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วันสารทไทย

ในปัจจุบนั เมือ่ กล่าวถึงวันสารทไทย น้อย
คนนักทีจ่ ะรูจ้ กั ความเป็นมา ความส�ำคัญ และ
ความเชือ่ จากบรรพบุรษุ สารทเป็นการท�ำบุญ
กลางปีของไทยตรงกับวันสิ้นเดือน ๑๐ หรือ
วันแรม ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งมักจะตกราว ๆ
ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งในปี
พ.ศ.๒๕๖๔ ตรงกับวันที่ ๖ ตุลาคม เป็นฤดูที่
พืชพันธุธ์ ญ
ั ชาติและผลไม้สกุ ข้าวและต้นผลไม้
ทีป่ ลูกไว้กำ� ลังให้ผลเป็นครัง้ แรกในฤดูนี้ สารท
เดือนสิบ อันหมายถึง การท�ำบุญเดือนสิบ หรือ
วันสารทไทย ของเรานัน้ พระยาอนุมานราชธน
ได้เขียนเล่าในหนังสือเทศกาลและประเพณี
ไทยว่า ค�ำว่า “สารท” เป็นค�ำอินเดีย หมาย
ถึง “ฤดู” ตรงกับฤดูในภาษาอังกฤษ ทีเ่ รียกว่า
“ออทัม่ ” หรือ ฤดูใบไม้รว่ ง ซึง่ จะมีเฉพาะบาง
เขตของโลกอย่างยุโรป จีน และอินเดียตอน
เหนือ เท่านั้น ช่วงนั้นเป็นระยะที่พืชพรรณ
ธัญชาติ และผลไม้เริ่มสุกให้พืชผลครั้งแรกใน
ฤดู ดังนั้นประชาชนจึงรู้สึกยินดี และถือเป็น
เทศกาลแห่งความรื่นเริง จึงมักท�ำพิธีตาม
ความเชือ่ และเลีย้ งดูกนั อย่างทีเ่ รียกว่า “Seasonal Festivals” แต่ชว่ งเก็บเกีย่ วข้าวในฤดู
สารทหรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงของบางประเทศ
จะตกอยู่ในราว ๆ เดือน ๑๐ ทางจันทรคติ
ของไทย ซึ่งโดยความจริงข้าวของเราจะยังไม่
สุก มีเพียงผลไม้บางชนิดเท่านั้นที่สุก ครั้นเรา
รับความเชื่อนี้มา จึงมีการปรับเปลี่ยนโดยใช้
ข้าวเก่าท�ำเป็นข้าวเม่า ผสมกับถั่ว งา และสิ่ง
อื่น กลายเป็นขนมกระยาสารทขึ้นมา ซึ่งเมื่อ
แรก ๆ ก็คงมีการน�ำไปสังเวยเทวดา และผี
สางต่าง ๆ ตามความเชือ่ ดัง้ เดิมด้วย ต่อมาเมือ่
เรานับถือศาสนาพุทธ จึงได้เปลีย่ นมาเป็นการ
ท�ำบุญถวายพระ และมักมีการกรวดน�้ำอุทิศ
ส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ นอกจากนี้

ระยะเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงกล้วยไข่สกุ พอดี
จึงมักถวายไปพร้อม ๆ กัน การท�ำบุญเดือน
สิบของไทยมีในหลายภูมิภาค เช่น ทางอีสาน
เรียกว่า บุญข้าวสาก หรือสลากภัต อันเป็นการ
ท�ำบุญอุทิศให้ผู้ตาย โดยข้าวสากจะท�ำด้วย
ข้าวเม่า ข้าวพอง ข้าวตอก คลุกเข้ากัน ผสมกับ
น�ำ้ ตาล น�ำ้ อ้อย ถัว่ งา มะพร้าวคล้าย ๆ กระยา
สารทของภาคกลาง โดยมักจะท�ำราวกลาง
เดือนสิบ ห่างจากการท�ำบุญข้าวประดับดิน
ที่ท�ำในช่วงสิ้นเดือน ๙ ส�ำหรับข้าวสากจะน�ำ
ไปแจกกันเหมือนกระยาสารทของคนไทยภาค
กลางนัน้ มีวธิ หี อ่ ทีไ่ ม่เหมือนกับทางภาคกลาง
เพราะห่อด้วยใบตองกลัดด้วยไม้กลัด หัวท้าย
มีรูปลักษณะคล้ายข้าวต้มมัด แต่ตรงปลายทั้ง
สองข้างที่เรียกว่าสันตองไม่ต้องพับเข้ามา
พิธสี ารทนอกจากเป็นประเพณีของชนชาว
ไทยทั่วไปแล้วในส่วนของพระมหากษัตริย์ที่
เรียกว่าพิธขี องหลวงนัน้ ในสมัยสุโขทัย ถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้สืบประเพณีพระราชพิธี
สารทมาจัดท�ำ เช่น ในรัชกาลที่ ๑ มีพระราช
พิธสี ารทกวนข้าวทิพย์ รัชกาลต่อมาได้ทำ� บ้าง
งดบ้าง จนถึงปีพุทธศักราช ๒๔๗๐ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีสารท
ขนมที่นิยมท�ำกันในช่วงนี้ นอกจากกระยา
สารทที่มักท�ำเฉพาะเทศกาลสารทแล้ว ก็ยังมี
ข้าวยาคู ข้าวมธุปายาสและข้าวทิพย์ ซึง่ แม้จะ
เรียกต่างกัน แต่ปัจจุบันจะหมายรวม ๆ กันไป
ทั้งที่โดยแท้จริงแล้ว เมื่อเริ่มแรกข้าวยาคู ข้าว
มธุปายาส และข้าวทิพย์นนั้ มีทมี่ าและกรรมวิธี
ท�ำทีต่ า่ งกัน กล่าวคือ ส�ำหรับข้าวยาคูนจี้ ลุ การ
ได้ ข้าวสาลีทกี่ ำ� ลังท้องฉีกรวงข้าวอ่อนออกมา
แล้วต้มในน�้ำนมสด เจือด้วยเนยใส น�้ำผึ้งและ
น�้ำตาลกรวด ส่วนข้าวมธุปายาส คือข้าวที่หุง
วิทยาลัยการปกครอง

เจือด้วยน�้ำนม และน�้ำผึ้ง มีความเชื่อกันว่า
ข้าวมธุปายาสเป็นอาหารวิเศษ ผู้ใดมีวาสนา
ได้กินแล้ว จะมีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค
ภัย อุดมด้วยสติปัญญา และเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิต ส�ำหรับ ข้าวทิพย์ จะหมายถึง อาหาร
อันโอชะ ที่มีเครื่องปรุงถึง ๑๐๘ ชนิด (หาก
ท�ำแบบโบราณ) แต่โดยหลัก ๆ ก็มี ๙ อย่าง
คือ น�้ำนมข้าว เนย น�้ำอ้อย น�้ำผึ้ง น�้ำตาล นม
ถัว่ งาและข้าวเม่า ซึง่ การกวนแต่ละครัง้ ก็ตอ้ ง
ประกอบพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น ต้องใช้สาว
พรหมจารีย์กวน ฟืนที่ใช้ต้องเป็นไม้ชัยพฤกษ์
หรือไม้พทุ ราเท่านัน้ ส่วนไฟก็ตอ้ งเกิดจากแดด
ผ่านแว่นขยายทีเ่ รียกว่า “สุรยิ กานต์” เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป วันสารทไทย ก็คอื ประเพณี
ท�ำบุญกลางปีเพือ่ ให้เกิดความเป็นสิรมิ งคลแก่
ตนเองที่มีชีวิตผ่านพ้นเวลามาได้ถึงกึ่งปี ใน
ขณะเดียวกันก็ถือโอกาสท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่บรรพชนเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณ
ไปด้วย โดยขนมที่นิยมใช้ท�ำบุญในช่วงนี้ คือ
กระยาสารท ข้าวยาคู หรือข้าวทิพย์ หรือข้าว
มธุปายาส นั่นเอง

