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๒๐  กันยายน วันอนุรักษ์รักษาแม่น�้า 
 คู คลอง แห่งชาติ

        ในสมยัก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ภาพคลองแสนแสบในจนิตนาการ              
ของผู้คน โดยเฉพาะคนเมืองหลวงคงไม่พ้นภาพคลองน�้าคร�า
สายใหญ่ สายยาวที่สุดของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะนับจาก
ต้นคลองที่สะพานผ่านฟ้า ผ่านย่านราชเทวี ประตูน�้า คลองตัน 
จนถึง บางกะปิ ขณะที่คลองส่วนนอกก็รกเรื้อเต็มไปด้วยวัชพืช 
เช่น หญ้าคา ผักตบชวา ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ จาก
คลองสายนี้อีกแล้ว ลบภาพคลองแสนแสบท่ีมีน�้าใส และสอง
ฟากฝั่งคลองที่สะท้อนภาพในน�้ามีปลา ในนามีข้าว เป็นเพียง
ภาพฝัน กลายเป็นอดีตอันขมขื่นของผู้เกิดและเติบโตมากับ
คลองสายนี้ แม้ว่าชาวบ้านจะพยายามกันแล้ว แต่ก็เสมือนว่า
เกินก�าลัง เพราะปัญหาของคลองแสนแสบมิได้เกิดขึ้นเพียงวัน
สองวัน และไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ แต่เกิดจากน�้ามือมนุษย์ผู้
มักง่าย และไม่รู้คุณค่า

          

     กลางปี  พ.ศ. ๒๕๓๗  มีกลุ่มบุคคลผู้รักน�้า  มองเห็นสภาพคู  คลอง ทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดหลาย ๆ แห่ง กลายเป็น
ท่อน�้าคร�าขนาดใหญ่ และเป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี ไม่น่าดูเป็นอย่างยิ่ง กลุ่มบุคคลที่ว่านี้ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการในขณะนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ร่วมด้วยกองทัพบก ซึ่งในขณะนั้น คือ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร พล.ท.ส�าเภา ชูศรี ยังมี นายธรรมนูญ หวั่งหลี นายเกียรติชัย  พงษ์
พาณิชย์ นายขรรค์ชัย บุนปาน ตลอดถึงอธิบดีกรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือสถาบันการศึกษา ต้ังแต่สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา หรือราชนครินทร์ในปัจจุบัน สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ลงมาถึงโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา ในสังกัด
กรมสามัญศึกษาและสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแกนน�าประชาชนริมคลองแสนแสบ อย่างนายวินัย สะมะอุน เป็นต้น ได้รวม
ตัวกันขึ้นในรูปของคณะกรรมการ และตั้งชื่อโครงการว่า “โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์คลองแสนแสบ”



๓

วิทยาลัยการปกครอง

        คณะกรรมการชดุนีถ้อืก�าเนดิขึน้ดจุเดยีวกบัคณะกรรมการ
ทอดผ้าป่าสามคัค ีคอืใครสนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการได้ทกุ
คน ช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยมุ่งหวังอย่างเดียว คือร่วมกัน
ดแูล และพฒันาคลองแสนแสบท่ีมคีวามส�าคญัในอดตีให้มสีภาพ
ดีขึ้น ทุกฝ่ายได้ช่วยกันจัดกิจกรรมตามวาระเพื่อหาทางฟื้นฟู
ล�าคลองสายน้ีเรือ่ยมา โดยเฉพาะเมือ่วันที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๓๗
ได้รวมพลงัครัง้ใหญ่รณรงค์ท�าความสะอาดคลองแสนแสบตลอด
สาย ทัง้ทหาร ต�ารวจ นกัเรยีน นกัศกึษา คร ูอาจารย์ ผูใ้หญ่บ้าน   
ก�านัน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมใจกันพัฒนาคลองแสนแสบ 
เก็บขยะ ก�าจัดผักตบชวา พงอ้อพงแขม จนล�าคลองสะอาด    
โล่งเตียน และเรือสามารถผ่านได้ตลอดล�าคลอง

