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สอ.ศธ. ผานเกณฑมาตรฐาน
ระดับดีเลิศ 

และไดเปนสหกรณดีเดนระดับจังหวัด 

ประจําป ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ประเภทสหกรณ

ออมทรัพยทั่วไป

สวัสดีครับ ผมมีข่าวดีที่อยากแบ่งปันให้
กับทุกท่านได้ร่วมกันยินดีกับความสำาเร็จอีกก้าวหน่ึง
ท่ีสำาคัญของ สอ.ศธ. ในการเป็นองค์กรของสมาชิกตาม
หลักการสหกรณ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการบริหาร
จัดการภายในโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสหกรณ์
ด้วยตัวสมาชิกและสหกรณ์เองเป็นหลัก ซ่ึงสำานักงานส่งเสริม
สหกรณก์รุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ได้ทำาการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด 
"ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ" และอีกรางวัลท่ีน่าภาค
ภูมิใจท่ีสำาคัญคือ ได้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำา
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป ด้วย 
ผมจึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้โปรดเช่ือมั่นและไว้วางใจ 
สอ.ศธ. ของพวกเราทุกคน แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า
                  สวัสดีครับ

              (นายจรูญ ชูลาภ)
         ประธานกรรมการ สอ.ศธ.

 สา	หรับสาร	 สอ.ศธ.ฉบับน้ีก็เป็นฉบับท่ี	 ๓	 แล้วครับ	 แป๊ปๆ	 ก็จะส้ิน

ปี	 ๒๕๕๗	 แล้ว	 หันกลับไปดูปีท่ีแล้วเราได้ทา	คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

อย่างไรบ้าง	ข้ึนปีใหม่	๒๕๕๘	คิดจะทา	อะไรก็รีบทา	นะครับ	เวลาไปเร็วเหลือเกิน

	 สาร	 สอ.ศธ.	 ฉบับน้ีเราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย	 คอลัมน์ท่ีน่า

อ่านอย่างย่ิง	อาทิ	“เอกอัจฉริยกษัตริย์ผู้สร้างสรรค์”	ด้วยพระวิสัยทัศน์ท่ียาวไกล	

และพระอัจฉริยภาพท่ีสูงส่งสมกับการเป็นพระราชาท่ีมีความคิดสร้างสรรค์	บุญของ

คนไทยแท้ๆ	คอลัมน์อ่ืนๆ	ท่ีน่าสนใจก็	เช่น	เคร่ืองเทศและสมุนไพร	วันน้ีพูดถึง

พริกไทยครับ	ต่อมาก็ความสวยงาม	Botox&Filler	“ใครอยากร่า	รวย...เชิญทาง

น้ี”	ก็มีแง่คิดท่ีเรามองข้ามกันไป	วันข้ึนปีใหม่	๑	มกราคม	เร่ิมใช้เม่ือไหร่	แวะพา

ท่านเท่ียวใกล้ๆ	กรุงเทพฯ	ครับ	ตลาดเจ็ดเสมียนอยู่ราชบุรีน่ีเอง

	 ครับและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์	 โดยคณะกรรมการดา	เนินการ

ของ	สอ.ศธ.	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	สารสอ.ศธ.ท้ัง	๓	ฉบับ	คงจะเป็นประโยชน์กับ

ท่านสมาชิกทุกท่านครับ

																																กราบสวัสดีครับ



สวัสดีสมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่านครับ
พบกันอีกเช่นเคยกับสาร สอ.ศธ.ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๓ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 
๒๕๕๗) ซึ่งเป็นฉบับท้ายสุดของปี กระผมขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่
สมาชิกของเราได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
และนายพนม ศรศลิป์ ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิโดยสาร สอ.ศธ.

ฉบับนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยสาระน่ารู้ท่ีเราอาจยังไม่เคยได้รับทราบมาก่อน ผมขอเริ่มด้วยการเสนอข้อคิดส�าหรับการ
ด�าเนินชีวิตของผู้มีรายได้ประจ�า หรือมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้เกิดความสุข สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจ�าเป็น
ต้องเรียนรู้ คือ จะบริหารการเงินของตนเองให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างไรในยุคปัจจุบัน ท�าอย่างไรเราจะสามารถ
ควบคมุดแูลการเงนิของตนเองให้มเีงนิเหลอื หรอืเงินเก็บ หากคดิจะออมและต้องการผลตอบแทนสูง...ขอให้ท่านสมาชกิ
ได้โปรดคิดถึง สอ.ศธ.เป็นทางเลือกล�าดับที่หนึ่งของการสร้างวินัยทางการเงินด้วยวิธีการออม สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด เป็นองค์กรในรูปสถาบันการเงินที่จัดต้ังโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม
การออมและให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกตามความจ�าเป็น ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้
การน�าของนายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด และอดีตปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๓๔ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ในการ
บรหิารต้นทนุของเงนิทีไ่หลเข้ามายงัสหกรณ์ให้ต�า่ทีส่ดุเท่าท่ีจะท�าได้ และน�าเงินไหลออกจากสหกรณ์เพือ่ไปลงทนุทีต้่อง
ให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าต้นทนุของเงนิไหลเข้าสหกรณ์ (ยิง่ได้ผลตอบแทนสงูมาก ย่ิงด)ี ต้องรกัษาสภาพคล่องให้สหกรณ์
มเีงนิหมนุเวยีนตลอดเวลา ซึง่สิง่ส�าคญัคอืการบรหิารความเสีย่งด้านการเงินและการลงทนุให้สหกรณ์มเีงนิเพยีงพอต่อความ
ต้องการใช้หากมีเหตฉุุกเฉิน และไม่ให้เงินสญูหายเมือ่น�าไปลงทนุ สอ.ศธ.ได้ด�าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล ปฏบัิติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผลท�าให้ 
ปีนี้ สอ.ศธ. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ และได้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป ของส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ด้วย ในช่วงนี้ สอ.ศธ.  
เปิดโครงการกูเ้งนิสามญัเพ่ือการศกึษา แก้ปัญหาความเดอืดร้อนเกีย่วกบัค่าเล่าเรยีนบตุรสมาชกิ ส�าหรบัสมาชกิทีช่�าระ
หนี้เงินกู้สามัญ มาแล้ว ๓ งวด สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถ้าท่านสมาชิกก�าลังเดือดร้อน
หรือมีปัญหาทางด้านการเงิน ไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลประการใดเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอให้ท่านสมาชิกได้โปรด
คิดถึงและไว้วางใจให้ สอ.ศธ.ได้มีโอกาสรับใช้ท่านด้วยนะครับ ส�าหรับท่านใดมีความสามารถหรือไม่รู้จะท�ายังไงให้เงิน
ที่มีอยู่ในกระเป๋านั้นงอกเงยได้ ผมขอเชิญชวนสมาชิกให้ฝากเงินประเภท “ฝากออมทรัพย์พิเศษ” เปิดบัญชี 
ครั้งแรก ๓๐,๐๐๐ บาท ฝากครั้งต่อไปไม่ต�่ากว่า ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท สามารถถอนได้เดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ เงินฝาก 
ไม่เกิน ๕ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี หรือตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๑๕ ต่อปี 
(ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี)
  ขอเรียนเชิญสมาชิก สอ.ศธ.ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

