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วิทยาลัยการปกครอง

๒๙ กรกฎาคม 
วันภาษาไทยแห่งชาติ

           ความเป็นมากส็บืเนือ่งมาจากทีค่ณะกรรมการรณรงค์เพือ่ภาษาไทย จฬุาลงกรณ์   
  มหาวทิยาลยั ได้ตระหนกัในคณุค่าและความส�าคญัของภาษาไทย และมคีวามห่วงใย
 ในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตส�านึกให้คน  
 ไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกัน
 ท�านุบ�ารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอ
 ให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ เช่น
 เดียวกับวันส�าคัญอื่น ๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น วันวิทยาศาสตร์ 

วันสื่อสารแห่งชาติ เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 
กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ”  และเหตุผลที่เลือกวันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ นั้น
เพราะวันดังกล่าวตรงกับวันท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) ได้
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภปิรายในการประชมุทางวชิาการของชมุนมุภาษาไทย ทีค่ณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ 
“ปัญหาการใช้ค�าไทย” โดยพระองค์ทรงด�าเนนิการอภปิรายและทรงสรุปการอภปิราย ทีแ่สดงถงึพระปรีชาสามารถและความ
สนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง
        วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติ
        1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙)
ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย 
และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
         2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร
(ร.๙) เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
         3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตส�านึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วม
มือร่วมใจกันท�านุบ�ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล�้าค่าของชาติ ให้คงอยู่
คู่ชาติไทยตลอดไป
        4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการ
สอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
        5. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจ�าชาติ และในฐานะที่เป็นภาษา
เพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ
        ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการมีวันภาษาไทยแห่งชาติ
      1. วันภาษาไทยแห่งชาติ จะท�าให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระทรวง
ศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ตระหนักในความส�าคัญของภาษาไทย และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน เผยแพร่ 
และเน้นย�้าให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของ “ภาษาประจ�าชาติ” ของคนไทยทุกคน และร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย
ให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ
        2. บุคคลในวงวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา และวงการสื่อสาร ช่วยกัน
กวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลง จนเกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะ
ของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
       3. ผลสืบเนื่องในระยะยาว คาดว่าปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและสนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟู ท�านุบ�ารุง ส่งเสริม
และอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่ส�าคัญของชาติให้ด�ารงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
        กิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ
         กิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การจัดนิทรรศการ การอภิปรายทางวิชาการ การประกวดแต่งค�าประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน 
เป็นต้น
        ภาษาไทยถือเป็นภาษาแห่งชาติ  และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ  เพราะบางประเทศไม่มีแม้
กระทั่งภาษาที่เป็นของตัวเอง ดังนั้นเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษา หากเราคนไทย
ไม่ช่วยกันรักษาไว้ สักวันหนึ่งอาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้ 
                                                                                                                          ที่มา : www.kapook.com
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มองอาเซยีน

๓๖๐ องศา

ตอน  อาเซียนกับญี่ปุ่น
 

      ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการเริ่มขึ้น
เมื่อปี 2516 จากนั้น ในปี 2520 ได้รับการยกระดับ อย่าง
เป็นทางการขึน้เป็นประเทศคูเ่จรจา (Dialogue Partner) และ
มีการจดัตัง้ศนูย์อาเซยีน-ญีปุ่่น (ASEAN-Japan Centre: AJC) 
เมือ่ปี 2524 ทีก่รงุโตเกยีว เพือ่ส่งเสรมิการค้า การลงทนุ และ
การท่องเที่ยวระหว่างกัน  
        ในปี 2546 ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์
อาเซยีน-ญีปุ่น่ ความสมัพนัธ์อาเซยีน-ญีปุ่น่ได้รบั การยกระดับ
ขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) โดยที่
ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan 
Commemorative Summit) ที่กรุงโตเกียว โดยได้มีการลง
นามปฏิญญาโตเกียวว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วน ที่มีพลวัตและ
ยั่งยืนระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่นในสหัสวรรษใหม่ (Tokyo Dec-
laration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan 
Partnership in the New Millennium) และรับรองแผน
ปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Plan of Action) 
ซึ่งยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ ่นเป็นหุ ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์
       ในปี 2556 ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของความสัมพันธ์
อาเซียน-ญี่ปุ่น ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ที่
กรุงโตเกียว ได้รับรองเอกสารส าคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) วิสัย
ทศัน์ว่าด้วยมติรภาพและความร่วมมอือาเซยีนญีปุ่น่: วสิยัทศัน์
ร่วม อตัลกัษณ์ร่วม อนาคตร่วม (Vision Statement on ASE-
AN-Japan Friendship and Cooperation: Shared Vision, 
Shared Identity, Shared Future) และ Implementation 
Plan และ (2) Joint Statement of the ASEAN-Japan 
Commemorative Summit “Hand in hand, facing 
regional and global challenges”
         กลไกในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง อาเซียน-ญี่ปุ่น
มีหลายระดับ   ได้แก่  (1) การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น 
(ASEAN-Japan Summit) ซึ่งจัดข้ึนในช่วงเดียวกันกับการ
ประชมุสดุยอดอาเซยีนในช่วงปลายปีของทกุปี (2) การประชมุ 
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งจัดข้ึนในช่วงเดียวกัน
กับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Post 
Ministerial Conference: PMC) ในช่วงกลางปีของทกุปี  (3) 
การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan 
Forum) ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นปีของทุกปี  (4) การประชุมคณะ
กรรมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan 
Cooperation Committee: AJCC) ซึง่เป็นกลไกประสานงาน
กับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน (Committee 
of Permanent Representatives: CPR) ท่ีกรุงจาการ์ตา 

