๒

วันมหิดล
วันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ งกูร สมบูรณ์เบญจพรสิรสิ วัสดิข์ ตั ติยวโรภโตสุชาติ คุณสังกาศเกียรติ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก(กรม
หลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจาก
แพทย์และประชาชนทัว่ ไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบนั
ของไทย” คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอัน
เป็นที่ระลึกส�ำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และ
แสดงกตัญญูกตเวทีต่อ พระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้
ทรงบ�ำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทย
ตลอดพระชนชีพได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์
และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการ วางรากฐานแก่การแพทย์ และ
การสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศใน
กาลต่อมา

ประวัติวันมหิดล

ในปีพ.ศ. ๒๔๙๓ ๒๑ ปี หลังจากที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้เสด็จสวรรคต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมใจกันสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้น ณ
ใจกลางโรงพยาบาลศิรริ าช โดยมอบให้กรมศิลปากรเป็นผูด้ ำ� เนินการ
สร้าง มีศาสตราจารย์ศลิ ป พีระศรี เป็นผูค้ วบคุม เพือ่ น้อมเกล้าถวาย
ความกตัญญูกตเวทีและเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณ
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาเสด็จ
พระราชด�ำเนินในพิธีเปิดพระราชอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๙๓ และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้นมา ทุกวันที่
๒๔ กันยายน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงาน “วัน
มหิดล” โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูป พร้อมทั้งอ่านค�ำ
สดุดีพระเกียรติ เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
เป็นประจ�ำทุกปี

พระประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๖๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั และองค์ท่ี ๗ ใน สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระ
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประสูตเิ มือ่ วันศุกร์ เดือนยี่ ปีเถาะ ขึน้ ๓ ค�ำ่ (ตรง
กับวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ตามปฏิทินเก่า ถ้านับตามปฏิทิน
สากล ต้องเป็น พ.ศ. ๒๔๓๕) มีพระนามเต็มว่า “สมเด็จเจ้าฟ้าชาย
มหิดล อดุลยเดชนเรศวรมหาราชาธิบดินทร์ จุฬาลงกรณินทรวรา

ประกฤษฐลักษณะวิจิตรพิสิฏฐบุรุษย์ ชนุดมรัตนพัฒนศักดิ์ อรรควร
ราชกุมาร” ได้อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี
(พระนามเดิม สังวาล ตะละภัฏ) ในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓
โดยรับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระธิดาและพระโอรสทั้งสิ้น ๓
พระองค์ คือ
๑. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในเบื้องต้นได้ทรงศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมนี
จากนัน้ เสด็จกลับเข้ามารับราชการในกองทัพเรือ ต่อมาทรงมีอาการ
ประชวรเรื้อรัง ประกอบกับทรงสนพระทัยในกิจการทางด้านการ
แพทย์ จึงทรงพระอุตสาหะ เสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและ
วิชาแพทย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงสอบได้ประกาศนียบัตร
การสาธารณสุข และปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ภายหลังทรงส�ำเร็จการศึกษา พระองค์ได้ทรงประกอบพระ
กรณียกิจทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้อย่างมากมาย
อาทิ
๑. ทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์
๒. ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราช
๓. ประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ และจัดสร้างตึกคนไข้ และ
จัดหาที่พักส�ำหรับพยาบาลให้ได้อยู่อาศัย
๔. ทรงบริจาคทรัพย์เป็นทุนส�ำหรับส่งนักศึกษาแพทย์ และ
นักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
๕. ประทานเงินเพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือ ส�ำหรับปฏิบัติ
การให้แก่โรงพยาบาล
๖. ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลติดต่อกับมูลนิธิรอคกีเฟลเลอร์
สาขาเอเชียบูรพา ในการปรับปรุง และวางมาตรฐานการศึกษา
๗. ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วย
พระองค์เอง
พระองค์เสด็จทิวงคตเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒ รวมพระ
ชนมายุ ๓๗ พรรษา ๘ เดือน ๒๓ วัน
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ที่มา www.med.cmu.ac.th

๓

บทบาทของฝ่ายปกครองกับการเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมอาเซียน

