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5 ตุลาคม

“วันนวัตกรรมแห่งชาติ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราช
ด�ำเนินทอดพระเนตรการด�ำเนินโครงการของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกลุ ทอง จังหวัดนราธิวาส และทรงได้มพี ระราชด�ำรัสแสดง
ถึงความเป็นนวัตกรรมของ “โครงการแกล้งดิน” ที่ไม่มีใครท�ำมา
ก่อนและทั้งนี้ได้ทรงพระราชทานพระราชด�ำริให้ท�ำเป็นต�ำราคือ
“คูม่ อื ปรับปรุงดินเปรีย้ วจัดเพือ่ การเกษตร” ส�ำหรับทีจ่ ะใช้พฒ
ั นา
พื้นที่ดินเปรี้ยวอื่น ๆ ต่อไป
ในการนี้ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ สนช. จึงได้จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันอังคาร
ที่ 5 ตุลาคม 2553 โดยได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีมอบ
รางวัล และนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมในหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2553 รางวัล
นวัตกรรมข้าวไทย ประจ�ำปี 2553 รางวัลการออกแบบเชิง
นวัตกรรม ประจ�ำปี 2553 รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2553 (ส�ำหรับเยาวชน) เป็นต้น
ด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านนวัตกรรมของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และความตั้งพระราชหฤทัยที่จะยกระดับความเป็น
อยู่ของพสกนิกรชาวไทยนั้น เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่สรรเสริญ
พระเกียรติคุณกันทั่วทิศานุทิศ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรู้สึกซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
9 ที่ได้บ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากหลายซึ่งเป็นคุณประโยชน์

ใหญ่หลวงต่อชาวไทยและชาวโลกและเนือ่ งในวโรกาสฉลองสิรริ าช
สมบัติครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2549 ส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเทิดพระเกียรติพระองค์เป็น “พระบิดาแห่ง
นวัตกรรมไทย” เพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ
ุ ให้สถิตสถาพร อีกทัง้ เพือ่
เป็นเกียรติและสิริอันสูงยิ่งแก่ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ
วงการนวัตกรรมไทยสืบต่อไป
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสพระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม โดยการ
ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน พุทธศักราช 2549 ให้ด�ำเนินโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ดังนี้
1. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น
“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
2. ให้วนั ที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น“วันนวัตกรรมแห่งชาติ”
จากพระราชด�ำริให้ด�ำเนินโครงการ “แกล้งดิน” และจาก
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว พบว่า
“โครงการแกล้งดิน” เป็นโครงการที่มีความเป็นนวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีเพือ่ แก้ปญ
ั หาดินเปรีย้ วอันเกิดมาจากป่าพรุในประเทศ
เขตร้อน และยังไม่มีที่ใดในโลกที่ใช้วิธีการด�ำเนินงานในลักษณะ
ดังกล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด�ำริในจังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย
รวมถึงโครงการแกล้งดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัด
นราธิวาส สามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ได้ที่ http://www.
km.moi.go.th/Projects_King/projects_king.html
ที่มา : https://sites.google.com/ http://www.moi.go.th

วิทยาลัยการปกครอง
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วันที่ 28 สิงหาคม 2563

นายประชา เตรัตน์
อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอ
รุ่นที่ 250 โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยปกครอง
และ พันจ่าเอกบุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อำ�นวยการโครงการฯ
ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 8 กันยายน 2563
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีสำ�นักนายกรัฐมนตรี

อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครปฐม
มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 250
โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยปกครอง
และพันจ่าเอกบุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อำ�นวยการโครงการฯ
ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง

วันที่ 3 กันยายน 2563

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร
ปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 250 โดยมีพันจ่าเอก
บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อำ�นวยการโครงการฯ
ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่าย
ปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี
จ. ปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๔
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ต่อจากหน้า ๓

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันชัน
้ นําในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”

วันที่ 24 สิงหาคม 2563

นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 7273/2563 โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าว
รายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 11 กันยายน 2563
นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้นายวีนัส สีสุข
รองอธิบดีกรมการปกครอง

มาเป็ น ประธานในพิ ธี ปิ ด การศึ ก ษาอบรมพร้ อ มทั้ ง มอบวุ ฒิ บั ต รให้
แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย
ปกครอง รุ่นที่ 50 และหลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 250 โดยมี
นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 4 กันยายน 2563

นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง
ได้มอบหมายให้ นายบรรจบ จันทรัตน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 72-73/2563 โดยมี
นายทศพล บวรโมทย์ ผู้อำ�นวยการส่วนอำ�นวยการฝึกอบรม กล่าวรายงาน
และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 28 ส.ค.2563