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกที่ได้จัดตั้ง คณะ
ผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2554
    ความร่วมมือ  อาเซียน-ญี่ปุ่น
    ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
     ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากจีน
และสหภาพยุโรป ในปี 2557 อาเซียนและญี่ปุ่นมีมูลค่า การ
ค้ารวม 229,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ด้านการ
ลงทุน ญี่ปุ่นยังลงทุนเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน โดยมีมูลค่า 
กว่า 13,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตั้งเป้า
ขยายการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนเป็นสองเท่า 
ภายในปี 2565 (เฉลี่ยร้อยละ 7.18 ต่อปี) เพื่อให้การค้า
สินค้ามมีลูค่า 524,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลงทนุ มี
มลูค่า 41,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมแีผนงานยทุธศาสตร์
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอาเซยีนญีปุ่น่ระยะ 10 ปี (2555-
2565) เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งครอบคลุม 3 สาขา ได้แก่ (1) 
การส่งเสริมการค้าระหว่างอาเซียนเข้ากับภูมิภาค เอเชีย
ตะวันออก (2) ส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมให้เข้ม
แข็งภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และ (3) พัฒนา
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในภูมิภาค อาเซียนและญี่ปุ่นได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership: AJCEP) เมื่อปี 2551 ซึ่งก�าหนด
ให้จัดต้ังเขตการค้าเสรีระหว่างกนัครอบคลุมการเปิดเสร ีด้าน
การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ล่าสุด ท้ังสองฝ่ายสามารถเจรจา จัด
ท�าความตกลงว่าด้วยการค้าบริการและการลงทุนแล้วเสร็จ 
พร้อมตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการ ส่วนข้อผูกพัน การ
เปิดเสรีการลงทุน ทั้งสองฝ่ายจะเจาจาจัดท�าร่วมกันต่อไป

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

                    :   www.thaigov.go.th
                    :   www.th.wikipedia.org
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           ต่อหน้า ๕วิทยาลัยการปกครอง

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.
    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต 
อธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในหน้าที่
ปลัดอ�าเภอและบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“แนวทางการเรียนรู้งานในหน้าที่
ปลัดอ�าเภอ” โดยมี ร.ต.ท.ภพชนก 
ชลานุเคราะห์ ผู้อ�านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่กล่าวรายงานและมี
นายอลงกรณ์ แอคะรจัน์ อธิการวทิยาลยัการปกครองตลอดจนผูอ้�านวยการ
ส�านัก/กอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียน
นายอ�าเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
     
  

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ�่าเฉลิม
อดีตอัยการสูงสุด 
มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรนายอ�าเภอรุ่นที่ 
77 และรุ่นที่ 78 ในหัวข้อ “การใช้อ�านาจรัฐในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคาร
ส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
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วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต 
อธิบดีกรมการปกครอง
ได้เดินทางมาพบปะเยีย่มเยยีนนกัศึกษาหลกัสตูรนายอ�าเภอ 
รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร
ส�านกัอธกิาร วทิยาลยัการปกครอง หลงัจากนัน้ได้เดินทางไป
พบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 234 
และได้ปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�ารัชกาลที่ 10
ณ โรงเรียนปลัดอ�าเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง และ ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ 
ผูอ้�านวยการกองการเจ้าห น้าทีก่รมการปกครอง ตลอดจนมี
ผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง    ให้การต้อนรับ

  

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2562
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต 
อธิบดีกรมการปกครอง 
มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการ
ปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 48 โดยมี
นายอลงกรณ์ แอคะรจัน์ อธกิารวทิยาลยัการปกครอง กล่าว
รายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมใน
พิธีฯ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี       
  
