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วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วั นที่ ๒๘ ธั น วาคมของทุก ปี ถือเป็น วัน
ส� ำ คั ญ ของประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยอี ก หนึ่ ง วั น
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้
เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย
พระราชประวัตขิ องสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี หรืออีกพระนามคือ สมเด็จ
พระบรมราชาที่ ๔ พระราชสมภพ เมือ่ วันอาทิตย์
ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๒๗๗ ทรงมีพระนามเดิม
ว่า “สิน” พระบิดาเป็นพ่อค้าชาวจีนแต้จิ๋ว นาม
ว่า “นายไหฮอง แซ่แต้” พระมารดา เป็นหญิงไทย
นามว่า “นกเอี้ยง” สันนิษฐานว่า ถิ่นก�ำเนิดของ
พระองค์นา่ จะอยูแ่ ถบภาคกลาง ในกรุงศรีอยุธยา
มากกว่าเมืองตาก
ในวัยเยาว์ พระยาจักรีได้รับเด็กชายสินเป็น
บุตรบุญธรรม และน�ำไปฝากให้เรียนหนังสือกับ
พระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส (วัดคลัง) ทรง
ศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน จากนั้นเมื่อเล่า
เรียนจบ พระยาจักรีได้พาเด็กชายสิน ไปถวาย
ตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ด้วยความเฉลียวฉลาด รอบรู้ และพูดได้ถึง ๓
ภาษา พระองค์จงึ ได้รบั โปรดเกล้าฯ เป็นมหาดเล็ก
รายงานราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทย และ
กรมวังศาลหลวง
กระทั่งปี พ.ศ.๒๓๐๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ เสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อุทุมพร ขึ้นครองราชย์ต่อได้เพียง ๓ เดือนเศษ
ก็ ถ วายราชสมบั ติ ใ ห้ ส มเด็ จ พระเจ้ า เอกทั ศ น์
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้นายสินมหาดเล็กรายงาน
เชิ ญ ท้ อ งตราราชสี ห ์ ขึ้ น ไปช� ำ ระความหั ว เมื อ ง
ฝ่ายเหนือ นายสินมหาดเล็กสร้างผลงานได้รับ
ความดีความชอบ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสินมหาดเล็ก
รายงานเป็นหลวงยกบัตรเมืองตาก จนกระทั่ง
พระยาตากถึงแก่กรรม หลวงยกบัตรเมืองตาก
จึงได้เลื่อนเป็นพระยาตาก ปกครองเมืองตากสืบ
ต่อไป
ครั้นเมื่อพม่ายกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยา
ทางตอนใต้ เมื่อปี พ.ศ.๒๓๐๗ โดยมี มังมหา
นรธาเป็นแม่ทัพ พระยาตากยกทัพไปช่วยรักษา
เมืองเพชรบุรี และตีทัพพม่ากลับไปอย่างง่ายดาย
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๓๐๘ พม่าได้ยกทัพมาตีกรุง
ศรีอยุธยาอีกครั้ง พระยาตากก็สามารถช่วยรักษา
พระนครไว้ได้อกี ความดีความชอบนี้ ท�ำให้ สมเด็จ
พระเจ้าเอกทัศน์ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระยาตาก
เป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองก�ำแพงเพชร
แต่ยังไม่ทันที่พระยาวชิรปราการจะได้ครองเมือง
ก�ำแพงเพชร พม่าก็ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีก
ครั้ง พระยาวชิรปราการจึงต้องเข้ากรุงศรีอยุธยา
เพื่อป้องกันพระนคร
ระหว่างท�ำการสูร้ บอยูน่ นั้ พระยาวชิรปราการ
เกิดท้อแท้ใจที่แม้จะตีค่ายพม่าได้ แต่พระนคร

