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สาร สอ.ศธ. ฉบั บ นี้ เ ป็ น ฉบั บ ที่ ๒ ของปี ๒๕๖๐ ซึ่ ง
บริหารงานโดยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ ๓๗ ซึ่งกระผมได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการด�ำเนินการ ท�ำหนา้ ทีป่ ระธานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ และเป็ นบรรณาธิการ สาร สอ.ศธ.
ส�ำหรับสาระและเกร็ดความรู้ของสาร สอ.ศธ. ฉบับนี้ มีให้
ทา่ นสมาชิก อาทิ เมื่อกษัตริยผ์ ูย้ ิ่งใหญพ่ ระราชทานวิถีแห่งความ
พอเพียงตามหลักพุทธศาสนา (ตอนจบ) ชีวิตไต้ร่มพระบารมี...
พระเมตตาสู่ผู้ย ากไร้ , ครุ ฑ สั ญ ลั ก ษณ์แ ห่ง ราชาธิ ร าช, กิ จ การ
สหกรณส์ ู่ Thailand ๔.๐, มุมสุขภาพ : ๕ เคล็ด(ไม)่ ลับ พุงยุบ
ไร้โรค, สรรพคุณเครื่องเทศและสมุนไพรไทย : กุยช่าย
ท้ายนี้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลที่ท่านเคารพ
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เมื่อ

กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

พระราชทานวิถีแห่งความพอเพียง
ตามหลักพุทธศาสนา
(ตอนจบ)

รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ

The Great King who Introduce the Sufficiency Concept
Based on Buddhist Principle
องค์กรต่างๆ ทั่วโลกล้วนแต่อัญเชิญพระราชด�ำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเผยแพร่ในการจัดประชุมและสัมมนาระดับโลก เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความ
อดอยากของชาวโลก โดยการอ้างอิงถึงโครงการพระราชด�ำริที่ได้บรรลุผลส�ำเร็จ
เป็นต้นแบบในการด�ำเนินการของภูมภ
ิ าคทีเ่ ข้าร่วมปฎิบต
ั ก
ิ าร และแม้เมือ
่ พระองค์เสด็จ
สู่สวรรคาลัยแล้ว พระอัจฉริยภาพยังปรากฏแก่สายตาชาวโลก ที่ประชุมสมัชชาแห่ง
องค์การสหประชาชาติ ได้จัดพิธีถวายการไว้อาลัยและกล่าวสดุดีพระปรีชาญาณ และ
พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาวไทยและชาวโลกอย่างสมพระเกียรติ

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น

พระราชด�ำรัสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9  ได้ทรงพระราชทานครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
2517 และได้รบั ความสนใจเป็นทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลาย
เมื่อ พ.ศ. 2540  ในช่วงระยะเวลาของการเกิดวิกฤต
ทางการเงิน (Financial crisis)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์
ในฐานะผู้น�ำในการสร้างองค์ความรู้ ให้พสกนิกรได้เรียนรู้
และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ ได้จ�ำกัดเฉพาะเรื่องการเกษตร แต่ยังเปิดกว้างสู่ภาค
ธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ ด้วย ซึ่ง สอ.ศธ. ก็ได้น้อมน�ำแนว
พระราชด�ำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปด�ำเนินงาน เพื่อ
ให้สมาชิกเกิดความมั่งคั่ง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยไม่เบียดเบียนใคร ซึ่งเป็น

1

องค์ประกอบของการด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมุ ่ ง เน้ น ความ
พอประมาณ (Moderately) ซึ่ ง เป็ น การยึ ด ถื อ หลั ก
สายกลาง คือ มัชฌิมาปฎิปทา ของพุทธศาสนา ซึ่ง
เป็ น การสอนให้ ค นปฎิ บั ติ โ ดยการละเว้ น การปฎิ บั ติ
ในสิง่ ที่ไม่ดี และให้ทำ� ดี ท�ำจิตใจให้ผอ่ งแผ้ว ความพอเพียง
จากพระราชด� ำ รั ส ในหลวงมี ห ลั ก การสอดคล้ อ งกั บ
พุทธศาสนา ในองค์ประกอบ 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขของ
ความรู้ และเงือ่ นไขของคุณธรรม ซึง่ เป็นหลักปฎิบตั ิในการ
ด�ำเนินชีวิตรวมทั้งการลงทุนทางธุรกิจที่มีจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และคน
ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
		

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560

               อนุมานได้ว่า ทางสายกลางในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นกลยุทธ์ (Strategy) ที่จะสร้างคนให้มี
เครื่องมือในการด�ำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ถ้าเป็นบุคคล
ทัว่ ไปก็จะสามารถสร้างความพอเพียงและความสงบสุขใน
ชีวิตได้ ถ้าต้องท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกลยุทธ์
ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นตัวก�ำหนดเป้าหมายและคุณภาพของ
การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ให้ เ ป็ น ระบบที่ มี คุ ณ ธรรมเข้ า ไป
ควบคุมความละโมบและขาดความโปร่งใสในการปฎิบัติ
งานได้ระดับหนึ่ง ถ้าผู้บริหารยึดมั่นในหลักการนี้ซึ่งไม่ว่า
ท่านจะอยู่ในสถานะใด ท่านก็จะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตลอดเวลา ก่อนตัดสินใจในการก�ำหนดความพอประมาณ
ในบทบาทให้ลดความเสี่ยงให้ ได้มากที่สุด ภายใต้เงื่อนไข
ของการมีความสงบสุขในชีวิตในอนาคต
หลักพุทธศาสนาสอนให้คนละเว้น ความชั่ว ท�ำ
ความดี และท�ำจิตใจให้ผ่องแผ้ว และประการส�ำคัญ คือ
ให้มีสมาธิ มีสติ มีปัญญา พิจารณาในการกระท�ำสิ่งต่างๆ
บนทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฎิปทา และเป็นสิ่งที่ต้อง
เริ่มต้นจากการควบคุมจิตใจของบุคคลด้วยตนเอง
จุดส�ำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยง
กับหลักพุทธศาสนาในเรื่อง ทางสายกลางเป็นเรื่องของ
ความพอประมาณ   (Moderately)   ให้คนก�ำกับตนเอง
(Self regulation)  ให้ละเว้นจากสิง่ ทีเ่ กินพอดี  และให้ทำ�
ในสิง่ ทีด่ ซี งึ่ เป็นสิง่ ทีด่ ที งั้ ต่อตนเองและคนอืน่   ต้องจัดการ
ตนเอง  (Self management)  ด้วยการพึ่งตนเอง และ
ด�ำรงชีวติ โดยยึดหลักความสมดุลแห่งความต้องการ  (Demand) ทีเ่ หมาะสมและพอดีมกี ารลงทุนทางธุรกิจ โดยไม่
กระหายหรือต้องการจนละเลยจริยธรรมคดโกงหรือหลอก
ลวงคนอื่นไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม การใช้
เหตุผลในการลงทุนในชีวติ ทุกเรือ่ งต้องมองถึงผลกระทบ
(Impact)  ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อตนเอง  และสังคมในอนาคต
ต้องใช้ปญ
ั ญาไตร่ตรองพิจารณาว่าจะสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ตวั
เอง และสังคมในฐานะพลเมืองโลกทีด่ ีได้อย่างไร โดยต้อง
ตระหนักในการแสดงบทบาท และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่อย่างเคร่งครัด การจัดการตนเองที่ท�ำร้ายตนเองไม่
ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตามพึงละเว้น เช่น การขาดการ
วางแผนทางเศรษฐกิจ และการเงินโดยการออม และการ
ลงทุนทีผ่ ดิ วิธ  ี โดยไม่มอี งค์ความรู  ้ และเทคนิคการจัดการ

สาระส�ำคัญของแนวพระราชด�ำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักพุทธศาสนา คือ การยึดมัน่ ต่อการปฎิบตั ติ ามทาง
สายกลาง
3 ห่วง คือ ทางสายกลาง ประกอบด้วย ดังนี้
ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณใน
ทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไป โดยต้อง
ไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน
ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย่ วกับ
ระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค�ำนึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างๆ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตทัง้ ใกล้และไกล
ที่มา : Sufficiency Economy Organisation, 1999

2 เงื่อนไข  ประกอบด้วย

เงือ่ นไขที่ 1 เงือ่ นไขความรู้ คือ มีความรอบรูเ้ กีย่ วกับ
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ
ที่จะน�ำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอน
ปฎิบัติ
เงือ่ นไขที่ 2 เงือ่ นไขคุณธรรม คือ มีความตระหนัก
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มี
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต
ทางสายกลางในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สอดคล้องกับหลักศีลธรรมของพุทธศาสนา การปฎิบัติ
ตามหลักศีล 5  ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนต้องยึดมั่น คือ
การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่พดู ปด ไม่ลว่ งละเมิดทางกาม
กับลูกเมียคนอื่น และการไม่ดื่มสุรา และของมึนเมา ศีล
ซึ่งเป็นข้อห้ามดังกล่าวนี้ เป็นส่วนของการสรรค์สร้าง
จริยธรรม (Ethics)  ในจิตใจของคน เพือ่ ให้คนมีจริยธรรม
ที่เป็นแกนน�ำในการสร้างเป้าหมาย และด�ำเนินชีวิตด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีปัญญา มีวินัย สามารถให้ความ
ร่วมมือกับองค์กร และสังคมให้ประสบความส�ำเร็จ และ
ความสุขสงบร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคม และ
เชื้อชาติศาสนา
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ความเสี่ยงซึ่งบางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
ความผันผวนในเศรษฐกิจโลก เช่น การสวิงของอัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินตราและอัตราดอกเบี้ยของโลก เช่น การ
Brexit ของสหราชอาณาจักร การเคลือ่ นย้ายเงินลงทุนของ
ต่างชาติ   และอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนแต่จะส่งผลให้เรา
อาจต้องเผชิญหายนะในการใช้ชวี ติ ในอนาคต  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในช่วงทีร่ ายได้ลดลง ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีร่ วมทัง้ ภาวะ
เงินเฟ้อทีเ่ พิม่ ขึน้ จะส่งผลให้กบั ภาวะเศรษฐกิจของบุคคล
เกิดการขาดสมดุล   การพึ่งตนเองโดยการวางแผนทาง
การเงินระยะยาวในลักษณะของการพอประมาณ ขจัด
ความต้องการต่างๆ ที่เกินพอดี แสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง
มาพิจารณาในการตัดสินใจทางการเงิน และปฎิบตั กิ ารทันที
(Just do it) โดยการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม มีการท�ำ
ตารางบัญชีรายการรายรับรายจ่าย และควบคุมตนเอง
อย่างเคร่งครัด  ควบคูก่ บั การลงทุนโดยการออมให้ ได้ตาม
เป้าหมายเมื่อวันเวลาผ่านไปท่านจะมีความมั่งคั่งจากการ
พอประมาณด้วยตนเอง ซึ่งจะท�ำให้ท่านภาคภูมิใจในการ
จัดการทางการเงินที่มีการบริหารความเสี่ยงได้ดีที่สุด
ส�ำหรับเงือ่ นไขคุณธรรม ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระบุว่าให้คนมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ

ด�ำเนินชีวิต เป็นหลักการจัดการตนเองที่จะช่วยให้คุณ
สามารถปรับตัวได้ ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (Economic Crisis) ความ
พอเพียงและการยึดมั่นกับทางสายกลางจะช่วยให้คน
สามารถจัดการตนเองได้โดยไม่โลภ ไม่ท�ำลายทรัพยากร
ธรรมชาติ และคนอื่นกลุ่มอื่น และสังคมโลกต้องเคารพ
ในกติกาสังคมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตแสดงความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด
ตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และมุง่ อนาคต เพือ่ ลดความ
เหลื่อมล�้ำทางสังคมของคนในชาติ ให้คนรู้จักแบ่งปัน
เกิดความสุขโดยรวมจากการพัฒนาในอนาคต ภายใต้
ศาสตร์ของพระราชาตามหลักพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน

เอื้อมพร เธียรหิรัญ. (2560). “เมื่อกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระราชทาน
“วิถีแห่งความมั่งคั่ง” แก่พสกนิกร The King who Leads to
Sustainable Prosperity. 1-15, ๔ ทศวรรษเจิ ด จรั ส
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)
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ชีวิตใต้ร่มพระบารมี...

