๒

8 มิถุนายน วันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก
(World Ocean Day)

8 มิถุนายน วันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World
Ocean Day)
วันสำ�คัญของโลกที่ควรจดจำ� เพื่อตระหนักและอนุรักษ์ทะเล
ให้สวยงามไปถึงมือลูกหลานของเรา
นอกจากทะเลจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ทะเล
และมหาสมุทรทั่วทั้งโลกยังเป็นเสมือนหัวใจของโลกใบกลม ๆ ของ
เรา ที่สำ�คัญทะเลยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่มาก
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของท้ อ งทะเลและ
มหาสมุทร วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี จึงถูกระบุไว้ให้เป็นวันทะเล
โลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ซึ่งวันนี้เราจะพา
ทุกคนมารู้จักประวัติวันทะเลโลกไปพร้อม ๆ กันตามนี้
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วันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน
ของทุกปี วันสำ�คัญของโลกวันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535
โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ณ
เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วัน
ที่ 8 มิถุนายนของทุกปี ก็นับเป็นวันสำ�คัญของโลกอีกวันหนึ่งที่น่า
จดจำ�
ความสำ�คัญของวันทะเลโลก
จุดประสงค์ของการจัดตั้งวันทะเลโลกขึ้นมาก็เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมหาสมุทรไปยัง
ประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลาย
ประเทศทั่วโลก
พร้อมกันนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และมี
กิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า สวนสัตว์
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกระตุ้นจิตสำ�นึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้อง
ทะเลให้ ยั ง คงอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละสวยงามตราบจนชั่ ว ลู ก ชั่ ว หลาน
สืบไป
กิจกรรมวันทะเลโลก
สำ�หรับในประเทศไทย หลาย ๆ จังหวัดจะร่วมมือกับหน่วย
งานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อร่วมตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของวันทะเลโลกเป็นประจำ�ทุกปี เช่น การจัดนิทรรศ
การให้ความรู้ทางทะเล การร่วมกันเก็บขยะบนชายหาด จัดกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู แพร่พันธุ์สัตว์ทะเลต่าง ๆ บริเวณชายหาด
ทั้ ง หมดทั้ ง มวลเพื่ อ กระตุ้ น จิ ต สำ � นึ ก ให้ ตื่ น ตั ว และใส่ ใจกั บ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลของท้องถิ่นตนเอง

