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 องค์กรต่างๆ ทั่วโลกล้วนแต่อัญเชิญพระราชด�าริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปเผยแพร่ในการจัดประชุมและสัมมนาระดับโลก เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความ

อดอยากของชาวโลก โดยการอ้างอิงถึงโครงการพระราชด�าริท่ีได้บรรลุผลส�าเร็จ

เป็นต้นแบบในการด�าเนนิการของภมูภิาคทีเ่ข้าร่วมปฎบิตักิาร และแม้เมือ่พระองค์เสดจ็

สู่สวรรคาลัยแล้ว พระอัจฉริยภาพยังปรากฏแก่สายตาชาวโลก ที่ประชุมสมัชชาแห่ง

องค์การสหประชาชาติ ได้จัดพิธีถวายการไว้อาลัยและกล่าวสดุดีพระปรีชาญาณ และ

พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาวไทยและชาวโลกอย่างสมพระเกียรติ

 “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็น
พระราชด�ารัสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 

ที่	9		ได้ทรงพระราชทานครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม	พ.ศ.

๒๕๑7	และได้รับความสนใจเป็นทีรู้่จกักนัอย่างแพร่หลาย	

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕4๐	 ในช่วงระยะเวลาของการเกิดวิกฤต

ทางการเงิน	(Financial	crisis)

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงอุทิศพระองค์ 

ในฐานะผู้น�าในการสร้างองค์ความรู้ให้พสกนิกรได้เรียนรู	้

และเกดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง	

ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะเร่ืองการเกษตร	 แต่ยังเปิดกว้างสู่ภาค

ธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ	ด้วย	ซึ่ง	สอ.ศธ.	ก็ได้น้อมน�าแนว

พระราชด�าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปด�าเนินงาน	 เพื่อ

ให้สมาชิกเกิดความมั่งคั่ง	 และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 โดยไม่เบียดเบียนใคร	 ซึ่งเป็น 

องค์ประกอบของการด�าเนนิชวีติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ 

พอเพียง

	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ ่งเน ้นความ 

พอประมาณ	 (Moderately)	 ซึ่งเป็นการยึดถือหลัก 

สายกลาง	 คือ	มัชฌิมาปฎิปทา	 ของพุทธศาสนา	 ซึ่ง

เป็นการสอนให้คนปฎิบัติโดยการละเว ้นการปฎิบัต ิ

ในส่ิงท่ีไม่ด	ีและให้ท�าด	ีท�าจติใจให้ผ่องแผ้ว	ความพอเพยีง

จากพระราชด�ารัสในหลวงมีหลักการสอดคล้องกับ 

พทุธศาสนา	ในองค์ประกอบ	3 ห่วง	คอื	ความพอประมาณ	

มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกันที่ดี	และ	2 เงื่อนไข	คือ	เงื่อนไขของ

ความรู	้และเงือ่นไขของคุณธรรม	ซึง่เป็นหลกัปฎบิตัิในการ

ด�าเนินชีวิตรวมท้ังการลงทุนทางธุรกิจท่ีมีจริยธรรม	และ	

ธรรมาภิบาลท่ีเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง	 สังคม	 และคน 

ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก	 	 	 	

  

เมื่อ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
พระราชทานวิถีแห่งความพอเพียง 
ตามหลักพุทธศาสนา

(ตอนจบ)

The Great King who Introduce the Sufficiency Concept 

Based on Buddhist Principle

รศ.ดร.เอื้อมพร  เธียรหิรัญ
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	 สาระส�าคญัของแนวพระราชด�ารัสเศรษฐกจิพอเพยีง

ตามหลกัพทุธศาสนา	คอื	การยดึมัน่ต่อการปฎบัิตติามทาง

สายกลาง

 3 ห่วง	คือ	ทางสายกลาง	ประกอบด้วย	ดังนี้
 ห่วงที่ 1	คือ	พอประมาณ	หมายถึง	พอประมาณใน

ทุกอย่าง	ความพอดีไม่มากหรอืว่าน้อยจนเกนิไป	โดยต้อง

ไม่เบียดเบียนตนเอง	หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน

 ห่วงที ่2	คอื	มเีหตผุล	หมายถึง	การตดัสินใจเกีย่วกบั 

ระดับของความพอเพียงนั้น	 จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนค�านึงถึง

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ	อย่างรอบคอบ

 ห่วงที่ 3	 คือ	 มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง	 หมายถึง	

การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ด้านการต่างๆ	ท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนในอนาคตท้ังใกล้และไกล

ที่มา : Sufficiency Economy Organisation, 1999

 2 เงื่อนไข		ประกอบด้วย
 เง่ือนไขที ่1	เงือ่นไขความรู้	คอื	มคีวามรอบรู้เกีย่วกบั	

วิชาการต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน	 ความรอบคอบ 

ท่ีจะน�าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน	 เพื่อ

ประกอบการวางแผน	 และความระมัดระวังในข้ันตอน

ปฎิบัติ

 เง่ือนไขที ่2 เงือ่นไขคณุธรรม	คอื	มคีวามตระหนกั

ในคุณธรรม	มีความซ่ือสัตย์สุจริต	 และมีความอดทน	มี

ความเพียร	ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต

	 ทางสายกลางในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับหลักศีลธรรมของพุทธศาสนา	 การปฎิบัติ

ตามหลักศีล	๕	ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนต้องยึดมั่น	 คือ	

การละเว้นจากการฆ่าสัตว์	ไม่พดูปด	ไม่ล่วงละเมดิทางกาม

กับลูกเมียคนอื่น	 และการไม่ดื่มสุรา	 และของมึนเมา	 ศีล

ซึ่งเป็นข้อห้ามดังกล่าวนี้	 เป็นส่วนของการสรรค์สร้าง

จริยธรรม	(Ethics)		ในจติใจของคน	เพือ่ให้คนมจีรยิธรรม

ท่ีเป็นแกนน�าในการสร้างเป้าหมาย	 และด�าเนินชีวิตด้วย

ความซื่อสตัย์สุจริตอย่างมีปัญญา	มีวินัย	สามารถให้ความ

ร่วมมือกับองค์กร	 และสังคมให้ประสบความส�าเร็จ	 และ

ความสุขสงบร่วมกนัโดยไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคม	และ

เชื้อชาติศาสนา

															อนุมานได้ว่า	ทางสายกลางในปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	 เป็นกลยุทธ์	 (Strategy)	 ท่ีจะสร้างคนให้มี 

เครื่องมือในการด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม	ถ้าเป็นบุคคล

ท่ัวไปกจ็ะสามารถสร้างความพอเพยีงและความสงบสุขใน

ชีวิตได้	 ถ้าต้องท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ์

ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นตัวก�าหนดเป้าหมายและคุณภาพของ

การขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นระบบท่ีมีคุณธรรมเข้าไป

ควบคุมความละโมบและขาดความโปร่งใสในการปฎิบัติ

งานได้ระดับหนึ่ง	 ถ้าผู้บริหารยึดมั่นในหลักการนี้ซึ่งไม่ว่า

ท่านจะอยู่ในสถานะใด	ท่านก็จะต้องวิเคราะห์ความเส่ียง

ตลอดเวลา	ก่อนตดัสินใจในการก�าหนดความพอประมาณ

ในบทบาทให้ลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด	ภายใต้เงื่อนไข

ของการมีความสงบสุขในชีวิตในอนาคต

	 หลักพุทธศาสนาสอนให้คนละเว้นความชั่ว	 ท�า 

ความดี	 และท�าจิตใจให้ผ่องแผ้ว	 และประการส�าคัญ	 คือ 

ให้มีสมาธิ	มีสติ	มีปัญญา	พิจารณาในการกระท�าสิ่งต่างๆ	

บนทางสายกลาง	 คือ	 มัชฌิมาปฎิปทา	 และเป็นส่ิงท่ีต้อง

เริ่มต้นจากการควบคุมจิตใจของบุคคลด้วยตนเอง

	 จุดส�าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยง

กับหลักพุทธศาสนาในเร่ือง	 ทางสายกลางเป็นเรื่องของ

ความพอประมาณ	 	 (Moderately)	 	 ให้คนก�ากับตนเอง	

(Self	regulation)		ให้ละเว้นจากส่ิงท่ีเกนิพอด	ี	และให้ท�า

ในส่ิงท่ีดีซึง่เป็นส่ิงท่ีดท้ัีงต่อตนเองและคนอืน่		ต้องจดัการ

ตนเอง	 	 (Self	management)	 	ด้วยการพึ่งตนเอง	และ

ด�ารงชวีติโดยยดึหลกัความสมดุลแห่งความต้องการ		(De-

mand)	ท่ีเหมาะสมและพอดีมกีารลงทุนทางธุรกจิ	โดยไม่

กระหายหรือต้องการจนละเลยจริยธรรมคดโกงหรือหลอก

ลวงคนอื่นไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม	 การใช้

เหตผุลในการลงทุนในชวีติทุกเร่ืองต้องมองถึงผลกระทบ	

(Impact)		ท่ีอาจจะเกดิข้ึนต่อตนเอง		และสังคมในอนาคต	

ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองพจิารณาว่าจะสร้างภมูคิุม้กันให้ตวั

เอง	และสังคมในฐานะพลเมอืงโลกท่ีดีได้อย่างไร	โดยต้อง

ตระหนักในการแสดงบทบาท	 และความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่อย่างเคร่งครัด	การจัดการตนเองที่ท�าร้ายตนเองไม่

ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตามพึงละเว้น	 เช่น	 การขาดการ

วางแผนทางเศรษฐกิจ	 และการเงินโดยการออม	และการ

ลงทนุท่ีผดิวธีิ		โดยไม่มอีงค์ความรู้		และเทคนคิการจดัการ
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ความเส่ียงซึ่งบางเร่ืองท่ีเราไม่สามารถควบคุมได้	 เช่น	

ความผันผวนในเศรษฐกิจโลก	เช่น	การสวิงของอัตราการ

แลกเปลี่ยนเงินตราและอัตราดอกเบ้ียของโลก	 เช่น	 การ	

Brexit	ของสหราชอาณาจกัร	การเคลือ่นย้ายเงนิลงทนุของ

ต่างชาติ	 	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ล้วนแต่จะส่งผลให้เรา 

อาจต้องเผชญิหายนะในการใช้ชวีติในอนาคต		โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในช่วงทีร่ายได้ลดลง	ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ท่ีรวมทัง้ภาวะ

เงนิเฟ้อท่ีเพิม่ข้ึน	จะส่งผลให้กับภาวะเศรษฐกิจของบคุคล

เกิดการขาดสมดุล	 	 การพ่ึงตนเองโดยการวางแผนทาง 

การเงินระยะยาวในลักษณะของการพอประมาณ	 ขจัด 

ความต้องการต่างๆ	 ท่ีเกินพอดี	 แสวงหาข้อมูลท่ีถูกต้อง

มาพจิารณาในการตัดสินใจทางการเงนิ	และปฎบัิตกิารทันที	

(Just	 do	 it)	 โดยการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม	มีการท�า 

ตารางบัญชีรายการรายรับรายจ่าย	 และควบคุมตนเอง 

อย่างเคร่งครัด		ควบคูกั่บการลงทุนโดยการออมให้ได้ตาม

เป้าหมายเมื่อวันเวลาผ่านไปท่านจะมีความมั่งคั่งจากการ

พอประมาณด้วยตนเอง	 ซึ่งจะท�าให้ท่านภาคภูมิใจในการ

จัดการทางการเงินที่มีการบริหารความเสี่ยงได้ดีที่สุด

	 ส�าหรับเงือ่นไขคณุธรรม	ในปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	

ระบุว่าให้คนมีความตระหนักในคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์

สุจริต	 มีความอดทน	 มีความเพียร	 ใช้สติปัญญาในการ

เอื้อมพร เธียรหิรัญ. (2560). “เมื่อกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่พระราชทาน  
 “วิถีแห่งความมั่งคั่ง” แก่พสกนิกร The King who Leads to  
 Sustainable Prosperity. 1-15, ๔ ทศวรรษเจิดจรัส 
 สอ.ศธ. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ,  
 กรุงเทพฯ : 9119                                                 
Sufficiency Economy Organisation. 1999. What is 
 Sufficiency Economy 2, 1-30, http://www.sufficiency  
 economy.Org/detail.swf (accessed 9 July 2008)

ด�าเนินชีวิต	 เป็นหลักการจัดการตนเองท่ีจะช่วยให้คุณ

สามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกจิ	 (Economic	 Crisis)	 ความ 

พอเพียงและการยึดมั่นกับทางสายกลางจะช่วยให้คน

สามารถจัดการตนเองได้โดยไม่โลภ	 ไม่ท�าลายทรัพยากร	

ธรรมชาติ	 และคนอื่นกลุ่มอื่น	 และสังคมโลกต้องเคารพ 

ในกติกาสังคมยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริตแสดงความ 

รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างเคร่งครัด	

ตระหนกัในหลกัธรรมาภบิาล	และมุง่อนาคต	เพือ่ลดความ

เหลื่อมล�้าทางสังคมของคนในชาติ	 ให้คนรู้จักแบ่งปัน 

เกิดความสุขโดยรวมจากการพัฒนาในอนาคต	 ภายใต้

ศาสตร์ของพระราชาตามหลักพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
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 ความข้างต้นเป็นพระราชด�ารัสของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ปรากฎอยู่ใน

หนังสือโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี  

ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านและพูดคุยกับบุคคลผู้ส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างเต็ม

เปี่ยม  เน่ืองในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

๘๕ พรรษา พุทธศักราช 2๕๖๐ สาร สอ.ศธ. ฉบับ 

ประจ�าเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ศกนี้ ขอน�าพวกเรา

หมู่มวลสมาชิก สอ.ศธ. และผู้อ่านทุกท่าน ร่วมส�านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราว “ชีวิตใต้ร่มพระ

บารมี...พระเมตตาสู่ผู้ยากไร้”

* พล.ท.นพดล วรรธโนทยั ปัจจบุนัด�ารงยศเป็น พล.อ.นพดล วรรธโนทยั

	 ค่ะ...แขกรับเชิญบนหน้าหนังสือ	 สาร	 สอ.ศธ. 