  ท้ายนี้ เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ สอ.ศธ.ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล 
โปรดดลบนัดาลให้ท่านสมาชกิและครอบครวัประสบแต่ความสขุ ความเจริญ และขอใหส้มาชิกทกุทา่นโปรดไดส้ง่เสรมิ
สนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน ต่อไป

   ขอให้ทุกท่านโชคดี
            
 
   นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง



 กว่า ๖ ทศวรรษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมพีระราชด�ารใินโครงการต่างๆ  เพื่อ
พสกนกิรชาวไทย ด้วยพระวสิัยทัศน์ที่ยาวไกล และพระอัจฉรยิภาพที่สูงส่งสมกับการเป็นพระ
ราชาผู้มคีวามคดิสร้างสรรค์  ที่ได้รับการเทดิพระเกยีรตวิ่าเป็น  King of Creation  พระผู้ทรง
เป็นพลังปัญญาของแผ่นดนิ  หรอื He, who is the wisdom of the land. ที่พสกนกิรชาวไทยได้
พึ่งบารมขีองพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดนิ แนวพระราชด�าร ิ ที่แหลมคมของพระองค์ท่าน ได้รับการ
จดทะเบยีนทรัพย์สนิทางปัญญา พระองค์ทรงมพีระราชด�ารัสพระราชทาน แก่รัฐมนตรกีระทรวง
พาณชิย์ และคณะในโอกาสเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายสทิธบิัตร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๔๔ ว่า 

เอกอัจฉริยกษัตริย์
ผู้สร้างสรรค ์

รศ.ดร.เอื้อมพร  เธียรหิรัญ  

	 “ทรัพย์สินทางปัญญา	 เป็นเรื่องที่เกิดมานาน
แล้ว	 สทิธิบ้ตร	 และลขิสทิธิเ์ป็นทรพัย์สนิทางปัญญาทีม่ี
ความส�าคญัมากเมือ่ตอน	ปี	พ.ศ.๒๕๐๐		พดูกันว่า	 เรา
ไปลอกจากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์	ได้มากกว่า	คดิที่
จะจดทะเบียนสิทธิบัตรเราสามารถใช้อะไรจากต่าง
ประเทศได้		โดยไม่เสยีค่าใช้สทิธบิตัร		การพูดอย่างนีไ้ม่
ถูก	เป็นการดูถกูคนไทย”	(กระทรวงพาณชิย์	๒๕๕๐)

 อันที่จริงทรัพย์สินทางปัญญาในโลกการค้าท่ี
ไร้พรมแดน เป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ
ผู้จดทะเบียนฯ อย่างมหาศาล โดยในประเทศที่มีความ
มั่งคั่งรำ่ารวยของโลก จะมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญามาก  เพื่อปกป้องคุ้มครองงานประดิษฐ์คิดค้น หรือ
แนวคิดที่สร้าง-สรรค์ และให้ประโยชน์ทางการค้าไม่ให้
คนอื่นละเมิด เนื่องจากต้องลงทุนในการวิจัย และพัฒนา 
(R&D) สูงมาก

: King of Creation
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 นักวิเคราะห์คนสำาคัญที่ได้ประเมินความมั่งคั่งของ
แต่ละประเทศ ให้ข้อมูลตรงกันว่ามูลเหตุสำาคัญ ประการ
หนึ่ง นอกเหนือจากการมีทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลแล้ว  
คือการมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติ เช่น ผลงาน 
การวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับ Stem cell ผลการค้นคว้า
เกี่ยวกับการป้องกัน และบำาบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
ที่คร่าชีวิตมนุษย์ที่ผู้วิจัยต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะทาง และ
ใช้ทรัพยากรดำาเนินงานในกระบวนการวิจัยอย่างยาวนาน 
ซ่ึงบางคร้ังต้องลงทุนส่งผลิตภัณฑ์ท่ีค้นคว้าข้ึนไปทดลอง

บนยานอวกาศเพื่อทดสอบความแม่นยำาและประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน  ทำาให้นักวิจัยหรือผู้ประดิษฐ์ผลงาน.....
สามารถขายลิขสิทธิ์ได้ในราคาสูงมาก
 อีกด้านหนึ่งของการเปรียบเทียบให้เห็นถึงมูลค่า 
ของทรัพย์สินทางปัญญา คือ การที่ประเทศซึ่งไม่มีผลิต
ภาพ (Productivity) ของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็น
ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ต้อง
ลงทุนเกี่ยวกับการเกษตรที่ให้ผลผลิตที่มีความสามารถใน
การทำากำาไรได้ตำ่า  อีกทั้งต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้  ประชาชนจึงยังอยู่ในวังวนของความ
ยากจน  ไม่ว่าภาครัฐจะหาวิธีการบริหารจัดการหลายวิธี

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการให้เงิน
สนับสนุน การจัดการด้านสหกรณ์
การเกษตรเพื่อให้สมาชิกสามารถช่วย
เหลอืกนั  และการจดัการทางการตลาด  
ให้แต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนคนจนใน
ภาคเกษตรกรรมให้กลายเป็นคนรวย
ได้
 สำาหรบัประเทศไทยการทีจ่ะช่วย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคนจนส่วนใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรม
ให้กลายเป็นคนรวย หรือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงเป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก 
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และไม่มีวิธีการที่จะช่วยเหลือ อย่างยั่งยืน นโยบายของ
รัฐบาลที่ไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้จริงได้ถูกนำามาใช้ครั้งแล้ว
ครั้งเล่า ปัญหาของเกษตรกรยิ่งซับซ้อน และทวีความ
รุนแรงมากขึ้น
 ท่ามกลางความมืดมนของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
ทำาให้คนยากจนของประเทศไทย ยังเผชิญชะตากรรมเช่น
เดิม แต่เรายังโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณต่อ
พสกนิกรที่ไม่ได้หวังค่าตอบแทนจากโครงการพระราชดำาร ิ
ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ทรงจดสิทธิบัตร สิ่งที่
พระองค์ประดิษฐ์คิดค้นและริเริ่มหลายโครงการในเบื้อง
ต้นเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่จะช่วยชาวไร่ชาวนาที่
ยากจน ให้มีโอกาสทีจ่ะมทีีด่นิท่ีสามารถทำากิน มีนำ้าทีพ่อ
เพียงต่อการเกษตร และมีการบริหารจัดการนำ้าที่ไม่ก่อ
ให้เกิดปัญหา เช่นการเกิดภาวะนำ้าท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ทั้งคนเมือง และคนชนบท นั่นหมายถึงหายนะที่มีต่อ
ประเทศชาติโดยตรง พระองค์ให้โดยไม่หวังผลกำาไรใน
เชิงการค้า ได้ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะวันแล้ววันเล่า 
โครงการพระราชด�าริเชิงบูรณาการในลักษณะของแผน

