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วันลอยกระทง

วันลอยกระทง เป็นวันส�ำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่ำ
เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ใน
ราวเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้ก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นการ
สะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชา
รอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น�้ำนัมทามหานที (Narmada river-India) และบาง
หลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก ส�ำหรับประเทศ
ไทยประเพณีลอยกระทงได้ก�ำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณที่ติดกับแม่น�้ำ ล�ำคลอง หรือ แหล่งน�้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมี
เอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันท�ำ
“กระทง” จากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน
และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วน�ำไปลอย
ในสายน�้ำ (ในพื้นที่ติดทะเล ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเล) เชื่อว่าเป็นการลอย
เคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมาพระแม่
คงคาด้วย
ในสมัยก่อน เชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช โดยมีนาง
นพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนาง
นพมาศได้น�ำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียน ประทีป แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะ
เก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่าง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 1

ประเพณีในแต่ละท้องถิ่น

ภาคเหนือตอนบน นิยมท�ำโคมลอย
เรียกว่า “ลอยโคม” หรือ “ว่าวฮม” หรือ
“ว่าวควัน” ท�ำจากผ้าบาง ๆ แล้วสุมควัน
ข้างใต้ให้ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างบัลลูน
ประเพณีของชาวเหนือนี้เรียกว่า ยี่เป็ง
หมายถึงการท�ำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (ซึ่ง
นับวันตามแบบล้านนา ตรงกับวันเพ็ญ
เดือนสิบสองในแบบไทย) ในจังหวัดตาก
จะลอยกระทงขนาดเล็กทยอยเรียงรายไป
เป็นสาย เรียกว่า “กระทงสาย”

ภาคอีสาน ในอดีตมีการเรียก
ประเพณีลอยกระทงในภาคอีสานว่า สิบ
สองเพ็ง หมายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองซึ่ง
จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป เช่น
จังหวัดร้อยเอ็ด มีชอื่ งานประเพณีวา่ “สม
มาน�ำ้ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ตามภาษาถิน่ มี
ความหมายถึงการขอขมาพระแม่คงคา ใน
คืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง จังหวัดสกลนคร
ในอดี ต จะมี ก ารลอยกระทงจากกาบ
กล้วย ลักษณะคล้ายกับการท�ำปราสาท
ผึ้ ง โบราณ เรี ย กงานนี้ ว ่ า เทศกาลลอย
พระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไท
สกล จังหวัดนครพนม จะตกแต่งเรือแล้ว
ประดับไฟ เป็นรูปต่าง ๆ เรียกว่า
“ไหลเรือไฟ”โดยเฉพาะทีจ่ งั หวัดนครพนม
เพราะมีความงดงามและอลังการที่สุดใน
ภาคอีสาน
วิทยาลัยการปกครอง

ภาคกลาง มีการจัดประเพณี
ลอยกระทงขึ้นทั่วทุกจังหวัด
ภาคใต้ อย่างที่อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ก็มกี ารจัดงานอย่างยิง่ ใหญ่
นอกจากนั้น ในจังหวัดอื่น ๆ ก็จะจัดงาน
วันลอยกระทงด้วยเช่นกัน ซึง่ ในแต่ละท้อง
ถิน่ ก็อาจมีประเพณีลอยกระทงทีแ่ ตกต่าง
กันไป และสืบทอดประเพณีตอ่ กันเรือ่ ยมา
จนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณ : รูปภาพจากอินเตอร์เน็ต
: ข้อมูลจาก https://sites.google
com/site/loykrajay/home/1
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มองอาเซียน

๓๖๐ องศา
ตอน...
อาเซียนกับออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย
มาเป็นเวลานาน ประเทศทัง้ สองได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
ทูต เมือ่ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๙๕ โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงแคนเบอร์รา ซึง่ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐฟิจิ สาธารณ
รัฐวานูอาตู หมู่เกาะโซโลมอน และรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ด้วย
นอกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ประจ�ำอยูใ่ นกรุงแคนเบอร์รา ได้แก่ ส�ำนักงานผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายทหาร
และทหารอากาศ (กองทัพอากาศ) ส�ำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
บก (กองทัพบก) ส�ำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ (กองทัพเรือ)
ส�ำนักงานทีป่ รึกษาการเกษตรต่างประเทศ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) และส�ำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย
(ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน – ส�ำนักงาน ก.พ.)
นอกจากนี้ประเทศไทย มีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
(รัฐนิวเซาท์เวลส์) และมีสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ๕ แห่ง
ได้แก่ นครเพิร์ท (รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย) นครแอดิเลด (รัฐเซา
ท์ออสเตรเลีย) นครบริสเบน (รัฐควีนส์แลนด์) นครเมลเบิร์น (รัฐ
วิกตอเรีย) และนครโฮบาร์ต (รัฐแทสเมเนีย)
หากมองในมุมของ ประชาคมอาเซียน ออสเตรเลียมี
ฐานะเป็นประเทศคู่เจรจากับอาเซียนที่รู้จักกันในชื่อ “อาเซียน
+๖” (ASEAN Plus 6)
“อาเซียน +๖” ก็คือ การรวมกลุ่มของ ๑๖ ประเทศ
ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ
รวมกับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนอีก ๖ ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ (ASEAN Plus 3) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย
ซึ่งหากนับจ�ำนวนประชากรในกลุ่มนี้แล้ว จะพบว่า อาเซียน +๖
มีประชากรรวมกันกว่าสามพันล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐
ของประชากรโลก วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของกลุ่มในการลงทุน การท�ำการค้า ฯลฯ
ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สหภาพ
ยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นการผนวกก�ำลังของแต่ละกลุ่มการค้าเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถด�ำเนินเศรษฐกิจได้
อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

