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    ท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ บิดาแห่งลูกเสือโลก
     จุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือในประเทศไทย
    ส�าหรับในประเทศไทยเอง กิจการลูกเสือเริ่ม
ต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชองค์การ
โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อนเมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรม
ข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร 
เพือ่เป็นก�าลงัส�ารองในยามเกิดศกึสงคราม และ
เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ 
เช่น ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย เป็นต้น นอกจาก
นี้ ยังทรงเห็นว่า ลูกเสือจะช่วยให้คนไทยรู้จักรัก
ชาต ิมมีนษุยธรรม มคีวามเสยีสละ สามคัค ีและ
มีความกตัญญู
   กระทั่งอีก 2 เดือนถัดมา เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงเห็นว่ากิจการ
เสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมี
พระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ใน
วันที่ 1 กรกฎาคม  ซึ่งถือเป็นประเทศที่  3 
ของโลกทีจ่ดัตัง้กองลกูเสอืขึน้      ต่อจากประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น
ลูกเสือไทยคนแรก คอื “นายชพัพ์ บนุนาค”จาก
นัน้นานาชาติในยโุรปจึงจัดต้ังกองลกูเสอืของตน
ขึ้นบ้าง    ท�าให้ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากล 
และมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก โดยถือว่าลูกเสือ
ทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด 

                         

 

   

       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
             พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย
    ลูกเสือกองแรกของไทย
    ลูกเสือกองแรกของไทยก่อตั้งขึ้นที่โรงเรียน
มหาดเล็กหลวง เรียกว่า “ลูกเสือกรุงเทพฯ 
ที่ 1” ก่อนที่จะขยายตัวไปจัดตั้งตามโรงเรียน 
และสถานที่ต่าง ๆ   โดยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานคติพจน์  เพื่อ
ให้เด็กที่จะเข้าประจ�าการในกองลูกเสือได้
ปฏิญาณตนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”
    ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยัง
นานาชาติว่า “พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่
พระทัยในกิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง” ถึงกับ
ท�าให้กองลูกเสือที่ 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มี
หนงัสอืขอพระราชทานนามนามลกูเสอืกองน้ีว่า 
“กองลูกเสอืในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิ
สยาม” ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานให้ตามความประสงค์ และลูกเสือ
กองนี้ได้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้ง
สองข้าง และยังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ 
    หลังจากทรงสถาปนากิจการลูกเสือขึ้นมา
แล้วได้ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้ตราข้อบงัคบัลกัษณะ
การปกครองลูกเสือ และต้ังสภากรรมการ
จดัการลกูเสอืแห่งชาตข้ึินโดยพระองค์ทรงด�ารง
ต�าแหน่งสภานายก ต่อมาทุกคร้ังที่พระองค์
เสด็จไปยังจังหวัดใดก็ตามก็จะโปรดเกล้าฯ  ให้
กระท�าพิธีเข้าประจ�ากองลูกเสือประจ�าจังหวัด
นั้น ๆ ให้ด้วย   และหลังจากพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ก็ได้
ทรงฟื้นฟูกิจการลูกเสืออีกครั้ง โดยในปี พ.ศ. 
2470 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้มีการชุมนุม
ลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบริเวณพระ
ราชอุทยานสราญรมย์ และจัดให้อบรมลูกเสือ