ไม่สง่ ก�ำลังไปหนุน จนท�ำให้พม่ายึดค่ายกลับคืนได้
อีกทัง้ ยังเห็นว่า ทัพพม่ามีกำ� ลังมากกว่า หากออก
ไปรบคงพ่ายแพ้อย่างหมดทางสู้ และตนเองยัง
ถูกภาคทัณฑ์ที่ยิงปืนใหญ่ใส่ทัพพม่าโดยไม่ได้ขอ
อนุญาตจากศาลาลูกขุนขึน้ ด้วยเหตุนี้ พระยาวชิร
ปราการจึงเห็นว่า คงไม่มปี ระโยชน์ทจี่ ะอยูป่ อ้ งกัน
พระนคร และเชื่อว่า กรุงศรีอยุธยาคงจะต้องเสีย
กรุงเสียครานี้ เพราะผู้น�ำอ่อนแอ ไม่สนใจบ้าน
เมือง พระยาวชิรปราการจึงน�ำไพร่พล ๕๐๐ คน
ตีฝา่ วงล้อมพม่าออกจากค่ายพิชยั ไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใต้ และยึดเมืองระยองได้สำ� เร็จ ระหว่าง
นั้น ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ พายุหมุนอย่างรุนแรงจน
บิดต้นตาลเป็นเกลียวโดยไม่คลายตัว ชาวบ้านจึง
เรียกว่า “ตาลขด” ขณะที่เหล่าเสนาบดี ทหารทั้ง
หลายก็ยกย่องพระยาวชิรปราการเป็น “เจ้าตาก”
หลังจากนั้น พระเจ้าตาก วางแผนจะเข้า
ยึดเมืองจันทบูร จึงสั่งให้ทหารท�ำลายหม้อข้าวให้
หมด เพื่อปลุกขวัญก�ำลังใจทหารให้ฮึดสู้ตีเมือง
จันทบูรให้แตก จะได้เข้าไปทานข้าวในเมือง จน
สุดท้ายกองทัพพระเจ้าตากสามารถตีเมืองจันทบูร
ได้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๓๑๐ หลังจาก
นั้นก็ได้มีผู้คนมาเข้าร่วมกับพระองค์เป็นจ�ำนวน
มาก เนื่องจากเมืองจันทบูรและเมืองตราดไม่มี
พม่าเข้ายึดครอง
กระทั่ง ๓ เดือนผ่านไป พระองค์รวบรวม
เสบียง และก�ำลังคนได้ราว ๕,๐๐๐ นาย จึงได้ยก
ทัพเรือล่องมาจนถึงปากแม่น�้ำเจ้าพระยา และยึด
เมืองธนบุรีจากพม่าได้ส�ำเร็จ จากนั้น พระองค์ได้
ยกทัพเรือต่อไปยังกรุงศรีอยุธยา ก่อนจะสามารถ
เข้ายึดค่ายโพธิ์สามต้น และขับไล่ทหารพม่าออก
ไปจากราชอาณาจักร สามารถกอบกู้เอกราชได้
ส�ำเร็จภายในเวลา ๗ เดือน นับตั้งแต่ที่เสียกรุง
เมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๐
หลังจากนั้น พระองค์ได้ยกทัพกลับมาที่
ธนบุรี ตั้งราชธานีใหม่ ณ ที่แห่งนี้ ขนานนามว่า
“กรุงธนบุรศี รีมหาสมุทร” และทรงปราบดาภิเษก
เป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๓๑๐ ในพระชนมายุ ๓๔ พรรษา ทรงเฉลิม
พระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ และพระ
ราชกรณียกิจหลังจากนั้นของพระองค์ คือการ
ปราบปรามก๊กต่าง ๆ ที่แตกแยกเป็นฝ่าย เพื่อ
รวบรวมให้เป็นอาณาจักรเดียวกัน และฟืน้ ฟูความ
เสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากท�ำสงครามกับพม่า
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงครองราชย์ได้
๑๕ ปี ก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.
๒๓๒๕ สิริพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา โดย
เหตุแห่งการสวรรคตปรากฎในเอกสารหลาย ๆ
วิทยาลัยการปกครอง

