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                                                                   วันลอยกระทง เป็นวันส�ำคัญวันหนึ่งของชำวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่ำ        
                                                          เดือน 11 ตำมปฏิทินจันทรคติไทย ตำมปฏิทินจันทรคติล้ำนนำ มักจะตกอยู่ใน
                                                          รำวเดือนพฤศจิกำยนตำมปฏิทินสุริยคติ  ประเพณีนี้ก�ำหนดขึ้นเพื่อเป็นกำร 
                                                          สะเดำะเครำะห์และขอขมำต่อพระแม่คงคำ  บำงหลักฐำนเชื่อว่ำเป็นกำรบูชำ
                                                          รอยพระพุทธบำทที่ริมฝั่งแม่น�้ำนัมทำมหำนที (Narmada river-India) และบำง             
                                                              หลักฐำนก็ว่ำเป็นกำรบูชำพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหำสำวก ส�ำหรับประเทศ
                                                          ไทยประเพณีลอยกระทงได้ก�ำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง                  
                                                          บริเวณที่ติดกับแม่น�้ำ  ล�ำคลอง  หรือ  แหล่งน�้ำต่ำง ๆ  ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมี
                                                          เอกลักษณ์ที่น่ำสนใจแตกต่ำงกันไป  ในวันลอยกระทง  ผู้คนจะพำกันท�ำ
                                                          “กระทง” จำกวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตบแต่งเป็นรูปคล้ำยดอกบัวบำน ปักธูปเทียน      
                                                            และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษำปณ์ลงไปในกระทง แล้วน�ำไปลอย
                                                          ในสำยน�้ำ (ในพื้นที่ติดทะเล ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเล) เชื่อว่ำเป็นกำรลอย
                                                          เครำะห์ไป นอกจำกนี้ยังเชื่อว่ำกำรลอยกระทง เป็นกำรบูชำและขอขมำพระแม่      
                                                          คงคำด้วย
         ในสมัยก่อน เชื่อกันว่ำประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมำแต่สมัยสุโขทัย   ในรัชสมัยของพ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช โดยมีนำง
นพมำศหรือท้ำวศรีจุฬำลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่ำพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนำง
นพมำศได้น�ำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บำนเฉพำะวันเพ็ญเดือนสิบสองมำใช้ใส่เทียน  ประทีป แต่ปัจจุบันมีหลักฐำนว่ำไม่น่ำจะ
เก่ำกว่ำสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยอ้ำงอิงหลักฐำนจำกภำพจิตรกรรมกำรสร้ำงกระทงแบบต่ำง ๆ ในสมัยรัชกำลที่ 1

      ประเพณีในแต่ละท้องถิ่น
      ภาคเหนือตอนบน นิยมท�ำโคมลอย 
เรียกว่ำ “ลอยโคม” หรือ “ว่ำวฮม” หรือ 
“ว่ำวควัน” ท�ำจำกผ้ำบำง ๆ แล้วสุมควัน
ข้ำงใต้ให้ลอยขึ้นไปในอำกำศอย่ำงบัลลูน 
ประเพณีของชำวเหนือนี้เรียกว่ำ ยี่เป็ง 
หมำยถึงกำรท�ำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (ซึ่ง
นับวันตำมแบบล้ำนนำ ตรงกับวันเพ็ญ
เดือนสิบสองในแบบไทย) ในจังหวัดตำก 
จะลอยกระทงขนำดเลก็ทยอยเรยีงรำยไป
เป็นสำย เรียกว่ำ “กระทงสำย” 
      

 

 

        

     
        ภาคอีสาน ในอดีตมีกำรเรียก
ประเพณีลอยกระทงในภำคอีสำนว่ำ สิบ
สองเพ็ง หมำยถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองซึ่ง
จะมีเอกลักษณ์แตกต่ำงกันออกไป เช่น 
จงัหวดัร้อยเอด็ มชีือ่งำนประเพณว่ีำ “สม
มำน�ำ้คนืเพง็ เสง็ประทปี” ตำมภำษำถิน่มี
ควำมหมำยถงึกำรขอขมำพระแม่คงคำ ใน
คืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง จังหวัดสกลนคร 
ในอดีตจะมีกำรลอยกระทงจำกกำบ
กล้วย ลักษณะคล้ำยกับกำรท�ำปรำสำท
ผึ้งโบรำณ เรียกงำนนี้ว ่ำเทศกำลลอย
พระประทีปพระรำชทำน สิบสองเพ็งไท
สกล  จังหวัดนครพนม จะตกแต่งเรือแล้ว
ประดับไฟ เป็นรูปต่ำง ๆ  เรียกว่ำ 
“ไหลเรอืไฟ”โดยเฉพำะทีจ่งัหวดันครพนม
เพรำะมีควำมงดงำมและอลังกำรท่ีสุดใน
ภำคอีสำน
     

