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วันกีฬาแห่งชาต ิ 16 ธันวาคม ของทุกปี

     ประวัติความเป็นมาของวันกีฬาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 
๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั ทรงเป็นนกักฬีาทมีชาตไิทยเข้าร่วมการแข่งขนั
กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ณ กรุงเทพมหานคร และทรงได้รับ
เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค. และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เป็นผู้ทูลเกล้าฯ 
ถวายเหรียญรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
ประทับยืนบนแท่นรางวัลร่วมกับนักกีฬาที่ชนะที่ ๒  และ
ที ่๓ ในพธีิปิดการแข่งขัน ณ สนามศภุชลาศยั ซึง่ประเทศไทย
ได้รบัเกียรตใิห้เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาแหลมทอง คร้ัง
ที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงถือได้
ว่าในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นวันประวัติศาสตร์
ทางการกีฬาที่จะได้เทิดพระเกียรติและร�าลึกถึงพระปรีชา
สามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  ที่ทรงเป็น
นักกีฬาตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง 
และเป็นวนัสริมิงคลแก่บุคคลในวงการกฬีาท้ังมวลทีจ่ะได้ถอื
เป็นนิมิตหมายอันดขีองการกฬีาของชาต ิคณะกรรมการกฬีา
แห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๒๙ เมือ่วนัท่ี 
๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการเทิด
พระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในฐานะทีเ่คยเป็น

นักกีฬาทีมชาติไทย และเพื่อเป็นการกระตุ้นเร่งเร้าและเผย
แพร่ให้ประชาชนได้เหน็ความส�าคญัและคณุค่าของการกีฬา 
จึงมีมติเห็นควรน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้
ก�าหนดวันที่ ๑๖ ธันวาคม เป็นวันกีฬาแห่งชาติ
        ในส่วนประวัติกีฬาแห่งชาติ  ได้วิวัฒนาการมาจาก 
“กีฬาเขตแห่งประเทศไทย” โดยได้ริเร่ิมขึ้นพร้อมกับการ 
ก่อตั้ง “องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย” ซึ่งได้
วางโครงการที่จะขยายการส่งเสริมกีฬาออกไปให้ทั่วราช
อาณาจักรด้วยการจดัการแข่งขนัระหว่างจงัหวดัภายในภาค
ต่าง ๆ  ของประเทศขึน้พร้อมกนั โดยการแข่งขนัครัง้แรกแบ่ง
กลุ่มนกักีฬาออกเป็น 5 เขตจากภมูภิาคต่าง ๆ  คอื ภาคเหนอื 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ใต้ และได้ขอให้จังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในภาคหนึ่งเลือกจังหวัด
ศนูย์กลางหรอืจงัหวัดหวัหน้าภาคกนัเอง จงัหวดัหัวหน้าภาค
นี้ จะเป็นตัวแทนจังหวัดอื่น ๆ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
จังหวัดภายในภาค เพื่อให้ได้นักกีฬาผู้แทนของภาคนี้ขึ้นไว้ 
องค์การฯ จะเป็นฝ่ายน�านักกีฬาของภาคไปแข่งขันชิงชนะ
เลิศที่กรุงเทพฯ ต่อไป
        รัฐบาลได้ท�าการส่งเสริมด้านการกีฬาของไทยด้วยดี
เสมอมา เพราะตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของการ
เล่นกีฬาว่า นอกจากจะเป็นการออกก�าลังกายเพื่อท�าให้
ร่างกายแข็งแรงและมีพลานามัยที่ดีแล้ว การกีฬายังเป็น
เครือ่งช่วยผ่อนคลายความเครยีด ช่วยปรบัปรงุในด้านความ
คิดและอุปนิสัยให้ประชาชนในชาติ เป็นผู้มีความเสียสละ 
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และมีความสามัคคีต่อกัน

                              ที่มา : https://www.lib.ru.ac.t
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มองอาเซียน