เราจะช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลได้อย่างไรบ้าง ?
การตระหนักถึงความสำ�คัญของวันทะเลโลกอย่างแท้จริง เริ่ม
ต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการร่วมมือกันอนุรักษ์ท้องทะเลตามคำ�แนะนำ�ของ
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ดังนี้
1. ถ้าคุณไปเที่ยวทะเล อย่าจับสัตว์ทะเลหรือเก็บเปลือกหอย
กลับบ้าน ปล่อยให้มันอยู่กับทะเลดีกว่า เพื่อแบ่งปันความความ
สวยงามให้ผู้อื่นได้พบเห็นภายหลัง โดยคุณอาจเลือกวิธีถ่ายภาพ
เก็บความประทับใจไว้แทนก็ได้
2. ไม่ทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร ถุงพลาสติก ลงในชายหาดและ
ในทะเล เพราะหากสัตว์ทะเลกินเข้าไปจะทำ�ให้สัตว์ป่วยและเสีย
ชีวิต
3. ไม่ควรปล่อยนํ้าเสียจากการซักล้างหรือนํ้าปนเปื้อนสารพิษ
ลงท่อระบายนํ้าที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการบำ�บัดนํ้าเสีย ก่อนปล่อยลง
แหล่งนํ้าธรรมชาติ เพราะท้ายที่สุดมันจะไหลลงสู่ทะเล
4. ตรวจสอบเรือก่อนออกจากฝั่ง หากมีรอยรั่วของถังเก็บ
นํ้ามันต้องซ่อมแซมก่อน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของคราบนํ้ามันบน
พื้นผิวทะเล
5. หากคุณดำ�นํ้าเพื่อชมปะการัง ไม่ควรจับต้องสัตว์ทะเล พืช
ทะเล เพราะอาจเป็นการทำ�ร้ายสัตว์และพืชทะเลโดยไม่รู้ตัว อีกทั้ง
ยังเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษอีกด้วย
6. อย่าปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง ขึ้นบนอากาศ เพราะหากมัน
ตกลงทะเล สัตว์ทะเลจะเข้าใจว่าเป็นอาหารและกินเข้าไป ซึ่งเป็น
สาเหตุให้สัตว์ทะเลเสียชีวิต
วันทะเลโลกจะมีความสำ�คัญอย่างแท้จริงได้ หากทุกคนร่วม
มือร่วมใจช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ท้องทะเล รวมไปถึงชายหาด ด้วย
สองมือและหนึ่งใจของเราเองนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, สหประชาชาติ
https://hilight.kapook.com/view/137181
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พระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราช
ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอด
ระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงครองราช โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราดำ�ริมากกว่า ๔,๐๐๐
โครงการ สะท้อนให้เห็นถึงนํ้าพระทัยที่ทรง
ห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ทำ�ให้พระองค์
ทรงสถิตในดวงใจของคนไทยทั้งชาติ เมื่อ
พระองค์เสด็จสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ยังความเศร้าโศกเสียใจ
ให้กับคนไทยทั้งแผ่นดิน งานพระราชพิธีและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมศพ
ของพระองค์ ทุกๆ คนต่างรวมใจ อาสา ที่
จะมีส่วนร่วมเพื่อถวายความจงรักภักดีและ
ถวายความอาลัยด้วยความผูกพันที่ไม่อาจจะ
บรรยายได้ งานพระราชพิธีที่สำ�คัญคือพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะต้อง
มีความยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติและถูกต้อง
ตามโบราณราชประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“พระเมรุมาศ”
ตามธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา การสร้าง
“พระเมรุมาศ”
จะถูกเตรียมการทันทีที่
พระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
โดยมีข้อกำ�หนด
ตามโบราณราชประเพณีที่สืบต่อยาวนาน มี
พัฒนาการในแต่ละยุคสมัยภายใต้คติ ความ
เชื่อ และวัฒนธรรมอันซับซ้อน ที่ปรากฏออก
มาเป็นผลงานทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
อันงดงามและยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัย
สำ�หรับคติการสร้างพระเมรุมาศ พระเมรุ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ที่ ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระศพ ในสังคมไทยเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลมาจากความคิ ด การปกครองแบบ
เทวนิยม
พระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) เป็น
พระเมรุทรงบุษบก ๙ ยอด วางผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว
๖๐ เมตร สูง ๕๐.๔๙ เมตร (พระเมรุทรง

