
1. นายนิพัทธ  เหลืองดํารงค    1. นายมานัต  บุญเขียว
2. นายไพบูลย  แกวเพทาย    2. นายเรวัตร  ขาวสําอางค
3. นายสิทธิพร  มีเสถียร    3. นายนิพัทธ  เหลืองดํารงค
4. นางทัศนีย  ใหลสกุล    4. นายไพบูลย  แกวเพทาย
5. พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบัติ    5. นางทัศนีย  ใหลสกุล
           6. นายสิทธิพร  มีเสถียร
           7. นายประเสริฐ เดชไชยยาศักดิ์
           8. นางสาวศิริพร เปานิล

       
1. นายเรวัตร  ขาวสําอางค    1. นายสิทธิพร  มีเสถียร
2. นายประเสริฐ  เดชไชยยาศักดิ์    2. นายประเสริฐ เดชไชยยาศักดิ์
3. นางทัศนีย  ใหลสกุล    3. นายมานัต  บุญเขียว
4. นายสิทธิพร  มีเสถียร    4. นายเรวัตร  ขาวสําอางค
5. นางสาวศิริพร  เปานิล     5. นางสาวศิริพร เปานิล
      
 
1. นายไพบูลย  แกวเพทาย    1. พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบัติ
2. นางสาวสุดา  หลํ่าวิไลเกษร    2. นางสาวศิริพร เปานิล
3. นายมานัต  บุญเขียว    3. นายมานัต  บุญเขียว
4. นายธนิต   วิวัจนสิรินทร    4. นางสาวสุดา  หลํ่าวิไลเกษร
5. พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบัติ    5. นายธนิต  วิวัจนสิรินทร
      
 
1. นายประเสริฐ  เดชไชยยาศักดิ์    1. นางสาวสุดา  หลํ่าวิไลเกษร
2. นายเรวัตร  ขาวสําอางค    2. นายไพบูลย  แกวเพทาย
3. นางสาวศิริพร  เปานิล     3. นายมานัต  บุญเขียว
4. นายธนิต   วิวัจนสิรินทร    4. นางทัศนีย  ใหลสกุล
5. พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบัติ    5. นายสิทธิพร  มีเสถียร
      
  
1.  นายไพบูลย  แกวเพทาย    1. นางสาวนันทภัค กลับเจริญดี
2.  นางทัศนีย  ใหลสกุล    2. นางสาววนารี สินสกุล
3.  นางสาวสุดา  หลํ่าวิไลเกษร    3. นายอัชรันต  ขจรเกียรติพิสิฐ
4.  นายธนิต   วิวัจนสิรินทร    4. นายอดิศักดิ์  ลําถึง
5.  พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบัติ    5. นายเชาวลิต  สีเหลือง

คณะกรรมการฝายตาง ๆ
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการฝายเงินกูพิเศษ

คณะกรรมการฝายการศึกษา คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ

คณะกรรมการฝายติดตามหนี้ คณะกรรมการฝายพิจารณาทุนการศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร คณะกรรมการพิจารณาเงินลงทุน

คณะกรรมการแกปญหาหนี้ NPL ผูตรวจสอบกิจการ

1มั่นคง  ชวยเหลือ  บร�การ

1. นายนิพัทธ  เหลืองดํารงค    1. นายมานัต  บุญเขียว
2. นายไพบูลย  แกวเพทาย    2. นายเรวัตร  ขาวสําอางค
3. นายสิทธิพร  มีเสถียร    3. นายนิพัทธ  เหลืองดํารงค
4. นางทัศนีย  ใหลสกุล    4. นายไพบูลย  แกวเพทาย
5. พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบัติ    5. นางทัศนีย  ใหลสกุล
           6. นายสิทธิพร  มีเสถียร
           7. นายประเสริฐ เดชไชยยาศักดิ์
           8. นางสาวศิริพร เปานิล

       
1. นายเรวัตร  ขาวสําอางค    1. นายสิทธิพร  มีเสถียร
2. นายประเสริฐ  เดชไชยยาศักดิ์    2. นายประเสริฐ เดชไชยยาศักดิ์
3. นางทัศนีย  ใหลสกุล    3. นายมานัต  บุญเขียว
4. นายสิทธิพร  มีเสถียร    4. นายเรวัตร  ขาวสําอางค
5. นางสาวศิริพร  เปานิล     5. นางสาวศิริพร เปานิล

1. นายไพบูลย  แกวเพทาย    1. พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบัติ
2. นางสาวสุดา  หลํ่าวิไลเกษร    

นายไพบูลย  แกวเพทาย    
นางสาวสุดา  หลํ่าวิไลเกษร    
นายไพบูลย  แกวเพทาย    

2. นางสาวศิริพร เปานิล
3. นายมานัต  บุญเขียว    3. นายมานัต  บุญเขียว
4. นายธนิต   วิวัจนสิรินทร    4. นางสาวสุดา  หลํ่าวิไลเกษร
5. พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบัติ    5. นายธนิต  วิวัจนสิรินทร

1. นายประเสริฐ  เดชไชยยาศักดิ์    1. นางสาวสุดา  หลํ่าวิไลเกษร
2. นายเรวัตร  ขาวสําอางค    2. นายไพบูลย  แกวเพทาย
3. นางสาวศิริพร  เปานิล     3. นายมานัต  บุญเขียว
4. นายธนิต   วิวัจนสิรินทร    4. นางทัศนีย  ใหลสกุล
5. พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบัติ    5. นายสิทธิพร  มีเสถียร

  
1.  นายไพบูลย  แกวเพทาย    1. นางสาวนันทภัค กลับเจริญดี
2.  นางทัศนีย  ใหลสกุล    2. นางสาววนารี สินสกุล
3.  นางสาวสุดา  หลํ่าวิไลเกษร    3. นายอัชรันต  ขจรเกียรติพิสิฐ
4.  นายธนิต   วิวัจนสิรินทร    4. นายอดิศักดิ์  ลําถึง

นายอัชรันต  ขจรเกียรติพิสิฐ
นายอดิศักดิ์  ลําถึง
นายอัชรันต  ขจรเกียรติพิสิฐ

5.  พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบัติ    5. นายเชาวลิต  สีเหลือง

คณะกรรมการฝายตาง ๆ
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการฝายเงินกูพิเศษ

คณะกรรมการฝายการศึกษา คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ

คณะกรรมการฝายติดตามหนี้ คณะกรรมการฝายพิจารณาทุนการศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร คณะกรรมการพิจารณาเงินลงทุน

คณะกรรมการแกปญหาหนี้ NPLคณะกรรมการแกปญหาหนี้ NPL ผูตรวจสอบกิจการ

1มั่นคง  ชวยเหลือ  บร�การ



บทบรรณาธิการ

ส
ประเสริฐ เดชไชยยาศักดิ์
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วัสดีครับทานสมาชิกทุกทาน ฉบับที่ทานกําลังอานอยูนี้ 
เปนฉบับประจําไตรมาสที่ 2 ของป 2562 ครับ สําหรับผม
ถือเปนตัวแทนที่ไดรับมอบหมายมาทําหนาที่บรรณาธิการ 

สอฟ. และคาดหวังวาสมาชิกจะไดรับประโยชนของขอมูลขาวสารที่
อยูในหนังสือฉบับนี้

“เวลาในชีวิตของคนเรามีไมเทากัน บางคนมีมาก บางคน
มีนอย แตทุกคนลวนแลวแตมีเวลาที่จํากัด......และนับถอยหลัง
ลงไปอยูทกุวนิาที” เชนเดียวกนักบัสมาชกิ สอฟ. ทกุคนตองเกษยีณ
อายกุารทํางานจาก กฟน. ภายใตระเบียบ ขอบังคับท่ีมี แตถา
สมาชิกทานใดมีทางเลือกก็อาจจะกําหนดชะตาชีวิตตัวเอง (ลาออก
กอน) ก็ได สิ่งที่ไดกลาวไวขางตนหมายถึง เมื่อสมาชิก สอฟ. เขามา
ทํางานใน กฟน. และไดเขาสูวงจรในการกอหนี้สินเพื่อความมั่นคง
ในชีวิต (กูพิเศษ) เพื่อความจําเปน (กูสามัญ) หรือจะกูเพื่ออะไร
ตาง ๆ  บรรณาธิการอยากใหสมาชิกมีวินัยในการนําเงินที่กูนําไปใช
ใหเกดิประโยชนตอตนเองและบคุคลในครอบครวั ไมอยากใหนาํเงนิ
ในอนาคตไปใชอยางไมถูกตอง เพราะขณะที่เรากูนั้นไดเงินจํานวน
มาก แตการผอนชาํระมรีะยะเวลาท่ีถกูจาํกดั เม่ือเกิดเหตทุีไ่มคาดถงึ
สมาชกิไมมเีงินสาํรองไวจะเกดิปญหากบัสมาชกิเปนอยางมาก หวงัวา
สมาชิกตองสรางวินัยใหแกตัวเองทั้งเรื่องการกูเงินและการฝากเงิน 
เฉพาะสมาชิกนองใหม ๆ ที่เพิ่งเขาทํางานตองพยายามอยากอหนี้
เปนจํานวนมาก เพราะการมีหนี้จํานวนมาก ชีวิตเมื่ออายุมากขึ้น 
ระยะเวลาการทํางานเหลือนอย ชีวิตจะมีแตทุกข มีตัวอยางของพี่ ๆ  
หลายทานใหเหน็แลว สวนสมาชกิทานใดมแีตยอดเงนิฝากหรอืสะสม
ซื้อหุนและไมมีหนี้ก็ขออนุโมทนาดวย ถือวาทานมีชีวิตที่ไมตองทุกข
กับเรื่องเศรษฐกิจ สุดทายนี้ฝากขอคิดที่ดีของหลวงพอปญญา
นันทภิกขุ ใหไวแกสมาชิกดังนี้

