ำมันที่จะสูงขึ้นจากการปรับเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยการปรับลดอัตราเงินสงเขา
กองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง เพ่ือใหราคาน้ำมันขายปลีกทยอยเพ่ิมขึ้นในระดับและในชวงเวลาท่ีเหมาะสม และมิใหสงผลกระทบตอ
ประชาชนผูบริโภค และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ดำเนินการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ
ใหเปนไปตามหลักการดังกลาว

ท้ังน้ี การปรับข้ึนอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดังกลาว จำเปนตองตรวจสอบปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิงคงเหลือ
ณ คลังน้ำมันและสถานีบริการ ตั้งแตเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันกอนวันที่ประกาศราคาขายปลีกใหมมีผลบังคับใช ซึ่งจะตองตรวจสอบ
ปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิงคงเหลือทุกคร้ังท่ีมีการปรับราคาขายปลีกใหม แตเน่ืองจากคำส่ังนายกรัฐมนตรีที่ ๒/๒๕๕๑ เ ร่ือง
กำหนดมาตรการเพ่ือแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ขอ ๓ และ ขอ ๖ ไดกำหนดใหมีการเรียกเก็บเงินสวนเกิน
ของปรมิาณน้ำมนัคงเหลือทีค่ลงัน้ำมัน และสถานบีรกิารซ่ึงผปูระกอบการมิควรได และใหทำการตรวจสอบปริมาณน้ำมนัเช้ือเพลิงคงเหลือ
ตัง้แตเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ เพียงคร้ังเดียว ดังน้ันจงึไดมกีารแกไขเพ่ิมเติมคำสัง่นายกรัฐมนตรีดงักลาวเสียใหม
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือไดทุกครั้งเมื่อมีการปรับข้ึนราคา

๒.๓.๒ การปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง ๒.๐๐ บาทตอลิตร ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ดานพลังงานตอประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล๙ กระทรวงพลังงานไดจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ
ราคาน้ำมันท่ียังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอคาครองชีพของประชาชนและการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง ๒.๐๐ บาทตอลิตร โดยอาศัยกลไกของกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานควบคูไปกับ
กลไกกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง ดวยการบริหารจัดการ ดังน้ี

๒.๓.๒.๑ ยกเลกิการจดัเกบ็เงนิสงเขากองทุนเพือ่สงเสรมิการอนุรกัษพลงังาน ในสวนท่ีเก็บเพ่ือสงเสริม
โครงการลงทุนพัฒนาระบบการขนสงของท้ังน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล ที่ปจจุบันเก็บอยูในอัตรา ๐.๕๐ บาทตอลิตร และใหโอนเงิน
ที่ไดจัดเก็บไวแลวในสวนน้ีประมาณ ๗,๕๙๖ ลานบาท มาสมทบกับเงินสำหรับสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และลดอัตราจัดเก็บเงิน
กองทุนอนุรกัษฯ ของน้ำมนัดีเซลสำหรบัสงเสริมอนรุกัษพลังงานจากท่ีเก็บอย ู๐.๒๕ บาทตอลติร เหลือ ๐.๐๕ บาทตอลติร เปนระยะเวลา
๑ ป จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ หลังจากน้ันใหกลับมาจัดเก็บในอัตราเดิม คือ ๐.๒๕ บาทตอลิตร รวมลดอัตราเงินเก็บเขากองทุน
อนรุกัษฯ ของน้ำมนัดีเซล ๐.๗๐ บาทตอลติร ซึง่จะทำใหราคาขายปลีกน้ำมนัดเีซลลดลงไดประมาณ ๐.๗๕ บาทตอลติร

๒.๓.๒.๒ ปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซล ลง ๑.๑๗ บาทตอลิตร จาก ๑.๗๐
บาทตอลติร เปน ๐.๕๓ บาทตอลติร จะทำใหราคาขายปลีกน้ำมนัดีเซลลดลงประมาณ ๑.๒๕ บาทตอลติร

การยกเลิกการจัดเก็บเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ เพ่ือทำใหราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลดลงไดประมาณ
๐.๗๕ บาทตอลิตร ตามขอ ๒.๓.๒.๑ ควบคูไปกับการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ เพ่ือทำใหราคาขายปลีกลดลงประมาณ
๑.๒๕ บาทตอลิตร ตามขอ ๒.๓.๒.๒ รวมกันแลวจะทำใหสามารถลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงได ๒.๐๐ บาทตอลิตร ทั้งน้ี
การดำเนินการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลลง ๑.๑๗ บาทตอลิตร จะสงผลทำใหกองทุนน้ำมันฯ มีรายรับ
ลดลงประมาณ ๘๕๖ ลานบาทตอเดือน

๙ มติคณะรัฐมนตรี (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒) เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ (ครั้งท่ี ๑๒๖) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๑๒๙ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
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๒.๓.๒.๓ ปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 เพ่ือจูงใจและสงเสริม
ผูผลิต โดยใหมีคาการตลาดของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 สูงกวาน้ำมันดีเซล รวมทั้งจูงใจผูใชน้ำมัน โดยทำใหราคาขายปลีก
ของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ต่ำกวาน้ำมันดีเซล จึงจำเปนตองปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 อีก
๐.๕๘ บาทตอลติร จากปจจบุนัซึง่ชดเชยอย ู๐.๒๓ บาทตอลติร เปนชดเชย ๐.๘๑ บาทตอลติร ซึง่จะทำใหราคาขายปลีกดีเซลหมนุเร็ว
B5 ต่ำกวาน้ำมันดีเซล ๑.๒๐ บาทตอลิตร ทั้งนี้ การดำเนินการปรับอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ดังกลาว
ทำใหกองทุนน้ำมนัฯ มรีายรับลดลงประมาณ ๔๒๑ ลานบาทตอเดอืน

๒.๓.๒.๔ ปรับเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ในสวนของน้ำมันเบนซิน ๙๕ และเบนซิน ๙๑
เพ่ือไมใหการดำเนินการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ สงผลกระทบตอเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันฯ จึงตองปรับเพ่ิมอัตรา
เงินสงเขากองทนุน้ำมนัฯ ในสวนของน้ำมนัเบนซนิ ๙๕ จำนวน ๐.๕๐ บาทตอลติร จากปจจบุนั ๗.๐๐ บาทตอลติร เปน ๗.๕๐ บาทตอลติร
และน้ำมันเบนซิน ๙๑ จำนวน ๐.๕๐ บาทตอลิตร จากปจจุบัน ๕.๗๐ บาทตอลิตร เปน ๖.๒๐ บาทตอลิตร ซึ่งจะทำใหกองทุนน้ำมันฯ
มรีายรับสงูข้ึนประมาณ ๑๒๓ ลานบาทตอเดือน โดยท่ีการปรับเพ่ิมอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัฯ ของน้ำมนัท้ัง ๒ ประเภท จะไมสงผล
ทำใหราคาขายปลีกของน้ำมันดังกลาวเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการปรับเพ่ิมจะทำพรอมไปกับการยกเลิกการจัดเก็บเงินสงเขากองทุนอนุรักษฯ
ในสวนท่ีเก็บเพ่ือสงเสริมโครงการลงทุนพัฒนาระบบการขนสงของน้ำมันเบนซิน ในอัตรา ๐.๕๐ บาทตอลิตร เชนเดียวกัน ทั้งนี้
การดำเนินการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซล การปรับเพ่ิมอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5
และปรบัเพ่ิมเงนิสงเขากองทุนน้ำมนัฯ ของน้ำมนัเบนซิน ๙๕ และ ๙๑ ดังกลาว ทำใหกองทุนน้ำมนัฯ มรีายรับรวมลดลงประมาณ ๑,๑๕๔
ลานบาทตอเดือน

๒.๓.๓ การใชเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล
๒.๓.๓.๑ ใชเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในวงเงินประมาณ ๕,๐๐๐ ลานบาท เพื่อรักษาระดับราคา

น้ำมันดีเซลไมใหเกิน ๓๐ บาทตอลิตร เปนการชั่วคราว๑๐ จากสถานการณราคาน้ำมันตลาดโลกท่ีปรับเพ่ิมขึ้นต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สงผลใหราคาขายปลีกน้ำมนัสำเรจ็รปูในประเทศปรับตัวสูงตาม และมีการปรับเพ่ิมราคาขายปลีกน้ำมนัดีเซล ๒ ครัง้
เปนเงิน ๑.๕๐ บาทตอลิตร โดยเม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล อยูที่ ๓๐.๒๙ บาทตอลิตร และตอมา
ไดมกีารปรับราคาขายปลีกลงอีก ๒ ครัง้ เปนเงิน ๐.๖๐ บาทตอลติร ณ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ราคาขายปลีกน้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕
อยทูีร่ะดับ ๓๓.๘๔ บาทตอลติร ราคาขายปลีกน้ำมนัดีเซลหมนุเร็ว B3 อยทูี ่๒๙.๖๙ บาทตอลติร ดงัน้ัน ในชวงปลายป ๒๕๕๓ ถึงตนป
๒๕๕๔ ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลอาจจะมีแนวโนมสูงข้ึน ซึ่งจะทำใหมีการปรับเพ่ิมราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลสูงข้ึนเกิน ๓๐ บาท
ตอลิตรได กพช. จึงมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบใหใชเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในวงเงินประมาณ ๕,๐๐๐ ลานบาท
เปนกลไกในการบริหารราคาน้ำมันเพ่ือไมใหกระทบตอคาขนสงและราคาสินคาเปนการช่ัวคราว ประมาณ ๒-๓ เดือน เพ่ือเปน
การรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลไมใหเกิน ๓๐ บาทตอลิตร โดยมอบหมาย กบง. รับไปดำเนินการและถาหากราคาน้ำมันตลาดโลก
ยังปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากกวาท่ีไดคาดการณไว และเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในวงเงิน ๕,๐๐๐ ลานบาทไมเพียงพอ ใหกระทรวงการคลัง
และกระทรวงพลังงานรวมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหาเพ่ิมเติม และใหนำเสนอ กพช. พิจารณาตอไป

๒.๓.๓.๒ ใชเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไมใหเกิน ๓๐
บาทตอลิตร ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๔๑๑ จากสถานการณราคาน้ำมันตลาดโลกท่ียังปรับตัวในระดับสูงข้ึนอยางตอเน่ือง
สงผลใหราคาขายปลีกน้ำมนัเบนซิน ๙๑ ในประเทศอยทูีร่ะดับ ๓๙.๗๔ บาทตอลติร น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ อยทูีร่ะดับ ๓๕.๔๔ บาทตอลติร
สวนราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดขอความรวมมือ
ผคูาน้ำมนัคงราคาอยทูีร่ะดับ ๒๙.๙๙ บาทตอลิตร ทำใหคาการตลาดน้ำมนัดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ B5 อยทูี ่๐.๙๔๔๙ บาทตอลติร
และ ๐.๘๑๕๓ บาทตอลิตร ตามลำดับ จากคาการตลาดท่ีอยูในระดับต่ำอาจทำใหผูคาน้ำมันปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล
หมนุเร็วข้ึนอกี ซึง่จะสงผลใหราคาขายปลีกเกิน ๓๐.๐๐ บาทตอลติร ดังน้ัน เพ่ือเปนการรักษาระดับราคาน้ำมนัดีเซลไมใหเกิน ๓๐ บาท

๑๐ มติคณะรัฐมนตรี (๑๑ มกราคม ๒๕๕๔) เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ (ครั้งท่ี ๑๓๓) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๖/๘๖๓ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

๑๑ มติคณะรัฐมนตรี (๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔) เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ (ครั้งท่ี ๑๓๔) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๑๗๙ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
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ตอลติร กพช. จงึมมีตเิมือ่วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เห็นชอบใหใชเงินกองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิงในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมนัดีเซล
ไมใหเกิน ๓๐ บาทตอลิตร ไปจนถึงส้ินเดือนเมษายน ๒๕๕๔ โดยมอบหมาย กบง. รับไปดำเนินการ หากฐานะกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง
สุทธิเหลือวงเงินประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ใหนำเสนอ กพช. พิจารณาตอไป

๒.๓.๔ การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมัน ปองกัน
สภาวะเงินเฟอ บรรเทาผลกระทบตอตนทุนของภาคการขนสง ภาคการผลิต และเพ่ือลดคาใชจายของประชาชน คณะรัฐมนตรจีงึไดมมีติ
เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต (ฉบบัที ่ ..) (การปรับลดอตัราภาษี
สรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑน้ำมันจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) โดยใหปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล
ทีม่ปีรมิาณกำมะถัน ไมเกินรอยละ ๐.๐๓๕ โดยน้ำหนัก จากอัตราภาษี ๕.๓๑๐ บาทตอลิตร ลดลงเหลืออตัราภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลติร
และลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสมอยูไมนอยกวารอยละ ๔ จากอัตราภาษี
๕.๐๔๐ บาทตอลิตร ลดลงเหลืออัตราภาษี ๐.๐๐๕ บาทตอลิตร โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔๑๒ ซึ่งจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสงผลใหภาษีเทศบาลลดลง ๐.๕๓๐๕ บาทตอลิตร จาก ๐.๕๓๑๐ เปน ๐.๐๐๐๕
บาทตอลติร (คดิรอยละ ๑๐ ของภาษสีรรพสามติ) ทำใหภาษลีดลงทัง้สิน้ ๕.๘๓๕๕ บาทตอลติร๑๓

๒.๓.๕ การปรับลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว๑๔ เพ่ือเปนการลดภาระกองทุนน้ำมันฯ กบง. จึงไดปรับลดเงิน
ชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากกองทุนน้ำมันฯ สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลง ๕.๘๓๕๕ บาทตอลิตร เทากับภาษีที่ลดลง
เพ่ือรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไวที่ ๒๙.๙๙ บาทตอลิตร มีผลทำใหกองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคลองดีขึ้นจากติดลบ
๓๘๑ ลานบาทตอวัน เปนติดลบ ๕๖ ลานบาทตอวัน

๒.๓.๖ การอนุมัตใินหลกัการใหสถาบนับรหิารกองทุนพลงังาน (องคการมหาชน) กยืูมเงนิจากสถาบนัการเงนิ
ในวงเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลานบาท เพื่อใชเสริมสภาพคลองทางการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง๑๕ กรณีที่ตองตรึงราคา
น้ำมันดีเซลไวไมเกิน ๓๐ บาทตอลิตร จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จะสงผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของกองทุนน้ำมันฯ
กพช. จึงมีมติเมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหากรณีที่ราคาน้ำมันปรับเพ่ิมสูงข้ึนจนทำใหกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงไมมีสภาพคลองที่จะไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยอนุมัติในหลักการใหสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการ
มหาชน) กยืูมเงินจากสถาบันการเงิน ในวงเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือใชเสริมสภาพคลองทางการเงินของกองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิง

๒.๔ รฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร นายกรัฐมนตรี (ขอมูล ณ เดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๕)
รัฐบาลไดมีการดำเนินนโยบายเรงดวนดานพลังงานในปแรกของรัฐบาล โดยมีการกำหนดมาตรการชะลอการเรียกเก็บ

เงินเขากองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิงจากน้ำมนัเบนซินและน้ำมนัดีเซลเปนการช่ัวคราวเพ่ือลดภาระของผบูรโิภค โดยจะเร่ิมเก็บเงินสงเขากองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งเมื่อสถานการณเหมาะสม ซึ่งไดมีการดำเนินการ ดังนี้

๒.๔.๑ ปรบัลดอตัราเงนิสงเขากองทนุน้ำมนัเชือ้เพลงิน้ำมนัเบนซนิ ๙๕ เบนซนิ ๙๑ และน้ำมนัดเีซล๑๖ โดย
ลดอัตราเงินสงเขากองทุนฯ น้ำมันเบนซิน ๙๕ ลงจาก ๗.๕๐ บาทตอลิตร เบนซิน ๙๑ ลงจาก ๖.๗๐ บาทตอลิตร และน้ำมันดีเซล
ลงจาก ๒.๘๐ บาทตอลติร เหลือ ๐ บาทตอลติร ตัง้แตวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึง่สงผล ดงันี้

๒.๔.๑.๑ ราคาขายปลกีของน้ำมนัเชือ้เพลงิทัง้ ๓ ประเภทลดลงทนัที โดยน้ำมนัเบนซิน ๙๕ ราคาลดลง
๘.๐๒ บาทตอลติร น้ำมนัเบนซิน ๙๑ ลดลง ๗.๑๗ บาทตอลติร และน้ำมนัดีเซลลดลง ๓.๐๐ บาทตอลติร

๒.๔.๑.๒ รายรับของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงสุทธิ ๖,๑๖๐ ลานบาทตอเดือน โดยรายรับจาก
น้ำมนัเบนซินลดลง ๑,๕๓๐ ลานบาทตอเดือน และน้ำมนัดีเซลลดลง ๔,๖๒๙ ลานบาทตอเดือน

๑๒ มตคิณะรัฐมนตร ี(๒๐ เมษายน ๒๕๕๔) เร่ือง ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามติ (ฉบบัท่ี ๘๙) ตามหนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๓/๙๗๓๐ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔

๑๓ มติคณะรัฐมนตรี (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔) เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๔ (ครั้งท่ี ๑๓๖) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๐๒๙ ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๔ เร่ืองเดียวกัน
๑๕ เร่ืองเดียวกัน
๑๖ มติคณะรัฐมนตรี (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔) เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๔ (คร้ังท่ี ๑๓๗) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๘๔๓๕ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๔
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๒.๔.๑.๓ ผูคาน้ำมันและเจาของสถานีบริการเกิดผลการขาดทุนจากน้ำมันคงเหลือท่ีซื้อมาในราคาสูง
มาลดราคาจำหนายตามอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีลดลง ดังน้ัน ผูคาน้ำมันและเจาของสถานีบริการจะลดปริมาณน้ำมัน
คงเหลือที่ซื้อมาในราคาเกาใหเหลือนอยท่ีสุด หรือลดปริมาณการจำหนาย หรือหยุดจำหนายช่ัวคราวเพ่ือหลีกเล่ียงการขาดทุน
รวมทั้งไมสั่งน้ำมันมาจำหนาย ซึ่งอาจทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง และในสวนของโรงกลั่นน้ำมันจะเกิดการชะลอการ
กล่ันน้ำมันสำเร็จรูปลนถังเน่ืองจากไมมีการส่ังซื้อ

๒.๔.๑.๔ รัฐบาลตองชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือใหผูคาน้ำมันของน้ำมันเบนซิน ๙๕ น้ำมันเบนซิน
๙๑ และน้ำมันดีเซล ตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือท่ีคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งคาดวากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
จะตองมีรายจายจากการชดเชยประมาณ ๓,๘๐๐ ลานบาท โดยให กบง. กำหนดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง
และจัดทำคำส่ังนายกรัฐมนตรีที่ ๙/๒๕๕๔ เร่ือง กำหนดมาตรการเพ่ือแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเช้ือเพลิง ลงวันท่ี
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพ่ือใหสามารถดำเนินการตรวจสอบปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิงคงเหลือ ณ คลังน้ำมันและสถานีบริการ ต้ังแตเวลา
๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวนักอนทีจ่ะมปีระกาศราคาขายปลีกใหมบงัคบัใช

หมายเหตุ ๑ มผีลบงัคับใชในวนัท่ี ๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาเปนตนไป
๒ ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรือ่ง ราคาขายปลีกน้ำมนัเช้ือเพลิง และอตัราเงนิชดเชย ฉบบัที ่๘ ประกาศ
ณ วันท่ี ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๔

๒.๔.๒ ปรบัลดอตัราเงนิสงเขากองทุนน้ำมนัเชือ้เพลงิสำหรบัน้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ และเพิม่อัตราเงนิชดเชย
สำหรบัน้ำมนัแกสโซฮอล ๙๑ และแกสโซฮอล ๙๕ (E20) การปรับลดอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิงเม่ือวันท่ี ๒๗ สงิหาคม
๒๕๕๔ สงผลใหราคาขายปลกีน้ำมันแกสโซฮอลไมจงูใจเพยีงพอใหผบูรโิภคใชน้ำมนัดงักลาว ดงันัน้ เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนหนักลับมา
ใชน้ำมนัแกสโซฮอลมากข้ึนเชนเดิม กบง. จงึมมีตเิมือ่วันท่ี ๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบใหปรบัลดอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัเชือ้เพลิง
สำหรบัน้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ จากอัตรา ๒.๔๐ บาทตอลติร เปน ๑.๔๐ บาทตอลติร และเพ่ิมอตัราเงินชดเชยสำหรบัน้ำมนัแกสโซฮอล ๙๑
และแกสโซฮอล ๙๕ (E20) ชนดิละ ๑.๕๐ บาทตอลติร เปนอตัราชดเชย ๑.๔๐ บาทตอลติร และ ๒.๘๐ บาทตอลติร ตามลำดับ นบัตัง้แตวันท่ี
๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป๑๗

๒.๔.๓ ปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันแกสโซฮอล ๙๕ จากมติ กบง. เมื่อวันท่ี ๒๖
และ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๔ ในขอ ๒.๔.๑ และ ๒.๔.๒ เห็นชอบใหปรบัลดอตัราเงนิสงเขากองทุนน้ำมนัเชือ้เพลิงของน้ำมนัเบนซิน น้ำมนัดีเซล
และแกสโซฮอล สงผลใหราคาขายปลีกน้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ มรีาคาเทากับน้ำมนัเบนซิน ๙๑ ทีร่ะดับราคา ๓๕.๘๗ บาทตอลติร ดงัน้ัน
เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการใชน้ำมันแกสโซฮอลมากข้ึน กบง. จึงไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เห็นชอบใหปรับลดอัตราเงิน
สงเขากองทุนน้ำมนัฯ ของน้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ ลง ๑.๒๐ บาทตอลติร จาก ๑.๔๐ บาทตอลติร เปน ๐.๒๐ บาทตอลติร โดยมผีลบงัคบัใช
ตัง้แตวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนตนไป๑๘

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางราคาน้ำมันกอนและหลังการใชมาตรการ
หนวย : บาท/ลติร

น้ำมนัเบนซินออกเทน ๙๕ ๔๗.๓๔ ๓๙.๓๒ ๘.๐๒ ๗.๕๐

น้ำมนัเบนซนิออกเทน ๙๑ ๔๑.๙๔ ๓๔.๗๗ ๗.๑๗ ๖.๗๐

น้ำมันดีเซล ๒๙.๙๙ ๒๖.๙๙ ๓.๐๐ ๒.๘๐

ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง
ราคาขายปลกีกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

ณ ๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๔๑

ราคาขายปลีก
ท่ีลดลงทัว่ประเทศ๒

อัตราเงินชดเชย๒

ณ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๔

๑๗ สรปุสาระสำคญัแนวทางการจัดหาเงินใหกองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิง เอกสารประกอบหนังสอืกระทรวงพลังงาน ที ่พน ๐๑๐๐/๔๕๙ เร่ือง มตคิณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓๘) ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

๑๘ มตคิณะกรรมการบรหิารนโยบายพลังงาน ครัง้ที ่๓๖/๒๕๕๔ (ครัง้ที ่๙๔) เมือ่วนัท่ี ๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ เรือ่ง แนวทางการสงเสรมิการใชน้ำมันแกสโซฮอล
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๒.๔.๔ ทยอยปรับเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอล เดือนละ
๑ บาทตอลติร ตัง้แตวันที ่๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป และปรบัเพิม่อัตราเงนิสงเขากองทนุน้ำมนัเชือ้เพลงิของดเีซลหมนุเรว็
อัตรา ๐.๖๐ บาทตอลิตร ตั้งแตวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยให กบง. พิจารณาระยะเวลาการสงเงินเขากองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงตามความเหมาะสม๑๙ ซึ่ง กบง. ไดมีมติเห็นชอบใหปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปแลว ๔ ครั้ง ไดแก เมื่อวันท่ี ๑๒
มกราคม ๒๕๕๕, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕, ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๕ และ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิง
และวันท่ีมผีลบงัคบัใช ดงันี้

๑๙ มตคิณะรัฐมนตร ี(๔ ตลุาคม ๒๕๕๔) เรือ่ง มตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิครัง้ที ่๕/๒๕๕๔ (ครัง้ที ่๑๓๘) ตามหนงัสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/๒๑๔๑๒ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

๒๐ มตคิณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน คร้ังที ่๗/๒๕๕๕ (ครัง้ท่ี ๑๐๔) เม่ือวนัท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เร่ือง การปรบัอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชือ้เพลิง
ของน้ำมนัเบนซนิ น้ำมนัแกสโซฮอล และน้ำมนัดเีซล

น้ำมนัเบนซิน ๙๕ ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐

น้ำมนัเบนซนิ ๙๑ ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐

น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ ๐.๒๐ ๑.๒๐ ๒.๒๐ ๒.๒๐ ๒.๒๐

น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๑ -๑.๔๐ -๐.๔๐ ๐.๖๐ ๐.๖๐ ๐.๖๐

น้ำมนัแกสโซฮอล E20 -๒.๘๐ -๑.๘๐ -๐.๘๐ -๐.๘๐ -๐.๘๐

น้ำมนัแกสโซฮอล E85 -๑๓.๕๐ -๑๓.๖๐ -๑๒.๖๐ -๑๒.๖๐ -๑๒.๖๐

น้ำมันดีเซล ๐.๐๐ ๐.๖๐ ๐.๖๐ ๐.๖๐ ๐.๖๐

อัตราเดมิ       ๑๖ ม.ค.๕๕      ๑๖ ก.พ.๕๕     ๑๖ มี.ค.๕๕     ๑๖ เม.ย.๕๕ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง

อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (บาทตอลิตร)

และเน่ืองจากราคาน้ำมันยังคงอยูในระดับสูง การปรับเพ่ิมอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นจะสงผลกระทบตอภาระคาครองชีพ
ของประชาชน ดังน้ัน เพ่ือรักษาระดับอัตราเงินเฟอและบรรเทาภาระคาครองชีพของประชาชนจากภาวะราคาน้ำมันแพง กบง.
จงึมมีตเิห็นชอบในหลกัการใหคงอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิงของน้ำมนัเบนซิน น้ำมนัแกสโซฮอล และน้ำมนัดีเซล ในอตัราเดิม
(อตัรา ณ วันท่ี ๑๖ เม.ย. ๕๕)๒๐

๒.๔.๕ ยกเลิกแนวทางการปรับโครงสรางราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ในขอ ๒.๔.๔ เรื่องการทยอยปรับเพ่ิม
อตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัฯ ของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอล และปรบัเพ่ิมอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัฯ ของดีเซลหมนุเร็ว โดย กพช.
ไดมีมติเมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใหยกเลิกการดำเนินการดังกลาว เน่ืองจากการทยอยปรับเพ่ิมอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ
ของน้ำมนัเบนซินและน้ำมนัแกสโซฮอล เดือนละ ๑ บาทตอลติร โดยมีผลบงัคับใชทกุวันท่ี ๑๖ ของทุกเดือน ทำใหเกิดปญหาการกักตุน
น้ำมันของผูคาน้ำมัน และเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำมันจากการท่ีสถานีบริการน้ำมันปดจำหนายน้ำมันกอนวันท่ีมีการปรับเพ่ิม
กองทุนน้ำมนัฯ นอกจากน้ี การท่ีราคาน้ำมนัดีเซลในตลาดโลกมีแนวโนมปรบัตวัสูงข้ึนอยางตอเน่ือง (ในชวงตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕)
ทำใหราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปจจุบันอยูในระดับ ๓๐.๘๓ บาทตอลิตร สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตสินคาและภาวะเงินเฟอ
ของประเทศ ดังน้ัน การกำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงของน้ำมันดีเซลคงท่ีที่อัตรา ๐.๖๐ บาทตอลิตร จะทำใหไมสามารถ
บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมได และกำหนดหลักเกณฑ
การปรับอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ โดยมอบหมายให กบง. พิจารณาอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ และระยะเวลา
ใหมีความเหมาะสมภายใตกรอบหลักเกณฑที่กำหนด ดังน้ี
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๒.๔.๕.๑ น้ำมันดีเซล
๑) การปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลใหพิจารณาจากราคาขายปลีก

น้ำมันดีเซล หากมีราคาสูงข้ึนจนทำใหมีผลกระทบตอภาคขนสงและคาโดยสารเกินสมควร ให กบง. พิจารณาปรับลดอัตราเงิน
สงเขากองทุนน้ำมันฯ ไดตามความเหมาะสม

๒) การปรับเพ่ิมอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซล ใหพิจารณาจากราคาขายปลีก
น้ำมันดีเซล หากมีราคาต่ำจนทำใหผูประกอบการขนสงและโดยสารสมควรปรับอัตราคาบริการลง ให กบง. ปรับเพ่ิมอัตราเงินสงเขา
กองทุนน้ำมันฯ เพ่ือใหราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยูในระดับท่ีเหมาะสมไมกระทบเกินสมควรตอคาขนสงและโดยสาร

๒.๔.๕.๒ น้ำมนัเบนซิน/น้ำมนัแกสโซฮอล
๑) การปรับเพ่ิม/ลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเบนซินและน้ำมันแกสโซฮอล

ใหพิจารณาปรับเพ่ือรักษาระดับสวนตาง ราคาระหวางน้ำมันเบนซินกับน้ำมันแกสโซฮอล เพ่ือจูงใจใหมีการใชพลังงานทดแทน
(เอทานอล) มากข้ึน

๒) การปรับอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ดังกลาวใหคำนึงถึงสถานการณราคาน้ำมัน
ในตลาดโลกและภาวะเงินเฟอของประเทศ การสงเสริมพลังงานทดแทน และฐานะกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง๒๑

๒.๔.๖ ปรับเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันเบนซิน ดีเซล และแกสโซฮอล จากราคาน้ำมัน
ตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลงในชวงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการใชน้ำมันแกสโซฮอลและเพ่ิมเสถียรภาพ
ของกองทุนน้ำมันฯ ใหดีขึ้น กบง. ในฐานะท่ีไดรับมอบหมายใหพิจารณาอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ และระยะเวลาใหมีความ
เหมาะสม จึงไดมีมติใหปรับเพ่ิมอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ โดยมอบหมายใหสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานรับไปดำเนินการ
ออกประกาศ กบง. เพ่ือใหมผีลบงัคบัใชตอไป ดงัน้ี

๒๑ มติคณะรัฐมนตรี (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ (ครั้งท่ี ๑๔๑) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๔๗๖ ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๒๒ มตคิณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครัง้ท่ี ๙/๒๕๕๕ (ครัง้ท่ี ๑๐๖) เมือ่วนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เร่ือง การปรับอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิง
ของน้ำมนัเบนซิน และน้ำมนัดเีซล

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (บาทตอลิตร)
อัตราเดิม ๒๕ พ.ค. ๕๕ ๒ มิ.ย. ๕๕ ๖ มิ.ย. ๕๕ ๑๔ มิ.ย. ๕๕ ๒๒ มิ.ย. ๕๕ ๒๓ มิ.ย. ๕๕ ๕ ก.ค. ๕๕

น้ำมนัเบนซนิ ๙๕ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๕.๙๐ ๖.๔๐ ๖.๗๐ ๗.๑๐ ๗.๑๐
น้ำมนัเบนซิน ๙๑ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๕.๙๐ ๖.๔๐ ๖.๗๐ ๗.๑๐ ๗.๑๐
น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ ๒.๒๐ ๒.๒๐ ๒.๒๐ ๒.๕๐ ๓.๐๐ ๓.๓๐ ๓.๓๐ ๓.๓๐
น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๑ ๐.๖๐ ๐.๖๐ ๐.๖๐ ๐.๙๐ ๑.๔๐ ๑.๗๐ ๑.๗๐ ๑.๗๐
น้ำมันแกสโซฮอล E20 -๐.๘๐ - - ๒.๕๐ - - - -
น้ำมันแกสโซฮอล E85 -๑๒.๖๐ - - - -
น้ำมันดีเซล ๐.๖๐ ๐.๙๐ ๑.๒๐ ๒.๑๐ ๒.๑๐ ๒.๔๐ ๒.๘๐ ๒.๓๐

-
- - -

หมายเหตุ: ตวัอักษรสีเขมคอืชนดิน้ำมนัท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง

๒.๔.๖.๑ ปรับเพิ่มอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันดีเซลและเบนซิน
๑) กบง. มีมติวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบใหปรับเพ่ิมอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันฯ

ของน้ำมนัดเีซลขึน้ ๐.๓๐ บาทตอลติร จาก ๐.๖๐ บาทตอลติร เปน ๐.๙๐ บาทตอลติร และปรบัเพ่ิมอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัฯ ของ
น้ำมนัเบนซนิ ๙๕ และ ๙๑ ข้ึน ๐.๕๐ บาทตอลติร จาก ๔.๐๐ บาทตอลติร เปน ๔.๕๐ บาทตอลติร มผีลบงัคบัใชตัง้แตวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๕ เปนตนไป ซึง่จะทำใหคาการตลาดน้ำมันของน้ำมนัดีเซลลดลง ๐.๓๐ บาทตอลติร มาอยทูี ่๑.๕๐๗๗ บาทตอลติร น้ำมนัเบนซิน
๙๑ ลดลง ๐.๕๐ บาทตอลิตร มาอยูที่ ๑.๙๖๐ บาทตอลิตร โดยท่ีราคาขายปลีกไมมีการเปล่ียนแปลง กองทุนน้ำมันฯ จะมี
รายรับเพ่ิมขึน้ประมาณวันละ ๒๒ ลานบาท จากวันละ ๓๒ ลานบาท เปนวันละ ๕๔ ลานบาท๒๒
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ทีม่า : ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงาน ฉบบัท่ี ๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบบัท่ี ๗๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ เร่ือง การกำหนด
อตัราเงินสงเขากองทุน อตัราเงินชดเชย อตัราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสำหรับน้ำมนัเช้ือเพลิง

๒) กบง. มมีตวัินท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบใหปรบัเพ่ิมอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัฯ ของ
น้ำมนัดเีซลหมนุเร็วข้ึน ๐.๓๐ บาทตอลติร จาก ๐.๙๐ บาทตอลติร เปน ๑.๒๐ บาทตอลติร และปรบัเพ่ิมอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัฯ
ของน้ำมนัเบนซิน ๙๕ และ ๙๑ ขึน้ ๐.๕๐ บาทตอลติร จาก ๔.๕๐ บาทตอลติร เปน ๕.๐๐ บาทตอลติร มผีลบงัคบัใชตัง้แตวันท่ี ๒ มถุินายน
๒๕๕๕ เปนตนไป โดยท่ีราคาขายปลีกไมมกีารเปล่ียนแปลง กองทุนน้ำมนัฯ จะมรีายรับเพ่ิมขึน้จากประมาณวันละ ๖๐ ลานบาท เปนวัน
ละ ๘๐ ลานบาท๒๓

 ทีม่า : ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงาน ฉบบัที ่๗๗ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรือ่ง การกำหนดอตัราเงินสงเขากองทุน
อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๔.๖.๒ ปรบัเพิม่อัตราเงนิสงเขากองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมนัดีเซล เบนซิน และแกสโซฮอล
กบง. มมีตวัินท่ี ๕ มถุินายน ๒๕๕๕ เห็นชอบใหปรบัเพ่ิมอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัฯ ของน้ำมนั

ดเีซลหมนุเร็วและน้ำมนัเบนซิน ๙๕ และ ๙๑ อกี ๐.๙๐ บาทตอลิตร และน้ำมนัแกสโซฮอลทกุชนิดเพ่ิมข้ึนอกี ๐.๓๐ บาทตอลิตร มผีลบงัคบั
ใชตั้งแตวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนตนไป สงผลใหราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศในสวนของดีเซล เบนซิน ๙๕ และ ๙๑
ปรบัลดลง ๐.๓๐ บาทตอลติร สวนแกสโซฮอลทกุชนิดปรบัลดลง ๐.๔๐ บาทตอลติร๒๔

๒๓ มตคิณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๕ (ครัง้ท่ี ๑๐๗) เม่ือวนัท่ี ๑ มถุินายน ๒๕๕๕ เร่ือง การปรับอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิง
ของน้ำมนัเบนซิน และน้ำมนัดเีซล

๒๔ มตคิณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๕๕ (ครัง้ท่ี ๑๐๘) เมือ่วนัท่ี ๕ มถุินายน ๒๕๕๕ เร่ือง การปรับอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิง
ของน้ำมนัเบนซนิ และน้ำมนัดเีซล

น้ำมนัเบนซิน ๙๕ ๔.๐๐ ๔.๕๐ +๐.๕๐

น้ำมนัเบนซนิ ๙๑ ๔.๐๐ ๔.๕๐ +๐.๕๐

น้ำมันดีเซล ๐.๖๐ ๐.๙๐ +๐.๓๐

ชนดิน้ำมนั
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (บาทตอลิตร)

ใหม (๒๕ พ.ค. ๕๕)เดิม (๑๖ เม.ย. ๕๕)
เปลีย่นแปลง (+/-)

น้ำมนัเบนซิน ๙๕ ๔.๕๐ ๕.๐๐ +๐.๕๐

น้ำมันเบนซนิ ๙๑ ๔.๕๐ ๕.๐๐ +๐.๕๐

น้ำมันดีเซล ๐.๙๐ ๑.๒๐ +๐.๓๐

ชนดิน้ำมนั
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (บาทตอลิตร)

ใหม (๒ มิ.ย. ๕๕)เดมิ (๒๕ พ.ค. ๕๕)
เปลีย่นแปลง (+/-)



⌫  ⌫    27

 ทีม่า : ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงาน ฉบบัท่ี ๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรือ่ง การกำหนดอตัราเงินสงเขากองทุน
อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๔.๖.๓ ปรบัเพิม่อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัฯ ของน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอล
เน่ืองจากราคาน้ำมนัสำเร็จรปูตลาดสงิคโปรปรบัลดลงคอนขางมาก ทำใหคาการตลาดลดลง กบง.