บุษบก คือ พระเมรุที่สร้างบนพื้นที่ราบ
โดยดัดแปลงอาคารปราสาทเป็นเรือนบุษบก
ขยายพระเมรุ ท องในปราสาทที่ เ ป็ น เรื อ น
บุษบกบัลลังก์แต่เดิมให้ใหญ่ขึ้น
เพื่อการ
ถวายพระเพลิง ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ยึดถือเป็นแบบ
พระเมรุมาศพระมหากษัตริย์สืบต่อมา)
การจัดสร้างพระเมรุฯ ดำ�เนินการโดย
กรมศิลปากร รายละเอียดมีดังนี้
การวางผังอาคารพระเมรุมาศ ณ มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง เชื่อมโยงสัมพันธ์กับศาสน
สถานที่สำ�คัญของเกาะรัตนโกสินทร์ โดยแกน
แนวทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ใต้ เ ป็ น แนวแกนเดี ย ว
กั บ รั ต นเจดี ย์ ใ นวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม
(วัดพระแก้ว) แนวแกนทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตกเป็นแนวแกนเดียวกับพระอุโบสถ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
บนฐานชาลา ๓ ชั้น ตรงกลางบุษบกประธาน
ประดิษฐานพระจิตกาธาน
พระเมรุมาศ
ประดับด้วยเทวดาและสัตว์หิมพานต์ นำ�จาก
แนวความคิดในการตีความเชิงสัญลักษณ์ตาม
ผังภูมิจักรวาล ตามปรัชญาและคติความเชื่อ
ของไทย
ภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าทางเข้ามณฑล
พิธีด้านทิศเหนือและทิศใต้ แนวคิดในการจัด
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง พระราชกรณี ย กิ จ รั ช กาล
ที่ ๙ นำ�พืชพันธุ์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ต่างๆ ที่เนื่องมาจากพระราชดำ�ริ พรรณ
ไม้ ภ ายนอกรั้ ว ราชวั ต รนำ � มาจากพรรณไม้
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำ�ริต่างๆ
เช่น พันธุ์ข้าวพระราชทาน หญ้าแฝก ต้น
ยางนา มะม่วงมหาชนก ภายในรั้วราชวัตร
วางแนวคิดในการเลือกพรรณไม้ที่สะท้อนถึง
สรวงสวรรค์ ต ามคติ โ บราณและพรรณไม้ สี
เหลือง ขาว เพื่อสื่อถึงวันพระราชสมภพ
ในด้านการจัดสร้างเทวดาประกอบพระ
เมรุมาศ โดยกลุ่มประติมากรรม สำ�นักช่าง
สิบหมู่ ประดับด้วย เทวดายืนรอบพระเมรุฯ
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จำ�นวน ๑๒ องค์ (เชิญพุ่มโลหะ ๔ องค์ เชิญ
ฉัตร ๘ องค์) เทวดานั่งรอบพระเมรุฯ จำ�นวน
๕๖ องค์ (เชิญฉัตร/บังแทรก) พระศิวะ พระ
นารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม อย่างละ ๑
องค์ รวมจำ�นวน ๔ องค์ ครุฑยืนรอบพระ
เมรุมาศ (ชั้นที่ ๓) จำ�นวน ๔ คู่ (๘ ตัว) ๔
ทิศ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ (ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ ท้าววิรุฬหก) สัตว์
มงคลประจำ�ทิศ (ช้าง ม้า วัว สิงห์) ประดับ
ทางขึ้นบันได (ชั้นที่ ๑) ประจำ�ทิศ ทิศละ ๑
คู่ จำ�นวน ๘ ตัว
นอกจากนี้ ยังได้จัดสร้างประติมากรรม
ปั้นรูป “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยงเป็น
พิเศษด้วย
เรียบเรียงโดย นายนพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก
www.siamrath.co.th
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“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายจาดุร อภิชาตบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมา
บรรยายให้ ค วามรู้ กั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสื บ สวนสอบสวนพนั ก งาน
ฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๔๕ ในหัวข้อ “ประสบการณ์สืบสวนสอบสวนคดี
อาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง” ณ โรงเรียนปลัดอำ�เภอ วิทยาลัย
การปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร
เสมียนตราจังหวัดและหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 1/2560 โดยมี
นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมี
ผู้บริหารของกรมการปกครอง นายอำ�เภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัย
การปกครอง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ
วิทยาลัยการปครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕

๕
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายชำ�นาญวิทย์ เตรัตน์
รองอธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษในวิชาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนให้กับนักศึกษาหลักสูตรสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 45 โดยมีนายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย ณ โรงเรียน
ปลัดอำ�เภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 17-18 พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเข็มวิทย
ฐานะให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗๘/๒๕๖๐
ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำ�พูน จำ�นวน
๙๕ คน และหลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗๙/๒๕๖๐ จำ�นวน ๙๔ คน
ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
กล่าวรายงาน และหลังจากเสร็จพิธี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์และคณะ
ได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนและบ้านพักภายในศูนย์การเรียนรู้และ
ฝึกอบรมฯ

