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วิทยาลัยการปกครอง

        24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ ซึ่งความส�าคัญของวันนี้
คือ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 2310 พระองค์
ท่านถอืว่าเป็นเอกอคัรศลิปินทีย่ิง่ใหญ่ เพราะพระบาทสมเด็จพระพทุธ
เลศิหล้านภาลัย มพีระอจัฉรยิภาพในงานศลิปะหลายสาขา ท้ังทางด้าน
ประติมากรรม ได้ทรงร่วมกับช่างประติมากรรมฝีมือเยี่ยมในสมัยนั้น
แกะสลักบานประตูไม้พระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นลายเครือ
เถารูปป่าหิมพานต์นับเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยม ส่วนในด้านวรรณกรรม 
ถือว่าทรงเป็นกวีเอกแห่งแผ่นดินพระองค์หนึ่งเลยทีเดียว พระองค์ทรง
พระราชนพินธ์วรรณกรรมไว้จ�านวนมากมายหลายเรือ่ง เช่น อิเหนา ซึง่
เป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ 6 
ว่าเป็นยอดของกลอนบทละครร�า นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์บท
ละครนอกไว้ถึง 5 เรื่อง ได้แก่ ไกรทอง พระไชยเชษฐ์ คาวี สังข์ทอง 
และมณพิีชยั และด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพทุธ
เลิศหล้านภาลัย ในด้านวรรณกรรม ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้
เป็นบุคคลส�าคัญของโลกสาขาวรรณกรรม   ด้วยพระปรีชาสามารถใน
ศิลปกรรม  ด้านต่าง ๆ หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น ด้านกวีนิพนธ์ ด้าน
ประติมากรรม และด้านดนตรี อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อุปถัมภก ทรง
ท�านุบ�ารุง ซ่อมแซมงานศิลปกรรมต่างๆ และทรงส่งเสริมเชิดชูศิลปิน
ผู้มีฝีมือมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น
วันศิลปินแห่งชาติ 
     ส�าหรับโครงการศิลปินแห่งชาตินั้น ส�านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดท�าโครงการศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2527 เพื่อสรรหา ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือ
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ ผลงาน ศิลปะล�้าค่า และ ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินแห่งชาติ โดยมีส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็น
ผู้พิจารณา ซ่ึงศิลปินแห่งชาตินับเป็นทรัพยากรบุคคลส�าคัญทางด้าน
ศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน
เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีต ให้มีความรุ่งโรจน์
สืบไปยังอนาคตข้างหน้า 

ที่มา : https://guru.sanook.com
      : http://www.chaoprayanews.com

เรียบเรียงโดย นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑูรย์
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วิทยาลัยการปกครอง

        “อาเซียน +๖” ก็คือ การรวมกลุ่มกัน
ของ ๑๖ ประเทศ ที่ประกอบไปด้วยกลุ ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แก ่
บรูไนดารุสซาลาม  พม่า  กัมพูชา อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ ไทย และ
เวยีดนาม รวมกับประเทศทีอ่ยูน่อกอาเซยีนอกี 
๖ ประเทศ คอื จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ ออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซ่ึงหากนับจ�านวน
ประชากรในกลุ่มนี้แล้ว จะพบว่า อาเซียน +๖ 
มีประชากรรวมกันกว่า ๓ พันล้านคน หรือคิด
เป็น ๕๐% ของประชากรโลกเลยทีเดียว
     อินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐ
อินเดีย (Republic of India) ตั้งอยู่ในทวีป
เอเชยีใต้ เป็นพ้ืนทีส่่วนใหญ่ของอนทุวปีอนิเดีย 
มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และ
เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมาก
ที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพัน
ล้านคน มีภาษาพูดร้อยแปดสิบแปดภาษาโดย
ประมาณ ด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอ�านาจการ
ซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก
          อาเซียนและอินเดียเริ่มต้นความสัมพันธ์
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.๒๕๓๕ (ค.ศ. 
๑๙๙๒) ในลกัษณะ คูเ่จรจาเฉพาะด้านและยก
ระดับขึ้นเป็นคู่เจรจาอย่างสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕) ต่อมา ได้พัฒนาความ
สมัพันธ์สูร่ะดบัการประชมุสดุยอดคร้ังแรก เมือ่
วันที ่๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒) 
ณ กรุงพนมเปญ 
       ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียในช่วงต้น
เป็นความสัมพันธ์อย่างรอบด้านในฐานะหุ้น
ส่วน โดยมีเอกสาร “ASEAN-India Partner-
ship for Peace, Progress and Shared 
Prosperity” ก�าหนดแนวทางในการด�าเนิน
ความร่วมมือในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และมีแผนปฏิบัติ
การรองรับ รวมทั้งได้มี การจัดตั้ง ASEAN-In-
dia Fund เพื่อสนับสนุนการด�าเนินความร่วม
มือดังกล่าวด้วย 
        ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย 
สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีความ
สมัพนัธ์อาเซียน-อนิเดยี เมือ่วนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒) ผู้น�าท้ังสองฝ่าย

