
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จุลสาร บอกเล่าข่าว สนง.
ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2560



สารบัญ 
สกู๊ปพิเศษ  
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ			 	 		 3	
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
	 มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
ผูบ้รหิารและข้าราชการส�านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา	 	 	 7
	 เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	89	รูป
	 เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ	1	ปี	วันสวรรคต
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
	 บรมนาถบพิตร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์	และเหรียญจักรพรรดิมาลา		 	 	 9
	 ของบุคลากร	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสงัคม	 	 11
	 และวฒันธรรมของสมชัชารฐัสภาเอเชียระหว่างวันท่ี
	 30	สงิหาคม	-	4	กันยายน	2560	ณ	ราชอาณาจกัรภฏูาณ
การให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายผ่านไลน์กรุ๊ป	 	 	 12
	 “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ	สนช.”
โครงการพฒันาทกัษะพิืน้ฐาน	(Basic	Skill)	การพัฒนาทกัษะ	 14	
	 ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
	 อาเซียน	หลักสูตร	“ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
	 ระดบัต้น	(Pre-Intermediate)”	ประจ�าปี	2560	ครัง้ที	่2
โค้ชกลุ่ม	(Group	Coaching)	อย่างไรให้ได้ใจทั้งทีม		 	 15
มาตรฐานของขนาดกระดาษ	ISO	216	ท่ีใช้ใน	 	 	 17 
	 ส�านักการพิมพ์
แนวคิดการบริหารกิจการภายในส�านักกรรมาธิการ	3		 18 
	 ในปีงบประมาณ	2561	 	 	 	
เทคโนโลยี	AI	:	Artificial	Intelligence	หรือ	 	 	 20	
	 ปัญญาประดิษฐ์	 	 	

บรรณาธิการ
 ตลอดระยะเวลา	1	ปี	ทีผ่่านมา	คณะผู้บรหิาร		ข้าราชการ 
บุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ประสบกับช่วงเวลา 
แห ่ งการสูญเสียครั้ งยิ่ ง ใหญ ่ต ่อการเสด็จสู ่ สวรรคาลัย 
พระบาทสม เ ด็ จพ ร ะปรมิ นท รมหาภู มิ พ ลอ ดุ ลย เ ดช	 
บรมนาถบพิตร	 จวบจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพ	ในวันที่	26	ตุลาคม	พุทธศักราช	2560	ส�านักงาน
เลขาธิ ก ารวุฒิ สภาน ้ อมส� านึ ก ในพระมหาก รุณาธิ คุณ 
เป็นล้นพ้นอนัหาทีส่ดุมิได้	โดยผู้บรหิารพร้อมด้วยคณะข้าราชการ	
และบุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 เข ้าร ่วมถวาย
ความอาลัยในพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	 89	 รูป	 เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลครบรอบ	 1	 ปี	 วันสวรรคต	พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ซึง่สภานติบิญัญตัิ 
แห่งชาติ	จดัขึน้
	 จุลสาร	 บอกเล่าข่าว	 สนง.	 ยังคงให้ความรู้และสาระ 
ที่เป็นประโยชน์ต่าง	ๆ	อาทิ	การให้บริการข้อมูลด้านกฎหมาย 
ผ่านไลน์กรุ๊ป	“วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ	สนช.”	 โครงการพัฒนา
ทกัษะพ้ืินฐาน	(Basic	Skill)	การพฒันาทกัษะด้านภาษา	เพือ่เตรยีม 
ความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 หลักสูตร	 “ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสารระดับต้น	 (Pre-Intermediate)”	ประจ�าปี	2560	
ครั้งที่	2	โค้ชกลุ่ม	(Group	Coaching)	อย่างไรให้ได้ใจทั้งทีม	และ
ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจให้ติดตามได้ภายในฉบับ

 ท้ายนี	้กองบรรณาธิการขอเชิญชวนทุกส�านกัร่วมส่งข้อมูล 
ข่าวสารความรู้	 และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของส�านัก	 เพื่อเผยแพร ่
ในจลุสาร	“บอกเล่าข่าว	สนง.”	ได้ทีก่ลุม่งานผลติเอกสารเผยแพร่ 
ส�านักประชาสัมพันธ์	โทร.	0	2831	9349-50	และโทรสาร	 
0	2831	9349	หรือทาง	e-mail:	 senatesarn@gmail.com 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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จัดท�าข้อมูลโดย
หน่วยงานภายในรวม	18	ส�านัก
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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จัดท�าข้อมูลโดย
หน่วยงานภายในรวม	18	ส�านัก
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ในโอกาสวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ได้มีพิธีพระราชทานพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้ ส�านักประชาสัมพันธ์ ขอเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพ เพือ่ให้เพือ่น   ๆ     ข้าราชการ    และบคุลากรส�านกังานเลขาธกิารวุฒสิภาได้รับทราบพระราชพธิี 
ดังกล่าว ที่ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยชั่วนิจนิรันดร์
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พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สกู๊ปพิเศษ 
ส�านักประชาสัมพันธ์

	 ตลอดระยะเวลา	70	ป ี 	แห ่งการครองราชย ์ 
พระองค์ทรงเป ็นพระมหากษัตริย ์ที่พรั่งพร ้อมด้วย 
ทศพธิราชธรรม	ทรงตรากตร�าพระวรกายบ�าเพญ็ประโยชน์
เพือ่ปวงชนชาวไทยทกุหมู่เหล่า	 พระราชทานความช่วยเหลอื 
บ�าบัดทุกข ์บ�ารุงสุขแก่ราษฎรด้วยพระอัจฉริยภาพ 
อันล�้าลึก	เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ	ทรงบ�าเพ็ญพระราช 
กรณียกิจน ้อยใหญ ่นานัปการโดยไม ่ เห็นแก ่ความ 
เหนื่อยยาก	ด้วยมีพระราชปณิธานมุ่งหมายให้ปวงประชา 
มีความร่มเยน็เป็นสขุ	 พระจรยิวตัรอันเป่ียมด้วยพระเมตตา 
กรุณา	 ล้วนเป็นที่ประจักษ์จารึกอยู่ในดวงใจของพสกนิกร
ไทยทั้งมวล	 คุณงามความดี	 และพระเกียรติของพระองค์ 
ได้รบัการแซ่ซ้องสรรเสรญิทัง้ในประเทศ	และนานาประเทศ 
จนเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร	เสด็จสวรรคตสู ่สวรรคาลัย	เ ม่ือวัน 
พฤหัสบดีที่	13	ตุลาคม	พุทธศักราช	2559	แม้ระยะเวลา 
ได้ล่วงพ้นมา	1	ปีแล้ว	แต่ความโทมนัสโศกเศร้าอาลัย 
มิได้จางไปจากหัวใจของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ	
ดังสะท้อนให้เห็นได้จากพสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศ 
ต่างมุ่งสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง 
เพื่อเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ	ตั้งแต่วันที่	28 
ตุลาคม	2559	ตราบกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่ส�านัก 
พระราชวังได้ยุติตามหมายก�าหนดการในเที่ยงคืนของ 
วันที่	 5	ตุลาคม	2560	ซึ่งมีจ�านวนผู้เข้ากราบถวายบังคม 
พระบรมศพมากถึง	12,739,531	คน	ด ้วยส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
	 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร 
ตามหมายก�าหนดการจัดขึ้นต ่อเนื่อง	5	วัน	ระหว่าง 
วันที่	25	-	29	ตุลาคม	2560	โดยรัฐบาลได้จัดเตรียม
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตามแบบแผน
โบราณราชประเพณีให ้สมพระเกียรติยศแห ่งองค ์ 
พระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย	โดยเฉพาะ 
พระเมรุมาศส�าหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพที่จัดสร้าง