พระเมตตา
. . . สู่ผู้ยากไร้
วิมลรัตน์ ต้อยส�ำราญ

“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�ำ
หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความสามารถ เพราะเชื่อว่าชาวกระเหรี่ยงมีความสามารถ มีศิลปะ
ปรากฏว่าได้ผลดี เขาทอเสื้อผ้าของเขา แล้วเวลาศิลปาชีพออกแบบลายผ้าต่างๆ เขาก็เชื่อฟัง
เขาก็ทอ ตอนนี้ผิดไปเลยไม่ถึงปีก็หน้าตาสดใส แล้วเด็กๆ ก็ได้ไปโรงเรียน”
ความข้ า งต้ น เป็ น พระราชด� ำ รั ส ของสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ปรากฎอยู่ ใน
หนั ง สื อ โครงการสวนป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี
ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านและพูดคุยกับบุคคลผู้ส�ำนึก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ ท ่ า นอย่ า งเต็ ม
เปี่ยม เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๕ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ สาร สอ.ศธ. ฉบับ
ประจ�ำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ศกนี้ ขอน�ำพวกเรา
หมู่มวลสมาชิก สอ.ศธ. และผู้อ่านทุกท่าน ร่วมส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราว “ชีวิตใต้ร่มพระ
บารมี...พระเมตตาสู่ผู้ยากไร้”

ค่ ะ ...แขกรั บ เชิ ญ บนหน้ า หนั ง สื อ สาร สอ.ศธ.
ฉบับนี้ พลเอกนพดล วรรธโนทัย ที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาตามพระราชด�ำริ ส�ำนักราชเลขาธิการ ผู้ถวายงาน
ในโครงการตามพระราชด� ำ ริ ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ ถ ่ า ยทอด
พระจริยาวัตรการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อประชาชนของ
พระองค์ท่าน
พลเอกนพดล บอกกับผูเ้ ขียนด้วยสีหน้า แววตาและ
น�ำ้ เสียงจริงจังทีบ่ ง่ บอกถึงความตระหนักทีว่ า่ พระองค์เป็น
ถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ยงั ต้องทรงงานหนักเพือ่ ประชาชน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงปฏิบตั พิ ระราช
ภารกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้

* พล.ท.นพดล วรรธโนทัย ปัจจุบนั ด�ำรงยศเป็น พล.อ.นพดล วรรธโนทัย
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เป็นผู้ด้อยการศึกษา ด้อยคุณภาพชีวิต พระองค์ ได้ทรง
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
ในทันที โดยช่วยคนไทยและคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
ในพื้นที่ ให้มีอาชีพหลักและอาชีพเสริมในงานศิลปาชีพ
ฝึกงานฝีมือต่างๆ ให้กับกลุ่มที่สนใจ อาทิ การทอผ้า การ
ปักผ้า การวาดภาพ เครื่องปั้นดินเผา การจักสานไม้ ไผ่
ส่งเสริมในด้านอาชีพ ที่ท�ำกิน ที่อยู่อาศัย เพื่อจะได้ ไม่
ถางป่าต่อไป พลเอกนพดลบอกผู้เขียนพร้อมเอ่ยปาก
ชวนให้ ไปพบปะชาวบ้านในโครงการฯ พลางพูดว่า “ที่
ชาวบ้านได้มีโอกาสสร้างสรรค์ชิ้นงานและสรรค์สร้างชีวิต
ที่เคยทุกข์ยากอดอยากแสนสาหัส ค่อยๆ มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สุขภาพอนามัยแข็งแรง หน้าตาสดใส มี
รายได้เลี้ยงครอบครัว ลูกหลานได้เรียนหนังสือ ก็เป็น
เพราะพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ พี ระเมตตาต่อราษฎรผูย้ ากไร้
ของพระองค์แท้ๆ”  ภาพที่ปรากฏให้ผู้เขียนสัมผัสได้ ณ
เวลานั้น บ่งบอกให้รู้ว่าเขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ใบหน้าที่สดใส รอยยิ้มและแววตาเปล่งประกายความสุข
ของชนกลุ่มน้อยชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ที่เคยมีอาชีพ
ท�ำไร่เลื่อนลอยปลูกพริก ฐานะยากจน ด�ำรงชีวิตอย่าง
แร้นแค้น แต่เวลานี้...เขามีที่ท�ำกิน เขาได้รบั โอกาสท�ำงาน
ในโครงการศิลปาชีพซึ่งเป็นอาชีพเสริมหลังการเก็บพืชไร่
สามารถเลือกท�ำตามความถนัด อาทิ ทอผ้า เลี้ยงไหม
จักสาน ปักผ้า ท�ำเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น เสียงสะท้อน
ของชาวบ้านจากการได้พูดคุยในวันนั้น เป็นเสียงสะท้อน
แห่ง ความจงรั กภักดี ของชาวบ้า นที่ มีต ่อพระองค์ ท่ า น

และประชาชนในชนบทห่างไกล โดยตามเสด็จพระราช
ด�ำเนินคู่พระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่ว
ทุกหนแห่งในผืนแผ่นดินไทยนี้
สมุดบันทึกส่วนพระองค์ น�ำไปสูข่ บวนการเเก้ปญ
ั หา
ด้วยสายพระเนตรอันเฉียบคมเเละเป็นที่มาของโครงการ
ตามพระราชด�ำริอกี มากมายสุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้
ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด โครงการนี้ สภาพของบริ เ วณที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง
โครงการอยู่ ในสภาวะที่เสื่อมโทรม พื้นที่ป่าถูกโค่นถาง
เพื่อใช้ผืนดินในการเพาะปลูก และด้วยวิธีการเพาะปลูกที่
ไม่ถูกต้อง ท�ำให้ ได้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มการลงทุน ดิน
เสื่อมโทรมกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้ง การด�ำรงชีวิตของ
ชุมชนจึ ง อยู ่ อ ย่ า งยากจน โดยเฉพาะชาวไทยเชื้ อสาย
กะเหรี่ยงซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ตั้งถิ่นฐานอาศัย ณ ขอบ
ชายแดนไทย-พม่า มานานกว่า ๑๐๐ ปี นับตั้งแต่อ�ำเภอ
สวนผึ้ง ยังมีฐานะเป็นเพียงบ้านสวนผึ้งจนกระทั่งปัจจุบัน
แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยกะเหรี่ยงก็ยังด�ำรงอยู่
อย่างอดอยากยากจนตกอยู่ ในฐานะชนกลุ่มน้อยที่ขาด
โอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แน่นอนครับ เมื่อโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ จังหวัดราชบุรี
เกิดและเริ่มต้นขึ้น ภารกิจส�ำคัญและเร่งด่วนนอกเหนือ
จากการฟื้นฟูป่าใหม่แล้ว ก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกชีวิตหลายร้อยครอบครัวที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่
โครงการฯ ประกอบด้วย บ้านห้วยม่วง บ้านตะเคียนทอง
บ้านห้วยน�้ำหนัก บ้านหนองตาดั้งและบ้านพุระก�ำ ซึ่งเป็น
พืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ของโครงการสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ�ำเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตรงนี้จากที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
มาทอดพระเนตร โครงการฯ และ
ทรงเยี่ ย มราษฎรหลายครั้ ง ทรง
ทราบว่ า ราษฎรมี ทั้ ง คนไทยและ
คนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง มีฐานะ
ค่อนข้างยากจน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
คนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อยู่ ใน
สภาพล�ำบาก ไม่ได้รบั สัญชาติไทย
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นางนอกะซิ ปัญญาธนนท์ อายุ ๓๘ ปี อาชีพท�ำไร่
“..ก่อนนั้นฉันเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยง มีอาชีพท�ำไร่เลื่อนลอยปลูกพริก ฐานะยากจน
แต่นับจากปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระองค์ทา่ นมาโดยตลอด ทุกครอบครัวได้รบั จัดสรรทีด่ นิ
ท�ำกินให้ครอบครัวละ ๘ ไร่ ฉันปลูกข้าว พืชผัก ผลไม้ และ
เลี้ยงสัตว์ ความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นมีกินมี ใช้ ต่อมา ปี พ.ศ.
๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชด� ำ เนิ น ทรงเยี่ ย มและถามทุ ก ข์ สุ ข ราษฎรด้ ว ย
พระองค์เองโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ด�ำรง
ชี วิ ต อย่ า งอดอยาก พระองค์ รั บ สั่ ง ให้ เ ลี้ ย งปลาและ
พระราชทานทรัพย์ จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพือ่ น�ำไปลงทุน
ท�ำบ่อปลา โดยมีทหารมาช่วยด�ำเนินการขุดบ่อปลาให้และ
กรมประมงจะน� ำ พั น ธุ ์ ป ลานิ ล มาให้ ป ี ล ะครั้ ง จ� ำ นวน
ประมาณ ๑.๐๐๐ ตัว ปัจจุบันครอบครัวมีความสุขมีกิน
มี ใช้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงแม่หลวง ฉัน
รักพระองค์ ซาบซึ้งและประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เสด็จมา
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงให้มีอาชีพมี
ความเป็นอยู่ที่ดี ที่ส�ำคัญสามารถด�ำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง
หากไม่มพี ระองค์ทา่ นครอบครัวฉันคงไม่มวี นั นี้ ฉันจะเป็น
คนดี ขยันท�ำมาหากิน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามพระกระแส
รั บ สั่ ง ให้ ดีที่ สุ ดเพื่ อ ตอบแทนพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระองค์ทา่ นทีม่ ตี อ่ ชนกลุม่ น้อยชาวไทยเชือ้ สายกะเหรีย่ ง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...”
นางศรัญญา ทับไกรสกุล อายุ ๓๖ ปี อาชีพท�ำนา
ท� ำ ไร่ สวนผลไม้ “...รู ้ สึ ก ปลื้ ม ปี ติ ทุ ก ครั้ ง ที่ นึ ก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ที่มีต่อราษฎรในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรง
ขึ้นเขาลงห้วยเพื่อทรงดูแลทุกข์สุขของราษฎรให้มีอาชีพ
มี คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดีขึ้ น ซึ่ ง ปั จ จุ บันฉั นก็ ได้ รับ โอกาสให้
ท�ำงานปักผ้าในกลุ่มศิลปาชีพของพระองค์ท่าน ท�ำให้
ความเป็นอยูข่ องครอบครัวดีขนึ้ กว่าเดิมมาก พระองค์สอน
ให้รู้จักการกินการอยู่แบบพอเพียง ดี ใจและภูมิ ใจที่เกิด
เป็นคนไทยเป็นลูกของพ่อหลวงแม่หลวง แม้ชาวบ้าน
ตะนาวศรีจะอยู่ ในป่าในเขา แม่หลวงยังเสด็จไปเยีย่ มลูกๆ
ของพระองค์ ฉันมีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านถึง ๔ ครั้ง
ตัง้ แต่ปี ๒๕๓๙ และครัง้ สุดท้ายเมือ่ ปี ๒๕๕๐ ครัง้ นีส้ ำ� คัญ