“เงิน”  ไมใชใหความสุขเสมอไปนะ
ใหความสุขเมื่อเรารูจักใช
เทานั้นเองแหละ
ถาใชไมเปนก็ยิ่งเปนทุกขใหญ
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ารทํางานในการไฟฟานครหลวง ถึงเวลาหนึ่งก็ตองเตรียมตัว ตองวางแผนวันเกษียณอายุ เตรียมสะสมเงินเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ซื้อหุนเพิ่มในสหกรณออมทรัพยเพื่อรับปนผล ตองออมฝากรายเดือน แคฟงก็ปวดหัวแลวนะ และมักจะ
ไดยินพวกเราบนๆ กันเมื่อพูดถึงการเตรียมออมเงิน

“หาเลี้ยงปากทองทุกวันนี้ก็ยังแทบแย ชักหนาไมถึงหลัง, รอเงินเดือนขึ้นอีกสักหนอยนะ,  รอโบนัสออกปนี้ก็ตั้งใจวาจะ
เก็บออมบางเพื่อใชวัยเกษียณ”    

เมื่อจะเตรียมรับมือกับวัยเกษียณหรือวัยชรา แรกสุดเราตองคิดประเมินตนเองวาตองการใชเงินเทาไหรหลังเกษียณ
ยกตัวอยาง สองสามีภรรยาจะเกษียณพรอมกันในปนี้ พวกเขาสองคนตั้งใจวาเพื่อเปนการประหยัดสุดๆ และจะมีเงินใชไปตลอด
ชีวิต โดยตกลงกันวาจะกินแตขาวกะเพราไขดาวตลอดทั้งสามมื้อทุกวัน

เราคิดราคา ขาวผัดกะเพราไขดาวในปจจุบันจานละประมาณ 50 บาท (นํ้าแข็งนํ้าเปลาฟรี) ทานสามมื้อ/สองคน เงินที่ตอง
จายคาขาวตอวันคือ 300 บาท เดือนละ 9,000 บาท ปละ 108,000 บาท ประมาณสี่ปใชเงินคาขาวผัดกะเพรา 432,000 บาท 
ถาอายุยืนถึง 90 ป ก็ตองจายคาขาวผัดกะเพราอยางเดียวเปนเงินทั้งสิ้น 3,240,000 บาท (สามลานสองแสนสี่หมื่นบาท)  ยังไม
รวมคาน้ําคาไฟ คาเสื้อผาหนาผม คารักษาพยาบาลยามเจ็บปวย ไมไปเที่ยว ไมไปไหนอยูแตบานอยางเดียวนะนี่ ก็ตองใชเงิน
สามลานกวาบาทแลว  เพราะอยางนี้เราจึงตองคิดคํานวณวาเราควรมีเงินหลังเกษียณเทาไหรดี  

คดิงายๆ หากเรามเีงนิสดหลงัเกษยีณสกั 3 ลานบาท เอาฝากสหกรณออมทรัพยฯ จะไดดอกเบีย้เดือนละประมาณ 9,000 บาท  
เงนิ 9,000 บาท อาจไมมากไมมาย แตกม็ากพอทีจ่ะใชอยูใชกนิไดอยางไมมปีญหา หรอืหากมคีวามจาํเปนบางอยางกอ็าจใชเงนิตน
ไดบางนดิหนอยแตตองใชอยางประหยดันะ ทําอยางนีก็้อยูไดถงึอาย ุ 90 ปอยางสบายแลวละ โดยเงินตนสามลานยงัอยูเหมือนเดิม
เปนมรดกใหลูกหลานตอไป 

ถาเพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆ ชาว กฟน. ท้ังหลายอายุเขาหลกัสีแ่ลวกเ็ตรยีมตวัวางแผนการออมเพือ่รับมอืกบัวัยชรากนัไดแลวนะครับ
แตก็ไมจําเปนจะตองถึงวัยหลักสี่ก็รีบเก็บออมแตเนิ่นๆ จะไดไมเหนื่อยกันมากเกินไปนะพี่นอง ..

กินแคขาวผัดกะเพราไขดาว
ยังตองใชเงินลาน

ก

สิทธิพร มีเสถียร
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วติการทาํงานในการไฟฟานครหลวง ผลตอบแทนกคื็อเงนิเดือน หรอืทีส่มยันีน้ยิมเรียกกนัวาพวกมนษุยเงนิเดอืน อยางเราๆ
ทานๆ ทัง้หลาย โดยเฉพาะนองๆ ทีเ่ขามาใหมในการไฟฟานครหลวง ซึง่กต็องใชชวีติอยางไมประมาท  เงนิออมกอนแรกท่ี
ควรจัดสรรแบงเก็บก็คือ เงินออมสําหรับอนาคต พวกเราคงไมมีใครที่อยากจะมีชีวิตยํ่าอยูกับที่มีเงินใชไมพอกับคาใชจาย 

เมื่อเงินไมพอใชก็หนีไมพนที่จะตองไปกูหนี้ยืมสินเขามาใชจาย
สําหรับมนุษยเงินเดือนท่ีกลาวมาดังขางตน เมื่อมีรายรับเขามาก็ควรมีการเก็บออมใหเปนนิสัยและทําใหเปนประจําใหได

ทุกเดือนเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น พวกเรารูไหมวาเงินที่เหลือเก็บรายเดือนอาจจะไมมากมายในแตละเดือน แตเราทําเปนประจําใน
ทุกๆ เดือนอาจเปนจุดกําเนิดของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในชีวิตเราก็ได และชองทางที่สะดวกของพวกเราชาว กฟน. ในการ
ออมเงินก็คือ ออมกับสหกรณออมทรัพยโดยตัดฝากจากเงินเดือนของพวกเราโดยตรงเลย

บางคนอาจจะนึกภาพไมออกวาเงินออมเพื่ออนาคตนี่ใชสําหรับทําอะไรไดบาง
จุดเริ่มตนของการสรางครอบครัวนั่นก็คือการแตงงาน บางคนอาจจะมองวาการแตงงานอาจไมมีความจําเปนแลวในยุค

ปจจุบัน แตตามธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยแลวยังไงก็ตองมีการจัดงานเลี้ยง เชิญญาติ เชิญเพื่อน เชิญผูบังคับบัญชาของ
ทั้งสองฝายใหมารวมเปนสักขีพยานในการครองรักครองเรือนกัน และรวมกินเลี้ยงกันเพื่อเปนเกียรติใหกับทั้งสองฝาย  

นีแ่คคดิเรือ่งเดียวเรือ่งการสรางชีวิตคู คาใชจายก็รออยูแลว ยงัมเีรือ่งราวตามมาอกีมากมายหลงัแตงงาน ตองมีบานเพือ่แยก
ครอบครัวออกมา มีการเตรียมการสําหรับการจะมีบุตร พอมีบุตรก็ตองมีรถ พอลูกโตก็ตองเตรียมเงินไวสําหรับพาเขาโรงเรียน
ใหไดรับการศึกษาที่ดี ตองสงเสียใหเรียนจนจบสามารถเลี้ยงดูตัวเองได

กอนสรางครอบครวันัน้ หากเราไมมกีารจดัเตรียมเงินสํารองเอาไวเลย ถงึเวลากต็องกูหนีย้มืสินเขามาอกี  บางคูเริม่เปนหนี้
ตั้งแตเริ่มจัดงานงานแตงงานกันเลยทีเดียว  เพราะฉะนั้นการเตรียมความพรอมโดยการวางแผนเก็บเงินเอาไวตั้งแตเนิ่นๆ ก็นาจะ
ดีกวานะครับ..

ออมเงิน
                 เพื่ออนาคต

ชี
สิทธิพร มีเสถียร
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ลายๆ คนคงจะคุนเคยกับการใช Line เปนอยางดี บางก็เปนการใช Line สวนบุคคล บางก็ใช Line แบบสรางกลุมเพื่อ
พูดคุยกัน หากมีกวนเพื่อนสนิท ตองการความเปนสวนตัว อยากคุยเฉพาะกลุม Lineเราก็สามารถสรางกลุมเอาไวพูดคุยได

การสราง Line แบบตัวตอตัว หรือแบบกลุม สามารถทําไดโดย 
- เพิ่ม Contacts จากรายชื่อในโทรศัพท หากมีเพื่อนคนไหนใชแอปฯ นี้อยู จะมีสัญลักษณ  Line แสดงใหเห็นและสามารถ

 เพิ่มเปนเพื่อนไดทันที
- QR Code สามารถสแกน QR Code ของเพ่ือนเราเพ่ือเพ่ิมเปนเพ่ือน และสามารถสราง QR Code ของเราเอง 

 เพื่อใชสําหรับใหเพื่อนๆ คนอื่นมาสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนใน LINE
- Shake it! เขยาโทรศัพทมือถือ ใชในกรณีที่ทั้งสองโทรศัพทสองเครื่องอยูดวยกัน เมื่อเขยาเครื่องพรอมๆ กัน ก็สามารถ

 เพิ่มเปนเพื่อนกันได
- Search เราสามารถคนหาเพื่อนไดจาก Line ID  โดยการพิมพ ID ของเพื่อนที่ตองการ
การใช Line กลุมมขีอจาํกัดในเรือ่งจาํนวนเพือ่นทีส่ามารถเชญิเขากลุมไดสูงสุดกลุมละ 499 คน หากเราตองการสือ่สารกับ

เพื่อนมากกวา 500 คน เราอาจจะใชมีวิธีการสรางกลุม Line หลายกลุม หรือใช Line@ แทนการใช Line ปกติ

