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วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันสหกรณ์แห่งชาติ

ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์
ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญ
ก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ ส�ำหรับประเทศไทย
เมือ่ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรน�ำวิธกี ารสหกรณ์
เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความ
ยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้กอ่ ตัง้ สหกรณ์แห่งแรก
คือ สหกรณ์วดั จันทร์ ไม่จำ� กัดสินใช้ ณ ต�ำบลวัดจันทร์ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์
(พระองค์แรก) รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์ เครดิต
แบบไรฟ์ไฟเซน ทีไ่ ด้รบั ความส�ำเร็จมาแล้วใน อินเดีย และพม่า
ซึง่ ทัง้ สองประเทศได้สง่ คนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี และ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
ก�ำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์
แห่งชาติ “
รัฐและหน่วยงานสหกรณ์ไทยได้รว่ มจัดงาน “วันสหกรณ์
แห่งชาติ” ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ร่วมร�ำลึกถึงพระมหากรุณา
คุณขององค์ผใู้ ห้กำ� เนิด“สหกรณ์” พระองค์ทา่ นไม่ใช่เป็นเพียง
ผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น แต่เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย”
ยังเป็นผูป้ พู นื้ ฐานและทรงเป็นก�ำลังส�ำคัญในการเผยแพร่และ
จัดตัง้ ขยายกิจการการสร้างความผาสุกแก่ประชาชนเพือ่ การ
กินดีอยู่ดี

บิดาสหกรณ์โลก บุคคลแรกที่สอนให้คนทั่วไปรู้จักค�ำว่า
“สหกรณ์” คือ โรเบอร์ต โอเวน ( Robert Owen ) ชาว
อังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ก�ำเนิด การสหกรณ์ขึ้นในโลก และ
ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการสหกรณ์
โอเวนเสนอให้จัดตั้ง “ชมรมสหกรณ์” (Co-operative
Community) ให้ชมรมสหกรณ์นี้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
ใช้เองโดยไม่ใช้เครื่องจักรทรัพย์สินของชมรม เป็นของส่วน
รวม เพือ่ มิให้สภาพนายทุนปะปนอยูใ่ นชมรม การจัดตัง้ ชมรม
สหกรณ์นี้ จะต้องใช้เงินทุนและที่ดินเป็นจ�ำนวนมากและ
โอเวนก็ได้พยายามเผยแพร่แผนการจัดตั้งชมรมสหกรณ์เพื่อ
ให้คนทัว่ ไปได้เข้าใจสหกรณ์ในฐานะสมาคมเพือ่ เศรษฐกิจ แต่
โอเวนยังไม่สามารถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ในประเทศอังกฤษได้
เพราะมีปญ
ั หาเกีย่ วกับสภาพสังคมในสมัยนัน้ โอเวนจึงได้เดิน
ทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา และทดลองจัดตัง้ ชมรมสหกรณ์
ขึน้ เป็นครัง้ แรกทีน่ วิ ฮาโมนี รัฐอินเดียนา ในปี พ.ศ.2368 ให้
ชื่อว่า นิวฮาโมนี (New armony) แต่ได้ล้มเลิกไปในระยะ
เวลาต่อมา เนื่องจากไม่ได้คัดเลือกสมาชิกและไม่มีกิจกรรม
เพียงพอให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยว
กับการปกครองและศาสนาอย่างไรก็ตามแนวความคิดของ
โอเวนก็มีอิทธิพลต่อนักปฏิรูปทางเศรษฐกิจ เขาได้ให้แนว
ความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างมนุษย์ ในอันที่
จะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยกมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น
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ประธานอาเซียน ประธานอาเซียนเป็น
ต�ำแหน่งสูงสุดของอาเซียน โดยผู้น�ำประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนต้องผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกัน
เป็นวาระละ ๑ ปี สลับกันไปเรื่อย ๆ ต�ำแหน่ง
นี้นอกจากจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่ ๆ
ของอาเซี ย นแล้ ว ต้ อ งรั้ ง ต� ำ แหน่ ง ตามกลไก
ทุกส่วนของอาเซียนด้วย เช่น เป็นประธาน
มนตรีประสานงานอาเซียน เป็นประธานมนตรี
ประชาคมอาเซียนคณะต่าง ๆ ตลอดจนเป็น
ประธานผู้แทนถาวรประจ�ำอาเซียน
ส�ำหรับปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๒) ประเทศ
ไทยเป็นประธานอาเซียน โดย พลเอกประยุทธ์
จั น ทร์ โ อชา ในภาพรวมของการด� ำ เนิ น
งานประสบความส�ำเร็จ ได้รับค�ำชื่นชมจาก
ประเทศสมาชิ ก สมาคมอาเซี ย น ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ (ASEAN
Summit 35) ไทยส่งมอบต�ำแหน่งให้กับ
เวียดนาม เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดย
มี นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
เป็นผู้รับมอบต�ำแหน่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธาน
อาเซียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) นับว่าเป็นการปฎิบัติ
หน้าทีใ่ นต�ำแหน่งประธานอาเซียนของเวียดนาม
เป็นครั้งที่ ๒ เวียดนามประกาศแนวคิดหลัก
(Theme) คือ “Cohesive and Responsive”
มุง่ กระชับความร่วมมือในภูมภิ าค และยกระดับ
ความสามารถในการปรับตัวของอาเซียนให้เท่า
ทันต่อสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลก
ในโอกาสที่รับไม้ต่อจากไทย นายเหวียน
ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวว่า ตน
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ประธานอาเซียน
ต่ อ จากประเทศไทยที่ ไ ด้ จั ด งานได้ อ ย่ า งสม
เกียรติ และขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย
่ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ของไทย ที่สามารถท�ำหน้าที่ประธานอาเซียน
ได้อย่างเยี่ยมยอด เวียดนามจะน�ำแนวคิดที่
ประเทศไทยใช้ในการจัดงานประชุมอาเซียนปี
นี้นั่นคือการพัฒนาความร่วมมืออย่างยั่งยืน ไป
สานต่อทั้งส�ำหรับอาเซียนและเวียดนาม จาก
นี้ไป ประชาคมอาเซียนจะมีความเป็นชุมชน
และเรายังมีความพยายามเป็นเท่าตัวในการที่
จะเชื่อมภูมิภาคเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะผงาดใน
เวทีโลก ความแน่นแฟ้นและความผูกพันที่เรา
มีระหว่างกันไม่เคยมีความส�ำคัญมากเช่นนี้มา
ก่อน ทัง้ ในการวางกลยุทธ์ดา้ นเศรษฐกิจ รวมถึง
ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศที่ต้องคง
อยู่ไว้ ซึ่งเรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะ
ส่งเสริมความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่สิ่งที่
ส�ำคัญยิ่งกว่า คือการรวมตัวมีเอกภาพระหว่าง

