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 เมษายน

 ของทกุป ีวันเทศบาล

      ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ 
ให้ทันสมัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับนานาอารยะประเทศโดย
จัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ในรปูแบบสขุาภิบาล และสขุาภบิาลท่าฉลอม จงัหวดัสมทุรสาคร 
ถือเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.
2448 และได้ขยายการตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่าง ๆ
เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2476 ซึ่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 
จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
จนถึงปัจจุบัน
   เม่ือประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 
2475 แล้ว ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 ก�าหนดให้
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นจึง
ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน และต่อมาก็ได้มีประกาศกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลในพื้นที่ซึ่งเป็นท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ แล้วค่อยขยายไปยังพื้นที่อ�าเภออื่น ๆ ที่มีประชากร
หนาแน่นตามหลักเกณฑ์
      กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  ได้ด�าเนินการ
ส่งเสริมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิน่มาอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการปรับลดบทบาทในการ
ด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และให้ราชการส่วนท้องถ่ิน
ด�าเนินการแทน ทีผ่่านมาจะเห็นได้ว่ามกีารจดัตัง้องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2537  ก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น แทนการก�าหนดให้ก�านันเป็นประธานสภา

ต�าบล การยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต�าบลทั่วประเทศ 
980 แห่ง เมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นการเปลี่ยนจากบทบาทของ 
นายอ�าเภอ จากต�าแหน่งประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยให้
ประชาชน เป็นผู้เลือกนายกเทศมนตรี และเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลแทนต�าแหน่งกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการแต่งตั้ง 
การยุบเลิกต�าแหน่ง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ที่ยกฐานะเป็น
เทศบาลเมอืงและเทศบาลนคร ซ่ึงมกีารด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง 
จนในปัจจบุนั ณ วนัท่ี 9 กนัยายน 2563 ประเทศไทยมีเทศบาล 
๒,๔๗๒ แห่ง แบ่งเป็น  เทศบาลนคร ๓๐ แห่ง  เทศบาลเมือง 
๑๙๕ แห่ง  เทศบาลต�าบล ๒,๒๔๗ แห่ง
       พัฒนาการของเทศบาลเป็นไปตามกระบวนการของ
กฎหมาย นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน มีวาระ 4 ปี แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสอง
วาระไม่ได้ การบรหิารงานมีการแบ่งหน้าท่ีระหว่างสภาเทศบาล
กบัฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน และด้วยบทบาทหน้าท่ีในการบ�าบัด
ทุกข์ บ�ารุงสุข เชิงบริการของเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึง
ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 ก�าหนดให้ วันที่ 24 
เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป 
เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความส�าคัญของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล        
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 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบนัชัน้นาํในการพฒันา
บุคลากรด้านการบูรณาการงาน
ปกครองเชงิพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยนื” รอบรั้ว วปค.

           
           

           
           

        

วันที่ 15 มนีาคม 2564 
นายธนาคม จงจริะ อธบิดกีรมการปกครอง 
มอบหมายให้ ร้อยต�ารวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน รุน่ท่ี 31/2564 และรุน่ท่ี 32/2564 โดยม ีนายอ�านาจ เจรญิศร ีอธกิารวิทยาลยัการปกครอง กล่าวรายงาน 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

            อ่านต่อหน้า ๔
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วันที่ 9 มนีาคม 2564
นายอํานาจ เจรญิศร ีอธกิารวทิยาลัยการปกครอง 
เป็นประธานการประชมุผูบ้รหิารของวทิยาลยัการปกครอง เพือ่หารอืแนวทางในการขบัเคลือ่นภารกจิของวทิยาลยัการปกครอง 
หลงัจากนัน้ได้มอบเครือ่งยงัชพีให้กบัลกูจ้าง พนกังานรักษาความปลอดภยั พนกังานท�าความสะอาด และพนกังานยานพาหนะ 
ของวทิยาลยัการปกครอง เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ณ ห้องประชมุ
ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
นายธนาคม จงจริะ อธบิดกีรมการปกครอง 
มอบหมายให้ ร้อยต�ารวจโท ภพชนก ชลานเุคราะห์ รองอธบิดกีรมการปกครอง เป็นประธานในพธิเีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 252 และรุ่นที่ 253 โดยมี นายบัณฑูร นริศรางกูร ผู้อ�านวยการส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึก
อบรม รักษาราชการแทนอธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัย
การปกครอง อ�าเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
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    ประเทศเวียดนาม  ได้ส่งต่อต�าแหน่ง
ประธานอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้
แก่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  หลังจาก
พิธีปิดการประชุมผู้น�าอาเซียน ครั้งที่ 
๓๗  (ASEAN Summit 37) โดยนายก          
รฐัมนตรเีหงียนซวน ฟกุ  ประธานอาเซยีน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ยืนยันว่า ผลส�าเร็จของ
การประชุมจะสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้
อาเซียนบนเส้นทางพัฒนาต่อไป โอกาส
นี้ เวียดนามได้มอบต�าแหน่งประธาน
อาเซียน ๒๕๖๔ ให้แก่ประเทศบรูไน   
ในพิธีมอบต�าแหน่งประธานอาเซียนให้
แก่ประเทศบรูไน นายกรัฐมนตรีเหงียน 
ซวน ฟุกได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ในฐานะ
ประธานอาเซียนปี ๒๕๖๔ บรูไนจะน�า
อาเซยีนพฒันาก้าวหน้าและสามคัคมีัน่คง
ต่อไป