     

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง 
มอบหมายให้ นายศักฤทธิ์ สลักค�า รองอธิบดีกรมการ
ปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน 
หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี”  รุ่นที่  2  โดยมี
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธกิารวทิยาลยัการปกครอง และผู้
บรหิารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพธิฯี ณ ห้องประชมุ
ใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�านกัอธกิาร วทิยาลัยการปกครอง อ�าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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 ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

 

 

“การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ พ.ร.บ. 
ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐” 
เขียนโดย  ก�าชัย  จงจักรพันธ์ 
      การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยและสังคมโลก
มีมากขึ้น  การขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
ทุจริตคอร์รัปชัน  ความจ�าเป็นท่ีจะต้องบัญญัติกฎหมาย
เพ่ือป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แยกต่างหากจาก
บทบัญญัติ กฎหมายท่ีจัดการเกี่ยว  กับทุจริตคอร์รัปชัน
โดยตรง จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งในสังคมไทยและ
สังคมโลก 

“การสร้างทมีให้ชนะ (Team Code of 
Honor)”
เขียนโดย Blair Singer  จัดพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 ทีมที่ยิ่งใหญ่ สามารถเอาชนะอุปสรรคที่แสน
ท้าทายและเปลี่ยนมันเป็นความส�าเร็จขั้นสูงสุดได้เพราะ
พวกเขามีกฎแห่งเกียรติยศ ที่ทุกคนในทีมเคารพ ยึดมั่น 
และถือปฏิบัติร่วมกัน กฎที่ว่านี้คือ กติกาส�าคัญที่ช่วยยก
ระดับทีมงานในเรื่องของความประพฤติ การปฏิบัติต่อ
กนั และผลลพัธ์ทีจ่บัต้องได้ ธรุกิจใดทีม่กีฎแห่งเกยีรติยศ 
ธุรกิจนั้นก็จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันและพร้อมที่
จะก้าวสู่การเป็นผู้ชนะ 

“ผู้น�าแห่งความส�าเร็จ” 
เขียนโดย Dan Coughlin ส�านักพิมพ์ บิสคิต  
 โค้ชท่ียิ่งใหญ่ย่อมสามารถผลักดันทีมของตนให้ประสบ
ความส�าเร็จได้ฉันใด องค์กรจะยิ่งใหญ่และประสบความส�าเร็จได้
กด้็วย “ผู้น�า” ท่ีมคีวามสามารถผลักดันองค์กรไปสู่ความส�าเรจ็ฉนั
นั้น...ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีต�าแหน่งอะไร รายได้เท่าไหร่ หรือมี
อ�านาจมากน้อยเพยีงใด หนงัสอืเล่มนีจ้ะท�าให้คณุกลายเป็น “ผูน้�า
แห่งความส�าเร็จ”  บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จขององค์กร ผู้
ขจดัความไม่ปรองดองภายในองค์กร ผูผ้ลกัดันและกระตุน้องค์กร
และตัวเอง ให้ก้าวไปสู่ความส�าเร็จและยิ่งใหญ่ในถนนสายธุรกิจ
สหัสวรรษนี้ได้เป็นอย่างดี
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
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พบ...บรรณาธิการ

     

    การดูแลสุขภาพ
        จากการเสยีชวีติของ  น�า้ตาล เดอะสตาร์ 
5 หรือ  น.ส.บุตรศรัณย์ ทองชิว ด้วยวัยเพียง 
๒๘ ปี เป็นทีส่นใจตดิตามข่าวว่า เสยีชวีติด้วย
เหตุหรือโรคใด   จากกรณีนี้เป็นข้อคิดให้ทุก
คนทุกข่วงวัยควรดูแลสุขภาพให้ดี
การมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้
เจบ็คงเป็นสิง่ทีท่กุๆคนปรารถนา ถ้าเราอยาก
มสีขุภาพทีแ่ขง็แรงเราจ�าเป็นทีจ่ะต้องรู้จกัวิธี
การดูแลร่างกายของเราในการใช้ชีวิตประจ�า
วัน และส�าหรับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้
ดีนั้นเราสามารถปฏิบัติได้ตามวิธีต่าง ๆ ดังนี้
    ทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ
   อาหารที่รับประทานควรให้ครบหลัก
โภชนาการ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายของเราได้
รับสารอาหารอย่างพอเพียง และสามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
อาหารในม้ือเช้าซึง่ถือว่าเป็นมือ้ทีส่�าคญัทีส่ดุ
ในแต่ละวัน การรับประทานอาหารมื้อเช้ายัง
ช่วยป้องกันความเส่ียงในการเกิดโรคได้อีก
ด้วย โดยเฉพาะความเสี่ยงในการเกิดโรคเบา
หวาน นอกจากนีเ้ราควรเลอืกรับประทานแต่
อาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผักและผลไม้ และ
ให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทของหมักดอง 
ของทอด และของมัน เพื่อให้ร่างกายไม่เกิด
การสะสมไขมันและมีสารตกค้าง นอกจาก
นี้ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายยังเป็นสาเหตุ
ส�าคัญที่ท�าให้คุณเกิดเป็นโรคต่างๆ ท่ีเป็น
อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายกันอีก
ด้วย
     ดื่มนํ้าสะอาด
      ควรดื่มน�้าเป็นประจ�าโดยจิบตลอดทั้ง
วนัให้ได้อย่างน้อยวนัละ 7-8 แก้ว เพราะน�า้มี
ส่วนในการช่วยให้ร่างกายสามารถเผาพลาญ
ได้ดีขึ้น และท�าให้เลือดไหลเวียนดี น�้ายังมี
ส่วนในการช่วยบ�ารุงผิวพรรณของเราไม่ให้
แห้งหยาบกร้านอีกด้วย