กัน รวมถึงการท�ำให้อาเซียนมีความสัมพันธ์บน
เวทีโลก และ 3C ทีน่ ายกรัฐมนตรีของไทยได้พดู
ถึงบนเวที ทัง้ Continuity Complementarity
และ Creativity เป็นสิ่งที่เราได้ศึกษามาหมด
แล้ว ในโลกทีเ่ ทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว และมีความไม่แน่นอนอย่างมาก ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละ
ประเทศ การที่ทุกพวกเรามีการต้านทานต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่รอบตัวเรานั้น เป็น
หัวข้อหลักของเราในปีหน้า ขณะที่ประชาคม
ของเราเติบโตขึ้น พร้อมกับต้องตอบสนองสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่รอบตัวเรา และรับมือกับ
ความท้าทายที่เกิดขึ้น
เวียดนามหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความ
ร่วมมือจากสมาชิกอาเซียน ส�ำหรับแนวคิดหลัก
ในการที่จะด�ำเนินการเป็นประธานอาเซียนต่อ
ในปี ๒๐๒๐ อาเซียนเติบโตอย่างมากในรอบ 5
ทศวรรษที่ผ่านมา และสามารถรับมือกับสิ่งที่
เข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งของเรา ความเป็น
ชุมชนของอาเซียนเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้เราก้าว
มาสูจ่ ดุ นีไ้ ด้ และขอต้อนรับทุกคนเข้าสูเ่ วียดนาม
ในปีที่เราเป็นประธานอาเซียน
หลังจากทีเ่ วียดนามรับมอบต�ำแหน่งประธาน
อาเซียน เมือ่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นาย
Nguyen Quoc Dung รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และเลขาธิการคณะ
กรรมการอาเซียนแห่งชาติเวียดนาม ปี ๒๕๖๓
ได้กล่าวเน้นย�้ำถึงประเด็นส�ำคัญในการด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ประธานอาเซี ย นของเวี ย ดนาม ปี
๒๕๖๓ ณ งานแถลงข่าวนานาชาติเกี่ยวกับการ
เป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม ปี๒๕๖๓
กรุงฮานอย สรุปได้ดังนี้
๑. ปี ๒๕๖๓ จะเป็นปีที่ส�ำคัญของอาเซียน
ในการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการสร้าง
ประชาคมอาเซียนระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๘
และครบรอบ ๒๕ ปี การเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนของเวียดนาม
๒. เวียดนามได้เลือกใช้แนวคิด “เชื่อมโยง
และตอบสนอง (Cohesive and Responsive)”
ในการเป็นประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๓ เพื่อตอบ
สนองต่อความท้าทายที่เกิดจากการพัฒนาของ
สังคมโลกในปัจจุบัน รวมทั้งจะสร้างประชาคม
อาเซียนให้แข็งแกร่งและเชื่อมโยงระหว่างกัน
มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยผลการด�ำเนินงานที่ผ่าน
มาของอาเซียน พร้อมกับเน้นย�้ำประเด็นส�ำคัญ
๕ ข้อ ดังนี้
- ประการแรก เวียดนามจะส่งเสริมบทบาท
และการมีสว่ นร่วมของอาเซียนในด้านการรักษา
สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพใน
วิทยาลัยการปกครอง

