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วิทยาลัยการปกครอง
จากอดีต
สู่ปัจจุบัน

จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการฝึ ก อบรมข้ า ราชการฝ่ า ย
ปกครอง มีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่การเลือกสรร
คนเป็นนายอ�ำเภอแต่เดิมนั้นอาจมาได้สองทางคือ ทาง
แรก ได้จากผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาดเล็ก
และผ่านการฝึกงานเป็นมหาดเล็กรายงานมาแล้ว ทาง
ที่สองได้จากการจัดให้มีปลัดซ้ายปลัดขวา โดยให้ปลัด
ซึ่งเป็นปลัดอาวุโสด�ำรงต�ำแหน่งปลัดขวาเพื่อพร้อมจะ
เป็นนายอ�ำเภอในวันข้างหน้า การเลือกสรรนายอ�ำเภอ
จากผู้ที่ส�ำเร็จจากโรงเรียนมหาดเล็กนั้น เริ่มแรกโดย
กระทรวงมหาดไทยตัง้ ต�ำแหน่งไว้ปลี ะประมาณ 32 คน
คือ มหาดเล็กรายงานตามมณฑลต่าง ๆ เป็นขัน้ แรก ต่อ
ไปจึงเลื่อนเป็นนายอ�ำเภอ ส่วนการเลือกสรรจาก
ปลัดขวานั้น เมื่อต�ำแหน่งนายอ�ำเภอใดว่างลงก็แต่งตั้ง
ให้ปลัดขวาด�ำรงต�ำแน่งนายอ�ำเภอแทน
แต่เนือ่ งจากสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงพบว่าการ

เลือกสรรคนเป็นนายอ�ำเภอนัน้ ยังมีขอ้ บกพร่องเป็นอัน
มาก และนับเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแต่งตั้งบุคคล
ให้เป็นปลัดอ�ำเภออีกด้วย จึงได้วางหลักเกณฑ์ก�ำหนด
คุณสมบัติไว้อย่างถี่ถ้วน เพื่อกลั่นกรองให้ได้นายอ�ำเภอ
ที่ดี โดยจะต้องผ่านโรงเรียนมหาดเล็กหรือถ้าไม่ผ่านก็
ต้องมีคุณสมบัติดังที่เสด็จในกรมฯ ทรงวางไว้ แต่ต่อมา
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงได้ลม้ เลิกไป ต่อมาจึงได้มกี ารจัด
ตัง้ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครองขึน้ ในกรมมหาดไทย
(กรมการปกครองปัจจุบัน) มีวัตถุประสงค์ที่จะอบรม
วิชาการปกครองแก่ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ
เป็นปลัดอ�ำเภอ และจะใช้เป็นสถานที่อบรมข้าราชการ
ประจ�ำ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูง
ขึน้ ที่ สวนสุนนั ทา พระราชวังดุสติ เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน
พ.ศ.2483 โดยใช้ต�ำหนักสุวัทนาเป็นหอพักนักเรียน
และใช้พระที่นั่งนงคราญสโมสรเป็นที่ท�ำการของเจ้า
หน้าที่
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“เป็นสถาบันชัน
้ นําในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”

ต่อมา พ.ศ.2485 ได้เปลี่ยนมารับผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาอนุปริญญา และปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต เข้า
มาเป็นปลัดอ�ำเภอ โดยมีการพัฒนาขึ้นเป็นล�ำดับ ได้รับ
จัดตั้งเป็นแผนกโรงเรียน ในสังกัดกรมการปกครอง ต่อ
มา วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 จัดตั้งโรงเรียน
นายอ�ำเภอ และในปี พ.ศ. 2512 ได้จัดตั้งสถาบันการ
ศึกษาและฝึกอบรมพนักงานเทศบาล (ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็นโรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น) และในวันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2514 ได้จัดตั้งโรงเรียนปลัดอ�ำเภอ ต่อ
มาวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ได้ประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยการปกครองขึน้ ในกรมการปกครอง โดยรวมเอา
หน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้นเข้ามารวมไว้ด้วยกัน