ได้ร่วม

รบัรองวสิยัทัศน์อาเซียน-อนิเดยี (ASEANIndia 
Vision Statement) ซึ่งก�าหนดแนวทางใน
การด�าเนินความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียใน
อีกทศวรรษข้างหน้า รวมทั้งประกาศยกระดับ
ความสัมพันธ์เป็นหุ ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
(StrategicPartnership) นอกจากนี ้ยงัได้สรปุ 
การเจรจาจัดท�าความตกลงด้านการค้าบริการ
และการลงทุนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-
อินเดีย (ASEAN-India FTA) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๔) อินเดียได้แต่งตั้ง
เอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าอาเซียน โดยผู้
ด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบันคือนาย Rudrendra 
Tandon 
        ความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย 
        ความร่วมมือด้านการเมืองและความ
มั่นคงอินเดียได้เข้าร่วม ASEAN Regional 
Forum (ARF) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. 
๑๙๙๖) โดยเน้นบทบาทในเรื่องความร่วม
มือด้านความมั่นคงทางทะเล อีกทั้งได้รับรอง
แถลงการณ์ร่วมกับ อาเซียนว่าด้วยความร่วม
มือเพ่ือการต่อต้านการก่อการร้ายสากลในปี
เดียวกนั นอกจากนี ้อนิเดียเข้าเป็นภาคี Treaty 
of Amity and Cooperation (TAC) เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) และได้เข้าร่วมใน 
East Asia Summit (EAS) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ค.ศ. ๒๐๐๕) 
        ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
อาเซียนและอินเดียได้ลงนามความตกลงการ
ค้าเสรด้ีานการค้าสนิค้า ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) และมีผลใช้บงัคบัเมือ่วนั
ที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐) ขณะ
นี้ สินค้าร้อยละ ๗๙ ได้ลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว 
และอินเดียประสงค์ให้มีการพิจารณาทบทวน
ความตกลงการค้าสินค้าดังกล่าว แต่อาเซียน
มีมติให้ชะลอไว้ก่อน ด้วยเห็นว่า ทรัพยากร
บคุคลในการเจรจามจี�านวนจ�ากดัและต้องการ
เร่งเจรจา ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค (RCEP) ให้เสร็จ นอกจากนี้ 
อาเซียนและอินเดียยังได้ลงนาม ความตกลง
การค้าเสรีด้านการค้าบริการและการลงทุน 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) โดยอินเดีย บรูไน 
มาเลเซีย เมยีนมา สงิคโปร์ ไทย เวยีดนาม และ

ฟิลปิปินส์ ได้ให้สตัยาบนัแล้ว ทัง้นี ้ควรผลกัดนั
ให้ประเทศสมาชิกที่เหลือเร่งให้สัตยาบันโดย
เร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการค้าและ 
การลงทุนของทุกประเทศสมาชิก อนึ่ง การค้า
รวมระหว่างอาเซยีน-อนิเดยี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ค.ศ. ๒๐๑๗) มีมูลค่า ๗๑ พันล้านเหรียญ
สหรัฐ  โดยอาเซียนส่งออกไปอินเดีย ๓๑ พัน
ล้านเหรียญสหรัฐ และน�าเข้าจากอินเดีย ๔๐ 
พันล้านเหรียญสหรัฐ 
        ความร่วมมือด้านสังคมและการพัฒนา 
อินเดียให้ความร่วมมือในการลดช่องว่างด้าน
การพัฒนาในอาเซียน โดยจัดตั้ง ศูนย์ฝึก
อบรมภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศ CLMV 
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนใน
สาขาท่ีอินเดียมี ศักยภาพ เช่น วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการแพทย์
และเภสัชกรรม โดยได้จัดตั้ง ASEAN-India 
Science & Technology Fund ด้วยเงินตั้ง
ต้น 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ค.ศ. ๒๐๑๖) เพื่อพัฒนา ความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และ IT และ ASEAN-India 
Green Fund เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการ
ส่งเสรมิ การปรบัตวัและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค
ด้วยเงินตั้งต้น ๕ ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจาก
นี้ อินเดียยังมีความร่วมมือกับอาเซียนในสาขา
อื่น ๆ อาทิ การพัฒนาการแพทย์แผนโบราณ 
การให้ทุนการฝึกอบรมด้านอายุรเวทแก่
บุคลากรของอาเซียนและการผลิตยา (ข้อมูล
จากกรมเจรจาการค ้าระหว ่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์)