    กฎบัตรอาเซียน ก�าหนดไว้ในหมวด
ที่  ๑๐ เรื่องการบริหารและขั้นตอน
การด�าเนินงาน ในข้อที่ ๓๑ ว่าด้วย
ประธานอาเซียน โดยจะมีการหมุนเวียน
ต�าแหน่งประธานอาเซียนเป็นประจ�าทุก
ปี ตามล�าดับตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษ
ของประเทศสมาชิก โดยนับตามปีปฏิทิน
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม  
เป็นประจ�าทุกปี หากต�าแหน่งประธาน
อาเซียนในป ีนั้นเป ็นของประเทศใด 
ประเทศนั้นต้องท�าหน้าที่เป็นประธาน
ของการประชุมสุดยอดอาเซียนและ
การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง  คณะ
มนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรี
ประชาคมอาเซียนท้ังสามคณะ องค์กร
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและ
เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูทีเ่กีย่วข้องตามทีเ่หมาะ
สม และคณะกรรมการผู้แทนถาวร
   โดยประธานอาเซียนมีบทบาทใน
การส่งเสริมเพิ่มพูนผลประโยชน์และ            

ความเป็นอยูท่ีดี่ของอาเซียน อย่างแข็งขนั 
รวมถึ งความพยายามในการสร ้ า ง
ประชาคมอาเซียน โดยการริเร่ิมทาง
นโยบาย การประสานงาน ฉันทามติ และ
ความร่วมมอื และจะต้องสร้างความม่ันใจ
ในการเป็นศนูย์รวมของอาเซยีน การตอบ
สนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรอืสถานการณ์
วิกฤติท่ีมีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันท่วงที รวมถึงเป็น
คนกลาง ที่น่าเชื่อถือ และจัดให้มีการ
จดัการเร่ืองต่าง ๆ  เพ่ือสนองตอบข้อกงัวล
ที่เกิดข้ึนดังกล่าวโดยทันที นอกจากนี้
ประธานอาเซียนต้องท�าหน้าที่เป็นผู้แทน
ของอาเซียนในการเสรมิสร้างและส่งเสรมิ
ความสมัพนัธ์กบัหุน้ส่วนภายนอกภมูภิาค
ให้ใกล้ชิดข้ึน รวมท้ังปฏิบัติภารกิจและ
หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
    ประเทศบรูไนรับต�าแหน่งประธาน
อาเซียน  ภายใต้หัวข้อ “พวกเราให้ความ
สนใจ พวกเราเตรียมพร้อม  พวกเรามี
ความเจริญรุ่งเรือง” บรูไนได้ให้ค�าม่ัน
ท่ีจะประสานงานกับบรรดาประเทศ
สมาชิกและหุ้นส่วนสนทนาของอาเซียน
ในการปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 
๒๐๒๕ และแผนการโดยรวมเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ประชาคมบน ๓ เสาหลัก
ได้แก่ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม-สังคม
     บรูไนให้ค�ามั่นที่จะสานต่อความคิด
ริเร่ิมและผลงานที่ได้บรรลุในปีประธาน
อาเซยีน ๒๐๒๐ ของเวยีดนาม โดยเฉพาะ 
ร่างแผนการฟื้นฟูอาเซียนในทุกด้านเพ่ือ
ผลกัดนัการรบัมอืการแพร่ระบาดของโรค
โควดิ-๑๙  การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ-สงัคมอย่าง
รวดเร็วเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน
ให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น บรูไนจะเน้นถึง
ด้านต่าง ๆ  เช่น  การสร้างสรรค์ประชาคม
ที่พึ่งพาตนเอง โดยถือประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เตรียมความพร้อมและเป็น
ฝ่ายรุกในการปรับตัวเพ่ือค�้าประกันการ
ด�าเนินงานของอาเซียนและประชาชน
เข้าถึงโอกาสใหม่และฟันฝ่าอุปสรรค ใช้
ประโยชน์ผ่านความคิดริเริ่มต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสรมิความเจรญิรุง่เรอืงและความยัง่ยนื
ในภูมิภาค

