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รักเมืองไทย : “วัดสมานรัตนาราม” สถานที่ใหม่ที่น่าสนใจในจังหวัด ฉะเชิงเทรา
it@ksdk : ผลวิจัยชี้ยุคของ PC (Personal Computer) ใกล้ล่มสลายแล้ว
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Inside Krisdika : ตะลอนทัวร์ กับ กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้กันในโครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๔
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“KM Project” ฉบับนี้ น้องนิวนำภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการเสวนา “ข้อพิพาทปราสาท
พระวิหาร” โดยท่านรองเลขาธิการฯ (นายชูเกียรติฯ) และการบรรยายเรื่อง “หนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษา
: สิทธิของผู้ป่วย VS หลักจริยธรรมทางการแพทย์” โดยศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ กก.ปจ. (นายอัครวัฒน์ฯ) ของเรานั่นเองค่ะ
focus on new law ขณะนี้ก็ยังเป็นข่าวไม่เลิกรา กรณีการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยาน
แห่งชาติที่วังน้ำเขียว น้องตั๋ง...วิชชุกาญจน์ พัฒนพันธ์ชัย ซึ่งบ่มเพาะและฝึกปรือวิชากฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ
และอุทยานแห่งชาติมาหลายเพลาจากการปฏิบัติงานที่สำนักหลักนิติบัญญัติ จะลองมาบอกเล่าประเด็นข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้พวกเราได้รับทราบกันกับหัวข้อ “เหตุเกิดที่วังน้ำเขียว” ค่ะ...
เรารักเมืองไทย เที่ยวสนุก อิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มท้อง กันอย่างทั่วหน้า...กับทริป “ทัวร์ประเพณี
งานแห่ เ ที ย นเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ” ขนาดอ่ า นยั ง ได้ อ รรถรสหนุ ก หนานกั บ มิ ต รภาพอั น อบอุ ่ น
จากครอบครัวพี่อ้อ...จุทารัตน์ กะ หนุ่ม สุรสีห์ ... มิตรเก่าจาก สคก. พร้อมแฝงความรู้ด้วยข้อมูลปึ้กจิงจิง,,,
โดยน้องชวนเชย...อยากรู้ล่ะสิว่าใครก้อไปทายกันในรูปเอาเองละกัน...
คอลัมน์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย “สคก. ร่วมซักซ้อมหนีไฟ พร้อมฝึกวิธี ดึง ปลด กด ส่าย ! … ถังดับเพลิง
By ชิดชนก สีนอง... น้องจอยมาบอกเล่าเทคนิคการออกจากอาคารในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ว่ามีข้อควรคำนึง
และปฏิบัติอย่างไรบ้าง ... มีหลายข้อที่เราเองยังนึกไม่ถึง ... เป็นประโยชน์ในยามฉุกเฉินมากค่ะ
Inside krisdika ตะลุยเรียน ตะลอนเที่ยว ดินแดนกังหันลม (ภาคแรก) ... โดยน้อง Monzy ซึ่งได้มีโอกาส
ไปเข้าคอร์สอบรมที่สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มี
การพิจารณาคดีปราสาทพระวิหารของศาลโลก และได้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีดังกล่าวด้วย...เป็นประสบการณ์
ที่น้อยคนนักจะได้มีส่วนร่วม...จึงได้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับพวกเราได้รับทราบไปด้วยกัน...
it@ksdk By peepo มาบอกเล่าบทวิเคราะห์ของกูรูทางคอมพิวเตอร์ที่บ่งบอกว่า ยุคของเครื่องพีซีกำลัง
จะสิ้นสุดลง และยุคของ smart phone และ tablet ลองมาดูกันซิว่าเป็นเพราะอะไรกัน...

นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐ
นายพัฒนโชติ ช้วนรักธรรม / นายอชิระวิทย์ พฤกษ์พีรภาส / นางสาวณัฐจารวี ธานี
นายวัชระ แสงดอกไม้ (ออกแบบ - จัดรูปเล่ม)
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...แต่ละหนแห่งที่เราได้เดินทางไป
ย่อมมีเรื่องราวมากมาย มาเล่าสู่... หรือจะ
เรียกให้ฟงั แล้วดูเข้าใจง่ายๆ หน่อยก็คงจะเป็น
ภารกิจ “ซุบซิบหลังการเดินทาง” หรืออาจจะ
เอนเอียงไปทางนินทาเพื่อนร่วมทางให้ฟังกัน
นัน่ เองแต่เพือ่ นร่วมทางไม่ตอ้ งนัง่ ร้อนๆหนาวๆ
ก้นไม่ตดิ เบาะกันไป เพราะสัญญาว่าจะพาดพิง
ให้น้อยที่สุด (นะ) และครั้งนี้ด้วยว่า เป็นทัวร์

ประเพณี ทั้งในแง่เที่ยวกันจนเป็นประเพณี
และในแง่ประเพณีอย่างผู้มีอายุเขาเที่ยวกัน
ทริปนี้จึงเป็นทริปที่ กินอยู่ นอนหลับ พักผ่อน
ง่ายๆ สบายๆ แถมยังได้รับการอุปการะดูแล
จากมิตรรัก และสหายเก่ากันเกือบตลอดการ
เดินทาง จัดได้วา่ เป็นทริปทีส่ บายใจ สบายท้อง
สบายแรง มากกกส์..!!
ขอย้อนกลับไปนำ�ทริปเมื่อครั้งวัน
ออกพรรษามาเล่าสู่ ..กับคณะทัวร์ที่คล้ายจะ
กลายเป็นทัวร์ผู้สูงอายุเข้าไปซะทุกทีๆ ไฮไลท์
ครั้งนี้จึงอยู่ที่ “งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจำ�ปี จังหวัดอุบลราชธานี” แต่ “ระหว่างทาง”
ก็ย่อมต้องมี “ข้างทาง” ให้ใส่ใจ..ก่อนที่คณะ
เที่ยวจะถึงเป้าหมายใหญ่อย่างงานแห่เทียน
ที่จังหวัดอุบลฯ ระหว่างทางตอนเย็นๆ วันนั้น
ก็ขอแวะข้างทางที่ “ใหญ่” ไม่แพ้กันคือ จังหวัด

บุรีรัมย์ ที ่ ข ึ ้ น ชื ่ อ ว่ า เป็ น แหล่ ง รวมตั ว ของ
ปราสาทหินต่างๆ นั่นเอง
ปราสาทเมืองต่ำ�
ตัง้ อยูบ่ ริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม
ตำ�บลจระเข้มาก อำ�เภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยคำ�ว่า เมืองต่ำ�  นี้ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม
แต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถาน
แห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
ระดับต่ำ�กว่าปราสาทพนมรุ้ง
ปราสาทเมืองต่�ำ น่าจะเป็นเทวสถาน
ในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย เพราะถึง
แม้ได้มกี ารขุดพบศิวลึงค์ แต่ภาพสลักส่วนมาก
ที่ปราสาทนี้ ล้วนเป็นภาพเกี่ยวกับการอวตาร
ของพระนารายณ์ อีกทั้งเป็นปราสาทน้ำ�ล้อม
ซึ่งเป็นลักษณะของไวษณพนิกาย ต่างจาก
ปราสาทบนภูเขาของไศวนิกาย
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เอาความรู้ ท างประวั ติ ศ าสตร์ แ ค่
พอหอมปากหอมคอแล้วกัน เพราะเดี๋ยวจะ
กลายเป็นหนังสือสารคดีไปเสียก่อน
หลังจากวนเวียนกันอยู่ในปราสาท
เมืองต่ำ�ไม่ต่ำ�กว่าชั่วโมง ฝนฟ้าอากาศก็เริ่ม
จะตั้งเค้าเป็นสัญญาณให้รู้ว่า “เปียกแน่ๆ”
แต่นี่คงเป็นเหตุผลที่ไม่มีน้ำ�หนักพอจะทำ�ให้
คณะเที่ยวเราจบทริปทัวร์ปราสาทหินเพราะ
ฝนตัง้ เค้าแล้วนะ เย็นลงมากแล้วนะ และยังจะ
ต้องมุ่งหน้าต่อไปจังหวัดอุบลฯ อีกนะ ซึ่งถ้า
เกริน่ กันถึงขนาดนีก้ ห็ มายความว่า “หนทางอีก
ยาวไกลนะ” และนี่แหละคือจุดแข็งของคณะ
เทีย่ วนีท้ ม่ี นั “ต่าง” จากทัวร์ผสู้ งู อายุ คือ “ถึงไหน
ถึงกัน (แม้อายุมากแล้วนะ)”
เพราะฉะนัน้ เมือ่ ได้สมั ผัสกับปราสาท
ที่ อ ยู่ ต่ำ � กว่ า อี ก ประสาทหนึ่ ง ซึ่ ง ถู ก พาดพิ ง

