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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นพระชายาในสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร 'อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เป็นพระราชชนนีในสมเด็จ
พระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัล ยาณิว ฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ทร์,
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบด็บทร และ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชและเป็นพระอัยยิกาในสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกูร ^
พระองค์มพิ ระนามทีน่ ยิ มเรียกกันว่า สมเด็จยา ทัง้ นีพ้ ระองค์ยงั ได้
ประกอบพระราชกรณียกิจเยีย่ มราษฎรชาวไทยภูเขาทีอ่ ากัยในถิน่ ทรกัน ดาร
และได้พ ระราชทานความช่วยเหลือผานทางเฮลิคอปเตอร์พ ระทีน่ ง่ั เปรียบ
เสมิอนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามิวถิ ชี วี ติ ทีด่ ฃี น้ื ชาวไทยภูเชา
จึงถวายพระสมัญญานามว่า “แม่ฟ า้ หลวง”
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มิพระอาการทรุดลง เนือ่ งด้วยมิพระอาการแทรกซ้อนทางพระยกนะ (ตับ) และ
พุระวักกะ (ไต)'ไม่ทำงาน พระหทัย (หัวใจ) ทำงานไม่ปกติ ความดับพระโลหิต
ตํา่ ทำให้เกิดภาวะเป็นกรดในพระโลหิต คณะแพทยัได้ถวายการรักษาความผิด
ปกติของระบบต่าง ๆ รวมทัง้ การฟอกพระโลหิตด้วยเครองไตเทียมและกรอง
สารพิษพีง่ เกิดจากภาวะผิดปกติของพระยกนะ แต่พ ระอาการคงอยูใ่ นภาวะ
วิกฤต จนกระทัง่ เวลา ๒®.๑๗ น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จ
สวรรคต สิรพิ ระชนมายุ ๙๔ พรรษา
พระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มิพระนาม
เติมว่า สังวาลย์ (ไม่มนิ ามสกุล เนือ่ งจากพระราชบัญ ^ขนานนามสกุลเริม่ มิใน
ป พี .ศ .๒๔๕๖) เสด็จพระราชสมภพเมือ่ วันอาทีตย์ท ๒ ๑ตุล าคมพ.ศ.๒๔๔๓
ณ. จังหวัดนนทบุรเี ป็นบุตรคนที่ ๓ ในพระชนกชูและพระชนนีคำ มิพระภคินี
และพระเชษฐา ๒ คนชึง๋ ได้ถงึ แก่กรรมตัง้ แต่เยาว์วย คงเหลือแต่พระอนุชาอ่อน
กว่าพระองค์ ๒ ปีค อิ คุณ ถมยา พระชนกชู มิอาชีพเป็นช่างทอง เป็นบุตรชาย
ของคหบดี ชือ่ ชุม่ (แต่ไ'มท่ ราบนามชองมารดา) มิเชือ้ สายลืบมาจากผูด้ เี ก่าแถว
ติกขาว มินวิ าสสถานอยูใ่ กล้วดั อบงคาราม ผิงธนบุรี ส่วนพระชนนีคำ มิมารดา
ชือ่ ผา แต่ไม่ทราบนามของบิดา พระชนนีคำเป็นส'ตริทร่ี หู้ นังลือชืง่ หาได้ยากใบ
สมัยนัน่ จึงได้นำความรูน้ ม้ี าสอนสมเด็จพระศรีนคุ ริบทราบรมราชชนนี ด้วยพระ
อุปนิสยั ทีช่ อบการเรียนรู้ และการอ่านหนังลือตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ พระองค์จงึ
ทรงเป็นผูท้ ม่ี ไิ หวพริบ แ'ละเฉลืยวอลาดและเชือ่ ว่าเหส่าเคริอญาติฝา่ ยพระขนนี
ชองสมแจพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมเิ ชือ้ สายชาวเวียงจนทนํ เนือ่ งจาก
ทางครอบครัวนิยมรับประทานข้าวเหนียว ใบพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ ^ เจ้าฟ้ากัลยาณีวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชืง่ ให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับถิน่ ฐานเดีมชองครอบครัว คือ บ้านช่างทอง ซึง่ ตรงกับชุมชนขาวลาว
ด้านใต้ชองธนบุรี อับเป็นชุมชนชาวลาวทีม่ ชิ อ่ื เลืยงด้านผิมอื ช่าง แต่บจิ จุบนั
ชุมชนลาวตังกลาวได้ยา้ ยไป๋ยงั บ้านติทองรอบวัดสุทศั นุเทพวรารามในป็จจุบน้ ุ
ซึง่ อาจเป็นไปได้วา่ เครือญาติในพระนิพนธ์นน่ั อาจ'ลบื เชือ้ สายมาจากชาวลาวที่
เคยอาตัยอยูใ่ นชุมชนบ้านช่างทอุงด็เป็นได้
พระชนกชูได้ถงึ แก่กรรมตัง้ แต่พระองค์มพิ ระชนมายุ ๓ พรรษา และ ^
พระชนนีคำถึงแกกรรมเมือ่ พระองค์มพิ ระขนมายุเพียง ๙ พรรษา หลังจากนัน่
พระองค์ทรงอยูใ่ นความอุปการะของบ้าซ้วย พีส่ าวชองพระชนนีคำ ซึง่ มิอาชีพ
รับจ้างม้วนบุหรี่ และทำขนมชาย วันหนืง่ ญาติชองครอบครัวพระชนกชู มา
แนะนำพระชนนีคำ ให้นำสมเด็จพระศรีนครนทราบรมราชชนนี ไปฝากคุณ
จันทร์ แสงชูโต ซึง่ เป็นญาติและพระพีเ่ ลีย้ งใน สมเด็จพระราขป็ดจุ ฉา เจ้าฟ้าว
ไลยอลงกรณํ้ กรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรนิ ธร พระเชษฐภคินใี นสมเด็จพระมหิตลา
ธิเบศร อดุลยเดชวีกรม พระบรมราชชนก และพระ^ราชธิดาในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กับ สมเด็จพึ ระศรีสวรินทุ รี าบรมราชเทวี พระพัน
วัสสา'อยั ยิกาเจ้า เพีอ่ ถวายตัวเป็นข้าหลวง ในขณะนับ่ มิพระขนมายุเพียง ๗-๘
พรรษา