ภูมภิ าค โดยยึดหลักการเสริมสร้างความสามัคคี
และความร่วมมือภายในภูมิภาค เพื่อรับมือต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค
- ประการที่สอง ส่งเสริมความเชื่อมโยง
และการปรั บ ตั ว ในภู มิ ภ าค น� ำ โอกาสและ
ความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ มาปรับใช้อย่างเหมาะ
สม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม
อย่างยั่งยืนและทั่วถึง ลดช่องว่างการพัฒนา
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง และเพิ่ม
การบริการสังคมแก่ประชากรกลุ่มเปราะบาง
(vulnerable groups)
- ประการที่สาม สร้างความตระหนักรู้ให้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน
ผ่านการสร้างค่านิยมร่วมของอาเซียน และส่ง
เสริมให้เป็นที่นิยม
- ประการที่สี่ สนับสนุนความร่วมมือ
ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนานา
ประเทศทัว่ โลก และส่งเสริมบทบาทของอาเซียน
ในการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก
- ประการที่ห้า พัฒนาวิธีการปรับตัวและ
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของอาเซียน รวม
ถึงการปรับโครงสร้างของอาเซียน
๓. ในระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
อาเซียน ปี ๒๕๖๓ เวียดนามจะจัดการประชุม
และกิจกรรมต่าง ๆ กว่า ๓๐๐ รายการ เช่น
การประชุ ม สุ ด ยอดในช่ ว งเดื อ นเมษายน
พฤศจิกายน การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา
อาเซียน ในเดือนสิงหาคม รวมถึงการประชุม
อื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือสามเสาหลัก ได้แก่
เสาการเมืองและความมัน่ คง เสาเศรษฐกิจ และ
เสาสังคมและวัฒนธรรม
เวียดนามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วถึงแม้วา่ เศรษฐกิจของโลกจะชะลอตัวแต่
ด้วยความได้เปรียบหลาย ๆ ด้าน เช่น ความมี
เสถียรภาพของรัฐบาล มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพลังงาน และแร่ธาตุ
เช่น การมีแหล่งนาํ้ มันดิบ กระจายอยูท่ วั่ ทุกภาค
นโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศ ด้วยศักยภาพ
เหล่านี้น่าจะท�ำให้เวียดนามน�ำพาประชาคม
อาเซียนด�ำเนินไปสู่การเชื่อมโยงและตอบสนอง
สู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก :www.mfa.go.th
		