      
        ภาคกลาง มีกำรจัดประเพณี
ลอยกระทงขึ้นทั่วทุกจังหวัด
        ภาคใต้ อย่ำงที่อ�ำเภอหำดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลำ กม็กีำรจดังำนอย่ำงยิง่ใหญ่ 
นอกจำกนั้น ในจังหวัดอื่น ๆ ก็จะจัดงำน
วนัลอยกระทงด้วยเช่นกนั ซึง่ในแต่ละท้อง
ถิน่กอ็ำจมปีระเพณลีอยกระทงทีแ่ตกต่ำง
กนัไป และสบืทอดประเพณต่ีอกันเรือ่ยมำ
จนถึงปัจจุบัน
          ขอบคุณ : รูปภาพจากอินเตอร์เน็ต
          : ข้อมูลจาก https://sites.google
com/site/loykrajay/home/1
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มองอาเซียน
๓๖๐ องศา

         ประเทศออสเตรเลียมีควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย
มำเป็นเวลำนำน  ประเทศทัง้สองได้สถำปนำควำมสมัพนัธ์ทำงกำร
ทตู เมือ่วนัที ่๑๙ ธนัวำคม ๒๔๙๕  โดยมสีถำนเอกอคัรรำชทตู ณ 
กรงุแคนเบอร์รำ ซึง่มเีขตอำณำครอบคลมุสำธำรณรฐัฟิจิ สำธำรณ
รัฐวำนูอำตู หมู่เกำะโซโลมอน และรัฐเอกรำชปำปัวนิวกินี ด้วย 
นอกจำกสถำนเอกอัครรำชทูตฯ แล้ว ยังมีหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
ประจ�ำอยูใ่นกรงุแคนเบอร์รำ ได้แก่ ส�ำนกังำนผูช่้วยทตูฝ่ำยทหำร
และทหำรอำกำศ (กองทัพอำกำศ) ส�ำนักงำนผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำร
บก (กองทัพบก) ส�ำนักงำนผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรเรือ (กองทัพเรือ) 
ส�ำนกังำนทีป่รึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) และส�ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย 
(ส�ำนักงำนข้ำรำชกำรพลเรือน – ส�ำนักงำน ก.พ.)
          นอกจำกนี้ประเทศไทย มีสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 
(รัฐนิวเซำท์เวลส์) และมีสถำนกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ๕ แห่ง 
ได้แก่ นครเพิร์ท (รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย) นครแอดิเลด (รัฐเซำ
ท์ออสเตรเลีย) นครบริสเบน (รัฐควีนส์แลนด์) นครเมลเบิร์น (รัฐ
วิกตอเรีย) และนครโฮบำร์ต (รัฐแทสเมเนีย) 
          หำกมองในมุมของ ประชำคมอำเซียน   ออสเตรเลียมี
ฐำนะเป็นประเทศคู่เจรจำกับอำเซียนที่รู้จักกันในช่ือ “อำเซียน
+๖” (ASEAN Plus 6)
       “อาเซียน +๖”  ก็คือ การรวมกลุ่มของ ๑๖ ประเทศ 
ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ  
รวมกับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนอีก ๖ ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น 
เกำหลีใต้ (ASEAN Plus 3) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย 
ซึ่งหำกนับจ�ำนวนประชำกรในกลุ่มนี้แล้ว จะพบว่ำ อาเซียน +๖ 
มีประชากรรวมกันกว่าสามพันล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
ของประชากรโลก   วัตถุประสงค์ของกำรรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของกลุ่มในการลงทุน การท�าการค้า ฯลฯ 
ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สหภาพ
ยุโรป นอกจำกนี้ยังเป็นกำรผนวกก�ำลังของแต่ละกลุ่มกำรค้ำเข้ำ
ด้วยกัน เพื่อให้กลุ่มประเทศอำเซียนสำมำรถด�ำเนินเศรษฐกิจได้
อย่ำงมั่นคงยิ่งขึ้น
         ออสเตรเลียกับอาเซียน
         ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ได้รับสถำนะประเทศคู่
เจรจำของอำเซียน เมื่อปี ๒๕๑๗ (ค.ศ. ๑๙๗๔) เป็นประเทศคู่
เจรจำที่เก่ำแก่ที่สุด (๔๔ ปี)    โดยในปี ๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๔) 
อำเซียนและออสเตรเลียได้มีกำรประชุมระดับผู้น�ำเพื่อเฉลิม
ฉลองวำระครบรอบ ๔๐ ปี แห่งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน ผู้น�ำได้
รบัรอง Plan of Action to Implement the ASEAN-Australia 
Comprehensive Partnership ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๙ และเห็น
พ้องให้ยกระดับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันสู่กำรเป็น หุ้นส่วนทำง
ยุทธศำสตร์ (Strategic Partnership) ในปีเดียวกัน   และ 