หลายรุ่น กระทั่งรุ่นสุดท้ายในปี พ.ศ. 2475 ได้
เกดิการเปลีย่นแปลงการปกครองขึน้ กจิการลกู
เสือจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลได้จัด
ตั้งหน่วยยุวชนทหาร และรับเด็กที่เคยเป็นลูก
เสือมาแล้วมาฝึกวิชาทหาร ส่วนกิจการลูกเสือ
ก็ขยายให้กว้างขวางขึ้น โดยมีการจัดตั้งกองลูก
เสือเหล่าเสนาและลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้น 
เพื่อฝึกร่วมกับยุวชนทหาร ท�าให้กิจการลูกเสือ
ซบเซาลงบ้างในยุคนี้
     ใน ปี พ.ศ. 2490 กิจการลูกเสือกลับมา
ฟ้ืนฟอูกีครัง้ หลงัจากทางราชการได้จดัชมุนมุลกู
เสือแห่งชาติ และส่งเจ้าหน้าที่ในกองลูกเสือไป
รับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐานสากล 
และตามแบบนานาประเทศ กระทั่งมีพระราช
บัญญัติลูกเสือบังคับใช้ โดยคณะกรรมการลูก
เสือแห่งชาติเป็นผู้บริหาร 
     วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้รับ
การปรับปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุมยิ่งขึ้น 
มคีวามว่า”คณะลกูเสอืแห่งชาตมีิวตัถปุระสงค์
เพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติป ัญญา 
จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ” 
     การก�าหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   เ พ่ือเป ็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูก
เสอืไทยให้พฒันารุง่เรอืง มาจวบจนทกุวนัน้ี ทาง
ราชการจงึก�าหนดให้ทกุวนัที ่1 กรกฎาคมของ
ทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” 
       โดยในวนันีบ้รรดาลกูเสอืไทยจะจดักจิกรรม
ที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน รวมทัง้น�าพวงมาลาไปถวายบงัคม
ทีพ่ระบรมรปูฯ สถานพระบรมราชานสุรณ์ และ
จัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียน หรือสถานที่
ต่าง ๆ เช่น ณ สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬา
แห่งชาติ ที่ทุก ๆ  ปี จะมีเหล่าลูกเสือจ�านวนกว่า
หมื่นคนมาร่วมเดินสวนสนาม เพ่ือแสดงความ
เคารพ และกล่าวทบทวนค�าปฏญิาณต่อองค์พระ
ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความ
เป็นลูกเสืออย่างแท้จริง 
ที่่มา https://hilight.kapook.com/iew/38711

   วันนี้เรามีประวัติ   และการก�าหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
มาฝาก      
   ลูกเสือโลก ถือก�าเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด
      ท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ ( บี.พี. )   เป็นผู้ก่อตั้งกิจการ
ลูกเสือครั้งแรกท่ีประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2450 โดยมีจุด
ประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหาร และฝึกให้คนบ�าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคม  หลังจากนั้นกิจการลูกเสือก็เริ่มแพร่ขยายเข้าไปในประเทศ
ยุโรปที่ไม่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร กระทั่งแพร่ขยายเข้าไปใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นประเทศที่ 2 เมื่อ

กิจการลูกเสือแพร่หลายขึ้น ในปี พ.ศ. 2451 ท่านลอร์ด บาเดน เพา
เวลล์ จงึได้แต่งหนงัสอืฝึกอบรมลกูเสอืขึน้ เพือ่ใช้ประโยชน์ในการเรยีน
การสอน โดยหนงัสอืเล่มดงักล่าวมีช่ือว่า “Scouting For Boys” และค�า
ว่า “Scout” ซึ่งใช้เรียกแทน “ลูกเสือ” มีความหมายตามตัวอักษร คือ
      S : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน�้าใสใจจริงต่อกัน
      C : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี
      O : Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่
ในโอวาท
      U : Unity หมายถึง ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคี
      T : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 1 กรกฎาคม ของทุกปี
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อ่านต่อฉบับหน้า

เรียบเรียงโดย   :   นายนพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก       :   กรมอาเซียน
                       www.thai-aec.com
                       www.mfa.go.th
                       

 
 “มองอาเซยีน ๓๖๐ องศา”
ตอน ความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ในอาเซยีน  (ASEAN  Connectivity)

“หนึง่วสิยัทศัน์ หนึง่เอกลักษณ์ หนึง่ประชาคม”
One Vision, One Identity, One Community