ห

สุณี เลิศอุดมมงคล สื่อสารฉับไว ไปไกล ทั่วถึง



ทําไมตอง Line@
วัตถุประสงคของการใช Line@ นั้น มีไวสรางความสัมพันธกับ “คูธุรกิจ แฟนคลับ ลูกคา” ใชในเชิงธุรกิจเหมาะสําหรับนํา

มาใชดานการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ และงานลูกคาสัมพันธ เอาไวสื่อสารกับลูกคา ไมวาจะเปนเรื่องการแนะนําองคกร 
การประชาสมัพนัธกจิกรรมขององคกร แนะนาํผลติภัณฑใหม ทําโปรโมชัน่ ใชเปนชองทางติดตอส่ือสารระหวางองคกรกับผูตดิตาม 
รวมไปถึงการสํารวจความคิดเห็นเพื่อหาผลตอบรับ

การใชบญัชี Line@ แบบฟรจีะสามารถใชงานไดบางอยางและมกีารจาํกดัปรมิาณการใชงาน  เชน การสงขอความ (1 ครัง้ 
ตอ 1 สมาชิก = 1 ขอความ) สามารถสงได 1,000 ขอความ/เดือน หรือการโพสตบนไทมไลน สามารถโพสตได 4 ครั้ง/เดือน 
เทานั้น ซึ่งหมายความวา หากในกลุม Line@ เรามีสมาชิกมากกวา 1,000 คน ขอความที่สงไปใหสมาชิกจะสงถึงสมาชิกแค 1,000 
คนเทานั้น  สมาชิกบางคนจะไมไดรับขอความนั้น  และใน 1 เดือนสามารถสงขอความใหสมาชิกเพียง 1 ครั้ง   ซึ่งหากสหกรณ
ใช Line@ แบบฟรี จะไมสามารถสงขอความใหกับสมาชิกไดอยางทั่วถึง เนื่องจากสหกรณมีสมาชิกมากกวาหมื่นคน  ดังนั้นหาก
ตองการใชงานใหครอบคลุมกับความตองการก็ตองใช Line@ ท่ีหลากหลาย และไดปริมาณการใชงานท่ีมากข้ึน จําเปนตองซื้อ
แพ็กเกจรายเดือน (รายละเอียดตาม 1)

สหกรณเล็งเห็นวาการใช Line@ จะเปนประโยชนตอสหกรณและสมาชิก ทําใหสหกรณสามารถสงขอมูลขาวสาร 
ประชาสัมพันธ  และสื่อสารกับสมาชิกไดอยางทั่วถึง  อีกทั้งยังเปนชองทางรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกไดอีกชองทางหนึ่ง 

เมื่อพูดถึงประโยชนแลว อีกมุมหนึ่งตองพูดถึงปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นดวย กลาวคือ Line@ ควรมีกฎ กติกา 
และขอพึงปฏิบัติ เพื่อความเปนระเบียบ เรียบรอย 

ตวัอยางกฎ กตกิา เชน หามนาํเสนอเนือ้หาทกุชนดิทีม่เีนือ้หาละเมดิตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย และพระบรม
วงศานุวงศ,  หามนําเสนอเนื้อหาทุกชนิดท่ีเก่ียวกับการเมือง อันจะกอใหเกิดการแบงฝกฝาย และการโตเถียงและแตกแยกกัน
ในหมูสมาชกิ, หามนาํเสนอเนือ้หาทกุชนดิทีเ่กีย่วกบัสิง่ผดิกฎหมายบานเมอืง ทัง้สินคาและบรกิาร ไมวาจะรปูแบบใดๆ ก็ตาม เชน 
การพนนั ยาเสพตดิ เปนตน,  หามนาํเสนอเนือ้หาทกุชนดิเก่ียวกบัสิง่ลามก อนาจาร และควรอยูในบรรทดัฐานของสงัคมท่ียอมรับได, 
หามนําเสนอเนื้อหาทุกชนิด ที่วากลาวใหราย กระทบกระเทียบแกสมาชิกผูอื่น หรือที่เปนการยุยงใหผูอื่นเกิดความขัดแยงซึ่งกัน
และกัน, หามนําเสนอเนื้อหาทุกชนิดที่ไมตรงประเด็นหรือหัวขอนั้นๆ และไมเกิดประโยชน ขอความซํ้าๆ เขาขายกอกวนใหเปน
ที่รําคาญแกสมาชิกทานอื่นๆ และผูโพสตกระทูหรือขอความหรือรูปภาพพึงใชวิจารณญาณอยางถวนถี่ ระมัดระวัง และรอบคอบ
กอนจะโพสต ซึง่เมือ่โพสตไปแลว หากมกีารฝาฝนผดิระเบียบ ขอบงัคับ ผูโพสตยินดรีบัผลท่ีจะเกดิข้ึนจากการกระทาํน้ัน แมภายหลัง
จะไดดําเนินแกไขหรือลบกระทูแลวก็ตาม

นอกจากนี้ ควรมีขอควรปฏิบัติท่ีใหสมาชิกในกลุม Line@ พึงปฏิบัติ เชน ใชขอความที่สุภาพ มีมารยาท และใหเกียรติ 
ในการพดูคยุโตตอบกบัผูซกัถามในกลุม, อยารบกวนผูอืน่ การสงขอความหรอืรูปภาพแมจะเปนการทกัทายหรอืบอกลา คาํพดูหรอื
รูปภาพเหลานี้จะเดงขึ้นหนาจอและอาจเปนการรบกวนผูอื่น, กอนโพสตหรือลงโฆษณา ควรอานขอกําหนด กฎ กติกา มารยาท 
ในการเขาชม การตั้งกระทู การแสดง และตอบความคิดเห็น 

ในเบ้ืองตน อยากใหพวกเราเขาใจกอนวา Line@ ทาํอะไรไดบาง  และมปีระโยชนกบัพวกเราอยางไร สหกรณฯ มีความตัง้ใจ
ท่ีจะพัฒนางานอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนของสมาชิก  และเห็นวา Line@ นี้จะชวยใหสหกรณสามารถส่ือสารฉับไว (รวดเร็ว 
ทันกาล และทันใจ) ไปไกล (คนที่อยูทางไกลก็สามารถรับทราบขาวสาร) ทั่วถึง (สมาชิกในกลุมไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง)
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วรวรรณ สองพลาย
ผูจัดการทั่วไป

ส

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย

บริการของสหกรณ  
                เพื่อสมาชิก

วัสดีคะ สมาชิกสหกรณทุกทาน สําหรับการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ไดผานพน
แลว สมาชิกทุกทานก็ไดรับเงินปนผล เงินเฉล่ียเรียบรอยแลว หลังจากการประชุมใหญสามัญประจําป คณะกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการ เจาหนาที่ ก็ไดดําเนินงาน สอฟ. ในหลายๆ ดาน ทั้งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก 

ในเงินฝากออมทรัพยเพิ่มพูน (81) จากเดิม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.65/ป เปนรอยละ 3.75/ป และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู
พเิศษทีม่หีลกัทรพัยค้ําประกนั จากเดมิอตัราดอกเบ้ียรอยละ 5.25/ป เปนรอยละ 5.00/ป และมกีารดาํเนนิการอืน่ๆ อีกหลายดาน 
ซึ่งสมาชิกก็คงจะไดรับความพึงพอใจในการดําเนินงานของสหกรณ

สาํหรับสวสัดกิารฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิของสหกรณออมทรพัยฯ ซึง่สหกรณฯ โดยศนูยประสานงาน สอฟ. ไดดาํเนินการ
เรียกเก็บเงินสงเคราะหเพื่อคงสมาชิกภาพ ป 2562  โดยสมาชิกชําระโดยหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย สหกรณฯ หักเงินปนผล 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2562 นั้นเรียบรอยแลว ทุกทานที่เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ แตละกอง ศูนยประสานงาน
สหกรณฯ จะมีใบเสร็จรับเงินยืนยันการชําระเงินสงเคราะหลวงหนาใหกับทุกทาน สําหรับทานใดยังไมไดรับใบเสร็จฯ ฝาย
สวัสดิการและงานฌาปนกิจสงเคราะห ชั้น 2 ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยประสานงานฯ จะสงใบเสร็จรับเงินไปใหทานสมาชิก ณ ที่อยู
ตามที่ทานแจงไวกับสหกรณฯ

ในปจจุบนัน้ี ศนูยประสานงานฯ ยงัมกีารรบัสมคัรสมาชกิในแตละเดอืนตามประกาศของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหฯ  การ
ไดสิทธิเปนไปตามขอบังคับฯ ของแตละสมาคมฯ สําหรับการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหแตละสมาคมฯ มีดังนี้

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) 
  1. รับสมัครสมาชิกปกติ เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อายุไมเกิน 56 ป (เกิดป 2506) 

ชําระเงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 4,500 บาท คาสมัคร 20 บาท และคาบํารุง 20 บาท  รวม 4,540 บาท 
  2. รับสมัครรอบพิเศษ เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อายุ 57 - 60 ป (เกิดในป 2502) 

ผูสมัครตองชําระเงินบริจาคเพิ่มอีกตางหากตามอายุสมาชิก คือ

 
อายุ/ป เงินสงเคราะห/บาท คาสมัคร/คาบํารุง เงินบริจาคเพิ่ม/บาท รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น/บาท

 
 57 4,500    40    4,500    9,040   
 58 4,500    40 9,000 13,540
 59 4,500    40 13,500 18,040
 60 4,500    40 18,000 22,540



10 มั่นคง  ชวยเหลือ  บร�การ

ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐที่มีตราประทับของโรงพยาบาล, โรงพยาบาล กฟน.สามเสน หรือสถานพยาบาล
ทุกเขต

สสอร. สมาชิกจํานวน 53,319 คน  อัตราการจาย/ศพ  11.20 บาท  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ.) 
สส.ชสอ. รับสมัครรอบพิเศษอายุ 57 - 65 ป (เกิดในป 2497) เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2562 ผูสมัคร

ตองชําระเงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 4,800 บาท คาสมัคร 20 บาท และคาบํารุง 20 บาท  รวม 4,840 บาท  ชําระเงินบริจาค
เพิ่มอีกตางหากตามอายุสมาชิก คือ 

   พ.ศ.เกิด เงินสงเคราะห/บาท คาสมัคร/ เงินบริจาคเพิ่ม/บาท รวมจํานวนเงิน 
 
 อายุ/ป

   คาบํารุง   ทั้งสิ้น/บาท
  57 2505 4,800 40    4,800    9,640   
  58 2504 4,800 40 9,600 14,440
  59 2503 4,800 40 14,400 19,240
  60 2502 4,800 40 19,200 24,040
  61 2501 4,800 40    24,000 28,840
  62 2500 4,800 40 28,800 33,640
  63 2499 4,800 40 33,600 38,440
  64 2498 4,800 40 38,400 43,240
  65 2497 4,800 40    43,200 48,040

สมาชิกจะตองเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) กอน
และใบรับรองแพทยจะตองเปนแบบที่สมาคม สส.ชสอ. กําหนดเทานั้น 
สส.ชสอ.  สมาชิกจํานวน 285,322  คน  อัตราการจาย/ศพ  2.103 บาท
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)
1.  รับสมัครสมาชิกปกติ เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อายุไมเกิน 50 ป (เกิดป 2512) ชําระเงิน

สงเคราะหลวงหนา จํานวน 4,800 บาท คาสมัคร 30 บาท และคาบํารุง  30 บาท  รวม 4,860 บาท 
2.  รับสมัครรอบพิเศษ เปดรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อายุ 51 - 60 ป (เกิดในป 2502) ผูสมัครตอง

ชําระเงินบริจาคเพิ่มอีกตางหากจากปกติ ตามอายุสมาชิก คูณ 200 บาท (อายุ x 200) 

สมัครดวน **อายุ 57 - 60 ป** สสอค. จะรับสมัครแคภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทานั้น

3.  รับสมัครรอบพิเศษ เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป อายุ 51 - 56 ป (เกิดในป 2506) ผูสมัคร
ตองชําระเงินบริจาคเพิ่มอีกตางหากจากปกติ ตามอายุสมาชิก คูณ 200 บาท (อายุ x 200) 

 สมาชิกจะตองเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) กอน
 สสอค. สมาชิกจํานวน 291,425 คน  อัตราการจาย/ศพ  2.055  บาท 
ทั้งนี้ ทั้ง 3 กอง เปดรับสมัครสมาชิกสมทบที่เปนบิดา มารดา คูสมรส และบุตร ดวย
 “ในการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ทั้ง 3 กอง สมาชิกตองมาดวยตนเองเทานั้น”
ทั้งนี้ ศูนยประสานงานสหกรณ กฟน. จะตองปฏิบัติตามกรอบและเงื่อนไขการรับสมัครตามประกาศของทั้ง 3 สมาคมฯ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทั้ง 3 กอง ไดเปดรับสมาชิกรอบพิเศษ เพื่อเปดโอกาสใหกับสมาชิกที่มีอายุสูงมาสมัครเปน



สมาชิกได ทั้งนี้ ตองเพิ่มเงินบริจาคใหกับสมาคมฯ เพื่อบริหารความเสี่ยงเรื่องอายุสมาชิก 
อยางไรก็ตาม ผลประโยชนที่สมาชิกหรือทายาทผูรับประโยชนของสมาชิกจะไดรับเงินสงเคราะหในการเสียชีวิตทุกกรณี 

ไมตํ่ากวา 600,000 บาท ซึ่งทายาทผูรับประโยชนของสมาชิกของศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย กฟน. ที่เสียชีวิตไปแลว
หลายทานก็ไดรับเงินสงเคราะหในจํานวนเงินดังกลาวทุกทาน ซึ่งสามารถชวยเหลือในการดํารงชีพกับครอบครัวสมาชิก เปนทุน
การศึกษาใหลูกๆ เปนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งชวยเหลือครอบครัวไดเปนอยางมาก ทายาทผูรับประโยชนไดเงินจริง จะ
เห็นไดจากสหกรณฯ มีการประชาสัมพันธใหสมาชิกไดรับทราบขาวสารการรับเงิน ผูรับผลประโยชน และความรูสึกที่ไดรับเงิน
จากสมาคมฯ โดยศูนยประสานงานสหกรณฯ เปนผูประสานรับเงินให และผูรับประโยชนหรือทายาทไมทราบวาเปนเงินกอน
สูงมากถึง 600,000 บาท  ซ่ึงทายาทผูรับประโยชนบางทานดีใจจนรองไห ที่สมาชิกที่เปนบิดา มารดา ไดเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห และมเีงนิกอนนีไ้วใหกับตนเอง ซ่ึงทายาทผูรับประโยชนน้ีก็ไดขอบคณุสหกรณฯ ทีจั่ดใหมสีวสัดิการทีด่แีบบนี้
ใหกับสมาชิกสหกรณออมทรัพย

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหฯ กลุมสหกรณออมทรพัยนัน้ มีกลุมอาชีพ 7 กลุมอาชพี ไดกอตัง้มาตัง้แตป 2554 จนถึงปจจุบัน 
เปนเวลา 8 ปกวาแลว  มีสํานักงานสมาคมฯ 7 กลุมอาชีพที่รวมกันสรางเปนอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยไทย เปนศูนยกลางการทํางานของสมาคมฯ ทั้ง 7 สมาคม เพื่อสรางความมีศักยภาพในการบริหารจัดการของสมาคมฯ
เพื่อเปนสวัสดิการใหกับสมาชิกและครอบครัว สมาชิกสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศมีจํานวนมากถึง 3 ลานกวาคน สามารถเปน
หลักประกันที่ม่ันคงใหกับทายาทสมาชิกได ซึ่งจะเห็นไดวาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทยมีความเขมแข็ง 
มั่นคง และยั่งยืน และสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทุกทาน 

สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย จึงถือเปนสวัสดิการที่ดีอยางหนึ่งเพื่อใหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยไดมคีวามมัน่คงในการดาํรงชวีติ ทัง้สามารถชวยเหลอืครอบครวัสมาชกิเพือ่ใชในการดาํรงชีพตอไปได  หากสมาชิกมีภาระ
หนี้มาก อาจนํามาชําระหน้ีสมาชิกได ไมเปนภาระใหกับลูกหลานในอนาคต  การเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ นั้น
ถือเปนการชวยเหลือกันระหวางสมาชิก ทําให เปนสังคมที่มีความเอื้ออาทรตอกันของสมาชิกอีกดวย สหกรณฯ หวังเปนอยางยิ่ง
ที่สมาชิกทุกทานจะมาสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ เพื่อเปนสวัสดิการแกตัวสมาชิกเองและครอบครัว

                                                                                        
วรวรรณ  สองพลาย

อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทย   
เครดิตภาพจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2562
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สหกรณออมทรัพยฯ รวมกับสหภาพแรงงาน พัฒนาโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟานครหลวง
ต.บอโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ประวัติและความเปนมาโดยยอ
โรงเรยีนบานโคกคลาย เปนโรงเรยีนทีห่นวยตาํรวจตระเวนชายแดนรบัผดิชอบ

การเรียนการสอน  หองเรียนเปนแบบชั่วคราว หลังคามุงจาก ดวยมติคณะกรรมการ 
จากการออกสํารวจพื้นที่ในถ่ินทุรกันดาร พบวา หมูบานโคกคลาย อําเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก ชาวบานมีฐานะยากจน ขนแคน ระหวางสํารวจพื้นที่ไดถูกเพงเล็ง
จากผูนาํชมุชนซึง่เปนพืน้ทีส่ชีมพ ูแตดวยความมุงมัน่ของคณุไพศาลฯ ก็มิไดเกรงกลัว
ตออิทธิพลใดๆ เดินหนาแนวแนในการสรางแสงสวางแหงปญญาแกเด็กๆ ที่ยากไร
และขาดแคลนเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณท่ีต้ังไว ในที่สุดจึงตัดสินใจกอสราง  
ณ หมูบานโคกคลาย  ต.บอโพธิ ์ อ.นครไทย  จ.พษิณโุลก โดยเริม่โครงการตัง้แตเดอืน
ธันวาคม 2524 เปนตนมา และการกอสรางไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 
2525 แลวเสร็จสมบูรณในเดือนกรกฎาคม 2525 สมดั่งเจตนารมณที่ตั้งไวและไดขอ
อนุมัติอยางเปนทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ ใชชื่อ “โรงเรียนสหภาพแรงงาน
การไฟฟานครหลวง” แบบถาวร

โรงเรยีนสหภาพแรงงานการไฟฟานครหลวง สอนชัน้เดก็เลก็ 3 ขวบ - ประถม
ศกึษาปท่ี 6 นกัเรยีน จาํนวน 47 คน ขาดแคลนงบประมาณทกุดาน ผูปกครองมอีาชพี
รับจาง และทํานาขาว ซึ่งนักเรียนในความดูแลของทางโรงเรียนนั้นลวนแลวแต
มาจากครอบครัวฐานะยากจน 

14 มั่นคง  ชวยเหลือ  บร�การ



ขอแสดงความยินดีกับนายไพบูลย แกวเพทาย รองประธานสหกรณฯ
ที่ไดรับการเลือกตั้งเปน กรรมการบริหารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

15มั่นคง  ชวยเหลือ  บร�การ



การประชุมสัมมนานโยบายประจําป 2562
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บวาเปนเรื่องท่ีนายินดีสําหรับประเทศไทย ที่กระทรวงสาธารณสุขในยุคนี้ซึ่งนอกจากแสดงความกลาหาญในการ
ยกเลิกไขมันทรานส ยังมีบทบาทอันสําคัญท่ีจะทําหนาท่ีประวัติศาสตรในการปลดล็อกกัญชาเพ่ือใหใชไดใน
ทางการแพทย

ซึ่งขณะน้ีอยูในมือของสภานิติบัญญัติแหงชาติและคณะกรรมาธิการฯ วาจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรทาง
การสาธารณสุขไดมากนอยเพียงใด?

