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 มองผ่านเลนส์ มท. :

 มหาดไทยช่วยน้ำาท่วม ..................................................๓

 น้ำาพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ : 

 แหล่งน้ำาและสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำา

 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี .........๕

 อาเซียน ? :

 ความเป็นมา ทำาไม? ถึงจำาเป็นต้องตั้งอาเซียน 

 อะไร? คือความสำาเร็จของอาเซียน 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร 

 มีเป้าหมายอย่างไร และไทยได้ประโยชน์อย่างไร .................๘

 นติทิศัน ์: คำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร .....................๑๑

 ธรรมสอนใจ : ไม่เข้าใจ...วัฏฏสงสาร ............................๑๘

 มหาดไทยพาเที่ยว : จังหวัดเพชรบุรี ............................๒๑

 ห่วงใยสุขภาพ : เคล็ดลับความสุขของมิเชลล์ โอบามา

 ๔ คำ�ถ�มโรคหัวใจ? ที่คนวัยทำ�ง�นต้องรู้ 

 ๖ อ�ก�รส่อต�เสื่อม เคล็ดลับจัดอ�ห�รให้คุณย�ย ................๒๕

 หนอนหนังสือ : .......................................................๒๘
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มองผ่านเลนส์ มท.

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(นายยงยทุธ วชิยัดษิฐ) เปน็ผูแ้ทนพระองค ์ในการมอบถงุยงัชพี

พระราชทานแก่ผู้ประสบภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

อ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี เม่ือวันเสาร์ท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔

มหาดไทยช่วยนำาท่วม้



๔

 รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง

มหาดไทย (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์) 

ตรวจสถานการณอ์ทุกภยั เมือ่วนัศกุร ์

ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัด

ปทุมธานี

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย (นายฐานิสร์  เทียนทอง) 
ตรวจเยี่ยมให้กำาลังใจและมอบสิ่งของ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๔

X

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย (นายฐานิสร์  เทียนทอง) 
ตรวจเยี่ยมให้กำาลังใจและมอบสิ่งของ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัด
อทุยัธาน ีเมือ่วนัอาทติยท์ี ่๑๘ กนัยายน 
๒๕๕๔

X

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย (นายฐานิสร์  เทียนทอง) 
ตรวจเย่ียมให้กำาลังใจและมอบส่ิงของเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 

X

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย (นายฐานิสร์  เทียนทอง) 
เป็นประธานเปิดการปล่อยรถบรรทุก
นำาดืม่บรรจขุวดเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบ
ภยั เมือ่วนัจนัทรท์ี ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
ณ การประปาส่วนภูมิภาค

X

้
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 “บึงบอระเพ็ด” บึงธรรมชาติของจังหวัดนครสวรรค์ 

ถอืเปน็บงึขนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศไทย มอีาณาบรเิวณอยู่

ในท้องที่ตำาบลแควใหญ่ อำาเภอเมืองนครสวรรค์ และติดต่อ

ไปจนถึงอำาเภอท่าตะโก และอำาเภอชุมแสง ด้วยขนาดเนื้อที่

ประมาณ ๑๓๒,๗๓๗ ไร่

 บึงแห่งนี้ นอกจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแล้ว 

ยังเป็นที่อาศัยของนกนานาชนิด อาทิ นกกวัก นกกวักฝน 

นกอีโก้ง นกกระจาบ นกคับแค นกเป็ดนำา นกนางนวล และ

นกที่สำาคัญ คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ซึ่งมีประวัติว่า พบที่

บึงบอระเพ็ดนี้เป็นครั้งแรก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านปักษีวิทยา 

สันนิษฐานว่า มีอยู่แห่งเดียวเท่านั้น และเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนิน ณ บริเวณวัดเกาะท่าเหล็ก ซึ่งอยู่ติด

กับบริเวณใกล้สะดือ บึงบอระเพ็ด เป็นบริเวณที่จังหวัด

นครสวรรค์จัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักนำา 

 ส่วนสถานที่ประกอบพิธีเสกทำานำาพระพุทธมนต์

ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนั้น คือ วัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 

๗๐๒ ถนนโกสีย์ ตำาบลปากนำาโพ อำาเภอเมืองนครสวรรค์ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด

สามัญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในรัชสมัยสมเด็จ

พระบรมราชาธิราชที่ ๒ หรือที่รู้จักในพระนาม “พระเจ้า

สามพระยา” นั่นเอง 

 วัดนี้แต่เดิมนั้น มีนามว่า “วัดหัวเมือง” เพราะตั้งอยู่

ตอนต้นของตัวเมือง หมายความว่า ก่อนจะเข้าถึงตัวเมือง

ต้องผ่านวัดนี้ก่อนเป็นลำาดับแรก สร้างขึ้นราวพุทธศักราช 

๑๙๗๒ มีเรื่อง เล่าขานกันว่า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๒๐๓ 

ชาวบา้นไดพ้บชา้งเผอืกทีเ่มอืงนครสวรรค ์จงึไดป้ระกอบพธิี

ทางศาสนาที่วัดแห่งนี้ แล้วได้นำาถวายสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชที่เมืองลพบุรี ได้พระราชทานนามว่า “เจ้าพระยา

บรมคเชนทรฉทัทกนัต”์ จงึนบัไดว้า่ เปน็วดัคูบ่า้นคูเ่มอืงมา

แตโ่บราณกาล ภายในวดัมพีระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิ ์“หลวงพอ่

ศรสีวรรค”์ เปน็พระประธานในพระอโุบสถ มคีวามสวยงาม 

เป็นสง่าราศีของวัดนครสวรรค์และจังหวัดอีกด้วย

 
เรียบเรียง : ปัทมา นฤภัย

ที่มา : หนังสือน้ำาพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

นำ�พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
จังหวัดนครสวรรค์ 

แหล่งน้ำา : 
บึงบอระเพ็ด

สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำา :
วัดนครสวรรค์

้

้

้

้

้

บึงบอระเพ็ด
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นำ�พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
จังหวัดนนทบุรี 

แหล่งน้ำา : 
แม่น้ำาเจ้าพระยา

สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำา :
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

 แม่นำาเจ้าพระยา แม่นำาสายสำาคัญของประเทศไทย 

และเป็นแม่นำาสายหลักในการดำารงชีพของชาวเมืองนนท์ 

จังหวัดนนทบุรีได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักนำาจากกลาง 

แม่นำาเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 

เนื่องจากเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง วัดนี้มีประวัติความเป็นมาที่

น่าสนใจด้วยบริเวณหน้าวัดได้เคยใช้เป็นที่พักของกองทัพ 

ตลอดทั้งการประกอบพิธีกรรมในการยกทัพไปทางเหนือ

หลายครั้งหลายคราว

 สว่นวดัเฉลมิพระเกยีรตวิรวหิาร เปน็พระอารามหลวง

ชัน้โท ชนดิวรวหิาร ตัง้อยูร่มิฝัง่ตะวนัตกของแมน่ำาเจา้พระยา 

ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๑๕ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสร้างขึ้น

ในที่ประสูตขิองสมเดจ็พระศรีสลุาไลย พระบรมราชชนนใีน

พระองค์ และพระราชทานนามว่า “วัดเฉลิมพระเกียรติ” 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๐

 ภายในพระวหิารหลวง หรอืทีรู่จ้กักนัในนามวา่ วหิาร

พระศิลาขาว อยู่ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถ ประดิษฐาน 

พระประธานศิลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๔๐๑ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พร้อมด้วย พระอัคร

สาวกซ้ายขวา เป็นพระศิลานั่งพับเพียบ ปัจจุบันเหลืออยู่

เพียงองค์เดียว นอกจากนี้พระเจดีย์อยู่ทางทิศตะวันตกของ

พระอุโบสถ เป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆัง ที่เรียกกันว่า 

ทรงลังกา เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากลังกา พร้อมกับ

การเผยแพรเ่ขา้มาของพระพทุธศาสนาลทัธลิงักาวงศ ์มฐีาน 

แปดเหลี่ยมสองชั้นสูง ๔๕ เมตร ภายในบรรจุพระบรมธาตุ 

เป็นที่เคารพบูชาแก่บุคคลโดยทั่วไป 

้

   เรียบเรียง : ปัทมา นฤภัย
ที่มา : หนังสือน้ำาพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

้ ้

้

้

้

้
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นำ�พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี 

แหล่งน้ำา : 
บ่อน้ำาหน้าอาคารรอยพระพุทธบาทคู่
สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำา :

วัดบางกระเบา

้

 สถานที่ประกอบพิธีเสกนำา
พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด
ปราจีนบุรี คือ วัดบางกระเบา ได้
รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๔๔๓ ตั้งอยู่บนถนน
สายบ้านสร้าง-บางแตน เลขที่ ๓๖ 
บ้านบางกระเบา หมู่ที่ ๖ ตำาบล 

   เรียบเรียง : ปัทมา นฤภัย
ที่มา : หนังสือน้ำาพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 สนันษิฐานวา่ รอยพระพทุธบาท
นี้มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ถือ
เป็นปูชนียสถานสำาคัญที่เก่าแก่ที่สุด
ในประเทศไทย เชื่อว่า มีความสัมพันธ์
กับต้นพระศรีมหาโพธิ ท่ีมีความเก่าแก่ 
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปราจีนบุรี 
ตลอดทั้งยังสัมพันธ์กับสระบัว ที่มี

