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 รัชกาลที่ ๕ กับการปฏิรูปการปกครอง ตอน   ความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประชาคมอาเซียน  ตอนที่ ๙
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

(Republic of the Union of Myanmar)

        พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  เป็นกษัตรย์ิรชักาลที่ 
๕  แห่งราชวงศ์จกัรี มพีระนามเดิมว่า “ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ “ เป็นพระ
ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ กับ
สมเด็จพระเทพศรินิทราบรมราชนิ ี(สมเดจ็พระนางราํเพยภมรภริมย์) 
พระองค์ประสตูเิม่ือวันท่ี ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เสด็จสวรรคตเม่ือ
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓  ทรงครองราชย์สมบัติ ๔๒ ปี ๒๒ วัน
พระราชกรณียกิจที่สําคัญของรัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้มีการ เลิกทาส การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และ
จักรวรรดิอังกฤษ นอกจากนี้ยังนําระบบความเจริญก้าวหน้าของชาติ
ตะวันตกมาใช้พัฒนาในประเทศไทย เช่น ระบบการใช้ธนบัตรและ 
เหรียญบาท สร้างระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น จังหวัด อําเภอ 
และได้มีการสร้างรถไฟ สายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา
     พระราชกรณียกิจที่สําคัญและได้ดําเนินการต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันคือการปฏิรูปการปกครอง
       พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงตระหนกัถงึการคกุ
คามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกที่มีต่อประเทศในแถบเอเชีย โดย
มักอ้างความชอบธรรมในการเข้ายึดครองดินแดนแถบนี้ว่าเป็นการ
ทําให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าอันเป็น “ภาระของคนขาว” ทําให้ต้อง
ทรงปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย โดยพระราชกรณียกิจดังกล่าวเริ่มขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2416
   ประการแรก ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาขึ้นมาสองสภา ได้แก่ สภาที่
ปรึกษาราชการแผ่นดิน (เคาน์ซิลออฟสเตต) และสภาที่ปรึกษาใน
พระองค์ (ปรีวีเคาน์ซิล) ในปี พ.ศ. 2417 และทรงตั้งขุนนางระดับ
พระยา  12 นายเป็น “เคาน์ซลิลอร์” ให้มอํีานาจขดัขวางหรอืคดัค้าน
พระราชดําริได้ และทรงตั้งพระราชวงศานุวงศ์   13 พระองค์ และ
ขุนนางอีก 36 นาย ช่วยถวายความคิดเห็นหรือเป็นกรรมการดําเนิน
การต่าง ๆ แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ขุนนางสกุลบุนนาค และกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เห็นว่าสภาที่
ปรึกษาเป็นความพยายามดงึพระราชอํานาจของพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทําให้เกิดความขัดแย้งที่เรียกว่า วิกฤตการณ์
วังหน้า วิกฤตการณ์ดังกล่าวทําให้การปฏิรูปการปกครองชะงักลง
กระทั่ง พ.ศ. 2428
       พ.ศ. 2427 ทรงปรึกษากบัพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ 
อัครราชทูตไทยประจําอังกฤษ ซึ่งพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ พร้อมเจ้า
นายและข้าราชการ 11 นาย ได้กราบทูลเสนอให้เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่พระองค์ทรง
เห็นว่ายังไม่พร้อม แต่ก็โปรดให้ทรงศึกษารูปแบบการปกครองแบบ
ประเทศตะวันตก และ พ.ศ. 2431 ทรงเริ่มทดลองแบ่งงานการ
ปกครองออกเป็น 12 กรม (เทียบเท่ากระทรวง) 
     พ.ศ. 2431 ทรงตั้ง “เสนาบดีสภา” หรือ “ลูกขุน ณ ศาลา”
 ขึ้นเป็นฝ่ายบริหาร ต่อมา ใน พ.ศ. 2435 ได้ตั้งองคมนตรีสภา เดิม
เรียกสภาที่ปรึกษาในพระองค์ เพื่อวินิจฉัยและทํางานให้สําเร็จ และ
รัฐมนตรีสภา หรือ “ลูกขุน ณ ศาลาหลวง” ขึ้นเพื่อปรึกษาราชการ
แผ่นดินที่เกี่ยวกับกฎหมาย นอกจากน้ียังทรงจัดให้มี “การชุมนุม

