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เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
ครบรอบ 50 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

	 -	ฝากเงินขั้นต�่า	100,000	บาท	คิดดอกเบ้ียให้รายเดือน	
“ถอนได้เดือนละ	1	คร้ัง”
	 -		ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี	 ได้แก่	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
กระทรวงมหาดไทย	และสมาชิกสมทบ	ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป

ระยะเวลาการรับฝาก
ตั้งแต่วันที่	9	มีนาคม	–	9	มิถุนายน	2558	

หรือจนกว่าวงเงินครบ	500	ล้านบาท	
ไม่รับโอนจากบัญชีเงินฝากเดิม 

ที่มีเงินฝากคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	มกราคม	2558

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
ครบรอบ 50 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

เงินฝากออมทรัพย ์พิเศษ

ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)
วงเงินรับฝาก 500 ล้านบาท
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เงินฝากออมทรัพย ์พิเศษ

สินมัธย
ัสถ ์รายเดือน

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

	 คุณมัทนา		 081-2659792

	 คุณนันทนา	 089-1644077

	 คุณสอางค์	 089-8102728

ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)

	 -		 ส�าหรับสมาชิก	และบุคคลในครอบครัว

	 -		 หักจากเงินเดือนเท่ากันทุกเดือน	

	 	 ไม่ต�่ากว่า	500	บาท	สูงสุดไม่เกิน	5,000	บาท

	 -	 ฝากครบ	100,000	บาท	คิดดอกเบี้ยให้รายเดือน

	 	 เปิดบัญชีใหม่รับของช�าร่วย	
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กฎหมายค�้าประกันใหม่
ที่คุณต้องรู้ !!

2. 
ข้อตกลงที่ให ้ผู ้ค�้ำประกัน 

รับผิดอย่ำงเดียวกับลูกหนี้ 

ร่วมหรือในฐำนะเป็นลูกหนี้ร่วมเป็น 

โมฆะ (สัญญำค�้ำประกันที่ก�ำหนดให ้

ผู้ค�้ำประกันเป็นลูกหนี้ร่วมไม่มีผลใช ้

บังคับ ผลคือเจ้ำหนี้จะต้องไปเรียกให้ 

ลูกหนี้ช� ำระหนี้ก ่อน จนก็กระทั่ ง 

ลูกหนี้ ไม ่สำมำรถช�ำระหนี้ ได ้แล ้ว 

จึงค่อยเรียกร้องกับผู้ค�้ำประกัน)

3. 
ข ้อตกลงเ ก่ียวกับกำรค�้ ำ 

ประกัน ท่ีแตกต ่ำงไปจำก 

บทบญัญตัลิกัษณะค�้ำประกนัเป็นภำระ 

แก่ผู้ค�้ำประกันเกินสมควร ให้ข้อตกลง 

นั้นมีผลเป็นโมฆะ (จะก�ำหนดสัญญำ 

นอกเหนือจำกที่กฎหมำยบัญญัติไว  ้

ที่ท�ำให้ผู้ค�้ำประกันเสียเปรียบไม่ได้)

กฎหมายค�้าประกันที่แก้ไขใหม่ 
ฉบับที่ 20 มีผลบังคับใช้แล้ว  
เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  
ทีมี่ผลท�าให้ผูค้�า้ประกนัจะได้รับ
การคุ้มครองดังน้ี

1. กำรค�้ำประกันหนี้ในอนำคต 

หรือหนี้ มีเ ง่ือนไข ต ้องระบ ุ

วัตถุประสงค์ในกำรก่อหนี้รำยที่ค�้ำ 

ประกัน ลักษณะของมูลหนี้ จ�ำนวนเงิน 

สูงสุดที่ค�้ำประกัน และระยะในกำร 

ก่อหนี้ที่จะค�้ำประกัน รวมทั้งจ�ำกัด 

ควำมรับผิดเฉพำะหนี้หรือสัญญำที่ 

ระบุไว้เท่ำน้ัน (เพือ่ให้ผูค้�ำ้ประกนัทรำบ 

รำยละเอียดของหน้ีและขอบเขตควำม 

รับผิดชอบในหนี้ท่ีค�้ำประกัน)
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4. 
เมื่อลูกหน้ีผิดนัดไม่ช�ำระหนี้  

เจ ้ำหนี้ต ้องมีหนังสือบอก 

กล่ำวแจ้งให้ผู้ค�้ำประกันภำยใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ท้ังนี้ เจ้ำหนี้ 