จงึไดมมีตวัินท่ี ๑๓ มถุินายน ๒๕๕๕ เห็นชอบการเก็บอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัฯ สำหรับน้ำมนัเบนซิน ๙๕ และ ๙๑ และน้ำมนัแกสโซฮอล
๙๕ และ ๙๑ เพ่ิมขึน้อกี ๐.๕๐ บาทตอลติร มผีลบงัคบัใชต้ังแตวันท่ี ๑๔ มถุินายน ๒๕๕๕ เปนตนไป สงผลใหราคาขายปลีกน้ำมนัในประเทศ
ในสวนของน้ำมนัเบนซนิ ๙๕ และ ๙๑ และน้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ และ ๙๑ ปรบัลดลง ๐.๓๐ บาทตอลติร๒๕

 ทีม่า : ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงาน ฉบบัท่ี ๘๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรือ่ง การกำหนดอตัราเงินสงเขากองทุน
อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนกองทุน และอัตราเงินกองทุนคืนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง

๓ . กลไกการดำเนินการ
๓.๑ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เปนคณะกรรมการท่ีต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม๒๖ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และผูอำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือทำหนาท่ีพิจารณาเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำกับดูแลประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานดานพลังงานของหนวยงานตาง ๆ

น้ำมนัเบนซนิ ๙๕ ๕.๐๐ ๕.๙๐ +๐.๙๐

น้ำมนัเบนซนิ ๙๑ ๕.๐๐ ๕.๙๐ +๐.๙๐

น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ ๒.๒๐ ๒.๕๐ +๐.๓๐

น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๑ ๐.๖๐ ๐.๙๐ +๐.๓๐

น้ำมันดีเซล ๑.๒๐ ๒.๑๐ +๐.๙๐

ชนดิน้ำมนั
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (บาทตอลิตร)

ใหม (๖ มิ.ย. ๕๕)เดมิ (๒ มิ.ย. ๕๕)
เปลีย่นแปลง (+/-)

๒๕ มตคิณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ครัง้ท่ี ๑๒/๒๕๕๕ (ครัง้ท่ี ๑๐๙) เม่ือวันท่ี ๑๓ มถุินายน ๒๕๕๕ เร่ือง การปรับอตัราเงินสงเขากองทุนน้ำมนัเช้ือเพลิง
ของน้ำมนัเบนซิน และน้ำมนัดเีซล

๒๖ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๙ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนท่ี ๖๘ ก ลงวันท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๐ และ
พระราชบัญญัตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๒๕ ตอนท่ี ๔๐ ก ลงวนัท่ี ๑ มนีาคม ๒๕๕๑

น้ำมนัเบนซิน ๙๕ ๕.๙๐ ๖.๔๐ +๐.๕๐

น้ำมนัเบนซนิ ๙๑ ๕.๙๐ ๖.๔๐ +๐.๕๐

น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๕ ๒.๕๐ ๓.๐๐ +๐.๕๐

น้ำมนัแกสโซฮอล ๙๑ ๐.๙๐ ๑.๔๐ +๐.๕๐

ชนดิน้ำมนั
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (บาทตอลิตร)

ใหม (๑๔ มิ.ย. ๕๕)เดมิ (๖ มิ.ย. ๕๕)
เปลีย่นแปลง (+/-)
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๓.๒ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เปนคณะกรรมการท่ีตั้งขึ้นตามคำส่ังคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ ที ่๔/๒๕๔๕ เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยอาศัยอำนาจตาม
มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนประธาน
และผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีหนาท่ีสำคัญในการกำหนดราคา
และอัตราเงินกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง ตามกรอบและแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมอบหมาย

๓.๓ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปนคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐๒๗ โดยมีประธานกรรมการและคณะกรรมการอีก ๖ คน ซึง่พระมหากษัตรยิทรงแตงต้ัง และเลขาธิการเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ ทำหนาท่ีกำกับดูแลกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติภายใตกรอบนโยบายของรัฐ ไดแก การกำกับดูแลอัตรา
คาบริการ กำกับดูแลมาตรฐานการใหบริการและการใหบริการอยางท่ัวถึง ใหความคุมครองผูใชพลังงานและผูที่ไดรับผลกระทบ
จากการประกอบกิจการพลังงาน การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน
การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใหมีการแขงขันท่ีเปนธรรม ปองกันการใชอำนาจผูกขาดโดยมิชอบ

๓.๔ คณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (กอ.) เปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม๒๘ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีสำคัญในการเสนออัตรา
การสงเงินเขากองทุนสำหรับน้ำมันเช้ือเพลิงตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ และเสนอชนิดของน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีไดรับยกเวน
ไมตองสงเงินเขากองทุนตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

๓.๕ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จัดตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคตามเจตนารมณของพระราชกำหนดแกไขและปองกันภาวะ
การขาดแคลนน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖๒๙ ที่ใหอำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกคำส่ังนายกรัฐมนตรีเพ่ือแกไขและปองกันภาวะ
การขาดแคลนน้ำมันเช้ือเพลิง ซึ่งไดมีการปรับปรุงคำส่ังมาเปนระยะ ๆ ปจจุบันคำส่ังนายกรัฐมนตรีท่ีใช คือ คำส่ังนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชเปนกลไกของรัฐในการปองกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเช้ือเพลิง
และใชในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ เพราะประเทศไทยเปนผูนำเขาน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมัน
ในตลาดโลกผันผวนและปรับตัวสูงข้ึนประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบอยางเต็มที่ การมีกองทุนน้ำมันจึงชวยลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ในภาวะวิกฤตไดระดับหน่ึง และชวยดูแลการเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและความเดือดรอนของประชาชนใหนอยท่ีสุด ทั้งน้ี
ผใูชน้ำมนัมหีนาท่ีสงเงนิเขากองทนุตามอตัราที ่กบง. กำหนด

๓.๖ กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เปนกองทุนท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ๓๐ ภายใตการกำกบัดแูลของกระทรวงพลังงาน เพ่ือใชเปนทุนหมนุเวียนและใชจายชวยเหลือหรอือดุหนุน
การดำเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน โดยมีเงินและทรัพยสิน เชน เงินท่ีโอนจากกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวย
การแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเช้ือเพลิงตามจำนวนที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

๓.๗ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เมื่อมีประกาศลดอัตราเงินสงเขากองทุน
ตามนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบดานพลังงานตอประชาชน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจะออกประกาศ
ราคาขายปลีกใหม อตัราเงินชดเชย และภาษีอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวของ รวมท้ังกำหนดเวลาท่ีราคาขายปลีกใหมใชบงัคับ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และผูคาน้ำมันรับทราบและปฏิบัติตามคำส่ังนี้๓๑

๒๗ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนท่ี ๘๙ ก ลงวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
๒๘ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๓ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนท่ี ๘๗ ก ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒๙ พระราชกำหนดแกไขและปองกนัภาวะการขาดแคลนน้ำมนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม ๙๐ ตอนที ่๑๗๖ ลงวันที ่๒๗ ธันวาคม
๒๕๑๖

๓๐ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๓ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนท่ี ๘๗ ก ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

๓๑ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๙/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดมาตรการเพ่ือแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘
ตอนพิเศษ ๙๗ ง ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
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๓.๘ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) (สบพน.) เปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาเงินมาใหกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง
นำไปชดเชยราคาน้ำมันเช้ือเพลิง เพ่ือรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเช้ือเพลิงภายในประเทศไมใหสูงเกินกวาระดับท่ีคณะรัฐมนตรี
กำหนด และดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของกับการบริหารกองทุนพลังงาน๓๒

๓.๙ กรมสรรพสามิต เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเก็บเงินสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงและจายเงินชดเชยจากกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง ในสวนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในประเทศ

๓.๑๐ กรมศุลกากร เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเก็บเงินสงเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงและจายเงินชดเชยจากกองทุน
น้ำมนัเชือ้เพลิง ในสวนของน้ำมนัเช้ือเพลงิทีน่ำเขา

๔. ความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คำแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี และแผนการบรหิารราชการแผนดิน

๔.๑ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๔ (๓) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศปรบัปรงุระบบการจดัเก็บภาษอีากรใหมคีวามเปนธรรมและสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคม
๔.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ขอ ๕.๓ การพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม ขอ ๕.๓.๕ สรางความม่ันคงดานพลังงาน ขอ ๓) กำกับดูแลกิจการพลังงาน
ใหมีราคาท่ีเหมาะสม มีเสถียรภาพ และเปนธรรมตอผูใชและผูจัดหาพลังงาน โดยกำหนดโครงสรางราคาพลังงานท่ีสะทอนตนทุน
ที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม และกำหนดโครงสรางราคาพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงศักยภาพ
การผลิตพลังงานทดแทนของประเทศ ควบคูกับการพิจารณาตนทุนการผลิตเพ่ือสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางย่ังยืน
และมีราคาท่ีเปนธรรมท้ังตอผูผลิตและผูบริโภค

๔.๓ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลกัษณ ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี
๔.๓.๑ นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดำเนินการในปแรก ขอ ๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

และผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ขอ ๑.๗.๑ ชะลอการเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราวเพ่ือใหราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสรางราคาพลังงานทั้งระบบ
ใหมุงสูการสะทอนราคาตนทุนพลังงาน

๔.๓.๒ นโยบายเศรษฐกิจ ขอ ๓.๕ นโยบายพลังงาน ขอ ๓.๕.๓ กำกับราคาพลังงานใหมีความเหมาะสม เปนธรรม
และมุงสูการสะทอนตนทุนท่ีแทจริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้ำมันใหเปนกองทุนสำหรับรักษาเสถียรภาพราคา สวนการชดเชยราคาน้ัน
จะดำเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุม สงเสริมใหมีการใชกาซธรรมชาติมากข้ึนในภาคขนสง และสงเสริมการใชแกสโซฮอลและไบโอดีเซล
ในภาคครัวเรือน

๔.๔ แผนการบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (รฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร นายกรัฐมนตรี)
๔.๔.๑ นโยบายท่ี ๑ นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดำเนินการในปแรก ขอ ๑.๗ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

และผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

๓๒ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนท่ี ๒๖ ก ลงวันท่ี ๒๖
มีนาคม ๒๕๔๖
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๔.๔.๒ นโยบายท่ี ๓ เศรษฐกจิ ขอ ๓.๕ นโยบายพลังงาน

๕. บทวิเคราะหผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของนักวิชาการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
๕.๑ ผลกระทบของการลดราคาน้ำมันโดยการปรับลดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามนโยบายของ

รัฐบาล นางสาวย่ิงลกัษณ ชนิวัตร นกัวิชาการหลายทานไดใหความเห็นวานาจะเปนประโยชนในระยะส้ันมากกวาระยะยาว เน่ืองจาก
ราคาน้ำมันท่ีถูกลงลิตรละ ๓-๘ บาทน้ีเปนเพราะการงดการจัดเก็บเงินเขากองทุนน้ำมัน ไมใชเปนเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลก
ลดลง ดังนั้น หากราคาตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึนราคาขายปลีกในประเทศก็จะตองปรับตัวตาม ราคาน้ำมันท่ีถูกลงมานี้จึงเปนเพียง
ภาวะช่ัวคราว ซึง่อาจสงผลกระทบในดานตาง ๆ ดงันี้

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

- ประชาชนมีคาใชจายดานพลังงานลดลง
โดยเฉพาะในชวงท่ีราคาพลังงานมีความผันผวนมาก

- ตนทุนคาขนสงและราคาสินคาอุปโภคและบริโภคลดลง
เปนเวลา ๓ เดือน

- ประชาชนมีคาใชจายในการเดินทางลดลง
- ขอรองเรียนดานราคาสินคาท้ังจากผูผลิตและผูบริโภคลดลง

กลยุทธ/วธิกีาร

- บริหารจัดการสภาพคลองของกองทุนน้ำมัน โดยการจัดหาเงิน
ใหกองทุนน้ำมนัเชือ้เพลิงจากแหลงทีเ่หมาะสม เพ่ือใชกองทุนน้ำมนั
เปนเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันเช้ือเพลิง
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว

- กำหนดมาตรการภาษีสรรพสามิตเพ่ือทดแทนการชะลอการเก็บเงิน
เขากองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล

เปาประสงคเชิงนโยบาย

๑. ลดคาครองชีพของประชาชน
และสามารถเขาถึงสินคาอุปโภคบริโภค
ไดอยางท่ัวถึงในระดับราคาท่ีเปนธรรม
ทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค

นโยบาย

๑. ชะลอการเก็บเงินเขากองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
บางประเภทช่ัวคราว เพ่ือใหราคา
น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทันที
และปรับโครงสรางราคาพลังงาน
ทั้งระบบใหมุงสูการสะทอน
ราคาตนทุนพลังงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

- ราคาพลังงานในประเทศเปนไปตามกลไกตลาด
และสะทอนตนทุนท่ีแทจริง

กลยุทธ/วธิกีาร

- กำหนดโครงสรางราคาพลังงานท่ีมีความเหมาะสม ทั้งในระยะส้ัน
และระยะยาว พรอมทั้งกำหนดมาตรการอุดหนุนสำหรับ
กลุมประชาชนที่มีความเดือดรอนจากราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงขึ้น

- กำหนดบทบาทและการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง
ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยมุงเนนการลดความผันผวน
ดานราคา และสนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น

เปาประสงคเชิงนโยบาย

๑. ประเทศไทยมีความม่ันคงดานพลังงาน

นโยบาย

๓. กำกับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม
เปนธรรม และมุงสูการสะทอนตนทุน
ทีแ่ทจรงิ โดยปรบับทบาทกองทนุน้ำมนั
ใหเปนกองทุนสำหรับรักษาเสถียรภาพ
ราคา สวนการชดเชยราคาน้ัน
จะดำเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุม
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๕.๑.๑ ราคาน้ำมัน นายมนูญ  ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน ใหความเห็นวาการดำเนิน
นโยบายน้ีจะทำใหราคาน้ำมันขายปลีกลดลงทันที ทำใหคาครองชีพของประชาชนลดลง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจดีขึ้น
และประชาชนมีเงินจับจายใชสอยมากขึ้น๓๓

๕.๑.๒ อัตราเงินเฟอ ธนาคารไทยพาณิชยใหขอมลูวาราคาน้ำมนัทีล่ดลงกระทบตอดชันรีาคาผบูรโิภคท่ัวไป*ประมาณ
รอยละ ๐.๕-๑.๐ จากราคาน้ำมันเบนซิน ๙๕ และ ๙๑ และน้ำมันดีเซลท่ีลดลงรอยละ ๑๖, ๑๕ และ ๑๐ ตามลำดับ สงผลใหดัชนี
ราคาผูบริโภคในหมวดพลังงานลดลงประมาณรอยละ ๕-๑๐ โดยท่ีราคาพลังงานมีสัดสวนประมาณรอยละ ๑๐ ในดัชนี
ราคาผูบริโภคท่ัวไป ดังนั้น การลดลงของราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลจากการประกาศยกเลิกการเก็บเงินเขากองทุนน้ำมัน
จะสงผลใหอัตราเงินเฟอทั่วไปลดลงประมาณ ๐.๕-๑.๐ เหลือรอยละ ๓.๐-๓.๕ แตเงินเฟอพ้ืนฐาน **อาจลดลงไมมากนัก
เพราะมาตรการน้ีเนนชวยดานคาขนสงเปนหลัก แตผูประกอบการอาจไมลดราคาสินคาลงมากนักเพราะยังมีความเส่ียง
ดานตนทุนแรงงานท่ีจะเพ่ิมขึ้น๓๔

๕.๑.๓ ราคาสินคาอุปโภคบริโภค นายยรรยง  พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย และนายพงษศักด์ิ  อัสสกุล รอง
ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย ใหความเห็นวา การปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะยังไมมีผลตอตนทุนและราคาสินคาอุปโภค
บริโภคใหลดลงไดทันที เน่ืองจากน้ำมันเปนเพียงปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอราคาสินคา แตยังมีปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้นดวย เชน
อัตราดอกเบ้ีย คาแรง และคาของเงินบาท นอกจากน้ี นายธนิต  โสรัตน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ยังไดใหความเห็นวา การปรับลดราคาน้ำมันดีเซลแมจะเปนผลดีตอภาคการขนสง เพราะรอยละ ๙๐ ของการขนสงสินคายังใชดีเซล
แตราคาน้ำมันดีเซลท่ีลดลง ๓ บาท จะชวยลดตนทุนขนสงไดเพียงรอยละ ๔ ซึ่งคงไมเพียงพอใหลดราคาสินคาได เพราะตนทุน
คาขนสงคิดเปนรอยละ ๑๐ ของตนทุนท้ังหมด๓๕

๕.๑.๔ ราคาคาโดยสาร นางสุจนิดา  เชดิชยั นายกสมาคมผปูระกอบการรถโดยสารแหงประเทศไทย ใหความเห็นวา
ราคาน้ำมนัดีเซลท่ีลดลงประมาณลิตรละ ๓ บาท แมจะสงผลดีตอภาคการขนสง แตสมาคมฯ จะยังคงราคาคาโดยสารรถทัวรในราคาเดิม
ไปกอน เน่ืองจากอัตราคาโดยสารในปจจุบันคิดคำนวณกับราคาน้ำมันที่ ๒๔.๗๑ บาทตอลิตร แตการท่ีราคาน้ำมันดีเซลลดลง ๓ บาท
ทำใหราคาน้ำมันมาอยูที่ลิตรละ ๒๖-๒๗ บาท ถือวายังอยูในเกณฑอัตราการคำนวณราคาคาโดยสาร สวนกรณีรถโดยสารประจำทาง
ของบรษิทั ขนสง จำกดั หรอื บขส. จะดำเนนิการลดคาโดยสารเปนหนวยแรกในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เน่ืองจากรถโดยสารของ บขส.
มอียเูพียงจำนวนรอยละ ๑๐ สวนท่ีเหลอืเปนรถรวมทีม่สีมาชกิอย ู๔,๐๐๐ ราย จำนวนรถโดยสารรวมกวา ๑๐,๐๐๐ คัน๓๖

๕.๑.๕ โครงสรางราคาน้ำมันและการผลิต นายมนูญ  ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระดานพลังงาน ไดกลาวถึงขอดี
ของนโยบายน้ีวาเปนจดุเริม่ตนของการปรบัโครงสรางราคาน้ำมนั เพราะในอดีตการเก็บเงนิเขากองทุนน้ำมนัจากสดัสวนของการใชเบนซนิ
คอนขางสูง และเปนการนำเงินจากผใูชน้ำมนัเบนซินไปอุดหนุนผใูชกาซแอลพีจแีละดีเซล ซึง่เปนการบิดเบือนโครงสรางราคาน้ำมนั และ
สรางความไมเปนธรรมในกลุมผูใชน้ำมัน ดังนั้น การลดการเก็บเงินเขากองทุนในสวนของน้ำมันเบนซิน จึงถือเปนการเร่ิมตนแกไข
การบิดเบือน แตการดำเนินการมีมิติทางการเมืองมากเกินไป เน่ืองจากเปนการลดการจัดเก็บมากถึง ๗-๘ บาทตอลิตร
ซึ่งมากเกินความจำเปน และกอใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงตามมา ซึ่งรัฐบาลไดกำหนดมาตรการรอบ ๒ คือการลดการเก็บเงิน

๓๓ มติชนออนไลน. วิจารณภารกิจ-นโยบายดวน “พิมพเขียว” ครม. ย่ิงลกัษณ [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.matichon.co.th/daily/view_news.php?
newsid=01p0104070754&sectionid=0101&selday=2011-07-07 (วันท่ีคนขอมูล : ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

* ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป (CPI) คือ การวัดการเปล่ียนแปลงทางดานราคาของสินคาและบริการท่ีใชในการบริโภค เปนดัชนีที่ชี้ใหเห็นถึงภาวะของเงินเฟอ
และยังใชเปนเคร่ืองวดัอำนาจซือ้ของผบูรโิภคอกีดวย

** อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน คือ อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคท่ีคำนวณจากรายการสินคาและบริการ ๒๓๕ รายการ โดยคำนวณจากดัชนี
ราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศท่ีหักรายการสินคากลุมอาหารสด และสินคากลุมพลังงานจำนวน ๙๑ รายการ ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ ๒๕ ของสัดสวน
คาใชจายท้ังหมด ซึง่สนิคาท่ีหกัออกมีความเคล่ือนไหวข้ึนลงบอยตามฤดูกาล และอยนูอกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงิน เหลือแตรายการสินคาท่ีราคา
เคลือ่นไหวตามกลไกตลาด

๓๔ ลดราคาน้ำมนั...เงินเฟอท่ัวไปลดเหลือราว ๓.๐-๓.๕ % แตเงินเฟอพืน้ฐานไมลดมากนกั [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.hooninside.com/community-
detail.php?m=9&id=420 (วันท่ีคนขอมลู : ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๔)

๓๕ จานดวน “ลดเบนซิน-ดเีซล” วัดใจราคาสินคา-คาครองชีพ, มตชิน (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔): ๒
๓๖ เร่ืองเดียวกัน
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เขากองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันแกสโซฮอล เพ่ือเพ่ิมสวนตางราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล เพ่ือใหประชาชน
หันกลับมาใชน้ำมันแกสโซฮอลเพ่ิมขึ้นเชนเดิม นอกจากน้ี กระทรวงพลังงานยังไดใหขอมูลวาในระยะยาวเม่ือมีการปรับโครงสราง
ราคาพลังงานแลว ราคาพลังงานทุกชนิดจะสะทอนตามตนทุนท่ีแทจริง ไมเกิดการบิดเบือนดานราคาพลังงาน หรือ Cross Over คือ
ไมเกิดการนำเงินท่ีเก็บจากน้ำมันเบนซินไปชดเชยราคากาซแอลพีจี และชวยลดการลักลอบสงออกแอลพีจีไปตางประเทศ
เน่ืองจากราคาในประเทศไทยมีราคาถูกกวาประเทศเพ่ือนบานอีกดวย๓๗

๕.๑.๖ พฤติกรรมการใชน้ำมัน นายสมภพ  มานะรังสรรค อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และนายมนูญ  ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระดานพลังงาน ใหความเห็นวาการลดการเก็บเงินเขากองทุนน้ำมัน
ในปริมาณมากเชนนี้จะทำใหราคาน้ำมันถูกลงคอนขางมาก จึงมีความเสี่ยงท่ีประชาชนจะเกิดพฤติกรรมการใชน้ำมันแบบไมประหยัด
และใชน้ำมันในปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ทำใหตองนำเขาน้ำมันจากตางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล
ทีม่าจากน้ำมนัดิบ ซึง่ประเทศไทยยังตองนำเขาเกือบรอยละ ๑๐๐๓๘

๕.๑.๗ นโยบายสงเสรมิการใชพลงังานทดแทน๓๙ โดยอาจเปนการทำลายนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนท่ีเกิดข้ึน
ตั้งแตป ๒๕๔๖ และไดรับการสานตอเรื่อยมาจนสามารถเพ่ิมปริมาณการใชเชื้อเพลิงท่ีเปนพลังงานทดแทนโดยเฉพาะน้ำมันแกสโซฮอล
ไดมากข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งกระทรวงพลังงานไดมีการกำหนดแผนสงเสริมการใชพลังงานทดแทนฉบับใหมระยะเวลา ๑๕ ป โดยต้ังเปา
ใหมกีารใชพลงังานทดแทนรอยละ ๒๐ เมือ่สิน้ป ๒๕๖๕

๕.๑.๗.๑ ผลกระทบตอบริษัทน้ำมันตาง ๆ ภายใตนโยบายพลังงานทดแทน บริษัทน้ำมันไดปรับตัว
เปลีย่นแผนการผลิตและการตลาดเพ่ือรองรบัการจำหนายน้ำมนัแกสโซฮอล เพราะเช่ือมัน่วารฐับาลจะจรงิจงักับนโยบายน้ี บางบรษิทั เชน
บางจาก ซึ่งมีสถานีบริการน้ำมันท่ัวประเทศ ๖๐๐ แหง ไมจำหนายน้ำมันเบนซิน แตจำหนายแกสโซฮอลอยางเดียว บริษัทเชลล
ลดการจำหนายน้ำมันเบนซินโดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน ๙๑ ลง และเพ่ิมหัวจายน้ำมันแกสโซฮอล โดยมีแรงจูงใจที่สำคัญคือ ราคา
ทำใหจำนวนผใูชแกสโซฮอลในปจจบุนัมมีากกวาผใูชน้ำมนัเบนซินในสัดสวนรอยละ ๗๐:๓๐

ดังนั้น เม่ือรัฐบาลลดราคาน้ำมันเบนซินโดยการงดเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันทำใหราคาน้ำมัน
เบนซินกับน้ำมันแกสโซฮอลในปจจุบันไมตางกันมาก จึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอนโยบายพลังงานทดแทน เน่ืองจากผูบริโภค
จะเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใชน้ำมันเบนซินแทนแกสโซฮอลเพราะราคาแทบจะไมตางกันเมื่อหักลบกับอัตราการสิ้นเปลือง
เม่ือใชแกสโซฮอลซึ่งสิ้นเปลืองมากกวาเบนซินประมาณรอยละ ๕

๓๗ มนูญ ศริวิรรณ,  “การปรับโครงสรางราคาพลังงาน ตองทำใหครบวงจร”, ฐานเศรษฐกิจ (๗ กันยายน ๒๕๕๔).
๓๘ ขาวสดรายวัน. ผลด-ีผลเสยีนโยบายลดราคาน้ำมนั [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2Iyd3dNak13

TURnMU5BPT0=%C2%A7ionid=TURNd05BPT0=&day=TWpBeE1TMHdPQzB6TUE9PQ== วันท่ีคนขอมูล : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔)
๓๙ ผูจัดการออนไลน. ทำทันที ลดราคาน้ำมัน พังทันที พลังงานทดแทน [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?

