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       ทุกท่านคงพอจะทราบกันดีอยู่แล้ว
ว่าปัจจัยที่ท�าให้มนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งมี
ชีวิตที่อยู่ในโลกนี้สามารถด�ารงชีวิตอยู่
ได ้ไม ่เพียงแต่เฉพาะอาหารที่ เรารับ
ประทานเข้าไปอย่างเอร็ดอร่อยหรือ
อากาศทีบ่รสุิทธิ ์สภาพแวดล้อมทีีส่ะดวก
สบายท�าให ้ เรามีชีวิตและร ่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง ส่ิงมีชีวิตจ�าเป็นที่สุด
และขาดไม่ได้คือน�้า น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อมนุษย์และส่ิงมชีวิีตทัง้หลาย ไม่ว่าจะ
เป็นด้านอปุโภคบรโิภค ซ่ึงในอนาคตอาจ
เกดิปัญหาเกีย่วกบัน�า้เนือ่งจากประชากร
บนโลกเพิ่มขึ้น สภาพส่ิงแวดล ้อม
เปลีย่นแปลง ภาวะโลกร้อน จงึท�าให้เกิด 
วันน�้าโลกหรือวันอนุรักษ์น�้าโลกขี้น
       วันน�้าโลก (อังกฤษ : World Day 
for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทางการคือ 
“World Water Day”) ตรงกบัวนัที ่22 
มีนาคม ของทุกปี เน่ืองจากองค์การ
สหประชาชาติ ได้ตระหนกัถงึปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน�้า
ขึน้ได้ในอนาคต ดังนัน้ ในปี ค.ศ. 1992 
สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วัน
ที ่22 มนีาคม ของทกุปีเป็น “ วนัน�า้โลก 
“ หรอื “ World Day for Water “ เพือ่
ระลึกถึงความส�าคัญของน�้า ซึ่งเป็น
ความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดบนในโลก อีกทั้งยังเป็นการ
กระตุ ้นให ้เกิดการตื่นตัวในหมู ่มวล
มนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น�้า และ
การพฒันาแหล่งน�า้ ตลอดจนด�าเนนิการ
ต า ม ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม
สหประชาชาติปี 1992 ว่าด้วยสิ่ง
แวดล้อมและการพัฒนา หรือท่ีเรียกกัน

ว่า Agenda 21 จัดโดยองค์การน�้าแห่ง
สหประชาชาติ (UN Water) ซึง่ในแต่ละ
ปีจะมีหน ่วยงาน ในสังกัดองค ์การ
สหประชาชาติรับผิดชอบในการร่วมจัด
งาน ซึ่งในปี 2007 นี้ องค์การอาหาร
และการเกษตรโลก (FAO) และองค์การ
สหประชาชาติ (UN) (ในนามโครงการ
น�้าเพื่อชีวิต Water for life) เป็นผู้จัด
ร่วมกัน ในหัวข้องาน ธีม ว่า Coping  
with Water Scarcity
      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ประเทศใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ประสบกับปัญหาภัยแล้ง  
ประเทศไทย ก็เช่นกันและมี
แนว โน ้ มที่ จ ะทวี ความ
รุนแรงมากข้ึน รศ.ดร.เสรี    
ศุภราทิตย์ ผู ้อ�านวยการ
ศูนย์การเปล่ียนแปลงภูมิ
อ า ก า ศ แ ล ะ ภั ย พิ บั ติ   
มหาวิทยาลัยรั ง สิต นัก
วิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องน�้า 
กล่าวถึงวิกฤติภัยแล้งอย่าง
รุนแรงในครั้งนี้ว่า “เป็นผล
ม า จ า ก อิ ท ธิ พ ล ข อ ง
ปรากฏการณ์ “เอลนินโญ” 
ซึ่งเริ่มมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๗  
และเพ่ิมระดับความรุนแรง
เป็น “ซุปเปอร์เอลนินโญ” 
ปลายปี ๒๕๕๘ ซึ่งนับเป็น
ความรุนแรงสุดในรอบ ๕๐ 
ปี”
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                    

การที่จะผ่านพ้นปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้
ไปได้ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้
ปัญหาในรูปแบบของประชารัฐ บริหาร
จดัการน�า้ทีม่อียูอ่ย่างมปีระสทิธิภาพเป็น
ปัจจัยส�าคัญ ส่วนความร่วมมือของภาค
เอกชนและประชาชนก็มีความส�าคัญไม่
น้อยไปกว่ากัน การใช้น�้าอย่างประหยัด
และรู้คุณค่า รวมทั้งการมีจิตส�านึก ส่วน
การแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนืจะต้องมแีผน
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรพัยากร
น�้าแบบบูรณาการทั้งระบบ
    

 

วันอนุรักษ์นํ้าโลก 
World Water day
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 ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.

      นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการ
ปกครองเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม
วิทยากรของวิทยาลัยการปกครองเพื่อเพิ่มพูน
ทกัษะความรูแ้นวทางการบรกิารจดัการโครงการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสมมมีาตรฐานทนัสมยั ฯลฯ ให้
แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยการปกครองส�าหรับ
เตรยีมความพร้อมการจดัฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ 
เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕59 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ชั้น ๔  อาคารส�านักอธิการวิทยาลัย
การปกครอง

     นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการ
ปกครองพร้อมด้วยผูบ้รหิาร  ข้าราชการ ลกูจ้างฯ 
อบรมเชิงปฎิบัติการจัดท�ายุทธศาสตร ์ของ
วิทยาลัยการปกครองเพื่อร่วมกันคิด วิเคราะห์  
กลัน่กรอง แนวทางด�าเนนิการตามพนัธกจิในการ
พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของ
บุคลากรฝ่ายปกครองทุกระดับให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา/สถานการณ์ปัจจบุนัและอนาคต ณ 
โรงแรมเอเซียพัทยา อ. บางละมุง จ.ชลบุรี  เมื่อ
วันเสาร์ที่ 12  มีนาคม ๒๕59

     วิทยาลัยการปกครอง น�าบุคลากรเข้าศึกษา
ดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง 
เพื่อน�ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Benchmark) 
หาแนวทางปฎิบัติ (Best Practices) ส�าหรับน�า
ไปปรบัปรงุกระบวนการพฒันาบคุลากรของฝ่าย
ปกครองให้มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม ทันสมัย
มากยิง่ขึน้  รวมท้ังเพือ่ประสานสมัพนัธ์เครอืข่าย
การพัฒนาบุคลากร ฯ ณ บริ ษัทบางจาก
ปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัการบนิไทย 
จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 
๒๕59
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ตอน  การประชุมสุดยอดอาเซียน
 สหรัฐ ฯ สมัยพิเศษ 

(U.S.-ASEAN Leaders Summit)       
                    

มองอา
เซียน 

๓๖๐ อ
งศา

       การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ
อเมริกาสมัยพิเศษ (U.S. - ASEAN Lea-
ders Summit) ณ เมอืง Rancho Mirage    
มลรฐัแคลฟิอร์เนยี สหรฐัอเมรกิา ระหว่าง
วนัที ่๑๕-๑๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ เป็นครัง้
แรกที่มีการจัดการประชุมระหว่างผู้น�า
อาเซียน-สหรัฐ เป็นการโดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา (the First ever stand-
alone (U.S. - ASEAN summit) และ
เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ 
ครัง้แรก ภายหลงัจากการจัดต้ังประชาคม
อาเซียนด้วย
        การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ
อเมริกานี้ เป็นการส่งสัญญาณทางการ
เมืองอย่างเป็นรูปธรรมว่า สหรฐัฯ มคีวาม
จริงจังในการยกระดับความสัมพันธ ์
ระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ ในฐานะหุ้น
ส่วนยทุธศาสตร์ (the ASEAN-U.S. Stra-
tegic Partnership) ตามท่ีผู้น�าท้ังสอง
ฝ่ายได้ประกาศในการประชุมสุดยอด
อาเซยีน- สหรฐัอเมรกิา ครัง้ท่ี  ๓  ระหว่าง
การประชมุสดุยอดอาเซยีน คร้ังท่ี  ๗  เมือ่
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย  ที่ผ่านมาและยัง
ยนืยนันโยบายปรับสมดลุ  Rebalancing 
ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ให้ความ
ส�าคัญต่อบทบาทของอาเซียน การประ
ชุมฯ นี้ จะช่วยส่งเสริมการรับรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซยีนให้เป็นท่ีรูจ้กัในสหรฐัฯ
ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถผลักดันความ
เป็นหุน้ส่วนด้านเศรษฐกจิและการพฒันา 

และขยายความร่วมมือในประเด็นความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ระหว่างอาเซียนและ
สหรัฐอเมริกา
      การประชุมฯ ได้แบ่งออกเป็น ๓ 
หัวข้อใน ๒ ช่วง ในวันจันทร์ที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ช่วงบ่าย การหารือ
ช่วงที่ ๑ (Retreat 1) หัวข้อ คือ การส่ง
เสริมความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคผ่าน
นวัตกรรมและประกอบการธุรกิจ (Pro-
moting Regional  Prosperity  Through 
Innovation and Entreprenership)  
ช ่วงค�่า การหารือระหว่างอาหารค�่า 
(Working Dinner) หัวข้อ คือ ทิศทาง
ยทุธศาสตร์ของภูมภิาค (Regional Stra-
tegic Outlook) และวันอังคารที่ ๑๖  
กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ช่วงเช้า การหารือช่วง
ที่ ๒ (Retreat 2)