ออสเตรเลยีเป็นภำคสีนธิสัญญำไมตรแีละควำมร่วมมอืในภมูภิำค
เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation 
in Southeast Asia – TAC) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕)   
นอกจำกนี้  เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓)  ออสเตรเลียได้แต่ง
ต้ังเอกอคัรรำชทตูผูแ้ทนถำวรออสเตรเลยีประจ�ำ อำเซยีนคนแรก 
ซ่ึงมถีิน่พ�ำนกัทีก่รุงจำกำร์ตำ คือ นำย Simon Philip Merrifield 
ภำพรวมควำมสัมพันธ์
         อำเซียนกับออสเตรเลียมีควำมสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิด รวม
ทั้งมีควำมร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติ ออสเตรเลียให้ควำมส�ำคัญ
กบัควำมร่วมมอืในกรอบอำเซยีนมำตลอด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หลงั
กำรรวมตัวเป็น ประคมอำเซียน อันเนื่องจำกกำรที่อำเซียนเป็น 
key player ประเด็นควำมมั่นคงในภูมิภำค และกำรรับมือกับ 
ส่ิงท้ำทำยในรูปแบบใหม่อำเซียนมศีกัยภำพทำงเศรษฐกิจสงูจำก
กำรเป็นตลำดขนำดใหญ่และกำรเน้น ควำมเชื่อมโยงในภูมิภำค   
นอกจำกนี้ ออสเตรเลียมีบทบำทสนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์และกำรลด ช่องว่ำงทำงกำรพัฒนำ โดยเฉพำะอนุภูมิภำค
ลุ่มแม่น�ำ้โขง ซ่ึงควำมสัมพันธ์อนัดีต่อกนัจะส่งผลให้ภมูภิำคเอเชยี 
แปซิฟิกมีเสถียรภำพควำมมั่นคง และสันติภำพ

       เรียบเรียงโดย   :   นพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก   www.mfa.go.th

               www.bangkokbiznews.com
               www.aseannn.wordpress.com

  

อ่านต่อฉบับหน้า

                      ตอน...
อาเซยีนกับออสเตรเลยี
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 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561  

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
ได้มอบหมำยให้ นำยนิวัฒน์ รุ่งสำคร รองอธิบดีกรมกำรปกครอง 
เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรศึกษำอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
รุ่นที่   17-20/2562   โดยมีนำยอลงกรณ์  แอคะรัจน์
อธิกำริทยำลัยกำรปกครอง   กล่ำวรำยงำน   โดยมีนำยอำวุธ
วิเชียรฉำย  นำยอ�ำเภอธัญบุรี   ตลอดจนผู้บริหำรของวิทยำลัย
กำรปกครองร่วมในพิธี ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย 
วิทยำลัยกำรปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
            

 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรศึกษำอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
รุ่นที่ 9-12/2562 จ�ำนวน 4 รุ่น โดยมีนำยเอกโอสถ รักเอียด รอง
อธิกำรวิทยำลัยกำรปกครอง กล่ำวรำยงำน และมี นำยนิวัฒน์ รุ่ง
สำคร รองอธิบดีกรมกำรปกครอง นำยธรรมนูญ แก้วค�ำ ผู้อ�ำนวย
กำรส�ำนักบริหำรกำรปกครองท้องที่    นำยอำวุธ วิเชียรฉำย 
นำยอ�ำเภอธัญบุรี ตลอดจนผู้บริหำรของวิทยำลัยกำรปกครอง
ร่วมในพธิ ีณ ห้องประชุมอำคำรอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย วทิยำลยั
กำรปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
     