ไปข้างต้นแล้ว ก็ควรจะรับผิดชอบในการพาดพิง
ถึงนั้นไปในทางที่ถูกต้อง นั่นคือ “ไป” แม้ฝน
จะตกหนักนั่นแหล่ะ
ปราสาทหินพนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ
ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ (บ้านดอน
หนองแหน) ตำ�บลตาเป๊ก อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมา
ทางทิศใต้ประมาณ ๗๗ กิโลเมตร ประกอบ
ไปด้วยโบราณสถานสำ�คัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอด
ภูเขาไฟทีด่ บั สนิทแล้ว สูงประมาณ ๒๐๐ เมตร
จากพื้นราบ (ประมาณ ๓๕๐ เมตรจากระดับ
น้ำ�ทะเลปานกลาง) คำ�ว่า พนมรุ้ง นั้น มาจาก
ภาษาเขมร คำ�ว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่
ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นเนื่องใน
ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งนับถือพระศิวะ
เป็นเทพเจ้าสูงสุด ดังนั้น เขาพนมรุ้งจึงเปรียบ
เสมือนเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะ
ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ นับเป็น
โบราณวั ต ถุ ท ี ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งมากที่สุด ซึ่งถูก
โจรกรรมไปเมือ่ ราวปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และถูกนำ�ไป
จัดแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่ในทีส่ ดุ ชาวไทย นำ�โดยรัฐบาล
และหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ก็ได้ทับหลัง
ชิน้ นีค้ นื มา ทันวันพิธเี ปิดอุทยานประวัตศิ าสตร์
พนมรุ้งพอดี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑
เย็นย่ำ�ค่ำ�มืดก็ถึงแก่เวลาที่ควรจะ
ลาจากข้างทางทีย่ ง่ิ ใหญ่แห่งนีเ้ สียที คณะเทีย่ ว
มุ่งหน้าเดินทาง ต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งคืนนี้ได้เราได้ “พี่อ้อสุดสวย จุฑารัตน์  
แก้วกัญญา” สำ�นักกฎหมายปกครอง ช่วยจัดหา
ที่หลับที่นอนให้ที่ อำ�เภอศรีคูเมือง ใกล้บ้าน
พี่อ้อ ใกล้สถานที่แห่เทียน แถมอาหารเช้า

อาหารกลางวันฝีมอื คุณแม่พอ่ี อ้ และครอบครัว
ที่ให้การต้อนรับดูแลคณะเที่ยวของเราอย่าง
อบอุ่นมาก เรียกว่า สะดวกจนไม่รู้จะสะดวก
ยังไงแล้ว เอาเป็นว่าถ้าครั้งหน้าได้มีโอกาส
ไปเที่ยวอุบลฯ อีก บ้านพี่อ้อ คือเป้าหมายนะ
ไม่ไปนอนที่อื่นละ
ไปอุบลฯ ครั้งนี้ นอกจากจะได้พี่อ้อ
สุดสวย คนงามเจ้าถิ่นเมืองแห่เทียนแล้ว เรา
ยังได้พบปะกับสหายเก่า พี่หนุ่ม สุรสีห์ฯ (เคย
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ทำ�งานที่ สคก. สมัยที่อิชั๊นยังจำ�ความไม่ได้)
และครอบครัว เป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นอีกหนึ่งนาย
ช่วยพาชมพาเที่ยวงานแห่เทียนในยามค่ำ�คืน
เพื่อเป็นน้ำ�ย่อยก่อนที่จะถึงงานประเพณีใน
เช้าวันรุ่งขึ้น เรียกว่าได้บรรยากาศและความ
สวยงามไม่แพ้กัน
คราวนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของการเที่ยว
ในครั้งนี้ หลังจากที่ซัดอาหารเช้าบ้านพี่อ้อ
สุดสวยกันอย่างเต็มสตรีม เรียกได้ว่าเตรียม
พร้ อ มไปยื น ตากแดดดู ง านแห่ เ ที ย นกั น ได้
แบบไม่กลัวเป็นลม ก็พร้อมเคลือ่ นขบวนไปยืน
จับจองพืน้ ทีเ่ พือ่ ลัน่ ชัตเตอร์แบบมุมใคร มุมมัน
หน้าทีใ่ คร..หน้าทีม่ นั ตากล้องภาพนิง่ ..ตากล้อง
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนตากล้อง และนางแบบ
ที่เราพกกันไปจากกรุงเทพฯ พร้อมทำ�หน้าที่!!
หลังจากจบงานแห่เทียนประจำ�ปี
คณะเที่ ย วก็ แ วะกิ น ข้ า วบ้ า นพี่ อ้ อ อี ก รอบ
พร้อมแพ็คเสบียงระหว่างทาง คืนนี้เราก็จะ
ได้รับความอนุเคราะห์จากญาติพี่อ้อสุดสวย
อีกเช่นเดิม หาที่พักบริเวณริมโขงเจียมให้พัก
ด้วยราคาย่อมเยา จึงไม่ต้องสัมผัสกับคำ�ว่า

“ไปหาเอาดาบหน้า”
เอาเป็นว่า หลังจากนี้ไปขอเล่าแบบ
รวบยอด เพราะเทีย่ วกับแบบแรลลีม่ าก คือถ้า
มีรางวัลเก็บแต้มก็เอาโล่ประกาศเกียรติคุณ
ไปเลยเหอะ ความเหน็ดเหนื่อยไม่เคยเกิดขึ้น
กับคณะเที่ยวคณะนี้ เอาสัมภาระเก็บที่พักปุ๊บ
ก็ออกเก็บแต้มตามที่ต่างๆ ไปเป็นจุดๆ ปั๊บ
เริ่มที่...

ช๊อปปิ้งฝั่งลาว แม่น้ำ�สองสี
- เขื่อนตะนะ
จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำ�สองสี
ได้อย่างชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิง่ แม่น�ำ้ มูล
แม่น�ำ้ โขงหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วน
ของหมูบ่ า้ นห้วยหมาก ในเดือนเมษายนจะเป็น
เดือนที่เห็นความแตกต่างของสีน้ำ�ได้ชัดเจน
ที่สุด นอกจากนี้แล้วบริเวณใกล้เคียงยังมี
บริการเรือพาล่องชม ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ� 
หรือซื้อของที่ระลึก ที่ตลาดหมู่บ้านในฝั่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย

เสาเฉลียง ลานหินแตก
เสาเฉลี ย งเป็ น ลั ก ษณะที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตามธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากกระบวนการ
กัดเซาะและกัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำ�และ
ลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสึกกร่อนโดย
แม่น้ำ�หรือธารน้ำ�ไหลกัดเซาะเป็นเวลาชั่วนา
ตาปี
“เสาเฉลียง” แผลงมาจาก “สะเลียง”
แปลว่า “เสาหิน”
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ลานหินแตก
อยูถ่ ดั จากเสาเฉลียงขึน้ ไปบนเนินเขา
เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สืบเนื่อง
มาจากกระบวนการกั ด เซาะและกั ด กร่ อ น
ด้วยอิทธิพลของน้ำ�และลม เช่นกัน

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ย่อมหนีไม่พ้น “ภาพเขียนสีโบราณ”
บริ เ วณด้ า นล่ า งของผาแต้ ม มี ภ าพเขี ย นสี
ก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่เป็น
ระยะ มีอายุไม่ต่ำ�กว่าสามพันถึงสี่พันปี ทาง
อุทยานฯ ได้ทำ�ทางเดินจากหน้าผาด้านบน
ลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ที่หน้าผาด้านล่าง
ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ภาพเขียนจะอยู่
บนผนังหน้าผายาวติดต่อกันประมาณ ๑๘๐
เมตร ซึ่งเป็นมุมต่ำ�กว่า ๙๐ องศา มีภาพทั้งหมด
ประมาณ ๓๐๐ ภาพ แบ่งเป็น ๕ กลุ่มใหญ่ๆ คือ
ภาพคนทำ�นา ภาพสัตว์ ภาพมือ ภาพลายเรขา
คณิต และภาพตุ้ม (เครื่องมือจับปลาของชาว
ประมงริมโขง)
และนี่คือคำ�เตือนแห่งประสบการณ์

อ้ อ ! ระหว่ า งทาง เราพบเจอกั บ
“พระเอก” ในดวงใจของใครหลายๆ คน เค้า
ซื้อท๊อฟฟี่มาแจกเด็ก พ่อแม่เด็กๆ วิ่งมาแทบ
ตาย นึกว่าจะอุ้มลูกเขาขึ้นรถ!!