พระราชกรณียกิจ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทท่ี รง
มิตอ่ ชาวไทยและประเท'ศชาตินน่ั ใหญ่หลวงมาก เพราะตัง้ แต่ทรงเษกสมรสกับ
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ มิพระอุตสไหวิรยิ ะสูง
ใบการทรงงาบ เพีอ่ ประโยชน์สขุ ชองปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล้า'
ผู้สำเร็จราชการแทนพ'ระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระราช
ชนนีศรีสงั วาลย้เป็นผูส้ ำเร็จราชการแทนพระองค์ ในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จ'พระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆในหลายประเทศได้แก่
เวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๐๒) อินโดนีเซีย พม่า สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป (พ.ศ.
๒๕๐๓) ปากิสถาน สหพันธ์มลายู นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย (พ.ศ. ๒๕๐๕)
จีนและญีป่ นุ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออสเตรีย (พ.ศ. ๒๕๐๗) อังกฤษ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
อิหร่าน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา (พ.ศ. ๒๕๑๐) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ สมเด็จพ'ระ๊ ราชชนนีศรีสงั วาลย์ เป็นผูส้ ำเร็จราชการแทนพระองค์ (จาก
การปฏิบตั พิ ระราชภารกิจในฐานะผูส้ ำเร็จราชการแทบพระองค์ ต่อมาได้รบั
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”)
การแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
สมเด็จย่าทรงจัดตัง้ หน่วยและมูลนิธทิ ส่ี ำคัญชืน้ ดังนี้
๑. หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ๒ว.)
เป็น หน่วย'แพทย์อ าสาเคลือ่ นทีไ่ ปในถิน่ ทุรกัน ดาร ประกอบด้วย แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และสมาซิก
สมทบอีกคณะหนืง่ ซึง่ ไม่ได้รบั ลืง่ ตอบแทน และ เนีย้ เลีย้ ง เงนเดีอ๋ น
๒. มูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตัง้ เมือ่
๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพีอ่ ทำขาเทียมและพระราชทานให้แก่ผพู้ กิ ารขา
ขาดทีย่ ากจนในชนบทโดยไม่เลือกเชือ้ ชาติ ศาสนา และไม่คดิ มูลค่า ซึง่ มูลนิธขิ า
เทียมฯ นี้ ทรงก่อตัง้ ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณีวฒ
ั นา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยพระองค์ทา่ นพระราชทานพระราชทรัพย์เป็น
ทุนประเติมในการก่อตัง้ มูลนิธแิ ละทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมคักล่ อ้ี กี ด้วย
๓. มูลนิธถิ นั ยรัก'ษทีโ่ รงพยาบาลคิรริ าชเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
เพีอ่ ใข้เป็นสถานทีต่ รวจวินจิ ฉัยเด้านม
๔. ทรงบริจาคเงินเพีอ่ สร้างโรงเรียนกว่า ๑๘๕โรงเรียน และทรงรับเอา
โครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์
๕. เสด็จเยีย่ มมหาวีทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการสวนพระองค์ เมือ่ ๑๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยการนึไ๋ ด้ทรงม้าเสด็จเยีย่ มชม “สวนบอก” มิ
ศ. บรรเจิด คติการ และ ศ. ระพี สาคริก กราบทูลรายงานอนืง่ ในุขณะเสด็จอยู่
ในมหาวีทยาลัยนี้ สมเด็จพระราชชนนีทรงพอพระทัยเป็นอย่างยีง่ ^ ถึงกับรับลัง
กับ ผูต้ ดิ ตามว่า“เกษตรนี้น ่าอยูจ่ ริง ๆฉัน ควรจะได้ม าเยี่ยมทีน่ ต่ื ง้ั นานแล้ว..
การอนุรักษธรรมชาติ และสิงแวดล้อม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นพระราชวงค์ทโ่ี ปรดุ
ธรรมชาติมาก ทรงสร้างพระตำหนักดอยตุง ชืน้ บริเวณดอยตุง เนีอ้ ที่ ๒๙ ไร่
๓ งาน ทีบ่ า้ นอีกอ้ บ้ากล้วย อำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยพระราช
ทรัพย์สว่ นพูระองค์เองในพืน้ ทีเ่ ช่าชองกรมบ้าไม้เป็นเวลานาน ๓๐ปี มิความสูง
กว่าระดับนํา้ ทะเลบ้านกลางบ้ระมาณ ๑,๐๐๐ เมตร โดยทรงเรียกพระตำหนก
นีว้ า่ บ้านที่ดอยตุง ทรงพัฒนาดอยตุง และส่งเสริมงานให้ชาวเขาอีกด้วย ตังนี้
๑. โครงการพัฒนาดอยตุง เมอปี พ.ศ. ๒๕๓๑
๒. พระราชทานกล้าไม้แก่ผตู้ ามเสด็จ และทรงปลูกบ้าด้วยพระองค์
๓. ทรงนำเมล็ดกาแฟพันธุอาราบิกา และไม้ดอกมาปลูก
๔. โครงการขยายพันธุIดย'วธิ เี พาะเลีย้ งเนีอ้ เยีอ่ หน่อไม้ฝรัง่ กล้วยไม้ เห็ด
หลินจือ สตรอเบุอริ่
๕. จัดตัง้ ศูนย์บำบัด และฟ้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ทีบ่ า้ นผาหมี
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวดเชียงราย
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทีท่ รงมิ
ต่อชาวไทยและประเทศช'าตินน่ั ใหญ่หลวงมาก ทรงมิพระอุตสาหวิรยิ ะสูงในการ
ทรงงาน เพีอ่ ประโยชน์สขุ ของปวงซับชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า
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ความร่วมมือ อาเซียน - สหรัฐฯ