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 

นายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 
น�ำคณะผูบ้รหิำร ข้ำรำชกำร พนกังำนรำชกำร และลกูจ้ำงของวทิยำลัยกำร
ปกครอง ตลอดจนนักศึกษำหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นที่ 1-4/2562 
จัดกิจกรรมท�ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันที่ 
1๒ ตุลำคม เพื่อน้อมร�ำลึกถึงในพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ท่ำนฯ 
ณ หอพระพุทธสีหภูมิบำล วิทยำลัยกำรปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธำนี วิทยำลัยกำรปกครอง

๔



๕

    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วิทยำลัยกำรปกครอง

     
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน
เป็นประธำนในพิธีปิดกำรศึกษำอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบกำร
ศึกษำอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นที่ 13/2562 โดยมี นำยมะลิ 
มำนะศิรมินั ผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรฯ กล่ำวรำยงำน ณ วทิยำลัยกำรปกครอง 
(ศูนย์กำรเรียนรู้และฝึกอบรมภำคเหนือ) อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน
     

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
สักกำระองค์พระสีหภูมิบำล และสิ่งศักดิ์สิทธิในวิทยำลัยกำรปกครอง
เน่ืองในโอกำสมำรับต�ำแหน่งอธิกำรวิทยำลัยกำรปกครอง โดยมีผู้
บริหำรของวิทยำลัยกำรปกครองให้กำรต้อนรับ หลังจำกนั้นได้มอบ
แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้กับผู้บริหำรของวิทยำลัยกำร
ปกครอง

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
ได้มอบหมำยให้นำยอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิกำรวิทยำลัยกำรปกครองเป็น
ประธำนในพิธีปิดกำรศึกษำอบรมพร้อมท้ังมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบกำร
ศึกษำอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รุ่นที่ 9-12/2562  โดยมี
นำยเอกโอสถ รักเอียด รองอธิกำรวิทยำลัยกำรปกครอง กล่ำวรำยงำน และ
มีผู้บริหำรของวิทยำลัยกำรปกครองร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 
อำคำรส�ำนักอธิกำร วิทยำลัยกำรปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
     



๖

วิทยำลัยกำรปกครอง



   
  ยี่โถ... ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

๗

          “การสื่อสารโน้มน้าวใจ”
เรียบเรียงโดย เกรย์ เอ  วิลเลี่ยมส์  
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท
 หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมสุดยอดกลยุทธ์และค�ำแนะน�ำ
จำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจ อันชำญฉลำดและ
ทรงประสิทธิผลทำงด้ำนกำรน�ำเสนอไอเดียอย่ำงได้ผลและ
ประสบควำมส�ำเร็จ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง กำรสร้ำง
ควำมน่ำเชื่อถือให้ตัวคุณเอง กำรสื่อสำรเพื่อลดสถำนกำรณ์
ควำมตึงเครียด และกำรโน้มน้ำวเพื่อน�ำไปสู่ผลประโยชน์สูงสุด
ร่วมกัน 
   

        “คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจ
   และอีเมลในสถานการณ์ต่าง ๆ”
เขียนโดย เศรษฐวิทย์  
จัดพิมพ์โดย ผลึกไท
    เนื่องจำกโลกเรำเป็นโลกแห่งธุรกิจ เรำก็ต้องท�ำกำร
ติดต่อซื้อขำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนทำงจดหมำย ทำงแฟ็กซ์ หรือทำง
อินเตอร์เน็ท ไม่ว่ำจะสื่อกันในรูปแบบใด สิ่งที่เหมือนกันก็คือ
ข้อควำมที่สื่อ ต้องเป็นข้อควำมที่เข้ำใจตรงกัน  ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ติดต่อซื้อขำย กำรขนส่ง กำรทวงหนี้ กำรผัดผ่อนกำรช�ำระหนี้
รวมไปถึงกำรเขียนในลักษณะอื่น ๆ อีกมำกมำย 

     “นวัตกรรม ๖.๐..Platform..
เปลี่ยนอนาคต” 
เขียนโดย  สมคิด  ลวางกูร  
จัดพิมพ์ส�านักกุโสดอ  
  นวัตกรรม ๖.๐ เป็นเครื่องมือในโลกอนำคตที่ช่วย
เหลือคนทั้งโลกให้มีชีวิตที่ดีกว่ำเดิม สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ 
ที่มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน ช่วยชำติบ้ำนเมือง พำประชำกรโลก
ให้รอดพ้นจำกกำรท�ำลำยล้ำงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ สร้ำงสังคมที่ศิวิไลซ์..เป็นสังคมที่รวมคนทั้งโลกมำ
ท�ำควำมดี  ช่วยกันสร้ำงสังคมที่ดีและอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน
อย่ำงมีควำมสุข 