สะพานตะนะ
เก็บตกจากครัง้ กระนัน้ ทีน่ ง่ั เรือชมเขือ่ น
คราวนี้ ข อเดิ น สะพานข้ า มเขื่ อ นกั น ดู บ้ า ง
ประสบการณ์แฮ่กดีๆ นี่เอง (คำ�เตือน!! อย่า
เชื่อคำ�เพื่อน “ว่ามันสั้นๆ”)

วัดถ้ำ�คูหาสวรรค์
ก่ อ สร้ า งเมื ่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดย
“หลวงปู่คำ�คนิง จุลมณี” ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติ
ธรรมจำ�พรรษา ปัจจุบนั ท่านมรณภาพแล้ว แต่
ร่างกายไม่เน่าเปือ่ ย บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่าง
ของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชา

วัดสระประสาทสุข

ระยะทางของภาพเขียนมีแค ่ ๕๐๐ เมตรเท่านัน้
ถ้าคุณเดินเลย ๕๐๐ เมตรนัน้ ไปโดยมิยอ้ นกลับ
... เท่ากับเดินป่าขนาดย่อมๆ นั่นเอง..เหงื่อซ่ก
กันเลยทีเดียว... ถ้าใจไม่แข็งพอกับการเชื่อ
คำ�เพื่อน “ว่ามันสั้นๆ” แนะนำ�ให้ย้อนกลับ!!
ด้านตรงข้ามผาแต้มคือ สาธารณรัฐประชาธิป
ไตยประชาชนลาว

น้ำ�ตกสร้อยสวรรค์
เป็นน้�ำ ตกขนาดใหญ่ไหลจากหน้าผา
สูงชันสองด้านสูงประมาณ ๒๐ เมตร มองดู
คล้ายสร้อยที่แขวนอยู่ในคอ มีน้ำ�ไหลตลอดปี

เป็นวัดที่มีพระอุโบสถที่มีลักษณะ
แปลกตากว่าพระอุโบสถทั่วไป เพราะวัดนี้
สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ ใช้เซรามิคตกแต่ง
พระอุโบสถ ซึ่งเซรามิคนี้ทำ�จากโรงงานใน
จังหวัดอุบลฯ และนอกจากนีย้ งั มีอโุ บสถตัง้ อยู่
บนเรือสุพรรณหงส์  กลางสระน้�ำ ใหญ่  ซึง่ ประดับ
ตกแต่งด้วยเซรามิค
และปิดท้ายกันที่อาหารมี้อร่ำ�ลากับ
พี่หนุ่ม สุรสีห์มิตรรักอีกรอบ ก่อนจะพากัน
เดินทางกลับพร้อมสายฝน ....
ขอขอบคุณพี่อ้อ จุฑารัตน์ฯ และ
ครอบครัวกับการต้อนรับที่อบอุ่นมาก
พี่หนุ่ม สุรสีห์ มิตรเก่า ที่ดูแลพา
กินเที่ยวอย่างดี
พีค่ นขับรถตูป้ ระจำ�สายอุบลฯ ครัง้ นี้
คนขับเจ๋งมาก พาไปไหนไปกันตลอด แถม
วางแผนเทีย่ วให้อกี ต่างหาก ไม่บน่ ซักคำ�  อัธยาศัย
บริ เ วณน้ำ � ตกเต็ ม ไปด้ ว ยต้ น ไม้ แ ละดอกไม้ น้�ำ ใจดีมากและขอบคุณคณะเทีย่ วทุกคน ทีเ่ ทีย่ ว
ด้วยกันตลอด..
นานาพันธุ์
สรุปแล้ว นีไ่ ม่ได้นนิ ทาใครเลยนะเนีย่ ..
น้ำ�ตกแสงจันทร์ (ลงรู)
สบายใจกันไปนะ ขอติดเอาไว้ทริปหน้าละกัน..
เป็นน้ำ�ตกที่มีความสวยงามและมี
ลักษณะพิเศษ คือ น้ำ�จะตกลงผ่านปล่องหิน
สู่เบื้องล่าง มองดูคล้ายแสงจันทร์ซึ่งเต็มดวง
ลาดส่องมายังพื้นโลก (หรือถ้าช่วงนั้นใครมี
ดวงตาเป็นสีชมพู ก็สามารถมองเห็นเป็นรูป
“หัวใจ” ได้เลยทีเดียว) บริเวณโดยรอบมี
โขดหิ น น้ อ ยใหญ่ เ รี ย งรายกั น อยู่ แ ละต้ น ไม้
มากมาย
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E - Letter ก็ขอส่งความห่วงใยไปยังชาวกฤษฎีกาทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยค่ะ เพื่อเตรียมพร้อม
รับมือกับงานที่เข้ามาเยอะแยะเหลือเกินในช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้
เอาล่ะค่ะ!! มาพูดถึงเรื่อง การทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานฯ ในช่วงที่ผ่านมาบ้าง
ว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจ และในช่วงปลายปีงบประมาณนี้ยังมีโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ดีๆ อะไรบ้างที่รอให้
ชาวกฤษฎีกาของเรามาร่วมแชร์ และแลกเปลี่ยนความรู้ดีๆ ซึ่งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team) และ
ทีมผู้นำรุ่นใหม่ด้านการจัดการความรู้ (KM Young Elite) ตั้งใจจัดให้มีขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย
ให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ โดยเป็นการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และส่งผลให้สำนักงานฯ ของเราบรรลุผลสำเร็จตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการฯ ด้วย..เยี่ยมๆๆ) และเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่กำลังนั่งอ่านบทความนี้อยู่ ก็คงมีโอกาสได้เข้าร่วม
โครงการที่จัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นั่นก็คือ โครงการเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เรื่อง “ข้อพิพาทปราสาท
พระวิหาร” โดยรองเลขาธิการฯ (นายชูเกียรติรัตนชัยชาญ) ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งานนี้..ขอบอกว่าบรรยากาศอุ่นหนาฝาคั่ง
ไปด้วยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ประทับใจสุด ๆ ทั้งผู้เข้าร่วมเสวนาและทีมผู้จัดค่ะ
มาดูภาพบรรยากาศย้อนหลังกันถึงประทับใจโครงการเสวนาฯ ในครั้งนี้กันดีกว่า...
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สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่งผ่านพ้นไปและได้รับความสนใจจากพวกเราอย่างมากมายก็คือ การสัมมนา
ในหัวข้อ “หนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษา : สิทธิของผู้ป่วย VS หลักจริยธรรมทางการแพทย์” โดยมีวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่มาให้ความรู้ อาทิ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐ์สุวรรณ ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และนายอัครวัฒน์
เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา กรรมการร่างกฎหมายประจำ ของเรานั่นเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความรู้อย่างมากมาย
เลยทีเดียว
ในฉบับหน้าจะนำบรรยากาศโครงการและกิจกรรมดีๆ ที่รอคิวนำเสนออยู่อีกเพียบดังนี้
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ และด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- โครงการเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือด้านบริหาร จำนวน ๒ ครั้ง
- กิจกรรมการสัมมนาด้านการจัดการความรู้โครงการและกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานฯ แบบนี้
ยังรอต้อนรับการเข้าร่วมกิจกรรมของทุกคนเพราะพวกเราทุกคนล้วนเป็น KM ด้วยกันนะคะ
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By TUNG..Wichukarn