NewsID=9540000108624 (วันท่ีคนขอมูล : ตุลาคม ๒๕๕๔)
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๕.๑.๗.๒ ผลกระทบตอธุรกิจเอทานอลและเกษตรกรไรออยและไรมัน ธุรกิจเอทานอลมีการลงทุน
เพราะม่ันใจในนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทนของรัฐบาล โดยในสมัยรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
(๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕) เห็นชอบแนวทางการสงเสริมเอทานอลเปนเช้ือเพลิง และมติคณะรัฐมนตรี (๒ กันยายน ๒๕๔๖)
เห็นชอบยุทธศาสตรพลังงานเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดยกำหนดใหมกีารใชเอทานอลเปนเช้ือเพลิงวันละ
๓ ลานลิตร ภายในป ๒๕๕๔ เพ่ือทดแทนน้ำมันในภาคขนสง๔๐ ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (๙ ธันวาคม ๒๕๔๖) เห็นชอบ
ใหมยุีทธศาสตรการสงเสรมิน้ำมนัแกสโซฮอลโดยกำหนดใหมกีารใชเอทานอลวันละ ๑ ลานลิตร ในป ๒๕๔๙ เพ่ือทดแทนสาร MTBE* ใน
น้ำมนัเบนซิน ๙๕ และเห็นชอบใหตัง้คณะทำงานรวมระหวางกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพ่ือกำหนดมาตรการสงเสริมการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล และสนับสนุนแผนการจัดการดานวัตถุดิบ ตลอดจนรูปแบบการนำไปสู
การปฏิบตัทิีช่ดัเจน ปจจบัุนมีผผูลติเอทานอลรวม ๑๙ ราย มกีำลังการผลิตรวม ๒.๙๕ ลานลิตรตอวัน ผลิตจรงิเพียง ๑.๔ ลานลิตรตอวัน
โดยเปนระดับการผลิตท่ีเพียงพอตอความตองการภายในประเทศท่ีมปีระมาณวันละ ๑.๘ ลานลิตร การเกิดข้ึนของอุตสาหกรรมเอทานอล
มีสวนยกระดับราคาออยและมันสำปะหลังใหสูงขึ้น เพราะไดนำมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เมื่อนโยบายพลังงานทดแทน
ถูกทำลาย ผูที่อยูในหวงโซการผลิตท้ังท่ีเปนกลุมทุนอยางโรงงานเอทานอลและเกษตรกรชาวไรออย ไรมัน ก็ตองไดรับความเดือดรอน
ไปดวย๔๑

๕.๑.๘ วิธีการเช็กสต็อกน้ำมันคงคาง และการจายเงินชดเชยใหแกผูคาน้ำมัน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม
แกทุกฝาย๔๒

๕.๑.๙ ผลกระทบตอกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปจจุบันกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงยังคงมีเงินไหลเขาไปสะสมจากการ
เก็บเงินจากผูใชกาซหุงตมหรือแอลพีจี ๑.๓๐ บาทตอกิโลกรัม หรือคิดเปนรายไดเดือนละ ๔๕๑ ลานบาท ขณะท่ีมีเงินสดอยู ๑๖,๗๐๗
ลานบาท เมื่อคิดรวมกับเงินท่ีไหลออกจากการงดเก็บเงินเขากองทุนในสวนของน้ำมันเบนซิน ดีเซล และแกสโซฮอล ซึ่งมีมูลคา ๔,๖๐๐
ลานบาท เงินสดที่มีอยูจะสามารถใชไปไดถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เทาน้ัน ดังนั้น หากรัฐบาลยังคงมีนโยบายงดเก็บเงินเขากองทุน
น้ำมนัตอไปก็จำเปนจะตองกเูงินมาเพ่ือชดเชยภาระการตรึงราคากาซเอ็นจวีีเดือนละ ๔๐๐ ลานบาท และแอลพีจอีกีเดือนละกวา ๓,๖๐๐
ลานบาทตอภาระน้ี ยังไมรวมหนีท้ีต่ดิคางอยทูี ่ปตท. ซึง่ตองชวยรัฐชดเชยราคากาซท้ัง ๒ ชนดิน้ีมากอนเปนวงเงินรวม ๑๕,๐๐๐ ลานบาท๔๓

๕.๑.๑๐ ผลกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยว นายศิษฏิวัชร  ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว
ใหความเห็นวา ภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวอาจยังไมเห็นผลทันทีเพราะตองใชระยะเวลา ๕-๖ เดือนเปนอยางนอย
เน่ืองจากรัฐบาลยังไมมีความชัดเจนเก่ียวกับระยะเวลาของการลดราคาน้ำมัน ประกอบกับราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนอยู
และผูประกอบการทัวรสวนใหญที่ ใชน้ำมันดีเซลเห็นวาผลตางระหวางราคาท่ีลดกับตนทุนเดิมไมแตกตางกันมาก  ดังน้ัน
ภาคธุรกิจทัวรโดยรวมจึงคงดำเนินธุรกิจตามปกติตอไป ท้ังน้ี การลดราคาน้ำมันหากเปนการดำเนินการในระยะยาวอาจทำให
ตนทุนทัวรยืดหยุนไดเพียงเล็กนอย ประชาชนอาจไดโอกาสจากราคาทัวรที่ปรับลงไดเล็กนอย แตอาจไมถึงข้ันชัดเจนจนเกิดแรงกระตุน
ใหประชาชนสนใจทองเท่ียวมากข้ึน นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาในภาพรวมของอุตสาหกรรมทองเท่ียวก็ยังไมไดรับผลจากนโยบาย
ลดราคาน้ำมันเทาท่ีควร เน่ืองจาก ทั้งภาคการโรงแรม รานอาหาร สินคา สถานท่ีทองเท่ียว มีแนวโนมตองปรับข้ึนราคาตามปจจัย
ทางเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลที่กำหนดคาแรงข้ันต่ำวันละ ๓๐๐ บาท และเงินเดือนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาทของผูจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี๔๔

๔๐ สรปุผลการประชุมยทุธศาสตรสงเสริมแกสโซฮอล วันจนัทรที ่๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ หองประชุม ๖๐๓ ชัน้ ๖ อาคาร ๗ กระทรวงพลังงาน เอกสารประกอบ
หนังสอืกระทรวงพลังงาน ดวนท่ีสดุ ที ่พน ๐๑๐๐/๔๒๔๓ เร่ือง ยุทธศาสตรสงเสริมแกสโซฮอล ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖

* สาร MTBE หรอื Methyl Tertiary Butyl Ether เปนสารเคมท่ีีมอีอกซเิจนเปนองคประกอบ ในอตุสาหกรรมโรงกล่ันน้ำมนัปโตรเลียมไดมกีารนำสารดงักลาว
มาใชกันอยางแพรหลาย โดยเติมลงในน้ำมันเบนซินเพ่ือชวยลดปริมาณกาชคารบอนมอนนอกไซดที่ออกมาจากไอเสียของรถยนต และชวยเพ่ิมคาออกเทน
ของน้ำมันแทนสารตะก่ัว แตเน่ืองจากมีการวิจัยพบวา MTBE เปนสารเคมีท่ีทำใหน้ำใตดินเปนพิษ จึงมีการรณรงคใหยกเลิกการใชสาร MTBE ผสม
ในน้ำมนัเช้ือเพลิง ซึง่ในปจจบุนัมหีลายประเทศท่ีไดยกเลิกการใชสาร MTBE แลวเชนในบางรัฐของสหรฐัอเมรกิา

๔๑ มติคณะรัฐมนตรี (๙ ธันวาคม ๒๕๔๖) เร่ือง ยุทธศาสตรสงเสริมแกสโซฮอล ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๘๗๐๘
ลงวนัท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

๔๒ Voice TV. ปรบัลดราคาน้ำมนั.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://news.voicetv.co.th/business/17118.html (วันท่ีคนขอมลู : ตลุาคม ๒๕๕๔)
๔๓ หนังสือพิมพไทยรัฐ. มหากาพยกองทุนน้ำมนั ขาวเศรษฐกิจไทยรัฐ วันจันทรที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๔๔ จานดวน “ลดเบนซิน-ดีเซล” วัดใจราคาสินคา-คาครองชีพ, มติชน
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๕.๒ ขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการปรับโครงสรางราคาน้ำมัน ศ. ดร.พรายพล คุมทรัพย นักวิชาการ
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา โครงสรางราคาขายปลีกผลิตภัณฑน้ำมันในปจจุบันยังมีขอบกพรองสำคัญคือ
มีการอุดหนุนราคาสำหรับกาซหุงตมมากเกินไป เปนการตรึงราคาขายปลีกไวต่ำจนทำใหมีการบริโภคในปริมาณท่ีมากเกินไป
และเปนการใชเชื้อเพลิงที่ไมมีประสิทธิภาพในสาขาขนสงและโรงงานอุตสาหกรรม จนตองนำเขาจากตางประเทศเพ่ือมาเสริมปริมาณ
ที่สามารถกล่ันหรือแยกกาซไดในประเทศ ในขณะเดียวกันก็ทำใหกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงตองจายเงินชดเชยออกไปเปนจำนวนมาก

แนวทางการกำหนดโครงสรางราคาน้ำมันท่ีเหมาะสมควรมีลักษณะและคุณสมบัติที่สอดคลองกัน ไดแก
สงเสริมการใช น้ำมันอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ สงเสริมผลิตภัณฑน้ำมันท่ีใช วัตถุดิบซึ่ งผลิตไดในประเทศ
โดยเฉพาะอยางย่ิงแกสโซฮอลและไบโอดีเซล สงเสริมการใชเชื้อเพลิงท่ีมีผลในการบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน ดำเนินการใหแบบแผน
การบริโภคและแบบแผนการกล่ันน้ำมันสอดคลองกัน โดยไมทำใหประเทศตองนำเขาหรือสงออกผลิตภัณฑน้ำมันมากเกินไป นอกจากน้ี
ภาครัฐควรเก็บรายไดภาษีจากการใชผลิตภัณฑน้ำมันในอัตราท่ีเหมาะสม โดยอาจตองเขาแทรกแซงการกำหนดราคาขายปลีก
ผลติภัณฑน้ำมนัใหราคาขายปลีกผลิตภัณฑน้ำมนัควรสะทอนตนทุนท่ีแทจรงิ ไมควรตรึงราคาน้ำมนั ท้ังท่ีเปนราคาขายปลีก ราคาขายสง
และราคา ณ โรงกลั่น เพราะการตรึงราคาสวนใหญเปนการกดราคาไวต่ำ จนทำใหการใชพลังงานไมมีประสิทธิภาพ ควรลอยตัว
ราคาน้ำมันใหสามารถเคลื่อนไหวข้ึนลงไปไดตามราคาตลาดโลก ยกเวนในกรณีที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนข้ึนลง
อยางมาก ภาครัฐก็อาจเขาแทรกแซงราคาโดยใชกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือลดความผันผวนดังกลาวในระยะส้ัน

นอกจากน้ี ราคา ณ โรงกลัน่ของผลติภณัฑน้ำมนัตาง ๆ ควรเทากบัราคานำเขา เชน ราคา ณ โรงกล่ันท่ีสงิคโปร
เพ่ือสงเสริมโรงกล่ันในประเทศสามารถแขงขันกับโรงกล่ันท่ีมีประสิทธิภาพในระดับสูงได พรอมทั้งใหมีการเก็บภาษีน้ำมันและ
ผลิตภัณฑน้ำมันท่ีสอดคลองกับสภาวะของตลาดท่ีเกิดข้ึน โดยรวมตนทุนภายนอกอ่ืน ๆ เขาไป เพ่ือใหระดับราคาน้ำมันอยูในระดับ
ที่สะทอนถึงประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร การกำหนดคาการตลาดรวมคาใชจายท้ังหมดบวกกำไรในการทำธุรกิจของผูคาปลีก
น้ำมันดวย การกำหนดเปาหมายกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงใหสามารถเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงไดรายรับที่มากกวาจำนวนเงิน
ที่ตองใชในการชดเชยออกไป เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีกและใชลดความผันผวนของราคาขายปลีกไมใหปรับเปลี่ยนข้ึนลง
ตามราคาตลาดโลก การกำหนดชวงหางของราคาผลิตภัณฑน้ำมันในกลุมที่สามารถทดแทนกันไดใหมีราคาแตกตางพอสมควร
เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชน้ำมันในประเภทท่ีภาครัฐสงเสริม

การกำหนดนโยบายและราคาพลังงานท่ีเหมาะสมตอประเทศไทยเปนแนวทางสำคัญในการพัฒนาโครงสราง
การบริโภคและจัดสรรพลังงานใหเพียงพอตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนครัวเรือนตาง ๆ ในประเทศไทย
โดยจำเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐในการบรรจุเปนวาระแหงชาติเพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนรับผิดชอบดานพลังงาน
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ดำเนินการ และสรางผลสัมฤทธ์ิใหเกิดข้ึนจริง๔๕

๔๕ สถาบันวิจยัพลังงาน ผนึกนักวิชาการ ชีแ้นวทางปรับโครงสรางราคาพลังงาน วอนภาครัฐเผยโครงสรางราคาพลังงานแทจรงิ [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :
http://www.newswit.com/nrg/2012-05-04/3237da911c199cd51d90876446a8d939/ (วันท่ีคนขอมูล : มิถุนายน ๒๕๕๕)

ผปูระมวล : นางสุกัญญา  ถิรสัตยาพิทักษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ผตูรวจสอบ : นางสาววันนภิศ  จารสุมบตัิ
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและประสานงาน
คณะรัฐมนตรี
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คดัเลือกโดย ปญญาพล  ศรแีสงแกว และนันทนภัส  สงัวรประเสรฐิ

เรือ่ง ขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง
(ระยะที ่๑๐)
คณะรฐัมนตรีไดประชมุปรกึษาเม่ือวนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ลงมตวิา
๑. เห็นชอบทัง้ ๒ ขอ ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี้

๑.๑ ใหความเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทางตอไป
เปนระยะท่ี ๑๐ ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม จนสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ท้ังน้ี การดำเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายตามมาตรการดังกลาว มีดังน้ี

๑.๑.๑ มาตรการลดคาใชจายเดนิทางรถโดยสารประจำทาง : ดำเนนิการผานองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ
โดยรัฐรับภาระคาใชจายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน ๘๐๐ คันตอวัน ใน ๗๓ เสนทาง ใหบริการแกประชาชน
โดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งไดประมาณการคาใชจายในวงเงินจำนวน ๑,๒๐๘ ลานบาท

๑.๑.๒ มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ : ดำเนินการผานการรถไฟแหงประเทศไทย โดยรัฐ
รบัภาระคาใชจายการจัดรถไฟชัน้ ๓ เชงิสงัคม จำนวน ๑๖๔ ขบวนตอวนั และรถไฟชัน้ ๓ ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย จำนวน
๘ ขบวนตอวัน ใหบรกิารแกประชาชนโดยไมเสยีคาใชจาย ซึง่ไดประมาณการคาใชจายในวงเงินจำนวน ๔๕๘ ลานบาท

ทั้งน้ี ใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแหงประเทศไทยกูเงินเพ่ือชดเชยการดำเนินการตามมาตรการ
ดังกลาว โดยใหกระทรวงการคลังเปนผูค้ำประกันเงินกูและใหสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายเพ่ือชดเชย
เงินตนและดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแหงประเทศไทยสำหรับการดำเนินมาตรการดังกลาว
ตอไป โดยในกรณีขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพท่ีไดกำหนดใหไดรับชดเชยคาใชจายการดำเนินมาตรการตามตนทุนท่ีแทจริงน้ัน
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพจะตองจดัใหมกีารตรวจสอบจากผปูระเมินอสิระ เพ่ือใหการชดเชยมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

๑.๒ ใหกระทรวงคมนาคมเรงดำเนินการศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการการลดคาครองชีพดานการเดินทาง
ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป
โดยงบประมาณสำหรับการดำเนนิการตามมาตรการท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามความเห็นของสำนกังบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงคมนาคม
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดำเนินการดวย

๒. มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาตรวจสอบและติดตามการกำหนดเสนทางและชวงเวลาการปลอย
ขบวนรถของการรถไฟแหงประเทศไทยและรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตามมาตรการลดภาระคาครองชีพของ
ประชาชนดานการเดินทางใหสอดคลองกับจำนวนผูโดยสารและเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูใชบริการดวย

ทีม่า : หนังสือสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสุด ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๓ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สรุปผลการตัดสินใจ

ของคณะรัฐมนตรี

ทีส่ำคญั
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เรือ่ง ปรบัปรงุมติคณะรฐัมนตรีเรือ่ง การเชารถยนตมาใชในราชการ
คณะรฐัมนตรีไดประชมุปรกึษาเม่ือวนัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ลงมตวิา
๑. เห็นชอบการปรับแกไขหลักเกณฑและแนวทางในการเชารถยนตมาใชในราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

๑.๑ กำหนดระยะเวลาการทำสัญญาเชารถยนตมาใชในราชการเปนระยะเวลา ๕ ป
๑.๒ ปรับปรุงหลักเกณฑในการคำนวณอัตราคาเชารถยนตจากอัตราเดิม ปรับลดลงประมาณรอยละ ๑๐ เพ่ือใหเกิด

ความคุมคาและประหยัดงบประมาณของทางราชการสูงสุด
๒. มอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปพิจารณารวมกับสำนักงบประมาณและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ เก่ียวกับรถยนตทีน่ำมาใชในราชการ เชน การจางพนักงานขับรถ การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการของพนักงานขับรถท่ีจางจากภายนอก (outsource) และการดำเนินการสำหรบัรถราชการท่ีมอีายุใชงานนาน เชน ใชงานมาเกินกวา
๑๐ ป และยังไมสามารถจดัหารถยนตใหมทดแทน เปนตน และหากจำเปนตองปรบัปรงุแกไขขอกฎหมาย ระเบยีบหลกัเกณฑทีเ่ก่ียวของ
ก็ใหดำเนินการ แลวใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

ตอมาในคราวประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เลขาธิการคณะรัฐมนตรเีสนอวา ตามทีค่ณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ (เร่ือง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง การเชารถยนตมาใชในราชการ) ในสวนของขอ ๑
“๑. เห็นชอบการปรับแกไขหลักเกณฑและแนวทางในการเชารถยนตมาใชในราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ” นั้น
ขอเท็จจริงปรากฏวา มีสวนราชการหลายแหงไดมีการสอบราคาและ/หรืออยูระหวางการดำเนินการตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจาง
หรือที่สำนักงบประมาณไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหเชารถยนตเปนระยะเวลา ๓ ป ไปกอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีมติแลว
และอยูระหวางการดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ัน เพ่ือใหการเชารถยนตมาใชในราชการของสวนราชการตาง ๆ ท่ีไดเร่ิมดำเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไปแลวกอนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕) รวมทั้งเพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือการดังกลาวเปนไปดวยความรวดเร็ว จงึเห็นควรเพ่ิมเติมขอความมติคณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี ๒๔ เมษายน
๒๕๕๕ (เร่ือง การเชารถยนตมาใชในราชการ) ในสวนของขอ ๑. เปนวา “๑. เหน็ชอบการแกไขหลกัเกณฑและแนวทางในการเชารถยนต
มาใชในราชการตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ยกเวนกรณีการเชารถยนตของสวนราชการท่ีไดเริม่ดำเนนิการตามกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม หรือท่ีสำนักงบประมาณ
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหเชารถยนตเปนระยะเวลา ๓ ป ไปกอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีมติ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕) ก็ให
ดำเนินการตอไปไดตามหลักเกณฑเดิม”
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

ทีม่า : หนังสือสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๔ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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๓๐ บาท
รกัษาทกุโรค

สรปุสาระสำคญัโดยยอ :

เร่ือง

 พัฒนาระบบประกันสขุภาพ (๓๐ บาท รกัษาทกุโรค)

ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยมีความหลากหลายจนกอใหเกิดความเหล่ือมล้ำดานสิทธิประโยชน
ในการเขารบับรกิารดานสาธารณสุขของประชาชน และยังมปีระชาชนบางสวนท่ีไมมหีลกัประกันสขุภาพใด ๆ เลย จนกระท่ังในป
๒๕๔๔ ไดมีการเปล่ียนแปลงระบบหลักประกันสุขภาพคร้ังสำคัญ โดยเกิดขึ้นเม่ือไดมีการนำนโยบายการสรางหลักประกัน
สขุภาพถวนหนา หรอืชือ่ทีเ่รียกติดปากวา “๓๐ บาท รกัษาทุกโรค” กำหนดเปนนโยบายเรงดวนของรฐับาล พันตำรวจโท ทกัษิณ
ชนิวัตร เพ่ือใหประชาชนไดรบัสวสัดกิารดานการรักษาพยาบาล สามารถเขาถึงบรกิารสาธารณสุขทีไ่ดมาตรฐาน โดยกำหนดให
มีการจายรวมในการรักษาพยาบาลเปนเงิน ๓๐ บาทตอครั้ง

ในชวงเร่ิมตนไดมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
เพ่ือใหมีความคลองตัวในการดำเนินการเตรียมการชวงระยะเปล่ียนผาน กอนท่ีจะมีกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พรอมทัง้มคีำสัง่แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายสรางหลกัประกันสุขภาพแหงชาตแิละคณะกรรมการบรหิารหลักประกันสขุภาพแหงชาติ
ตามระเบียบฯ เพ่ือความรวดเร็วในการจัดการและสามารถปฏิบัติการไดทันที ตอมาไดมีการออกพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และจัดตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติขึ้นเปนองคกรของรัฐ เพ่ือทำหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเปนผูกำหนดนโยบายในการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยมีการพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพมาโดยตลอด พัฒนาในสวนของคุณภาพและมาตรฐานของบริการสาธารณสุข พัฒนาในสวนของชุด
สิทธิประโยชน เพ่ือใหประชาชนสามารถเขารับบริการดานสาธารณสุขไดอยางเทาเทียม

ในป ๒๕๔๙ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดประกาศใหยกเลิกการเก็บเงินรวมจายในการรักษา
พยาบาล ๓๐ บาทตอครั้ง และดำเนินนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศ ๔๘ ลานคน ซึ่งตอมารัฐบาล
นายอภิสทิธ์ิ  เวชชาชีวะ ไดสานตอจากรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ  จลุานนท

ป ๒๕๕๕ รฐับาล นางสาวย่ิงลกัษณ  ชนิวัตร นายกรัฐมนตรมีนีโยบายใหนำการจายรวมในการรักษาพยาบาลเปนเงิน
๓๐ บาทตอครัง้มาใชอกีคร้ัง และดำเนินการบูรณาการการทำงานรวมกันของ ๓ กองทุนประกันสขุภาพ ประกอบดวย กองทุน
ประกันสังคม กองทุนสวัสดิการขาราชการ และกองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำระหวาง ๓ กองทุน
ประกันสขุภาพ ในเร่ืองของสิทธิประโยชนหลกัท่ีจะครอบคลุมการรักษาทุกโรคท่ีจำเปน และการไดรบัสิทธิการบริการข้ันพ้ืนฐาน
อยางเทาเทียมกันโดยอยูบนพ้ืนฐานตามหลักการของแตละกองทุน ตลอดจนการรักษาพยาบาลในกรณีท่ีประชาชนเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ซึ่งเริ่มใหบริการประชาชนพรอมกันท่ัวประเทศเม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เปนตนไป ภายใตนโยบายเดียวกันคือ
“เจบ็ปวยฉุกเฉิน ถึงแกชวิีต ไมถูกถามสทิธ์ิ รกัษาทนัที ทกุท่ีทุกคน”

สวนราชการผรูบัผดิชอบหลกั : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

สวนราชการทีเ่กีย่วของ : สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม

ประมวล

มตคิณะรัฐมนตรี
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๑ การสาธารณสขุไทย ๒๕๔๘-๒๕๕๐. เขาถึงไดจาก: http://www.moph.go.th/ops/health_50/2548_2550.html (วันท่ีคนขอมูล: พฤศจิกายน  ๒๕๕๔)
๒ มตคิณะรัฐมนตร ี (๒๐ มนีาคม ๒๕๔๔) เร่ือง โครงการสรางหลักประกันสขุภาพถวนหนา ตามหนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร ๐๒๐๕/ว(ล) ๒๔๒๕

ลงวนัท่ี ๒๘ มนีาคม ๒๕๔๔
๓ โปรดดูเชิงอรรถ ๒ ขางตน
๔ มตคิณะรัฐมนตร ี(๑๑ มถุินายน ๒๕๔๕) เร่ือง รายงานผลการดำเนินโครงการสรางหลักประกันสขุภาพถวนหนา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕ ตามหนังสอื

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๕/๗๑๕๓ ลงวันท่ี ๑๒ มถุินายน ๒๕๔๕

๑. ความเปนมาและหลักการในการดำเนินการ
๑.๑ กอนการเปลีย่นแปลงระบบหลกัประกันสขุภาพ (กอนป ๒๕๔๔)๑

การประกันสุขภาพหรือการจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลใหแกประชาชนในประเทศไทย
มหีลากหลายรูปแบบและมคีวามเหลือ่มล้ำดานสทิธิประโยชนในการเขารบับรกิารดานสาธารณสุขของประชาชนสรปุในภาพรวม
กอนการเปลี่ยนแปลงระบบหลักประกันสุขภาพคร้ังใหญในป ๒๕๔๔ ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพดังนี้

๑.๑.๑ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ขาราชการบำนาญ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
บุคคลในครอบครัว

๑.๑.๒ ระบบประกันสังคมภาคบังคับสำหรับลูกจางในสถานประกอบการภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๑.๑.๓ ระบบสงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูล เชน โครงการสวัสดิการ
ประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) โครงการบัตรประกันสุขภาพ (บตัร ๕๐๐ บาท) เปนตน

๑.๑.๔ การประกันสขุภาพเฉพาะดาน เชน พระราชบัญญัตผิปูระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๑.๕ ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน

๑.๒ รฐับาล พนัตำรวจโท ทักษิณ  ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี
ความเหลื่อมล้ำดานสิทธิประโยชนในการเขารับบริการดานสาธารณสุขของประชาชน เปนท่ีมาของโครงการ

สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาสำหรับประชาชนชาวไทย (๓๐ บาทรักษาทุกโรค)๒ ซึ่งเปนโครงการตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล พันตำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวัตร ทีไ่ดแถลงนโยบายตอรฐัสภา เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ เพ่ือใหประชาชนไดรบั
สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงและเทาเทียม โดยกำหนดใหมี
การจายรวมในการรักษาพยาบาลเปนเงิน ๓๐ บาทตอครั้งโดยมีวัตถุประสงคการดำเนินการ๓ ดังน้ี

๑.๒.๑ สรางความเสมอภาคในการกระจายภาระคาใชจายและมาตรฐานดานการดูแลสุขภาพ โดยมีกองทุน
ประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูดูแลในเรื่องงบประมาณและคารักษาพยาบาลของประชาชนเมื่อเจ็บปวย

๑.๒.๒ สรางระบบสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา และมีสถานพยาบาล
ที่มีคุณภาพอยูใกลชิดกับประชาชน

๑.๒.๓ มกีารจดัสรรงบประมาณใหสถานพยาบาลตามจำนวนประชาชนทีม่ารบับรกิาร เพ่ือใหเกิดการแขงขัน
การพัฒนาใหเปนท่ีพึงพอใจของประชาชน

๑.๒.๔ สถานพยาบาลมุงเนนการปองกัน และสงเสริมสุขภาพเพ่ือใหประชาชนไมเจ็บปวย และสงเสริม
สุขภาพเพ่ือใหประชาชนไมเจ็บปวยหรือเจ็บปวยนอยท่ีสุด

ทัง้น้ี ไดเร่ิมดำเนนิโครงการภายใตนโยบายรัฐบาลท่ีชือ่วา “โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค” ระยะที ่๑ เมือ่วันท่ี
๑ เมษายน ๒๕๔๔ นำรองในพ้ืนท่ี ๖ จงัหวัด ประกอบดวย จงัหวัดปทุมธานี สมทุรสาคร นครสวรรค พะเยา ยโสธร และยะลา
โดยสถานพยาบาลท่ีเขารวมใหบริการเปนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตอมาเมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๔
ไดดำเนินโครงการในระยะท่ี ๒ ขยายพ้ืนท่ีดำเนินงานอีก ๑๕ จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดนนทบุรี สระบุรี สระแกว เพชรบุรี
สรุนิทร นครราชสมีา หนองบวัลำภู อุบลราชธาน ีอำนาจเจรญิ ศรสีะเกษ สุโขทัย แพร เชยีงใหม ภูเก็ต และนราธิวาส ตอมาเมือ่วนัท่ี
๑ ตลุาคม ๒๕๔๔ ไดดำเนนิโครงการในระยะท่ี ๓ โดยขยายครอบคลุม ๕๕ จงัหวัดท่ัวประเทศและ ๑๔ เขตของกรุงเทพมหานคร
และเมื่อวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๕ ไดดำเนินโครงการในระยะที่ ๔ โดยขยายพ้ืนท่ีดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ิมอีก
๒๕ เขต๔
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๕ คณะกรรมการพัฒนาหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, “บนัทึกการประชุมคณะกรรมการพฒันาหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, ครัง้ท่ี ๑๔/๒๕๔๙,” ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙,
เขาถึงไดจาก: http://nhsofront.nhso.go.th/FrontEnd/page-about_resolution.aspx (วันท่ีคนขอมลู: ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๔)

๖ รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท ตุลาคม ๒๕๔๙-ธันวาคม ๒๕๕๐, หนาท่ี ๑๓๕
๗ มตคิณะรฐัมนตร ี(๒๔ มนีาคม ๒๕๕๒) เรือ่ง ผลการดำเนนิงานการสรางหลกัประกนัสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ ๒๕๕๑ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๐-๓๐ กันยายน

๒๕๕๑) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๕๑๘๕ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒

ในชวงเร่ิมดำเนินโครงการไดมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ พรอมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และคณะกรรมการบริหาร
หลักประกันสุขภาพแหงชาติตามระเบียบดังกลาว เพ่ือใหมีความคลองตัวในการดำเนินการเตรียมการชวงระยะเปล่ียนผาน
กอนที่จะมีกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ตอมาในป ๒๕๔๕ ไดมีการออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) และจัดต้ังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ข้ึนเปนองคกรของรัฐ
เพ่ือทำหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และคณะกรรมการควบคุมคณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเปนผกูำหนดนโยบายในการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เพ่ือใหประชาชนไทยทุกคนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจำเปนตอสุขภาพและการดำรงชีวิตท่ีมีมาตรฐาน อยางท่ัวถึง
และเปนธรรม โดยไมตองกังวลในเรื่องภาระคาใชจาย

๑.๓ รฐับาล พลเอก สรุยทุธ  จุลานนท นายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห งชาติมีมติ

ใหยกเลิกคาธรรมเนียม ๓๐ บาทตอครั้งของโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา๕ ตอมารัฐบาลไดเพ่ิมอัตราเหมาจายรายหัวเปน ๒,๑๐๐ บาท
ตอประชากร รวมท้ังขยายสิทธิประโยชนผูปวยไตวายระยะสุดทาย
โดยจะคุมครองการผาตัดปลูกถายไตในกรณีที่ไดรับบริจาค และ
การลางไตผานชองทองอยางตอเน่ือง มผีลตัง้แตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๑
ในจังหวัดท่ีมีความพรอม ๒๓ จังหวัด และไดขยายใหครบทุกจังหวัด
ภายใน ๑ ป ในสวนของการบริหารงบประมาณเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดปรับระบบ
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเนนหนักงบประมาณเพ่ือการบริหารงาน
ในระดับพ้ืนทีใ่หมากข้ึน และงบประมาณเพ่ือการจัดต้ังกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตำบล๖

ใ น ส ว น ข อ ง ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดดำเนินโครงการตรวจประเมินการปฏิบตังิาน
บรกิารการแพทยฉกุเฉินป ๒๕๕๑ เปนโครงการจัดทำข้ึนเพ่ือกระตนุใหเกิด
ระบบการทบทวนและพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยางตอเน่ืองในระดับจังหวัด
และดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตชนบท ทำใหเกิดศูนยแพทยชุมชนแบบมีแพทยใหบริการประจำ
และเต็มเวลาเพ่ิมขึ้นทุกป จาก ๘๘ แหง ในป ๒๕๔๙ เปน ๑๖๔ แหง ในป ๒๕๕๑ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง
มีอัตราสวนผูปวยนอกโรงพยาบาลตอผูปวยนอกในสถานีอนามัย/หนวยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลในโครงการลดลง
เม่ือเทียบกับโรงพยาบาลนอกโครงการ๗
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๘ รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ รัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ปที่หน่ึง (วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒), หนาท่ี ๖๘

๙ มตคิณะรัฐมนตร ี(๕ มกราคม ๒๕๕๓) เร่ือง ผลการดำเนินงานการสรางหลักประกันสขุภาพถวนหนา ปงบประมาณ ๒๕๕๒ (๑ ตลุาคม ๒๕๕๑-๓๐ กันยายน
๒๕๕๒) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓

๑๐ มติคณะรัฐมนตรี (๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔) เรื่อง ผลการดำเนินงานการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒-๓๐
กันยายน ๒๕๕๓) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๕/๒๒๕๘ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

๑๑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, ผลการดำเนินงานการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๑ มีนาคม
๒๕๕๔), บทสรุปผูบริหาร, หนา ๒. เขาถึงไดจาก: http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-about_result.aspx (วันท่ีคนขอมูล: พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

๑๒ ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉกุเฉิน เร่ือง หลกัเกณฑการประเมินเพ่ือคัดแยกระดับความฉกุเฉินและมาตรฐานการปฏิบตักิารฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔. ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑.๔ รฐับาล นายอภสิทิธ์ิ  เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตรี
ดำเนินนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศ ๔๘ ลานคน ซึ่งรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ

ไดสานตอมาจากรฐับาล พลเอก สรุยุทธ  จลุานนท และดำเนนิโครงการนำรองระบบการรบัสงขอมลูการรกัษาและการใชยาของ
ผูปวยนอกรายบุคคล เพ่ือใหสามารถสงขอมูลแลกเปล่ียนกันระหวางหนวยบริการ ทำใหทราบประวัติการรักษาและลดการ
จายยาซ้ำซอน โดยนำรองใน ๘ จงัหวัด (จงัหวัดแพร พิษณโุลก อบุลราชธานี ยโสธร ราชบรุ ีนครนายก นครศรีธรรมราช และพังงา)๘

ในสวนของการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พัฒนาโครงการท่ีเอ้ือประโยชน
แกประชาชนในการเขาใชบริการไดสะดวก รวดเร็ว ใกลบาน ไดแก โครงการใชบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประกัน
สุขภาพถวนหนา การเขารับบริการโดยไมจำกัดหนวยบริการปฐมภูมิภายในจังหวัด ซึ่งในบัตรมีขอมูลบอกถึงสิทธิ
หลกัประกันสขุภาพท้ัง ๓ กองทุน ไดแก สทิธิหลกัประกันสขุภาพถวนหนา สทิธิประกันสงัคม และสิทธิสวัสดกิารรักษาพยาบาล
ขาราชการ ขอมูลการเกิดและการตาย สรางความสะดวกและลดข้ันตอนในการลงทะเบียนของผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา โดยไดขยายครอบคลุมทุกจังหวัดต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ และโครงการลดการรอคิว (Waiting lists)
การรักษาน่ิวในทางเดินปสสาวะ๙

ตอมาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ริเริ่มหรือพัฒนาโครงการที่เอื้อประโยชนตอประชาชนในการเขาถึงบริการ
ไดทั่วถึง เทาเทียม มากขึ้น ไดแก ๑) การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขแกบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ
๒) เพ่ิมประกาศรายการยาเปนสิทธิประโยชนภายใตระบบหลักประกันฯ ๓) การพัฒนาบริการผูปวยจิตเวชภายใตระบบ
หลักประกันฯ ๔) การตออายุการประกาศใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ๑๐

ในไตรมาสสองของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ริเร่ิมหรือพัฒนาโครงการท่ีเอื้อประโยชนตอประชาชน
ในการเขาถึงบริการไดทั่วถึง เทาเทียม มากข้ึน ไดแก ๑) บัญชียากำพราเพ่ิมเติมสำหรับใชในกรณีจำเปน จำนวน ๔ รายการ
คือ ยารักษาผูปวยท่ีไดรับพิษจากการรับประทานอาหาร ยาโรคคอตีบ รักษาภาวะเปนพิษจาก Digoxin และยารักษา
ภาวะเปนพิษจาก สารตะก่ัว สังกะสี แมงกานีส ๒) เพ่ิมบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ จำนวน ๗๑ รายการ
๓) การใหบรกิารผาตัดปลกูถายตับในเด็ก อายุไมเกิน ๑๘ ป สำหรบัผปูวยเด็กท่ีเปนโรคทอน้ำดีตบีตนัแตกำเนดิ และโรคอืน่ ๆ
ที่ทำใหเกิดภาวะตับวาย โดยการปลูกถายท้ังจากผูบริจาคที่ยังมีชีวิต และจากผูเสียชีวิต ภายใต “โครงการเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา : ผาตัดปลกูถายตับในเดก็ท่ีมภีาวะตบัวายแตกำเนิด เพ่ือลดอตัราการเสียชวิีต และภาระคาใชจายของครอบครวั”
๔) การปลูกถายหัวใจ เปนสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา๑๑

๑.๕ รฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี (๙ สงิหาคม ๒๕๕๔-ปจจุบนั)
รัฐบาลกำหนดใหการพัฒนาคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพเปนนโยบายเรงดวน ดวยการเพ่ิม

ประสทิธิภาพของระบบหลกัประกันสขุภาพถวนหนา ๓๐ บาทรกัษาทุกโรค โดยเก็บคาธรรมเนียม ๓๐ บาทตอครัง้ โดยบูรณาการ
การทำงานรวมกันของกองทนุประกันสขุภาพประกอบดวย กองทุนประกันสงัคม กองทุนสวัสดกิารขาราชการ และกองทุนประกัน
สุขภาพแหงชาติ เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำระหวาง ๓ กองทุนประกันสุขภาพ ในเร่ืองของสิทธิประโยชนหลักท่ีจะครอบคลุม
การรักษาทุกโรคท่ีจำเปน และการไดรับสิทธิการบริการข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกันโดยอยูบนพ้ืนฐานตามหลักการของ
แตละกองทุน โดยเร่ิมจากโครงการเจ็บปวยฉุกเฉิน รักษาทุกท่ี ท่ัวถึงทุกคน เปนการรักษาพยาบาลในกรณีท่ีประชาชน
เจ็บปวยฉุกเฉินตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน๑๒ ซึ่งการบูรณาการการทำงานรวมกันดังกลาว ไดคำนึงถึง
หลักการตอไปนี้
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จำนวน (ลานคน)

ปงบประมาณ

๔๖.๓๙

๔๕.๙๗

๔๗.๑๐
๔๗.๓๔ ๔๗.๕๔

๔๖.๖๗
๔๖.๙๕

๔๗.๕๖
๔๗.๗๓

๔๘.๑๒

๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔

๔๘.๕

๔๘

๔๗.๕

๔๗

๔๖.๕

๔๖

๔๕.๕

๔๕

๔๔.๕

๑.๕.๑ ใชหลักบูรณาการไมใชเปนการยุบรวมกองทุน ในสวนของคาใชจายตาง ๆ จะตองมีเกณฑมาตรฐาน
เดียวกัน โดย สปสช. ทำหนาท่ี Clearing House เพ่ือที่จะเทียบในการเบิกจายใหแตละกองทุน แตสิทธิหรือผลประโยชน
ของแตละกองทุนจะคงอยใูนแตละกองทุนเหมือนเดิม

๑.๕.๒ ความเสมอภาคเทาเทียมกันโดยเฉพาะผูปวยฉุกเฉิน เพราะผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินไมสามารถรอได
วาตองเบิกคารักษาพยาบาลท่ีกองทุนใดแตจะตองพบแพทยใหเร็วท่ีสุด เพ่ือใหไดรับการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน

๑.๕.๓ ประสทิธิภาพ คณุภาพ และราคายา อยภูายใตมาตรฐานเดยีวกัน โดยองคการเภสัชกรรม สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมกับ ๓ กองทุน กำหนดมาตรการควบคุมราคายาและการบริโภคยาระยะยาว เชน การรวม
ซื้อยาที่สวนกลาง การตอรองราคายา และสงเสริมการสั่งยาโดยการใชชื่อสามัญทางยา

และเ ม่ือวันท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๕  ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการสราง
หลักประกันสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพแกประชาชนไทยและระบบบริการในภาพรวม ระหวางกรมบัญชีกลาง สำนักงาน
ประกันสงัคม สำนักงานประกันสขุภาพแหงชาต ิและ ๖ หนวยงานผใูหบรกิาร นอกจากน้ี ยังมกีารประชมุเชงินโยบายเพ่ือสราง
ความเปนเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชนภายใตระบบปรับปรุงสุขภาพภาครัฐอยางตอเน่ือง เชน การสรางเอกภาพ
และบูรณาการระบบดูแลรักษาผูติดเช้ือเอชไอวี/ผูปวยเอดสสำหรับประชาชนทุกสิทธิ เพ่ือใหผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส
ไดรับบริการตามมาตรฐานเดียวกัน การบูรณาการการใหบริการผูปวยไตวายเร้ือรังระยะสุดทายสำหรับประชาชนไทย
เพ่ือใหผูปวยสามารถเขาบำบัดทดแทนไตในชวงเวลาท่ีเหมาะสม และการพัฒนาระบบการแพทยทางไกล (Telemedicine)
เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม เมื่อวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕
มกีารรายงานสรุปความกาวหนาการใหบรกิารเจ็บปวยฉุกเฉินสำหรบัประชาชนไทย ภายใตโครงการ “เจบ็ปวยฉุกเฉิน รกัษาทุกท่ี
ทั่วถึงทุกคน” ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เปนตนมา โดยมีประชาชนเขารับบริการโรงพยาบาลเอกชนนอกระบบ จำนวน
๒,๓๕๓ คน ใน ๑๙๑ โรงพยาบาล ใน ๕๐ จังหวัด แบงเปนผูปวยนอกระบบรอยละ ๒๘.๐ และผูปวยในรอยละ ๗๒.๐
ใชบรกิารในเขตกรุงเทพฯ รอยละ ๔๒.๐ และตางจงัหวัด รอยละ ๕๘.๐ เฉล่ียวันละ ๗๒ คน สามารถชวยชีวิตประชาชนไดรอยละ
๙๒.๖ ลดคาใชจายของประชาชนไดกวา ๕๐ ลานบาท โดยรัฐบาลไดจายเงินชดเชยใหโรงพยาบาลไปแลว ๓๑.๕๑ ลานบาท
สำหรบัผปูวย ๑,๖๙๘ ราย (ทีเ่หลืออยรูะหวางบนัทึกขอมลูทางการเงิน หรอืยงัไมจำหนายออกจากโรงพยาบาล)๑๓

๑.๖ สรุปภาพรวมการดำเนินการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ๑๔

นับตั้งแตมีการใชระบบดังกลาว มีประชาชนลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง
ดังน้ี

๑๓ กลมุยทุธศาสตรและแผนการประชาสัมพนัธ สำนักโฆษก, ขาวทำเนียบ [ออนไลน], ๒๑ มถุินายน ๒๕๕๕, แหลงท่ีมา http://media.thaigov.go.th
๑๔ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, ผลการดำเนินงานการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๕๔
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โดยในป ๒๕๕๔ มอีตัราการใชบรกิารผปูวยนอกตอประชากรเทากับ ๓.๒๓ ครัง้/คน/ป อตัราการใชบรกิารผปูวย
ในตอประชากรเทากับ ๐.๑๐๘ ครัง้/คน/ป มกีารกำหนดอัตราเหมาจายรายหัวตอประชากร ดงันี้

แหลงขอมลู : * ศนูยบรกิารสารสนเทศการประกนัสขุภาพ สำนกังานหลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิและผลการดำเนินงานการสรางหลกัประกัน
สขุภาพถวนหนา ปงบประมาณ ๒๕๔๔-๒๕๕๓ สำนกังานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ ขอมลู ณ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๕

งบหลกัประกันสขุภาพ
ถวนหนา (ทุกรายการ)

ตอหัวประชากร*
ปงบประมาณ

อัตราเหมาจายรายหัว
(บาท/คน/ป)*

อัตราเหมาจาย
รายหวัเพิม่ (%)*

อัตราเหมาจาย
รายหัวตอประชากร (บาท)

: ครม. อนุมัติ

๒๕๔๔

๒๕๔๕

๒๕๔๖

๒๕๔๗

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑,๑๙๗.๐๐๑๕

-

-

๑,๓๐๘.๕๔๑๖

๑,๓๙๖.๓๐๑๗

๑,๕๑๐.๕๐๑๘

๑,๘๙๙.๖๙๑๙

๒,๑๐๐.๐๐๒๐

๒,๒๑๗.๐๐๒๑

๒,๗๐๗.๕๒๒๒

๒,๕๔๖.๔๘๒๓

๒,๘๙๕.๖๐๒๔

๑,๒๐๒.๔๐

๑,๒๐๒.๔๐

๑,๒๐๒.๔๐

๑,๓๐๘.๕๐

๑,๓๙๖.๓๐

๑,๖๕๙.๒๐

๑,๘๙๙.๖๙

๒,๑๐๐.๐๐

๒,๒๐๒.๐๐

๒,๔๐๑.๓๓

๒,๕๔๖.๔๘

๒,๗๕๕.๖๐

-

-

๐.๐๐

๘.๘๒

๖.๗๑

๑๘.๘๓

๑๔.๔๙

๑๐.๕๔

๔.๘๖

๙.๐๕

๖.๐๔

๘.๒๑

-

๑,๑๔๒.๓๙

๑,๒๑๙.๓๗

๑,๓๐๗.๔๐

๑,๔๓๗.๙๓

๑,๗๑๗.๗๖

๑,๙๘๓.๔๔

๒,๑๙๔.๒๙

๒,๒๙๗.๙๙

๒,๔๙๗.๒๔

๒,๖๙๓.๕๔

๒,๙๐๙.๑๘

๑๕ มติคณะรัฐมนตรี (๕ มิถุนายน ๒๕๔๔) เร่ือง การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาตามนโยบายรัฐบาล (รางระเบียบและรางคำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
รวม ๓ ฉบับ) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๒๐๔/๕๓๒๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๔

๑๖ มตคิณะรัฐมนตร ี(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) เร่ือง ขออนมุตัใิชงบกลางโครงการหลกัประกันสขุภาพถวนหนา ตามหนงัสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ
ที่ นร ๐๕๐๔/๑๗๕๖๘ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

๑๗ มตคิณะรัฐมนตร ี(๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗) เร่ือง ขอสรปุอตัราเหมาจายรายหัวสำหรบัการสรางหลักประกัน สขุภาพถวนหนา ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๔๙
ตามหนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๔/๑๖๗๓๐ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

๑๘ โปรดดเูชงิอรรถ ๑๒ ขางตน
๑๙ มติคณะรัฐมนตรี (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) เร่ือง อัตราเหมาจายรายหัวสำหรับการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

ตามหนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๔/๑๓๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๒๐ มตคิณะรัฐมนตร ี(๒๖ มถุินายน ๒๕๕๐) เร่ือง ขอเสนออตัราเหมาจายรายหัวสำหรบัการสรางหลักประกันสขุภาพถวนหนา ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ตามหนังสอื

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๘๒๔ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐
๒๑ มตคิณะรัฐมนตร ี(๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑) เรือ่ง งบประมาณสำหรบังานหลกัประกันสขุภาพถวนหนาประจำปงบประมาณ ๒๕๕๒ ตามหนงัสอืสำนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๗๘๐ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๒๒ มตคิณะรัฐมนตร ี(๒๑ เมษายน ๒๕๕๒) เร่ือง ขอเสนองบประมาณสำหรับงานหลักประกันสขุภาพถวนหนาประจำปงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามหนังสอืสำนกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๕/๗๒๖๓ ลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
๒๓ มตคิณะรัฐมนตร ี (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓) เร่ือง ขอเสนองบประมาณสำหรับงานหลักประกันสขุภาพถวนหนาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสอืสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๕/๘๓๔๘ ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒๔ มตคิณะรัฐมนตร ี (๒๒ มนีาคม ๒๕๕๔) เร่ือง ขอเสนองบประมาณสำหรบังานหลักประกันสขุภาพถวนหนาประจำปงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามหนังสอืสำนกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๗๕๓๕ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
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๒๕ มาตรา ๑๓ และ ๑๘ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒๖ มาตรา ๔๘ และ ๕๐ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒๗ มาตรา ๒๔ และ ๒๖ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒๘ คมูอืหลกัประกันสขุภาพสำหรับประชาชน, สำนักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาต,ิ หนา ๕๑-๕๓, เขาถึงไดจาก: http://library.nhso.go.th/pages/nhsodoc/

e-nhso/aw_handbook54.zip (วันท่ีคนขอมลู: พฤศจิกายน  ๒๕๕๔)

๒. กลไกในการดำเนินการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๒.๑ กลไกระดับชาติ

ในชวงเริ่มดำเนินการพัฒนาระบบประกันสุขภาพไดมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ พรอมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามระเบียบฯ เพ่ือใหมีความคลองตัวในการดำเนินการเตรียมการ
ชวงระยะเปล่ียนผาน กอนท่ีจะมีกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตอมาในป ๒๕๔๕ ไดออกพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕) และมีกลไกในการดำเนินการดังนี้

๒.๑.๑ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ๒๕ โดยพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดใหมีคณะกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ มีอำนาจหนาท่ี
ในการกำหนดมาตรการเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน
และภาคเอกชนท่ีไมแสวงหากำไรตามมาตรา ๔๗ การรับฟงความคิดเห็น กำหนดเง่ือนไขการรับเงินชวยเหลือตามมาตรา ๔๑
บริหารและจัดการดานนโยบาย สำนักงานการเงิน และกองทุน

๒.๑.๒ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข๒๖ โดยพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดใหมีคณะกรรมการ โดยมีนายแพทยเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ เปนประธาน
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มีอำนาจหนาท่ีในการควบคุมกำกับดูแลหนวยบริการ
และการใหบริการ ใหขอเสนอแนะการกำหนดราคากลางของโรคทุกโรคตอคณะกรรมการเพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ
กำหนดคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขใหแกหนวยบริการ สงเสริมและคุมครองสิทธิของประชาชน การจายเงินชวยเหลือ
ตามมาตรา ๔๑ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๕๗

๒.๑.๓ สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ๒๗ (สปสช.) โดยพระราชบญัญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ จดัตัง้สำนกังานหลกัประกันสขุภาพแหงชาตขิึน้ มฐีานะเปนนติบิคุคลตามกฎหมายอยภูายใตการกำกบัดแูลของรฐั
เพ่ือทำหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และทำหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดย สปสช.

๒.๒ กลไกระดับจงัหวัด๒๘

๒.๒.๑ สำนักงานสาขาประจำจังหวัด มีบทบาทและหนาท่ีเชนเดียวกับ สปสช. แตดูแลเฉพาะในขอบเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ (จังหวัด) นอกจากน้ันยังมีบทบาทหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึน
ในระดับจังหวัด และทำสัญญาจัดซื้อบริหารสำหรับหนวยบริการและการบริการหนวยบริการคูสัญญา

๒.๒.๒ คณะอนุกรรมการในระดับจังหวัด ประกอบดวย
(๑) คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด
(๒) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับจังหวัด
(๓) คณะอนุกรรมการพิจารณาจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนตามมาตรา ๔๑ (ระดับจังหวัด)
(๔) คณะอนุกรรมการในระดับพ้ืนท่ี

๓ . กฎหมายและระเบยีบท่ีเกีย่วของ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๑๖ ก

ลงวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
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๔. ความสอดคลองหรือเช่ือมโยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คำแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี และแผนการบรหิารราชการแผนดิน

๔.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๐ รฐัตองดำเนนิการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดงัตอไปน้ี
(๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนนการสรางเสริมสุขภาพอันนำไปสูสุขภาวะท่ีย่ังยืนของ

ประชาชน รวมท้ังจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ
และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาท่ีใหบริการดังกลาว
ซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

๔.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๔.๒.๑ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม มแีนวทางการพัฒนา คอื เพ่ือพัฒนาชองทางการเขาถึง

บรกิารสาธารณะอยางท่ัวถึงเพ่ือสรางโอกาสใหกลมุดอยโอกาสสามารถเขาถึงบรกิารสาธารณะท่ีมคุีณภาพอยางเทาเทียมและทัว่ถึง
โดยสนับสนุนการกระจายอำนาจสูทองถ่ินตามกรอบท่ีรัฐธรรมนูญกำหนด ท้ังบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม
กระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสรางโอกาสการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี ผูพิการหรือ
ทพุพลภาพ ผสูงูอายุ ผดูอยโอกาสทางสังคม คนยากจน และผอูยใูนพ้ืนท่ีหางไกล และเพ่ือปรับปรงุฐานขอมลูท่ีสะทอนคุณภาพ
บริการสาธารณะและพัฒนาชองทางการเผยแพรเพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานบริการสาธารณะ อาทิ ดานการศึกษา
ดานสุขภาพ เปนตน เพ่ือสรางความเปนธรรมแกผูบริโภค และลดความแตกตางคุณภาพบริการสาธารณะในระหวางพ้ืนท่ี
และกลุมคน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนตอการสรางองคความรูเพ่ือการคุมครองผูบริโภค

๔.๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน มีเปาหมาย คือ โอกาส
ในการเขาถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและปจจัยเส่ียงตอสุขภาพลดลงอยางเปนองครวม และมีแนวทางการพัฒนา คือ
เพ่ือพัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขใหมคีณุภาพอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะระบบบริการข้ันพ้ืนฐาน ควบคกัูบการสงเสรมิการแพทย
ทางเลือก การพัฒนาดานเวชศาสตรผูสูงอายุ การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากร
ดานสาธารณสุขใหเหมาะสมท้ังการผลิต การกระจายดานสาธารณสุข คาตอบแทน และการอำนวยความสะดวกในชีวิต
ความเปนอยูเพ่ือเปนสิ่งจูงใจใหบุคลากรมีการกระจายท่ีเหมาะสม รวมทั้งการใชมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน

๔.๓ คำแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี นางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวตัร นายกรัฐมนตรี
๔.๓.๑ นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดำเนินการในปแรก ขอ ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิม

ประสทิธิภาพของระบบหลกัประกันสขุภาพถวนหนา ๓๐ บาทรกัษาทุกโรค เพ่ือใหประชาชนทกุคนไดรบับรกิารอยางมคีณุภาพ
สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผูปวยท่ีพึงไดรับจากระบบประกันสุขภาพตาง ๆ บูรณาการแผนงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของใหสอดคลองไปในแนวทางเดียว ตลอดจนสงเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
และคุมคาตอการใหบริการมาใชใหแพรหลาย รวมทั้งจัดใหมีมาตรการลดปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการ
ที่นำไปสูการเจ็บปวยเร้ือรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง รวมท้ัง
การเฝาระวังโรคอุบัติใหม และมาตรการปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร

๔.๓.๒ นโยบายท่ีจะดำเนินการในระยะ ๔ ป ขอ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ๔.๓ นโยบาย
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน
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๒๙ ๑๐ ปหลักประกันสุขภาพฯ, เขาถึงไดจาก: http://www.komchadluek.net/detail/20120127/10%E0%B8%9B%E0%E8%B5%E0%B8%AB%...
(วันท่ีคนขอมูล: ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕)

๔.๔ แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (รฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี)
๔.๔.๑ นโยบายท่ี ๑ นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดำเนนิการในปแรก ขอ ๑.๑๔ พัฒนาระบบประกันสขุภาพ
๔.๔.๒ นโยบายท่ี ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ขอ ๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

๕. บทวิเคราะหของนักวิชาการ
๕.๑ ขอเสนอแนะเพือ่ทำใหระบบหลกัประกนัสขุภาพถวนหนามีความยัง่ยนืตอไปในอนาคต๒๙ สถาบนัวิจยั

ระบบสาธารณสุขไดรวมมือกับผเูชีย่วชาญจากตางประเทศดำเนินการประเมินผลระบบประกันสุขภาพถวนหนาไทยในชวงทศวรรษแรก
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๔) โดยคณะผูเชี่ยวชาญตางประเทศไดใหขอเสนอแนะเพ่ือทำใหระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
มคีวามย่ังยืนตอไปในอนาคต โดยสังเคราะหจากขอมลูและความรทูีไ่ดจากการประเมิน รวมทัง้สิน้ ๑๑ ขอ ดงัน้ี

๕.๑.๑ ควรรักษาและขยายการปกปองครัวเรือนจากภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาล เพ่ือลดการจาย
เมื่อไปใชบริการ และปองกันภาระคาใชจายท่ีอาจทำใหลมละลายและยากจน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ของสถานพยาบาลภาคเอกชนและประกันสุขภาพเอกชน

๕.๑.๒ ควรพัฒนาการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน ลดความเหลื่อมล้ำระหวางระบบประกันสุขภาพ
ตาง ๆ เพ่ือใหผูใหบริการไมเลือกปฏิบัติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารระหวางกองทุน และใหมีการเช่ือมตอสิทธิเมื่อมีการ
เปลี่ยนสิทธิของสมาชิกจากสิทธิหน่ึงไปยังอีกสิทธิหน่ึง อยางนอยควรตองใหระบบมีมาตรฐานเดียวกันในดานสิทธิประโยชน
วิธีจายท่ีเปนมาตรฐานและอัตราเดียวกัน ระบบการเรียกเก็บคาบริการ และระบบตรวจสอบ โดยควรมีการศึกษาจุดแข็งและ
จุดออนของแตละระบบเพ่ือหาทางในการผสานเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำระหวางกองทุนตอไป

๕.๑.๓ ระบบการแยกบทบาทระหวางผูซื้อและผูใหบริการยังทำงานไดไมดี จากการท่ีกระทรวงสาธารณสุข
เปนผูใหบริการรายเดียวในชนบท จำเปนตองหาระบบใหมท่ีมีลักษณะเปนพันธมิตรระยะยาวท่ีมีประสิทธิผลระหวางสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติและกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือจัดการกับปญหาความเหล่ือมล้ำในการเขาถึงบริการระหวางพ้ืนท่ี
ตาง ๆ

๕.๑.๔ แมภารกิจบางประเภทของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจำเปนตองมีการรวมศูนย เชน
การกำหนดมาตรฐานและอัตราการจาย การตรวจสอบเวชปฏิบัติ เปนตน แตในระดับพื้นท่ีจำเปนตองมีความยืดหยุน
และตอรองระหวางผูมีสวนไดเสียตาง ๆ เพ่ือจัดการกับปญหาอุปสรรคและความทาทายตาง ๆ ตกลงในวิธีการดำเนินงาน
และสรางความรวมมือในการนำนโยบายไปสูเปาหมายท่ีตองการ

๕.๑.๕ พัฒนาศักยภาพของระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอใหสามารถใหบริการไดอยางรอบดาน
แกประชาชนในพืน้ท่ีรบัผดิชอบ และพัฒนาระบบสงตอใหมปีระสทิธิภาพ เพ่ิมกำลงัคนในระดบัอำเภอ โดยเฉพาะควรตองสราง
มาตรฐานการใหคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ แกบุคลากรท่ีวาจางในพ้ืนท่ี

๕.๑.๖ กระทรวงสาธารณสุขตองเปนแกนนำและอาศัยหลักฐานเชิงประจักษในการกำหนดนโยบาย
กระจายและจัดสรรบุคลากรใหเปนธรรมแกพ้ืนท่ีตาง ๆ เน่ืองจากเงินเดือนเปนองคประกอบสำคัญในงบประมาณระบบประกัน
สุขภาพถวนหนา หากบุคลากรมีการกระจายอยางเปนธรรมมากข้ึน จะทำใหการซื้อบริการมีประสิทธิผลมากขึ้น

๕.๑.๗ ลดการใชบริการในโรงพยาบาลใหญ โดยหาแนวทางใหม ๆ เพ่ิมการลงทุนในการปองกันปฐมภูมิ
ดวยการใหความสำคัญกับปจจัยดานสังคมที่มีผลกระทบตอสุขภาพมากข้ึน

๕.๑.๘ เพ่ิมความเชื่อมั่นตอระบบประกันสุขภาพถวนหนาโดยเพ่ิมความเขมแข็งในการกำกับดานคุณภาพ
บรกิาร พัฒนาระบบการบริหารโรงพยาบาลทุกระดับ ทำใหผใูหบรกิารตองรบัผดิชอบและเพ่ิมการเขาถึงขอมลูของหนวยบริการ
และปองกันการเรียกเก็บที่ไมถูกตอง
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๓๐ ความเหลื่อมล้ำระหวางระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย, เขาถึงไดจาก: http://www.hisro.or.th/main/?name=knowledge&file=
readknowledge&id=๑๓ (วันท่ีคนขอมลู: มนีาคม ๒๕๕๕)

๓๑ การรวมจายในระบบหลักประกันสขุภาพ คณุคาท่ีมากกวาตัวเงิน, เขาถึงไดจาก: http://prachatai.com/print/35751 (วันท่ีคนขอมลู: ตลุาคม ๒๕๕๔)

๕.๑.๙ เพ่ิมความเขมแข็งของกลไกการอภิบาลระบบประกันสุขภาพถวนหนา โดยทำใหระบบมีความเปน
ตวัแทนมากข้ึน โปรงใส และรับผดิชอบตอสงัคม ทีส่ำคัญปองกันผลประโยชนทบัซอนของสมาชิกในคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ควรเพ่ิมบทบาทตัวแทนของภาคประชาสังคมและภาคชุมชน และปองกันการแทรกแซงทางการเมือง

๕.๑.๑๐ ควรพัฒนาศักยภาพขององคกรในการประเมินเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง เพ่ือใหขอมลูในการซือ้บรกิาร
หรือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

๕.๑.๑๑ ควรทำงานรวมกับสำนักงานสถิติแหงชาติตอไปในการผลิตขอมูลจากการสำรวจครัวเรือน
๕.๒ บทความเรื่อง “ความเหลื่อมล้ำระหวางระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย” ๓๐ สำนักงานวิจัย

เพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยไดเผยแพรบทความเรื่อง ความเหล่ือมล้ำระหวางระบบหลักประกันสุขภาพ
ในประเทศไทย ในสวนของวิธีการท่ีจะลดความเหลื่อมล้ำในหลักประกันสุขภาพไทยวา การปฏิรูปวิธีการจายเงินในระบบ
ประกันสุขภาพใหเปนระบบงบประมาณปลายปด มีวิธีการจายและอัตราท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังสามกองทุน สอดคลองกับ
ความจำเปนดานสุขภาพของผูมีสิทธิและตนทุนการจัดบริการ นอกจากน้ันก็ควรสงเสริมใหเกิดระบบบริการปฐมภูมิ
ทีม่คีณุภาพมาตรฐานท้ังในเขตเมืองและชนบท รวมถึงใหมกีารกระจายบริการทุตยิภูม/ิตติยภูมทิีไ่ดมาตรฐานกระจายอยางท่ัวถึง
รวมถึงมีกลไกกลางในการอภิบาลระบบใหมีทิศทางการพัฒนาสอดคลองกับเปาหมายระบบสาธารณสุข และติดตาม
ประเมินคุณภาพบริการเชิงผลลัพธดานสุขภาพอยางตอเน่ือง

๕.๓ บทความเรือ่ง “การรวมจายในระบบหลกัประกนัสขุภาพ คุณคาทีม่ากกวาตวัเงนิ”๓๑ นพ. อมร  รอดคลาย
อดีตผูอำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ๑๒ สงขลา และผูเช่ียวชาญพิเศษสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ มองการรวมจายในระบบหลักประกันสุขภาพเปนการไมปลอยใหภาระคาใชจายดานสุขภาพท้ังหมดเปนของรัฐ
ซึง่รฐักไ็ดเงินท่ีมาจากภาษขีองประชาชนมาใชเปนคาใชจายดานสุขภาพดวยการสรางระบบการรวมจายในระบบหลกัประกันสขุภาพ
เปนกลไกสำคัญประการหน่ึงท่ีมีการดำเนินการอยางกวางขวางแมแตในประเทศท่ีมีฐานะทางการเงินการคลังเขมแข็ง
เชนบางประเทศมีการรวมจายตามรายการยา รวมจายกรณีใชยานอกสิทธิท่ีกำหนด รวมจายกรณีใชบรกิารพิเศษท่ีอยนูอกสิทธิ
รวมจายในกรณีที่ไปรับบริการในสถานพยาบาลในระดับที่แตกตางกัน โดยประเทศสวนใหญก็ยกเวนการรวมจายไวสำหรับ
ผูยากไร ผูปวยโรคเร้ือรังบางโรคหรือผูที่สังคมควรชวยเหลือเก้ือกูล ทำไมประเทศท่ีพัฒนาแลวจึงยังมีระบบรวมจาย
เหตุที่ประเทศตาง ๆ มีระบบรวมจาย เพราะเขาตางก็มีประสบการณวา การมีบริการท่ีไมมีคาใชจายใด ๆ จะทำใหเกิดการ
เขารับบริการท่ีไมเหมาะสมหรือเกินจำเปนตามมาในกลุมประชากรบางกลุม เม่ือมีการใชบริการมากข้ึน ยอมตองมีการ
ดึงทรัพยากรตาง ๆ มาใชมากข้ึน ในเมื่อของฟรีไมมีในโลก ตนทุนท่ีเกิดขึ้นยอมตองมีผูจาย ไมวารัฐหรือสังคม ในกรณีของ
บริการสุขภาพ บริการท่ีไมเหมาะสม กอนท่ีรัฐจะเปนผูที่ตองจายเพ่ิมหรือหาทรัพยากรมาเพ่ิม ผูปวยหนักหรือผูมีความจำเปน
ดานสุขภาพคือผูไดรับผลกระทบท่ีสำคัญเปนอันดับแรก เน่ืองจากทรัพยากรท่ีจำเปนสวนหน่ึงจะตองถูกนำไปใช ในประเทศ
ที่รายรับของรัฐจากภาษีมีจำกัด การรวมจายนอกจากจะชวยแกปญหาการใชบริการเกินจำเปน ยังเปนสวนสำคัญในการเพ่ิม
งบประมาณทางดานสุขภาพ รวมทั้งสามารถลดภาระทางภาษีของประชาชนโดยรวม สำหรับประเทศที่มีฐานะร่ำรวย
มีงบประมาณเพียงพอ การรวมจายก็นำมาเปนกลไกในการควบคุมการใชบริการสุขภาพท่ีเกินจำเปน บริการสุขภาพท่ียังไมมี
ขอบงชี้ชัดเจนในเรื่องประสิทธิผลและความคุมทุนของการรักษาพยาบาล ดังน้ันการกำหนดการรวมจายท่ีเหมาะสม ยังนำไปสู
การสรางความเสมอภาคในเชิงระบบ การจายเพ่ิมจึงเปนความจำเปนสำหรับบริการเสริมหรือบริการท่ีเกินสิทธิประโยชน
ที่รัฐไดกำหนด  เ พ่ือรัฐจะไดใชทรัพยากรท่ีมีจำกัด  จัดบริการตามสิทธิที่กำหนดใหไดครอบคลุมและไดมาตรฐาน
ตามที่วางไวแกคนท้ังมวล ดวยเหตุนี้การกำหนดสิทธิประโยชนใหเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ
และการกำหนดรายการรวมจายใหสอดคลองกับการพัฒนาของระบบบริการสุขภาพ ยอมเปนเคร่ืองมือที่จะทำใหระบบ
สามารถธำรงอยูและพัฒนาไปอยางตอเน่ือง
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๓๒ กาวใหม สปสช., วารสารเพ่ือสรางสรรค...งานหลักประกันสขุภาพใหกาวไกล, ทางแพรงระบบหลักประกันสุขภาพ, หนา ๑๒-๑๓, เขาถึงไดจาก: http://
www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx, (วันท่ีคนขอมูล: มีนาคม ๒๕๕๕)

๕.๔ การเสวนาหวัขอเร่ือง “ทางแพรงระบบประกนัสขุภาพ ภายใตรฐับาลยิง่ลกัษณ”๓๒ เมือ่วนัท่ี ๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๕ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย รวมกับสถาบันอิสรา มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแหงประเทศไทย
จัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนา “ทางแพรงระบบประกันสุขภาพ ภายใตรัฐบาลย่ิงลักษณ” โดยมีนายวิทยา  บูรณศิริ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกรียงศักด์ิ
วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทยชนบท นพ.วิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
และนายนิมิตร  เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมเสวนา ณ ชั้น ๓ อาคารสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย โดยมีการเสวนาถึงการกลับมาเก็บคาธรรมเนียม ๓๐ บาทและการรวมกองทุนประกันสุขภาพ สรุปไดดังนี้

