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 ๒๐ มนีาคม วัน อสม. แห่งชาติ
     อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (village health 
volunteers) หรือ อสม. หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัด
เลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดโดยมีบทบาท
หน้าที่สำาคัญในฐานะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
สุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสาร
สาธารณสุข การแนะนำาเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และ
ประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขตลอดจนให้บริการ
สาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคการช่วยเหลือและรักษาพยาบาล
ขั้นต้นโดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวง
สาธารณสุขกำาหนด การส่งต่อผู้ปุวยไปรับบริการการฟื้นฟู
สภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  ด้วยความที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตลอดจน
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานและพัฒนาสาธารณสุขจึง
ได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน          
เมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งเริ่มด้วยการเป็นโครงการทดลอง
ใน 20 จังหวัด จากนั้นก็ได้ขยายพื้นที่ทดลองไปเรื่อย ๆ ใน
ทุกอำาเภอจนกระทั่งในสมัย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำาคัญของการ
สาธารณสุขจึงได้อนุมัติให้บรรจุ “โครงการสาธารณสุข
มูลฐานแห่งชาติ” เข้าเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขแห่งชาติที่เป็นนโยบายระดับชาติ

และได้ลงมติอนุมัติให้เปลี่ยนคำาว่า “สาธารณสุขเบื้องต้น” 
เป็น “การสาธารณสุขมูลฐาน” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2522  ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้านก็ได้รับการยกระดับให้เป็น“อาสาสมัคร
สาธารณสุข” หรือ อสม. และถัดจากนั้นไม่นาน กระทรวง
สาธารณสุขก็ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้
กำาหนดเอาวันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติ”      เพื่อเป็นการให้ความสำาคัญของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
        

         
     

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) ในห้วงที่ผ่านมาเราจะเห็นการทำางาน
ร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ทำางานร่วมกันกับ อสม. 
และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่กันอย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตาม
มาตรการที่รัฐบาลกำาหนด เวลาที่เราติดตามข่าวการเดิน
ทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
เราจะเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 
อสม. คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านเข้าออกพื้นที่เพื่อ
ให้มั่นใจว่าจะไม่มีการนำาเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปแพร่
ระบาดในพื้นที่

ที่มา : http://www.rongkho.go.th
         https://www.77kaoded.com
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 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบนัชัน้นาํในการพฒันา
บุคลากรด้านการบูรณาการงาน
ปกครองเชงิพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยนื” รอบรั้ว วปค.

           
           

           
           

        

 ๒๐ มนีาคม วัน อสม. แห่งชาติ

นายเทวุษย์ บรริักษ์สันตกิุล  นายอําเภอไพศาล ี
ที่ปรกึษาอธกิารวทิยาลัยการปกครอง 
เป็นประธานการประชุมการจัดทำายุทธศาสตร์และคำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานัก/กอง ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และกำาหนดกรอบการประเมนิผลการจดัทำาตัวชี้วัดของวทิยาลยัการปกครอง ณ ห้องประชมุ ชัน้ 4 อาคาร
สำานักอธกิาร วทิยาลัยการปครอง อำาเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธาน ี   
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ทําความรู้จักกับ BCG MODEL 
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกจิใหม่