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร	พระมหากษัตริย์ล�าดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี	พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของพสกนิกร 
พระองค์ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์นานัปการต่อประเทศชาติ	 และประชาชน	
ด้วยพระเมตตาที่แผ่ไพศาลเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแก่พสกนิกรทั้งหลาย	สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการว่า	“เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

ในครั้งนี้	มีขนาดความก้าว	60	เมตร	ยาว	60	เมตร	และสูง	
50.49	เมตร	ซึ่งใช้พื้นที่ของทุ่งพระเมรุ	 (ท้องสนามหลวง)	
เกือบเต็มพ้ืนท่ี	47	ไร่	63	ตารางวา	พระเมรุมาศน้ีเป็น
สถาปัตยกรรม	รูปแบบกรุงรัตนโกสินทร์	ผสมผสาน
กับศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่	9	มีแนวคิดการจัดวางแบบ 
พ ร ะ ม ห า ธ า ตุ เ จ ดี ย ์ ภั ก ดี ป ร ะ ก า ศ ที่ เ ข า ธ ง ชั ย 
อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์	โดยเป็น 
พระเมรุมาศทรงบุษบกมี	9	ยอด	บุษบกประธานเป็น 
ยอดทรงปราสาท	7	ชั้น	เชิงกลอนรายรอบด้วยบุษบก 
ขนาดเล็กที่มุมทั้ง	4	วางลดหลั่นลงมาเป็นชั้น	4	ช้ัน 
โดยเปรียบเสมือนว ่าบุษบกองค ์ใหญ ่ตรงกลางนั้น 
เป็นเขาพระสเุมร	ุหรอืศนูย์กลางของโลกและจกัรวาลตามคต ิ
ความเชื่อแบบพราหมณ์	 อันเป็นที่สถิตขององค์ทวยเทพ 
ตามล�าดับ	 ในบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศเปรียบเสมือน 
เชิงเขาพระสเุมรุ						เป็นท่ีตัง้ของป่าหมิพานต์							มีสตัว์หมิพานต์ 
น้อยใหญ่อาศยั							และมสีระอโนดาตสร้างความร่มรืน่ร่มเยน็ 
อยู่เสมอ
 พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร	ประกอบด้วยอาคาร 
ทรงบุษบก	จ�านวน	9	องค์	ตั้งอยู่บนฐานชาลารูปสี่เหลี่ยม 
จัตุรัส	3	ชั้น	มีบันไดทางขึ้น	ทั้ง	4	ทิศ	ทิศตะวันตกหันหน้า 
เข้าพระทีน่ัง่ทรงธรรม	ทศิตะวนัออกตดิตัง้ลฟิต์	และทศิเหนอื 
ติดตั้งสะพานเกรินส�าหรับเชิญพระบรมโกศจากราชรถ
ปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาศ	โดยโครงสร้างพระเมรุมาศ	
ประกอบด้วยส่วนต่าง	ๆ	ดังนี้
 ลานอุตราวรรต	หรือพื้นรอบฐานพระเมรุมาศ 
มีสระอโนดาตท้ังสี่ทิศและเขามอจ�าลอง	ภายในสระ 
ประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์	 ได้แก่	ช้าง	โค 
สิงห์		ม้า	และสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่าง	ๆ
 ฐานชาลาชั้นที่  1	เป ็นชั้นล ่างสุด	มีฐานสิงห ์ 
เป็นรั้วราชวัตร	ฉัตร	แสดงอาณาเขตพระเมรุมาศ	และ 
มีเทวดาน่ังคุกเข่าถือบังแทรก	ส่วนท่ีมุมท้ังสี่ของฐาน
มีประติมากรรมท้าวจตุโลกบาลประทับยืนหันหน้าเข้าสู่
บุษบกองค์ประธาน
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พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 ฐานชาลาชั้นที่ 2	มีหอเปลื้องทรงบุษบกรูปแบบ 
เดยีวกนัตัง้อยูท่ีม่มุทัง้สี	่							ใช้ส�าหรบัจดัเกบ็พระโกศทองใหญ่ 
และพระโกศไม้จันทน์	รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับงานพระราช
พิธี
 ฐานชาลาชั้นที่ 3	ฐานบุษบกประธานประดับ
ประติมากรรมเทพชุมนุม	จ�านวน	132	องค์	โดยรอบ 
รองรับด้วยฐานสิงห์ซึ่งประดับประติมากรรมครุฑยุดนาค
โดยรอบอีกชั้นหนึ่ง	มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่	3	นี้	เป็นที่ตั้ง 
ของซ ่างทรงบุษบกยอดมณฑปชั้น เชิ งกลอน	5	ชั้น 
ใช้ส�าหรับพระพิธีธรรม	4	ส�ารับ	นั่งสวดอภิธรรมสลับกัน 
ไ ปตลอดนั บตั้ ง แ ต ่ พ ร ะบรมศพประดิ ษ ฐ านบน 
พระจิตกาธานจนกระทั่งถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จ
 จุดกึ่งกลางชั้นบนสุด	มีบุษบกองค์ประธานตั้งอยู ่
เป็นอาคารทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน	7	ชั้น 
ภายในมีพระจิตกาธาน	เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมโกศ 
ผนังโดยรอบเปิดโล่ง	 ติดตั้งพระวิสูตร	 (ม่าน)	 และฉาก 
บังเพลิงเขียนภาพพระนารายณ์อวตารตอนบน	และภาพ 
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารติอนล่าง	ทีย่อดบนสดุ 
ประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร	(ฉัตรขาว	9	ชั้น)
 อาคารประกอบพระเมรุมาศ	เป็นสิ่งที่ถูกสร้างข้ึน 
ชั่วคราวส�าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	

โดยก่อสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีอย่างสง่างาม	
ประกอบด้วย	
 พระที่นั่งทรงธรรม		เป็นพระที่นั่งส�าหรับพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และพระบรมวงศานุวงศ์	ประทับ
ทรงธรรมในพระราชพิธีบ�า เพ็ญพระราชกุศลออก 
พระเมรุพระบรมศพ	และเป็นที่ส�าหรับคณะองคมนตรี	
คณะรัฐมนตรี	 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหาร	พลเรือน	
สมาชิกรัฐสภา	ตลอดจนคณะทูตานุทูต	เฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท
 ศาลาลูกขุน	 เป็นสิ่งปลูกสร้างลักษณะโถงทรงไทย 
ช้ันเดยีว						ใช้เป็นท่ีส�าหรบัข้าราชการช้ันผูใ้หญ่เฝ้าฯ						รบัเสดจ็ 
และร่วมพระราชพิธี	 ส�าหรับงานพระบรมศพพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
มีการสร้างศาลาลูกขุน	 1	 จ�านวน	 4	หลัง	 ศาลาลูกขุน	 2	
จ�านวน	2	หลัง	และศาลาลูกขุน	3	นอกรั้วราชวัติ	จ�านวน	
5	หลัง
 ทบัเกษตร							เป็นอาคารโถง	หลงัคาจัว่							ประดบัตกแต่ง 
ลวดลายไทย	สร้างอยูต่รงมมุทัง้สีข่องมณฑลพิธ	ีใช้เป็นทีพั่ก 
ส�าหรบัข้าราชการทีม่าเฝ้าฯ	รบัเสดจ็	และร่วมพระราชพิธี
 ทิม	เป็นที่พักของพระสงฆ์	แพทย์หลวง	เจ้าพนักงาน 
และเป็นที่ประโคมปี่พาทย์	ประกอบพิธี	สร้างติดแนวร้ัว

สกู๊ปพิเศษ 
ส�านักประชาสัมพันธ์
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สกู๊ปพิเศษ 
ส�านักประชาสัมพันธ์