ง
อ
ม ียน

ช่วงเวลานี้ ประเทศไทยของเรา
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือที่เรียกว่า
ASEAN Community สมบูรณ์แบบ ตัง้ แต่
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
ในฐานะฝ่ายปกครอง เราควรต้อง
มีบทบาทอะไร เพื่อให้สมกับการเป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมอาเซียน
ค�ำตอบคือ เราต้องมีบทบาทอย่าง
น้อย ๔ ประการ คือ “รู้ รับ ปรับ รุก”
“รู้” คือ เราต้องรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ว่า อาเซียน คืออะไร ท�ำอะไร จัดตั้งมา
อย่างไร มีหลักการประการใด และประกอบ
ด้วยประเทศใดบ้าง
“รับ” คือ ต้องเข้าใจว่า อาเซียน
จั ด ตั้ ง ขึ้ น มาท� ำ ไม จั ด ตั้ ง ขึ้ น มาแล้ ว
ประเทศไทยของเราจะได้อะไร และอาเซียน
มีแนวคิดแนวทางประการใด ข้อส�ำคัญ เรา
จะต้องท�ำอะไรบ้าง
“ปรับ”คือ ปรับแนวความคิด
พฤติกรรม ความชอบ ไม่ชอบ สนับสนุน
หรือ คัดค้าน ข้อส�ำคัญ ต้องมีทัศนคติเกี่ยว
กับอาเซียน ว่า อาเซียน เป็นเพื่อนร่วมคิด
เป็นมิตรร่วมสร้าง ไม่มีประเทศไหนใหญ่
กว่าใคร ทุกประเทศมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เท่า
เทียมกัน
“รุก” คือ มีความเชี่ยวชาญ เรื่อง
ของอาเซียน มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รบั รูร้ บั ทราบ และด�ำเนินการ
เกี่ยวกับกิจกรรมของอาเซียน ในเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ของตน
โดยเฉพาะ การด�ำเนินงาน 3
เสาหลักของอาเซียน ที่ประกอยด้วย เสา
การเมืองและความมั่นคง( ASEAN Political– Security Community : APSC) เสา
เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC) และ เสาสังคมและวัฒนธรรม
(ASEAN Socio-Cultural Community :
ASCC) ซึ่งทั้ง 3 เสา คืออะไร เป็นอย่างไร
มี ร ายละเอี ย ดประการใด ในฐานะฝ่ า ย
ปกครอง ต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
ส�ำหรับประวัติของอาเซียน จุดเริ่ม
ต้นของอาเซียน น่าภาคภูมใิ จมาก เพราะเกิด

