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       ในอดีต วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมา
แล้วหลายครั้ง โดยในครั้งแรกถือเอาวันแรม 1 ค�่า เดือน
อ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 
ก�าหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค�่า เดือน 5 ตาม
คติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน
           การก�าหนดวนัขึน้ปีใหม่ใน 2 ครัง้นี ้ถอืเอาทางจนัทรคติ
เป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทน โดยก�าหนดให้วัน
ที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2432 เป็นต้นมา 
อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยงัคง
ยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันข้ึนปีใหม่อยู่ ต่อมาเม่ือมีการ
เปลีย่นแปลงการปกครอง ทางราชการเหน็ว่าวนัขึน้ปีใหม่วนั
ที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก จึงเห็นสมควร
ทีจ่ะฟ้ืนฟขูึน้มาใหม่ จงึได้ประกาศให้มงีานรืน่เรงิวนัขึน้ปีใหม่
ในวนัที ่1 เมษายน 2477 ขึน้ในกรงุเทพฯ เป็นครัง้แรก และ
การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน นั้นในปี
ต่อมาได้แพร่หลายออกไปตามจังหวัดต่าง ๆ จนกระทั่งในปี 
พ.ศ.2479 กไ็ด้มกีารจดังานรืน่เรงิปีใหม่กนัท่ัวทุกจงัหวดั ซ่ึง
วนัขึน้ปีใหม่วันท่ี 1 เมษายน ในสมยันัน้ทางราชการเรยีกว่าวนั
ตรษุสงกรานต์ ต่อมาก็ได้มกีารพจิารณากนัเพือ่เปล่ียนวนัขึน้
ปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาโดยมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ และ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 
1 มกราคม โดยก�าหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็นวัน
ขึ้นปีใหม่เป็นต้นมา
        เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 
เมษายน มาเป็นวันที่ 1 มกราคม ก็คือ
      1. ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และ
การร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการท�าบุญ
        2. ท�าให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก

    

       3. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีต
ประเพณีของชาติไทย
       กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือปฏิบัติในวัน
ขึ้นปีใหม่ได้แก่ 
       1. การท�าบุญตักบาตร โดยไปที่วัดหรือตามสถาน
ที่ต่าง ๆ ที่ทางราชการเชิญชวนไปร่วมท�าบุญตักบาตร
       2. การกราบขอพรจากผู้ใหญ่   และอวยพรเพื่อนฝูง
 การมอบของขวญั การมอบช่อดอกไม้ หรอืการส่งบัตรอวยพร
ให้แก่กัน
       3. การจัดงานรื่นเริง การจัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติ
พี่น้อง หรือตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
        วันขึ้นปีใหม่ยังนับเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้ทบทวนถึง
การด�าเนินชีวิตในอดีตที่ผ่านมา เพื่อจะได้น�าข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นในอดีตมาแก้ไขให้ดีขึ้น และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ชีวิต
เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความส�าเร็จ
ราบรื่น สวัสดีปีใหม่ครับ 

ที่มา : http://www.aseanthai.in.th
      : http://chudesatur.by/img/

      : http://krupayao.blogspot.com

 

ความเป็นมาของวันขึ้นปี ใหม่ไทย  
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มองอาเซียน

๓๖๐ องศา

ตอน  การประชุมสุดยอดอาเซียน ASEAN Summit

           มองอาเซียน 360 องศา ตอน การประชุมสุดยอด
อาเซียน ASEAN Summit 
       การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 35 และการ
ประชมุสุดยอดที่เกี่ยวขอ้งไดป้ิดฉากลงอยา่งเปน็ทางการ โดย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท�าพิธีมอบค้อน
ให้เหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในพิธีปิดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 35 ซึ่งเวียดนามจะรับหน้าที่
ประธานและเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 
2563 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมท้ังหมดประสบ
ผลส�าเร็จเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงบทบาทและการเป็น
สะพานเชื่อมระหว่างประเทศต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นข้อริเริ่มเรื่อง
เมืองอัจฉริยะของจีน การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
อาเซียน ญี่ปุ่น จีน และประเทศอาเซียน + 3 ภายใต้แนวทาง
ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของอาเซียนที่ไทยริเริ่ม บนพื้นฐาน 
3 M คือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เคารพซึ่งกันและกัน
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 
 นายกรฐัมนตรยีงัได้เน้นย�า้ถึงความส�าคญัในการรกัษา
พลวัตด้านความมั่นคงที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียน- จีน ซึ่งทั้ง 2 
ฝ่ายได้ส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์ และ
ร่วมมือกันเสริมสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มี
อาเซยีนเป็นแกนกลาง ผ่านกลไกต่าง ๆ  ในด้านเศรษฐกจิ ไทย
ให้ความส�าคญักับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทาง

ทะเล การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน
กับ Greater Bay Area (GBA) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีพลวัตทาง
เศรษฐกิจท่ีสูง รวมท้ังประสงค์ท่ีจะเชิญชวนให้อาเซียน จีน 
และรวมถึงประเทศที่สาม มาลงทุนใน EEC ในภาคตะวันออก
ของไทย โดยไทยยนิดทีีจ่ะประกาศว่า อาเซียนและจีนก�าหนด
ให้ปี พ.ศ. 2563 เป็น “ปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอาเซียน-จีน” ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า จะช่วยขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจและการค้า เพื่อความมั่งคั่งของภูมิภาค
      นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียน และนายกรัฐมนตรีนเรนทร โมที 
ของอินเดีย ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย 
คร้ังที่ 16 ณ ห้อง Sapphire 203 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อทบทวนความร่วม
มือในกรอบอาเซียน-อินเดียในมิติการเมืองและความมั่นคง 
เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมในรอบปีที่ผ่านมา รวม
ทั้งเพื่อร่วมกันก�าหนดทิศทางของความสัมพันธ์อาเซียน-
อินเดียในอนาคต และเพ่ือหารือ แลกเปล่ียนความเห็นเก่ียว
กับประเด็นส�าคัญระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยมี
ผู้น�าจาก 10 ประเทศ สมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุม  นายก
รัฐมนตรี กล่าวชื่นชมอินเดียในนามอาเซียน ว่าอินเดียถือเป็น
มติรประเทศทีใ่กล้ชดิของภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ และ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับอาเซียนที่จะร่วมมือกันในการ
ส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ขับเคลื่อนความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสร้างความใกล้
ชิดทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด อาเซียนยินดีที่นายกรัฐมนตรี
อินเดียให้ความส�าคัญกับอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน
นโยบายมุง่ตะวันออกของอนิเดยี เป็นตวัขบัเคลือ่นส�าคัญท�าให้
ยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-อินเดียมีพลวัตมากยิ่งขึ้น

                            ที่ม : https://news.thaipbs.or.th
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 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบนัชัน้นาํในการพฒันา
บุคลากรด้านการบูรณาการงาน
ปกครอง เชิงพื้นที่เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยนื”

รอบรั้ว วปค.

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 
มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ 
รองอธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ�าเภอ
งานทะเบียนและบัตร  ประจ�าปีงบประมาณ  พ. ศ. 2563   โดยมี
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่่าวรายงาน 
ณ โรงเรียนนายอ�าเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด   
                 ปทุมธานี
       

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
พบปะตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมภาคเช้าตามวิถีธัญบุรี 
พร้อมกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รุ่นที่ 32/2563 และรุ่นที่ 33/2563 ณ ศูนย์ฝึกสมานมิตร 
อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสริม
สร้างความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมเป็น
นักปกครองที่ดี โดยมีการพูดสารคดี 5 นาที แล้วตามด้วยการ
ออกก�าลังกาย และกายบริหาร 10 ท่าพญายม และในการ
นี้อธิบดีกรมการปกครองยังได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้แก่ปลัดจังหวัด และนายอ�าเภอประจวบคีรีขันธ์
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วันที่ 6 ธันวาคม 2562  
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 
มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร
ให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น
ที่ 19-21/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านัก
อธิการวิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
              

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง
พร้อมด้วยผู ้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ให้การ
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
       

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 
มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมท้ังมอบวุฒิบัตร
ให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รุ่นที่ 10-13/2563 โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของ
วิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 
อาคารส�านักอธิการ   วิทยาลัย
การปกครอง อ�าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี
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“ทางเลือกที่ ๓ “  
เขียนโดย Stephen R. Covey  จัดพิมพ์  เนชั่นบุ๊คส์
 ทางเลือกที่ ๓ คือแนวทางแก้ปัญหารูปแบบใหม่ เป็นวิธีจัดการกับ
ปัญหาและยุติข้อขัดแย้งซึ่งนำาไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้ทุก ๆ ด้าน เป็นวิธี
แก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกัน   โดยอาศัยหลักการที่เรียกว่า 
”พลังทวี” ซึ่งเป็นการผนึกพลังความคิด ยอมรับในความแตกต่างและ
ประสานความเข้าใจของอีกฝ่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ แนวคิด
ในแบบทางเลือกที่ ๓ ยังพยายามผลักดันให้เราเข้าใจตัวเราเองและสิ่งที่ตัว
เองต้องการอย่างถ่องแท้อีกด้วย 