ฉบับนี้	พลเอกนพดล วรรธโนทัย	 ท่ีปรึกษาโครงการ

พัฒนาตามพระราชด�าริ	 ส�านักราชเลขาธิการ	ผู้ถวายงาน

ในโครงการตามพระราชด�าริ	 ได้ ให้เกียรติถ่ายทอด 

พระจรยิาวตัรการทรงงานของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรม

ราชินีนาถ	 ท่ีเปี ่ยมด้วยความเมตตาต่อประชาชนของ

พระองค์ท่าน

	 พลเอกนพดล	บอกกบัผูเ้ขียนด้วยสีหน้า	แววตาและ

น�า้เสียงจริงจังท่ีบ่งบอกถึงความตระหนกัทีว่่า	พระองค์เป็น

ถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิแต่ยงัต้องทรงงานหนกัเพือ่ประชาชน	

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ทรงปฏบัิตพิระราช

ภารกิจมากมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต	 อาชีพ	 และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้	

วิมลรัตน์  ต้อยส�ำรำญ

ชีวิตใต้ร่มพระบารมี...

  พระเมตตา
 . . . สู่ผู้ยากไร้

 “ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทราบจาก พล.ท.นพดล วรรธโนทัย* ว่า พื้นที่ อ.สวนผึ้ง อ.ปากท่อ 

กิ่ง อ.บ้านคา ใกล้กรุงเทพฯ นิดเดียว แต่ชาวกระเหรี่ยงที่อยู่ในป่ายากจนข้นแค้นมาก ไปดูแล้ว

สลดใจ แล้วเด็กก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนเลย ข้าพเจ้าสนับสนุน พล.ท.นพดล วรรธโนทัย ให้ช่วยท�า

หมู่บ้านน้ันเป็นหมู่บ้านที่มีความสามารถ เพราะเชื่อว่าชาวกระเหรี่ยงมีความสามารถ มีศิลปะ 

ปรากฏว่าได้ผลดี เขาทอเสื้อผ้าของเขา แล้วเวลาศิลปาชีพออกแบบลายผ้าต่างๆ เขาก็เชื่อฟัง 

เขาก็ทอ ตอนนี้ผิดไปเลยไม่ถึงปีก็หน้าตาสดใส แล้วเด็กๆ ก็ได้ไปโรงเรียน”
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และประชาชนในชนบทห่างไกล	 โดยตามเสด็จพระราช	

ด�าเนินคู่พระบารมี	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปท่ัว

ทุกหนแห่งในผืนแผ่นดินไทยนี้

	 สมดุบันทึกส่วนพระองค์	น�าไปสู่ขบวนการเเก้ปัญหา

ด้วยสายพระเนตรอันเฉียบคมเเละเป็นท่ีมาของโครงการ

ตามพระราชด�าริอกีมากมายสุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้	

ก่อนท่ีจะเกิดโครงการนี้	 สภาพของบริเวณที่เป็นที่ต้ัง

โครงการอยู่ในสภาวะท่ีเส่ือมโทรม	พื้นท่ีป่าถูกโค่นถาง 

เพื่อใช้ผืนดินในการเพาะปลูก	และด้วยวิธีการเพาะปลูกที่

ไม่ถูกต้อง	 ท�าให้ได้ผลผลิตน้อยไม่คุ ้มการลงทุน	 ดิน

เส่ือมโทรมกลายเป็นพื้นท่ีแห้งแล้ง	 การด�ารงชีวิตของ

ชุมชนจึงอยู ่อย่างยากจน	 โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสาย

กะเหร่ียงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีตั้งถ่ินฐานอาศัย	ณ	 ขอบ

ชายแดนไทย-พม่า	มานานกว่า	๑๐๐	ปี	นับตั้งแต่อ�าเภอ

สวนผึ้ง	ยังมีฐานะเป็นเพียงบ้านสวนผึ้งจนกระทั่งปัจจุบัน	

แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยกะเหร่ียงก็ยังด�ารงอยู่

อย่างอดอยากยากจนตกอยู่ในฐานะชนกลุ่มน้อยท่ีขาด

โอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต		 	

	 แน่นอนครับ	 เมื่อโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ	์พระบรมราชนินีาถ	จงัหวดัราชบุรี	

เกิดและเริ่มต้นข้ึน	 ภารกิจส�าคัญและเร่งด่วนนอกเหนือ

จากการฟื้นฟูป่าใหม่แล้ว	 ก็คือ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของทุกชีวิตหลายร้อยครอบครัวท่ีอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท่ี 

โครงการฯ	ประกอบด้วย	บ้านห้วยม่วง	บ้านตะเคียนทอง	

บ้านห้วยน�้าหนัก	บ้านหนองตาดั้งและบ้านพุระก�า	ซึ่งเป็น

พืน้ท่ีส่วนหนึง่ของโครงการสวนป่า

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้า

สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 อ�าเภอ

สวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	ตรงนี้จากที่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม

ราชินีนาถ	 ได้เสด็จพระราชด�าเนิน

มาทอดพระเนตร	 โครงการฯ	 และ

ทรงเยี่ยมราษฎรหลายคร้ัง	 ทรง

ทราบว่าราษฎรมีทั้งคนไทยและ 

คนไทยเชื้อสายกะเหร่ียง	 มีฐานะ

ค่อนข้างยากจน	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

คนไทยเชื้อสายกะเหร่ียงที่อยู ่ใน

สภาพล�าบาก	ไม่ได้รับสัญชาติไทย	

เป็นผู้ด้อยการศึกษา	 ด้อยคุณภาพชีวิต	 พระองค์ได้ทรง

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นท่ีโครงการฯ	

ในทันที	 โดยช่วยคนไทยและคนไทยเชื้อสายกะเหร่ียง 

ในพื้นท่ีให้มีอาชีพหลักและอาชีพเสริมในงานศิลปาชีพ	

ฝึกงานฝีมือต่างๆ	ให้กับกลุ่มที่สนใจ	อาทิ	การทอผ้า	การ

ปักผ้า	 การวาดภาพ	 เคร่ืองปั้นดินเผา	 การจักสานไม้ไผ	่ 

ส่งเสริมในด้านอาชีพ	 ท่ีท�ากิน	 ท่ีอยู่อาศัย	 เพื่อจะได้ไม่ 

ถางป่าต่อไป	 พลเอกนพดลบอกผู้เขียนพร้อมเอ่ยปาก 

ชวนให้ไปพบปะชาวบ้านในโครงการฯ	 พลางพูดว่า	 “ที่ 

ชาวบ้านได้มีโอกาสสร้างสรรค์ชิ้นงานและสรรค์สร้างชีวิต

ท่ีเคยทุกข์ยากอดอยากแสนสาหัส ค่อยๆ มีชีวิตความ 

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน สุขภาพอนามัยแข็งแรง หน้าตาสดใส มี 

รายได้เล้ียงครอบครัว ลูกหลานได้เรียนหนังสือ ก็เป็น

เพราะพระมหากรุณาธิคณุท่ีมพีระเมตตาต่อราษฎรผู้ยากไร้

ของพระองค์แท้ๆ”	 	ภาพที่ปรากฏให้ผู้เขียนสัมผัสได้	ณ	

เวลานั้น	 บ่งบอกให้รู้ว่าเขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	

ใบหน้าที่สดใส	 รอยยิ้มและแววตาเปล่งประกายความสุข

ของชนกลุ่มน้อยชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียง	 ท่ีเคยมีอาชีพ

ท�าไร่เลื่อนลอยปลูกพริก	 ฐานะยากจน	 ด�ารงชีวิตอย่าง

แร้นแค้น	แต่เวลานี้...เขามีที่ท�ากิน	เขาได้รบัโอกาสท�างาน

ในโครงการศิลปาชีพซ่ึงเป็นอาชีพเสริมหลังการเก็บพืชไร่	

สามารถเลือกท�าตามความถนัด	 อาทิ	 ทอผ้า	 เลี้ยงไหม	

จักสาน	ปักผ้า	ท�าเครื่องปั้นดินเผา	เป็นต้น	เสียงสะท้อน

ของชาวบ้านจากการได้พูดคุยในวันนั้น	 เป็นเสียงสะท้อน

แห่งความจงรักภักดีของชาวบ้านท่ีมีต่อพระองค์ท่าน	 
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ล้วนเป็นค�าพูดท่ีน่ารักน่าชื่นใจ	 และนี่เป็นเพียงเส้ียวของ

เสียงสะท้อนนั้น

	 นางเดอืนเพญ็	เคม็บิง	อาย	ุ4๕	ปี	อาชพีท�าไร่	รับจ้าง

ทั่วไป	“...ในฐานะลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านพุระก�า (นายเม็ด 

เค็มบิง) ได้ซึมซับความจงรักภักดีของพ่อที่ปฏิบัติต่อ 

พ่อหลวงแม่หลวงของพวกเราชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียง

มาโดยตลอด ก่อนนั้นพวกเราอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆ 

กระจดักระจายในผืนป่าห่างไกลชมุชน การเดนิทางออกสู่

ตลาดหรือยามเจ็บไข้ ยากล�าบาก ต้องเดินผ่านล�าน�้าถึง  

5 ช่วง และเมื่อถึงฤดูน�้าหลากก็ไม่สามารถเดินทางออก

มาได้...พ่อในฐานะหัวหน้าหมู่บ้านได้มีโอกาสเข้าเฝ้า

พระองค์ท่านจึงกราบทูลและขอพระราชทานสะพานข้าม

ล�าน�า้ภาชีไปหมูบ้่านพรุะก�า ซึง่ทุกวนันีทุ้กผู้คนได้รับความ

สะดวกสบายเดนิทางผ่านล�าน�า้เพยีงแค่ 1 ช่วง บนสะพาน

คอนกรีตท่ีแข็งแรง...ปัจจุบันฉันเป็นครูสอนการทอผ้าที่

หมู่บ้านห้วยน�้าหนัก รู้สึกภาคภูมิใจและรักในอาชีพนี้มาก 

ย่ิงท�าย่ิงรักพระองค์ท่าน พระองค์มีแต่ให้ให้แบบไม่มี

เง่ือนไข เมื่อครั้งที่มีโครงการรับสมัครทอผ้าไหมจกที่

หมู่บ้านหนองตาดั้ง พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าส่ง

ครูจากสวนจิตรดามาสอน ผ้าไหมจกที่ทอไม่ว่าจะออกมา

อย่างไรสวยหรือไม่สวยพระองค์ก็รับซ้ือหมด เพียง 

เจตนารมย์ของพระองค์ท่ีคาดหวังว่าราษฎรของท่านจะมี

คุณภาพชีวิตที่ดี เห็นพระองค์ทรงงานเสียสละเพื่อราษฎร

และประเทศชาติแล้ว ฉันขอตั้งปณิธานว่าจะสืบสานและ

ตัง้ใจท�างานเป็นครูสอนทอผ้าท่ีด ีท�าผ้าออกมาให้สวยท่ีสุด

เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน..”  