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสำ�ราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำ�ผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาที่
อยู่ระหว่างการศึกษาอบรม ของวิทยาลัยการปกครอง ทำ�กิจกรรมวันต้นไม้
ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณสนามด้าน
หน้าอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ในการนี้ได้ปลูกต้นพยุงไว้ในบริเวณดังกล่าวด้วย

วิทยาลัยการปกครอง

๖
ฝ่ายนวัตกรรม

ป้องกัน Malware เรียกค่าไถ่
ช่องทางการแพร่กระจายของ Ransomware โดยเบื้องต้นผู้
ไม่หวังดีจะใช้วิธีการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. แฝงมาในรูปแบบเอกสารแนบทางอีเมล์ ในกรณีส่วนใหญ่
Ransomware จะมาในรูปแบบเอกสารแนบทางอีเมล โดยอีเมล
ผู้ส่งก็มักจะเป็นผู้ให้บริการที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่น ธนาคาร และ
จะใช้หัวข้อหรือประโยคขึ้นต้นที่ดูน่าเชื่อถืออย่าง “Dear Valued
Customer” “Undelivered Mail Returned to Sender” “Invitation to connect on LinkedIn.” เป็นต้น ประเภทของไฟล์
แนบที่เห็นก็จะเป็น “.doc” หรือ “.xls” ผู้ใช้อาจจะคิดว่าเป็นไฟล์
เอกสาร Word หรือ Excel ธรรมดาแต่เมื่อตรวจสอบชื่อไฟล์เต็ม ๆ
ก็จะเห็นนามสกุล .exe ซ่อนอยู่ อย่างเช่น “Paper.doc.exe” แต่ผู้
ใช้จะเห็นเฉพาะ “Paper.doc” และทำ�ให้เข้าใจผิดว่าเป็นไฟล์ที่ไม่
เป็นอันตราย และหลงเปิดไฟล์ที่แนบมา
2. แฝงตัวมาในรูปแบบของ Malvertising (โฆษณา) ไม่ว่า
จะเป็นโฆษณาที่ฝังมากับซอฟต์แวร์หรือตามหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อันตรายและอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์
3. ผู้ใช้ยังสามารถกลายเป็นเหยื่อได้โดยไม่ได้ตั้งใจเพียงเข้า
เยี่ยมชมหน้าเว็บที่ถูกผู้ไม่หวังดีเข้ามาควบคุม โดย Ransomware
มักจะใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
อื่น ๆ ในเบราว์เซอร์, แอพลิเคชั่น หรือ ระบบปฏิบัติการ บ่อยครั้ง
ก็มักจะเกิดจากช่องโหว่ในเว็บเบราว์เซอร์, Java และ PDF แต่ช่อง
โหว่ที่พบมากที่สุดก็คือใน Flash
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.60 เป็นต้นมาได้มีการประกาศแจ้งเตือน
มัลแวร์ WannaCry / WannaCrypt ที่กำ�ลังระบาดหนักไปทั่ว
โลก มีคอมพิวเตอร์โดนโจมตีไปแล้วหลายเครื่องในหลายประเทศ
ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น และหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ออกมาแจ้งเตือนให้ระมัดระวังและหาทางป้องกัน
ไฟล์ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ให้ถูกมัลแวร์ชนิดนี้ทำ�การล็อคไฟล์ข้อมูลโดย
การเข้ารหัสเพื่อทำ�การเรียกค่าไถ่ ดังภาพ WannaCry / WannaCrypt เป็น Ransomware (Malware) ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ
การทำ�งานที่แตกต่างกับมัลแวร์ประเภทอื่น ๆ คือไม่ได้ถูกออกแบบ
มาเพื่อขโมยข้อมูลของผู้ใช้งานแต่อย่างใด แต่จะทำ�การเข้ารหัส
หรือล็อกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ ผู้ใช้งานจะไม่
สามารถเปิดไฟล์ใดๆได้เลยหากไฟล์เหล่านั้นถูกเข้ารหัส ซึ่งการถูก
เข้ารหัสก็หมายความว่าจะต้องใช้คีย์ในการปลดล็อคเพื่อกู้ข้อมูล
คืนมา ผู้ใช้งานจะต้องทำ�การจ่ายเงินตามข้อความ “เรียกค่าไถ่” ที
ปรากฏ
โดยข้อมูลหรือข้อความ “เรียกค่าไถ่” จะแสดงขึ้นหลังไฟล์ถูก
เข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว จำ�นวนเงินค่าไถ่ก็จะแตกต่างกันไป โดยเบื้อง
ต้นก็จะมีราคาอยู่ที่ $150–$500 โดยประมาณ และการชำ�ระเงิน
จะต้องชำ�ระผ่านระบบที่มีความยากต่อการตรวจสอบหรือติดตาม
อย่างเช่น การโอนเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์, Paysafecard หรือ
Bitcoin เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการชำ�ระเงินก็ไม่ได้หมายความว่า
ผู้ไม่หวังดีจะส่งคีย์ที่ใช้ในการปลดล็อคไฟล์ให้กับผู้ใช้งาน