ผ่านพระราชประวตั	ิพระราชกรณยีกจิเรือ่งราวของโครงการ 
ในพระราชด�าริ	รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชม 
ความงดงามของพระเมรมุาศ	และอาคารประกอบ	ณ	บริเวณ 
มณฑลพธิท้ีองสนามหลวงระหว่างวนัท่ี	1	-	30	พฤศจกิายน	 
2560	โดยได้ก�าหนดเนื้อหานิทรรศการซึ่งจะใช้พื้นที่ทั่วทั้ง 
บริเวณมณฑลพิธี	ออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้
	 -	 นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์	 ได้แก่	 การชมแปลง
นาข้าวและบ่อแก้มลิงบริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือของ
มณฑลพิธี	รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง	3	ภาพใหญ่ 
ภายในพระที่นั่งทรงธรรม	ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการ 
พระราชด�าริที่ส�าคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
	 -	 นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ 
สิง่ปลกูสร้างประกอบพระเมรมุาศ	 และการบรูณปฏสัิงขรณ์ 
ราชรถและพระยานมาศ	เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่าน 
สิ่งปลูกสร้างต่าง	ๆ	ภายในบริเวณมณฑลพิธี	และที่ศาลา 
ลูกขุนทั้ง	6	หลัง	จะมีนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและข้ันตอนการผลิตงาน
สถาป ัตยกรรม	จิตรกรรม	ประติมากรรม	และงาน
ประณีตศิลป์	ตลอดจนงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและ 
พระยานมาศ
	 -	นทิรรศการพระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิ 
จะจัดแสดงบนพระท่ีนั่งทรงธรรม	ก�าหนดให้ประชาชน
เดนิชมเป็นทศิทางเดยีว	จากปีกอาคารด้านทศิใต้ผ่านโถงกลาง 
และจบทีปี่กอาคารด้านทิศเหนอื	ประกอบด้วยนทิรรศการ 
ย่อย	5	ส่วน	คือ	นิทรรศการพระราชประวัติต้ังแต่ยังทรง
พระเยาว์	นิทรรศการจากหนังสอือปุกรณ์ทรงงาน	(ชดุที	่1) 
นทิรรศการธรรมราชา	พระมหากษตัรย์ิผูท้รงทศพธิราชธรรม 
นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน	(ชุดที่ 	2)	
และนิทรรศการสืบสานสมานมิตร	เล่าเรื่องการเสด็จ
พระราชด�าเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

ราชวัติทั้ง	4	ทิศ	มีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างช้ันเดียว 
ด้านหน้าเปิดโล่ง	หลังคาแบบปะร�า	คือ	หลังคาแบน
 ราชวัติ	เป็นแนวรั้วก�าหนดของเขตปริมณฑลของ 
พระเมรุมาศทั้ง	4	ด ้าน	สร ้างต ่อเนื่องไปกับทิมและ 
ทับเกษตร	ตกแต่งด้วยฉัตรและธง
 พลับพลายก	เป็นโถงใช้ส�าหรบัพระมหากษตัรย์และ 
พระบรมวงศานุวงศ์	ทรงรอรับส่งพระบรมศพ	ขึ้นราชรถ
	 นอกจากพระเมรุมาศและอาคารประกอบที่มี
ความวิจิตรงดงามแล้ว	ยังมีการจ�าลองแปลงนาข้าว	เลข	9 
อันงดงามขึ้นด้านหน้าพระเมรุมาศ	โดยสื่อความหมายถึง 
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	โดยได้แรงบันดาลใจ 
มาจากวังสวนจิตรลดา	หรือพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	 
อันเป็นสวนในพระราชวงัของพระองค์ท่าน	 สถานทีท่ดลอง 
โครงการส่วนพระองค์ที่เกี่ยวกับการเกษตรและเป็น 
ศูนย์วิจัยพัฒนาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	ตามแนว 
พระราชด�าริในเรื่อง	“เศรษฐกิจพอเพียง”	เพื่อคิดค้น 
แนวทางแก้ป ัญหาด้านการเกษตรให ้แก ่ประชาชน 
สร้างประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทย	 รวมถึงปลูกพืช 
ชนิดอื่น	ๆ 	อาทิ	หญ้าแฝก	ยางนา	มะม่วงมหาชนก	เป็นต้น	
ดินที่ใช้เป็นดินผสมทรายสีทองเพื่อให้สวนมีความโดดเด่น
มากขึ้น	 อีกทั้งยังมีการติดตั้งกังหันชัยพัฒนา	 สิ่งประดิษฐ์ 
ที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยวิธีการเติมอากาศ	 ซึ่งมูลนิธิ 
ชัยพัฒนาได้คิดค้นพัฒนาขึ้นตามแนวพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร	เพือ่ใช้บ�าบดัน�า้เสยีในทัว่ทกุภมูภิาคของไทย
 ทั้งนี้	ภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	จะมีการจัดนิทรรศการ 
เพือ่น้อมร�าลึกถงึพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร 

อ้างอิง 
	 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.		สืบค้นจาก	http://kingrama9.net/Crematory	 
เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2560
	 เสกสรรค์	ญาณพทัิกษ์.	งานประติมากรรมหมิพานต์	ประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช.		วารสารศิลปากร	กรมศลิปากร 
	มกราคม	-	กุมภาพันธ์	2560,	4-15.

ผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป 

เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร
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 Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ได้จัดให้มีพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	89	รูป	เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ	1	ปี 
วันสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
 เวลา	07.40	นาฬิกา	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	เป็นประธานในพิธี
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์	ณ	ห้องรับประทานอาหารสมาชิกรัฐสภา	ชั้น	2	อาคารรัฐภา	1	
 จากน้ัน	เวลา	08.20	นาฬิกา	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ได้น�าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	กรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ	พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	และส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ร่วมในพิธี	 ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ซึ่งนิมนต์มาจากวัดบวรนิเวศวิหาร 
จ�านวน	89	รูป	ณ	บริเวณรอบนอกห้องประชุมรัฐสภา	ชั้น	2	และบริเวณห้องโถง	ชั้น	1	อาคารรัฐสภา	1	
 ต่อมา	เวลา	08.30	นาฬิกา	ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	วิชิตชลชัย	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธาน 
ในพิธีกราบสักการะพระสยามเทวาธิราช	พระเสื้อเมือง	พระทรงเมือง	และพระภูมิเจ้าที่	ณ	ศาลพระสยามเทวาธิราช	
 โอกาสนี้	ได้จัดให้มีพิธีน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ณ	ห้องประชุมรัฐสภา	โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
ได้กล่าวแสดงความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
พร้อมน�าผู้ร่วมพิธีตั้งจิตสงบนิ่งเป็นเวลา	89	วินาที	และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน

ผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป 

เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร



8 ตุลาคม 2560
October 2017

 Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์
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ส�านักบริหารงานกลาง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ของบุคลากร ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเคร่ืองหมายแห่งเกียรติยศ	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน 
แก่ผู้กระท�าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือสาธารณชน	 โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน 
เพื่อเป็นบ�าเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ�าปี	จะเริ่มต้นจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์	อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย	และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน	โดยเลื่อนชั้นตราตามล�าดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้น
สูงสุดตามล�าดับ	ดังนี้

ชั้นต�่ากว่า 
สายสะพาย

ชั้นสายสะพาย

ล�าดับที่ ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลักษณะแถบจ�าลอง

1 ชั้นที่	5 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย	(บ.ม.)

2 ชั้นที่	5 
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก	(บ.ช.)

3 ชั้นที่	4 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย	(จ.ม.)