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยการปกครอง
ได้มีวิวัฒนาการในการฝึกอบรมมาอย่างยาวนาน มีผล
งานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันโดยทั่วไป และในวัน
ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 วิทยาลัยการปกครองจะ
ครบรอบ 80 ปี นับจนถึงวันนี้มีนักปกครองรุ่นพี่ ๆ ที่
ส�ำเร็จการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยการปกครองออกไป
และสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างน่าภาคภูมิใจ สมควรที่นัก
ปกครองรุ่นหลังจะได้จารึกจดจ�ำไว้ และร่วมใจกันช่วย
สร้างสรรค์พฒ
ั นางานฝึกอบรมของวิทยาลัยการปกครอง
ต่อไป
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การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม
๓๖๐ อ
สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ผ่านมา
แล้วกว่า ๔ เดือน ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกปีนมี้ แี นวโน้มเข้าสูภ่ าวะ
ถดถอย (Recession)
ประชาคมอาเซียนมีบทบาทส�ำคัญในการน�ำพาชาติ
สมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ฟันฝ่าวิกฤติน้ีไปด้วยกันโดยไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ อาเซียนจัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทาง
ไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การประชุมสุดยอดสมัยพิเศษดังกล่าว
นับเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ทผี่ นู้ ำ� ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง ๑๐ ประเทศและประเทศคู่เจรจาบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น
และสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนเลขาธิการอาเซียนและผู้
อ�ำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเข้าร่วมด้วย ที่ประชุมได้
แลกเปลี่ยนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และ
มาตรการของแต่ละประเทศ และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วม
มือกันในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันท่วงที และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือกับ
วิกฤตการณ์อื่น ๆ ในอนาคต
ที่ประชุมน�ำเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนบวกสามในด้านสาธารณสุข โดยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ทางการแพทย์ การวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัส การ
จัดตัง้ คลังส�ำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ทจี่ ำ� เป็นของภูมภิ าค ใน
ด้านสังคม เน้นการช่วยเหลือคนของประเทศอาเซียนบวกสาม
การลดผลกระทบจากข่าวปลอม เสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร และในด้านเศรษฐกิจ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาตลาด
ที่เปิดกว้างและห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะสินค้าที่ส�ำคัญ เช่น
อาหาร ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น การส่งเสริมการ
เดินทางและการเคลื่อนย้ายของประชาชนเพื่อคงไว้ซึ่งพลวัต
ทางเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เศรษฐกิจดิจทิ ลั พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้ประกอบการ MSMEs การก�ำหนด
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและแผนฟื้นฟูหลังการระบาด ใน
การนี้ ผูน้ ำ� ประเทศคูเ่ จรจาบวกสามได้ยำ�้ ความส�ำคัญของการลง
นามความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจ ระดับภูมภิ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ภายในปี
นี้ เพื่อกระตุ้นการค้าและสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจ
ในการประชุมนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีของไทย ได้น�ำเสนอสถานการณ์และมาตรการ
รับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทย และได้
เสนอจัดตัง้ “กองทุนอาเซียนเพือ่ รับมือกับโควิด-๑๙” ด้วยการ

จัดสรรจากกองทุนความร่วมมือของอาเซียนและกับประเทศ
บวกสามที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว มาสนั บ สนุ น การจั ด หาชุ ด ตรวจและ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ การ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสาธารณสุขในภูมิภาค และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการใช้แนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยยกตัวอย่างของไทยที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินการในเรื่องนี้
การรวมพลังระหว่างอาเซียนกับจีน เกาหลีใต้และ
ญี่ปุ่น เป็นเรื่องที่น่ายินดี เป็นการตระหนักถึงภยันตรายของ
โควิด-๑๙ ถือเป็นมิติใหม่ในการร่วมมือร่วมใจท�ำงานของ
ผู้น�ำทุกประเทศ มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อได้ว่า
การด�ำเนินการที่จะมีต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของ
อาเซียนและประเทศคู่เจรจารวมทั้งประชาคมโลกด้วย
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เคล็ดลับการถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

