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วิทยาลัยการปกครอง

วันมวยไทย

             มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของ
ชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณ ดังปรากฏในประวัติศาสตร์และ
พงศาวดารมาทุกยุคทุกสมัย เป็นการใช้อาวุธของร่างกาย 9 
อย่าง หรือที่เรียกว่า นวอาวุธ ได้แก่ มือ 2/เท้า 2/ เข่า 2/ 
ศอก 2 และศีรษะ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นศิลปะ
การต่อสู้ที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งของโลก จากความส�าคัญดัง
กล่าวมานี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมของชาต ิเมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2553 ซึง่จะเป็น
มาตรการส�าคญัในการส่งเสรมิให้เกดิความตระหนกัในคณุค่า
การยกย่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
         นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ร่วมกับภาคเอกชนท่ีด�าเนินการเกี่ยวกับมวยไทย 
และหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง มมีตเิป็นเอกฉนัท์ในการร่วม
กันผลักดันให้มีการสถาปนาวันมวยไทยขึ้น โดยได้พิจารณา
จากข้อเสนอต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งในที่สุดได้เห็นชอบให้
วันขึ้นเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จ

พระเจ้าเสอื) คอื วนัที ่6 กุมภาพนัธ์ เป็นวนัมวยไทย (วนัเสดจ็
ข้ึนเสวยราชสมบัติตรงกับวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2245) 
เนื่องจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึง พระเจ้าสุริ
เยนทราธิบดี (ค�าให้การชาวกรุงเก่า) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัยพระนามว่าเป็นสมเด็จพระ
สรรเพชญ์ท่ี 8 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 29 แห่ง
อาณาจักรอยุธยา และเป็นพระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์บ้าน
พลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยา ทรงครอง
ราชย์ พ.ศ. 2246 — พ.ศ. 2251 ผู้คนในสมัยพระองค์มัก
เรยีกขานพระองค์ว่า พระเจ้าเสอื เพือ่เปรยีบว่าพระองค์มพีระ
อุปนิสัยดุร้ายดังเสือ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้าน
มวยไทย โดยทรงเป็นผู้คดิท่าแม่ไม้มวยไทย ซ่ึงมหีลกัฐานทาง
ประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจน และได้มีการถ่ายทอดเป็นต�ารา
ให้ชาวไทยรุ่นหลังได้เรียนรู้ฝึกฝนจนถึงปัจจุบัน ส�านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ระบุในหนังสือ ศิลปะ
มวยไทย ถึงพระองค์ในการปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านมา
ชกมวยกับนักมวยฝีมือดีจากเมืองวิเศษชัยชาญ และสามารถ
ชนะนกัมวยเอกได้ถึง 3 คน ซึง่ได้แก่ นายกลาง หมัดตาย นาย
ใหญ่ หมัดเหล็ก และนายเล็ก หมัดหนัก ปัจจุบัน กระทรวง
วัฒนธรรม จึงได้ก�าหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันที่
พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ตามหลักฐานในประวัติศาสตร์เป็น
วันมวยไทย
          สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรง
พระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ คือทรงเป็น
พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เสด็จออกไปชกมวยกับ
สามัญชน ทรงมีความสามารถเกี่ยวกับมวยไทยมาก ทรงคิด
ท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเป็นแบบฉบับเฉพาะพระองค์ เรียก
ว่า “มวยไทยต�ารับพระเจ้าเสือ” และได้รับการถ่ายทอดเป็น
ต�ารามวยไทยให้แก่คนรุน่หลงัจนถงึทกุวนันี ้และทรงเป็นพระ
มหากษตัริย์ท่ีใช้ศลิปะมวยไทยในการปกป้องราชอาณาจกัรให้
รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติ
      ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 3 
พฤษภาคม 2554 ก�าหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
เป็น “วันมวยไทย”
                              ที่มา : https://th.wikipedia.org
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มองอาเซียน
๓๖๐ องศา

