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ส า ร ประธานกรรมการ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขา้ พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคท์ รงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิง่ ยืนนาน เป็ นฉัตรแกว้ ร่มเกลา้ แกป่ วงขา้ พระพุทธเจ้า และ
พสกนิกรชาวไทยสืบไป
สวัสดีครับทา่ นสมาชิก สาร สอ.ศธ.ฉบับนีเ้ ป็ นฉบับที่ ๒ (เดือนพฤษภาคม
– สิงหาคม ๒๕๖๑) ส�าหรับการด�าเนินงานของสหกรณอ์ อมทรัพยข์ า้ ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๓๘ ทีป่ รึกษา ผูจ้ ัดการ และ
เจ้าหนา้ ที่ ยังคงมุง่ มัน่ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเติบโต
และความมัง่ คัง่ แกส่ มาชิก สร้างคุณภาพทีด่ ีข้นึ แกช่ ุมชน สังคมและสิง่ แวดลอ้ ม และ
สรา้ งผลตอบแทนทีด่ อี ยา่ งยัง่ ยืนแกส่ มาชิก อีกทัง้ วิสยั ทัศนข์ อง สอ.ศธ. ทีย่ งั สอดคลอ้ ง
กับวัตถุประสงคท์ างพันธกิจทีม่ งุ่ เนน้ การจัดระบบการบริหารจัดการให้เป็ นสหกรณ์
ชัน้ น�าตามหลักธรรมาภิบาล และให้บริการและสวัสดิการแกส่ มาชิก ควบคูก่ ับการ
พัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอ้ ม อยา่ งไรก็ตาม สิง่ ส�าคัญทีสสหกรณ
ยา่ ง
่ หกรณยัย์ งั คงปฏิบัติอยาง
ยิง่ ยวด นัน่ ก็คือ การสง่ เสริมและถ่ายทอดองคค์ วามรู้ดาานการเงิ
อ้ งให้กับ
องให
้ นการเงินทีถ่ ูกตองใหกั
สมาชิกอยา่ งตอ่ เนื่อง เพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ วั่ สากลทีท่ านเคารพ
า่ นเคารพ ไดโปรดอภิ
ไดโ้ ปรดอภิบาล
คุม้ ครองให้ทา่ นและครอบครัวประสบแตความสุ
ค่ วามสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง
สมหวังในสิง่ ทีพึพ่ งึ ปรารถนาทุกประการ ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที
ทาานที
ใ่ ห้ความสนใจ
ให
่ นทีใหความสนใจ
ร่วมมือและสนับสนุนกิจการ สอ.ศธ. ของพวกเราดวยดี
ว้ ยดีตลอดมา

(นายเชาวเ์ ลิศ ขวัญเมือง)
ประธานกรรมการสหกรณอ์ อมทรัพย์
ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ชุดที่ ๓๘
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ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริยแ์ ห่งราชอาณาจักรไทย
รัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะด�ารงสมณศักดิ์สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศร สันตติวงศ เทเวศรธ�ารงสุบริบาล
อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร”
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เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา ๒๐ พรรษาบริบูรณ์
ทรงรั บ การสถาปนาพระอิส ริ ยยศสยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
ตามกฎมณเฑียรบาล พุทธศักราช ๒๔๖๗
โดยในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ ตั ง้ การพระราชพิ ธี สถาปนาพระอิส ริ ยยศ “สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม พระราชวังดุสติ นับเป็นสยามมกุฎราชกุมาร
พระองค์ท่ี ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปรากฏพระนามตาม
จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิติย
สมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศ
อดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสทุ ธ สยามมกุฎราชกุมาร”