      

      ประวัติโดยย่อของประธานอาเซียน
คนปัจจุบัน สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดา
ละห์ ทรงเป็นสลุต่านองค์ที ่๒๙ แห่งบรไูน 
และยงัทรงเป็นสุลต่านบรูไนพระองค์แรก
ที่ทรงพระอิสริยยศเป็นยังดีเปอร์ตวน 
(สมเด็จพระราชาธิบดี) พระองค์เป็นพระ
ราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสุลต่านโอมาร์ 
อาลี ไซฟุดดีนที่ ๓ เสด็จพระราชสมภพ 
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 
ทรงส�าเร็จการศกึษาจากโรงเรยีนนายร้อย
ทหารบกแซนด์เฮสิต์ ประเทศองักฤษ และ
ได้รับการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระองค์เสด็จขึ้นครอง
ราชย์ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ทรงเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

ตอน  ประธานอาเซยีน ๒๕๖๔

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

                      www : parrliament.go.th
                             www : vovworld.vn
                  www. Bangkokbiznews.com

 ม
อง
อาเซียน

  ๓๖๐ องศา 
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      แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะมีอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปี 
แต่ในช่วงฤดรู้อนอณุหภูมกิย็ิง่พุง่สงูขึน้อกี การเปลีย่นแปลงของ
อากาศร้อนไปสู่ร้อนจัดนั้นอาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ 
ถ้าหากไม่ดูแลเอาใจใส่ตนเองอาจเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้  
จึงมีเคล็ด(ไม่)ลับในการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อน 
      1. ดื่มน�้ำเปล่ำเพื่อดับกระหำย  ในช่วงอากาศที่ร้อนระอุ 
ส่ิงที่สามารถดับกระหายได้ดีท่ีสุดคือ น�้าเปล่า ซ่ึงหาดื่มได้ง่าย
และเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการ ส�าหรับการดื่มน�้าในช่วงหน้าร้อน
นั้น ไม่ควรดื่มน�้าทีละมาก ๆ แต่ให้จิบไปเรื่อย ๆ ระหว่างวัน ซึ่ง
ปริมาณที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกิจกรรมในวันนั้น ๆ และไม่ควร
กินน�้าแข็งหรือดื่มน�้าเย็นจัด เพราะน�้าเย็นปริมาณมากจะไปเจือ
จางน�้าย่อย ส่งผลให้เลือดที่มาหล่อเลี้ยงกระเพาะอาหารท�าการ
ย่อยได้น้อยลง และก่อให้เกิดโรคกระเพาะล�าไส้อักเสบได้ง่าย 
นอกจากนั้นน�้าแข็งที่ไม่สะอาด ก็มีส่วนท�าให้เกิดท้องร่วงท้อง
เสียอีกด้วย
      2. กินผลไม้แก้ร้อน  กินผลไม้ที่มีคุณสมบัติเย็น ขับร้อน  
และเพิ่มน�้าในร่างกาย เช่น แตงโม ส้ม สับปะรด เป็นต้น เพราะ
ผลไม้เหล่านี้ช่วยดับกระหายและท�าให้สดชื่นได้ แถมยังมีส่วน
ช่วยต้านอนุมูลอิสระ แต่แนะน�าว่าผลไม้ไม่ควรแช่เย็นจัด หรือ
กินในตอนกลางคืน รวมถึงกินในขณะที่ท้องว่างและเวลาหิวจัด
        3. หลีกเลี่ยงกำรออกแดดจัด และทำครีมกันแดดป้องกัน
ผวิ อกีหนึง่สิง่ทีต้่องระวงัในช่วงฤดรู้อนกค็อืรงัสยีวู ีเพราะความ
เข้มข้นของรงัสยีวูใีนประเทศไทย ช่วงเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 
นับว่าร้อนมาก ฉะนั้นควรงดท�างานหนักกลางแจ้ง และเลี่ยง
ท่ีต้องเจอกับแดดจัด เพราะอากาศร้อนจะท�าให้อุณหภูมิของ
ร่างกายสูงขึ้น  อาจมีผลท�าให้เป็นลมแดดและถึงขั้นเสียชีวิตได้