ข้อความในตอนต้นของจารึกส่วนหนึ่งตรงกับคาถากระทะ
นำามัน ซึ่งเป็นคาถาเก่าแก่ของลังกาทวีป และจารึกยังระบุ
ศกัราชทีต่รงกบัปพีทุธศกัราช ๑๖๐๔ อนัเปน็หลกัฐานสำาคญั
ที่แสดงถึงการประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากลังกาทวีป 
ครั้งแรกในดินแดนประเทศไทยอีกด้วย

บ่อน้ำาหน้าอาคารรอยพระพุทธบาทคู่

รอยพระพุทธบาทคู่

บางกระเบา อำาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๘ เดิมชื่อว่า 
วัดน้อยนางหงษ์ ไม่ปรากฎหลักฐานผู้ใดเป็นผู้สร้าง 
 สำาหรบัแหลง่นำาทีส่ำาคญัและชาวปราจนีบรุถีอืวา่ เปน็
แหล่งนำาศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด คือ บ่อนำาหน้าอาคารรอย
พระพทุธบาทคู ่ตัง้อยูท่ีอ่ำาเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี
อยู่บนฉนวนทางเดินเชื่อมระหว่างปราสาทประธานกับลาน
ประทักษิณรอบวิหารรอยพระพุทธบาท ลักษณะเป็นบ่อนำา
ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร ลึกประมาณ 
๑๐ เมตร ขอบบ่อกรุด้วยศิลาแลง พระพุทธบาทคู่นี้มีขนาด
ของพระบาทข้างซ้ายกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร 
และขนาดพระบาทข้างขวากว้างและยาวอย่างละ ๓.๓๐ 
เมตร กลางฝ่าพระบาทแต่ละข้างแกะสลักเป็นรูปธรรมจักร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๐ เมตร ระหว่างพระบาทเจาะ
หลุมกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร ความลึก 
๑.๐๕ เมตร และแกะเซาะเป็นร่องรูปกากบาทคาดทับรอย
พระพุทธบาท โดยรอบรอยพระพุทธบาทคู่แกะสลักเป็นรูป
วงกลมล้อมรอบ 
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 ก่อตั้ง : ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ (The 

Bangkok Declaration) เมือ่วนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๑๐ 

โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง ๕ ประเทศ  ได้แก่  อินโดนิเซีย  

มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงค์โปร์  และไทย

 สมาชิก : อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด

๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา 

อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ 

ไทย และเวียดนาม

 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค เพื่อรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อใช้เป็น

เวทีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค

 เป้าหมาย : เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียน

โดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘                     

ความเป็นมา

ทำาไม? ถึงจำาเป็นต้องตั้งอาเซียน

 ประเทศผู้ร่วมก่อต้ังเห็นว่าการต้ังองค์กรความร่วมมือ 

ระดับภูมิภาคน่าจะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดความขัดแย้ง 

และส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี ตลอดจน 

ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ทั้งนี้ ปฏิญญากรุงเทพฯ กำาหนดเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์สำาหรับอาเซียน ๗ ประการ ได้แก่

 ๑. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ความก้าวหน้าทางสังคม และวัฒนธรรม

 ๒. สง่เสรมิการมเีสถยีรภาพ สนัตภิาพ และความ

มั่นคงของภูมิภาค

 ๓. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร

 ๔. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการ 

ฝึกอบรมและการวิจัย

 ๕. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และการ

ปรับปรุงมาตรฐานการดำารงชีวิต

 ๖. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้

 ๗. ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาค และองค์กร

ระหว่างประเทศ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร
มีเป้าหมายอย่างไร

และไทยได้ประโยชน์อย่างไร

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเป้าหมายด้าน 

เศรษฐกิจหลักท่ีสำาคัญในการขับเคล่ือนความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตั้ง

เขตการค้าเสรีอาเซียนก็มีความคืบหน้าที่ดีในความ 

ร่วมมือต่างๆ เป็นลำาดับ และในที่สุดอาเซียนได้ 

มุ่งหวังที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๘ ซึ่ง

มีองค์ประกอบสำาคัญคือ การเป็นตลาดและเป็นฐาน

การผลิตร่วมกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 

การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงินลงทุนที่เสรี

มากขึ้น  มีความสามารถในการแข่งขันสูง มุ่งสร้างความ 

เทา่เทยีมในการพฒันาเศรษฐกจิระหวา่งประเทศอาเซยีน  

และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก 

ขนาดของตลาดอาเซยีนทีใ่หญข่ึน้ทำาใหอ้าเซยีนมอีำานาจ

ซื้อสูงขึ้นตามมา เช่นเดียวกับความสามารถ ในการ

แขง่ขนักบัภมูภิาคอืน่ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ชว่ยใหส้มาชกิสามารถ

ปรบัตวัเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงในยคุโลกาภวิตัน์

ได้เป็นอย่างดี

 นับแต่ก่อตั้ง ประเทศสมาชิกอาเซียนพยายาม 

ส่งเสริมการยึดม่ันในบรรทัดฐานร่วมกัน และสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างผู้กำาหนดนโยบาย ความร่วมมือที่

เกิดขึ้นระหว่างกัน มีส่วนช่วยป้องกันความขัดแย้งไม่ให้

เกิดขึ้นในภูมิภาค ทำาให้ไม่มีสงครามระหว่างกัน และยัง

ประสบความสำาเร็จในการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเวทีที่

ประเทศมหาอำานาจหลายประเทศเขา้รว่มหารอืในฐานะ

ประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partnerships) รวมทั้งมี

ความร่วมมือในกรอบความร่วมมืออาเซียน+๓ (ASEAN 

Plus Three) ด้วย  

 นอกจากนี ้อาเซยีนยงัสรา้งเวทหีารอืดา้นการเมอืง

และความมั่นคง ซึ่งเป็นเพียงเวทีเดียวในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิกผ่านการประชุมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านการเมืองและ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

(ASEAN Regional Forum – ARF หรือ เออาร์เอฟ) 

และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia 

Summit)

 อาเซียนได้วางรากฐานของการบูรณาการทาง

เศรษฐกิจในภมูภิาค โดยการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน 

อะไร? คือความสำาเร็จของอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area) และยังมีความตกลงอ่ืนๆ 

ท้ังในอาเซียนเองและกับประเทศคู่เจรจา เพื่อส่งเสริม

ให้อาเซียนเป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดต่อประชาคมโลก 

ส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการอนุรักษ์

สภาพแวดล้อม การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การ

ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรง และความ

ร่วมมือสาขาอื่นอีกมากมาย ตลอดจนส่งเสริมความเป็น 

นำาหนึ่งใจเดียวให้เกิดขึ้นในภูมิภาค้



๑๐

 การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยให้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นประโยชน์กับประชาชน

อยา่งแทจ้รงิ อาเซยีนจงึมโีครงการเชือ่มโยงเสน้ทางหลวง

อาเซียน มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการเชื่อมโยง

เสน้ทางรถไฟจากสงิคโปร ์ผา่นไปยงั มาเลเซยี ไทย กมัพชูา 

เวยีดนาม และสิน้สดุทีเ่มอืงคนุหมงิ ประเทศจนี นอกจากนี ้ 

การปรบัมาตรฐานของเสน้ทางคมนาคมทางบกและทาง

รถไฟใหม้มีาตรฐานเดยีวกนักจ็ะสง่เสรมิความรว่มมอืของ

อาเซียนด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย

 ขณะที่การเจรจาเพื่อเปิดตลาดในระดับพหุภาคี 

ภายใต้องค์การการค้าโลกยังมีท่าทีว่าจะไม่สามารถสรุป

ผลได้ในอนาคตอันใกล้   ประเทศต่างๆ จึงได้พยายามที่

จะทำาข้อตกลงการค้าเสรีไม่ว่าจะในระดับทวิภาคี หรือ

ระดับ ภูมิภาค ในส่วนของอาเซียนมีการรวมตัวกันเป็น 

กลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการจัดทำาเขตการค้า

เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA หรือ 

อาฟต้า) มาแล้ว ๑๕ ปี และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือ

กลุ่มคู่ค้าสำาคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป ฯลฯ 

ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ใหอ้าเซยีนสามารถสรา้งประโยชนส์งูสดุจากการ

รวมตัวกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ ต่อไป

 หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีนไดส้ำาเรจ็ ไทยจะไดป้ระโยชนจ์ากการขยายการ

ส่งออก และโอกาสทางการค้า และเปิดโอกาสการค้า

บริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว 

โรงแรมและภัตตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งอาเซียนยังมี

ความต้องการด้านการบริการเหล่านี้อีกมาก 

 นอกจากนี ้ยงัจะชว่ยเสรมิสรา้งโอกาสในการดงึดดู

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะ

เพิม่อำานาจการตอ่รองของอาเซยีนในเวทกีารคา้โลก และ

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม
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คำ�สั่งเรียกของคณะกรรม�ธิก�ร
นายชำานาญวิทย์  เตรัตน์  (นบ.,นม.,นบท.,รม.) 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  สำานักกฎหมาย  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติคำาส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๓๔ ก 
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔, หน้า ๗๔.
 ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๙.

