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 วันสหกรณ์แห่งชาติ

     
     วันสหกรณ์แห่งชาติ   ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี สืบเน่ืองมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญ
ก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ  ส�าหรับประเทศไทย
เม่ือ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรฐั เหน็สมควรน�าวธิกีารสหกรณ์ 
เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความ
ยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร
      พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสรมิให้ก่อต้ังสหกรณ์แห่งแรก
คอื สหกรณ์วดัจันทร์ ไม่จ�ากดัสนิใช้ ณ ต�าบลวดัจนัทร์ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ 
(พระองค์แรก)  รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวัน
ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์ เครดิต
แบบไรฟ์ไฟเซน ทีไ่ด้รบัความส�าเรจ็มาแล้วใน อนิเดยี และพม่า 
ซึง่ทัง้สองประเทศได้ส่งคนไปศกึษาจากประเทศเยอรมน ีและ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
ก�าหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์
แห่งชาติ “
        รฐัและหน่วยงานสหกรณ์ไทยได้ร่วมจัดงาน “วนัสหกรณ์
แห่งชาต”ิ ขึน้เป็นประจ�าทุกปี เพือ่ร่วมร�าลกึถงึพระมหากรุณา
คณุขององค์ผูใ้ห้ก�าเนดิ“สหกรณ์” พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเพยีง
ผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น แต่เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” 
ยงัเป็นผูป้พูืน้ฐานและทรงเป็นก�าลงัส�าคญัในการเผยแพร่และ
จัดตัง้ขยายกจิการการสร้างความผาสกุแก่ประชาชนเพ่ือการ
กินดีอยู่ดี 

บิดาสหกรณ์โลก  บุคคลแรกที่สอนให้คนทั่วไปรู้จักค�าว่า 
“สหกรณ์” คือ โรเบอร์ต โอเวน ( Robert Owen ) ชาว
อังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ก�าเนิด การสหกรณ์ขึ้นในโลก และ
ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการสหกรณ์
     โอเวนเสนอให้จัดตั้ง “ชมรมสหกรณ์” (Co-operative 
Community) ให้ชมรมสหกรณ์นี้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
ใช้เองโดยไม่ใช้เคร่ืองจักรทรัพย์สินของชมรม  เป็นของส่วน
รวม เพ่ือมใิห้สภาพนายทุนปะปนอยูใ่นชมรม การจดัตัง้ชมรม
สหกรณ์นี้   จะต้องใช้เงินทุนและที่ดินเป็นจ�านวนมากและ
โอเวนก็ได้พยายามเผยแพร่แผนการจัดต้ังชมรมสหกรณ์เพื่อ
ให้คนทัว่ไปได้เข้าใจสหกรณ์ในฐานะสมาคมเพือ่เศรษฐกิจ แต่
โอเวนยังไม่สามารถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ในประเทศอังกฤษได้
เพราะมปัีญหาเกีย่วกบัสภาพสงัคมในสมยันัน้ โอเวนจงึได้เดนิ
ทางไปประเทศสหรฐัอเมรกิา และทดลองจดัต้ังชมรมสหกรณ์
ขึน้เป็นคร้ังแรกทีน่วิฮาโมนี รัฐอนิเดียนา ในปี พ.ศ.2368 ให้
ชื่อว่า นิวฮาโมนี  (New armony) แต่ได้ล้มเลิกไปในระยะ
เวลาต่อมา เนื่องจากไม่ได้คัดเลือกสมาชิกและไม่มีกิจกรรม
เพียงพอให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยว
กับการปกครองและศาสนาอย่างไรก็ตามแนวความคิดของ
โอเวนก็มีอิทธิพลต่อนักปฏิรูปทางเศรษฐกิจ เขาได้ให้แนว
ความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างมนุษย์ ในอันที่
จะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยกมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น