อา๐เซ องศา
3๖

ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล

ขึ้นในประเทศไทย สมัยพันเอก ดร.ถนัด
คอมันตร์ ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ท่านได้ชักชวน
ประเทศต่าง ๆ มาประชุมร่วมกันที่ แหลม
แท่น บางแสน อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
ซึ่งประเทศที่มาร่วมประชุม ได้แก่ ประเทศ
สิ ง คโปร์ ประเทศมาเลเซี ย ประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ละ
ประเทศไทย รวม 5 ประเทศ โดยสาระของ
การประชุม คือการรวมตัวกันเพื่อต่อต้าน
การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งขณะนั้น
แผ่ขยายเข้ามาในอินโดจีน และประเทศ
รอบบ้านเราได้เปลีย่ นการปกครองเป็นแบบ
คอมมิวนิสต์ไปแล้วหลายประเทศ
เกี่ ย วกั บ หลั ก การทฤษฎี โ ดมี โ น
(Domino) ซึ่งอุปมาเหมือนการเล่นไพ่ต่อ
แต้ม ซึ่งถ้ามีไพ่ล้มหนึ่งใบ ไพ่ใบอื่น ๆ ก็
จะล้มเป็นแถบติดต่อเป็นลูกโซ่ ทฤษฏีโด
มีโน จึงหมายความว่า ถ้าประเทศหนึ่งหัน
ไปใช้ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
จะส่งผลให้ประเทศรอบข้าง เอาอย่างตาม
ไปด้วย เรียกว่า “ผลกระทบแบบโดมีโน”
(domino effect)
5 ประเทศทีม่ ารวมตัวประชุมปรึกษา
หารือ จึงคิดกันว่า ถ้าเราไม่อยากเป็นไปตาม
ทฤษฏีโดมีโน เราต้องรวมตัวกันต่อต้าน จึง
ท�ำการตกลงกัน โดยออกเป็น ปฏิญญา
กรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือและสันติภาพ เช่น
การเคารพซึ่งกันและกัน การไม่แทรกแซง
กิจการภายในกัน ข้อส�ำคัญ ต้องร่วมกันแก้
ปัญหาโดยสันติ
ภายหลังจากที่ 5 ประเทศมารวม
ตัวกันแล้ว ไม่ช้าไม่นานประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหลาย ก็มาขอ
รวมตัวด้วย ประกอบด้วย ประเทศบรูไนดา
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รุสซาลาม ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว
ประเทศเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา รวม
เป็น 10 ประเทศ และกลายเป็นอาเซียน
(ASEAN) ในทีส่ ดุ ซึง่ ค�ำว่า “อาเซียน” หรือที่
เรียกกันจนติดปากว่า “ประชาคมอาเซียน”
นี้ หากเรียกอย่างเป็นทางการ คือ “สมาคม
ประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย ง
ใต้” ภาษาอังกฤษคือ Association of
South East Asian Nations เรียกย่อๆ
ว่า ASEAN
อนึ่ง เมื่อจัดตั้งอาเซียนได้ไม่นาน ก็มี
ประเทศที่ไม่อยู่ในบริเวณแถบนี้ มาขอร่วม
ด้วยในฐานะประเทศคู่เจรจา ที่เรียกว่า
Dialog Partners เพื่อการแลกเปลี่ยนผล
ประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเจรจา
ทางการค้าการขายทั้งหลาย ตอนแรกมี 3
ประเทศก่อน คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
เลยเรียกว่า อาเซียน + 3 ไม่นานมีมาขอร่วม
อีก 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และอินเดีย เลยเรียกว่า อาเซียน +6 และต่อ
ไปจะมี +9 คือมีมาขอร่วมอีก 3 ประเทศ คือ
แคนาดา รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา แถมยัง
เพิม่ อีก 2 กลุม่ คือ สหภาพยุโรป(European
Union : EU) และองค์การสหประชาชาติ
(United Nation) ด้วย
ซึง่ จะท�ำให้อาเซียนมีความยิง่ ใหญ่มาก
ถึงขนาดว่า เศรษฐกิจจะมีขนาด 70-80 %
ของโลกทีเดียว เกี่ยวกับกรณีนี้ ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน คนที่
12 ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 25512555 เคยกล่าวไว้ว่า
“เวลาคนถามผมว่าอาเซียนคืออะไร
ผมจะขึ้นต้นอย่างนี้ครับว่า อาเซียน คือ
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย”
“ถ้าอาเซียนเป็นหญิงสาว ก็ถือว่าเธอ
เนื้ อ หอมไม่ เ บา เพราะนั บ ตั้ ง แต่ ก ่ อ ตั้ ง
อาเซียนมา มีประเทศต่าง ๆ เข้ามารุมล้อม
อยากท�ำความรู้จักแบบหัวบันไดไม่แห้ง”
สรุปก็คือ บทบาทของฝ่ายปกครอง
กับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
ฝ่ายปกครองต้อง “รู้ รับ ปรับ รุก” เกีย่ วกับ
อาเซียน ซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไร
คงต้องหาค�ำตอบต่อไป
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง
“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปฎิบัติการ (ปลัดอ�ำเภอ)
รุ่นที่ 2 และบรรยายพิเศษหลักปฎิบัติราชการ เช่น วิธีคิด วิธี
ท�ำงานวิถีปฎิบัติ การช่วยเหลือนายอ�ำเภอเพื่อดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน หลักคิดและแนวทางด�ำรงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
การพัฒนาตน การพัฒนาคน การพัฒนางาน การเพิ่มความรู้
ทักษะ ทัศนคติ การประพฤติตนในกรอบศีลธรรม ธรรมาภิบาล
การสร้างความเชื่อถือศรัทธา ความซื่อสัตย์สุจริต เรียบ ง่าย
ประหยัด ฯลฯ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายอ�ำเภอ วิทยาลัย
การปกครอง โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัย
การปกครอง นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอําเภอธัญบุรี และ
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้อ�ำนวยการส่วนวางแผนอัตราก�ำลังและ
พัฒนาระบบงานกองการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

ต่อจากหน้า ๕
วิทยาลัยการปกครอง

๕

วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕59 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง ออกตรวจเยี่ยมให้กำ�ลังใจแก่บุคลากร
ของวิทยาลัยการปกครองและประชุมติดตามการเตรียมดำ�เนิน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามมติคณะ
รัฐมนตรี โดยมี นายชูวิทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี นายสนิท ศรีวิหค ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง คณะ
นายอําเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายผะอบ บินสะอาด รอง
อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายสุพร เนาวกูล หัวหน้าสํานัก
อธิการ และนายบุญเลิศ เนตร์ขํา หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และ
ฝึกอบรมภาคใต้ ร่วมประชุม

วันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕59 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร
และมอบโล่รางวัล พร้อมทั้งปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 217 และรุ่นที่ 218 รวมทั้งให้โอวาท
ในการพัฒนาตนเอง ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ฯ
ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร
สำ�นักอธิการวิทยาลัยการปกครอง โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน

วิทยาลัยการปกครอง
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สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ”
เขียนโดย ชูชัย สมิทธิไกร
สำ�นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นศาสตร์ที่
มุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การทำ�งานและประยุกต์ใช้ข้อเท็จจริงและหลักการทาง
จิตวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานของ
บุคลากรภายในองค์การ ดังนั้น องค์ความรู้ด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ รวมทั้งความสำ�เร็จและความ
สุขในการทำ�งานของบุคคล

“Speak English พูดอังกฤษเก่งขั้นเทพ”
เขียนโดย สุรีรัตน์ ทองอินทร์
สำ�นักพิมพ์บิสคิต

“ไขรหัสบุคลิกภาพ”

เขียนโดย David Hodgson
จัดพิมพ์ดีไลท์พับลิชชิ่ง

คุณรู้หรือไม่ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบ
ไหน คุณชอบความตื่นเต้นหรือความเงียบสงบ ชอบเพ้อ
ฝันหรืออยู่กับความเป็นจริง ชอบวางแผนหรือปล่อยให้
สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นเอง ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรถูกหรือผิด ไม่ว่า
จะมีบุคลิกภาพแบบไหน หนังสือเล่มนี้ จะช่วยค้นหาว่า
ตัวคุณเป็นคนแบบไหนและช่วยพัฒนาข้อดีหรือจุดเด่นที่
มีอยู่ในตัวคุณ รวมทั้งช่วยพัฒนาอารมณ์และวิธีคิดของ
คุณ ซึ่งจะนำ�พาไปสู่ความสุขและความสำ�เร็จในชีวิต

ชีวิตมักเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดฝัน ทำ�ให้คุณต้องขุดเอา
ภาษาอังกฤษที่ถูกลืมมาใช้ยามคับขัน แต่โชคร้ายที่นึกเท่าไหร่ก็
นึกไม่ออก ! หนังสือ “Speak English พูดอังกฤษเก่งขั้นเทพ”
เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

วิทยาลัยการปกครอง
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พบ...บรรณาธิการ
ประเทศเวียดนาม

จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยการปกครองมีผู้เกษียณอายุราชการ จำ�นวน ๔ ท่าน
ได้แก่ 1. นายสุพร เนาวกูล หัวหน้าสำ�นักอธิการวิทยาลัยการปกครอง 2. นายนรา นว
นิธิพงศ์ เจ้าพนักงานปกครอง 3. นายถาวร คล่องการ ช่างต่อท่อ และนางสมประสงค์
น้อยเทียม พนักงานประกอบอาหาร ขอแสดงมุทิตาจิต ชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะ
มานะ อดทน ของท่านตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรมการปกครอง
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยการปกครองได้จัดให้มีการศึกษา
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรปลัดอำ�เภอ หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย
ปกครอง หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร หลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน
ก้าวต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยการปกครองจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใน
การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
รณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน

ฮาลองเบย์ มหัศจรรย์แห่งอ่าวมังกรตกนํ้า ตามนิทานปรัมปราของชาว
เวียดนาม ที่กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำ�บรรพ์ และ
ชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง จากความสวยงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮา
ลอง ทำ�ให้ที่นี่ประกาศได้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก ในปี พ.ศ.
2537 เสน่ห์ของที่นี่คือ เกาะหินปูนเกือบ 2,000 เกาะ ซึ่งมีถํ้ามากมายรอให้เราไป
ชม แถมที่นี่ยังมีอ่าวที่ เหมาะแก่การพายเรือคายัคด้วย
ฮอยอัน...ฉันรักเธอ!!เมืองมรดกโลกเล็ก ๆ
ริมฝั่งทะเลจีนใต้ ทางตอนกลางของประเทศ
เวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม ซึ่งใน
อดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทีเดียว ทุกวันนี้ ฮอยอันยังคง
เป็นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิม แต่ก็มีนักท่องเที่ยว
มอร์เตอร์ไบท์ทัวร์รอบเวียตนาม คุณสามารถขับขี่รถมอร์เตอร์ไบท์ของคุณ
เข้ามาเยือนเป็นจำ�นวนมากค่ะ สิ่งที่น่าสนใจของ
เอง
หรื
อ
จ้างคนขับให้เพื่อท่องไปในชนบทของเวียดนามที่ผู้คนไม่ค่อยไปกัน ซึ่งนี่คือ
ฮอยอันก็คือผลงานทางศิลปะ และหัตถกรรม
คนชอบสะสมของเก่าสามารถหาชมของโบราณ ไฮไลท์ของทริป คุณจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามในระหว่างทางไปดัลลัต
ที่มา : http://travel.truelife.com/detail/42522
ได้อย่างหลากหลายอีกด้วยค่ะ

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