โดยในขณะนี้ไดมีผูปวยจํานวนมากแอบใชกัญชาเพื่อรักษาโรคของตัวเองและคนในครอบครัว ทั้งๆ ที่ผูปวยเหลานี้ตางก็มี
ความวิตกกังวลในคุณภาพของกัญชาที่แอบใชกันอยูทั้งสิ้น เพียงแตวาจําเปนตองใช จําเปนตองซื้อ เพราะดีกวาไมมีใหใช

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูปวยที่มีการแอบใชกันมากที่สุดในเวลานี้คือ “ผูปวยโรคมะเร็ง” !!!!
ขาวดีที่ผูปวยไดรับขอมูลจากโลกสังคมออนไลนอยางตอเนื่องวา “มีผูปวยโรคมะเร็งหายปวยจากการใชกัญชา” ซึ่งกลาย

เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหผูปวยโรคมะเร็งแอบใชกัญชามากที่สุดอยูในขณะนี้
เพราะไมวาสรรพคุณของกัญชาท่ีวาทําใหนอนหลับ, ลดอาการปวด, ทําใหเจริญอาหาร, ทําใหผอนคลายลดความเครียด 

สรรพคณุเหลานีอ้าจจะสามารถทดแทนดวยยาอยางอ่ืนได
แตที่ผูปวยโรคมะเร็งจํานวนมากที่ตองมาแอบใช

กัญชาถึงขั้นยอมเสี่ยงคดีอาญาหรือยอมเสี่ยงที่จะมีอาการ
ตอจติประสาท หรอืแมแตกลาทีจ่ะใชทัง้ๆ ทีม่ขีอสงสยัเรือ่ง
คุณภาพของกัญชา เพราะผูปวยโรคมะเร็งเหลานั้นหวังผล
ไปไกลกวานัน้คอืเชือ่วา “กญัชาจะชวยรกัษาโรคมะเรง็” ได 

“ใชนอยไมหาย ใชมากไมตาย” คือคําเชิญชวนของ
พอคานํ้ามันกัญชาสกัดรายใหญที่สุดรายหนึ่งที่ขายใตดิน
กนัอยางเอกิเกรกิ เพราะถาผูปวยใชกัญชาตามคําเชิญชวน
อยางนั้นก็ยิ่งทําใหพอคานํ้ามันกัญชาขายดีเปนเทน้ําเททา 
รํ่ารวยกันอยางมหาศาล

“นํ้ามันกัญชา” ท่ีมีการแอบใชใตดินกันอยูในขณะนี้ คือการใชกัญชาอัดแทง เอามาละลายสารสําคัญใหออกมาดวย
เอทานอล 95 - 98% แลวกรองกากกัญชาออกไป จากนั้นก็ตมแอลกอฮอลที่ละลายสารสําคัญของกัญชาออกมาดวยหมอหุงขาว
หรอืดดูขีึน้มาอกีนดิคอืใชหลอดแกวทดลอง ตมโดยใชเตาไฟฟาหรอืหมอหงุขาวเพือ่ใชความรอนเพือ่ไลแอลกอฮอลออกไปจนเกอืบ
หมดจนเหลือเพียงนํ้ามันสีดํา หลังจากน้ันของเหลวนํ้ามันที่เหลืออยูพอจะเทออกได ก็มีนําไปใสถวยเล็กๆ เพื่อไปไลแอลกอฮอล
ขั้นสุดทายในเตาอุนถวยกาแฟ จนเหลือแตนํ้ามันเหนียวขนคลายยางมะตอยในอุณหภูมิปกติ เมื่อจะนํามาใชงานก็ตองนํามาอุน
อกีครัง้ใหพอเหลวตวั และบางคนกผ็สมกบัน้ํามนัชนิดอ่ืน เชน นํา้มนัมะพราวหรอืนํา้มนัมะกอก เพือ่ใหเหลวตวัสะดวกในการใชงาน

วิธีการนี้คนทั่วไปก็สามารถทําไดไมยาก เพียงแคเปดยูทูปทําตามเมื่อคนคําวา “Rick Simpson” (ริค ซิมสัน) ผูจุดประกาย
ใหคนทั่วไปสกัดกัญชาเองไดงายและสะดวก ถาไมถูกจับกุมติดคุกติดตะรางไปเสียกอนจากกลิ่นกัญชาที่คลุงตลบอบอวลไปทั่ว
ระหวางการสกัดเพื่อใหไดนํ้ามันกัญชาออกมา

สถานการณของประเทศไทยในเวลานีพ้บวามคีวามตองการใชกญัชาในทางการแพทยมากขึน้น้ัน กย็ิง่ทาํใหสารสกดัในนํา้มนั
กัญชามีไมเพียงพอ และคุณภาพที่ไดก็เจือจางลงไปมาก 

พอคาบางรายมกีารใชกากกญัชามาสกดัซํา้หลายๆ รอบเพือ่ประหยดัตนทนุ บางรายผสมนํา้มนัมะพราวไปในสดัสวนทีม่าก
จนทําใหสารสําคัญยิ่งนอยลงไปอีก ไมตองพูดถึงการเรงสกัดดวยอุณหภูมิสูงๆ หรือไมควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเปนผลทําใหสารสําคัญ
หายไปกับแอลกอฮอลที่ระเหยออกไปดวย 

เสียดายผูปวยมะเร็ง
ที่แอบใชนํ้ามันกัญชา ไมไดอาน!?

นั



ที่กลาวมาขางตนนี้ ขอใหผูแอบใชนํ้ามันกัญชาทั้งหลายโปรดสังเกตผลิตภัณฑนํ้ามันกัญชาที่แอบใชกันอยูในขณะนี้วา
เหลวตัวมาก ไมเหนียวขนเหมือนยางมะตอย และมีกลิ่นกัญชาเจือจางมาก

แตกอ็กีนัน่แหละ เนือ่งจากกญัชาเปนสิง่ผดิกฎหมาย ผูแอบใชกญัชาสวนใหญไมเคยเหน็ของเปรยีบเทยีบวาสนิคาทีม่คีณุภาพนัน้
เปนอยางไร ทําใหพอคาขายนํ้ามันกัญชาจะขายในราคาเทาไหรก็ได เจือจางเทาไหรก็ได สารสําคัญจะเหลือเทาไหรก็ได และอาจ
มีการปนเปอนสิ่งแปลกปลอมอยางอื่นไดดวย เนื่องจากกัญชาเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งผูครอบครอง ผูเสพ ดังนั้นจึงไมมีองคกรใด
ที่จะสามารถชวยตรวจสอบคุณภาพกัญชาใหผูปวยไดเลย

นั่นหมายความวาผูปวยโรคมะเร็งนอกจากจะตองซื้อสารสกัดกัญชาที่แพงมหาศาลแลว ยังอาจไดของคุณภาพตํ่าดวย และ
บางครั้งก็คิดวาไดสินคาราคาไมแพง แตนํ้ามันกัญชาท่ีไดกลับเจือจางมาก  ทําใหตองใชนํ้ามันกัญชาในปริมาณท่ีมากกวาคนอื่น
ทั้งโลก และนี่คือเหตุผลวาทําไมถึงไดตองเปนสโลแกนของพอคาขายนํ้ามันกัญชาบางรายวา “ใชนอยไมหาย ใชมากไมตาย”

อันที่จริงถาพอคานํ้ามันกัญชาจะรํ่ารวยมากเทาไหรก็เรื่องหนึ่ง เพราะเปนเรื่องความพึงพอใจของผูแอบซื้อและผูแอบขาย 
และเจาหนาท่ีตาํรวจยคุนีก้มี็มนษุยธรรมเพราะสงสารเหน็แกผูปวยจึงไมจบักมุ ปรากฏการณทีเ่กดิข้ึนนีก้เ็พราะเชือ่วาการใชนํา้มนั
กัญชาอาจทําใหผูปวยโรคมะเร็งหายปวยไดจริง

แตขาวรายที่ไมคอยไดยินความจริงอีกดานหนึ่งคือ มีผูปวยโรคมะเร็งที่แอบใช “นํ้ามันกัญชา” เสียชีวิตไปแลวจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอยางยิง่คนทีใ่ชนํา้มนักญัชาเปนยาเดีย่ว ทีค่ดิวาจะสามารถเปนยารักษาโรคมะเร็งดวยการใชนํา้มนักญัชาเพยีงอยางเดยีว
โดยไมตองทําอยางอื่นเลย

เพราะแมวาการทดลองในหลอดทดลองจะพบวาสารสกดัของกญัชาจะสามารถทาํใหเซลลมะเรง็ฝอตวัและตายได หรอือาจ
จะทําใหเกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งในสัตวทดลองได แตก็ไมไดแปลวาจะสามารถนํามาใชกับมนุษยไดเสมอไป 
เพราะผลขางเคียงของสารสกัดกัญชานั้นกลายเปนขอจํากัดสําคัญที่จะนํามาใชในมนุษยได

โดยเฉพาะฤทธิ์ของสาร THC ที่อยูในกัญชานั้นมีรายงานในประเทศสวิตเซอรแลนดเมื่อป พ.ศ. 2540 วามีผูปวย 4 ราย
ไดรับผลรายในการออกฤทธิ์ทางจิตประสาท อีกท้ังยังทําใหเกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารจากการรับประทานผักสลัด
ราดนํ้ามันกัญชง ซึ่งมีสารออกฤทธิ์กลุมแคนนาบินอยด กลุมเดียวกันกับกัญชา [1] 