๕.๔.๑ นายวิทยา  บรุณศริ ิรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข กลาวถึงเร่ืองการเก็บ ๓๐ บาทวา “กรณีที่
หลายคนหวงเรื่องการเก็บเงินคารักษาพยาบาล ๓๐ บาทนั้น เรื่องนี้มีขอมูลอยูแลววาใครตองจายหรือไมตองจาย
ซึ่งถือวาไมใชสาระสำคัญ แตสิ่งสำคัญคือการเก็บ ๓๐ บาทแลวจะเอาไปทำอะไร สวนเร่ืองการรวมกองทุนเปนการหา
แนวทางรวมกันเพ่ือใหการรักษาพยาบาลของประชาชนมีมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับเรื่องที่หลายฝายกังวลเก่ียวกับคณะกรรมการบริหาร สปสช. สวนตัวมีความมั่นใจ
ในคณะทำงานดังกลาว และพรอมแกไขหากมีปญหา การทำงานภายใน จะไมปลอยใหเกิดการกดดัน หรือความเปราะบาง
ตาง ๆ ในองคกร อยากใหคำนึงถึงประเด็นท่ีวา ทำอยางไรจะใหประชาชนเขาถึงบริการดานสาธารณสุขเปนหลัก”

๕.๔.๒ นพ.วิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข ใหความเห็นวา “การมี
ระบบหลักประกันสขุภาพ เปนการปฏิรปูเพ่ือประชาชนท่ีมกีารสังเคราะหจนสามารถแยกผใูหบรกิาร และผรูบับรกิารอยางชดัเจน
เพ่ือการปกปองสทิธิใหประชาชนไดเขาถึงบรกิารอยางท่ัวถึง กรณีทีโ่รงพยาบาลอางวาขาดทุนน้ัน เปนเรือ่งของการบรหิารจดัการ
ของแตละโรงพยาบาลมากกวาจะบอกวาเปนผลจากการปฏิรูประบบสุขภาพ สวนตัวมองวาส่ิงสำคัญในการจัดการ
ปญหาระบบสุขภาพไทยมี ๒ เร่ือง คือ หน่ึงปญหาประสิทธิภาพในการลดการเสียชีวิตของวัยเด็กกอนเปนผูใหญยังไมดีนัก
ทีผ่านมาพบวา เด็กอายุ ๑๕ ปจะมีอายุถึง ๖๐ ป เพียง ๘๐ คน หายไป ๒๐ คน ขณะท่ีประเทศพัฒนาแลวหายไปเพียง ๒-๓
คนเทาน้ัน สองคือ ปญหาผูสูงอายุที่นาเปนหวง เน่ืองจากสังคมไทยกำลังจะกาวสูสังคมผูสูงอายุ แตเทาท่ีทราบขณะน้ียังไมมี
มาตรการรองรับสังคมผูสูงอายุ หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง สธ. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
ตองมีความชัดเจนเร่ืองนี้ดวย”
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๕.๔.๓ นายจุรนิทร  ลกัษณวิศษิฏ อดีตรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา “กอนหนาน้ีมสัีญญาณ
ในการยบุรวมระบบสขุภาพท้ัง ๓ ระบบ อันไดแก ระบบสวสัดกิารขาราชการ ระบบประกนัสงัคม และระบบหลกัประกนัสุขภาพ
สวนตัวเห็นวาการพิจารณาในเร่ืองนี้ตองรอบคอบ ระบบการรักษาฟรีตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีอยูถือวาดีอยูแลว หากกลับไปใช ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ก็ถือวาจะเปนการถอยหลังเขาคลอง ยอนยุค
กลับไปสจูดุเดิม ถือวารัฐบาลไมมเีหตุผลเพียงพอในการดำเนินการเร่ืองน้ี การเปดโอกาสใหคนรักษาฟรีแลวจะทำใหยอดการใช
บริการดานสาธารณสุขสูงข้ึนน้ัน หากพิจารณารายงานประจำปของ สปสช. จะพบวามีจำนวนผูปวยท่ีเขามาใชบริการ
เพ่ิมขึน้จากเดมิ ๑๑๕ ลานครัง้ เปน ๑๒๐ ลานครัง้ ประเดน็น้ีจงึไมชวยใหโรงพยาบาลพนจากการขาดทุนไดเลย ทางทีด่รีฐับาล
ควรใหความสำคัญเร่ืองคุณภาพบริการซึ่งเปนเร่ืองสำคัญกวา”

๕.๔.๔ นพ.เกรียงศักด์ิ  วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทยชนบท ใหทัศนะวา “เรื่องการเก็บ ๓๐ บาท
เห็นวาไมมีความจำเปน และไมใชวิธีการสำหรับแกปญหาเบ้ืองตน แตเปนการทำรายชาวบานมากกวา การจัดเก็บคารักษา
เพ่ือลดจำนวนผูใชบริการดานสาธารณสุขอยางไมย้ังคิด หรือการใชบริการโรงพยาบาลอยางไมบันยะบันยัง ถือวาเปน
ความคิดท่ีแคบ ไมเขาใจรากฐานของประชาชาชนในการเขารับการบริการสุขภาพ เพราะผูปวยไมไดมีเพียงคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลเพียงอยางเดียว ขณะเดียวกันก็มีคาใชจาย คาเดินทางเพ่ิมขึ้นดวย นอกจากน้ีผูปวยยังขาดรายได
ในวันท่ีปวยดวย จึงคิดวาการเก็บคารักษาพยาบาล ๓๐ บาท ไมสามารถแกไขปญหาการใชบริการสาธารณสุขได รัฐบาล
ไมจำเปนตองเก็บเงิน ๓๐ บาท เพราะเปนการกีดกันคนจน ซึง่ไมมผีลกับคนรวย”

๕.๔.๕ นายนิมิตร เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหความเห็นวา “ตลอดเวลา ๑๐ ปที่
ผานมา หลายประเทศใหความชื่นชมไทย เพราะเห็นวามีความกาวหนาและความมีประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาเปนกลไกท่ีดแีละมีจรยิธรรม แตปจจบุนัเห็นวาการแตงต้ังบอรด สปสช. มกีารเปล่ียนแปลงสัดสวนใหม พยายามปลุกปน
ใหแพทยในโรงพยาบาลชุมชนกลัวความผิดจากการรักษาคนไข สงผลกระทบใหท่ีผานมามีการสงตอผูปวยมาก เพราะฉะน้ัน
เร่ืองสำคัญคือจะทำอยางไรท่ีเราจะต้ังกติกาเพ่ือนำไปสูการเดินหนาได เราจะกลับไปต้ังตนกันใหมเร่ืองการต้ังกรรมการ
ที่มีคุณภาพ ถาเรากลับไปสูตรงน้ันไดงานคงเดินหนาได”

ผปูระมวล : ๑. นางดวงกมล  แสงสุวรรณ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒. นางสาวเขมจิรา  ขนัแกว
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผตูรวจสอบ : ๑. นางสุกัญญา  ถิรสัตยาพิทักษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

๒. นางสาวออนฟา  เวชชาชีวะ
ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ

๓. นางสาววันนภิศ  จารสุมบติั
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและประสานงาน
คณะรัฐมนตรี
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เม่ือ ๘ ปกอน ทามกลางปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
ไมเวนแตละวันในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไมวาจะเปน
การเผาโรงเรียน การลอบวางระเบดิสถานท่ีสาธารณะ การลอบสงัหาร
พระภิกษุ ครู หรือแมกระท่ังชาวบานตาดำ ๆ ที่ไมรูอิโหนอิเหน
ซึ่งไดสรางความหวาดผวาต่ืนกลัวใหแกผูคนท่ีตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
ดังกลาวเปนอยางมาก รัฐบาลในขณะนั้นซึ่งอยูภายใตการนำของ
พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความพยายามคิด
หาวิธีการตาง ๆ นานาท่ีจะดับไฟแหงความรุนแรงดังกลาว

ในขณะท่ีแนวทางการแกไขปญหาการกอความไมสงบ
ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงเวลาน้ันดูเหมือนจะยังคง
ไมเห็นผลเชิงประจักษมากนักในสายตาของประชาชน พันตำรวจโท
ทักษิณฯ ก็ไดมีความคิดสรางสรรคเก่ียวกับการสรางสันติภาพ
เชิงสัญลักษณในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตผานปฏิบัติการ
ทางดานจิตวิทยาข้ึน นั่นก็คือ “การพับนกกระดาษเพ่ือสันติภาพ”
นัน่เอง

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๗ พันตำรวจโท ทักษิณฯ ไดเสนอแนวคิดดังกลาวตอที่ประชุม
โดยเลาวา จากการท่ีทานไดพบปะหารือกบักลมุนกัวิชาการกลมุหนึง่
เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งกลุมนักวิชาการดังกลาว
ไดพับนกกระดาษมามอบใหทาน ๑ ตัว พรอมกับบอกวาอยากเห็น

พบันก สงใจ ไปแดนใต

หนอนมติ

ปดฝนุมติ ครม.
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สนัติภาพในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ทำใหทานเกิดความคิด
วาการแสดงความรวมมือรวมใจเพ่ือใหเกิดสันติภาพในพ้ืนท่ีดังกลาว
เปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยลดปญหาความรุนแรงลงได ดังน้ัน
การรณรงคใหคนไทยท้ังประเทศรวมกันพับนกกระดาษ (ซึ่งในทาง
สากล “นก” ถือเปนสัญลักษณแหง “สันติภาพ”) เพ่ือนำไปโปรย
ในเขตชุมชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ก็นาจะเปน
หนทางหน่ึงท่ีแสดงถึงความรักความหวงใยของคนไทยท้ังประเทศ
ที่มีตอพ่ีนองคนไทยท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว รวมท้ังยังแสดง
ใหเห็นดวยวาคนไทยทุกคนมุงหวังใหสันติภาพและสันติสุขกลับคืน
สูพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเร็ว

ดวยเหตุนี ้คณะรัฐมนตรจีงึมมีต ิ(๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)
เห็นชอบใหสวนราชการตาง ๆ สั่งการหนวยงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งขอความรวมมือจากภาคเอกชนและประชาชน
ทั่วไป  ใหรวมดำเนินการเ ร่ืองนี้อยางพรอมเพรียงกัน  โดยให
กระทรวงกลาโหมเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการรวบรวม
และจัดหาอากาศยานเพ่ือใชขนสงนกกระดาษทั้งหมดแลวนำไป
โปรยลงในพ้ืนท่ีเปาหมาย ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งถือเปน
โอกาสมหามงคลทีป่ระชาชนชาวไทยทกุหมเูหลาจะไดรวมกนัแสดงออก
ซึ่งพลังสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย

เมื่อนำนกกระดาษที่ประชาชนทั่วสารทิศรวมกันพับ
มารวมกันแลวพบวา มียอดรวมทะลุเปาหมายซ่ึงรัฐบาลต้ังไวที่
จำนวน ๖๐ ลานตัวไปมากโขเลยทีเดียว โดยกระทรวงมหาดไทย
ไดนำผลการดำเนนิโครงการ “พบันก สงใจ ไปแดนใต” รายงานตอ
ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วันท่ี ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ วา ยอดรวม
ของนกกระดาษจากท่ัวประเทศท่ีนับได ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๔๗ มจีำนวนทัง้สิน้ ๘๐,๙๖๔,๐๕๕ ตวั

แมวา โครงการ “พับนก สงใจ ไปแดนใต” จะถูก
วิพากษวิจารณไปตาง ๆ นานา แตก็ตองยอมรับวา ในชวงเวลาน้ัน
รัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณฯ ไดสรางปรากฏการณ “พับนก
ฟเวอร” ใหเกิดขึ้นในหมูชาวไทยทุกเพศทุกวัยไมนอยเลยทีเดียว
เด็ก ๆ บางคน หรือแมกระท่ังผูหลักผูใหญ คนเฒาคนแก ท่ีไมเคย
พับนกกระดาษมากอนในชีวิต ก็ไดมีโอกาสเรียนรูวิธีการพับนก
กันอยางสนุกสนาน ใครท่ีมีโอกาสไดรวมพับนกในชวงเวลาน้ัน
นาจะยังคงจดจำบรรยากาศ “พับนกฟเวอร” ไดเปนอยางดี และ
คงยังภาวนาใหเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตของเรายุติลงไดในเร็ววันเหมือนด่ังท่ีเคยอธิษฐานไว
เมือ่ ๘ ปกอน...จรงิไหม?

และทั้งหมดน้ีก็คือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเรานำกลับมา
ปดฝุนใหอานกันอีกคร้ัง
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ในตำนานมีเร่ืองเลาตอ ๆ กันมาวา นอกจากมังกรและเตาแลว นกกระเรียนยังเปนสัตวอีกชนิดหน่ึงที่ชาวญ่ีปุนถือวาเปน
สัญลักษณของการมีอายุมั่นขวัญยืน โดยชาวอาทิตยอุทัยเช่ือกันวา นกกระเรียนคือตัวแทนดานสุขภาพ ดังนั้น หากใครสามารถ
พับนกกระเรียนกระดาษไดครบ ๑,๐๐๐ ตวั จะทำใหคน ๆ นัน้มอีายุทียื่นยาว หายจากโรคภัยไขเจ็บทัง้หลายท้ังปวง

ตำนานการพับนกกระเรียนกระดาษของชาวญ่ีปุนเร่ิมเปนท่ีแพรหลายไปท่ัวโลก เม่ือชาวโลกไดรับรูเร่ืองราวของเด็กหญิง
ซาดาโกะ ซาซากิ หนูนอยผตูกเปนเหย่ือของความขดัแยงในชวงสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ แบบไมรอูโิหนอเิหน

เด็กหญิงซาดาโกะเกิดและเติบโตในเมืองฮิโรชิมา ซึ่งเปนเมืองท่ีถูกกองทัพสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดนิวเคลียรใสในวันท่ี ๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๔๘๘ กอนที่ญ่ีปุนจะประกาศยอมแพสงครามอยางเปนทางการ บานของเธออยูหางจากจุดท่ีระเบิดเพชฌฆาตลูกน้ีตกใส
ประมาณหน่ึงไมล โดยขณะเกิดเหตุนั้นเธออายุไดเพียง ๒ ขวบซึ่งเธอและครอบครัวสามารถรอดชีวิตมาได

หลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ สิ้นสุดลง เด็กหญิงซาดาโกะก็ไดรับการเล้ียงดูใหเจริญเติบโตข้ึนมาดวยความสมบูรณแข็งแรง
เฉกเชนเด็กหญิงแดนปลาดิบทั่ว ๆ ไป โดยท่ีครอบครัวและตัวเธอเองหารูไมวาสงครามโลกไดทิ้งอะไรบางอยางไวในรางกายของเธอ
จนกระท่ังเธอเกิดอาการปวยเม่ือตอนอายุได ๑๑ ขวบ ซึ่งตอมาแพทยวินิจฉัยวาเธอปวยเปนโรคลูคีเมียอันเน่ืองมาจากกัมมันตรังสี
ของระเบิดนิวเคลียร

เด็กหญิงซาดาโกะและครอบครัวของเธอแทบจะหมดหวังกับผลวินิจฉัยของแพทย แตแลววันหน่ึงเมื่อเพ่ือนนักเรียนของเธอ
มาเย่ียมเธอท่ีโรงพยาบาลพรอมกับแนะนำใหเธอพับนกกระเรียนกระดาษใหครบ ๑,๐๐๐ ตัว เพ่ือขอพรใหหายปวยจากโรครายน้ี
เด็กหญิงซาดาโกะก็เร่ิมกลับมามีความหวังข้ึนอีกคร้ัง เธอเร่ิมเรียนรูวิธีการพับนกกระเรียนกระดาษจากเพ่ือนของเธอและมุงมั่นท่ีจะ
พับใหไดตามท่ีตั้งเปาไว

เด็กหญิงซาดาโกะกบั

หนอนมติ

รูไวใชวา...?

ตำนานนกกระเรียน ๑,๐๐๐ ตัว
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ดวยกำลังใจจากคนรอบขางรวมทั้งตัวเธอเอง ทำใหเธอมีอาการดีขึ้นราวกับปาฏิหาริย เมื่อพับนกกระเรียนกระดาษ
ไปไดจำนวนหน่ึง เธอจึงขออนุญาตแพทยที่ดูแลเธอกลับไปพักรักษาตัวท่ีบาน ทวานาเสียดายท่ีปาฏิหาริยอยูกับเธอไดเพียงไมนาน
หลังจากเธอกลับมาพักท่ีบานไมนานนัก อาการของเธอก็เร่ิมทรุดลงอีกคร้ัง และคราวน้ีปาฏิหาริยไมเกิดข้ึนกับเธอซ้ำอีกแลว
เธอจึงจากโลกใบนี้ไปดวยวัยเพียงแค ๑๒ ปเทาน้ัน วากันวากอนท่ีเด็กหญิงซาดาโกะจะเสียชีวิต เธอพับนกกระเรียนกระดาษไดเพียงแค
๖๔๔ ตวัเทาน้ัน เพ่ือน ๆ ของเธอ จงึชวยกันพับตอจนครบ ๑,๐๐๐ ตวั แลวนำไปไวทีห่ลุมฝงศพของเธอ

ในเวลาตอมา เร่ืองราวชีวิตอันแสนเศราของเด็กหญิงซาดาโกะไดรับการเผยแพรไปท่ัวประเทศญ่ีปุนทำใหผูมีจิตศรัทธา
จำนวนมากรวมกันบริจาคเงินเพ่ือสรางอนุสาวรียขึ้นเปนอนุสรณใหระลึกถึงเด็กหญิงผูตกเปนเหย่ือของสงครามโลกผูนี้ รวมทั้ง
เพ่ือใหอนุสาวรียแหงนี้เปนสัญลักษณแหงสันติภาพดวย

เด็กหญิงซาดาโกะไดรับการยกยองใหเปนตัวแทนแหงสันติภาพของชาวอาทิตยอุทัย ดวยเพราะเลากันวาบนนกกระเรียน
กระดาษที่เธอพับในขณะท่ีเธอปวยอยูนั้น เธอไดเขียนขอความวา “สันติภาพ” ลงบนตัวนกเพ่ือเปนเครื่องเตือนใจวาโรครายท่ีทำให
เธอตองลมปวยลงน้ันเปนผลจากสงครามซึ่งเธอไมเคยปรารถนา เธอจึงตองการเรียกรองใหเกิดสันติภาพข้ึน

ปจจุบันอนุสาวรียของเด็กหญิงซาดาโกะยังคงต้ังอยูในสวนสาธารณะแหงสันติภาพท่ีเมืองฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุน และทุกวัน
ก็จะมีนักทองเที่ยวผูรักสันติภาพจากท่ัวทุกมุมโลกแวะมาทักทายเธอท่ีอนุสาวรียอยูอยางไมขาดสาย หากใครท่ีมีโอกาสไดไปเยือน
เมืองฮิโรชิมาก็อยาลืมแวะไปเย่ียมเธอกันนะ...
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เพียง ๔ คำน้ีคงเดาไมออกวาจะเปนคำพูดจากใคร

จากคนที่บอกวาตัวเองรางหนังสือไมเปน

หรือจากคนท่ีกำลังบอกวาคนอ่ืนรางหนังสือไมเปน

แตจะจากใครก็ตาม สิ่งที่จะนำเสนอใหชวยกันพิจารณาในเรื่องนี้ ไมไดมีวัตถุประสงคที่จะเสนอเปนเรื่อง
เปนราววา  เราจะรางหนังสือใหเปนไดอยางไร  เพราะมีตำรามากมายท่ีเขียนแนะนำไว เ ก่ียวกับเรื่องน้ี  แตกำลัง
จะมองอกีมมุวา ทำไม “คนเรา” จงึรางหนงัสอืไมเปน (เมือ่ใชคำวา “คนเรา” นัน่แปลวา ทัง้เราท้ังเขาน่ันแหละ)

รางหนังสือออกมายังไงจึงถูกตีตราวาเปนคนรางหนังสือไมเปน

ในท่ีนี้ขอจำกัดอยู เฉพาะ ๓ ลักษณะสำคัญ ๆ ท่ีสวนตัว
ผูเขียนเองเห็นวาเปนเร่ืองใหญสำหรับหนังสือราชการ นั่นคือ

 ขอความเน้ือหาในหนังสอืผดิขอเท็จจรงิ
 อานแลวไมรเูร่ือง ไมเขาใจ และ
 รูปแบบของหนังสือผิดระเบียบงานสารบรรณ

“ขอความเนื้อหาในหนังสือผิดขอเท็จจริง” ไมไดหมายถึง
การจงใจหรือเจตนาใสขอความอันเปนเท็จในหนังสือ

“อานแลวไมรู เรื่อง ไมเขาใจ” ไมไดหมายถึงเรื่องที่มีการ
ใชศัพทเฉพาะ หรือภาษาทางเทคนิค แตเปนการเขียนบอกเลาเร่ือง
ธรรมดานี่เอง

สวน “รูปแบบของหนังสือผิดระเบียบงานสารบรรณ” นั้น เปนเร่ืองที่ตองใหความสำคัญสำหรับหนังสือราชการ
เพราะระเบียบดังกลาวไดกำหนดรูปแบบวิธีการใชหนังสือแตละประเภทในแตละโอกาส

เทาท่ีพอจะคิดหาเหตุไดในขณะน้ีก็คือ

๑. ระบบความคิดไมด ีหรือจะพูดอีกนัยหน่ึงก็คือเปนคนคิดไมเปนระบบ
ระบบความคิดมีผลตอความสามารถในการลำดับความ ลำดับเหตุการณ การคิดเชื่อมโยง การจับใจความ

ทีเ่ปนเหตุเปนผลทีต่รงกนั และอืน่ ๆ อกีหลายอยาง ถาความสามารถในเรือ่งเหลาน้ีไมม ีหรอืมนีอย เมือ่รางออกมาเปนหนงัสอื
ก็จะทำใหเน้ือหาสาระของเร่ืองผิดเพ้ียน เบ่ียงเบนไปจากขอเท็จจริง ก็ไมไดตั้งใจใหเปนเชนน้ัน และเกือบทุกกรณีท่ีหากไมชี้
หรืออธิบายโดยละเอียดใหผูรางไดทำความเขาใจใหม ผูรางก็ไมเคยคิดวาหนังสือที่ตัวเองยกรางข้ึนมาจะมีเน้ือความท่ีผิด
ขอเท็จจริง (อันตรายมาก) นี่ยังไมรวมถึงความวกวนของเน้ือหาสาระดวย  หนังสือบางฉบับอานจนจบหลายรอบยังหาคำตอบ
ไมไดวาคนรางกำลังจะบอกวาอะไร

๒. เปนคนไมมีสมาธิ
จะอาจเปนโดยธรรมชาติวาไมสามารถจดจอทำความเขาใจอะไรไดนาน ๆ หรือจะเพราะไมมีความต้ังใจ

ในขณะท่ีรางหนังสือ ก็สุดแลวแต แตก็นำไปสูการรางหนังสือท่ีวกวนหรือไมก็มีขอความเน้ือหาในหนังสือผิดขอเท็จจริงได

Ã‹Ò§Ë¹Ñ§Ê×ÍäÁ‹à»š¹

โมนา

มุมที่ไมไดมอง
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๕. เปนคนไมละเอยีด
ดจูะไมนาเก่ียวกันเลย แตจรงิ ๆ แลวสังเกตดูก็พบวามผีลตอการเขียนหนังสอืเหมือนกัน เพราะไมเห็นความตาง

ของคำแตละคำท่ีมคีวามหมายใกลเคียงกัน ซึง่แมจะใกลเคียงแตก็มสีวนตาง การใชคำเช่ือมประโยคบางคร้ังเหมือนตองการเพียง
ใหอานดูดี แตลืมคิดวามีความหมายตามท่ีตองการจะบอกกลาวหรือไม

๖. ตดิแบบฟอรม
เรือ่งนีก็้เปนเอามาก ๆ แบบฟอรมตาง ๆ ทีเ่ราคิดข้ึนมาใชเพ่ือใหการทำงานหนังสือสะดวกและรวดเร็วข้ึน บางเรือ่ง

ก็เพียงแตเปลี่ยนขอความบางตอนก็ใชได แตสุดทายเราก็ชินกับการมีแบบฟอรมจนคิดรางหนังสือขึ้นมาดวยตัวเองไมเปน
บางคนถูลูถูกังหยิบแบบฟอรมมาใชจนอยากถามวา “สบายดีหรือเปลา” เพราะเน้ือเรื่องกับแบบฟอรมไมเขากันเลย

๗. ไมรรูะเบยีบสารบรรณ
ทำงานราชการแตไมรูระเบียบสารบรรณก็แสนจะจนใจ สมัยกอนเมื่อใครเริ่มเขาทำงานในหนวยงานราชการ

ก็จะถูกบังคับใหอานใหศึกษาระเบียบสารบรรณกอน มีการอบรมการฝกเร่ืองการเขียนหนังสือราชการ แตทุกวันน้ีรับเขามา
ทำงาน ดูจะสนใจแตวาใชคอมพิวเตอรเปนหรือไม ใชโปรแกรมโนนนี่น่ันไดหรือเปลา เราใหความสำคัญในเร่ืองของความรู
และทักษะพ้ืนฐานของการรางหนังสือราชการนอยเกินไป

ฯลฯ

เคยคิด เคยเช่ือ วาคนท่ีพูดจารูเรื่องดี ก็นาจะรางหนังสือได เพราะภาษาเขียนก็เปนส่ิงที่ใชสื่อความคิดของเรา
ใหผอูืน่ไดทราบเหมือนกับการพูด การสามารถรางหนังสือไดและยังจะสามารถใชภาษาไดสละสลวย รดักุมดวย อาจจำเปนตอง
ฝกทักษะในเร่ืองนี้เปนพิเศษ มิฉะน้ันคงไดเกิดมาเปนนักเขียนกันหมดแลว แตเวลาน้ีขอเพียงเขียนใหตรงกับขอเท็จจริง
เขียนใหอานรูเร่ือง และสอดคลองกับรูปแบบท่ีราชการกำหนดก็ดูจะเปนเร่ืองยากสำหรับหลายคน

หลายคนบนใหฟงวารางหนังสือเสนอผบูงัคบับญัชาแลวถูกแกทุกฉบบั แถมฉบบัละหลายหนดวย ทำใหเสียความมัน่ใจ
ก็ไดแนะนำวาใหลองพิจารณาดูวาหนังสือที่เรารางเขาขายลักษณะใดลักษณะหน่ึงใน ๓ ลักษณะท่ีวามาขางตนหรือไม

ถาเขาขาย ก็ดีแลวท่ีจะไมมั่นใจเพราะเทากับยังมีชองทางท่ีจะพัฒนาตัวเองใหเปนคนรางหนังสือใหเปนได

แตถาเจอผูบังคับบัญชาที่รางหนังสือไมเปนเหมือนกัน แลวก็มาแกหนังสือของเรา ก็คงเปนกรรมรวมกัน

นอกจากจะเสียเวลากันเองแลว ไมอยากคิดวาจะทำใหราชการพลอยส้ินเปลืองไปดวยอีกเทาไหร

๔. ไมชอบอานหนังสอื
เรื่องนี้สังเกตไดชัดเจนวาคนท่ีอานหนังสือนอยมักจะราง

หนังสือไมคอยได หรือคนที่ชอบอานแตรางหนังสือราชการไมไดเหมือนกัน
เพราะหนังสือท่ีอานมีการใชภาษาไมดี ไมถูกตอง ไมเปนแบบฉบับที่ดี
เราเรียนภาษาไทยมาต้ังแตเด็ก ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน แตเม่ือโตข้ึน
ดจูะบอกคนืครบูาอาจารยกันมาก การไดอานหนังสอืมาก โดยเฉพาะหนังสอื
ทีม่กีารใชภาษาท่ีถูกตอง สวยงาม จะมีสวนทำใหเราแตกฉานในเร่ืองการใช
ภาษามากขึ้น

๓. ชอบคดิเอาเอง
อาการน้ีเปนกันมาก ลำพังพูดคุยกันใหสนุกสนาน แตงบาง

เสรมิบางก็วากันไป แตบางทก็ีทำใหมปีญหาถาไปเจอคนทีจ่รงิจงักับการพูด
และย่ิงมาคิดเอาเองในการรางหนังสือราชการดวยแลว ก็จะไปกันใหญ
เพราะเร่ืองของราชการไมใชเร่ืองที่เราจะมาเสริมเติมตอขอความไดตาม
อำเภอใจโดยคิดวาจะใหสมบรูณขึน้เน่ืองจากหลายเร่ืองไมเพียงแตทำใหเขา
ใจผดิกันเทาน้ัน แตยังอาจจะสงผลกระทบไปในวงกวางดวย เชน กรณีทีเ่ปน
หนังสือสั่งการ หรือแมแตจะเปนเร่ืองการประสานงานในเร่ืองตาง ๆ ก็ตาม
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ยุตธิรรมชมุชน
(Community Justice) :
ทุนทางสงัคมกับการแกปญหาสังคม

ดวยปจจุบันสังคมและชุมชนตองเผชิญกับปญหา
สังคมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่แพรกระจาย
ไปอยางรวดเร็วเปนผลทำใหการควบคมุดแูลสงัคม ชมุชน การทำ
หนาท่ี (Functions) และความรับผิดชอบ (Responsibilities)
มีลักษณะแคบลง ปญหาท่ีเราเผชิญบอยที่สุด ก็คือ ปญหา
อาชญากรรม ปญหาวัยรนุยกพวกตีกัน ปญหายาเสพติดท่ีกำลัง
แพรระบาดอยางรุนแรงท้ังในสังคมเมืองและสังคมชนบท
ปญหาอุบัติเหตุการจราจรท่ีคราชี วิตคนหนุมสาวบาดเจ็บ
หรือตายจำนวนมากในแตละวัน ปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีการวางระเบิดและฆากันตายเปนรายวัน
กอใหเกิดความสูญเสียชีวิต รางกาย และทรัพยสินจำนวนมาก
หรอืแมกระท่ังปญหาความขัดแยงทางการเมือง อนันำไปสคูวาม
แตกแยกและไมมีความสมานฉันทของคนในชาติ เปนตน

ปญหาอาชญากรรม ท่ี เ กิดขึ้ น นับวันจะมีความ
สลบัซบัซอนภายใตโลกาภิวัตนของอาชญากรรม (Globalization
of Crime) ที่เกิดข้ึนภายในสังคมชุมชนหรือรัฐแตละรัฐ ซึ่งจะถูก
กำหนดโดยนิยามตามกฎหมายวาการกระทำหรือความประพฤติ
เปนขอหามตามกฎหมาย (Prohibited by law) โทษตามกฎหมาย
อาญา หากจะดำเนินคดีตามความผิดเพ่ือเอาผูที่ถูกกลาวหาวา
ไดกระทำความผิดมาฟองรองและลงโทษก็จะตองนำบุคคล

ดงักลาวเขาสกูระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice
Process) อันไดแก หนวยงานตำรวจ อัยการ ศาล และกรม
ราชทัณฑ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
ท่ีเปนระบบและกลไกของรฐัในการควบคมุสงัคม การดำเนินงาน
ของหนวยงานดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
อำนวยความยุติธรรมอยางมากตอสังคมและชุมชนจนนำไปสู
การบัญญัติรองรับสิทธิของบุคคลตามกระบวนการยุติธรรมไวใน
กฎหมายรัฐธรรมนญู เพ่ือคมุครองสทิธิเสรภีาพและความเสมอภาค
ในกระบวนการยุติธรรมใหมากข้ึน ไดแก

๑) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได โดยงาย
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

๒) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยเปดเผยและเท่ียงธรรม

๓) สิทธิท่ีจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยาง
ถูกตอง รวดเรว็ และเปนธรรม

๔) สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมโดยคำนึงถึง
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย

๕) สทิธิทีจ่ะไดรบัการคมุครองและการใหการชวยเหลือ
ทางกฎหมายจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติไว

ชนติา อึง๊ผาสุข

บทความพิเศษ
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๖) เด็ก เยาวชน ผสูงูอายุ สตร ีคนพิการหรือทุพพลภาพ
มีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองและไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม
ในกระบวนการยุติธรรม

๗) ในคดีอาญาผูตองหาหรือจำเลยมีสิทธิไดรับการ
สอบสวนหรือการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม
และมีโอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับ
ความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับ
การปลอยชั่วคราว
ทัง้นี ้ เปนไปตามบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
มาตรา ๔๐ ซึ่งเปนการยืนยันสาระสำคัญในสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ที่ประชาชนจะพึงไดรับอยางครบถวน เพ่ือเปนหลักประกัน
แหงสิทธิตามท่ีกฎหมายกำหนดไว

ในขณะเดียวกันแนวนโยบายดานกฎหมายและ
การยุติธรรมน้ัน หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐจะตอง
ดำเนินการใหเปนไปตามแนวนโยบายดังกลาวเพ่ือใหสอดคลองกัน
ในทางปฏิบัต ิคอื

๑) ใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง เปนธรรม
มปีระสิทธิภาพ และไมเลือกปฏิบตัิ

๒) ใหมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ใหพนจากการกระทำละเมิดหรือการถูกกระทำทารุณหรือความ
รุนแรงไมวาทางใด ๆ

๓) ส ง เส ริมและสนับสนุนใหประชาชนเข ามา
มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม

๔) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในการชวยเหลือแกประชาชนทางกฎหมาย
ทั้งทางแพงและทางอาญา

๕) จัดใหมีการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม โดยใหประชาชนทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมอยางกวางขวางและติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ปญหาหลักของระบบและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในปจจบัุน คอื

๑) บทบาทและความรับผิดชอบในการบังคับใช
กฎหมาย (The law enforcement role and responsibilities)
และความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน ๆ

๒) การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมและการ
จดัการท่ีขาดประสิทธิภาพ ลาชา และไมเปนธรรม