ข้อมูลจาก :http://www.culture.go.thstudy.
php?&YY=2549&MM=9&DD=1
:http://intranet.m-culture.go.th/sakonnakhon/satthai.htm
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วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันชัน
้ นําในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”
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เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เป็นอาคารทรงไทย มีลักษณะคล้ายศาลา
การเปรียญวัดไทย ออกแบบโดย รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี แห่งคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสถาน
ทีป่ ระดิษฐานพระพุทธสีหภูมิบาล พระประธานประจ�ำวิทยาลัย
การปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาจิตใจของข้าราชการและประชาชน อีกทัง้ ใช้
เป็นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาผูเ้ ข้า
รับการฝึกอบรม และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการเผยแพร่
และปลูกฝังอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตามนโยบาย
รัฐบาลให้เป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๑ วิทยาลัยการปกครอง
ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารหอพระพุทธ
สีหภูมิบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ขึ้น ณ วิทยาลัยการปกครอง
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ รอบ และเนือ่ งในพิธรี ชั มังคลาภิเษก พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ประดิษฐานทีห่ อพระสีหภูมบิ าลฯ
ด้วย
และเนื่ อ งในโอกาสพิ ธี เ ปิ ด อาคารหอพระพุ ท ธสี ห ภู มิ บ าล
เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น
ซี่ ง ได้ ใ ห้ น ามพระพุ ท ธสี ห ภู มิ บ าล ซึ่ ง ทรงความหมายว่ า
“พระพุทธองค์ทรงได้ฝกึ อบรมจิตดีแล้ว จนสามารถ รอบรูแ้ ละ
กล้าแกร่ง มีพระบารมีปกป้อง คุ้มครองอภิบาล รักษาสรรพ
สิ่ง ทั่วภิภพทั้งสากลจักรวาล” บรรดาข้าราชการกระทรวง
มหาดไทย จักได้ใช้หอพระพุทธสีหภูมบิ าล เฉลิมพระเกียรติ ร.๙
เป็นศูนย์รวมน�้ำใจและเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรม ตามค�ำ
สอนของพระพุทธองค์ สืบไป
อาคารหอพระพุทธสีหภูมบิ าล เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เกิดจาก
แรงศรัทธาทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกันบริจาคทัง้ จากศิษย์เก่า ข้าราชการ
และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อมาด�ำเนินการก่อสร้างโดยไม่ใช้
งบประมาณของทางราชการ อาคารหอพระพุทธสีหภูมิบาล
วิทยาลัยการปกครอง
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ตลอดระยะเวลาล่วงเลยมาหลายสิบปีอาคารหอพระพุทธ
สีหภูมบิ าล เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ได้มกี ารปรับปรุงและซ่อมแซม
มาอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ ล่าสุด ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ ซึ่งวิทยาลัยการปกครองต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา โควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ไม่สามารถด�ำเนินการฝึกอบรม
บุคลากรของฝ่ายปกครองได้ ในโอกาสนี้ นายอ�ำนาจ เจริญศรี
อธิการวิทยาลัยการปกครอง จึงได้ดำ� เนินการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารหอพระพุทธสีหภูมิบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ขึ้นใหม่

เพื่อให้สามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และพัฒนาจิตใจคู่กับ
วิทยาลัยการปกครองตลอดไป และนอกจากอาคารหอพระพุทธ
สีหภูมิบาล เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แล้ว ยังได้ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยการปกครอง หลังจากได้ใช้ใน
การด�ำเนินการฝึกอบรมมาหลายหลักสูตรติดต่อกันเป็นเวลา
ยาวนาน เริม่ ตัง้ แต่ทางเข้าวิทยาลัยการปกครอง ก็จะพบกับป้อม
ยามรักษาการณ์ ป้ายบอกทางที่เปลี่ยนใหม่ โรงอาหาร อาคาร
โรงเรียนปลัดอ�ำเภอ อาคารศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม ทาง
เดินระหว่างอาคาร ตลอดจนโรงสูบน�้ำและโรงกรองน�้ำ เป็นต้น
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้วทิ ยาลัยการปกครองทีเ่ ป็นสถาบันการฝึกอบรมของ
ฝ่ายปกครอง มีความพร้อมทีจ่ ะรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม หรือผูท้ ี่
เข้ามาใช้สถานที่ และในช่วงนีก้ ต็ อ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
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อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีต่าง
ประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๔ และการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง ระหว่าง
วันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ การ
ประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียน ครัง้
ที่ ๕๔ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม
๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
รวมทัง้ สิน้ ๑๘ การประชุม และมีรฐั มนตรี
ต่างประเทศหรือผู้แทนเข้าร่วมจาก ๒๘
ประเทศทั่วโลก ผู้แทนของประเทศไทย
ที่ร่วมประชุมคือนายดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้หารือ
ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้าง
ประชาคมอาเซี ย นที่ มี ป ระชาชนเป็ น
ศู น ย์ ก ลาง เตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ
อนาคต และเติบโตไปด้วยกัน ตามแนวคิด
หลักการเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๔
ของบรูไน ดารุสสลาม