ต่อจากฉบับที่แล้ว

 ตอน...อาเซยีนกับอนิเดยี
      ความเชือ่มโยงระหว่างอาเซยีนกับอินเดยี 
    อาเซียนและอินเดียให้ความส�าคัญกับความ
เชื่อมโยงระหว่างกัน อย่างรอบด้าน ท้ังทางบก 
เรอื และอากาศ อนิเดยีสนใจทีจ่ะเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงกับอาเซียนผ่านทะเลอันดามัน โดยมี
ทวายของเมียนมาร์เป็นประตูส�าคัญ สนับสนุน
การสร้างทางหลวงสามฝ่าย ไทย-เมยีนมา-อนิเดยี 
และการขยาย เส้นทางดังกล่าวไปยงักมัพชูา และ 
สปป. ลาว รวมทั้งการสร้างทางหลวงสายใหม่
เชื่อมโยงอินเดียกับเมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม และการพัฒนา Mekong-India 
Economic Corridor (โฮจิมินห์-พนมเปญ-
กรงุเทพฯทวาย-เจนไน) เพ่ือเป็นเส้นทางลดัเช่ือม
โยงภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงกับอินเดียฝั่งตะวันออก 
นอกจากนี้ อินเดีย สนับสนุนการเปิดน่านฟ้าเสรี
กบัอาเซียน ส�าหรับในด้านความเช่ือมโยงระหว่าง
ประชาชน อนิเดยีได้จดัท�าโครงการ ประจ�าปีแลก
เปลี่ยนระหว่างประชาชนหลายกลุ่มท้ังนักศึกษา 
ผูส้ือ่ข่าว นกัการเมอืง และนกัการทตู ทัง้นี ้อนิเดยี
ได้ จัดตั้ง Inter-Ministerial Group on ASEAN 
Connectivity เพื่อหารือร่วมกับ ASEAN Con-
nectivity Coordinating Committee (ACCC) 
ในการด�าเนนิความร่วมมอืกบัอาเซยีนในเรือ่งการ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงด้วย
      พัฒนาการส�าคัญ 
         ๑. การประชมุสดุยอดอาเซยีน-อนิเดยี คร้ังที่ 
๑๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค.ศ. 
๒๐๑๗) ที่กรุงมะนิลา มีประเด็นส�าคัญ ดังนี้ (๑) 
มีการผลักดันความเช่ือมโยงกับอินเดียท้ังทางบก 
ทะเล และอากาศ โดยเฉพาะโครงการ Trilateral 
Highway ให้แล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ (๒) 
ขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาขีดความ
สามารถของอตุสาหกรรมทีส่่งเสรมินวตักรรม ซึง่ 
สอดคล้องกบันโยบาย “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” 
และ “การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยนวตักรรมและ
ดิจิทัล” ของไทย (๓) สนับสนุนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการค้าสมัยใหม่ อาทิ 
ความเชื่อมโยงทางดิจิทัล / Internet of Things 
(IOT) / Big Data / และ E-Commerce ซึง่อนิเดยี
มคีวามก้าวหน้าทัง้ในด้านบคุลากรและเทคโนโลยี 
(๔) ส่งเสรมิความเชือ่มโยงทางวฒันธรรมระหว่าง
อาเซยีนกบัอนิเดยี โดยสนบัสนนุบทบาทของศนูย์
อาเซยีน-อนิเดยี และเสนอให้อาเซยีนและอนิเดยี
พจิารณาจดัตัง้เครือข่ายของ SMART Cities-Cul-
tural Centres โดยเน้นการพัฒนา ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิ
ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน 
    ๒. การประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ใน
โอกาสครบรอบ ๒๕ ปีความสัมพันธ์อาเซียน-
อินเดีย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ค.ศ. ๒๐๑๘) ที่กรุงนิวเดลี มีประเด็นส�าคัญ 
ดังนี้   (๑) มุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์
ระหว่างอาเซียนกับอินเดียให้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
โดยเน้นการสร้างความเชื่อมโยงกับอินเดียในทุก
รูปแบบและสนับสนุนโครงการทางหลวงสาม
ฝ่าย อินเดีย-เมียนมา-ไทย โดยให้เชื่อมต่อไปสู่ 
สปป. ลาว กมัพชูา และเวียดนาม ควบคู่ไปกบัการ
พัฒนาเส้นทางการเดินเรือและอากาศ / การส่ง
เสรมิ MSMEs / การพฒันาทีย่ัง่ยนื /ความร่วมมอื
ด้านนวตักรรม / ความสมัพันธ์ทางประวตัศิาสตร์
และ วัฒนธรรม โดยเสนอให้จัดตั้งเครือข่ายของ
เมืองอัจฉริยะทางวัฒนธรรม (SMART Cities - 
Culture Centers)   (๒) พจิารณาจดัตัง้กลไกการ
หารอืในเชงินโยบายระหว่างอาเซียนกบัอนิเดยีใน
เรื่องของความมั่นคงทางทะเลและ ความร่วมมือ
ใน maritime domain   (๓) น�าเสนอแนวคิด
อินโด-แปซิฟิกที่ให้อินเดียและอาเซียนร่วมกัน
หาจุดสมดุล ใหม่ในภูมิภาค (Strategic New 
Equilibrium) เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความ
มัน่คงในภมูภิาคโดยค�านงึถงึ ความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียนและยึดหลัก ๓ M ได้แก่ ความไว้เนื้อ
เชื่อใจ (mutual trust) ความเคารพซึ่งกัน และ
กัน (mutual respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน 
(mutual benefit)    (๔) ผลักดันความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ ผ่านการใช้ประโยชน์จากความ
ตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ลดอุปสรรค
ทางการค้า โดยเฉพาะกับยางพาราและ น�้ามัน
ปาล์ม และเร่งหาข้อสรุปความตกลงความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้
ได้ภายในปีนี ้และ (๕) รบัรองปฏญิญาเดลซีึง่เป็น
เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมที่มีสาระส�าคัญ
ในการเสริมสร้างความร่วมมือ อาเซียน-อินเดีย
ในทุกมิติ ผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกัน ลด
ช่องว่างด้านการพฒันาและมุง่ขยายความสัมพนัธ์ 
ในลักษณะมองไปข้างหน้า นอกจากนี้ นายก
รัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังได้ร่วมงานวัน
สถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๖๙ ในฐานะ
แขกเกยีรตยิศร่วมกบัผูน้�าประเทศสมาชิกอาเซยีน
อกี ๙ ประเทศ ในวนัที ่๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ค.ศ. ๒๐๑๘) ด้วย 
         ๓. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-
อินเดีย ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ ๕-๖ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘) ที่กรุงฮานอย มีประเด็น
ส�าคัญ ดังนี้  (๑) แนวคิดอินโด-แปซิฟิก ที่ประชุม
เน้นย�้าว่าจะต้องเป็นในลักษณะ inclusive และ
การให้ความส�าคัญกับเรื่องความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียน (๒)ความร่วมมือทางทะเล โดยเน้น 
ความร่วมมือในเรื่องเศรษฐกิจภาคพื้นทะเลและ
การรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง
สนับสนุนธุรกิจ การท่องเที่ยวเรือส�าราญบริเวณ
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก   (๓)
ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน-อินเดีย อย่าง
รอบด้านทั้งในมิติทางกายภาพ กฎระเบียบ และ
ประชาชน เพื่อน�าไปสู่ความเชื่อมโยงอย่างไร้รอย
ต่อของภูมิภาค
            ๔. การประชุม Delhi Dialogue ครัง้ที ่๑๐ 
เมือ่วนัท่ี ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘) 
ณ กรุงนิวเดลี ภายใต้หัวข้อ Strengthening 