ผลขางเคยีงของสารแคนนาบินอยดในกัญชงและกญัชาเปนตัวออกฤทธ์ินัน้ ยงัมปีรากฏในรายงานกรณศีกึษาดานโรคมะเรง็
ในวารสาร Case Reports in Oncology เมือ่ป พ.ศ. 2556 วาเมือ่มกีารใชนํา้มนักญัชงในเด็กวัย 14 ป ซึง่ปวยเปนมะเรง็เม็ดเลือดขาว 
ปรากฏวาน้ํามันกัญชงสามารถทาํใหโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวลดลงไดอยางมนียัสําคญั แตในทายทีส่ดุเด็กคนดงักลาวนีก้ลับเสียชีวติ 
ดวยภาวะทางเดินอาหารทะลุ (bowel perforation) [2], [3]

ทั้งนี้ สารในกลุมแคนนาบินอยดที่มีทั้งในกัญชาและกัญชงมีผลขางเคียงอยูหลายประการ ไดแก ทําใหหัวใจเตนเร็ว ความ
ดันโลหิตตก ตาแดง หลอดลมขยายตัว กลามเนื้อคลายตัว [4] [5] และโดยเฉพาะอยางยิ่งที่มองขามไมไดเลยคือ ผลขางเคียงทําให
“ลดการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร” [6]

ดังนั้น ประโยคที่วา นํ้ามันกัญชา “ใชมากไมตาย” นั้น อาจจะไมใชเรื่องจริงเสมอไป !!!
อยางไรก็ตาม ผูปวยที่หายปวยจากโรคมะเร็งโดยใชนํ้ามันกัญชานั้นก็มีอยูจริงในโลกใบนี้ แตคนเหลานั้นเกือบทั้งหมดผาน

กระบวนการรักษาอยางอื่นมาแลว หรือไมก็มีการบูรณาการหลายศาสตรเขามารวมในการรักษาดวย
ผูปวยโรคมะเร็งจํานวนหนึ่งท่ีผานการคีโมบําบัดแลวเมื่อใชสารสกัดกัญชาก็มีอาการดีขึ้น ลดการอาเจียน ลดอาการปวด 

รับประทานอาหารได นอนหลับ ลดความเครียด เมื่ออาการเหลานี้ลดลงจึงทําใหหายปวยได
ผูปวยโรคมะเร็งอีกจํานวนหนึ่งที่ตัดสินใจใชแพทยทางเลือก ท่ีใชการบูรณาการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 

ทั้งการลางพิษ, ควบคุมอาหาร, ใชสมุนไพรอยางอื่นรวมดวย เมื่อใชกัญชาก็ทําใหเจริญอาหาร ลดอาการปวด ลดความเครียด จึง
ทําใหประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้น

ยกเวนกรณีของโรคมะเร็งสมองท่ีดูเหมือนจะมีขาวดีจากกรณีศึกษาวาสารสกัดจากกัญชามีโอกาสท่ีจะชวยลดมะเร็งสมอง
ไดกาวหนามากกวาโรคมะเร็งชนิดอื่นในขณะนี้ [7], [8]

แตเฉพาะสรรพคุณยาในยุคปจจุบันที่มีการจดสิทธิบัตรวาสารสําคัญในกัญชาวาชวยลดอาการปวด, ทําใหนอนหลับ, เจริญ
อาหาร, ลดอาการเครียด, ฯลฯ สรรพคุณเหลานี้เปนสิ่งที่ชาวเอเชียซึ่งเปนตนกําเนิดในการใชกัญชานั้นรูมานานมากแลวนับหลาย
พันป ไมใชเรื่องใหมอะไรเลย
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ดตูวัอยางของศพัทคาํวา “กญัชา” ของไทยนัน้เดิมสะกดวา “กนัชา” ซึง่อานออกเปนภาษาองักฤษแบบเดียวกนัวา “Ganja” 
ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาสันสกฤตของประเทศอินเดีย โดยคําวากัน (Gan) แปลวา ความคิดหรือจินตนาการ และคําวา ชา (Jaa) 
มีความหมายวา การเกิด ผลผลิต รวมความแลว กันชามีความหมายวา “ความคิดหรือจินตนาการกวางไกล”

ทั้งนี้ การใชกัญชาในทางการแพทยจากอายุรเวทของอินเดียเมื่อ 3,000 - 4,000 ปที่แลว ตกทอดและพัฒนามาจนเปน
ตํารับยาในแพทยแผนไทยมาถึงปจจุบัน

แมแตคําวา “กะหรี่กัญชา” ซึ่งคนไทยนํามาใชเรียกดอกตัวเมียกัญชานั้น แทที่จริงก็มาจากรากศัพทคําวา กะหรี่ (Curry) 
ก็มาจากประเทศอินเดียที่แปลวา “แกง” หรือแกงกะหรี่ เพราะชาวอินเดียนํากัญชามาใชใสแกงกะหรี่เพื่อทําใหรสชาติดีขึ้น [9] 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชดอกกัญชาจะใชคูกับเครื่องเทศในแกงของอินเดีย

สอดคลองกับการใชกัญชาเปนสวนหนึ่งของยาตํารับของการแพทยแผนไทย ซึ่งลักษณะตํารับยานี้จะมีสมุนไพรหลายชนิด
มาผสมรวมดวยเพือ่ลดฤทธิอั์นเปนผลเสยีของกญัชาได โดยเฉพาะอยางยิง่ตาํรบัยาทีเ่ขากญัชานัน้ไมไดมกีารสกดัสารสาํคญัออกมา
เหมือนยาในยุคปจจุบัน ผลขางเคียงจึงไมรุนแรงเหมือนยาที่ออกมาในรูปของสารสกัดกัญชาที่เปนยาเดี่ยว

แตขอเดนของยาทีไ่ดจากการสกดัสารกญัชาเปนยาเดีย่วในยคุปจจบุนัคอื สามารถกาํหนดปรมิาณยาของสารสาํคัญได และ
มีผลงานวจิยัในหลอดทดลองมากขึน้วาสาร THC และ CBD มสีวนชวยทาํใหเกดิการตานการสรางหลอดเลือดใหมของเซลลมะเรง็
หลายชนิด และทําใหเซลลมะเร็ง
บางชนดิฝอตายได  ซึง่ถาไมสกดัออกมา
ไดสารสําคัญอันเขมขนก็ไมมีทางจะรู
ความลับในเรื่องนี้ได

โดยเฉพาะงานวจิยัทีท่กุคนควร
จับตาและเฝารอเพราะอาจจะเปน
ความหวังของคนไทยทั้งประเทศ คือ
ผลการวิจัยของวิทยาลัยเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการใชสาร
สกัดกัญชาเพื่อทดลองกับหนูทดลอง
ที่ถูกกระตุ นทําให  เป นโรคมะเร็ง
ทอนํา้ด ีซึง่เปนมะเร็งท่ีเกิดข้ึนในภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
ประเทศไทยมากที่สุด และโอกาส
รอดชีวิตจากวิธีการแพทยแผนปจจุบันยังอยูในระดับตํ่า

ดงันัน้ งานวิจยัของวิทยาลยัเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัรงัสติ ซึง่ประสบความสาํเรจ็ในหลอดทดลองมาแลวในการใชสารสกัด
ของกัญชา THC เปนผลทําใหเซลลมะเร็งทอนํ้าดีจากผูปวยโรคมะเร็งฝอตายลง ดังนั้นหากการทดลองในหนูทดลองเปนไป
ในทศิทางเดยีวกัน กจ็ะทําใหคาํนวณกลบัมาเพือ่ทําใหรูปรมิาณยาทีเ่หมาะสมท่ีใชวจิยัในมนษุยใหอยาง “มคีณุภาพ มปีระสทิธภิาพ 
และมีความปลอดภัย”

ประเด็นปริศนาของกัญชาที่หลายคนยังเฝารอคําตอบคือ ปริมาณการใชเพื่อใหเกิดความปลอดภัยนั้นจะไปถึงขั้นรักษาโรค
มะเรง็ใหไดอยางมีประสทิธภิาพไดหรอืไม หรอืความปลอดภยัจะไปไกลสดุคอื การลดผลขางเคยีงของการรกัษาโรคมะเรง็ดวยการ
คีโมบําบัด ทําใหเจริญอาหาร นอนหลับ ลดอาการปวด ฯลฯ นั่นคือสิ่งที่ผูปวยทุกคนเฝารอความหวังอยู

อยางไรก็ตาม สารสาํคญัอยาง THC ทีส่กดัออกมาจากกญัชามผีลเสยีอยูหลายดาน เปนผลทาํใหมนษุยใชไดในปรมิาณอยาง
จํากัด ดังนั้นผลงานวิจัยสวนใหญในโลกใบนี้ที่จะถึงขั้นใชกัญชารักษาโรคมะเร็งในมนุษยจึงยังไมคืบหนาเทาที่ควร