๓๖๐ องศา

ตอน  การประชุมสุดยอดอาเซียน ASEAN Summit
             ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุสดุยอดอาเซยีน 
ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุม
ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถ้อยแถลงในพิธีปิดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 และการประชุมสุดยอด
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายท่ีให้การสนับสนุน
การด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ ภายใต้
แนวคดิหลกัคอื “ร่วมมอื ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ยนื” ซึง่มุง่หวงัให้
อาเซยีนก้าวสูอ่นาคตอย่างมพีลวตั ใช้ประโยชน์จากการปฏิวติั
อุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 เพื่อส่งเสริมความเช่ือมโยงทั้งภายใน
และภายนอกภูมิภาค ตลอดจนสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ 
           ประการที่หนึ่ง ประชาชนจะมีความมั่นคงที่ยั่งยืนมาก
ขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันและความไม่แน่นอน
สงู อาเซยีนได้วางรากฐานความไว้เนือ้เชือ่ใจในเชงิยทุธศาสตร์
ท่ียั่งยืน เป็นพ้ืนฐานส�าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค โดยได้น�าหลักการภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและ
ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) มาใช้ในบริบท
ที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ ผู้น�าอาเซียนได้รับรองเอกสารมุมมอง
ของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และจัดตั้งกลไกแก้ไขปัญหา
ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่ เพ่ือช่วยเหลือในเรื่องการส่งกลับ
ผู้พลัดถิ่น
      ประการที่สอง ความร่วมมือของอาเซียนในปีนี้จะช่วย
อ�านวยความสะดวกด้านการค้าและลดผลกระทบจากความ
ขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างคู่ค้าที่ส�าคัญของอาเซียน การ
สรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP) ตามแถลงการณ์ร่วมของผู้น�าเกี่ยวกับอาร์
เซป็ เป็นการผลกึก�าลงัของกลุม่ประเทศซึง่ม ีGDP รวมกนัร้อย
ละ 32 ของโลก มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก 
และมีมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึงร้อยละ 30 ของการค้าโลก 
โดยอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ประเทศคู่ค้าเปิดตลาด
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเชื่อมโยง ASEAN Single Window 
ให้ครบทั้ง 10 ประเทศในปีนี้ การริเริ่มการจัดตั้งเครือข่าย
อาเซียนเพื่อต่อต้านการประมง IUU และการจัดท�าแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน 

        ประการที่สาม อาเซียนให้ความส�าคัญและมุ่งมั่นที่จะ
ร่วมมือในประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม   ในประการนี้
ประกอบด้วย การต่อต้านขยะทะเล การรับมือกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การส่งเสริมสิทธิต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน การเสริมสร้าง
อัตลักษณ์ของอาเซียน 
            ประการท่ีส่ี ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากความร่วม
มอืทัง้ภายในอาเซียนและระหว่างภาคภีายนอกของอาเซยีนจะ
ช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนในภูมิภาค
      โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะด�ารง
ต�าแหน่งประธานอาเซียนต่อจากไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
พร้อมเน้นย�้าถึงการสร้างความยั่งยืนในอาเซียนต่อจากนี้ ซึ่ง
จ�าเป็นต้องมี 3Cs ได้แก่ 1) Continuity 2) Complemen-
tarity และ 3) Creativity ทั้งนี้ เป้าหมายในหลาย ๆ ด้าน
ไม่สามารถบรรลุผลได้ภายในปีเดียว จึงต้องมี C ตัวแรก คือ 
Continuity กับข้อริเริ่มที่ส�าคัญจากปีก่อน ๆ เพื่อให้สามารถ
เกดิผลเป็นรปูธรรม โดยอาศัย C ตวัทีส่อง คอื Complemen-
tarity ความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ภายใต้ข้อริเริ่มที่เกื้อกูลกัน
ในอาเซียน สุดท้ายต้องใช้ C ตัวที่สาม คือ Creativity ในการ
แก้ปัญหาทีค่ัง่ค้างและเตรยีมความพร้อมส�าหรบัอนาคตอย่าง
สร้างสรรค์ ในตอนท้าย นายกรฐัมนตรอีวยพรให้เวยีดนามและ
อาเซียนประสบความส�าเร็จต่อไปในปีหน้า
              ที่มา : https://www.asean2019.go.th
                                https://news.mthai.com
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 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่
บ้าน รุ่นที่ 10-13/2563 โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยการ
ปกครองร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านัก
อธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน 
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รุ่นที่ 14/2563 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในวิชา “คุณธรรมนัก
ปกครองท้องที่” ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึก
อบรมภาคเหนือ) อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน
     