กลยุทธ์ (Strategic planning) ได้ปรากฎโครงการแล้ว
โครงการเล่าจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อนำาพาประเทศไทย
ให้พ้นวิกฤต และเพิ่มความแข็งแรงให้กับประเทศ ให้เรา
มีอยู่มีกินมีคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ ด้วยนำา้พระทยัทีบ่รสิทุธิท์ี่
เสนอแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ 
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ช่วยให้พสกนิกรของพระองค์
มีชีวิตที่ก้าวเข้าสู่สมดุล แม้ไม่มั่งคั่ง รำ่ารวย เหมือน
ประเทศอื่น แต่ทรัพย์สินทางปัญญาของพระองค์ได้ถูก
เผยแพร่สู่สากลพระเกียรติยศขจรไกล และสิ่งสำาคัญ
ช่วยคนส่วนใหญ่ของประเทศให้ลืมตาอ้าปากได้   
  
 พสกนกิรชาวไทยมคีวามภูมใิจทีไ่ด้อยูใ่ต้ร่มโพธสิมภาร 
ของพ่อมีความสงบสุขและพอเพียงอย่างยั่งยืน...........
เรารักในหลวง
 กระทรวงพาณิชย์ (๒๕๕๐). Intellectual  
Property  of  H.M. King  Bhumipol  Adulyadej : 
กรุงเทพฯ.
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พรกิไทย ขับลม แก้หวัด
 แต่เดิมพริกไทยเป็นเครื่องเทศขึ้นชื่อของอินเดีย พบ
ตามเทือกเขาในแคว้นอัสสัม บ้านเรา รับเอาพริกไทยเข้ามา
ปลูกผ่านทางพม่าอีกทีหนึ่ง ประเทศไทยจึงเคยเป็นแหล่ง
ปลูกพริกไทยที่สำาคัญของโลก โดยมีอังกฤษเป็นคู่ค้าสำาคัญ
 พริกไทยเป็นพืชชนิดเถาเลื้อย ลำาต้นเป็นปล้อง มี
รากแขนงตามปล้องเพื่อใช้เป็นตัวยึดเกาะดอกของพริกไทย
จะออกเป็นช่อขนาดเล็ก ช่อหนึ่งมีประมาณ ๑๔๐ – ๑๕๐ 
ดอก เมื่อดอกร่วงก็จะติดผลมี ๓ ชั้นด้วยกัน คือ เปลือก เนื้อ
ผลและส่วนเมล็ด ผลพริกไทยออกติดกันเป็นพวงยาวประมาณ 
๑๐ เซนติเมตร ช่วงที่ยังเป็นผลอ่อนจะเป็นสีเขียวเมื่อแก่จะ
เริม่เปลีย่นเป็นสแีดง ผลแห้งจะเป็นสดีำา ใช้ได้ทัง้ผลสด หรอื 
นำาไปตากแห้ง พริกไทยถูกยกให้เป็นราชาแห่งเครื่องเทศ 
ช่วยปรับแต่งกลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะจำาพวกซุปและ
ใช้หมักเนื้อสัตว์ ไม่เฉพาะแต่ในส่วนเครื่องเทศ แม้แต่ใน
เรื่องของสมุนไพร พริกไทยก็ถูกยกเป็นสมุนไพรขนานเอก
เช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องขับลมและเรียกกำาลัง มีสรรพคุณ
เป็นอันดับต้นๆ ของสมุนไพรมีฤทธิ์ขับลมเลยทีเดียว ในส่วน
ของสมุนไพรใช้พริกไทยดำาจะดีกว่าพริกไทยขาว เพราะตัว
ยาจะอยู่มากที่เปลือก เพราะพริกไทยดำาจะใช้เมล็ดพริกไทย
ตากแห้ง โดยไม่ลอกเปลือกออกส่วนพริกไทยขาวจะนำาพริก
ไทยสดไปหมัก เพื่อลอกเอาเปลือกและเนื้อออกจนเหลือแต่
เมล็ดพริกไทยที่อยู่ภายในเท่านั้นแล้วถึงจะนำาไปทำาให้แห้ง
วธิเีข้าตัวยา
 ๑. ขับลม แก้ท้องอืด แก้ท้องเฟ้อ ในส่วนที่จะ
ใช้ได้ทั้งผลอ่อนและผลแห้ง ผลอ่อนสามารถนำาไปปรุงเป็น

อาหารหรือจะกินสดๆ เลยก็ได้ ส่วนผลแห้ง
ให้บุบพอแตก ชงกับนำ้าร้อน หรือ

ตำาพร้อมกับรากผักชีและกระ 
เทียม ต้มผสมเนื้อสัตว์กิน
เป็นซุป จะช่วยให้เรอไล่
เอาก๊าซที่ค้างอยู่ในกระเพาะ

และลำาไส้ออกมา

เรื่องน่ารู้

 ๒. แก้ไข้ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ใช้ได้ทั้งผลแห้ง
หรือผลสด หากใช้ผลสดใช้ประมาณ ๑๐ กรัม หรือ ๑ ขีด 
แกะเอาแต่เมล็ดบดให้แหลก ผสมนำ้าอุ่นครึ่งถ้วยกาแฟ ดื่ม
เช้าเย็น ถ้าเป็นผลแห้งใช้ประมาณ ๕ กรัม บดพอแหลก 
ผสมกับนำ้าต้มสุกหรือนำ้าผึ้ง ๑ ช้อนแกง กินเช้าเย็น
 ๓. แก้ปวดหลัง ปวดเอว ช่วยให้นอนหลับ ใช้เถา
พริกไทยประมาณ ๑ คืบ หั่นเป็นท่อนขนาดเล็ก บุบพอแตก 
ต้มกับนำ้า ๑ ถ้วย เคี่ยวจนเหลือครึ่งเดียว รินดื่มแต่นำ้า ดื่ม

เป็นประจำาจะช่วยแก้อาการปวดเมื่อย ปวดหลังและปวดเอว 
อีกทั้งยังช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น
สรรพคุณเด่นของพรกิไทย
 ทีมวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบว่าพริกไทยมีสารที่ช่วยกระตุ้นการทำางานของสมองในส่วน
ของความทรงจำา จากการทดสอบคุณสมบัติของสารไพเพอรีน 
พบว่าช่วยฟื้นฟูการทำางานของสมองที่บกพร่อง แก้โรคหลงลืม
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสารไพเพอรีนจะพบมากในพริกไทยดำา เสริม
อีกนิดด้วยเคล็ดลับที่ช่วยทำาให้สมองปลอดโปร่ง โดยการใช้
พริกไทยผลเล็กน้อยสูดเข้าทางจมูกเพื่อกระตุ้นให้จาม การ
จามจะช่วยให้ร่างกายตื่นตัว ช่วยทำาให้การทำางานของสมอง
ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งช่วยทำาให้โล่งจมูกได้ดีทีเดียว ทำา
วันละครั้งตอนเช้าที่เพิ่งตื่นนอน เป็นการกระตุ้นสมองให้พร้อม
เผชิญกับปัญหาหนักๆ ในแต่ละวัน