ล้วนเป็นค�ำพูดที่น่ารักน่าชื่นใจ และนี่เป็นเพียงเสี้ยวของ
เสียงสะท้อนนั้น
นางเดือนเพ็ญ เค็มบิง อายุ ๔๕ ปี อาชีพท�ำไร่ รับจ้าง
ทั่วไป “...ในฐานะลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านพุระก�ำ (นายเม็ด
เค็มบิง) ได้ซึมซับความจงรักภักดีของพ่อที่ปฏิบัติต่อ
พ่อหลวงแม่หลวงของพวกเราชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
มาโดยตลอด ก่อนนั้นพวกเราอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆ
กระจัดกระจายในผืนป่าห่างไกลชุมชน การเดินทางออกสู่
ตลาดหรือยามเจ็บไข้ ยากล�ำบาก ต้องเดินผ่านล�ำน�้ำถึง
๕ ช่วง และเมื่อถึงฤดูน�้ำหลากก็ไม่สามารถเดินทางออก
มาได้...พ่อในฐานะหัวหน้าหมู่บ้านได้มีโอกาสเข้าเฝ้า
พระองค์ท่านจึงกราบทูลและขอพระราชทานสะพานข้าม
ล�ำน�ำ้ ภาชีไปหมูบ่ า้ นพุระก�ำ ซึง่ ทุกวันนีท้ กุ ผูค้ นได้รบั ความ
สะดวกสบายเดินทางผ่านล�ำน�ำ้ เพียงแค่ ๑ ช่วง บนสะพาน
คอนกรีตที่แข็งแรง...ปัจจุบันฉันเป็นครูสอนการทอผ้าที่
หมู่บ้านห้วยน�้ำหนัก รู้สึกภาคภูมิ ใจและรักในอาชีพนี้มาก
ยิ่งท�ำยิ่งรักพระองค์ท่าน พระองค์มีแต่ ให้ ให้แบบไม่มี
เงื่อนไข เมื่อครั้งที่มีโครงการรับสมัครทอผ้าไหมจกที่
หมู่บ้านหนองตาดั้ง พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าส่ง
ครูจากสวนจิตรดามาสอน ผ้าไหมจกที่ทอไม่ว่าจะออกมา
อย่ า งไรสวยหรื อ ไม่ ส วยพระองค์ ก็ รั บ ซื้ อ หมด เพี ย ง
เจตนารมย์ของพระองค์ที่คาดหวังว่าราษฎรของท่านจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เห็นพระองค์ทรงงานเสียสละเพื่อราษฎร
และประเทศชาติแล้ว ฉันขอตั้งปณิธานว่าจะสืบสานและ
ตัง้ ใจท�ำงานเป็นครูสอนทอผ้าทีด่ ี ท�ำผ้าออกมาให้สวยทีส่ ดุ
เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน..”
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มากไม่เคยลืมเลือนเพราะฉันได้มโี อกาสร่วมชุดการแสดง
ร้องเพลงถวาย พระองค์แย้มพระสรวลพร้อมรับสั่งว่า
“ทุกคนเก่งมาก ให้เป็นคนดี รักษาวัฒนธรรมไว้ ประทับ
ใจมากที่ได้ชมการแสดง” จ�ำได้ว่าความรู้สึกตอนนั้น...
เราต้ อ งเป็ น คนดี ตั้ ง ใจท� ำ อาชี พ ปั ก ผ้ า ให้ ดีที่ สุ ดเพื่ อ
ทดแทนพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ แ ม่ ห ลวงมี ต ่ อ ลู ก ๆ ขอ
พระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรงหายจากอาการประชวรใน
เร็ววันและราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ...”
ขณะที่ พลเอกนพดล วรรธโนทัย ผู้ถวายงานใน
โครงการฯ แขกรั บ เชิ ญ บนหน้ า หนั ง สื อ สาร สอ.ศธ.
ฉบับนีข้ องเรา บอกว่า “ผมโชคดีทมี่ โี อกาสตามเสด็จฯ ได้
เห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่ท�ำงานเพื่อ
ประเทศชาติและประชาชน ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระราช
ปณิธาน และปลื้มปีติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้รับใช้
ถวายงานมานานถึงเพียงนี้ พระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือ
ในทุกๆ ด้าน ทัง้ ความทุกข์จากเจ็บป่วย ทุกข์จากขาดการ
ศึกษา ทุกข์จากการท�ำมาหากิน อันน�ำมาสู่โครงการตาม
พระราชด�ำริต่างๆ พระองค์ทรงให้อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่
ต้องการอะไรตอบแทน ทรงเป็นพระราชินปี ระทับพับเพียบ
กับพื้น ไต่ถามทุกข์ของราษฎรอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ทรง
อ่านความทุกข์จากแววตา รับสั่งว่า “เขาจะแต่งตัวมา
ดีอย่างไรก็ตาม แต่แววตาไม่สามารถปิดบังความทุกข์
ได้” สมุดบันทึกส่วนพระองค์ น�ำสู่กระบวนการแก้ปัญหา
ให้กับประเทศชาติและประชาชน ด้วยสายพระเนตรอัน
เฉียบคม ซึ่งน�ำมาสู่โครงการตามพระราชด�ำริอีกมากมาย
สุดจะพรรณนาได้”

โอกาสนี้ สาร สอ.ศธ. ของเรา คอลัมน์ “ชีวิตใต้ร่ม
พระบารมี..พระเมตตาสู่ผู้ยากไร้” ต้องขอขอบพระคุณ
แขกรับเชิญผู้ทรงเกียรติ พลเอกนพดล วรรธโนทัย
ที่ ป รึ ก ษาโครงการพั ฒ นาตามพระราชด� ำ ริ ส� ำ นั ก ราช
เลขาธิการ ผู้ถวายงานในโครงการตามพระราชด�ำริ ที่ให้
เกียรติมาถ่ายทอดพระจริยาวัตรอันงดงามของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่เปี่ยมด้วยพระ
เมตตาต่อราษฎรผูย้ ากไร้ ให้พวกเราชาว สอ.ศธ. และผูอ้ า่ น
ทุกท่านได้รู้สึกอิ่มอุ่นหัวใจ ร่วมส�ำนึกและตระหนักใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้
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�ำนักไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ตรา
รูปพระนารายณ์ทรงครุฑเป็นสัญลักษณ์ส�ำหรับองค์
พระมหากษัตริย์ เช่น พระราชลัญจกรประจ�ำแผ่นดิน
พระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์ และใช้เป็นสัญลักษณ์
ส�ำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาภายหลังจึงใช้รปู ครุฑ
เบ็นเครื่องหมายของทางราชการ

ซึ่งในเรื่องรามเกียรติ์เรียกว่า สัมพาที และ สดายุ นามของ
ครุ ฑ นั้ น เรี ย กกั น เป็ น หลายอย่ า ง เช่ น สุ บ รรณ (มี ข น
อันงาม) เวนไตย (เกิดแต่นางวินตา) กาศยเปยะ (โอรส
ของกาศยปะ) สิตานัน (มีหน้าขาว) รักตปักษ์ (มีปีกแดง)
เป็นต้น
คัมภีรท์ างพระพุทธศาสนากล่าวว่า ครุฑเป็นอมนุษย์
จ�ำพวกหนึง่ มีหลายชนิด ต่างกันตามชาติกำ� เนิด บางชนิด
เกิดแต่ ไข่ บางชนิดเกิดแต่เหงื่อไคล บางชนิดเกิดแต่
โอปปาติ ก ชาติ คื อ อุ บั ติ ขึ้ น มาเอง ดั ง นั้ น ครุ ฑ ในทาง
พระพุทธศาสนาจึงมีเป็นจ�ำนวนมาก มีสีกายแตกต่างกัน
และมีฤทธิ์ต่างกันตามชาติก�ำเนิด

ครุฑเป็นอมนุษย์ ในเทพปกรณัม มีลักษณะครึ่ง
มนุ ษ ย์ ค รึ่ ง นก กล่ า วคื อ ศี ร ษะประดั บ เครื่ อ งศิ ร าภรณ์
อย่างมนุษย์ มีหน้าและจงอยปากอย่างนก ล�ำตัวเป็นมนุษย์
มีมือ มีปีก ท่อนล่างมีขาและกรงเล็บอย่างนก คติทาง
ศาสนาพราหมณ์นั้น “ครุฑ” หรือ “พญาครุฑ” มีเพียง
หนึ่งเดียว และมีหน้าที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์ มี
ชายาชื่อ วินายกา มีโอรส ๒ ตน คือ สัมปาติ และ ชฏายุ
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พญาครุฑในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่ที่ สิมพลีวัน
หรือป่าไม้งิ้ว ซึ่งล้อมรอบเขาพระสุเมรุ วิมานของครุฑ
มีชื่อว่า วิมานสิมพลีหรือฉิมพลี อาหารของครุฑคือนาค
ในศิลปกรรมไทยทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมที่แสดง
รูปครุฑจับนาค มักแสดงรูปครุฑจับนาคห้อยศีรษะลง ตาม
คติความเชื่อที่กล่าวในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เช่น เสมา
ปูนปั้น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ หน้าบันจ�ำหลักไม้
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น
ความเชือ่ เกีย่ วกับเรือ่ งครุฑตามคติศาสนาพราหมณ์
และพระพุ ท ธศาสนา มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วิ ถี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ของชนชาติ ไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ ไทยตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ทรงด�ำรงสถานะ
สมมุติเทวราช เสมือนหนึ่งพระนารายณ์อวตาร ครุฑซึ่ง
เป็ น เทวพาหนะของพระนารายณ์ จึ ง ได้ รั บ การยกย่ อ ง
เป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดิน และองค์พระมหากษัตริย์
มี ก ารใช้ รู ป ครุ ฑ เป็ น ตราพระราชลั ญ จกรส� ำ คั ญ ยิ่ ง คื อ
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยา
พระราชลั ญ จกรพระครุ ฑ พ่ า ห์ นั้ น เป็ น พระ
ราชลัญจกรส�ำหรับแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
ท�ำเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค ต่อมาพระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ปรับลายพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์
ประจ�ำรัชกาลที่ ๕ อนึ่ง ในรัชกาลที่ ๔  พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก�ำหนดให้มี “ธงมหาราช”
เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนองค์ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท� ำ เป็ น ธง
รูปครุฑส�ำหรับเชิญขึ้น ณ พระราชวังที่พระมหากษัตริย์
เสด็ จ ประทั บ อยู ่ เริ่ ม ใช้ เ ป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ พุ ท ธศั ก ราช
๒๓๗๗
ธงมหาราชรูปครุฑแดงบนพื้นเหลืองนี้ นอกจาก
จะเชิ ญขึ้ น สู ่ ย อดเสา ณ พระราชวัง ที่พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จประทับอยู่ ยังเป็นธงส�ำหรับประดิษฐาน
หน้ารถยนต์พระที่นั่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จประทับ เรียกว่า ธงมหาราชใหญ่ นอกจากธงมหาราช
ใหญ่แล้ว ยังมีธงประจ�ำพระองค์สำ� หรับพระบรมวงศานุวงศ์
อีกหลายลักษณะ ได้แก่ ธงราชินี ใหญ่ ธงเยาวราชใหญ่
ธงมหาราชน้อย ธงราชินีน้อย ธงเยาวราชน้อย ธงราชวงศ์
และธงผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นต้น