 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมาในอดีตมักประสบปัญหาไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกเชิญมาชี้แจง 

แสดงความคิดเห็นหรือส่งมอบเอกสาร แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ บัญญัติให้คณะกรรมาธิการมี

อำานาจเรยีกเอกสารจากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็กต็าม ปญัหาอปุสรรคทีท่ำาให้

การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมาธกิารไมบ่รรลผุล เนือ่งจากผูม้าใหถ้อ้ยคำาตอ่คณะกรรมาธกิารไมไ่ดร้บัการคุม้ครองในการ 

เปดิเผยขอ้มลู ผูม้าใหถ้อ้ยคำาไมแ่นใ่จวา่การเปดิเผยขอ้มลูทีค่ณะกรรมาธกิารเรยีกเปน็กรณทีีส่ามารถเปดิเผยไดห้รอืไมเ่พยีง

ใดตามกฎหมาย กรณคีณะกรรมาธกิารขอใหส้ง่เอกสารหลกัฐานแตเ่อกสารหลกัฐานนัน้เจา้หนา้ทีร่ฐัมสีทิธไิมเ่ปดิเผยไดต้าม

กฎหมายในกรณีเช่นนี้เจ้าหน้าที่รัฐจะปฏิบัติอย่างไรและหากปฏิบัติตามคำาสั่งของคณะกรรมาธิการจะได้รับการคุ้มครอง

เพียงใด นอกจากนี้ ผู้ทำาหน้าที่คณะกรรมาธิการอาจนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในทางที่มิชอบได้ ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้เอกสิทธิ์คุ้มครองคณะกรรมาธิการและผู้ได้รับ 

คำาสัง่เรยีกใหส้ง่เอกสาร ใหม้าแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ไดร้บัการคุม้ครองไมถ่กูฟอ้งรอ้ง และใหค้ำาสัง่เรยีกของ

คณะกรรมาธกิารมผีลบงัคบัตามทีก่ฎหมายบญัญตัเิพือ่มุง่หวงัใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมาธกิารมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

 ปัจจุบันรัฐสภาได้ตรา “พระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.

๒๕๕๔”๑ เพื่อให้เอกสิทธิ์คุ้มครองคณะกรรมาธิการและผู้ได้รับคำาสั่งเรียกให้ส่งเอกสาร ให้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง

ความคิดเห็นได้รับการคุ้มครองไม่ถูกฟ้องร้อง และให้ผู้ฝ่าฝืนคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการต้องรับโทษทางอาญาตาม

ที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้ 

เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามี

อำานาจออกคำาสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำา

หรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้ และให้คำาสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับซึ่งจะส่งผลดีต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ ทำาให้มีประสิทธิภาพและได้รับข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน๒



๑๒

 พระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔ มีสาระสำาคัญ
สรุปได้ ดังนี้
 ๑. คณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการที่มีอำานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ตามพระราชบญัญตันิีห้มายถงึ คณะกรรมาธกิารสามญัและคณะกรรมาธกิารวสิามญัของ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
 ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภา ตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
เพื่อกระทำากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำานาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  
แล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
 ๓. อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการมีอำานาจออกคำาสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียก
บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทำาหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้
 ๔. บุคคลที่ต้องปฏิบัติตามคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ บุคคลทั่วไปต้องปฏิบัติตามคำาสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการ ยกเว้น ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือ
การบรหิารงานบคุคลของแตล่ะศาล ผูต้รวจการแผน่ดนิ หรอืกรรมการในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญูทีป่ฏบิตัติามอำานาจ
หน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณบีคุคลทีต่อ้งปฏบิตัติามคำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารเปน็ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือ
กำากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคำาสั่งให้บุคคลนั้นดำาเนินการตามที่คณะกรรมาธิการมีคำาสั่งเรียก เว้นแต่ 
เปน็กรณทีีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัหรอืประโยชนส์ำาคญัของแผน่ดนิ ใหถ้อืวา่เปน็เหตยุกเวน้ไมต่อ้งการปฏบิตัติามคำาสัง่เรยีก
 ๕. การออกคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ในการดำาเนินกิจการหรือการพิจารณาสอบสวนหรือการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการเรื่องใด หากคณะกรรมาธิการมีมติให้เรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ให้คณะกรรมาธิการ ดำาเนินการตามลำาดับ ดังนี้
  ๕.๑ หนังสือขอหรือหนังสือเชิญ ให้คณะกรรมาธิการมีหนังสือขอให้บุคคลนั้นส่งเอกสาร หรือมีหนังสือเชิญ
บุคคลนั้นมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกำาหนด หนังสือ 
ขอให้ส่งเอกสาร หรือหนังสือเชิญต้องระบุเหตุแห่งการขอให้ส่งเอกสารหรือเชิญ รวมทั้งประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องไว้
ด้วยตาม โดยอาจขอให้บุคคลนั้นนำาเอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ หากผู้ได้รับหนังสือได้ 
แจง้ตอ่คณะกรรมาธกิารวา่ไมอ่าจจดัสง่เอกสารหรอืไปแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ไดต้ามหนงัสอืเชญิ เนือ่งจาก
มเีวลาเหลอืทีจ่ะปฏบิตัติามหนงัสอืไมถ่งึสามวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัหนงัสอื ใหค้ณะกรรมาธกิารทำาหนงัสอืขอหรอืหนงัสอืเชญิ
ใหม่อีกครั้ง
  ๕.๒ คำาสั่งเรียก กรณีบุคคลที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสาร หรือหนังสือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเหน็ ไมจ่ดัสง่เอกสารหรอืไมม่าแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ตามขอ้ ๕.๑  ใหค้ณะกรรมาธกิารออกคำาสัง่เรยีก
เอกสารจากบคุคลนัน้หรอืเรยีกบคุคลนัน้มาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ดว้ยตนเองตอ่คณะกรรมาธกิาร โดยอาจขอ
ให้บุคคลนั้นนำาเอกสาร หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ ในการออกคำาสั่งเรียกต้องมีมติด้วยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมาธกิารทัง้หมดเทา่ทีม่อียู ่คำาสัง่เรยีกตอ้งระบเุหตแุหง่การเรยีก ประเดน็ขอ้ซกัถาม

ที่เกี่ยวข้องตามสมควร และโทษของการฝ่าฝืนคำาสั่งเรียก



๑๓

 ๖. การปฏิบัติของบุคคลผู้ได้รับหนังสือหรือคำาสั่งเรียก บุคคลที่ได้รับหนังสือตามข้อ ๕.๑ ต้องจัดส่งเอกสาร หรือ
ไปแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ตอ่คณะกรรมาธกิารภายในเวลาทีก่ำาหนด เวน้แตม่เีวลาเหลอืทีจ่ะปฏบิตัติามหนงัสอื
ไม่ถึงสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อาจไม่ปฏิบัติตามก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการภายใน
สามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
  ในกรณทีีบ่คุคลทีไ่ดร้บัหนงัสอืตามขอ้ ๕.๑ เคยสง่เอกสาร หรอืไดม้าแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในเรือ่ง
เดยีวกนัตอ่คณะกรรมาธกิารคณะอืน่แลว้ อาจอา้งเอกสาร คำาแถลง หรอืความเหน็ของตนดงักลา่วแทนการสง่เอกสาร หรอื
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น แต่ต้องมีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
ขอให้ส่งเอกสารหรือหนังสือเชิญ  
  บคุคลทีไ่ดร้บัหนงัสอืเชญิมาแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืแสดงความเหน็ตอ้งมาดว้ยตนเอง เวน้แตม่เีหตจุำาเปน็ทีไ่มอ่าจ 
หลกีเลีย่งได ้อาจมหีนงัสอืขอเลือ่นหรอืหนงัสอืมอบหมายใหบ้คุคลอืน่มาดำาเนนิการแทนพรอ้มชีแ้จงเหตจุำาเปน็อยา่งชดัเจน
ต่อคณะกรรมาธิการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญ
 ๗. สิทธิของผู้ได้รับหนังสือเชิญหรือคำาสั่งเรียกให้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ ตามระเบียบที่ประธานรัฐสภากำาหนด
 ๘. ความคุ้มครอง ผู้ที่ให้ถ้อยคำา หรือส่งมอบวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการ 
หรือผู้ที่จัดทำาและเผยแพร่รายงานการประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี  
ไมต่อ้งรบัผดิทัง้ทางแพง่ ทางอาญา หรอืทางวนิยั เนือ่งจากการทีต่นเปดิเผยขอ้มลู หรอืใหว้ตัถ ุเอกสาร หรอืพยานหลกัฐาน 
หรือจัดทำาและเผยแพร่รายงานโดยสุจริต แล้วแต่กรณี
 ๙. บทกำาหนดโทษ 
  ๙.๑ กรรมาธิการ  กรรมาธิการผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
สิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
     ๙.๒ บคุคลทัว่ไป รวมทัง้ ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
   - ผูใ้ดฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัคิำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร ตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิสามเดอืนหรอืปรบั
ไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
   - ผู้ใดส่งเอกสารหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมาธิการซึ่งกระทำาการตามหน้าที่ ต้องระวาง
โทษจำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ
   - ผู้ใดกระทำาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
  ๙.๓ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้กระทำาความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ เป็นข้าราชการ พนักงาน
หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการหนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ ตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิสามเดอืน
หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับแล้ว ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย
 ๑๐. การดำาเนินคดี  เมื่อมีการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานคณะกรรมาธิการมีหนังสือ

กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำาเนินคดีต่อไป



๑๔

 แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔ มีบัญญัติคุ้มครองผู้มาให้ถ้อยคำาต่อคณะกรรมาธิการไม่ต้องรับผิดในการ

เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ และบัญญัติให้ผู้ทำาหน้าที่คณะกรรมาธิการต้องรับผิดหากนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในทางที่

มิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และพระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔ จะพบว่า อำานาจ 