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเรื่องเครื่องเทศ
และสมุนไพรโดยเฉพาะพริกไทยนี้	จะเป็นประโยชน์กับสมาชิก
อย่างยิ่งในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดโดยไม่ต้องพ่ึงพา
สารเคมี	 และพริกไทย	 ก็เป็นเครื่องเทศสมุนไพรใกล้ตัวที่ใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันเพียงแต่เราไม่ทราบสรรพคุณและคุณประโยชน์
ที่แท้จริง	และบทความนี้คือค�าแนะน�าที่ชัดเจน

                            ด้วยรักและห่วงใย 

ข้อมูล ๑๐๘ สมุนไพรไทย ส�านักพิมพ์เพื่อนอักษร

พยงค์  สีเหลือง

เครื่องเทศและสมุนไพรเครื่องเทศและสมุนไพร
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วิมลรัตน์  ต้อยส�าราญ

มือ่พดูถงึโบทอ็กซ์กบัฟิลเลอร์ (BOTOX & FILLER) 
 คงไม่มีหนุ่มๆ สาวๆ คนไหนไม่เคยได้ยินแล้วใน
ตอนนี้ หลายคนอาจเคยผ่านการโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์มาแล้ว 
แต่สำาหรับบางคนอาจแค่ได้ยิน แต่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียด 
ว่าแท้จริงแล้ว ๒ อย่างนี้มันคืออะไร..ใช่การศัลยกรรมหรือ
ไม่..เป็นอันตรายมั้ย..ทำาแล้วได้อะไร..มีผลเสียหรือไม่อย่างไร  
สาร สอ.ศธ.ฉบับนี้มีข้อมูลเรื่องนี้จาก W+ Free Magazine 
มาบอกเล่าให้พวกเราได้ทราบกันค่ะ

"โบท็อกซ์" (BOTOX) เป็นชื่อทางการค้าของโบทู
ลินั่มท็อกซิน โปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งได้จากแบคทีเรียทำางานด้วย
การคลายกล้ามเนื้อในบริเวณที่ฉีด จึงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่
ผู้ที่ต้องการลบรอยตีนกา รอยเหี่ยวย่น หรือแม้แต่ผู้ที่กราม
ใหญ่และต้องการให้ใบหน้าเรียวเล็ก ภายในไม่กี่วันหลังจาก
ฉีด สารพิษจะเข้าไปทำาปฏิกิริยาเพื่อลดหรือหยุดการคลาย
ตัวของกล้ามเนื้อไม่กี่วันหลังจากฉีด สารพิษจะเข้าไปทำาปฏิ-
กิริยาเพื่อลดหรือหยุดการคลายตัวของกล้ามเนื้อผลดังกล่าว
ไม่ถาวร ซึ่งผลการรักษาจะอยู่ได้ประมาณ ู๖-๘ เดือน 
สนนราคาค่าใช้จ่ายต่อครัง้รวมค่ายาค่าแพทย์ท่ีค่อนข้างวางใจ
ได้กป็ระมาณ	๒๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐	บาทเป็นอย่างน้อย	ถ้าริ้ว
รอยมากต้องฉีดยามากค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้น	 แต่มีเงินก็ใช่ว่า
จะฉีดได้ทุกคนนะคะ มีข้อห้ามและข้อเสียอย่างนี้ค่ะ..

ข้อห้ามในการฉีดโบท็อกซ์อยู่ ๕ ข้อคือ 
๑. มีประวัติภูมิแพ้อย่างรุนแรงต่อโบทูลินัม ท็อกซิน 
๒. หญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร 
๓. มีความผิดปกติของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
๔. มีปัญหาเลือดออกง่ายผิดปกติ หรือกำาลังกินยา

ที่มีผลทำาให้เลือดออกแล้วหยุดยาก
๕. กำาลังรักษาด้วยยาบางชนิดซึ่งมีผลต่อการออก

ฤทธิ์ของโบท็อกซ์

ข้อเสียและผลข้างเคียงของโบท็อกซ์
หลังการฉีดโบท็อกซ์อาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนได้ 

เช่น หนังตาบนตก คิ้วตก มุมปากตก รูปปากเบี้ยว รอยจำ้า
เลือดตำาแหน่งที่ฉีดยา การเกิดภูมิต้านทานต่อโบท็อกซ์ และ
อาจพบอาการตาแห้งหลังการฉีด ดังนั้นแพทย์ที่ใช้ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจทางเภสัชวิทยาของโบทูลินัม ท็อกซิน ต้อง
รูว้ิธีผสมยา การรักษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ต้องมีความรู้พื้น
ฐานทางกายวิภาคของกล้ามเนื้อแต่ละมัด ตลอดจนเทคนิค
การรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลการรักษาเกิดประโยชน์สูงสุด
และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด

นอกจากนี้เรายังต้องรู้อีกนะคะว่า “โบท็อกซ์” ที่
มีอยู่ในตลาดวงการศัลยกรรมขณะนี้ มีมากมายทั้งของจริง 
ของปลอม ของที่ปลอดภัย และของที่อันตราย เพราะฉะนั้น 
การเลือกผลิตภัณฑ์ โบท็อกซ์ ต้องเลือกที่มี อย. และก่อน
ฉีด คนไข้ควรจะถามคุณหมอก่อนว่าใช้ยี่ห้ออะไรและผลิต
จากที่ไหน แล้วก็สังเกตลักษณะขวดที่เราศึกษามาให้ดีด้วย 
เพราะอาจพบกับโบท็อกซ์ที่ไม่มีคุณภาพโดยกระบวนการ
ผลิตที่ไม่ดีซึ่งอาจติดเชื้อได้ เพราะหากสกัดไม่บริสุทธิ์พิษที่
คนไข้ได้รับก็จะเป็นพิษเดียวกับบาดทะยักและถ้าฉีดพลาด
พิษก็อาจรั่วไหลวิ่งเข้าไปในเส้นเลือดได้ค่ะ

สำาหรับ "ฟิลเลอร์" (FILLER)  เป็นการฉีดเติมเต็ม
ด้วยสาร Hyaluronic Acid ซึ่งเป็นสารประกอบของคอล-

ลาเจน ท่ีมอียูแ่ล้วในผวิหนงั คอลลาเจนนัน้เป็นโปรตนีสำาคญั 
ของผิว เพราะเป็นส่วนที่เปรียบได้กับสปริงของผิวหนัง ช่วย
สร้างความตึงให้กับผิวหนังชั้นหนังแท้ คอลลาเจนโปรตีนจะ
เสื่อมสภาพลงเมื่ออายุมากขึ้น พอสปริงไม่เด้งเหมือนเก่า 
ผิวหนังจึงยุบตัวลง ความเหี่ยวย่น ริ้วรอย และความชรา
ของผิวพรรณจึงปรากฏ การฉีดฟิลเลอร์จึงนิยมเพื่อช่วยใน
การปรับแก้ไขรูปหน้า เช่น เสริมจมูก เสริมคาง เสริมแก้ม 

เ

BOTOX & FILLER :

อยากสวย..ต้องเข้าใจ 
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หรือเพื่อเติมเต็มริ้วรอยบนใบหน้า เติมเต็มร่องลึกต่างๆ เช่น 
ร่องใต้ตา ร่องแก้ม หรือแม้แต่การบำารุงผิวให้กระชับ เปล่ง 
ปลั่ง สดใสขึ้นมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใบหน้า ลำาคอ 
หลังมือ หรือแม้แต่ผิวหน้าอก โดยสารชนิดนี้ที่ฉีดเข้าไปนั้น
สามารถย่อยสลายไปเองได้ตามกระบวนการทำางานของร่างกาย 
โดยผลลัพธ์การรักษาจะอยู่ได้ประมาณ ๙-๑๒ เดือน แต่ก็มี
ข้อเสียและผลข้างเคียงอีกนั่นแหละค่ะ..