           “BCG Model” รปูแบบการพฒันา
เศรษฐกิจใหม่ สร้างเศรษฐกิจให้เจริญ
เติบโตอย่างทั่วถึง บนการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืสอดคล้องกบัหลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
     แนวคิด BCG Model ก็คือการ
สร้างความสมดุลให้ “เศรษฐกิจสามารถ
เติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน” โดยน�าองค์ความรู้ การบริหาร
จัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มา
ต่อยอดความเข้มแข็ง นั่นก็คือ การน�า
คุณค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนธรรมมาแปลงเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เป็นการน�าผลผลิตทางการ
เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ มาปรับเปลี่ยน
ระบบการบริโภคและการผลิตที่น�าไปสู่
กระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
เพื่อรักษาความสมดุลและตอบโจทย์การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ( นิยามโดย ดร.สุวิทย์ 
เมษินทรีย์)
           โลกของเราในปัจจุบันมีปัญหามาก
มาย ทีม่นษุย์เป็นผูก่้อ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา
โลกร้อน ปัญหาการปล่อยของเสียสู่สิ่ง
แวดล้อม ขยะพลาสติก ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 
ปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆ ทั้งหมดเกิดขึ้น
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก น�าไป
สูค่วามต้องการใช้ทรพัยากรทีเ่พิม่ตาม จน
เกิดการเสียสมดุลระหว่างความต้องการ
ของมนุษย์กับทรัพยากร ระบบการผลิต
ในปัจจุบันจึงเกินความสามารถที่โลกจะ
รองรับการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ได้อย่าง
ยั่งยืน  ดังนั้น จึงมีแนวคิดใหม่ที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยมุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ค่า มกีารน�าทรัพยากรทีใ่ช้แล้วน�ากลบั
มาใช้ใหม่ และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพ
แวดล้อมให้น้อยทีส่ดุ เรยีกระบบเศรษฐกจิ
ใหม่นีว่้า BCG Model เป็นการบรูณาการ
การพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อม
กัน ได้แก่
           B = Bioeconomy ระบบเศรษฐกจิ
ชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม
ค่า
     C = Circular economy ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ค�านึงถึงการน�าวัสดุ
ต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด

     

     G = Green economy ระบบ
เศรษฐกิจสีเขียว มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ 
ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยน�า
องค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็ง
ภายในของประเทศ นั่นคือ ความหลาก
หลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ
ผลผลิตการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ โดย
มุ่งยกระดับระบบการผลิตในปัจจุบัน ไป
สู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ท่ีใช้ทรัพยากร
อย่างคุ ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคงทาง
วัตถุดิบและสมดุลของสิ่งแวดล้อม และ
ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของ
สหประชาชาติ อย่างน้อย 5 เป้าหมาย 
ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การ
รับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วม
มือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และที่ส�าคัญ
ท่ีสดุเป็นการโน้มน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงที่คิดค้นขึ้นโดยในหลวงรัชกาล
ที่ 9 มาใช้พัฒนาประเทศ  BCG Model 
ครอบคลุม 4  อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี
เป็น S-Curve ได้แก่ เกษตรและอาหาร 
พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และ
สุขภาพ และการท่องเที่ยว การท�างานใน
แต่ละด้านเป็นพีระมิดที่ส่วนยอด หมาย
ถึงผู ้ประกอบการที่มีความพร้อมสูง มี
ก�าลังลงทุนในเทคโนโลยีและพร้อมรับ
ความเสีย่ง ถงึแม้จะมจี�านวนน้อยแต่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้สูง และเป็นก�าลังส�าคัญของ
เศรษฐกิจไทยในอนาคต ส่วนของฐาน
พีระมิด หมายถึง ผู ้ประกอบการภาค
เอกชนและชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง  

แต่เก่ียวข้องกับคนจ�านวนมากและเป็น
รากฐานส�าคัญของเศรษฐกิจไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อย ผู ้
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือเอสเอ็มอีและชุมชน  ตัวอย่างเช่น 
ด้านเกษตรและอาหาร บนยอดของ
พีระมิด คือ ผู ้ประกอบกิจการอาหาร
แปรรูปที่ใช้นวัตกรรมและสามารถผลิต
อาหารฟังก์ชั่นมูลค่าสูง โดยอาจใช้การ
ปรับปรุงสายพันธุ์หรือวิธีการเพาะเล้ียง
พืชและสัตว์ให้มีสารอาหารสูง ผลิตสาร
สกัด โดยใช้องค์ความรู้ด้านโภชนพันธุ -
ศาสตร์ (nutrigenomics) โดยน�าผลผลิต
จากฐานพีระมิด มาต่อยอดและส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยให้เพิม่ผลผลติต่อไร่ ลด
พืน้ทีป่ลกู ลดต้นทนุปัจจยัการผลติและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
เกษตรแม่นย�า (precision farming)  
เป็นต้น  ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน  เน้นใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใน 3 แนวทางคือ 
การใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร (reuse) 
การแปรสภาพเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (re-
cycle หรือ upcycle) และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้
เกดิของเสียน้อยทีสุ่ด (Zero-waste) โดย
น�าแนวคิดนี้ไปใช้กับ พีระมิดทั้ง 4 ด้าน
ของเศรษฐกิจชีวภาพ