      กระทั่งวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗ ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประพาสทางเรือ 
จากท่าน�้าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปจนถึงประตูน�้าท่าไข่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมระยะทางทั้งสิ้น ๗๒ กิโลเมตร ใช้เวลา ๕ - ๖ 
ช่ัวโมง การเสด็จประพาสทางเรือครั้งนี้สร้างความปล้ืมปีติแก่
พสกนกิรอย่างหาทีส่ดุมไิด้ และเป็นทีม่าของความส�านกึในพระ
มหากรณุาธคุิณทีจ่ะสบืสานปณิธาน และพระด�ารสัของพระองค์
ทีว่่า “คลองแสนแสบเป็นคลองส�าคญัในประวตัศิาสตร์ ทีส่มควร
ได้รับการดูแลรักษาต่อไป”
    จากจุดนี้ได้น�าไปสู่การประชุมสัมมนาผู้น�าท้องถิ่นริมคลอง
แสนแสบ ที่หอประชุมสถาบันราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๓๘ ซ่ึงนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี     
ในขณะนัน้เดนิทางไปเป็นประธาน ทีป่ระชมุมมีตกิ�าหนดให้วนัที่
๒๐ กันยายน ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์และรักษาแม่น�้า คู 
คลองแห่งชาต”ิ โดยนายบรรหารประกาศเจตนาสนบัสนนุเตม็ที่ 
จนกระทั่งมีการน�าเสนอเรื่องดังกล่าวสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ ประกาศ
ให้วันที่ ๒๐ กันยายน เป็นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติ

    ภารกิจของกรมการปกครองในการอนุรักษ์รักษาแม่น�้า คู
คลองโดยในส่วนภูมิภาค นายอ�าเภอแต่ละอ�าเภอจะมีการ
รณรงค์รักษาแหล่งน�้าต่าง ๆ โดยมีก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมใน
รูปแบบของประชารัฐ เพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีจิตอาสา
พฒันาคคูลอง เพือ่ให้มีแหล่งน�า้สะอาด ปลอดภัยจากผกัตบชวา
และวัชพืช รวมทั้งให้ชมรมคนรักษ์น�้าร่วมกันวางแผนอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น�้า ล�าคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่กับหมู่บ้าน
และชุมชนตลอดไป เพราะน�้าคือชีวิต

ที่มา : https://www.lib.ru.ac.th
      : https://www.facebook.com/dopafanpage
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      สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในประเทศไทย 
ยอดผูต้ดิเชือ้กย็งัค่อนข้างสงู และกระจาย
ตัวไปทั่วทุกภาคของประเทศ ในขณะที่
ภาครัฐเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้
ได้มากที่สุดเพ่ือสร้างภูมิคุ ้มกันหมู่ ซึ่ง
การฉีดวัคซีนนั้นถือเป็นวาระแห่งชาติ
เลยทีเดียว มีข้อมูลที่น่าสนใจ ณ วันที่ 8 
สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับสถิติส�าคัญของ
การฉีดวคัซนีในประเทศไทยมาบอกกล่าว      
โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์  สริฤิกษ์ 
ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
เผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีน    
โควิด-19 แล้ว เป็นจ�านวนถึง 20 ล้าน
โดส โดยใช้เวลาเพียง 36 วันในการฉีด          
10 ล้านโดสหลัง ซ่ึงสถิติท่ีส�าคัญ 10 
ประการ มีดังนี้
      1. ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19
แล้วมากกว่า 20 ล้านโดส โดย 10 ล้าน
โดสแรกใช้เวลา 124 วัน แต่สิบล้านโดส 
หลังใช้เวลาเพียง 36 วัน (เร็วขึ้นกว่า 3.4 
เท่า) ขณะนี้มีประชากร 23.9% ท่ีได้รับ
วัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม 
และมี 6.7% ที่ฉีดครบสองเข็ม นอกจาก
นี้ 0.3% ได้รับวัคซีนเข็มสามแล้วโดยเป็น
บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข
       2. ใช้วัคซีนโควิด-19 จ�านวน 4 ชนิด
ได้แก่ ซโินแวก (48.77% ของจ�านวนโดส),
แอสตราเซนเนกา (43.95%), ซิโนฟาร์ม 
(7.00%) และไฟเซอร์ (0.28%) แต่ในแง่
จ�านวนคนน้ัน มีผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตรา
เซนเนกามากกว่าซิโนแวก 1.5 ล้านคน
      3. ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ใน
ไทยแล้ว 6 ชนิด และอยู่ระหว่างด�าเนิน
การขึ้นทะเบียนอีก 2 ชนิด
    4. จ�านวนการฉีดวัคซีนมากที่สุดเกิน 
670,000 โดสต่อวัน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2564
         5. จงัหวดัภเูกต็ ได้ฉดีวัคซนีโควิด-19
ครอบคลมุประชากรมากท่ีสดุ โดย 75.9%
ของคนภูเก็ตได้รับวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 
หนึ่งเข็ม และ 59.2% ฉีดวัคซีนครบสอง
เข็มแล้ว