คณะกรรมาธิการถูกบัญญัติไว้ไม่ชัดเจนและครอบคลุมทุกคณะกรรมาธิการซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติและการ

ตีความกฎหมายตามมากล่าวคือ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้อำานาจสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเลือกและตั้งสมาชิกหรือบุคคล

เป็นคณะกรรมาธิการได้ ดังนี้

 ๑) คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอ

ชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ตั้งโดยวุฒิสภา๓ 

 ๒) คณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ๔   คือ คณะบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรหรือ

วฒุสิภาเลอืกและตัง้ เพือ่กระทำากจิการ พจิารณาสอบสวน หรอืศกึษาเรือ่งใด ๆ  อนัอยูใ่นอำานาจ

หน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา โดยเลือกและแต่งตั้งจากสมาชิกหรือบุคคล กล่าวคือ 

  ๒.๑) คณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เลือกบุคคลผู้เป็น

สมาชิกของแต่ละสภา ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ 

  ๒.๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เลือกบุคคลผู้เป็น

สมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 มาตรา ๑๒๑ ในการที่วุฒิสภาจะพิจารณาให้บุคคลดำารงตำาแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น
คณะหนึง่ ทำาหนา้ทีต่รวจสอบประวตัคิวามประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ำารงตำาแหนง่นัน้ รวมทัง้รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำาเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
 การดำาเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำาหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
 ๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 มาตรา ๑๓๕ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอำานาจเลือกบุคคลผู้
เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อกระทำากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำานาจหน้าที่ 
ของสภา แล้วรายงานต่อสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้ำาหรือซ้อนกัน
 คณะกรรมาธกิารตามวรรคหนึง่มอีำานาจออกคำาสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใดมาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ในกจิการ
ทีก่ระทำาหรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยูน่ัน้ได ้และใหค้ำาสัง่เรยีกดงักลา่วมผีลบงัคบัตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิแตค่ำาสัง่เรยีกเชน่วา่นัน้มใิห้
ใชบ้งัคบักบัผูพ้พิากษาหรอืตลุาการทีป่ฏบิตัติามอำานาจหนา้ทีใ่นกระบวนวธิพีจิารณาพพิากษาอรรถคดหีรอืการบรหิารงานบคุคลของแตล่ะศาล และ
มใิหใ้ชบ้งัคบักบัผูต้รวจการแผน่ดนิหรอืกรรมการในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญูทีป่ฏบิตัติามอำานาจหนา้ทีโ่ดยตรงในแตล่ะองคก์รตามรฐัธรรมนญู
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกำากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคำาสั่งให้บุคคลนั้นดำาเนินการตาม
วรรคสอง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำาคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามวรรคสอง
 เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทำาหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจำานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำานวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภา



๑๕

 ๓) คณะกรรมาธิการร่วมกัน๕  กรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ

ของวุฒิสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจำานวนเท่ากันตามที่

สภาผู้แทนราษฎรกำาหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น

  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยข้างต้นดังกล่าว จึงมีประเด็นข้อสงสัยว่าคำาสั่งเรียกของ 

คณะกรรมาธิการชุดใด ซึ่งผู้ได้รับคำาสั่งเรียกจะต้องปฏิบัติตามคำาสั่งเรียกหากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษทางอาญา เมื่อ

พิจารณาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบพระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔ แล้วเห็นว่า ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสามัญและ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ เท่านั้นจะต้อได้รับโทษทางอาญา ส่วนการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 

รว่มกนั ตามมาตรา ๑๔๗(๓) และคณะกรรมาธกิารตรวจสอบประวตัคิวามประพฤตแิละพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคล 

ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ำารงตำาแหนง่ตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญู ซึง่วฒุสิภาแตง่ตัง้ตามมาตรา ๑๒๑ ไมม่กีฎหมายบญัญตัิ

เป็นความผิดจึงไม่ต้องรับโทษทางอาญา โดยมีเหตุผล ดังนี้

  (๑) คำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารสามญัและคณะกรรมาธกิารวสิามญั เทา่นัน้ทีม่ผีลบงัคบัตามพระราชบญัญตัิ 

คำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ.๒๕๕๔  และมโีทษทางอาญา เนือ่งจาก บทบญัญตัิ

มาตรา ๑๓๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้คำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ เท่านั้นที่มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ และบทนิยาม มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของ

คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔ บัญญัติให้ความหมายของ “คณะกรรมาธิการ” ตาม 

พระราชบัญญัติดังกล่าวหมายความถึง คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือ

วุฒิสภา เท่านั้นไม่ได้หมายความรวมถึงคณะกรรมาธิการร่วมกันและคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติความประพฤติ

และพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ำารงตำาแหนง่ตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูดว้ยแตอ่ยา่งใด

  (๒) คณะกรรมาธกิารรว่มกนั ตามมาตรา ๑๔๗(๓) แมจ้ะมอีำานาจเรยีกเอกสารจากบคุคลใด หรอืเรยีกบคุคลใด 

มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น และมีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรา ๑๓๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

เหมือนคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ตามแต่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ได้

บญัญตัใิหค้ำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารรว่มกนัมผีลบงัคบัตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิเหมอืนกบัคณะกรรมาธกิารสามญัและ

คณะกรรมาธิการวิสามัญตามมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 มาตรา ๑๔๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๘ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
     ฯลฯ

 (๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติม ให้ดำาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจำานวนเท่ากันตามที่
สภาผู้แทนราษฎรกำาหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราช
บัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้
พิจารณาแล้ว ให้ดำาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
 ๖ พระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔  
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้



๑๖

  สว่นคณะกรรมาธกิารตรวจสอบประวตัคิวามประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ 

ให้ดำารงตำาแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งวุฒิสภาแต่งตั้งตามมาตรา ๑๒๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ไม่ได้บัญญัติให้มีอำานาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นและไม่ได้

บัญญัติให้มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเหมือนคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ  และคณะกรรมาธิการร่วมกัน 

  ดงันัน้ การฝา่ฝนืคำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารรว่มกนั หรอืการฝา่ฝนืคำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารตรวจสอบ 

ประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งตามบทบัญญัติ 

แหง่รฐัธรรมนญูจงึไมเ่ปน็ความผดิและไมม่โีทษทางอาญาตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัคิำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิาร

ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔  

  (๓) บุคคลที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสาร หรือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น ไม่จัดส่งเอกสาร 

หรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น ให้คณะกรรมาธิการออกคำาส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลน้ันหรือเรียกบุคคลน้ัน

มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นด้วยตนเองต่อคณะกรรมาธิการ๗ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน

สามเดอืนหรอืปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ถา้ผูก้ระทำาความผดิตามวรรคหนึง่เปน็ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้ง

ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย๘ และหากผู้ใด

ส่งเอกสารหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมาธิการ

ซ่ึงกระทำาการตามหน้าท่ี ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ๙ โดยที่การฝ่าฝืน

คำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและ

วฒุสิภามบีทลงโทษทางอาญา ดงันัน้ การตคีวามทีม่ผีลเปน็การ

ลงโทษทางอาญา จงึตอ้งตคีวามโดยเครง่ครดัและจำากดัเฉพาะ

ที่กฎหมายบัญญัติไว้ เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย 

มาตรา ๑๓๕ บัญญัติให้เฉพาะคำาสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด 

 “คณะกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
 ๗ พระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔  
 มาตรา ๘ บุคคลที่ได้รับหนังสือขอให้ส่งเอกสาร หรือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นไม่จัดส่งเอกสาร หรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริง
หรอืแสดงความเหน็ ใหค้ณะกรรมาธกิารออกคำาสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลนัน้หรอืเรยีกบคุคลนัน้มาแถลงขอ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ดว้ยตนเอง
ต่อคณะกรรมาธิการ โดยอาจขอให้บุคคลนั้นนำาเอกสาร หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
 ในการออกคำาสั่งเรียกตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมาธิการต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
คำาสั่งเรียกตามวรรคหนึ่งต้องระบุเหตุแห่งการเรียก ประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องตามสมควรและโทษของการฝ่าฝืนคำาสั่งเรียก
 ๘ พระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔  
 มาตรา ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 ถา้ผูก้ระทำาความผดิตามวรรคหนึง่เปน็ขา้ราชการ พนกังาน หรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้ง
ถิ่น ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย
 ๙ พระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔  
 มาตรา ๑๔ ผู้ใดส่งเอกสารหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมาธิการซึ่งกระทำาการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ



๑๗

หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น ของคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา มีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคำาสั่งเรียก

ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔ บัญญัติ บทนิยาม “คณะกรรมาธิการ” หมายถึง 

คณะกรรมาธกิารสามญัและคณะกรรมาธกิารวสิามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภา ดว้ยเหตนุี ้ผูใ้ดฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติาม

คำาสั่งเรยีกของคณะกรรมาธิการสามญัและคณะกรรมาธกิารวิสามญัของสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุิสภา จึงตอ้งรับโทษทาง

อาญาตามทีพ่ระราชบญัญตัคิำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา พ.ศ.๒๕๕๔ บญัญตั ิสำาหรบั

การฝา่ฝนืไมป่ฏบิตัติามคำาสัง่เรยีกของคณะกรรมาธกิารอืน่จงึไมเ่ปน็ความผดิและไมต่อ้งรบัโทษตามพระราชบญัญตัดิงักลา่ว

แต่อย่างใด และหากผู้ฝ่าฝืนคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการอื่นเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น การกระทำานั้นก็ไม่เป็นความผิดทางวินัยด้วย

 อย่างไรก็ดี โดยที่พระราชบัญญัติคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔ 

เป็นกฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับไม่ถึง ๖ เดือน ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะมีหนังสือซักซ้อมและกำาหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้

ให้ชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไปรวมทั้ง ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน 

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รับคำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการรับทราบและปฏิบัติได้

ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการป้องกันมิให้ผู้ได้รับคำาสั่งเรียกต้องรับโทษทางอาญาโดยไม่ทราบว่ามีกฎหมายใช้บังคับแล้ว เป็นการ

ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ลดข้อคัดค้านและข้อโต้แย้ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพ 

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย



๑๘

 ถาม : เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่า ไม่เข้าใจคำาว่า 

“วัฏฏสงสาร” และคำาว่า “นามรูป” เลยแม้แต่น้อย

โดยอธิบายว่า ในขณะใดที่จิตไม่ได้ปรุงแต่งเป็นตัวกู–ของกู

ขณะนั้นไม่วัฏฏสงสาร มีนามรูปล้วนๆ ไม่เป็นวัฏฏสงสาร  

เป็นนิพพานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสียมากกว่านี้ 

เป็นการอธิบายขาวเป็นดำา และมักง่ายอย่างคนที่ไม่มี 

ความรู้ในธรรมเลย. ข้อนี้เท็จจริงเป็นอย่างไรครับ?