4 ชั้นที่	4 
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก	(จ.ช.)

5 ชั้นที่	3 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย	(ต.ม.)

6 ชั้นที่	3 
ตริตาภรณ์ช้างเผือก	(ต.ช.)

7 ชั้นที่	2 
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	(ท.ม.)

8 ชั้นที่	2 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	(ท.ช.)

9 ชั้นที่	1 
ประถมภรณ์มงกุฎไทย	(ป.ม.)

10 ชั้นที่	1 
ประถมภรณ์ช้างเผือก	(ป.ช.)

11 ชั้นสูงสุด 
มหาวชิรมงกุฎ	(ม.ว.ม.)

12 ชั้นสูงสุด 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)
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ส�านักบริหารงานกลาง

	 ปัจจบุนัการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ประจ�าปี	จะเสนอเน่ืองในโอกาสพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา 
วันที่	28	กรกฎาคม	2560	ซึ่งของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	เป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการ 
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
พ.ศ.	 2536	 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2552	 โดยข้าราชการต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า	5	ปีบริบูรณ์	นับตั้งแต่วันเริ่มรับราชการ	จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า	60	วัน 
(หลักเกณฑ์เป็นไปตามบัญชี	41)	ลูกจ้างประจ�า	ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	8	ปีบริบูรณ์	นับตั้งแต่ 
วันเริ่มจ้าง	จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า	60	วัน	(หลักเกณฑ์ตามบัญชี	15)	และพนักงาน 
ราชการ	ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	5	ปีบริบูรณ์	นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง	จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า	60	วัน	(หลักเกณฑ์ตามบัญชี	32)	การขอพระราชทานจะขอปีติดกันมิได้	เว้นแต่ระเบียบ
จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือเป็นการขอพระราชทานในกรณีพิเศษตามระเบียบก�าหนด	ทั้งนี้	หากผู้ขอพระราชทานเครื่อง
ราชฯ	ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด	ให้เพิ่มก�าหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอีก	1	ปียกเว้นโทษภาคทัณฑ์
 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	การประดับเครื่องราชฯ	แพรแถบย่อและดุมเสื้อเครื่องราชฯ	เป็นไปตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย	พ.ศ.	2541	โดยให้ปฏิบัติ	ดังนี้	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ผู ้ได้รับพระราชทานเข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทาน	 มิให้ประดับก่อนก�าหนดเวลาที่ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทาน	หากมิได้รับพระราชทานในวันพิธีจะประดับได้นับตั้งแต่สิ้นสุดพิธี 
พระราชทาน	ในปัจจุบันชั้นสายสะพายจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เข้าเฝ้าส�าหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่น	ๆ 
(ช้ันต�่ากว่าสายสะพาย)	 ให้ประดับได้ตั้งแต่วันเนื่องในโอกาสพระราชทานหรือต้ังแต่วันที่มีประกาศของทางราชการ 
แล้วแต่กรณี	
 การส่งคืน	 เมื่อผู ้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับพระราชทานช้ันสูงข้ึน	 ต้องส่งคืนเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน	ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด	ๆ	ต้องชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว

เหรียญจักรพรรดิมาลา
	 	 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา	หรือที่เรียกกันว่า	เหรียญดื้อ	เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ
เหรียญจักรมาลา	และเหรียญจักรพรรดิมาลา	พุทธศักราช	2484	กล่าวคือ	เป็นการเสนอขอพระราชทานส�าหรับข้าราชการ
ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	25	ปี	ซึ่งการนับเวลาราชการจะนับค�านวณเวลาท่ีรับราชการ 
ทั้งหมดรวมกัน	แต่ถ ้ารับราชการก่อนอายุครบ	18	ปีบริบูรณ์	ให ้นับตั้งแต่วันอายุครบ	18	ปีบริบูรณ์เป ็นต้นไป 
การพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจะพระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์	เม่ือผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์	ให้ทายาท 
โดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก	แต่ถ้าผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทโดยธรรมประพฤติตนไม่สมเกียรติ	อาจทรงเรียกคืนได้	



11  ตุลาคม 2560
October 2017

ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560

ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

	 พลเอก	นิพัทธ์	ทองเล็ก	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในสมชัชารฐัสภาเอเชยี	ได้น�าสมาชกิสภานติบิญัญติัแห่งชาติ	ประกอบด้วย	นางสวุรรณี	สริเิวชชะพนัธ์	พลอากาศเอก	ชชูาต	ิ
บุญชัย	และคณะข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสังคม
และวฒันธรรมของสมชัชารฐัสภาเอเชีย	ระหว่างวนัที	่30	สงิหาคม	–	4	กนัยายน	2560	ณ	กรงุทิมพ	ูราชอาณาจกัรภูฏาน
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีรัฐสภาประเทศสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น	20	ประเทศ

	 ในโอกาสนัน้	 นายจกิม	ี ซงัโป	ประธานรฐัสภาราชอาณาจกัรภูฏาน	 รองประธานสมชัชารฐัสภาเอเชยีและประธาน
กรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย	ท�าหน้าท่ีประธานการประชุมฯ	โดย	พลเอก	นิพัทธ์	
ทองเล็ก	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย	
ได้รบัเลอืกให้ท�าหน้าทีร่องประธานการประชมุฯ	ทัง้นี	้คณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้เข้าร่วมแสดงความคดิเหน็
และข้อเสนอแนะในการประชมุวาระต่าง	ๆ	ซึง่นางสุวรรณ	ีสริเิวชชะพนัธ์	ได้กล่าวถ้อยแถลงเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรม
ซ่ึงมีสาระส�าคัญในการที่ไทยจะท�างานร่วมกับสมาชิกสมัชชารัฐสภาเอเชียในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง	ๆ	และไทย
ให้ความส�าคัญในประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศ	ท้ังน้ี	ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาข้อมติด้านสังคมและวัฒนธรรม	
รวมจ�านวน	10	ฉบับ	นอกจากนี้	ในการประชุมดังกล่าวคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ยังมีโอกาสได้เยี่ยมคารวะ
นายจกิม	ีซังโป	ประธานรฐัสภาราชอาณาจักรภฏูาน	โดยทัง้สองสภาเหน็พ้องทีจ่ะสานต่อความร่วมมือต่าง	ๆ	ระหว่างกนั
เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศต่อไป
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การให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายผ่านไลน์กรุ๊ป  “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.”

	 คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย	ในคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ส�านักวิชาการในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ	ด�าเนินโครงการจัดตั้งไลน์กรุ๊ป	“วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางในการสนับสนุนข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาร่างกฎหมายในประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การ
พจิารณาของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ ซึง่เป็นการสนบัสนนุกระบวนการด้านการตรากฎหมายของสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	

	 ส�านักวิชาการ	ได้ด�าเนินการจัดตั้งไลน์กรุ๊ปดังกล่าว	ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกไลน์กรุ๊ป	จ�านวน	153	คน	ประกอบด้วย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์
ร่างกฎหมายโดยส�านักวิชาการได้จัดท�าข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติเผยแพร่ผ่านทางไลน์กรุ๊ป	“วิเคราะห์
กฎหมายเพื่อ สนช.”	ดังนี้
 1.	จัดท�ำบทวิเครำะห์และสรุปประเด็นสำระส�ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติ
	 2.	จัดท�ำข้อมูล	“กฎหมำยวันนี้”	เป็นกำรจัดท�ำข้อมูลสำระส�ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติที่บรรจุในระเบียบวำระ
กำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 เผยแพร่ทุกวันที่มีกำรประชุมสภำนติบิญัญตัแิห่งชำตแิละมรีะเบยีบวำระกำรประชมุ
พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัหิรือพระรำชก�ำหนด
	 3.	 เผยแพร่ควำมรู้	ข้อมูลข่ำวสำร	หรือบทวิเครำะห์อื่น	ๆ	ที่ส�ำคัญหรือน่ำสนใจ