๓) การบรหิารงานบคุคล (Personnel administration)
และการบังคับใชกฎหมายในการควบคุม

๔) การดำเนินวิธีปฏิบัติของหนวยงานดังกลาว
ที่มีตอผูกระทำความผิดมีทางเลือกนอย

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมุงหมายให
ผกูระทำความผิดเขาสรูะบบกระบวนการยุตธิรรมมากเกินความจำเปน
(Over criminalization) เปนผลทำใหคดีลนศาลและนักโทษ
ลนเรือนจำเปนจำนวนมาก ท้ังน้ี กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาดังกลาวไดใชกฎหมายและโทษทางอาญาเปนมาตรการ
ของระบบเพ่ือควบคุมพฤติกรรมผูกระทำความผิด ซึ่งท่ีผานมา
พบวามีสถิติและอัตราอาชญากรรม (Crime rate) จำนวนสูง

ซึ่งหนวยงานของรัฐโดยสวนใหญจะพอใจตัวเลขดังกลาว
เน่ืองจากพิจารณาวาตัวเลขสถิติเปนเคร่ืองชี้ถึงความสำเร็จ
ของงาน แตในความเปนจริงแลวตัวเลขท่ีพบมิใชตัวเลขท่ีแทจริง
แตอยางใด ตัวเลขดังกลาวน้ีทำใหสงผลนำไปสูการแกไขปญหา
ทางสังคมท่ีผิดพลาดและคลาดเคล่ือนตามไปดวยเชนเดียวกัน
ดังน้ัน รัฐควรทำหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจัง
เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติที่เปนมาตรการทางเลือกหรือแกไขปญหา
ขอพิพาท (Alternative dispute resolutions) เพ่ือลดจำนวน
ผูกระทำความผิดใหนอยลง แตอยางไรก็ตาม ยังมีทางเลือก
ในการบริหารงานยุติธรรมอีกทางหน่ึง นัน่คอื การนำเอาหลักการ
ยุตธิรรมชมุชน (Community Justice) มาปรับใช เพ่ือทำใหเกิด
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมตั้งแตระดับสังคมชนบทจนถึง
สังคมเมือง ซึ่งเปนงานท่ีสอดคลองกับการสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนและประชาสังคม (Civil Society) รวมทั้งจะทำใหเกิด
ทัศนคติท่ีดีตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันเปนการสราง
จิตสำนึกและความรับผิดชอบใหกับทุกฝายไมวาจะเปนภาครัฐ
หนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐ ภาคประชาชน ภาคชุมชน
ทองถ่ิน ผูกระทำผิด และผูเสียหายใหเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหาของสังคมชุมชนมากยิ่งขึ้น
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ยุติธรรมชมุชน (Community Justice) เปนกระบวนทัศนใหม
ของยุติธรรมทางเลือกท่ีเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธของ
พลเมืองที่มีสวนรวมในการแกไขปญหาและการควบคุมปญหา
อาชญากรรม ในลักษณะท่ีเปนหุนสวนหรือเปนพันธมิตร
ของผูมีสวนไดเสียในชุมชน ภายใตหลักการ ๓ ประการคือ
(๑) บรรทัดฐานของสังคมท่ีสนับสนุน (Norm affirmation)
(๒) การฟนฟูแกไขผูกระทำความผิดใหกลับคืนสูสภาพเดิม
(Restoration) (๓) เพ่ือความปลอดภัยของสาธารณะ (Public
safety) ดังน้ัน ยุติธรรมชุมชนจึงถือเปนกลไกและวิธีการ
สงเสริมสนับสนุนหรือกระตุนใหประชาชนในชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการปองกันควบคุมการจัดการความขัดแยง
ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดข้ึนจาก
ปญหาสังคม ตลอดจนฟนฟูแกไขใหผูกระทำความผิดกลับคืน
สสัูงคมชมุชน ซึง่ภารกิจหลกัของยุตธิรรมชมุชนนัน้จะเนนในเรือ่ง
การปองกันและควบคุมอาชญากรรม (Crime control and crime
prevention) หรือแกไขปญหาท่ีเกิดจากสังคมมากกวาท่ีจะ
มุงปราบปราม โดยการมีสวนรวมของทุกฝายในสังคมท้ังภาครัฐ
และภาคชุมชน ไมวาจะเปนบทบาทของผนูำชมุชน คณะกรรมการ
ชมุชน ผอูาวโุสทีเ่คารพนับถอืของชมุชน บทบาทของคร ูอาจารย
บทบาทของวัด กำนัน ผใูหญบาน ผนูำทองถ่ิน เปนตน เพ่ือจดัการ
แกไขปญหาสังคม ปญหาความขัดแยง ปญหาเศรษฐกิจ
หรือปญหาอ่ืน โดยวิธีการท่ีชวยเหลือเก้ือกูลและสามัคคีกัน
มีความสมานฉันทปรองดองกัน ใหกำลังใจซึ่งกันและกัน
การสรางจิตสำนึกและความรับผิดชอบในสังคมและชุมชน
รวมกันเพ่ือหาทางออกหรือทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม
โดยใชทุนทางสังคมและภูมิปญญาของชุมชนทองถ่ินบน
พ้ืนฐานของความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ทั้งน้ี การทำหนาท่ี
และบทบาทของแตละฝายจะเปนไปในลักษณะการรวมพลัง
ของสังคมและชุมชน (Reintegration) ใหมีศักยภาพเขมแข็ง
เพ่ือจัดการกับปญหาตาง ๆ ดวยความเขาใจมากกวาท่ีจะมุงใช
กฎหมายและลงโทษเพียงอยางเดียว ดงัน้ัน รัฐ หนวยงานของรัฐ
และเจาหนาท่ีของรัฐจะตองเปดใจกวางและสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนทุกระดับไดเขามามีสวนรวมเพ่ือใหประชาชนไดเขาใจ
สิทธิ บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในการแกไขปญหา
ของตนเอง ในขณะเดียวกันรัฐควรจะสงเสริมใหประชาชน
เกิดการเรียนรูดวยตนเองมากกวาท่ีจะเขาไปควบคุมหรือจัดการ
ทุกอยาง กลาวคือ รัฐตองสรางปญญา ประสบการณ และการ
เรียนรูใหแกคนในสังคมทุกฝายไมวาจะเปนผูกระทำความผิด
เหย่ือผูเสียหาย และสังคมชุมชนบนความรับผิดชอบของทุกฝาย
ประกอบกนั อนัจะแสดงใหเห็นวารฐัจะตองสงเสรมิและสนบัสนนุ

ให สังคมชุมชนแก ไขปญหาของตนเอง ต้ังแตปญหาเล็ก
ไปถงึปญหาใหญบนความรบัผดิชอบทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตอยางจรงิจงั
โดยยอมรับความแตกตางทางความคิด ยอมรับบทบาทหนาท่ี
ซึ่งกันและกันอยางถอยทีถอยอาศัย และใหกำลังใจชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ตลอดจนรวมมือรวมใจและสรางสายใยความ
สัมพันธระหวางกัน อันจะทำใหสังคมชุมชนมีความเปนปกแผน
(Homogeneous society) และเกิดสันติสุขรวมกัน

การเปรียบเทียบความแตกตางของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาท่ีเปนกระบวนทัศนเกา (Old paradigm)
และกระบวนทัศนใหม (New paradigm) โดยพิจารณาวา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีเปนกระบวนทัศนเกาน้ันมี
ศูนยกลางของการอำนวยความยุติธรรมและการควบคุม
อยูท่ีรัฐเปนสวนใหญ สิทธิในการท่ีเขาถึงกระบวนการดังกลาว
ของประชาชนเปนไปดวยความยากลำบาก ลาชา ไมเปนธรรม
แตในสวนของกระบวนทัศนใหม (New paradigm) คือยุติธรรม
ชุมชนนั้น เปนกระบวนการยุติธรรมท่ีเปดพ้ืนท่ีใหกับสังคม
และชุมชนไดเขามามีสวนรวมกับรัฐในการที่แกไขปญหาหรือ
หาทางออกใหแกสงัคมและชุมชนบนพ้ืนฐานของการสรางสติปญญา
และคุณคาของความเปนมนุษย โดยพิจารณาไดจากตาราง
เปรียบเทียบดังนี้
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          ความยุตธิรรมทางอาญา (Retributive Justice)

๑. อาชญากรรมถูกกำหนดโดยพฤติกรรมการฝาฝน
กฎหมายโดยรัฐ (Violation of the state) การกระทำใด
เปนความผิดและมีโทษ

๒. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จะเปนเร่ือง
การประณาม (Blame) การตำหนิติเตียนอดีตท่ีไมดี
ของผูกระทำผิด

๓. ความสัมพันธตามกระบวนการของคูความ
(ผูเสียหาย–ผูกระทำผิด โจทก-จำเลย)
จะมีลักษณะเปนเชิงปฏิปกษและเปนคูปรับตอกัน

๔. กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีลักษณะบีบคั้น
กดดันบุคคล เครียด ทำใหเกิดความเกรงกลัว
ตออำนาจรัฐและกลัวการลงโทษ (Punish and deter)

๕. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาถูกกำหนดและ
ดำเนินการอยางเปนทางการอยางจริงจังตาม
กระบวนการและกฎเกณฑตามกฎหมาย

๖. ธรรมชาติของอาชญากรรม ความขัดแยง
สภาวะถดถอยดอยโอกาส การปราบปราม
และการขมขูผูกระทำผิด เปนส่ิงท่ีตองเผชิญ
ตอสูรัฐและอำนาจรัฐ

๗. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาถือวาความเสียหาย
หรือพฤติการณที่เปนภัยตอสังคม อาจจะถูก
เปล่ียนแปลงหรือแปรเปล่ียนไปและไมมีหลักประกัน

๘. “ชุมชน” ในความหมายของรัฐคือความวางเปลา
ทีไ่มมคีวามสัมพันธ ไมมบีทบาทเทาใดนัก รฐัเทาน้ันคือ
ความถูกตองชอบธรรมในการผูกขาดและการจัดการ

๙. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รัฐไดเรงเรา
เหตแุหงการตอส ูแขงขัน ชวงชงิในการเขาถึงอำนาจ
และไดสรางคานิยมแตละบุคคลข้ึนมาตามระบบ

๑๐. การดำเนินกิจกรรมทุกอยางเปนไปตามระบบ
โดยรัฐเปนผูเก่ียวของกับผูกระทำความผิด
(Offender) โดยตรง

๑๑. ภาระหนาท่ีในความรับผิดชอบของผูกระทำความผิด
ไดถูกกำหนดข้ึน ถือเปนการลงโทษแกผูกระทำ
ความผิดโดยตรง

ตารางเปรียบเทียบระหวางความยุติธรรมทางอาญากับความยุติธรรมชุมชน
           ความยุตธิรรมชมุชน (Restorative Justice)

๑. อาชญากรรมถูกกำหนดโดยพฤติกรรมการฝาฝน
ขอหามตามกฎหมายโดยบุคคลในชุมชน

๒. จุดศูนยรวมแหงความสนใจอยูที่การแกไขปญหา
ยุติปญหา (Problem–Solving) บนความรับผดิชอบ
ที่จะเกิดในอนาคตหรือผลลัพธในอนาคตของสังคมชุมชน

๓. ความสัมพันธตามกระบวนการยุติธรรมชุมชน
จะมีลักษณะไมเปนทางการ โดยใชองคความรู ปญญา
การสนทนา การเจรจา การแกไขปญหาท่ีสอดคลอง
กับจารตีประเพณี วัฒนธรรมตามบรบิทของสงัคม ชมุชน

๔. ยุติธรรมชุมชนอยูบนพ้ืนฐานของสายใยความสัมพันธที่ดี
และมีความปรองดองกันของทุกฝายถือเปนเปาหมาย
อันสูงสุด

๕. ความยุติธรรมถูกกำหนดและเปนการนิยามตาม
ความสัมพันธแหงสิทธิ และตัดสินกันโดยมองผลลัพธ
ที่จะเกิดขึ้น

๖. การยอมรับอาชญากรรมเชนเดียวกับปญหา
ความขัดแยงเพราะเปนธรรมชาติ เปนผลผลิต และเปน
ปรากฏการณอยางหน่ึงท่ีเกิดขึ้นในสังคมชุมชน
ไดตามสภาวะและเง่ือนไข

๗. ยุติธรรมชุมชนมุงท่ีจะดูแลรักษาแกไขใหถูกตอง
ตามความเสียหายหรือพฤติการณแหงความเสียหาย
ของสงัคม โดยกลมุคนในสงัคมชมุชนเอง

๘. “ชุมชน” คือกระบวนการท่ีจะอำนวยความยุติธรรม
ใหเกิดข้ึนไดงาย สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม
ทางสังคม

๙. ยุตธิรรมชมุชน : ชมุชนไดปลกุเราใหกำลงัใจกนั
และรวมมือและสรางสายใยความสัมพันธ เก้ือกูล
แกกันและกัน

๑๐. การยอมรับบทบาทของผูกระทำความผิดและผูเสียหาย
หรือเหย่ือผูเคราะหรายท้ังสองฝาย และหาทางออก
ในปญหารวมกัน สำหรับผูกระทำความผิดก็ยอมท่ีจะ
รับผิดชอบตอคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน

๑๑. ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของผูกระทำความผิด
ในชมุชน ไดถูกกำหนดข้ึนตามความรสึูก สำนกึ ความเขาใจ
ในผลกระทบของการกระทำของตนเอง การหาทางออก
ทีถู่กตองและเหมาะสม ทำใหไมรสูกึวาเปนการถูกลงโทษ
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กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาความยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Justice) หรอื Retributive Justice เปนกระบวนทัศนเกา
โดยมีศูนยกลางของความยุติธรรมอยูที่การควบคุมของรัฐ
และมีจุดประสงคเ พ่ือลงโทษผูกระทำความผิด ซึ่งมิใช วิ ธี
ที่จะสามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริง แตอาจสรางปญหา
และกอให เ กิดผลกระทบในเรื่องของการบริหารจัดการท่ี
ขาดประสทิธิภาพ ไมคมุคา และสิน้เปลอืงงบประมาณ ตลอดจน
ไมคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางเพียงพอ นอกจากน้ี
ยังมีการดำเนินการท่ีไมมีความโปรงใสและมีการเลือกปฏิบัติ
ร วม ท้ั งขาดการตรวจสอบและขาดการ มีส วนร วมของ
ประชาชน ทั้งน้ี ถือวาระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ทีเ่ปนกระบวนทัศนเกาน้ี (Old paradigm) เปนระบบทีร่ฐัผกูขาด
มาโดยตลอดและกระทบตอระบบความสัมพันธระหวางรัฐ
กับสังคม ดังนั้น รัฐควรปลอยวางและมอบอำนาจใหแกสังคม
ชุมชนมากข้ึน เ พ่ือใหมีการพัฒนาท้ังระบบในสวนกลาง
และส วนท อ งถิ่ น ให เ กิ ดการ เปลี่ ยนแปลงอย า งจริ ง จั ง
โดยทางเลือกหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมที่ถือเปนนวัตกรรม

คือ หลักและแนวคิดของยุติธรรมชุมชน (Community Justice)
หรือความยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่เปนความยุติธรรมอันเกิดจาก
ความปรองดองหรืออาจเกิดจากการสรางขวัญและกำลังใจ
ใหคนในสังคมชุมชนเขาใจซึง่กันและกันเพ่ือแกไขปญหาของสังคม
และทำใหเกิดความสมานฉันทขึน้ในสังคม ท้ังน้ี แนวทางดังกลาว
ประชาชนควรเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการสงเสริมหลัก
นิตธิรรม (The rule of law) สงเสริมใหมกีารบังคับใชกฎหมายดวยความ
เปนธรรมความเสมอภาค และคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
บนพ้ืนฐานของความสำนึกผิด หลงผิด (Remorse) ความ
รบัผดิชอบ (Responsibility) และบนความถูกตองดีงามทางสังคม
(Social Justice) เพ่ือทีจ่ะคนืคนดีกลับสสัูงคมชมุชนได โดยไมรสูกึ
วาตัวเองมีปมดอยหรือตราบาปท่ีถูกประทับตรา (Label) เหมือน
อยางเชน การดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ที่ผานมา นอกจากน้ี ยุติธรรมชุมชนยังถือเปนกระบวนทัศนใหม
ของกระบวนการยุติธรรมซึ่งเปนทุนทางสังคมท่ีมีคุณคาและ
ย่ังยืนสำหรับการแกไขปญหาสังคม ตลอดจนปญหาความขัดแยง
ไดอยางเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันไดเปนอยางดี

          ความยุตธิรรมทางอาญา (Retributive Justice)
๑๒. การกระทำความผิดในทางอาญาน้ัน เม่ือคดี

ถึงท่ีสุดแลว ถือวาเปนการตัดบุคคลขาดออกจากสังคม
กอใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ ทัง้ดานศลีธรรม
เศรษฐกิจ สงัคม

๑๓. กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ผกูระทำความผิดตกเปน
หน้ีตอรัฐและสังคม โดยเปนหน้ีเพียงในทางทฤษฎีเทาน้ัน
ไมมีความหมายในความเปนจริงเทาใดนัก

๑๔. ความสนใจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อยูที่การสนองตอบตอพฤติกรรมผูกระทำผิดในอดีต
หรือพวกมีประวัติไมดี

๑๕. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดสรางรอยจารึก
หรือรอยดางพรอยของอาชญากรรมที่เปนตราบาป
ไปตลอดชั่วชีวิตใหแกบุคคลผูกระทำผิด

๑๖. กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีชองวาง
ขาดกระบวนการสงเสริมสนับสนุนการใหกำลังใจ
เยียวยาแกผูกระทำความผิด เพ่ือใหเกิดการ
สำนึกผิดและการใหอภัยกัน

๑๗. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยหลักแลว
ผูมีอำนาจฟองรองในคดีอาญาท้ังปวงคือตัวแทน
ผูเสียหาย ไดแก พนักงานอัยการหรือทนายความ
ตวัแทนผรูบัมอบอำนาจ ซึง่ประชาชนจำเปนตอง
พ่ึงพิงอาศัยหรืออยูในอาณัติของบุคคลดังกลาว
เน่ืองจากประชาชนโดยท่ัวไปสวนใหญ
ยากท่ีจะเขาถึงความยุติธรรมดวยตนเอง

           ความยุตธิรรมชมุชน (Restorative Justice)
๑๒. ความผิดท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ผูกระทำความผิด

จะไมถูกตัดขาดออกจากสังคม ชมุชน มกีารยอมรบั
และใหกำลงัใจซึง่กันและกัน บนพืน้ฐานของ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย

๑๓. ภาระหนาท่ี ความรบัผดิชอบ และการเปนหน้ีของผกูระทำ
ความผิดท่ีมตีอเหย่ือผเูสียหายในชุมชนน้ัน ไดยอมรับ
และชดเชยเยียวยาใหโดยตรงตามความเปนจริง

๑๔. ความสนใจและการสนองตอบตอพฤติกรรมผูกระทำผิด
ในชมุชนน้ัน จะมองผลกระทบหรือผลลพัธท่ีเกิดขึน้ของ
ผูกระทำความผิดในอนาคตมากกวา

๑๕. กระบวนการยุติธรรมชุมชนจะไมสรางรอยจารึก
ท่ีเปนตราบาปใหแกผูกระทำความผิด มีแตสงเสริม
บำรุงขวัญ ฟนฟูสภาพจิตใหกลับคืนสูสังคม
และสามารถใชชีวิตอยูในสังคมชุมชนไดอยางเปนปกติ

๑๖. ยุติธรรมชุมชนเปนกระบวนการท่ีสงเสริมปรองดองกัน
ฟนฟูความสัมพันธโดยใชปญญา ความรูความสามารถ
ทางพฤติกรรมในชุมชนใหเกิดการสำนึกผิดและ
แกไขส่ิงท่ีตนไดกระทำผิดไดมากกวา

๑๗. ยุติธรรมชุมชนนั้นสามารถเขาถึงความยุติธรรมได
โดยตรงตามความเปนจริงดวยตนเอง บนพ้ืนฐาน
ของความเช่ือในองคความรูและประสบการณที่สั่งสมไว
ทั้งทางตรงและทางออมซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง
สามารถนำมาพัฒนาและประยุกตใชในการแกไขปญหา
เพ่ือความปลอดภัยและเหมาะสมกับการดำรง
คุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน
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ณ บานรมิทะเลสาบสงขลา : ในฤดูรอน
ณณา

ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีเน้ือที่ประมาณ ๑,๐๔๐ ตารางกิโลเมตร
พ้ืนท่ีโดยรอบของทะเลสาบหรือพ้ืนท่ีลุมน้ำทะเลสาบสงขลาอยูในเขต ๓ จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช
ทางดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีลมุน้ำเปนแนวเทือกเขาบรรทัดท่ีทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต และมีพ้ืนท่ีลาดเอียงจากดานตะวันตก
ไปตะวันออก จึงมีลักษณะพ้ืนท่ีเปนเนินเขา พ้ืนท่ีราบลุมน้ำ และพ้ืนท่ีราบริมทะเลสาบเปนลำดับ เมื่อฝนตกน้ำไหลจากตนน้ำ
ลำคลองเลก็ ๆ  กวารอยสาย ไหลลงสพ้ืูนท่ีลมุและลงสทูะเลสาบในท่ีสุด และมทีางออกสทูะเลอาวไทยท่ีอำเภอเมืองจงัหวัดสงขลา

ดานทิศตะวันออกเปนท่ีราบชายฝงติดกับอาวไทย ซึง่คาดวาเกิดจากการสะสมของตะกอนแลวงอกเปนสันดอนชายฝง
ปดก้ันทองน้ำท่ีเปนอาวเดิมจนกลายเปนทะเลสาบสงขลา

ทะเลสาบสงขลาตามระบบนิเวศวิทยาแบงออกเปน ๔ ตอนใหญ ๆ คือ ทะเลนอย อยูตอนบนสุด มีพ้ืนท่ีประมาณ
๒๘ ตารางกิโลเมตร เปนทะเลน้ำจืด ทะเลหลวง (ทะเลสาบสงขลาตอนบน) มีพ้ืนท่ีประมาณ ๔๕๘.๘๐ ตารางกิโลเมตร
อดีตเปนทองน้ำจืดขนาดใหญ แตบางปมีการรุกตัวของน้ำเค็มคอนขางสูง ทะเลสาบ (ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง) มีพ้ืนท่ี
ประมาณ ๓๗๗.๒๐ ตารางกิโลเมตร เปนสวนท่ีมีเกาะมากมาย เชน เกาะส่ี เกาะหา (เปนเกาะใหสัมปทานรังนกนางแอน)
เกาะหมาก เกาะนางคำ เปนตน ทะเลสาบสวนน้ีเปนบริเวณท่ีมีการผสมผสานระหวางน้ำเค็มและน้ำจืด จึงมีระบบนิเวศ
เปนท้ังน้ำจืดและน้ำกรอย ตอนท่ีสี่ของทะเลสาบเปนทะเลสาบสงขลา (ทะเลสาบสงขลาตอนลาง) เปนสวนของทะเลสาบ
ตอนนอกสุดท่ีเชื่อมตอกับอาวไทย มีพ้ืนท่ีประมาณ ๑๗๖ ตารางกิโลเมตร ชองแคบท่ีติดตอกับอาวไทยซ่ึงเปนชองเดินเรือ
มีความลึกประมาณ ๑๒-๑๔ เมตร ทะเลสาบสวนน้ีเปนบริเวณท่ีมีน้ำเค็ม ไดรับอิทธิพลจากน้ำข้ึน น้ำลง บริเวณตอนใต
มีปาชายเลนปกคลุม

บรเิวณโดยรอบของทะเลสาบตอนลางเปนท่ีต้ังของชุมชนอำเภอเมอืงและอำเภอหาดใหญ การทำประมงในทะเลสาบ
ตอนลางมกีารใชเครือ่งมอืขนาดเลก็ เชน ไซ แห โปะน้ำต้ืน โพงพาง ตาขาย เรอือวนขนาดเลก็ และอวนรนุ

เรือ่งของ

คนตางจังหวดั
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ฉันจะเลาเ ร่ืองบานของฉันท่ีทะเลสาบสงขลานะ
นานมาแลว แตยังไมเคยลืม

ดานทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสงขลาเปนชวงของ
ทะเลสาบสงขลาตอนลาง มีบานเรือนเรียงรายอยูริมทะเลสาบ
หนาบานของฉันเปนถนนช่ือวา “ถนนนครนอก” คนสงขลาเรียก
บานริมถนนสายน้ีวา “บานชายเล” บานแตละหลังท่ีเรียงราย
เปนแถวยาวจากหัวถนนสุดปลายถนนจะเปนบานท่ีท้ังกวาง
ทั้งลึก แถมหลังบานมีชานเรือนที่คนพ้ืนบานเรียก “นอกชาน”
สรางย่ืนลงไปในทะเลสาบอีก ๕-๖ เมตร

ในฤดูรอน ผิวน้ำทะเลสาบสงขลาสงบราบเรียบ
เรือประมงออกหาปลาแตเชาตรู มีทั้งเรือพาย เรือแจว และยังมี
เรือสัญจรไปมาระหวางอำเภอเมืองสงขลากับชุมชนอื่นรอบ
ทะเลสาบดวย ขณะน้ันยังไมมเีรือหางยาว เรือยนต การเดินทาง
ไปในบางทองท่ี เชน อำเภอระโนดตองน่ังเรือแจวไปใชเวลาเปนวัน
กวาจะถึงก็มืดค่ำ แตยังดีอยูบางก็ตรงท่ีไมมีคลื่นลมแรง ที่เปน
เรือแจวก็มใีหเห็นอยทูัว่ไป เร่ืองของเรือแจวมีเร่ืองใหเลาเหมือนกัน
ที่ฉันเห็นวานาสนใจก็คือคนแจวจะตั้งเสาสูงระดับสะเอว
ไวทีส่วนทายของเรือ ใกลกราบเรือขางขวา มดักานพายไวกับเสา
ที่วาน้ี เมื่อเวลาแจวจะยืนโดยใชทั้งสองมือจับดามพายแลว
วาดพายไปขางหนาพรอมกับคัดทายเ รือไปตามทิศทาง
ที่ตองการแลวดึงพายกลับมาขางหลังใหม ที่นาสนใจคือบางคร้ัง
ใชทักษะสวนตัวเขาชวยโดยจะมีการแกวงขาขางหน่ึงไปดวยเพ่ือ
ออกแรงพายใหหนักหนวงมากข้ึนซึ่งจะมีสวนชวยใหการพาย
แตละครั้งทำใหเรือพุงตัวออกไปไกลมากข้ึน นอกจากน้ียังมี
เรือพายลำเลก็ ๆ สำหรบัใชพายไปท่ีทีไ่มไกลมาก บางลำจะพาย
เขามาใกลริมฝงเปนระยะ ๆ แลวก็แวะเฉ่ียวไปตามเสา

นอกชานบานเพ่ือจับกุงท่ีเกาะหาอาหารอยู กับชอใบเสม็ด
ท่ีเอามาผูกติดกับเสาไวเมือ่หลายวันกอน วิธีจบักงุแบบนีง้ายมาก
เพียงแคยกชอใบเสม็ดจากน้ำข้ึนมาสะบัดแรง ๆ บนเรือเพ่ือ
สลัดกุงท่ีเกาะหาอาหารอยู ชอหน่ึง ๆ ไดกุงมากกวา ๒๐ ตัว
แลวก็ทิ้งชอใบเสม็ดไวอีกหลายวันจึงคอยมายกใหม ชอใบเสม็ด
แตละชอใชงานไดเพียง ๒-๓ ครั้ง ก็เริ่มจะไมเปนอาหารของ
กุงเสียแลว สังเกตไดจากการท่ีมีกุงมาเกาะนอยลง ในที่สุด
ก็ตองท้ิงแลวเปล่ียนเปนชอใหม

ถายืนอยูที่นอกชานบานของฉันแลวมองไปทาง
ทิศตะวันตก จะเห็นฝงตรงกันขามอยูไมไกลนัก ประมาณวา
น่ังเรือแจวขามไปใชเวลาสัก ๑๕ นาที ฝงท่ีวาน้ีไมใชเปน
พ้ืนท่ีราบอยางเดียว หากแตเปนภูเขาสูงใหญมาก มองดูเหมือน
เกาะลอยอยูในทะเลสาบ รูปรางคลายจระเขตัวใหญมหึมา
โผลดานขางครึ่งหัว ครึ่งหลังลำตัว หัวหันไปทางทิศใต ลำตัว
ทอดยาวไปทางทิศเหนือถึงปากอาวทะเลสาบออกอาวไทยบริเวณ
ชุมชนหัวเขาแดง ฉันน่ังมองเสมอ เคยคิดใหตัวเองต่ืนเตน
หวาดเสียวเลนบอย ๆ วาหากจระเขหินตัวน้ีขยับตัวกระดุก
กระดิกไดคงนากลัวมาก  หมูบานท่ีอยูริมชายฝงบนเกาะ
ท่ีเหมือนจระเขนั้นเรียกวา “แหลมสน” ชวงเวลาเชา ๆ ที่ริมฝง
แหลมสน มักจะเห็นคน ๒-๓ คนเดินไปเดินมา แลวหายเขาไป
ในแมกไม สักพักแลวก็เห็นเดินออกมาอีก บางครั้งก็เห็น
คนกำลังเก ๆ กัง ๆ อยูกับเรือแจว คงกำลังขึ้นฝงหรือไมก็จะ
ขามมาฝงบอยาง ฉันไดแตคิดตามประสาของฉันวาแหลมสน
สวยงามและนาจะเปนท่ีท่ีสบายมาก แตเพราะการพาเด็ก
น่ังเรือขามทะเลคงจะอันตรายมากสำหรับเวลาน้ัน จึงไมมีใคร
พาฉันไปแหลมสนเลย
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ทีบ่านของฉันมกีฎวา ทกุคนตองตืน่แตเชาไมเกิน ๖ โมง
ตื่นแลวตองแปรงฟน อาบน้ำ และแตงตัวใหเรียบรอยทันที
ไมสามารถท่ีจะไปน่ังลอยชายรับสายลมแสงแดดท่ีไหนโดยท่ี
ยังไมอาบน้ำ ดังน้ัน ในตอนเชาเม่ือทุกคนไดปฏิบัติตามกฎแลว
ท่ีนอกชานหลังบานจึงเปนพ้ืนท่ีที่สำราญของเด็ก ๆ เชน นั่งเลน
ทานขาวเชา เลนขายของ ทำขนมทองพบั ขนมฝกบัว ขนมอืน่ ๆ
หลายอยาง แนนอนวาทำไปพลางกินไปพลาง บางคร้ังก็นั่งอาน
นทิาน ชวยผใูหญทำอะไรเลก็ ๆ นอย ๆ เปนตน แมเปนหนารอน
อากาศก็เย็นสบายดี มีลมพัดโชยออน ๆ จากทะเลตลอดเวลา
เงาของบานสงูชวยใหนัง่สบายไดจนเกือบ ๑๑ โมงเชา จากพ้ืนท่ี
กลางบานไปจนถึงนอกชานแทบจะโมไดวาปลอดขี้ฝุน เพราะ
บานลึกอยางท่ีบอกแตแรก ทองฟาเปนสีฟา มีเมฆบางสีขาว
ลอยฟอง บางวันสงบเงียบมากจนสามารถไดยินเสียงน้ำทะเล
ทีไ่หลออกสปูากอาวทะเลสาบไหลเบา ๆ อยใูตนอกชาน

จากปลายเดือนมกราคม เขาเดือนกุมภาพันธ มาถึง
เดือนเมษายน ทะเลสาบยังดูสงบ ผิวน้ำราบเรียบ น้ำแลดูใส
ย่ิงข้ึน แตระดับน้ำคอย ๆ ลดลง ริมฝงทะเลเปนแหลงอาหาร
ที่สำคัญของสัตวทะเลท้ังหลาย เรามองลอดรองไมกระดาน
นอกชานลงไปใตถุน เห็นปลาข้ีจีน (ชื่อไมมีความสะอาดเลย)
ตวัเล็ก ๆ ยาวประมาณ ๓ นิว้ วายน้ำเลนเปนฝงู ๆ ละ ๒๐-๓๐ ตวั
น้ำทะเลท่ีลดลง ทำใหเห็นฐานคอนกรีตสี่เหล่ียมใตนอกชาน
โผลสงูจากผิวน้ำประมาณ ๑ ฟุต คอนกรีตท่ีวาน้ีเขาหลอเปนแทง
กวาง ๑ ฟุต ปด ๓ ดาน เปด ๑ ดาน น้ำทะเลจึงไหลเขาออก
ไดตลอดเวลา ชวงท่ีมีการกอสรางจะมีหินกอนเล็กกอนใหญ
ตกลงไปบาง ซึ่งเม่ือนานวันเขาก็จะมีตะไครน้ำข้ึนปกคลุมเต็ม
ใตถุนนอกชานจึงเปนแองน้ำมีกุง ปูหิน ปลาตัวเล็ก และมี
หอยเพรียง (หอยนางรม) เกาะตามหิน ที่นาต่ืนตาต่ืนใจ
อีกอยางคือ หางจากร้ัวนอกชานประมาณ ๑ เมตร จะมี
ปลากระบอกวายมาเปนฝูงใหญไมต่ำกวา ๒๐ ตัว สวนใหญ