 ตอบ : นีม้กัมคีำากลา่วหาวา่ อธบิายกลบัตรงกนัขา้ม: 

ดำาเป็นขาว ขาวเป็นดำา; เพราะว่าคนกล่าวหาไม่เข้าใจคำาว่า  

 ...คำาว่า “นิพพาน” นั้นแปลว่า เย็น; ฉะนั้นเมื่อใดมันร้อนขึ้นมา ก็ขอให้มีความเย็น

สำาหรับจะหยุดความร้อนนั้นเสีย. เราศึกษาเรื่องนิพพานไว้ให้เพียงพอ ว่ามันมีใจความสำาคัญ 

คือเย็น ไฟกิเลสและไฟทุกข์มันร้อน;พอนิพพานเข้ามา มันก็ดับ แล้วมันก็เย็น.ฉะนั้น เราจะต้อง

รู้จักพระนิพพานในฐานะเป็นเรื่องเย็น; พอร้อนเกิดขึ้น ก็เสือกเอา เย็นนี้เข้าไปใส่หน้าความร้อน 

ให้ความร้อนนั้นระงับดับหายไป; 

“ธรรมะสำาหรับคนเกลียดวัด”

พุทธทาสภิกขุ

พระพุทธทาสภิกขุ
สวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ไม่เข้าใจ...วัฏฏสงส�ร

“วฏัฏสงสาร” อยา่งทีก่ลา่วมาแลว้ เขามวีฏัฏสงสารทางกาย

ตามแบบรูปภาพฝาผนังเวียนว่ายตายเกิดข้ามภพข้ามชาติ

อย่างนั้น เราก็ไม่ได้คัดค้าน เราก็ปล่อยไว้เป็นเรื่องของคน

ชนิดนั้น แบบนั้น พวกนั้น. แต่สำาหรับเราต้องการจะมีพวก 

ที่มีความรู้ความเข้าใจกันเสียใหม่ว่า วัฏฏสงสาร ทางจิตที่

นี่และเดี๋ยวนี้อยู่ในจิตใจของคน พยายามทำาลายเสียให้ได้ 

อย่าให้มันหมุนเป็นวัฏฏสงสารเลย.

 และข้อท่ีว่า เม่ือใดไม่มีการปรุงแต่เป็นตัวกู-ของกู  

ขณะน้ันน่ะมันไม่มีกิเลส; ถ้าจิตไม่มีการปรุงแต่งเป็นตัวกู-ของกู 

มันไม่มีกิเลส; กิเลสต้องเกิดมาจากความคิดนึกที่เป็นตัวกู-
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ของกูเสมอ. ในขณะที่จิตไม่มีตัวกู-ของกู นั่นคือไม่มีกิเลส.

เมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่ร้อน, เมื่อไม่ร้อนก็เย็น เป็นพระนิพพาน

ในความหมายหนึ่ง อันดับหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่ง. ฉะนั้นจึง

พูดว่า เมื่อใดจิตไม่มีตัวกูเหมือนจิตอยู่กับพระนิพพาน, เมื่อ

ใดจิตมีตัวกู-ของกู คือความรู้สึกเป็นตัวกู-ของกูขึ้นมา มันก็

เป็นวัฏฏสงสาร.

 ตัวกู-ของกูได้มีอยู่ตลอดเวลา, มีอยู่ต่อเมื่อเผลอไป

อวิชชาครอบงำาปรุงแต่งเมื่อเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส 

ฯลฯ เกิดความรู้สึกเป็นตัวกู-ของกู. อันนี้ฟังดูแล้วเห็นได้ว่า 

คนกล่าวหานั้นเข้าใจไปว่าตัวกูมีอยู่ตลอดเวลา หรือว่าวัฏฏ

สงสารมอียูต่ลอดเวลา. โดยอาศยัคำาพดูวา่เรากำาลงัเวยีนวา่ย

อยู่ในวัฏฏสงสาร: ชาติหลังชาติแล้วมา ชาตินี้ ชาติหน้า ชาติ

ต่อไป นั้นเป็นวัฏฏสงสาร หรือเราก็ไม่มีเวลาที่จะว่างจาก

วัฏฏสงสาร.

 ทนีีอ้าตมาบอกวา่ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ อยา่งนัน้ยกใหพ้วกนัน้ 

เขาอยากจะถืออย่างนั้นก็ให้เขาถือไป; แต่จะบอกว่า เมื่อไร

มันไม่มีกิเลสที่ทำากรรมและรับผลกรรมจนเป็นวงกลมอยู่. 

เมือ่นัน้เราไมม่วีฏัฏสงสาร. วฏัฏสงสารทีเ่รว็มาก ชัว่กเิลสเปน็

เหตุให้ทำากรรม เช่น เป็นมโนกรรม ทำามโนกรรมแล้วได้รับ

ผลของกรรม ร้อนใจอยู่ นี้อาจจะเร็วเพียงครึ่งนาที ชั่วอึดใจ

เดียว หรือว่า ๒-๓ นาทีก็ได้; วัฏฏสงสารมีได้โดยไม่ต้องตาย 

เกิดทางกายก็ได้, ในชีวิตคนวันหน่ึงๆ มีได้หลายๆ วง ทุกวงร้อน 

ท้ังน่ันแหละ หมุนเช่ียวเป็นเกลียวไปด้วยความร้อนท้ังน้ันแหละ; 

อย่ามีซ่ี ควบคุมไว้อย่าให้มี. มันมีเม่ือมีกิเลส, กิเลสเกิดเม่ือมัน

มีตัวกู-ของกูเป็นรากฐาน คือ อวิชชาปรุงแต่งตัณหา อุปาทาน 

เป็นตัวกู-ของกู, แล้วมันก็มีความต้องการแห่งตัวกู-ของกู 

ซ่ึงเป็นกิเลส, และก็ทำาไปตามความต้องการของกิเลส แล้วก็ได้

รับผล, ก็วนเวียนอยู่ท่ีตรงน้ี.

 อย่าตกอยู่ในวัฏฏสงสาร อย่าเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏ

สงสารประจำาวันๆ นี้เลย. ถ้าไม่เวียนว่ายในวัฏฏสงสาร

ประจำาวนันีแ้ลว้, วฏัฏสงสารชนดิไหนกจ็ะไมต่ก ไมเ่วยีนวา่ย. 

นัน่, วฏัฏสงสารตอ่ตายแลว้ขา้มภพขา้มชาต ิเกบ็ไวก้อ่นกไ็ด ้

เก็บฝากพวกนั้นไว้ก่อนก็ได้ เราไม่ตกแน่; เพราะว่าเราไม่ตก

วัฏฏสงสารที่นี่และเดี๋ยวนี้ นี่เรื่องวัฏฏสงสาร

 นามรปูนีม้นักเ็ปน็ตวัยนืโรง; รปูจะมแีตล่ำาพงัไมม่นีาม

ก็ไม่ได้, นามจะมีแต่ลำาพังไม่มีรูปก็ไม่ได้, นามกับรูปคือกาย

กับใจน้ี ต้องแฝงอยู่ด้วยกันเสมอ; ถ้ามันไม่ได้รับการอบรม ไม่ได้ 

ฟังคำาของพระอริยเจ้า ไม่ได้รับการแนะนำาดี มันก็มีโอกาส

ให้อวิชชาครอบงำา ส่วนที่เป็นนามหรือเป็นจิตนั้น แล้วก็ปรุง

แต่งตัวกู ปรุงแต่กิเลส นามรูปนั้นก็เวียนว่ายวัฏฏสงสารอยู่

ในตัวมันเอง. “ในตัวมันเอง” นะ ฟังดูให้ดีนะ ว่าในนามใน

จิตนั้นน่ะมันมีอวิชชา มีตัณหา มีอุปาทาน มีกิเลส แล้วมันก็ 

เวียนว่ายในอำานาจของกิเลส-ของกรรม-ของผลกรรมอยู่ใน

ตัวมันเอง. น่ีวัฏฏสงสารท่ีน่ีและเด๋ียวน้ีในหัวใจของคนทุกคน. 