	 4.	 ให้บริกำรทำงวิชำกำรตำมควำมต้องกำร		
	 ของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
	 5.	 เป็นช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
	 ในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมำยของสมำชิกสภำนิติ
	 บัญญัติแห่งชำติ
 

เล่าข่าวส�านักวิชาการ
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เล่าข่าวส�านักวิชาการ

	 คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้มีมติมอบหมายให้ส�านักวิชาการในฐานะฝ่ายเลขานุการ
จัดท�าหนังสือรวมสรุปสาระส�าคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2557
เป็นต้นมา	เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	บุคลากรในวงงานนิติบัญญัติ	และสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์
ในการศึกษา	ค้นคว้าอ้างอิง	รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สาธารณชน
ได้รับทราบต่อไป

	 ส�าหรับเนื้อหาสาระของหนังสือดังกล่าวประกอบด้วยสาระส�าคัญของกฎหมาย	เหตุผล	และความจ�าเป็นในการ
ตรากฎหมาย	และวนัใช้บงัคับ	ซึง่ได้ระบวุนัเริม่มีผลใช้บงัคับจริงของกฎหมายแต่ละฉบบัไว้เพือ่ประโยชน์ในการใช้งานด้วย

	 ท้ังนี	้หนงัสือรวมสรปุสาระส�าคัญของกฎหมายทีผ่่านการพจิารณาของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต	ิประจ�าปี	พ.ศ.	2557
ประกอบด้วยกฎหมายรวม	25	ฉบับ	ปี	พ.ศ.	2558	ประกอบด้วยกฎหมายรวม	112	ฉบับ		และ	ปี	พ.ศ.	2559		ประกอบ
ด้วยกฎหมายรวม	68	ฉบับ

การจัดท�าหนังสือรวมสรุปสาระส�าคัญของกฎหมาย

ท่ีผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skill) การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับต้น
    (Pre-Intermediate)” ประจำาปี 2560 ครั้งที่ 2

	 เมือ่ช่วงเดอืนสงิหาคมและกนัยายน	2560	ท่ีผ่านมา	บคุลากรของส�านักภาษาต่างประเทศ	ได้แก่	นางสาวมญัชรี
พงศ์สุทธิ	และนายณัฐภูมิ	พลสนะ	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	ได้มีโอกาสท�าหน้าที่เป็นวิทยากร
ในโครงการพฒันาทักษะพืน้ฐาน	(Basic	Skill)	การพฒันาทักษะด้านภาษาเพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	
หลักสูตร	“ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระดับต้น	(Pre-Intermediate)”	ประจ�าปี	2560	ครั้งท่ี	2

 	 โครงการสอนภาษาองักฤษส�าหรับการสือ่สารระดบัต้น	 มรีะยะเวลาในการฝึกอบรมทัง้สิน้	 18	 ช่ัวโมง	 มบีคุลากร
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	15	คน	จัดการฝึกอบรม	ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	27	อาคารสุขประพฤติ	การจัดโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลกรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาองักฤษ	
อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของส�านักงานฯ	มีความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนแห่งประชาคม
อาเซียน	การจัดอบรมคร้ังนี	้เป็นการบรรยายเชงิปฏบัิตกิารเพ่ือถ่ายทอดความรูภ้าษาองักฤษเบือ้งต้นแก่ผูเ้ข้ารบัการอบรม	
และฝึกทักษะที่จ�าเป็นในการสื่อสารทั้ง	4	ด้าน	 ได้แก่	การฟัง	 (Listening)	การพูด	 (Speaking)	การอ่าน	 (Reading)	
และการเขียน	(Writing)	หัวข้ออบรมในโครงการนี้ประกอบด้วย	การทักทาย	การแนะน�าตัว	การสนทนา	การคาด
การณ์สภาพอากาศ	การอ่านจับใจความ	การเขียนประโยคและย่อหน้า	ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เวลาในการฝึกฝน
ทักษะทั้ง	4	ด้าน	ด้วยการสนทนา	การอ่าน	และการเขียน	สร้างความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ	นอกจากนี้ 
ผู้เข้ารับการอบรมยังสามารถแต่งประโยค	และเรื่องราวสั้น	ๆ 	ตามจินตนาการโดยยึดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ	 
การเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมแต่งประโยคและเรือ่งราวตามจนิตนาการเช่นนี	้ ส่งผลให้ผูเ้ข้าอบรมมคีวามกล้าและ 
พยายามใช้ค�าศัพท์หรือโครงสร้างภาษาที่หลากหลายและแปลกใหม่	โดยไม่กังวลว่าตนเองจะเขียนหรือพูดได้ถูกต้อง
ตามหลกัไวยากรณ์หรอืไม่	และเมือ่จบกจิกรรมฝึกฝนทักษะในแต่ละครัง้	วิทยากรได้ช้ีข้อผดิพลาดทางค�าศพัท์และไวยากรณ์
ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกทักษะ	และแก้ไขให้ถูกต้อง

		 ส�าหรับข้าราชการที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าอบรมภาษาอังกฤษ	 และมีความต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ	
สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	ส�านักภาษาต่างประเทศ	 เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานภาษาอังกฤษ
ยนิดต้ีอนรบัทุกท่าน	 เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษทัง้ในชวีติประจ�าวนั	และเมือ่มโีอกาสในการตดิต่อสือ่สาร
กับประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน	 รวมถึงชาวต่างชาติอื่น	 ๆ	 ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย	 ในฐานะเจ้าบ้าน
ด้วยมิตรไมตรีอันดี
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พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โค้ชกลุ่ม (Group Coaching)

 การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) เป็นประสบการณ์ที่สุดแสนท้าทายส�าหรับโค้ชหลายท่าน	เพราะธรรมชาติ
ของการโค้ชเปรียบเสมือนการเต้นร�าระหว่างโค้ช	 (Coach)	 กับโค้ชชี่	 (Coachee)	 โดยโค้ชเต้นตามจังหวะของโค้ชชี่	
ผ่านการสนทนา	 วิธีการสื่อสารพูดจาที่ยืดหยุ่น	 สอดคล้องกับสไตล์ของโค้ชชี่	 บรรยากาศและสถานการณ์ในการโค้ช	
ทั้งนี้	โค้ชจะใช้กระบวนการเป็นตัวควบคุมการสนทนา	โดยมีจุดประสงค์	ดังต่อไปนี้
	 	 ช่วยให้โค้ชชี่เกิดการตระหนักรู้จากภายใน	และเข้าใจความจริงในปัจจุบัน	ทั้งในส่วนที่	เป็นข้อเท็จจริง	
และสิ่งที่โค้ชชี่ปรุงแต่งขึ้นในรูปแบบของความคิด	อารมณ์	ความรู้สึก	ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา	ช่วยให้โค้ช
ชี่เล็งเห็นภาพเป้าหมายที่ตนต้องการบรรลุ
	 	 ช่วยให้โค้ชชี่สามารถคิดค้นทางเลือกต่าง	ๆ	และพัฒนาแผนด�าเนินการที่เป็นรูปธรรม	