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

 : www.th.wikipedia.org
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มองอาเซียน
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อ่านต่อฉบับหน้า

 ตอน...อาเซยีนกับอนิเดยี



 

 

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วิทยาลัยการปกครอง

๔

     วันจันทร์ที่ 24 ธันวาตม 2561 

ร.ต.ท.อาทติย์ บุญญะโสภัต
อธบิดกีรมการปกครอง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี   ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ 
ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน  และมีนายอลงกรณ์ 
แอคะรจัน์ อธกิารวิทยาลยัการปกครอง พร้อมด้วยผูอ้�านวยการส�านกั/
กอง ของกรมการปกครอง และผูบ้รหิารของวทิยาลยัการปกครอง ร่วม
ในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

      

       วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

ร.ต.ท.อาทติย์ บุญญะโสภัต
อธบิดกีรมการปกครอง
ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการ
ปกครอง
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น
ที ่59-62/2562 โดยม ีนายอลงกรณ์ แอคะรจัน์ อธกิารวทิยาลัยการ
ปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วม
ในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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วิทยาลัยการปกครอง

    วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 

ร.ต.ท.อาทติย์ บุญญะโสภัต
อธบิดกีรมการปกครอง
ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น
ที่ 33-36/2562 โดยมีนายเอกโอสถ รักเอียด รองอธิการวิทยาลัย
การปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง
ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัย
การปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

  วันพฤหัสบดทีี่ 27 ธันวาคม 2561

นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
อธกิารวทิยาลัยการปกครอง
ได้มอบหมายให้ นายบัณฑูร นรศิรากูร รองอธกิารวทิยาลัย
การปกครอง พร้อมด้วย นายนพพร วีระกุล ผู้อ�านวยการ
ศนูย์เทคโนโลยกีารฝึกอบรม และผูบ้รหิารของวทิยาลยัการ
ปกครอง 
ร่วมให้การต้อนรบัคณะคณาจารย์และนกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการ
จากมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ ทีเ่ดนิทางมาศกึษาดูงานด้าน
การศึกษาอบรมของวิทยาลัยการปกครอง ณ โรงเรียนนายอ�าเภอ 
วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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        แอพพลิเคชั่นเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองบนสมาร์ทโฟน (iOS, Android)
       ฉบับนี้ขอแนะน�าแอพพลิเคชั่น DoctorMe หมอดีในมือคุณ ไม่ว่าคุณจะปวดหัว ผื่นขึ้น 
สะอึก แมลงกัดต่อย ปวดประจ�าเดือน มีดบาด?    
        DoctorMe   สามารถเป็นคู่มือให้คุณด้วยเนื้อหาด้านการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองจาก
องค์กรสุขภาพชั้นน�าของประเทศไทย เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มูลนิธิหมอชาวบ้าน และภาคีเครือข่ายอีกมากมาย สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีท้ังระบบ 
iOS และ Android
     

ค้นหาดีกว่า บันทึกสุขภาพให้ตัวเอง
และคนสําตัญของคุณ

แนะนําเนื้อหาที่เหมาะ
กับอาการเมื่อคุณป่วย

สรุปสุขภาพ ประจําสัปดาห์

DoctorMe

         มาดูกันว่าในแอพพลิเคชั่น DoctorMe มีอะไร
 
 

     
         คุณไม่สบายตรงไหน? แนะน�าวิธีการดูแลตัวเองในส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายที่มีอาการป่วยเบ้ืองต้น เช่น เมื่อเกิดผดผื่น 
หรือ ตาแดง
       