: www.vovworld.vn
: www.aseanthai.net
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันชัน
้ นําในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครอง เชิงพื้นที่เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”

วันที่ 20 ธันวาคม 2562
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอำ�เภองานทะเบียนและ
บัตร ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 27-28/2563 โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำ�พูน
มอบหมายให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำ�พูน

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 36/2563 โดยมี
นายมะลิ มานะศิริมัน ผู้อำ�นวยการโครงการฯ กล่าวรายงาน และมีคณะวิทยากรโครงการฯ
ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อำ�เภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน

ต่อหน้า ๕

วิทยาลัยการปกครอง

๕
วันที่ 6 มกราคม 2563
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการปกครอง
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ัใหญ่

บ้าน รุน่ ที่ 34-35/2563 โดยมีนายบัณฑูร นริศรางกูร ผูอ้ ำ� นวย
การส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม รักษาราชการ
แทนอธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2562
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (ปลัดอ�ำเภอ) และ
ต�ำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ร้อยต�ำรวจโท ภพชนก
ชลานุเคราะห์ ผูอ้ ำ� นวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่า่ วรายงาน และ
มีนายบัณฑูร นริศรางกูร ผู้อ�ำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรม รักษาราชการแทนอธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ วิทยาลัยการปกครอง อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยการปกครอง
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วิทยาลัยการปกครอง
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ยี่โถ...

ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“เจาะจุดแข็ง“

เขียนโดย MARCUS BUCKINGHAM
จัดพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์

หนังสือเล่มนี้ ได้แนะนำ�แนวทางในการค้นหาพรสวรรค์และ
จุดแข็งของคุณ พร้อม ๆ กับวิธีการประยุกต์ใช้ เพื่อความสำ�เร็จใน
ชีวิตส่วนตัวและการทำ�งาน ซึ่งหลักสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จและ
ความสุขอย่างใหญ่หลวงคือ การใช้จุดแข็งของตนเอง ไม่ใช่การ
แก้ไขจุดอ่อน ก้าวแรกก็คือการรู้ว่าคุณมีจุดแข็งใดบ้าง ซึ่งหนังสือ
เล่มนี้จะบอกวิธีที่ทรงพลังและแม่นยำ�ในการค้นพบจุดแข็งของคุณ
คืออะไร...

“คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำ�ยุคใหม่”
เขียนโดย อัจฉรา จุ้ยเจริญ
จัดพิมพ์ แอคคอมแอนด์อิมเมจ

ถ้าจะเปรียบผู้บริหารหรือผู้นำ� กับนักกีฬาก็คงจะไม่ผิด ที่
ทั้งสองกลุ่มต้องมีความสามารถเฉพาะตัวและต้องมีการฝึกฝนอยู่
ตลอดเวลา ร่วมกับการมีโค้ชที่เก่ง จึงจะประสบความสำ�เร็จ แต่เรา
มักจะได้ยินเรื่องการมีโค้ชเฉพาะในส่วนของนักกีฬามากกว่า ทั้ง ๆ
ที่โดยความเป็นจริงแล้ว ผู้นำ�หรือผู้บริหารก็จำ�เป็นต้องมีโค้ชเช่นกัน
เพื่อพัฒนาและดึงเอาศักยภาพของผู้นำ�ออกมาใช้ให้เต็มที่ อันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร

“Vivo I’Italiano สนุกกับภาษาอิตาลี”
เขียนโดย วรพล ผสมทรัพย์
จัดพิมพ์ ทัช พับลิเคชั่นส

ภาษาในโลกนี้ ล้วนมีเสน่ห์ น่าศึกษาเรียนรู้ทั้งสิ้น ภาษา
อิตาเลียน เป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจ มีความไพเราะและมีลักษณะ
เฉพาะตัวว่ากันว่า ภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาพูดที่มีความไพเราะเป็น
อันดับหนึ่งของโลก หนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานให้การเรียนรู้ภาษา
อิตาเลียนเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่แกรมมาร์พื้นฐาน คำ�ศัพท์ แถมพ่วง
ด้วยความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจมากมายตลอดทั้งเล่ม
วิทยาลัยการปกครอง
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สารัตถะ

พบ...บรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมาย
ข่าววิถีธัญบุรีทุกท่านครับ ส�ำหรับ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นอกจาก
จะเป็ น ช่ ว งเดื อ นแห่ ง ความรั ก
หรือเทศกาลวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14
กุมภาพันธ์ของทุกปีแล้ว ยังมีวันที่
ส�ำคัญของชาวพุทธคือวันมาฆบูชา
ซึ่งตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ในส่ ว นกลางมี ก ารศึ ก ษาอบรม
หลั ก สู ต รปลั ด อ� ำ เภอ หลั ก สู ต ร
เสมียนตราอ�ำเภอ และหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ปกครอง และที่ศูนย์การ
เรียนรูแ้ ละฝึกอบรมภาคเหนือและ
ภาคใต้ มีการศึกษาอบรมหลักสูตร
ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นตามมติ ค ณะ
รัฐมนตรี
สุดท้ายนี้กอง บก.จดหมาย
ข่าววิถีธัญบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หากท่านผู้อ่านหรือบุคลากรของ
กรมการปกครองมีข้อคิดเห็น คำ�
แนะนำ�ประการใด กอง บก. ยินดี
น้อมรับมาปรับปรุงพัฒนาการจัด
ทำ�จดหมายข่าว เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรีย นรู้ แ ละแลกเปลี่ยนข้อมูลอีก
ช่องทางหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายบรรจบ จันทรัตน์
บรรณาธิการ

สมุนไพรลดไขมันในเลือด

ปัจจุบันโรคภาวะไขมันใน
เลือดสูง เป็นปัญหาสุขภาพที่
พบได้บ่อย โดยส่วนใหญ่มักเกิด
จากพฤติกรรมการกิน ทีส่ ง่ ผลให้
เกิดโรค เช่น การรับประทานของ
มันของทอด การสูบบุหรี่จัด ดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จดั ไม่ออก
ก�ำลังกาย ความเครียด รวมถึง
ผู้ที่มีปัญหาเรื่องความอ้วน เมื่อ
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
มีภาวะไขมันในเลือดสูง ก็จะได้
รับยาลดไขมันมาให้รับประทาน
และต้ อ งรั บ ประทานอย่ า งต่ อ
เนื่องจนกว่าระดับไขมันในเลือด
จะอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่นอกจาก
ยาลดไขมันแล้ว หลาย ๆ คน
อาจนึกไม่ถึง ว่ามีสมุนไพรใกล้
ตัวหลายชนิดที่สามารถช่วยลด
ไขมั น ในเลื อ ดได้ ขอแนะน� ำ
สมุ น ไพรลดไขมั น ในเลื อ ดให้
รู้จัก ได้แก่
กระเจี๊ยบแดง จัดว่าเป็น
ห นึ่ ง ใ น ส มุ น ไ พ ร ล ด ไข มั น
นอกจากจะช่ ว ยลดระดั บ ไข
มันเลว (LDL) ได้แล้ว ยังช่วย
เพิ่ ม ระดั บ ไขมั น ดี (HDL) ได้
ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น กระเจี๊ยบ
แดงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
กระเทียม เป็นสมุนไพรที่มี
สรรพคุ ณ ในการลดไขมั น แต่
ด้ ว ยความที่ ก ระเที ย มมี ก ลิ่ น
ฉุน หลายคนจึงไม่ชอบ แต่ด้วย
ความที่กระเทียมมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายมากมาย เช่น ลดอาการ
จุกเสียดแน่นท้อง ช่วยลดการ
ดูดซึมของคอเลสเตอรอลจาก
ล�ำไส้เล็กสู่กระแสเลือด ช่วยต่อ
ต้านการก่อตัวของไขมันอุดตัน
ในหลอดเลื อ ด ช่ ว ยลดระดั บ
ไขมั น เลวในเลื อ ด ลดระดั บ
ไตรกลีเซอไรด์ และเพิ่มระดับ
ของไขมันดี ซึง่ ช่วยลดความเสีย่ ง
ต่อการเป็นโรคระบบหลอดเลือด
หัวใจได้
ขิง จัดว่าเป็นหนึง่ ในสมุนไพร
ลดไขมันทีม่ ฤี ทธิร์ อ้ น มีสรรพคุณ
ลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดี
เช่นกัน แนะน�ำให้รับประทาน
ขิงแบบสด ๆ พร้อมมื้ออาหาร
หรืออาจจะฝานเหง้าขิงสดมา