 การเต้นร�ากับโค้ชชี่เพียงคนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 
อยูแ่ล้ว	โค้ชต้องแม่นย�าในกระบวนการ	มสีติอย่างสมบรูณ์ 
ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับตนเอง	จึงจะสามารถปรับตน	ยืดหยุ่น 
และสนทนาได้อย่างล่ืนไหลในการโค้ช	การเต้นร�ากับโค้ชชี่ 
หลายท่านยิ่งท้าทาย เพราะพื้นฐานและความคาดหวัง 
ของโค้ชชี่        ต่อการโค้ชมีความแตกต่างกัน แม้ว่าการโค้ช 
จะอยู่ภายใต้หัวข้อหรือประเด็นเดียวกันก็ตาม
	 ในการโค้ชกลุม่	จุดมุง่เน้นท่ีส�าคัญ
ทีส่ดุ	คอื	การท�าให้โค้ชชี่ทุกคน
เดินทางมุ่งไปเป้าหมายเดียวกัน
ด้วยความเตม็ใจ
และร่วมแรงร่วมใจ	
ภายใต้บรรยากาศของ
ความหวัง	มีแรงบันดาลใจ	
และมุ่งมั่น	

	 แนวทางปฏิบัติท่ีผู ้เขียนใช้ในการโค้ชกลุ ่มและ
ประสบความส�าเร็จ	มีดังต่อไปนี้

  ช้ีแจงให้โค้ชช่ีทราบว่าองค์กรส่วนใหญ่จะลงทนุ
	 	 เรื่องการโค้ชกับบุคลากรที่ เป ็นความหวัง
	 	 เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงขององค์กร	และบคุคล
	 	 ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับการโค้ช	เป็นบุคคล
	 	 ที่องค์กรเชื่อมั่นว่าสามารถพัฒนาได้
	 	 กระตุ้นให้โค้ชช่ีทกุคนจนิตนาการถงึภาพเป้าหมาย
	 	 ที่ตนต้องการบรรลุ	และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต
	 	 พวกตนหากเป้าหมายนั้นกลายเป็นความจริง
	 	 กระตุ้นให้โค้ชช่ีร่วมสงัเคราะห์ภาพท่ีจินตนาการ
	 	 ออกมาเป็นเป้าหมาย	1	-	2	ข้อ	ท่ีเหน็ชอบร่วมกนั
		 	 และเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับหัวข้อ
	 	 ในการพัฒนา
	 	 ท�าให้แน่ใจว่าเป้าหมายทีก่�าหนดขึน้อยูภ่ายใต้เกณฑ์
		 	 4	ข้อ	คือ	เป็นเป้าหมายท่ีสร้างแรงบันดาลใจ	
	 	 ท้าทาย	เป็นจริงได้	และวัดผลได้

T
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อย่างไรให ้ ได ้ ใจท้ังทีม
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	 	 ท�าให้แน่ใจว่าโค้ชชี่ทุกคนมีความรู้สึกตื่นเต้น		
	 	 พึงพอใจ	และกระตือรือร้นอยากจะท�าให้
		 	 เป้าหมายบรรลุผล
	 	 กระตุน้ให้โค้ชชีร่่วมกนัวางกลยทุธ์หรอืเส้นทาง
		 	 (Road	Map)	ที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายนั้น
	 		 กระตุ้นให้โค้ชชี่ร่วมกันก�าหนดวิธีด�าเนินการ	
	 	 (Action	Plan)	ส�าหรับกลยทุธ์แต่ละข้อ	เพือ่ให้
	 	 บรรลุเป้าหมาย
	 		 แต่งตัง้หวัหน้าทมีใหญ่และทมีย่อย	เพือ่รบัผดิชอบ
	 	 ในการขับเคลือ่นการเดนิทางสูค่วามส�าเรจ็ของทมี
		 	 โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมาชิกในทีมให้มี
	 	 โอกาสรับบทบาทหัวหน้าทีม	เพื่อการเรียนรู้
	 	 การเป็นผู้น�า
	 	 โค้ชต่อเนือ่งเพือ่ติดตามผลความคืบหน้าของทีม
		 	 และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการน�าวิธีด�าเนิน
	 	 การไปปฏิบัติ
	 	 โค้ชหมัน่แสดงความชืน่ชมความส�าเรจ็ของทมี
	 	 และให้ก�าลงัใจทมีเป็นระยะ	รวมถงึสะท้อนจดุแขง็
	 	 ของทีมให้ได้รับรู้ด้วยการชม	และการสะท้อน
	 	 จุดแข็งช่วยให้โค้ชชี่เกิดการเรียนรู้	ส่งเสริม
	 	 ความเคารพและมั่นใจในตนเอง
	 		 น�าการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	(Mentoring)	มาใช้
	 	 ผสมผสานกับการโค้ชด้วยค�าถามตามความ	
	 	 เหมาะสม

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ้างอิงบทความ
	 ศิริรัตน์		ศิริวรรณ.	(ธันวาคม	2558).	โค้ชกลุ่ม	(Group	Coaching)	อย่างไรให้ได้ใจทั้งทีม.	สืบค้นเมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2560,	

จาก	http://www.hrcenter.co.th/file/columns/f_20170412_101622.pdf

	 ปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้การโค้ชกลุ ่ม	 (Group	 
Coaching)	ประสบความส�าเรจ็	คอื	ความสามารถของโค้ช 
ในการสร้างบรรยากาศท่ีก่อให้เกดิแรงบนัดาลใจ	 ความฮึกเหมิ 
ท�าให้บคุคลเหน็คณุค่าในตนเอง	โค้ชต้องมีเป้าหมายทีชั่ดเจน 
ในการโค้ชแต่ละครัง้	 ในขณะเดยีวกนักต้็องมีความสามารถ 
ในการปรับตัวเอง		ให้ยืดหยุ่นในการสนทนา	ไม่ยึดติดกับ 
รูปแบบการโค้ชด้วยค�าถามเพียงอย่างเดียว	แต่สามารถน�า																				 
การให้ค�าปรกึษาแนะน�า	(Mentoring)	มาใช้อย่างเหมาะสม 
ในจงัหวะต่าง	 	ๆ เพือ่ท�าให้การโค้ชด�าเนนิไปอย่างมีประสทิธภิาพ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นสูงสุดโดยแท้จริง

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา
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เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�านักการพิมพ์
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ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่ำข่ำวชำวกรรม 3

	 ในการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่นั้น	การให้บุคลากรในหน่วยงานถือเป็นหน่ึงในแนวคิดส�าคัญในการสนับสนุน 
ให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ	 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2560-2564)	โดยก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท้ังในด้านภารกิจหลักขององค์กร	คือ	 
การสนับสนุนงานด้านนติบัิญญตั ิตลอดจนการจดัการองค์ความรูท้างด้านวชิาการทัง้ความรูท้ัว่ไปและความรูเ้ฉพาะทาง

	 ส�านักกรรมาธิการ	 3	 ได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ	 ตลอดจนนโยบายของ 
เลขาธิการวุฒิสภาและผู้บังคับบัญชาระดับสูง	ดังนั้น	ในปีงบประมาณ	2561	ส�านักกรรมาธิการ	3	จึงก�าหนดนโยบาย 
การปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานด้านวิชาการ	
ทั้งด้านกฎหมาย	ด้านนโยบายและแผน	ด้านการบริหาร
จัดการ	ด้านการต่างประเทศและด้านอื่น	ๆ	และมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกประเด็น	ตลอดจนมี
การพัฒนาช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรในส�านักให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

 ส�านักกรรมาธิการ 3 จึงวางรูปแบบและวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อให้นโยบายดังกล่าว น�าไปสู่การปฏิบัติได้
โดยการตัง้คณะท�างานด้านต่าง ๆ  เพือ่เป็นผู้รบัผิดชอบ และขบัเคลือ่นนโยบายในด้านต่าง ๆ  โดยในเบ้ืองต้น ผูอ้�านวยการ 
ส�านักกรรมาธิการ 3 มีค�าสั่ง ส�านักกรรมาธิการ 3 ตั้งคณะท�างานไปแล้ว 2 คณะ ประกอบด้วย