ออสเตรเลียเป็นภาคีสนธิสญ
ั ญาไมตรีและความร่วมมือในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation
in Southeast Asia – TAC) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕)
นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓) ออสเตรเลียได้แต่ง
ตัง้ เอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรออสเตรเลียประจ�ำ อาเซียนคนแรก
ซึง่ มีถนิ่ พ�ำนักทีก่ รุงจาการ์ตา คือ นาย Simon Philip Merrifield
ภาพรวมความสัมพันธ์
อาเซียนกับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิด รวม
ทั้งมีความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติ ออสเตรเลียให้ความส�ำคัญ
กับความร่วมมือในกรอบอาเซียนมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลัง
การรวมตัวเป็น ประคมอาเซียน อันเนื่องจากการที่อาเซียนเป็น
key player ประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค และการรับมือกับ
สิง่ ท้าทายในรูปแบบใหม่อาเซียนมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจสูงจาก
การเป็นตลาดขนาดใหญ่และการเน้น ความเชื่อมโยงในภูมิภาค
นอกจากนี้ ออสเตรเลียมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการลด ช่องว่างทางการพัฒนา โดยเฉพาะอนุภูมิภาค
ลุม่ แม่นำ�้ โขง ซึง่ ความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันจะส่งผลให้ภมู ภิ าคเอเชีย
แปซิฟิกมีเสถียรภาพความมั่นคง และสันติภาพ

ออสเตรเลียกับอาเซียน

ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ได้รับสถานะประเทศคู่
เจรจาของอาเซียน เมื่อปี ๒๕๑๗ (ค.ศ. ๑๙๗๔) เป็นประเทศคู่
เจรจาที่เก่าแก่ที่สุด (๔๔ ปี) โดยในปี ๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๔)
อาเซียนและออสเตรเลียได้มีการประชุมระดับผู้น�ำเพื่อเฉลิม
ฉลองวาระครบรอบ ๔๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผู้น�ำได้
รับรอง Plan of Action to Implement the ASEAN-Australia
Comprehensive Partnership ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๙ และเห็น
พ้องให้ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็น หุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในปีเดียวกัน และ

วิทยาลัยการปกครอง

เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก www.mfa.go.th
www.bangkokbiznews.com
www.aseannn.wordpress.com
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วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รุ่นที่ 9-12/2562 จ�ำนวน 4 รุ่น โดยมีนายเอกโอสถ รักเอียด รอง
อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และมี นายนิวัฒน์ รุ่ง
สาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง นายธรรมนูญ แก้วค�ำ ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักบริหารการปกครองท้องที่ นายอาวุธ วิเชียรฉาย
นายอ�ำเภอธัญบุรี ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง
ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัย
การปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รุ่นที่ 17-20/2562 โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
อธิการิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน โดยมีนายอาวุธ
วิเชียรฉาย นายอ�ำเภอธัญบุรี ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัย
การปกครองร่วมในพิธี ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย
วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

น�ำคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัยการ
ปกครอง ตลอดจนนักศึกษาหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1-4/2562
จัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่
1๒ ตุลาคม เพื่อน้อมร�ำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านฯ
ณ หอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัด
วิทยาลัยการปกครอง
ปทุมธานี

๕

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง

สักการะองค์พระสีหภูมิบาล และสิ่งศักดิ์สิทธิในวิทยาลัยการปกครอง
เนื่องในโอกาสมารับต�ำแหน่งอธิการวิทยาลัยการปกครอง โดยมีผู้
บริหารของวิทยาลัยการปกครองให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้มอบ
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับผู้บริหารของวิทยาลัยการ
ปกครอง

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำพูน

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 13/2562 โดยมี นายมะลิ
มานะศิรมิ นั ผูอ้ ำ� นวยการโครงการฯ กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยการปกครอง
(ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง

ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครองเป็น
ประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 9-12/2562 โดยมี
นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และ
มีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง

๖

วิทยาลัยการปกครอง
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ยี่โถ... ชวนอ่าน
“การสื่อสารโน้มน้าวใจ”