ที่มา : ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  ส�านักงาน    
สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร



๕

วิทยาลัยการปกครอง

           ต่อจากฉับที่แล้ว

 

ตอน  ผลการประชุมสุดยอด
   อาเซยีน ครั้งที่ ๓๗  

       (ASEAN Summit 37)

    เนื่องจากสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ
เข้าเป็นสมาชกิอาเซียนไม่พร้อมกนั โดย ไทย 
มาเลเซยี อนิโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ และสงิคโปร์ 
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนในปี ๑๙๖๗ ตามมา
ด้วย บรูไน ในปี ๑๙๘๔ ซึ่งถือเป็นช่วงก่อน
การเกดิข้ึนของเขตการค้าเสรอีาเซียน (ASE-
AN Free Trade Agreement: AFTA) ซึง่ถอื
เป็นหน่ึงก้าวส�าคญัของการพัฒนาความร่วม
มือในอาเซียน หลังจากนั้น ประเทศที่ถือว่า
มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจต�่ากว่า
สมาชิกรุ่นก่อตั้ง ก็เริ่มทยอยเข้าเป็นสมาชิก
อาเซยีน เร่ิมจากเวียดนามในปี ๑๙๙๖ สปป.
ลาว และเมียนมา ในปี ๑๙๙๗ และ กัมพูชา
ในปี ๑๙๙๙ เรานิยมเรียกสมาชิกกลุ่มนี้ว่า 
CLMV ซึ่งเคยมีระบบเศรษฐกิจที่แตกต่าง
จากสมาชิกเดิม และมีระดับการพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจต�า่กว่า ดังนัน้ สมาชกิเดิมจึงให้
แต้มต่อ ให้ความช่วยเหลอื และให้สทิธพิเิศษ
บางประการ เพื่ออ�านวยให้การบูรณาการ
CLMV เข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนเกิด
การลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล�้าระหว่าง
ประเทศสมาชิก และนั่นท�าให้เกิดแผนงาน
ข้อริเร่ิมเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน หรือ 
Initiative for ASEAN Integration (IAI) 
ซึ่งจะมีแผนการท�างานท่ีชัดเจนว่าจะมีการ
ให้ความช่วยเหลือ ให้สิทธิพิเศษใดบ้างเป็น
คราว ๆ คราวละ ๕ ปี ซึ่งในระยะหลังก็เริ่ม
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเพิ่มขึ้นต่อกรณีของ
เวียดนามว่า ยังมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องให้
แต้มต่ออีกหรือไม่ เนื่องจากพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของเวียดนามในระยะหลังก็มีการ
ก้าวกระโดดขึ้นอย่างมาก
     ๖. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนา
กรอบข้อตกลงระเบียงการเดินทางของ
อาเซียน (ASEAN Declaration on the 
Development of a Framework ASEAN 
Travel Corridor Arrangement) ซ่ึงจะเป็น
อีกหนึ่งสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
(Trade Facilitations: TFs) ที่จะท�าให้การ
เคลื่อนย้ายคนในภาคธุรกิจที่ต้องเดินทาง
ไปท�างานระหว่างประเทศสมาชิกมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น
        