เสนาบดี” อันเป็นการประชุมปรึกษาราชการท่ีมุขกระสัน พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท 
      ด้วยความพอพระทัยในผลการดําเนินงานของกรมทั้งสิบสองที่
ได้ทรงตั้งไว้เมื่อ พ.ศ. 2431 แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัจงึทรงประกาศตัง้กระทรวงขึน้อย่างเป็นทางการจาํนวน 12 
กระทรวง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435  อันประกอบด้วย
      1. กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบงานที่เดิมเป็นของสมุหนายก 
ดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและ
ชายทะเลตะวันออก
      2.  กระทรวงนครบาล รับผิดชอบกิจการในพระนคร
      3.  กระทรวงโยธาธิการ รับผิดชอบการก่อสร้าง
      4. กระทรวงธรรมการ ดูแลการศาสนาและการศึกษา
      5.  กระทรวงเกษตรพานิชการ รับผิดชอบงานที่ในปัจจุบัน
เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์
      6. กระทรวงยุติธรรม ดูแลเรื่องตุลาการ
       7. กระทรวงมรุธาธร ดูแลเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์
      8. กระทรวงยุทธนาธิการ 
รับผิดชอบปฏิบัติการการทหารสมัยใหม่ตามแบบยุโรป
      9. กระทรวงพระคลังสมบัติ  รับผิดชอบงานที่ในปัจจุบัน
เป็นของกระทรวงการคลัง
     10.  กระทรวงการต่างประเทศ  (กรมท่า)  รับผิดชอบการต่าง
ประเทศ
      11. กระทรวงกลาโหม  รับผิดชอบกิจการทหาร  และบังคับ
บัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้
      12. กระทรวงวัง รับผิดชอบกิจการพระมหากษัตริย์
       หลังจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ทรงให้กระทรวง
มหาดไทยรับผิดชอบกิจการพลเรือนเพียงอย่างเดียว    และให้
กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทหารเพียงอย่างเดียว ยุบกรม 2 
กรม ได้แก่ กรมยุทธนาธิการ โดยรวมเข้ากับกระทรวงกลาโหม และ
กรมมรุธาธร โดยรวมเข้ากับกระทรวงวัง และเปลี่ยนช่ือกระทรวง
เกษตรพานิชการ เป็น กระทรวงเกษตราธิการ ด้านการปกครองส่วน
ภูมิภาค มีการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ทําให้ไทยกลายมาเป็นรัฐ
ชาตสิมยัใหม่ โดยการลดอาํนาจเจ้าเมอืง และนาํข้าราชการส่วนกลาง
ไปประจําแทน ทรงทําให้นครเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2317-2442) รวมเข้า
เป็นส่วนหนึง่ของสยาม ตลอดจนทรงแต่งตัง้ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรม
หมื่นประจักษ์ศิลปาคม ไปประจําท่ีอุดรธานี เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ปกครองแบบเทศาภิบาล
       พ.ศ. 2437 ทรงกําหนดให้เทศาภิบาลขึ้นกับกระทรวงมหาด
ไทย ยกเลกิระบบกนิเมอืง และระบบหวัเมอืงแบบเก่า (ได้แก่ หัวเมอืง
ชั้นใน ชั้นนอก และเมืองประเทศราช) จัดเป็นมณฑล เมือง อําเภอ 
หมูบ้่าน ระบบเทศาภบิาลดงักล่าวทําให้สยามกลายเป็นรัฐชาตทิีม่ัน่คง 
มเีขตแดนทีช่ดัเจนแน่นอน นบัเป็นการรกัษาเอกราชของประเทศ และ
ทําให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 https://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ตอน   ความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประชาคมอาเซียน  ตอนที่ ๙
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