เรียบเรียงโดย เกรย์ เอ วิลเลี่ยมส์
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมสุดยอดกลยุทธ์และคำ�แนะนำ�
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดสินใจเชิงธุรกิจ อันชาญฉลาดและ
ทรงประสิทธิผลทางด้านการนำ�เสนอไอเดียอย่างได้ผลและ
ประสบความสำ�เร็จ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง การสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้ตัวคุณเอง การสื่อสารเพื่อลดสถานการณ์
ความตึงเครียด และการโน้มน้าวเพื่อนำ�ไปสู่ผลประโยชน์สูงสุด
ร่วมกัน
		

“นวัตกรรม ๖.๐..Platform..
เปลี่ยนอนาคต”
เขียนโดย สมคิด ลวางกูร
จัดพิมพ์สำ�นักกุโสดอ

นวัตกรรม ๖.๐ เป็นเครื่องมือในโลกอนาคตที่ช่วย
เหลือคนทั้งโลกให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ที่มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ช่วยชาติบ้านเมือง พาประชากรโลก
ให้รอดพ้นจากการทำ�ลายล้างของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ สร้างสังคมที่ศิวิไลซ์..เป็นสังคมที่รวมคนทั้งโลกมา
ทำ�ความดี ช่วยกันสร้างสังคมที่ดีและอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน
อย่างมีความสุข

“คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจ
และอีเมลในสถานการณ์ต่าง ๆ”

เขียนโดย เศรษฐวิทย์
จัดพิมพ์โดย ผลึกไท

เนื่องจากโลกเราเป็นโลกแห่งธุรกิจ เราก็ต้องทำ�การ
ติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางจดหมาย ทางแฟ็กซ์ หรือทาง
อินเตอร์เน็ท ไม่ว่าจะสื่อกันในรูปแบบใด สิ่งที่เหมือนกันก็คือ
ข้อความที่สื่อ ต้องเป็นข้อความที่เข้าใจตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อซื้อขาย การขนส่ง การทวงหนี้ การผัดผ่อนการชำ�ระหนี้
รวมไปถึงการเขียนในลักษณะอื่น ๆ อีกมากมาย

วิทยาลัยการปกครอง

๘

พบ...บรรณาธิการ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านจดหมายข่าววิถีธัญบุรีทุกท่านครับ ย่างเข้าเดือนที่
สองของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วครับ วิทยาลัยการปกครองได้ดำ�เนินการจัดการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้านผ่านไปแล้ว ๒๔ รุ่น ซึ่งข่าวความเคลื่อนไหวของการ
ดำ�เนินการมีอยู่ในจดหมายข่าวฉบับนี้แล้ว
นอกจากข่าวความเคลื่อนไหวของการจัดการศึกษาอบรม ภายในเล่มยังมี
บทความทางวิชาการและสาระน่ารู้ที่สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานและต่อยอด
ทางวิชาการ ฉบับหน้าจะนำ�เสนอเรื่องใด ขอท่านผู้อ่านโปรดติดตาม รับรองว่ามีสาระ
และน่าสนใจ ขอบคุณครับ
อลงกรณ์ แอคะรัจน์

อธิการวิทยาลัยการปกครอง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเที่ยวในสถานที่อากาศหนาว
ลมหนาวพัดโชยมา...หลายท่านคงก�ำลัง
วางแผนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาว
เย็นตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่ใช่ไหม...ส�ำหรับการท่อง
เที่ยวในหน้าหนาวนี้ มีข้อมูลดี ๆ ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนการเดินทางมาฝาก เตรียมสุขภาพ
ร่างกายให้พร้อม
สิ่งส�ำคัญอันดับแรกส�ำหรับผู้ที่จะเดินทาง
ท่องเที่ยวในหน้าหนาวนี้ คือต้องดูแลรักษาสุขภาพ
ให้สมบูรณ์แข็งแรง และไม่ควรเดินทางขณะมีอาการ
ป่วย หากมีโรคประจ�ำตัวต้องเตรียมยาประจ�ำตัว
และเอกสารทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นติดตัวไปด้วย
เสมอ
นอกจากนี้ยังต้องระวังโรคที่อาจเกิดจาก
การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น โรคที่ ติ ด ต่ อ ทางอาหารและ
น�้ำ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ
ไทฟอยด์ โรคพิษสุนขั บ้า หรือโรคตับอักเสบ เป็นต้น
ศึกษาข้อมูล เพื่อป้องกันโรค และภัยสุขภาพ
เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นท�ำให้มี
การแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ดังนั้นในการ
เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกจากข้อมูลด้าน
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศแล้ว ผู้เดินทาง
ยังจ�ำเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจ�ำถิ่นและ
ภัยสุขภาพต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการป้องกันด้วย
นะคะ เพราะสิ่งเหล่านี้เองที่ท�ำให้เกิดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพตามมา และควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับ
ประวัติการเจ็บป่วยที่เคยเป็นมาก่อน การตั้งครรภ์
อาการภูมิแพ้ต่าง ๆ รวมถึงประวัติการใช้ยา และ
วัคซีนที่ควรได้รับเพื่อป้องกันโรคก่อนเดินทางด้วย
ขอให้ทุกท่านเที่ยวในหน้าหนาวอย่าง
สนุกสนานกลับมาท�ำงานด้วยพลังทีเ่ ต็มเปีย่ ม..........

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