        ๗. ปฏิญญากรุงฮานอยว่าด้วยการ
เส ริมสร ้ า งความ เข ้ มแข็ ง ให ้ กั บ ง าน
สังคมสงเคราะห์เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคม
อา เซี ยนที่ แน ่ นแฟ ้ นและตอบสนอง               
(HaNoi Declaration on Strengthening 
Social Work towards Cohesive and 
Responsive ASEAN Community) หนึ่ง
ในวตัถปุระสงค์ส�าคญัของเสาหลกัประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC) คือการ
พัฒนาคน โดยเฉพาะในมิติสวัสดิการสังคม 
สิทธิ ความรับผิดชอบ และความเป็นธรรม
ทางสังคม ดังนั้นความร่วมมือในเรื่องการ
สังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศสมาชิกจึง
มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเจ้าภาพเวียดนาม
ในปีนี้ก็สานงานต่อจากท่ีประเทศไทยเคย
ผลกัดันไว้ในคราวท่ีไทยเป็นประธานอาเซยีน
ในปี ๒๐๑๙  ซึ่งไทยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
อาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สงัคม (ASEAN Training Centre for Social 
Work and Social Welfare: ATCSW) ข้ึนไว้
แล้วเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในด้าน
สังคมสงเคราะห์
     ๘. เอกสารว่าด้วยอัตลักษณ์อาเซียน 
(Narrative of ASEAN Identity) อกีหนึง่มติิ
ของการพัฒนาคนในเสาหลัก ASCC คือการ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ดังนั้นเอกสาร Nar-
rative of ASEAN Identity จะมีสาระส�าคญั
ในการให้ค�าจ�ากัดความของ “อัตลักษณ์
อาเซียน” ซึ่งจะท�าให้กลไกส�าคัญในการ
สร้าง ASEAN Society ทีจ่ะท�าให้คนอาเซยีน
รู้สึกได้ถึงการมีประโยชน์และการมีตัวตน
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Commu-
nity) โดย Narrative of ASEAN Identity 
จะประกอบด้วยส่วนส�าคัญ ๒ ส่วนคือ ๑) 
ค่านยิมทีส่บืทอดกนัมา (inherited Values) 
ได้แก่ ความเป็นเอกภาพ ความเป็นเครือ
ญาต ิความอดทน อดกลัน้ ระบบการจดัการ
องค์กร และเอกภาพบนความหลากหลาย 
และ ๒) คุณค่าที่สร้างขึ้น (Constructed 
Values) อาทิ เพลงประจ�าอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน และวิสัยทัศน์อาเซียน
     

      ๙. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการท่อง
เที่ยวเชิงดิจิทัล (ASEAN Declaration on 
Digital Tourism) การท่องเที่ยวถือเป็น
ภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญยิ่งของทุกประเทศ
สมาชิก และอาเซียนเองก็เป็นหนึ่งในจุด
หมายทางการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ และดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แม้จะมีอุปสรรค
ในช่วงโควิด-๑๙ แต่เช่ือว่าในอนาคตหลัง
การระบาด การท่องเที่ยวก็จะกลับมาเป็น
ก�าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป 
และการยกระดับภาคการท่องเที่ยวให้น�า
เอาเทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามาเสรมิจะเป็นปัจจยั
เกื้อหนุนอย่างยิ่ง
            ๑๐.  ความตกลง และความร่วมมอืใน
มิติต่าง ๆ กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 
และกับประเทศภาคีในกรอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ
         แผนปฏิบัติการเพื่อด�าเนินความ
ร่วมมือหุ ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-
จีน เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง 
(ปี ๒๐๒๑-๒๐๑๕) (Plan of Action to 
Implement the ASEAN-China Strategic 
Partnership for Peace and Prosperity 
(2021-2025) อาเซียนมีจุดยืนชัดเจน 
คือการไม่เข้าไปยุ ่ง หรือแทรกแซงเรื่อง
ภายในของประเทศสมาชิก ดงันัน้อาเซียนไม่
ต้องการยกระดบัให้ความขดัแย้ง โดยเฉพาะ
ในพืน้ทีพ่พิาททะเลจีนใต้ ให้กลายเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างอาเซียนกับจีน (แม้ว่าจะมี
มหาอ�านาจภายนอกพยายามยุยงก็ตาม) 
ดังนั้นแม้เวียดนาม (เจ้าภาพ) จะมีปัญหา
กับจีน แต่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เรายัง
คงสามารถแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับ
มหาอ�านาจอย่างจีนได้
  