(Republic of the Union of Myanmar)

     

      

     ประเทศพม่า หรือ เมียนมา (Myan-
mar) มีช่ือทางการว่า สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า หรือ สาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมา (Republic of the Union of 
Myanmar) เป็นรฐัเอกราชในเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย 
บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสาม
ของพรมแดนพม่าที่มีความยาว ๑,๙๓๐ 
กิโลเมตร เป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอล
และทะเลอันดามันด้วยพื้นที่ ๖๗๖,๕๗๘ 
ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศ
ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ ๔๐ ของโลก และใหญ่
เป็นอันดับที่ ๒ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       มีประชากร ๕๔,๔๑๘,๑๗๘ คน (ข้อ
มูล countrymeters.info , ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๙ :  ๑๖.๐๐ น.)  แยกออกเป็น  ชาย 
๒๖,๘๑๖,๑๗๕ คน (ร้อยละ ๔๙.๓)   หญิง 
๒๗,๖๐๒,๐๐๓ คน   (ร้อยละ ๕๐.๗) มี
ประชากรมากเป็นอันดับ ๒๖ ของโลก 
(ข้อมูลจาก www : worldometer.info/
world-population/) ) ประชากรของพม่า
ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ เช่น ชาวพม่า  
ไทยใหญ่  มอญ  ยะไข่  กะเหรี่ยง 
คะฉิ่น ไทย และชิน พม่าจึงมักเกิดปัญหา
ชนกลุ ่มน้อย ชาวพม่าส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท (ร้อยละ ๙๒) 
ซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติ มีภาษาถึง ๑๘ 
ภาษา  ภาษาหลักท่ีใช้อยูใ่นพม่า เช่น ภาษา
พม่า ภาษามอญ  ภาษาปะหล่อง ภาษาไท
ลื้อ ภาษาอารากัน ภาษาม้ง ภาษามอเกน 
ฯลฯ มีภาษาทางการ คือ ภาษาพม่า
       ประเทศพม่าแบ่งเป็นเขตการปกครอง
เป็น ๑๔ แห่ง แบ่งเป็น ๗ เขต ได้แก่ ตะนาว
ศรี พะโค มณัฑะเลย์ มาเกว ย่างกุ้ง สะกาย 
อิระวดี และรัฐ ๗ รัฐ ได้แก่ กะฉิ่น กะยา 
กะเหรี่ยง ฉาน ชิน มอญ และยะไข่ โดยมี
เมอืงหลวงชือ่ เนปีดอว์ (เมอืงหลวงแห่งใหม่
ของพม่า) ซึ่งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ปัจจุบัน
พม่ามีระบบการปกครองแบบรัฐสภาโดย

มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ปัจจุบัน คือ 
นายทีนจอ (Htin Kyaw)  และมีผู้บริหาร
ประเทศที่สําคัญ    คือนางอองซานซูจี
(Aung San Suu Kyi) ดํารงตําแหน่ง 
ที่ปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงต่างประเทศ  และเป็นประธาน
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย 
(Myanmar’s National League for 
Democracy-NLD)
       ในด้านเศรษฐกิจ พม่ามีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์ ทั้งก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ 
และแร่ธาตุที่สําคัญ เช่น สังกะสี ดีบุก 
และอัญมณีต ่างๆ นอกจากนี้ยังมีเขต
เกษตรกรรม โดยการเพาะปลูกข้าวเจ้า 
ปอกระเจา อ้อย และพืชพื้นเมืองร้อนอื่นๆ 
ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าอิ
รวดี แม่นํ้าสะโตง และแม่นํ้าทวาย-มะริด 
ทัง้ยงัมน้ํีามันปิโตรเลียมทางภาคกลางตอน
บน เหมอืงดบีกุทางตะวนัออกเฉยีงใต้ และ
การทําป่าไม้สักทางภาคเหนือ ส่งออกขาย
และล่องมาตามแม่นํ้าอิรวดีเข้าสู่ย่างกุ้ง ใน
บริเวณตอนล่างของประเทศ เช่น เมือง
ย่างกุ้งและมะริด จะเป็นเขตอุตสาหกรรม 
มีเมืองทวายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมต่อเรือ
เดนิสมทุรทีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่า สกลุเงนิของ
พม่า คือ จ๊าด (Kyat)
     

       การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน
      ประเทศพม่า ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
อาเซียน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
พร้อม ๆ กับประเทศลาว ท่ามกลางคํา
วิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาลของประเทศใน
ซีกโลกตะวันตก ซึ่งในขณะนั้นประเทศ
พม่ายังคงมีปัญหาทางการเมืองและมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่สูง โดยในปี พ.ศ.

๒๕๓๓    รัฐบาลประเทศพม่าได้จัดให้มี
การเลือกตั้ง  ซึ่งพรรคฝ่ายค้านนําโดยนาง
อองซานซูจี ชนะการเลือกตั้งท่วมท้นถึง 
๘๐% แต่รัฐบาลทหารพม่า ภายใต้การนํา
ของ นายพลซอ หม่อง ในนามของ “สภา
ฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐ” หรือ “สลอร์ค” 
(The State Law and Order Resto-
ration Council ; SLORC) ไม่ยอมรับ
ผลการเลือกตั้ง ทําให้ประชาชนต่อต้าน
และเกิดเหตุการณ์จลาจลเพ่ือเรียกร้อง
ประชาธิปไตย รัฐบาลทหารจึงปราบปราม
ผู้ประท้วงอย่างรุนแรง ประชาชนเสียชีวิต
หลายพนัคน และยงัคงกกัตวันางอองซานซู
จีไว้ในบ้านพัก และปกครองประชาชนชาว
พม่าอย่างกดขี่ ไร้สิทธิเสรีภาพ เหตุการณ์
นี้เป็นที่สนใจของทั่วโลก และรัฐบาลทหาร
พม่าได้ถกูประณามจากสหประชาชาตแิละ
กลุ่มสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อถึง
เวลาที่พม่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน จึง
ทําให้หลายประเทศมหาอํานาจฝ่ายตะวัน
ตก อาทิ สหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย และ
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป คัดค้านการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของพม่า โดยแสดงความ
เห็นว่า “อาเซียนยังไม่ควรรับพม่าเข้าเป็น
สมาชกิจนกว่าสภาพทางการเมอืงและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าจะดีขึ้น” 
        แต่อย่างไรก็ตาม อาเซยีนยงัคงยนืยนัที่
จะรบัพม่าในช่วงระยะเวลาทีกํ่าหนดไว้ โดย
มปีระเทศทีส่นบัสนนุให้พม่าเข้าเป็นสมาชกิ
อาเซียน คือ มาเลเซีย ในสมัยอดีตนายก
รฐัมนตร ีมหาเธยีร์ และอนิโดนเีซยี ในสมยั
อดีตประธานาธิบดี ซูฮาร์โต  เหตุผลสําคัญ
ในการท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุน
การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่า คือ
    ๑) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และความ
ต้องการสร้างเอกภาพของประเทศอาเซียน 
เน่ืองจากประเทศพม่าตั้งอยู ่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกัน จึง
สมควรรับเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่ง
จะมีผลทําให้สมาคมอาเซียนมีขนาดใหญ่
ข้ึน และมีอํานาจต่อรองและอิทธิพล
ในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการ
ส่งสัญญาณให้ประชาคมระหว่างประเทศ
เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเป็น
ปึกแผ่น เป็นอิสระ มีอธิปไตยของตนเอง 
และไม่อยูภ่ายใต้การช้ีนาํของกลุม่ประเทศ
มหาอํานาจฝ่ายตะวันตก
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  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

        วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕59 เวลา 13.30 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ 
บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับ
ปฎิบัติงาน จํานวน 195 คน ก่อนส่งไปปฎิบัติราชการในพื้นที่อําเภอ
ต่าง ๆ ทั่วประเทศและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิธีคิด วิธีทํางาน 
บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ตามที่คาดหวัง ตามที่เป็นจริง รวมทั้ง
หลักคิดในการดําเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารสํานักอธิการวิทยาลัย
การปกครอง โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง นายศิริไชย ไตรสารศรี นายอําเภอธัญบุรี ร่วมพิธี

       วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕59 เวลา 10.00 น.  พ.ท.กมล 
ประจวบเหมาะ นายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย 
(อดีตกรรมการ ปปช. วุฒิสมาชิก อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) จัดประชุมกรรมการอํานวยการและที่ปรึกษา
สมาคมนักปกครอง ฯ สัญจรนอกสถานที่ เพื่อรับฟังปัญหาความ
ต้องการและการผลักดันสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ายปกครองทุกระดับ ณ โรงเรียนนายอําเภอ วิทยาลัยการ
ปกครอง   โดยมี นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว รองอธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง และผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

     “เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

๔

         วันที่ 2 กันยายน ๒๕59 เวลา 09.00 น. ดร. สุเมธ 
แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย บรรยายหลักสูตร
การสรุปและนําเสนออย่างมืออาชีพ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปลัด
อําเภอ รุ่นที่ 219 เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิธีนําเสนองาน
ด้วยคอมพิวเตอร์สารสนเทศให้สามารถสรุปสาระสําคัญของเรื่อง 
ข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น น่าสนใจ ฯลฯ ณ โรงเรียน
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง 
โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การ
ต้อนรับ

รอบรั้ว วปค.



๕
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         วันที่ 8 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 16.00 น. ดร. ประดิษฐ์ 
ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายให้ความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ 
219 เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ การ
สร้างจิตสํานึกการรวมตัวเป็นชาติ การปกป้องสถาบันที่สําคัญ
ของชาติ การสร้างความปรองดอง รักสามัคคี หลักการทรงงาน 
ฯลฯ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย
ปกครอง วิทยาลัยการปกครอง  โดยมีนายรณรงค์   นครจินดา 
อธิการวิทยาลัยการปกครองและผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง 
ให้การต้อนรับ

           วันที่  12  กันยายน  ๒๕59   เวลา 09.00 น. 
นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็น
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีสืบสวนปราบปรามการ
กระทําผิดในอํานาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 2 
(ชุดปฎิบัติการพิเศษกรมการปกครอง) และบรรยายพิเศษ เพื่อ
เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่สืบสวน จับกุม 
ปราบปราม และการระงับเหตุความไม่สงบเรียบร้อย ฯลฯ ให้
มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ณ ห้องบรรยาย โรงเรียน
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง 
โดยมีนายมานะ สิมมา ผู้อํานวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา 
สํานักการสอบสวนและนิติการ กล่าวรายงาน และมีนายรณรงค์ 
นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ



วิทยาลัยการปกครอง

๖

สะวีวรรณ์ จํารัสไว ยี่โถ    ชวนอ่าน     

“ห้องเรียนรัฐธรรมนูญนอกห้องเรียน
ตอน รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตย” 

เขียนโดย ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  
สำานักพิมพ์ไรท์เตอร์     
       ทำาไมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยจึงล้มเหลว ?  
เหตุใดจึงมีการยกเลิกและร่างใหม่ซำ้าแล้วซำ้าเล่า?  แล้ว
ยิ่งร่างใหม่ก็ยิ่งหนามากขึ้นทุกที  หนึ่งในสาเหตุสำาคัญ
ที่สุด อาจเป็นเรื่อง วิธีสอนวิชารัฐธรรมของเรานี่เอง...
ลองอ่านดูค่ะ 

“#พูดจีนเก่งมาก !” 
เขียนโดย หวงเหล่าซือ 
สำานักพิมพ์บิสคิต         
   ภาษาจีนกลาง คือหนึ่งในภาษาที่นิยมใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกันในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้คนทั่วโลก  รวมทั้ง
คนไทยเราต่างก็พยายามศึกษาค้นคว้า เพื่อจะได้นำาไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์  ต่อธุรกิจ  ต่อหน้าที่การงานของ
ทุก ๆ คน