ด้านการเมืองความมั่นคง อาเซียนและ

สหรัฐฯ เน้น ยํ้า ถึง ความสำคัญ ของการร่ว มมือ
กับประเด็นท้าทายต่าง ๆ ได้แก ความมั่นคงทาง
ทะเล รวมถึงการประมง เบบ การก่อการร้ายแล
แนวคิดสุดโต่งรุนแรง ความมั่นคงทางสุขภาพ การ
ค้ามฺนุษย การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และการ
เปลยนแปลงของสภาพภูมอากาศ
ด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและสหรัฐฯ มีการ
จัดทำแผนงาน”ความร่ว มมีอ ด้านการค้าและการ
ลงทุนภายใต้กรอบ ร^/\ผ - บ.ร. 7โล(ะเ6 ลกบ
เกV6ร■ ^:ทก6 ก1: โI'ลIาก6VV0โ^^ โ66ทก6ก1:
เป็น ประจำทุก ปี เพื่อ ขยายความร่ว มมีอ หาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน โดยสหรัฐฯ มี บ.ร. /\ร^/\ผ
^Xเวลกบ6บุ ^00ก01าา!0 ^ก5ล561าา6ก1: (^๓)
เ ก เ ป ล ซ ง เ ป ็ น ฃ อ เ ส น อ ภ ู า ย ใ ต - บ.ร.
11^;\ โดยมืส าระสำคัญ ฺท ี่เน้น การวางรากฐฺา น
สำหรับอาเซียนเพื่อเข้าสูความตกลงด้านการคาที่
มิมาตรฐานสูง ซึ่งป็จจุบณอาเซียนและสหรัฐฯ อยู่
ระหว่างการหารือเพื่อให้สามารถยอมรับหลํ้กการ
ร่วมกันได้ นอกจากนิ สหรัธฯ ได้จุ้ดตง ^0กก6^บ
06ทบ6โ ที่กรุงจาการ์ตา ภายฺใตข้อรัเริ่ม7 รงการ
-บ1 ^0กก6^บ” เพอให้เป็นจุดประสาน
งานด้านธุรกิจ พลังงาน นวัตกรรม และนโยบาย
ระหว่า งภาครัฐ กับ ภาคเอกซนของอาเซีย นและ
สหรัรฯ อีกทั้งยั๊งกำหนดให้สิงคโปร์และกรุงเทพฯ
เป็น รบโลบ65!^ ^0^ลป0ก ในเรองน โดยการ
ดาเนินงานของ 51:โล1:65!0 1-๐0ลป0ท จะอยู่ภ าย
ใต้การกากับดูแลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัรฯ
อนึ่ง การค้าระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ ในี้ปิ ๒๕๖๐
(ค.ค. ๒๐๑๗) มิม ูล ค่า ๒๔๘ พนลานเหรยญ
สหรัฐ โดยอาเซียนล่งออกไปสหรัฐฯ ๑๗๐ พน
ล้านเหรียญสหรัฐ และนาเข้าจากสหรัฐฯ ๗๘ พ้น
ล้านเหรียฌสหรัร
ด้านสงคมและวัฒนธรรม สหรัฐฯ ให้ความ
สำคัญ กับ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ยในภูม ิภ าค
ผ่า น*'การให้ค วามร่ว มมือ ในโครงการตาง ๆ
อาทิ การให้ท ุน การศึก ษาฟุล ไบรท์ โครงการ
'|'๐นก5 ร0น1:!า6ลรบ /Vร!ลก 16ลป6โร เก!บ!ลบ!V6
(V5^ทั้แI) ซึ่ง เป็น การรวมตัว ของผู้น ำเยาวชน
อายุระหิวาง ๑๘ - ๓๕ ปี ในอาเขยนทมฺความ
คดรเริ่มสร้างสรรค์ เพอิจ ัด การกับ ความทาทาย
สำคัญ ของภูม ิภ าคอาเซีย น นอกจากนี้ อาเซียน
การบริห ารจัด การและการบรรเทาผลจากมัย
พิบตทางธรรมชาติ และการจัดการทรัพ ยากรนํ้า
ผ่านความร่วมมิอในกรอบสหประซาชาติกรอบอนุ
ภูมิภาคและความร่วมมอระตับทวิภาคื
พฒนาการสาคบ่น
ก7 ประชุ่มสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัย
พิเศษในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความส้มพันธ