          เร่งด่วน แนะน�าการปฐมพยาบาลตัวเองหรือช่วยผู้อื่นได้
ทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และ ค้นหาโรงพยาบาลใกล้ตัวพร้อม
ทั้งข้อมูลติดต่อและการน�าทางไปยังโรงพยาบาล

       
         คู่มือ แนะน�าข้อมูลโรค การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
สมุนไพรช่วยรักษาโรค  ข้อมูลยา  การกดจุดเพื่อบรรเทาอาการ
ที่สามารถท�าได้ด้วยตัวเอง

         

    

           บันทึกสุขภาพ ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสุขภาพของตัว
คุณและคนส�าคัญของคุณในแต่ละวัน และแนะน�าเนื้อหาสุขภาพ
ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัอาการของคณุ นอกจากนัน้คณุยังสามารถดู
ภาพรวมผ่านทางสรุปสุขภาพประจ�าสัปดาห์ได้อีกด้วย
             
              มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่นล่าสุด
                       

  

  

             Aplication DoctorMe มีประโยชน์มากในการดูแล
สุขภาพในเบื้องต้นของเรา สามารถเป็นคู่มือดูแลสุขภาพให้เรา
ได้ ทดลองดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานกันดูนะครับ 
                                  ที่มา : https://www.doctorme.in.t



   
  ยี่โถ... ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 
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“พลังองค์กรชั้นเซยีน” 
เขยีนโดย ฮาเซงาวะ  คะซูฮโิระ 
ผู้แปล คณาภรณ์ กัมพลกัญจนา 
จัดพมิพ์ อนิสปายร์ 
  บทบาทของผู้น�าที่จะสร้างสุดยอดพลังให้แก่องค์กรได้ถูก
ถ่ายทอดผ่านหนังสือ “พลังองค์กรชั้นเซียน” เล่มนี้ โดยยึดหลัก ๓ ประการ
ส�าคัญ ได้แก่ พลังการบริหาร พลังระบบองค์กร และพลังการต่อสู้เพื่ออยู่รอด 
อนัจะรังสรรค์พลังชัน้เซียนให้องค์กรของท่านฟันฝ่าสภาวะความท้าทายทีเ่กิด
ขึ้นในปัจจุบันได้

“๕๐ สุดยอดทฤษฎขีองโลก จากมันสมองนัก
วทิยาศาสตร์อัจฉรยิะ!”
เขยีนโดย  พอล  พาร์สันส์                   
ผู้แปล สุนันทา  โกศลศริลิักษณ์  
ส�านักพมิพ์เบรนจเีนยีส
       ๕๐ สุดยอดทฤษฎีระดับโลก ที่มีความส�าคัญต่อมวล
มนษุยชาติ จากมนัสมองของสุดยอดนกัวิทยาศาสตร์อจัฉริยะระดับต�านาน กา
ลิเลโอ  ไอแซก นิวตัน  อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  ชาร์ลส์ ดาร์วิน   เพลโต  จอห์น 
แนช   สตีเฟน ฮอว์คิง   หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณเข้าใจทฤษฎีวิทยาศาสตร์
ที่ทรงพลัง ต่อการเปลี่ยนโลก ได้ใน ๓๐ วินาที !  

“เก่งเกาหล ีเล่มเดยีวเอาอยู่!” 
เขยีนโดย องิอร  ศรเีกษ  
ส�านักพมิพ์บสิคติ 
  พูดเกาหลี เก่งทันใจ ถามอะไรตอบได้ เข้าใจวัฒนธรรม 
แนะน�าเทศกาล ของกิน แหล่งท่องเที่ยว ปูพื้นภาษาเกาหลี ไปเรียน ไปเที่ยว 
ไปท�างาน  อ่านเล่มนี้  เล่มเดียวเอาอยู่ ! 
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      สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเตรยีมตัวเที่ยวในสถานที่อากาศหนาว