India-ASEAN Maritime Cooperation  มี
ประเด็นส�าคัญ ดังนี้  (๑) อินเดียย�้า ความ
ส�าคัญของ Act East Policy ท่ีมีอาเซียนเป็น
หัวใจและมีเป้าหมายสร้างความเชื่อมโยงกับ
อาเซียนในทุกมิติ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงผ่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่มีความ
คล้ายคลึงกับอาเซียนในด้าน ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม (๒) อาเซียนต้องการผลักดันความ
เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดียให้เต็ม 
ศักยภาพในทุกเสาความร่วมมือ อาทิ การเจรจา 
RCEP / ความเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านโครงการ 
Trilateral Highway / ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-อินเดีย /ความมั่นคงและความร่วมมือ
ทางทะเล / การแลกเปลี่ยน ในระดับประชาชน
และสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ และ แนวคิด
อินโด-แปซิฟิก (๓) ไทยได้กล่าวถึงประเด็น ความ
เชือ่มโยงทางวฒันธรรมทีย่าวนานนบัพนัปี / การ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางทะเล อาทิ โครงการ 
Kaladan Multi – Modal Transit Transport 
/ การบริหารจัดการแม่น�้าและแนวคิดความร่วม
มอื “ปัญจธารา” รวมถงึ การรบัมอืกบัภยัคกุคาม
ทางทะเลในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนั้น ก่อน
หน้าการจัดการประชุม Delhi Dialogue อินเดีย
ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ASEAN-India 
Workshop on Blue Economy ครั้งที่ ๒ ใน
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้
หารือกัน ในประเด็นความเช่ือมโยงทางทะเล
ทั้งในเชิงกายภาพและดิจิทัล รวมถึงเชื่อมโยง
การพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลกับ ประเด็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
       สถานะล่าสุด 
    (๑) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ค.ศ. ๒๐๑๘) ได้มีการประชุมรัฐมนตรีต่าง
ประเทศอาเซียนกับ ประเทศคู่เจรจา (ASEAN 
Post-Ministerial Conferences with Dialogue 
Partners: PMC+1) ณ สิงคโปร์ มีการหารือใน
ประเดน็ส�าคญั ๆ  ดังนี ้(๑) ความร่วมมอืและความ
ม่ันคงทางทะเล รวมถึงความเช่ือมโยงทางทะเล
และ เศรษฐกิจพื้นทะเล (Blue Economy)    (๒) 
Digital Economy และ Financial Technology 
รวมถึงการพัฒนา MSMEs และภาคเอกชน   (๓) 
การแลกเปลีย่นและความเชือ่มโยงทางวฒันธรรม
ระหว่างกันเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความ 
ใกล้ชิดในระดับประชาชนและส่งเสริมการท่อง
เทีย่ว (๔) การส่งเสรมิความเชือ่มโยงท้ังทางบก น�า้ 
อากาศ และการ พฒันาทางหลวงสามฝ่าย อนิเดยี 
เมียนมา และไทย รวมถึงการขยายเส้นทางเชื่อม
ต่อไปยังกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และพัฒนา
เป็น Economic Corridor โดยไทยได้เสนอให้
พัฒนาเป็น Sustainability corridors เพื่อเชื่อม
โยงการ พัฒนาทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และ (๕) ประเด็นในภูมิภาคที่ส�าคัญ อาทิ 
แนวคิดอินโด-แปซิฟิก คาบสมุทรเกาหลี และ
ทะเลจีนใต้ ท้ังนี้ ไทยได้รับต�าแหน่งประเทศผู้
ประสานงานความสัมพนัธ์อาเซยีน-อินเดยีต่อจาก 
เวียดนามภายหลังจบการประชุม 