ส่วนกรุงเทพมหานครได้รับวัคซีนแล้ว 
70.2% ของประชากร โดย 14.9% ฉีด
ครบสองเข็มแล้ว ท้ังนีท้ั้งสองจังหวดัมกีาร
ฉดีวคัซนีให้กบัผู้สูงอายเุกนิ 60 ปี มากกว่า 
80% แล้ว ส�าหรับจังหวัดที่ฉีดวัคซีนให้
กับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเกิน 80% แล้วคือ 
จังหวัดสมุทรปราการ
     6. ประเทศไทยมีจ�านวนการฉีดวัคซีน
จ�านวนเป็นอันดับ 4 ในอาเซียน และร้อย
ละการครอบคลมุประชากรเป็นอนัดับที ่5
         7. ประเทศไทยฉดีวคัซนีโควดิ-19 เป็น
อันดับที่ 27 ของโลกในแง่จ�านวนโดส
       8. ประเทศไทยมีวัคซีนโควิด-19 แล้ว
มากกว่า 30 ล้านโดส ได้แก่ แอสตราเซน
เนกา 12.8 ล้านโดส ซิโนแวก 12.5 ล้าน
โดส ซิโนฟาร์ม 5 ล้านโดส และ ไฟเซอร์ 
1.5 ล้านโดส โดยได้รับบริจาควัคซีนจาก 
จีน 1 ล้านโดส (ซิโนแวก) ญี่ปุ่น 1.05 ล้าน
โดส (แอสตราเซนเนกา) สหราชอาณาจกัร 
0.42 ล้านโดส (แอสตราเซนเนกา) และ
สหรัฐอเมริกา 1.5 ล้านโดส (ไฟเซอร์)
          9. วคัซนีสามารถลดการเสยีชวีติ โดย
ผลการวิเคราะห์ผู ้ที่ เสียชีวิตจากโรค         
โควิด-19 จ�านวน 819 ราย มี 74.5%    
ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และมีเพียง 2 รายที่
ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 

      10. วัคซีนที่วิจัยและพัฒนาโดยคน
ไทยอย่างน้อย 4 ชนิดก�าลังทดสอบใน
มนษุย์  ได้แก่ วคัซนี ChulaCov19 พฒันา
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วัคซีน 
HXP-GPOVac พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย
มหิดลและองค์การเภสัชกรรม, วัคซีน 
COVIGEN พัฒนาโดยบริษัทไบโอเนท-
เอเชีย จ�ากัด และวัคซีน Baiya SARS-
CoV-2 Vax 1 พัฒนาโดยบริษัท                                
ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัดและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

    

รู้จัก “ชื่อใหม”่ ไวรสัโควดิ 19  กลายพันธุ์

ที่มา : https://www.facebookcom/101NewsAndTalk/

 สถติสิ�าคัญของการฉดีวัคซนี
โควดิ - 19 ในประเทศไทย10Vaccine
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  มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกจิ
ต่อสถานการณ์โรคโควดิ-๑๙