 ม
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    แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการพัฒนาทุน
มนุษย์ ณ การประชุมสุดยอดอาเซียน-
สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๘ (Joint Statement 
on Human Capital Development at 
the 8th ASEAN-U.S. Summit) แม้จะอยู่
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองใน
สหรัฐฯ แต่ประเด็นการเชื่อมโยง People-
to-People Connectivity โดยเฉพาะการ
สร้างความร่วมมอืในการพฒันาคน ยงัคงเป็น
ผลประโยชน์ร่วมของท้ังอาเซยีน และสหรฐัฯ
          แถลงการณ์ร่วมของการประชมุสดุยอด
อาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๓ ว่าด้วยความร่วม
มือต่อเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด-
แปซิฟิก (Joint Statement of the 23rd 
ASEAN-Japan Summit on Coopera-
tion on ASEAN Outlook on the Indo-
Pacific) ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนในปี ๒๐๑๙ ผลัก
ดันจนสามารถสรุปเอกสารมุมมองอาเซียน
ต่ออินโด-แปซิฟิกได้ส�าเร็จ เพ่ือก�าหนด
ท่าทีที่ชัดเจนต่อความร่วมมือและความขัด
แย้งในระดับภูมิภาค มหาอ�านาจขั้วหนึ่ง
พยายามขยายอิทธิพลของตนเอง ในขณะที่
มหาอ�านาจอีกขั้วพยายามจะปิดล้อมจ�ากัด
เขต โดยมีมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทร
แปซิฟิกที่อาเซียนต้ังอยู่ตรงกลางเป็นสนาม
ปะลองก�าลัง ดังนั้นอาเซียนต้องแสวงหา
พันธมิตร ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
อาเซียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ร่วมกับประเทศ
คู่เจรจา โดยเฉพาะประเทศที่เป็นนักลงทุน
หลักในพื้นที่นี้อย่างญี่ปุ่น
          แถลงการณ์ร่วมของการประชมุสดุยอด
อาเซียน-ออสเตรเลียรอบสองปี ครั้งที่ ๒ 
(Joint Statement of the Second ASE-
AN-Australia Biennial Summit)
    แถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระดับผู้น�า
อาเซียน-นิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ ๔๕ 
ปี ความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-นิวซีแลนด์: 
สืบทอดความเป็นหุ้นส่วน ก้าวร่วมสู่อนาคต 
(Joint ASEAN-New Zealand Leader’s 
Vision Statement on the 45th Anniver-
sary of ASEAN-New Zealand Dialogue 
Relations: A Legacy of Partnership, A 
Future Together)
       แถลงการณ์ผู้น�าอาเซียนบวกสามว่า
ด้วยการเสรมิสร้างความร่วมมอืของอาเซยีน
บวกสามเพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และการเงินต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ 
(ASEAN Plus Three Leader’s State-
ment on Strengthening ASEAN Plus 
Three Cooperation for Economic and 