จะเรียกให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้ก่อนที่ 

หนังสือบอกกล่ำวจะไปถึงผู้ค�้ำประกัน 

ไม่ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู ้ค�้ำประกันจะ 

ช�ำระหนี้ที่ถึงก�ำหนดนั้น (ในกรณีท่ี 

เจ้ำหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่ำวแจ้งให ้

ผู้ค�้ำประกันภำยในก�ำหนดเวลำ 60 วัน   

นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ผู้ค�้ำประกัน 

ไม่ต้องรับผิดในดอกเบ้ียและค่ำสินไหม 

ทดแทน ตลอดจนค ่ำภำระติดพัน 

อันเป็นอปุกรณ์แห่งหนีร้ำยนัน้ทีเ่กดิขึน้ 

ภำยหลังพ้นก�ำหนดเวลำดังกล่ำว

5. 
ผู้ค�้ำประกันได้รับประโยชน ์

จำกกำรที่เจ้ำหนี้กระท�ำกำร

ใด  ๆ อันมีผลเป็นกำรลดจ�ำนวนหนี ้

ให้แก่ลูกหนี้ด ้วย รวมทั้งก�ำหนดให้ 

ข้อตกลงท่ีเป็นกำรเพิ่มภำระแก่ผู ้ค�้ำ 

ประกันเป็นโมฆะ (ถ้ำเจ้ำหนี้ลดหนี้ให ้

ลูกหนี้ก็มีผลถึงผู้ค�้ำประกัน แต่ถ้ำเป็น 

ผลเสียแก่ผู้ค�้ำประกันจะใช้บังคับไม่ได้)

6. 
ก� ำ หนด ให ้ ผู ้ ค�้ ำ ป ร ะกั น 

หลุดพ ้นจำกควำมรับผิด 

ในหนี้ อั นมี ก� ำหนด เวลำแน ่ นอน 

หำกเจ้ำหนี้ยอมผ่อนเวลำให้แก่ลูกหนี้ 

และห้ำมก�ำหนดข้อตกลงไว้ล่วงหน้ำ 

ให้ผู้ค�้ำประกันยินยอมที่จะเป็นประกัน 

หน้ีนัน้ต่อไป  แม้ว่ำเจ้ำหนีจ้ะผ่อนช�ำระหนี ้

ให้แก่ลูกหนี้แล้ว (ผลคือ กำรขยำยเวลำ 

กำรช�ำหนี้ หรือกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้

จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู ้ค�้ำ 

ประกัน  มฉิะนัน้ผูค้�ำ้ประกันจะหลดุพ้น 

จำกควำมรับผิด)

อ้างอิง : พระราชบัญญัติ แก้ไข

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 

(แก้กฎหมายเรื่องค�้าประกัน)
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 ตัวอย่าง แบบฟอร์มหนังสือค�้ำประกันเงินกู ้สำมัญ (แบบใหม่)  

เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2558 เป็นต้นไป สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 

ได้ทีเ่วบ็ไซต์ของสหกรณ์ มท. www.moicoop.com หรอืมข้ีอสงสยัตดิต่อได้ที่  

02-6221451 ต่อ 123, 124, 125, 126 (ฝ่ำยสินเชื่อ)
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 ตัวอย่าง  แบบฟอร์มหนังสือค�้ำประกันเงินกู้พิเศษเพื่อกำรซื้อรถ  

(แบบใหม่)  เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2558 เป็นต้นไป สำมำรถ

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ มท. www.moicoop.com 

หรอืมข้ีอสงสยัตดิต่อได้ที ่02-6221451 ต่อ 123,124,125,126 (ฝ่ำยสนิเชือ่)



โดยฝ่ายจัดการ
มุมธรรมะ

ก็สุ ข ได ้  สุ ข ได ้ก็ทุ กข ์ ได ้ 
เหมือนกัน บำงทีเรำอำจจะ 
คิดว่ำชีวิตของเรำมีอยู ่ด้ำน 
เดียวคือควำมเครียดเท่ำนั้น  
หรือมีควำมทุกข ์ เท ่ ำนั้ น 
แต่ในควำมจริงแล้วชีวิตมี 
สองด ้ ำน เหมื อน เหรี ยญ 
มีขึ้นมีลง มีต�่ำมีสูง มีกลำงวัน 
มีกลำงคืน คิดเปรียบเทียบ 
ง่ำยๆ อย่ำงนี้เรำก็จะเข้ำใจ 
ชีวิตของเรำ
 เมื่อเรำอิ่มเรำก็ต ้อง 
นึกถึงควำมหิวด้วยว่ำ ครั้งที ่
เรำหิวนั้นเรำรู ้สึกอย ่ำงไร 
มีหิวก็มีอิ่มเหมือนกันไม ่ม ี
ใครหิวตลอดหรือไม่มีใคร 
อิ่มตลอด ถ้ำไม่หิวแล้วจะอ่ิม 
ได้อย่ำงไร เรำทุกคนท่ีมีชีวิต 
เป็นสองด้ำนอย่ำงนี้จะท�ำให ้
เรำคิดทบทวนกับตัวเองอยู ่
ตลอดเวลำว่ำ น�้าเองก็มีขึ้น 
ก็ มีลง	 ชี วิตก็มีขึ้นก็มีลง 
มีได้มีเสีย	 กำรคิดอย่ำงนี้ 
ท� ำ ให ้ เรำ ได ้ เรี ยน รู ้ หลั ก 
อนิ จจั ง  ทุ ก ขั ง  อนั ตตำ 
หลักธรรมดำของชีวิตซึ่ ง 
ทุ ก ค น จ ะ ต ้ อ ง ป ร ะ ส บ 
เช่นเดียวกัน