ครุ ฑ เป็ น เครื่ องหมายประจ� ำ พระองค์ พ ระมหา
กษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และราชการอันเกีย่ วเนือ่ งด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “ตราครุฑ” เป็นเครือ่ งหมาย
สัญลักษณ์ของระบบราชการไทย เอกสารหรือหนังสือ
แบบฟอร์ ม ในราชการ เครื่ อ งหมาย ตลอดจนอาคาร
สถานที่ของทางราชการ ฯลฯ ล้วนใช้ตราครุฑพ่าห์ หรือ
ตราครุฑเป็นสัญลักษณ์ทั้งสิ้น
รู ป ครุ ฑ หรื อ รู ป พระครุ ฑ พ่ า ห์ มิ ไ ด้ ป รากฏแต่ ใ น
หน่วยงานราชการเท่านั้น องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน
ก็ อ าจได้ รั บ พระบรมราชานุ ญ าตให้ เ ชิ ญ เครื่ อ งหมาย
พระครุ ฑ พ่ า ห์ เ ป็ น เกี ย รติ ย ศแก่ ส ถานประกอบการ
หากประกอบด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม ในแผ่ น ดิ น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ ใช้ตราอาร์ม (ตราแผ่นดิน) ก�ำกับด้วย
ข้อความว่า “โดยได้รับพระบรมราชานุญาต” ต่อมาถึง
รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรง
เปลี่ยนตราแผ่นดินจากตราอาร์มเป็นตราครุฑพ่าห์ก�ำกับ
ด้วยข้อความเช่นเดิม ในรัชกาลปัจจุบันหากหน่วยงาน
ภาคเอกชนหน่ ว ยงานใดมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม ต้ อ ง
ขอพระบรมราชานุญาต หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทาน ส�ำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ออก “ตราตั้ง”
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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กิจการสหกรณ์
สู่

Thailand ๔.๐
๔.0

ดร. เจริญ ภูวิจิตร์*

Thailand ๔.๐

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด (สอ.ศธ.) ซึ่งด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำเป็นต้องด�ำเนินภารกิจภายใต้นโยบาย
หลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหนึ่งในนโยบาย ๖
มาตรการหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ การพัฒนา
สหกรณ์สู่ Smart Coop โดยมีปรัชญาการท�ำงาน คือ
“Back to Members” มุ่งเน้นที่กระบวนการของสหกรณ์
สร้างความเข้มแข็งของสมาชิก เช่น การพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น Smart Officers พร้ อ มมุ ่ ง มั่ น
ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง และร่วมกัน
พัฒนาเครือข่ายของสหกรณ์ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
เกิดเป็น Smart Networks ในการด�ำเนินกิจการสหกรณ์
ส่งผลให้สมาชิกของสหกรณ์เป็น Smart Members เพราะ
หากเครื อ ข่ า ยมี ค วามมั่ ง คง จะท� ำ ให้ ส หกรณ์ มี ค วาม
ก้ า วหน้ า เดิ น ไปอย่ า งเข้ ม แข็ ง และมั่ น คง กิ จ การของ
สหกรณ์ก็จะเป็น Smart Business บนรากฐานของ
อุดมการณ์สหกรณ์ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง
และการช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักการสหกรณ์จะน�ำ
ไปสูก่ ารกินดีอยูด่ ี มีความเป็นธรรมและสันติสขุ ในสังคม”
Smart Members สหกรณ์จ�ำต้องด�ำเนินการดูแล
ให้บริการสมาชิก มีความเป็นอยู่กินดี อยู่ดี มีความสุข
ท�ำอย่างไรให้สมาชิกลดต้นทุนเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองเมื่อสมาชิกมีความเข้มแข็งซึ่งเป็นหนึ่งใน

เป็ นความพยายามของรัฐบาลภายใต้
การน�ำของนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
Value - Based Economy “เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่ อนด้วยนวัตกรรม” โดย
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่ สิ น ค้ า เชิ งนวั ต กรรมและเปลี่ ย น
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาค
อุ ตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
นวัตกรรม สร้างเศรษฐกิจใหม่มุ่งให้
ประชาชนมีรายได้สงู ขึน้ ก้าวข้ามกับดัก
รายได้ปานกลาง วางฐานการพัฒนา
ประเทศระยะยาวไปสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
่
่ ง่ และยังยื
่ น”
ประเทศ “มันคง
มังคั
อย่างเป็นรูปธรรม
* อดีตกรรมการด�ำเนินการ สอ.ศธ., คณะกรรมการติดตามเร่งรัดหนี้สิน สอ.ศธ.
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แต่ละเครือข่ายของสหกรณ์ ย่อมส่งผลต่อความเข้มแข็ง
มั่นคงของเครือข่ายสหกรณ์เกิด Smart Networks ใน
ภาพรวมต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มนั่ คงอย่างยัง่ ยืนภายใต้
การปฏิบัติหน้าที่ของ Smart Officers ที่มีความมุ่งมั่น
ต่อการพัฒนางานสหกรณ์ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อ
ความเข้ ม แข็ ง ของสหกรณ์ มี ค วามรู ้ ท างวิ ช าการงาน
สหกรณ์ และเชี่ยวชาญในงาน เข้าใจในนโยบาย แผนและ
การบริหารจัดการงานโครงการ/กิจกรรม โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี และ
ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีศักยภาพ
ในการประสานงานและเป็นตัวกลางในการสื่อสาร แนะน�ำ 
ถ่ า ยทอดงานบริ ก ารสหกรณ์ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการรับบริการจากสมาชิก
สหกรณ์ด้วยความพึงพอใจและประทับใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งทั้งหมดดังที่กล่าวมาก็จะเป็น
ภาพลักษณ์ (Image) ของสหกรณ์ของความเป็น Smart
Coop Smart Business อย่างแน่นอน
การที่จะยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สู่ความเป็น
Smart Coop Smart Business ตอบสนองนโยบาย
Thailand 4.0 นั้น สอ.ศธ. จ�ำต้องมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ระยะยาว เพือ่ การพัฒนา สอ.ศธ. สูส่ หกรณ์
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ออมทรัพย์ ๔.๐ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการร่วมขบวนขับ
เคลื่อน Thailand 4.0  เชื่อมโยงสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและรูปแบบแนวทางเศรษฐกิจของประเทศ บนฐาน
ของอุดมการณ์สหกรณ์และมุง่ พัฒนาสร้างความอยูด่ กี นิ ดี
ให้กบั สมาชิก พร้อมกับพัฒนาบุคลากรและผูบ้ ริหารสหกรณ์
ให้มีความเป็น Smart Officers Smart Executives
อย่างเป็นระบบและมีความเป็นรูปธรรม ยกระดับการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นภารกิจ ตลอดทั้งปรับปรุงข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้อง
รองรับต่อนโยบาย Thailand 4.0 
จากที่ ได้กล่าวมาข้างต้น กิจการสหกรณ์นั้นเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ
สู่ความเป็น Thailand 4.0 ดังนั้นเพื่อการสร้างความเป็น
Smart Officers, Smart Members, Smart Networks
และ Smart Coop/Smart Business จึงเป็นภารกิจ
อันส�ำคัญของ สอ.ศธ. ที่ต้องเร่งด�ำเนินการเพื่อตอบรับ
หนึง่ ในนโยบาย ๖ มาตรการหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ดังกล่าว และเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของ สอ.ศธ.
ได้อย่างมากทีเดียว
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ถือหุ้นสหกรณ์
สร้างความมั่นคงทางการเงิน
ดร. เจริญ ภูวิจิตร์*

ทุ ก ๆ ปี จะมี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
และสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามการถือหุน้ ของสมาชิก
ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ในอัตรา
ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 ก�ำหนดไว้ (ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี) โดยคิดให้
เป็นรายวัน สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นเต็มจ�ำนวน
และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วย ทั้งนี้เงินปันผลก็คือ
ผลตอบแทนทีค่ ดิ จากจ�ำนวนเงินค่าหุน้ ทีส่ มาชิกสะสมตาม
ระยะเวลาของการส่งคูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้นๆ
และจากหลายๆ ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้ด�ำเนินการจ่าย
เงินปันผลตอบแทนให้สมาชิก ในอัตราร้อยละ 5.25
จากจ�ำนวนเงินค่าหุน้ ทีส่ มาชิกสะสมไว้ หรือกล่าวได้วา่ การ
ถือหุน้ ไว้กบั สหกรณ์ฯ เป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของการออมเงิน
ที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนเป็ น เงิ น ปั น ผล ซึ่ ง การจะได้ รั บ เป็ น
เงินปันผลมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ
สหกรณ์ฯ อย่างไรก็ตามการถือหุ้นไว้กับสหกรณ์ฯ เป็น
การออมเงินที่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่
สมาชิกได้มากที่สุดในบรรดากระบวนการออมเงินกับ
สหกรณ์ฯ ตลอดทั้งไม่ต้องเสียภาษี

การออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ฯ นัน้ สหกรณ์ฯ ได้
ก�ำหนดให้มกี ารออมเงินของสมาชิก ด้วยการให้บริการด้าน
เงินฝาก 3  ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ และ เงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์ ดังนี้
1. เงินฝากออมทรัพย์ ให้ผลตอบแทนในอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 1.25 ต่อปี หรือตามประกาศของสหกรณ์
(ไม่หักภาษี) โดยสหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยให้ ในวันที่ 30 
มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
2. เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ พิ เ ศษ ให้ ผ ลตอบแทน
ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.00 ต่อปี หรือตัง้ แต่ 5 ล้านบาท
ขึ้นไป ร้อยละ 3.15 ต่อปี หรือตามประกาศของสหกรณ์
(ไม่หักภาษี) โดยสหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยให้ ในวันที่ 30 
มิถุนายน และ 31 ธันวาคม (ของทุกปี)
3. เงินฝากประจ�ำเพิ่มทวีทรัพย์ ให้ผลตอบแทน
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี และไม่ต้องเสียภาษี
ในกรณีสมาชิกผู้ฝากผิดเงื่อนไขจะถูกปรับไปเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้า
บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ข องสมาชิ ก ผู ้ ฝ าก เมื่ อ ครบ
ก�ำหนดสมาชิกผู้ฝากต้องมาปิดบัญชี ถ้าไม่มาปิดบัญชี
สหกรณ์ฯ จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ของสมาชิก