	 นางนอกะซิ	ปัญญาธนนท์	อายุ	๓๘	ปี	อาชีพท�าไร่	

“..ก่อนนั้นฉันเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยชาวไทยเชื้อสาย

กะเหร่ียง มีอาชีพท�าไร่เล่ือนลอยปลูกพริก ฐานะยากจน 

แต่นับจากปี พ.ศ. 25๔0 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระองค์ท่านมาโดยตลอด ทุกครอบครัวได้รับจัดสรรทีด่นิ

ท�ากนิให้ครอบครัวละ 8 ไร่ ฉนัปลูกข้าว พชืผัก ผลไม้ และ

เลี้ยงสัตว์ ความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นมีกินมีใช้ ต่อมา ปี พ.ศ.

25๔3 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ

พระราชด�าเนินทรงเย่ียมและถามทุกข์สุขราษฎรด้วย

พระองค์เองโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายกะเหร่ียงท่ีด�ารง

ชีวิตอย่างอดอยาก พระองค์รับส่ังให้เล้ียงปลาและ

พระราชทานทรัพย์ จ�านวน 30,000 บาท เพือ่น�าไปลงทุน

ท�าบ่อปลา โดยมทีหารมาช่วยด�าเนนิการขุดบ่อปลาให้และ

กรมประมงจะน�าพันธุ ์ปลานิลมาให้ปีละครั้ง จ�านวน

ประมาณ 1.000 ตัว ปัจจุบันครอบครัวมีความสุขมีกิน 

มีใช้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงแม่หลวง ฉัน

รักพระองค์ ซาบซึ้งและประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีเสด็จมา 

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงให้มีอาชีพมี

ความเป็นอยู่ที่ดี ที่ส�าคัญสามารถด�ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง 

หากไม่มพีระองค์ท่านครอบครวัฉนัคงไม่มวีนันี ้ฉนัจะเป็น

คนดี ขยันท�ามาหากิน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามพระกระแส

รับส่ังให้ดีท่ีสุดเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ท่านท่ีมต่ีอชนกลุ่มน้อยชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...” 

	 นางศรัญญา	ทับไกรสกุล	อายุ	๓๖	ปี	อาชีพท�านา	

ท�าไร ่ 	 สวนผลไม้	 “.. . รู ้ สึกปล้ืมปีติทุกคร้ังท่ีนึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ท่ีมีต่อราษฎรในถ่ินทุรกันดาร พระองค์ทรง 

ข้ึนเขาลงห้วยเพื่อทรงดูแลทุกข์สุขของราษฎรให้มีอาชีพ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันฉันก็ได้รับโอกาสให้

ท�างานปักผ้าในกลุ่มศิลปาชีพของพระองค์ท่าน ท�าให้

ความเป็นอยู่ของครอบครัวดข้ึีนกว่าเดมิมาก พระองค์สอน

ให้รู้จักการกินการอยู่แบบพอเพียง ดีใจและภูมิใจที่เกิด

เป็นคนไทยเป็นลูกของพ่อหลวงแม่หลวง แม้ชาวบ้าน

ตะนาวศรีจะอยู่ในป่าในเขา แม่หลวงยังเสด็จไปเย่ียมลูกๆ 

ของพระองค์ ฉันมีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านถึง ๔ ครั้ง 

ต้ังแต่ปี 2539 และคร้ังสุดท้ายเมือ่ปี 2550 คร้ังนีส้�าคญั
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มากไม่เคยลืมเลือนเพราะฉนัได้มโีอกาสร่วมชดุการแสดง

ร้องเพลงถวาย พระองค์แย้มพระสรวลพร้อมรับส่ังว่า  

“ทกุคนเก่งมาก ให้เป็นคนด ีรกัษาวฒันธรรมไว้ ประทบั

ใจมากที่ได้ชมการแสดง” จ�าได้ว่าความรู้สึกตอนนั้น...

เราต้องเป็นคนดี ตั้งใจท�าอาชีพปักผ้าให้ดีท่ีสุดเพื่อ

ทดแทนพระมหากรุณาธิคุณท่ีแม่หลวงมีต่อลูกๆ ขอ

พระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรงหายจากอาการประชวรใน

เร็ววันและราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ...” 

	 ขณะท่ี	 พลเอกนพดล	 วรรธโนทัย	 ผู้ถวายงานใน 

โครงการฯ	 แขกรับเชิญบนหน้าหนังสือ	 สาร	 สอ.ศธ.	 

ฉบับนีข้องเรา	บอกว่า	“ผมโชคดท่ีีมโีอกาสตามเสดจ็ฯ ได้

เห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาท่ีท�างานเพื่อ

ประเทศชาติและประชาชน ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระราช

ปณิธาน และปล้ืมปีติท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้รับใช้

ถวายงานมานานถึงเพยีงนี ้พระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือ

ในทุกๆ ด้าน ท้ังความทุกข์จากเจบ็ป่วย ทุกข์จากขาดการ

ศึกษา ทุกข์จากการท�ามาหากิน อันน�ามาสู่โครงการตาม 

พระราชด�าริต่างๆ พระองค์ทรงให้อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่

ต้องการอะไรตอบแทน ทรงเป็นพระราชนิปีระทับพบัเพยีบ

กับพื้น ไต่ถามทุกข์ของราษฎรอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ทรง

อ่านความทุกข์จากแววตา รับส่ังว่า “เขาจะแต่งตัวมา 

ดีอย่างไรก็ตาม แต่แววตาไม่สามารถปิดบังความทุกข์

ได้” สมุดบันทึกส่วนพระองค์ น�าสู่กระบวนการแก้ปัญหา

ให้กับประเทศชาติและประชาชน ด้วยสายพระเนตรอัน

เฉียบคม ซึ่งน�ามาสู่โครงการตามพระราชด�าริอีกมากมาย 

สุดจะพรรณนาได้” 

	 โอกาสนี้	สาร	สอ.ศธ.	ของเรา	คอลัมน์	“ชีวิตใต้ร่ม

พระบารมี..พระเมตตาสู่ผู้ยากไร้”	 ต้องขอขอบพระคุณ

แขกรับเชิญผู้ทรงเกียรติ	พลเอกนพดล  วรรธโนทัย  

ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ	 ส�านักราช

เลขาธิการ	 ผู้ถวายงานในโครงการตามพระราชด�าริ	 ท่ีให้

เกียรติมาถ่ายทอดพระจริยาวัตรอันงดงามของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ท่ีเปี่ยมด้วยพระ

เมตตาต่อราษฎรผูย้ากไร้ให้พวกเราชาว	สอ.ศธ.	และผูอ่้าน

ทุกท่านได้รู ้สึกอิ่มอุ่นหัวใจ	 ร่วมส�านึกและตระหนักใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได	้

เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ครบ	

๘๕	พรรษา	ปวงข้าพระบาทขอถวายพระพร	“ขอพระองค์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
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สัญลักษณ์
แห่งราชาธิราช

บุญเตือน  ศรีวรพจน์

คติในศาสนาพราหมณ์ถือว่า ครุฑ เป็นพาหนะของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ 
เมื่อศาสนาพราหมณ์เผยแผ่เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศต่างๆ  
ในภูมิภาค ทั้งไทย อินโดนีเซีย และกัมพูชา ต่างรับเอาคติความเชื่อแบบพราหมณ์

มาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณี

 ราชส�านักไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ตรา 

รูปพระนารายณ์ทรงครุฑเป็นสัญลักษณ์ส�าหรับองค์ 

พระมหากษัตริย์ เช่น พระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดิน  

พระราชลัญจกรประจ�าพระองค์ และใช้เป็นสัญลักษณ์

ส�าหรบัพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาภายหลังจึงใช้รปูครฑุ

เบ็นเครื่องหมายของทางราชการ

	 ครุฑเป็นอมนุษย์ในเทพปกรณัม	มีลักษณะคร่ึง

มนุษย์ครึ่งนก	กล่าวคือศีรษะประดับเคร่ืองศิราภรณ  ์

อย่างมนษุย์	มหีน้าและจงอยปากอย่างนก	ล�าตวัเป็นมนษุย์	 

มีมือ	มีปีก	ท่อนล่างมีขาและกรงเล็บอย่างนก	คติทาง

ศาสนาพราหมณ์นั้น	“ครุฑ”	หรือ	“พญาครุฑ”	มีเพียง

หนึ่งเดียว	และมีหน้าท่ีเป็นพาหนะของพระนารายณ์	ม ี

ชายาชื่อ	วินายกา	มีโอรส	๒	ตน	คือ	สัมปาติ	และ	ชฏายุ	

ซึ่งในเรื่องรามเกียรติ์เรียกว่า	สมัพาที	และ	สดายุ	นามของ

ครุฑนั้นเรียกกันเป็นหลายอย่าง	 เช่น	 สุบรรณ	 (มีขน 

อันงาม)	เวนไตย	(เกิดแต่นางวินตา)	กาศยเปยะ	(โอรส 

ของกาศยปะ)	สิตานัน	(มีหน้าขาว)	รักตปักษ	์(มีปีกแดง)	

เป็นต้น

	 คมัภร์ีทางพระพทุธศาสนากล่าวว่า	ครุฑเป็นอมนษุย์

จ�าพวกหนึง่	มหีลายชนดิ	ต่างกนัตามชาติก�าเนดิ	บางชนดิ

เกิดแต่ไข่	บางชนิดเกิดแต่เหงื่อไคล	บางชนิดเกิดแต ่

โอปปาติกชาติ	 คืออุบัติข้ึนมาเอง	 ดังนั้น	ครุฑในทาง

พระพุทธศาสนาจึงมีเป็นจ�านวนมาก	มีสีกายแตกต่างกัน

และมีฤทธิ์ต่างกันตามชาติก�าเนิด
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	 พญาครุฑในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่ที่	สิมพลีวัน

หรือป่าไม้ง้ิว	 ซ่ึงล้อมรอบเขาพระสุเมรุ	วิมานของครุฑ 

มีชื่อว่า	วิมานสิมพลีหรือฉิมพลี	อาหารของครุฑคือนาค	

ในศิลปกรรมไทยท้ังจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีแสดง

รูปครุฑจบันาค	มกัแสดงรูปครุฑจบันาคห้อยศรีษะลง	ตาม

คติความเชื่อที่กล่าวในคัมภีร์พระพุทธศาสนา	เช่น	เสมา

ปูนปั้น	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์	หน้าบันจ�าหลักไม้	 

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	เป็นต้น

	 ความเชือ่เกีย่วกับเร่ืองครุฑตามคตศิาสนาพราหมณ์

และพระพุทธศาสนา	มีอิทธิพลต่อวิถีศิลปวัฒนธรรม 

ของชนชาติไทยมาช้านาน	พระมหากษัตริย์ไทยต้ังแต ่

สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน	ทรงด�ารงสถานะ

สมมุติเทวราช	เสมือนหนึ่งพระนารายณ์อวตาร	ครุฑซึ่ง 

เป็นเทวพาหนะของพระนารายณ์จึงได้รับการยกย่อง 

เป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดิน	และองค์พระมหากษัตริย์	 

มีการใช้รูปครุฑเป็นตราพระราชลัญจกรส�าคัญยิ่ง	คือ	 

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์	มาตั้งแต่สมัยกรุงศรี 

อยุธยา

 พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์นั้น	 เป ็นพระ

ราชลัญจกรส�าหรับแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา	 

ท�าเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค	ต่อมาพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว	 ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	ให้ปรับลายพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ 

ประจ�ารัชกาลท่ี	๕	อนึ่ง	ในรัชกาลท่ี	4	พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก�าหนดให้มี	“ธงมหาราช”  

เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย ์	 ท�าเป็นธง 

รูปครุฑส�าหรับเชิญข้ึน	ณ	พระราชวังท่ีพระมหากษัตริย์

เสด็จประทับอยู ่	 เร่ิมใช้เป็นคร้ังแรกเมื่อพุทธศักราช	

๒๓77

	 ธงมหาราชรูปครุฑแดงบนพื้นเหลืองนี้	นอกจาก 

จะเชิญข้ึนสู่ยอดเสา	ณ	พระราชวัง	 ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ประทับอยู	่ยงัเป็นธงส�าหรับประดษิฐาน

หน้ารถยนต์พระท่ีนั่ง	 ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

เสดจ็ประทบั	เรียกว่า	ธงมหาราชใหญ่	นอกจากธงมหาราช

ใหญ่แล้ว	ยงัมธีงประจ�าพระองค์ส�าหรับพระบรมวงศานวุงศ์

อีกหลายลักษณะ	ได้แก่	ธงราชินีใหญ่	ธงเยาวราชใหญ่	 

ธงมหาราชน้อย	ธงราชินีน้อย	ธงเยาวราชน้อย	ธงราชวงศ์	

และธงผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์	เป็นต้น

 ครุฑ เป็นเคร่ืองหมายประจ�าพระองค์พระมหา

กษตัริย์	พระบรมวงศานวุงศ์และราชการอนัเกีย่วเนือ่งด้วย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	“ตราครฑุ”	เป็นเคร่ืองหมาย

