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วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็น
วันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับ
วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิด
วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับ
โลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในช่วงวันที่ 5-16
มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็น
ประธานในการประชุมในครั้งนั้น
วันสิง่ แวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นัน้
ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้เกิดความตืน่ ตัวในด้านวิกฤตการณ์สงิ่ แวดล้อม
ขึน้ ทัว่ โลก จึงมีมติให้จดั ประชุมใหญ่ทกี่ รุงสตอกโฮลม์ ระหว่าง
วันที่ 5-16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2515 โดยรัฐบาลของสวีเดนเป็น
เจ้าภาพ ซึ่งเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติ
เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on
the Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า
1300 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีก
กว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ
และสือ่ มวลชนแขนงต่างๆ เพือ่ ร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ ก�ำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการ
ประชุมครัง้ นัน้ ได้มขี อ้ ตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตัง้
โครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ทีม่ สี ำ� นักงานใหญ่อยู่
ทีก่ รุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รบั
ข้อตกลง จากการประชุมคราวนั้น ไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่ง
แวดล้อมขึน้ ในประเทศของตน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการระลึกถึงจุด
เริม่ ต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิง่ แวดล้อม
องค์การสหประชาชาติจงึ ได้ประกาศให้วนั ที่ 5 มิถนุ ายน ของ
ทุกปีว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์มีทั้งสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมเหล่า
นีม้ คี วามส�ำคัญและคุณประโยชน์ตอ่ การด�ำรงชีวติ ของมนุษย์
เป็นอย่างมาก เมื่อใดที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ และการด�ำรงชีวิตของพืชและ
สัตว์ สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วน
คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น และเมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นความ
ต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปด้วย โดยเฉพาะในชุมชนเมืองแต่ขาดการอนุรักษ์ รักษา
หรือจัดหาทดแทน จนท�ำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทัง้ ภาวะ
เรือนกระจกอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว ปัญหาฝุ่นควัน ภัย
แล้ง น�้ำท่วม รวมทั้งคลื่นความร้อน ซึ่งในปี พ.ศ.2561 นัก
วิจัยจากส�ำนักวิจัยการเปลี่ยนแปลงโลกของสหรัฐอเมริกา

ได้อธิบายไว้ว่าที่ผ่านมาทั่วโลกเกิดภัยธรรมชาติบ่อยขึ้นและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ยกตัวอย่างเหตุการณ์คลื่นความร้อน
ทัง้ ในเกาหลีใต้และปากีสถาน ทีเ่ กาหลีใต้คลืน่ ความร้อนหรือ
Heat Wave ส่งผลให้ในช่วงหน้าร้อนปีทผี่ า่ นมาของเกาหลีใต้
ร้อนมากทีส่ ดุ ในรอบ 111 ปี ถึงขัน้ ทีร่ ฐั บาลต้องออกมาเตือน
ประชาชนไม่ให้อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน เหตุอุทกภัยภัย
ในอินเดียในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เกิดเหตุน�้ำท่วมครั้ง
ใหญ่ในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ซึง่ ท�ำให้มผี เู้ สียชีวติ มากกว่า
361 คนและอีกกว่าแสนชีวิตต้องไร้บ้าน ทั้งนี้ ปี 2561 ถือ
เป็นปีที่อินเดียประสบภัยน�้ำท่วมหนักเลยทีเดียว เพราะเกิด
เหตุน�้ำท่วมตั้งแต่เดือน พฤษภาคมยาวไปจนถึงเดือนตุลาคม
แต่สงิ่ ทีน่ า่ กลัวมากกว่านัน้ คือ รายงานวิจยั จาก World Bank
Group ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผล
กระทบต่อผู้คนในทวีปเอเชียใต้มากกว่า 800 ล้านคน และ
จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต และภัยแล้งในประเทศ
เยอรมนี โดยในปีที่ผ่านมาเยอรมนีประสบภัยแล้งและคลื่น
ความร้อนอันยาวนาน ส่งผลให้ผลผลิตจากการเกษตรกรรม
เสียหายอย่างหนัก ก่อนหน้านี้โลกของเราร้อนขึ้น 1 องศา
เซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจุบันโลกของเราก็
เผชิญกับเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
และทุกอย่างอาจวิกฤตไปกว่านีห้ ากเราไม่ชว่ ยกันรักษาสภาพ
แวดล้อมเอาไว้