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

  : www.th.wikipedia.org



 

 

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.
    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วิทยาลัยการปกครอง

๔

      

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 ร.ต.ท.อาทติย์ บญุญะโสภตั อธบิดกีรมการปกครอง 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุน่ที ่3 ต�าแหน่งเจ้าพนกังานปกครอง (ปลัด
อ�าเภอ) โดยมี ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้อ�านวยการกองการเจ้า
หน้าที่ กล่าวรายงาน และมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง พร้อมด้วยผู้อ�านวยการส�านกั/กอง ของกรมการปกครอง 
และผูบ้รหิารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชมุใหญ่ 
ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
     
    

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ร.ต.ท.อาทติย์ บญุญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่
จบการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 66-69/2562 
โดยมีนายฐานะบุญ บุญณภัส รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้
บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
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วิทยาลัยการปกครอง

วนัจนัทร์ที ่11 กุมภาพนัธ์ 2562
ร.ต.ท.อาทติย์ บุญญะโสภตั อธบิดกีรมการปกครอง
ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการ
ที่ดี รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัย
การปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
     

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
ร.ต.ท.อาทิตย์ บญุญะโสภัต อธิบดกีรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น
ที่ 66-69/2562 โดยมี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วม
ในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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วิทยาลัยการปกครอง

 

เพิ่มพื้นที่บนมือถือง่ายๆ 
ด้วยตัวคุณเอง
   
    ใครที่ใช้มือถือแอนดรอยด์แล้วพื้นที่เก็บ
ข้อมลูไม่พอใช้ เรามวีธีิเพิม่พืน้ทีเ่กบ็ข้อมูลให้
กับมือถือ Android ของคุณได้ง่าย ๆ ครับ
     

  