ตอน

  ๓๖๐ องศ
า

 ม
อง

อาเซียน สถติสิ�าคัญของการฉดีวัคซนี
โควดิ - 19 ในประเทศไทย

   

        มาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจแบบครอบคลมุของญ่ีปุน่ “แนวทาง  
Five Pillars” ส�าหรับประเทศญ่ีปุ่นได้ด�าเนินมาตรการตาม
แนวทาง Five Pillars ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาไปจนถึง
การฟื้นฟู และการลดความเสี่ยงในห่วงโซ่การผลิตของภาค
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญของประเทศ โดย
แนวทาง Five Pillars แบ่งเป็นแนวทางรับมือกับโรคระบาด 
(Pillar ๑ - ๒) และพัฒนาเศรษฐกิจ (Pillar ๓ - ๕) ในส่วน
ของการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มีการวางแผนไว้เป็นล�าดับข้ัน กล่าว
คือ  มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เริ่มจาก Pillar ๓ การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเป็นอันดับแรก  ได้แก่ 
การท่องเที่ยว การขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหาร ขั้นตอนต่อ
ไปคอื Pillar ๔ การเสรมิสร้างเศรษฐกจิให้มโีครงสร้างทีย่ดืหยุน่
สามารถรองรับความเสีย่ง หากมโีรคระบาดเกดิขึน้อกีในอนาคต 
โดยภาครฐัจะให้การสนบัสนนุภาคธรุกจิทีต้่องการย้ายฐาน  การ
ผลิต  ทั้งกรณีย้ายฐานกลับมายังประเทศญี่ปุ่นและการกระจาย
ฐานการผลติออกไปยงัต่างประเทศ รวมถงึสนบัสนุนการเปลีย่น
ผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และข้ันตอนท้ายสุดคือ Pillar ๕ การ 
เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการจัดตั้ง
กองทุนฉุกเฉินพิเศษส�าหรับรับมือกับการกลายพันธุ์ของไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
        แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของจีน ขณะที่ประเทศจีนนั้นไม่ได้
มีการปรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับผลกระทบของ  
โควิด-๑๙ เป็นการเฉพาะ ส่วนหน่ึงอาจเพราะสามารถควบคุม
การแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่เกิดแผลขนาดใหญ่ที่ต้อง

ได้รับการเยียวยาเร่งด่วนแต่มีข้อสังเกตว่าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี 
“Dual Circulation” ที่ได้ประกาศออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 
๒๖๕๓ หลังการระบาดคลี่คลายลงไม่นานนั้น มีความสอดรับ
กับกระแสของโลกหลังโควิด-๑๙ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้าน
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันกับ
สหรัฐอเมริกาหลังยุคสงครามการค้า ผ่านการเพิ่มแรงจูงใจทาง
ภาษเีพือ่ดงึดดูอตุสาหกรรมใหม่ โดยจนีตัง้เป้าหมายไว้ว่า ภายใน
ปี ๒๕๖๘ จะมีสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลถึง ๑๐% ของ GDP

    ประเทศก�าลังพัฒนาเร่งผลักดันแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ไม่
เฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลกัเท่านัน้ทีใ่ห้ความส�าคัญกับนโยบาย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาหลายประเทศเริ่มมี
การผลักดันแผนฟื้นฟูในทิศทางเดียวกัน เช่น ประเทศเกาหลีใต้          
ที่มีแผน “The Korean New Deal” เพ่ือก�าหนดแนวทาง
พัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโครงสร้างที่เปล่ียนแปลงไปหลัง             
โควดิ-๑๙  โดยเน้นสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม และประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้มีการออก
กฎหมาย Corporate Recovery and Tax Incentives for 
Enterprises Act โดยมุง่เน้นการปฏิรปูเศรษฐกจิและระบบภาษี
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านที่
สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาประเทศของฟิลิปปินส์ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับสูง อุตสาหกรรมบุกเบิก
ใหม่ และการสนับสนุนการลงทุนในชนบท    