สัญลักษณ์ของระบบราชการไทย	เอกสารหรือหนังสือ 

แบบฟอร์มในราชการ	 เคร่ืองหมาย	ตลอดจนอาคาร 

สถานท่ีของทางราชการ	ฯลฯ	ล้วนใช้ตราครุฑพ่าห์	หรือ 

ตราครุฑเป็นสัญลักษณ์ทั้งสิ้น

	 รูปครุฑหรือรูปพระครุฑพ่าห์มิได้ปรากฏแต่ใน

หน่วยงานราชการเท่านั้น	องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน 

ก็อาจได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญเคร่ืองหมาย 

พระครุฑพ่าห ์เป ็นเกียรติยศแก่สถานประกอบการ	 

หากประกอบด้วยคุณสมบัติที่ เหมาะสม	ในแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	ให้ใช้ตราอาร์ม	(ตราแผ่นดิน)	ก�ากับด้วย

ข้อความว่า	“โดยได้รับพระบรมราชานุญาต”	ต่อมาถึง

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว	ทรง

เปลี่ยนตราแผ่นดินจากตราอาร์มเป็นตราครุฑพ่าห์ก�ากับ

ด้วยข้อความเช่นเดิม	ในรัชกาลปัจจุบันหากหน่วยงาน 

ภาคเอกชนหน่วยงานใดมีคุณสมบัติเหมาะสม	ต้อง 

ขอพระบรมราชานุญาต	หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

พระราชทาน	ส�านักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ออก	“ตราตั้ง” 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ปีที่ 40  ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  2560
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ดร. เจริญ  ภูวิจิตร์*

* อดีตกรรมการด�าเนินการ สอ.ศธ., คณะกรรมการติดตามเร่งรัดหนี้สิน สอ.ศธ.

กิจการสหกรณ์
   สู่
กิจการสหกรณ์
   สู่
กิจการสหกรณ์
   สู่ Thailand ๔.0Thailand ๔.๐

 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ	

จ�ากัด	 (สอ.ศธ.)	 ซึ่งด�าเนินงานภายใต้การก�ากับของกรม 

ส่งเสริมสหกรณ์	 จ�าเป็นต้องด�าเนินภารกิจภายใต้นโยบาย

หลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และหนึ่งในนโยบาย	 ๖	

มาตรการหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์	 คือ	 การพัฒนา

สหกรณ์สู่	 Smart Coop	 โดยมีปรัชญาการท�างาน	 คือ	

“Back to Members”	มุ่งเน้นที่กระบวนการของสหกรณ์

สร้างความเข้มแข็งของสมาชิก	 เช่น	 การพัฒนาบุคลากร

ของสหกรณ์ให้เป็น	 Smart Officers	 พร้อมมุ ่งมั่น 

ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง	 และร่วมกัน

พัฒนาเครือข่ายของสหกรณ์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

เกิดเป็น	Smart Networks	ในการด�าเนินกิจการสหกรณ์	

ส่งผลให้สมาชกิของสหกรณ์เป็น	Smart Members	เพราะ

หากเครือข่ายมีความมั่งคง	 จะท�าให้สหกรณ์มีความ

ก้าวหน้าเดินไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคง	 กิจการของ

สหกรณ์ก็จะเป็น	 Smart Business	 บนรากฐานของ

อุดมการณ์สหกรณ์	“ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง

และการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัตามหลักการสหกรณ์จะน�า

ไปสู่การกนิดีอยู่ดี มคีวามเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม”

 Smart Members สหกรณ์จ�าต้องด�าเนินการดูแล

ให้บริการสมาชิก	 มีความเป็นอยู่กินดี	 อยู่ดี	 มีความสุข	 

ท�าอย่างไรให้สมาชิกลดต้นทุนเพิ่มรายได้	พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตนเองเมื่อสมาชิกมีความเข้มแข็งซึ่งเป็นหนึ่งใน

 Thailand ๔.๐ 
เป็นความพยายามของรัฐบาลภายใต้
การน�าของนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value - Based Economy “เศรษฐกจิ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดย
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมและเปล่ียน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาค
อุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม สร้างเศรษฐกิจใหม่มุ่งให้
ประชาชนมีรายไดส้งูขึน้ กา้วขา้มกบัดกั 
รายไดป้านกลาง วางฐานการพฒันา
ประเทศระยะยาวไปสู่วิสัยทัศน์ของ
ประเทศ “มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน” 
อย่างเป็นรูปธรรม

ปีที่ 40  ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  2560
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แต่ละเครือข่ายของสหกรณ์	 ย่อมส่งผลต่อความเข้มแข็ง

มั่นคงของเครือข่ายสหกรณ์เกิด	Smart Networks	 ใน 

ภาพรวมต่อการพฒันาสหกรณ์ให้มัน่คงอย่างยัง่ยนืภายใต้

การปฏิบัติหน้าท่ีของ	Smart Officers	 ท่ีมีความมุ่งมั่น 

ต่อการพัฒนางานสหกรณ์ด้วยความทุ่มเท	 เสียสละเพื่อ

ความเข้มแข็งของสหกรณ์	 มีความรู้ทางวิชาการงาน

สหกรณ์	และเชี่ยวชาญในงาน	เข้าใจในนโยบาย	แผนและ

การบริหารจัดการงานโครงการ/กิจกรรม	 โดยสามารถ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏบิตังิานได้เป็นอย่างดี	และ

ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 เป็นผู้มีศักยภาพ 

ในการประสานงานและเป็นตัวกลางในการสื่อสาร	แนะน�า	

ถ่ายทอดงานบริการสหกรณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ทันต่อความต้องการรับบริการจากสมาชิก

สหกรณ์ด้วยความพึงพอใจและประทับใจในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์	 ซึ่งท้ังหมดดังท่ีกล่าวมาก็จะเป็น

ภาพลักษณ์	 (Image)	 ของสหกรณ์ของความเป็น Smart 

Coop Smart Business อย่างแน่นอน

	 การที่จะยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 สู่ความเป็น	

Smart Coop Smart Business	 ตอบสนองนโยบาย	 

Thailand	4.๐	นั้น	สอ.ศธ.	จ�าต้องมีการก�าหนดวิสัยทัศน์

และยทุธศาสตร์ระยะยาว	เพือ่การพัฒนา	สอ.ศธ.	สู่สหกรณ์

ออมทรัพย์	 4.๐	 เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการร่วมขบวนขับ

เคลื่อน	 Thailand	4.๐	 เชื่อมโยงสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติและรูปแบบแนวทางเศรษฐกิจของประเทศ	 บนฐาน

ของอดุมการณ์สหกรณ์และมุง่พฒันาสร้างความอยูด่กีนิดี

ให้กบัสมาชกิ	พร้อมกบัพฒันาบุคลากรและผูบ้รหิารสหกรณ์ 

ให้มีความเป็น	Smart Officers Smart Executives 

อย่างเป็นระบบและมีความเป็นรูปธรรม	 ยกระดับการ

ด�าเนินการสหกรณ์ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต ่

เร่ิมต้นจนเสร็จส้ินภารกิจ	 ตลอดท้ังปรับปรุงข้อบังคับ	

ระเบียบ	 ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ให้สอดคล้อง

รองรับต่อนโยบาย	Thailand	4.๐	

	 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น	 กิจการสหกรณ์นั้นเป็น 

ส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

สู่ความเป็น	Thailand	4.๐	ดังนั้นเพื่อการสร้างความเป็น	

Smart	Officers,	Smart	Members,	Smart	Networks	

และ	 Smart	 Coop/Smart	 Business	 จึงเป็นภารกิจ 

อันส�าคัญของ	 สอ.ศธ.	 ท่ีต้องเร่งด�าเนินการเพื่อตอบรับ 

หนึง่ในนโยบาย	๖	มาตรการหลกัของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดังกล่าว	 และเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของ	 สอ.ศธ.	 

ได้อย่างมากทีเดียว
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ดร. เจริญ  ภูวิจิตร์*

	 ทุกๆ	 ปี	 จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าป ี 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	

ซ่ึงโดยปกติจะจัดข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

และสหกรณ์ฯ	จะจ่ายเงนิปันผลตามการถือหุน้ของสมาชกิ	

ท้ังนี้เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ในอัตรา

ไม่เกินอัตราสูงสุดตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	

2542	ก�าหนดไว้	 (ไม่เกินร้อยละ	10	ต่อปี)	 โดยคิดให้

เป็นรายวัน	 สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็มจ�านวน	

และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วย	 ท้ังนี้เงินปันผลก็คือ	

ผลตอบแทนท่ีคดิจากจ�านวนเงนิค่าหุน้ท่ีสมาชกิสะสมตาม

ระยะเวลาของการส่งคูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้นๆ	

และจากหลายๆ	ปีที่ผ่านมา	สหกรณ์ฯ	 ได้ด�าเนินการจ่าย

เงินปันผลตอบแทนให้สมาชิก	 ในอัตราร้อยละ	 5.25	 

จากจ�านวนเงนิค่าหุน้ท่ีสมาชกิสะสมไว้	หรือกล่าวได้ว่าการ

ถือหุน้ไว้กับสหกรณ์ฯ	เป็นอกีรูปแบบหนึง่ของการออมเงนิ

ท่ี ให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผล	 ซ่ึงการจะได้รับเป็น

เงินปันผลมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ

สหกรณ์ฯ	 อย่างไรก็ตามการถือหุ้นไว้กับสหกรณ์ฯ	 เป็น 

การออมเงินท่ีสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่

สมาชิกได้มากท่ีสุดในบรรดากระบวนการออมเงินกับ 

สหกรณ์ฯ	ตลอดทั้งไม่ต้องเสียภาษี

ถือหุ้นสหกรณ์

* อดตีกรรมการด�าเนนิการ สอ.ศธ., คณะกรรมการตดิตามเร่งรัดหนีสิ้น สอ.ศธ.

	 การออมเงนิของสมาชกิสหกรณ์ฯ	นัน้	สหกรณ์ฯ	ได้

ก�าหนดให้มกีารออมเงนิของสมาชกิ	ด้วยการให้บริการด้าน

เงินฝาก	 ๓	 ประเภท	 คือ	 เงินฝากออมทรัพย์	 เงินฝาก 

ออมทรัพย์พิเศษ	และ	เงินฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์	ดังนี้

 1. เงินฝากออมทรัพย์	 ให้ผลตอบแทนในอัตรา

ดอกเบีย้ร้อยละ	๑.๒๕	ต่อปี	หรือตามประกาศของสหกรณ์	

(ไม่หักภาษี)	โดยสหกรณ์ฯ	จะคิดดอกเบี้ยให้ในวันที่	๓๐	

มิถุนายน	และ	๓๑	ธันวาคม	ของทุกปี

 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 ให้ผลตอบแทน 

ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ	๓.๐๐	ต่อปี	หรอืตัง้แต่	๕	ล้านบาท

ขึ้นไป	ร้อยละ	๓.๑๕	ต่อปี	หรือตามประกาศของสหกรณ์	

(ไม่หักภาษี)	โดยสหกรณ์ฯ	จะคิดดอกเบี้ยให้ในวันที่	๓๐	

มิถุนายน	และ	๓๑	ธันวาคม	(ของทุกปี)

 3. เงินฝากประจ�าเพ่ิมทวีทรัพย	์ ให้ผลตอบแทน

ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	๓.๘๕	ต่อปี	และไม่ต้องเสียภาษี	

ในกรณีสมาชิกผู้ฝากผิดเงื่อนไขจะถูกปรับไปเป็นอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	และสหกรณ์ฯ	จะโอนเงินเข้า

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกผู ้ฝาก	 เมื่อครบ

ก�าหนดสมาชิกผู้ฝากต้องมาปิดบัญชี	 ถ้าไม่มาปิดบัญชี 

สหกรณ์ฯ	 จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเข้าบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ของสมาชิก

ถือหุ้นสหกรณ์
สร้างความมั่นคงทางการเงิน
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	 จากข้อมลูข้างต้นในการออมเงนิไว้กบัสหกรณ์ฯ	จะ

เหน็ได้ว่าการออมเงนิในรปูแบบการถือหุน้ไว้กบัสหกรณ์ฯ	

สมาชิกจะได้รับเงินปันผลเป็นค่าตอบแทนในอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีมากกว่าการออมเงินในรูปแบบเงินฝาก	 ๓	