Financial Resilience in Face of Emerg-
ing Challenges)
       ปฏิญญากรุงฮานอยในโอกาสครบ
รอบ ๑๕ ปี ของการประชุมสุดยอดอาเซียน
ตะวันออก (Ha Noi Declaration on the 
Fifteenth Anniversary of the East Asia 
Summit)
       แถลงการณ์ผู้น�าการประชุมสุดยอด
เอเชยีตะวนัออกว่าด้วยความยัง่ยืนทางทะเล 
(East Asia Summit Leader’s State-
ment on Marine Sustainability) นี่ก็
เป็นอีกเรื่องท่ีเป็นการต่อยอดจากการผลัก
ดันของประเทศไทยในเวทีอาเซียนตลอด
ปี ๒๐๑๙ ท่ีไทยเป็นประธานและเจ้าภาพ
การประชุมสุดยอดอาเซียน โดยเฉพาะจาก
แนวทางการปฏิบัติของอาเซียนต่อปัญหา
ขยะและสิ่งปฏิกูลในท้องทะเล (ASEAN 
Framework of Action on Marine Debris) 
ซึง่น�าไปสูก่ารลงนามใน Bangkok Declara-
tion on Combating Marine Debris in 
ASEAN Region และในรอบนี้ก็เป็นการ
ขยายความร่วมมือต่อในระดับ ASEAN+6
       แถลงการณ์ผู้น�าการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออกว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือส่ง
เสรมิการเตบิโตทีม่ัน่คงของเศรษฐกจิภมูภิาค 
(East Asia Summit Leader’s Statement 
on Cooperation to Promote Steady 
Growth of Regional Economy)
       แถลงการณ์ผู้น�าการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออกว่าด้วยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถร่วมกันในการป้องกันและ
รับมือกับโรคระบาด (East Asia Summit 
Leader’s Statement on Strengthen-
ing Collective Capacity in Epidemics 
Prevention and Response)
       แถลงการณ์ผู้น�าการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออกว่าด้วยสตรี สันติภาพ และ
ความมั่นคง (Draft East Asia Summit 
Leader’s Statement on Women Peace 
and Security)
     ตราสารขยายจ�านวนอัครภาคีในสนธิ
สัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Draft Instrument of 
Extension of the Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia) กับ
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
     ตราสารขยายจ�านวนอัครภาคีในสนธิ
สัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Draft Instrument of 
Extension of the Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia) กับ

สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์โดย ๒ ตราสารสดุท้าย
นีเ้ป็นการเพิม่จ�านวนสมาชกิให้กบัเวทคีวาม
ร่วมมอืด้านความมัน่คงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัต้นๆ 
ของโลก นั่นคือ (ความร่วมมือด้านการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ASEAN Regional Forum: ARF) ซึง่ไทยเป็น
ผู้ริเริ่มในปี ๑๙๙๕ เพื่อให้ประเทศสมาชิก
อาเซียน ๑๐ ประเทศ ประเทศคู่เจรจาของ
อาเซียน (Dialogue Partners) ได้แก่ จีน 
ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ สหรฐัฯ แคนาดา ออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยุโรป 
รวมถึงผู้สังเกตการณ์ (Observers) ของ
อาเซียน ได้แก่ ปาปัวนวิกนิ ีและประเทศอืน่ๆ 
ท่ีมีบทบาทส�าคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ได้แก่ มองโกเลีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน 
ตมิอร์-เลสเต บงัคลาเทศ และศรลีงักา มเีวที
ท่ีจะปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
สร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อหลีกเล่ียง
ภัยความมั่นคงในระดับภูมิภาค
       จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ง
ที่ ๓๗ (ASEAN Summit 37) จะเห็นได้ว่า
มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานในทกุมติขิอง
ประชาคมอาเซียน   ทั้งความร่วมมือภายใน
อาเซยีนและความร่วมมอืกบัประเทศคูเ่จรจา 
ผลลัพธ์ที่ออกมาหลังจากได้ด�าเนินการตาม
ข้อตกลงต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นตัวชี้แนวทาง
การด�าเนินงานในอนาคตของประชาคม
อาเซียน   
      

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

 : www.th.wikipedia.org
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            : www.thaigov.go.th
 : www.thansettakij.com
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  ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

 

 

 