เสด็จขึ้นทรงราชย์
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษา
๘๙ พรรษา โดยทรงครองสิริราชสมบัติได้ ๗๐ ปี จากนั้น
วั น ที่ ๑ ธั น วาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้น�าความ
กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะทรงด�ารงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
ขึ ้ นทรงราชย์ เ ป็นพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย รั ช กาลที ่ ๑๐
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ในการนี้มี
พระราชด�ารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า
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“ตามที่ประธานสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ปฏิบตั หิ น้าที่ประธานรัฐสภา
ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ เพื่อสนอง
พระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
พระราชกรณียกิจเมื่อทรงราชย์
หลังจากเสด็จขึน้ ทรงราชย์ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
ตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ
ทัง้ มวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ “เพื่อสนอง
พระราชปณิ ธ าน และเพื ่อ ประโยชน์ ข องประชาชน
ชาวไทยทัง้ ปวง” ด้วยพระปรีชาสามารถและพระบุญญา
บารมี ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนและศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวไทยทั้งประเทศ พระองค์ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ต่างๆ เพื่อความสงบร่มเย็นของประเทศชาติ อาทิ มีพระราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ
เนื่องในโอกาสแรกแห่งการขึน้ ทรงราชย์ มีพระราชโองการ
สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมพโร) วัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณายก
พระราชทานพระราชด�ารัสอ�านวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๐
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้
องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ มอบถุงยังชีพพระราชทาน พร้อม
อัญเชิญกระแสพระราชด�ารัส ความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญ
และก� า ลั ง ใจแก่ ผู ้ ป ระสบภั ย ดั ง กล่ า ว นอกจากนี ้ยั ง
พระราชทานบัตรภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมค�าอ�านวยพร
หลัก ปรั ช ญาการปฏิบัติตนให้เกิดความสุข จัด ท�า เป็น
บัตรอวยพรและสมุดบันทึกจ�าหน่าย น�ารายได้ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
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สมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ทั้งยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการต่างๆ
และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
เพื ่อ พั ฒ นาชุ ม ชนให้ น ่ า อยู ่ อ าศั ย ทรงให้ ห น่ ว ยงานใน
พระองค์ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ร่วมกันจัดงาน “อุ่นไอรัก
คลายความหนาว” เพื่อมอบความสุขให้กบั ประชาชน การ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙
การส่งเสริมให้แต่งกายด้วยชุดไทย ซึ่งกิจกรรมในงาน
ล้วนสร้างความสุข ความประทับใจให้แก่พสกนิกรคนไทย
อย่างยิ่ง
นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบ�าเพ็ญพระราชกุศล และ
เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา
ธิ ราชและถวายพระพรชัย มงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เป็นประจ�า ในการ
จั ด พิ ธี ทุก ครั ้ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ อั ญ เชิ ญ
พระพุทธรูปส�าคัญมาประดิษฐานเป็นประธานในพิธี และ
ยังทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย
เนื ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงต่าง
แซ่ซ้องถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ด้วยส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วัตถุแห่งหนี้
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จากความเดิมตอนที่แล้ว สาร สอ.ศธ. ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๔๐
(เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐) ผู้เขียนได้กล่าวถึง บ่อเกิด
แห่งหนี้ ซึ่งถ้าเป็นค�าทั่วไปก็คือหน้าที่นั่นเอง
ดั ง นั น้ ในครั ง้ นี ผ้ ู ้ เ ขี ยนจะมาบอกเล่ า ถึ ง ส่ ว นที ส่ อง คื อ
วัตถุแห่งหนี้ ว่าหมายถึงอะไร ท�าไมถึงมีความส�าคัญมากนักหนา
จนถ้าขาดไปแล้วมีผลท�าให้หนี้นั้นไม่สมบูรณ์ หรือเป็นโมฆะ ไม่
สามารถใช้บังคับได้ผู้อ่านหลายท่านอาจสงสัยว่า โอ้โห!! มีความ
ส�าคัญขนาดนั้นเชียวหรือ ก็อาจตั้งค�าถามว่า “แล้ววัตถุแห่งหนี้
มันคืออะไรกันแน่”
ก็คงขอย้อนกลับไปดูมาตรา ๑๙๔ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัตวิ า่ “ด้วยอ�านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ ย่อม
มีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้ อนึ่ง การช�าระหนี้ด้วยงดเว้น
การอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมี ได้” กฎหมายกล่าวไว้เพียงแค่นี้จริงๆ
ครับ มิได้อธิบายอะไรมากกว่านี้เลย ตายละหว่า! แล้วจะไปค้นหา
ค�าอธิบายความหมายของค�าว่า “วัตถุแห่งหนี้” ได้จากที่ไหนกันละ
ก็คงต้องอาศัยค้นคว้าหาจากต�าราท่านอาจารย์เก่าๆ ที่มีอยู่ ใน
ห้ อ งสมุ ด ประกอบค� า พิ พ ากษาของศาลฎี ก า จึ งพอสรุ ป ค� า ว่ า
วัตถุแห่งหนี้ได้ ดังนี้
ค�าว่า วัตถุแห่งหนี้ (Subject of Obligation) มีความหมาย
เป็นกรณีที่ลูกหนี้มีหน้าทีท่ ี่จะต้องช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามที่ได้มี
ข้อความ หรือสัญญา หรือบ่อเกิดจากหนี้ใดก็ตาม บังคับให้ลูกหนี้
ต้องปฏิบตั ติ ามนั้น วัตถุแห่งหนี้จึงเป็นสาระส�าคัญของ “หนี้” ที่จะ
ขาดเสียมิได้โดยเด็ดขาด
ดังนั้น วัตถุแห่งหนี้ จึงแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. หนี้ท่เี ป็นการบังคับให้ลกู หนี้ตอ้ งกระท�าอย่างใดอย่างหนึง่
ที่ข้อตกลงหรือสัญญาได้ก�าหนดไว้ เช่น หนี้ที่เป็นการกระท�า เช่น
การรับจ้างเหมาก่อสร้างการส่งมอบสินค้า การรับขน ซึ่งรวมถึงหนี้
ที่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน เช่น การยืมและการกู้ยืมเงิน เป็นต้น
๒. หนี้ที่เป็นการงดเว้นการกระท�า เช่น การห้ามมิให้เป็น
คูแ่ ข่งทางการค้า หรือการห้ามประกอบกิจการ ห้ามเปิดเผยความลับ
ห้ามจ�าหน่ายสินค้าในเขตที่ไม่ ได้รับอนุญาต กรณีส่วนใหญ่จะ
เป็นการห้ามมิ ให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงแห่งสัญญา
๓. หนีท้ ่เี ป็นการบังคับให้โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
หรือส่งมอบสังหาริมทรัพย์ท่มี ใิ ช่เป็นเพียงการส่งมอบการครอบครอง
แต่ต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นไปให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งอาจคล้ายกับการกระท�าตาม ข้อ ๑ แต่การส่งมอบทรัพย์สนิ ตาม
ข้อ ๑ นั้น อาจเป็นการส่งมอบเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น ไม่ได้

