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วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชา (บาลี:

อาสาฬหปูชา) เป็นวันส�ำคัญทางศาสนา
พุทธและวันหยุดราชการในประเทศไทย
ค�ำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก “อาสาฬห
ปูรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญ
เดื อ นอาสาฬหะ” อั น เป็ น เดื อ นที่ สี่ ต าม
ปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ
เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่ง
มั ก จะตรงกั บ เดื อ นกรกฎาคมหรื อ เดื อ น
สิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน
ก็ให้เลื่อนไปท�ำในวันเพ็ญเดือน 8 หลัง
แทน วันอาสาฬหบูชาได้รบั การยกย่องเป็น
วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก
เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปีก่อน
พุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตน
สู ต ร แก่ ปั ญ จวั ค คี ย ์ การแสดงธรรม
ครั้ ง นั้ น ท� ำ ให้ พ ราหมณ์ โ กณฑั ญ ญะ 1
ใน 5 ปั ญ จวั ค คี ย ์ ประกอบด้ ว ย โกณ
ฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ
อัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของ
พระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือ
บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน
ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของ
พระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระ
สาวกและภิกษุองค์แรกในโลกและท�ำให้ใน
วันนัน้ มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบรู ณ์
เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า
พระธรรมและพระสงฆ์ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง
ท�ำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ
วันพระธรรมจักร อันได้แก่วนั ทีล่ อ้ แห่งพระ
ธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้ง
แรก และ “วันพระสงฆ์” คือวันทีม่ พี ระสงฆ์
เกิดขึน้ เป็นครัง้ แรก และจัดว่าเป็น”วันพระ
รัตนตรัย” ในปี พ.ศ. 2501 การบูชาใน
เดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาจึงได้เริม่ มีขนึ้
ในประเทศไทย ตามที่คณะสังฆมนตรี ได้
ก�ำหนดให้วันนี้เป็นวันส�ำคัญทางพระพุทธ
ศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
เมื่อ พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรีได้
มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันส�ำคัญ
ทางศาสนาพุทธในประเทศไทย ตามค�ำ
แนะน�ำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุ
จารี) โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็น

ประกาศส� ำ นั ก สั ง ฆนายกเมื่ อ วั น ที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ก�ำหนดให้วัน
อาสาฬหบู ช าเป็ น วั น ส� ำ คั ญ ทางพุ ท ธ
ศาสนาพร้อมทั้งก�ำหนดพิธีอาสาฬหบูชา
ขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ส่วน
ในต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทอื่น ๆ ยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ
วันอาสาฬหบูชา
เป็นวันส�ำคัญใน
พุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะ
อธิษฐานว่าจะพักประจ�ำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง
ตลอดระยะเวลาฤดู ฝ นที่ มี ก� ำ หนดระยะ
เวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติ
ไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือภาษาปาก
ว่า จ�ำพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน,
“จ�ำ” แปลว่า พักอยู่) การเข้าพรรษานี้ถือ
เป็นข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับพระสงฆ์โดยตรง พระ
สงฆ์จะไม่จำ� พรรษาไม่ได้ เนือ่ งจากรูปใดไม่
จ�ำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏ ตามพระ
วินัย การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่
วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือ
เดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิน้
สุดลงในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 11 หรือวัน
ออกพรรษา ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาล
ทางศาสนาพุทธที่ส�ำคัญเทศกาลหนึ่งใน
ประเทศไทย โดยมีร ะยะเวลาประมาณ
3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษา
เป็ น วั น ส� ำ คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาที่ ต ่ อ
เนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา(วันขึ้น 15
ค�่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้ง
พระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอด
ประเพณีปฏิบตั กิ ารท�ำบุญในวันเข้าพรรษา
มาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย สาเหตุที่
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจ�ำพรรษาอยู่
ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือน
แก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์
ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไป
ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความ
ยากล�ำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความ

วันเข้าพรรษา

วิทยาลัยการปกครอง

เสียหายจากการอาจเดินเหยียบย�่ำธัญพืช
ของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่ว งเวลาจ� ำ พรรษา
ตลอด 3 เดือนนัน้ เป็นช่วงเวลาและโอกาส
ส�ำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จ�ำ
พรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่
ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย
จากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะสงฆ์ด้วยในวันเข้าพรรษา
ละช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน
พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอัน
ดีที่จะบ�ำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดท�ำบุญใส่
บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษ
จากวันส�ำคัญอื่น ๆ คือ มีการถวายหลอด
ไฟหรือเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน�้ำฝน
(ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อให้
พระสงฆ์ได้ใช้สำ� หรับการอยูจ่ ำ� พรรษา โดย
ในอดีต ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อ
อายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชา
อุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จ�ำพรรษา
ตลอดฤดู พ รรษากาลทั้ ง 3 เดื อ น โดย
พุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชา
อุปสมบทเพื่อจ�ำพรรษาตลอดพรรษากาล
ว่า “บวชเอาพรรษา” นอกจากนี้ ในปี
พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้า
พรรษาเป็น “วันงดดืม่ สุราแห่งชาติ” เพือ่
รณรงค์ให้ชาวไทย ตั้งสัจจะอธิษฐานงด
การดืม่ สุราในวันเข้าพรรษาและในช่วง 3
เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/
วันอาสาฬหบูชา
https://th.wikipedia.org/wiki/วันเข้าพรรษา
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“มองอาเซียน ๓๖๐ องศา”
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก(อีอีซี)

ตอน

ในช่วงนี้ ค�ำว่า “อีอีซี –EEC” จะได้
ยินกันบ่อยจากนักวิชาการ ข่าวสารเกีย่ ว
กับเศรษฐกิจการลงทุน ท�ำให้ค�ำนี้มีความ
น่าสนใจว่า คืออะไร ส�ำคัญอย่างไร และ
มีผลอย่างไรกับคนไทย
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
(อังกฤษ: Eastern Economic Corridor)
หรือ EEC เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจัด
ตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีในพ.ศ. 2558
โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว
(ประมาณปี 2525) ในช่วงรัฐบาลของ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่รัฐบาลได้
ก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ช่ ว ยกั น ขั บ
เคลื่อนการลงทุนครั้งใหญ่ ในบริเวณเขต
พื้ น ที่ ช ายฝั ่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก หรื อ
Eastern Seaboard โดยจัดให้เป็น “วาระ
แห่งชาติ” ทีท่ กุ คนจะมาร่วมกันพัฒนา สร้าง
ท่าเรือพาณิชย์น�้ำลึกแห่งแรกของประเทศ
บริเวณแหลมฉบัง และใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็น
ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมส�ำคัญต่าง ๆ
ทัง้ ในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบริเวณ
มาบตาพุด ตลอดจนอุตสาหกรรมยานยนต์
ในเขตชลบุ รี เพื่ อ กระจายความเจริ ญ ไป
สู่ภูมิภาค พลิกภาคตะวันออกของไทยให้
กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส�ำคัญ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนา
เชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความส�ำเร็จมาจากแผน
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard โดยในครั้งนี้ รัฐบาลของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเป้าหมายหลัก
ในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริม การ
ลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม
ของประเทศเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
และท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ของไทยเติ บ โตได้ ใ น
ระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยก
ระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับ
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการ
ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
นโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
สาเหตุ ที่ เ ราต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่
ชายฝั่ งภาคตะวันออกรอบใหม่ ก็ เพราะ

สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
รอบ ๆ ตัว ก�ำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดขึ้นของ AEC ที่เข้า
มาเป็นตลาดเดียวกัน ฐานการผลิตเดียวกัน
ด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน ตลอด
จน การเกิดขึ้นของ ห่วงโซ่การผลิตระดับ
ภูมิภาค อันเป็นผลมาจากความสะดวกด้าน
การคมนาคมขนส่งที่ดีขึ้นในช่วง 10 ปี ที่
ผ่านมา ซึ่งเชื่อมโยงไทยเข้ากับจีนตะวันตก
(คุนหมิง) และจีนตอนใต้ (นานนิง) กับ สปป.
ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ท�ำให้บริษทั
หลายแห่งซึ่งเคยตั้งโรงงานการผลิตอยู่ใน
ไทย เลือกที่จะย้ายโรงงานบางส่วนไปตั้งอยู่
ในพื้นที่เพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุน
ช่ ว ยให้ สิ น ค้ า ของเขาที่ ผ ลิ ต ใน ASEAN
สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor) ในพื้นที่
3 จังหวัด ภาคตะวันออก มีการประกาศ
เขตส่งเสริมใน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก: เมืองการบินภาคตะวัน
ออก (Special EEC Zone: Eastern
Airport City ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6,500 ไร่
บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อยก
ระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลาง
การบิน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารในอีก 5 ปีข้างหน้า ที่คาดว่าจะ
มีมากถึง 15 ล้านคน/ปี และจะเพิ่มความ
สามารถในการรองรับเป็น 35 ล้านคน/
ปี ในอีก 10 ปี และ 60 ล้านคน/ปี ในอีก
15 ปีข้างหน้า
2. เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor of Innovation:
EECi) ตั้ ง อยู ่ ใ นบริ เวณวั ง จั น ทร์ วั ล เล่ ย ์
จ.ระยอง พื้นที่ 3,000 ไร่ และบริเวณ
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา
วิทยาลัยการปกครอง