      ลบ APP และข้อมูลใน APP
      ลองเข้าไปเช็คข้อมูลใน Settings > 
Apps หรือถ้าเป็น Samsung Galaxy ให้
เข้าไปที ่Settings > Applications > Appli-
cation Manager คณุกจ็ะเหน็แอปทัง้หมดที่
ติดตั้งในเครื่อง รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง
ของแต่ละแอป ถ้าแอปไหนไม่ได้ใช้บ่อย ๆ  ก็
ลบทิ้งไปได้เลย
     นอกจากนั้น แอปยิ่งใช้บ่อยก็จะใช้พื้นที่
มากขึ้น ซ่ึงเราสามารถเลือก Settings > 
Apps จากนั้นก็กด Clear data (ถ้าคุณใช้ 
Android 6.0 Marshmallow ขึ้นไปให้คุณ
กดเข้าไปที่ Storage ของแอปนั้น ๆ  จากนั้น
ก็กด Clear data)  ก็จะเป็นการรีเซ็ตแอป 
ลบข้อมูลออก ถ้าเป็นเกมคุณจะต้องกลับไป
เล่นที่ด่านแรกใหม่ ถ้าเป็นเกมแนะน�าว่าให้
ล็อกอิน Google account ผ่าน Google 
Play Games ซึ่งจะช่วยเก็บเซฟเกมไว้ให้
ก่อน
    

   

     เคลียร์ APP CACHE
   คุณสามารถลบข้อมูลบางส่วนที่เกิดจาก
การใช้งานได้ด้วยการลบแชท เข้าไปที่  Set-
tings > Apps > [แอปที่ต้องการ] > Clear 
cache ถ้าเป็น ตระกูล Galaxy ให้เข้าไปที่  
Settings > Applications > Application 
Manager > [แอปท่ีต้องการ] > Storage 
> Clear cache on a Samsung Galaxy 
นอกจากนัน้มอืถือบางรุน่อย่าง Nexus จะให้
ลบแคชทั้งหมดได้จากเมนู recovery
   
     ลบไฟล์เก่าทิ้ง
     ถ้าคุณมีไฟล์เก่าอย่าง ไฟล์เอกสาร, 
คลิปวิดีโอ ท่ีไม่ได้ใช้งานแล้วก็ควรลบท้ิง
เพ่ือเพิ่มพื้นที่ใช้งาน วิธีท�าไม่ยาก เข้าไปที่ 
Settings > Storage > Other or Miscella-
neous จากนั้นให้กดที่แท็ป Explore เลือก
ไฟล์ที่ต้องการแล้วกดลบ
    

     

    ลบข้อความเก่า
     หลายคนชอบเก็บ SMS หรืออีเมล์เก่าไว้
ไม่ค่อยลบ ถ้าคณุลองลบข้อความเก่า ๆ  ทีไ่ม่
ส�าคัญออกไปก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
พวกท่ีมีไฟล์แนบอย่างภาพและวิดีโอมา
ด้วย มอืถอืหลายรุน่จะมฟีีเจอร์ช่วยลบมาให้ 
อย่างของ Samsung ให้เปิดแอป Messages 
app ขึ้นมา แล้วกดปุ่ม  More > Settings 
> More settings แล้วก็เลือกเปิด Delete 
old messages

      เก็บข้อมูลไว้บน CLOUD
    อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ การฝากไฟล์ไว้
บนบริการของ cloud ไม่ต้องเก็บในเคร่ือง
ท้ังหมด ซ่ึงก็มีตัวเลือกเยอะมากทั้งแบบฟรี
และเสียเงิน ไม่ว่าจะเป็น Google Photos 
Google Drive  Dropbox  OneDrive 
เป็นต้น นอกจากไม่เปลืองที่เก็บแล้ว ยังเป็น
ที่ส�ารองไฟล์ได้อีกด้วย
     

     นอกจากนี้แล้วยังมีอีกวิธีคือเราสามารถ
โอนรูปภาพในมือถือไปเก็บไว้ในอัลบัมบน
ไลน์ที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้โดยไม่ต้อง
กลัวว่าลบไฟล์ในเครื่องแล้วจะกู้คืนไม่ได้

      ท�า FACTORY RESET
      วิธีสุดท้ายคือท�าการ factory reset 
ล้างเครื่องให้หมดจด   แต่ก่อนท�าอย่าลืม
แบต็อพัไฟล์ทีส่�าคญั ๆ  เกบ็ไว้ก่อน วธิที�ากเ็ข้า
ไปที่ Settings > Backup & reset >
Factory data reset แล้วท�าการเลือก  
Erase everything หรือ Reset phone.