วิธีป้องกัน Ransomware
1. ทำ�การสำ�รองข้อมูล (Backup) เป็นประจำ� หากผู้ใช้งาน
ติด Ransomware อย่างน้อยก็ยังมีข้อมูลสำ�รองไว้ (Backup) ก็
จะสามารถกู้คืนไฟล์ได้ และเพื่อป้องกันข้อมูลที่ Backup จะถูก
เข้ารหัสไปด้วย ผู้ใช้งานควรสำ�รองข้อมูลลงบนอุปกรณ์สำ�หรับจัด
เก็บข้อมูลภายนอกเครือข่าย (Cloud Storage, External Hard
Drive, USB Flash Drive)
2. อัพเดทซอฟแวร์ในเครื่องอย่างสม่ำ�เสมอ จะช่วยป้องกัน
การโจมตีที่ต้องอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใน Adobe Flash, Microsoft Silverlight และเว็บเบราว์เซอร์
ควรติดตามและอัพเดทให้เป็น Version ปัจจุบัน
3. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ (Anti-malware) ลงบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย
และตรวจสอบไฟล์ทั้งหมดที่ถูกดาวน์โหลด
4. ตรวจสอบอีเมล์ที่เป็นอันตรายเบื้องต้น ซึ่งผู้ไม่หวังดีมัก
ใช้อีเมล์เป็นช่องทางในการหลอกลวงผู้ใช้งาน ให้หลงเชื่อเปิดหรือ
ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมา
5. ติดตามข่าวสาร รวมถึงศึกษาวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้ตก
เป็นเหยื่อของเหล่าผู้ไม่หวังดีและเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ใช้
งานเอง

วิทยาลัยการปกครอง

ที่มา : https://www.it.chula.ac.th
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ยี่โถ...ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“ชีวิตงามตามคำ�สอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๑”
เขียนโดย มัลลิกา ตัณฑนันทน์และคณะ
สำ�นักพิมพ์บี มีเดีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นที่
เคารพรักของปวงชนชาวไทย พระองค์ได้มอบคำ�สอนลํ้าค่าให้แก่
ประชาชนชาวไทยทุกคน ทุกวัย ทุกอาชีพ ทรงพระราชทานพระ
ราชดำ�รัสและพระบรมราโชวาท เพื่อให้ทุกคนได้นำ�ไปประยุกต์
ใช้ในการดำ�รงชีวิตและการทำ�หน้าที่บังเกิดผลให้มีชีวิตที่สมบูรณ์
และดีงาม

“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สุมาตรา-ชวา-บาหลี”

ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ
สำ�นักพิมพ์ แสงดาว

หนังสือเล่มนี้ เป็นการนำ�เสนอในรูปแบบภาพเล่าเรื่อง
ประกอบบทพระนิพนธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุมาตรา-ชวา-บาหลี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ไปส่งเสด็จฯ รัชกาลที่ ๗ ที่สุมาตรา พ.ศ.
๒๔๗๖ เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ ๓ เรื่องเมืองชวา, พงศาวดาร
เมืองโสโลและยกยา ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ได้นำ�มาตัดต่อให้เข้ากับ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ และยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนา ตำ�นานของ
ประเทศอินโดนีเซีย