จ.ชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 120 ไร่ เพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยการ
พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
3.เขตส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจทิ ลั (Digital Park Thailand:
EECd) ตัง้ อยูท่ ี่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนพืน้ ที่
709 ไร่ เพื่อขยายและปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูล (Data Hub) ของอาเซียน
4. นิคมอุตสาหกรรม Smart Park อยู่
ที่ จ.ระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 1,466 ไร่
5. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรน์
ซีบอร์ด 4 อยู่ที่ จ.ระยอง ครอบคลุมพื้นที่
1,900 ไร่
นอกจากนี้ยังได้มีการอนุมัติโครงการ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคม
ขนส่งที่ส�ำคัญ ได้แก่ การศึกษา
ระบบราง (รถไฟความเร็วสูง
สายตะวันออก แอร์พอร์ต เรล
ลิงก์ ส่วนปัจจุบันและส่วนต่อ
ขยาย และรถไฟฟ้าสายสีแดง)
เพือ่ เชือ่ มโยง 3 สนามบิน ได้แก่
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา
และมีการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึก
หลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังระยะ
ที่ 3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ ทั้งยังมีการพัฒนาโครงข่าย
รถไฟเชื่อมโยง 3 ท่าเรือ และพัฒนาระบบ
การจัดการขนส่งแบบบูรณาการทั้งรถไฟ
และท่ า เรื อ แบบไร้ ร อยต่ อ (Seamless
Operation) ซึ่งเป็นโครงการหลักของ อีอีซี
ที่ต้องการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับโลก
มองในภาพรวมถึงปัจจุบัน การขับ
เคลื่ อ นระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งเต็ ม ที่ จ ากภาค
รัฐ เห็นได้จากการมาคุมนโยบายด้วย
ตนเองของนายกรัฐมนตรี การให้ความ
สนใจเข้าร่วมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย 3
จังหวัดจากภาคเอกชน และการตื่นตัวของ
ประชาชนในพืน้ ที่ เนือ่ งจากพืน้ ทีภ่ าคตะวัน
ออกเป็ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศ การได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
จะท�ำให้มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของชาติ
อาเซียนด้วยความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน
เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : www.eeco.or.th
: www.thairath.co.th
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง
“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”
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ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

ร้อยตํารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 232 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยมี นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน
และมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำ�เภอธัญบุรี ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์
ผู้อำ�นวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วม
ในพิธีฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร

รองอธิบดีกรมการปกครอง
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 233 เมื่อวันที่
11 มิถุนายน 2561 และเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ปลัดอำ�เภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2561 ณ โรงเรียนปลัดอำ�เภอ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยมี นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายอาวุธ
วิเชียรฉาย นายอำ�เภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ

นายสำ�ราญ นันทนีย์

อธิการวิทยาลัยการปกครอง
เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ พร้อมทั้งได้เป็น
ประธานในพิ ธี ม อบและประดั บ เข็ ม เครื่ อ งหมายวิ ท ยฐานะให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 77/2561 ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์
การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2561 และเป็นประธานในพิธีมอบและประดับเข็มเครื่องหมาย
วิทยฐานะให้แก่นักศึกษาหลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 78/2561 ณ วิทยาลัย
การปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยการปกครอง
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วิทยาลัยการปกครอง