หลายคนคงได้มีโอกาส
ติดตามการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์
กรณีกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เข้าจัดระเบียบ
พื้ น ที่ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่าเขาภูหลวง อำ�เภอวังน้ำ�เขียว
จังหวัดนครราชสีมา หลังพบการ
บุกรุกสร้างบ้านพักและรีสอร์ท
จากการที่ได้ปฏิบัติงาน
เกีย่ วข้องกับกฎหมายทัง้ สองฉบับ
มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จะขอ
บอกเล่าเกีย่ วกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรณีการถือครองที่ดินในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติวา่ เหตุใดเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้จงึ ต้องเข้าไปดำ�เนินการ
จัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าว... ตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ กำ�หนดห้ามมิให้บคุ คล
๑
๒

ใดยึดถือครอบครองทำ�ประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง
แผ้วถาง เผาป่า ทำ�ไม้ เก็บหาของป่า
หรือกระทำ�ด้วยประการใด ๆ อัน
เป็นการเสือ่ มเสียแก่สภาพป่าสงวน
แห่งชาติ๑  และการจะเข้าไปทำ�ไม้
หรือเก็บหาของป่าจะต้องได้รับ
อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ของกรมป่าไม้ก่อน  ดังนั้น การที่มี
บุ ค คลเข้ า ไปบุ ก รุ ก ครอบครอง
ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ย่อมเป็น
การกระทำ�ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ย่อมมีอำ�นาจดำ�เนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมายได้ ๒
ด้วยเหตุนี้ พนักงานเจ้า
หน้าทีข่ องกรมป่าไม้จงึ อำ�นาจเข้าไป
สำ � รวจและตรวจสอบการปลู ก
สิง่ ก่อสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ และเมื่อ
พบการกระทำ � อั น เป็ น ความผิ ด
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ า สงวน
แห่งชาติแล้วย่อมมีอำ�นาจสั่งให้
ผู้นั้นออกไป ให้รื้อถอน ทำ�ลาย
สิง่ ก่อสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หรือดำ�เนินการใด ๆ เพื่อป้องกัน
และบรรเทาความเสียหายแก่ป่า
สงวนแห่งชาติได้และหากยังมีการ
ฝ่ า ฝื น อยู ่ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที ่
กรมป่าไม้ก็มีอำ�นาจในการจับกุม
ปราบปรามผู้กระทำ�ผิดในฐานะ
ที่เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ได้ดว้ ยตามมาตรา  ๒๕  และมาตรา
๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติฯ  หากพนักงานเจ้าหน้าที่
กรมป่ า ไม้ พ บเห็ น การกระทำ �
ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ป่าสงวนแห่งชาติแล้วไม่ด�ำ เนินการ
ตามบทบัญญัติกฎหมาย ก็อาจมี

มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๔

ความผิดฐานละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญาได้  
อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่า
ในพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ จ ะไม่
อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปดำ�เนินการ
หรือกระทำ�กิจการใด ๆ เลย โดยใน
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
เองก็ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก รมป่ า ไม้
อนุญาตให้บุคคลเข้าทำ�ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ โดย
แบ่งพื้นที่เป็น ๒ ประเภท คือ
ป่ า สงวนที่ มี ส ภาพเสื่ อ มโทรม
ยากทีจ่ ะกลับฟืน้ คืนตามธรรมชาติ
อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมตั ริ ฐั มนตรี
อนุ ญ าตให้ ร าษฎรเข้ า อยู่ อ าศั ย
หรือทำ�ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่ ง ชาติ ไ ด้ จำ � กั ด ครอบครั ว ละ
ไม่เกิน ๒๐ ไร่ ระยะเวลาสูงสุด
ไม่เกิน ๓๐ ปี และต้องเสียค่า
ธรรมเนียมตามทีก่ รมป่าไม้ก�ำ หนด

ด้ ว ย โดยผู ้ ท ี ่ จ ะได้ ร ั บ อนุญาต
ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า
บริเวณนั้นมาก่อนมีการประกาศ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ๓  และได้ยื่น
คำ�ร้องต่อนายอำ�เภอท้องทีภ่ ายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวง
กำ� หนดเขตป่ า สงวนแห่งชาติใช้
บังคับด้วย หากบุคคลนั้นมิได้
ยืน่ คำ�ร้องในเวลาดังกล่าว ถือเป็น
การสละสิทธิในที่ดิน ซึ่งกรณีนี้
หากราษฎรนั้นเสียสิทธิประโยชน์
ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ป่า กรมป่าไม้
ก็จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามสมควร
ด้ ว ย ๔  พ ื ้ น ที ่ ป ระเภทที ่ ส องคื อ
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์ การจะเข้าใช้ประโยชน์ได้
ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากคณะ
รัฐมนตรีก่อนเท่านั้น
นอกจากพบว่ า มี ก าร
บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่าเขาภูหลวงแล้ว ฝัง่ ตรงข้ามของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔
ซึง่ เป็นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติทบั ลาน
ก็ พ บการบุ ก รุ ก จากผู้ ป ระกอบ
กิ จ การบ้ า นพั ก และรี ส อร์ ท เช่ น
เดียวกัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีบท
บั ญ ญั ติ ที่ เ คร่ ง ครั ด กว่ า พระราช
บัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
กล่าวคือ ได้ก�ำ หนดห้ามมิให้ยดึ ถือ
หรือครอบครองที่ดิน รวมตลอด
ถึงก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า
เก็บหา ทำ�ด้วยประการใดๆ ให้เป็น
อันตราย หรือทำ�ให้เสื่อมสภาพ
แก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระทำ�
ด้วยประการใด ๆ ให้ผิดไปจาก
สภาพเดิม๕  โดยไม่มีข้อยกเว้นให้
บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้าไป
ใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขต
อุทยานแห่งชาติเพื่อประโยชน์อื่น
นอกจากการคุ้ ม ครองและดู แ ล
รั ก ษาอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ ลย
กฎหมายดั ง กล่ า วยั ง ให้ อำ � นาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุม
และปราบปรามผู้ ก ระทำ � ผิ ด
กฎหมาย รวมทั้งกำ�หนดโทษใน
กรณีทม่ี กี ารฝ่าฝืนกฎหมายไว้ดว้ ย๖
โดยมีวิธีการขั้นแรกคือการจับกุม
ดำ � เนิ น คดี ผู้ ก ระทำ � ผิ ด แล้ ว จึ ง
ดำ�เนินการส่งฟ้องศาล หากศาล
มีคำ�พิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิด
จริงจะสั่งปรับให้ชดใช้ค่าเสียหาย

แล้ว และศาลจะพิพากษาให้ผู้
กระทำ � ความผิ ด ออกจากพื้ น ที่
ทัง้ หมดซึง่ เป็นการบังคับใช้อ�ำ นาจ
ทางปกครอง แต่หากผู้ประกอบ
การไม่ รื้ อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งออกไป
ขัน้ ตอนสุดท้ายพนักงานเจ้าหน้าที่
ของกรมป่ า ไม้ ก็ จ ะดำ � เนิ น การ
รื้อถอนเสียเอง โดยให้ผู้กระทำ�
ความผิ ด เป็ น ผู้ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย
ทั้งหมด
จะเห็ น ได้ ว่ า กฎหมาย
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติมบี ทบัญญัติ

มาตรา ๑๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
๕
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๖
มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๗
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๓
๔

