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10 สิงหาคม

วันก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๓๕ เป็นวันทีไ่ ด้มกี ารจัดตัง้ สถาบัน
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคน
แรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับต�ำบล หมู่บ้าน ขึ้น
เป็นครั้งแรก ณ อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ก�ำนันคนแรกที่ได้รับเลือกจากราษฎรคือ พระยารัตนกุลอดุลย
ภักดี การทดลองตั้งก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ผลเป็นอย่างดีและเป็น
ไปตามพระราชประสงค์ทุกประการแล้ว ในปี พ.ศ.2439 จึงได้
ทรงจัดตั้งการปกครองท้องที่อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง
ในระบบการปกครองของประเทศ และในปีต่อมาได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่
ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) ขึน้ ใช้บงั คับทัว่ ประเทศและถือเป็นแม่บท
ของการจัดระเบียบการปกครองต�ำบล หมู่บ้าน ในประเทศไทย
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงด�ำริเห็นว่า วิธกี ารปกครอง
พระราชอาณาจักรได้มกี ารเปลีย่ นแปลงและด�ำเนินมาโดยล�ำดับ
หลายอย่าง จึงรวบรวมมาตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และบังคับมาจนถึงทุกวันนี้
และเพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความส�ำคัญของก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงก�ำหนดให้วนั ที่
๑๐ สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น” และมีการจัด
งาน “วันก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น” เป็นประจ�ำปีทกุ ปี เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประสิทธิภาพก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และ
พิธีมอบรางวัลก�ำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเพื่อเชิดชูเกียรติก�ำนัน
ผูใ้ หญ่บา้ นทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความตัง้ ใจและทุม่ เทความรูค้ วาม
สามารถในการ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นบุคคลที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในการ
ท�ำหน้าที่ช่วยเหลือนายอ�ำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่
รับผิดชอบของตนมาอย่างยาวนานนับร้อยปีในการปกครอง
ส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2457 และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จะเห็นบทบาทของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการเป็นผู้ช่วยเหลือนาย
อ�ำเภอ ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันโรคร้าย ไม่ให้แพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน ตลอด
จนการท�ำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค ในการค้นหา
และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การจัดท�ำบัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยง เพื่อ
เฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน รวมถึงให้ค�ำ
แนะน�ำ สร้างการรับรูแ้ ก่ลกู บ้านถึงแนวปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องตามหลัก
สาธารณสุข และภารกิจส�ำรวจผู้ได้รับผลกระทบฯ หน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อย การตรวจและจับกุมบุคคลที่ฝ่าฝืนการห้าม
ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ในฐานะเป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครอง ตามมาตรา 2 (16) แห่ง ป.วิอาญา ประกอบ
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และเป็น “ชุดปฏิบตั ิ
การประจาํ ต�ำบล” ตัง้ ด่านตรวจคัดกรองผูม้ าจากกลุม่ เสีย่ ง และ
วัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้สัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน และห้ามบุคคลใน
เขตท้องทีท่ วั่ ราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานช่วงเคอร์ฟวิ รวม
ถึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ให้อนุญาตเป็นการเฉพาะราย กรณี
บุคคลมีเหตุจ�ำเป็นต้องออกนอกเคหสถานช่วงเคอร์ฟิว ตาม
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฯ
ที่มา : https://www.facebook/dopafanpage
: https://siamrath.co.th

วิทยาลัยการปกครอง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
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นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง
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เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 43 รุ่นที่ 44 รุ่นที่ 45 และรุ่นที่ 59
ประจำ�ปีงบประมาณพุทธศักราช 2563 จำ�นวนทั้งสิ้น
360 คน รวม 62 จังหวัด โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน พร้อม
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรกรมการ
ปกครอง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี
มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
วิทยาลัยการปกครอง
นำ�โดย นายบรรจบ จันทรัตน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

พร้อมด้วยทีมงานบุคลากร ปรับปรุงอาคารสถาน
ที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน
ตั้งแต่ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย ที่ใช้
เป็นอาคารในการทำ�พิธีเปิดการฝึกอบรม โรงเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และทัศนียภาพโดยรอบ
วิ ท ยาลั ย การปกครอง ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด -19 ไม่ว่าจะเป็นการเว้น
ระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing ) และ
การอบรมแบบวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal ) เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กบั หลักสูตรกำ�นันผูใ้ หญ่บา้ น
ทีจ่ ะเข้ามารับการศึกษาอบรมในวันที่ 8 กรกฎาคม
2563
วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๔

๔

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

วิสัยทัศน์

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา
รองอธิบดีกรมการปกครอง

มาบรรยายพิเศษให้กบั นักศึกษาโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุน่ ที่ 3 โดยมีนายบรรจบ
จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง
อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
.