ฉบับและสาเหตุแตกต่างกัน แต่เหตุส่วนใหญ่ที่
ปรากฎ คือ ในช่วงปลายรัชสมัยได้เกิดกบฏขึ้น
ที่อยุธยา เจ้าเมืองจึงหนีมายังกรุงธนบุรี สมเด็จ
พระเจ้าตากสิน จึงรับสั่งให้พระยาสรรค์ขึ้นไปน�ำ
ตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ แต่พระยาสรรค์กลับ
ไปเข้าพวกกบฏ และยกพวกมาปล้นพระราชวัง
กรุงธนบุรี พร้อมบังคับให้สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ออกผนวช เพื่ อ ควบคุ ม พระองค์ ไว้ ใ นวั ด อรุ ณ
ราชวราราม
ต่อมา สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
(ทองด้วง) ซึ่งก�ำลังยกทัพไปเขมร ได้ยกทัพมายัง
กรุงธนบุรกี อ่ น และได้เข้าปราบปรามพระยาสรรค์
และขุนนางที่ก่อกบฏ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ถูกกล่าวโทษว่า พระองค์ทรงเสียพระสติ ท�ำให้
ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น จึ ง ถู ก ส� ำ เร็ จ
โทษด้วยท่อนจันทน์ และเสด็จสวรรคต จากนั้น
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็ปราบดาภิเษก
เป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์จกั รีสบื ต่อมา ส่วนพระยา
สรรค์ก็ถูกน�ำตัวไปประหารชีวิต
ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
พระองค์ได้ท�ำสงครามกับพม่าถึง ๙ ครั้งและทรง
ได้รับชัยชนะทุกครั้ง รวมทั้งทรงท�ำศึกกับเขมร ๓
ครั้ง ส่วนพระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ นอกจาก
การเมืองและการศึกสงครามแล้ว พระองค์ทรง
ฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การบ�ำรุงการ
ศึกษาตามวัด การรวบรวมพระไตรปิฎก อัญเชิญ
พระแก้วมรกต และพระบางจากเวียงจันทน์ กลับ
มายังกรุงธนบุรี บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
ต่าง ๆ ด้วยพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ รวมทัง้ ยัง
พระราชนิพนธ์บทละครเรือ่ งรามเกียรติ์ ไว้ ๔ ตอน
พระราชกรณียกิจเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงพระ
ปรีชาสามารถรอบด้านของพระองค์ ด้วยเหตุนี้
คณะรัฐมนตรีจงึ ประกาศให้วนั ที่ ๒๘ ธันวาคมของ
ทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็น
พระมหากษัตริย์ เป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน”
และถวายพระราชสมั ญ ญานามว่ า “สมเด็ จ
พระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อยกย่องพระองค์
เป็นวีรบุรษุ ผูย้ งิ่ ใหญ่ของชาติไทย ผูก้ อบกูเ้ อกราช
ให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรียพ์ ระบรมรูปทรง
เครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ
พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบน
แท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่
ฝั่งธนบุรี
ข้อมูลจาก www.finearts.go.th
www.th.wigipedia.org

๓

มองอาเซียน
๓๖๐ องศา

ตอน...
อาเซียนกับออสเตรเลีย
ต่อจากฉบับที่แล้ว

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ออสเตรเลียให้ความส�ำคัญกับเวทีระหว่างประเทศทีอ่ าเซียน
เป็นแกนกลางในการรับมือประเด็นความมั่นคงและภัยคุกคามรูป
แบบใหม่ของภูมิภาค ได้แก่ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
(East Asia Summit - EAS) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
(ASEAN 1 เปลี่ยนชื่อเป็น Plan of Action to Implement the
ASEAN-Australia Strategic Partnership ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๙
ในปี ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับความสัมพันธ์เป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ - 2 - Regional Forum - ARF) และ
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN
Defence Ministers Meeting Plus - ADMM-Plus)
ออสเตรเลียผลักดันความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ โดยได้ด�ำเนินโครงการ
ออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia-Asia
Program to Combat Trafficking in Persons – AATIP) มี
ระยะเวลาด�ำเนินการระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๓๒๐๑๘)
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียตัง้ แต่ปี ๒๕๕๗ มีมลู ค่า
เกิน ๙ หมืน่ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หกหมืน่ เก้าพันล้านดอลลาร์
สหรัฐ) ซึง่ เพิม่ ขึน้ กว่าสองเท่าในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา อาเซียนเป็น
คูค่ า้ รายใหญ่ อันดับที่ ๒ ของออสเตรเลีย ส่วนออสเตรเลียเป็นคู่
ค้ารายใหญ่อนั ดับที่ ๖ ของอาเซียน ในด้านการลงทุน ออสเตรเลีย
เป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศที่มีการลงทุนในอาเซียนมากที่สุด
ออสเตรเลียได้ลงนามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement - AANZFTA) เมื่อปี ๒๕๕๒ ซึ่งมี
เป้าหมายให้ขจัดภาษีสำ� หรับร้อยละ ๙๖ ของรายการสินค้าส่งออก
จากออสเตรเลียสู่ตลาดอาเซียนภายในปี ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)
และร่วมการเจรจาจัดท�ำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership
- RCEP)
ออสเตรเลียสนับสนุนการพัฒนาในอาเซียนและการสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้ ASEAN-Australia Development Cooperation Program Phase II (AADCP II) โดย
โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากออสเตรเลียมูลค่า ๕๗๘
ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (๔๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส�ำหรับช่วง ปี
๒๕๕๑-๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการด�ำเนินการขยายระยะเวลาโครงการ
ออกไปถึงสิ้นปี ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) แล้ว

ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
ออสเตรเลียกับอาเซียนมีความร่วมมือด้านการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network - AUN) รวมทั้งโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางด้านการศึกษาผ่านแผนโคลัมโบ
ฉบับใหม่ (New Colombo Plan) ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ (ค.ศ.
๒๐๑๕-๒๐๒๐) ซึ่งได้ขยายครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
อีกทั้ง ยังได้ก่อตั้งสภาออสเตรเลีย-อาเซียน เมื่อปี ๒๕๕๘ (ค.ศ.
๒๐๑๕) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ ด้านธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์
นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม และการติดต่อระหว่างภาคประชาชน
รวมถึง องค์กรต่าง ๆ
ออสเตรเลียให้ความส�ำคัญกับโครงการภายใต้ AADMER
Work Programme ๒๐๑๐-๒๐๑๕ และการด�ำเนินงานของ AHA
Centre
ด้านสาธารณสุขเป็นสาขาความร่วมมือส�ำคัญระหว่าง
อาเซียนและออสเตรเลียทีไ่ ด้ระบุอยูใ่ น แผนปฏิบตั กิ าร ฉบับปีพ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยออสเตรเลียและเวียดนามได้ร่วมกันผลักดัน
Asia Pacific - 3 - Leaders Malaria Alliance (APLMA) Malaria Elimination Roadmap ซึ่งได้รับการรับรองโดยที่ประชุม.
0สุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑๐ เมื่อปี ๒๕๕๘ ณ ประเทศ
มาเลเซีย โดยได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำคัญเพื่อที่น�ำไปสู่ ความร่วม
มือของภูมิภาค
ความคืบหน้าล่าสุด
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ
เป็นการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย
ครั้งแรก ตามด�ำริของนายมัลคอล์ม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลีย ซึ่งผู้น�ำอาเซียนเห็นชอบด้วย โดยไทยหวังใช้โอกาสนี้
ในการเปิดโฉมใหม่ของหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-ออสเตรเลีย
ท่ามกลางสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจใน
ภูมภิ าคอินโด-แปซิฟกิ ในปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
จนเกิดความไม่แน่นอนในภูมิภาค เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกทาง
ยุทธศาสตร์แก่อาเซียนและไทย ขณะที่ออสเตรเลียประสงค์จะส่ง
เสริมความมั่นคงและความมั่งคั่งของภูมิภาคผ่านการประชุม ฯ นี้
ด้วยเช่นกัน
เอกสารผลลัพธ์สำ� คัญในการประชุมฯ ครัง้ นี้ คือ “ปฏิญญา
ซิดนีย์” มีสาระส�ำคัญในการผลักดันให้อาเซียนและออสเตรเลีย
ท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ มากยิง่ ขึน้ เพือ่ สร้างภูมภิ าคทีม่ นั่ คงและ
มั่งคั่งส�ำหรับประชาชน

วิทยาลัยการปกครอง

เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก www.mfa.go.th
www.bangkokbiznews.com
www.aseannn.wordpress.com
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“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต

นายจาดุร อภิชาติบุตร

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 โดยส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆ ปลัด บ้าน รุ่นที่ 28/2562 ณ โรงเรียนปลัดอ�ำเภอ วิทยาลัยการ
อ�ำเภอที่ได้รับการบรรจุเข้ามาใหม่ ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ ปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
100 ปี มหาดไทย โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้อ�ำนวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/กอง ของกรมการปกครอง
และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ หลังจากนั้น
อธิบดีกรมการปกครองได้ปลูกต้นยีโ่ ถไม้ประดับประจ�ำวิทยาลัยการ
ปกครอง ณ บริเวณหน้าหอพระสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

๕

นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการ ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
ปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�ำนัน ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทีม่ าศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรม ณ วิทยาลัย
ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 25-28/2562 โดยมีนายเอกโอสถ รักเอียด รอง การปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีนายอ�ำเภอธัญบุรี
นายอ�ำเภอคลองหลวง ตลอดจนผูบ้ ริหารของกรมการปกครอง และ
ผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธี ณ อาคารหอประชุม
อนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์
การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่
29/2562 และรุ่นที่ 30/256๒ ในการนี้ได้ส�ำรวจความพร้อมของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลอด
จนให้ก�ำลังใจแก่คณะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ�ำโครงการฝึกอบรมฯ

วิทยาลัยการปกครอง
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ยี่โถ... ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“คู่มือบริการประชาชน DOPA
Public Services Guides (ไทย อังกฤษ)”จัดทำ�โดย กองวิชาการและ
แผนงาน กรมการปกครอง

“ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม”

เรียบเรียงโดย เกรเกอรี เบิร์นส์
จัดพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท

จัดพิมพ์ กรมการปกครอง

คนค้นคิดหรือคนช่างคิด ที่สามารถคิดสร้าง
สรรค์ ไ ด้ นั้ น จำ�เป็ น ต้ อ งเป็ น คนที่ ส ามารถคิ ด ให้ แ ตก
ต่างออกไปจากสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่เป็นอยู่เดิม ไม่ว่าจะ
เป็นการดำ�เนินชีวิต การออกแบบธุรกิจ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปจนถึงการสร้างกระบวน
การปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ ๆ

คู่มือบริการประชาชนเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและประโยชน์ทางการติดต่อราชการ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
บุคลากรกรมการปกครองและพัฒนาการให้บริการ เพื่อ
ส่งเสริมการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่ง
เหมาะสำ�หรับบุคลากรกรมการปกครอง ประชาชนทั่วไป
และผู้ที่สนใจ ในการใช้ปฏิบัติงานต่อไป

“ความเป็นส่วนตัว:ความคิด ความรู้
ความจริงและพัฒนาการ เรือ่ งการคุม้
ครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย”
เขียนโดย นคร เสรีรักษ์
สำ�นักพิมพ์ ฟ้าฮ่าม

หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกที่จะช่วยหว่าน
ความสนใจและถางทางให้สิทธิความเป็นส่วนตัวได้เติบโต
ขึ้นในสังคมไทยให้คนไทยตระหนักว่าสิทธิและข้อมูลส่วน
บุคคลของเขาจะถูกละเมิดจากรัฐไม่ได้ ไม่ว่าในนามอะไร
ก็ตาม แม้แต่ในนามของความสงบเรียบร้อยแห่งชาติก็
ละเมิดไม่ได้
วิทยาลัยการปกครอง
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สารัตถะ หน้า๘
ต้นไม้ประจ�ำรัชกาลที่ ๑๐
ต้นรวงผึง้ เป็นต้นไม้ประจ�ำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่อง
ด้วยดอกรวงผึง้ มีสเี หลืองซึง่ เป็นสีประจ�ำวันพระราชสมภพ (วัน
จันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๕) และผลิดอกช่วงวันพระ
ราชสมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจ
ตามสถานที่ต่าง ๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อ
เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร
ในช่วงผลิดอกคือราวเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม จะออกดอก
สีเหลืองเปล่งปลั่งบานสะพรั่ง สร้างความสวยงามและเจริญตา
มาก
ต้นรวงผึ้ง มีชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อสามัญคือ Yellow
star ในบางภูมิภาคเรียกว่า น�้ำผึ้ง หรือสายน�้ำผึ้ง พบมากทาง
ภาคเหนือ นิยมเรียกกันว่าดอกน�้ำผึ้ง
ลักษณะโดยทั่วไปคือ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่
ถ้าหากรับแสงแดดเต็มอยูใ่ นทุง่ กลางแจ้ง จะเห็นเด่นชัดเป็นพุม่
กลมขนาดใหญ่ สวยงามมาก

ล�ำต้นนั้น แตกกิ่งค่อนข้างเล็ก เรือนยอดเป็นพุ่มมน
ใบ เป็นแบบใบเดี่ยวเรียงสลับ ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียว
ด้านล่างเป็นสีน�้ำตาลอมนวล
ดอก ให้กลิ่นหอมได้ตลอดทั้งวัน บานได้นาน ๗-๑๐ วัน
ช่อดอกดก โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ส่วนปลายแยกออกเป็น
ห้าแฉกรูปดาวและไม่มีกลีบดอก
ส่วนผลนั้น จะเป็นผลแห้งทรงกลม แล้วยังมีความโดด
เด่นอีกประการหนึง่ คือ มีเกสรตัวผูจ้ ำ� นวนมาก รวมกันเป็นกระ
จุกจนเห็นเป็นดอกสีเหลืองสะพรั่ง
ด้วยคุณลักษณะทั้งหมดนี้ ต้นรวงผึ้งจึงมีลักษณะของ
ความเป็น เพศชาย เข้มแข็ง สดใส เจิดจ้า แต่กม็ คี วามสวยงามอยู่
ด้วย ประการส�ำคัญคือ นีเ่ ป็นหนึง่ ในไม้มงคล สามารถปลูกเพาะ
เลี้ยงได้ง่าย ทนทานสูง แล้วยังชอบขึ้นในที่แล้งด้วย นอกจาก
นี้ยังมีข้อดีอีกประการคือ สามารถออกดอกได้ครั้งละมาก ๆ มี
ความคงทนต่อสภาพดินแห้งได้ หรือแม้ว่าอยู่ในสภาพผืนดิน
ชืน้ ก็ยงั เติบโตได้ดมี าก สรุปได้วา่ มีความทนทานแทบทุกสภาพ
อากาศ และดินแทบทุกประเภท
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