เลยทีเดียว นอกจากนี้ก่อนออกจากบ้านทุกคร้ัง ควรทาครีม
กันแดดเพื่อปกป้องผิวจากรังสียูวีด้วย
      4. หลีกเลี่ยงกำรกินอำหำรที่เสี่ยง  ท�าให้เกิดอาการ
ท้องร่วงท้องเสีย หน้าร้อนอาหารจะบูดเสียง่าย เนื่องจากเช้ือ
โรคเจรญิเตบิโตได้ดีในอากาศร้อนชืน้ ดงันัน้จึงควรจะระมดัระวัง
เรื่องการกิน เช่น กินอาหารที่ท�าสุกใหม่ๆ ไม่กินอาหารที่ค้างคืน 
หลกีเลีย่งอาหารประเภทกะท ิย�า ส้มต�า และของหมักดอง เพราะ
เสี่ยงท�าให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงได้
    5. เลือกใส่เส้ือผ้ำที่ดูดซับเหง่ือและระบำยควำมร้อนได้
ดี แน่นอนว่าในช่วงหน้าร้อนจะต้องใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมตาม
สภาพอากาศ ดังนั้นควรเลือกเสื้อผ้าที่สามารถดูดซับเหงื่อและ
ระบายความร้อนได้ดี
      6. อย่ำลืมพักผ่อนให้เพียงพอ โดยธรรมชาติของฤดูร้อน 
กลางวนัจะยาวกลางคนืจะส้ัน (คนทัว่ไปทีไ่ม่ได้นอนในห้องปรบั
อากาศ กว่าอากาศจะเย็นแล้วนอนหลับได้ก็มักจะดึก) จึงเป็น
สาเหตุท�าให้ได้นอนน้อยกว่าปกติ ดังนั้นการได้พักผ่อนนอน
หลับในช่วงกลางวนับ้าง กถื็อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอยูไ่ม่น้อย 
แต่ส�าหรับผู้ที่ท�างานในที่ท�างาน คงจะนอนหลับกลางวันไม่
สะดวก อาจใช้วธินีัง่พงิพนกัตวัตรง หลบัตาสงบนิง่  ๆ   ในช่วงกลาง
วันก็ได้                                                                                                                                             
                                     แหล่งที่มา : WWW.Sanook.com

เคล็ด(ไม่)ลับ
 ดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อน
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  ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“บทบำทหน้ำท่ีกรมกำรปกครอง ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙   (COVID-๑๙)” 
  จัดท�าโดย กกชัย  ฉายรัศมีกุลและคณะ จัดพิมพ์ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นับเป็นวิกฤต
ครั้งส�าคัญในประวัติศาสตร์โลก ซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางในเชิงปฏิบัติส�าหรับการบริหาร
จัดการแก้ไขสถานการณ์ กรมการปกครอง ได้จัดท�าหนังสือเล่มน้ีขึ้นมา เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้จากการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-๑๙ ของกรม
การปกครองและประสบการณ์ในมุมมองของฝ่ายปกครองผู้ปฏิบัติงานจริงและล�าดับ
เหตุการณ์ตามเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ โดยรวบรวม
ภารกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไว้ในหนังสือเล่มนี้

“กลวิธีรับมือกับกำรพูดคุยที่คุณล�ำบำกใจ” 

  เขียนโดย ดักลำส  สโตนและคนอื่น ๆ   ส�ำนักพิมพ์ วีเลิร์น  
 ไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหน ย่อมมีอย่างน้อยสถานการณ์หนึ่งท่ีท�าให้คุณรู้สึก
ล�าบากใจที่จะพูด บางครั้งคุณก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดหรือพูดอย่างอ้อมา แต่สถานการณ์ก็ไม่
ได้ดีขึ้น รังแต่จะยิ่งท�าให้คุณทุกข์ระทมกับสถานการณ์เหล่านั้นต่อไป แต่ครั้นคุณตัดสินใจ
ที่จะพูด คุณกลับท�าได้ไม่ดีเลย เข้าท�านองที่ว่า ยิ่งพูด ยิ่งบานปลาย ยิ่งทะเลาะกัน ความ
สมัพันธ์ระหว่างคุณกบัคูส่นทนากลบัยิง่ดิง่ลงเหวชนดิกูไ่ม่กลบั หนงัสอืเล่มนีช่้วยคณุได้ค่ะ 

“จดหมำยเหตุพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๖๒ 
  ฉบับสื่อมวลชน” 
  จัดพิมพ์โดย ส�านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
 หนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ฉบับสื่อมวลชน 
เป็นหนังสือประมวลข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากหนังสือพิมพ์รายวัน ที่พิมพ์เผยแพร่ใน
ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จนถึงพิธี
สวนสนามถวายสตัย์ปฏญิาณของทหาร-ต�ารวจ เนือ่งในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พุทธศกัราช
๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

 นายอ�านาจ  เจริญศรี
       บรรณาธิการ

วัคซนีโควคิ - 19  ความจรงิที่ต้องรู้
       วัคซีน คืออะไร ?
        วัคซีน คือยาชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้น 
เพื่อน�าเข้าสู ่ร ่างกายไม่ว ่าจะด้วยการรับ
ประทานหรือการฉีด ส่งผลท�าให้ร่างกาย
สามารถสร้างภมูคิุม้กนัต่อไวรสัหรอืแบคทเีรยี
ที่จะมาท�าอันตรายต่อร่างกาย
        วัคซีน สามารถแบ่งออกได้หลายแบบ
ตามกลไกการออกฤทธิ์ วัคซีนทุกชนิดล้วน
แล้วแต่ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ ้มกันใน
ร่างกาย ส�าหรับต่อสู้กับโรคร้ายและป้องกัน
ไม่ให้ติดเชื้อ
        วัคซีน ทุกชนิดยังคงพึ่งการออกฤทธิ์
โดยอาศัยภูมิคุ้มกันปฐมภูมิของร่างกาย เช่น 
เม็ดเลือดขาว ให้สามารถจดจ�าและท�าลาย
เชือ้ไวรัสหรือเชือ้แปลกปลอมต่าง ๆ  ไม่ให้เข้า
สู่ร่างกาย เป็นต้น การฉีดวัคซีนนั้นจะช่วยลด
การแพร่ระบาด และช่วยลดผลกระทบที่ร้าย
แรงของโรคต่อผู้ที่ได้รับวัคซีน
          ภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีนมักต้อง
อาศัยระยะเวลาช่วงหนึ่งเพื่อรอให้ร่างกาย
มีเวลาผลิตปริมาณภูมิคุ ้มกันที่เพียงพอใน
การป้องกันโรคนั้น ๆ ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึง
ไม่อาจป้องกันได้ในทันที นอกจากนั้นแล้ว 
ขบวนการที่ร่างกายผลิตภูมิคุ้มกันอาจมีผล
ข้างเคียงกับร่างกาย เช่น มีไข้ ซึ่งเป็นอาการ
ที่บ่งบอกว่าร่างกายก�าลังสร้างภูมิคุมกันนั้น 
โดยเป็นอาการปกติซึ่งอาจจะเป็นข้อดีเสีย
ด้วยซ�้าเหมือนวัคซีนก�าลังออกฤทธิ์
         วัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นความร่วม
มอืของพลเมอืงโลก โดยอาศัยเทคโนโลยทีีทั่น
สมัยที่สุดรวมตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต โดย
สามารถแบ่งชนิดของวัคซีนได้เป็น 3 ชนิด