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
นายคมสัน เจริญอาจ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รุ่นที่ 17/2563 และรุ่นที่ 18/2563 ณ ศูนย์ฝึกสมานมิตร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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        10 โครงการสำาคัญ ประจำาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
“ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 
     เป็นเป้าหมายและหลักการท�างาน
ของ นายธนาคม จงจิระ อธิบดี
กรมการปกครอง คนที่ 38 ที่
ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรของกรม
การปกครอง โดยโครงการส�าคัญใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Flagship 
Project) ประกอบไปด้วย 10 โครงการ 
สรุปได้ดังนี้
     1. โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. เน้นการปฏิบัติให้เป็นแบบ
อย่างในการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
และสนับสนุนภารกิจในการธ�ารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ
      2. การขยายผลโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ขอให้ สบืสาน รกัษา 
ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           3. การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลกั
ของชาติ ขอให้ปฏิบัติโดยยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้าง
ความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝัง
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระ
มหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน
       4. ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ “อ�าเภอ
ด�ารงธรรม” ให้เป็นที่พึ่งของประชาชน
อย่างแท้จริง และพัฒนาการให้บริการ
โดยให้มีความเชื่อมโยงสนับสนุนกันทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
    5.แผ ่นดินธรรม แผ ่นดินทอง 
(หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง) “หมู ่บ้าน
อยู่เย็น”(ต้นแบบ) เป้าหมายต�าบลละ 1 
หมูบ้่าน “อ�าเภอเป็นสุข”(ต้นแบบ) อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 อ�าเภอ
       6. สัญชาติและสถานะบุคคล เน้น
การด�าเนินงานให้เป็นไปตามพันธะกรณี
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและ
สัญชาตื
        7. ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
“อ�า เภอสะดวก” ต ้นแบบบริการ
ประชาชน เพื่อยกระดับการให้บริการ
ของที่ว ่าการอ�าเภอ ส�านักทะเบียน

อ�าเภอ จุดเคาน์เตอร์บริการอ�าเภอ..ยิ้ม 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
ระดับประเทศ
         8. อ�าเภอสีขาว ปลอดยาเสพติด 
แก้ไขปัญหายาเสพติดพืน้ทีป่กต ิชายแดน 
การป้องกัน ปราบปราม บ�าบัด รักษา
ฟื้นฟู
      9. อ�าเภอมั่นคง การจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ/ชุดปฏิบัติการจัด
ระเบียบสังคม การป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์
        10. อ�าเภอคุณธรรม ยึดหลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่ง
เสริมค่านิยม “พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา” ส่งเสริม “บวร” (บ้าน วัด (ศาสน
สถาน) โรงเรียน ราชการ)
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“สุดยอดภาวะผู้น�า”
เขียนโดย เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  
จัดพิมพ์ ซัคเซส มีเดีย
         ในองค์กรการท�างาน เราไม่ได้ขาดแคลนคนท่ีน่ังอยู่ในต�าแหน่ง
ผู้น�า แต่ขาดแคลนคนที่มี ”ภาวะผู้น�า” ในต�าแหน่งที่ต้องน�ามากกว่า  เพราะ
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การท�างานไม่เพียง
พอทีจ่ะท�าให้บคุคลนัน้มศีกัยภาพในการ น�าทมีงานไปสูเ่ป้าหมาย และผูน้�าไม่
ได้เป็นบุคคลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคอยออกค�าสั่งหรือชี้นิ้วเพียงอย่างเดียว แต่ถูกตั้ง
มาเพื่อน�าทิศทางคอยแนะน�าฝึกคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 