ส�ำหรับบุคคลที่ต้องนั่งท�ำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน คงต้องเกิดอาการปวดตา
ตามัว ตาแห้ง สายตาล้าหรืออาการทางสายตาอื่น ๆ กันบ้าง ปัจจุบันอาการทางสายตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์มี
เพิ่มขึ้น จากสถิติพบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์จ�ำนวนมากกว่า 50% มีอาการปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้าและปวดศีรษะ
รวมทั้งมีอาการอื่น ๆ เช่น ปวดเมื่อยคอและหลัง ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 2 ชั่วโมง
ต่อวัน และยังมีตัวแปรอีกหลายประการที่ท�ำร้ายสายตาของเรา เช่น ชนิดของจอคอมพิวเตอร์ และแสงสะท้อนจากจอ
คอมพิวเตอร์ ความสว่างของห้อง รวมไปถึงท่านั่ง ฯลฯ ดังนั้น เราสามารถถนอมดวงตาด้วยการทําสิ่งเหล่านี้
กระพริบตาให้ถี่ขึ้น อาการตาแห้งเกิดจากการที่เรากระพริบตาน้อยลง เนื่องจากมีสมาธิขณะท�ำงาน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ อัตราการกระพริบตาจะลดลงจาก 20-22 ครั้งต่อนาที เหลือเพียง 6-8 ครั้ง ต่อนาที ถ้าไม่อยาก
ตาแห้ง ควรจะกระพริบตาให้ถี่ขึ้นหรืออาจใช้น�้ำตาเทียมหยอดตา เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม ให้บริเวณหน้าต่างอยู่ทางดานข้างของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อลดแสง
ตกสะท้อนบนหน้าจอและควรจัดให้มีระยะห่างระหว่างจอภาพกับตัวเราประมาณ 50-70 ซ.ม. จัดระดับจอภาพจาก
จุดศูนย์กลางของจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต�่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้ว ไม่ควรให้จอภาพอย่สูงหรือต�่ำเกินไป
ปรับความสว่างของห้อง ควรปิดไฟบางดวงที่รบกวนการท�ำงานเพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
ความสว่างที่มากเกินไป ถ้ามีแสงจ้าจากหน้าต่างควรใช้ม่านเพื่อปรับแสงให้ผ่านได้เพียงบางส่วนและไม่เข้าตาโดยตรง
พักสายตา ทุก ๆ ชั่วโมง ควรเปลี่ยนอิริยาบถ หรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้าง เพื่อพักสายตาและป้องกัน
อาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน
เลือกใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เวลาพิมพ์งาน ควรเลือกใช้ขนาดอักษรที่ใหญ่พอ และปรับความเข้มของ
ตัวอักษรให้มากขึ้น
เลือกแว่นตาที่เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์ ควรเลือกใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่ช่วยให้สบายตาภาย
ใต้แสงแดดจากหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ และเพื่อลดแสงสะท้อนจากจอภาพ โดยเลือกแว่นตาที่มีก�ำลังขยายส�ำหรับ
ระยะ 50-70 ซม. (ระยะกลาง) ซึ่งก�ำลังของเลนส์ดังกล่าวจะแตกต่างจากเลนส์อ่านหนังสือหรือเลนส์มองใกล้ทั่วไป
ที่มา : https://www.rutnin.com
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ยี่โถ...

ชวนอ่าน

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“THAILAND ๔.๐ ตอบโจทย์ประเทศไทย?”
เขียนโดย ภักดี รัตนมุขย์
ส�ำนักพิมพ์ปัญญาชน

ประเทศไทย ๔.๐ เป็นค�ำที่มักจะได้ยินกันบ่อย ๆ จนคุ้น
หูจากสือ่ ต่าง ๆ แต่จะมีสกั กีค่ นทีท่ ราบว่าแท้จริงแล้วประเทศไทยเรา
ผ่านยุคของ ๑.๐ ๒.๐ และ ๓.๐ มาอย่างไร และจะก้าวข้ามผ่านไปได้
หรือไม่ หนังสือเล่มนีไ้ ด้ตอบโจทย์ทกุ ค�ำถามทีค่ นอยากรูแ้ ละสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจ�ำวันของตนเอง หน่วยงาน องค์กร ของ
ตนได้ จึงเหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป ผูบ้ ริหารองค์กรเพือ่
ปรับตัวและรู้เท่าทันแผนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ๒๐ ปี ข้างหน้า

“ข้อคิดเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย”
เขียนโดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ส�ำนักพิมพ์ดอกหญ้า

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นหนทางแห่งธรรมดาของทุกชีวิต

ที่ต้องเผชิญอย่างไม่อาจหลบลี้หนีได้ มันมีอยู่ในตัวเราทุกเมื่อเชื่อวัน
ตามปกติมันจะรวม ๆ กันอยู่ มองไม่เห็นเด่นชัด ถ้าหากใครเวลาเจ็บ
ป่วย ให้ใช้สติตั้งมั่นคอยเป็นเครื่องช่วยจิตเพ่งพิศพินิจดูจะเห็นภาวะ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ชัดขึ้น มันจะแยกกันออกแล้วยืน ให้เห็น
โดดเด่น ขณะนั้นจะท�ำให้จิตรู้แจ้งถึงความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์
ความมิใช่ตัวตน ทุกอย่างย่อมมีที่สุดมีขอบเขต มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่
และดับไป