วิทยาลัยการปกครอง

ที่มา : https://th.wikipedia.org
https://www.greenpeace.org/thailand/
https://ienergyguru.com/
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ต่อจากฉบับที่แล้ว
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ความร่วมมือด้านการพัฒนา สังคม
และวัฒนธรรม

การพัฒนา จีนสนับสนนุความพยายาม
ของอาเซี ย นในการลดช่ อ งว่ า งด้ า นการ
พัฒนาโดยผ่าน การด�ำเนินโครงการความ
ร่วมมือภายใต้แนวคิดริเริม่ ส�ำหรับการบูรณา
การของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) และอนุภมู ภิ าคทีม่ ศี กั ยภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ ASEAN-Mekong
Basin Development Cooperation
(AMBDC) Brunei-Indonesia-MalaysiaPhilippines East ASEAN Growth Area:
BIMP: EAGA) ล่าสุด จีนได้ผลักดันการจัด
ท�ำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งมี
ความร่วมมือครอบคลุม ๓ สาขา ตามเสา
หลัก ของอาเซียน ได้แก่ (๑) การเมืองและ
ความมั่นคง (๒) เศรษฐกิจและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และ (๓) สังคม วัฒนธรรม และ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การ
ศึกษา จีนได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาและฝึก
อบรมส�ำหรับอาเซียนจ�ำนวน ๑๐ แห่ง ใน
๖ มณฑล ของจีน ได้แก่ กว่างซี ยูนนาน ฝู
เจี้ยน เสฉวน กุ้ยโจว และเฮยหลงเจียง และ
จะเพิ่มจ�ำนวนทุนการศึกษาให้แก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการแลก
เปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐
คน ภายในปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีและเสริมสร้างมิตรภาพในภาค
ประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สาธารณสุข
ในระหว่ า งการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี
กระทรวงสาธารณสุขอาเซียน-จีน เมื่อวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดภูเก็ต ได้มี
การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง อาเซียน-จีน

บทบาทของไทย

ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความ
สั ม พั น ธ์ อ าเซี ย น-จี น เป็ น เวลา ๓ ปี
(กรกฎาคม ๒๕๕๕-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘)
มี ส ่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาความ
สัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียน
กับจีนให้ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่ง ส่ง
เสริม ๓ ประเด็น หรือ ๓Cs ได้แก่ การสร้าง
ประชาคม (Community Building) การส่ง
เสริมความเชื่อมโยง (Connectivity) และ
การจัดท า COC ไทยได้ใช้ท่าทีที่เป็นก
ลางและความเป็นมิตรกับทุกประเทศในการ
ส่งเสริมให้อาเซียนและจีนมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในทางบวก โดยเป็นเจ้าภาพ