พีระวิทย์ กล�่าค�า

โอนกรรมสิทธิ์ไปด้วย เช่น การให้ยืมทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์มิได้ตก
ไปกับผูย้ มื แต่สง่ มอบเฉพาะการครอบครองให้ผยู้ มื ได้ ใช้ทรัพย์สนิ
ช่วงเวลาที่ได้ตกลงกันเท่านั้น กรณีน้จี งึ มีนกั วิชาการด้านกฎหมาย
หลายท่านเห็นว่า เป็นวัตถุแห่งหนี้ที่เป็นการกระท�าประเภทหนึ่ง
กล่าวโดยสรุป วัตถุแห่งหนี้ จึงเป็นสาระส�าคัญที่ต้องมีอยู่
ในข้อตกลงหรือสัญญาซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือ
คู่สัญญาทัง้ สองฝ่าย ฝ่ายหนึง่ เรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึง่ ถูก
เรียกว่า “ลูกหนี้” นั้น ซึ่งไม่ ได้ก�าหนดไว้ว่าต้องเป็น นิติกรรม
สัญญา หรือ นิติเหตุ เท่ า นัน้ อาจเกิ ด ขึ ้ นโดยบทบัญญัติของ
กฎหมายที่บังคับให้ผู้ที่ตกเป็นลูกหนี้ต้องปฏิบัติตาม “วัตถุแห่ง
หนี้” นั้นก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องมีมูลหนี้
ต่อกัน และหนี้น้นั ต้องมีผลทางกฎหมายที่สามารถบังคับให้ลกู หนี้
ปฏิบัติได้
ผู้เขียนขอเล่าถึงเรื่องหนี้ที่เกิดขึ้นในเมืองสารขัณฑ์ มี
นายทุนคนหนึ่งได้ปล่อยเงินกู้ ให้กับพ่อค้าในตลาด โดยก�าหนดว่า
ถ้าครบก�าหนดเวลาแล้ว พ่อค้าไม่น�าเงินมาช�าระ นายทุนสามารถ
เฉือนเนื้อของพ่อค้าได้น�้าหนัก ๙ กิโลกรัม พอถึงวันก�าหนดพ่อค้า
ไม่สามารถขายสินค้าได้ตามที่เคยขายมา เพราะขุนศึกได้เข้ายึด
อ�านาจท�าให้การค้าขายกับเมืองอืน่ ๆ หยุดชะงักลงทันตาเห็น
พ่อค้าหลายคนต้องปิดร้านหนีเลิกกิจการไป นายทุนดังกล่าวจึงไป
ทวงหนีก้ บั พ่อค้ารายนี้ ซึ่งไม่ได้หลบหนีหายไปไหน พ่อค้าไม่มเี งิน
จ่ายให้นายทุน จึงถูกนายทุนน�าคดีไปฟ้องที่ศาลสารขัณฑ์ เมื่อศาล
ได้ออกนั่งบัลลังก์ พิจารณาเห็นว่า พ่อค้าได้ท�าสัญญาไว้จริงและมี
ผลผูกพันสมบูรณ์ (ซึ่งในสมัยนั้น ยังไม่ถอื ว่าข้อตกลงให้เฉือนเนือ้
ได้นี้ผิดกฎหมาย และศีลธรรมอันดี) ศาลจึงอนุญาตให้นายทุน
กระท�าการได้แต่ก่อนทีจ่ ะเฉือนเนือ้ พ่อค้า ศาลได้กล่าวว่า ในข้อ
ตกลงวัตถุแห่งหนี้ ให้นายทุนเฉือนเนือ้ ได้ แต่หา้ มมิให้มเี ลือดไหล
ออกด้วย เพราะในข้อตกลงมิได้ก�าหนดไว้ ให้รวมถึงเลือดด้วย
ดังนั้น การที่นายทุนสามารถเฉือนเนื้อพ่อค้าได้ แต่หา้ มมิให้มเี ลือด
หยดออกมาโดยเด็ดขาด หากถ้ามีเลือดไหลออกมา นายทุนจะต้อง
ตกเป็นผู้ผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้กับพ่อค้านั้น เมื่อทราบค�า
พิพากษา ดังนั้น นายทุนจึงยกหนี้ทั้งหมดให้กับพ่อค้าไป เอวังก็มี
ด้วยประการฉะนี้
สุดท้าย ท่านผูอ้ า่ นเห็นหรือยังครับว่า วัตถุแห่งหนี้น้นั ส�าคัญ
มากขนาดไหน ถ้าหากข้อตกลงหรือสัญญา มิได้ก�าหนดวัตถุแห่ง
หนี้ไว้ ท่านผู้เป็นลูกหนี้จะทราบได้อย่างไรครับว่า เขามีหน้าที่ต้อง
ท�าอะไร แค่ไหนเพียงใดให้กบั เจ้าหนี้ แต่เมื่อเจ้าหนี้ได้กา� หนดวัตถุ
แห่งหนี้ไว้อย่างไร ก็บงั คับให้ลกู หนีป้ ฏิบตั กิ ารช�าระหนี้ได้เพียงนัน้
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บุญเตือน ศรีวรพจน์

คนไทย
ประเทศสยาม
คนไทย ชาวไทย เมืองสยาม ประเทศสยาม

กระผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้อ่านคงเคยพูด เคยใช้ หรือผ่านหู ผ่านตา ค�าที่ตั้งเป็นหัวเรื่องมาแล้ว
แต่อาจมีปัญหาฉุกคิดขึ้นมาว่า...
“สยาม” กับ “ไทย” เราใช้ค�าใดก่อนกัน
“ไทย” ที่เราใช้เป็นชื่อประเทศอยู่ทุกวันนี้

เดิมเขียนว่า “ไท” ไม่มี ย ประกอบอยู่ในศัพท์ หมายถึง
คนและกลุม่ ชน เช่น ไทด�า ไทน้อย ไทใหญ่ ไทเขิน เป็นต้น
หลักฐานเก่าที่สดุ ที่บนั ทึกไว้คอื ศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหง
มหาราช เขียนว่า “ไท” ครั้นถึงรัชกาลพระเจ้าลิไท พบใน
ศิลาจารึกว่าเขียนทั้ง ๒ รูป คือ “ไท” และ “ไทย” เหตุที่มี
การน�าตัว ย มาประกอบท้ายศัพท์น้นั เนื่องมาจากอิทธิพล
ของภาษาบาลีซึ่งไม่มีสระ “ไอ” เมื่อจะเขียนค�าว่าไท ต้อง
แปลงศัพท์เป็น “เทยฺย” เช่นในค�าว่า ลิไท ต้องสร้างศัพท์
ใหม่เป็น “ลีเทยฺย” โดยอาศัยแนวเทียบจากศัพท์ภาษา
บาลีอื่นๆ เช่นค�าว่า อสงฺเขยฺย เราใช้ว่า อสงไขย “ไท” จึง
กลายรูปเป็น “เทยฺย” และ “ไทย” ด้วยเหตุผลประการฉะนี้
ศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ผูร้ คู้ รูบาอาจารย์
ท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ที่ ได้ชื่อดังนี้
เพราะเป็นจารึกภาษาไทยอักษรไทยหลักแรก แม้กอ่ นหน้า
นี้จะพบจารึกต่างๆ ที่มีอายุมากกว่าแต่ ไม่ ใช่จารึกภาษา
ไทย อักษรไทย ศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชปรากฏ
ค�าว่า “ไท” ซึ่งมีความหมายถึง คนหรือกลุม่ ชน ดังในจารึก
ด้านที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๑ ว่า
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“...พ่อขุนพระรามค�าแหงนั้น หาเปนท้าวเปน
พรญาแก่ไททั้งหลาย หาเปนครูอาจารย์ส่งั สอนไททั้งหลาย
ให้รบู้ ญ
ุ รูธ้ รรมแท้ แต่คนอันมี ในเมืองไท ด้วยรู้ ด้วยหลวก
ด้วยแกล้ว ด้วยหาญ ด้วยแคะ ด้วยแรง หาคนจักเสมอ
มิได้...”