 ส�ำหรับควำมเครียด 
นั้น มันเป็นเร่ืองของอำรมณ์  
ถ้ำอำรมณ์ของเรำดีเรำจะ 
รู ้ สึกว ่ำสบำยใจ ท�ำไมเรำ 
จะต้องมำคิดหนักอกหนักใจ 
กับอำรมณ์เรื่องร้ำยๆ ที่มัน 
เกิดขึ้น บำงครั้งไม่เก่ียวข้อง 
กับเรำ ทุกข์อยู่ที่ไหนเรำขน 
มำกองอยู ่ ท่ี เ ร ำ ท้ั งหมด 
ถึงเวลำหรือยังที่เรำจะล้ำง 
จะลบควำมทุกข์ต่ำงๆ ที่มัน 
เกิดขึ้นในอำรมณ์ของเรำ 
ออกไป อะไรก็ตำมที่ เป ็น 
ของไม่ดีทำงใจเรำปล่อยมัน 
ออกได้ไหม บำงคนนอนกอด 
ควำมทุกข์โต้รุ ่ง นอนกอด 
หมอนที่ บอกว ่ ำอบ อุ ่ นด ี
ห่มผ้ำอบอุ่นดี นอนกอดลูก 
เรำรู ้สึกว่ำบำงทีมันมีควำม 
ทุ ก ข ์ เ ห ลื อ เ กิ น เ ว ล ำ จ ะ 
พลัดพรำกจำกกัน ไม่อยำก 
ให้ไป ต้องกลับมำคิดทบทวน 
แล้วละว่ำ เรำจะมีชีวิตอยู่กับ 
ควำมทุกข์ หรือว่ำจะมีควำม 
เป็นอยูใ่นชีวิตอย่ำงปลอดภยั  
มใีจทีบ่ำงเบำ เรำเป็นผูก้ระท�ำ  
เรำเป็นผู ้ก�ำหนดชะตำชีวิต  
เรำบอกว่ำพรหมลิขิตบ้ำง 

 สวัสดีครับ ! ท่ำน 
สมำชิกที่เคำรพ หลังจำกที่ 
ได้เปิดตัวคอลมัน์นีไ้ปในฉบบั 
ที่แล้ว ก็มีเสียงและรอยยิ้ม 
ตอบรับจำกสมำชิกหลำยๆ  
ท่ำน ที่ชอบอกชอบใจ เพรำะ 
อ่ำนแล้วได้สติ ข้อคิด และ 
คลำยเครียดได ้บ ้ำงยำมม ี
ควำมทกุข์ใจ เคยมคีนบอกว่ำ  
ความทุกข ์  ของคนเรำ 
แบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ๆ  
คือ 1. ทุกข ์ เพรำะเรื่อง 
ตนเอง  2. ทุกข ์  เพรำะ 
เรื่องคนอื่น 3. ทุกข์ เพรำะ 
เรื่องเบ้ืองบน (สภำพดินฟ้ำ 
อำกำศ ,  ภั ย ธรรมชำติ )  
คอลัมน์นี้ จึงขอเป ็นเพ่ือน  
เป็นก�ำลงัใจให้กบัทกุท่ำนทีม่ี 
ควำมทุกข์ ไม่ว่ำจะเป็นทุกข ์
เพรำะเรื่องใดๆ ก็ตำม สู้! สู้!  
ชีวิตต้องด�ำเนินต่อไปครับ!  
และในฉบับนี้ขออนุญำตน�ำ 
เสนอธรรมะ เรือ่ง เครียดได้ก ็
หายได้ โดยพระรำชญำณกว ี 
ผูช่้วยเจ้ำอำวำสวัดพระรำม 9  
กรุงเทพฯ ดังนี้ครับ 
 คนเรำนั้นเวลำที่มีสุข  
บำงครั้ งก็มีทุกข ์  ทุกข ์ได  ้
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ถูกกรรมลิขิตบ้ำง จริงๆ แล้ว 
ไม่ใช่เรำนี่แหละเป็นผู้ลิขิต 
ชีวิตของเรำเอง จะสุขหรือ 
ทุกข์จะเครียดหรือเบำสบำย 
กอ็ยูท่ีว่ธิคิดิของเรำ ความคิด 
ถือว ่ ำ เป ็นควำมสำมำรถ 
สุดยอดของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ ่
กว่ำสัตว์ทั้งหลำยในโลกนี้  
เพรำะมนุษย์โดยธรรมชำติ 
แล้วมักจะคิดไปในฝ่ำยต�่ำ  
น�้ำมักจะไหลลงไปสู่ที่ลุ่มแต ่
ถ้ำใครก็ตำมคิดให้ดีคิดให  ้
ปลอดภัยเผื่อใจไว้สองด้ำน  
รู ้จักค�ำว่ำ อนิจจัง	 ทุกขัง	 
อนัตตา เขำก็จะผ่อนคลำย
 บำงคนผู ก โกรธผู ก 
อำฆำตตลอดชีวิต ไม ่เคย 
ให้อภัยใครเลย คนเช่นนี้ก็จะ 
มีปัญหำกับระบบประสำท 
ระบบควำมคิด คนแวดล้อม 
ไม่อยำกจะอยูใ่กล้ คนอำรมณ์ 
ร้ำยหรอืคนเครยีด  ทกุคนกลวั 
ไม่อยำกเข้ำใกล้ มิตรภำพ 