ตอน

อาเ#ยนกับประเทศค่เจรจา... ฬหรัรอเมริกา
ต่อจากฉบบที่แล้ว

อาเซียน-สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖0 (ค.ศ. ๒๐๑๗) ณ รน๓๓!โ แลแ ศูนย์การ
ประชุมนานาซาติฟิลิปปินส์ (?100 กรุงมะนิลา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีทรั๋มปิ ที่ได้
มาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้ง
แรก โดยมืประเด็นสำคัญ ดังนี้
(๑) สหรัฐฯ ยืนยันจะร่วมมือกับอาเซียน
ในการ^สริม ุส ร้างเสถึยรภาพ ความมันคง และ
ความมังคังไนภูม ิภ าคโดยอาเซียนขอให้ส หรัฐ ฯ
สนับ สนุน อาเขยนในประเด็น สำคัญ ๆ อาทิ
อาซญากรข้า มซาติแ ละการก่อ การรัา ย
การพัฒ นาเศรษฐฬิต ิจ ิท ัล การเสริม
สุร้างศัก ยภาพซองบุค ลากรด้าน ^I\/1ร1V1&ร การ
ส่ง เสริม การใซเทคโนโลยและนวัต กรรม และ
การส่ง เสริม ความร่ว มมือ ด้า นเสุา วัซ ิน และการ
สุ^'สุ'^ (^) สหรัฐฯ ยำถึงความสำศัญ ของการค้า
ทเปิต เลร เปนรรรม และตางตอบแทน (0}วุ6ก,
โล!!- ลกป I-6^I1วI-0^ล^ โเ-ลป6) โดยไม่ควร
มิป ระเทศใดเอาเปรีย บสหรัฐ ฯ ฝ่า ยเดีย ว^ (๓)
สห^ฯ ขอให้อาเซียน ช๐V^0ป: เกาหลีเหนือใน
ทุกด้าน เพราะถึอ เป็น ภัยคุก คามของโลก ขณะ
ทิอ าเซีย นประณามและแสดงความห่ว งกัง วล
อย่างยงต่อการทดลองขีป นาวุธ ของเกาหลีเหนือ
และประสงค์จ ะเห็น การแก1 ขปิญ ฺห าโดยสัน ติ
ทงสองฝ่ายเห็น พ้องถึงความสำคัญ ของกกูร
ผดุงไว้ซีงกฎและกติกาในทะเลจีนใด้ โดยยืดหลัก
บ(^^1-05 ๑๙๘๒ และสนับสนน'^ห้มิการเจรจา
^ 0 ^ เพือเสริมสร้างสันติสุขในพืนทื ไทยกล่าว
ถึงความสำคัญของสหรัฐฯ ในฐานะห้นส่วนทาง
ยุท ธศาสตร์ซีงสามารถร่วมมิอฺกับอาเซียนในการ
ธำรงไว้ซีงความมันคง มังคัง ยังยืนในภูมิภาค ไทย
ตระหนัก ถึง ความสำ/ญทางยุท ธศาสตร์ภ ูม ิภ าค
อินโด-แปซีฟิกทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความ
มั่นคง และสังคม และเห็นความสำคัญของการส่ง
เสรีมความร่วมมือทนำไปสู่ ความฟอมโยงของทั้ง
สองมหาสมุทรบนพื่นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกประเทศในภูมิภาค ^
^
^ การประชุมเจ้าหน้าทีอาวุโสอาเซียน สหรัฐฯ ครังที ๓๑^(๓๑รบ
- บ.ร. อ!ล๒506) ระหว่างวันทิ ๒-^๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ค.ศ.๒๐๑๘) ทีกรุงกัวลาสัมเปอร์ มิประเดนสำคัญ
ดังนื (®) ความมนคงทางทะเลฟ้น ประเด็น ที่ยัง
มิค วามห้าทาย โดยเฉพาะการทำประมงแบบผิด
กฎหมาย การขาดการรายงานและไร้การควบคุม
4,4^
ด้®ที'’''*า'’ง*^ม^"*'^^ม^ด้^*'’®^ สหรัฐฯ