                            ที่มา : https://guru.sanook.com



๓

วิทยาลัยการปกครอง

มองอาเซียน

๓๖๐ องศา

    ประธานอาเซียน ประธานอาเซียนเป็น
ต�าแหน่งสูงสุดของอาเซียน โดยผู้น�าประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนต้องผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกัน
เป็นวาระละ ๑ ปี สลับกันไปเรื่อย ๆ ต�าแหน่ง
นี้นอกจากจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่ ๆ  
ของอาเซียนแล้วต้องรั้งต�าแหน่งตามกลไก
ทุกส่วนของอาเซียนด้วย เช่น เป็นประธาน
มนตรีประสานงานอาเซียน เป็นประธานมนตรี
ประชาคมอาเซียนคณะต่าง ๆ ตลอดจนเป็น
ประธานผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน
       ส�าหรับปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๒) ประเทศ
ไทยเป็นประธานอาเซียน โดย พลเอกประยุทธ์  
จันทร ์โอชา  ในภาพรวมของการด�าเนิน
งานประสบความส�าเร็จ   ได้รับค�าชื่นชมจาก
ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน   ในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๕ (ASEAN 
Summit 35)  ไทยส่งมอบต�าแหน่งให้กับ
เวียดนาม เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  โดย
ม ีนายเหวยีน ซวน ฟกุ นายกรัฐมนตรเีวยีดนาม
เป็นผู้รับมอบต�าแหน่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธาน
อาเซียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) นับว่าเป็นการปฎิบัติ
หน้าทีใ่นต�าแหน่งประธานอาเซียนของเวยีดนาม
เป็นครั้งที่ ๒ เวียดนามประกาศแนวคิดหลัก 
(Theme) คือ “Cohesive and Responsive” 
มุง่กระชบัความร่วมมอืในภมูภิาค และยกระดบั
ความสามารถในการปรับตัวของอาเซียนให้เท่า
ทันต่อสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลก
     ในโอกาสที่รับไม้ต่อจากไทย  นายเหวียน 
ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวว่า ตน
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ประธานอาเซียน
ต่อจากประเทศไทยที่ได้จัดงานได้อย่างสม
เกียรติ และขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย 
่ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ของไทย ที่สามารถท�าหน้าที่ประธานอาเซียน
ได้อย่างเยี่ยมยอด เวียดนามจะน�าแนวคิดที่
ประเทศไทยใช้ในการจัดงานประชุมอาเซียนปี
นี้นั่นคือการพัฒนาความร่วมมืออย่างย่ังยืน ไป
สานต่อทั้งส�าหรับอาเซียนและเวียดนาม จาก
นี้ไป ประชาคมอาเซียนจะมีความเป็นชุมชน 
และเรายังมีความพยายามเป็นเท่าตัวในการท่ี
จะเชื่อมภูมิภาคเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะผงาดใน
เวทีโลก ความแน่นแฟ้นและความผูกพันที่เรา
มีระหว่างกันไม่เคยมีความส�าคัญมากเช่นนี้มา
ก่อน ทัง้ในการวางกลยทุธ์ด้านเศรษฐกจิ รวมถงึ
ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศท่ีต้องคง
อยู่ไว้ ซึ่งเรามีความพยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะ
ส่งเสริมความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่สิ่งท่ี
ส�าคัญยิ่งกว่า คือการรวมตัวมีเอกภาพระหว่าง