แตกไ็มไดหมายความวาจะหมดหวงัเสยีทเีดยีว เพราะเมือ่ยอนกลับไปในรายงานขาวของ MGR Online เมือ่วนัท่ี 11 สงิหาคม 
2559 ของผูปวยโรคมะเรง็ตบัรายหนึง่ในประเทศไทยซึง่ไมเขาสูกระบวนการรกัษาในแพทยแผนปจจบุนัเลย สามารถหายปวยจาก
โรคมะเรง็ดวยการกินยอดกัญชาวนัละ 2 ชอ ตมกับนํา้รอนดืม่วนัละ 2 ครัง้ พอใหนอนหลบัไดและเจรญิอาหาร แลวควบคุมอาหาร
งดเนื้อสัตว กินผักและโปรตีนจากพืช ผลปรากฏวาผูปวยรายนี้มีอาการดีขึ้นเปนลําดับ และหายปวยจากโรคมะเร็งไดในที่สุด [10]
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ยอดกัญชาวันละ 2 ชอนั้น นับเปนปริมาณสาระสําคัญของกัญชาที่นอยมากเมื่อเทียบกับนํ้ามันกัญชา หากขาวที่ปรากฏนี้
เปนจรงิยอมแสดงใหเหน็วาอาจไมจาํเปนตองใชสารสกัดกัญชาในปริมาณทีม่ากใหมผีลตอจิตประสาทรุนแรงเสมอไป แตการใชใน
ปรมิาณทีน่อยพอใหหลบัได ลดความเครยีด และทาํใหเจริญอาหารควบคูไปกบัการควบคมุอาหารอาจเปนความหวงัสาํหรบัผูปวย
โรคนี้ก็ได ซึ่งจะตองวิจัยหรือเก็บกรณีศึกษาเพิ่มเติมตอไป

ทัง้นี ้ในหลกัสตูรวถิชีวีาเวชศาสตร รุน 1 และ 2 ซึง่จดัโดยสถาบนัแพทยแผนบรูณาการและเวชศาสตรชะลอวยั มหาวทิยาลยั
รังสิต ไดเคยเชิญผูที่เคยปวยเปนโรคมะเร็งแลวหายปวยไดโดยไมไดใชการรักษาโดยแพทยแผนปจจุบันมาใหนักเรียนสัมภาษณ 
พบวาผูปวยโรคมะเร็งเหลานั้นหายปวยไดดวยการบูรณาการลางพิษควบคูไปกับการควบคุมอาหาร โดยไมตองอาศัยกัญชาเลย

เชนเดียวกับการรักษาโดยใชแพทยแผนปจจุบัน หรือแมแตการรักษาตามตํารับยาของแพทยแผนไทย ก็ยังปรากฏวามีอีก
หลายกรณีที่ผูปวยโรคมะเร็งหายปวยไดโดยไมตองใชกัญชาดวยเชนกัน

ดงันัน้ คาํกลาวทีว่า นํา้มนักญัชา “ใชนอยไมหาย” กอ็าจจะไมจรงิเสมอไป เพราะแทท่ีจรงิขึน้อยูกบัวาใชกญัชาเพือ่เปาหมาย
อะไร และบูรณาการกับการรักษาศาสตรอื่นๆ อยางไร !!!

สอดคลองกับการใชกัญชาในตํารับยาของการแพทยแผนไทยนั้นจะใชกัญชาในปริมาณที่ไมมากนัก และถาจะใชกัญชาเขา
ในตํารับยาแลวก็พบวามีการใชยาถายและไลลมรวมดวย ดังเชน พิกัดยาที่เรียกวา “ตรีกฏก” ซึ่งประกอบไปดวยสมุนไพร 3 ชนิด
คือ พริกไทย, ขิงแหง และดีปลี

ในพระคัมภีรสรรพคุณ (แลมหาพิกัต) ในตําราแพทยศาสตรสงเคราะห ซึ่งเปนตําราแพทยแผนไทยฉบับหลวง ซึ่งถือไดวา
เปนหนังสือตําราแพทยเลมแรกของไทยที่ครบถวนสมบูรณแบบและเปนทางการ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหประชุมคณะแพทยหลวง ดําเนินการชําระสอบเทียบตํารับคัมภีรแพทยที่ใชกันมาแตโบราณใหถูกตอง
ตั้งแต พ.ศ. 2413 หรือเกือบ 150 ปที่แลว ไดกลาวถึงสรรพคุณ “ตรีกฏก” เอาไวความตอนหนึ่งวา :

“พริกไทย ๑ ขิงแหง ๑ ดีปลี ๑ ทั้ง ๓ นี้ระคนกันเขาจึงชื่อวาตรีกฏก แปลวาของเผ็ด ๓ สิ่ง ถาผูใดไดบริโภคอาจระงับโรค
อันบังเกิดแตลม แกดีแลในเสมหะในกองสมุฏฐาน ตามธาตุฤดูและอายุสมุฏฐานนั้นแล” [11]

ซึง่สมุนไพรเหลานีง้านวจิยัยคุใหมคนพบวาจะชวยทาํใหเกดิการเคลือ่นไหวของลาํไสและชวยลดลมในระบบทางเดนิอาหาร 
ซ่ึงวธิกีารนาํกญัชาเขากบัพกิดัยา “ตรกีฏก” นีจ้งึเทากบัเปนการลดผลเสียของการใชกญัชาทีม่าทราบกนัในยคุปจจุบันวามีผลเสยี
ตอระบบทางเดินอาหารได

กรณีตัวอยางของตรีกฏกท่ีใชคูกับกัญชานี้จึงยอมแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาไทยในอดีตที่มีความชาญฉลาดในการใชกัญชา
มาหลายรอยปแลว ซึ่งยังไมมีใครทราบวาอีกกี่รอยปกวาที่งานวิจัยของยาฝรั่งจะไลตามทันความลึกซึ้งของภูมิปญญานี้ได

ตวัอยางเชน ยาขนานหน่ึงท่ีปรากฏอยูใน “ตาํราพระโอสถพระนารายณ” ซึง่กลาวถงึตาํรบัยาทีม่กีารเขากญัชาช่ือวา “ยาศขุ
ไสยาศน” เปนยาขนานลําดับที่ 44 ซึ่งทําใหสบายตัว นอนหลับสบาย และเจริญอาหาร มีรายละเอียดดังนี้

“ยาศุขไสยาศน ใหเอาการบูรสวน ๑ ใบสเดา ๒ สวน สหัสคุณเทศ ๓ สวน สมุลแวง ๔ สวน เทียนดํา ๕ สวน โกฏกระดูก ๖ 
สวน ลกูจันทน ๗ สวน ดอกบุนนาค ๘ สวน พริกไทย ๙ สวน ขิงแหง ๑๐ สวน ดีปลี ๑๑ สวน ใบกนัชา ๑๒ สวน ทําเปนจุณ ละลาย
นํ้าผึ้ง เมื่อจะกินเศกดวยสัพพีติโย ๓ จบ แลวกินพอควร แกสรรพโรคทั้งปวงหายสิ้น มีกําลัง กินเขาได นอนเปนศุขนักแล” [10]

ยาอกีขนานหนึง่ลาํดบัที ่43 ใน “ตาํราพระโอสถพระนารายณ” ชือ่ “ทพิากาศ” ซ่ึงแก “สารพัดท้ังหลายอนัใหระสํา่ระสาย” 
คือ ใชแกความไมสบายทุกอยาง โดยเฉพาะที่ทําให “กินเขา (กินขาว)” ไมได นอนไมหลับ ตกเลือด ตกหนอง ลงแดง ตามที่บันทึก
ไวในตําราดังนี้

“ยาทิพากาศ ใหเอายาดํา เทียนดํา ลูกจันทน กระวาน พิมเสน สิ่งละสวน การบูร ๔ สวน ฝน ๘ สวน ใบกันชา ๑๖ สวน 
สุราเปนกระสาย บดทําแทง นํ้ากระสายใชใหชอบโรครอนแลเย็น กินพอควรแกสารพัดทั้งหลายอันใหระสํ่าระสาย กินเขามิได 
นอนมิหลับ ตกบุพโพโลหิต ลงแดง หายแลฯ” [11]

“ยาทพิากาศ” ขนานน้ีปรากฏในหนงัสอืคําอธบิายตาํราพระโอสถพระนารายณ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษามหาราชา 
5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 ไดอธิบายวิเคราะหความลึกซึ้งเอาไววา

“ยาตํารับนี้เขาเครื่องยา ๙ ชนิด ตัวยาหลักคือ ใบกันชา ๑๖ สวน ตัวยารองคือ ฝน ใช ๘ สวน และการบูร ๔ สวน เครื่อง
ยาอื่นๆ ไดแก ยาดํา เทียนดํา ลูกจันทน ดอกจันทน กระวาน และพิมเสน ใชสิ่งละสวน กันชาและฝนเปนยาที่ทําใหกินขาวได 
นอนหลบั ไมรูสกึเจ็บปวดทรมาน ยาดาํทีใ่ชในตาํรบันีเ้ปนยาถาย โบราณเชือ่วาเมือ่ถายไดกจ็ะกนิได ผูปวยกจ็ะแขง็แรงและรูสกึดขีึน้เอง 
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สวนเทียนดํา ลูกจันทน ดอกจันทน กระวาน พิมเสน และการบูร เปนยาขับลม และอาจแสดงฤทธิ์อื่นๆ ดวย ตําราพระโอสถฯ
ใหเอาเครื่องยาทั้งหมดบด ทําเปนแทง โดยใชสุรา (เหลา) เปนกระสาย เมื่อจะกินก็ใหละลายนํ้ากระสาย โดยใหเลือกนํ้ากระสาย
ใหถูกกับโรควารอนหรือเย็น” [12]

จะเห็นไดวาตํารับ “ยาทิพากาศ” นี้มีการใชสุราเปนนํ้ากระสาย ซึ่งคนโบราณรูกอนคนในยุคปจจุบันมาหลายรอยปวาตอง
มีการใชเอทิลแอลกอฮอลละลายสารสําคัญออกมาจากกัญชาและฝน อยางไรก็ตาม ทั้งยาศุขไสยาศนและยาทิพากาศไมมีการใช 
“ดอกกญัชา” เลย ใชแตเฉพาะ “ใบกญัชา” ซึง่แสดงใหเหน็วาขนาดฤทธิข์องกญัชาทีม่าจากสวนใบซ่ึงออนกวาดอกนัน้ ยงัตองเขา
ตํารับยาเพื่อแกฤทธิ์ผลขางเคียงของกัญชาดวย ดังนั้นถึงแมสารสกัดกัญชาที่มาจากดอกกัญชาจะเขมขนกวานี้ ตํารับยาไทยทั้ง 2 
ขนานนี้ก็คงจะเลือกความปลอดภัยในการใชใบกัญชามากกวาที่จะใชยาแรงจากดอกกัญชาเพียงอยางเดียว