ประเทศและไม่มิความขัดแย้ง (๔) สหรัฐฯ พร้อม
ให้การสนับสนุนการต่อด้านการก่อการร้าย การค้า
มนุษย์ การค้าส้ตว์ป่าการใช้อาวุธเคมิ และความ
มั่นคงทางไซเบอร์ (๕) สหรัฐฯ ประสงค์จะเพื่มพูน
การค้า การลงทุน ความเชื่อมโยงกับอาเซียนผ่าน
ศูนย์
00ทก60บ และจะเพื่มความร่วมมือ
กั้บอาเซียนในด้านนวัตกรรม เศรษฐกิจดีจิทัล 0
และ ๔บเา เกปนรบโ!ลเ โ!6V๐(นบ!๐ก (๖) สหรัฐฯ
ยินดีร่วมมือกับอาเซียนด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อืม
การประมงที่ยั่งยืน และการจัดการมัยพิบ ัติอย่าง
ต่อเนึ่อง
สถานะล่าสุด
การประชุมรั้ฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
มับ ประเทศคู่เจรจา (/\ร5;\ผ โ^อรบ-เฬ!ท!รบ6โ!ลI
0๐กบ6โ6ท06ร ผฺ!บเา อ!ล(๐ฐน6 โ’ลโบก6 โร:
?V!^+๑) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค.ศ.
๒๐๑๘) ที่สิงคโปร์ มิประเด็นสำคัญ ตังนี้
(๑) สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน
สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล รวมั่ถึงให้ความสำคึ๋ญ
กับความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยสหรัฐฯ แจ้งว่าจะ
เสนอร่า งแถลงการณ์ร ่ว มของผู้น ำวาด้ว ยความ
มั่นคงทางไซเบอร์ (^ร^;\ผ-บ.5.1ลลช6โร รบลบ6๓ 6กบ ๐ก ^V1ว6โร6^นโ!บV)ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนในเดอนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ค.ศ.
๒๐๑๘) (๒) อาเซียนและสหรัฐฯ เน้นการเสริม
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจผาน/Vรธ*\ผ-บ.ร.
^0กท6^บ เวโ๐5โล๓ ๓ 6 และให้ความสำคัญกับ
การพัฒนา อ!ฐ!บล1 ^00ก0๓)โ และ /ฬรเฬ^ร (๓)
สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความใกล้ชิด
ในระตับประซาซน ผ่านโครงการ ไ^ร^;\แ1 และ
การแลกเปลี่ย นทางวิช าการ และให้ค วามช่ว ย
เหลือ ด้า นมนุษ ยธรรมและการจัด การมัย พิบ ัต ิ
(๔) สหรัฐฯ สนับ สนุน ความเป็น ศูน ย์ก ลางของ
อาเซียนในืภูมิภาค (/\ร^;\ผ ^6กบโ^^!บฺV)ในอินโดแปซิฟ ิก เพิอ สร้า งอิน โด-แปซีฟ ิก ที่ม ส้น ติภ าพ
และเสถึยรภฺาพ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ จะจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อล่งเสริมความร่วมมื้อภายใด้แนวคิด
อินโด-แปซิฟิก จานวน ๑๑๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภูาพฺในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน - สหรัฐฯ ครั้งที่ ๖ (๖บเา /\ร6;^ผ บ.ร. รน๓๓!บ) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(คู.ศ. ๒๐๑๘) ที่สิงคโปร์ ซึ่งในการประชุมครั้ง
นี้ จะมิพ ิธีล ่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้
มับประเทศไทย
พัฒนาการของการเป็นหุ้นส่วนความร่วม
มือระหว่างอาเซียน กับ สหรัฐฯ ในอนา/เตคงจะ
เพื่มคุวามร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จาก
การพัฒนาแนวคิดอิน โด-แปซิฟ ิก^ ควรให้ความ การที่อาเซียนมิประชากร ๖๐๐ ล้านคน กับการ
สำคัญมับ ๓ ประเด็น คือ ความมันคงทางทะเล เป็น ภูม ิภ าคที่เป็น แหล่งอาหารของโลก รวมทั้ง
เศรษฐกิจและความเขีอมโยง และการเสริมสูร้าง ทรัพยากรต่าง ๆ อิกมากมาย
ขีดความสามารถและธรรมาภิบาล ใบขณะที่ไทย
เรียบเรียงโดย นายนพพร วีระกุล
มิความเห็น ว่าแนวคิดอินโด-แปซิฟิกควรให้ความ
ข้อมูลจาก : VVVVVV.กา/ด.^0.1:1า
สำคัญกับความเป็นแกนกลางของอาเซียน การใช้
: \/VVVVV.^560ก(|าฉ1ก61:
ประโยชน์จ ากกรอบ^และเป็น ประโยชน์ก ับ ทุก
วิท ยาลัยการปกครอง

: VVVVVV./3ค์^๙X๐/ฑ์

(5^ รสิธัเษชุรี

. | ^วิฟ โิ ยทัศ น์ ว ^ ^ ลัยการปกครอง

' Iเป *น ^ ถ า บ ้น แ ฟ '^ ภ า -ร เ^ ย น ร ู้

&ฬ&
ไ ^ ^ ^

ตามหภ้ ฑ6 ร ร ม า ภ ิ บ า ค ว า ม เ ป ็ น เ ส ิ ศ
ต้านภารพโฒนาบุต ภาฑรโห้ม ีฬ มรรภนะฬูง
1าตร'อง
"แอะมุ่งสู่ต าามเป็น ^าภอ”

พลเอกอนพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็น ประธานในพิธ ปิด การศึก ษาอบรมหลัก สูต รนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๕ และรุ่นที่ ๗๖ โดยมี ร.ต.ท.อาทิต ย์ บุญ ญะโสภัต อธิบ ดีก รมการ
ปกครอง กล่า วรายงาน ณ ห้องประชุม บัว หลวง ชั้น ๑๐ สำนกบริห ารการทะเบีย น กรมการปกครอง คลอง ๙ อำเภอสำลูก กา จังหวัด
ปทมธานี