ประเภทดังกล่าว	และในทุกปีสมาชิกก็จะได้รับเงินปันผล

ที่แตกต่างกันไป	บางคนได้รับในระดับหลักพัน	บางคนรับ

เงินปันผลในระดับหลักหมื่น	 และบางคนรับเงินปันผลใน

ระดับหลักแสน	หรือหลักล้านก็เป็นไปได้	 ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ

จ�านวนเงินค่าหุ ้นที่สมาชิกได้สะสมมาอย่างต่อเนื่อง 

นี่แหละครับคือความมั่นคงทางการเงินท่ีสมาชิกควรให้

ความตระหนกัและมาออมเงนิกนัในรปูแบบของการถือหุน้

ไว้กบัสหกรณ์ฯ	ใครยงัไม่ได้เป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ	ขอให้รีบ

สมัครเป็นสมาชิกกันนะครับ	 จะได้มีสิทธ์ิในการสร้างการ

ออมเงินโดยการถือหุ้นในสหกรณ์ฯ	 ท้ังนี้ผู้ท่ีต้องการเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ฯ	 สามารถเป็นสมาชิกได้โดยการ 

ถือหุ้นในสหกรณ์ฯ	 ท้ังนี้สหกรณ์ฯ	 สามารถออกหุ้นให้ได้		

โดยไม่จ�ากัดจ�านวน	ในมูลค่าหุ้นละ	๑๐	บาท	สมาชิกทุก

คนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนในอัตราไม่ต�่ากว่าที่

สหกรณ์ก�าหนด	 โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน	ณ	ที่จ่าย	

ทุกเดือน

	 การถือหุ้นสหกรณ์ฯ	นั้น	สมาชิกแต่ละคนจะถือหุ้น

เกินกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนหุ้นท่ีสหกรณ์ฯ	 มีท้ังหมด 

ไม่ได้	และจะโอนหุน้ซ่ึงตนถืออยู่ให้ผูอ้ืน่ไม่ได้	จะถอนหุน้

ของตนบางส่วนหรือท้ังหมดในระหว่างท่ีเป็นสมาชิกอยู่ 

ไม่ได้เช่นกัน	 ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน	

(เพ่ิม/ลด/งด)	 สมาชิกต้องท�าหนังสือถึงคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ด�าเนนิการก่อน	ในส่วนของการงดช�าระเงนิค่าหุน้รายเดือน	

สมาชิกท่ีได้ช�าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า	 ๑๘๐	 เดือน	หรือ

เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑๕๐,๐๐๐	บาท	และไม่มหีนีสิ้นกบั

สหกรณ์	 จะงดช�าระค่าหุ้นรายเดือน	 หรือลดจ�านวนการ 

ถือหุน้รายเดอืนลงก็ได้	ซึง่ประโยชน์ท่ีสมาชกิจะได้รบัจาก

การถือหุ้นไว้กับสหกรณ์ฯ	 นั้น	 สมาชิกจะได้รับประโยชน์

จากหุ้น	 ๓	 ประการ	 คือ	 (1) ค่าตอบแทนในรูปแบบ

เงินปันผล  (2) ใช้เพ่ือการค�้าประกันเงินกู้หุ้น	 และ	 

(3) เป็นเงินสะสมของสมาชกิ	โดยเงินสะสมของสมาชิก

ซ่ึงเป็นเงินค่าหุ้น	 สมาชิกจะถอนคืนได้ต่อเมื่อออกจาก 

การเป็นสมาชิก	 อีกท้ังยังใช้เป็นวงเงินค�้าประกันเงินกู้หุ้น	

สมาชกิสามารถใช้เงนิค่าหุน้ค�า้ประกนักู้ได้ในวงเงนิไม่เกนิ

ร้อยละ	9๐	ของวงเงินค่าหุ้น	หากมีกรณีที่มีการขอลาออก

จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์	 สมาชิกจะต้องคงหุ้นของ

ตนเองไว้จนถึงส้ินปีบัญชีจึงจะได้เงินปันผลส�าหรับปีนั้น	

แต่ถ้าถอนหุ้นก่อนส้ินปีบัญชี	 จะไม่ได้รับเงินปันผลแต่

อย่างใด

	 จากวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็น

สถาบันการเงินประเภทหนึง่ท่ีมุง่ส่งเสรมิให้สมาชกิยดึหลกั

ของการประหยัด	สร้างการออมทรัพย์	และน�าเงินจากการ

ออมของสมาชิกมาให้บริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกเพื่อน�าไป

ใช้จ่ายเมื่อเกิดความจ�าเป็น	 โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ซึ่งก็เป็นแนวทางในการแก้

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับสมาชิกได้อย่างมาก 

ทีเดียว	และแหล่งออมเงินก้อนใหญ่ที่สุดของสหกรณ์ก็มา

จากการออมเงนิของสมาชกิในรูปแบบของการถือหุน้ไว้กบั

สหกรณ์	 สหกรณ์จะมั่นคงได้รากฐานส�าคัญก็มาจากการ

ออมเงินถือหุ้นของสมาชิกที่มั่นคงต่อเนื่อง

	 จงึขอเรียนท่านสมาชกิสหกรณ์ฯ	ว่าการถือหุน้ไว้กบั

สหกรณ์ฯ	 นั้นเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินของ

สมาชกิอย่างแท้จรงิ	เงนิปันผลตอบแทนท่ีสมาชกิได้รับใน

อัตราร้อยละ	๕.๒๕	ต่อปี	 ตามหุ้นเต็มจ�านวนและได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้	 ซึ่งหากสมาชิกประสงค์ท่ีจะได้รับ

เงินปันผลตอบแทนที่มากข้ึน	 ก็สามารถยื่นเร่ืองขอ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ	 และได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการด�าเนินการก่อน	 ซึ่งเป็น 

ข้ันตอนและกระบวนการท่ีไม่มีความยุ่งยาก	 และหาก

เมือ่ไรท่ีสมาชกิต้องการกูเ้งนิจากสหกรณ์ฯ	แต่ไม่ประสงค์

ท่ีจะใช้บุคคลค�้าประกัน	 หรือให้หลักทรัพย์ค�้าประกัน	

สมาชิกสามารถใช้หุ้นของตนเองเพื่อค�้าประกันเงินกู้ได้

อย่างสะดวกและสบายใจ	ดังนัน้	การถอืหุน้ไว้กบัสหกรณ์ฯ	

จงึเป็นแนวทางหนึง่ของการออมเงนิท่ีจะสร้างความมัน่คง

ทางการเงินให้กบัท่านสมาชกิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	และ

อกีไม่นานกจ็ะถึงเดือนกมุภาพนัธ์	๒๕๖๑	แล้ว	เงนิปันผล										

ตอบแทนตามหุ้นเต็มจ�านวนแก่สมาชิกก็จะส่งเข้าบัญชี

ท่านสมาชิกอีกเช่นเคย	 และจะเป็นจ�านวนเงินท่ีเพิ่มข้ึน 

ทุกปี	 โปรดรอคอยด้วยการประหยัดและมุ ่งเน้นการ 

ออมทรัพย์ถือหุ้นไว้กับสหกรณ์กันนะครับ	 เสถียรภาพ

ทางการเงินของท่านมั่นคงแน่นอน
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พีระวิทย์ กล�่าค�า

การค้ำ�ประกันคืออะไร...?!?การค้ำ�ประกันคืออะไร...?!?

	 วนันีเ้ราจะมาคยุกนัในเรือ่งของการค�า้ประกนัให้หาย

ข้องใจจะได้ไม่เกิดความกังวลความเครียดหรือล�าบากใจ

ในการท่ีจะเซ็นชื่อในเอกสารแต่ละครั้ง	 ซึ่งกฎหมายได้

บัญญัติ	 ค�าว่า	 “การค�้าประกัน”	 ไว้ในประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๖๘๐	 วรรคหนึ่งว่า	 “อันว่า 

ค�้าประกัน คือ สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า 

ผู้ค�้าประกันผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อช�าระหนี้ใน

เมือ่ลูกหนี้ไม่ช�าระหนีน้ัน้”  จากหลกัของกฎหมายดงักล่าว

เป็นการให้ความหมายของค�าว่า	 “การค�้าประกัน”	 ไว้ 

อย่างค่อนข้างชัดเจนซ่ึงการค�้าประกันตามกฎหมายมี 

องค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	ผูค้�า้ประกนัต้องเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ลกูหนี้

เป็นผูค้�า้ประกนัตนเอง	เวน้แต่กรณทีีลู่กหนี้เป็นนติบิคุคล		

ผู้ท่ีท�าการแทนนิติบุคคลนั้นสามารถค�้าประกันมูลหนี้ท่ี

นิติบุคคลเป็นลูกหนี้นั้นในฐานะส่วนตัวได้

	 ๒.	ผู้ค�้าประกันตกลงยินยอมที่จะเข้าผูกพันตนเอง

ตามสัญญา	 กรณีนี้มีข้อสังเกตว่าการค�้าประกันต้องมี

สัญญาประธานหรือสัญญาหลัก	 คือ	 สัญญาที่เป็นสัญญา 

อันก่อให้เกิดมูลหนี้ก่อนระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้	 เช่น	

สัญญากู้ยืมเงิน	สัญญาจ้างแรงงาน	สัญญาจ้างท�าของ	แล้ว

จึงมาท�าสัญญาค�้าประกันเป็นสัญญาประกอบ	หรือสัญญา

รอง	ดังนั้น	ถ้าตัวสัญญาประธานหรือสัญญาหลักมีผลเป็น

โมฆะ	สัญญาค�า้ประกนักย่็อมมผีลเป็นโมฆะด้วย	โดยการ

ท�าสัญญาค�้าประกันนั้นต้องเกิดข้ึนด้วยความสมัครใจ	

ตกลงยินยอมของผู้ค�้าประกันเป็นสาระส�าคัญ

 ในสังคมของมนุษย์น้ันมีสมาชิกจ�านวนมาก 

ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความคิดเห็นและ

พฤตกิรรมต่างๆ จงึจ�าเป็นต้องมกีฎระเบยีบหรอื

กติการ่วมกัน เพ่ือเป็นบรรทัดฐานส�าคัญในการ

ควบคมุความประพฤตขิองมนุษย์ และช่วยรกัษา

ความสงบเรียบร ้อยให้กับสังคมไม่ ให ้เกิด 

ความวุ่นวาย กฎหมายมีความส�าคัญต่อสังคม 

ในด้านต่างๆ แต่ในทีน้ี่จะขอกล่าวถึงเฉพาะส่วน

ที่เกี่ยวกับเรื่อง “การค�้าประกัน” 

	 หลายๆ	คนคงอาจสงสัยว่าการค�า้ประกันนัน้คอือะไร	

บางคนก็เข้าใจว่าการค�้าประกันคือการรับรอง	และบางคน

ก็เข้าใจว่าการรับรองคือการค�้าประกัน	 ก่อให้เกิดความ

สับสนระหว่างการเซ็นค�้าประกันกับการเซ็นรับรองว่ามัน 

มคีวามหมายเหมอืนและแตกต่างกนัอย่างไร	ซ่ึงหลายท่าน

คงเคยได้รบัทราบข่าวเกีย่วกบักรณีท่ีมข่ีาวทนัตแพทย์ของ

มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ได้รับทุนไปศกึษาต่อ	ณ	ต่างประเทศ	

เมื่อศึกษาส�าเร็จก็ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการชดใช้

ทุนให้แก่มหาวทิยาลยัแห่งนัน้ตามสัญญา	แต่แม่คณุทูนหวั

ท่ีแสนดีไม่ยอมกลับมาตามสัญญาเสียนี่ก่อให้เกิดความ

ทุกข์สาหัสกับผู้ที่ค�้าประกัน	ตอนที่คุณเธอจะไปศึกษาต่อ

ก็มาอ้อนวอนให้เพื่อนๆ	ช่วยเป็นผู้ค�้าประกันให้	 เพื่อนก็

ช่วยเก้ือกลูร่วมใจกนัค�า้ประกนัให้	เมือ่เธอศกึษาส�าเร็จแล้ว

ไม่ยอมกลบั	เพือ่นๆ	กเ็ดอืดร้อน	จงึได้น�ากรณีดงักล่าวมา

เป่าประกาศให้สังคมได้รับรู้กันไปทั่วขายหน้าเขาไหมเนี่ย
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ลูกหนี้หรือผู้กู้

 2. การเซ็นค�้าประกันในการเข้าท�างาน เข้าเรียน 

กรณีการเซน็รับประกนัการเข้าท�างาน	คอื	เราเซน็ค�า้ประกนั

ให้คนอื่นเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงและสร้างเครดิตให้กับ 