ผมจะสอนให้คุณรวย” 
เขียนโดย  รามิต  เศรษฐี  สำานักพิมพ์ นกฮูก
        หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นขั้นเป็นตอนแบบไม่ต้องคิดอะไรเอง
ให้มาก แต่จะสอนคุณตั้งแต่การเปิดบัญชีกับสักธนาคาร การสมัครบัตร
เครดิตสักใบ รวมถึงการเก็บเงิน การลงทุน และการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด  
เมื่ออ่านแล้วคุณจะได้รู้ว่า คุณสามารถที่จะร่ำารวยได้โดยไม่จำาเป็นจะต้อง
โชคดี ไม่จำาเป็นจะต้องมีพรสวรรค์ในการทำาธุรกิจ แต่คุณรำ่ารวยได้ด้วยการ
วางแผนและการรู้จักตนเอง 

 “ภาษาอังกฤษผิดกันอยู่นั่นแหละ”
เขียนโดย เศรษฐวิทย์  จัดพิมพ์ ผลึกไท
 หนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ พัฒนาตัวเองจากสิ่งที่คนอื่นเขาทำา
ผิด และเผลอ ๆ เราก็เป็นส่วนหนึ่งของความผิดเหล่านี้ด้วย และได้เรียนรู้คำา
ที่น่ารู้ เพราะเราต้องเห็นมันอยู่ทุกวัน ในส่วนที่เป็นการออกเสียง และนำาเอา
ความรู้เหล่านี้ ไปพัฒนาตัวเองและคนอื่นต่อไป 

 ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

 นายอลงกรณ์  แอคะรัจน์
         บรรณาธิการ

            สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 ครับ  หลาย ๆ ท่านคงจะได้เดินทางกลับภูมิล�าเนาหรือ
เดินทางพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวและกลับมาปฏิบัติหน้าที่การงานกันอย่างสดชื่นแจ่มใส 
เผลอแป็บเดยีวกก้็าวเข้าสูไ่ตรมาสที ่2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วครับ วทิยาลยัการ
ปกครองยงัคงขับเคลือ่นภารกจิในการพฒันาบคุลากรของกรมการปกครองอย่างต่อเนือ่งเพือ่
ให้บรรลุเป้าหมายของกรมการปกครองตามแผนการฝึกอบรมที่วางไว้
         ในเนื้อหาของเล่มเราพยายามคัดสรรส่ิงที่เป็นความรู้และเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน
ตลอดจนความเคลื่อนไหวของการด�าเนินงานของวิทยาลัยการปกครอง แล้วพบกันใหม่ฉบับ
หน้าครับ

พบ...บรรณาธิการ

    การประชุมสุดยอดอาเซียน ASEAN Summit  กล่าวสรุป
ได้ว่า คอืการประชมุทีจ่ดัขึน้โดยกลุม่รฐัสมาชกิอาเซียน โดยจะ
มผีูน้�าของแต่ละรฐัสมาชกิเข้ามาร่วมประชมุกนั ซึง่เป้าหมายใน
การจัดประชุมนั้นก็เพื่อปรึกษาหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคม 
ภายในกลุ่มรัฐสมาชิก พร้อมท้ังก�าหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการด�าเนินงานของประชาคมอาเซียน รวมถึงเพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ในการจัดประชุมสุดยอดผู้น�า
อาเซียนนั้น รัฐสมาชิกจะสลับผลัดเปล่ียนกันเป็นเจ้าภาพตาม
ล�าดบัตวัอักษรของชือ่ประเทศ โดยการประชมุสุดยอดอาเซยีน 
ASEAN Summit ในปี 2562 จัดขึ้นที่ประเทศไทย เป็นครั้งที่ 
34 และ 35 โดยครั้งที่ 34 จัดขึ้นในวันที่ 20-23 มิถุนายน 
2562 และครั้งที่ 35 ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 มี
ผู ้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้น�าของประเทศคู่เจรจา
ของอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ASEAN Summit ครั้งที่ 35 ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย บรูไน 
พม่า มาเลเซีย ลาว เวียดนาม ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี จนี 
เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย อเมริกา 
องค์การสหประชาชาติ และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
การประชุมสุดยอดอาเซียน เป็นการประชุมท่ีมีความส�าคัญ
ทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นการประชมุระดบัผู้น�าประเทศและเป็นกลไก
หลักในการตัดสินใจกิจการต่าง ๆ ในอาเซียน ทั้งด้านการเมือง

และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
รวมถึงเป็นที่ประชุมที่ยุติข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกด้วย จาก
การประชุมที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นว่าอาเซียนได้วางกลยุทธ์
และหารือถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาระดับภูมิภาคอย่างต่อ
เนื่อง การประชุมสุดยอดอาเซียนจึงเป็นเวทีที่ท�าให้อาเซียน
สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับสภาพสังคมและสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นเวทีที่ก�าหนดทิศทางในการพัฒนา
และเป็นเวทีส�าหรับยุติข้อพิพาทหรือหาออกส�าหรับปัญหา
ต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค
 

 

สารัตถะ
     เกร็ดความรู้การประชุมสุดยอดอาเซียน ASEAN Summit