จะเห็นว่า ไท (หรือ ไทย) ที่ปรากฏในศิลาจารึก
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชนั้นหมายถึงกลุ่มชน หากแต่
หมายถึงรัฐหรือดินแดนจะใช้ว่า เมืองไท
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สยาม หรือ เสียม เป็นค�าที่ชนกลุ่มอืน่ ใช้เรียก
คนไทยหรือรัฐไทย และเรียกกันมาแต่โบราณ ทั้งชาวเขมร
จีน อินเดีย ลังกา ตลอดจนชาวยุโรปที่เข้ามาในสมัยอยุธยา
ต่างก็เรียกคนไทยและดินแดนไทยว่า สยาม จารึกเขมร
โบราณที่ปราสาทนครวัดมีค�าว่า “สย�ากุก” อยู่ ใต้ภาพ
กลุม่ ชนซึ่งนักวิชาการลงความเห็นว่าคือ “ชาวสยาม” หรือ
“เสียม” ซึ่งก็คือคนไทยนั่นเอง
ศยาม ในภาษาสันสกฤต แปลได้ ๒ ความหมาย
ด้วยกัน ความหมายแรกแปลว่า “ทอง” ดังนั้นสยามจึงอาจ
หมายถึง สุวรรณภูมิ หรือ ดินแดนแห่งทอง ส่วนความหมาย
ที่ ๒ แปลว่า “ด�า” จึงอาจเป็นไปได้วา่ การที่ชนชาติอ่นื เรียก
เราว่า สยาม นัน้ เป็นไปในท�านองดูแคลน สมัยกรุงสุโขทัย
มีพระสงฆ์ ไทยหลายรูปออกไปศึกษาพระพุทธศาสนายัง
ลังกาทวีป ทั้งสงฆ์ ไทยและสงฆ์ลังกาต่างใช้ภาษาบาลีใน
การติดต่อสื่อสาร ลังกาเรียกประเทศไทยว่า สามเทสะ หรือ
สยามเทสะ เอกสารทางพระพุทธศาสนาฉบับแรกที่เรียก
ประเทศไทยว่า สยามเทสะ คือเรื่อง “รัตนพิมพวงศ์” หรือ
ต�านานพระแก้วมรกต ซึ่งพระพรหมราชปัญญาเถระ พระ
ภิ ก ษุ ช าวศรี สัช ชนาลั ย สุ โ ขทั ย แต่ ง ขึ ้ นเมื ่อ พุ ท ธศั ก ราช
๑๙๗๒
แม้ชาวต่างชาติทั้งเพื่อนบ้านและยุโรปจะเรียก
ชาวไทยว่าสยาม แต่ชาวไทยสมัยอยุธยากลับไม่คุ้นเคย
กับชื่อนี้เท่าใดนัก เมื่อ เดอ ลาลูแบร์ คณะราชฑูตจาก
ราชส�านักพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส เดินทางมายัง
กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้
บันทึกเรือ่ งราวเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามไว้ตอนหนึ่งว่า
“...ชื่อเซียม (Siam) นั้นไม่เป็นที่รจู้ กั ในหมูช่ าวเซียม... ชาว
เซียมนั้น เรียกตัวเองว่าไทย (Tai) หมายความว่าอิสระ...”
เมือ่ ฝรัง่ ต่างชาติ เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา และ
ฝรั่งเศส เข้ามายังกรุงศรีอยุธยา ก็พากันเรียกประเทศเรา
ว่า สยาม (Siam) ตามชาติอื่นๆ ทีอ่ ยู่ ในภูมิภาคนี้ แต่
ฝ่ายเรายังคงเรียกตัวเองว่า ไทย เรียกประเทศไทยว่า
กรุงศรีอยุธยา และเรียกประชากรที่อยู่ ในประเทศนี้ว่า
ข้าขัณฑสีมากรุงพระนครทวารวดีศรีอยุธยา

จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เรา
จึงใช้ “สยาม” เป็นค�าทางราชการในความหมายว่า “ราช
อาณาจักรของไทย” และใช้ “สยาม” เป็นชื่อราชอาณาจักร
ในการติดต่อกับต่างประเทศ
โคลงสยามานุสติ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖
อธิ บายความหมายตามนั ย ว่ า สยาม หมายถึ ง รั ฐ หรื อ
ประเทศไทย และ ไทย หมายถึงผู้คนและประชาชาติ
๏ หากสยามยังอยู่ยั้ง
เราก็เหมือนอยู่คง
หากสยามพินาศลง
เราก็เหมือนมอดม้วย

ยืนยง
ชีพด้วย
ไทยอยู่ ได้ฤๅ
หมดสิ้นสกุลไทย ฯ

โคลงพระราชนิพนธ์ดังกล่าวสรุปความว่า หาก
(ประเทศ) สยาม พินาศลงแล้ว (คน) ไทย จะอยู่ได้อย่างไร
เนื้อเพลงชาติไทยที่ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ)์ แต่งขึน้ และใช้กนั มาก่อนเพลงชาติไทยปัจจุบนั
ก็ระบุชดั เจนว่า สยาม หมายถึงประเทศ ส่วน ไทย หมายถึง
ประชาชาติ
แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า
สืบเผ่าไทยดึกด�าบรรพ์โบราณมา
ร่วมรักษาสามัคคีทวีไทย
ครั้นถึงพุทธศักราช ๒๔๘๒ รัฐบาลของจอมพล
ป. พิบลู สงครามจึงมีมติให้เปลีย่ นชือ่ ประเทศ จาก ประเทศ
สยาม เป็น ประเทศไทย และใช้สืบมาจนปัจจุบัน
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“แม่ ” เป็นค�านิยามสั้นๆ แต่ความหมายนั้น