“การประเมินผล
การฝึกอบรมบนพื้นฐาน 

COMPETENCY” 
เขียนโดย อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์  
จัดพิมพ์โดยบริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำากัด
  รูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
ไม่ใช่เพียงแค่การวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นเท่านั้น    การวัดความรู้  
การติดตามพฤติกรรมและผลลัพธ์ รวมถึงการวัดความ
คุ้มค่าในการจัดฝึกอบรม หรือ ROI  ถือว่าเป็นกรอบ
แนวทางที่นัก HR สามารถนำามาใช้เป็นแนวทางสำาหรับ
การวัดความสำาเร็จในการฝึกอบรมได้



๗
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ต่อจากหน้า ๕
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

 รณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน

    พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่
บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง 
ประเทศพม่า โดยคําว่า “ชเว” หมายถึง 
ทอง “ดากอง” คือชื่อดั้งเดิมของเมือง
ย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวน  8  เส้น
บนยอดสุดของพระเจดีย์    มีเพชรอยู่ 
5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่
อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มี
มรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง เพื่อรับลําแสง
แรกและลําแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์  ผู้
ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอด
รองเท้าทุกครั้ง
      พระมหาเจดีย์ชเวซิกอง   เมืองพุกาม 
เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของ
พระพุทธเจ้าสร้างโดยพระเจ้าอโรธา 
มหาราชพระองค์แรก ผู้รวบรวมชนชาติ
พม่ า เป็ นปึ กแ ผ่น ไ ด้ เป็ นครั้ ง แรก ใน

อาณาจักรพุกามเมื่อ 900 ปีเศษมาแล้ว 
องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังควํ่า สูง 
160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซึ่งเป็นวิหาร
ยาวที่ต้ังรูปผีหลวงที่ชาวพม่าเคารพนับถือ 
ในอดีตนั้นเจดีย์แห่งนี้มีความสําคัญต่อ
ชาวพม่ามาก เพราะใช้เป็นสัญลักษณ์การ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะมาต้ังแต่โบราณ 
สิ่งที่น่าสนใจสําหรับการเข้าชมเจดีย์นี้คือ
ภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจ้าที่
ปรากฏบริเวณผนัง    พระมหาเจดีย์ชเวซิ
กองเป็นที่บรรจุพระธาตุสําคัญ ๓ ส่วน คือ 
พระเขี้ยวแก้วที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นํา
มาถวาย  พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นํามาจาก
เมืองศรีเกษตร (ใกล้เมืองแปร) และพระ
ธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก) 
         https://th.wikipedia.org/wiki/
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง 

   จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับ
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเดือนแรกของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการปกครอง
ได้เตรียมอบรมไว้ ทั้งสิ้น ๑๐ หลักสูตร 
๑๑๘ โครงการ อาทิ หลักสูตรนายอําเภอ 
หลักสูตรปลัดอําเภอ หลักสูตรสืบสวนสอบ
สวนฯ  หลักสูตรเสมียนตราอําเภอ หลักสูตร
เสมียนตราจังหวัด หลักสูตรกํานัน ผู้ใหญ่
บ้าน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง หลักสูตร
จ่าจังหวัด หลักสูตรป้องกันจังหวัด หลักสูตร
ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มฝ่ายบริหารงาน
ปกครอง ฯลฯ ส่วนบรรยากาศ การศึกษา
เรียนรู้เราจะนําเสนอในคอลัมน์ รอบรั้ว 
วปค. ตามช่วงเวลาของโครงการการศึกษา
อบรมในฉบับต่อไป แล้วพบกันใหม่ฉบับ
หน้า

พบ...บรรณาธิการ

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาเจดีย์ชเวซิกอง

ประเทศพม่าหรือเมียนมา
Myanmar