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันชัน
้ นาํ ในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”

วันที่ 15 มิถุนายน 2563
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการปกครอง

มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 โดยมี
นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และ
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผูอ้ ำ� นวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตลอด
จนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง
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ียน ตอน การผนึกก�ำลังของอาเซียนเพือ่ ต่อสูก่ บั
ซ
เ
า
มองอ๐ องศา โควิด-๑๙ สู่ New Normal
๓๖
ต่อจากฉบับที่แล้ว

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ คือวิกฤตที่เปลี่ยนโลก เปลี่ยน
มุมมองในการด�ำเนินชีวิตของคน และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
ประกอบธุรกิจไปโดยสิ้นเชิง ในการนี้ท�ำให้มีการน�ำค�ำว่า New
Normal มาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงที่มีการระบาด ราชบัณฑิตย
สภา บัญญัติศัพท์ “New normal” หมายถึง ความปกติใหม่ หรือ
ฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยเขียนทับศัพท์ว่า “นิวนอร์มัล” ค�ำว่า New
Normal เป็นวลีและเป็นส�ำนวน ซึ่ง Oxford Dictionary ได้ให้
ค�ำนิยามว่า “A previously unfamiliar or atypical situation
that has become standard,usual, or expected.” หมายถึง
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้น
เคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่าง จึงมีการ
เปลี่ยนแปลง ท�ำให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่ง
ที่ปกติและเป็นมาตรฐาน
FutureTales Lab by MQDC ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่ง
แรกในภูมภิ าคอาเซียนทีท่ ำ� การศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่
ส�ำคัญต่ออนาคต เพือ่ สร้างอนาคตทีด่ ใี ห้กบั มนุษยชาติ ภายใต้บริษทั
แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น เผย ๑๐ ประเด็น
Next Normal ของอนาคตคนเมือง หลังพ้นวิกฤตโควิด-๑๙ จะเป็น
อย่างไร ซึ่งเป็น ๑๐ เทรนด์ที่สังคมไทยและสังคมของประชาคม
อาเซียนควรจะตัง้ รับ ทัง้ ในแง่มมุ พฤติกรรมการใช้ชวี ติ การอยูอ่ าศัย
เทคโนโลยี การเดินทาง และการดูแลสุขภาพ ตลอดจนแนวโน้มของ
นโยบายภาพใหญ่ของรัฐบาล ประกอบด้วย
๑. Social Structure โครงสร้างทางสังคมใหม่ ๆ ที่จะมีการ
ออกกฎหมายทีใ่ ช้รว่ มกันทัว่ โลก เป็นกฎหมายเดียวกันทีช่ ว่ ยในเรือ่ ง
ของสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี IOT
Infrastructure ผูค้ นจะให้ความส�ำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่
มากยิง่ ขึน้ โดยจะยอมให้ขอ้ มูลส่วนตัวเพือ่ ทีจ่ ะปกป้องสุขภาพ และ
ทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น
๒. Resilience & Agile by Force ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรและอุตสาหกรรมจะมีมากขึน้ รัฐและองค์กรธุรกิจสามารถใช้
โอกาสนี้ในการจัดการเรียนผ่านออนไลน์ฟรีให้กับแรงงาน หรือการ
ก�ำหนดระเบียบการท�ำงานที่ลดการใช้ทรัพยากรได้มากขึ้น
๓. Global Emotional Crisis & Touchless Society
ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพมีระยะห่างกันออกไปเรื่อย ๆ อย่างเด็กรุ่น
ใหม่ที่เติบโตขึ้นมาจากเดิมมีวิธีการทักทายแบบจับมือหรือกอด แต่
ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ท�ำให้ไม่สามารถท�ำได้ ท�ำให้การปฏิสัมพันธ์
ทางกายภาพมีระยะห่างกันออกไปเรือ่ ย ๆ ส่งผลในเรือ่ งของอารมณ์
ในแง่ของความใส่ใจ และความห่วงใยในอนาคต อย่างวัยท�ำงานที่
นิยม Co–Working Space ก็อาจจะมีปรับพืน้ ทีใ่ นรูปแบบ Sharing
Space With Boundary หรือมีการแบ่งแยกพื้นที่ของตัวเองมาก
ขึ้น และการออกแบบพื้นที่บริการแบบไม่ต้องสัมผัส แต่ใช้ voice
recognition หรือ AR แทน
๔. Public Space / Indoor Technology with Health
Factor ศูนย์การค้าจะต้องมีการวางแผนรับมือ และสร้างเครื่องมือ
ต่าง ๆ เพื่อท�ำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การวาง
ระบบฆ่าเชื้อส�ำคัญเหมือนการวางระบบแอร์ น�้ำ ไฟ มีการก�ำหนด
มาตรฐานระบบ clean air quality ในอาคาร
๕. Prioritizing Space Over Convenience วิถีความคิด
ของผูบ้ ริโภคในแง่การซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจะเปลีย่ นไป เมือ่ สามารถท�ำงาน