“๓๐ นาที เพื่อหัวใจแข็งแรง”
จัดท�าโดย รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 
จัดพิมพ์ รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
           รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยทางการแพทย์ที่ทันสมัยและพัฒนา
มาเป็นแผนการง่าย ๆ   แต่ได้ผลท่ีช่วยให้คณุมหีวัใจแขง็แรง พบหลากหลาย
วิธีปรับเปลี่ยนอาหารให้ดีต่อสุขภาพ โปรแกรมออกก�าลังกายและเทคนิค
ผ่อนคลาย เช่น โยคะ เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ถ้าดูแลสุขภาพ
หวัใจอย่างด ีแล้วคณุจะสขุภาพด ีพลานามยัแขง็แรงและมคีวามสุขกบัอายุ
ที่ยืนยาวอย่างน่าอัศจรรย์ 
 

“แนวพระราชด�าริ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน” 
จดัท�าโดย ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ   
             เนือ้หาสาระจะเกีย่วกบัหลกัการทรงงานตามแนวพระราชด�าริ
และทฤษฎีในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจน
ประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน จากผลการพัฒนาตามแนวพระ
ราชด�าริและการน้อมน�าแนวพระราชด�าริมาใช้ในการด�าเนินชีวิต 

“คนสองแผ่นดิน” 
เขียนโดย รุ่งมณี  เมฆโสภณ 
ส�านักพิมพ์ บ้านพระอาทิตย์
 คนไทยเกาะกง คนไทยรุ่นปัจจุบันอาจงง เพราะต่างเข้าใจว่า เกาะ
กงเป็นอาณาเขตของบ้านพีเ่มอืงน้องเราคือ ราชอาณาจกัรกัมพชูา ไม่น่าจะ
ใช่คนไทย แต่ความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาว่า คนไทยในเกาะกง เป็นคน
ไทยที่สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษเดียวกับคนไทยในผืนแผ่นดินไทย แต่กลับ
ต้องเผชิญกับมรสุมทางการเมืองของนักล่าอาณานิคมทั้งหน้าเก่าและหน้า
ใหม่ จนถูกละเลยจากหน้าประวัติศาสตร์ของคนไทยมานานชั่วอายุคนและ
ยังถูกบิดเบือนไม่ให้รักษาความเป็นคนไทยมาอีกหลายสิบปี ถึงกระนั้นคน
ไทยเกาะกงก็ยังคงยึดมั่นในวิถีความเป็นไทยมาโดยตลอด ไม่ว่าแผ่นดินถิ่น
เกิดจะถูกเปลี่ยนธงชาติให้เป็นสีอะไรก็ตาม
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

“อาํเภอ..วถิีใหม่”

พบ...
บรรณาธิการ

สารัตถะ

           สวสัดทีกุท่านครบั  จดหมายข่าว “วถิธีญับรุ”ี 
ฉบับเดอืนมนีาคม 2564  หลงัจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื โควดิ 
-19  ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดในอยู่ในขอบเขตได้ รัฐบาลจึงได้มีการผ่อน
คลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดโรคดงักล่าว 
      วิทยาลัยการปกครอง หลังจากที่รัฐบาลได้มี
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดแล้ว  
จึงได้ด�าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอ�าเภอ 
(เจ้าพนักงานปกครอง) และหลักสูตรก�านันผู้ใหญ่
บ้าน

ท้ังท่ีวิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และท่ีศูนย์การเรียนรู ้ภูมิภาคต่าง ๆ          
ซึ่งการฝึกอบรมยังคงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
       ส�าหรับวิถีธัญบุรีฉบับนี้ยังคงเสนอเนื้อหา      
ต่าง ๆ อาทิ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 
BCG MODEL รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 
การประชุมสุดยอดอาเซียน และเกร็ดความรู้เก่ียว
กับประโยชน์ของกัญชาในการรักษาโรค แล้วพบ