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญณะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง

เป็น ประธานในพิธ ีเปิด การศกษาอบรมหลัก สูต รกำนัน ^ห ญ ่บ ้า น
รุ่นที่ ๑-๔/ ๒๕๖๒ รวม ๔ รุ่น โดยมีน ายเอกโอสถ รัก เอีย ด รองอธิก ารวิท ยาลัย
การปกครอง กล่า วรายงาน ณ หอประชุม อนุส รณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย
วิท ยาลัย การปกครอง อำเภอธัญ บุร ี จังหวัด ปทุม ธานี

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕
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วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
นายบุญธรรม เลิศสฃีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
^

’ บรรยายพิเศษให้ก บนัก สืก ษาหลัก สตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๕โดยมี
นายสำราญ นัน ทนีย์ อธิก ารวิท ยาลยการปกครอง และผ้บ ริห าเ
ของวิท ยาลั้ย การปกครอง ให้ก ารต้อ นรับ ณ ห้อ งประชุใ หญ่ ชั้น ๔
อาคารสำนัก อธิก าร วิท ยาลัย การปกครอง อำเภอธัญ บุร ี จังหัวัด
ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ร^ต.ท.อาทิตย์ บุณญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง

เปีน ประธานในพิธ ีเปิด ^รงัก ารปฐมนิเทศข้า ราชการบรรจุใ หม่
โดยมีร ้อ ยตำรวจโทภพชนก ซลานุ'เคราะห์ ผ้อ ำนวยการกองการเจ้า หน้า ที่
กล่า วรายงาน และมีน ายสำราญ นนทนีย์ อธการวิท ยาลัย การปกครอง
ตลอดจนผู้บ รีห ารชองกรมการปัก ครอง ร่วมในพิธีฯ พ ห้อ งประชุม อาคาร
,
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปิ มหาดใทย วิท ยาลัย การปกครอง อำเภอธัญ บุร ี จงหวัด ปทุม ธานี 1

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีฤรมการปกครอง

มาเป็น ประธานในพิธ ีป ระดับ เข็ม วิท ยจานะให้ก ับ นัก ศึก ษาหลัก สูต รนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๕ และรุ่นที่ ๗๖ หลัง จากนั้น ไต้บ รรยายพิเศษให้
กับ นัก ศึก ษา โดยมีน ายสำราญ นัน ทนี๊ย์ อธีก ารวิท ยาลัย การปกครอง กล่า วรายงาน และมีผ ู้บ รึ๋ห ารชองกรมการปกครอง ร่วมในพิธีและ
ร่ว มรับ พิง การบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนัก อธิก าร วิท ยาลัย การปกครอง อำเภอธญบุร ี วัง หวดปทุม ธานี
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ฝายนวัต กรรม

๓ วิธ ีแ ก้ป ้ญ หาแอปฯเด้ง แอปฯหลุด

บนสมารทโฟน /^กชโ0เ(ะเ

หากอาการ^ดิมยังปรากฏอยู่ ลองลบแอปฯ นัน้ ออกไป แล้ว
ดาวนโหลดมาติดตัง้ ใหม่ จากนัน้ ลองเปีดใช้งานอีกครัง้ ก็จะสามารถ
■ ใช้งานได้ปกติ
๒. ใซ้แอนดรอยด์แล้วแอปฯ เด้งหลุดมาหน้าโฮม แก้
อย่างไร?

มีสาเหตุมาจากหน่วยความจำ หรือ แรม \1\4 ในมีอถือของ
เราเหลือไม่ฌยี งพอ เพราะแต่ละเครือ่ งจะมี โ^/\(\/เ ทีจ่ ำกัด ซึง่ ป้ญหา
แรมไม่พอนี้ มักเกิดจากการทีเ่ ราเปิดแอปฯ หลาย ๆ แอปฯ พรอม
กันมากเกินไป ก็เลยทำให้ /ปฬ ไม่เพียงพอทีจ่ ะรันแอปฯต่อไปได้จงึ
เด้งออกวิธกี ารปัญหานี้ คือ ปิดแอปฯ ทีไ่ ม่ได้ใช้งาน โดยทำตามดังนี้