ข้อเสียและผลข้างเคียงของ ”ฟิลเลอร์”
เมื่อฟิลเลอร์มีความนิยมที่มากขึ้น หมอเถื่อนก็เกิด

ขึ้นเป็นเงาตามมา บางคนแค่เคยเป็นผู้ช่วยแพทย์ เห็นแพทย์
ฉีดง่ายๆ ก็นึกว่าตัวเองทำาได้ ออกไปทำาเอง เป็นเรื่องที่ 
อันตรายมากๆ ซำ้าบางทีความไม่รู้ กลายเป็นการฉีดสารที่
ไม่ใช่ ฟิลเลอร์ เช่น ซิลิโคนเหลว สารฟิลเลอร์ปลอม หรือ
สารฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำาให้เกิดผลเสียร้ายแรงมาก 
ซึ่งเคยมีกรณีที่สารฟิลเลอร์เข้าไปในกระแสเลือด เข้าสู่สมอง 
ทำาให้เส้นเลือดแตก เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน เป็น
อัมพาต อัมพฤกษ์ได้

โดยหลังการฉีดฟิลเลอร์ อาจจะมีอาการตั้งแต่ไม่
รุนแรง ไปจนถึงรุนแรงมาก เช่น เกิดผื่นแดง จุดแดง หรือจำ้า
เลือดบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์จากรอยเข็มที่ฉีด ซึ่งอาการเหล่า
นี้จะหายไปได้เอง หรือเกิดรอยนูน เมื่อฉีดปริมาณมากเกิน
ไป หรือฉีดตำาแหน่งที่ตื้นเกินไป หรือปัญหาการไหลย้าย
ของฟิลเลอร์ เช่น ฉีดตรงดั้งจมูกแต่ไหลไปที่ปลายจมูก ฯลฯ 
แต่ผลข้างเคียง ที่ถือว่าอันตรายมาก คือ การฉีดฟิลเลอร์ผิด
ตำาแหน่งโดยฉีดเข้าไปในหลอดเลือดจึงทำาให้เกิดการอุดตัน
ของหลอดเลือดได้ เคยมีรายงานเกิดตาบอดภายหลังการ
ฉีดฟิลเลอร์ เนื่องมาจากฟิลเลอร์ที่ฉีดไปอุดตันหลอดเลือด
ที่ไปเลี้ยงจอประสาทตา รวมถึงการแพ้สารฟิลเลอร์ เช่น 
กรณีของพริตตี้สาวที่เสียชีวิตจากการฉีดฟิลเลอร์เข้าสะโพก
ก่อนหน้านี้ด้วย

เพราะฉะนั้นในการฉีดต้องคำานึงถึงปัจจัยสำาคัญ ๆ 
หลายอย่าง เช่น สารที่ฉีดต้องปลอดภัยและแน่ใจว่าเป็น 
ฟิลเลอร์ Hyaluronic Acid ที่ผ่านการรับรองจาก อย. ไม่ใช่
สารอื่น หรือเป็นฟิลเลอร์ราคาถูกที่มีขายตามเว็บไซต์หรือ
นำาเข้าอย่างผิดกฎหมาย คนฉีดต้องเป็นแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รู้เทคนิคการฉีดท่ีถูกต้องเหมาะสม 
สามารถวิเคราะห์ปริมาณยาและตำาแหน่งที่ฉีดได้แม่นยำา
เพราะเมื่อฉีดสารเข้าไป     แต่ละครั้งมีโอกาสเสี่ยงในการที่

จะไปโดนเส้นเลือดหรือบริเวณอื่นที่ไม่ต้องการ ทำาให้เกิด
อันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ สถานที่ฉีด ต้องฉีดในสถาน
พยาบาล ที่มีมาตรฐานได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีเครื่องมือช่วยชีวิตยามฉุกเฉิน และสุดท้าย 
คนที่ต้องการจะฉีด ต้องรู้ว่าตัวเองมีสภาพร่างกายพร้อม ไม่
เป็นคนเลือดออกง่าย หรือมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้รุนแรง 

แพ้จนช็อกหรือกำาลังตั้งครรภ์อยู่ เพราะคนที่มีสภาพร่างกาย
อย่างที่กล่าวมาแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงจึงไม่ควรฉีดฟิลเลอร์
เด็ดขาด สำาหรับค่าใช้จ่ายต่อจุดต่อครั้งราคาไม่เท่ากัน ก็
เฉียดหลักหมื่นเป็นอย่างน้อยแต่ก็ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

ค่ะ..เมื่อเราได้รู้จักตัวตนของทั้ง “โบท็อกซ์และ 
ฟิลเลอร์” แล้ว ก็ต้องทำาความเข้าใจและศึกษาข้อมูลให้ดี
ก่อนที่จะตัดสินใจไปทำากันด้วยนะคะ ซึ่งจริง ๆ แล้วผู้หญิง
ทุกคนมีความสวยอยู่กับตัว ทั้งนั้นค่ะ หลัก ๆ ก็เพียงแค่เรา
ดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติ หมั่นออกกำาลังกาย ทานอาหาร
ที่มีประโยชน์เพื่อบำารุงผิวพรรณของเรา รวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์
บำารุงผิวอย่างสมำ่าเสมอ แค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเงินและเสี่ยง
อันตรายกับการอยากสวยด้วย BOTOX & FILLER แล้วใช่
มั้ยคะ..?