อย่าตกใจในวัฏฏสงสารน้ีแล้วจะไม่ตกในวัฏฏสงสารไหนอีก; 

ต่อตายแล้วก็จะไม่มีวัฏฏสงสารไหนที่จะเวียนว่ายอีก.
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 เมื่อนามรูปและวัฏฏสงสารมีข้อเท็จจริงอย่างนี้ , 

ขอให้ทุกคนศึกษาเข้าใจให้ดี แล้วอย่าเวียนว่ายอยู่ใน 

วัฏฏสงสารเลย; รีบเกลียด รีบกลัว รีบถอยห่างออกมาเสีย

ด้วยการทำาลายส่วนใดส่วนหนึ่งของวัฏฏสงสารก็ได้ แล้วมัน

กห็ยดุหมนุแหละ. เหมอืนลกูลอ้นีม้นัประกอบดว้ยกงลอ้กีก่ง

ก็ตามใจ เป็นวงกลม, ถ้าเราทำาลายเสียสักกงหนึ่ง ส่วนหนึ่ง 

ของวงกลมนัน้มนัหมนุไมไ่ดด้อก. นีท่ำาลายกเิลสกไ็ด ้ทำาลาย

กรรมก็ได้ หรือว่าไม่ยึดถือเอาผลกรรม ไม่ยึดมั่นในผล 

แห่งกรรมก็ได้ มันก็เหมือนกับกงที่ขาดไปส่วนหนึ่งแล้วล้อ

มันก็หมุนไม่ได้. นี่อย่ายินดีในกิเลส อย่ายินดีในกรรม อย่า

ยินดีในผลของกรรม วัฏฏสงสารก็หยุด;

 หยุดแล้วก็เย็นเป็นนิพพานในระดับหนึ่ง ในความ

หมายหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง จนกว่ามันจะดับกิเลสถาวร 

ก็ดับวัฏฏสงสารถาวร.

 อ้างอิง	 คัดลอกมาจากหนังสือ	 “ชีวจิต”	 ฉบับที่	

๒๗๐,	สำานักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,	๒๕๕๓.	 

ซึ่งคัดลอกบางตอนมาจากหนังสือ	 “พุทธทาสตอบคำาถาม”	

ของท่านพุทธทาสภิกขุ,	สำานักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ,	๒๕๕๑
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 สำาหรับคอลัมน์ “มหาดไทยพาเที่ยว” ฉบับเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๔ นี้ จะแนะนำาให้ไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีกัน 

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

มากนัก ภายในช่วงเวลา ๑ ปี นั้นไม่น่าเชื่อว่าเพชรบุรีเอง

มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาตลอดทั้งปี และเนื่องด้วย

ในปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กระทรวงมหาดไทยนำาไป 

ทอดถวายฯ ณ วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร ตำาบล 

คลองกระแชง อำาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ใน 

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้  

 เมื่อกล่าวถึงจังหวัดเพชรบุรีมีบางคนกล่าวว่ามา

เพชรบุรี ได้เที่ยวทั้งชุมชน ประวัติศาสตร์ ทะเล ภูเขา 

เรียกว่ามาที่เดียว สามารถเที่ยวครบทุกรูปแบบ แต่ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับความสนใจของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป เพราะ

สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่นั้นต่างมีความสวยงามในตัวเอง 

ส่วนถ้าเราดูกันตามคำาขวัญประจำาจังหวัดแล้ว จะเห็นว่า 

ของดีของจังหวัดนี้มีอยู่ไม่น้อย ถ้าอยากทำาความรู้จักกับ

เมอืงเพชรใหม้ากกวา่นี ้ลองเทีย่วไปตามคำาขวญัของจงัหวดั

ที่ว่า “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศลำาศิลปะ

แดนธรรมะ ทะเลงาม” ให้ครบดูสักครั้ง 

 “เขาวงัคูบ่า้น” ไมต่อ้งอธบิายมากหลายคนกส็ามารถ

นกึภาพออก เพราะไมว่า่ใครกต็ามทีเ่ดนิทางผา่นเพชรบรุจีะ

ตอ้งเหน็ “พระนครครี”ี หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัวา่ “เขาวงั” 

ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูง สำาหรับแฟนหนังจักรๆ วงศ์ๆ 

อาจคุ้นภาพของฉากวังเก่าสีขาว อลังการ แต่ถ้าสังเกตให้ดี 

แทบทุกเรื่องนั้นจะต้องมาถ่ายทำาที่เขาวัง คงเป็นเพราะว่า

ความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์

 “พระนครคีรี” ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นที่ประทับเพื่อเสด็จ 

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าจ๋อตัวแสบ

้
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แปรพระราชฐานมาพักผ่อนพระอิริยาบถ ด้านบนประกอบ

ไปด้วยพระตำาหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย 

ส่วนใหญ่ เปน็สถาปตัยกรรมตะวนัตกแบบนโิอคลาสสคิผสม

สถาปัตยกรรมจีน ในปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สำาคัญของจังหวัด ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชาวบ้าน

ในละแวกนัน้ เพราะวา่ในชว่งเยน็ๆ ของทกุวนั ยิง่ในฤดหูนาว 

แล้วละก็ บรรยากาศข้างบนเขาวังนั้นดีอย่าบอกใคร

 ใครที่เคยไปเที่ยวเขาวังจะรู้ว่าในเส้นทางเดินขึ้น-ลง  

จะมีเจ้าลิงจ๋อมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างสีสันให้กับ 

นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพราะความซุกซนของมันนี่เอง  

ทำาให้หลายๆ คนท่ีไม่ค่อยระวังเดินถือของกินข้ึนเขาวัง 

ต้องโดนเจ้าลิงจ๋อแย่งของกินไปต่อหน้าต่อตา เรียกว่า  

เป็นการช่วงชิงชั้นเชิงระหว่างคนกับลิง และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่

คอ่ยมคีนรู ้คอืทางดา้นหนา้ตรงทางขึน้ของเขาวงัจะมรีปูปัน้

พญานาคอยู่ทางขวามือ ตามตำานานกล่าวว่า ได้มีการสร้าง

ปนูปัน้รปูพญานาคลอ้มรอบเขาวงัเอาไว ้ซึง่ปจัจบุนัไดถ้กูหนิ

กลืนกินไปตามกาลเวลา เหลือเพียงส่วนหัวที่โผล่มาให้เห็น 

ใครที่แวะไปคราวหน้าก็ อย่าลืมลองสังเกตดู ว่าจะเป็นจริง

ตามตำานานหรือไม่

 นอกจากเขาวังแล้ว เมืองเพชรยังมี “พระรามราช

นิเวศน์” หรือ “พระราชวังบ้านปืน” กับ “พระราชนิเวศน์

มฤคทายวนั” เปน็อกี 2 วงังามประจำาจงัหวดั ทำาใหเ้พชรบรุี

มีอีกหนึ่งฉายาว่าเป็น “เมืองงามสามวัง”

 ส่วน “ขนมหวาน” นั้นเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้

กับเพชรบุรี ทำาให้คนทั่วไปรู้จัก ขนมหม้อแกงเมืองเพชร 

ตลอดจน ขนมหวานหลากหลายชนิด ซึ่งจะมีร้านขาย 

ขนมหวานและของฝากอยู่ตาม ๒ ข้างถนนเพชรเกษม 

ตั้งแต่อำาเภอเขาย้อย มาถึงอำาเภอชะอำา หลากร้านหลายแม่ 

ซึ่งรสชาติจะอร่อยแตกต่างกันอย่างไร ก็ต้องลองชิมกัน 

เอาเอง ส่วนเคล็ดลับของความอร่อยน้ันมาจาก “นำาตาลโตนด” 

หรือนำาตาลซึ่งเป็นผลผลิตจากต้นตาลซึ่งในอดีตปลูกกัน

เยอะที่เพชรบุรี ปัจจุบันนั้นการปลูกต้นตาลเห็นทีจะค่อยๆ 

ลดลงไป ทีย่งัพอเหน็อยูก่ค็อืทีอ่ำาเภอบา้นลาด ซึง่วธิกีารผลติ

นำาตาลกเ็ปน็อกีวถิชีวีติทีน่า่ชม มนีกัทอ่งเทีย่วไมน่อ้ยแวะมา

ชมและมาชิมนำาตาลโตนดแท้ๆ จนติดใจและซื้อกลับไปเป็น 

ของฝาก

ขนมหวานหลากหลายชนิด

 “เมืองพระ เลิศลำาศิลปะ แดนธรรมะ” ๓ ท่อนนี้ จะ

ว่าไปแล้วอาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจของเพชรบุรีเลยก็

วา่ได ้เคยสงัเกตไุหมวา่ วดัในจงัหวดัเพชรบรุนีัน้มอียูเ่ยอะ ไม่

แพ้เมืองประวัติศาสตร์อย่างสุโขทัย หรืออยุธยา ส่วนสาเหตุ

นั้นกล่าวย้อนไปในสมัยก่อนนั้นเมืองเพชรเองเคยเป็นเมือง

หน้าด่านมาก่อน ทั้งนี้การเป็นหัวเมืองสำาคัญทำาให้สภาพ

สังคม เศรษฐกิจย่อมเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย ประชาชนใน

สมยักอ่นเมือ่มเีงนิจะนยิมสรา้งวดัเปน็การทำาบญุ จำานวนวดั

จิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่สุวรรณาราม

้

้
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ที่เยอะจึงสะท้อนสภาพสังคมในอดีตได้เป็นอย่างดี