                                                                                                                        

หวัข้อ คอื การรกัษาสนัตภิาพ ความเจรญิ
รุ่งเรืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก 
(Protecting peace Prosperity and 
Security in the Asia-Pacific) ครอบคลมุ
ประเดน็ การก่อการร้าย (terrorism) และ
ความท้าทายข้ามชาติ (transnational 
challenges) 
         จากผลการประชุมเป็นเวลา ๒ วัน   
ที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์ร่วม (Joint 
Statement) เรียกว่า “ปฏิญญาซันนี
แลนด์” (Sunnylands Declaration) 
เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ซึ่ง
ย�้าหลักการพื้นฐานในการด�าเนินความ
สมัพนัธ์อาเซยีน-สหรัฐฯ ภายใต้ความเป็น
หุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร์ ซ่ึงรวมถงึหลกัการ
ตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตร
อาเซียน และกฎหมายระหว่างประเทศ     
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     ในแถลงการณ์มีเนื้อหา ๑๗ ประเด็นโดยมีค�ามั่นให้ความ
เคารพอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ความเสมอภาคและ
อิสระภาพการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ ภายใต้หลักการ
และข้อก�าหนดของกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน
และกฎหมายสากล ให้ค�ามัน่แก้ไขข้อพพิาทด้วยสนัตวิธีิ ไม่ใช้
หรือข่มขู ่ที่จะใช้ความรุนแรงตามหลักการที่ถูกระบุใน
กฎหมายสากลและอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับ
กฎหมายทางทะเลปี ๒๕๒๕ ให้ค�ามั่นขยายความร่วมมือเพื่อ
แก้ไขความท้าทายในการเดนิเรือ ย�า้ถงึความส�าคญัของความ
เจริญรุ ่งเรือง การพัฒนาและการขยายตัวที่ยั่งยืนในการ
จัดการประชุมในครั้งนี้
            

ผลจากการประชมุสดุยอดอาเซยีน - สหรฐัอเมรกิาสมัยพเิศษ 
(U.S. - ASEAN Leaders Summit) ในครัง้นี ้จะท�าให้ประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความ
ร่วมมือความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี และความสัมพันธ์ ใน
ระดับภูมภิาค รวมทัง้การลดความขดัแย้งทีม่อียูใ่นภมิูภาคไม่
มากก็น้อย
               
             *********************************
                          
                           เรียบเรียงโดย   นายนพพร  วีระกุล
                           ข้อมูลจาก       www  :  thaigov.go.th
                                   www :  mfa.go.th
                                               www :  en.wikipedia.org 
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“วิธีวัดค่า IQ ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ” 
เขียนโดย ฟิลิป  คาร์เตอร์  
ส�านักพิมพ์เบรนจีเนียส    

 
      ฟิตสมอง เพิ่มพลัง IQ ของคุณสู่ความเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านความคิด
สร้างสรรค์ สุดยอดแห่งความจ�า การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิด
เชิงตรรกะและเป็นเหตุเป็นผล พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวาและเพิ่มระดับเชาว์
ปัญญาของคุณอย่างได้ผล 

ยี่โถชวนอ่าน     

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 : หลักการและการประยุกต์” 

 เขียนโดย สุธินี  ฤกษ์ข�า 
 ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
      หนงัสอืเล่มนี ้ จะรวบรวมแนวคดิ ทฤษฎต่ีาง ๆ  เกีย่วกบัการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานและการพัฒนาการของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังประกอบไปด้วยตัวอย่างเก่ียวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ท�าให้
มองเห็นภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจน    

“สมาธิเพิ่มพลังความจ�า บ�าบัดโรคและลดเครียด” 
เขียนโดย เดวิด  ฟอนตานา  

                     จัดพิมพ์ ดีไลท์พับลิชชิ่ง        
  
        วิถีชีวิตอันซับซ้อนที่เราต้องเผชิญในแต่ละวัน อาจน�ามาซึ่งความเครียด 
สุขภาพย�่าแย่ การเจ็บปวดเรื้อรัง ปวดหัว สมาธิสั้น อ่านหนังสือไม่จ�า คิดงาน  
ไม่ออกและอีกสารพัดปัญหา  คุณทราบหรือไม่ว่า การท�าสมาธิเพียง ๕ นาทีต่อ
วัน สามารถช่วยคุณได้!
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
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  ประเพณีของประเทศอินโดนีเซีย