สมาร์ท โฟนเมื่อใช้ติดต่อกัน ไปนาน ๆ มัก จะเจอกับ ปัญ หาแอป
พลิเคซั่น หลุด หรือ เด้ง หรือ ค้าง ออกมาหน้า แอ๓ 6 โดยที่เราก็ไม่ร ู้ว ่า
สาเหตุเกิด จากอะไรกัน แน่
สาเหตุท ี่เป็น ไปได้อ าจจะเป็น ที่ด ัว แอปฯนั้น เกิด ทำงานผิด พลาด
หรือ อาจจะเกิด จฺา กการที่แ อปฯ นั้น เช้า กัน ได้ไ ม่ด ีก ับ มีอ ถือ ของเรา
หรือ บางทีเป็น ที่ร ะบบปฏิบ ัต ิก ารของสมาร์ท โฟนเราเองยัง ไม่ไ ด้
อัพ เดท รวมถึงตัวแอปๆ เองอาจจะยัง ไม่ไ ด้อ ัพ เดทเป็น เวอร์ซ ั่น ล่าสุด
^ ๑. กดปมพีง ก์ข ั่น ที่โ ขว์ห น้าต่างบนเครื่อ งทั้งหมดบนดัว เครื่อ ง
จึงทำให้แ อปฯนั้น ไม่ส ามารถใช้งานได้ เรามีว ิธ ีแ กไขปัญ หาอาการผด
ข่เมนี้ม ัก จะอยูช ้างซ้าย หรือ ช้างขวาของปมโฮมแล้ว แต่ร ุ่น แล้วแต่
ปกติ แอปฯ หลุด แอปฯ เด้งบนมีอ ถือ /^กฟโอฬู มาฝากกัน
ยี่ห ้อ
๑. มือถือแอนดรอยด์ เข้าใช้แอปฯ ไม่ได้ ทำไงดี?
^๒. เมื่อ กดแล้ว บนหน้าจอก็จ ะโขว์ว ่าเราเปิด ใช้ง านแอปฯ ใดอยู่
วิธ ีแ กไขเบื้อ งด้น คือ ให้ล องทำการบัง คับ ให้แ อปฯหยุด การ
ทำงาน จากนั้น เคลืย ร์แ คซและช้อ มูล ของแอปฯดูก ่อ นโดยวิธ ทำมีด ัง นี้ บัางทั้งหมด
๓. ทำการปิด แอปฯ ที่ไม่ได้ใช้ไปซะ หรือ เลือ ก 0๒ลโ ลแ ก็ได้
๔. จากนั้น ลองเช้า แอปฯ ที่เราจะใช้ง านอีก ที ก็จ ะสามารถรัน
ได้ต ามปกติ
๓. นอกจากนี้ย ัง สามารถใช้ว ิธ ีเคลีย ร์แ รมบนมือ ถือ โดยใช้
พีแ จอร์เคลีย ร์ (^ .VI สำหรับ มีอ ถือ แอนดรอยด์บ างรุ่น หรือ เลือ กใช้
แอปฯ เคลืย ร์แ รมอย่า ง ^^^6ลก6โ หรือ ^^6ลก VIล5เ:6โ หรือ โลร1:
?^6ช๐01: ก็จ ะหรือ อัป เดตระบบปฏิบ ัต ิก ารไป สัน นิษ ฐานว่า อาจจะ
*.
^สั^'
เกิด จากการที่ม ีอ ถือ ของคุณ ไม่ส ามารถเช้า กัน ได้ก ับ แอปๆ ดัง กล่าว
สเปคมีอ ถือ อาจสูง ไม่พ อที่จ ะรัน แอปๆ นั้นได้ ซึ่ง วิธ ีก ารแก้ไ ขก็ค ือ
ต้อ งรอให้ผ ู้พ ัฒ นาแอปาทำการปรับ ปรุง และอัป เดตให้ใ ช้ง านได้ค รับ
]โ * ^ ■

เริม่ แรกให้ไปที่ เมนูการตุงค่า (561:1:๒ฐ)
๒. กดเลือก เมนูแอใ.)พลืเคซัน่ (/\[ว[วร)
๓. กดเลือก แอปา ทีม
่ ปี ญ
ั หา ในรูป่ ดัวอย่างด้านล่างคือแอปา
เ500ฐ16 □ าโ0๓6
๔^.มองหา ข่เมบังคับหยุด (โ0๓6 0๒56) ทีอ่ ยูช่ า้ ง ๆ ข่]มถอน
การติดตัง้ (บกเกร1ลแ) แล้วกด ๑ ครัง้
๔. มองหา แถบเมนูหน่วยความจำ (51:01'3ฐ6) กดเช้าไปแล้วกด
ปฺมเคลืยร์แคซ (^^6^โ ^^^[า6) และ ปมเคลียร์ขอมูล (^^6^โ (ย่ล1:ล)
๖. ทดลองเปิดแอปา อีกครัง้ เพือ่ ดูวา่ ปัญหาดังกล่าวถูกแก้ไข ที่มา .- Iา1า:|ว://VVVVVV.!1:กธ\/V5๒๔^^^5.^0Iา^ไ/๒0(^)๘/0๘/0ก^I|■ 0I^I-&I'I'0|■ /
แล้วหรือยัง
๑.

วิท ยาลัยการปกครอง
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หัว ใจของการพัฒ นาองค์ก รคือ การจัด การทรัพ ยากร
มนษย์ หากองค์ก รใดมีท รัพ ยากรบุค คลที่เ ข้ม แข็ง องค์ก ร
นั้น ย่อ มมีป ระสิท ธิภ าพในการบริห าร เพราะอนาคตของ
องค์ก รอยู่ใ นกำมือ พนัก งาน องค์ก รจะ^ เติบ โต มั่น คง
หรือ ล่ม สลายอยู่ท ี่ค นคิด คนจัด การทั้ง สิ้น และจะจัด การ
อย่า งไร หนัง สือ เล่ม นี้ม ีค ำตอบ...