ทีม่ต่ีอกนัระหว่ำงสำมภีรรยำ 
พ ่อแม ่ ลู กหรื อญำติ มิ ต ร 
เพื่ อนฝู งก็ จะจำงหำยไป 
น�้าขุ ่นควรเก็บไว ้ภายใน 
น�้าใสอยู ่ข ้างนอก น�้ำขุ ่น 
เก็บไว้ภำยใน หมำยควำมว่ำ 
อำรมณ์ใดก็ตำมที่ มันเป็น 
ควำมเครียด เรำก็พยำยำม 
ขจัดมันออกไป อย่ำคิดไป 
ปรับทุกข์กับใครจนเกินไป  
เพรำะทุกข์นั้นยิ่งปรับก็ยิ่ง 
ทุกข์ ไม่เคยมีใครปรับทุกข ์
แล้วมีควำมสุขขึ้น ส่วนใหญ่ 
ถ้ำเจอเพื่อนที่ให้สติก็ดีไป  
ก็ อ ำ จ จ ะ ผ ่ อ น จ ำ ก ห นั ก 
เป็นเบำ แต่ถ้ำไปเจอเพื่อนที่ 
โหมโรงควำมทุกข์น้ันเข้ำไป 
ด้วยกัน ทุกข์ของเรำที่มีอยู่ 
สิบเปอร์เซ็นต์มันก็อำจจะ 
เพิ่มข้ึนเป็นห้ำสิบเป็นร้อย
 ใ น ชี วิ ต ขอ ง เร ำนั้ น 
เรำมีหนทำงเลือกอยู ่ อี ก 
เยอะแยะมำกมำยท่ีจะท�ำให้ 

ชีวิตของเรำปลอดภัย ท�ำให ้
ใจของเรำสดใส แต่คนไม่น้อย 
เลือกที่จะเดินทำงไปสู่ควำม 
กังวลใจ เช่นตื่นเช้ำขึ้นมำก ็
พูดถึงเรื่องเก่ำ ตื่นเช้ำขึ้นมำ 
พูดถึงเร่ืองเดิม เจอหน้ำคนก ็
พูดถึงควำมทุกข์ของตนเอง  
ใครที่เป็นทุกข์ไม่มีใครอยำก 
เดินเข้ำใกล้เพรำะคุณพูดถึง 
เรื่องควำมทุกข์ ฉะนั้นเวลำ 
ที่เรำมีควำมทุกข์เรำจะต้อง 
หนีห่ำงไกลจำกผู้คน ไปลบ 
อำรมณ์ของเรำออกมำให้ได้  
ขจัดออกไปให้หมดก่อน แล้ว 
จึงมำหำคนอื่น มำพูดมำคุย 
ด้วยจิตใจที่เบิกบำน
 จิตใจของเรำนั้นเรำ 
เป็นนำยที่จะดูแลรักษำเขำ  
ถ้ำหำกให้กิเลสมำเป็นนำย 
ควบคุมจิตใจทั้งหมด ย�้ำคิด 
ย�้ำท�ำแต่สิ่งที่ผิดพลำด ใน 
ที่สุดแล้วก็จะไม่มีใครช่วย 
เรำได้ ต ่อให้พระอรหันต  ์
นั่งอยู ่ข ้ำงหน้ำเทศน์ทั้งวัน 
ทั้งคืนให้เรำฟัง ถ ้ำเรำไม่ 
ปรับปรุงจิตใจของเรำเอง  
โอกำสที่ จิตใจของเรำจะ 
จมต�่ ำลงไปก็จะมีมำกข้ึน 
เพรำะฉะนั้นต ้องท�ำจิตใจ 
เข้มแข็งสักนิดหนึ่ง เปลี่ยน 
วิถีชีวิต	 เปลี่ยนการด�าเนิน 
ชีวิต	 เปลี่ ยนวิธีคิดใหม  ่
แล้วเครียดได้ก็หำยได้

ทีม่า : หนงัสือระเบยีงบุญ ตอนปาฎิหารย์ิบญุ สดุยอดธรรมะจากพระอาจารย์ชือ่ดงัทัว่ไทย
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เรียน สมาชิกสหกรณ์ มท. เพื่อทราบ

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	 
จ�ากัด	ไม่มีความเกี่ยวข้องใด	ๆ	กับ	สหกรณ ์
เครดิตยูเนี่ยน	คลองจั่น

	 ตามท่ีมีข่าวว่า	 ผู้บริหารของสหกรณ์ 
เครดติยเูนีย่นคลองจัน่	จ�ากดั	กับพวกถกูกล่าว 
หาว่าร่วมกันยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น	 จ�ากัด	 ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงหนึ่ง 
หมื่นสองพันล้านบาท	นั้น	