“วิทยากรมือโปร”

เขียนโดย Carrie A. Van Daele
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท

การฝึกอบรมผู้ใหญ่ ไม่ง่ายเหมือนกับการเรียนการสอน
โดยทัว่ ไป เพราะผูใ้ หญ่จะตอบรับต่อความสามารถ และความเชือ่ มัน่
ของตัววิทยากรมากพอ ๆ กับเนื้อหาสาระเลยทีเดียว วิทยากรมือ
โปร จึงเป็นหัวใจส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในทุกองค์กร
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สารัตถะ

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

พบ...

บรรณาธิการ
สวัสดีท่านผู้อ่าน
จดหมายข่ า ว“วิ ถี
ธัญบุรี” ทุกท่านครับ
ฉบั บ นี้ ไ ด้ น� ำ เสนอ
เรื่ อ งราวการก่ อ ตั้ ง
วิทยาลัยการปกครอง
ซึ่งจะครบรอบ 80 ปี
ในวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ.2563 นั บ ว่ า
เป็ น สถาบั น พั ฒ นา
บุ ค ลากรที่ เ ก่ า แก่
และยาวนานแห่ ง
หนึ่งของประเทศไทย
นอกจากนี้ ก็ มี เ รื่ อ ง
ราวดี ๆ ให้ ท ่ า นได้
ติ ด ตามกั น ในฉบั บ นี้
และช่วงนีก้ เ็ ข้าสูเ่ ดือน
สุดท้ ายของไตรมาส
3 กั น แล้ ว นะครั บ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ก็ยัง
อยู่ในช่วงของการเฝ้า
ระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาด ก็ขอให้
ทุกท่านดูแลสุขภาพ
กันด้วยครับ แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้าครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

10 กิจกรรมแนะน�ำช่วงวิกฤติโควิด-19
5. ลองฝึกท�ำอาหาร หรืองานทักษะใหม่ ๆ
จากภาวะวิกฤตการระบาดของโควิด-19
(COVID-19) ท�ำให้คนส่วนใหญ่มีเวลาอยู่บ้านมาก บางคนอยากเพิ่มทักษะด้านอื่น ๆ ให้กับตัวเอง ทั้งท�ำ
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ Work from Home หรือล่าสุด
ทีท่ างรัฐบาลมีประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉกุ เฉินทีค่ วบคุมเวลาการเข้าออกบ้านหรือ
สถานที่พักอาศัย ดังนั้นเมื่อหลาย ๆ คนต้องอยู่บ้าน
จากที่ปกติอาจเป็นคนชอบออกนอกบ้าน หรือใช้ชีวิต
เอาท์ดอร์ พออยูบ่ า้ นอาจรูส้ กึ เบือ่ เราจึงมีกจิ กรรมดี ๆ
มาแนะน�ำเพือ่ ให้คณ
ุ รูส้ กึ สนุกและมีความสุขแม้จะต้อง
อยู่บ้านกันเป็นเวลานาน
1. ท�ำความสะอาดบ้าน แม้จะเป็นเรื่องน่าเบื่อ
ส�ำหรับบางคน และไม่ค่อยได้มีเวลา จนท�ำให้ละเลย
การท�ำความสะอาด จนบ้านรกและอาจเป็นที่พัก
ของเชื้อโรค ดังนั้นเมื่อต้องอยู่บ้านก็เป็นโอกาสดีที่จะ
ได้ท�ำความสะอาดครั้งใหญ่กันแล้ว และก็เป็นเรื่องที่
สมควรท�ำอย่างสม�่ำเสมอด้วย
2. จัดโต๊ะเครื่องแป้ง ที่ต้องแยกเรื่องการจัดโต๊ะ
เครื่องแป้งออกจากการท�ำความสะอาดบ้านเพราะ
บริเวณนี้อาจเป็นโลกอีกใบส�ำหรับใครหลาย ๆ คน
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่คุณผู้หญิงเท่านั้น เพราะจริง ๆ แล้ว
โต๊ะเครื่องแป้งก็ไม่ใช่จะมีเพียงเครื่องส�ำอาง หรือของ
เพือ่ ความสวยงามวางอยูเ่ ท่านัน้ แต่สำ� หรับบางคนโต๊ะ
เครือ่ งแป้งยังเป็นทีว่ างข้าวของอืน่ ๆ อีกด้วย ดังนัน้ คง
ถึงเวลาที่จะต้องจัด เก็บ ทิ้ง กันเสียที
3. ออกก�ำลังกายตามคลิปในอินเทอร์เน็ต
การนั่ง ๆ นอน ๆ หรือบางคน Work from Home
แบบไม่ค่อยได้ขยับตัวไปไหน การออกก�ำลังกาย ยืด
เส้นยืดสายจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น และไม่จำ� เป็นว่าต้องออก
ไปฟิตเนสหรือยิมเสมอไป เราสามารถเปลีย่ นบ้านหรือ
ห้องให้เป็นห้องออกก�ำลังกายส่วนตัวของคุณได้ และ
ปัจจุบนั มีคลิปในยูทปู สามารถเสิรช์ หาได้เลย อาจเป็น
ช่วงเวลาที่ดีส�ำหรับคนที่ตั้งใจจะออกก�ำลังกายมาตั้ง
นานแล้วชอบอ้างว่าไม่มีเวลา
4. ดูหนัง เล่นเกม งานเอ็นเตอร์เทนต้องมา จะ
เป็นเอ็นเตอร์เทนสายไหน เลือกกันได้ตามใจชอบเลย
แม้จะเปลืองไฟเปลืองอินเตอร์เเน็ตหน่อย แต่ก็เป็น
ความบันเทิงที่น่าจะช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับทุกคนใน
ช่วงเวลานี้