ต่อหน้า 6

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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      มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะใน
ประเทศผู้น�าของโลกท่ีเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมตั้งแต่การระบาดยัง
ไม่สิ้นสุดลงนั้น เป็นภาพสะท้อนว่าประเทศเหล่าน้ีต่างเร่งสร้าง
แต้มต่อเพื่อให้สามารถกลับมาวิ่งแข่งได้อีกครั้งอย่างรวดเร็ว
ที่สุด ส�าหรับประเทศไทยนั้น แม้นโยบายในปัจจุบันยังเน้นไป
ที่การเยียวยารายได้และห้ามเลือดในระยะส้ัน แต่อาจศึกษา
แนวทางการก�าหนดเงื่อนไขเพื่อเปลี่ยนผ่านและจูงใจภาคธุรกิจ
และแรงงานไปสู่โลกใหม่ โดยเกาะไปกับกระแสการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี รวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เห็นได้ชัด
ว่าเป็นจุดร่วมส�าคัญของนโยบายในเกือบทุกประเทศข้างต้น 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกลับมาแข่งขันได้อีกคร้ัง และไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง 

        ส�าหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนจะต้องร่วมมอืกันมากยิง่ขึน้
เพือ่ผ่านวกิฤตินีไ้ปด้วยกนั ยงัมสีมาชกิของกลุม่อาเซยีนทีด่�าเนนิ
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  ไม่ได้ผลเท่าที่ 
วางแผนไว้ การจัดหาวัคซีน  การเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนเกิน 
๗๐% เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ยังต้องใช้เวลา ดังนั้น ความร่วม
มือ การแบ่งปัน และการด�าเนินการอย่างใกล้ชิดของอาเซียน
จะช่วยน�าพาให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความ
สุขร่วมกันในอนาคตอันไม่ไกลนี้

********************    

เรียบเรียงโดย :นพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก  :www.bot.or.th
     :www.thestandard.co
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  ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

เรียบเรียงโดย :นพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก  :www.bot.or.th
     :www.thestandard.co

“จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ฉบับสื่อมวลชน”   
จัดพิมพ์โดย ส�านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร   
 หนังสือเล่มนี้  เป ็นหนังสือประมวลข่าวพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา        
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากหนังสือพิมพ์รายวันที่พิมพ์   
เผยแพร่ ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ ๒ 
มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๖๒ จนถงึพธิสีวนสนามถวายสตัย์ปฏญิาณของ
ทหาร ต�ารวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
และ วันกองทัพไทย วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

“การบริหารอ�านาจ”  
เขียนโดย ไชย ณ พล    จัดพิมพ์ พลัสเพรส 
 อ�านาจเป็นเครื่องมือหลักในการน�าและการบริหารคน ซึ่งผู้น�า
และผู้บริหารทุกคนต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้  อ�านาจเป็นสิ่งที่มีคุณมาก
และโทษก็มากด้วย  ในขณะที่อ�านาจช่วยให้ผู้น�าท�างานได้ส�าเร็จ ขณะ
เดียวกันอ�านาจก็ท�าให้เสียคนมานักต่อนัก ผู้น�าที่มีอ�านาจแล้วไม่ใช้
อ�านาจเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมก็จะถูกยึดอ�านาจคืน หรือผู้น�าที่หลง
อ�านาจและใช้อ�านาจอย่างไม่เหมาะสมล้วนหายนะมาแล้วมากมายใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ดังนั้น ผู้บริหารต้องเข้าใจอ�านาจอย่าง
ถ่องแท้ในทุกแง่มุมและมีหลักในการบริหารอ�านาจอย่างเหมาะสม