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	 
จ�ากัด	 ขอเรียนให้สมาชิกที่ห่วงใยทราบว่า	 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	 
มิได ้ท�าธุรกรรมทางการเงินเก่ียวข ้องกับ 
สหกรณ์ดังกล่าว	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง 
มหาดไทย	จ�ากดั	โดยคณะกรรมการด�าเนนิการ 
ชดุปัจจบุนับรหิารงานด้วยความรอบคอบ	และ 
ดูแลปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ 
สมาชิกเป็นส�าคัญ	จึงขอให้สมาชิกเชื่อมั่นและ 
ไว้วางใจ
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แม้ว่าเราจะไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้ แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต 

ที่ดีและม่ันคงได้ ขอเพียงวางแผนการเงินให้เป็น ส่ิงที่หวังและอนาคตที่ฝันย่อมเป็นจริงได ้

ไม่ยาก ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้จัดท�าคู่มือรู้รอบเรื่องการเงิน ตอนวางแผนการเงิน 

อย่างไรชาญฉลาดขึ้นมา

 การวางแผนการเงินนั้นเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยให้สามารถจัดการชีวิตอย่าง 

เป็นระบบ ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายมีเงินเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉิน มีเงินออมไว้เก็บเกี่ยว 

ดอกผล หรือลงทุนในอนาคตได้ ซึ่งท้ังหมดนี้ก็เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและม่ันคงนั่นเอง  

แล้ว “วัย” ไหนล่ะ ท่ีจะเหมาะกับการออม

 วัยเด็ก วัยที่เหมาะแก่การบ่มเพาะนิสัยในการใช้จ่ายเงินอย่างสมเหตุสมผล ให้เด็กรู้จัก 

ค่าของเงินสอนให้ลูกรู้จักเก็บออม รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน ส่ิงเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้เขา 

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เงินเป็น

 วัยท�ำงำน วัยก�าลังสร้างเนื้อสร้างตัว มีรายได้เป็นของตัวเอง และมีอิสระในการใช้จ่าย  

ซึ่งหากไม่มีการวางแผนการเงินท่ีดีแล้ว โอกาสที่เงินจะรั่วไหลไปตามกระแสสังคม กิน เที่ยว  

ใช้ ช็อปย่อมเกิดขึ้นได้มาก และโอกาสท่ีจะสร้างเนื้อสร้างตัว เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน แต่งงาน  

สร้างครอบครัว ก็ย่อมถอยห่างออกไป เช่นกัน

 วันสร้ำงครอบครัว การสร้างครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ เพราะ 

ไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะตัวเอง หากยังมีสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องดูแล 

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนการเงินให้รัดกุม เพราะนอกจาก 

จะต้องจัดสรรรายได้ให ้ เพียงพอต่อรายจ่ายในแต่ละเดือน เช ่น 

ค่ากินใช้ ค่าขนมลูก ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ฯลฯ แล้วยังมีค่าเทอมลูก  

และรายจ่ายจร อาทิ ค่าซ่อมรถ ซ่อมบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย 

ในการท่องเที่ยว ฯลฯ

 วยัเกษยีณ แม้ว่าภาระการเงนิต่าง ๆ  จะน้อยลง แต่กย็งัจ�าเป็นต้อง 

วางแผนการเงินเช่นกัน เพื่อไม่เป็นภาระของลูกหลาน เนื่องจากคนวัยน้ี 

ส่วนใหญ่รายรับจะน้อยลง ในขณะที่รายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพ 

มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

 เพรำะฉะน้ัน สรุปได้ว่ำ ไม่ว่ำจะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็ควรท่ีจะ 

มีกำรวำงแผนกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ

“วางแผนการเงินต้ังแต่วันน้ี เพ่ือความม่ันคงในวันข้างหน้า”
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วางแผนการเงินก่อนแต่ง

	 เรื่องเงินเรื่องทองเป็นส่ิงไม่เข้าใคร 
ออกใคร	เช่นเดียวกับหนุ่มๆ	ที่คิดจะตกลงปลงใจ
กับสาวคนรักก็ควรเคลียร์เรื่องการเงิน	 ตกลง 
ค่าใช้จ่ายประจ�าแต่ละเดือน	 การบริหารจัดการ 
ภายในบ้านก่อนที่จะแต่งงานกัน	 เพื่อไม่ให้เกิด 
ปัญหาในภายหลัง
 	 ถ้ามั่นใจแล้วว่าเธอคนนั้นคือคน 
ที่หนุ่มๆ	จะแต่งงานด้วย	ก็ไม่ควรรีรอเกรงใจ 
ที่จะถามถึงการวางแผนด้านการเงินของเธอ	 
ถ้ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็จะได้ตอบ 
ให้เคลียร์กันไปเลย	 จะได้ไม่ต้องมานั่งคิด	 
มากังวลจนเกิดปัญหาตามมา
  ใครจะเป็นคนดูแลจัดการเรื่อง 
การเงิน	 เป็นค�าถามที่ต้องถามและ 
ตอบกันให้ชัด	 เพราะถ้าแต่งงาน 
กันแล้ว	 ทรัพย์สินหลังจากแต่ง 
จะตกเป็นกองกลางทันที	 การ 