๓
และ/หรือประธานร่วมกับจีนในการประชุม
JWG on DOC และ SOM on DOC รวม
๑๑ ครั้ง เป็นผู้ผลักดันให้อาเซียนและจีน
ส่งเสริมความร่วมมืออันดีตามแผนปฏิบัติ
การ และปฏิบัติตาม DOC อย่างเคร่งครัด
ในทุกข้อบท รวมทัง้ เริม่ ต้นการปรึกษาหารือ
เพื่อจัดท�ำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้
(COC) ตั้งแต่เดือน กันยายน 2556 เพื่อ
น�ำไปสู่การจัดท�ำ COC ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้
ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนแล้ว
แต่ไทยจะยังคงแสดงบทบาทอย่างแข็งขัน
ในการส่งเสริมความร่วมมือ เป็นสะพาน
สานความสั ม พั น ธ์ และขั บ เคลื่ อ นความ
สัมพันธ์ระหว่าง อาเซียนกับจีนในทุกด้าน
โดยเฉพาะการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่ง
กันและกัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศของความ
เป็น เพื่อนบ้านที่ดีและมีโครงการความร่วม
มือที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
รวมทั้งผลักดันให้ปรับเปลี่ยนทะเลจีนใต้
เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sea of Peace, Stability
and Sustainable Development)
พัฒนาการที่ส�ำคัญ
๑. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๓๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่นครคุนหมิง เพื่อ
ฉลองครบรอบ ๒๕ ปีของความสัมพันธ์
อาเซียน-จีน ย�ำ้ ว่า จะร่วมกันสร้างประชาคม
ที่มีความรับผิดชอบและมี อนาคตร่วมกัน
สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยใช้
ประโยชน์ จาก ACFTA เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การค้าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
การลงทุน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายในปี ๒๕๖๓ เร่งรัดการเจรจา RCEP
ให้เสร็จโดยเร็ว และเห็นชอบก�ำาหนดให้
ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความร่วมมือ ด้านการ
ท่องเที่ยวอาเซียน-จีน เพื่อส่งเสริมให้มีนัก
ท่องเที่ยวระหว่างกัน ๓๐ ล้านคนภายใน
ปี ๒๕๖๓
๒. การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน
ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
ที่เวียงจันทน์ ได้สนับสนุนการเติบโต ทาง
เศรษฐกิจและการค้า การเร่งรัดการเจรจา
RCEP ให้เสร็จโดยเร็ว การเพิ่มบทบาทของ
จีนในการพัฒนา ความเชื่อมโยงในภูมิภาค
โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ รวม
ทั้ ง ธนาคารเพื่ อ การลงทุ น ในโครงสร้ า ง
พื้นฐาน แห่งเอเชีย (AIIB) การส่งเสริม
ศักยภาพการผลิตด้านอุตสาหกรรม และ
ให้การรับรองเอกสาร ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑)
แถลงการณ์ ร ่ ว มของการประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่
๑๙ ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ของความ
วิทยาลัยการปกครอง

สั ม พั น ธ์ อ าเซี ย น-สาธารณรั ฐ ประชาชน
จีน ก้าวสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
(๒) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการใช้ระเบียบ
ปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้าอย่างไม่คาด
ฝันในทะเลจีนใต้ (CUES) (๓) แนวทาง
ส� ำ หรั บ การสื่ อ สารสายด่ ว นระหว่ า งเจ้ า
หน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ในการตอบสนองต่ อ เหตุ
ฉุกเฉินทางทะเลในการปฏิบัติตามปฏิญญา
ว่าด้วย การปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ใน
ทะเลจี น ใต้ และ (๔) แถลงการณ์ ร ่ ว ม
ระหว่างอาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือใน
การ เสริมสร้างศักยภาพการผลิต นอกจาก
นี้ ยังเห็นพ้องก�ำหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็น
ปี แ ห่ ง ความร่ ว มมื อ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
๓. การประชุมสุดยอดอาเซียน เมื่อ
วั น ที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑
เป็นการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศ
คู ่ เจรจา การประชุ ม สุ ด ยอดกั บ ประเทศ
คู่เจรจาอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึง การ
ประชุ ม สุ ด ยอดความตกลงหุ ้ น ส่ ว นทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการ
หารือทวิภาคีกับผู้น�ำของประเทศที่เข้าร่วม
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และ
การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่สิงคโปร์
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่
เจรจา ได้รว่ มการประชุมกับจีน สาธารณรัฐ
เกาหลี รัสเซีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ รวมถึง
การประชุ ม สุ ด ยอดกั บ ประเทศอาเซี ย น
บวกสาม และการประชุ ม สุ ด ยอดเอเชี ย
ตะวันออก ในแต่ละการประชุม ซึ่งให้ความ
ส�ำคัญกับประเด็นที่ การส่งเสริมความ
เชื่อมโยงในภูมิภาค การสร้างความไว้เนื้อ
เชือ่ ใจเชิงยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและรักษา
สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค การส่ง
เสริมโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่
มีอาเซียนเป็นแกนกลาง การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในประเด็นส�ำคัญในภูมิภาค
และระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ตามหลักการ
ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (mutual
trust) ความเคารพซึ่งกันและกัน (mutual
respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit) หรือหลักการ ๓M’s การ
เสริมสร้างการเป็นประชาคมที่ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง ตลอดจนการเชื่อมโยงการหารือ
ต่าง ๆ ไปสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริมความยั่งยืน
เรียบเรียงโดย