     

    ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
   โดยเลือกออกก�าลังให้สมวัยและไม่ออก
ก�าลังกายให้หักโหมจนเกินไป การออกก�าลัง
กายจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายสามารถเผา
พลาญพลังงานต่างๆ ได้ดีขึ้น ช่วยกระชับ
กล้ามเนื้อ ท�าให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และช่วย
ให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ 
ได้ดีข้ึน ส�าหรับการออกก�าลังกายคุณควร
เลือกออกก�าลังกายแบบง่ายๆ เช่น การวิ่ง 
การเดนิ ว่ายน�า้ เล่นโยคะ กจิกรรมเข้าจงัหวะ 
ขี่จักรยาน เป็นต้น และควรออกก�าลังกายใน
ที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เช่น ในสวนย่อม 
สนามกีฬา หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น
    นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
   ควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ 7-8 
ชั่วโมง การนอนจะท�าให้ร่างกายสามารถ
เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างเต็มที่ 
และเวลาทีเ่รานอนร่างกายของเรายงัสามารถ
เผาพลาญพลังงานต่างๆ ได้ดีขึ้นด้วย ใครที่
เข้านอนไวมกัจะไม่อ้วน นอกจากนีแ้ล้วถ้าเรา
นอนหลบัพกัผ่อนอย่างเพยีงพอยงัมส่ีวนช่วย
ให้เรามีผิวพรรณท่ีสดใส และช่วยให้สมอง
ปลอดโปร่ง มีความจ�าดี คิดอ่านได้ฉับไว
    ตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี
      เพราะโรคต่างๆ สามารถรกัษาให้หายขาด
ได้ถ้าเราพบกันตั้งแต่เนิ่นๆ ปัจจุบันจึงได้มี
การรณรงค์ให้ผู้คนท่ัวไปโดยเฉพาะหนุ่มสาว
ในวัยท�างาน และผู้สูงอายุควรตรวจสุขภาพ
ร่างกายกันเป็นประจ�า

      “อโรคยา ปรมาลาภา”

        

...สวัสดีครับ...
  ช ่วงนี้ เข ้าฤดูฝนแล ้ว   อากาศ
เปล่ียนแปลงรวมทั้งมีฝนตกมากบ้าง
น้อยบ้าง  ไข้หวัดระบาด  เกิดน�้าท่วม
ขังพื้นถนนทั้งในกรุงเทพฯ และเมือง
ใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด   ฉะนั้น  การดูแล
สุขภาพและการตรวจเช็คสภาพของ
ยานพาหนะมีความจ�าเป็น   การเตรียม
พร้อมล่วงหน้าจะช่วยให้มัน่ใจได้ว่า ท่าน
จะสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
  ผ ่ านเข ้ าสู ่ ไตรมาสสุดท ้ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วครับ   
การด�าเนินการจัดการศึกษาอบรมของ
วิทยาลัยการปกครองเป็นไปตามแผน
งานที่ก�าหนด  ส่วนหลักสูตรที่อบรมต่อ
เนื่องจนถึงเดือนกันยายนคือ หลักสูตร
นายอ�าเภอ รุ่นที่ ๗๗ และ รุ่นท่ี ๗๘  
ขณะนี้ด�าเนินการมาเกือบครึ่งทางแล้ว 
ในการด�าเนินการอบรมได้รับเกียรติ
จากผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้ภายในกรมการ
ปกครอง และจากหน่วยงานภายนอก 
มาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์
ที่หาไม่ได้จากในต�ารา
    พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 นายอลงกรณ์  แอคะรัจน์
         บรรณาธิการ