กัน รวมถึงการท�าให้อาเซียนมีความสัมพันธ์บน
เวทโีลก และ 3C ท่ีนายกรฐัมนตรขีองไทยได้พดู
ถงึบนเวท ีทัง้ Continuity Complementarity 
และ Creativity เป็นส่ิงที่เราได้ศึกษามาหมด
แล้ว ในโลกทีเ่ทคโนโลยมีกีารเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และมีความไม่แน่นอนอย่างมาก ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละ
ประเทศ การที่ทุกพวกเรามีการต้านทานต่อส่ิง
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่รอบตัวเรานั้น เป็น
หัวข้อหลักของเราในปีหน้า ขณะที่ประชาคม
ของเราเติบโตขึ้น พร้อมกับต้องตอบสนองสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่รอบตัวเรา และรับมือกับ
ความท้าทายที่เกิดขึ้น
        เวยีดนามหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัความ
ร่วมมอืจากสมาชกิอาเซยีน ส�าหรบัแนวคดิหลกั
ในการที่จะด�าเนินการเป็นประธานอาเซียนต่อ
ในปี ๒๐๒๐ อาเซียนเติบโตอย่างมากในรอบ 5 
ทศวรรษที่ผ่านมา และสามารถรับมือกับส่ิงที่
เข้ามาทดสอบความแขง็แกร่งของเรา ความเป็น
ชุมชนของอาเซียนเป็นส่ิงส�าคัญที่ท�าให้เราก้าว
มาสูจุ่ดนีไ้ด้ และขอต้อนรบัทกุคนเข้าสูเ่วยีดนาม 
ในปีที่เราเป็นประธานอาเซียน
      หลงัจากทีเ่วยีดนามรบัมอบต�าแหน่งประธาน
อาเซยีน  เมือ่วันที ่๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ นาย 
Nguyen Quoc Dung รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ และเลขาธิการคณะ
กรรมการอาเซียนแห่งชาติเวียดนาม ปี ๒๕๖๓ 
ได้กล่าวเน้นย�้าถึงประเด็นส�าคัญในการด�ารง
ต�าแหน่งประธานอาเซียนของเวียดนาม ปี 
๒๕๖๓ ณ งานแถลงข่าวนานาชาติเกี่ยวกับการ
เป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม ปี๒๕๖๓  
กรุงฮานอย สรุปได้ดังนี้
     ๑. ปี ๒๕๖๓ จะเป็นปีที่ส�าคัญของอาเซียน
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�าเนินงานที่ผ่าน
มาของอาเซียน พร้อมกับเน้นย�้าประเด็นส�าคัญ 
๕ ข้อ ดังนี้
       - ประการแรก  เวยีดนามจะส่งเสรมิบทบาท
และการมส่ีวนร่วมของอาเซยีนในด้านการรกัษา
สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพใน

ภูมภิาค โดยยดึหลักการเสรมิสร้างความสามคัคี
และความร่วมมือภายในภูมิภาค เพื่อรับมือต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค
    - ประการที่สอง  ส่งเสริมความเชื่อมโยง
และการปรับตัวในภูมิภาค น�าโอกาสและ
ความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ มาปรับใช้อย่างเหมาะ
สม เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม
อย่างยั่งยืนและท่ัวถึง ลดช่องว่างการพัฒนา 
สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง และเพิ่ม
การบริการสังคมแก่ประชากรกลุ่มเปราะบาง 
(vulnerable groups)
        - ประการที่สาม  สร้างความตระหนักรู้ให้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน 
ผ่านการสร้างค่านิยมร่วมของอาเซียน และส่ง
เสริมให้เป็นที่นิยม
    - ประการที่สี่  สนับสนุนความร่วมมือ
ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนานา
ประเทศท่ัวโลก และส่งเสรมิบทบาทของอาเซียน
ในการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก 
       - ประการที่ห้า  พัฒนาวิธีการปรับตัวและ
ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของอาเซยีน รวม
ถึงการปรับโครงสร้างของอาเซียน
    ๓. ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่งประธาน
อาเซียน ปี ๒๕๖๓ เวียดนามจะจัดการประชุม
และกิจกรรมต่าง ๆ กว่า ๓๐๐ รายการ เช่น 
การประชุมสุดยอดในช ่วงเดือนเมษายน  
พฤศจิกายน การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา
อาเซียน ในเดือนสิงหาคม รวมถึงการประชุม
อื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือสามเสาหลัก ได้แก่ 
เสาการเมอืงและความมัน่คง เสาเศรษฐกจิ และ
เสาสังคมและวัฒนธรรม
   เวียดนามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วถงึแม้ว่าเศรษฐกจิของโลกจะชะลอตวัแต่
ด้วยความได้เปรียบหลาย ๆ ด้าน เช่น  ความมี
เสถียรภาพของรัฐบาล   มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพลังงาน และแร่ธาตุ 
เช่น การมแีหล่งน�า้มนัดบิ กระจายอยู่ท่ัวทุกภาค   
นโยบายเป็นมติรกบัทกุประเทศ   ด้วยศักยภาพ
เหล่านี้น่าจะท�าให้เวียดนามน�าพาประชาคม
อาเซียนด�าเนินไปสู่การเชื่อมโยงและตอบสนอง
สู่เป้าหมายที่วางไว้ได้                                                                                                                                      
                  เรียบเรียงโดย : นพพร  วีระกุล   
                              ข้อมูลจาก :www.mfa.go.th
  : www.vovworld.vn
                  : www.aseanthai.net
   