  

ปีที่ ๓๗  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๕๗
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ากเป็นคนหนุม่คนสาววยัทำางานอายตุัง้แต่ ๒๕ ขึน้ไป 
ล้วนค้นคว้าหาทางสร้างฐานะทางเศรษฐกจิ เรยีกว่าอยากรวย 
ไม่ใช่แค่เพียงมีเงินจับจ่ายใช้สอยตามปกติเท่านั้น  แต่อยาก
รวยและอยากรวยเร็วอีกต่างหาก ซึ่งถ้าไม่ได้เป็นทายาท 
เจ้าสัวหรือเศรษฐีมีมรดก  คาบช้อนเงินช้อนทองมาแต่เกิด  
ก็ฝันไปก่อน  ส่วนจะดำาเนินการอย่างไรค่อยมาคิดกัน

เราอย่าไปสนคนประเภทดังกล่าวเลย มองมาที่ตัวเรา
ก่อนดีกว่า ว่าเราฝันไว้ว่าอย่างไร เรยีกว่าตัง้เป้าหมายไว้ก่อน 
ขั้นต่อไปก็ดำาเนินการ ล่าฝัน ฟังเพลง “คนล่าฝัน” ของน้า
แอ๊ด คาราบาวไปด้วย ก็จะสนุกสนานและไม่เครียดอีกทั้ง
ยังมีกำาลังใจที่จะอดออมสร้างฐานะทางการเงินให้ค่อยเป็น
ค่อยไป เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ รัฐบาลนายกรัฐมนตรี 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีคำาขวัญให้ประชาชนมีความตั้งใจ
แน่วแน่เพื่อสร้างอนาคตให้พออยู่พอกิน  และยังมีเงินเหลือ
เก็บว่า

๑.	“งานคือเงิน		เงินคืองาน		บันดาลสุข”

๒.	“การประหยัดเป็นการสร้างอนาคต	 ไม่มีใครสร้าง 
อนาคตได้โดยไม่รู้จักประหยัด”

ค�าขวัญ ทั้งหนึ่งและสองต้องผูกโยงกันโดยอัตโนมัติ  
เริ่มจากช่วงวัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยทำางาน แต่ละวัยนั้น
เป็นการส่ังสมประสบการณ์เข้าสู่วัยทำางานหลังจบการศึกษา  
และเริ่มทำางาน การทำางานคือการหารายได้ (เงิน) ไว้กินไว้ใช้
ในสิ่งจำาเป็นและการดำารงชีพ ผู้เขียนค่อนข้างเป็นห่วงคน
หนุ่มคนสาวที่กำาลังก่อร่างสร้างตัวในทุกวันนี้ ที่เป็นห่วงก็
เพราะว่า  ค่าครองชีพ (Cost of living) ณ พ.ศ.นี้  มันสูง
กว่าแตก่่อนมาก  ยากจะนำามาเปรยีบเทยีบกนั  สมัยผูเ้ขยีนเร่ิม
ทำางาน เงนิเดือนขั้นต้นแค่ ๙๕๐.- บาท ซื้อทองคำารูปพรรณ
ได้  ๒  บาทเศษ  ทอง ๑ บาท ราคา ๔๐๐.- บาท เท่านั้น 
ทุกวันนี้ทองคำาหนักบาทละ ๑๘,๕๐๐.- บาทขึ้นไป คนเรียน
จบปริญญาตร ีแม้รฐับาลจะให้ได้รบัเงินเดอืนข้ันตำา่ ๑๕,๐๐๐.- 
บาทขึ้นไป  ก็ยังซื้อทองคำาได้หนักไม่ถึง ๑ บาท แล้วมนุษย์
เงินเดือนจะมีเงินเหลือเก็บได้อย่างไร

ที่ผู้เขียนนำาเรื่องทองคำามาเกี่ยวข้อง เป็นเพราะเรา
ไม่มีตัวช้ีวัดที่เป็นมาตรฐาน เมื่อผู้เขียนมีรถยนต์คันแรก  

ฉันทนิช   อัศวนนท์

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ นั้น  นำ้ามันเบนซินชนิดพิเศษลิตรละ 
๒.๑๐ บาท เบนซินธรรมดา ๒.๐๐ บาท  อ่านมาถึงตรงนี้  
ท่านรู้สึกอย่างไร ฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้เงินเดือนสูงๆ 
แต่ค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างก็แพงตามไปด้วย และยังมีค่าใช้จ่าย
แฝงเพิ่มขึ้นมาอีก เช่น ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์มือ
ถือ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่จำาเป็นและต้องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
วิเคราะห์ดูดีๆ แล้วโอกาสเงินจะเหลือเก็บไว้สร้างอนาคตก็
วังเวงเต็มที

ถึงอย่างไรก็คงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่คนซ่ึงมีสติปัญญา
เหนือกว่าสัตว์หรือคนบางคน บางพวก บางกลุ่มจะทำาไม่ได้  
หากปฎิบัติตาม ๑-๒ ที่กล่าวมาแต่ต้นโดยวางแผนเป็นขั้นเป็น
ตอน (Step by step)  เช่น การแบ่งรายรับออกเป็น ๔ ส่วน  

ส่วนหนึ่งออมหรือเก็บ อีก ๒ ส่วนใช้จ่ายค่าเครื่อง
อุปโภคบริโภค หยูกยา หนังสือพิมพ์ และเรื่องบันเทิง ตลอด
จนค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ซึ่งบางคนเรียก
ว่า “วิมานเงินผ่อน” อีกหนึ่งส่วนใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง
ไปทำางาน ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ แต่ละส่วน 
ไม่จำาเป็นต้องเท่ากัน

สำาหรับการออมมีความสำาคัญถึงกับได ้รับการ
กำาหนดให้เป็นวันออมของโลก วันที่ ๓๑ ต.ค. ของทุกปี
เชียวนะ

ส่วนที่เก็บหรือออมนั้นต้องพิจารณาให้ดีว่าจะออม
อย่างไรที่ออมแล้วเงินจะงอกเงยขึ้นเรื่อยๆ  การออมเงินก็มี
หลากหลายวิธี เช่น

๑. ฝากไว้กับธนาคาร เรียกว่า บัญชีฝากประจำา หรือ 
ฝากออมทรัพย์

๒. ฝ าก ไว ้ กั บบิ ด า 
มารดา หรือ ลิ้นชักลั่น
กุญแจ (เซฟ) 

๓. เล ่นแชร ์กับ
เพื่อนหรือเสี่ยงโชคกับ
สลากกินแบ ่ ง รั ฐบาล 
หรือสลากกินรวบ  อย่างที่

ห

เรื่องน่ารู้

ใครอยากร�่ารวย...เชญิทางนี้...!!!
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คนกล่าวว่า “คนจนเล่นหวยคน 
รวยเล่นหุ้น” ฯลฯ

การฝากเงินกับวิธีที่ 
๑ ปลอดภัยดี แต่ผล
ตอบแทน (ดอกเบี้ย) น้อย
จนไม่จูงใจผู้ออม คงฝากไว้

ใช้จ่ายเป็นรายเดือนแทนการ
เก็บเงินสดไว้กับตัว วิธีท่ี ๒  

ไม่สะดวกเพราะหากบิดา มารดา ถือเงิน พี่ๆ น้องๆ อาจมา
ขอหยิบยืมไปใช้ ถ้าเก็บไว้ลิน้ชัก (เซฟ) ปลอดภัยไม่ถึง ๑๐๐%  
เผลอๆ อาจไขกุญแจนำาเงินไปใช้ชั่วคราวก่อน ทำาบ่อยๆ  
เงินออมก็หมดอีก ออมวิธีที่ ๓ เล่นแชร์มีผลตอบแทนดีแต่
เสี่ยง ยิ่งสลากกินรวบยิ่งเสี่ยงมาก ส่วนสลากกินแบ่งยิ่งเสี่ยง
ต่อการสูญเงินง่าย  โอกาสจะถูกรางวัลแม้แต่เลขท้าย ๒ ตัว 
ก็ยากเต็มที

การออมเงินท่ีดีต้องมีแต่ได้...ได้...ได้...ปราศจากการ
เสี่ยง		ถ้าองค์กรใดมีสหกรณ์ออมทรัพย์นับว่าดีมาก...มาก...