๗

ยี่โถ... ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“การพัฒนาอินทรียสังวร”
เขียนโดย สุภีร์ ทุมทอง
จัดพิมพ์โดย ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
หากอินทรียสังวรไม่มี ไตรสิกขาก็ไม่มี ในทาง
ตรงกันข้าม หากมีอินทรียสังวร ไตรสิกขาจึงมี
เปรียบเหมือนตันไม้ หากกิง่ และใบโดนท�ำลายแล้ว
ส่วนอื่น ๆ ของต้นไม้ก็ย่อมไม่มีความบริบูรณ์ แต่
หากกิ่ง และใบสมบูรณ์ ส่วนอื่น ๆ ของต้นไม้ก็
พลอยบริบูรณ์ไปด้วย

“พรีเซนต์ขั้นเทพ”
เขียนโดย เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
และชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์
จัดพิมพ์โดย ซีเอ็ดยูเคชั่น
การน�ำเสนอต่อหน้าชุมชน หรือการพูดในที่
สาธารณะ เป็นทักษะทีส่ �ำคัญและจ�ำเป็น ถ้ามีทักษะ
การน�ำเสนอที่ดี มันก็จะเป็นสินทรัพย์ หากไม่ดี ก็
เสมือนเป็นหนีส้ นิ เพราะทักษะนีจ้ ะอยูก่ บั เราไป ๕๐
หรือ ๖๐ ปี เลยทีเดียว...

“ขับเคลื่อนกลยุทธ์”
เขียนโดย ลอเรนซ์ จี. เรบินิเอก
จัดพิมพ์โดย ซีเอ็ดยูเคชั่น
หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอแนวทางการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผลตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบกระบวนการ ทั้งการปฏิบัติการระยะสั้นร่วมกับแผนระยะยาว
การก�ำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การก�ำกับดูแล ค่าตอบแทนจูงใจ และ
การควบคุมที่มีประสิทธิผล รวมทั้งปรับปรุงการประสานงาน ณ
“จุดปฏิบัติการ” ทั่วทั้งองค์กร
วิทยาลัยการปกครอง

๘

ดอลลาร์สงิ คโปร์

Singapore dollar
รหัส ISO 4217 SGD ใช้ใน สิงคโปร์
บรู ไ น เป็ น สกุ ล เงิ น ของประเทศสิ ง คโปร์
ดอลลาร์สิงคโปร์ย่อด้วยเครื่องหมายดอลลาร์
$ หรือ S$ เพื่อแยกจากเงินสกุลดอลลาร์อื่น ๆ
ดอลลาร์สงิ คโปร์แบ่งได้เป็น 100 เซนต์ เหรียญ
ที่ไม่ใช้บ่อย 1 เซนต์ เหรียญที่ใช้บ่อย 5, 10,
20, 50 เซนต์, 1 ดอลลาร์ ธนบัตรที่ใช้บ่อย
2, 5, 10, 50 ดอลลาร์ อัตราแลกเปลี่ยน 1
ดอลลาร์สิงคโปร์ = 24.03 บาท (อัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561)

และมีการเชื่อมโยงทางการค้าที่หลากหลายไป
ยังประเทศอื่น ๆ และภูมิภาคต่าง ๆ สิงคโปร์
จึงย้ายไปที่การตรึงสกุลเงินของตนกับตะกร้า
สกุลเงินที่มีการค้าที่มีการถ่วงน�้ำหนักและไม่
ได้เปิดเผยไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ.
2528 ซึง่ ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2513 กิจการหลาย
แห่งของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ด�ำเนิน
การ เกี่ยวกับการเงินของธนาคารกลางขณะ
ที่สิงคโปร์มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องมีความต้องการสภาพคล่องทางการ
เงิ น และการธนาคารที่
ซับซ้อนมากขึ้นจ�ำเป็น
ต้องมีการปรับปรุงกลไก
ทางการเงินเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการ
พัฒนานโยบายในเรื่อง
การเงินที่มีพลวัตและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
ของประเทศสิงคโปร์ในขณะนั้น ดังนั้นรัฐสภา
แห่ ง สิ ง คโปร์ จึ ง ได้ อ อกพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
เงินของสิงคโปร์เมื่อปี พ.ศ. 2513 ซึ่งท�ำให้
ธนาคารแห่งประเทศสิงคโปร์ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514 พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวส่งผลให้มีอ�ำนาจก�ำหนดองค์ประกอบ
การเงิน การธนาคารและสถาบันการเงินของ
สิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมาสิงคโปร์ได้
มีระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราที่มุ่งเน้นตลาด
มากขึ้นซึ่งได้รับการจัดประเภทเป็นกลุ่มการ
เฝ้าติดตามซึง่ เงินดอลลาร์สงิ คโปร์ได้รบั อนุญาต
ให้ลอยตัว (ภายใต้แบนด์วิธที่ไม่เปิดเผยของ
ความเท่าเทียมกันกลาง) แต่ได้รับการติดตาม
อย่างใกล้ชิดจากธนาคารกลางของสิงคโปร์
(MAS ) ซึ่งในทางทฤษฎีนี้จะช่วยให้รัฐบาล
สิงคโปร์สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งออกของสิงคโปร์
ยัง สามารถแข่งขันได้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2546 คณะกรรมาธิการการค้าเงินตรา
สิงคโปร์ (BCCS) ควบรวมกิจการกับธนาคาร
กลางสิงคโปร์ (MAS) ซึ่งเข้ารับหน้าที่ในการ
ออกธนบัตร