วิมลรัตน์ ต้อยส�าราญ

รัก
แม่
8

ลึกซึ้งเกินจะพรรณนา แม่คือผู้ประเสริฐสุดในชีวิตทุกๆ
ชีวิต แม่เป็นผู้ ให้ที่สามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกได้ แม้
กระทั่งลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ของแม่
“...เพราะมีผู้หญิงคนนี้ พวกเราลูกๆ ถึงมี
วันนี้ ”
และในห้ ว งเวลาวั น พิ เ ศษ “วั น แม่ ” ที่ ม าถึ ง นี้
สาร สอ.ศธ. ได้น�าบทเพลงความหมายดีๆ “เรารักแม่”
มาฝากเพื่อนๆ สมาชิก ให้ ได้ตระหนักในความรักที่อยู่
เหนือกาลเวลา และเหนือเหตุผลอืน่ ใดของผู้หญิงที่ใช้
สรรพนามเรียกว่า “แม่”
ถ้ามีใครสักคนที่อดทนทุกเวลา
พร้อมยอมเหนื่อยล้าเพื่อเราโดยไม่เกรง
ถ้ามีใครสักคนที่ยอมรับความเจ็บไว้เอง
คิดถึงตัวเองไม่เท่าเรา
ถ้ามีใครสักคนที่ตีเราทั้งน�้าตา
แล้วก็เป็นคนที่ทายาให้เรา
ถ้ามีใครสักคนที่คอยเช็ดตัวให้ทุเลา
ค�่าคืนที่เราไม่สบาย
ร้อยล้านความผิดของเราที่ใครเค้าไม่ใยดี
มีคนๆ นี้คนเดียวที่ให้อภัย
ปากบ่นว่าแสนระอา ว่าเราไม่ดีเท่าใคร
แต่ในใจก็รักไม่เปลี่ยน
อยากขอบคุณฟ้า ให้เรามาเป็นลูกแม่
รักดีดี รักไม่มีแต่ ไม่เคยได้รับจากใคร
มีเพียงคนนี้ ชีวิตก็วางให้ได้
ค�าเล็กๆ ที่ไม่ยิ่งใหญ่
อยากบอกด้วยหัวใจ เรารักแม่
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ถ้ามีใครสักคนห่วงกังวลทุกนาที
แม้เราวันนี้เติบโตสักเท่าใด
ถ้ามีใครสักคนแอบไปร้องไห้อย่างน้อยใจ
เมื่อเราท�าเป็นเหมือนร�าคาญ
ร้อยล้านความผิดของเราที่ใครเค้าไม่ใยดี
มีคนๆ นี้คนเดียวที่ให้อภัย
ปากบ่นว่าแสนระอา ว่าเราไม่ดีเท่าใคร
แต่ในใจก็รักไม่เปลี่ยน

แล้วเราเคยท�าให้แม่มีความสุขบ้างหรือยัง...
ความสุขของแม่ท�าได้ง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้เงินทอง
แต่มีคุณค่าต่อจิตใจแค่กอด หอม บอกรักแม่ พูดดีๆ
ท�าบ่อยๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส แค่นี้ก็ต่อลมหายใจแม่ ได้
อีกยาวนาน
เพราะสิ่งเล็กๆ ล้วนส�าคัญและมีความหมาย หาก
มองในภาพใหญ่ เรื่องเหล่านี้อาจเป็นเพียงเรื่องปลีกย่อย
ที่อาจมองข้าม
“อย่าอยากกอด อยากหอมแม่ ในวันที่แม่ไร้รา่ ง”

อยากขอบคุณฟ้า ให้เรามาเป็นลูกแม่
รักดีดี รักไม่มีแต่ ไม่เคยได้รับจากใคร
มีเพียงคนนี้ ชีวิตก็วางให้ได้
ค�าเล็กๆ ที่ไม่ยิ่งใหญ่
อยากบอกด้วยหัวใจ เรารักแม่
ร้อยล้านความผิดของเราที่ใครเค้าไม่ใยดี
มีคนๆ นี้คนเดียวที่ให้อภัย
ปากบ่นว่าแสนระอา ว่าเราไม่ดีเท่าใคร
แต่ในใจก็รักไม่เปลี่ยน

“อย่าให้เวลา ในวันที่แม่ไม่มีเวลาเหลือแล้ว”
“อย่าอยากกราบเท้าแม่ ในวันที่สายเกินไป”
ที่ส�าคัญจ�าไว้ว่า เราเกิดมามีแม่ได้คนเดียว เรามี
แม่ทุกวัน รักท่านให้มากๆ บอกรักเเละแสดงความรักได้
ทุกวันทุกรูปแบบที่เราถนัด
วันแม่ที่มาถึงนี้ สาร สอ.ศธ. ขอให้คุณแม่ คุณลูก
ทุกท่าน มีความสุขมากๆ นะคะ

อยากขอบคุณฟ้า ให้เรามาเป็นลูกแม่
รักดีดี รักไม่มีแต่ ไม่เคยได้รับจากใคร
มีเพียงคนนี้ ชีวิตก็วางให้ได้
ค�าเล็กๆ ที่ไม่ยิ่งใหญ่
อยากบอกด้วยหัวใจ
บอกกับฟ้าไม่ว่าชาติใด
ขอเป็นลูกแม่ได้ไหม
ทุกชาติเลย
https://www.siamzone.com/music/thailyric/4957

บทเพลงจบลงตรงนี้ นัยของบทเพลง “เรารักแม่”
สื่อให้คนที่เรียกตัวเองว่า “แม่” หรือ “ลูก” อย่างพวกเรา
ชาวสมาชิก สอ.ศธ. และผู้อ่านทุกท่าน ได้รู้สึกจี๊ดในหัวใจ
ในส�านึกถึงความรัก ความเสียสละของ “แม่” ได้ ไม่น้อย
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การบริหารจัดการหนี้ที่ดี

ชี วี เ ป็ น สุข
สวั ส ดีค รั บ มวลมิต รพี่น้อ ง
สมาชิก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ากัด ที่เคารพรักทุกท่าน ถ้า
พูดถึงการเป็ นหนี้แล้วผมคิดว่า
หลายคนหรื อ ทุก คนเลยคงไม่
อยากเป็ น แตเ่ มื่อเราตัดสินใจที่
จะเป็ นหนี้แล้ว ควรเลือกหนี้ที่
จะสร้างอนาคตหรือความมัน่ คง
ระยะยาว และหลีกเลี่ยงการกอ่
หนี้ ที่ ไ ม่ก่อ ให้ เ กิด รายได้ เ พิ่ ม
หรือไม่ได้ช่วยเพิ่มความมั่นคง
ทางการเงิน

10

ยศพล เวณุโกเศศ

หนีด้ ี คือ หนี้ท่กี อ่ ให้เกิดรายได้ หนีท้ จี่ า� เป็นต้อง

กู้เพื่อคุณภาพชีวิต หนี้ที่จะสร้างอนาคตหรือความมั่นคง
ได้แก่
• หนี้เพื่อสร้างอนาคต เช่น กู้เงินเพื่อการศึกษา
เป็นหนี้ที่เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในการท�างาน และช่วยให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต
• หนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความ
มั่นคงระยะยาว เช่น กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หากเรายังไม่มี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยถือเป็น
หนี้ดี เป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ด้วยอีกประการ
หนึ่ง
• หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ เช่น หนี้ที่กู้มาเพื่อ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ เกิดเป็นก�าไรหมุนกลับไปจ่าย
ดอกเบี้ยและหนี้ ถือเป็นหนี้ดี