      ในประเทศอินโดนีเซีย มีการก�าหนดกฎหมายประเพณีในสังคมตามความเชื่อ
ในศาสนา ซ่ึงจะต้องปฏบิติัอย่างเคร่งครดั และสบืทอดกนัมานานแล้ว มสีาระทีส่�าคญั
คือ ความผูกพันระหว่างสามีกับภรรยา พ่อแม่กับลูก และพลเมืองต่อสังคมที่ตนอยู่ 
โดยยึดหลักการปฏิบัติที่เรียกเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า “โกตองโรยอง” คือการ ช่วย
เหลอืพ่ึงพาอาศยักนัในงานต่าง ๆ  เช่น การเพาะปลูก การเกบ็เกีย่ว  การแต่งงาน การ
สร้างบ้านที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดินร่วมกันภายใต้ข้อตกลงและข้อแม้พิเศษวัฒนธรรม
ประเพณขีองชาวอนิโดนเีซีย แตกต่างไปตามวถิกีารด�าเนินชวีติของประชากรใน แต่ละ
ท้องถิ่น อาทิเช่น
 
      

         วายัง กูลิต (Wayang Kulit) 
        เป็นการแสดงเชิดหุ่นเงาที่เป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซีย และถือเป็นศิลปะการ
แสดงที่งดงามและวิจิตรกว่าการแสดงชนิดอื่น เพราะรวมศิลปะหลายชนิดไว้ด้วยกัน 
โดยฉบับดัง้เดมิใช้หุน่เชดิท่ีท�าด้วยหนงัสตัว์ นยิมใช้วงดนตรพีืน้บ้านบรรเลงขณะแสดง
 
 
      

        ระบ�าบารอง (Barong Dance) 
    ละครพื้นเมืองดั้งเดิมของเกาะบาหลี มีการใช้หน้ากากและเชิดหุ่นเป็นตัวละคร 
โดยมกีารเล่นดนตรสีดประกอบการแสดง เป็นเรือ่งราวของการต่อสูก้นัของบารองคน
ครึง่สงิห์ ซึง่เป็นตวัแทนฝ่ายความด ีกบัรงัดาพ่อมดหมอผตีวัแทนฝ่ายอธรรม โดยฝ่าย
ธรรมะจะได้รับชัยชนะในที่สุด
        ที่มา http://www.asean-info.com/asean_members/indonesia_culture.    
              html

 

       จดหมายข่าว “วถิธีญับรุ”ี ฉบบัเดอืน 
มีนาคม 2559 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
โดยก�าหนดให้นายอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่
บ้าน ร่วมกบัราษฎร บ�ารงุผลประโยชน์ใน
การหาเลี้ยงชีพของราษฎร เช่น การเปิด
น�้า การระบายน�้า หรือการตรวจตราอย่า
ให้ผู้ใดท�าให้เสียสาธารณประโยชน์ของ
ห้วย คลองและล�าน�า้ต่าง ๆ  ดงันี ้ 1. บูรณ
าการร่วมกบัส่วนราชการ เช่น พฒันาทีดิ่น 
ชลประทาน เกษตรจังหวัดเป ็นต ้น 
โดยมอบหมายให้ ก�านัน ผูใ้หญ่บ้าน แก้ไข
ปัญหาราษฎรในพื้นท่ีและตรวจตราห้วย
คลองและล�าน�้าต่าง ๆ 2. เมื่อเกิดเหตุ
ราษฎรแย่งน�้ากันหรือไม่ให้ความร่วมมือ
กบัภาครัฐ ขอให้นายอ�าเภอจดัการประชมุ
เพ่ือแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ี ๓. ก�าชบัให้ก�านัน 
ผู ้ ใหญ่บ ้าน ติดตามและประเมินผล
สถานการณ์ภาวะแห้งแล้งในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องและประสานหน่วยงานวิชาการ
เกษตรในพื้นที่เพื่อแนะน�าและส่งเสริม
การปลูกพืชใช้น�้าน้อย การส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การท�าฝาย
ชะลอน�้า การขุดสระขนาดเล็กตาม
แนวทางพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวหรือภูมิป ัญญาท้องถ่ิน 
เป็นต้น
         ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและ
หากต้องการน�าเสนอข้อมูลความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์เรายินดีเป็นส่ือกลางเผยแพร่
เพื่อประชาสัมพันธ์ในจดหมายข่าวต่อไป 
แล้วพบกันใหม่ 

พบ...บรรณาธิการ