นายอุดมพร คชหิรัญ (นาท ภูวนัย)
อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอ
รุ่นที่ 250 ในหัวข้อ “ประสบการณ์นักปกครอง” โดยมี
นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
วิทยาลัยการปกครอง

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง

นับตั้งแต่วิทยาลัยการปกครองเปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองจนถึงปัจจุบนั
นีก้ เ็ ป็นรุน่ ที่ 50 แล้วครับ การศึกษาอบรมในหลักสูตรนีค้ อ่ น
ข้างเข้มข้น ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ของการศึกษาอบรม
ที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน กินนอน และท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสืบสวนสอบสวนแก่บุคลากรของ
กรมการปกครองให้มีความพร้อมที่จะสร้างความเป็นธรรม
และความสงบให้กบั พีน่ อ้ งประชาชน และในการให้สมั ภาษณ์
กับรายการ MMM Magazine (ออกอากาศทาง ททบ.5 เมื่อ
วันที่ 22 ส.ค. 2563 สามารถรับชมได้ทาง https://youtu.
be/C7iw8Oyks7A) ของ นายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง ท่านได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “หลักสูตร
สื บ สวนสอบสวนฯ เน้ น หนั ก ไปที่ ค วามรู ้ ใ นการสื บ สวน
สอบสวน การหาข่าว ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาที่จบออกไปแล้ว
มีความรู้ความช�ำนาญในการด�ำเนินคดี เพื่อให้บ้านเมืองเกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย” และเมื่อทางทีมงานวิถีธัญบุรี
ได้มีโอกาสไปสังเกตการฝึกอบรมของนักศึกษาหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 50 ณ โรงเรียน
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง โดยมี นายทศพล บวร
โมทย์ ผู้อ�ำนวยการโครงการฯ คอยดูแลเพื่อให้การฝึกอบรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จากการสังเกตทางทีมงานฯ เห็นว่า
หลักสูตรนี้มีการฝึกอบรมที่เข้มข้นจริง โดยมีทีมวิทยาการ
มากความสามารถและประสบการณ์จาก สน.สก. เป็นแกน
น�ำ และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ มา
ถ่ายทอดให้ความรู้

๕

ในการฝึกอบรมก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพเพื่อเตรียม
ความพร้อมของร่างกาย โดยคณะวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายพนั ก งานฝ่ า ยปกครอง ส�ำ นั ก การ
สอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ที่มาด�ำเนินการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม โดยมี
2 สถานีดว้ ยกัน คือ 1. ทดสอบด้วยท่าดันพืน้ 2. ทดสอบด้วย
ท่าลุกนัง่ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จะใช้เวลาท่าละ 2
นาทีต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์การทดสอบร่างกายมาตรฐาน
สากล ตามอายุของผู้เข้ารับการทดสอบ จากการทดสอบพบ
ว่านักศึกษาผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมี
สภาพร่างกายที่แข็งแรงดีที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ
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นอกจากนีก้ ม็ กี ารฝึกภาคปฏิบตั กิ ารจัดท�ำบันทึกการจับกุม
โดยแบ่งเป็นกลุม่ เพือ่ ให้ทกุ คนได้ฝกึ เขียนบันทึกจับกุมจริง โดยมี
โจทย์ทเี่ กีย่ วกับ คดีสถานบริการ คดียาเสพติด คดีการพนัน คดีคา้
มนุษย์ เป็นต้น ซึง่ ผูร้ บั การศึกษาอบรมได้ให้ความสนใจ สามารถที่
จะน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ฟังบรรยายมาทดสอบจัดท�ำบันทึกการจับกุม
ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ก็ยังมี Workshop ฝึกฝนการเขียน
ออกหมายค้นเต็มรูปแบบจากโจทย์ปัญหาสถานการณ์จ�ำลอง
ซึ่งประกอบไปด้วย ค�ำร้องขอหมายค้น ค�ำให้การพยาน รายงาน
กระบวนพิจารณา โดยผูร้ บั การอบรมต้องร้อยเรียงพฤติการณ์และ
ท�ำการเชือ่ มโยงพยานหลักฐานเพือ่ น�ำไปสูก่ ารออกหมายค้นและ
นอกจากการศึกษาอบรมจะฝึกปฏิบตั ใิ นห้องเรียนแล้วยังมีการฝึก
ปฏิบัตินอกห้องเรียนซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการสะกดรอยด้วยการ
เดินเท้า (On-foot surveillance) โดยคณะวิทยากร ได้มีการจัด
กลุ่มฝึกปฏิบัติการสะกดรอยเป้าหมายสมมุติ ดังนี้ นักค้ายาเสพ
ดิด พ่อค้าอาวุธปืนเถื่อน หัวหน้าเครือข่ายการค้ามนุษย์ระหว่าง
ประเทศ พ่อค้าไม้เถื่อน เครือข่ายเจ้ามือการพนันระดับประเทศ
นอกจากนัน้ ในการฝึกอบรมดังกล่าว คณะวิทยากรยังได้บรรยาย
ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคในการจัดท�ำรายงานการสืบสวน
ในหัวข้อส�ำคัญ ได้แก่ ความส�ำคัญของรายงานการสืบสวน หลัก
การและรูปแบบของรายงานการสืบสวน องค์ประกอบรายงาน
การสืบสวน เช่น ต้นเรื่อง ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ความผิด ข้อ
กฎหมาย เป็นต้น การบรรยายข้อเท็จจริงและพฤติการณ์และ
การเชื่อมโยงพฤติการณ์กับองค์ประกอบความผิดได้ชัดเจน การ
จัดท�ำภาพและแผนที่ประกอบรายงานการสืบสวน และยังมีอีก
หลายวิชาที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ทางทีมงานวิถีธัญบุรีต้องขอไว้บอก
ล่าวกันในโอกาสต่อไปครับ
ที่ีมา : https://www.facebook.com/iadofdopa/
https://www.facebook.com/CIDDOPA/
https://www.facebook.com/dopafanpage/
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ยี่โถ...