 ถา้จะเทีย่ววดัในเพชรบรุใีหค้รบทกุวดัคดิวา่คงตอ้งใช้

เวลาหลายวัน สำาหรับวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 

ก็คือ วัดมหาธาตุวรวิหาร ภายในวัดเป็นที่ตั้งของปรางค์

ห้ายอด และที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือศิลปะปูนปั้นต่างๆ ทั้ง

ในวิหารหลวงและพระอุโบสถ ฝีมือช่างเมืองเพชร ซึ่งหาด ู

ได้ยาก อีกวัดหนึ่งก็คือ วัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งขึ้นชื่อเรื่อง 

ภายในมีภาพเขียนเทพชุมนุมที่มีอายุกว่า ๓๐๐ ปี และ

ศาลาการเปรียญอันสวยงาม ส่วนวัดกำาแพงแลง นั้นเดิม 

วัดนี้เป็นเทวสถานของขอม ครั้งเมื่อพุทธศาสนาได้แผ่ขยาย

เข้ามาจึงได้ดัดแปลงเป็นศาสนสถานแทน สิ่งที่น่าสนใจก็คือ

การก่อสร้าง ตั้งแต่กำาแพง จนถึงตัวปรางค์ต่างๆ นั้นสร้าง

ขึ้นจากศิลาแลง ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะยังคงสภาพที่สมบูรณ์ 

มาจนถึงปัจจุบันได้

 และแน่นอน สิ่งที่อยู่คู่กับวัดก็คือสถาปัตยกรรมที่ 

สวยงาม และสกุลช่างมืองเพชรน้ันก็เป็นท่ีรู้จักกันอย่างดี 

ขึ้นชื่อในเรื่องความปราณีต ไม่ว่าจะเป็นงานแทงหยวก 

งานแกะสลักหนัง งานแกะสลักไม้ งานปูนปั้น และงาน 

ลายรดนำา งานช่างเมืองเพชรได้มีการสืบสานและพัฒนากัน

มารุ่นต่อรุ่น และผลงานที่สร้างชื่อเสียงของช่างเมืองเพชร

คืองานปูนปั้น ไม่เพียงแค่ลวดลาย แต่ความชาญฉลาดใน

กรรมวิธีผลิตปูนครั้งอดีตที่ใช้นำาตาลโตนดเป็นส่วนผสมช่วย

ทำาให้สกุลช่างเมืองเพชรได้รับความสนใจไม่แพ้งานปูนปั้น 

ล้อเลียนการเมืองและสังคมที่วัดมหาธาตุวรวิหาร

 สำาหรับเมืองพระที่เอ่ยถึงนั้น เพชรบุรีเองก็มีพระเกจิ

ชื่อดังหลายรูป หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ท่านก็เป็น

หนึง่ในนัน้ ถา้ลองถามคนเฒา่คนแกข่องทีน่ีก่จ็ะไดท้ราบเรือ่ง

ราวความอัศจรรย์ของท่าน ที่มีฌานสมาธิอันแก่กล้า สร้าง

ของขลงันานาชนดิเพือ่ชว่ยเหลอืชาวบา้นผูซ้ึง่ตกทกุขไ์ดย้าก  

อย่างเช่นเร่ืองเล่าท่ีว่า เม่ือเกิดคอมมิวนิสต์ญวนเหนือบุกญวนใต้  

ประเทศไทยต้องส่งกองกำาลังออกไปช่วยรบ ปรากฏว่า

ทหารไทยคนที่มีเหรียญหลวงพ่อแดงห้อยคออยู่ไม่ถูกอาวุธ

เป็นอันตรายแก่ชีวิตสักคน จนปัจจุบันเหรียญหลวงพ่อแดง 

นั้นเป็นที่ต้องการของเซียนพระหลายคน และรู้กันดีถึง 

งานปูนปั้นล้อเลียนการเมือง

้
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ความศักดิสิทธิ์ของท่าน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเพชรบุรี
ก็จะแวะเวียนไปกราบไหว้ที่วัดเขาบันไดอิฐ
 นอกจากหลวงพ่อแดงแล้ว พระเกจิช่ือดังสายเมืองเพชร 
เองก็มีอยู่หลายรูป อาทิ หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง 
หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หรือหลวงพ่อตัด วัดชายนา
 สดุทา้ยคอื “ทะเลงาม” ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่หาดชะอำา
ของเพชรบุรีนั้นมีชื่อเสียงขนาดไหน ด้วยเหตุที่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ และสามารถเล่นนำาได้ตลอดทั้งปี ทำาให้ในทุกวัน
จะเหน็ภาพของนกัทอ่งเทีย่วพากนัมานัง่พกัผอ่นรมิชายหาด 
กินอาหารทะเลสดๆ ยิ่งในวันหยุดแล้วละก็ ชายหาด 
จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ นอกจากนี้ยังมี 
ชายหาดปึกเตียน และหาดเจ้าสำาราญ ซึ่งก็มีความสวยงาม
ไม่แพ้กัน แต่น่าจะเหมาะสำาหรับคนที่ชอบความสงบเงียบ

เป็นส่วนตัวมากกว่า
 มีบางคนกล่าวว่ามาเพชรบุรี ได้เที่ยวทั้งชุมชน 
ประวัติศาสตร์ ทะเล ภูเขา ดั่งมาที่เดียว สามารถเที่ยวครบ
ทุกรูปแบบ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคนที่ 
แตกต่างกันออกไป เพราะสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่นั้นต่าง
มีความสวยงามในตัวเอง ขึ้นอยู่กับเราที่จะเปิดใจรับเสีย
มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม จะเป็นจริงดั่งคำาขวัญของจังหวัด
หรือไม่ คงต้องรอให้ทุกคนเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง

มุมสงบ ณ หาดชะอำา นักท่องเที่ยวบริเวณหาดชะอำา จ.เพชรบุรี

 อ้างอิง (๒๕๕๔, ๗ กุมภาพันธ์), เที่ยวทั่วไทยไปตามคำาขวัญ 
ผูจ้ดัการออนไลน.์ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:  http://www.manager.
co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000013458.
(วันที่ค้นหาข้อมูล : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔)
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เคล็ดลับความสุขของ
"มิเชลล์ โอบามา"

 ปญัหามากมายในการทำางานยากจะจดัการ แตเ่มือ่

นึกถึงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเคียงข้างประธานาธิบดี 

ผู้ถูกจับตามองจากชาวโลก กลับรู้สึกว่าชีวิตเราง่ายขึ้น

มาก แถมยงัแอบสงสยัวา่ เธอยงัยิม้เบกิบานและมคีวามสขุ

อยูไ่ดอ้ยา่งไร จงึไดส้รรหาเคลด็ลบัความสขุของเธอมาฝาก

  นอนก่อนสี่ทุ่ม ตื่นตีสี่ครึ่ง ไปออกกำาลังกาย

ให้มากเท่าที่พอจะเป็นไปได้ เธอชอบออกกำาลังกายด้วย 

พีลาทีส (Pilates) และสเตรตช์ชิ่ง (Stretching)

  สร้างสมดุล ให้ความเป็นแม่และภรรยา การ

ทำางานและการพักผ่อนตามที่แม่สอนมา

  ทำาตามที่สามีแนะ ว่า ทำาในสิ่งที่อยากทำาเพื่อให้

เกิดความสุข เธอจึงดูแลครอบครัวไปพร้อมกับดูแลสุขภาพ

ตัวเอง

  เมื่อเวลาเครียด เธอจะคิดว่าที่นี่คือที่เหมาะสม 

สถานการณ์ที่เอื้ออำานวยที่สุดแล้ว หายใจเข้า-ออกและบอก

ตัวเองว่า ฉันมีความสุข

  เมื่อเกิดความคับข้องใจ มิเชลล์จะระบายให้แม่ 

เพื่อนสนิท หรือสามีฟัง เพื่อปรับใจสู่จิตใจที่มั่นคง

  เวลานำาหนกัขึน้ มาจากเดมิ เธอเลอืกเดนิเพือ่ลด

ส่วนเกินนั้น

 มคีวามสขุแบบสภุาพสตรหีมายเลขหนึง่กนัเถอะคะ่

vvvv
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๔ คำาถามโรคหัวใจ?
ที่คนวัยทำางานต้องรู้

 โรคหัวใจเกิดขึ้นได้กับทุกคน จึงสงสัยว่าจะเกิดกับ

เราได้ไหม ยิ่งสงสัยก็ยิ่งกลัว การหาความกระจ่าง จึงเป็น

หนทางสว่างคลายทุกปัญหา

 สงสัย : พ่อแม่ป่วย ฉันจะป่วยด้วยไหม

 ความจริง : โรคหัวใจถ่ายทอดผ่านยีนแค่ ๑๐ 

เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยก่อโรคส่วนที่เหลือล้วนเกี่ยวกับพฤติกรรม

ทั้งสิ้น เช่น การสูบบุหรี่ นำาหนักเกิน ความดันโลหิตสูง 

คอเลสเตอรอลสูง หากพ่อของคุณเป็นโรคหัวใจตอนอายุ 

๔๒ สบูบหุรีว่นัละซอง คณุกจ็ะมโีอกาสเปน็โรคหวัใจอยูบ่า้ง  

แต่หากคุณยิ่งสูบบุหรี่ด้วย โอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะยิ่ง 