ตอน  ประธานอาเซียน ๒๐๒๐
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วิทยาลัยการปกครอง

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบนัชัน้นาํในการพฒันา
บุคลากรด้านการบูรณาการงาน
ปกครอง เชิงพื้นที่เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยนื”

รอบรั้ว วปค.

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมในหลักสูตรปลัดอ�าเภองานทะเบียนและ
บัตร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 27-28/2563  โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี
     

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน
มอบหมายให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน 
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 36/2563 โดยมี
นายมะลิ มานะศิริมัน ผู้อ�านวยการโครงการฯ กล่าวรายงาน  และมีคณะวิทยากรโครงการฯ 
ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อ�าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน 
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วันที่ 6 มกราคม 2563 
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการปกครอง
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ัใหญ่
บ้าน รุน่ที ่34-35/2563 โดยมนีายบัณฑูร นรศิรางกรู ผูอ้�านวย
การส่วนวางแผนและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม รกัษาราชการ
แทนอธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
     
   

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ 
รองอธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 
ต�าแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (ปลัดอ�าเภอ) และ
ต�าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ รุ่นท่ี 1 ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี   ร้อยต�ารวจโท ภพชนก 
ชลานเุคราะห์ ผูอ้�านวยการกองการเจ้าหน้าที ่กล่่าวรายงาน และ
มีนายบัณฑูร นริศรางกูร ผู้อ�านวยการส่วนวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรม รักษาราชการแทนอธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี
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 ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“เจาะจุดแข็ง“  
เขียนโดย MARCUS  BUCKINGHAM 
จัดพิมพ์  เนชั่นบุ๊คส์
 หนังสือเล่มนี้ ได้แนะนำาแนวทางในการค้นหาพรสวรรค์และ
จุดแข็งของคุณ พร้อม ๆ กับวิธีการประยุกต์ใช้ เพื่อความสำาเร็จใน
ชีวิตส่วนตัวและการทำางาน ซึ่งหลักสำาคัญที่นำาไปสู่ความสำาเร็จและ
ความสุขอย่างใหญ่หลวงคือ การใช้จุดแข็งของตนเอง ไม่ใช่การ
แก้ไขจุดอ่อน ก้าวแรกก็คือการรู้ว่าคุณมีจุดแข็งใดบ้าง ซึ่งหนังสือ
เล่มน้ีจะบอกวิธีท่ีทรงพลังและแม่นยำาในการค้นพบจุดแข็งของคุณ
คืออะไร...

“คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำายุคใหม่”
เขียนโดย  อัจฉรา  จุ้ยเจริญ  
จัดพิมพ์ แอคคอมแอนด์อิมเมจ
      ถ้าจะเปรียบผู้บริหารหรือผู้นำา กับนักกีฬาก็คงจะไม่ผิด ที่
ทั้งสองกลุ่มต้องมีความสามารถเฉพาะตัวและต้องมีการฝึกฝนอยู่
ตลอดเวลา ร่วมกับการมีโค้ชที่เก่ง จึงจะประสบความสำาเร็จ แต่เรา
มักจะได้ยินเรื่องการมีโค้ชเฉพาะในส่วนของนักกีฬามากกว่า ทั้ง ๆ 
ที่โดยความเป็นจริงแล้ว ผู้นำาหรือผู้บริหารก็จำาเป็นต้องมีโค้ชเช่นกัน
เพื่อพัฒนาและดึงเอาศักยภาพของผู้นำาออกมาใช้ให้เต็มที่ 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 คำาศัพท์ แถมพ่วง
ด้วยความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจมากมายตลอดทั้งเล่ม 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

 