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๔

ห้ามการทำ�ลายสภาพธรรมชาติ
ของอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นการ
ทั่วไป กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ทั่วไปหรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
หากกระทำ�การอันต้องห้ามย่อม
เป็นความผิด ซึ่งการจะเข้าไป
ดำ�เนินกิจการใด ๆ ในเขตอุทยาน
นัน้ ต้องได้รบั อนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อน แต่การที่ประชาชน
ทัว่ ไปสามารถเข้าชมและท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่อุทยานได้นั้น เป็นเพียง
พื้ น ที่ บ างส่ ว นที่ ก รมอุ ท ยานฯ
กำ�หนด และอยู่ภายใต้ระเบียบ
ข้อปฏิบตั ทิ ก่ี รมอุทยานฯ ประกาศ
ภายใต้ ก ารดู แ ลของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่เท่านั้น๗   ดังนั้น กรณีที่
ผูป้ ระกอบการขอให้กรมอุทยานฯ
ผ่ อ นผั น การเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ใ น
พื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ หรือขอเช่าพื้นที่
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจจึงไม่อาจ
กระทำ�ได้
สำ�หรับผู้ที่ติดตามข่าว
การเข้าสำ�รวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
ป่าไม้และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ
มาตลอด จะทราบด้วยว่ามีการ

กล่าวถึงพืน้ ทีข่ องกรมป่าไม้ทอ่ี ยูใ่ น
ความรั บ ผิ ด ของสำ � นั ก งานการ
ปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ตามพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
เหตุที่มีพื้นที่ของ ส.ป.ก. เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยก็เนื่องจากในสมัย
พ.ศ. ๒๕๓๖ รัฐบาลในขณะนั้นมี
นโยบายเร่ ง รั ด การปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพือ่ กระจายสิทธิการถือครองทีด่ นิ
ให้แก่เกษตรกรผูย้ ากไร้ จึงได้อนุมตั ิ
ให้ดำ�เนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อม
โทรมและเหมาะสมกับการเกษตร
โดยต้ อ งตราพระราชกฤษฎี ก า
กำ�หนดเขตปฏิรูปที่ดินก่อน จึงจะ
สามารถออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑
ให้ราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้
ซึ่งพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขต
ปฏิรปู ทีด่ นิ จะมีผลเป็นการเพิกถอน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วย๘  ที่ดิน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มอบให้
ส.ป.ก. จึงมีอยู่สองประเภท คือ
พื้นที่ที่ ส.ป.ก. เข้าไปดำ�เนินการ
ปฏิรูปที่ดินและมอบเอกสารสิทธิ
ในที่ดินให้กับเกษตรกรแล้ว และ
อีกส่วนหนึ่ง คือ ที่ดิน ส.ป.ก. ที่ยัง
ไม่ด�ำ เนินการจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้เกษตรกร
โดยเกษตรกรที่ ไ ด้ เ อกสารสิ ท ธิ
ส.ป.ก. แล้ว ต้องใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น๙  และจะ
แบ่ ง แยกหรื อ โอนสิ ท ธิ ที่ ดิ น นั้ น
ไปยังผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการ
ตกทอดทางมรดกแก่ ท ายาท
โดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบัน
เกษตรกร หรือ ส.ป.ก.๑๐   ดังนั้น
หากผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.
และทีด่ นิ นัน้ มีการเปลีย่ นมือไปหมด
แล้ว ก็ถือว่าหมดสิทธิในที่ดินนั้น
ทันทีเนือ่ งจากผิดวัตถุประสงค์และ

ต้ อ งเพิ ก ถอนสิ ท ธิ ทั้ ง หมดตาม
กฎหมายว่าด้วยปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมด้วย
จะเห็นได้วา่ พืน้ ทีท่ อ่ี ยูใ่ น
ความครอบครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยอุ ท ยานแห่ ง ชาติ และ
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม บุคคลไม่อาจ
เข้าไปใช้ประโยชน์ใด ๆ ในพื้นที่
ให้เป็นการเสียหายหรือผิดไปจาก
วัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำ�หนด
ไว้ได้ ซึง่ การสร้างบ้านพักและรีสอร์ท
เป็นการกระทำ�ที่ไม่ได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายทัง้ สาม
ประเภทอย่างชัดเจน๑๑  และแม้จะ
มิใช่พื้นที่ตามกฎหมาย ทั้งสาม
ประเภทดังกล่าว หากเป็นที่ดิน
ของรัฐแล้ว มาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ก็มีข้อกำ�หนดไว้ว่า
ที่ ดิ น ของรั ฐ นั้ น ถ้ า มิ ไ ด้ มี สิ ท ธิ
ครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้
บุคคลใด เข้าไปยึดถือ ครอบครอง
รวมตลอดถึ ง การก่ น สร้ า งหรื อ
เผาป่า ห้ามกระทำ�ด้วยประการใด
ให้เป็นการทำ�ลาย หรือทำ�ให้เสือ่ ม
สภาพที่ดิน หิน กรวด ทราย
ในบริเวณทีม่ กี ารประกาศหวงห้าม
รวมถึงทำ�สิง่ หนึง่ สิง่ ใดเป็นอันตราย
แก่ทรัพยากรในที่ดิน  ดังนั้น การ
เข้าไปบุกรุกครอบครองทีส่ าธารณ
สมบัตขิ องแผ่นดินย่อมเป็นความผิด
ตามกฎหมาย และการอนุญาตให้
ครอบครองในภายหลังย่อมไม่อาจ
ทำ�ให้การกระทำ�ที่เป็นความผิด
สำ�เร็จไปแล้วกลายเป็นการกระทำ�

ทีไ่ ม่มคี วามผิดตามกฎหมายไปได้
ซึ่ ง หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบตาม
กฎหมายจึ ง มี ห น้ า ที่ ดำ � เนิ น คดี
ต่อผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามของประมวล
กฎหมายที่ดินด้วยเช่นกัน
จึ ง ยั ง คงเป็ น ที่ เ คลื อ บ
แคลงกันต่อมาว่า แล้วเหตุใดจึงมี
ผู้กล่าวอ้างการถือเอกสารสิทธิ
ในที่ดินนั้นในพื้นที่ป่าสงวนและ
เขตอุทยานแห่งชาติได้ และที่ดิน
ดังกล่าวสามารถออกเอกสารสิทธิ
ได้จริงหรือ เนื่องจากในพื้นที่ป่า
สงวนแห่ ง ชาติ ห รื อ เขตอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ จ ะออกหนั ง สื อ รั บ รอง
การทำ�ประโยชน์ได้ หากผู้ขอออก
เอกสารสิทธิเป็นผูค้ รอบครองและ
ทำ�ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดย
ชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่จะ
ได้มีประกาศกำ�หนดเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติ
นั้น และต้องผ่านการตรวจสอบ
รังวัดทีด่ นิ จากคณะกรรมการทีผ่ วู้ า่
ราชการจังหวัดในท้องที่ที่ป่านั้น
ตั้งอยู่ก่อน๑๒  กรณีนี้ก็คงต้องตรวจ
สอบว่ามีหลักฐานแสดงสิทธิการ
ครอบครองหรื อ หลั ก ฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน
หนังสือรับรองการทำ�ประโยชน์
(นส ๓ หรือ นส ๓ ก) หรือเอกสาร
อืน่ ใด ซึง่ หากมีหลักฐานมาก็ยงั คง
ต้องตรวจสอบต่อไปว่าเอกสารสิทธิ
เหล่านั้นได้มาอย่างไร ซึ่งหากมี
การออกเอกสารสิทธิทม่ี ชิ อบย่อม
โยงไปถึ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน

มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
๙
บันทึก เรื่อง  อำ�นาจของ ส.ป.ก. ในการนำ�ที่ดินที่ได้จัดซื้อไว้ไปแลกเปลี่ยนกับที่ดินของเอกชน(มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒) เรื่องเสร็จที่ ๔๖/๒๕๓๓
๑๐
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๒
เรื่องเสร็จที่ ๔๔๔/๒๕๕๓ และเรื่องเสร็จที่ ๗๓๘/๒๕๕๑
๑๓
ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗  (เรื่อง
เสร็จที่ ๒๘๑/๒๕๔๐)
๗
๘
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กลับมากันแล้ว... หลังจากไปทำ�
กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้กันในโครงการพัฒนา
ขีดความสามารถของนักกฎหมายกฤษฎีกา
และเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาด้านเศรษฐกิจ เรื่อง “การขนส่งทาง
ถนนระหว่างประเทศ” รวมทั้งด้านพลังงาน
และสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กฎหมายกับการคุม้ ครอง
ซากดึกดำ�บรรพ์” ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8
ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา
โดยงานนี้ ทีม KM Young Elite เค้าเป็นแม่งาน
คร่า
เราเริ่ ม กั น ตั้ ง แต่ เ ช้ า วั น พฤหั ส บดี
มีการเปิดโครงการฯ และสัมมนาในเรื่อง การ
ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ โดยมีพิธีกร
สาวสวยจากกรมการขนส่งทางบกมาบรรยาย
ทำ�ให้หนุ่มๆ เข้าร่วมกันเต็มห้องเลยทีเดียว
จากนั้นช่วงบ่ายๆ เราก็เดินทางมุ่งหน้าไป
จ.ขอนแก่น ก่อนเข้าโรงแรมพูลแมน ก็แวะรับ
ประทานอาหารจีน (สุดอลังการ! !) ตรงข้าม
ศาลหลักเมือง จ.ขอนแก่น
วันศุกร์เราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้า
ไปพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ
เพิ่ ม พู น ความรู้ กั น ในเรื่ อ งกฎหมายกั บ การ
คุ้มครองซากดึกดำ�บรรพ์ โดยก่อนที่จะถึง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก็ มี ก ารจั ด การความรู้ กั น ก่ อ นใน
รสบัส (คันที่ 1) ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีความรักของ

เสือมืด (พี่มดดำ�) หนังที่ชื่นชอบ โดยมีน้องพี
เป็นลูกคู่ จากนั้นก็ดูหนังเรื่องจูราสิคพาร์ค
เป็นออร์เดิร์ฟ เพื่อนๆ ที่หลับๆ กันอยู่ตื่นกัน
เลยทีเดียว เมื่อมาถึงบรรยากาศก็ตื่นเต้น
สนุกสนาน เพราะที่นี่ถือเป็นแหล่งไดโนเสาร์
กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย โดยพบ
โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์เกือบทั้งตัว
มากกว่า 650 ชิ้น ซึ่งเค้าเรียกกันว่าภูเวียง
ซอรัสสิรินธรเน่ พอตอนเที่ยงก็รวมตัวกัน
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รับประทานอาหารพื้นเมืองของที่น่กี ันค่ะไม่ว่า
จะเป็นแกงหวาย ป่นปลา ต้มแซบหมู (อร่อย
ม๊ากๆ) บ่ายแก่ๆ ก็เดินทางไปยัง จ.หนองคาย
โดยระหว่างทางก็มีการจัดการความรู้กันต่อ
เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ ความเป็นอยู่
ของสองข้างทาง เนื่องจากกำ�นันตุ้ยเค้าเป็น
เจ้าถิน่ เจ้าค่ะ และสถานทีท่ เ่ี ค้านำ�เสนอมาก ก็จะ
เป็น Outlet อุดรฯ (เค้าว่าเป็นตัวดูดเงินเศรษฐี
เมืองลาวที่นิยมของแท้) แต่เรามีเวลาแค่ครึ่ง

ซึ่ ง การเดิ น ทางนั้ น ก็ มี ไ กด์ ส าวสวยชาวลาว
แนะนำ�สถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหอพระแก้ว
วัดศรีเมือง (สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง) ประตูชัย
(เป็นชัยชนะและอธิปไตยของลาว) นมัสการ
พระธาตุหลวง (สัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์)
และได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาลาวด้วย เช่น สาว
โสดทีอ่ ายุเยอะๆ เค้าจะเรียกว่า “สาวมรดกโลก”
(ฟังแล้วไม่น่ารักเลยเนอะ) ปิดท้ายด้วยการ
ช๊อปปิ้งกันที่ Duty free ได้ของกันมาเพียบ
ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เครื่องดื่มต่างๆ
โดยเฉพาะพี่หนูเงาะที่ถือคนเดียวไม่ไหวต้อง
ขอแรงเพื่อนๆ ช่วยกันคนละมือสองมือ (ดูแล้ว
น่ า รั ก มากๆ) จากนั ้ น เราก็ ก ลั บ ขอนแก่ น
ระหว่างทางก็มีการจัดการความรู้กันในฝัน
ชั่วโมงในการช๊อปปิ้ง แต่พี่ๆ น้องๆ ของเรา (หลับกันทั้งคัน 555) พอถึงที่พักต่างก็แยกย้าย
สามารถค่ะ หอบหิ้วกันมาคนละถุงสองถุง กันพักผ่อน (แต่ก็มีบางกลุ่มยังมีแรงซิ่งพากัน
โดยเฉพาะพี่จั่น (อิๆ) ตอนเย็นเราก็แวะรับ ไปถนนคนเดินขอนแก่น บางกลุ่มก็ร้องเพลง
ประทานอาหารเย็นที่ร้าน “เลอของ” อยู่ติด
ริมน้�ำ โขง บรรยากาศดี มองเห็นสะพานมิตรภาพ
ไทยลาวในยามโพล้เพล้ ชิวมากๆ พออิ่มท้อง
หนังตาก็เริม่ หย่อน พวกเราก็เดินทางกลับทีพ่ กั
คื น นี้ เ รานอนกั น ที่ โ รงแรมแกรนพาราไดซ์
จ.หนองคาย พอถึงทีพ่ กั บางคนก็พกั ผ่อน บางคน
ก็มีกิจกรรมคิดเลขกันต่อ.......... (ขยันกันจริงๆ
เนอะพี่ปีโป้)
เช้าวันเสาร์บางคน (ประมาณ 10 คน
จาก 72 คน 555+) ก็ตื่นกันตั้งแต่ตีห้า เพื่อไป
ใส่บาตรข้าวเหนียวกันทีต่ ลาดโพธิช์ ยั โดยนัง่ รถ
สกายแล๊ป (คล้ายๆ รถตุ๊กๆ ใน กทม. แต่มี
สี่ล้ออ่ะ) แล้วก็เข้าไปนมัสการหลวงพ่อพระใส
ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย
จากนัน้ ก็กลับมาโรงแรมเพือ่ สัมมนากันโดยเรา
ก็มีวิทยากรในเครื่องแบบสุดเท่ห์มาบรรยาย
ให้ฟังเกี่ยวกับการทำ�งานด้านศุลกากรและ
การตรวจคนเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดหนอง
คาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งทางถนน
ระหว่างประเทศ แล้วเราก็ออกเดินทางไปดู
ของจริงกันที่ด่านศุลกากรหนองคาย ระหว่าง
ทางก็แวะเติมพลังกันที่ร้านแดงแหนมเนือง
ซึ่งอยู่ริมโขง บ่ายๆ เราก็ถึงด่าน ได้เรียนรู้
ระบบการตรวจสินค้าผ่านแดนโดยรถเอกซเรย์
ขนาดใหญ่ แล้วก็ขา้ มแดนไปประเทศลาววว.....
โดยการเดินทางต้องใช้บตั รผ่านแดน โดยขอทำ�
ได้ที่ที่ว่าการอำ�เภอโดยใช้แค่บัตรประชาชน
และเสียค่าธรรมเนียม ๔๐ บาท เท่านั้นคร่า
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สนุกสนาน แต่ที่น่าอิจฉาสุดๆ ก็คือพวกที่เจอ
โตโน่กับริท เดอะสตาร์ ที่หน้าโรงแรมที่เรา
พักกัน ข่าวว่าหล่อมากกก ! !)
วันสุดท้ายถือว่าสำ�คัญทีส่ ดุ หลังจาก
รับประทานอาหารเช้าแสนอร่อยแล้วพวกเรา
ก็ระดมสมองประลองปัญญากันในหัวข้อที่ว่า
“ทำ�อย่างไรให้การจัดการองค์ความรูใ้ นองค์กร
ของเราสามารถเข้าถึงทุกคนในองค์กรได้”
งานนี้มีพี่ภัทรสุดสวย! และพี่ป๊อกสุดหล่อ!
เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ในห้องประชุมก็มีการ
เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น กั น
อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายหรือฝ่าย
สนับสนุน ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ โดยข้อเสนอ
ที่น่าสนใจมากๆ ก็คือการสร้างเครือข่ายใน
สำ�นักงานฯ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน
ในด้านต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ และ
ต่อยอดความรู้อีกด้วย ก็ต้องรอดูกันต่อไป