จัดการดูแลเรือ่งรายรบั	รายจ่าย	 
หนี้สิน	 ควรเป็นการจัดการ 

ร ่วมกัน	 เพื่อไม ่ให ้ขาด 
และ เ กิน	 หรื อ เป ็ น 

หนี้สินเดือดร้อน

 	 เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว	 
ก็มาถึงการ ต้ังลิมิตในเรื่ องของการใช ้ เ งิน	 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว	 โดยทั้งหนุ่มๆ	 
และแฟนสาวควรคุยกันถึงรายจ่ายในแต่ละวัน 
ว่าของแต่ละคนมีอะไรบ้างใช้เท่าไหร่	 มีส่ิงไหนท่ี 
ควรลด	 สิ่งไหนที่ควรเพิ่ม	 ควรออมกันเท่าไหร	่ 
ออมด้วยวิธีไหน	ควรท�าบัญชีรายรับรายจ่ายด้วย	 
เปิดบัญชีร่วมกัน	สิ่งเหล่าน้ีควรแชร์กันเพื่อให้ 
เกิดความสมดุลในชีวิตคู่	และเผ่ืออนาคตมีลูก 
ก็สามารถเลี้ยงได้ไหว
  หน้ีสิน	 เป็นเรื่องที่ส�าคัญ 
มาก	 คู ่รักหลายคู ่ชีวิตรักพังลงเพราะ 
ปัญหาเรื่องหนี้สิน	 นั่นก็เพราะไม่รู ้ว่า 
แฟนของตัวเองน้ันมีหน้ีสินติดตัวก่อน 
แต่งงานมามากน้อยเพียงใด	ดังน้ัน	 
ถ้ารักด้วยใจจริงแล้วก็ควรที่จะพูด 
และยอมรับไปตรงๆ	 เลยว่ามี 
หนี้อะไรไว้บ้าง	 ไม่ว่าจะเป็น 
หนี้บ ้าน	 หนี้รถ	 หนี้บัตร 
เครดิต	หรือหน้ีอื่น	การท่ี 
บอกกันตรงๆ	 ก็เพื่อจะ 
ได้ช ่วยกันวางแผน 
การเงินน่ันเอง

วางแผนการเงินก่อนแต่ง
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	 อาหารรสเผ็ดร้อนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในอาหารไทยหลายชนิด	คนไทยส่วนใหญ ่

มักคุ้นชินกับรสเผ็ด	ซ่ึงบางทีอาจจะมองว่าเผ็ดไม่ดี	ท�าให้เกิดกรดไหลย้อน	แต่ก็อย่าเพิ่งมองว่า 

พริกไม่ดี	 เพราะท่ีจริงแล้วสมุนไพรรสเผ็ดร้อนอย่างพริกหลากชนิด	 ไม่ว่าจะพริกขี้หนู	 พริกไทย 

นั้น	แฝงไปด้วยประโยชน์หลากหลาย

พริกเผ็ดแต่ดี !