สารัตถะ
     ปัจจุบันโรคภาวะไขมันใน
เลือดสูง เป็นปัญหาสุขภาพที่
พบได้บ่อย โดยส่วนใหญ่มักเกิด
จากพฤตกิรรมการกนิ ท่ีส่งผลให้
เกดิโรค เช่น การรบัประทานของ
มันของทอด การสูบบุหรี่จัด ดื่ม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จดั ไม่ออก
ก�าลังกาย ความเครียด  รวมถึง
ผู้ที่มีปัญหาเรื่องความอ้วน  เมื่อ
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
มีภาวะไขมันในเลือดสูง ก็จะได้
รับยาลดไขมันมาให้รับประทาน
และต้องรับประทานอย่างต่อ
เนื่องจนกว่าระดับไขมนัในเลอืด
จะอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิแต่นอกจาก
ยาลดไขมันแล้ว หลาย ๆ คน
อาจนึกไม่ถึง ว่ามีสมุนไพรใกล้
ตัวหลายชนิดที่สามารถช่วยลด
ไขมันในเลือดได้  ขอแนะน�า
สมุนไพรลดไขมันในเลือดให้
รู้จัก ได้แก่
     กระเจี๊ยบแดง  จัดว่าเป็น
ห นึ่ ง ใ น ส มุ น ไ พ ร ล ด ไข มั น 
นอกจากจะช ่วยลดระดับไข
มันเลว (LDL) ได้แล้ว ยังช่วย
เพิ่มระดับไขมันดี (HDL) ได้
ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น กระเจี๊ยบ
แดงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
   กระเทียม เป็นสมุนไพรที่มี
สรรพคุณในการลดไขมัน แต่
ด ้วยความที่กระเทียมมีกล่ิน
ฉุน หลายคนจึงไม่ชอบ แต่ด้วย
ความที่กระเทียมมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายมากมาย เช่น ลดอาการ
จุกเสียดแน่นท้อง  ช่วยลดการ
ดูดซึมของคอเลสเตอรอลจาก
ล�าไส้เล็กสู่กระแสเลือด ช่วยต่อ
ต้านการก่อตัวของไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือด ช่วยลดระดับ
ไขมันเลวในเลือด ลดระดับ
ไตรกลีเซอไรด์ และเพิ่มระดับ
ของไขมันด ีซึง่ช่วยลดความเส่ียง
ต่อการเป็นโรคระบบหลอดเลือด
หัวใจได้
      ขงิ จดัว่าเป็นหนึง่ในสมนุไพร
ลดไขมนัทีม่ฤีทธิร้์อน มสีรรพคุณ
ลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดี
เช่นกัน แนะน�าให้รับประทาน
ขิงแบบสด ๆ พร้อมม้ืออาหาร 
หรืออาจจะฝานเหง้าขิงสดมา