กันฉบับหน้าครับ         

       "กัญชา" คือยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มี
โทษต่อร่างกาย แต่นั่นเป็นเพียงมุมด้าน
หนึ่งของกัญชาเท่านั้น เนื่องจากยังมีอีก
ด้านทีถ่อืว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
เช่นกัน ถ้าเรารู้จักวิธีการน�ามาใช้อย่างถูก
ต้อง เพราะ "กัญชา" พืชชนิดนี้ก็มีคุณค่า
และสรรพคณุทางยาทีด่ต่ีอสุขภาพไม่น้อย
เลย เพียงแต่เราควรใช้โดยอยู่ภายใต้การ
ดูแลของแพทย์
      สรรพคุณของกัญชา ประโยชน์ใน
การรักษาโรค
           1. กัญชามีสรรพคณุช่วยท�าให้เจรญิ
อาหาร และใช้เป็นยาชูก�าลัง โดยใน
ทางการแพทย์ได้มีการน�ากัญชามาใช้
ประโยชน์เพื่อลดอาการคลื่นใส้จากเคมี
บ�าบัดมะเร็ง
           2. ประโยชน์ของกญัชาเป็นยานอน
หลับที่ดีต่อร่างกาย เพราะไม่มีสารเคมี
เจือปน ในทางการแพทย์จึงมักน�ามาใช้
เพื่อช่วยเป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบ
ประสาท แก้โรคเส้นประสาท
        3. สรรพคุณกัญชามีฤทธิ์ในการ
ป้องกันอาการของโรคซึมเศร้า ช่วยปรับ
ระดับของฮอร์โมนภายในร่างกายให้มี
ความสมดุลได้ ท�าให้ผู ้ใช้รู ้สึกสดชื่น มี
ความสุข ใจเย็นลง และลดการแสดง
พฤติกรรมที่รุนแรง

           4.  กญัชายงัมคีณุสมบติัทีช่่วยระงับ
อาการปวด และเป็นยาแก้อักเสบที่ดี ใน
ทางเภสัชวิทยาพบว่ากัญชาใช้ลดอาการ
ปวดและเกรง็ของกล้ามเนือ้ในผูป่้วยทีเ่ป็น
โรคทางกระเพาะปัสสาวะ โรคลมชกั หรอื
โรคพาร์กนิสนั และใช้เป็นยาบ�าบดัอาการ
ปวดของโรคปวดหัวไมเกรน ปวดประจ�า
เดือนในสตรี โรคไขข้ออักเสบ
     5. กัญชามีสรรพคุณเพื่อช่วยขยาย
หลอดลมและลดการหดตัวของหลอดลม
ได้เป็นอย่างดี
     6. กัญชามีสรรพคุณทางยาที่ช่วย 
รักษาโรคลมชัก ในเด็กที่รักษายาก หรือ
ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ด้ือต่อการรักษา
ด้วยวิธีต่าง ๆ
          7.   ประโยชน์ของกัญชาสามารถน�า
มาใช้เพื่อรักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน 
และแก้เสมหะที่อยู่บริเวณล�าคอได้ดี
       8. กัญชามีสารส�าคัญที่ช่วยยับยั้ง
สารก่อมะเร็งได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยัง
มีการทดลองในทางเภสัชวิทยาพบว่า 
สามารถช่วยบ�าบัดอาการของโรคเบา
หวานหรือการอุดตันของเส้นเลือดใน
สมองได้เป็นอย่างดี
       9. กัญชามีฤทธิ์ในการช่วยป้องกัน
และรักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ได้
       

      

      10. กัญชามีความสัมพันธ์กับการ
เผาผลาญภายในร่างกายเพราะจากการ 
ทดลองในผู้ทีใ่ช้กัญชาจะเป็นโรคอ้วนน้อย
กว่าผู้ท่ีไม่เคยใช้ โดยผู้ท่ีใช้กัญชานั้นจะมี
ระดับของน�้าตาลในเลือดต�่า มีระดับของ
ไขมันชนิดดีสูง 
        

ประโยชน์ของกัญชาในการรกัษาโรค

แหล่งข้อมูล: www.ฟาร์มกัญชา.com

 นายบัณฑูร นริศรางกูร
    ผู้ช่วยบรรณาธิการ