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

สารัตถะ หน้า ๘

    สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าววิถี
ธัญบุรีทุกท่าน   กลับมาพบกันเป็น
ประจ�าทุกเดือนส�าหรับฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ หรือเดือนแห่งความรักนี้
มข่ีาวความเคลือ่นไหวของการจดัการ
ศึกษาอบรมของวทิยาลยัการปกครอง  
รวมทั้งเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนและ
เกร็ดความรู้ด้านต่าง ๆ ที่สามารถน�า
มาใช้ในชีวิตประจ�าวันและใช้ในการ
ท�างาน
        เทศกาลวาเลนไทน์ (Valentine’s 
Day) เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ยุคที่จักรวรรดิ
โรมนัเรอืงอ�านาจ จนถงึปัจจบัุน  สงัคม
ไทยได้ให้ความส�าคัญกับวนัแห่งความ
รกัเหมือนกับประเทศตะวนัตก  บรบิท
ความรกัของเรามคีวามหมายมากกว่า
ความรักของคู่รักกัน  แต่หมายความ
ถึงความรักของเพื่อน  ความรักพ่อแม่ 
ความรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน   รวมทั้ง
ความรักชาติ ซึ่งสามารถแสดงออกได้
ในวันนี้เช่นเดียวกัน
      พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

พบ...บรรณาธิการ

              อลงกรณ์ แอคะรัจน์
        อธิการวิทยาลัยการปกครอง

         มลภาวะอากาศเป็นพษิ
    ข่าวเกี่ยวกับฝุ ่นละอองเป็นพิษใน
อากาศก�าลังเป็นที่สนใจและก่อให้เกิด
ความกังวลของผู้ท่ีจะต้องออกไปสัมผัส
กับอากาศนอกบ้านในช่วงน้ี   ฝุ่นละออง 
เป็นมลพิษในอากาศที่เป็นปัญหาหลักใน
กรุงเทพมหานคร และชุมชนขนาดใหญ่ใน
ต่างจังหวัด จากการวิจัยพบว่าฝุ่นละอองที่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ เป็นฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก ท่ีมีขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน 
โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ สามารถเข้าไป
ในระบบทางเดินหายใจผ่านโพรงจมกูเข้าไป
ถึงถุงลมในปอด ท�าให้เกิดการอักเสบ และ
การระคายเคืองเร้ือรัง และฝุ่นละอองจะมี
พิษมากข้ึน หากฝุ่นละอองนั้นเกิดจากการ
รวมตัวของก๊าซบางชนิด เช่น  ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์  ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้าไปใน
อนุภาคของฝุ่น โดยก่อให้เกิดการแพ้ และ
ระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ และ
ดวงตาได้
     ผู้ที่เสี่ยงได้รับอันตรายจากฝุ่นละออง
ในอากาศมากที่สุด คือกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ 
เช่น หอบหืด โรคเยื่อบุตาอักเสบ และโรค
ผิวหนัง 
       ในช่วงที่สภาพอากาศไม่ถ่ายเทนัก
กลุ่มฝุ่นละอองอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพได้ จึงขอแนะน�าวิธีป้องกันตัวเอง
จากภาวะฝุ่นละออง หรือมลภาวะอากาศ
เป็นพิษ เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิด
ขึ้นได้ในช่วงนี้  ดังนี้
       1. หลกีเลีย่งการออกนอกบ้านโดยไม่
จ�าเป็น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่กล่าวไปข้าง
ต้น
       2. ปิดประตูหน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น
ละอองเข้าบ้าน หากปิดหน้าต่างไม่ได้ ให้
ใช้ผ้าชุบน�้าบิดหมาดมาปิดแทนหน้าต่าง
       3. หากจ�าเป็นต้องเดินทางออกไป
นอกบ้าน  ให้ใช้ผ้าชุบน�้าบิดหมาดปิดจมูก 

และปาก หรือสวมหน้ากากกรองฝุ่น
      4. หลีกเลี่ยงการออกก�าลังกาย หรือ
ท�างานหนักนอกบ้าน
      5. ดืม่น�า้มาก ๆ  และงดสบูบุหรีใ่นช่วง
ที่พบฝุ่นละอองในอากาศมาก
      6. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ หญิงตั้ง
ครรภ์ และเด็กเล็ก ต้องดูแลรักษาสุขภาพ
เป็นพิเศษ และหลีกเล่ียงการสัมผัสกับ
อากาศที่มีฝุ่นละออง
      7. ไม่เผาขยะ โดยเฉพาะขยะที่มีสาร
พิษ เช่น พลาสติก ยางรถยนต์ รวมทั้งขยะ
ทั่วไป
      8. ลดการใช้รถยนต์ หรือใช้เท่าที่
จ�าเป็น เพ่ือไม่ให้มลพิษจากท่อไอเสีย
รถยนต์ท�าให้อากาศแย่ไปกว่าเดิม
           ข้อมลูจาก  :  www.sanook.com/health

       
 