สูงกว่าปกติ

้

 สงสัย : มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

ฉันต้องขอหมอเช็คละเอียดไหม

 ความจริง : อาจจะเพราะผู้ที่เสี่ยงโรคหัวใจจาก

พันธุกรรมมักมีค่าความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลปกติ 

เว้นแต่อาจมีข้อสังเกตที่น่ากังวลเล็กน้อย เช่น ค่าไขมัน LDL 

สูง แต่ค่าไขมัน HDL ตำา ถ้าเป็นเช่นนี้อาจขอให้หมอเช็คค่า

โปรตีน C-reactive หรือตรวจร่างกายด้วยการ CT scan 

เพิ่มเติม ซึ่งถ้าพบความผิดปกติ หมออาจไม่ได้ให้ยา แต่แค่

ขอให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต

 สงสัย : หลังอายุ ๔๐ ปี ฉันต้องวัดความดันโลหิต

และคอเลสเตอรอลบ่อยแค่ไหน

 ความจริง : ถ้ายังไม่พบความผิดปกติ ควรตรวจ

วัดระดับไขมันในเลือดทุก ๕ ปี ระดับความดันโลหิตทุก 

๒ ปี แต่ถ้าผลลัพธ์เกิดความผิดปกติหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง 

โรคหัวใจ เช่น นำาหนักเกิน หยุดออกกำาลังกาย ควรตรวจ

เช็คให้บ่อยขึ้น

 สงสัย : ทำาไมคนดูแลสุขภาพ รูปร่างสมส่วนถึงเป็น

โรคหัวใจ

 ความจริง : นับเป็นเรื่องโชคร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในรายที่พบว่าค่าความดันโลหิตและค่าไขมันในเลือดปกติ 

เพราะนัน่แปลวา่ คณุถกูโรคหวัใจจากกรรมพนัธุจ์ูโ่จมเขา้ให้

แล้ว โดยมีมลพิษในอากาศและความเครียดเป็นตัวกระตุ้น 

ฉะนัน้ทางทีด่ทีีส่ดุจงึตอ้งดแูลสขุภาพกายและใจใหด้อียูเ่สมอ

 ยำาค่ะ...(เราทุกคนควร) ดูแลสุขภาพกายและใจให้

ดีอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะเสี่ยงโรคหัวใจหรือไม่ก็ตาม

่

้
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๖ อาการส่อตาเสื่อม

 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอยู่

แล้ว เช่น ปัญหาสายตายาว ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากว่ามี

อาการผดิปกตมิากกวา่นัน้ควรรบีไปปรกึษาแพทย ์ดงัเชน่

อาการต่อไปนี้

  เจ็บ แดง หรือระคายเคืองในลูกตา

  เห็นภาพซ้อน

  เกิดจุดดำาหรือมีการบอดเป็นแห่งๆ เวลามองดู

สิ่งของ

  เกดิอาการแสงไฟวาบในลกูตา หรอืเหน็สเีปน็รศัมี

รอบสิ่งของ

  สายตาเสือ่มลงหรอืคอ่ยๆ มวัลง ซึง่แมใ้สแ่วน่แลว้

แต่อาการยังไม่ดีขึ้น

  มองวัตถุในที่มืดได้ดีกว่าในที่แจ้ง

 เนื่องจากปัญหาเหล่านี้อาจเป็นอาการผิดปกติ

เกี่ยวข้องกับดวงตาหรือโรคอันตราย เช่น ต้อกระจก ต้อหิน 

จอประสาทตาเส่ือม หากปล่อยไว้ไม่รักษาอาจทำาให้ตาบอดได้

 การสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองจึงเป็นการ

ป้องกันที่ดีที่สุดค่ะ

เคล็ดลับจัดอาหารให้..
คุณยาย

 ถ้าคุณยายที่บ้านบ่นว่าเบื่ออาหาร เรามีคำาแนะนำา

การจัดอาหารให้ท่านรับประทานได้มากขึ้น และเป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพมาบอกค่ะ

 ๑. จัดอาหารให้ตามความชอบ ถ้าอาหารนั้นให้

ประโยชน์และสารอาหารน้อย ควรมีการดัดแปลงหรือเสริม

คุณค่าให้สูงขึ้นตามความเหมาะสม

 ๒. อาหารที่จัดให้ควรมีลักษณะอ่อนนุ่มและเปื่อย 

โดยเฉพาะผูส้งูอายทุีม่ปีญัหาเกีย่วกบัฟนั การหัน่อาหารเปน็

ชิ้นเล็กๆ หรือต้มจนเปื่อยจะทำาให้เคี้ยวและย่อยได้ง่าย

 ๓. พิจารณาสีสันให้ดูน่ารับประทาน อาหารที่มีสี

เดียวกันหมดทำาให้ดูน่าเบื่อ จึงควรเน้นผักที่มีสีสันสวยงาม 

ซึ่งจะทำาให้ได้รับประโยชน์จากวิตามินนานาชนิดอีกด้วย

 ๔. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เช่น เปรี้ยวจัด เค็มจัด 

หวานจัด และไม่ควรใส่เครื่องเทศมากเกินไป ควรมีรสชาติ

กลางๆ ที่ไม่ก่อความระคายเคืองต่อระบบย่อยและขับถ่าย

 ๕. ควรอุ่นอาหารให้ร้อนๆ จะทำาให้น่ารับประทาน

และมีรสชาติดีกว่าอาหารที่เย็นชืด นอกจากนี้ยังทำาให้เจริญ

อาหารได้มากขึ้นด้วย

 ที่สำาคัญที่สุดคือบรรยากาศบนโต๊ะอาหาร ควรต้องมี

ลูกหลานนั่งรวมด้วย ซึ่งถือเป็นยาช่วยเจริญอาหารชั้นยอด

เลยทีเดียว กลับไปร่วมโต๊ะกับคุณตาคุณยายบ่อยๆ นะคะ

vvvv

 อา้งองิ	คดัลอกมาจากหนงัสอื	“ชวีจติ”	ฉบบัที	่๒๗๐,	

สำานักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,	๒๕๕๓.
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กลยุทธ์น่�นนำ�สีคร�ม :
Blue Ocean Strategy 

 สาระสังเขป คิมกับโอบร์นำาเสนอ
กรอบการวิเคราะห์ที่ได้มีการพิสูจน์
แล้วรวมทั้งได้เครื่องมือที่จะสร้างและ
จับแนวน่านนำาสีครามให้ประสบความ
สำาเร็จ หลังจากได้ตรวจสอบการดำาเนิน
การทางกลยุทธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
หลากหลายแล้ว กลยุทธ์น่านนำาสีคราม
ได้ชูหลักการหกประการที่บริษัททุก
บริษัทสามารถใช้สร้างและนำา กลยุทธ์ 
ดังกล่างไปปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
หลักการทั้งหกประการที่ว่านี้ชี้ให้เห็น
วิธีสร้างกรอบการตลาดใหม่ โดยเน้นที่
ภาพรวม

No ๑๕๘.๑๒ ต ๒๓๖ น
ผู้เขียน : ดับเบิลยู ชาน คิม

ผู้แปล : ศิริวรรณ

คิดถูก โปร่งใส ใจสูง

 สาระสังเขป  หนังสือท่ีจะช่วย
จุดประกายให้มองเห็นความสำาคัญของ 
“ความคิด” และเกิดแรงบันดาลใจในการท่ี
จะเปล่ียนวิธีคิด การเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริง
ล้วนวางรากฐานอยู่บนการเปล่ียนแปลงทาง 
“ความคิด” ชีวิตไปเป็นอีกมิติหน่ึงได้น้ัน เขา
ต้องเร่ิมต้นจากการ “ย้าย” หรือ “เปล่ียน” 
วิธีคิดให้ได้เสียก่อน หากไม่เปล่ียนวิธีคิด ชีวิต
ก็ไม่เปล่ียน ในการดำาเนินชีวิตของคนเรา 
เป้าหมายท่ีวางไว้ จะไปให้ถึงเม่ือไหร่ อย่างไร
น้ัน จำาเป็นต้องมีเข็มทิศนำาทาง ซ่ึงน่ันคือ 
“ความคิด” ของเราน่ันเอง โลกและชีวิต
ของเราน้ันจะเป็นอย่างไรข้ึนอยู่กับความคิด 
ถ้าเราคิดเป็น คิดถูก คิดดี คิดมีประโยชน์ 
เราจะสามารถเปล่ียนแปลงโลกไปในทางท่ี
ดีได้ และทำาให้คนข้างๆ ท่ีรายล้อมอยู่รอบๆ 
ตัวเราพลอยคิดถูก คิดดีตามไปด้วย 

No ๙๒๔.๓๑๔๔ ว๑๑๑ค
ผู้เขียน : ว.วชิรเมธี

สูตรลับคว�มสำ�เร็จ
Secrets of Success

 สาระสังเขป  หากคุณศึกษากฎ
แหง่ความสำาเรจ็มาเยอะ แตก่ย็งัไมแ่นใ่จ
ว่าจะใช้ความรู้เหล่านั้นกับชีวิตขอบคุณ
ไดอ้ยา่งไรหรอืเปลา่ ในหนงัสอืเลม่นีค้ณุ
จะได้พบกับโอกาสและความเป็นไปได้
อันมหาศาล คุณสามารถขยายการรับรู้
ระดับธรรมดาสู่จิตสำานึกห่งความมั่งคั่ง 
คณุจะกลายเปน็บคุคลทีเ่กง่ในดา้นความ
สำาเร็จ และกลายเป็นอัจฉริยะกับชีวิต
ของคณุเลยทเีดยีว จรงิหรอื ? รว่มพสิจูน์
พร้อมกันได้แล้ว

No ๑๕๘ ท ๖๒๑ ส
ผู้เขียน : แวนดร้า แอนน์ เทย์เลอร์

แปล : กานต์สิริ โรจนสุวรรณ

้

้

้