“ปั้น SMEs ให้มีก�าไร” 
เขียนโดย  วริศรา  ภานุวัฒน์  
ส�านักพิมพ์ แสงดาว
         แม้จะเป็น SMEs แต่ความฝันที่จะก้าวเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่นั้น 
อาจไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน เพราะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีจุดแข็งที่
สามารถสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่างทีล่กูค้าอาจหาไม่ได้จากบรษิัท
ใหญ่ ๆ  ท�าให้ธรุกจิท�าก�าไรได้มหาศาล เพยีงแค่ต้องรูว่้า..คณุมดีอีย่างไร ปรบั
ตัวให้ทันกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมพัฒนาศักยภาพเหนือคู่
แข่ง เพราะ SMEs ในวันนี้..อาจหมายถึงธุรกิจ ระดับบิ๊ก..ในอนาคต 

 

“พูดโดนใจใน ๗ วัน” 
เขียนโดย Malcolm  Peel 
ส�านักพิมพ์ บิสคิต
          ถ้าคุณจ�าเป็นต้องพูดในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวเปิด
ประชมุ พดูให้ความรูแ้ก่ผูอ้ืน่  หรอืแม้แต่พดูเพือ่น�าเสนองานหน้าชัน้เรยีน ถ้า
การพูดต่อหน้าผู้อื่นเป็นเรื่องยากส�าหรับคุณ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้...เพียง
เรียนรู้เทคนิค พัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะท่ีโดนใจผู้ฟังและใช้ได้ผล
จริง ในหนังสือเล่มนี้... 

 ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

  

 

สารัตถะ

 นายอลงกรณ์  แอคะรัจน์
         บรรณาธิการ

     เดือนธันวาคมซ่ึงเป็นเดือนสุดท้ายของ
ปี 2562 วิทยาลัยการปกครองได้ด�าเนิน
การพัฒนาศักยภาพก�านันผู้ใหญ่บ้านรวมท้ัง
บุคลากรของฝ่ายปกครองตามแผนงานท่ีวาง
ไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรม
การปกครอง และในปี พ.ศ.2563 วิทยาลัย
การปกครองยังคงด�าเนินการจัดการศึกษา
อบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายของ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรม
การปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครองได้
ปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัย รวมทั้งวิทยากร

ที่มาบรรยายถ่ายทอดความรู ้ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ  ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูเ้ข้า
รับการศึกษาอบรม
   ในโอกาสส่งท้ายปี 2562 ท่านใดที่เดิน
ทางกลบัภมูลิ�าเนาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรบั
ปีใหม่ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และกลับ
มาปฏิบัติหน้าที่ในปีใหม่ 2563 ด้วยพลัง
กาย พลังใจ อันเต็มเปี่ยมที่จะท�างานเพื่อ
ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

        ประโยชน์จากมะละกอ มะละกอป็น
ผลไม้ที่เราคุ้นเคยกันดี ไม่ว่าจะเป็นมะละกอ
ดิบในเมนูรสแซ่บอย่างส้มต�าที่หากินได้ง่าย 
หรือจะน�าเนื้อดิบมาแกงส้มก็อร่อยไม่น้อย  
มะลอกอสุกที่นิยมรับประทานเป็นของว่าง 
เพิ่มเส้นใยอาหาร ช่วยในการขับถ่ายก็ดีไม่
น้อยเช่นกัน  ที่กล่าวเป็นเพียงคุณประโยชน์
สั้นๆ เท่านั้น เพราะนอกจากนี้แล้วมะละกอ
ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านอื่นๆ อีก 
รวมทั้งยังมีสรรพคุณทางยา ไม่เพียงเฉพาะ
ผลแต่ยังรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ของต้น
และใบด้วย  
       ประโยชน์ของการรับประทานมะละกอ 
ช่วยบ�ารุงประสาทและสมองได้เป็นอย่างดี
ช่วยในการย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ เนื่องจากอุดมไปด้วยเอนไซม์ช่วยใน
การย่อยอาหาร ช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้ 
เนือ่งจากมะละกอสกุถือเป็นยาระบายอ่อน ๆ  
ช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด หรือโรคเลือด
ออกตามไรฟัน และยังมีส่วนช่วยในการ
ป้องกันการเกิดโรคนิ่วในระบบทางเดิน
ปัสสาวะได้ และอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูล
อิสระหลายชนิด ซึ่งมีส่วนช่วยให้สุขภาพ
แข็งแรง ช่วยชะลอวัย และบ�ารุงผิวพรรณให้
เปล่งปลั่ง สดใส
      กินมะละกออย่างไรให้ได้ประโยชน์   
สูงสุด  ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนา

รังสรรค์ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข
นายกสมาคมเวชศาสตร ์ป ้องกันแห ่ ง
ประเทศไทย  และสมาชิกสภากรุงเทพมหา
นคร ได ้เผยเคล็ดลับกินมะละกอให้ได ้
ประโยชน์สูงสุดมาว่า ควรเลือกมะละกอ
ที่มีลักษณะแก่จัดแต่ไม่สุกจัด กล่าวคือให้
เลือกมะละกอสีเหลืองอมเขียว เนื้อเรียบ 
ขั้วยังดูสด ไม่แห้ง และเลือกมะละกอที่มีน�้า
หนักมาก เพราะจะเป็นมะละกอที่คงคุณค่า
ทางสารอาหารไว้เยอะ เนื้อเยอะ และแน่น
กว่า นอกจากนี้การหั่นมะละกอควรเลือก
หั่นแค่เพียงส่วนท่ีจะกิน อย่าปอกท้ังลูก 
เพราะหากกินไม่หมดคุณค่าทางสารอาหาร
มะละกอก็จะลดน้อยลงไปด้วย ที่ส�าคัญให้
ล้างมะละกอก่อนหั่นและปอกเปลือก และ
เม่ือปอกเปลือกมะละกอแล้วไม่จ�าเป็นต้อง
น�ามาล้างน�้าซ�้าอีก เพราะจะท�าให้รสชาติ
มะละกอเพี้ยนไป จืด และไม่อร่อย ทั้งนี้
หากใครอยากลองรสชาติการกินมะละกอ
แบบใหม่ๆ ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริ
วนารังสรรค์ ยังแนะน�าให้บีบมะนาวลงใน
เนื้อมะละกอเล็กน้อยเพื่อเพิ่มวิตามินซี ซึ่งก็
จะได้รสชาตเิปรีย้วๆ อมหวานและกลิน่หอม
ของมะนาวและมะละกอไปด้วย อร่อยไปอีก
แบบหนึ่งเลยล่ะ

    

          มะละกอมีประโยชน์มากมายก็จริง
แต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทาน คือไม่
ควรรับประทานในปริมาณท่ีมากจนเกินไป 
เพราะเสี่ยงต่อการท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ตามมาได้ เช่น ผวิเหลอืง  เบ่ืออาหาร เซือ่งซมึ 
นอนไม่หลบั หลกีเลีย่งไม่ให้ผิวหนงัสัมผัสกบั
ยางมะละกอ เพราะอาจเสีย่งท�าให้เกดิปัญหา
ต่อผวิหนงัได้ ส�าหรบัคณุแม่ต้ังครรภ์นัน้ ควร
หลีกเลี่ยงการรับประทานมะละกอเพราะมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ช้ีให้เห็นว่า สาร
เคมีพาเพนท่ีอยู่ในมะละกออาจเป็นพิษต่อ
ทารกน้อยในครรภ์ได้ รวมทั้งอาจท�าให้เกิด
ภาวะพิการแต่ก�าเนิด ดังนั้นหากคุณแม่ตั้ง
ครรภ์ควรปรกึษาแพทย์ก่อนเพือ่ปลอดภยัทัง้
คุณแม่และทารกในครรภ์ ส�าหรับผู้ป่วยโรค
เบาหวานควรระมัดระวังในการรับประทาน
มะละกอ เพราะอาจส่งผลท�าให้ระดับน�า้ตาล
ในเลือดได้ ดังนั้นก่อนรับประทานมะละกอ 
ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเช็คและควบคุมระดับ
น�้าตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
     ที่มา : https://health.kapook.com
            https://www.honestdocs.co/ 
           the-benefits-of-papaya   

พบ...บรรณาธิการ