: นพพร วีระกุล

ข้อมูลจาก
: www.mfa.go.th
: www.thaigov.go.th
: www.th.wikipedia.org
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“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

วันที่ 22 เมษายน 2562
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอ�ำเภอ รุ่นที่
77 และรุน่ ที่ 78 โดยมีนายอลกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
กล่าวรายงาน และมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตลอด
จนผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/กอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมใน
พิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

น�ำคณะผู้บริหาร นักเรียนนายอ�ำเภอรุ่นที่ 77 และ
รุน่ ที่ 78 ตลอดจนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง อันเป็น
ไม้มงคลประจ�ำรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ หอพระพุทธสีหภูมิบาล
วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต

อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ปลั ด อ� ำ เภอหั ว หน้ า กลุ ่ ม งาน/ฝ่ า ยบริ ห ารงาน
ปกครอง รุ่นที่ 1/2562 โดยมีนายอลกรณ์
แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าว
รายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง
ร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
รองอธิบดีกรมการปกครอง

มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัด
อ�ำเภอ รุ่นที่ 234 โดยมี นายเทวุษย์ บริรักษ์
สันติกุล รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และ
พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ปลั ด อ� ำ เภอ ให้ ก ารต้ อ นรั บ ณ โรงเรี ย นปลั ด
อ�ำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี

วันที่ 23 เมษายน 2562
นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
รองอธิบดีกรมการปกครอง

มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรนาย
อ�ำเภอ รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78 โดยมีนายอลกรณ์
แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้
บริหารของวิทยาลัยการปกครองให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ
วิ ท ยาลั ย การปกครอง อ� ำ เภอธั ญ บุ รี จั ง หวั ด
ปทุมธานี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักค�ำ
รองอธิบดีกรมการปกครอง

มาบรรยายพิเศษให้กบั นักศึกษาหลักสูตร
นายอ�ำเภอ รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78 โดย
มีนายอลกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัย
การปกครองให้ ก ารต้ อ นรั บ ณ ห้ อ ง
ประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ
วิ ท ยาลั ย การปกครอง อ� ำ เภอธั ญ บุ รี
จังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยการปกครอง
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ยี่โถ...

ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“ทักษะการบริหารการประชุม”
เขียนโดย Nick Morgan
สำ�นักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท

การประชุมเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น
คุณจึงควรทำ�ให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนการ
ประชุมจากที่เคยเป็นเรื่องเสียเวลาให้เป็นการดำ�เนิน
งานที่มีคุณค่า โดยจะพบกับกลยุทธ์มากมายที่ทำ�ให้คุณ
เตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล จัดการกับความ
ขัดแย้งได้อย่างดี ควบคุมให้การประชุมดำ�เนินไปตาม
กำ�หนดการ และมั่นใจว่ามติจากที่ประชุมจะถูกนำ�ไป
ดำ�เนินงานจนบรรลุผล

“การโค้ช เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ที่ยอดเยี่ยม”
เขียนโดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ
จัดพิมพ์ เอช อาร์ เซ็นเตอร์

ในการพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นางานนั้ น
นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว
ยังมีวิธีการโค้ชอีกอย่างหนึ่งที่จะมาช่วยในการพัฒนา
ซึ่งการโค้ชนั้น สมัยก่อนเป็นที่เข้าใจว่าคือการสอนงาน
แต่การโค้ชในปัจจุบันนี้เป็นมากกว่าการสอนงาน เพราะ
เป็นวิธีการช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิด จนสามารถปลด
ปล่อยศักยภาพที่มีในตัวเองออกมา
วิทยาลัยการปกครอง
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สารัตถะ หน้า ๘

น�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น
โบราณราชประเพณีทตี่ อ้ งท�ำเพือ่ ความเป็น
พระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ดังความใน
“จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า
“…ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ ถือ
เป็นต�ำรามาแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์
ซึ่งเสด็จผ่านพิภพต้องท�ำพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกก่อน จึงจะเป็นพระราชาธิบดี
โดยสมบูรณ์”
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมี
ขั้นตอนพิธีที่ส�ำคัญยิ่งคือการสรงพระมุรธา
ภิเษก (การรดน�้ำที่พระเศียร) นับเป็นวินาที
การเปลีย่ นผ่านพระราชสถานะเป็นกษัตริย์
อย่างเป็นทางการ และการรับน�้ำอภิเษก
(การรดน�้ำที่พระหัตถ์) ซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอด
กันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
รากศัพท์ของค�ำว่า“บรมราชาภิเษก”
ที่มาจากค�ำว่า “อภิเษก” มีความหมายว่า
“แต่งตั้งโดยการรดน�้ำ” ดังนั้นพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกจึงหมายถึงการรดน�้ำเพื่อ
สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งน�้ำที่
ใช้ในการพระราชพิธีจะต้องผ่านการเสกน�้ำ
พระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ส�ำหรับการถวายน�้ำอภิเษกนั้น
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจ�ำทิศทั้ง 8

เป็นผูถ้ วายน�ำ้ อภิเษก แต่เดิมคือราชบัณฑิต
และพราหมณ์ถวาย เป็นนัยแสดงถึง
“พระมหากษัตริยใ์ นระบอบประชาธิปไตย”
น�้ำมุรธาภิเษก จะใช้น�้ำจากแม่น�้ำ
ส�ำคัญ 5 สาย “เบญจสุทธคงคา” แม่น�้ำ
เจ้าพระยา แม่น�้ำบางปะกง แม่น�้ำป่าสัก
แม่น�้ำราชบุรี และแม่น�้ำเพชรบุรี และสระ
ศักดิ์สิทธิ์ 4 แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีคือ
สระเกษ สระแก้ว สระคา สระยมนา ส�ำหรับ
การสรงพระมุรธาภิเษกจะใช้วิธีสหัสธารา
(ไขฝักบัว)
น�้ำอภิเษก เป็นน�้ำศักดิ์สิทธิ์มาจาก
76 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 107 แห่ง
น� ำ มารวมกั บ น�้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เ ก็ บ ไว้ ใ นหอ
ศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง รวมเป็น
108 แห่ง
**************
ข้อมูลจาก www.thestandard.co

พบ...บรรณาธิการ
สวัสดีครับท่านผู้อ่านจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรีทุกท่าน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านพ้น
ไปอย่างยิ่งใหญ่ เป็นไปตามโบราณราช
ประเพณี สง่างามเป็นอย่างยิ่งในพระ
ราชพิธนี กี้ ระทรวงมหาดไทยได้มสี ว่ นร่วม
พลีกรรมตักน�้ำจากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่ว
ประเทศและเชิญน�้ำอภิเษกเก็บรักษาไว้
ทีว่ ดั พระศรีรตั นศาสดาราม บุคลากรของ
วิทยาลัยการปกครองได้เป็นส่วนหนึ่งใน
พิธีดังกล่าว ต่างรู้สึกปลื้มปิติและเป็น
เกียรติอย่างยิ่ง
ส�ำหรับการศึกษาอบรมของ
วิทยาลัยการปกครองในช่วงนีม้ ี หลักสูตร
นายอ�ำเภอ ๒ รุ่น หลักสูตรปลัดอ�ำเภอ
๕ รุ ่ น และหลั ก สู ต รสื บ สวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง ๑ รุ่น มีทั้งการ
ศึกษาอบรมนอกสถานที่และการศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
บรรณาธิการ

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