“ไฟในประวัติศาสตร์มนุษย์”
เขียนโดย Richard Wrangham
สำ�นักพิมพ์มติชน

ความสำ�เร็จของวิวัฒนาการมนุษย์เป็นผลมาจากการ
ประกอบอาหาร เมื่อบรรพบุรุษของเรา เริ่มรู้จักใช้ไฟและทำ�
อาหารให้สุก อวัยวะที่ใช้ในการย่อยอาหารและร่างกายของพวก
เขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ปากของพวกเขามีขนาดเล็กลง ส่วน
สมองมีขนาดใหญ่ขึ้นและนำ�ไปสู่การจับคู่ การแต่งงาน ระบบครัว
เรือนและแม้กระทั่งการแบ่งหน้าที่กันระหว่างเพศก็เกิดขึ้น
วิทยาลัยการปกครอง
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พลังงานทดแทน พลังงานทางเลอื ก พลังงานหมุนเวยี น

1. พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานใด ๆ ที่ใช้ทดแทน
พลังงานหลัก (น้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานนิวเคลียร์ พลัง
น้ำ�) พลังงานทดแทนที่ทั่วโลกนิยมใช้ปัจจุบัน เช่น พลังงานชีวภาพ ลม
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
2. พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) หมายถึง
พลังงานที่นอกเหนือจากพลังงานหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ เช่น นิวเคลียร์ หรือถ่านหิน เป็น
พลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย
พลังงานนิวเคลียร์ ความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การออกกฎหมายการ
ควบคุมดูแลความเป็นไปได้ในการขจัดและจัดการกากเชื้อเพลิง และ
การยอมรับจากประชาชน ฯลฯ
3. พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นพลังงาน
ทดแทนที่ได้จากแหล่งที่สามารถหมุนเวียนมาใช้โดยไม่มีวันหมด มัก
เป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไร ก็ตาม พลังงานหมุนเวียนมี
ต้นทุนการผลิตสูงและไม่สม่ำ�เสมอ จึงมีการผลิตไฟฟ้าในปริมาณน้อย
พลังงานแสงอาทิตย์ กฟผ. ได้ติดตั้งเซลส์แสงอาทิตย์
เพื่อการศึกษา และเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบ เช่น โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์
ผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน ขนาดกำ�ลังผลิต 500 กิโลวัตต์โรงไฟฟ้าพลัง

พบ...บรรณาธิการ

จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน
มิถุนายน 2560 เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็น
ทางการ วันดีคืนดีก็มีพายุเข้า ฝนตกกระหน่ำ�
บางวันก็ร้อนอบอ้าวซะจนปรับตัวกันไม่ทัน เรา
มาดูแลสุขภาพในหน้าฝนกันดีกว่า 1.พกร่ม
เสื้อกันฝน และผ้าขนหนู ติดตัวไว้ตลอด เผื่อ
ต้องลุยฝนขึ้นมาจะได้กางร่มหรือใส่เสื้อกันฝน
ป้องกันได้ โดยเฉพาะส่วนศีรษะใช้ผ้าขนหนู