>> ลดคอเลสเตอรอล	 สารแคปไซซิน	 

ช่วยป้องกนัไม่ให้ตบัสร้างคอเลสเตอรอล 

ชนิดไม ่ดี 	 ท้ังยังช ่วยให ้มีการสร ้าง 

คอเลสเตอรอลชนิดดีมากข้ึน	 ท�าให  ้

ปรมิาณของไตรกลเีซอไรด์ในเลอืดลดลง

>> หล่ังสารแห่งความสุข หรือท่ีเรารู้จัก 

กันดีกับสารเอนดอร์ฟิน	 ซ่ึงมีคุณสมบัติ 

คล้ายมอร์ฟีน	 บรรเทาอาการเจ็บปวด	 

แต่ในขณะเดียวกัน	 ยังช่วยให้อารมณ์ดี 

ขึ้นได้ด้วย	 ยิ่งรับประทานเข้าไปมาก 

เท่าไหร่	ร่างกายก็จะหลั่งสารเอนดอร์ฟิน 

ออกมามากเท่านั้น

 >> บรรเทาอาการเจบ็ปวด	พรกิสามารถ 

ลดอาการปวดฟัน	 เจ็บคอ	 และการ 

อักเสบของผิวหนัง	นอกจากนั้น	สารแคป 

ไซซินที่อยู่ในพริกถูกน�ามาเป็นส่วนผสม 

ของขี้ผึ้งที่ใช้ทาลดอาการเจ็บ	 ปวด	 ผด	 

ผื่น	คันบริเวณผิวหนังจากแมลงกัดต่อย	 

รวมท้ังอาการปวดจากเส้นเอ็น	โรคเกาต์	 

หรอืข้อต่ออกัเสบ	ทัง้ยงัมกีารทดลองใหม่ 

ที่บ่งชี้ว่าสารแคปไซซินนี้ยังสามารถลด 

อาการปวดไมเกรนได้อีกด้วย

>> ป ้อง กัน โรคมะ เ ร็ ง 	 แคปไซซิน 

ในพริกช่วยต่อสู้กับเช้ือมะเร็ง	 ซึ่งพบได้ 

ในพริกไทยอีกด้วย	 แต่อย่างไรก็ดี	 พริก 

มีรสเผ็ดร้อน	 ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ 

ในช่องปากและกระเพาะอาหารหากกิน 

ในปรมิาณมาก	จงึไม่แนะน�าส�าหรบัผูท้ีมี่ 

ปัญหาเก่ียวกบัโรคกระเพาะ	นอกจากนัน้	 

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพริกก็มีวิตามินซ ี

สูงไม่แพ้ส้มเลย

>> ช่วยเผาผลาญ	อกีหนึง่เคลด็ลบัความ 

สวยที่สาวๆ	 กินเผ็ดจะได้มีหุ ่นเพรียว 

เพียงมี	 พริกสดเป็นส่วนประกอบใน 

อาหารแต่ละมื้อ	ก็ถือว่าได้ประโยชน์จาก 

พริกไปมากมาย	ถือเป็นธรรมชาติบ�าบัด 

แบบง่าย	ๆ	ที่คุณท�าได้ทุกวัน
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1ไมเกรน	 โรคปวดศรีษะเรื้อรัง	อาการ 
เ ร่ิมจากการปวดหัวตึบ	 ๆ	 บริเวณ 
ขมับ	 ซ่ึงมาจากการเกร็งตัวสะสมของ 

กล้ามเนื้อบริเวณบ่าและคอจนจับตัวเป็นก้อน	 
นอกจากนี้	แสงแดด	ความร้อน	การพักผ่อนที่ 
ไม่เพียงพอ	 และการขาดฮอร์โมนบางชนิด 
ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เช่นกัน	 
พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

	 ดังนั้น	 ต้องหมั่นบริหารกล้ามเน้ือบ่าและ 
คอให้ยืดหยุ่นอยู่เสมอ	เปลี่ยนอิริยาบถในการ 
นั่งท�างานบ้าง	 เพื่อลดการเกร็งตัวสะสมของ 
กล้ามเนื้อ

2สภาวะแนวกระดูกสันหลังเสีย 
สมดุล	 ไม่อยู ่ในแนวความโค้งปกติ	 
เช่น	ค่อม	 งอ	คด	แอ่น	 เพราะการนั่ง 

ท�างานในออฟฟิศผิดวิธี	 หรืออยู่ในลักษณะ 
ซ�้า	 ๆ	 ตลอดท้ังวัน	 ท�าให้กล้ามเน้ือต้านทาน 
ไม่ไหว	จนปวดหลังเรื้อรัง	ปวดคอ	ชา	หรือแขน 
ขาไม่มีแรง	 อาจรุนแรงถึงขั้นทับเส้นประสาท	 
เป็นอัมพฤกษ์	อัมพาตได้

	 ควรยืดหยุ่นร่างกาย	ไม่อยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง 
นานเกินไปเพื่อลดอัตราการเกร็งกล้ามเนื้อ	 
เพ่ิมความแข็งแรงให้กล้ามเน้ือ	 หรือปรึกษา 
นักกายภาพบ�าบัดเพื่อปรับโครงสร้างร่างกาย

3กระดูกสันหลังคดงอ	 มีอาการปวด 
หลังเรื้อรัง	 นอกจากกายภาพบ�าบัด 
เพื่อให้ผ่อนคลายแล้ว	 ควรท�าคู ่กับ 

การออกก�าลังกายที่เน้นตรงกล้ามเนื้อในส่วน 
ที่มีปัญหา	 โดยออกแบบโปรแกรมให้เข้ากับ 
เฉพาะตัวบุคคล	 และมีผู้ดูแลควบคุมใกล้ชิด	 
เพื่อเสริมสร ้างความแข็งแรงป้องกันการ 
เจ็บปวดในอนาคต

4ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ	 สาเหตุ 
จากการใช้ข้อมือยึดจับสิ่งของ	 หรือ 
เมาส์คอมพวิเตอร์ในท่าเดมิ	ๆ 	เป็นเวลา 

นาน	ท�าให้กล้ามเน้ือกดทับเส้นประสาทและ 
เส้นเอ็นจนอักเสบ	 เกิดพังผืดเป็นจ�านวนมาก 
 หมั่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณมือและ 
ข้อมอืทกุ	15-20	นาท	ีในกรณทีีม่อีาการอกัเสบ 
รุนแรงควรปรึกษาแพทย์	เพื่อป้องกันการบาด 
เจ็บรุนแรง	และลดอัตราการผ่าตัด

5หูดับ โรคประสาทหูเสื่อม	จะเริ่มเส่ือม 
ทีละน้อยๆ	ในช่วงอายุ	30-50	ปีขึ้นไป	 
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในคนอายุ 

น้อยเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	เพราะไลฟ์สไตล์ฟังเพลงผ่าน 
เฮดโฟนและหูฟัง	 เม่ือใดก็ตามที่รู้สึกว่าได้ยิน 
เสียงลดลง	ควรรีบปรึกษาแพทย์	เพื่อตรวจหา 
สาเหตุความบกพร่องทางการได้ยินพร้อมรับ 
การรักษาตั้งแต่เนิ่น	ๆ