คนคนนัน้	ท�าให้คนท่ีเราค�า้ให้มคีวามน่าเชือ่ถือ	การเซน็ช่ือ 

รับรองการเข้าเรียนกเ็ช่นเดียวกนั	การเซน็ชือ่ค�า้ประกนัใน

การท�างานเกี่ยวกับเงินทองหรือเซ็นรับรอง	 การเข้าเรียน	

กรณีได้รับทุนการศึกษาก่อนเซ็นชื่อเราต้องดูรายละเอียด

สัญญาว่าเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง	 หรือมีข้อผูกมัด 

อะไรบ้างกับคนค�้าประกัน

 3. การค�้าประกันผู้ต้องหา	 ใช้ทั้งหลักทรัพย์และ

ต�าแหน่ง	การใช้ต�าแหน่งประกนัตวัถ้าผูต้้องหาไม่หนคีดีก็

ไม่มปัีญหา	แต่ถ้าหากผูต้้องหาหนคีดจีะท�ายงัไงใครจะเซน็

ก็ต้องดูข้อนี้ก่อน	 เราต้องตามผู้ต้องหามาศาลให้ได้	 อาจ

ขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจท่ีใกล้ท่ีสุดจับ 

ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยได้	 ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือ

จากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงทีก็ให้มีอ�านาจจับผู้ต้องหานั้น

ได้เอง	แล้วส่งไปยงัพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจที่ใกล้

ท่ีสุด	 แต่ผู้ค�้าประกันจะต้องเสียค่ายานพาหนะในการส่ง

จ�าเลยด้วย	ผูป้ระกนัมสิีทธ์ิร้องขอให้หวัหน้าศาลลดค่าปรบั

ให้เมือ่ผดิสัญญา	และเมือ่คดถึีงท่ีสุด	หรือความรับผดิตาม

สัญญาประกนัหมดไป	ผูค้�า้ประกนักส็ามารถขอคืนสิทธิใน

ส่วนทรัพย์สินที่ใช้ค�้าประกันได้เช่นเดียวกัน

	 ๓.	การค�า้ประกนันัน้เป็นไปเพือ่การช�าระหนี้ในกรณี

ท่ีลกูหนี้ไม่ช�าระให้แก่เจ้าหนีห้รอืเจ้าหนี้ไม่ได้รบัการปฏบัิติ

ตามสัญญาจากลูกหนี้	 เช่น	สัญญารับทุนไปศึกษาต่อโดย

ผู้รับทุนในฐานะลูกหนี้เมื่อส�าเร็จการศึกษา	 ต้องกลับมา

ปฏิบัติหน้าท่ีรับราชการตามสัญญา	 แต่ผู้รับทุนเมื่อส�าเร็จ

การศึกษาไม่ยอมกลบัมากต้็องช�าระเงนิทุนการศกึษาท่ีรบั

ไปทั้งหมดให้แก่คู่สัญญาผู้ให้ทุน	ตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้

ในสัญญา	บางหน่วยงานก็ก�าหนดไว้สองเท่าบ้างสามเท่า

บ้าง	 ท้ังนี้	 ตามระเบียบของหน่วยงานนั้นก�าหนดไว้	 เมื่อ

ผู้รับทุนไม่น�าเงินมาช�าระก็ตกเป็นหน้าท่ีของผู้ค�้าประกัน

ท่ีต้องช�าระหนี้ให้หน่วยงานผู้ให้ทุนแทนผู้รับทุน	โดยทัว่ไป

จะเรียกบุคคลนี้ว่าผู้หนีทุน

การค�้าประกันพอจะจ�าแนกเป็นประเภทที่ส�าคัญได้ดังนี้

 1. การค�า้ประกันเงินกู้	ในสัญญาจะระบุรายละเอยีด

ไว้ส�าหรับผู้ค�้าประกัน	 เราจะต้องอ่านสัญญาให้ละเอียด

เพราะเมื่อตัวเราเซ็นชื่อไปแล้วเป็นผู ้ค�้าประกันเงินกู ้ 

ต้องรับผิดชอบหากผู้กู้ไม่ช�าระ	 ในกรณีนี้ถ้าหากมีผู้กู้ไม่

ช�าระเงินที่กู้มา	เราต้องช�าระแทน	ถึงแม้จะมีกฎหมายใหม่

ออกมาคุ้มครองผู้ค�้าประกัน	เพียงแต่ว่าไม่ให้ผู้ค�้าประกัน

เป็นเสมือนลูกหนี้ขั้นต้น	แต่ถ้าเซ็นค�้าประกันไปแล้วก็คือ

การยอมผูกพันตนเองต่อเจ้าหนี้ในการท่ีจะช�าระหนี้แทน
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	 ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงกรณีท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายเกี่ยวกับการค�้ าประกันให ้ เป ็นธรรมกับผู ้ 

ค�้าประกันท่ีเป็นบุคคลภายนอกโดยได้มีประกาศใน 

ราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัท่ี	๑๓	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๕7	

ซึ่งล่วงเวลามาพอสมควรแต่ประชาชนทั่วไปก็ยังมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับความผูกพันตนในฐานะผู้ค�้าประกันไม่

ชดัเจน	ดงันัน้	ผูเ้ขียนจงึขอยกเฉพาะหลกัการทีม่กีารแก้ไข	

ดังนี้

	 ๑.	 กฎหมายท่ีมีการแก้ไขได้ก�าหนดให้มีผลบังคับ

ใช้เมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันออกประกาศ	ดังนั้น	

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการค�้าประกันท่ีมีการแก้ไขจึงมีผลใช้

บังคับในวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๘	เป็นต้นไป	

	 ๒.	 หนี้พึงค�้าประกันต้องเป็นหนี้ท่ีสมบูรณ์มีความ

ชัดเจนท้ังลักษณะของมูลหนี้	 จ�านวนเงินท่ีผู้ค�้าประกัน					

ต้องรับผิด	และระยะเวลาในการค�้าประกัน

	 ๓.	 ผู้ค�้าประกันไม่ต้องรับผิดกับลูกหนี้ชั้นต้นใน

ฐานะลูกหนี้ร่วม

	 4.	 เจ้าหนี้ต้องด�าเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมาย

ก�าหนด	 เมื่อลูกหนี้ชั้นต้นตกเป็นผู้ผิดนัดเพื่อให้ผู ้ค�้า

ประกันต้องรับผิดในมูลหนี้นั้น

	 ๕.	กรณีเจ้าหนีล้ดหนี้ให้แก่ลกูหนีช้ัน้ต้นมผีลผกูพนั

ไปถึงผู้ค�้าประกันที่จะได้รับลดหนี้นั้นด้วย

	 ๖.	 กรณีเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ชั้นต้น	 ถ้าผู ้

ค�้าประกันมิได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น	ผู้ค�้าประกัน					

ก็จะไม่ต้องรับผิดในมูลหนี้นั้น

	 จากหลกัการส�าคญัท่ีได้มกีารแก้ไขดังกล่าวท่ียกมา

โดยสังเขปข้างต้น	 ก็อาจช่วยท�าให้ผู้ค�้าประกันรู้สึกเบาใจ

ข้ึนในระดับหนึ่ง	 เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อให้

ความเป็นธรรมแก่ผู ้ค�้าประกันที่ไม่ต้องตกเป็นบุคคล 

ล้มละลาย	เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น	

	 ในส่วนของผูเ้ขียนเอง	ขอเรียนว่าจากประสบการณ์

ในการท�างานพบว่าการค�้าประกันท่ีเกิดปัญหามากท่ีสุด

ของมหาวิทยาลัย	 คือ	 การค�้าประกันให้ทุนไปศึกษาต่อ 

ต่างประเทศแล้วก�าหนดให้น�าบิดามารดามาเป็นผู  ้

ค�้าประกัน	 ต่อมาบิดามารดาถึงแก่กรรม	 ดังนั้น	 เมื่อผู ้

รับทุนผดิสัญญามหาวทิยาลยัจงึประสบภาวะท่ีไม่สามารถ

ตดิตามขอรับช�าระหนีจ้ากผูค้�า้ประกนัได้	ซึง่ปัจจบัุนก�าลงั

พจิารณาอาจเปลีย่นแปลงระบบการค�า้ประกนัของผูรั้บทุน

ให้น�าหลักทรัพย์มาค�้าประกันแทน

	 ท้ังนี้การค�้าประกันเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง 

ลูกหนี้กับผู ้ค�้าประกันและเจ้าหนี้ที่จะพึงยอมรับการ 

ค�้าประกันนั้น	 ดังนั้น	 การท่ีประเทศใดจะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้เป็นไปในแนวทางใดก็ตาม	 ถ้าได้มี

บทบัญญัตขิองกฎหมายเป็นหลกัการให้ทุกคนปฏบัิติตาม	

กย่็อมท�าให้การพัฒนา	คณุภาพชวีติของประชาชนประสบ

ผลส�าเร็จได้สูงกว่าการปล่อยให้เป็นไปตามวิถีการด�าเนิน

ชีวิตของสังคมตามปกติ	 การค�้าประกันจึงเป็นความ

อนุเคราะห์กันในระบบสังคมไทยท่ีจะพึงอยู่ร่วมกันแบบ

พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน	ท�าให้สังคมอยู่ได้โดยสงบสุข
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พยงค์  สีเหลือง

เคร
ื่องเ

ทศแ
ละส

มุนไ
พร
ไทย

 สรรพคุณเด่นของกุยช่าย
	 กุยช่ายเป็นผักท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและคุณค่า

ทางด้านสมนุไพรไม่แพ้กนั	เรยีกว่ากนิเป็นผกัก็ได้ในเรือ่ง

สมุนไพร	กินเป็นสมุนไพรก็ได้ในเรื่องโภชนาการ	กุยช่าย

จงึเป็นผกัทีค่วรมีไว้ตดิบ้านเรือน	ไม่ใช่เพือ่ไว้เป็นสมนุไพร

รักษาโรค	แต่กนิเพือ่เป็นยาบ�ารงุร่างกาย	เพราะกยุช่ายช่วย

ในเร่ืองระบบหมุนเวียนเลือด	 ช่วยลดการจับตัวเป็นลิ่ม

เลือด	ช่วยลดการเกิดเส้นเลือดอุดตัน	

	 	 อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน	ท�าให้เป็นหวัดได้

ยากข้ึน	ช่วงท่ีเป็นหวดั	น�า้คัน้จากในกยุช่ายผสมน�า้อุน่ด่ืม

เช้า	-	เยน็	กช่็วยไล่พษิไข้ได้เป็นอย่างด	ีนอกจากนัน้ยงัช่วย 

บ�ารุงไตลดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเพราะมีสารท่ี

ออกฤทธ์ิเป็นยาฆ่าเชือ้อ่อนๆ	ด้วยสรรพคณุท่ีเพียบพร้อม

ขนาดนี้	ในตู้เย็นของคุณจึงควรมีกุยช่ายติดเอาไว้เสมอ

 วิธีเข้าตัวยา
 1 ยาขับประจ�าเดือน ขับเลือดเสีย

	 	 ใช้ใบกุยช่ายสดประมาณ	๑	ก�ามือ	คั้นเอาแต่น�้า

ผสมน�้าร้อน	๑	ถ้วย	ดื่มอุ่นๆ	เช้าเย็น	ช่วยกระจายเลือด	

กระจายลม	 รักษาอาการประจ�าเดือนมาไม่สม�่าเสมอ	 แก้

อาการท้องอืดท้องเฟ้อ

  2 ยาทาแก้ลมพิษ แก้ผื่นคัน

	 	 ใบกุยช่ายประมาณ	๕	-	๑๐	ใบ	โขลกพอแหลก

น�ามายีบริเวณที่เกิดลมพิษหรือบริเวณที่เกิดผื่นคัน	สูตรนี้

ใช้รักษาโรคกลากเกลื้อนได้ผลมากเช่นกัน

 3 ยาขับน่ิว แก้หนองใน

	 	 ใบกุยช่ายประมาณ	๑๐	-	๑๕	ใบ	โขลกจนละเอยีด

ค้ันเอาแต่น�า้	ผสมน�า้ร้อน	๑	 ถ้วยกาแฟ		ดืม่น�า้เพือ่ขับนิว่	

แก้ปัสสาวะขัด	หนองใน

 ๔ ยาขับประจ�าเดอืน

	 	 สูตรก่อนหน้านี้ใช้ใบแต่มาสูตรนีจ้ะใช้ส่วนท่ีเป็น

เมลด็แก่และเมลด็อ่อน	โดยการบดเมลด็กยุช่ายให้ละเอยีด

ผสมกบัน�า้ผึง้	๑	ช้อนแกง	กนิเป็นยาละลายลิม่เลอืด	ช่วย

ขับเลอืดเสีย	ขับประจ�าเดอืน	ช่วยให้ประจ�าเดอืนมาปกติ

ขับประจ�ำเดือน

ที่มา  :  108 สมุนไพรไทย ใช้เป็น หายป่วย  ส�านักพิมพ์เพื่อนอักษร

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกจะน�าความรู้

เก่ียวกับเรื่องสรรพคุณของเครื่องเทศและสมุนไพรไป

ปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของตนเองให้ปลอดภยัจากโรคภยัไข้เจ็บทัง้หลาย