ค�าสั่งที่ 24/2560  เรื่อง ยกเลิกค�าสั่งเดิมและตั้งคณะท�างานด้านกฎหมายส�านักกรรมาธิการ 3
โดยมีหน้าที่และอ�านาจหลัก ประกอบด้วย 

	 1)		ในการตรวจพจิารณารปูแบบของร่างรายงาน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญตั	ิประกอบรฐัธรรมนญู 
และร่างพระราชบัญญตัทิีค่ณะกรรมาธิการได้พิจารณา 
เสร็จแล้วตรวจทานเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัต ิ
เพื่อให้มีความถูกต้องตามรูปแบบและโครงสร้างของ 
ร่างกฎหมาย	รวมทั้งการตรวจทานการแปรญัตติ	 
การสงวนค�าแปรญัตติและการสงวนความเห็นของ 
คณะกรรมาธิการ	ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส�านัก
กรรมาธิการ	3
	 2)		เสนอความเห็นต่อผู ้อ�านวยการส�านัก
กรรมาธกิาร	3	และผูช่้วยเลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
ตามข้อบังคับฯ	กรณีพบข้อผิดพลาด	เพื่อน�าเสนอ 

1.
คณะกรรมาธกิาร	ประกอบการพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิ 
หรอืปรบัปรงุให้เกดิความสมบรูณ์ก่อนการจดัท�ารายงาน 
หรือก่อนการพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวุฒิสภาต่อไป
	 	 3)	ด�าเนินการพิจารณาศึกษา	วิเคราะห์
รวบรวมข้อมูล	ข้อเท็จจริง	และข้อเสนอแนะ	ด้าน 
กฎหมายและด้านวชิาการ	จดัท�าความเหน็ทางกฎหมาย 
หรือวินิจฉัยข้อกฎหมายเบ้ืองต้น	เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการ ในการปฏิ บัติ ง านของ บุคลากรส� านั ก 
กรรมาธกิาร	3	ตามท่ีผูอ้�านวยการส�านกักรรมาธกิาร	3 
มอบหมายหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส�านัก 
กรรมาธิการ	3	เสนอ

           แนวคิดการบริหารกิจการภายใน 

                            ในปีงบประมาณ 2561ส�านักกรรมาธิการ 3
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ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่ำข่ำวชำวกรรม 3

ค�าสั่ง 25/2560 แต่งตั้งคณะท�างานด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ส�านักกรรมาธิการ 3
โดยมีหน้าที่และอ�านาจหลัก ประกอบด้วย 

	 1)		พิจารณาศึกษา		กลั่นกรอง	รวบรวม	จัดท�า
ข้อมูล	เอกสาร	หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรือ 
การด�าเนินงานของส�านักกรรมาธิการ	3	เพื่อเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในองค์กรหรือสื่อสาร 
กบับคุลภายนอก	เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบั 
บทบาทหน้าที่ของส�านักกรรมาธิการ	3	ผ่านทาง 
เครือข่ายระบบอินทราเน็ต	ส�านักกรรมาธิการ	3	หรือ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 
หรือผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือผ่านทางระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน	ตลอดจนติดตามตรวจสอบหรือ 
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

	 2)	พจิารณาศกึษา	กลัน่กรอง	รวบรวม	วเิคราะห์
และจัดท�าข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ	และหน้าที่ 
และอ�านาจส�านกักรรมาธกิาร	3	เพือ่จดัท�าและเผยแพร่ 
เอกสารทางวิชาการ	บทความและผลงานของส�านัก 
กรรมาธิการ	3	ตลอดจนประสานงานกับบุคลหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าเสนอหรือจัดส่งข้อมูล 
ดงักล่าวเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ผ่านชองทางอ่ืน	ๆ	
	 3)	จัดกิจกรรมพิเศษหรือปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	
ตามที่ผู้อ�านวยการส�านักกรรมาธิการ	3	มอบหมาย	

	 ทัง้น้ี	การบรหิารงานในองค์กรขนาดใหญ่	นอกจากการตัง้คณะ 
บุคคลเพื่อช่วยกลั่นกรองพร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นเบ้ืองต้น 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในงานด้านต่าง	ๆ	แล้ว	ผู้บริหารองค์กร 
ส่วนใหญ่จะมกีารน�าวิธีการบรหิารทีห่ลากหลายมาปรบัใช้เพ่ือช่วยให้ 
การบริหารงานสอดคล้องกับนโยบายและสามารถปฏิบัติตาม 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรได้	ด้วยหลักการด�าเนินการประกอบกับ 
แนวคดิการรบัฟังความคดิเหน็จากหน่วยปฏบิตัโิดยตรง	ปัจจุบันส�านัก 
กรรมาธิการ	3	 ได้น�าแนวคิดการบรหิารงานทีเ่ปิดโอกาสให้ผูบ้งัคบับญัชา 
พูดคุยกับผู้ปฏิบัติโดยตรง		ซึ่งเรียกว่า	“การประชุมข้ามล�าดับการ 
บังคับบัญชา”	หรือ	“(Skip	Level	Meeting)”	โดยจะเปิดโอกาสให้ 
บุคลากรระดับปฏิบัติ	สามารถพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการผู้อ�านวยการส�านักกรรมาธิการ	3	โดยไม่มีผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
เข้าร่วมประชมุ	 ก่อนประมวลผลทีไ่ด้รบัจากการจดักจิกรรมเพือ่น�าเข้าสูก่ารประชมุผูบ้งัคบับญัชา	 เพือ่ร่วมกนัพจิารณาต่อไป 
ทั้งนี้	การด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารได้รู้จักบุคลากรได้มากยิ่งขึ้น	รวมทั้ง	ได้รับฟังปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยตรงแบบไม่ต้องการผ่านการกล่ันกลองของหัวหน้างานตามล�าดับช้ันการบังคับบัญชา		และในทางกลับกันก็เป็นการเปิด 

โอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสสอบถามผู้บริหารได้โดยตรงในประเด็นที่
สงสยัหรอืไม่เข้าใจ	รวมทัง้มีโอกาสได้เล่าถงึปัญหาหรอือปุสรรคในการท�างาน 
ท่ีปกติอาจไม่มีโอกาสได้พูดคุยหรืออธิบายให้ผู ้บริหารฟัง	ตลอดจน 
เป ็นการเสริมสร ้างสัมพันธภาพในการท�างานที่ดีต ่อกันและเพิ่ม 
ประสทิธภิาพการสือ่สารภายในองค์กรให้ดข้ึีน	 ซึง่การบรหิารงานลกัษณะนี้ 
ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพูดคุยเพื่อช่วยกระตุ้นการเสนอความคิดเห็น 
และร่วมกันผลักดันให้ส�านักกรรมาธิการ	3	น�าไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ต่อไป

2.
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	 ในสมัยก่อนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่นิยมใช้กัน
อย่างกว้างขวาง	 ได้แก่	 คอมพิวเตอร์	 ต่อมามนุษย์ได้พัฒนา 
การเรยีนรูแ้ละความฉลาดของเครือ่งจักรกลต่าง	ๆ 	ให้คอมพิวเตอร์ 
สามารถเข้าใจภาษามนษุย์	รูจั้กการใช้เหตผุล	การเรียนรูท้ีม่ากขึน้ 
จนกลายมาเป็นหุ่นยนต์	โดยรฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัเรือ่ง 
ดังกล่าว	ประกอบกับได้มีการจัดท�าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของประเทศไทย	พ.ศ.	2560-2564	ซึ่งได้ให้ความส�าคัญกับ 
เรื่องของปัญญาประดิษฐ์	หรือ	AI	(Artificial	Intelligence)	 
ซึ่งถูกน�ามาใช้ในด้านที่ต้องการความเชี่ยวชาญขั้นสูง	เช่น	 
ด้านสาธารณสขุ	(การวนิจิฉยัโรค)	ด้านการศึกษา	(การเรยีนรู้ 
ในยุคใหม่)	ด้านความมั่นคง	(การตรวจสอบใบหน้า)	และ 
ด้านการตรวจสอบกฏหมายต่าง	ๆ	เช่น	งบการเงินและภาษี 
ที่มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	เป็นต้น