มีขนาดใหญและขนาดกลาง เรียกวาวายมาเปนเวลาทีเดียว
คือประมาณ ๙-๑๐ โมงเชาทุกวัน (การมาเปนเวลาน้ีแหละ
มีผลตอชะตากรรมความเปนความตายของปลากระบอกที่ฉัน
จะเลาตอไป)

มีอยูวันหน่ึง ฉันเห็นพ่ีสาวน่ังจองน้ำทะเลใตนอกชาน
เหมือนจะคิดอะไรอยูในใจ น่ังจองอยู ๒-๓ วัน วันตอมาก็ว่ิง
ไปซื้อเบ็ดตัวเล็ก ๆ ขนาดนาจะโตกวาเบอรเล็กสุดหนึ่งเบอร
จากน้ันก็ไปดึงดายเย็บผาของแมมาทบเปนสองเสน ตรงปลาย
สวนท่ีทบผูกตาเบ็ดไว แลวถัดจากเบ็ดข้ึนมาประมาณ ๓
เซนติเมตร จะผูกตะปูตัวเล็กยาว ๒ ตัวสลับหัวทายไวกับดาย
ที่ใชเปนสายเบ็ด นัยวาตะปูคูนี้จะทำหนาท่ีเปนตัวถวงน้ำหนัก
และชวยพยุงดายท่ีเบาไมใหลอยตามน้ำอยางไรทิศทาง
เสร็จจากทำเบ็ดก็มากมหนากมตาปอกเปลือกกุงตัวเล็ก แลวห่ัน
เปนชิ้นเล็ก ๆ เก่ียวไวกับเบ็ดเพ่ือเปนเหย่ือ ปลายเชือกเบ็ด
ตองผูกไวกับไมหรืออะไรก็ไดที่ชวยไมใหเชือกเล่ือนหลุดจากมือ
เมื่อเครื่องมือ (ที่จะทำบาป) ครบแลว พ่ีสาวฉันก็หยอนเบ็ดลง
ระหวางรองกระดาน พอเบ็ดพรอมเหย่ือแตะพื้นน้ำบรรดา
ปลาขี้จีนตัวเล็กขนาด ๓ นิ้วไดกล่ินหอมของเหยื่อตรงหนา
ก็ปราดเขามามะรุมมะตุมฮุบเหย่ือทันที ดูเหมือนพ่ีสาวฉัน
ตกปลาดวยวิธีนี้ดวยความชำนาญเพราะใชเวลาไมนานก็ได
หลายตัวทีเดียว เรียกวาตกไดเด๋ียวตัว เด๋ียวตัว ตกไดแลว
ตอนแกะเบ็ดออกจากปลาแสนจะทุลักทุเล เพราะตองคอย ๆ
แกะเพ่ือไมใหปากปลาฉีกขาด ผูใหญก็พลอยรวมทำบาป
ดวยการกุลีกุจอตักน้ำทะเลใสกะละมังใหสำหรับใสปลาที่ตกได
ไมนานไดปลาวายในกะละมัง ๘-๙ ตัว แตเราก็ไมไดกินปลา
พวกน้ีหรอกเพราะปลาตัวเล็กเกินไป กอปรกับแมไมทำอาหาร
จากสัตวที่ฆาเอง ปลาทั้งหลายในกะละมังจึงกลับคืนสูทะเล
อันแสนสุขตามเดิมหลังจากต่ืนตระหนกตกใจอกส่ันขวัญหาย
อยใูนอางสขีาวเล็ก ๆ แถมยังเจบ็ปากฟรี ๆ ดวย
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วันท่ีอากาศดี ๆ เราน่ังเลนท่ีนอกชานทกุวัน อกีคราวหน่ึง
ที่ฉันเห็นพ่ีสาวมองลอดรองกระดานนอกชานดูแองน้ำขางลาง
อยนูาน ฉนัครึง่น่ังครึง่นอนกมลงไปดบูาง เห็นกงุตวัใส ๆ เดินเลน
ตามซอกหินเปนสิบตัว ปูหินตัวดำเหมือนหินแตตัวเล็กกวาปูเค็ม
คลานกระดุบกระดิบ ๓-๔ ตัว เห็นอีกตัวหลบอยูในซอกหิน
แตไมวายแสดงตัวโดยการอวดกามออกมาใหเห็น แถมพนน้ำ
เปนฟองปุด ๆ ดวย เชาวันตอมา พ่ีสาวไปขอกานใบจาก
จากแปะเฉงปาดำ (ลุงเฉงสามีของปาดำ) ๒-๓ กาน แปะเฉง
สูบใบจาก จึงมีกานจากท่ีเหลาไวเรียบรอยแลวเปนมัดใหญ
แลวพ่ีสาวฉันก็ประกาศเบา ๆ พอใหไดยินกันสองคนวา “วันน้ี
เขาจะลงไปคลองปทูีใ่ตถุน” (“เขา” เปนสรรพนามท่ีใชเรียกตัวเอง
ระหวางพ่ีสาวกับฉัน) สำหรับฉันคำประกาศน้ีนับเปนขาว
ท่ีนาต่ืนเตนมาก พ่ีสาวฉันเร่ิมตนทำทีค่ลองปโูดยการนำกานจาก
มาตดัปลายทีอ่อนเกินไปทิง้ ใชฝอยเสนเลก็มากจากกาบมะพราว
ยาวพอเหมาะทำเปนบวง พันกานบวงกับกานจากดวยดาย
เย็บผา พ่ีสาวเตรียมกานจากท่ีพันบวงไวแลว ๓ กาน ยาวบาง
ส้ันบาง เมื่อทำเสร็จกอนเริ่มปฏิบัติการไมลืมที่จะหันมาบอก
ฉันวา “ตัวอยาเหม (อยาสงเสียงดัง) เด๋ียวแมรู” (แปลวาส่ิงท่ี
กำลังจะทำตอไปนี้เปนเร่ืองตองหาม แตก็จะทำ) วาแลวก็ทำทา
ทะมัดทะแมงปนขามรั้วนอกชานลงไปใตถุน แตถาตาฉันไมฝาด
ฉันเห็นขาเขาส่ันหนอย ๆ ตอนปนลงไปยืนบนแทงคอนกรีต
ที่พาดอยูอีกฟากของแองน้ำ ชวงเวลาน้ันระดับน้ำในทะเลสาบ
อยตู่ำกวาแทงคอนกรตี ๑ ฟุต แตก็เปนท่ีรกัูนวาน้ำตรงนัน้ลกึมาก
ผูใหญไมอนุญาตใหเด็กลงไปใตถุนนอกชานเปนเด็ดขาด
ในฐานะผูชมและกองเชียรทำใหฉันน่ังไมติดเพราะตาตองมอง
ลอดรองกระดานไปตามการเคล่ือนไหวของพ่ีสาว บางทีอดไมได
ที่จะสงเสียงบอกตำแหนงของปูบาง กุงบางท่ีเห็น การคลองกุง
ยากมาก สักพักพ่ีสาวจึงหันไปคลองปู ตัวท่ีคลานกระตวม-
กระเต้ียมเห็นชดั ๆ ก็ใชบวงสะกิดเบา ๆ เมือ่ปชูกูามข้ึนก็คอย ๆ
ใชบวงคลองแลวกระตุกใหบวงรัดกาม บอยครั้งที่ปูรู สึกตัว

ก็จะหดกามพรอมกับรีบคลานเขาซอกหินใกล ๆ อยางรวดเร็ว
บ า ง ที สิ บบ ว ง แล ว ก็ ยั ง ไ ม ส าม า รถ ดึ ง ตั ว ปู อ อกมา ได
ท่ีคลองออกมาไดก็จะเอาข้ึนมาใสอางท่ีเตรียมไวแลวขางบน
แลวก็ชวนกันน่ังมองปูที่ เดินไปมาในอางท่ีใสน้ำไวเล็กนอย
แตทำกันเปนมหกรรมถึงขนาดนี้จะรอดพนการรูเห็นของผูใหญ
ไมไดอยแูลว พ่ีสาวฉนัโดนดุทีล่งไปใตถุนนอกชาน แลวเราก็ถูกสัง่
ใหแกะบวงออกจากปูเพ่ือปลอยลงใตถุน ใหไปเดินย่ัวยวน
อวดโฉมพวกเราตอไป

พ่ีชายของฉันก็มีกิจกรรมกับสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบ
สงขลาเหมือนกัน เมื่อถึงกลางฤดูรอน น้ำทะเลใสและสงบมาก
นอกจากมีปลาตัวเล็กวายใกลผิวน้ำเปนฝูงแลว เราจะเร่ิมเห็น
ฝูงปลากระบอกจำนวน ๑๕-๒๐ ตัว สวนใหญจะมีขนาดกลาง
และใหญ เวลาประจำท่ีฝูงปลาจะวายน้ำผานมาหลังบานฉัน
จะประมาณ ๙-๑๐ โมงเชาทุกวันอยางท่ีฉันเลามาตอนตน
แถมยังวายเฉ่ียวเขามาใกล ๆ นอกชานดวย กอนถึงเวลา
พ่ีชายของฉันจะเตรียมหาไมลำยาว ไมโตนัก และมีน้ำหนักเบา
เพราะตองยืนคลองปลาท่ีริมรั้วนอกชาน ใชลวดทองแดง
เสนเล็กทำเปนบวงผูกติดกับไม ทุกคนในบานยืนลุนกัน สวนฉัน
ตัวเล็กจึงน่ังเกาะร้ัวทำใหสามารถมองเห็นไดชัดกวา พ่ีสาว
หันมาบอกวา “ตัวน่ังน่ิง ๆ อยาเหม (อยาสงเสียงดัง) เด๋ียวคลอง
ไมต้ังใจ” (แปลวาจะไมมีสมาธิ) วันแรกพ่ีชายยังคลองไมไดเลย
ตองปรับวิธีใหมในวันรุงขึ้น ถึงเวลา ปลากระบอกวายน้ำมา
เราเร่ิมตื่นเตน พ่ีชายเลือกตัวขนาดกลางคอนขางโตวายอยู
กลางฝงู บวงคอย ๆ  เคล่ือนเขาในฝงูปลา ฝงูปลาไมรสูกึตัว ทกุคน
เงียบกริบ แลวบวงเริ่มคอย ๆ ผานฝูงปลาไปถึงปลาตัวท่ีเปน
เปาหมาย ฉนัอาปาก นึกข้ึนไดหันไปดพ่ีูสาว เขากำลังมองฉนัอยู
จึงตองหุบปาก บวงสวมเขาไปในตัวปลาจนกระท่ังอยูระดับ
เกือบถึงกลางลำตัวคอนไปทางหัว พ่ีชายฉันกระตุกบวงอยางแรง
และรวดเร็ว ปลาติดบวงแลว ใคร ๆ และฉันชมพี่ชายวาเกง
เทาท่ีทราบคนท่ีอาศัยอยูแถวบานริมทะเลสาบ ไมมีใครสามารถ
คลองปลากระบอกไดเหมือนพ่ีชายของฉันเลย
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ครึ่งวันหลังแดดสองหลังบานจนเย็น เราทำกิจกรรม
และเลนกันท่ีกลางบานกับที่หนาบาน โรงเรียนปดเทอม เด็ก ๆ
เลนสนุกกันท้ังวัน แมเปนหนารอน ก็รอนไมมากเพราะอยูใกล
ทะเล ตกเย็นทองฟาเปนสีเหลืองทอง บางวันสีแดงฉาน เห็น
พระอาทิตยสวยตกทุกวัน เรือหาปลากลับบาน พอค่ำอากาศ
คลายความรอนลง คอย ๆ เย็นทำใหนอนหลับสบาย

สงขลามีอาหารทะเลอุดมสมบูรณมากในหนารอน
เพราะไมมีฝน ไมมีคลื่น ลมไมพัดแรง ชาวประมงสามารถ
ออกไปหาปลาและสัตวทะเลตาง ๆ ไดสะดวก เน่ืองจากอยูใกล
ทะเล ชาวสงขลาจึงมีอาหารทะเลไดรับประทานกันทุกวัน

การใชชีวิตอยูในบานริมทะเลสาบในฤดูรอนจึงเปน
ชวงเวลาท่ีแสนสุขและสนุกสนานอยางไมรู ลืมของเด็ก ๆ
เปนอันมาก เมือ่โตขึน้ ฉนัตระหนกัวา นอกจากความสนกุสนาน
ของเด็ก ๆ จากการมีกิจกรรมตาง ๆ แลว ทะเลสาบสงขลาแหงน้ี
ยังเปนขุมทรัพยอันงดงามล้ำคานักฉันโชคดีที่เกิดมาในถิ่นที่
สวยงามและอุดมสมบูรณ น้ำทะเล ปฏิสัมพันธและเง่ือนไข
ของสิ่งแวดลอม กิจกรรมของมนุษย ตลอดจนระบบนิเวศของ
ทะเลสาบสงขลา ควรไดรับความรัก ความเอาใจใส และการใช
สติปญญาในการดูแลอยูตลอดเวลา เพ่ือขุมทรัพยนี้จะสามารถ
ยังผลอันไพบูลย ความสุข และความม่ังค่ังเพ่ิมพูนย่ิงขึ้นใหแก
ลูกหลานของเราตอไปตราบนานเทานาน.
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มุกดา

หากกลาวถึงวิถีชี วิตของคนในตางจังหวัดหรือพ้ืนท่ีทุรกันดาร  บอยคร้ังที่มักมีการนำเ ร่ืองราวเกี่ยวกับ
การเดินทางดวยเทาไปโรงเรียนเปนระยะทางไกล ๆ หลายกิโลเมตรมาบอกเลาเพ่ือถายทอดถึงความลำบากในการใชชีวิต
ในพื้นท่ีดังกลาว เก่ียวกับเรื่องนี้ในฐานะเปนผูที่เคยมีประสบการณในการเดินเทาไปโรงเรียนคนหน่ึงเห็นวา มุมมองดังกลาว
ก็เปนความจริงและคนท่ีอยู ในสถานการณดังกลาวก็ไมไดรูสึกสนุกกับสภาพท่ีเปนอยู  ณ  ขณะน้ันสักเทาใดนัก
แตมุมมองดังกลาวเปนเพียงดานเดียว เพราะอีกดานหน่ึงการเดินทางในลักษณะน้ีก็ไดชวยใหผูเดินทางมีโอกาสสัมผัสกับ
บรรยากาศและเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ที่นาต่ืนเตนและนาจดจำหลาย ๆ อยางดวยกัน ซึ่งเม่ือวันเวลาผานพนไปแลว
เร่ืองราวตาง ๆ ทีไ่ดประสบดังกลาวก็กลับกลายเปนเรือ่งตลก สนกุ และเปนประสบการณและความทรงจำดี ๆ ทีเ่ม่ือไหรนกึถึง
ก็จะรูสึกดีและอดไมไดที่จะอยากยอนเวลากลับไปสัมผัสประสบการณแบบน้ันอีกสักคร้ัง ดังเชนเร่ืองราวการเดินทาง
ของเด็กนักเรียนกลมุหน่ึงในพ้ืนท่ีจงัหวัดมกุดาหารเม่ือประมาณ ๑๕-๒๐ ปท่ีแลว ทีจ่ะกลาวถึงตอไปนี้

ยอนกลับไปเมื่อประมาณ ๑๕-๒๐ ปที่แลว ในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหารเด็กนักเรียนในหมูบานตาง ๆ สวนใหญ
จะเขาเรียนตอระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนระดับอำเภอหรือตำบลท่ีอยูในละแวกใกลเคียงซ่ึงมีอยู ๑-๒ แหงใหเลือก
บานของนักเรียนจะอยูหางไกลจากโรงเรียนเปนระยะทางไกล จะมีระยะทางไกลมากบาง นอยบาง แตกตางกันไป
ตามแตละหมูบาน สวนการเดินทางไปโรงเรียนก็มีวิธีการเดินทางท่ีแตกตางกันไปตามปจจัยหรือสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวย
ในแตละพ้ืนท่ี ซึ่งพบวามีอยู ๓ กลุมใหญ ๆ คือ (๑) โดยสารรถประจำทางหรือรถรับ-สง (๒) ขี่รถจักรยานยนต และ (๓) เดิน
ซึง่กลมุทีเ่ดินไปโรงเรียนถือเปนนักเรียนจำนวนสวนนอยโดยสาเหตุท่ีนกัเรียนเหลาน้ีตองเดินก็มาจากหลายปจจยัท่ีเก่ียวของ เชน
ไมมีรถจักรยานยนตหรือมีแตไมสะดวกท่ีจะใช หรือรถโดยสารท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีมีจำนวนจำกัดและใชเสนทางหรือมีรอบเวลา
การเดินรถไมเอ้ือตอการเดินทางไปโรงเรียนซ่ึงหากใชบริการรถดังกลาวก็ตองเส่ียงกับการไปโรงเรียนไมทัน

ความสขุของการไปโรงเรยีน

เรือ่งของ

คนตางจังหวดั
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ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนวาการท่ีตองเดินไปโรงเรียนน้ันไมใชเร่ืองสนุก แตในการเดินของเด็กนักเรียนกลุมหนึ่ง
กลับไดมีโอกาสผจญภัยและไดเผชิญกับความต่ืนเตนในระหวางทางท่ีเดินอยูเสมอ ๆ จนในบางชวง บางเวลาก็ทำใหพวกเขา
สนุกข้ึนได กลุมเด็กนักเรียนท่ีกลาวถึงน้ีมีจำนวนประมาณ ๖ คน อาศัยอยูในหมูบานแหงหน่ึงท่ีหอมลอมไปดวยสวนและ
ทองทงุ และเขาเรียนตอในโรงเรียนระดับตำบลทีต่ัง้อยตูดิกับถนนท่ีเปนสายหลักแหงหน่ึงของจงัหวัด จากหมบูานไปยังโรงเรียน
มถีนนท่ีพวกเขาสามารถใชไดถึง ๓ เสนทางหลัก ระยะทางประมาณ ๗-๑๐ กิโลเมตร (แตละเสนทางมีระยะทางแตกตางกันไป)
แตเสนทางท่ีนักเรียนกลุมนี้ใชเดินเปนทางลัดซึ่งตองเดินผานทุงนากวางและเดินขามลำหวยเล็ก ๆ ๓ แหง รวมระยะทาง
ประมาณ ๕ กิโลเมตร การเดินตามเสนทางดังกลาวน้ีพวกเขาจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล โดยในชวงฤดูฝนที่มีน้ำหรือตนขาวในแปลงนาพวกเขาจะจองเดินตามคันนา สวนในฤดูหนาว
ถึงฤดูรอนซึ่งเปนชวงท่ีเก็บเก่ียวขาวเสร็จแลวก็จะมีการทำทางเดินในแปลงนาแลวเดินตัดผานแปลงนาแทน

ทุกเชาสมาชิกในกลุมจะรวมตัว แลวเดินไปโรงเรียนพรอม ๆ กัน โดยเหตุการณท่ีเกิดขึ้นดังกลาวดำเนินไปอยาง
ราบเรียบเหมือนเดิมซ้ำ ๆ เกือบทุกวันตลอดชวงฤดูหนาวจนถึงฤดูรอน แตเมื่อถึงฤดูฝนสถานการณตาง ๆ ก็เร่ิมเปล่ียนแปลง
และเร่ิมมีความทาทายในการเดินทางมากข้ึน โดยหากเปนวันท่ีมีฝนตกกอนหรือในระหวางท่ีพวกเขาเดินไปโรงเรียน
ทางเดินก็จะแฉะและคันนาในบางชวงท่ีเปนดินโคลนก็จะล่ืน ดังน้ัน พวกเขาจำเปนตองถอดรองเทา แลวเดินไปอยางชา ๆ
ดวยความระมัดระวังเพ่ือไมใหลื่นหกลมหรือตกลงไปในแปลงนาทั้ง ๒ ขางทาง ที่เต็มไปดวยตนขาวและน้ำโคลน แตถึงแมจะ
ระมัดระวังกันเพียงใดก็ตามในบางวันท่ีโชครายพวกเขาก็ไมสามารถรอดพนจากการล่ืนหกลมหรือตกลงไปในแปลงนาได
นอกจากน้ี ในชวงฤดูฝนพวกเขาก็ยังตองเผชิญกับอุปสรรคในการเดินทางท่ีเกิดจากน้ำในลำหวยมีปริมาณมาก กลาวคือ
โดยปกติในการขามลำหวยแหงหน่ึงซึ่งอยูในระยะท่ีใกลจะถึงโรงเรียนแลวน้ัน พวกเขาจะขามลำหวยโดยเดินตามทอนไม
ขนาดใหญที่วางพาดอยูระหวาง ๒ ฝงของลำหวยและใชก่ิงของตนมะเด่ือท่ีครอมระหวางลำหวยและโนมกิ่งทอดลงมา
เกือบตลอดแนวทอนไมนั้นเปนราวจับซึ่งทางขามน้ีมีและใชกันมานานแลว แตเน่ืองจากในชวงท่ีน้ำมากระดับนำ้จะสูงถึง
ประมาณ ๒-๓ เมตร และไหลแรง ประกอบกับปลายทอนไมท่ีใชเปนทางขามทั้ง ๒ ขาง วางต่ำกวาระดับพื้นดินปกติจึงทำให
น้ำทวมทอนไมดังกลาวและทำใหการขามลำหวยมีความยากลำบากและเส่ียงท่ีจะตกลงไปในลำหวยมากข้ึน โดยพวกเขา
ตองพยายามเดินตามทอนไมที่จมอยูในน้ำและตอสู กับแรงน้ำไหลไปพรอม ๆ กับการคอยลุนวาพวกเขาจะพลาด
ตกลงไปหรือเปลา แตถึงอยางไรก็ตาม หากระดับน้ำในลำหวยข้ึนสูงและไหลแรงมากขึ้นและพวกเขาประเมินแลววา
คงไมสามารถทานแรงน้ำเพ่ือเดินตามทอนไมนั้นไปไดก็จะมีการเปล่ียนวิธีการหรือเสนทางขาม โดยปนข้ึนตนมะเด่ือ
เพ่ือขามไปอีกฝงหน่ึงหรือเดินออมไปขามท่ีจุดอื่นแทน แตทุก ๆ จุดท่ีมีอยูก็ลวนอันตรายและมีความเส่ียงไมแตกตางกัน
หรือหากพวกเขาทราบลวงหนากอนจะออกเดินทางวาปริมาณน้ำมีมากจนถึงขั้นเปนอันตรายหรือไมสามารถขามได
พวกเขาก็จำใจตองใชบริการรถโดยสารประจำทางท่ีมีอยูในหมูบานซ่ึงเส่ียงกับการไปโรงเรียนไมทันแทน

ทั้งนี้ เมื่อผานพนเหตุการณเหลาน้ันไปได บอยครั้งก็จะมีรองรอยการเปยกหรือเปอนคราบตาง ๆ ทิ้งไวบนสวนตาง ๆ
ของรางกายหรือชุดนักเรียน มากบาง นอยบางแตกตางกันไป แตนั่นก็ไมใชปญหาเพราะสุดทายแลวพวกเขาก็จะตองหาทาง
กำจัดรองรอยดังกลาวใหหมดหรือจางลงไป เชน แวะบานคนรูจักเพ่ือชะลางส่ิงสกปรกท้ังหลายออกและสวมถุงเทารองเทา
ใหเรียบรอยกอน แลวจึงเดินเขาไปในโรงเรียนเหมือนไมมีอะไรเกิดข้ึนเลย
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ในชวงฤดูฝนน้ันนอกจากจะมีความต่ืนเตนในระหวางการเดินทางแลว อีกดานหน่ึงก็ยังมีบรรยากาศสวย ๆ
ใหพวกเขาไดชืน่ชมไปตลอดเสนทางท่ีเดิน เพราะตลอดทางผาน ท้ัง ๒ ขางจะรายลอมไปดวยความเขียวขจแีละความสวยงาม
ของตนขาว และพอถึงชวงท่ีขาวเร่ิมออกรวงก็จะสงกล่ินไปท่ัว นอกจากน้ี ในการเดินกลับบานในชวงตลอดท้ังปก็ยังไดมีโอกาส
ชื่นชมกับความงามของกอนเมฆท่ีมีรูปรางเปล่ียนแปลงแตกตางกันไปในแตละวัน แตละชวงเวลา และมีความสุขกับการแวะ
กินสมตำท่ีซื้อมาจากโรงเรียนหรือกินผลไมตาง ๆ ที่มีอยูตลอดขางทางเดิน

ทั้งน้ี แมบางเหตุการณที่พวกเขาเผชิญดูจะอันตรายและเส่ียงตอชีวิตไมนอย แตสาเหตุที่ทำใหพวกเขากลาตัดสินใจ
เลือกใชวิธีการตาง ๆ ดังกลาวน้ันก็อาจเปนเพราะความรูเทาไมถึงการณของเด็ก และในขณะน้ันก็ไมมีทางอ่ืนใหเลือกมากนัก
นอกจากน้ี จุดดังกลาวก็เปนระยะท่ีใกลจะถึงโรงเรียนแลว ซึ่งเม่ือผานพนไปไดในแตละคร้ังก็ทำใหมีความกลามากข้ึนเร่ือย ๆ
จนลืมอันตราย และจนถึงเวลาน้ีเม่ือไดมองยอนกลับไปก็เห็นเพียงบรรยากาศและความทรงจำดี ๆ เทาน้ันเอง เหนือสิ่งอื่นใด
เหตุการณทั้งหมดน้ีก็ยังไดสะทอนใหเห็นวา ความขาดแคลนหรือความลำบากก็ทำใหคนเรามีความสุขได สวนชีวิตในเมือง
ที่สะดวกสบายก็อาจขาดชีวิตชีวาไดดวยเชนกัน ซึ่งมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไปข้ึนอยู กับสถานการณ มุมมอง
และความคิดของแตละบุคคล แตก็เช่ือวาสำหรับคนตางจังหวัดจำนวนหน่ึงน้ันบรรยากาศหรือความทรงจำเพียงเทาน้ีก็ทำให
พวกเขามีความสุขไดไมนอยเลย

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากในชวงเวลาดังกลาวคนในพื้นที่กำลังเริ่มนิยมซื้อจักรยานยนตประกอบกับถนนก็เริ่ม
มีสภาพดีและสามารถเดินทางไดสะดวกมากข้ึน ดังน้ัน ในเวลาตอมา (เรียนอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สมาชิก
ในกลุมนักเรียนดังกลาวก็ทยอยเปลี่ยนไปใชรถจักรยานยนตแทนการเดิน และในปจจุบันหมูบานดังกลาวก็ไมมีนักเรียน
ที่เดินไปโรงเรียนอีกแลว ยกเวนเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่เรียนอยูโรงเรียนใกลบานท่ียังพอมีเหลือใหเห็นอยูบาง
ทั้งนี้ จากสภาพสังคมและคานิยมในตางจังหวัดท่ีเปล่ียนแปลงไปและความสะดวกสบายท่ีมีมากข้ึนหลาย ๆ อยางน้ีก็ทำให
ในปจจุบันเด็กตางจังหวัดสวนใหญทนกับความยากลำบากไมคอยไดเหมือนในอดีตแลว
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พระราชบญัญตัิ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๕

จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคข้ึนในจังหวัดภูเก็ต เรียกวา “ศาลปกครองภูเก็ต” ใหมีเขตตลอดทองที่จังหวัดกระบ่ี
จงัหวัดพังงา จงัหวัดภเูก็ต และจงัหวัดระนอง

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๓๔ ก วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ หนา ๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕

จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคข้ึนในจังหวัดเพชรบุรี เรียกวา “ศาลปกครองเพชรบุรี” ใหมีเขตตลอดทองที่
จงัหวัดประจวบครีขีนัธ จงัหวัดเพชรบุรี จงัหวดัราชบรุ ีและจงัหวัดสมทุรสงคราม

เลม ๑๒๙ ตอนที ่๓๔ ก วันที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ หนา ๔

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๕๕

จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคข้ึนในจังหวัดนครสวรรค เรียกวา “ศาลปกครองนครสวรรค” ใหมีเขตตลอดทองที่
จงัหวัดชยันาท จงัหวัดนครสวรรค จงัหวัดเพชรบรูณ และจงัหวัดอทุยัธานี

เลม ๑๒๙ ตอนที ่๓๔ ก วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ หนา ๗

พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕

จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเพ่ือใหเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเปนเลิศดาน
ดนตรีคลาสสิก และเพ่ือเปนการสนองพระปณิธานและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในฐานะองคอุปถัมภวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๔๕ ก วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หนา ๑

พระราชกฤษฎกีา

พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕

ขยายเวลาประชุมรฐัสภาสมยัประชุมสามญันิติบญัญัต ิพ.ศ. ๒๕๕๕ ทีจ่ะสิน้กำหนดสมยัประชมุ ในวันท่ี ๑๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกไปอีกจนกวาจะไดมพีระราชกฤษฎีกาปดประชุม

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๓๒ ก วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ หนา ๑

กันยนีเร่ืองสำคัญทีป่ระกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบบัท่ี ๕๓๖) พ.ศ. ๒๕๕๕

ยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งอยูในพ้ืนท่ีที่ทางราชการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัย
และไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในระหวางวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สำหรับเงินไดเทาท่ีจายในระหวางระยะเวลาดังกลาว เพ่ือเปนคาใชจายในการไดมาซ่ึงทรัพยสินประเภทเคร่ืองจักรท่ีใชในการ
ผลิตสินคาหรือใหบริการรับจางผลิตสินคาเปนจำนวนรอยละย่ีสิบหาของคาใชจายน้ัน

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๓๖ ก วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ หนา ๑

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน
(ฉบบัที ่๕๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๕

การเพ่ิมความเปนมาตรา ๔ เอกาทศ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการหัก
คาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ ๑๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ กำหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีไดรับ
ความเสียหายจากอุทกภัยสามารถหักคาสึกหรอและคาเส่ือมราคาของทรัพยสินดังกลาวท่ีไดมาต้ังแตวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได

เลม ๑๒๙ ตอนที ่๓๖ ก วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ หนา ๕

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

แกไขหลักเกณฑการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารประจำการ โดยกำหนดใหผูมีภาวะเพศสภาพ
ไมตรงกับเพศกำเนิดเปนคนจำพวกท่ี ๒ เพ่ือใหเหมาะสมและเปนประโยชนแกการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับ
ราชการทหารกองประจำการ

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๓๓ ก วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ หนา ๒๘

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

แกไขเพ่ิมเตมิกฎกระทรวง ฉบบัที ่๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญัตริบัราชการทหาร  พ.ศ. ๒๔๙๗
โดยปรับปรุงการกำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารไดใหถูกตองและสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงในปจจุบัน

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๓๓ ก วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ หนา ๓๐

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาต
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ทั้งน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๔๑ ก วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หนา ๔

กฎกระทรวงการขอตรวจหลกัฐาน รายการ หรอืขอมูลเกีย่วกับบตัรประจำตวัประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดหลักเกณฑการขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือขอมูลเก่ียวกับบัตรประจำตัวประชาชน ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลอง
กับบทบญัญัตแิหงพระราชบัญญัตบิตัรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๔๔ ก วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หนา ๓
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ประกาศ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องกำหนดเง่ือนไขการนำเขาอาหารที่มีความเสี่ยง
จากการปนเปอนสารกัมมันตรังสี

กำหนดใหอาหารทกุประเภทยกเวนวัตถุเจอืปน วัตถุแตงกลิน่รส วัตถุทีใ่ชรกัษาคณุภาพอาหารท่ีผลติจากประเทศญีป่นุ
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดฟูกูชิมะ กุมมะ อิบารากิ โทจิงิ มิยางิ ชิบะ คานากาวะ และชิซูโอกะ ที่นำเขามาในราชอาณาจักร
ตองเปนไปตามมาตรฐานอาหารท่ีปนเปอนสารกัมมันตรังสี

เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๖๒ ง วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕ หนา ๖๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ระบชุือ่และจัดแบงประเภทวตัถอุอกฤทธ์ิ (เพิม่เตมิ)

กำหนดใหสาร “ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine)” เปนวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ และกำหนดใหภายในสามวัน
นับแตประกาศน้ีมีผลใชบังคับใหสถานพยาบาลท่ีมีใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนและไมประสงคจะมีไว
ครอบครองยาตำรับที่มีซูโดอีเฟดรีนเปนสวนผสมเพื่อบำบัดรักษาและรานขายยาทุกแหง จัดส่ังยาตำรับท่ีมีซูโดอีเฟดรีน
เปนสวนผสมคืนใหกับผูผลิตหรือผูนำเขา

เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๖๒ ง วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕ หนา ๖๔

คำวนิิจฉัย

คำวนิิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญ คำวนิิจฉัยท่ี ๓๓/๒๕๕๕ เรือ่ง คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาตเิสนอเรือ่งขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง (๒) วาพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ และ
มาตรา ๖๗ หรือไม

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖ ไมกระทบตอสิทธิมนุษยชน
และไมขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๔๐ ก วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หนา ๑

คำวนิิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวนิิจฉัยท่ี ๓๔/๒๕๕๕ เรือ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตเิสนอเร่ืองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) วาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรอืไม

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒)
และมาตรา ๘๔ (๗) และไมมปีญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนญู

เลม ๑๒๙ ตอนที ่๔๐ ก วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หนา ๔๑
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เจาะครัง้ท่ี ๕
การมีจิตสำนึกท่ีดแีละความรับผดิชอบตอหนาท่ี เสยีสละ
ปฏบิติัหนาท่ีดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