รายงานข่าวล่าสุด นักวิจยั ตลาดจาก
IDC (Internet Data Center) คือ องค์กรที่ให้
บริการคุ้มครองเก็บรักษาข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์
แก่ลูกค้าเปิดเผยว่า ผู้บริโภคกำ�ลังปฏิเสธ
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ส ่ ว นบุ ค คล (personal
computer) และเลื อ กที ่ จ ะใช้ ส มาร์ ท โฟน
(smartphone) กับแท็บเล็ต (tablet) แทน โดย
ฟันธงว่า ยุคของการใช้พีซีเป็นศูนย์กลางของ
การทำ�งานกำ�ลังจะล่มสลายในอีก ๑๘ เดือน
ข้างหน้า!!!
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็วที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ไม่ว่า
จะเป็นบริการที่ใช้ระบบ Cloud computing
(วิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของ
ผู้ใช้) และ Social Computing (เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น facebook ) ที่ได้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งบริการลักษณะดังกล่าวตอบสนอง
ต่อแพลตฟอร์มใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยใน
รายงานวิจัยฉบับดังกล่าวอธิบายว่า อุปกรณ์
โมบายอย่างเช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
จะเป็นแพลตฟอร์มหลักของผู้บริโภคตั้งแต่ปี
ค.ศ. ๒๐๑๑ เป็นต้นไป
ข้อสรุปจากรายงานอ้างว่า โมบาย
คอมพิวติ้งบนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย
รวมถึ ง แอพพลิ เ คชั น ใหม่ๆ ที่มีให้เลือกใช้
อย่างมากมาย จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี
ค.ศ. ๒๐๑๑ ซึ่งเป็นตัวเร่งให้แพลตฟอร์มใหม่
เกิดขึ้นแทนที่แพลตฟอร์มเดิม โดยทาง IDC
คาดว่า การเติบโตของตลาดอุปกรณ์โมบาย
ที ่ ไ ม่ ใ ช่ พ ี ซ ี อ ย่ า งเช่ น สมาร์ทโฟน มีเดีย
แท็บเล็ต ฯลฯ ที่สามารถใช้งานแอพฯต่างๆ
ได้มากมาย จะมียอดจำ�หน่ายแซงหน้าตลาด
คอมพิวเตอร์พีซีภายใน ๑๘ เดือนข้างหน้านี้

ในขณะทีไ่ มโครซอฟท์ก�ำ ลังพยายาม
ผลักดัน Windows Phone 7 ให้เกิดในตลาด
ให้ได้ แถมยังอาจต้องเสี่ยงกับภาวะถดถอย
ของตลาดพีซใี นอนาคต ซึง่ คาดการณ์วา่ โอเอส
อันดับหนึ่งของโลกอาจจะไม่ใช่ Windows อีก
ต่อไป แต่จะเป็น iOS และ Android แทน อย่างไร
ก็ตาม แม้ Google จะกุมอำ�นาจในโลกของเสิร์ช
แผนที่ และบริการแอพพลิเคชัน่ ในตลาดอุปกรณ์
โมบายที่กำ�ลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำ�ให้
แทรฟฟิกต่างๆ พุ่งไปยัง Google ประกอบกับ

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๔

บริการ Cloud Computing ของ Android ที่ดู
เหมือนจะประสบความสำ�เร็จมากกว่าระบบ
ปฏิบัติการเสียด้วยซ้ำ� แต่ทั้งนี้ Google อาจจะ
ถูกแตะเบรคโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เนือ่ งจาก
มีขอ้ พิพาทเรือ่ งความเป็นส่วนตัวและการผูกขาด
ทางการค้า ทางด้าน iOS ของ Apple จึงดูมี
โอกาสไม่ น้ อ ยเหมื อ นกั น ที่ จ ะครองบั ล ลั ง ก์
โอเอสอันดับหนึ่งของโลก งานนี้คงต้องเฝ้าดู
กันต่อไป

ของการเกิดเพลิงไหม้ได้ทั้งสิ้น

สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย

ดึง ปลด กด ส่าย! จำ�ให้ขึ้นใจนะคะ ห่างประมาณ ๒ -๔  เมตร แล้วส่ายที่หัวฉีด
เพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีไฟไหม้เราจะ
ได้ใช้ประโยชน์จาก ๔ คำ�นี้ได้
“ดึง ปลด กด ส่าย” ที่ว่านี้คือ ขั้นตอน
การใช้ถังดับเพลิงนั่นเองค่ะ
ดึง   คือ การดึงสลักที่ล๊อคออกจาก
คันบังคับวาล์ว
ปลด  คือ การปลดสายฉีดออกจาก
ที่ล๊อคสาย แล้วต้องทำ�การจับให้มั่น การจับ
ให้จับที่หัวฉีดโดยใช้นิ้วโป้งในการล๊อคที่สาย
เพื่อเป็นการกำ�หนดทิศทางในการดับเพลิง
กด  คือ การกดไปที่ก้านบีบ การกด
ให้กดที่ปลาย ๆ และให้กดให้สุด อย่ากดปล่อย
กดปล่อย
ส่าย  คือ การฉีดไปที่ฐานของไฟ
ทำ�มุม ๔๕ องศา โดยเข้าทิศทางเหนือลม

๑. ระบบไฟฟ้ า การเกิ ด อั ค คี ภ ั ย
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของระบบ
ไฟฟ้า เช่น การใช้สายไฟที่ไม่เหมาะสมกับ
เครื่องจักร ขาดการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ
เป็ น ผลให้ เ กิ ด กระแสไฟฟ้ า ลั ด วงจรและ
เพลิงไหม้
๒. ความประมาทเลิ นเล่อหรือไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และกฎข้อบังคับของ
สถานที่นั้น ๆ เช่น การสูบบุหรี่ในบริเวณที่
ห้ามสูบ ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เลือกที่
3. การเผาไหม้เอง เกิดจากสารเคมี
บางชนิดแตกรั่วหรือหกรดกัน ทำ�ให้เกิดการ
ลุกไหม้ขน้ึ เองได้หรือการลุกไหม้ทเ่ี กิดจากการ
นำ�ผ้าเปื้อนน้ำ�มันหรือสีน้ำ�มัน ไปสัมผัสกับ
อุปกรณ์เครื่องจักรที่ร้อนก็จะทำ�ให้เกิดไฟไหม้
ได้
4. การใช้ความร้อนเกินขนาด เช่น
เครือ่ งควบคุมความร้อนอัตโนมัตเิ กิดการชำ�รุด
5. ความร้อนจากเปลวไฟ เช่น การตัด
เชือ่ มโลหะจะมีกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยตัว
ในบรรยากาศ ถ้าบริเวณนัน้ มีความชืน้ ต่�ำ หรือ
แห้งก็อาจมีการสะสมไฟฟ้าสถิตย์ถึงขั้นทำ�ให้
เกิดการลุกไหม้ได้
ทั้งนี้ ความประมาทเลินเล่อ! ของ
บุคคลเป็นส่วนสำ�คัญทำ�ให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้
จึงต้องมีการตระเตรียมการที่จะป้องกันหรือ
ต่อสู้กับอัคคีภัย หรือถ้าเกิดก็จะช่วยลดความ
สูญเสียให้น้อยลง