ประวัติเกี่ยวกับสกุลเงินสิงคโปร์
ระหว่างปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1845) - พ.ศ.
2483 (ค.ศ.1939) สิงคโปร์ใช้สกุลเงิน Straits
dollar (สกุลเงิน US ดอลลาร์) แทน มาเลย์
ดอลลาร์ และในปี พ.ศ.2496 (ค.ศ. 1953)
เงินมลายูและเงินบอร์เนียวของประเทศอังกฤษ
ซึ่งออกโดยคณะกรรมาธิการด้านเงินตรามาลา
ยาและบอร์เนียวของอังกฤษซึ่งสิงคโปร์ยังคง
ใช้สกุลเงินร่วมเมื่อเข้าร่วมมาเลเซียในปี พ.ศ.
2506 (ค.ศ. 1963) และสองปีหลังจากการ
ขับไล่และเป็นเอกราช ออกจากมาเลเซียในปี
พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) สหภาพการเงิน
ระหว่างมาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน ก็พังทลาย
ลงสิงคโปร์จงึ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมาธิการด้านเงิน
ตราสิงคโปร์เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2510
ได้ออกเหรียญและธนบัตรครั้งแรกแต่อย่างไร
ก็ตามเงินดอลลาร์สิงคโปร์ยังอัตราแลกเปลี่ยน
เทียบเท่ากับริงกิตมาเลเซีย จนถึงปี พ.ศ. 2516
และยังคงมีการแลกเปลี่ยนเงินกับบรูไนได้ ใน
ตอนแรกเงินดอลลาร์สิงคโปร์ได้อิงค่าเงินกับ
ปอนด์สเตอร์ลงิ ของอังกฤษในอัตรา 60 เหรียญ
สหรัฐฯ = 7 ปอนด์ จนกระทั่งวิกฤติการเงินที่
เรียกว่า The Sterling Area due to the
Nixon Shock ในช่วงยุค 70 หลังจากที่เงิน ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Singaดอลลาร์สงิ คโปร์องิ กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็น pore_dolla
เวลาสั้น ๆ เมื่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์ขยายตัว

รรณาธิการ
พเดืบอ..น.บกรกฎาคม
2561 มีวัน

ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของปวงชนชาวไทย คื อ
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมอย่าง
ยิ่งใหญ่ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และต่างประเทศ อาทิ 1. การประดับ
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และประดับธงชาติไทย 2.การจัด
สถานที่ ล งนามถวายพระพรโดยตั้ ง
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พร้อมตัง้ โต๊ะหมูแ่ ละสมุดลงนามถวาย
พระพรส� ำ หรั บ ผู ้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ
ได้ ล งนามถวายพระพร 3.พิ ธี เ ปิ ด
โครงการ “จิตอาสาเพือ่ การพัฒนา
ล� ำ น�้ ำ กั บ ชี วิ ต บนวิ ถี แ ห่ ง ความพอ
เพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของ
ประชาชน” ฯลฯ
สําหรับการศึกษาอบรมช่วงเดือน
กรกฎาคม วิทยาลัยการปกครองจะ
เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ�ำตัวประชาชน สํานัก
ทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่
๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และรุ่นที่
๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม - ๓
สิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนหลักสูตรนาย
อ�ำเภอทีก่ ำ� ลังศึกษาอบรม จะไปศึกษา
ดู ง านตามภู มิ ภ าคของประเทศไทย
เป็ น การให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจและ
ประสบการณ์จริงในแต่ละภูมิภาคให้
กับนักศึกษา แล้วพบกันใหม่ สวัสดี
ครับ
สําราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