แสงอาทิตย์สิรินธร จ.อุบลราชธานี ขนาดกำ�ลังผลิต 1.25 เมกะวัตต์
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ� จ. สระแก้ว ขนาดกำ�ลังผลิต
20 กิโลวัตต์
พลังงานลม โรงไฟฟ้ากังหันลมลำ�ตะคอง จ. นครราชสีมา
กำ�ลังผลิต 2.5 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต
กำ�ลังผลิต 0.19235 เมกะวัตต์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กำ�ลังผลิต 300 กิโลวัตต์
พลังงานหมุนเวียน
พลังงานลม มีข้อดี คือ เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ได้ไม่มีวันหมด ส่วนข้อจำ�กัดของ
พลังงานลม คือ การหาพื้นที่ที่เหมาะได้ยาก ความแรงลมไม่ต่อเนื่อง มี
ต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ได้กำ�ลังผลิตน้อยเนื่องจากความไม่แน่นอนของลม
จึงเป็นสาเหตุให้ผลิตได้อย่างไม่สม่ำ�เสมอ
พลังงานแสงอาทิตย์ ข้อดี คือ เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับพื้นที่ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง สามารถ
ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ง่ายต่อการดูแลรักษา แต่มีข้อจำ�กัดตรงที่ต้นทุน
สูง ใช้พื้นที่ติดตั้งมาก ผลิตได้ไม่สม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ขาดความต่อเนื่อง
เนื่องจากการเกิดแสงแดดในเวลากลางวัน ซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นในเวลา
กลางคืน จึงส่งผลให้กำ�ลังผลิตน้อย
พลังงานความร้อนใต้พิภพ ข้อดี คือ เป็นพลังงานที่สะอาด
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ได้ไม่มีวันหมด แต่ก็ยังมีข้อจำ�กัด
ในส่วนของต้นทุนที่สูง และผลิตได้เฉพาะแหล่งผลิตที่มีศักยภาพเท่านั้น
การจัดสัดส่วนของแหล่งพลังงาน เป็นการทำ�ให้เกิดความสมดุลของ
พลังงานไฟฟ้าที่ดี แต่พลังงานในสัดส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น ยังสามารถใช้
ทดแทนพลังงานหลัก หรือสามารถใช้หมุนเวียนได้ นั่นคืออีกหนึ่งทาง
เลือกที่จะช่วยให้การใช้พลังงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถเป็น
ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการจัดการพลังงานให้เราได้มีพลังงานไฟฟ้า
ให้ได้ใช้ได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน

ที่มา http://www.balanceenergythai.com/พลังงานทดแทน
ซับผมให้แห้งให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันอาการ ฤดูฝนมากเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศ
ปอดบวม 2. ดื่มนํ้าเยอะ ๆ แม้ว่าในช่วงฤดูฝน ความชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม และสภาพ
จะมีทั้งสายฝน และความชื้นอยู่พอสมควร แต่ แวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยต่อการเจริญพันธุ์ของยุง
อากาศก็ยังคงร้อนอยู่ดี ซึ่งก็ทำ�ให้ร่างกายของ
ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรฝ่าย
เราเสียเหงื่อไปไม่น้อย 3. พยายามทำ�ตัวให้ ปกครองช่วงเดือนมิถุนายน
วิทยาลัยการ
แห้งอยู่เสมอ เมื่อเปียกฝน อย่าเพิ่งรีบเข้าห้อง ปกครองดำ�เนินการจัดหลักสูตรสืบสวนสอบ
แอร์เพราะจะทำ�ให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ควร สวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที 44 และ
ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำ�สระผมทันทีที่ รุ่นที่ 45 หลักสูตรเสมียนตราจังหวัด และ
ถึงบ้านและควรจะอาบน้ำ�อุ่นด้วย เพราะช่วย หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 1 ในส่วน
ให้อุณหภูมิร่างกายกลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุด ของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมดำ�เนินการ
4. กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ อากาศชื้น ๆ จัดหลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน และหลักสูตร
ในหน้าฝนเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะกับเชื้อโรค เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำ�นัก
แบคทีเรียและจุลินทรีย์ทั้งหลาย ฉะนั้นก่อนจะ ทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาล แล้วพบกันใหม่
รับประทานอาหารอะไรก็ควรต้องมั่นใจก่อนว่า สวัสดีครับ
อาหารจานนั้น ๆ จะได้รับการปรุงสุก 5. อยู่ให้
สําราญ นันทนีย์
ห่างจากยุง
เรารู้กันดีว่ายุงจะชุกชุมในช่วง
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