มาถึงตอนนี้ทานผู อ านอาจจะมีคําถามตามมาวามีตํารับยาไทยที่ระบุชัดๆ วาใชกัญชารักษาโรคมะเร็งหรือไม?
คําตอบคือ มีหลายตํารับยาท่ีคนไทยในสมัยกอนใชสําหรับรักษาโรคในกลุมโรคที่เรียกวา ฝ สันนิบาต กษัย ฯลฯ ซึ่งบางโรคใน
กลุมเหลานีอ้าจจะตวีาคอืโรคมะเรง็ในยคุปจจบุนั โดยไมไดปรากฏวามกีญัชาเขาในตํารับเลย แตการใชกญัชาในตํารับยาไทยนัน้อาจ
เปน “สวนหนึง่ของหลายกระบวนการรกัษา” เทานัน้ โดยมขีอบงชีว้าเพ่ือชวยใหผูปวยเจรญิอาหาร นอนหลบัได เปนหลกัการสาํคญั

ดังเชนในอดีต บางจังหวัดในประเทศไทยใชดอกกัญชาปงพอเหลืองกรอบ แลวตําผสมกับนํ้าพริกแกงเผ็ด ปรุงใหคนไขที่
เบื่ออาหารรับประทานเพื่อใหเจริญอาหาร บางจังหวัดใชนํ้าในบองกัญชากรอกใหคนเปนอหิวาตรับประทานเพื่อใหนอนหลับ
เมื่อตื่นขึ้นมาก็มีอาการดีขึ้น [13]

และคนในยุคปจจุบัน บางกลุมก็อาจจะยังเคยมีประสบการณทันรับประทานกวยเตี๋ยวที่ใสนํ้าตมใบกัญชาเพื่อชูรสทําให
รสชาติอาหารอรอยขึ้นมาแลวดวย

ทั้งนี้ ไดปรากฏสรรพคุณของกัญชาในหนังสือแพทยตําบล เลม 1 ของพระยาแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี (สุน สุนทรเวช) เมื่อ
ป พ.ศ. 2469 วา : “กญัชา ทาํใหเมา ทาํใหใจขลาด รบัประทานนอยๆ เปนยาชกูาํลัง เจรญิอาหาร ตนกัญชาทีม่ดีอกเปนชอ ใชชอ
ที่มีดอกและผลทํายา ตนสูงถึง 3 ถึง 10 ฟุต” [14]

นอกจากนี ้ยงัปรากฏในตาํราประมวลหลกัเภสชั โรงเรยีนแพทยแผนโบราณ วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม ราชวรมหาวหิาร 
ระบุวา : “ดอกกัญชา ทําใหงวงนอนและอยากอาหาร, กัญชา รสเมาเบื่อเหม็นเขียว เจริญอาหาร ชูกําลัง แตทําใหใจขลาด, เมล็ด
กัญชา รสเมามึน เจริญอาหาร กินมากหวาดกลัว หมดสติ” [15]
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จะเห็นไดวาในสรรพคุณยาของกัญชาในแพทยแผนไทยนั้นใหใชกัญชาในปริมาณนอยเพื่อชูกําลังและเจริญอาหาร แตก็
ตระหนักถึงผลเสียหากใชมากเกินไปคือ ทําใหเกิดอาการทางจิตประสาท เมามึน และหมดสติ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การใช
กัญชาในแพทยแผนไทยจึงตองใชเปนตํารับยาเทานั้น และไมใชกัญชาเปนยาเดี่ยวเหมือนกับยาแผนปจจุบัน

ยาอภัยสาลขีองโบราณ กเ็ปนอกีตวัอยางของยาขนานหนึง่ซ่ึงมชีือ่เสียงในการเจริญอาหารและนอนไดมากกเ็พราะผสมกัญชานี้ 
จนไดสมญาวาเปนยาอัศจรรยและวิเศษตางๆ  ดังปรากฏในตําราเวชศึกษา แพทยศาสตรสังเขป ของ พระยาพิศณุประศาตรเวช 
ผูจัดการโรงเรียนเวชสโมสร รัตนโกสินทร ศก. ๑๒๗ (พ.ศ. 2451) ไดระบุยาในตํารับนี้วา

“ยาอภยัสาล ีเอาลกูจนัทน ๑ สลงึ ดอกจนัทน ๒ สลงึ ลกูกระวาน ๓ สลงึ กานพล ู๑ บาท ลกูพลิงักาสา ๑ บาท ๒ สลงึ วานนํา้ 
๑ บาท ๓ สลึง โกฐสอ ๒ บาท โกฐเขมา ๒ บาท ๑ สลึง เทียนขาวเปลือก ๒ บาท ๒ สลึง เทียนแดง ๒ บาท ๓ สลึง เทียนขาว 
๒ บาท เทียนตาตั๊กแตน ๒ บาท ๑ สลึง เจตมูลเพลิง ๓ บาท สมอไทย ๓ บาท ๑ สลึง สมอเทศ ๓ บาท ๑ สลึง หัวบุกรอ ๓ บาท 
๓ สลงึ สหสัคณุเทศ ๑ ตาํลงึ ๒ บาท จนัทนเทศ ๑ ตาํลงึ กญัชา ๓ บาท ๓ สลงึ พรกิลอน ๑ ตาํลงึ กนิเขาเยน็ทกุวนั แกสารพดัลม 
๘๐ จําพวก แกโลหิต ๒๐ จําพวก แกริดสีดวง ๒๐ จําพวก ยานี้กินได ๓ เดือน หายโรคพยาธิมิไดมีเลย เปนยาอายุวัฒนะ ทั้งเกิด
ปญญารูหลักนักปราชญมากกวาคนทั้งปวง ถาผูใดพบใหทํากินวิเศษนัก ใครกินยานี้ดุจยาทิพยนั้นแลฯ” [16]

ดงัน้ัน หากสมาชกิสภานติบัิญญตัแิหงชาตแิละคณะกรรมาธกิารฯ ทีก่าํลงัพจิารณากฎหมายเพือ่ปลดลอ็กกญัชาอยูในขณะนี้ 
ควรจะชวยกนัพิจารณาทวงคนืกญัชาใหแพทยแผนไทยอยางเตม็กาํลงั อยาไดจาํกดัจํานวนโรคทีใ่หใชหรอืจาํกัดการวจัิย อยาไดจํากัด
กระบวนการวิจัยอยางเภสัชสมัยใหมท่ีไมสอดคลองกับวิธีการใชกัญชาในแพทยแผนไทย และควรเปดโอกาสใหแพทยแผนไทย
ไดกําหนดมาตรฐานในการใชกัญชาโดยสภาแพทยแผนไทยเอง

ภูมิปญญาแพทยแผนไทยทําใหรูไดวาจะใชกัญชาอยางไรเพ่ือใชประโยชนท่ีพึงไดโดยไมอันตราย แตเภสัชยุคใหมสามารถ
สกดัสารสาํคญัไดแลวมาวจิยัจนพบวาสารสกดัสาํคญัในกัญชาทีใ่ชเปนยาเด่ียวสามารถชวยรกัษาโรคมะเรง็บางชนดิได ซึง่เปนสิง่ที่
คนไทยในอดีตอาจไมเคยทราบมากอน ซึ่งการแพทยทั้งสองสวนตางก็มีขอดีและขอเสียในตัวเองทั้งสิ้น และจะสามารถลดขอเสีย
ของทั้งสองสวนไดดวยการ “บูรณาการภูมิปญญาในอดีตกับงานวิจัยยุคใหม” เพื่อประโยชนสูงสุดของผูปวยเปนสําคัญ

ทั้งนี้ นับเปนความโชคดีของประเทศไทยซึ่งมีองคความรูที่ทันสมัยแบบยาแผนปจจุบัน แตก็มีภูมิปญญาชาติที่มีรากฐาน
ทีส่ัง่สมกนัมาอยางยาวนาน ก็ไมแนวาอาจเกดิการบรูณาการในขอมลูใหมท่ีไดจากการวจัิยกญัชาในเภสัชศาสตรยคุใหม โภชนาการ
บําบัดที่มาจากงานวิจัยยุคใหม แลวหาหนทางวิธีการนํากัญชามาใชโดยอาศัยภูมิปญญาของแพทยแผนไทยมาประยุกตใชใหได
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ซึ่งอาจเปนหนทางในการพัฒนายาตํารับใหมที่กลายเปนความหวังของผูปวย
โรคมะเร็งทั่วโลก ถาสามารถลดอัตตาและลดกําแพงกั้นระหวางวิชาชีพได

เพราะดูเหมือนวาคนที่จะรูจัก “ศิลปะวิธีการใชกัญชา” ใหไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในประเทศไทยคงจะมีอยู
นอยมาก คงเหลอืแตมรดกทีม่มีาอยางยาวนานซึง่ปรากฏในศลิาจารึกและคมัภรีพระราชทานจากบรูพมหากษัตริยและบรรพบุรษุ
ไทย ใหเปนหลักฐานกับการแพทยแผนไทยที่จะรอวันฟนคืนมาอีกคร้ัง ใหเปนท่ีพ่ึงหวังกับผูปวยท่ีเฝารอคอยอยูเปนจํานวนมาก
และคนรุนเราเทานั้นที่จะตัดสินใจวาจะรับมรดกภูมิปญญาการใชกัญชาของบรรพบุรุษนี้สงมอบตอใหกับคนรุนตอไปอยางไร

ดวยความปรารถนาดี
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