            ในปีพุทธศกัราช ๒๕๖๐ นี ้ อาเซยีน หรอื สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Association of South East Asian 
Nations หรอื  ASEAN) ทีก่่อต้ังข้ึนโดยปฏญิญากรุงเทพ (Bangkok 
Declaration)  ได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิก
ก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และ ไทย  จะมีอายุครบ ๕๐ ปี    และในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ได้เกิดการรวมตัวกันของ ๑๐ ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็น 
“ประชาคมอาเซียน”
         หัวใจส�าคัญของความส�าเร็จในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซยีน กค็อื การใช้ประโยชน์จากความได้เปรยีบของภมิูศาสตร์ของ
ประเทศสมาชกิทีเ่ชือ่มต่อกนั ซึง่ความได้เปรียบดังกล่าวจะเป็นจรงิได้
กต่็อเม่ือเกิดการเชือ่มโยงกนัในมติิต่าง ๆ  ระหว่างประเทศสมาชิก อัน
จะส่งผลให้การไหลเวียนของทรัพยากรต่าง ๆ  ภายในภูมิภาคเป็นไป
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เพือ่ให้ประชาคมอาเซยีนจะกลายเป็นพืน้ทีท่ี่
น่าสนใจส�าหรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
         ด้วยเหตุผลข้างต้น ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ ใน
เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จงึมมีติให้ความเห็นชอบ “แผนแม่บทการ
เชือ่มโยงกนัในอาเซยีน” หรอื Master Plan on ASEAN Connectiv-
ity (MPAC) ซึ่งครอบคลุม ๘๔ มาตรการ ภายใต้ ๑๙ กลยุทธ์ ที่จะ
ช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกใน ๓ มิติ คือ การ
เชือ่มโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity) การเชือ่มโยงระดบั
สถาบัน (Institutional Connectivity) และการเชื่อมโยงระหว่าง
บุคคล (people-to-people connectivity)
            แผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่มโยงระหว่างกันในอาเซยีน 
(Master Plan on ASEAN Connectivity -MPAC) ฉบบัแรก 
         ๑. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
หรือ Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) เป็นกลไก
และกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ เมื่อเดือนตุลาคม 
๒๕๕๓ ทีก่รงุฮานอย ได้ให้การรบัรอง MPAC ฉบบัแรก (ค.ศ. ๒๐๑๐ 
-๒๐๑๕) เพือ่ใช้เป็นพืน้ฐานการเชือ่มโยงภายในอาเซยีนและไปสูน่อก
อาเซียนต่อไปในอนาคต 
         ๒. MPAC ๒๐๑๐  มุ่งขยายความเชื่อมโยงที่มีอยู่แล้วใน
ภูมิภาค โดยเน้นการจัดการกับ “missing links” ในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมการคมนาคม
ขนส่งหลายรปูแบบและระบบโลจิสตกิส์ (๒) การปรบัแก้กฎระเบยีบ
ด้านการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกัน เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการไหลเวียนของการค้า การลงทุน 
และการบรกิารทีเ่สร ีการพฒันาฐานการผลติและห่วงโซ่อปุทานร่วม

กนั และการเคล่ือนย้ายของแรงงานทีส่่งเสรมิให้เศรษฐกจิของภมูภิาค
เจรญิเตบิโตและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาเซยีนโดยรวม (๓) การ
สนับสนุนให้ประชาชนไปมาหาสู่กันได้สะดวกและสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนผ่านการแลกเปล่ียนด้าน
การศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
      ๓. อาเซียนได้จัดต้ังคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่า
ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity 
Coordinating Committee -ACCC) เพื่อท�าหน้าที่ติดตาม ก�ากับ
ดูแล ผลักดัน และประเมินความคืบหน้า   รวมทั้งระดมทุนในการ
ด�าเนนิการตาม MPAC โดยประสานงานกับผูป้ระสานงานของ แต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (national coordinators) องค์กรเฉพาะ
สาขาของอาเซียน (sectoral bodies) คู่เจรจาของอาเซียน และ
องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการ ACCC 
ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ (ผู้
แทนถาวรประจ�าอาเซียน) และมีการประชุมร่วมกันปีละ ๓-๔ ครั้ง
         ๔. ในปัจจุบัน ACCC มีกลไกหารือกับคู่เจรจาของอาเซียน 
ได้แก่ ญี่ปุ ่น จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และสหภาพยุโรป 
นอกจากนี้ ที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit 
-EAS) ครั้งที่ ๖ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ที่บาหลี อินโดนีเซีย 
ได้ให้การรับรอง Declaration of the   th East Asia Summit on 
ASEAN Connectivity และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัย
พเิศษ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๕ ทีก่รุงพนมเปญ ได้ให้การรบัรอง 
Leaders’ Statement on ASEAN Plus Three Partnership on 
Connectivity
        Master Plan on ASEAN Connectivity ๒๐๒๕ 
(MPAC 2025) ฉบับปัจจุบัน 
        ๑. ACCC ได้จัดท�าแผนแม่บทฯ ฉบับที่สอง (Master Plan 
on ASEAN Connectivity ๒๐๒๕ -MPAC ๒๐๒๕) ตามมติที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๕ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ซึ่ง ACCC เห็นพ้องให้ใช้ MPAC ๒๐๑๐ เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
แผนแม่บทฯ ฉบับที่สองดังกล่าว โดยหลายประเทศเน้นว่าแผนแม่
บทฯ ค.ศ. ๒๐๒๕ ควรเน้นประเด็นที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 
(pragmatic) ทั้งนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ เมื่อเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ ที่เวียงจันทน์ ได้ให้การรับรองแผนแม่บทฯ ค.ศ. 
๒๐๒๕ เรียบร้อยแล้ว
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“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