“รักษาโรค ด้วยสมุนไพร”
เขียนโดย ยุวดี  จอมพิทักษ์  ส�านักพิมพ์ หอสมุดกลาง ๐๙
 พชืสมนุไพร  เป็นยารักษาโรคทีม่บีทบาทส�าคญัมาก  แพทย์แผน
โบราณรู้จักคุณค่าของพืชสมุนไพรดีมานานนับร้อยพันปีมาแล้ว มีการ
สกดัเอาตัวยาส�าคญัในพืชหลายชนดิมาผลิตเป็นยารักษาโรค ยาแคปซลู 
ยาเม็ด ยาฉีด ก็มีตัวยาจากสมุนไพรเป็นส่วนผสมอยู่แล้วในปัจจุบัน 
สมนุไพรใกล้ตัวเรานัน้มมีากมายท่ีเอามาใช้ประโยชน์กนัได้   ในครวัเรอืน
ของเราก็มีอยู่ไม่น้อย เช่น ตะไคร้ ขมิ้น กะเพรา หัวหอม กระเทียม ขิง 
ข่า กระชาย พืชสมนุไพรเหล่านีม้ปีระโยชน์ทัง้ส้ินเมือ่เอามาใช้ประโยชน์
ให้ถูกวิธีซึ่งไม่ยากเลย
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

 

        เผลอแป๊บเดียวจดหมายข่าววถิธีญับรุกีเ็ข้าสูเ่ดอืนกนัยายนซึง่เป็นเดอืนสดุท้ายของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ กันแล้วนะครับ และก็จะมีบุคลากรของเราหลายท่านที่จะต้องเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอแสดงมุทิตาจิต ชื่นชมในความวิริยะ อุสาหะ มานะ อดทน ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการจนเกษียณอายุราชการ 
    ส�าหรับจดหมายข่าววิถีธัญบุรีฉบับนี้ยังคงมีเนื้อหาสาระดี ๆ อาทิ ๘ วิธีดี เกษียณสุขจนลืมวัย  
และ ๑๐ สถิติส�าคัญของการฉีดวัคซีนโควิด -๑๙ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ พบ...

บรรณาธิการ
 นายอ�านาจ  เจริญศรี
       บรรณาธิการ

8 วิธีชีวิตด!ี เกษยีณสุขจนลืมวัย

สารัตถะ

    

      ในที่สุดวันที่เกษียณอายุก็เดินทางมาถึง  แม้ว่าทุกคนจะรู้และ   
ถูกก�าหนดเวลาที่แน่นอนแล้ว แต่เมื่อถึงวันนั้นจริง ๆ หลายคนกลับ
กังวลอย่างไม่มีความสุขกับชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลง พร้อมกับตั้ง
ค�าถามว่า...ฉันจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรดี ๘ วิธีง่าย ๆ  ที่จะช่วย
ให้คุณมีชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ
       ๑. อยูก่บัปัจจบัุน ลมือดตีทีเ่คยรุง่เรอืงและอย่าไปคดิถงึอนาคต
ที่ยังมาไม่ถึง เพราะสิ่งเหล่านี้จะท�าให้จิตใจกังวลห่อเหี่ยว ถ้าปลงไม่
ได้ลองนั่งสมาธิหรือหางานอดิเรกท�าเพื่อให้จิตใจสงบ
       ๒. สุขภาพ “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” ตอนหนุ่มสาว
ค�าพูดนี้อาจยังไม่ส�าคัญ แต่เมื่อถึงวัยเกษียณซึ่งเป็นช่วงที่สังขารเริ่ม
ร่วงโรย ความเจบ็ไข้ได้ป่วยเริม่ถามหา ดงันัน้หลงัเกษียณเป็นโอกาส
ดีทีจ่ะได้หนัมาดแูลสขุภาพอย่างจรงิจัง ทัง้เรือ่งอาหาร การออกก�าลงั
กายและการพักผ่อน 
     ๓. บริหารเงินอย่างรอบคอบ เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ น่าจะเป็น  
เร่ืองส�าคญัทีต้่องวางแผนระยะยาว คือก่อนหน้าทีว่นัเกษียณจะมาถึง 
ควรเป็นเงนิเกบ็ก้อนใหญ่พอสมควร เพือ่การใช้ชีวติหลงัเกษียณอย่าง    
มีความสุข ไม่จ�าเป็นต้องกังวลหรือต้องหารายได้พิเศษ  นอกจากนี้ 
ควรบริหารเงินก้อนนี้อย่างรอบคอบโดยไปลงทุนที่มีความเสี่ยง    
น้อยที่สุด เช่น ฝากประจ�า ลงทุนในหุ้นเพื่อรับเงินปันผล ซื้อสลาก
ออกสนิ เป็นต้น ขณะทีร่ายจ่ายกค็วรแบ่งเป็นรายจ่ายรายเดอืน ราย
จ่ายส�าหรับการท่องเที่ยว รายจ่ายฉุกเฉิน เป็นต้น
    ๔. วัยใฝ่หาความรู้ ก่อนอายุ ๖๐ ปี ถือเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อหาประสบการณ์สร้างฐานะและสถานะทางสังคม   เมื่อชีวิตเข้า