          ที่มา : https://www.dailygizmo.tv



   
  ยี่โถ... ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 
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วิทยาลัยการปกครอง

“หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น” 
เขียนโดย ณัฐกร  วิทิตานนท์ 
ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  การได้มาซึ่ง “รัฐธรรมนูญ” ฉบับหนึ่งนั้น ไม่ได้มีแต่ส่วนที่เห็น
เป็นปัจจุบันเท่านั้น แต่มันล้วนมาจากการ “ต่อสู้” ยาวนาน บนความสัมพันธ์
เชิง “อ�านาจ” ระหว่างฟากฝั่งต่าง ๆ ในสังคม มิใช่เพื่ออะไร ? ทั้งหมดล้วนแล้ว
แต่ปรารถนาต้องการ “สังคมที่ดี”  ตามแบบฉบับของตัวเองทั้งสิ้น 
 
“คู่มือเรียนรู้ทุกอย่างของอาเซียน AEC ต้องรู้ ฉบับสมบูรณ์”
รวบรวมโดย กองบรรณาธิการ Thing Beyond Genius 
จัดพิมพ์โดย ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
       หนังสือเล่มนี้ได้ท�าการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านมอง
เห็นภาพรวมของทั้ง ๑๐ ประเทศ เนื้อหาครอบคลุมทุกเนื้อหาส�าคัญ สังคม 
วัฒนธรรม ภาษา การเมือง เศรษฐกิจ จุดเด่นของแต่ละประเทศ ฯลฯ ท�าให้ผู้
ศึกษาเรียนรู้ได้น�าพาประเทศไทยก้าวไปเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน และเป็น
จุดศูนย์กลางทางการค้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

“คัมภีร์ผู้น�า ต้มย�ารวมมิตร”
เขียนโดย ไมตรี  ทองประวัติ 
จัดพิมพ์โดยธรรมนิติ เพรส 
  หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาได้รวบรวมเทคนิคและหลักการท�างาน
ด้านการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรมจากกรอบประสบการณ์ บวกกับการ
สั่งสมทางสังคม มากกว่า ๓๐ ปีของผู้เขียน รวมเป็นคัมภีร์เล่มนี้  ที่อ่านแล้ว
รับรองเด็ด โดนใจ ทั้งหัวหน้าและลูกน้อง ด้วยสูตรผสมที่เข้มข้น... 



  

๘

วิทยาลัยการปกครอง

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

 

สารัตถะ หน้า ๘

              อลงกรณ์ แอคะรัจน์
        อธิการวิทยาลัยการปกครอง

         สวัสดีครับ.. .ท่านผู้อ่านจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรีฉบับเดือนมีนาคม...ทุกท่าน
       ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
นี้  เป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่งของไทย  นั่นคือ   
วนัเลอืกต้ังสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไป     ซ่ึงการเลือกตั้งนี้เป็นหน้าที่ของ
ประชาชนผู้มสิีทธิเลือกต้ัง   เป็นการเลอืกต้ัง
ครั้งที่ ๒๘  นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๖   ครั้งนี้
จะม ีสส.แบบแบ่งเขต จ�านวน ๓๕๐ คน และ 
สส.แบบบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน   
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
     • สัญชาติไทยโดยก�าเนิด หรือแปลง
สัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่ต�่ากว่า ๕ ปี
            • มอีายไุม่ต�า่กว่า ๑๘ ปีบรบิรูณ์ในวัน
เลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๔)
        • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึง
วันเลือกตั้ง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ 
ต้องไม่เป็นพระสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือ
นักบวช ต้องไม่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ัง, ต้องไม่ถกูคมุขงัด้วยหมายของศาล
หรือค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
        ขอเชิญชวนท่านที่มีสิทธิเลือกตั้ง   
ออกมาใช้สิทธิกันเยอะๆครับ...
       ในช่วงเตรียมการเลือกตั้ง  วิทยาลัย
การปกครองพักการจัดการศึกษาอบรมจน
การเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะเร่ิมจัดการ
ศึกษาอบรมต่อเพื่อให้การพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับของกรมการปกครองเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้

พบ...บรรณาธิการ