        1. Whole Virus (ไวรัสทั้งตัว) เป็น
วิธีที่ทางการแพทย์เรียนรู้มานาน โดยการ
ท�าให้เชื้อไวรัสนั้น ๆ อ่อนแรงลง ท�าให้ไม่
สามารถก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ หรือติดต่อ
ไปสู่คนอื่น แต่ยังคงมีคุณสมบัติกระตุ้นให้
ร่างกายมนษุย์สามารถสร้างภมูคิุม้กนัจากเชือ้
นั้น ๆ ได้ ซึ่งการสร้างวัคซีนโดยวิธีนี้ มีใช้มา
นาน จนถึงปัจจุบัน เช่น วัคซีนวัณโรค (BCG) 
วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบ วัคซีนตับอักเสบ
เอ เป็นต้น
        ข้อดี
        - สามารถให้ได้ในผู้ป่วยที่มีความ 
บกพร่องของภูมิคุ้มกัน เช่น โรคเอดส์ ผู้ป่วย
มะเร็ง
        - วัคซีนไม่มีเชื้อที่มีชีวิต จึงไม่ท�าให้         
เกิดโรค
        - วัคซีนมักจะมีขบวนการผลิตที่ไม่
ซับซ้อน เก็บรักษาง่าย ราคาถูก
       ข้อเสีย
        - มักต้องการการกระตุ้นมากกว่า 
1 ครั้ง 
        2. Nucleic Acid (RNA vaccine) 
วัคซีนชนิดนี้ ผลิตโดยการตัดต่อพันธุกรรม 
น�าเฉพาะส่วนของเชื้อที่ไม่ท�าให้เกิดโรค แต่
ยังมีความสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันใน
มนษุย์ โดยกลไกการเกิดภูมคิุม้กัน ต้องใช้สาร
บางอย่างน�ารหัสพันธุกรรมของเชื้อ เข้าไปใน
เซลล์ของร่างกายมนุษย์ ท�าให้เซลล์นั้น ๆ ใน
ร่างกายมนุษย์กลายเป็นสิ่งแปลกปลอม และ
อาศัยระบบภูมิคุ้มกันปกติของมนุษย์คนนั้น 
ผลิตภมูคิุม้กนัทีจ่�าเพาะต่อเชือ้นัน้ ๆ  เพ่ือให้มี
ความสามารถในการป้องกันโรค  วิธีการผลิต

วัคซีนชนิด RNA นี้ เป็นวิธีใหม่ล่าสุด ไม่เคย
ใช้ในการผลิตวัคซีนส�าหรับมนุษย์มาก่อน แต่
เคยมีการใช้ในสัตว์ เช่นวัคซีนที่ใช้ในม้า
      ข้อดี
      - มีระดับภูมิคุ้มกันโรคสูง
      - วัคซีนไม่มีเชื้อที่มีชีวิต จึงไม่ท�าให้
เกิดโรค
      ข้อเสีย
      - เก็บรักษายาก ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่
ต�่ากว่าจุดเยือกแข็งมาก
       - ยังไม่เคยมีรายงานผลการใช้ในระยะ
ยาว
      3. Viral Vector  เป็นวัคซีนที่ใช้
เทคโนโลยกีารผลิตโดยอาศยัไวรัสตัวอ่ืนน�าพา
ไวรัสก่อโรคเข้าไปสู ่ร ่างกายมนุษย์ เลียน
แบบการติดเชื้อตามธรรมชาติ กระตุ้นท�าให้
ร่างกายมนุษย์สร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสที่ท�าให้
เกดิโรค โดยทีไ่วรสัทีน่�าพา เป็นไวรัสทีไ่ม่ท�าให้
เกิดโรคในมนุษย์
      ข้อดี
      -  มีระดับภูมิคุ้มกันโรคสูง  ยกเว้นใน
กรณีที่เคยติดเชื้อของไวรัสตัวที่น�าพามาก่อน
      - การเก็บรักษาและผลิตไม่ยุ่งยาก
      ข้อเสีย
        -  หากเคยตดิเชือ้ของไวรสัตัวทีน่�าพามา
ก่อน จะท�าให้ประสิทธิภาพลดลง

แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาลนนทเวช

         เดือนเมษายน  เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนท�าให้
บางพืน้ทีข่องประเทศไทยมพีายฤุดรู้อนเกดิข้ึน 
โดยมฝีนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง จงึขอให้
ทกุท่านระวงัอนัตรายจากพายฤุดรู้อนทีเ่กดิขึน้ 
ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิง่
ก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง  รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพราะอาจเกิดโรคภัยท่ีมักจะเกิดข้ึนใน
ช่วงฤดูร้อนได้
      ในเดือนเมษายน 2564 วิทยาลัย
การปกครองมีการฝึกอบรมหลักสูตรก�านัน

ผูใ้หญ่บ้าน ตามมตคิณะรฐัมนตร ีทัง้ทีว่ทิยาลยั
การปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
และที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิภาค 
          ส่วนเนื้อหาจดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” 
ฉบับน้ีได้น�าเสนอวันเทศบาล  กิจกรรมการ
ฝึกอบรมนักศึกษา บทความอาเชียนและเกร็ด
ความรูเ้กีย่วกบัวคัซนี แล้วพบกนัฉบับหน้าครับ         

พบ...
บรรณาธิการ