ส�ำนักนโยบำยและแผน

 ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) 	เริ่มแพร่หลายเข้าสู่แวดวงต่าง	ๆ	และเข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน	เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถท�าเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย

	 ในงานวิจัยหลัก	ๆ	ของ	AI	จะมีแนวคิดที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก	 
เนื่องจากน�า	 AI	 ถูกน�าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา	 ซึ่งไม่จ�าเป็นต้อง 
อาศัยอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์	แบ่งออกเป็น	4	นิยาม	คือ
 1. ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like 
humans)	คือ	
	 •		การสือ่สารกบัมนุษย์ได้ด้วยภาษาท่ีมนุษย์ใช้	เช่น	ภาษาอังกฤษ 
เป็นการประมวลผลภาษาธรรมชาติ	เช่น	การใช้เสียงสั่งให้คอมพิวเตอร์ 
พิมพ์เอกสาร	

AI : Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ 
	 เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์	ทีเ่กีย่วข้องกบั 
วิธีการท�าให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบ 
พฤติกรรมมนุษย์	 โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้	ซึ่งปัญญานี้ 
มนุษย์เป็นผู้สร้างให้คอมพิวเตอร์	จึงเรียกว่า	ปัญญาประดิษฐ์

เทคโนโลยี AI : Artificial Intelligence 
หรือ ปัญญาประดิษฐ์

นิยามของปัญญาประดษิฐ์	สามารถจดัแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	โดยมอง
ใน	2	มิติ	ได้แก่	
	 • นิยามที่เน้นระบบที่เลียนแบบมนุษย์	กับนิยามที่เน้นระบบที่มีเหตุผล	(แต่ไม่จ�าเป็นต้องเหมือนมนุษย์)	
	 •	นิยามที่เน้นความคิดเป็นหลัก	กับนิยามที่เน้นการกระท�าเป็นหลัก	
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	 •		มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์	โดยสามารถ
มองเห็น	รบัภาพได้โดยใช้อปุกรณ์รบัสญัญาณภาพ	(sensor)	 
เช่น	เครื่องดูดฝุ่น	(ระบบ	Wall	Detector	ป้องกันการชน 
กับสิ่งกีดขวางต่าง	ๆ)
	 •		Machine	learning	เรียนรูด้้วยตวัเองโดยสามารถ
ตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ใด	ๆ	แล้วปรับตัวสู่ 
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

 2. การคิดคล้ายมนุษย์ (Thinking Humanly) 
กลไกของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดมนุษย์	เช่น
การตัดสินใจ	การแก้ปัญหา	การเรียนรู้	ก่อนที่จะท�าให้ 
เครื่องคิดอย่างมนุษย์ได้	ต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์มีกระบวนการ 
คิดอย่างไร	ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะการคิดของมนุษย ์
เป็นศาสตร์ด้าน	cognitive	science	เช่น	ศึกษาโครงสร้าง 
สามมติขิองเซลล์สมอง	การแลกเปลีย่นประจไุฟฟ้าระหว่าง 
เซลล์สมอง	วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางเคมีไฟฟ้าใน 
ร่างกายระหว่างการคิด	

 3. ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Systems that 
think rationally)	การศึกษาความสามารถในด้านสติ 
ปัญญา	โดยการใช้โมเดลการค�านวณ	การศึกษาวิธีการ 
ค�านวณที่สามารถรับรู้	 ใช้เหตุผล	และกระท�า	การใช้หลัก 
ตรรกศาสตร์ในการคิดหาค�าตอบอย่างมีเหตุผล	เช่น	ระบบ 
ผูเ้ชีย่วชาญ	(Expert	Systems	:	ES)	เป็นระบบคอมพวิเตอร์ 
ที่ช่วยผู้บริหารแก้ไขปัญหาหรือท�าการตัดสินใจ	เน่ืองจาก 
ระบบผูเ้ชีย่วชาญจะเก่ียวข้องกับการจัดการความรูม้ากกว่า 
สารสนเทศ	และถูกออกแบบมาใช้ช่วยในการตัดสินใจ 
จะท�าการโต้ตอบกับมนุษย์โดยมีการถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เพ่ือความกระจ่าง	ให้ข้อแนะน�า	และช่วยเหลอืในกระบวนการ 
ตัดสินใจ

 4. กระท�าอย่างมีเหตุผล (Acting rationally) 
การศึกษาเพื่อออกแบบโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการ 
กระท�า	หรือเป็นตัวแทนในระบบอัตโนมัติต่าง	ๆ 	ที่มีปัญญา 
พฤติกรรมที่แสดงปัญญาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้	เช่น	โปรแกรมเล่นเกมหมากรุก	ที่จะ 
ท�าให้คู่ต่อสู้แพ้ให้ได้

	 เทคโนโลยีของ	AI	ที่เราเห็นได้ในโลกภาพยนต์	เช่น 
Terminator	 (ทรานฟรอเมอร์),	 iRobot	 (ไอโรบอท),		 
Iron	man	(ไอรอนแมน)	เป็นต้น	เป็นการท�างานของ 
หุน่ยนต์ทีม่ปัีญญาทีค่ดิได้เอง	และสามารถท�างานแทนมนษุย์ 
ได้ทั้งดีและไม่ดี
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

	 ส�าหรบัเทคโนโลย	ีAI	ทีคุ้่นเคยกนัอยูใ่นชวีติประจ�าวัน 
ของเรา	เช่น	ระบบตอบค�าถามลูกค้า	(ลูกค้าสัมพันธ์)	ซี่งมี 
พนักงาน	AI	 เข้ามาตอบโจทย์	หุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัด	 
หุน่ยนต์เสร์ิฟอาหาร	 และเมือ่มนษุย์น�าปัญญาประดษิฐ์	 (AI) 
มาแทนท่ีงานบางอย่างของมนุษย์	มนุษย์ก็ต้องมีหน้าที ่
ในการบริหาร	ควบคุม	และใช้งาน	AI	ซึ่งเป็นเรื่องของ 
ความคิดสร้างสรรค์				ที่มนุษย์จะไม่มีวันหยุดนิ่ง	เราทุกคน 
ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้	

	 ส�าหรบัองค์กรภาครฐัมกีารใช้ข้อมลูต่าง	ๆ	ในรปูแบบ 
ที่หลากหลายและมากมาย	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในโซเชียล 
มีเดีย	หรือข้อมูลจากการใช้สมาร์ทโฟน	ก่อให้เกิดข้อมูล 
มากมายอย่างมโหฬาร	 เกิดเป็น	Big	Data	ในทุกวงการ	 
ประกอบกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐมีเพ่ิมข้ึน 
ตลอดเวลา	ท�าให้เกิดระบบดิจิทัลที่มีการน�าข้อมูลไปใช้ 
ในลักษณะต่าง	ๆ 	เช่น	การขออนุญาตหรืออนุมัติ	ในแบบ 
ออนไลน์	การจดทะเบียนนิติบุคคล	เป็นต้น	

	 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล
จาก	Socisl	Media	รวมไปถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐที่มุ่งไปสู่ราชการไทย	4.0	ดังนั้น	เราต้องเตรียมความพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ทันยุคสมัยที่ก้าวล�้าทางด้านเทคโนโลยี	ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
องค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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