ชวนอ่าน

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“ทำ�อย่างไร จึงจะเป็นนักบริหารชั้นยอด”
เขียนโดย สุเมธ แสงนิ่มนวล
สำ�นักพิมพ์บุ๊คแบงก์

การเป็นนักบริหารหรือการเป็นนายคน เป็นลูกพี่ เป็นหัวหน้า
หรือเป็นผูบ้ งั คับบัญชา เป็นสิง่ ทีใ่ ครต่อใครมักใฝ่ฝนั ถึง แต่เมือ่ ได้เป็นแล้ว จะ
ได้เป็นถึงชั้นยอดหรือไม่เป็นสิ่งที่น่าคิด การเป็นนักบริหารชั้นยอด จะต้อง
มีศิลปะและจะต้องมีศาสตร์ทางการบริหารที่หล่อหลอมรวมกันอย่างผสม
กลมกลืน อันเป็นความละเอียดอ่อนที่ลึกซึ้ง ซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นความยาก
ล�ำบากที่ใครจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้

“การพูด การนำ�เสนออย่างมืออาชีพ ”
เขียนโดย เอ แอนด์ ซี แบล็ก
สำ�นักพิมพ์บิสคิต

ถ้าการพูดและการน�ำเสนองานทุกครั้ง ท�ำให้คุณประหม่าและ
วิตกกังวล หนังสือการพูด การน�ำเสนออย่างมืออาชีพ ! เล่มนี้ช่วยคุณได้
ด้วยสุดยอดเทคนิคการพูดและการน�ำเสนออันยอดเยี่ยมที่จะช่วยให้คุณพูด
และน�ำเสนองานได้อย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ...

“คำ�สอนและข้อคิดของ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน”
รวบรวมโดย ฐิติพัฒน์ ชยาพัฒน์

หนังสือเล่มนี้ จะรวบรวมค�ำสอนและข้อคิดที่สามารถน�ำไป
ใช้ในการด�ำรงชีวิต เช่น ประพฤติดี ปฏิบัติดี ประหยัดดี นั่นหมายความว่า
เมือ่ ท�ำสิง่ ใดจะต้องมีความประพฤติทดี่ ี มีความมุง่ มัน่ ดีเสียก่อน แล้วจึงปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ ารงานด้วยความรูค้ วามสามารถ มีความรับผิดชอบ ใช้ชวี ติ ทีป่ ระหยัด
ไม่มัวเมาในอบายมุข ไม่สุร่ยุ สุร่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่มีเหตุผล เป็นต้น และมีอกี
หลายค�ำสอนและข้อคิดในหนังสือเล่มนี้ค่ะ...
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สารัตถะ

ประโยชน์ดี ๆ จากการกินเจ

พบ...