* อดีตกรรมการด�ำเนินการ สอ.ศธ., คณะกรรมการติดตามเร่งรัดหนีส้ นิ สอ.ศธ.
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จากข้อมูลข้างต้นในการออมเงินไว้กบั สหกรณ์ฯ จะ
เห็นได้วา่ การออมเงินในรูปแบบการถือหุน้ ไว้กบั สหกรณ์ฯ
สมาชิ ก จะได้ รั บ เงิ น ปั น ผลเป็ น ค่ า ตอบแทนในอั ต รา
ดอกเบี้ ย ที่ ม ากกว่ า การออมเงิ น ในรู ป แบบเงิ น ฝาก 3 
ประเภทดังกล่าว และในทุกปีสมาชิกก็จะได้รับเงินปันผล
ที่แตกต่างกันไป บางคนได้รับในระดับหลักพัน บางคนรับ
เงินปันผลในระดับหลักหมื่น และบางคนรับเงินปันผลใน
ระดับหลักแสน หรือหลักล้านก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จ� ำ นวนเงิ น ค่ า หุ ้ น ที่ ส มาชิ ก ได้ ส ะสมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นี่แหละครับคือความมั่นคงทางการเงินที่สมาชิกควรให้
ความตระหนักและมาออมเงินกันในรูปแบบของการถือหุน้
ไว้กบั สหกรณ์ฯ ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ขอให้รบี
สมัครเป็นสมาชิกกันนะครับ จะได้มีสิทธิ์ในการสร้างการ
ออมเงินโดยการถือหุ้นในสหกรณ์ฯ ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ฯ สามารถเป็นสมาชิกได้โดยการ
ถือหุ้นในสหกรณ์ฯ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ สามารถออกหุ้นให้ ได้  
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน ในมูลค่าหุ้นละ 10 บาท สมาชิกทุก
คนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนในอัตราไม่ต�่ำกว่าที่
สหกรณ์ก�ำหนด โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย
ทุกเดือน
การถือหุ้นสหกรณ์ฯ นั้น สมาชิกแต่ละคนจะถือหุ้น
เกินกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนหุ้นที่สหกรณ์ฯ มีทั้งหมด
ไม่ได้ และจะโอนหุน้ ซึง่ ตนถืออยู่ให้ผอู้ นื่ ไม่ได้ จะถอนหุน้
ของตนบางส่วนหรือทั้งหมดในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่
ไม่ได้เช่นกัน ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
(เพิ่ม/ลด/งด) สมาชิกต้องท�ำหนังสือถึงคณะกรรมการ
ด� ำ เนิ น การ และได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
ด�ำเนินการก่อน ในส่วนของการงดช�ำระเงินค่าหุน้ รายเดือน
สมาชิกที่ได้ช�ำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือ
เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 150,000 บาท และไม่มหี นีส้ นิ กับ
สหกรณ์ จะงดช�ำระค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ�ำนวนการ
ถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ ซึง่ ประโยชน์ทสี่ มาชิกจะได้รบั จาก
การถือหุ้นไว้กับสหกรณ์ฯ นั้น สมาชิกจะได้รับประโยชน์
จากหุ้น 3  ประการ คือ (1) ค่าตอบแทนในรูปแบบ
เงินปันผล (2) ใช้เพื่อการค�้ำประกันเงินกู้หุ้น และ
(3) เป็นเงินสะสมของสมาชิก โดยเงินสะสมของสมาชิก
ซึ่งเป็นเงินค่าหุ้น สมาชิกจะถอนคืนได้ต่อเมื่อออกจาก
การเป็นสมาชิก อีกทั้งยังใช้เป็นวงเงินค�้ำประกันเงินกู้หุ้น

สมาชิกสามารถใช้เงินค่าหุน้ ค�ำ้ ประกันกู้ได้ ในวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของวงเงินค่าหุ้น หากมีกรณีที่มีการขอลาออก
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจะต้องคงหุ้นของ
ตนเองไว้จนถึงสิ้นปีบัญชีจึงจะได้เงินปันผลส�ำหรับปีนั้น
แต่ถ้าถอนหุ้นก่อนสิ้นปีบัญชี จะไม่ ได้รับเงินปันผลแต่
อย่างใด
จากวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็น
สถาบันการเงินประเภทหนึง่ ทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้สมาชิกยึดหลัก
ของการประหยัด สร้างการออมทรัพย์ และน�ำเงินจากการ
ออมของสมาชิกมาให้บริการเงินกู้ ให้แก่สมาชิกเพื่อน�ำไป
ใช้จ่ายเมื่อเกิดความจ�ำเป็น โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งก็เป็นแนวทางในการแก้
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับสมาชิกได้อย่างมาก
ทีเดียว และแหล่งออมเงินก้อนใหญ่ที่สุดของสหกรณ์ก็มา
จากการออมเงินของสมาชิกในรูปแบบของการถือหุน้ ไว้กบั
สหกรณ์ สหกรณ์จะมั่นคงได้รากฐานส�ำคัญก็มาจากการ
ออมเงินถือหุ้นของสมาชิกที่มั่นคงต่อเนื่อง
จึงขอเรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ว่าการถือหุน้ ไว้กบั
สหกรณ์ฯ นั้นเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
สมาชิกอย่างแท้จริง เงินปันผลตอบแทนทีส่ มาชิกได้รบั ใน
อัตราร้อยละ 5.25  ต่อปี ตามหุ้นเต็มจ�ำนวนและได้รับ
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ซึ่ ง หากสมาชิ ก ประสงค์ ที่ จ ะได้ รั บ
เงิ น ปั น ผลตอบแทนที่ ม ากขึ้ น ก็ ส ามารถยื่ น เรื่ อ งขอ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ และได้รับ
การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการด�ำ เนิ น การก่ อ น ซึ่ ง เป็ น
ขั้นตอนและกระบวนการที่ ไม่มีความยุ่งยาก และหาก
เมือ่ ไรทีส่ มาชิกต้องการกูเ้ งินจากสหกรณ์ฯ แต่ไม่ประสงค์
ที่ จ ะใช้ บุ ค คลค�้ ำ ประกั น หรื อ ให้ ห ลั ก ทรั พ ย์ ค�้ ำ ประกั น
สมาชิกสามารถใช้หุ้นของตนเองเพื่อค�้ำประกันเงินกู้ ได้
อย่างสะดวกและสบายใจ ดังนัน้ การถือหุน้ ไว้กบั สหกรณ์ฯ
จึงเป็นแนวทางหนึง่ ของการออมเงินทีจ่ ะสร้างความมัน่ คง
ทางการเงินให้กบั ท่านสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
อีกไม่นานก็จะถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้ว เงินปันผล          
ตอบแทนตามหุ้นเต็มจ�ำนวนแก่สมาชิกก็จะส่งเข้าบัญชี
ท่านสมาชิกอีกเช่นเคย และจะเป็นจ�ำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น
ทุ ก ปี โปรดรอคอยด้ ว ยการประหยั ด และมุ ่ ง เน้ น การ
ออมทรัพย์ถือหุ้นไว้กับสหกรณ์กันนะครับ เสถียรภาพ
ทางการเงินของท่านมั่นคงแน่นอน
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การค้ำ�ประกันคืออะไร...?!?
พีระวิทย์ กล�่ำค�ำ

ในสังคมของมนุษย์นั้นมีสมาชิกจ�ำนวนมาก
ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความคิดเห็นและ
พฤติกรรมต่างๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีกฎระเบียบหรือ
กติการ่วมกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานส�ำคัญในการ
ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ และช่วยรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ยให้ กั บ สั ง คมไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความวุ่นวาย กฎหมายมีความส�ำคัญต่อสังคม
ในด้านต่างๆ แต่ในทีน่ จี้ ะขอกล่าวถึงเฉพาะส่วน
ที่เกี่ยวกับเรื่อง “การค�้ำประกัน”
หลายๆ คนคงอาจสงสัยว่าการค�ำ้ ประกันนัน้ คืออะไร
บางคนก็เข้าใจว่าการค�้ำประกันคือการรับรอง และบางคน
ก็เข้าใจว่าการรับรองคือการค�้ำประกัน ก่อให้เกิดความ
สับสนระหว่างการเซ็นค�้ำประกันกับการเซ็นรับรองว่ามัน
มีความหมายเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร ซึง่ หลายท่าน
คงเคยได้รบั ทราบข่าวเกีย่ วกับกรณีทมี่ ขี า่ วทันตแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ได้รบั ทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
เมื่อศึกษาส�ำเร็จก็ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการชดใช้
ทุนให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งนัน้ ตามสัญญา แต่แม่คณ
ุ ทูนหัว
ที่แสนดี ไม่ยอมกลับมาตามสัญญาเสียนี่ก่อให้เกิดความ
ทุกข์สาหัสกับผู้ที่ค�้ำประกัน ตอนที่คุณเธอจะไปศึกษาต่อ
ก็มาอ้อนวอนให้เพื่อนๆ ช่วยเป็นผู้ค�้ำประกันให้ เพื่อนก็
ช่วยเกือ้ กูลร่วมใจกันค�ำ้ ประกันให้ เมือ่ เธอศึกษาส�ำเร็จแล้ว
ไม่ยอมกลับ เพือ่ นๆ ก็เดือดร้อน จึงได้นำ� กรณีดงั กล่าวมา
เป่าประกาศให้สังคมได้รับรู้กันไปทั่วขายหน้าเขาไหมเนี่ย

วันนีเ้ ราจะมาคุยกันในเรือ่ งของการค�ำ้ ประกันให้หาย
ข้องใจจะได้ ไม่เกิดความกังวลความเครียดหรือล�ำบากใจ
ในการที่จะเซ็นชื่อในเอกสารแต่ละครั้ง ซึ่งกฎหมายได้
บัญญัติ ค�ำว่า “การค�้ำประกัน” ไว้ ในประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา ๖๘๐ วรรคหนึ่ ง ว่ า “อั น ว่ า
ค�้ำประกัน คือ สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า
ผู้ค�้ำประกันผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อช�ำระหนี้ ใน
เมือ่ ลูกหนี้ไม่ชำ� ระหนีน้ นั้ ” จากหลักของกฎหมายดังกล่าว
เป็นการให้ความหมายของค�ำว่า “การค�้ำประกัน” ไว้
อย่างค่อนข้างชัดเจนซึ่งการค�้ำ ประกันตามกฎหมายมี
องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑. ผูค้ ำ�้ ประกันต้องเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ลกู หนี้
เป็นผูค้ ำ�้ ประกันตนเอง เว้นแต่กรณีทลี่ ูกหนี้เป็นนิตบิ คุ คล  
ผู้ที่ท�ำการแทนนิติบุคคลนั้นสามารถค�้ำประกันมูลหนี้ที่
นิติบุคคลเป็นลูกหนี้นั้นในฐานะส่วนตัวได้
๒. ผู้ค�้ำประกันตกลงยินยอมที่จะเข้าผูกพันตนเอง
ตามสัญญา กรณีนี้มีข้อสังเกตว่าการค�้ำประกันต้องมี
สัญญาประธานหรือสัญญาหลัก คือ สัญญาที่เป็นสัญญา
อันก่อให้เกิดมูลหนี้ก่อนระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ เช่น
สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างท�ำของ แล้ว
จึงมาท�ำสัญญาค�้ำประกันเป็นสัญญาประกอบ หรือสัญญา
รอง ดังนั้น ถ้าตัวสัญญาประธานหรือสัญญาหลักมีผลเป็น
โมฆะ สัญญาค�ำ้ ประกันก็ยอ่ มมีผลเป็นโมฆะด้วย โดยการ
ท�ำสัญญาค�้ำประกันนั้นต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ
ตกลงยินยอมของผู้ค�้ำประกันเป็นสาระส�ำคัญ
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๓. การค�ำ้ ประกันนัน้ เป็นไปเพือ่ การช�ำระหนี้ในกรณี
ทีล่ กู หนี้ไม่ชำ� ระให้แก่เจ้าหนีห้ รือเจ้าหนี้ไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ
ตามสัญญาจากลูกหนี้ เช่น สัญญารับทุนไปศึกษาต่อโดย
ผู้รับทุนในฐานะลูกหนี้เมื่อส�ำเร็จการศึกษา ต้องกลับมา
ปฏิบัติหน้าที่รับราชการตามสัญญา แต่ผู้รับทุนเมื่อส�ำเร็จ
การศึกษาไม่ยอมกลับมาก็ตอ้ งช�ำระเงินทุนการศึกษาทีร่ บั
ไปทั้งหมดให้แก่คู่สัญญาผู้ ให้ทุน ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้
ในสัญญา บางหน่วยงานก็ก�ำหนดไว้สองเท่าบ้างสามเท่า
บ้าง ทั้งนี้ ตามระเบียบของหน่วยงานนั้นก�ำหนดไว้ เมื่อ
ผู้รับทุนไม่น�ำเงินมาช�ำระก็ตกเป็นหน้าที่ของผู้ค�้ำประกัน
ทีต่ อ้ งช�ำระหนี้ให้หน่วยงานผู้ให้ทนุ แทนผูร้ บั ทุน โดยทัว่ ไป
จะเรียกบุคคลนี้ว่าผู้หนีทุน