หนีไ้ มด่ ี คือ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นภาระ

ที่เราต้องจ่ายเกินความจ�าเป็น เพือ่ สร้างความสุขสบาย
หรือสร้างความมีฐานะทางสังคม เช่น การเปลี่ยนโทรศัพท์
มือถือให้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้ง การรับประทานอาหารนอกบ้าน
มากเกินความจ�าเป็น ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรม
เหล่ า นี ้ท� า ให้ เ กิ ด ภาวะการเงิ นเกิ น
สมควร และก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อ
ความมั่นคงทางการเงิน อีกทั้งเป็น
หนี้ท่ีไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ ใดๆ ตามมา

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

การบริหารจัดการหนี้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การเป็นหนี้ไม่ ใช่เรื่องใหญ่หรือแปลกใหม่ส�าหรับ
คนในยุคนี้ เพราะหนี้สินส�าหรับหลายๆ คนแล้ว คือ การ
ลงทุนชนิดหนึ่ง ฉะนั้น เมื่อเราได้กระท�าการก่อหนี้ขึ้นมา
แล้ว ไม่ว่าหนี้นั้นจะเกิดจากความจ�าเป็นมากน้อยเพียงใด
ก็ตาม เราก็ต้องรับผิดชอบกับหนี้นั้นๆ ให้ ได้ ในที่สุด โดย
มีข้อแนะน�าในการบริหารจัดการหนี้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 หยุดก่อหนี้เพิ่ม
อันดับแรกต้องแจกแจงหนี้ออกมาให้ได้วา่ อันไหน
เป็นหนี้ท่ดี ี อันไหนเป็นหนี้ไม่ดี และหยุดก่อหนี้เพิม่ ไม่วา่
หนี้นั้นจะเป็นหนี้ดี หรือหนี้ไม่ดี สิ่งที่ไม่ควรท�าอย่างยิ่ง
ก็คอื การสร้างหนี้ใหม่เอาไปจ่ายหนีเ้ ก่า การท�าแบบนี้จะยิง่
ท�าให้ “ปมหนี้” ผูกมัดแน่นขึ้น และยากจะแก้ ไขภายหลัง
ขัน้ ที่ 2 ส�ารวจภาวะหนี้สนิ และพยายามช�าระหนี้
ให้หมดโดยเร็วที่สุด
เมื่อหยุดก่อหนี้เพิ่มแล้ว ก็ต้องมาส�ารวจหนี้สินว่า
มีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้ส่วนบุคคล หนี้
ค่างวดรถยนต์ ค่างวดบ้าน ฯลฯ โดยจดบันทึกมูลหนี้
ทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละเดือนว่า สิง่ ที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ยรวมทั้งหมดเท่าไร ท�าแบบนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นว่า
หนี้สินของคุณมีอะไรบ้าง จ่ายดอกเบี้ยไปเท่าไรบ้าง และ
น�าข้อมูลมาบริหารจัดการหนี้ในมือให้หมดไปโดยไวที่สุด
โดยเริ่มจากหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนเลย
ขัน้ ที่ 3 จัดสรรค่าใช้จา่ ยเสียใหม่ ออมเงินให้มากขึน้
เมื่อแยกหนี้ดี และไม่ดีออกจากกัน หยุดก่อหนี้
ใหม่ๆ บริหารจัดการหนี้แล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คอื การจัดสรร
ค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�าวันเสียใหม่ ส�าหรับคนที่ใช้จา่ ยค่อน
ข้างจะมือเติบ ก็ต้องปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นลง วิธีที่
ท�าให้เรามองเห็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นก็คือการจดบันทึก
บัญชีรายรับ-รายจ่าย ทีน้เี มื่อเห็นค่าใช้จา่ ยที่ไม่ควรจะเกิด
ขึ้นแล้ว ลดการใช้จ่ายในส่วนนัน้ ๆ ลง ส่วนทีเ่ หลือก็คือ
เงินออม หากคุณต้องการความมั่นคงในด้านการเงิน ควร
มีเงินออมเก็บไว้อย่างน้อย ๑๐-๒๐% ของรายรับทั้งหมด
บางคนบอกหนี้ยังจ่ายไม่หมดจะให้ออมเงินได้อย่างไร
ไม่เป็นไรเรารีบเคลียร์หนี้ ให้หมดเร็วๆ จะได้เริ่มต้นออม
เงินเร็วๆ ถ้าไม่เริ่ม ก็คงไม่มีความส�าเร็จเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน

ขั้นที่ 4 หาทางเพิ่มรายได้
ขอแนะน�าว่า ควรมีท้งั active income คือ ท�างาน
หาเงิน เช่น หาท�างานพิเศษนอกจากท�างานประจ�า และมี
passive income คือ ให้เงินท�างานควบคู่กันไป เช่น การ
มีหอ้ งเช่าให้เช่า การฝากเงินในกองทุนหรือสถาบันการเงิน
ที่ให้ดอกเบี้ยสูง เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตการเงิน
ของเรานั่นเอง การเพิ่มรายได้นอกเหนือจากรายได้หลัก
หรืองานประจ�า ควรเป็นรายได้ ในทาง passive income
ท�าให้กระแสเงินสดหลายทางเข้าสู่ชีวิตการเงินของเรา
ดังนั้น ถึงจะมีหนี้เยอะแต่มีรายได้เยอะด้วย ก็จะช่วย
แบ่งเบาภาระและไม่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากนัก
ขั้นตอนสุดท้าย ติดตามผลงานอย่างสม�่าเสมอ
เมือ่ วางแผนจะลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และ
บริหารหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็
ต้องหมั่นติดตามผลงานอย่างสม�่าเสมอ เพราะหากไม่คอ่ ย
ติดตามความก้าวหน้าใดๆ บางครัง้ คุณอาจจะหวนกลับไป
ก่อหนี้ไม่ดขี น้ึ มาอีกก็เป็นไปได้ ทางที่ดคี วรหมัน่ ตรวจสอบ
ตัวเอง และพฤติกรรมการใช้จ่ายให้ดี สร้างเครดิตดีๆ ใน
อนาคต หากคุณจะท�ากิจการ ประกอบธุรกิจเล็กๆ และ
จ�าเป็นต้องขอสินเชือ่ ธุรกิจ ซึง่ เป็นหนีด้ ี คุณจะได้ไม่ตดิ ขัด
มีหนีน้ อ้ ยโอกาสดีๆ ก็จะมีมากขึน้ ทีส่ า� คัญเราจะใช้ชวี ติ ที่
มั่นคงได้อย่างสบายใจ

พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ทีเ่ คารพครับ การไม่มีหนี้ถือเป็นลาภ
อันประเสริฐ แต่หากเราต้องเป็นหนี้
จริงๆ เราสามารถจัดการหนีท้ ั้งหนีด้ ี
และหนี้ไม่ดี ให้อยู่หมัดได้ เพียงแค่มี
วินัยทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ เมื่อ
บริหารจัดการหนี้ได้ ชีวิตก็จะราบรื่น
และมีความสุขอย่างแน่นอน ฟันธงครับ
อ้างอิงแหล่งที่มา
https://www.plus.co.th
https://pantip.com/topic
https://www.gsb.or.th/Blogs/Financial/Debtmean.aspx
https:///www.estopolis.com/article
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เครื-อ่ และงเทศ
สมุนไพรไทย

แก้ว

พยงค์ สีเหลือง

แก้ว

กระจายเลือดลม
ข ับ เ ลื อ ด เ สี ย

เป็นพันธุ์ ไม้ที่พบได้ทัว่ ไปทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทย เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกยอดเป็นทรงพุ่ม มี
ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับซ้ายขวาบนก้านใบเดียวกัน ใบของต้นดอกแก้วจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เพราะมีส่วนประกอบ
ของน�้ามันหอมระเหยอยู่มากพอสมควร แต่จะมีมากในส่วนที่เป็นดอกสีขาวที่ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ อีกทั้งส่วนของ
เมล็ดก็มีน�้ามันหอมระเหยอยู่มากเช่นเดียวกัน แก้วเป็นไม้ที่มีดอกหอมมาก นิยมใช้ดอกเข้าเป็นยาหอมสูดดมแก้วิงเวียน
สกัดเป็นน�้ามันหอมเพื่อปรุงน�้าอบ ผสมกับน�้ามันมะพร้าวเพื่อใช้บ�ารุงผม หรือใช้ส�าหรับบ�ารุงผิว
แก้วเป็นสมุนไพรที่มรี สเผ็ดร้อน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นใบ นิยมน�ามาใช้เป็นยาขับลม ช่วยเจริญอาหาร ดอกแก้วมีรส
เผ็ดร้อนเช่นกันแต่จะน้อยกว่าส่วนที่เป็นใบอยู่มาก นอกจากจะใช้เข้ายาหอมสูดดมแก้วิงเวียนแล้ว ยังนิยมเอาไปตากแห้งเพื่อ
ชงชาดื่มบ�ารุงร่างกาย ใช้แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ และแก้อาการแน่นท้องหลังกินอาหารได้ดี

สรรพคุณเด่นของต้นแก้ว

ต้นแก้วที่โดยมากมักคิดว่ามีดีแค่เป็นต้นไม้ที่มีดอก
หอม แต่ทว่ากลับเป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพร
มากมาย โดยเฉพาะดอกแก้วมีกลิ่นหอมเย้ายวนใจ กลับมี
คุณค่าทางด้านสมุนไพรอย่างมากทีเดียว
หากบ้านใดที่มีต้นดอกแก้วปลูกเอาไว้ แนะน�าให้เด็ด
เอาดอกแก้วทีบ่ านเต็มที่ในตอนช่วงหัวค�า่ เพื่อน�าไปตากแห้ง
เอาไว้ท�าเป็นชาดอกแก้วดื่ม กรรมวิธีในการน�ามาท�าเป็นชาก็
ไม่ยาก เด็ดเอาดอกแก้วมาล้างน�้าให้สะอาด แนะน�าให้เด็ดใน
ช่วงหัวค�่า ดอกแก้วจะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้น เวลาตากให้ตาก
ช่วงเช้าๆ เวลาที่แดดไม่แรงมากนัก ช่วง ๐๗.๐๐ - ๑๐.๐๐
นาฬิกา เป็นช่วงที่ก�าลังดี เน้นใช้การผึง่ ลมให้มาก หรือหาก
เห็นว่าแดดแรงมากเกินไปก็ให้ ใช้ผ้าขาวบางคลุมเอาไว้ เมื่อ
ตากจนแห้ ง สนิ ท แล้ ว แนะน� า ให้ บ ดเป็นผง เพื ่อ ที ่ว ่ า เวลา
ท�าเป็นชาจะได้ ไม่ดื่มกากดอกแก้วเข้าไปด้วย
ดอกแก้วมีสรรพคุณมากมาย ดืม่ เป็นยาบ�ารุงเลือด ช่วย
กระจายเลือดลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ บ�ารุงกระดูก บ�ารุงไขข้อ
ช่วยให้ประจ�าเดือนมาเป็นปกติ หรือจะใช้ผงดอกแก้วเล็กน้อย
สูดเข้าจมูก เป็นยาแก้วิงเวียน แก้คลื่นไส้ ช่วยให้โล่งจมูก

วิธีเข้าตัวยา

๑. ยาขับลม ช่วยให้เจริญอาหาร ใช้ดอกแก้วประมาณ

๑ ก�ามือ ล้างให้สะอาด ตากแดดอ่อนๆ จนแห้งสนิท ใช้ดอก
แห้งประมาณ ๑ หยิบมือ ฝนเป็นผงละเอียดชงกับน�้าร้อน ดื่ม
ก่อนอาหาร ๑๕ - ๓๐ นาที จะช่วยให้เจริญอาหาร ดื่มหลังอาหาร
ประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที เพื่อไล่ลมในกระเพาะและล�าไส้ ลด
อาการท้องอืดท้องเฟ้อ
ยากระจายเลือด ขับเลือดเสีย ขับประจ�าเดือน ใช้
รากต้นแก้วขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ตากแดดจนแห้งสนิท ฝน
เป็นผงละเอียดชงกับน�้าดื่มอุ่นๆ มีสรรพคุณช่วยให้เลือดไหล
เวียนช่วยขับเลือดเสียและช่วยขับประจ�าเดือน
ยาฆ่าพยาธิ ใบต้นแก้วประมาณ ๑๐ - ๒๐ ใบ ล้างน�้า
ให้สะอาด โขกจนละเอียดใช้ผา้ ขาวบางคัน้ เอาแต่นา�้ ผสมน�้าอุน่
๑ ถ้วยกาแฟ จิบอุ่นๆ เป็นยาฆ่าพยาธิ

๒.
๓.