พันฟา

แอบเจาะ

ประมวลจริยธรรม!
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กรณีตวัอยาง

ในชวงพักเท่ียง ณ โรงอาหารของกรม สามสาวขาราชการใหมไดมาน่ังคุยกันระหวางม้ือกลางวันอยางออกรส

“ผอ. มาดเขมของชั้นเน่ียขยันสุด ๆ วันน้ีไปรับงานจัด event ประชาสัมพันธโครงการตามนโยบายของทานรัฐมนตรี
ทีท่านอธิบดมีอบมา ทานอธิบดก็ีขยันไปรบัมาจากทานรัฐมนตรจีร๊ิง ทัง้ ๆ ทีช่ัน้วานาจะเปนงานของกรมอ่ืนหรอืของสำนักปลดัมากกวา
แตทีแ่ยก็คอื ผอ. นะ หนัมามอบชัน้เฉยเลยใหทำแผนประชาสมัพนัธสงสปัดาหหนา แลวไงเน่ีย ยังเขียนรายงานวิเคราะหขอกฎหมาย
เร่ืองเจาปญหาท่ี ผอ. มอบวันกอนไมเสร็จเลย สงสัปดาหหนาเหมือนกัน” พัดชารายยาวพรอมทำหนาเซ็ง “ไงละ แมลีลาวดี
ผอ. สุดสวยของเธอมีงานพิเศษอะไรใหเธอบาง”

“โอย... เพียบ.. เห็นเพ่ิงไปรับงานฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงการพิเศษอะไรไมรูของทานอธิบดีมาอีกคณะ
ของเกาก็หลายคณะแลว และก็มาใหชั้นเปนผูชวยเลขานุการอีกตามเคย จะใหทำอะไรก็ไมรูเน่ีย ชักมึน งานปกติก็ทำไมคอยจะทัน
อยแูลว” ลลีาวดรีำพึง แลวหันไปหาเพือ่นหนมุหนาสวย (?) “น่ี นงัปองศร ี น่ังย้ิมเลยหลอน วางงานใชไหมยะ”

เจาะประเด็นตามความเขาใจ (ของเราเอง)
ประเด็นสำคญัของขอน้ี ไดแก
(๑.๑) การใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ ระมัดระวังก็เพ่ือใหเกิดความถูกตอง

สมบูรณ ไมขัดตอกฎหมายหรือกฎเกณฑตาง ๆ ที่มีอยู การจะปฏิบัติตนเชนน้ีได ผูนั้นตองเปน
ผทูีม่คีวามรใูนเร่ืองท่ีตนไดรบัมอบหมายใหปฏิบตัเิปนอยางดี ทกุแงทุกมุม การเพ่ิมพูนและพัฒนา
ความรูจึงเปนหนาท่ีสำคัญประการหน่ึงของขาราชการทุกคน จะโดยการพยายามศึกษา
หาความรูดวยตนเอง การเสนอตัวเขารับการฝกอบรม หรือการท่ีผูบังคับบัญชาสงไปอบรมก็ตาม
นีเ่ปนสวนหน่ึงของการอทุศิตนใหกับการปฏบิตังิานในหนาท่ีในความหมายของขอน้ี การปฏบิตังิาน
โดยท่ีมคีวามรไูมเพียงพอ มโีอกาสท่ีจะทำใหไมสามารถไดชือ่วา ไดปฏบิติังานดวยความรอบคอบ
และระมัดระวังได อีกท้ังยังไมชื่อวาเต็มความสามารถดวย

(๑.๒) ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐ แตไมใชเปนงานหนาท่ีของตนเองโดยตรง
เปนเร่ืองที่พึงระวังวาจะไมทำใหงานในหนาท่ีโดยตรงของตนเองเสียหายเพราะการทอดท้ิง
ไมเอาใจใส ไมรับผิดชอบ หากเกินกำลังความสามารถ หรือไมอาจบริหารจัดการเวลาได ควรจะ
แจงใหผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือหาทางปองกันแกไขความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นตามมา

ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสำนกึท่ีดแีละความรบัผิดชอบตอหนาที ่เสยีสละ ปฏบิตัหินาทีด่วยความรวดเรว็
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

โดยอยางนอยตองวางตน ดงัน้ี

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง
ความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทำใหงานในหนาที่เสียหาย
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“โหย... ไมตองมาเมาทเลย ชัน้ก็งานเพียบยะ ไหนจะตรวสอบรายงานการเงินรอบเดือนน้ี แถมวันน้ี ผอ. ไปรบัจดังานวันเด็ก
จากทานอธิบดีมาอีกแลว ทั้ง ๆ ที่ไมใชงานของสำนัก และก็หันมาโยนใหคุณพ่ีหัวหนาของชั้นเปนหัวหนาทีม และคุณพ่ีหัวหนา
ก็ใหชั้นเปนแมงานในฐานะขาราชการใหมไฟแรง ชะรอยเธอคงจะรูวาชั้นมีใจรักเด็กกระมัง” ปองศักด์ิซึ่งถูกเพ่ือนเรียกวาปองศรี
กลาวย้ิม ๆ

“หมัน่ไส... ชอบละสิงานน้ี” ลลีาวดีเหน็บใส

“จะบาเหรอเธอ เด็กท่ีมางานวันเด็กนะ เดกเด็กนะยะ เด็กจริง ๆ ไมใชอยางท่ีเธอคิด” ปองศักด์ิยอนและรำพันตอ
“วาแตวางานประจำพวกเราก็ทำกันจะไมทันอยูแลว ไองานท่ีเขามาก็อะไรเนี่ย มั่วไปหมด เราจะทำอะไรกอนดีนา...”

“ พ่ีศักด์ิขา พ่ีศักด์ิ...เชิญทางนี้แปบนะคะ” ลีลาวดีหันไปเรียกรุนพ่ีที่ เปนเจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรม
ซึ่งเดินผานมาพอดี “พวกหนูมีขอสงสัยจะขอสอบถามคะ”

“วามาเลยนอง แตหามถามวาทำไมพ่ีหลอจงันะ มนัตอบยาก” พ่ีศักด์ิพูดอมยิม้

“เออ.. คำถามนัน้หนวูาจะถามอยเูหมือนกันคะ แตคิดวาควรถามเมือ่ยีส่บิปทีแ่ลว” ปองศกัด์ิแทรกข้ึนมา

“พ่ีศักด์ิอยาไปฟงมันคะ” ลีลาวดีชิงพูดและรายยาวตอ “หนูแคอยากรูวา พ่ีศักด์ิเคยบอกพวกหนูตอนเขามาวา
ตองศึกษางานในหนาท่ีจาก Job Description ใหชัดเจนและศึกษาเพ่ิมเติมจากกฎกระทรวงท่ีแบงงานของกรมและสำนักของเรา
แตคราวน้ีมนัมงีานท่ีไมไดอยใูน JD ของเรา และก็ไมใชงานของสำนกัเราท่ีผใูหญมอบมา แลวเขาก็เรง ๆ ๆ ๆ เอาดวน พวกหนูละมึน
ไมรูจะทำอะไรกอนหลังคะพ่ี แลวตอนประเมินเขาดูงานท่ีมอบพวกน้ีดวยไหมคะ ในเมื่อมันไมอยูในตัวชี้วัดของเรา”

“อมื...ก็นาสับสนอยนูะ แตมนัเปนเร่ืองปกตินะ งานนโยบายก็เปนเร่ืองสำคญัอยางหน่ึง แมวาบางทีไมปรากฏใน JD ของเรา
แตอยาลืมวา ผอ. สำนักก็ตองรับงานนโยบายจากทานอธิบดี หรือทานอธิบดีก็ตองรับงานนโยบายจากทานรัฐมนตรีเหมือนกัน”
พ่ีศักด์ิอธิบายและวาตอ “อยางพัดชานี่เปนนิติกร แตคลองแคลววองไว สมัยเรียนปริญญาตรีเคยจัดงานแสดงผลงานวิชาการ
ประจำปของมหาวิทยาลัยมากอน ผอ. เขมเลยใหมาทำงานประชาสัมพันธโครงการของทานรัฐมนตรี หรือลีลาวดีนี่เปนนักวิเคราะห
แตเปนเด็กจบนอกไฟแรง ผอ. เลยใหงานพิเศษจะไดพอไมพอมือ มอืไมวางจนเกินไป สวนปองศักด์ิเปนนักวิชาการเงินและบัญชี...เออ....
เคยเปนลีดเดอรงานบอลประเพณีมากอน นาจะดูแลเด็กไดดี ไงเก่ียวกันไหม..” พ่ีศักด์ิหันไปเห็นหนาสามสาวดูเหวอ ๆ เลยพูดตอ
“อะ ๆ พ่ีไมลอเลนแลว พ่ีจะบอกวา งานในหนาท่ีน้ันเปนงานสำคัญ อยาใหขาดตกบกพรอง ตามประมวลจริยธรรมขอ ๔ (๑)
เขาใหขาราชการตองอุทิศตนกับงานในหนาท่ีใหเต็มกำลังกอน สวนงานอ่ืนท่ีไดรับมอบนอกจากน้ันก็ตองทำเหมือนกัน
แตอยาใหงานหลักคืองานในหนาทีเ่สยีหาย ดงัน้ัน หาก ผอ. เรงงานมันท้ังงานหลักและงานนโยบาย นอง ๆ ก็ควรถาม ผอ.
วาจะเอางานไหนกอน เพราะบางครัง้กำหนดเวลาของงานนโยบายมันเรงดวนจนตองแซงงานหลักโดยท่ีงานหลักไมเสยีหาย
ก็เปนไปได แตถานองเห็นวางานหลักจะเสียหายก็ตองปรึกษาหัวหนาหรือ ผอ. กลุม ผอ. สำนักตามลำดับไป” พ่ีศักด์ิอธิบาย
“สวนเร่ืองตัวชี้วัดนั้น ปรับได นอง ๆ ตองจดไววาไดทำงานพิเศษอะไรชวงไหน แลวหารือ ผอ. เพ่ือปรับเพ่ิมตัวชี้วัดได ไงหนู ๆ
เคลียรไหมครับ พ่ีจะไดไปเพราะกวยเต๋ียวพ่ีเย็นหมดแลว”

“เคลยีรจะคุณพ่ี งัน้เด๋ียวขอตัวไปเตรียมงานวันเด็กกอนละกัน จะจดัเสารหนาน้ีแลวยังไปไมถึงไหนเลย สวนรายงานการเงิน
ที่ตองตรวจนะมัน due สัปดาหถัดไป แอบเก็บไวกอนได” ปองศักด์ิบอก “ไงจะ แมพัดชา แมลีลาวดี จะไปทำอะไรตอหลังจากน่ีละ”

“ไปทำรายงานวิเคราะหขอกฎหมายกอนยะ เพราะดองมานานแลว ศุกรนี้คงเสร็จ สวนแผนประชาสัมพันธคอยทำตอ
เสารอาทิตยนี้ก็ได” พัดชากลาว

“สวนช้ันจะไปถาม ผอ. กอน เพราะไมเห็นส่ังอะไรมาเลย บอกแควาใหชั้นเปนฝายเลขานุการ จะประชุมเมื่อไหรก็ไมรู
วาระมีอะไรบางก็ไมรู เด๋ียวมาบอกแบบเดิมอีกคืออีก ๒ วันจะประชุมแลวมาเรงชั้นใหออกวาระ และเชิญประชุม ประสาทเสียพอดี
เฮอ...เมื่อไหรเขาจะกำหนดใหการส่ังงานโดยมีเวลาใหเจาหนาท่ีทำอยางเพียงพอเปนสวนหน่ึงของประมวลจริยธรรมซักทีนา....”
ลีลาวดีพูดพลางถอนใจ
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เรือ่งเสรจ็ท่ี ๑๒๑/๒๕๕๕

บนัทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือ่ง  การขออนุญาตแผวถางปาในพืน้ท่ีดดูทรายในท่ีดนิของรัฐ

กรมปาไมไดมีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๑๐.๒/๒๒๙๗๔ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความไดวา กรมปาไมได รับการหารือการขออนุญาตดูดทรายในแมน้ำลำคลองซึ่งเปนท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๙
แหงประมวลกฎหมายที่ดินวา กอนที่ผูรับอนุญาตจะเขาดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่จะตองขออนุญาตและไดรับอนุญาต
ใหทำการแผวถางปาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
วาดวยการแผวถางปากอนหรือไม และหากผูขออนุญาตดูดทรายในแมน้ำลำคลองตองขออนุญาตแผวถางปาดวยแลว
ผูไดรับใบอนุญาตดูดทรายไปแลว และใบอนุญาตยังไมหมดอายุ จะตองดำเนินการอยางไร

>> คำวา “ปา” ตามมาตรา ๔ (๑) แหง
พระราชบัญญัติปาไมฯ ประกอบกับการไดมาซึ่งท่ีดิน
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน “ปา” หมายถึง ที่ดินท่ียังมิได
มีบุคคลใดไดกรรมสิทธ์ิหรือไดสิทธิครอบครอง ซึ่งรวมไปถึง
ที่ดินรกรางวางเปลา รวมถึงลำน้ำท่ีเปนท่ีดินของรัฐดวย
และคำวา “แมน้ำ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ลำน้ำใหญซึ่งเปนท่ีรวมของลำธาร
ทั้งปวง ดังน้ัน “แมน้ำ” จึงเปนลำน้ำใหญและถือเปน
สวนหน่ึงของความหมายของบทนิยามคำวา “ที่ดิน”
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินดวย

>> การดูดทรายในแมน้ำลำคลองซ่ึงเปนปา
หากมีการกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทำดวย
ประการใด ๆ อันเปนการทำลายปา หรือเขายึดถือหรือ
ครอบครองปา นอกจากจะตองไดรับอนุญาตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ.
๒๕๔๖ แลว จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี
ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัตปิาไมฯ ดวย

ทองถิน่ควรรู
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กรมปาไมไดพิจารณาจากขอเท็จจริงดังกลาวขางตนแลวเห็นวา นิยามคำวา “ปา” ตามมาตรา ๔ (๑)
แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ “หมายความวาท่ีดินท่ียังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายท่ีดิน” ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตามคำนิยามดังกลาวแลวจะเห็นวา การขออนุญาตดูดทรายในแมน้ำลำคลองจะตองดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๔
แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดวย แตเน่ืองจากในแมน้ำลำคลองยังมีสวนราชการอ่ืน ๆ เชน กรมท่ีดิน
กรมเจาทา และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีแมน้ำลำคลอง ดังน้ัน เพ่ือไมให
เกิดความซ้ำซอนในการควบคุมดูแลที่ดินของรัฐ และมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองชัดเจน จึงขอหารือปญหาขอกฎหมายในประเด็น
การขออนุญาตดูดทรายในแมน้ำลำคลองที่เปนพ้ืนที่ปาตามมาตรา ๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
และไดรับอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือกฎหมายอ่ืนแลว จะตองดำเนินการตามมาตรา ๕๔
แหงพระราชบญัญัตปิาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดวยหรือไม

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือของกรมปาไม โดยมีผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม (กรมปาไม) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา มาตรา ๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔
ไดกำหนดบทนิยามคำวา “ปา” ไววา “ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลใดไดมาตามกฎหมายท่ีดิน” และโดยท่ีมาตรา ๑ แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน บัญญัติบทนิยามคำวา “ที่ดิน” หมายความวา พ้ืนท่ีดินท่ัวไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง
คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลดวย ซึ่งจากการพิจารณาบทนิยามดังกลาว คำวา “ที่ดิน” นอกจาก
จะหมายถึงท่ีดินบนบกอันไดแกพ้ืนดินท่ัว ๆ ไป และภูเขาแลว ยังคลุมไปถึงท่ีดินซึ่งอยูใตน้ำดวย เชน ที่ดินท่ีอยูในหวย หนอง
คลอง บึง ตาง ๆ ซึ่งตามประมวลกฎหมายท่ีดินไดบัญญัติรับรองใหบุคคลสามารถไดมาซึ่งสิทธิในท่ีดินไดโดยการมี
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และหากท่ีดินใดมิไดตกเปน
กรรมสิทธ์ิของบุคคลหน่ึงบุคคลใด  มาตรา  ๒  แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน  ไดบัญญัติให ถือเปนท่ีดินของรัฐ  ดังน้ัน
เม่ือพิจารณาบทนิยามคำวา “ปา” ตามมาตรา ๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ ประกอบกับการไดมาซึ่งท่ีดินตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน “ปา” จึงหมายถึง ที่ดินท่ียังมิไดมีบุคคลใดไดกรรมสิทธ์ิหรือไดสิทธิครอบครอง ซึ่งรวมไปถึงท่ีดินรกรางวางเปลา
ทีช่ายตล่ิง ภูเขา หวย หนอง คลอง บงึ บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลท่ีเปนท่ีดินของรัฐดวย และแมบทนิยามคำวา
“ที่ดิน” ตามมาตรา ๑ แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน มิไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวาใหหมายความรวมถึงแมน้ำดวย
แตเมื่อพิจารณาความหมายของคำวา “แมน้ำ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งหมายถึง
ลำน้ำใหญซึ่งเปนท่ีรวมของลำธารท้ังปวง “แมน้ำ” จึงเปนลำน้ำใหญและถือเปนสวนหน่ึงของความหมายของบทนิยามคำวา
“ทีด่นิ” ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ

สำหรับการดูดทรายในแมน้ำลำคลองซ่ึงเปนปาและอยูภายใตการดูแลของหนวยงานของรัฐหลาย ๆ หนวยงานน้ัน
จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงวามีการกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือการกระทำดวยประการใด ๆ อันเปนการทำลายปา
ซึ่งรวมถึงท่ีดินท่ีอยูในแมน้ำลำคลองน้ันหรือไม หากมีการดำเนินการท่ีมีลักษณะดังกลาวก็จะตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ และแมการอนุญาตใหดูดทรายในแมน้ำลำคลอง
จะไดรับการอนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ออกตามความใน
มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินแลวก็ตาม แตโดยท่ีมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ไดบัญญัติใหผูซึ่งไดรับ
อนุญาตตามประมวลกฎหมายท่ีดินจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเหมืองแรและการปาไมดวย  ดังน้ัน หากการ
เขาดำเนินการดูดทรายมีการกอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทำดวยประการใด ๆ อันเปนการทำลายปา
หรือเขายึดถือหรือครอบครองปา ก็จะตองขออนุญาตแผวถางปาตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไมฯ ดวย

(นายอัชพร จารจุนิดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๕๕

สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.krisdika.go.th
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ปฏิเสธไมไดวาในปจจุบันมีภัยพิบัติตาง ๆ เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองท่ัวโลก ไมวาจะเปน
การเกิดแผนดินไหว การเกิดพายุตาง ๆ เชน ทอรนาโด เฮอรเิคน ซึง่เม่ือเกิดภัยพิบติัขึน้ก็จำเปน
ตองมีการอพยพผูประสบภัย การอพยพผูประสบภัยน้ัน มักเปนเร่ืองท่ีทำไดคอนขางลำบาก
และโดยเฉพาะอยางย่ิงถาเกิดเหตุการณกับอาคารท่ีมคีวามสูงมาก ๆ การชวยเหลือผปูระสบภัย
จะย่ิงเปนไปดวยความยากลำบากมากย่ิงข้ึน ประกอบกับในกรณีของอาคารสูง เมื่อเกิด
เหตุการณอยางใดอยางหน่ึงขึ้น ไฟฟาภายในอาคารมักถูกตัด สงผลใหไฟสองสวางในอาคาร
ไมทำงาน ซึ่งผูที่ติดอยูในอาคารก็จะไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดเทาท่ีควร อีกท้ังทีมกูภัย
ก็ทำงานไดยากข้ึน ดวยเหตุน้ีเอง จึงไดมีผูคิดคนไฟฉายฉุกเฉินขึ้น เพ่ือเปนอุปกรณชวยเหลือ
ในกรณีที่ไฟฟาภายในอาคารดับ

ไฟฉายฉุกเฉินมีลักษณะพิเศษคือ จะถูกฝงอยูบริเวณเพดานของอาคารสำนักงานหรือ
อาคารตาง ๆ โดยจะทำหนาท่ีเปนไฟฟาสองสวาง (โคมไฟ) ในภาวะปกติ แตเมือ่เกิดเหตุการณ
ฉุกเฉินข้ึนและไฟฟาภายในอาคารดับลง ไฟฉายฉุกเฉินจะตกลงมาจากบนเพดาน (ลักษณะ
เดียวกันกับหนากากออกซิเจนบนเคร่ืองบิน) ซึ่งนอกจากจะทำหนาท่ีเปนไฟฉายนำทางแลว
ผูที่ติดอยูภายในอาคารก็สามารถนำไฟฉายดังกลาวมาใชนำทางได นอกจากน้ีที่ตัวไฟฉาย
ฉุกเฉินยังมีระบบนำทาง (Global Positioning System: GPS) ติดอยูดวย เพ่ือใชเปน
เคร่ืองนำทางไปยังทางออก อีกท้ังทีมชวยเหลือจะสามารถคนหาตำแหนงของผูประสบภัย
ไดอีกดวย อาจมีขอสงสัยวาไฟฉายฉุกเฉินตองบรรจุแบตเตอร่ีไวกอนลวงหนาหรือตองนำมา
ชารจไฟกอนการใชงานหรือไมนั้น  คำตอบคือ  ระหวางท่ีไฟฉายฉุกเฉินทำหนาท่ีเปน
ไฟสองสวางในภาวะปกตินั้น ก็จะเปนการชารจไฟเก็บไวในไฟฉายไปในตัว ดังนั้น เมื่อถึง
สถานการณฉุกเฉินจึงสามารถนำมาใชไดทันที

จะเห็นไดวาไฟฉายฉุกเฉินนับเปนแนวคิดอยางหน่ึงท่ีนาสนใจอยางมากท่ีจะเปน
อุปกรณชวยเหลือผูประสบภัยในอาคารสูง ซึ่งก็คงตองติดตามกันดูวาประเทศไทยจะมีอุปกรณ
ลักษณะน้ีใหไดใชกันบางหรือไม

ทีม่า : http://www.tuvie.com/saveus-emergency-downlight-system-for-faster-high-rise-building-evacuations-when-natural-
disaster-strikes/

ไฟฉายฉุกเฉิน

นวัตกรรมรอบโลก
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คิดมมุกลบั
ปรบัชวีติ

ใหเปนบวก
แนะนำโดย สภุาวดี  เลิศสถิตย

ประวตัผิเูขยีน
Michael Heppell เปนนักเขียนชาวอังกฤษ และเปนท้ังนักพูดท่ีมีชื่อเสียง
ในยุโรป และนักฝกอบรมที่ประสบความสำเร็จ เปนนักเขียนท่ีเปนท่ีรูจัก
เขียนหนังสือที่ติดอันดับหนังสือขายดีในหลายประเทศ ไดรับการแปล
เปนภาษาตาง ๆ ถึง ๑๘ ภาษา

หนังสอื “คิดมุมกลับ ปรบัชวีติใหเปนบวก” เปนหนังสอืทีจ่ะชวยคนหาวิธีคดิ เพ่ือสรางความม่ันใจและความสุขใหชวิีต เขียนโดย
Michael Heppell แปลเปนภาษาไทยโดยจิตรลดา  สงิหคำ

หนังสอื “คิดมุมกลับ ปรบัชวีติใหเปนบวก” เปนหนังสอืทีอ่านงาย ชวนใหคิด คิดใหเปน และใชใหถูก โดยจะนำเสนอวิธีคดิ
ท่ีแตกตางดวยเทคนิคและวิธีการท่ีสามารถนำไปปรับใชไดกับทุกคน มีเน้ือหาท่ีนาสนใจ เ ร่ิมตั้งแตการคนหาวิธีคิดมุมกลับ
คิดเพ่ือสรางความม่ันใจ คิดเพ่ือสรางความสุข คิดเพ่ือครอบครัว คิดอยางสรางสรรค ตลอดจนการคิดเพ่ืออนาคตท่ีดี ซึ่งสามารถ
นำมาปรับใชในชีวิตไดจริง เพียงแคลงมือปฏิบัติตามอยางถูกวิธี และใชในมุมมองที่เปนบวก หนังสือเลมนี้จะใหแงคิดใหม ๆ ที่จะชวย
แกไขโจทยชีวิต เพ่ิมพลังความคิดสรางสรรค เสริมสรางความสุข ความม่ันใจ และจะชวยใหประสบความสำเร็จในชีวิตไดทั้งในเร่ืองงาน
และเร่ืองสวนตัว รวมท้ังจะชวยเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดี นอกจากน้ี ยังชวยปรับเปลี่ยนคำวา “แย” ใหกลายเปนคำวา “เย่ียม” ได
ดวยเทคนิคการคดิบวก หนังสอืเลมนีจ้ะชวยใหทำสิง่ตาง ๆ ไดดขีึน้ เปนคนท่ีดขีึน้ เพียงแคนำเอาความคิดจากหนังสือไปปรบัใชใหเปนบวก
ในชวิีตจรงิ

หิง้หนงัสือ
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สถานการณ
คำวา สถานการณ ประกอบดวย คำวา สถานะ กับคำวา การณ

สถานะ หมายถึง ความเปนอยู ความเปนไป การณ หมายถึง สาเหตุหรือสิ่งที่
ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง สถานการณ หมายถึง สภาพท่ีเปนอยู หรือสภาพ
ที่กำลังเปนไป คำวา สถานการณอาจใชลำพังในความหมายท่ัว ๆ ไป เชน
คนเราตองปรับตัวตามสถานการณจึงจะอยูในสังคมได, ในการใชภาษา ผูพูด
ตองคำนึงถึงสถานการณดวย คำวา สถานการณ มักมีสวนขยายตามหลัง
หมายถึง ความเปนไปของสิ่งท่ีกลาวถึง เชน สถานการณอาหารของโลก
มีแนวโนมจะเขาสูภาวะวิกฤต เน่ืองจากราคาอาหารเพ่ิมสูงขึ้น ๒-๓ เทาตัว
ในชวง ๓ ปที่ผานมา, มีรายการวิทยุและโทรทัศนหลายรายการท่ีวิเคราะห
สถานการณบานเมือง, สถานการณทางการเงินของสหรัฐฯ อยูในภาวะ
นาวิตก, สถานการณของประเทศขณะนี้อาจเรียกไดวาอยูในยุคขาวยาก
หมากแพง เน่ืองจากราคาสินคาอุปโภคบริโภคพุงสูงขึ้นอยางตอเน่ือง

ท่ีมา : บทวิทยุรายการ “ร ูรัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.
คำวา สถานการณ ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำวา เหตุการณ ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำวา ปรากฏการณ ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คดัเลือกโดย จติตา กติติเสถยีรนนท

ร ูรัก ภาษาไทย
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บทอาศิรวาท

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในอภิลักขิตมงคลกาลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

โคลงสี่

 บังคมพระยุวราชแจ้ง เจริญครี
สืบศักดิ์ราชจักรี ก่องเกื้อ
เดชะ พระบารมี มหาราช เจ้าแล
ปกเกศชเยศเอื้อ อุ่นเกล้านิกรชน
 ดวงกมลทวยราษฎร์น้อม อธิษฐาน
ผลพระราชกิจดาล ดิเรกล้วน
สยามมกุฎราชกุมาร เพ็ญภาคย์ พระเอย
พระกุศลถ่องถ้วน สืบสร้างไอศูรย์
 ไพบูลย์กรเมศล้ำา จำารัส
ชนมชีพพระเพ็ญภัทร เพริศแพร้ว
หกสิบพรรษาวิวัฒน์ เจริญยิ่ง พระเอย
ไตรรัตนะเลิศแก้ว โปรดเอื้ออวยพระพร
 บวรราชกิจเกื้อ ตระการ พระเกียรติแฮ
ยี่สิบเอ็ดโรงพยาบาล กิจก้อง
อุปกรณ์แพทย์พระราชทาน ขจัดโรค นิกรแล
ทุนศึกษาสืบช้อง พสกพร้อมพัฒนา
 วิทยาการอวกาศล้ำา สัมฤทธิ์
ประสาทปริญญาบัณฑิต ทั่วถ้วน
ขอทวยเทพประสิทธิ์ พระพรเลิศ สราญแฮ
ทรงพระเจริญเลิศล้วน พระเกียรติก้องกำาจาย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ  ประพันธ์)
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ปรากฏการณ
คำวา ปรากฏการณ ประกอบดวย คำวา ปรากฏ กบั การณ ปรากฏ

หมายถึง แสดงออกมาใหเห็น การณ หมายถึง สาเหตุหรือสิ่งที่ทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ หมายถึง การแสดงออกมาใหเห็น หรือ สิ่งที่
แสดงออกมาใหเห็น เชน ฝนตกฟารองเปนปรากฏการณธรรมชาติ, เหตุการณ
น้ำทวมเมืองหลวงของหลายประเทศเปนปรากฏการณที่เกิดจากการสราง
บานเรือนปดกั้นทางน้ำไหล, วิกฤตการณการเงินในสหรัฐฯ เปนปรากฏการณ
ที่สามารถเกิดขึ้นไดในทุกประเทศที่อยูภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
คำวา ปรากฏการณ เมือ่ใชกบัคำกรยิา สราง เปน สรางปรากฏการณ หมายถึง
ทำใหเกิดความตื่นเตนสนใจและกลาวขวัญถึง เชน รสชาติและความอรอยของ
อาหารไทยสรางปรากฏการณไปทั่วโลก, เรามารวมกันสรางปรากฏการณ
ถวายพระพรออนไลน

คำนีอ้านวา ปรฺา-กด-กาน หรอื ปรฺา-กด-ตะ-กาน กไ็ด

เหตกุารณ
คำวา เหตกุารณ ประกอบดวย คำวา เหต ุกบั การณ ซึง่มคีวามหมาย

ใกลเคียงกัน คือหมายถึง สิ่งหรือเรื่องที่ทำใหเกิดผล, สาเหตุหรือสิ่งที่ทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง ในภาษาไทยใชคำวา เหตุการณ หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้น
เชน การที่เฮลิคอปเตอร ๓ ลำตกในสถานที่เดียวกัน ในเวลาใกลเคียงกัน
เปนเหตุการณเหลือเชื่อจริง ๆ, มีคนหลายคนยืนมุงดูเหตุการณที่ เกิดขึ้น
โดยไมกลาเขาไปชวยเหลือเหยื่อที่ถูกจับเปนตัวประกัน, พยาน ๕ คนที่เห็น
เหตุการณระบุตรงกันวา พบชายวัยรุนทาทางมีพิรุธเดินถือปนออกมาจากราน
ผูตาย กอนจะวิ่งหายไปในความมืด, นักประวัติศาสตรวิเคราะหเหตุการณ
ในอดีตเพื่อสรุปขอเท็จจริง เหตุการณรุนแรงในสังคมไทยมีสวนทำให
นักทองเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนอยลง, บางคนจำภาพเหตุการณในความฝน
ไดแมนยำราวกับเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา ดร.อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  วิชัย วิทวัสการเวช  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมชาย  พฤฒิกัลป  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บรรณาธิการ สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยบรรณาธิการ จิตตา กิตติเสถียรนนท, ชนิตา  อึ๊งผาสุข, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ทัศนศุภางค ทัยประสิทธิพร, นันทนภัส สังวรประเสริฐ, ปญญาพล  ศรีแสงแกว, ประธาน  ผุดผอง, ปราณี  สาสนธรรมบท,

พงษเทพ พวงเสมา, ภูมินทร  ปลั่งสมบัติ, วันนภิศ  จารุสมบัติ, ศรินยา  สาขากร, สุกัญญา ถิรสัตยาพิทักษ, สุภาวดี  เลิศสถิตย, สมจิตร รูปเหมาะ, สมศรี นาคจำรัสศรี, อมราลักษณ รักษวงศ,
ออนฟา  เวชชาชีวะ

ฝายประสานงาน จิตตา กิตติเสถียรนนท
ฝายพิสูจนอักษร นันทนภัส สังวรประเสริฐ, เนตรนพิชญ หนูคำสิงห, ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ, วิบูลยลักษม มีชัย, สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายประชาสัมพันธ สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายจัดการทั่วไป เขมจิรา ขันแกว, ดวงกมล แสงสุวรรณ, ดวงตา สุรพัฒน, ธัญมน สินสำอาง, ภัทรพล ตโมหรณวงค, วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม
พิมพที่ สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓



สลค.สาร
ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๕๕สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ISSN 1513-3591

www.cabinet.thaigov.go.th

แสงส่องปัญญา

สัปปุริสทาน ๕ ประการ

สัปปุริสทาน ๕ ประการของสัตบุรษ คือ

สัตบุรุษย่อมให้โดยเคารพ ๑

ให้โดยอ่อนน้อม ๑

ให้ด้วยมือตนเอง ๑

ให้ของไม่เป็นเดน ๑

เห็นผลที่จะมาถึงให้ ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล

วิบัติของอุบาสก

วิบัติอย่างไร

ศีลวิบัติและอาชีววิบัตินั่นแหละเป็นวิบัติของอุบาสก

มี ๕ อย่างคือ

เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑

เป็นคนทุศีล ๑

เป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าว ๑

เชื่อมงคล ไม่เชื่อกรรม ๑

แสวงหาทักขิไณยบุคคลนอกพระศาสนา

ทำาบุญในทักขิไณยบุคคลเหล่านั้น ๑

ที่มา : www.dhammahome.com

คัดเลือกโดย  อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ

ท่านสามารถเปิดอ่าน

ผ่านทาง  website ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  www.cabinet.thaigov.go.thสลค.สาร