การค�้ำประกันพอจะจ�ำแนกเป็นประเภทที่ส�ำคัญได้ดังนี้
๑. การค�ำ้ ประกันเงินกู้ ในสัญญาจะระบุรายละเอียด
ไว้ส�ำหรับผู้ค�้ำประกัน เราจะต้องอ่านสัญญาให้ละเอียด
เพราะเมื่ อ ตั ว เราเซ็ น ชื่ อ ไปแล้ ว เป็ น ผู ้ ค�้ ำ ประกั น เงิ น กู ้
ต้องรับผิดชอบหากผู้กู้ ไม่ช�ำระ ในกรณีนี้ถ้าหากมีผู้กู้ ไม่
ช�ำระเงินที่กู้มา เราต้องช�ำระแทน ถึงแม้จะมีกฎหมายใหม่
ออกมาคุ้มครองผู้ค�้ำประกัน เพียงแต่ว่าไม่ให้ผู้ค�้ำประกัน
เป็นเสมือนลูกหนี้ขั้นต้น แต่ถ้าเซ็นค�้ำประกันไปแล้วก็คือ
การยอมผูกพันตนเองต่อเจ้าหนี้ในการที่จะช�ำระหนี้แทน

ลูกหนี้หรือผู้กู้
๒. การเซ็นค�้ำประกันในการเข้าท�ำงาน เข้าเรียน
กรณีการเซ็นรับประกันการเข้าท�ำงาน คือ เราเซ็นค�ำ้ ประกัน
ให้ ค นอื่ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง และสร้ า งเครดิ ต ให้ กั บ
คนคนนัน้ ท�ำให้คนทีเ่ ราค�ำ้ ให้มคี วามน่าเชือ่ ถือ การเซ็นชือ่
รับรองการเข้าเรียนก็เช่นเดียวกัน การเซ็นชือ่ ค�ำ้ ประกันใน
การท�ำงานเกี่ยวกับเงินทองหรือเซ็นรับรอง การเข้าเรียน
กรณีได้รับทุนการศึกษาก่อนเซ็นชื่อเราต้องดูรายละเอียด
สัญญาว่าเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง หรือมีข้อผูกมัด
อะไรบ้างกับคนค�้ำประกัน
๓. การค�้ำประกันผู้ต้องหา ใช้ทั้งหลักทรัพย์และ
ต�ำแหน่ง การใช้ตำ� แหน่งประกันตัวถ้าผูต้ อ้ งหาไม่หนีคดีก็
ไม่มปี ญ
ั หา แต่ถา้ หากผูต้ อ้ งหาหนีคดีจะท�ำยังไงใครจะเซ็น
ก็ต้องดูข้อนี้ก่อน เราต้องตามผู้ต้องหามาศาลให้ ได้ อาจ
ขอให้ พ นั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต�ำ รวจที่ ใ กล้ ที่ สุ ด จั บ
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงทีก็ให้มีอ�ำนาจจับผู้ต้องหานั้น
ได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจที่ใกล้
ที่สุด แต่ผู้ค�้ำประกันจะต้องเสียค่ายานพาหนะในการส่ง
จ�ำเลยด้วย ผูป้ ระกันมีสทิ ธิร์ อ้ งขอให้หวั หน้าศาลลดค่าปรับ
ให้เมือ่ ผิดสัญญา และเมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ หรือความรับผิดตาม
สัญญาประกันหมดไป ผูค้ ำ�้ ประกันก็สามารถขอคืนสิทธิใน
ส่วนทรัพย์สินที่ใช้ค�้ำประกันได้เช่นเดียวกัน
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ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกรณีที่ ได้มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การค�้ ำ ประกั น ให้ เ ป็ น ธรรมกั บ ผู ้
ค�้ ำ ประกั น ที่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอกโดยได้ มี ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ซึ่งล่วงเวลามาพอสมควรแต่ประชาชนทั่วไปก็ยังมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความผูกพันตนในฐานะผู้ค�้ำประกันไม่
ชัดเจน ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงขอยกเฉพาะหลักการทีม่ กี ารแก้ไข
ดังนี้
๑. กฎหมายที่มีการแก้ ไขได้ก�ำหนดให้มีผลบังคับ
ใช้เมื่อพ้นก�ำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันออกประกาศ ดังนั้น
กฎหมายที่เกี่ยวกับการค�้ำประกันที่มีการแก้ ไขจึงมีผลใช้
บังคับในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๒. หนี้พึงค�้ำประกันต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์มีความ
ชัดเจนทั้งลักษณะของมูลหนี้ จ�ำนวนเงินที่ผู้ค�้ำประกัน     
ต้องรับผิด และระยะเวลาในการค�้ำประกัน
๓. ผู้ค�้ำประกันไม่ต้องรับผิดกับลูกหนี้ชั้นต้นใน
ฐานะลูกหนี้ร่วม
๔. เจ้าหนี้ต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมาย
ก�ำหนด เมื่อลูกหนี้ชั้นต้นตกเป็นผู้ผิดนัดเพื่อให้ผู้ค�้ำ
ประกันต้องรับผิดในมูลหนี้นั้น
๕. กรณีเจ้าหนีล้ ดหนี้ให้แก่ลกู หนีช้ นั้ ต้นมีผลผูกพัน
ไปถึงผู้ค�้ำประกันที่จะได้รับลดหนี้นั้นด้วย
๖. กรณีเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ชั้นต้น ถ้าผู้
ค�้ำประกันมิได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น ผู้ค�้ำประกัน     
ก็จะไม่ต้องรับผิดในมูลหนี้นั้น

16

จากหลักการส�ำคัญที่ได้มกี ารแก้ ไขดังกล่าวทีย่ กมา
โดยสังเขปข้างต้น ก็อาจช่วยท�ำให้ผู้ค�้ำประกันรู้สึกเบาใจ
ขึ้นในระดับหนึ่ง เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้ค�้ำประกันที่ ไม่ต้องตกเป็นบุคคล
ล้มละลาย เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น
ในส่วนของผูเ้ ขียนเอง ขอเรียนว่าจากประสบการณ์
ในการท�ำงานพบว่าการค�้ำประกันที่เกิดปัญหามากที่สุด
ของมหาวิทยาลัย คือ การค�้ำประกันให้ทุนไปศึกษาต่อ
ต่ า งประเทศแล้ ว ก� ำ หนดให้ น� ำ บิ ด ามารดามาเป็ น ผู ้
ค�้ำประกัน ต่อมาบิดามารดาถึงแก่กรรม ดังนั้น เมื่อผู้
รับทุนผิดสัญญามหาวิทยาลัยจึงประสบภาวะที่ไม่สามารถ
ติดตามขอรับช�ำระหนีจ้ ากผูค้ ำ�้ ประกันได้ ซึง่ ปัจจุบนั ก�ำลัง
พิจารณาอาจเปลีย่ นแปลงระบบการค�ำ้ ประกันของผูร้ บั ทุน
ให้น�ำหลักทรัพย์มาค�้ำประกันแทน
ทั้งนี้การค�้ำประกันเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
ลู ก หนี้ กั บ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น และเจ้ า หนี้ ที่ จ ะพึ ง ยอมรั บ การ
ค�้ำประกันนั้น ดังนั้น การที่ประเทศใดจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เป็นไปในแนวทางใดก็ตาม ถ้าได้มี
บทบัญญัตขิ องกฎหมายเป็นหลักการให้ทกุ คนปฏิบตั ติ าม
ก็ยอ่ มท�ำให้การพัฒนา คุณภาพชีวติ ของประชาชนประสบ
ผลส�ำเร็จได้สูงกว่าการปล่อยให้เป็นไปตามวิถีการด�ำเนิน
ชี วิ ต ของสั ง คมตามปกติ การค�้ ำ ประกั น จึ ง เป็ น ความ
อนุเคราะห์กันในระบบสังคมไทยที่จะพึงอยู่ร่วมกันแบบ
พึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน ท�ำให้สังคมอยู่ได้โดยสงบสุข
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กุยช่าย

พยงค์ สีเหลือง
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ขับประจ�ำเดือน

กุยช่าย เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าขนาดเล็กอยู่ใต้ดิน โผล่พ้นดินเป็นยอดเรียวแหลมขึ้นมาจะเป็นส่วนของใบ

และดอก โดยมากกุยช่ายจะมีสี ใบเป็นสีเขียว แต่จะมีกุยช่ายขาวอยู่เหมือนกัน ซึ่งไม่ ใช่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์แต่เป็นเพราะ
วิธี ในการปลูก กุยช่ายขาวคือกุยช่ายที่ปลูกโดยไม่ ให้ถูกแสงแดด กุยช่ายเป็นผักที่มีคุณค่าทางด้านสมุนไพรสูง รสเผ็ดร้อน
นิดๆ กลิ่นฉุนอ่อนๆ ช่วยกระจายเลือดลมได้ดี ส�ำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องท้องอืด ใช้ต้นกุยช่ายส่วนที่เป็นสีขาวประมาณ
1 หยิบมือ คั้นเอาแต่น�้ำทาบริเวณท้อง จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีทีเดียว
กุยช่ายเป็นสมุนไพรที่กินเป็นผักได้โดยตรง มีสรรพคุณในเรื่องการขับประจ�ำเดือนและขับพยาธิได้ดีมาก เหมาะ
ส�ำหรับผูห้ ญิงช่วงมีประจ�ำเดือน เป็นยาขับประจ�ำเดือนทีต่ กค้างและขับเลือดเสียได้ดนี กั ทีก่ ล่าวมาเป็นเรือ่ งของใบและล�ำต้น
ซึ่งก็ ใช่ว่ากุยช่ายจะมีดีแต่สองส่วนนี้ เพราะดอกกุยช่ายที่ออกเป็นช่อกระจุกสีขาวก็มีสรรพคุณขับเลือดเสียไม่แพ้กันตลอด
จนเมล็ดอ่อนและเมล็ดแก่ก็ ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ เรียกว่าทุกส่วนสามารถกินเพื่อเป็นยาได้ทั้งหมดก็ว่าได้

วิธีเข้าตัวยา

๑ ยาขับประจ�ำเดือน ขับเลือดเสีย
ใช้ ใบกุยช่ายสดประมาณ 1 ก�ำมือ คั้นเอาแต่น�้ำ
ผสมน�้ำร้อน 1 ถ้วย ดื่มอุ่นๆ เช้าเย็น ช่วยกระจายเลือด
กระจายลม รักษาอาการประจ�ำเดือนมาไม่สม�่ำเสมอ แก้
อาการท้องอืดท้องเฟ้อ
2 ยาทาแก้ลมพิษ แก้ผื่นคัน
ใบกุยช่ายประมาณ 5 - 10 ใบ โขลกพอแหลก
น�ำมายีบริเวณที่เกิดลมพิษหรือบริเวณที่เกิดผื่นคัน สูตรนี้
ใช้รักษาโรคกลากเกลื้อนได้ผลมากเช่นกัน
3 ยาขับนิว่ แก้หนองใน
ใบกุยช่ายประมาณ 10 - 15 ใบ โขลกจนละเอียด
คัน้ เอาแต่นำ �้ ผสมน�ำ้ ร้อน 1 ถ้วยกาแฟ  ดืม่ น�ำ้ เพือ่ ขับนิว่
แก้ปสั สาวะขัด หนองใน
๔ ยาขับประจ�ำเดือน
สูตรก่อนหน้านี้ใช้ ใบแต่มาสูตรนีจ้ ะใช้สว่ นทีเ่ ป็น
เมล็ดแก่และเมล็ดอ่อน โดยการบดเมล็ดกุยช่ายให้ละเอียด
ผสมกับน�ำ้ ผึง้  1 ช้อนแกง กินเป็นยาละลายลิม่ เลือด ช่วย
ขับเลือดเสีย ขับประจ�ำเดือน ช่วยให้ประจ�ำเดือนมาปกติ
ที่มา : 108 สมุนไพรไทย ใช้เป็น หายป่วย ส�ำนักพิมพ์เพื่อนอักษร