	 เราต่างรู้ดีว่า	 8	ชม.	การท�างานท่ีเกิดขึ้นอย่างน้อย	5	 วัน	ต่อสัปดาห์	 กินเวลานานพอที่จะ 

ท�าให้อาการเจ็บปวดมาเยี่ยมเยือน	ต่อจากน้ีคือ	5	อาการยอดฮิตของเหล่ามนุษย์เงินเดือน	

5 โ ร ค ต้ อ ง ระวัง
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 «— ¥‘°“√ ¡“™‘° °√≥’∂÷ß·°à°√√¡ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 1 - 5 ªï 50,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 90 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 5 - 10 ªï 75,000 ∫“∑

‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 10 - 15 ªï 100,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 15 - 20 ªï 125,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 20 ªï 150,000 ∫“∑
‡ªìπ§Ÿà ¡√  / ∫ÿμ√¢Õß ¡“™‘°Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 20 ªï 5,000 ∫“∑

°√≥’ ¡“™‘° ¡—§√„À¡àÀ≈—ß®“°‡°…’¬≥ ¢â“√“™°“√ À√◊Õ≈Ÿ°®â“ßª√–®”∑’Ë‡°…’¬≥À√◊Õ 5,000 ∫“∑
À√◊Õ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ ÕÕ°°àÕπ‡°…’¬≥œ ·≈â« ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘°
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 90 «—π π—∫·μà«—π∑’Ë∂÷ß·°à°√√¡) μ—Èß·μà«—π∑’Ë√–‡∫’¬∫π’È„™â∫—ß§—∫·≈–‡ªìπ ¡“™‘°¡“·≈â«
∑ÿπ “∏“√≥ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ ß‡§√“–Àå ¡“™‘° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ªï ‡ ’¬™’«‘μ¿—¬Õ—π‡°‘¥®“° “∏“√≥¿—¬
ª√– ∫¿—¬ (¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 60 «—π) À√◊ÕÕ—§§’¿—¬·≈–¿—¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√       (§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬Ê ‰ª)

„π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡ºŸâ°√–∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬

∑ÿπ°“√»÷°…“∫ÿμ√ ∫ÿμ√ ¡“™‘°¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√æ‘®“√≥“‰¥â‰¡à‡°‘π 1 ∑ÿπ √–¥—∫ Õπÿ∫“≈-ª√–∂¡»÷°…“ ∑ÿπ≈– 2,000 ∫“∑
(æ‘®“√≥“ªï≈– 1 §√—Èß) √–¥—∫ ¡—∏¬¡»÷°…“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ∑ÿπ≈– 2,500 ∫“∑

√–¥—∫ Õπÿª√‘≠≠“-ª√‘≠≠“μ√’ ∑ÿπ≈– 3,000 ∫“∑

°Õß∑ÿπ‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√
1. °√≥’ ¡“™‘°‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 5 - 10 ªï 3,000 ∫“∑

(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 1 ªï π—∫·μà«—π∑’Ë ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 10 - 15 ªï 10,000 ∫“∑
‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 15 - 20 ªï 20,000 ∫“∑

‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 20 - 25 ªï 30,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 25 - 30 ªï 40,000 ∫“∑
‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π 30 ªï ¢÷Èπ‰ª 50,000 ∫“∑

2. °√≥’ ¡“™‘°≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ ‡ªìπ ¡“™‘° μ—Èß·μà 10 - 20 ªï 20,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 1 ªï π—∫·μà«—π∑’Ë≈“ÕÕ° ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 20 - 25 ªï 30,000 ∫“∑
®“°√“™°“√) ‡ªìπ ¡“™‘° ‡°‘π°«à“ 25 ªï 40,000 ∫“∑

‡ß‘π «— ¥‘°“√μà“ßÊ °“√»÷°…“ / °“√»“ π“ 1,000 ∫“∑
(¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¿“¬„π 120 «—π) °“√ ¡√  / °“√√—∫¢«—≠∫ÿμ√ 1,000 ∫“∑

°“√∂÷ß·°à°√√¡¢Õß∫‘¥“¡“√¥“ 2,000 ∫“∑
°“√‡ªìπ§π‚ ¥ 2,000 ∫“∑

°Õß∑ÿπ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ§È”ª√–°—πœ °√≥’ºŸâ°Ÿâ∂÷ß·°à°√√¡ ®”π«π‡ß‘π∑’ËμâÕß™”√–‡¢â“°Õß∑ÿπ ‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
(©∫—∫∑’Ë 7) æ.». 2553 ‡√‘Ë¡„™â 1 °.¬. 2553
‡ß‘π°Ÿâ ‰¡à‡°‘π 250,000 250 50,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 250,001 - 500,000 500 100,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 500,001 - 750,000 1,000 200,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 750,001 - 1,000,000 1,500 300,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,000,001 - 1,250,000 2,000 400,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,250,001 - 1,500,000 2,500 500,000 ∫“∑
‡ß‘π°Ÿâ μ—Èß·μà 1,500,001 - ¢÷Èπ‰ª 3,000 600,000 ∫“∑
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