ต้มกับน�้า ใช้ส�าหรับจิบเป็นชา
ขิงเหมือนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ทั่วไปก็ได้
   ดอกค�ำฝอย  มีสรรพคุณ
ลดไขมันป้องกันการเกิดไขมัน
อุดตันในเลือดได้ เพราะดอก
ค�าฝอยมีกรดไลโนเลอิค อยู่ใน
ปริมาณมาก โดยกรดชนิดน้ี
จะมีปฏิกิริยากับไขมันในเลือด 
จากนั้นจะก�าจัดไขมันออกทาง
ปัสสาวะและอุจจาระ   ท�าให้
ไขมันในร่างกายลดน้อยลง
      ไมยรำบ  เป็นสมุนไพรลด
ไขมันท่ีหลายคนมักเข้าใจผิด
ว่าเป็นเพียงวัชพืชที่ไร ้คุณค่า
แต่แท้จริงแล้ว ไมยราบเป็น
สมนุไพรท่ีเป่ียมไปด้วยสรรพคุณ
ทางยามากมาย เช่น ช่วยแก้
อาการไอ ขบัเสมหะ ขบัปัสสาวะ 
ลด ระดั บ เ คอ เ ลส เ ตอ รอล 
ช่วยรักษาอาการหลอดลม และ
กระเพาะอาการอักเสบเรื้อรัง 
และยงัช่วยควบคมุระดบัน�า้ตาล
ในเลือดได้ วิธีการรับประทาน
ไมยราบ ท�าโดยการน�้ าต ้น
ไมยราบทั้งต้นมาต้มกับน�้าแล้ว
น�ามาจบิบ�ารงุร่างกายเหมอืนกบั
เครื่องดื่มชาทั่วไป
     มะเขือยำว มีสรรพคุณลด
ไขมนัในเส้นเลอืดลงได้ นอกจาก
นี้ยังพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
มะเขอืยาวคือ ต้านเช้ือแบคทเีรยี 
ต้านไวรัส ลดการอักแสบ ขับ
ปัสสาวะ แก้ชัก ลดความดัน
โลหิตสูง ลดอัตราการเต้นของ
หัวใจ  การดื่มน�้ามะเขือยาวทุก
วันช่วยลดระดับไขมันในเลือด 
และเสรมิสร้างความแขง็แรงของ
หลอดเลือดได้
     ถั่วลันเตำ   เป็นพืชที่มี
โปรตีนสูงแต่ให้ไขมันต�่า จัดเป็น
อีกหนึ่งสมุนไพรไทยลดไขมันได้ 
และถั่วลันเตาเป็นพืชตระกูลถั่ว
จึงท�าให้มีสารอาหารต่าง ๆ ที่ 
เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาก
มาย โดยเฉพาะวติามนิบี 2 และ
สารไนอะซิน
   เสำวรส  เป ็นผลไม ้ที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้าน  
ในเสาวรสมีวิตามินซีมากกว่า

มะนาวและยังค้นพบด้วยว่าใน
เมล็ดของเสาวรสมีสาร Albu-
min homologous protein ที่
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเช้ือราได้เป็นอย่างดี  ช่วย
ท�าให้ความดันโลหิตปกติ
       เห็ดฟำง  เป็นอาหารใน
กลุ ่มสีขาวที่มีประโยชน ์ต ่อ
ร่างกายมาก อุดมด้วยโปรตีน
คาร ์ โบไฮ เดรต มี ไขมันต�่ า 
พลังงานน้อย และยังมีวิตามิน
และแร่ธาตหุลายชนดิ มงีานวจิยั
มากมายท่ีพบว่า การบรโิภคเหด็
เป็นประจ�าจะช่วยลดไขมันใน
เลือดและลดคอเลสเตอรอลได้ 
กลไลการลดไขมันอาจเกิดจาก
เส้นใยปริมาณสูงในเห็ดช่วยดูด
ซบั และขดัขวางการดดูซมึไขมนั
ในทางเดินอาหาร
      ที่มาข้อมูล : สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข

สมุนไพรลดไขมันในเลือด

      สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมาย
ข่าววิถีธัญบุรีทุกท่านครับ ส�าหรับ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นอกจาก
จะเป็นช ่วงเดือนแห่งความรัก
หรือเทศกาลวาเลนไทน์ (Valen-
tine’s Day) ซึ่งตรงกับวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ของทุกปีแล้ว ยังมีวันที่
ส�าคัญของชาวพทุธคอืวนัมาฆบชูา
ซึ่งตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 และในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ 
ในส่วนกลางมีการศึกษาอบรม
หลักสูตรปลัดอ�าเภอ หลักสูตร
เสมียนตราอ�าเภอ และหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ปกครอง และที่ศูนย์การ
เรยีนรูแ้ละฝึกอบรมภาคเหนอืและ
ภาคใต้ มีการศึกษาอบรมหลกัสตูร
ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้านตามมติคณะ
รัฐมนตรี
         สุดท้ายนี้กอง บก.จดหมาย
ข่าววิถีธัญบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
หากท่านผู้อ่านหรือบุคลากรของ
กรมการปกครองมีข้อคิดเห็น ค�า
แนะน�าประการใด กอง บก. ยินดี
น้อมรับมาปรับปรุงพัฒนาการจัด
ท�าจดหมายข่าว เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลอีก
ช่องทางหนึ่ง ขอบคุณครับ

พบ...บรรณาธิการ

 นายบรรจบ จันทรัตน์
         บรรณาธิการ