ตอน

การประชุมรัฐมนตรี

องศา ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๔
และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการรักษาความเป็น
แกนกลางของอาเซียนท่ามกลางความไม่
แน่นอนและความท้าทายของสถานการณ์
ในภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะผลกระทบ
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โควิด-๑๙

นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซี ย นใช้ โ อกาสนี้ ห ารื อ เกี่ ย วกั บ การ
ติดตามการด�ำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อ
เกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา ของการ
ประชุ ม ผู ้ น� ำ อาเซี ย น เมื่ อ วั น ที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๖๔ และเตรียมการส�ำหรับ
การประชุ ม ส� ำ คั ญ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ แ ก่
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๙
และการประชุมสุดยอดทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
ยังเป็นโอกาสหารือแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศ
คูเ่ จรจาของอาเซียน เช่น สหรัฐฯ จีน ญีป่ นุ่
และสาธารณรัฐเกาหลี ฯลฯ กรอบอาเซียน
บวกสาม กรอบการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก และ

กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ เกีย่ วกับพัฒนาการ
ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ
สรุปประเด็นส�ำคัญจากการประชุม
ได้คือ
การรับมือการแพร่ระบาดของโควิด
-๑๙ ในภูมิภาค โดยเฉพาะการเข้าถึง
วั ค ซี น และความร่ ว มมื อ เพื่ อ การฟื ้ น ฟู
โดยที่ประชุมมีมติ
จะจัดสรรเงินจากกองทุนอาเซียน
รับมือโควิด-๑๙ (COVID-19 ASEAN
Response Fund) ไปจัดซื้อวัคซีนให้แก่
ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกองทุน
นี้ เ ป็ น ข้ อ ริ เริ่ ม ของไทย และปั จ จุ บั น มี
การสมทบบริจาคจากประเทศอาเซียน
และภาคีภายนอกแล้วทั้งสิ้น ๒๐.๘ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รับรองกรอบการจัดท�ำระเบียบการ
เดินทางของอาเซียน ซึ่งไทยสนับสนุน
ให้มีการรับรองวัคซีนและใบรับรองการ
ฉีดวัคซีนร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับ
การเปิดการเดินทางในภูมิภาค
ต่อหน้า 6
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ไทยได้ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
BCG เพื่อช่วยฟื้นฟูภูมิภาคจากโควิด-๑๙
และสนั บ สนุ น การบรรลุ เ ป้ า หมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ประชุมผลักดันความร่วมมือภายใต้
มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟกิ (ASEAN
Outlook on the Indo-Pacific: AOIP)
๔ สาขาหลัก ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล
ความเชื่อมโยง การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพือ่ เสริมสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ลดการเผชิญหน้าและ
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาอ�ำนาจ
ประชุมเห็นชอบรับสหราชอาณาจักร
เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และรับ
เดนมาร์กและโอมาน เป็นอัครภาคีของ
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast
Asia - TAC) ซึง่ เป็นสนธิสญ
ั ญาขัน้ พืน้ ฐาน
ของการมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับอาเซียน

ประเด็นสถานการณ์ในเมียนมา
กระทรวงการต่างประเทศแสดงความ
ยินดีต่อการแต่งตั้งดาโตะ เอรีวัน เปฮิน
ยู ซ อฟ รั ฐ มนตรี ต ่ า งประเทศคนที่ ส อง
ของบรูไนดารุสซาลาม เป็นผู้แทนพิเศษ
ของประธานอาเซี ย นเรื่ อ งสถานการณ์
ในเมียนมา (Special Envoy of the
ASEAN Chair on Myanmar) และพร้อม
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ แ ทน
พิเศษฯ ตามฉันทามติ ๕ ข้อ ของทีป่ ระชุม
ผูน้ ำ� อาเซียนเมือ่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
โดยเชือ่ มัน่ ว่าผูแ้ ทนพิเศษฯ จะได้รบั ความ
ร่วมมืออย่างดีจากเมียนมา

รวมทั้งจัดการประชุมประเทศผู้บริจาค
หรือ Donors’ Conference เพื่อระดม
การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ
ที่ผ่านมา ไทยได้สนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและ
ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา รวมทั้ง
อบรมให้ค�ำปรึกษาทางการแพทย์ผ่าน
ระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชน
เมียนมาในการรับมือกับโรคระบาดด้วย
*********************

รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศย�้ำความ
ส� ำ คั ญ ของการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
มนุ ษ ยธรรมกั บ เมี ย นมา โดยเสนอให้
ส�ำนักเลขาธิการอาเซียนเร่งเตรียมการ
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ผ่าน
ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรม หรือ AHA Centre
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เรียบเรียงโดย :นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก :www.mfa.go.th
:www.ryt9.com
:www.thainews.prd.go.th

๗

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

ยี่โถ...
ชวนอ่าน
“สมุดภาพกรมการปกครอง”
จัดพิมพ์โดย กรมการปกครอง

หนังสือเล่มนี้ เป็นสมุดภาพกรมการปกครอง จะประมวล
ภาพถ่ายบุคลากรของกรมการปกครอง ทั้งอดีตอธิบดี นายอ�ำเภอ ปลัด
อ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาพสถานที่ เช่น ที่ว่าการอ�ำเภอในหลาย
จังหวัด ภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การตรวจราชการ การพัฒนาท้องที่
การอบรมสัมมนา และภาพสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กับกรมการ
ปกครอง ซึ่งสมุดภาพเล่มนี้ จะเป็นบันไดส�ำคัญอีกขั้นที่ท�ำให้ทุกคนได้
เข้าใจงานของกรมการปกครองได้เป็นอย่างดี

“ผู้นำ� ๓๖๐°”

เขียนโดย เสรี วงษ์มณทาและคนอื่น ๆ จัดพิมพ์ ฐานบุ๊คส์

ผูน้ ำ� ทีด่ ี ต้องวางแผนการท�ำงานในแต่ละวันอย่างชัดเจนและมุง่
มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้ได้ตามแผนงานนัน้ อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เพราะจะต้อง
ตระหนักดีว่า การก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นปัจจัยใน
การวัดประสิทธิภาพของสภาวะผู้น�ำ

“อโกลนีมา”

เรียบเรียงโดย ธนบุตร ปิยะพันธุ์ สำ�นักพิมพ์
สำ�นักพิมพ์บ้านและสวน

อโกลนีมา เป็นต้นไม้ที่มีใบสวยงามเด่นกว่าดอก เรียกว่าเป็น
ต้นไม้ประเภทไม้ใบประดับ รูปแบบ สีสัน ลวดลายของใบต่างกันไป
มากมายหลากหลาย บางชนิดใบมีสีเขียวเข้ม บ้างก็สีเขียวอ่อน ด่าง
สีขาว สีเหลือง หรือหลาย ๆ สีปะปนกันไป นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง
ปลูกประดับตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่มีร่มเงา เป็นไม้ใบประดับที่ได้

รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีแสงน้อย
ทั้งยังไม่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลมากนัก
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Home Isolation เกิดจากสถานการณ์ โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๒ เมตร
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ที่รุนแรง
- แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น
มากขึ้น ผู้ติดเชื้อเป็นจ�ำนวนมาก จนท�ำให้
- ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ประกอบ
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหาก
กับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่ได้อยู่คนเดียว
อาจไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาใน
- ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
โรงพยาบาล หรืออยูใ่ นโรงพยาบาลในระยะ ทุกครัง้ ที่จ�ำเป็นต้องสัมผัสกับของใช้ต่าง ๆ
เวลาสั้น ๆ แล้วไปพักผ่อนต่อที่บ้านหรือ
- แยกซักเสื้อผ้าและเครื่องนอน
สวัสดีทุกท่านครับ จดหมายข่าว สถานทีร่ ฐั จัดให้ Home Isolation หรือการ
- ควรใช้ห้องน�้ำแยกจากผู้อื่น
“วิถธี ญ
ั บุร”ี ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ แยกกักตัวที่บ้าน ส�ำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙
- แยกขยะ โดยมัดปากถุงขยะให้แน่น
ที
อ
่
ยู
ใ
่
นเกณฑ์
ด
ง
ั
นี
้
เป็นฉบับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
สิ่งที่ผู้ป่วยโควิด-๑๙ จะได้รับการ
ผู
ป
้
ว
่
ยโควิ
ด
-๑๙
ที
ก
่
ำ
�
ลั
ง
รอ
admit
๒๕๖๕ วิ ท ยาลั ย การปกครองได้ หรือรอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล สนับสนุนเมื่อต้องท�ำ Home Isolation
ติดตามสถานการณ์และมาตรการการ ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถรักษาตัว (การแยกกักตัวที่บ้าน)
- อุปกรณ์ประเมินอาการ ได้แก่ ปรอท
ผ่อนคลายกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล ที่บ้านได้
ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่รักษาตัวในโรง วัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบ
ในขณะนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
หนีบนิ้ว เพื่อประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซ
และมีมาตรการให้ดำ� เนินการฝึกอบรม พยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้อย่างน้อย ในปอดว่าปกติดีหรือไม่
วัน และแพทย์พิจารณาว่าสามารถท�ำ
ได้ วิทยาลัยการปกครองพร้อมที่จะ ๑๐
- การประเมินอาการผ่านระบบเทเล
Home Isolation ต่อได้
ด�ำเนินการอบรมตามรูปแบบวิถีใหม่
ผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์ให้ทำ� Home Isolation เมดหรือการน�ำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วย
ส�ำหรับเนื้อหาจดหมายข่าว “วิถี
- เป็ น ผู ้ ติ ด เชื้ อ ที่ ส บายดี ห รื อ ไม่ มี และบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุย
ตอบโต้กันแบบ Real-time โดยแพทย์และ
ธัญบุรี” ฉบับนี้ได้น�ำเสนอเรื่องประวัติ อาการ
พยาบาลทุกวัน
- มีอายุน้อยกว่า ๖๐ ปี
ความเป็ น มาประเพณี ส ารทไทย
- การให้ยารับประทานขึน้ กับดุลยพินจิ
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
กิจกรรมภายในรอบรั้ว วปค. และ
ของแพทย์
- ต้องไม่มีภาวะอ้วน
- อาหารสามมื้อ
เกร็ดความรู้เรื่อง Home Isalation
- ไม่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง
การติดตามประเมินผลอาการและให้
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือด
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
สมอง โรคเบาหวานทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือโรค ค�ำปรึกษา
- หากมีอาการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งทีม
อื่น ๆ ตามดุลพินิจของแพทย์
- อยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน แพทย์และรีบน�ำส่งโรงพยาบาล
นายอำ�นาจ เจริญศรี
บรรณาธิการ
๑ คน
- ยินยอมแยกตัวในที่พักของตัวเอง
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-๑๙
เมื่อท�ำ Home Isolation
- ห้ามออกจากที่พักหรือห้ามผู้ใดมา

พบ...บรรณาธิการ

เยี่ยมบ้าน
- ห้ามเข้าใกล้หรืออยูใ่ กล้ชดิ กับผูอ้ นื่

ที่มา : รพ.วิชัยเวชฯ

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