ต้มกับน�้ำ ใช้ส�ำหรับจิบเป็นชา
ขิงเหมือนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ทั่วไปก็ได้
ดอกค�ำฝอย มีสรรพคุณ
ลดไขมันป้องกันการเกิดไขมัน
อุ ด ตั น ในเลื อ ดได้ เพราะดอก
ค�ำฝอยมีกรดไลโนเลอิค อยู่ใน
ปริ ม าณมาก โดยกรดชนิ ด นี้
จะมีปฏิกิริยากับไขมันในเลือด
จากนั้นจะก�ำจัดไขมันออกทาง
ปัสสาวะและอุจจาระ ท�ำให้
ไขมันในร่างกายลดน้อยลง
ไมยราบ เป็นสมุนไพรลด
ไขมั น ที่ ห ลายคนมั ก เข้ า ใจผิ ด
ว่ า เป็ น เพี ย งวั ช พื ช ที่ ไร้ คุ ณ ค่ า
แต่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว ไมยราบเป็ น
สมุนไพรทีเ่ ปีย่ มไปด้วยสรรพคุณ
ทางยามากมาย เช่น ช่วยแก้
อาการไอ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ
ล ด ร ะ ดั บ เ ค อ เ ล ส เ ต อ ร อ ล
ช่วยรักษาอาการหลอดลม และ
กระเพาะอาการอั ก เสบเรื้ อ รั ง
และยังช่วยควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดได้ วิธีการรับประทาน
ไมยราบ ท� ำ โดยการน�้ ำ ต้ น
ไมยราบทั้งต้นมาต้มกับน�้ำแล้ว
น�ำมาจิบบ�ำรุงร่างกายเหมือนกับ
เครื่องดื่มชาทั่วไป
มะเขือยาว มีสรรพคุณลด
ไขมันในเส้นเลือดลงได้ นอกจาก
นี้ยังพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
มะเขือยาวคือ ต้านเชือ้ แบคทีเรีย
ต้านไวรัส ลดการอักแสบ ขับ
ปั ส สาวะ แก้ ชั ก ลดความดั น
โลหิตสูง ลดอัตราการเต้นของ
หัวใจ การดื่มน�้ำมะเขือยาวทุก
วันช่วยลดระดับไขมันในเลือด
และเสริมสร้างความแข็งแรงของ
หลอดเลือดได้
ถั่วลันเตา เป็นพืชที่มี
โปรตีนสูงแต่ให้ไขมันต�่ำ จัดเป็น
อีกหนึ่งสมุนไพรไทยลดไขมันได้
และถั่วลันเตาเป็นพืชตระกูลถั่ว
จึงท�ำให้มีสารอาหารต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาก
มาย โดยเฉพาะวิตามินบี 2 และ
สารไนอะซิน
เสาวรส เป็ น ผลไม้ ที่ มี
ประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้าน
ในเสาวรสมี วิ ต ามิ น ซี ม ากกว่ า

มะนาวและยังค้นพบด้วยว่าใน
เมล็ดของเสาวรสมีสาร Albumin homologous protein ที่
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อราได้เป็นอย่างดี ช่วย
ท�ำให้ความดันโลหิตปกติ
เห็ดฟาง เป็นอาหารใน
กลุ ่ ม สี ข าวที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ
ร่างกายมาก อุดมด้วยโปรตีน
คาร์ โ บไฮเดรต มี ไ ขมั น ต�่ ำ
พลังงานน้อย และยังมีวิตามิน
และแร่ธาตุหลายชนิด มีงานวิจยั
มากมายทีพ่ บว่า การบริโภคเห็ด
เป็นประจ�ำจะช่วยลดไขมันใน
เลือดและลดคอเลสเตอรอลได้
กลไลการลดไขมันอาจเกิดจาก
เส้นใยปริมาณสูงในเห็ดช่วยดูด
ซับ และขัดขวางการดูดซึมไขมัน
ในทางเดินอาหาร
ที่มาข้อมูล : สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