           ต่อหน้า ๕

รอบรั้ว วปค.
  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

        วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภตั  อธบิดกีรมการ
ปกครอง มอบหมายให้ นายส�าราญ นันทนีย์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานใน
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 โดยมี ร.ต.ต.หญิง 
สายสุนี ยมานันท์ ผู ้อ�านวยการโครงการ
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 
กล่าวรายงาน ณ โรงเรยีนนายอ�าเภอ วทิยาลยั
การปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

         วันศุกร์ที่  2  มิถุนายน  2560 
นายรณภพ เหลอืงไพโรจน์ รองอธิบดกีรม
การปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการ
ศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่
ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียน
ตราจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยมีนายส�าราญ นันทนีย์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ 
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4  อาคารส�านัก
อธกิาร วทิยาลัยการปกครอง อ�าเภอธญับรีุ 
จังหวัดปทุมธานี



๕
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     วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 นายส�าราญ นันทนีย์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีถวาย
ผ้าอังสะและเครื่องบริวารพระสีหภูมิบาล โดยมีคณะผู้
บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และนักศึกษาที่ก�าลัง
ศึกษาอบรมฯ ร่วมในพธีิ ณ หอพระสหีภมิูบาล วทิยาลยั
การปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

        วนัพธุที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายส�าราญ นนัทนีย์ 
อธกิารวทิยาลยัการปกครอง ในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศนูย์พฒันาบคุลากร
ฝ่ายปกครอง (วทิยาลยัการปกครอง) เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและ
ผูร้บัจ้าง การก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศนูย์พฒันา
บุคลากรฝ่ายปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) ครั้งที่ ๑๒ 
ณ ห้องประชุมส�านักงานสนามโครงการก่อสร้างฯ ผู้ร่วม
ประชมุประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจการจ้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ผู้ควบคุมงานจากกรม
โยธาธิการและผงัเมอืง ตวัแทนผูร้บัจ้าง และผูเ้กีย่วข้อง ใน
การประชมุเป็นการพจิารณาตรวจรับงาน  งวดท่ี ๑๑ งวด
ที ่๑๓ และงวดที ่๑๔ รายงานความคบืหน้าผลการด�าเนนิ
การก่อสร้าง และพิจารณาหารือแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการก่อสร้าง

         วันพฤหัสที่ 25 พฤษภาคม 2560
ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู ้ว ่าราชการ
นครนายก ให้เกยีรตมิาบรรยายพเิศษให้กบั
นักศกึษาหลกัสตูรเสมยีนตราจงัหวดั ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียน
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
วทิยาลยัการปกครอง อ�าเภอธญับรุ ีจงัหวดั
ปทุมธานี
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“พุทธภูมิพล ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
เขียนโดย ดนัย  ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์  และคณิตา  หอมทรัพย์  สำานักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ     
   แม้จะมีผู้กล่าวกันมากมายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นพระโพธิสัตว์    แต่พระองค์
ท่านไม่เคยตรัสบอกผู้ใดเลย ว่าพระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิหรือเป็นพระโพธิสัตว์ที่บ�าเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณ
หรือไม่ แต่จากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงท�านั้น ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์อย่าง
แท้จริง และเป็นพระบารมีที่เป็นรูปธรรมมากกว่าคนที่เอ่ยปากปรารถนาพุทธภูมิเสียอีก 

“ดิจิทัลเปลี่ยนโลก” 
เขียนโดย Eric  Schmidt  จัดพิมพ์โดย โพสต์บุ๊กส์
   อินเทอร์เน็ตคือหนึ่งในไม่กี่อย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 
จากจุดเริ่มต้นที่ใช้เป็นช่องทางส�าหรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างคอมพิวเตอร์   กลายมาเป็นช่องทางส�าหรับการแสดง
ออกและปลดปล่อยพลังงาน ของมนุษย์ในหลากหลายแง่มุม
ชนิดไม่มีสิ้นสุด มันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และอยู่ในสภาวะของ
การเปลี่ยนรูปอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนขึ้นทุกวินาทีที่ผันผ่าน 
และเราเพิ่งจะเริ่มประจักษ์ถึงผลกระทบของมันในระดับโลก

“ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นแค่เรื่องใหม่ที่เราต้องเจอ”
เขียนโดย ธีรศานต์  สหัสสพาศน์  สำานักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
             คนเรานั้นหากจะประสบความส�าเร็จ ย่อมต้องผ่านการเคี่ยวกร�า อุปสรรค
ขวากหนามที่ผ่านมาในชีวิตคือบททดสอบ ซึ่งแต่ละบทย่อมท�าให้ชีวิตแข็งแกร่ง และยุค
นี้เป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นคนดีด้วย และการเป็นคนเก่งและคนดีนั้นต้องผสม
ผสานคุณค่าดี ๆ ของคนแต่ละวัยให้บูรณาการในตัวเราอย่างผสมกลมกลืน ต้องรู้จักวางตัว
ให้รู้จักกาลเทศะ รู้จักวิธีชนะมิตรและจูงใจคน  เอาชนะจุดด้อยและชูปมเด่นของตนเอง 
และเมื่อมีแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปัน 