อาหาร ท�ำคุกกี้ งานฝีมอื จัดสวน ฯลฯ หรืออะไรก็ตาม
ลองใช้ช่วงเวลานี้ศึกษาข้อมูลและลองหัดท�ำ เผื่อว่า
หลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้วเราจะได้ทักษะ
ใหม่ๆ เพิ่มติดตัว
6. ถือโอกาสท�ำสวย ขัดผิว ท�ำสปา ตรากตร�ำ
ท�ำงาน ตื่นเช้ากลับค�่ำ ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเอง ช่วง
เวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ถือโอกาส
เปิดบ้านท�ำสปาส่วนตัวไปเลย
7. ดูแลสวน ปลูกต้นไม้ ฯลฯ กิจกรรมอีกอย่างหนึง่
ที่น่าจะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจให้หลาย ๆ คนที่อาจ
จะเสพข่าวมากเกินไป นั่นคือการได้อยู่กับธรรมชาติ
ช่วงเวลานีค้ อื ช่วงเวลาทีด่ ใี นการทีจ่ ะกลับมาใส่ใจพวก
เขา รดน�้ำ ดูแลเรื่องศัตรูพืช วัชพืชต่าง ๆ เพื่อให้เขา
ออกดอกผลิใบมาให้เราได้ชื่นชม
8. อ่านหนังสือที่ซื้อเก็บไว้ แล้วไม่มีเวลาอ่าน
คราวนี้ แ หละเราจะได้ เ พิ่ ม สมาธิ ด ้ ว ยการไปหยิ บ
หนังสือเล่มเก่า ๆ หรือที่อ่านค้างไว้ตั้งแต่ปีก่อน ๆ มา
อ่านกันสักที ประโยชน์ของการอ่านหนังสือคือท�ำให้
เรา “นิง่ ” ซึง่ เราอาจจะได้หยุดคิดเรื่องอืน่ ๆ หรือเรือ่ ง
ราวเกี่ยวกับตัวเองบ้าง
9. สวดมนต์ นั่งสมาธิ จะให้นิ่งยิ่งขึ้นต้อง
สวดมนต์ นั่งสมาธิ จะท�ำให้เรามีสติ และเรียบเรียง
ความคิดในสมองของเราได้ดียิ่งขึ้น
10. วางแผนชีวิตหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไป ช่วง
เวลาที่ ไ ด้ ห ยุ ด อยู ่ กั บ บ้ า น อาจมี เวลาให้ ไ ด้ นั่ ง คิ ด
ทบทวนและวางแผนชีวิตต่อไป
ที่มา : https://www.sanook.com/home

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