สรรพคุณเด่นของกุยช่าย

กุยช่ายเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและคุณค่า
ทางด้านสมุนไพรไม่แพ้กนั เรียกว่ากินเป็นผักก็ได้ ในเรือ่ ง
สมุนไพร กินเป็นสมุนไพรก็ได้ ในเรื่องโภชนาการ กุยช่าย
จึงเป็นผักทีค่ วรมีไว้ตดิ บ้านเรือน ไม่ใช่เพือ่ ไว้เป็นสมุนไพร
รักษาโรค แต่กนิ เพือ่ เป็นยาบ�ำรุงร่างกาย เพราะกุยช่ายช่วย
ในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ช่วยลดการจับตัวเป็นลิ่ม
เลือด ช่วยลดการเกิดเส้นเลือดอุดตัน
อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ท�ำให้เป็นหวัดได้
ยากขึน้ ช่วงทีเ่ ป็นหวัด น�ำ้ คัน้ จากในกุยช่ายผสมน�ำ้ อุน่ ดืม่
เช้า - เย็น ก็ชว่ ยไล่พษิ ไข้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้ ยังช่วย
บ�ำรุงไตลดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเพราะมีสารที่
ออกฤทธิเ์ ป็นยาฆ่าเชือ้ อ่อนๆ ด้วยสรรพคุณทีเ่ พียบพร้อม
ขนาดนี้ ในตู้เย็นของคุณจึงควรมีกุยช่ายติดเอาไว้เสมอ
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกจะน�ำความรู้
เกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณของเครื่องเทศและสมุนไพรไป
ปรับใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทัง้ หลาย
ทั้งปวง
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ด้วยความห่วงใย

มุม

สุขภาพ

สุภาพร สภาวธรรม

๕

เคล็ด(ไม่) ลับ

พุ ง ยุ บ ไร้ โ รค
1. ปฏิวัติการกิน
แน่นอนทีส่ ดุ ค่ะตามทีเ่ ราทราบๆกันดีอยู่
แล้วว่ายังไงก็หนี ไม่พ้นกับการต้องปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการกิน เพราะฉะนัน้ เรา
มาปฏิวัติการกิน! กันก่อนเป็นอันดับ
แรกสุขภาพจะดีหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั อาหาร
ที่เรากินเข้าไป
ใครที่ ชื่ น ชอบอาหารแบบบุ ฟ เฟ่ ต ์ แล้ ว
ตบท้ายด้วยของหวาน  เช่น อันนีโ่ ทส บิงซู ไอศกรีม
ขนมเค้ก ชานม หรือใครที่ชอบสั่งอาหารคราวละ
ปริมาณมากๆ และรับประทานจนหมดด้วยความ
เสียดาย คงต้องหยุดพฤติกรรมดังกล่าว หยุดท�ำร้าย
ตัวเอง พักร่างกายบ้างนะค่ะ หรือในทางตรงข้าม
บางท่านลดน�้ำหนักด้วยการรับประทานอาหารใน
แต่ละมื้อน้อยเกินไป ไม่รับประทานข้าวมื้อเช้า
ทานแต่ กาแฟ ขนมปัง เบเกอรี่ ซึ่งปริมาณอาจไม่
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จะท�ำให้เรา
กินจุกจิกไปตลอดทัง้ วัน  และไปกินหนักเอามือ้ เย็น
หรือบางรายถึงกับอดมื้อเย็นไปเลยก็มี ซึ่งจะท�ำให้
ร่างกายขาดสารอาหารได้ ไม่กระปรี้กระเปร่า ไม่ดี
ต่อสุขภาพ อาจมีโรคภัยตามมา ควรปรับเปลี่ยน
มารับประทานอาหารให้ครบ 3  มื้อ และตรงเวลา
มือ้ เช้าก่อนเก้าโมง มือ้ เทีย่ งและมือ้ เย็นก่อนสองทุม่
งดอาหารระหว่างมื้อ ดื่มน�้ำเปล่าแทนให้ ได้วันละ
8 แก้ว
จ�ำกัดชนิดอาหารให้น้อยลง และปริมาณ
ให้พอเหมาะกับร่างกาย ไม่มากและไม่น้อยจน
เกินไป ศึกษาโภชนาการ เลือกเมนูอาหารที่ ให้

•

เชือ่ ว่าสมาชิกหลายๆ ท่านคงค้นหาสารพัด
วิธีเพื่อท�ำให้ตัวเองมีหุ่นสวย รูปร่างดี ไม่มีพุง
เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งบางท่านอาจ
ท�ำได้ส�ำเร็จแต่บางท่านก็ ไม่ประสบความส�ำเร็จ
นั่ น เป็ น จุ ดเริ่ ม ต้ น ของการค้ น หาค� ำ ตอบของ
ผู้เขียนว่า ท�ำไมเราไม่ประสบความส�ำเร็จทั้งๆ ที่
รับประทานอาหารน้อยก็แล้ว ออกก�ำลังกายก็
แล้ว แต่น�้ำหนักกับเอวไม่ลดสักที แถมบางราย
ได้ โ รคเพิ่ ม ตามมาอี ก เราจึ ง ควรที่ จ ะห่ ว งใย
พร้อมๆ กับหัวใจที่มุ่งมั่น ท่านก็จะประสบกับ
ความส�ำเร็จได้ ไม่ยาก เหมือนกับผู้เขียน ซึ่ง
ตอนนี้มีคนทักว่าไปท�ำอะไรมาถึงผอมลง เป็น
ค�ำทักทายที่ท�ำให้เรายิ้มได้และอยากบอกต่อ
เพื่อนสมาชิกกันเลยทีเดียว
ฟังดูดีนะค่ะ แต่ผอมอย่างไรให้ดูสดใส หุ่น
สวยต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยไม่ใช่ผอมเพราะเป็นโรค
การมีดัชนีมวลกายที่สมดุลท�ำให้เราห่างไกลจาก
โรคภัยต่างๆ และที่ส�ำคัญควรสวยมาจากภายใน
ร่างกาย อยากทราบกันแล้วใช่ไหมค่ะ  เรามาเริม่ กัน
เลยดีกว่ากับ 5 เคล็ด(ไม่)ลับ พุงยุบไร้โรค

•
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ร่างกาย เมื่อพอพูดถึงการดีท๊อกซ์ ท�ำให้บางคน
ถึ ง กั บ ถอดใจกั น ไปเลยใช่ ไ หมค่ ะ เพราะนึ ก ถึ ง
ความยุ่งยากมีสายสวนกาแฟระโยงระยาง ผู้เขียน
เองก็เช่นกัน แต่ในความกลัวก็ยังมีความโชคดีอยู่
บ้าง เพราะได้พบว่ามีการดีท๊อกซ์ด้วยการใช้ยา
สมุนไพรแคปซูลรับประทานง่ายเป็นยาสามัญประจ�ำ
บ้ า นมี ข ายตามร้ า นขายยาสมุ น ไพรไทยชื่ อ ว่ า
“ยาธรณีสันฑะฆาต” มีสรรพคุณเป็นยากษัยเส้น
ช�ำระเมือกมันในล�ำไส้ รับประทานครั้งละ 3  เม็ด
ก่อนนอน อาทิตย์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน  ซึ่ง
ยาสมุนไพรดีท๊อกซ์ก็มี ให้เลือกหลากหลายชนิด
ทั้ ง ราคาถู ก และราคาแพงตามร้ า นขายยาทั่ ว ไป
คราวนี้อุจจาระตกค้างก็จะหมดไป แต่ต่อไปต้อง
ขับถ่ายให้ ได้ดว้ ยตัวเองถึงจะเป็นวิธที ถี่ กู ต้องนะค่ะ

พลังงานสูงแต่มแี คลอรีต่ ำ  
�่ เน้นผัก  ผลไม้ ไม่หวาน
ปลา อกไก่ ที่ปรุงด้วยการนึ่ง เผา ต้ม เช่น แกงจืด
วุน้ เส้น แกงจืดต�ำลึง, ผักกาดขาว, กะหล�ำ ่ แกงเลียง
ต้มจับฉ่าย สุกี้ เกาเหลา น�้ำพริกผักต้ม ข้าวเปล่า
ครึง่ จาน ลดปริมาณเนือ้ สัตว์ลง ผลไม้ เช่น แอบเปิล้
ฝรั่ง ชมพู่
หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยการผัด การ
ทอด อาหารที่มี ไขมันสูง ของหวานๆ ขนมเค้ก
เบเกอรี่ ชา กาแฟ ครีมเทียม น�้ำหวาน น�้ำอัดลม
ผลไม้หวานๆ
ควรเคี้ยวอาหารให้ช้าลง ค�ำละ 30-50 
ครั้ง จะท�ำให้อาหารย่อยง่ายซึมเข้าสู่ร่างกายอย่าง
รวดเร็ว อิม่ เร็ว พุงยุบ และยังกระตุน้ สมองให้ทำ� งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาโรคส�ำไส้ ได้อีกด้วย

•
•

ตื่นนอนให้เช้าเผื่อเวลาส�ำหรับกิจวัตร
•
ส่วนตัวด้วยการถ่ายอุจจาระก่อน 7 โมงเช้าทุกวัน
ตื่นนอนตอนเช้ายังไม่ต้องแปรงฟันให้ดื่ม
•
น�้ำไม่เย็นหรือถ้าน�้ำอุ่นได้จะดี 2  แก้ว จะช่วยให้
ระบบล�ำไส้ท�ำงานบีบรัดให้รู้สึกปวดถ่าย

2. ปรับระบบการขับถ่าย
การดีท๊อกซ์ล�ำไส้ (Detox) เพื่อช�ำระ
•
เมือกมันในล�ำไส้ ก�ำจัดสิง่ ทีเ่ ป็นพิษออกจากร่างกาย

อันเนือ่ งมาจากพฤติกรรมการกินอาหารทีผ่ ดิ มาเป็น
เวลานาน เช่น อาหารจ�ำพวกเนือ้ สัตว์ปริมาณมากๆ
บุฟเฟ่ต์ ฟาสฟู๊ด ของมัน ของหวาน อาหารรสจัด
อาหารเหล่ า นี้ ท� ำ ให้ ท ้ อ งผู ก หรื อ ถ่ า ยไม่ ห มดมี
อุจจาระตกค้างเป็นตระกรันติดตามผนังล�ำไส้จน
ท�ำให้พงุ ป่อง ท้องอืด อ่อนเพลียง่าย ปวดเมือ่ ยตาม
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บริหารร่างกายขยับแขน ขา ส่ายเอว นั่ง
•
ยองๆ แขม่วท้องเพื่อช่วยกระตุ้นให้ขับถ่าย โดย

ส่ ว นตั ว ใช้ ท ่ า โยคะแบบง่ า ยๆ โดยนั่ ง บนเก้ า อี้
หรือบนโถส้วมก็ได้ ก�ำมือทัง้ สองข้างวางไว้ทตี่ น้ ขา
แนบชิดกับล�ำตัว แล้วโน้มตัวลงกดทับมือที่ก�ำอยู่
พร้อมกับแขม่วท้อง แล้วนั่งท่าตรงท�ำซ�้ำๆ จนรู้สึก
ปวดถ่าย ปกติไม่ถึง 5 นาที