สูว่นัเกษยีณกต้็องเรยีนรูอ้กีเหมือนกนัแต่เป็นการเรยีนรูเ้พือ่ค้นหาสิง่
ใหม่ ๆ ให้กับชีวิต เพราะการได้เรียนรู้ส่งใหม่ ๆ จะช่วยให้สมองตื่น
ตัวรวมทั้งการได้สัมผัสกับสังคมใหม่ ๆ ด้วย 
       ๕. ท�ากจิวตัรประจ�าวนั การเกษยีณคอืช่วงเวลาแห่งการพกัผ่อน
และการใช้ชีวิตอิสระ  หลายคนบอกว่าถ้าเกษียณจะนอนดูทีวีทั้งวัน
แต่คุณสามารถท�าเช่นนี้ตลอดไปได้ไหม  ชีวิตคงจะน่าเบื่อไม่น้อย
เน่ืองจากมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น จึงควรจัดตารางเวลาท�า
กิจวัตรประจ�าวันของคุณให้ดูมีคุณค่ากับชีวิตดีกว่า เพื่อหาจุด
สมดุลที่ดีระหว่างกิจกรรในบ้านเวลาว่างกับกิจกรรมนอกบ้านที่
สร้างความสุขกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคน
      ๖. ตั้งเป้าหมายชีวิตใหม ่หากไม่มีเป้าหมายในชีวิต คุณจะเดิน
ไปทางไหน ? ในช่วงวัยท�างานทุกคนมีเป้าหมายในอาชีพ เป้าหมาย
ในการด�าเนินชีวิต และต้องมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ พอถึงช่วง
วัยเกษียณคุณควรรีเซ็ตเป้าหมายใหม่อีกครั้ง ไม่ใช่เรื่องการท�างาน 
แต่เป็นเป้าหมายในสิ่งที่คุณชอบ ในสิ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะท�า แต่ยังไม่
มีโอกาสได้ท�า ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องยิ่งใหญ่อีกแล้ว แต่
เป็นเรื่องที่เน้นให้คุณมีความสุขมากกว่า
    ๗. สนุกกับวัยเกษียณ อย่าท�าตัวเป็นคนแก่ที่ห่อเหี่ยวเฝ้าบ้าน
อย่างไร้คุณค่า เพราะอีกไม่นานคุณอาจเฉาตาย ลองลุกขึ้นมาท�า
กิจกรรมอะไรที่สร้างสีสันให้ชีวิตสดชื่น สนุกสนาน ไม่จ�าเจ เช่นนัด
สังสรรค์กับเพื่อนเก่าเดือนละครั้ง หรือตั้งแก๊งค์เที่ยว ตั้งก๊วนไปชิม
อาหาร เป็นต้น
     ๘. มองโลกในแง่บวก แม้คุณจะวางแผนชีวิตมาดีเพียงใด แต่
บางครั้งชีวิตก็อาจไม่เป็นไปตามท่ีคุณคาดหวังก็ได้ ดังนั้นจงใช้ชีวิต
อย่างยืดหยุ่นและมองโลกในแง่บวก เปิดใจกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่
เข้ามา และปรับตัวให้มีความสุขกับมัน

๘ วิธีชีวติดี! เกษียณสขุจนลืมวยั
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