ทีบ่ า้ นได้อาจจะไม่จำ� เป็นต้องเดินทางทุกวัน จึงส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกที่อยู่อาศัย ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในเมือง ติดรถไฟฟ้า แต่อาจปรับ
เปลี่ยนเป็นบ้านนอกเมือง แต่มีพื้นที่มากขึ้น มีสวน การปรับเปลี่ยน
บ้านพักตากอากาศมาใช้อาศัยประจ�ำแทน
๖. Everything At Home เศรษฐกิจติดบ้าน โรคระบาดท�ำให้
วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป เริ่มเคยชินกับการอาศัยอยู่ในบ้าน ท�ำงาน
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในที่พักอาศัยของตนเอง ส่งผลต่อความ
ต้องการทีพ่ กั อาศัยทีอ่ าจจะเปลีย่ นไป และต้องการมีพนื้ ทีท่ สี่ ามารถ
ท�ำอะไรได้หลายหลากมากยิ่งขึ้น
๗. Proactive Healthcare Platform แพลตฟอร์ม
การดูแลสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยจะมีความส�ำคัญมาก
ยิ่งขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของเมือง อาคาร บ้านจะต้องมีบริการและ
แพลตฟอร์มสุขภาพและสุขภาพจิตเป็นบริการพื้นฐาน
๘. Last mile & next hour logistic ด้วยพฤติกรรมการ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะท�ำให้ระบบการขนส่งระยะสั้นแบบ ๑
กิโลเมตร และการจัดส่งแบบรวดเร็วภายใน ๑ ชั่วโมง จะเป็นที่
ต้องการ และความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น
๙. Wearable Device Prioritizing Health & Safety
Over Privacy ผู้บริโภคจะยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกกับความ
ปลอดภัยที่มีมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เจาะลึกถึง
ข้อมูลมากยิ่งขึ้น สามารถดูได้ว่า ณ วันนี้ สถานที่ที่เราอยู่ ณ ตรงนี้
มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นประเด็นในเรื่องของความ
ปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว
๑๐. Super Food & Food Supply Chain Transparency
To Personal Food Supply ผู้บริโภคจะเริ่มหันมาให้ความส�ำคัญ
กับรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ดตี อ่ สุขภาพ ต้องการความมัน่ ใจ
มากขึน้ ว่าสินค้าทีจ่ ะน�ำมาปรุงอาหารต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย และ
มีความสะอาด รวมถึงผู้บริโภคบางส่วนเองเริ่มมีการท�ำฟาร์มขนาด
เล็กในเมืองมากยิ่งขึ้น
การผนึกก�ำลังกันของกลุ่มคน ๖๕๐ ล้านคนของประชาคม
อาเซียนที่จะต่อสู้กับโควิด-๑๙ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพ
อนามัยและการด�ำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น NEW NORMAL ที่
จะต้องเชือ่ มโยงกันให้มนั่ คงเพราะว่า โรคอุบตั ใิ หม่สามารถเกิดขึน้ ได้
อีกในอนาคต การเตรียมตัวให้พร้อมรับสถานการณ์จะท�ำให้สามารถ
ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
********************
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เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : www.posttoday.com
www.matichon.co.th
www.mcot.net
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ยี่โถ...

ชวนอ่าน
“บริหารแบบผู้น�ำสร้างคนให้เป็นอัจฉริยะ”
เขียนโดย ลิช ไวสแมน และเกร็ก แม็กคีโอน
จัดพิมพ์นกฮูก พับลิชชิ่ง

หนังสือเล่มนี้ ได้น�ำเสนอภาวะผู้น�ำสองประเภท คือ แบบทวีปัญญา
และแบบบั่นทอนปัญญา ซึ่งผู้น�ำทั้งสองแบบนี้จะมีอิทธิพลต่อผลกระทบในเชิง
บวกหรือลบของการสร้างผลก�ำไรให้กับองค์กร รวมทั้งบ่มเพาะความคิดใหม่ ๆ
และพลังงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

“ทุกอย่างในชีวติ เริม่ จากความคิดทีเ่ ป็นระเบียบ”
เขียนโดย พกจูฮวัน
ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู

หลายคนอาจคิดว่าทักษะการจัดระเบียบความคิดเป็นเรื่องไม่จ�ำเป็น
แต่จริง ๆ แล้วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือท�ำอาชีพอะไร ล้วนต้องใช้ทักษะนี้ทั้ง
นั้น จุดเริ่มต้นและจุดจบของทุกเรื่องในโลกนี้เกิดจากการจัดระเบียบความคิด
หลายคนสงสัยว่าต้องท�ำอย่างไร ค�ำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว กับ ๑๓ เครื่อง
มือ สร้างสมอง ที่ยอดเยี่ยม ให้คุณจัดการทุกเรื่องได้อย่างทรงพลัง แล้วอาการ
สมองตันก็จะไม่เป็นปัญหาส�ำหรับคุณอีกต่อไป

“ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน”
เขียนโดย สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ส�ำนักพิมพ์บิสคิต

เก่งพูดภาษาอังกฤษทันใจ สื่อสารฉับไว พูดได้อย่างใจคิดกับเพื่อน
สมาชิกกลุม่ ประเทศอาเซียน ด้วยหนังสือภาษาอังกฤษเพือ่ อาเซียนเล่มเดียวทีใ่ ห้
ครบ ทัง้ ท�ำงาน ไปเทีย่ ว อ่านง่ายแม้จะไม่มพี นื้ ฐานความรูภ้ าษาอังกฤษมาก่อน มี
ตัวอย่างประโยคพร้อมใช้และค�ำอ่านออกเสียง ค�ำศัพท์เฉพาะทางทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
ทุกกลุ่มอาชีพ สามารถน�ำไปใช้ได้ทันที
วิทยาลัยการปกครอง
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สารัตถะ

ท�ำไมมะลิเป็นดอกไม้ประจ�ำวันแม่
หลายคนสงสัย? ท�ำไมจึงใช้ดอก
มะลิเป็นดอกไม้ประจ�ำวันแม่ ในวันแม่
จะเห็นทุกคนซื้อพวงมาลัยมะะลิ เข็ม
กลัดดอกมะลิ ต้นมะลิ แต่อาจยังไม่
ทราบถึงเหตุผลทีใ่ ห้ดอกมะลิเป็นดอกไม้
สัญลักษณ์ของวันแม่ ก็เนื่องจากดอก
มะลิ เ ป็ น ดอกไม้ ที่ มี สี ข าวบริ สุ ท ธิ์ ส่ ง
กลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้ง
ยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับ
ความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มี
วันเสื่อมคลาย
ความหมายดอกมะลิ สื่อรักวันแม่
ดอกมะลิ ถือว่าเป็นไม้มงคลที่มี
มาตั้งแต่โบราณ ว่ากันว่าดอกไม้ชนิดนี้
เป็นดอกไม้ประจ�ำองค์พระนารายณ์ และ
ยังสามารถน�ำไปร้อยเป็นพวงมาลัยซึง่ ถือ
เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์
ประจ�ำชาติไทยได้ โดยใช้เป็นสัญลักษณ์
แทนความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กบั
ลูกอีกด้วย แต่หากเป็นดอกมะลิซ้อนก็
สามารถน�ำไปใส่แจกันประดับตกแต่งให้
เกิดความสวยงามได้ นอกจากนั้นยังว่า
กันว่า หากน�ำน�้ำที่ลอยดอกมะลิมาล้าง
หน้าจะช่วยท�ำให้ตาสว่าง หรือหากน�ำไป
ผสมอาหารก็จะช่วยให้มกี ลิน่ หอม “ดอก
มะลิ” จึงกลายสัญลักษณ์หนึง่ ทีม่ าพร้อม

กับเทศกาล “วันแม่” ซึง่ เป็นวันทีบ่ รรดา
ลูกให้ความส�ำคัญกับผู้ที่ให้ก�ำเนิดเป็น
พิเศษ และดอกมะลิ ยังมีประมาณ 200
ชนิด มีถิ่นก�ำเนิดในพื้นที่เขตร้อนและกึ่ง
เขตร้อนในแถบทวีปยุโรป เอเชีย และ
แอฟริกา ลักษณะดอกและกลิ่นมีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดหรือพันธุ์
ข้อมูล : wikipedia, mcp, dmc
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บรรณาธิการ
ตามที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลาย
การควบคุ ม สถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิต -19 ในเกือบทุกพืน้ ทีแ่ ล้ว
แต่ก็ยังคงมาตรการการป้องกันและ
เฝ้าระวังเพือ่ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ในส่วนของวิทยาลัยการปกครอง
หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ม าตรการผ่ อ น
คลายสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ดั ง กล่ า วก็ ไ ด้ เ ปิ ด การศึ ก ษาอบรม
หลั ก สู ต รก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น ทั้ ง ที่
วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
ภูมิภาคต่าง ๆ และที่ศูนย์ฝึกอบรม
มวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั พุธที่
8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่ง
ทางวิทยาลัยการปกครองก็ได้ด�ำเนิน
การฝึกอบรมในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
หรือนิวนอร์มอล และยังมีอีกหลาย
หลักสูตรที่จะต้องมีการอบรบต่อไป
เช่น ลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง ในช่วงไตรมาศสุดท้าย
ของปีงบประมาณพ.ศ. 2563 แล้ว
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