ผูค้ ดั ลอกหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สมาชิกจะน�าเกร็ดความรู้
เกี่ยวกับเรือ่ งเครือ่ งเทศสมุนไพรไทยไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�าวัน
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง ให้ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

ด้วยความห่วงใย
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ที่มา : 108 สมุนไพรไทย ใช้เป็น หายป่วย โดย พิมลวรรณ อนันต์กิจไพศาล ส�านักพิมพ์เพื่อนอักษร

สวัสดีสมาชิกทุกท่าน...
พบกันอีกครั้ง ในสาร สอ.ศธ. ฉบับที่ ๒ (เดือน

พฤษภาคม-สิ ง หาคม ๒๕๖๑) ส� า หรั บ ปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
ด�าเนินการ ชุดที่ ๓๘ ต่างให้ความส�าคัญและพิจารณารายละเอียด
ความเป็นไปได้ บนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใสอย่างถี่ถ้วน ใน
การบริ หารการเงิ นของ สอ.ศธ. เพื ่อ แสวงหาก� า ไรสู ง สุ ด หรื อผล
ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดในสภาพเศรษฐกิจของโลกที่มคี วามผันผวน
ในทุกด้าน เข้ามาเป็นปัจจัยส�าคัญ ซึง่ ท�าให้การหาโอกาสจากการลงทุน
ในสินทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนดีๆ ท�าได้ ไม่งา่ ยนัก แต่สหกรณ์เรายังคง
คุณภาพที่ดีของเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ตลอดจนความต่อเนื่องและ
ความสามารถของคณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการในการสร้าง
ผลประกอบการทางการเงินที่น่าพอใจ นอกจากนี้ สิทธิพิเศษด้านกฎ
ระเบียบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับอยู่ ในปัจจุบันก็ยังช่วยให้สหกรณ์
ของเรามีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือสถาบันการเงินทั่วไป
อีกด้วย ถึงกระนั้นสหกรณ์ก็มิได้ละเลยต่อการจัดสรรสวัสดิการให้แก่
สมาชิก รวมทั้ง การส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกสามารถมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี ึ้น และพึ่งพาตนเองได้ตามหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๓๘ ภายใต้การน�าของ ท่านเชาว์เลิศ
ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ ยังคงมุ่งมั่นในการจัดสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกมากมายและหลากหลาย เพื่อให้มวลสมาชิก สามารถ
เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อาทิ โครงการ
รักษ์สขุ ภาพ เรื่อง “สมาธิบา� บัด SKT ๗ เทคนิคพัฒนาร่างกายให้เยียวยา
ตัวเอง”, โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๑
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โครงการส่งเสริมสมาชิกสู่มืออาชีพ ประจ�า
ปี ๒๕๖๑, การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี ๒๕๖๑, โครงการ
รวมพลคนโสดและรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจ�าปี ๒๕๖๑ และโครงการ
ฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ ให้กับสมาชิก ประจ�าปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๕
หลักสูตร ประกอบด้วย ๑. ข้าวมันไก่ ๒. ซาลาเปา ๓. น�้าเต้าหู้งาด�า

๔. ปาท่องโก๋+สังขยา และ ๕. ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน เป็นต้น นี่เป็นเพียง
แค่ ส ่ ว นหนึ ่ง จากทั ้ง หมดที่ ท างสหกรณ์ ไ ด้ ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก เป็นต้ น
ส� า หรั บ ข่ า วสารที ่ผ มอยากจะให้ ทุ ก ท่ า นรั บ ทราบเพิ ่ มเติ ม
มีดังต่อไปนี้
เรื่องแรก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ขอเชิญชวน
ทุกท่านเข้าร่วมฟังเทศน์และร่วมท�าบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ
เวสสันดรชาดกเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ และใช้ ในกิจการ
สมาคม โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) วันจันทร์ท่ี ๑๗
กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ 2 สมาชิกที่ก�าลังจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งไม่เคย
ได้รับสวัสดิการภักดีต่อองค์กรมาก่อน สามารถยืน่ ขอรับสวัสดิการนี้
ได้ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ โดยจะได้รับเงิน
สวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ส�าหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก
ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการ ๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้น
ไป ได้รับเงินสวัสดิการ ๑๐,๐๐๐ บาท และตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป ได้รับ
เงินสวัสดิการ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยจะโอนเงินเข้าสมุดบัญชีออมทรัพย์
เล่มสีส้ม
ท้ายนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนควรจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หลักไว้
อย่างน้อย ๑ บัญชี เพื่อรับเงินเดือนในแต่ละเดือน ซึ่งนั่นก็นับว่าเป็น
วิธีทดี่ ี แต่บางครั้งก็อาจจะไม่ดี เพราะการมีบญ
ั ชีออมทรัพย์เดียวท�าให้
สามารถเข้าไปถอนหรือกดเงินจากบัญชีนั้นเมื่อไหร่ก็ได้ ผลที่ออกมา
คือในบัญชีมเี งินเท่าไหร่กอ็ าจจะใช้หมดเกลี้ยง สุดท้ายสุขภาพการเงิน
ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง ดังนั้น การมี ๒ บัญชี ส�าหรับเงินเดือน ๑
บัญชี และเงินออมส�ารอง นี่เป็นอีกหนึ่ง เทคนิคการออมเงินที่ได้ผล
เงินเดือนเข้าเมื่อไหร่กร็ บี ท�าการดึงไปฝากไว้อีกบัญชี และยิง่ เป็นบัญชี
ฝากออมทรัพย์พิเศษ หรือเงินฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์ ๒ ด้วยแล้ว
ก็จะยิ่งช่วยให้การออมเงินส�าเร็จได้แน่นอน สะสมเป็นเงินก้อนไว้
ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน แต่หากเดือดร้อนจริงๆ ไม่รู้จะท�าอย่างไรดีก็ขอให้
นึกถึงสหกรณ์เป็นอันดับแรกก่อนนะครับ
ขอให้ทุกท่านโชคดี
นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง

ผู้จัดการ

พบสมาชิก

๘ ส.ค. ๖๑ - สอ.ศธ. จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๖๑ - สอ.ศธ.ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
“ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง” ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง
ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

๒๓-๒๔ มิ.ย. ๖๑ - สอ.ศธ. จัดการประชุมสัมมนา “การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�า”
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