4. การออกก�ำลังกาย
ควรออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอตามไลฟ์
สไตล์ที่เราชอบ จะท�ำให้รู้สึกอยากออกก�ำลังกาย
เป็นประจ�ำ หากไม่มเี วลาให้ ใช้การแขม่วท้องตลอด
เวลาช่วยพุงยุบได้ค่ะ

3. ปรับระบบการย่อยอาหาร
ด้ ว ยการเพิ่ม โปรไบโอติกส์ (Probiotic)
เข้าสู่ร่างกายซึ่งมี ให้เลือกรับประทานหลายชนิด
ด้วยกันทั้งชนิดเม็ด ชนิดโยเกิร์ตผง หรือน�้ำหมัก
ชีวภาพโดยรับประทานหลังอาหารครึ่งชั่วโมง ซึ่ง
โปรไบโอติกส์ที่แนะน�ำก็คือจุลินทรีย์ตัวที่ดีมีชีวิต
มีประโยชน์ ในการช่วยย่อยอาหาร ซึ่งถ้ามีน้อย
เกินไปจะท�ำให้ระบบเผาผลาญไม่ดี ท�ำให้อ้วนง่าย
และยิง่ รับประทานอาหารที่ไม่มกี ากใย มีแต่เนือ้ สัตว์
แป้ง น�้ำตาล นมเนย ของมันๆ ซึ่งไม่ดีต่อร่างกาย
แต่ ก ลั บ เป็ น อาหารชั้ น ดี ข องจุ ลิ น ทรี ย ์ ตั ว ที่ ไ ม่ ดี
ท�ำให้มันเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณมากขึ้น ซึ่ง
เป็นสาเหตุท�ำให้ ท้องอืด ท้องเสีย สารก่อมะเร็ง มี
กลิ่นตัวแรง จึงต้องท�ำลายมันด้วยการรับประทาน
แอปเปิ้ลไซเดอร์ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง 1 ช้อนโต๊ะ
ผสมกับน�้ำ 1 แก้ว ประมาณ 1 เดือน

5. การหายใจทีถ
่ ก
ู วิธช
ี ว่ ยลดพุงได้
ด้วยการฝึกหายใจช้าๆเข้าไปจนเต็มปอด
หน้าท้องจะป่องแล้วค่อยๆผ่อนลมออกมาจนสุด
ท้องจะแฟบลง   จะเกิดการใช้พลังงานในการเผา
ผลาญออกซิเจน ท�ำให้กล้ามเนื้อขยับหดตัวและไข
มันที่เกาะลดลง
จะเห็นได้วา่ ร่างกายของคนเรานัน้ สามารถ
ปรั บ ความสมดุ ล ดั ช นี ม วลกายได้ เ องอยู ่ แ ล้ ว
เพียงแต่เราต้องควบคุมกลไกและอาหารการกิน
ให้ พ อเหมาะกั บ สั ด ส่ ว น เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งหลั ก
โภชนาการที่ดี หมั่นดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
อยู่เสมอ หากใครทดลองท�ำแล้วพุงยุบ ขอให้
บอกต่อเพือ่ นสมาชิกด้วยนะค่ะ ด้วยความห่วงใย
สมาชิก จากสาร สอ.ศธ.

สวัสดีสมาชิกทุกท่าน...
พบกั น อี ก ครั้ ง ในสาร สอ.ศธ. ฉบับที่ ๒ (เดือน

พฤษภาคม-สิ ง หาคม ๒๕๖๐) ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรีมี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ก� ำ หนดให้ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ เป็นวั น หยุ ด ราชการ
ซึ่ ง เป็นวั น พระราชพิ ธีถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ย เดช เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทุ ก หมู ่ เ หล่ า ได้ มี
ส่ ว นร่ ว มในงานพระราชพิ ธีฯ ผมขอให้ ท ่ า นสมาชิ ก ได้ น ้ อ มส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับสนองพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ตลอดไป
ส�ำหรับปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ ๓๗ ต่างให้ความ
ส�ำคัญและพิจารณารายละเอียด ความเป็นไปได้บนพืน้ ฐานของความถูกต้อง
โปร่งใสอย่างถีถ่ ว้ นในการบริหารการเงินของ สอ.ศธ. เพือ่ แสวงหาก�ำไรสูงสุด
หรือ ผลประโยชน์ ต อบแทนสู ง สุ ด ในสภาพเศรษฐกิ จ ของโลกที่ มี ค วาม
ผันผวนในทุกด้าน เข้ามาเป็นปัจจัยส�ำคัญ ซึ่งท�ำให้การหาโอกาสจากการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีๆ ท�ำได้ ไม่งา่ ยนัก แต่สหกรณ์เรายังคง
คุณภาพที่ดีของเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ตลอดจนความต่อเนื่องและความ
สามารถของคณะกรรมการด� ำ เนิ น การและฝ่ า ยจั ดการในการสร้ า ง
ผลประกอบการทางการเงินทีน่ า่ พอใจ นอกจากนี้ สิทธิพเิ ศษด้านกฎระเบียบ
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับอยู่ในปัจจุบันก็ยังช่วยให้สหกรณ์ของเรามีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือสถาบันการเงินทั่วไปอีกด้วย ส�ำหรับข่าวดี
ขอรายงานให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมดังนี้
เรื่องที่ ๑ สอ.ศธ.จัดโครงการรวมใจประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์”
ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อใช้ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนพิ ษ ณุ โ ลก เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร ด้ ว ยความส� ำ นึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และยังเป็นการด�ำเนินตามแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของความ
พอเพียงด้วย โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
สมาชิก บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๐๐ คน
เรื่อ งที่ ๒ สอ.ศธ. จั ดกิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ เด็ ก นั ก เรีย นในถิ่น
ทุรกันดาร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ตะโกปิดทอง อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเด็กนักเรียนที่ยากจนและ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในชนบทหรือถิ่นทุรกันดาร ให้มีการศึกษาที่ดี และมี
โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
ปลูกฝังค่านิยมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ดีท�ำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
โดยจัดในรูปแบบโครงการจักรยานยืมเรียน สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันแบบยั่งยืนหรือศูนย์การเรียนรู้ ทุนการศึกษา อุปกรณ์การกีฬา
เป็นต้น จากสื่อต่างๆ เป็นสิ่งที่ท�ำให้เราได้มองเห็นภาพของเด็กนักเรียน
ที่อยู่ห่างไกลโรงเรียน ห่างไกลตัวเมืองและความเจริญ สภาพที่ต้องเดินเท้า
หรือห้อยโหนรถสองแถวอย่างแออัด บางท้องถิ่นไม่มีรถประจ�ำทางวิ่งผ่าน
ก็ตอ้ งเหมารถปิคอัพ ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจนไม่มรี ถรับส่งหรือ
ค่ารถโดยสาร จึงเป็นอุปสรรคมากมายที่เป็นสาเหตุให้เด็กขาดเรียน เมื่อ
มาถึงโรงเรียนก็ต้องได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาสมองและ

ความเจริญเติบโตของร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
พร้อมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด
เรื่องที่ ๓ สมาชิกที่ก�ำลังจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งไม่
เคยได้รับสวัสดิการภักดีต่อองค์กรมาก่อน สามารถยื่นขอรับสวัสดิการนี้ได้
ภายใน ๑ ปี นับจากวันทีม่ อี ายุครบ ๖๐ ปีบริบรู ณ์ โดยจะได้รบั เงินสวัสดิการ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ ๑๐ ปี
ขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการ ๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ได้รับเงิน
สวัสดิการ ๑๐,๐๐๐ บาท และตัง้ แต่ ๒๐ ปีขึ้นไป ได้รบั เงินสวัสดิการ ๑๕,๐๐๐
บาท โดยจะโอนเงินเข้าสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มสีส้ม
กระผมขอลองเสนอวิธีการเพิ่มรายได้ ให้ตัวเองเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้เราขยัน อดออม ในวันนี้ เพื่อสบายในวันข้างหน้าแบบไม่ต้อง
เดือดร้อนใครแบบนี้ครับ สมมุติตัวเลข ๑ ล้านบาท (ผมไม่อยากให้สมาชิก
มาถามผมว่า แล้วจะหาเงิน ๑ ล้านบาทแรกได้อย่างไร เพราะถ้าสมาชิก
ยังตั้งค�ำถามแบบนี้ ก็เท่ากับปิดกั้นความเป็นเศรษฐีของตัวสมาชิกเอง
ผมอยากให้คดิ แบบนี้ เราสามารถท�ำอะไรได้บา้ ง และจะท�ำอย่างไร ด้วยอะไร
ที่ไหนเมือ่ ไหร่ แค่นกี้ เ็ ริ่มเห็นเงาลางๆ ของคนทีจ่ ะเป็นเศรษฐีตามติดตัวแล้ว
ต่อนะครับ...) ปันผลที่ร้อยละ ๕.๒๕ ในกรณีที่เราสามารถลงทุนเพิ่มขึ้นได้
จนวันหนึง่ มีเงินต้นประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ล้านบาทแรก ท�ำงานประจ�ำ
กินเงินเดือน ก็ท�ำได้ ขอให้พยายาม) เงินปันผลร้อยละ ๕.๒๕ ของ ๑ ล้าน
บาท เท่ากับ ๕๒,๕๐๐ บาทต่อปี คิดเป็นรายได้เดือนละ ๒,๑๐๐ บาท
• ถ้าสมาชิกมีเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มเป็น
๑๗,๑๐๐ บาทต่อเดือน
• ถ้าสมาชิกมีเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มเป็น
๒๒,๑๐๐ บาทต่อเดือน
• ถ้าสมาชิกมีเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มเป็น
๓๒,๑๐๐ บาทต่อเดือน
ท้ายนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
มี ก ารบริห ารจั ด การด้ ว ยการน� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาปฏิ บั ติ ถื อ ใช้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด และด�ำเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ ซึ่งจะท�ำให้สหกรณ์
เป็นสหกรณ์ที่แท้จริง กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เชื่อมั่นและ
ให้ความร่วมมือด้วยดีแก่สหกรณ์ในทุกด้านตลอดมา ถ้าสมาชิกต้องการ
ตรวจสอบการลงทุนต่างๆ ของสหกรณ์สามารถดูขอ้ มูลได้จากรายงานกิจการ
ประจ�ำปีที่สหกรณ์ ได้มอบให้ท่านในวันประชุมใหญ่ หรือดาวน์โหลดได้จาก
www.moecoop.com กระผมขอให้สมาชิกมั่นใจในการบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ว่าจะด�ำเนินการ
ด้วยความรอบคอบถูกต้อง และโปร่งใส และขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน
ทีต่ ดิ ตามข่าวสารและให้การสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ดว้ ยดีเสมอมา และ
ในปี ๒๕๖๐ นี้ สหกรณ์มีความยินดีที่เราได้เดินทางด้วยความมั่นคงมา
๔๐ ปีแล้ว และขอยืนยันว่าจะมอบแต่สิ่งดีๆ ให้ท่านสมาชิกตลอดไปครับ
ขอให้ทุกท่านโชคดี
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง

4 มิ.ย. 60 - สอ.ศธ. จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร
ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง จังหวัดราชบุรี

24-25 มิ.ย. 60 - สอ.ศธ. จัดสัมมนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�ำ
ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

23 ก.ค. 60 - สอ.ศธ. จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม และการร่วมท�ำบุญ
“โครงการถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลี”
ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

23 ส.ค. 60 - สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