มาก...ทีว่่ามากคอือย่างไร		เพราะว่าการออมโดยส่งเป็นเงนิทนุ
หุ้นทุกเดือน	 เงินก็ค่อยๆ	 เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา	 จากเดือนที่	
๑	ที่	 ๒	 เพิ่มไปเรื่อยๆ	 	พอสิ้นปีสหกรณ์ก็คิดดอกเบี้ยให้ใน
รูปของเงินปันผล	 (Dividend)	 เงินปันผลที่ได้รับมาไม่ต้อง
เสียภาษีให้รัฐบาล	ได้	๒	อย่างแล้วนะคือ	๑)	ได้เงินออม		๒)	
ได้ยกเว้นภาษีเงนิได้		ได้ที	่๓		หากเกดิเหตุจ�าเป็นต้องใช้เงินก้อน  
สามารถกูย้มืจากสหกรณ์ได้มากกว่าเงนิทีอ่อมเสยีอกี	 ดอกเบีย้
ที่ต้องจ่ายก็ต�่ากว่าธนาคารทั่วไปและดอกเบี้ยทั้งปียังน�ามา
เป็นเงินเฉลี่ยคืนอีก	 การคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคืนมีวิธีคิด
ตามทีแ่จ้งไว้ในสาร	 สอ.ศธ.ฉบบัพเิศษ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 สรปุว่า
ดอกเบีย้	ทีจ่่ายเมื่อกู้เงินก็ถูกลงอีก		อ๋อ!		ยังงั้นหรือ	ดีจังเลย	
หนูช๊อบชอบ...โถใครๆ	 กช็อบกนัทัง้นัน้	 เงนิหมนุเวยีนในการ
ด�าเนินงานมัน่คงมเีป็นพนัๆ	ล้าน	มัน่คงแน่	รูแ้ล้วบอกต่อนะจ๊ะ	
หน่วยงานใดไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์	 เพื่อพนักงานหรือสมาชิก
ก็ช่วยไม่ไดต้้องไปกูเ้งนินอกระบบมาใช้	 ดไีหมล่ะ	 น.ส.ส.(น่า
สงสาร)	ส.น.น.

คาถามหารวย  หรือหัวใจเศรษฐี มีดังนี้
หาเกินใช้     ได้เกินกิน     รวย
กินเกินได้     ใช้เกินมี       จน 

หากพิจารณาและปฏิบัติตามที่เขียนมานี้ ค�าว่า 
นาย...ผู้มั่งคั่ง  สักวันหนึ่งต้องเป็นของท่านแน่นอน

ปีที่ ๓๗  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๕๗
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เชาว์เลิศ ขวัญเมือง

ลายท่านคงรำาพึงรำาพันว่าวันเวลาช่างหมดไปเร็ว
 จริงหนอ เผลอเดี๋ยวเดียวก็ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ใหม่
อีกแล้ว จริงอย่างที่หลายคนคิด วัน เวลาเป็นทรัพยากร 
ธรรมชาตทิี่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถจะเรียกร้องให้หวน
กลับมาได้อีก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในสากลโลก  
ดังนั้นเราก็จะมีวันขึ้นปีใหม่ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ 
อาจช้าเร็วแตกต่างกันบ้างในแต่ละประเทศ แล้วท่าน
ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทย มีวันขึ้นปีใหม่มาแล้วกี่ครั้ง 
ทำาไมต้องเปลี่ยน  เราเปลี่ยนมาใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็น
วันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่เมื่อใด 

ในสมัยโบราณคนไทยถือเอาแรม ๑ คำ่าเดือน
อ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติ
ความเชื่อของพราหมณ์ กำาหนดนับเดือนเมษายนให้เป็น
เดือนแรกของปี โดยกำาหนดให้ วันขึ้น ๑ คำ่า เดือน ๕ 
เป็นวันขึ้นปีใหม่  และยึดถือกันสืบมาจนถึงสมัยรัชกาล
ที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในพ.ศ. ๒๔๓๒ เห็นว่า วันขึ้น 
๑ คำ่า เดือน ๕ ตรงกับวันที่ ๑ เมษายน ดังนั้น พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้
กำาหนดวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนับ
แต่นั้นมา ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นวันทางสุริยคติท่ีแน่นอน
เหมือนกันทุก ๆ ปี 

การเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ของไทยครั้งล่าสุดเกิดขึ้น
ในสมัยรัฐบาลของหลวงพิบูลสงคราม หรือที่หลายคน
รู้จักในนามของจอมพล ป.(แปลก) พิบูลสงคราม นายก
รัฐมนตรี ผู้ริเริ่มแนวคิด รัฐนิยม ที่ต้องการนำาพาชาว
สยามก้าวสู่สิ่งที่เรียกว่า ความศิวิไล ของผู้มีอารยะ ใน
สมัยนี้มีการเปลี่ยนชื่อให้ทันสมัย แต่งกายแบบตะวันตก

๑ มกราคม 
๗๔ ปี แห่งการขึ้นปีใหม่

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่

ต้องใส่หมวก เป็นต้น 
คณะรัฐมนตรีของหลวงพิบูลสงครามได้ลงมติ

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๘๒ มอบหมายให้หลวงวิจิตร
วาทการ ตรวจค้นและทำาบันทึกว่าประเทศไทยถือเอา
วันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่มีเหตุผลหรือประวัติ
ความเป็นมาอย่างไร  ซึ่งต่อมาในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๔๘๒ หลวงวจิิตรวาทการได้เสนอบนัทกึให้คณะรฐัมนตรี
พิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ประกอบ
ด้วย หลวงวิจิตรวาทการ พระยาเทวาธิราช ที่ปรึกษา
สำานักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ คณะ
กรรมการ ชุดนี้ เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ 
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ศักราชใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔  เป็นครั้งแรก 
เกิดอะไรขึ้นจากการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ จาก

วันที่ ๑ เมษายน มาเป็นวันที่ ๑ มกราคม จะพบว่า
เป็นการลบอิทธิพลของลัทธิพราหมณ์ที่เข้าครอบงำา 
พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำาชาติจนมากเกินไป 
เนือ่งจากการใช้วนัขึน้ปีใหม่แบบเดิมนั้น ได้รับอิทธิพลมา
จากลัทธิพราหมณ์ของอินเดีย ประกอบกับตามธรรมเนียม
ปฏิบัติของศาสนาพุทธเองแล้ว การนับวันขึ้นปีใหม่ ใน
เดือนมกราคมก็ถือว่าถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
และในอดีตไทยก็เคยยึดถือหลักการเช่นว่านี้ เหตุผลหลัก
ที่ทำาให้รัฐบาลของหลวงพิบูลสงครามต้องการเปลี่ยน 
วันขึ้นปีใหม่ในครั้งนั้น ก็คงหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องการยก
ระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากลตามแบบตะวัน
ตกนั่นเอง เป็นการนำาพาประเทศไปสู่ความศิวิไลแบบ   
ผู้มีอารยะตามนโยบายหลักของรัฐบาล ในขณะนั้น 

จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา ๗๔ ปีแล้วที่ชาวไทย
ได้เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากลหลายท่านอาจ
ไมท่ราบที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้น   
อย่างไรก็ตามในโอกาส	วันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช	๒๕๕๘	
นี	้ก็ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ	จ�ากัด	ทุกท่านประสบแต่ความสุข		ปราศจาก
โรคภยัไข้เจบ็ท้ังปวง		ปรารถนาสิง่ใดขอจงส�าเรจ็สมดัง่ปรารถนา
ทุกประการ	

หลวงวิจิตรวาทการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
วันขึ้นปีใหม่ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมกับชี้แจง
ปัญหาบางเรื่องที่จะเกิดขึ้นจากผลการเปลี่ยนแปลงวัน
ขึ้นปีใหม่ เช่น คนที่เกิดเดือนมกราคมควรจะหมดอายุ
ราชการในวันที่ ๓๑ มีนาคม จะได้รับสิทธิเวลาราชการ
ยืดไปอีก ๙ เดือน ส่วนคนที่เกิดก่อนเดือนมกราคม จะมี
เวลาที่จะรับราชการต่อไปลดน้อยลง ๓ เดือน ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีของหลวงพิบูลสงครามพิจารณาร่างพระราช-
บัญญัติดังกล่าวแล้ว ก็ได้ลงมต ิ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๔๘๓ รับหลักการตามที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
เปลี่ยน  วันขึ้นปีใหม่เสนอ

หลังจากนั้นเมื่อกระบวนการต่าง ๆ ดำาเนินไป
จนเริ่มปรากฏเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ทางราชการไทยจะใช้
วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๔ เป็นวันแห่งการเริ่มต้นศักราช
ใหม่ คณะรัฐมนตรี ก็ได้ มีมติ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๔๘๓ ให้หยุดราชการวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
วันที่ ๑ และวันที่ ๒ มกราคม ส่วนการหยุดราชการแบบ
เดิมคือวันที่ ๓๑ มีนาคม และ วันที่ ๑ เมษายน นั้นให้งด
เสีย  ส่วนร่างพระราชบัญญัติวันขึ้นปีใหม่ นั้น ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็น พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 
๒๔๘๓  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๔๘๓ โดยมาตรา ๒ บัญญัติให้ใช้พระราช
บัญญัตินี้ เมื่อพ้นกำาหนดสามสบิวนั นบัแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา เป็นต้นไป ซึ่งชาวไทยก็ได้เฉลิมฉลอง

พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ                          
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ สมาชิกเลขที่ ๑๖๒๘๒ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ 

มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๕ สำาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบางมูลนาก
ราษฎร์อุทิศ ชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร มัธยม 
ปลายจากโรงเรียนอำานวยศิลป์ ระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ จากมหา- 
วิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ จากคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานด้านบริหาร : รณรงค์เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
สำาหรับข้าราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กรเอกชน, โครงการพัฒนา 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นท่ีบริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาต ิ
ประกอบด้วย หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โรงละครแห่งใหม่ ห้องสมุดวัฒนธรรม 
ลานวัฒนธรรม อาคารสำานักงานกระทรวงวัฒนธรรม, ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์, 
การรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย, การนำามิติทางวัฒนธรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20140903/191360.html และ http://th.wikipedia.org/wiki/วีระ_
โรจน์พจนรัตน์

ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายพนม ศรศิลป์ สมาชิกเลขที่ ๒๒๑๒๒ เกิดเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์

มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่สำาคัญ อาทิ หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ชั้นสูง : การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓ จากสถาบัน
พระปกเกล้า ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นผลงานด้านบริหาร: ประธานคณะทำางานจัด
ทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม
ของคณะสงฆ์ ทั้ง ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ
ศึกษา, ประธานคณะทำางานจัดทำาแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์, ประธาน
คณะทำางานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม 
และรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชาติใช้หลักศีลธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา สร้างความรัก ความสามัคคี อย่างยั่งยืน

ที่มา : http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9658&Itemid=378

...ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกของเรา...
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ตลาดเจ็ดเสมียน  ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟเจ็ดเสมียน  สถานีรถไฟเล็กๆ ที่รถไฟสายใต้ทุกขบวนต้องผ่านก่อนถึงราชบุรี  
ตลาดเจ็ดเสมียนด้านหน้าติดสถานีรถไฟ ด้านหลังติดริมแม่นำ้าแม่กลอง สิ่งที่สำาคัญของชุมชน คือ ห้องแถวไม้ วัดเจ็ดเสมียน 
ศาลคุณตาผ้าขาว ลานโพธิ์ ซึ่งจัดแสดงงานศิลปะพื้นบ้านของเด็กและผู้สูงอายุในชุมชนสินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ หัวไชโป๊ว 
เพราะเจ็ดเสมียนเคยเป็นแหล่งปลูกหัวผักกาดขาว ก่อนผลิตเป็นหัวไชโป๊วส่งจำาหน่ายไปทั่วประเทศ

ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน
มีการจัดกิจกรรม All about  arts  ทุกวันศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

เป็นต้นไป มีการแสดงถ่ายภาพ ภาพวาดของบรรดาศิลปินจากโพธาราม  การแสดงของคนพื้นบ้าน  และสิ่งของเครื่องใช้ใน
สมัยก่อน  ซึ่งนับเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สวนศิลป์บ้านดิน  โทร.032-397668, 081-8317041  
เทศบาลตำาบลเจ็ดเสมียน  โทร.032-397015  ททท.สำานักงานเพชรบุรี  โทร.032-471005-6
                                               
การเดินทาง  จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4  (เพชรเกษม)   ผ่านนครปฐมไปทางจังหวัดราชบุรี ผ่านสี่แยก

โพธารามไปไม่ไกลประมาณ 21 กิโลเมตร  ทางซ้ายมือจะเห็นนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี  (มีป้ายตัวหนังสือสีเหลือง)  เตรียม
ตัวชิดขวา (เกาะกลาง)  สังเกตป้ายตรงเกาะกลางจะเขียนว่า  “วัดเจ็ดเสมียน”  จากนั้นเลี้ยวเข้าถนนตามป้ายบอกทาง                                                                    

ข้อมูลจาก…การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เสวก  วรรณสุข

ตลาดเจ็ดเสมยีน 
เปลี่ยนลานค้าเป็นลานศลิป์  

หัวไชโป๊ว ตลาดเจ็ดเสมยีน

เปลี่ยนลานค้าเป็นลานศลิป์  
จังหวัดราชบุรี
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