‘‘กลยูท ธ์ค ือ อะไร’’
เรียบเรึ๋ยงโดย วิพุธ อ่องสกุล
สำนักพิมพ์บัวเงิน

๗

มนษย์
แนวกางใหม่

-1^(08*) {แ ....... - .-)'^ผ5ก116เ84ษ6

^ น ั^ ^ ^ '^ 151

^ กลยุก8
1 คือ0: ธ
I
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กลยุท ธ์ค ือ การค้น หาวิธ ีก ารในการสร้า งคุณ ค่า
ภายใต้ส ภาวะการแข่ง ขัน และการหาวิธ ีก ารเก็บ คุณ ค่า ดัง
กล่า วไว้ก ับ องค์ก รเองและกลยุท ธ์ค ือ สิ่ง ที่อ ธิบ ายวั้ธ ีก ารที่
องค์ก รจะตอบสนองต่อ การแข'งขัน และสามารถ มีผ ล
การดำเนิน การที่เ ป็น เสิศ

“เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร”
เขียนโดย สรีรัตน์ ทองอินทร์
สำนักพิมพ์บสคิต
การสื่อ สารต้ว ย ๓ ลแ ภาษาอัง กฤษ มีค วามสำดัญ
แ ล ะ จ ำ เป ็น ต ่อ ท ุก อ ง ค ์ก ร น อ ก จ าก จ ะ ก 'อ ใ ห ้ เกิด
ประสิท ธิผ ลของงานธุร กรรมต่า ง ๆ แล้ว ยัง นำมาซึ่ง ความ
ประหยัด รวมทั้ง ความสามารถในการแข่ง ขัน และความ
เจริญ ก้า วหนัา ต่อ ไปไต้อ ย่า งมั่น คงและการเขีย น 5 -๓ ล11
ภ าษ าอ ัง ก ฤษ อย่า งมือ อาชีพ ถือ เป ็น ความส าม ารถห ลัก
อีก อย่า งห น งของคน ท ำงาน ใน องค์ก รยุค ให ม่ อย่า งไม'
สามารถหลีก เลี่ย งไต้
วิทยาลัยการปกครอง
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อีก ๘ รุน่ รวมผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม
๑,๕๐๐ คน
^สำหรับเนีอ้ หาภายในจดหมายข่าว
ฉบ้บนีป้ ระกอบต้วยข่าวความเคลือ่ นไหว
ของการดำเนิน งานของวิท ยาลัย การ
ปกครอง ความรูท้ างวิชาการและเทคนิค
การใข้งานทางคอมพิวเตอร์/โทรกัพท์
สำหรับปีนีเปินปีที ๓ ทีจดั อบรม เริมจัด ต่าง ๆ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
อบรมตัง้ แต่ตน้ เดือนนี้ โดยอบรมทีส่ ว่ น
กลาง ๘ ร่น และอบรมในส่วนภมิภาค
สำราญนันทนีย์

สวัสดีครับ...เริม่ ปีงบประมาณใหม่
๒๕๖๒ วิทยาลัยการปกครองก็เริม่
๐ป' การศึกษาอบรมของปีงบประมาณ
ใหม่เซ่นกัน โดยเริม่ ทีห่ ลักสูตรกำนัน
ผูใ้ หญ่บ า้ นก่อ นเนือ่ งจากต้อ งจัด การ

อธิการวิทยาลยการปกครอง

การเลือ กตั้ง ส.ส. ครั้งแรกของโทย

มีสมู าซิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ หมด ๑ คน แต่การเลือกตัง้
ครัง้ นัน้ เป็น '‘‘การเลือกตัง้ ทางอ้อมครัง้ แรกและครัง้ เดียวของ
ไทย” ตราบจนป้จจุบนั กส่าวคือ กรมการอำเภอ ไต้ดำเนิน
การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนตำบลขึน้ ทัว่ ประเทศในวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖^จากนัน้ ผูแ้ ทนตำบลก็จะ
ไปเลือกสมาซกสภาผูแ้ ทนราษฎรอีกขัน้ หนืง่

การเลือกตัง้ สมาซิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในประเทศไทย
ครัง้ แรก เกิดขึน้ เมือ่ วู นั พธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖
ทีม่ าของการเลือกตัง้ ครัง้ นัน้ เกิดจากการทีน่ ายกรัฐมนตรีขณะ
นัน้ คือ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา แถลงตอรัฐสภาว่า
รัฐบาลไต้ปราบกบฏบวรเดชลงไต้เมอวันที่ ๒๘ ต^ลๅคม
เมือ๊ บ้านเมืองสงบแลว จึงจำเป็นต้องมีการเลือกตัง้ ขึน้
ในขณะนัน้ ประเทศไทยยังใข้ซอ่ื ว่า “สยาม” แปงการ
ปกครองเป็น ๗๐ จังหวัด โดย ส.ส. ทีไ่ ต้รบั คัดเลือกเข้าไปใน
สภามือย่ ๒ ประเภท ประเภทแรกคือ พระมหากษัตริยท์ รง
แต่งตัง้ ขึน
้ จำนวน ๗๘ คน และประเภทที่ ๒ มาจากการเลือก
ตัง้ อีก ๗๘ คน โดยประเภททีเ่ ลือกตัง้ นัน้ ส่วนใหญ่ประซาซน
สามารถเลือกผูแ้ ทนไต้จงั หวัดละ ๑ คน แต่กม็ บื าั งจังหวัด
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นัน้ กับ อุบลร'าซธานี มืผแู้ ทนไต้ ๓ คน โดยคำนวณจาก
จำนวนประชากร ๒๐๐,๐๐๐ คน ต่อการมืผแู้ ทน ๑ คน รวม
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