เดินเข้าที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่ทางที่ดีเราควร
ป้ อ งกั น การเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ไ ว้ ก่ อ นจะดี ก ว่ า
เริ่มต้นจากการกำ�จัดสาเหตุที่อาจก่อให้เกิด
เพลิงไหม้ก่อนค่ะ เพราะสาเหตุที่สำ�คัญที่สุด
นั้นเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวังของ
ตัวเรานั่นเอง เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ที่ชำ�รุด หรือมีขนาดไม่เหมาะสมกับ
ปริมาณกระแสไฟฟ้า ก็เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้
จากไฟฟ้าลัดวงจรได้ ตลอดจนการใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
เป็นพลังงานความร้อน และแสงสว่างโดยไม่ผา่ น
การตรวจสอบ อีกทัง้ ขาดความมีระเบียบในการ
จัดเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
การขนถ่ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงและสารเคมี
การเตรียมการเพือ่ ป้องกันอัคคีภยั
ตลอดถึงการจัดเก็บอุปกรณ์ไม่ถูกต้องนำ�มา
๑. การเตรี ย มอุ ป กรณ์ เ ครื ่ อ งมื อ
อยู่ใกล้กันโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะเป็นที่มา ในการดับเพลิงโดยคำ�นึงถึงสภาพอาคารและ
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ประโยชน์ใช้สอยว่าจะต้องจัดเตรียม อุปกรณ์
เครือ่ งมือในการดับเพลิงขัน้ ต้นขนาดและชนิดใด
โดยการแนะนำ� ตรวจวางแผนป้องกันอัคคีภัย
ของนายตรวจป้องกันอัคคีภัย กองบังคับการ
ตำ�รวจดับเพลิง
๒. มี เ จ้ า หน้ า ที่ดูแลรักษาสถานที่
ในขณะทำ�งานและนอกเวลาทำ�งานเมื่อปิด
สำ�นักงานแล้ว เพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยให้
หัวหน้าสำ�รวจภายในอาคาร หลังจากเลิกหรือ
ปิดสำ�นักงานทุกครั้ง
๓. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ตลอดถึงผู้ที่
เป็นเวรยามรักษาสถานที่ทุกคนทราบถึงวิธี
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้
๓.๑ แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้
๓.๒ โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือ สายด่วน ๑๙๙
การฝึ ก ซ้ อ มอย่ า งสม่ำ � เสมอจะช่ ว ยให้ เ กิ ด
๓.๓ ทำ�การดับเพลิง
๓.๔ ผูไ้ ม่เกีย่ วข้องให้หนีสทู่ ป่ี ลอดภัย ประสิทธิภาพในการหนีไฟ ทุกคนต้องทราบถึง
สัญญาณเตือนภัย ทางออกหนีไฟ การใช้บันใด
การหนีไฟไหม้!
ระบบการป้องกันไฟที่ดี ต้องรวมถึง หนีไฟ วิธีหนีภัย และการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่
การให้ความปลอดภัยของผู้ร่วมปฏิบัติงาน ระหว่างการหนีไฟ  ซึ่งสำ�นักงานฯ ได้มีการ
ทุกคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การวางแผนและ วิเคราะห์จากสถานทีต่ ง้ ั และสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ

ในส่วนราชการ รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ
เห็ น ว่ า อุ บ ั ต ิ ภ ั ย ที ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งที่จะเกิดใน
สำ�นักงานฯ คือ อัคคีภัย จึงได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซักซ้อมและ
เตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิด
อัคคีภัย” ขึ้น โดยมีการซักซ้อมการหนีไฟ
เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนเป็ น การสร้างความ
เชื่อมั่นแก่บุคลากรในสำ�นักงานฯ เมื่อวันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ สำ�นักหลัก
นิตบิ ญ
ั ญัติ ชัน้ ๓ อาคารสำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ๒ (อาคารพาณิชยนาวี)  ทั้งนี้ เป็นไป
ตามโครงการแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานฯ ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
กันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อซักซ้อมและเตรียม
ความพร้อมในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความ
อนุเคราะห์จากทีมวิทยากรสถานีดบั เพลิงบางรัก
สำ�นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพ
มหานคร ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ...

ข้อควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
เมื่ อ เกิ ด เพลิ ง ไหม้ อ ย่ า ด่ ว นหนี ไ ฟ
โดยขาดสติ บางท่านกระโดดหนีลงมาจากตึกสูง ๆ
ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้ามใช้ลฟิ ท์โดยเด็ดขาด
อย่ายือ้ แย่งกันออกเพือ่ หนีไฟ จะต้องใช้วธิ เี ดิน
แบบเร็วๆ แบ่งเขตกลุ่ม หรือหมู่ผู้ทำ�งาน
ในอาคารว่า จะหนีไปทางด้านใด ก่อนเปิดประตู
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ให้ใช้มือจับประตูดูก่อนว่า ถ้าร้อนห้ามเปิด
การหนีไฟ เมื่อมีกลุ่มควันตลบห้อง
ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำ�ปิดปาก จมูก แล้วหมอบ
คลานชิดพื้น เพื่อเอาตัวรอด การหนีจะต้อง
ลงสู่ชนั้ ต่ำ� ๆ เสมอ เว้นแต่จำ�เป็นมาก ๆ ลงไม่ได้
ถ้าจำ�เป็นต้องวิ่งฝ่าไฟไหม้ ให้ใช้ผ้าห่มชุบน้ำ�
เปียกชุ่มคลุมตัววิ่งฝ่าไฟทันที
ถ้าไฟกำ�ลังไหม้ตัวเราเอง ให้เอาผ้า
ในที่เกิดเหตุพันตัวเอง หรือนอนกลิ้งกับพื้น
ถ้าไหม้ร่างกายผู้อื่น ให้หาผ้าห่มหรือผ้าใน
ที่เกิดเหตุพันตัวหลาย ๆ ชั้นจนกว่าไฟจะดับ
รี บ นำ � ออกมาจากที่ เ กิ ด เหตุ แ ล้ ว เอาน้ำ � รด
เพือ่ ช่วยคลายความร้อนออก ถอดเครือ่ งประดับ
เช่น แหวน กำ�ไล สร้อย ออกจากตัวผู้ป่วย
ให้หมดแล้วเอาผ้าห่มแห้ง ๆ ห่มให้ความอบอุน่
แล้วรีบนำ�ส่งโรงพยาบาลทันที

เมื่ อ หนี อ อกมาแล้ ว อย่ า หวนกลั บ
เข้าไปอีกโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
เมื่อเข้าไปอยู่ในที่สาธารณะจะต้องสำ�รวจดู
ประตูทางเข้ า  - ออก และทางออกฉุ ก เฉิ น
ให้ดีก่อนเสมอ เมื่อเกิดเหตุจะได้ช่วยตนเอง
และผู้ที่อยู่ข้างเคียงได้อย่างปลอดภัย

คำ�แนะนำ�สำ�หรับการหนีเพลิง
ไหม้ในอาคาร
๑. อ่ า นคำ�แนะนำ �เกี ่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ ตรวจดูแผนผังอาคาร
เพื่ อ ให้ ท ราบตำ � แหน่ ง ทางหนี ไ ฟอย่ า งน้ อ ย
สองทาง อุปกรณ์ดบั เพลิง และอุปกรณ์แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้
๒. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ
เตือนภัยอย่าตกใจ และอย่าห่วงทรัพย์สิน
๔. ถ้าต้องผ่านประตูใด ๆ ก่อนเปิด

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประตูให้ใช้หลังมือแตะบานประตูหรือมือจับ
ถ้ารู้สึกร้อนผิดปกติ ห้ามเปิดโดยเด็ดขาด
และให้เปลี่ยนเส้นทางใหม่
๕. ในกรณีที่บริเวณเส้นทางมีควัน
ให้ใช้วิธีก้ม หมอบ หรือคลานบนพื้น
๖. ภายในบันไดหนีไฟ ห้ามวิง่ แต่ควร
ใช้วิธีเดินเร็วเพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุด
๗. ถ้าติดอยู่ภายในและไม่สามารถ
อพยพออกจากห้องได้
- ปิดประตูหรือหน้าต่างด้านที่อยู่
ภายในตัวอาคารเพื่อป้องกันควันเข้า
- ใช้ผ้าชุบน้ำ�อุดตามช่องว่างบริเวณ
ขอบประตูหรือหน้าต่าง
๘. โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ และบอก
ตำ�แหน่งที่ท่านติดอยู่ให้ละเอียดและชัดเจน
มากที่สุด
๙. เปิดหน้าต่างด้านที่อยู่ภายนอก
อาคาร และพยายามให้สญ
ั ญาณแก่คนภายนอก
โดยใช้ไฟฉายหรือใช้ผ้าขาว
๑๐. เมื ่ อ ท่ า นอพยพออกมาจาก
อาคารได้แล้ว
- ห้ามกลับเข้าไปในอาคารอีกโดย
เด็ดขาด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
- ถ้าทราบว่า มีคนติดอยูภ่ ายในอาคาร
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
- ให้ไปทีจ่ ดุ รวมพล หรือจุดปลอดภัย
- แจ้งชื่อของท่านต่อเจ้าหน้าที่