 ยี่โถ...ชวนอ่าน     
สะวีวรรณ์ จํารัสไว 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

ทำ�ความรู้จัก�“ดอกดารารัตน์”�ดอกไม้จันทน์�
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ�
ในหลวงรัชกาลที่�๙

พบ...บรรณาธิการ

       ดอกไม้ที่มีความหมายสูงค่า “ดอกดารารัตน์” หรือภาษาฝรั่ง ดอกแดฟโฟดิล
( Daffodil ) หรือที่ตั้งเป็นภาษาไทยเรียกว่า ” ดอกดารารัตน์ ” ซึ่งเป็นดอกไม้ของ
ประเทศเมืองหนาว มีชื่อภาษาไทยว่าดอกดารารัตน์ ที่มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ ค�าว่า 
ดารา หมายถึง ดวงดาว นั่นคือสิ่งท่ีอยู่สูงสุด ส่วนค�าว่า รัตน์ แปลว่า แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า                                                                                    
       ครั้งหนึ่งสมเด็จพระราชินีเสด็จมาที่ดอยอ่างขาง พระองค์ทอดพระเนตรเห็นดอก
ดังกล่าวที่ปลูกกันอยู่    จึงทรงโปรดให้จัดดอกไม้นั้นใส่แจกันประดับบนโต๊ะเสวย ข้า
ราชบริพารก็จัดเตรียมให้ตามพระราชประสงค์ ก่อนที่สมเด็จฯ ท่านจะทรงเล่าถึงความ
ผูกพันของพระองค์กับดอกไม้ชนิดนี้ให้ผู้ตามเสด็จได้ฟัง  เมื่อครั้งท่ียังมิได้ราชาภิเษก
สมรส ขณะน้ันพระราชิน ีหรอื ม.ร.ว.หญงิสริกิิติ ์กิตยิากร ทรงประทบัอยูท่ีป่ารสี เนือ่งจาก
พระบิดาของพระองค์เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจ�าฝรั่งเศส ในขณะที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่าง
ครั้งใดในหลวงก็มักจะขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียนพระราชินี
อยู่เสมอ ทุกครั้งที่ในหลวงเสด็จมา ก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์
น�ามาให้เป็นประจ�าก็คือดอกไม้สีเหลืองดังกล่าวนี้เอง ดอกไม้นี้มีชื่อว่า   แดฟโฟดิล
(Daffodil)
         ดอกแดฟโฟดลิ นยิมใช้มอบให้แก่คนทีรั่ก เพือ่บอกว่า ไม่เคยต้องการส่ิงใดตอบแทน 
อีกทั้ง ยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง  อีกทั้งดอกยังมีสี
เหลืองสดซึ่งเป็นสีประจ�าวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9 อีกด้วย
                                      ที่มา : http://home.sanook.com/12461/ดอกดารารัตน์

              ส�าราญ นันทนีย์
      อธิการวิทยาลัยการปกครอง

    จดหมายข่าว “วถีิธญับรุ”ี ฉบบัเดอืน กรกฎาคม 
2560 เข้าสู่การด�าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 
ชองปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 แล้วนะครับ
หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีทางวิทยาลัยการปกครอง
ทยอยเปิดการศึกษาอบรมในปีนี้เกือบครบแล้ว  
อาทิ หลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตรจ่า
จังหวัด หลักสูตรป้องกันจังหวัด หลักสูตรปลัด
อ�าเภอหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายบริหารงานปกครอง 
หลกัสตูรเสมยีนตราอ�าเภอ และหลกัสตูรเสมยีน
ตราจังหวัด เป็นต้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม 

2560 นีม้กีารศกึษาอบรม ได้แก่ หลกัสตูรปลดั
อ�าเภอ รุ่นที่ 224 และ รุ่นที่ 225 ระหว่างวัน
ที่ ๓ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม 2560  
          ส่วนเนื้อหาในเล่มเราพยายามคัดสรร
ส่ิงท่ีมปีระโยชน์มาเล่าให้ผู้อ่านและหวงัว่าได้รบั
ความรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของวิทยาลัย
การปกครองต่อ ๆ  ไป   แล้วพบกนัใหม่สวัสดคีรบั