ทั้งปวง

  ด้วยความห่วงใย

กุยช่าย
 กุยช่าย เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าขนาดเล็กอยู่ใต้ดิน	 โผล่พ้นดินเป็นยอดเรียวแหลมข้ึนมาจะเป็นส่วนของใบ
และดอก	โดยมากกุยช่ายจะมีสีใบเป็นสีเขียว	แต่จะมีกุยช่ายขาวอยู่เหมือนกัน	ซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์แต่เป็นเพราะ

วิธีในการปลูก	กุยช่ายขาวคือกุยช่ายที่ปลูกโดยไม่ให้ถูกแสงแดด	กุยช่ายเป็นผักที่มีคุณค่าทางด้านสมุนไพรสูง	รสเผ็ดร้อน

นิดๆ	กล่ินฉุนอ่อนๆ	ช่วยกระจายเลือดลมได้ด	ี ส�าหรับเด็กท่ีมีปัญหาเร่ืองท้องอืด	 ใช้ต้นกุยช่ายส่วนท่ีเป็นสีขาวประมาณ	 

1	หยิบมือ	คั้นเอาแต่น�้าทาบริเวณท้อง	จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีทีเดียว

 กุยช่ายเป็นสมุนไพรที่กินเป็นผักได้โดยตรง	 มีสรรพคุณในเรื่องการขับประจ�าเดือนและขับพยาธิได้ดีมาก	 เหมาะ

ส�าหรับผู้หญิงช่วงมปีระจ�าเดอืน	เป็นยาขับประจ�าเดอืนทีต่กค้างและขับเลือดเสียได้ดนีกั	ท่ีกล่าวมาเป็นเร่ืองของใบและล�าต้น	

ซึ่งก็ใช่ว่ากุยช่ายจะมีดีแต่สองส่วนนี้	เพราะดอกกุยช่ายที่ออกเป็นช่อกระจุกสีขาวก็มีสรรพคุณขับเลือดเสียไม่แพ้กันตลอด

จนเมล็ดอ่อนและเมล็ดแก่ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์	เรียกว่าทุกส่วนสามารถกินเพื่อเป็นยาได้ทั้งหมดก็ว่าได้
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สุภาพร  สภาวธรรม

เคล็ด(ไม่)ลับ๕
พุงยุบไร้โรค

มุมสุขภาพ

 เช่ือว่าสมาชิกหลายๆ ท่านคงค้นหาสารพัด

วิธีเพ่ือท�าให้ตัวเองมีหุ่นสวย รูปร่างดี ไม่มีพุง 

เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ซ่ึงบางท่านอาจ

ท�าได้ส�าเร็จแต่บางท่านก็ไม่ประสบความส�าเร็จ 

น่ันเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาค�าตอบของ 

ผู้เขียนว่า ท�าไมเราไม่ประสบความส�าเร็จทั้งๆ ที่

รับประทานอาหารน้อยก็แล้ว ออกก�าลังกายก็

แล้ว แต่น�้าหนักกับเอวไม่ลดสักที แถมบางราย

ได้โรคเพ่ิมตามมาอีก เราจึงควรที่จะห่วงใย

พร้อมๆ กับหัวใจที่มุ่งมั่น ท่านก็จะประสบกับ

ความส�าเร็จได้ไม่ยาก เหมือนกับผู้เขียน ซ่ึง 

ตอนน้ีมีคนทักว่าไปท�าอะไรมาถึงผอมลง เป็น 

ค�าทักทายที่ท�าให้เรายิ้มได้และอยากบอกต่อ

เพื่อนสมาชิกกันเลยทีเดียว

	 ฟังดูดีนะค่ะ	 แต่ผอมอย่างไรให้ดูสดใส	หุ่น

สวยต้องมีสุขภาพท่ีดีด้วยไม่ใช่ผอมเพราะเป็นโรค	

การมีดัชนีมวลกายท่ีสมดุลท�าให้เราห่างไกลจาก 

โรคภัยต่างๆ	 และท่ีส�าคัญควรสวยมาจากภายใน

ร่างกาย	อยากทราบกันแล้วใช่ไหมค่ะ		เรามาเร่ิมกนั

เลยดกีว่ากับ	5 เคลด็(ไม่)ลบั พุงยบุไร้โรค

1.  ปฏิวัติการกิน

	 แน่นอนท่ีสุดค่ะตามท่ีเราทราบๆกนัดีอยู่

แล้วว่ายังไงก็หนีไม่พ้นกับการต้องปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมการกนิ	เพราะฉะนัน้เรา

มาปฏิวัติการกิน!	 กันก่อนเป็นอันดับ

แรกสุขภาพจะดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บัอาหาร

ที่เรากินเข้าไป

• 	 ใครท่ีชื่นชอบอาหารแบบบุฟเฟ่ต์	 แล้ว 
ตบท้ายด้วยของหวาน		เช่น	อนันีโ่ทส	บิงซู	ไอศกรีม	

ขนมเค้ก	 ชานม	หรือใครท่ีชอบส่ังอาหารคราวละ 

ปริมาณมากๆ	 และรับประทานจนหมดด้วยความ

เสียดาย	คงต้องหยดุพฤตกิรรมดงักล่าว	หยดุท�าร้าย

ตัวเอง	 พักร่างกายบ้างนะค่ะ	 หรือในทางตรงข้าม 

บางท่านลดน�้าหนักด้วยการรับประทานอาหารใน

แต่ละมื้อน้อยเกินไป	 ไม่รับประทานข้าวมื้อเช้า	 

ทานแต่	กาแฟ	ขนมปัง	 เบเกอรี่	ซึ่งปริมาณอาจไม่

เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย	 จะท�าให้เรา

กนิจกุจกิไปตลอดท้ังวนั		และไปกนิหนกัเอามือ้เยน็	

หรือบางรายถึงกับอดมื้อเย็นไปเลยก็มี	 ซึ่งจะท�าให้

ร่างกายขาดสารอาหารได้	 ไม่กระปรี้กระเปร่า	 ไม่ดี

ต่อสุขภาพ	 อาจมีโรคภัยตามมา	 ควรปรับเปลี่ยน 

มารับประทานอาหารให้ครบ	๓	มื้อ	 และตรงเวลา	 

มือ้เช้าก่อนเก้าโมง	มือ้เท่ียงและมือ้เยน็ก่อนสองทุ่ม	

งดอาหารระหว่างมื้อ	 ดื่มน�้าเปล่าแทนให้ได้วันละ	 

๘	แก้ว

 •	 จ�ากัดชนิดอาหารให้น้อยลง	 และปริมาณ
ให้พอเหมาะกับร่างกาย	 ไม่มากและไม่น้อยจน 

เกินไป	 ศึกษาโภชนาการ	 เลือกเมนูอาหารที่ ให้
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พลงังานสูงแต่มแีคลอรีต่�า่		เน้นผกั		ผลไม้ไม่หวาน	

ปลา	อกไก่	ที่ปรุงด้วยการนึ่ง	เผา	ต้ม	เช่น	แกงจืด

วุน้เส้น	แกงจดืต�าลงึ,	ผกักาดขาว,	กะหล�า่	แกงเลยีง	

ต้มจับฉ่าย	 สุกี้	 เกาเหลา	 น�้าพริกผักต้ม	 ข้าวเปล่า

คร่ึงจาน	ลดปรมิาณเนือ้สัตว์ลง	ผลไม้	เช่น	แอบเป้ิล	

ฝรั่ง	ชมพู่

 •	 หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยการผัด	 การ
ทอด	 อาหารท่ีมีไขมันสูง	 ของหวานๆ	 ขนมเค้ก	 

เบเกอรี่	 ชา	 กาแฟ	ครีมเทียม	น�้าหวาน	น�้าอัดลม	 

ผลไม้หวานๆ	

 •	 ควรเคี้ยวอาหารให้ช้าลง	 ค�าละ	๓๐-๕๐	
คร้ัง	 จะท�าให้อาหารย่อยง่ายซึมเข้าสู่ร่างกายอย่าง

รวดเร็ว	อิม่เร็ว	พงุยบุ	และยงักระตุน้สมองให้ท�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ	รักษาโรคส�าไส้ได้อีกด้วย

ร่างกาย	 เมื่อพอพูดถึงการดีท๊อกซ์	 ท�าให้บางคน 

ถึงกับถอดใจกันไปเลยใช่ไหมค่ะ	 เพราะนึกถึง 

ความยุ่งยากมีสายสวนกาแฟระโยงระยาง	ผู้เขียน

เองก็เช่นกัน	 แต่ในความกลัวก็ยังมีความโชคดีอยู่

บ้าง	 เพราะได้พบว่ามีการดีท๊อกซ์ด้วยการใช้ยา

สมนุไพรแคปซูลรับประทานง่ายเป็นยาสามญัประจ�า

บ้านมีขายตามร้านขายยาสมุนไพรไทยชื่อว ่า 

“ยาธรณีสันฑะฆาต”	 มีสรรพคุณเป็นยากษัยเส้น	

ช�าระเมือกมันในล�าไส้	 รับประทานครั้งละ	๓	 เม็ด

ก่อนนอน	อาทิตย์ละ	๒	ครั้ง	เป็นเวลา	๑	เดือน		ซึ่ง

ยาสมุนไพรดีท๊อกซ์ก็มีให้เลือกหลากหลายชนิด 

ท้ังราคาถูกและราคาแพงตามร้านขายยาท่ัวไป	 

คราวนี้อุจจาระตกค้างก็จะหมดไป	 แต่ต่อไปต้อง 

ขับถ่ายให้ได้ด้วยตวัเองถึงจะเป็นวธีิท่ีถูกต้องนะค่ะ

2.  ปรับระบบการขับถ่าย

 •	 การดีท๊อกซ์ล�าไส้	 (Detox)	 เพื่อช�าระ 
เมอืกมนัในล�าไส้	ก�าจดัส่ิงทีเ่ป็นพษิออกจากร่างกาย

อนัเนือ่งมาจากพฤตกิรรมการกนิอาหารท่ีผดิมาเป็น

เวลานาน	เช่น	อาหารจ�าพวกเนือ้สัตว์ปริมาณมากๆ

บุฟเฟ่ต์	 ฟาสฟู๊ด	 ของมัน	 ของหวาน	อาหารรสจัด	

อาหารเหล่านี้ท�าให้ท้องผูก	 หรือถ่ายไม่หมดมี

อุจจาระตกค้างเป็นตระกรันติดตามผนังล�าไส้จน

ท�าให้พุงป่อง	ท้องอดื	อ่อนเพลยีง่าย	ปวดเมือ่ยตาม

 •	 ตื่นนอนให้เช้าเผื่อเวลาส�าหรับกิจวัตร 
ส่วนตัวด้วยการถ่ายอุจจาระก่อน	7	โมงเช้าทุกวัน

 •	ตื่นนอนตอนเช้ายังไม่ต้องแปรงฟันให้ดื่ม
น�้าไม่เย็นหรือถ้าน�้าอุ่นได้จะดี	 ๒	 แก้ว	 จะช่วยให้

ระบบล�าไส้ท�างานบีบรัดให้รู้สึกปวดถ่าย
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 •	 บริหารร่างกายขยับแขน	ขา	 ส่ายเอว	นั่ง
ยองๆ	 แขม่วท้องเพื่อช่วยกระตุ้นให้ขับถ่าย	 โดย

ส่วนตัวใช้ท่าโยคะแบบง่ายๆ	 โดยนั่งบนเก้าอี้ 

หรือบนโถส้วมก็ได้	ก�ามอืท้ังสองข้างวางไว้ทีต้่นขา

แนบชิดกับล�าตัว	 แล้วโน้มตัวลงกดทับมือท่ีก�าอยู่ 

พร้อมกับแขม่วท้อง	แล้วนั่งท่าตรงท�าซ�้าๆ	จนรู้สึก

ปวดถ่าย	ปกติไม่ถึง	๕	นาที

3.  ปรับระบบการย่อยอาหาร
 

	 ด้วยการเพิ่มโปรไบโอติกส์	 (Probiotic)	 