วิทยำลัยกำรปกครอง



              อลงกรณ์ แอคะรัจน์
        อธิการวิทยาลัยการปกครอง

๘

วิทยำลัยกำรปกครอง

พบ...บรรณาธิการ

        ลมหนำวพัดโชยมำ...หลำยท่ำนคงก�ำลัง
วำงแผนเดินทำงท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอำกำศหนำว
เย็นตำมสถำนที่ต่ำง ๆ อยู่ใช่ไหม...ส�ำหรับกำรท่อง
เท่ียวในหน้ำหนำวนี้   มีข้อมูลดี ๆ ในกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนกำรเดินทำงมำฝำก เตรียมสุขภำพ
ร่ำงกำยให้พร้อม
            สิ่งส�ำคัญอันดับแรกส�ำหรับผู้ที่จะเดินทำง
ท่องเที่ยวในหน้ำหนำวนี้ คือต้องดูแลรักษำสุขภำพ
ให้สมบูรณ์แขง็แรง และไม่ควรเดินทำงขณะมอีำกำร
ป่วย หำกมีโรคประจ�ำตัวต้องเตรียมยำประจ�ำตัว 
และเอกสำรทำงกำรแพทย์ที่จ�ำเป็นติดตัวไปด้วย
เสมอ
           นอกจำกนี้ยังต้องระวังโรคที่อำจเกิดจำก
กำรท่องเที่ยว เช่น โรคที่ติดต่อทำงอำหำรและ
น�้ำ โดยเฉพำะโรคอุจจำระร่วง โรคอำหำรเป็นพิษ 
ไทฟอยด์ โรคพิษสนุขับ้ำ หรอืโรคตบัอกัเสบ เป็นต้น
ศึกษำข้อมูล เพื่อป้องกันโรค และภัยสุขภำพ
         เนื่องจำกสภำพอำกำศที่หนำวเย็นท�ำให้มี
กำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคได้ง่ำย ดังนั้นในกำร
เดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ นอกจำกข้อมูลด้ำน
สภำพภูมิประเทศ สภำพภูมิอำกำศแล้ว ผู้เดินทำง
ยังจ�ำเป็นต้องหำข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจ�ำถิ่นและ
ภัยสุขภำพต่ำง ๆ เพื่อหำแนวทำงกำรป้องกันด้วย
นะคะ เพรำะสิ่งเหล่ำนี้เองท่ีท�ำให้เกิดปัจจัยเส่ียง
ด้ำนสุขภำพตำมมำ และควรปรึกษำแพทย์เกี่ยวกับ
ประวัติกำรเจ็บป่วยที่เคยเป็นมำก่อน กำรตั้งครรภ์ 
อำกำรภูมิแพ้ต่ำง ๆ รวมถึงประวัติกำรใช้ยำ และ
วัคซีนที่ควรได้รับเพื่อป้องกันโรคก่อนเดินทำงด้วย
           ขอให้ทุกท่ำนเที่ยวในหน้ำหนำวอย่ำง
สนกุสนำนกลบัมำท�ำงำนด้วยพลงัทีเ่ตม็เป่ียม..........

  
      สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเตรยีมตัวเที่ยวในสถานที่อากาศหนาว

            สวัสดีครับท่ำนผู้อ่ำนจดหมำยข่ำววิถีธัญบุรีทุกท่ำนครับ   ย่ำงเข้ำเดือนที่
สองของปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วครับ   วิทยำลัยกำรปกครองได้ด�ำเนินกำรจัดกำร
ศึกษำอบรมหลักสูตรก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำนผ่ำนไปแล้ว ๒๔ รุ่น ซึ่งข่ำวควำมเคลื่อนไหวของกำร
ด�ำเนินกำรมีอยู่ในจดหมำยข่ำวฉบับนี้แล้ว
                   นอกจำกข่ำวควำมเคลื่อนไหวของกำรจัดกำรศึกษำอบรม   ภำยในเล่มยังมี
บทควำมทำงวิชำกำรและสำระน่ำรู้ท่ีสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนและต่อยอด
ทำงวิชำกำร  ฉบับหน้ำจะน�ำเสนอเรื่องใด  ขอท่ำนผู้อ่ำนโปรดติดตำม  รับรองว่ำมีสำระ
และน่ำสนใจ  ขอบคุณครับ 
 

บทควำมหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัว กองบรรณำธิกำรไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยำลัยกำรปกครองแต่อย่ำงใด