บรรณาธิการ
จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน
ตุลาคม 2563 ถือเป็นฉบับแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในช่วง
ไตรมาสแรกของปี ง บประมาณนี้
วิ ท ยาลั ย การปกครองยั ง คงดำ�เนิ น
การจั ด การศึ ก ษาอบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพของกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค ตามนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
ตลอด
จนการอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรของฝ่ายปกครอง
สำ�หรับเนื้อหาจดหมายข่าว
“วิถีธัญบุรี” ฉบับนี้ ยังคงนำ�เสนอ
กิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนเรื่อง
ราวดี ๆ ของวันนวัตกรรมแห่งชาติ
และประโยชน์ที่ได้จากการกิจเจเพื่อ
สุขภาพที่ดีขึ้น แล้วพบกันใหม่ฉบับ
หน้าครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแล้ว รู้หรือไม่
ว่าการกินเจนอกจากจะได้บุญจาการละเว้น
การกินเนื้อสัตว์แล้วยังมีประโยชน์และข้อดี
อื่นๆ อีกมายมายที่ได้จากการกินเจทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีอะไรบ้างมาดูกนั ได้เลย
เป็นตัวช่วยในการดีท็อกซ์ เนื่องจาก
การกินเจต้องละเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ อาหารเจส่วนมากจึงมีแป้งและ
ผั ก เป็ น วั ต ถุ ห ลั ก ซึ่ ง เราควรเลื อ กทาน
คาร์ โ บไฮเดรตเชิ ง ซ้ อ น ที่ มี ใ ยอาหารสู ง
และไม่ผ่านกระบวนการขัดสี เช่น ข้าวไม่
ขัดสี ขนมปังโฮสวีท เป็นต้น มากไปกว่านั้น
ผักที่เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบหลัก ก็เป็นอาหาร
ที่มีวิตามิน แร่ธาตุ รวมไปถึงใยอาหารสูงอยู่
แล้ว รับรองว่าระบบย่อยอาหารจะท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ขับถ่ายของเสียออก
จากร่างกายได้เป็นอย่างดี
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง การ
ทานเนื้อสัตว์เป็นประจ�ำ โดยเฉพาะเนื้อ
สัตว์แปรรูปอาจท�ำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรค
มะเร็งได้ เนื่องจากอาหารเหล่านี้ได้ผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ มากมาย อาจมีการ
ใส่สารเร่งเนื้อแดง ดินประสิวที่ไม่ควรรับ
ประทานในปริมาณมาก ๆ เพราะสารเหล่านี้
จะสะสมอยูใ่ นร่างกายและกลายเป็นสารก่อ
มะเร็ง หากไม่ทานผักผลไม้ที่เป็นตัวช่วยใน
การย่อยอาหารและการขับถ่าย อาจท�ำให้
มีอุจจาระตกค้างอยู่ในล�ำไส้ และท�ำให้เกิด
อาการท้องผูก ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเป็น
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคมะเร็งล�ำไส้ได้

ผิวพรรณดีขึ้น การทานผักและผลไม้
มากขึ้น และงดเนื้อสัตว์ ท�ำให้ร่างกายได้
รับวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสาร
เหล่านี้มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนใน
ร่างกาย ท�ำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น และที่
ส�ำคัญเนือ้ สัตว์จะมีไขมันสูง ส่งผลให้รา่ งกาย
ผลิตเหงื่อและน�้ำมันออกมาบริเวณผิวหนัง
มาก อาจส่งผลให้หน้ามัน รูขุมขนกว้าง ซึ่ง
ท�ำให้ผิวพรรณไม่สดใสได้
อวัยวะภายในได้หยุดพัก อาหารเจจะ
เน้นผัก ผลไม้ คาร์โบโฮเดรต หรือโปรตีนจาก
ถั่วต่างๆ ซึ่งจัดว่าย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์มาก
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายจึงไม่ตอ้ งท�ำงานหนัก
เหมือนได้หยุดพักอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
สุขภาพจิตดีขนึ้ การกินเจถือเป็นการ
ท�ำบุญอย่างหนึ่ง เมื่อเราได้ท�ำบุญก็จะรู้สึก
สบายใจ จิตใจผ่องใส เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง ส่งผลท�ำให้สุขภาพจิตในช่วงเวลา
นัน้ ดีขนึ้ กว่าปกติ นอกจากนัน้ คาร์โบไฮเดรต
ผั ก และผลไม้ บ างชนิ ด ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ
ช่วยกระตุ้นสารเอนโดรฟีน โดพามีน และ
นอร์อิพิเนฟรินในร่างกาย ซึ่งฮอร์โมนเหล่า
นีจ้ ะช่วยปรับอารมณ์ให้ดขี นึ้ และช่วยให้เรา
รับมือกลับอาการหงุดหงิดได้เป็นอย่างดีดว้ ย
แหล่งที่มา: www.festforfood.com

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