เข้าสู่ร่างกายซึ่งมีให้เลือกรับประทานหลายชนิด 

ด้วยกันท้ังชนิดเม็ด	 ชนิดโยเกิร์ตผง	หรือน�้าหมัก

ชีวภาพโดยรับประทานหลังอาหารคร่ึงชั่วโมง	 ซึ่ง

โปรไบโอติกส์ท่ีแนะน�าก็คือจุลินทรีย์ตัวที่ดีมีชีวิต 

มีประโยชน์ในการช่วยย่อยอาหาร	 ซ่ึงถ้ามีน้อย 

เกินไปจะท�าให้ระบบเผาผลาญไม่ดี	 ท�าให้อ้วนง่าย	

และยิง่รับประทานอาหารที่ไม่มกีากใย	มแีต่เนือ้สัตว์	

แป้ง	น�้าตาล	นมเนย	ของมันๆ	ซึ่งไม่ดีต่อร่างกาย

แต่กลับเป็นอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์ตัวท่ีไม่ดี 

ท�าให้มันเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณมากขึ้น	 ซึ่ง

เป็นสาเหตุท�าให้	ท้องอืด	ท้องเสีย	สารก่อมะเร็ง	มี 

กลิ่นตัวแรง	 จึงต้องท�าลายมันด้วยการรับประทาน

แอปเปิ้ลไซเดอร์ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง	๑	ช้อนโต๊ะ

ผสมกับน�้า	๑	แก้ว	ประมาณ	๑	เดือน	

 

4.  การออกก�าลังกาย

	 ควรออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอตามไลฟ์

สไตล์ท่ีเราชอบ	 จะท�าให้รู้สึกอยากออกก�าลังกาย

เป็นประจ�า	หากไม่มเีวลาให้ใช้การแขม่วท้องตลอด

เวลาช่วยพุงยุบได้ค่ะ

5. การหายใจทีถ่กูวธิช่ีวยลดพงุได้

	 ด้วยการฝึกหายใจช้าๆเข้าไปจนเต็มปอด

หน้าท้องจะป่องแล้วค่อยๆผ่อนลมออกมาจนสุด	

ท้องจะแฟบลง	 	 จะเกิดการใช้พลังงานในการเผา

ผลาญออกซิเจน	ท�าให้กล้ามเนื้อขยับหดตัวและไข

มันที่เกาะลดลง

 จะเหน็ได้ว่าร่างกายของคนเราน้ันสามารถ

ปรับความสมดุลดัชนีมวลกายได้เองอยู ่แล้ว

เพียงแต่เราต้องควบคมุกลไกและอาหารการกิน

ให ้พอเหมาะกับสัดส ่วน เรียนรู ้ เรื่องหลัก

โภชนาการที่ดี หมั่นดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 

อยู่เสมอ หากใครทดลองท�าแล้วพุงยุบ ขอให ้

บอกต่อเพ่ือนสมาชิกด้วยนะค่ะ ด้วยความห่วงใย

สมาชิก จากสาร สอ.ศธ.



สวัสดีสมาชิกทุกท่าน...
 พบกันอีกคร้ัง	 ในสาร	 สอ.ศธ.	 ฉบับท่ี	 ๒	 (เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม	 ๒๕๖๐)	 ด ้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ 
ก�าหนดให้วันพฤหัสบดีท่ี	 ๒๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 เป็นวันหยุดราชการ	 
ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช	 เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู ่เหล่าได้มี 
ส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ	 ผมขอให้ท่านสมาชิกได้น้อมส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคณุ	และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรบัสนองพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช	ตลอดไป
	 ส�าหรับปี	๒๕๖๐	คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	๓7	ต่างให้ความ
ส�าคญัและพิจารณารายละเอยีด	ความเป็นไปได้บนพืน้ฐานของความถูกต้อง
โปร่งใสอย่างถีถ้่วนในการบริหารการเงินของ	สอ.ศธ.	เพือ่แสวงหาก�าไรสูงสุด
หรือผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดในสภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีความ
ผันผวนในทุกด้าน	 เข้ามาเป็นปัจจัยส�าคัญ	 ซึ่งท�าให้การหาโอกาสจากการ
ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนดีๆ 	ท�าได้ไม่ง่ายนกั	แต่สหกรณ์เรายงัคง
คุณภาพท่ีดีของเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก	 ตลอดจนความต่อเนื่องและความ
สามารถของคณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการในการสร ้าง 
ผลประกอบการทางการเงินทีน่่าพอใจ	นอกจากนี	้สิทธิพเิศษด้านกฎระเบียบ
ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับอยู่ในปัจจุบันก็ยังช่วยให้สหกรณ์ของเรามีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือสถาบันการเงินท่ัวไปอีกด้วย	 ส�าหรับข่าวด ี
ขอรายงานให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมดังนี้
 เรื่องที่ 1	 สอ.ศธ.จัดโครงการรวมใจประดิษฐ์	 “ดอกไม้จันทน์”  
ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	
เมื่อวันที่	๑7	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	หอประชุมคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ	
ถนนพิษณุโลก	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 ด้วยความส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	และยังเป็นการด�าเนินตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในเร่ืองของความ 
พอเพียงด้วย	โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการ	ที่ปรึกษา	ผู้จัดการ	เจ้าหน้าที่	
สมาชิก	 บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ	 และประชาชนท่ัวไป	 ร่วมกัน
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ	๒๐๐	คน
 เรื่องที่ 2	 สอ.ศธ.	 จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถ่ิน 
ทุรกันดาร	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ตะโกปิดทอง	อ�าเภอสวนผึ้ง	 จังหวัดราชบุรี	 เพื่อเด็กนักเรียนที่ยากจนและ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในชนบทหรือถิ่นทุรกันดาร	 ให้มีการศึกษาที่ดี	 และมี
โอกาสทางการศึกษา	 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน	 
ปลูกฝังค่านิยมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีท�าประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป	
โดยจัดในรูปแบบโครงการจักรยานยืมเรียน	 สนับสนุนโครงการอาหาร 
กลางวันแบบยั่งยืนหรือศูนย์การเรียนรู้	 ทุนการศึกษา	 อุปกรณ์การกีฬา	
เป็นต้น	 จากส่ือต่างๆ	 เป็นส่ิงท่ีท�าให้เราได้มองเห็นภาพของเด็กนักเรียน	 
ที่อยู่ห่างไกลโรงเรียน	ห่างไกลตัวเมืองและความเจริญ	สภาพที่ต้องเดินเท้า	
หรือห้อยโหนรถสองแถวอย่างแออัด	 บางท้องถ่ินไม่มีรถประจ�าทางวิ่งผ่าน	
กต้็องเหมารถปิคอพั	ประกอบกบัครอบครวัมฐีานะยากจนไม่มรีถรับส่งหรือ
ค่ารถโดยสาร	 จึงเป็นอุปสรรคมากมายท่ีเป็นสาเหตุให้เด็กขาดเรียน	 เมื่อ 
มาถึงโรงเรียนก็ต้องได้รับสารอาหารท่ีมีประโยชน์เพื่อพัฒนาสมองและ 

ความเจริญเติบโตของร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง	 
พร้อมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด	
 เรื่องที่ 3	สมาชิกที่ก�าลังจะมีอายุครบ	๖๐	ปีบริบูรณ์	ซึ่งไม่
เคยได้รับสวัสดิการภักดีต่อองค์กรมาก่อน	สามารถยื่นขอรับสวัสดิการนี้ได้
ภายใน	๑	ปี	นบัจากวนัท่ีมอีายคุรบ	๖๐	ปีบริบูรณ์	โดยจะได้รบัเงินสวสัดกิาร
ตามหลักเกณฑ์	ดังนี้	 ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก	ตั้งแต่	๑๐	ปี
ข้ึนไป	 ได้รับเงินสวัสดิการ	 ๕,๐๐๐	 บาท	 ตั้งแต่	 ๑๕	 ปีข้ึนไป	 ได้รับเงิน
สวสัดกิาร	๑๐,๐๐๐	บาท	และตัง้แต่	๒๐	ปีข้ึนไป	ได้รับเงินสวสัดกิาร	๑๕,๐๐๐	
บาท	โดยจะโอนเงินเข้าสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มสีส้ม
	 กระผมขอลองเสนอวิธีการเพิ่มรายได้ให้ตัวเองเพ่ือเป็นการสร้าง 
แรงจูงใจให้เราขยัน	 อดออม	 ในวันนี้	 เพื่อสบายในวันข้างหน้าแบบไม่ต้อง
เดือดร้อนใครแบบนี้ครับ	สมมุติตัวเลข	๑	ล้านบาท	(ผมไม่อยากให้สมาชิก
มาถามผมว่า	 แล้วจะหาเงิน	 ๑	 ล้านบาทแรกได้อย่างไร	 เพราะถ้าสมาชิก	 
ยังตั้งค�าถามแบบนี้	 ก็เท่ากับปิดกั้นความเป็นเศรษฐีของตัวสมาชิกเอง	 
ผมอยากให้คดิแบบนี	้เราสามารถท�าอะไรได้บ้าง	และจะท�าอย่างไร	ด้วยอะไร	
ท่ีไหนเมือ่ไหร่	แค่นีก้เ็ร่ิมเหน็เงาลางๆ	ของคนทีจ่ะเป็นเศรษฐีตามตดิตวัแล้ว	
ต่อนะครับ...)	ปันผลที่ร้อยละ	๕.๒๕	ในกรณีที่เราสามารถลงทุนเพิ่มขึ้นได้	
จนวนัหนึง่มเีงินต้นประมาณ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(ล้านบาทแรก	ท�างานประจ�า
กินเงินเดือน	ก็ท�าได้	ขอให้พยายาม)	เงินปันผลร้อยละ	๕.๒๕	ของ	๑	ล้าน
บาท	เท่ากับ	๕๒,๕๐๐	บาทต่อปี	คิดเป็นรายได้เดือนละ	๒,๑๐๐	บาท
 •	ถ้าสมาชิกมีเงินเดือน	 ๑๕,๐๐๐	 ก็จะได้เงินเดือนเพ่ิมเป็น 
	๑7,๑๐๐	บาทต่อเดือน
 • ถ้าสมาชิกมีเงินเดือน	 ๒๐,๐๐๐	 ก็จะได้เงินเดือนเพ่ิมเป็น	
๒๒,๑๐๐	บาทต่อเดือน
 • ถ้าสมาชิกมีเงินเดือน	 ๓๐,๐๐๐	 ก็จะได้เงินเดือนเพ่ิมเป็น	
๓๒,๑๐๐	บาทต่อเดือน
	 ท้ายนี้	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 
มีการบริหารจัดการด้วยการน�าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่าง
เคร่งครัด	และด�าเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์	ซึ่งจะท�าให้สหกรณ์
เป็นสหกรณ์ท่ีแท้จริง	 กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีเชื่อมั่นและ 
ให้ความร่วมมือด้วยดีแก่สหกรณ์ในทุกด้านตลอดมา	 ถ้าสมาชิกต้องการ
ตรวจสอบการลงทุนต่างๆ	ของสหกรณ์สามารถดขู้อมลูได้จากรายงานกจิการ
ประจ�าปีที่สหกรณ์ได้มอบให้ท่านในวันประชุมใหญ่	หรือดาวน์โหลดได้จาก	
www.moecoop.com	 กระผมขอให้สมาชิกมั่นใจในการบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ว่าจะด�าเนินการ
ด้วยความรอบคอบถูกต้อง	และโปร่งใส	และขอขอบพระคณุสมาชกิทกุท่าน	
ท่ีตดิตามข่าวสารและให้การสนบัสนนุกจิการของสหกรณ์ด้วยดเีสมอมา	และ
ในปี	 ๒๕๖๐	 นี้	 สหกรณ์มีความยินดีท่ีเราได้เดินทางด้วยความมั่นคงมา	 
4๐	ปีแล้ว	และขอยืนยันว่าจะมอบแต่สิ่งดีๆ	ให้ท่านสมาชิกตลอดไปครับ

	 ขอให้ทุกท่านโชคดี
              
 
 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง



4	มิ.ย.	๖๐	-	สอ.ศธ.	จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร
ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	จังหวัดราชบุรี

๒๓	ก.ค.	๖๐	-	สอ.ศธ.	จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ	กลับคืนสู่สังคม	และการร่วมท�าบุญ
“โครงการถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลี”

ณ	วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

๒๓	ส.ค.	๖๐	-	สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๒4-๒๕	มิ.ย.	๖๐	-	สอ.ศธ.	จัดสัมมนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�า
ณ	โรงแรมพัทยา	ปาร์ค	บีช	รีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี


