
ÍÊ».ÊÒÃÍÊ».ÊÒÃ
»‚·Õè 21 ©ºÑº·Õè 109 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹-¡Ã¡®Ò¤Á 2556



 ย่างเขาสูฤดูฝนกันเต็มตัวแลว อากาศคอนขางชุมชื้น
และชุมฉ่ำ แตบรรยากาศรอบตัวไมวาจะเปนโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ  
บรรยากาศทางการเมือง  และเศรษฐกิจของประเทศกลับทำให
หลาย ๆ  คนรูสึกวิตกกังวัลและระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิต
มากขึ้น
 สำหรับในสวนของคนท่ีอยูในเมืองใหญเชนกรุงเทพมหานคร
อาจจะไมชอบใจสักเทาไหรนัก เพราะชวงฤดูฝน อากาศทั้งชื้น  
และเฉอะแฉะไปหมด ทำใหการเดินทางไปไหนมาไหนไมสะดวก 
แตสำหรับคนที่อยูในตางจังหวัด โดยเฉพาะชาวไร ชาวนา และ
ชาวสวนฤดูฝนเปนฤดูกาลแหงความหวัง  เพราะพวกเขาจะตอง
อาศัยน้ำฝน เพ่ือทำการผลิตทางดานการเกษตร นำเงินไปใชจาย
เปนตนทุนหรือดอกเบี้ยที่ไดกูหนี้ยืมสินกันมา  ซึ่งก็เปนวัฏจักร
อยางน้ีไมรูจบสิ้น สำหรับชีวิตเกษตรกรไทย
 สำหรับ อสป.สาร ฉบับน้ียังมีเร่ืองราวขาวสารใหคุณผูอาน
ไดติดตามกันเหมือนเชนเคย อาทิ นายศิริวัฒน  ขจรประศาสตร  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดเดินทางมา
ตรวจเยี่ยมกิจการและมอบนโยบายในการทำงานแกผูบริหาร
และพนักงานองคการสะพานปลา เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556  
ณ  สำนักงานองคการสะพานปลา  โดยมีแนวคิดท่ีจะใหองคการ
สะพานปลาและกรมประมงรวมกันทำงานแบบบูรณาการใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อมุงไปสูการเปนศูนยกลางสินคาประมงของอาเซียน  
หรือซีฟูดฮับ กอนที่จะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป  
และคอลัมนหนาตางความรู  เราไปเรียนรูวิธีจัดการกับตัวเอง
อยางไร ถาหากเราเกิดเปนลูกหน้ีข้ึนมา รวมท้ังมุมสุขภาพ อาหาร
ยอดเยี่ยม  5  ชนิด  ที่คุณจะปฏิเสธไมไดเลย  สามารถติดตาม
รายละเอียดไดใน อสป.สาร ฉบับน้ี

ºÍ¡Í...ºÍ¡Í...      ¢Í¤ØÂ¢Í¤ØÂºÍ¡Í...   ¢Í¤ØÂ

 นายศิริวัฒน  ขจรประศาสตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังมอบนโยบายองคการสะพานปลาวา
ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดมอบหมายใหกำกับดูแลองคการสะพานปลาเพิ่มเติม
จากเดิมที่กำกับดูแล 3 หนวยงาน ซึ่งรวมถึงกรมประมงนั้น  
ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายและรับฟงปญหาอุปสรรคจาก
ผูบริหารขององคการสะพานปลาในคร้ังน้ี จึงมีแนวคิดท่ีจะใหองคการ
สะพานปลาและกรมประมงบูรณาการในการทำงานระหวางกัน
ใหใกลชิดมากย่ิงข้ึน  เพ่ือมุงไปสูการเปนศูนยกลางสินคาประมงของ
อาเซียน หรือซีฟูดฮับ กอนท่ีจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหได  
เนื่องจากองคการสะพานปลาเปนหนวยงานกลางที่สำคัญในการ
อำนวยความสะดวกใหแกชาวประมง.  แพปลา  สะพานปลาและ
ทาเทียบเรือประมงตาง ๆ  ขณะที่กรมประมงจะเขามากำกับดูแล
ในเรื่องมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ำใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
 สำหรับสะพานปลากรุงเทพที่มีความชัดเจนแลววาจะยังคง
อยูบริเวณพ้ืนท่ีเดิม แตจะมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาตามแผนงาน
โครงการปงบประมาณ 2557 โดยแบงเปน 2 สวน คือ 1. สวนของ
สำนักงานองคการสะพานปลา จะพัฒนาเปนโครงการตลาดกลาง
สัตวน้ำคุณภาพกรุงเทพที่ทันสมัย และมีมาตรฐานทั้งในดานระบบ
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นายศิริวัฒน  ขจรประศาสตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง



รมช. ศิริวัฒน์  จับองค์การสะพานปลาร่วมบูรณาการแผนกับกรมประมง
ดันไทยสู่ซีฟู้ดฮับของอาเซียน  ตั้งเป้าทำสำเร็จก่อนก้าวเข้าสู่ เออีซี
รมช. ศิริวัฒน์  จับองค์การสะพานปลาร่วมบูรณาการแผนกับกรมประมง
ดันไทยสู่ซีฟู้ดฮับของอาเซียน  ตั้งเป้าทำสำเร็จก่อนก้าวเข้าสู่ เออีซี
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การซื้อขาย  สุขอนามัยของสถานที่  โดยเฉพาะสินคาที่จะเขามา
จำหนายตองผานการคัดเลือกเปนสินคาอาหารทะเลคุณภาพสูง  
โดยมีกลุมเปาหมายเปนซุปเปอรมารเก็ต ภัตตาคาร และโรงแรม 
เปนตน  2. กิจกรรมที่สงผลกระทบตอทัศนียภาพและสิ่งแวดลอม
จะยายไปยังสะพานปลาสมุทรปราการ  ซ่ึงทางองคการสะพานปลา
จะมีการหารือกับผูประกอบการ เพ่ือใหความรวมมือในการยายไปยัง
สะพานปลาแหงใหม
 นายศิริวัฒน กลาวเพ่ิมเติมอีกวา ปจจุบันองคการสะพานปลา
ไดปรับเปลี่ยนและพัฒนาธุรกิจภายใตโครงการจำหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูปเครื่องหมายการคา  FMO  โดยไดรวมมือ
กับองคการตลาด เพื่อจำหนายสินคาประมงไปยังกรมราชทัณฑ  

และออกบูทเพื่อโปรโมทสินคาตามงานตาง ๆ  สงผลใหองคการ
สะพานปลามีสภาพคลองมากขึ้นและสรางรายไดเฉลี่ยปละ  10  
ลานบาท โดยเร็ว ๆ นี้ องคการสะพานปลาจะลงนามความรวมมือ
กับ 3 หนวยงาน ไดแก องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) 
องคการคลังสินคา (อคส.) และองคการตลาด (อต.) เพื่อกระจาย
ผลผลิตสินคาประมงที่เปนผลผลิตจากองคการสะพานปลาใหแก
หนวยงานราชการตาง ๆ  ที่จะชวยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหกับ
ชาวประมงและองคการสะพานปลาไดเพิ่มขึ้น.
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 นายภูมิจิตต  พงษพันธุงาม รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานธุรกิจ  
รักษาการแทนผูอำนวยการองคการสะพานปลา  รวมรับเสด็จและทูลเกลาฯ  ถวาย
ผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูป FMO แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จเปนองคประธานเปดงานวันขาวและชาวนาแหงชาติ  ประจำป  2556 
ณ บริเวณกรมการขาว เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2556

 นายภูมิจิตต   พงษพันธุ งาม  รองผู อำนวยการองคการ
สะพานปลา ดานธุรกิจ รักษาการแทนผูอำนวยการองคการสะพานปลา
พรอมคณะผูบริหาร รับมอบนโยบายและมอบกระเชาดอกไมแสดง
ความยินดีแกนายวราเทพ   รัตนากร ในโอกาสเขาดำรงตำแหนง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ณ  หองประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

Ñ â ªŒÃÑºÁÍº¹âÂºÒÂáÅÐÁÍº¡ÃÐàªŒÒáÅÐÁÍº¡ÃÐàÃÑºÁÍº¹âÂºÒÂáÅÐÁÍº¡ÃÐàªŒÒ ¡ÒÃ¢Í§º»ÃÐÁÒ³á¼‹¹´Ô¹¡ÒÃ¢Í§º»ÃÐÁÒ³á¼‹¹´Ô¹¡ÒÃ¢Í§º»ÃÐÁÒ³á¼‹¹´Ô¹
 ในป 2557 องคการสะพานปลาไดดำเนินการของบประมาณ
แผนดิน และไดรับการจัดสรรงบประมาณในป 2557 เปนเงิน 84.0407 
ลานบาท เพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของทาเทียบเรือใหไดมาตรฐาน
ถูกสุขอนามัย จำนวน 3 แหง ไดแก ทาเทียบเรือประมงระนอง 
ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต และทาเทียบเรือประมงปตตานี ซึ่งโครงการ
ปรับปรุงสุขอนามัยของทาเทียบเรือประมงระนอง เปนโครงการผูกพัน
ตั้งแตป 2557 – 2559 ในวงเงิน 264 ลานบาท งบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรทั้งหมดดังกลาวจะนำไปใชผิดวัตถุประสงคไมได เนื่องจาก
องคการสะพานปลาจะตองดำเนินการตามขั้นตอนของกรมบัญชีกลาง  
ซึ่งจะเปนผูตรวจสอบการใชเงินขององคการสะพานปลา  และตั้งแต
ปงบประมาณ  2558 องคการสะพานปลาจะไดดำเนินการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณแผนดิน  เพ่ือนำมาสนับสนุนการดำเนินการดานอื่น
ขององคการสะพานปลาตอไป
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 การบริหารความเสี่ยงชวยใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมาย  
ในขณะที่ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไมคาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในดานผลกำไร
และการปฏิบัติงาน ปองกันความเสียหายตอทรัพยากรขององคกร และ
สรางความม่ันใจในการรายงาน และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ การบริหาร
ความเส่ียง จึงมีประโยชนหลายประการดังน้ี
 1. ความเส่ียงท่ียอมรับได คือ ความไมแนนอนโดยรวมท่ีองคกร
ยอมรับได โดยยังคงใหธุรกิจสามารถบรรลุเปาหมาย ความเส่ียงท่ียอมรับได
เปนปจจัยท่ีสำคัญในการประเมินทางเลือกในการดำเนินกลยุทธ การบริหาร
ความเส่ียงชวยใหผูบริหารพิจารณาความเส่ียงท่ียอมรับไดท่ีสอดคลองกับ
กลยุทธขององคกร
 2. การบริหารความเสี ่ยงสนับสนุนใหองคกรสามารถบงชี ้
เหตุการณ  ประเมินความเสี่ยง  และจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคดานการเติบโตและผลตอบแทนของธุรกิจ
 3. เนื่องจากการบริหารความเส่ียงครอบคลุมเหตุการณทั้งหมด
ที่อาจเกิดขึ้น  โดยไมจำกัดเพียงแตสิ่งที่เปนความเสียหาย  จึงชวยให
ผูบริหารสามารถบงชี้  และใชประโยชนจากเหตุการณในเชิงบวกไดอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 4. การบริหารความเสี่ยงชวยใหองคกรตระหนักถึงเหตุการณ
ที่อาจเกิดขึ้นในทางเสียหาย ประเมินความเส่ียง และกำหนดวิธีจัดการ  
ดังนั้นจึงลดสิ่งที่ไมคาดหวังและการสูญเสียตอธุรกิจ
 5. องคกรทุกแหงประสบกับความเสี่ยงมากมายซึ่งมีผลตอ
หนวยงานและการปฏิบัติงานตาง ๆ การบริหารความเสี่ยงชวยใหเห็นวา
ความเส่ียงมีความเช่ือมโยงกัน ดังน้ัน การจัดการความเส่ียงท้ังหมดจึงควร
มอบความเส่ียงในภาพรวมขององคกร
 6. การพิจารณาเหตุการณทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นตอองคกรโดย
ไมจำกัดเฉพาะความเสี่ยงที่เปนความเสียหาย  ชวยใหผูบริหารสามารถ
บงชี้ และใชประโยชนจากเหตุการณในเชิงบวกไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ÁØÁÁØÁ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÁØÁÁØÁ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

 องคการสะพานปลา  (อสป.)  ใหความ
ชวยเหลือเงินอุดหนุนสมทบซอมแซมเรือประมงให
กับชาวประมงท่ีไดรับความเสียหายจากความไมสงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต เพื่อเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนใหชาวประมงที่จังหวัดปตตานีในการนำ
เงินไปซอมแซมเรือประมงใหสามารถนำไปประกอบ
อาชีพตอไปได
 นายภูมิจิตต  พงษพันธุงาม รองผูอำนวยการ
องคการสะพานปลา  ดานธุรกิจ  รักษาการแทน
ผูอำนวยการองคการสะพานปลา เปดเผยวา ตามท่ี
สำนักงานทาเทียบเรือประมงปตตานี  หนวยงาน
ในสังกัดองคการสะพานปลา  ไดรับหนังสือขอรับ
ความชวยเหลือชาวประมงท่ีไดรับความเสียหายจาก
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต จากสมาคม
การประมงจังหวัดปตตานี จำนวน 2 ราย โดยรายแรก
ไดเกิดเหตุการณ ขณะจอดพักเรือไวที่ ทาเทียบเรือ
พรสวรรค ริมแมน้ำปตตานี แลวมีคนรายนำวัตถุระเบิด
พรอมจุดระเบิดทำใหเรือที่จอดติดกันทั้ง  2  ลำ

เกิดไฟไหม  สวนรายท่ีสองไดจอดพักเรือไวท่ีทาจอด
พักเรือโรงน้ำแข็งบือติงมวง ริมแมน้ำปตตานี แลวมี
คนรายนำวัตถุระเบิด  พรอมจุดระเบิดทำใหเรือ
ที่จอดพักไวเกิดไฟไหมทั้งลำ  ซึ่งสาเหตุเบื้องตน
เกิดมาจากความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต
 นายภูมิจิตต กลาวอีกวา องคการสะพานปลา
เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ซ่ึงอยูใกลชิดกับชาวประมง จึงไดมอบเงินจำนวนหน่ึง
จากเงินทุนสงเสริมการประมง เพ่ือเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกชาวประมงจังหวัดปตตานี
ทั้ง ๒ ราย โดยสมทบเปนคาใชจายในการซอมแซม
เรือประมงใหสามารถนำไปประกอบอาชีพตอไปได  
สำหรับเงินทุนสงเสริมการประมงท่ีใหการชวยเหลือ
ไปนั้น  มีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือ
สงเสริมฐานะสวัสดิการ  การประกอบอาชีพของ
ชาวประมง นอกจากน้ันยังใหการชวยเหลือชาวประมง
ในกรณีฉุกเฉิน หรือประสบภัยพิบัติตาง ๆ เชนกรณีน้ี

นปลา
กรณ
นหน่ึง
รเทา
ตานี

มแซม

พของ
ระมง
รณีน้ี



Í§¤Í§¤ì¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ  ÊÃ¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ  ÊÃéÒ§¤Ø³¤Ò§¤Ø³¤èÒ»ÃÐÁ§ä·ÂÒ»ÃÐÁ§ä·ÂÍ§¤Í§¤ì¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ  ÊÃ¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ  ÊÃéÒ§¤Ø³¤Ò§¤Ø³¤èÒ»ÃÐÁ§ä·ÂÒ»ÃÐÁ§ä·Â

6

à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...
à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡
à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...
à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡

ÊÑÁÀÒÉ³ �ÃÒÂ¡ÒÃª‹Ç§º‹ÒÂ¤ÅÒÂ·Ø¡¢ �
 นายภูมิจิตต  พงษพันธุงาม รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานธุรกิจ รักษาการแทน
ผูอำนวยการองคการสะพานปลา ใหสัมภาษณในรายการชวงบายคลายทุกข ทางสถานีโทรทัศน  
Farm Channel สถานีขาวเกษตรเพื่อคนไทยหัวใจเกษตร ณ สตูดิโอ บริษัท กันตนา 
เอ็ดดูเทนเมนท  (อินเตอรเนชั่นแนล) จำกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

ÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ 
 องคการสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
2557  และรายงานความคืบหนาผลการดำเนินงานป 2556”  ณ  หองรัตนโกสินทร  โรงแรม
นารายณ เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2556

111 »‚ ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ 
 นายสุรพงษ   เย็นใจ  รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา  ดานบริหาร  รวมบริจาค
เงินสมทบทุนกับกรมชลประทาน  เพื่อชวยเหลือมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ป กรมชลประทาน  
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ÍºÃÁÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÏ
 องคการสะพานปลา  จัดการฝกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทำงานของพนักงานองคการสะพานปลา หลักสูตร “แนวทางปองกันอัคคีภัยความปลอดภัย
ในการทำงานและการอพยพหนีไฟ” ณ หองประชุมองคการสะพานปลา เมื่อวันที่ 23  
พฤษภาคม 2556

»ÃÐÁ§¹ŒÍÁà¡ÅŒÒ Ï ¤ÃÑé§·Õè 25 
 องคการสะพานปลา เขารวมจัดงานประมงนอมเกลาฯ ครั้งที่ 25 โดยนำผลิตภัณฑ
สินคาสัตวน้ำแปรรูปไปจำหนายในราคาถูกกวาทองตลาด ณ ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต  
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2556
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 จดตารางหน้ีท้ังหมดท่ีมี แลวเรียงลำดับต้ังแต
 ดอกเบ้ียแพงที่สุดจนถึงถูกที่สุด เพื่อรูคราว ๆ
 วาหนี้ไหนบางตองจายกอน - หลัง หลังเริ่มมี
วินัยทางการเงินดวยการทำบัญชีรายรับรายจายดูวาเงินเขา
และออกดวยกิจกรรมไหนบาง อยางนี้ก็จะรูวารายการไหน
ควรงด เชน คาเคร่ืองด่ืม คาอาหารที่แพงเกินไป เปนตน  
อดทนอยาชอปปงหรือใชเงินพร่ำเพร่ือจนตองกดเงินเกินจำนวน
 หยุดและเก็บ หยุดใชบัตรทุกอยางแบบจริงจัง
   แลวคอย ๆ ตามปดยอดแตละใบ และจายให
 มากกวาขั้นต่ำอยางนอย 1 ใบ เลือกปดบัตร
กดเงินสดกอน เพราะดอกเบ้ียแพงกวาบัตรเครดิต
 เอาส่ิงของสวนตัวท่ีไมใชแลวออกขาย กระเปา
 รองเทา  ของสะสม  เครื่องดนตรี  แมอาจจะ
 ไมไดราคาสูงเทากับที่ซื้อมา  แตก็ถือวาเปน
วิธีหาเงินที่เห็นผลเร็วที่สุด
 ยายดอกเบี้ยตัวแพงไปหาตัวที่ถูกวา  เชน  
 รีไฟแนนซบาน  ลองขอดอกเบี้ยถูกลง  หรือ
 สงรายเดือนต่ำลง นอกจากน้ีอาจรวมยอดหน้ีได
สำหรับบางบัตรเครดิต แลวขอทยอยจายหรือขอลดดอกเบ้ีย
ลงไดอีก
 ถาคิดวาแกไขดวยตัวเองไมรอดแนแลว ลอง
 คุยกับญาติ  ๆ  ขอกูหรือยืมเงินพวกเขาแทน 
 เพราะอาจไดดอกเบี้ยที่ถูกวา  หรือหาที่กู 
ดอกเบี้ยต่ำ  เชน  สหกรณที่ทำงาน  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
เปนตน

 ถาอยูในกรณีสาหัส  แบบที่ไมมีแมกระทั่ง
 จะจายเงินขั้นต่ำ แถมหาเงินกูดอกเบี้ยต่ำ ๆ 
 ไมได  ก็จงหยุดจายบัตรเครดิตและสินเชื่อ
บุคคลไวกอน ใหจายเฉพาะสินเช่ือเชาซ้ือ เพราะเปนคดีอาญา
ที่รายแรงกวา
 ถาเจาหนี้ยื่นฟองตอศาล  ใหยื่นคำใหการ
 สูคดี ซ่ึงใชเวลาประมาณปกวา ๆ ก็พอเก็บเงิน
 เพ่ือชำระหน้ีได แตเม่ือถึงข้ันตอนน้ีก็ตองทำใจ
แลววาคร้ังหนาถาจะมีบัตรเครดิตไวในครอบครองคงเปนเร่ือง
ยากมาก ๆ ที่จะผานการอนุมัติ
 ท่ีสำคัญอยาหยุดจาย อยาหนีหน้ี เพราะดอกเบ้ีย
 เดินหนาทุกวัน ตอใหหนียังไงก็ไปไมพนอยูดี  

 อยางไรก็ตาม  สิ่งที่คนเปนหนี้บัตรเครดิตหามทำ
เด็ดขาดคือ นำเงินจากบัตรกดเงินสดเพ่ือไปชำระข้ันต่ำของ
บัตรเครดิตอีกใบ หรือกูหนี้นอกระบบมาโปะบัตรเครดิต  
เพราะจะทำใหคุณยิ่งใจเสียและใชหนี้ไมทัน อยางนี้เรียกวา
เคราะหซ้ำกรรมซัดชัด ๆ เลย

ขอมูล : ขอมูล : โพสตทูเดยออนไลนโพสตทูเดยออนไลนขอมูล : โพสตทูเดยออนไลน
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ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾

 การมีสุขภาพดีเปนที่ปรารถนาของทุกคน อาหารเพื่อสุขภาพ
จึงมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากข้ึน นอกจากน้ีโรคเร้ือรังบางชนิด ไมอาจ
รักษาหรือควบคุมไดดวยการใชยาเพียงอยางเดียว ตองอาศัยโภชนบำบัด
และการปรับเปล่ียนวิถีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม เพ่ือบำรุงรางกายและ
ตานโรคดวย ซึ่งไมเพียงแตในบานเราเทานั้นที่หันมาบริโภคอาหารจาก
ธรรมชาติ ชาวตางชาติก็มีเคล็ดลับในการบริโภคอาหารไมแพกัน แตละ
ประเทศจะมีอาหารยอดเย่ียมท่ีใชในการดูแลสุขภาพอะไรบางลองมาดูกัน

สเปน : น้ำมันมะกอก
 กอนอื่นตองบอกกอนวามะกอกของไทยกับฝรั่งนั้นเปนคนละ
พันธุกัน มะกอกของฝร่ังมีช่ือวา โอลีฟ (olive) มีน้ำมันท่ีมีคุณประโยชนมาก
ซึ่งชาวสเปนถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมในการปรุงอาหารที่ไดรับการ
สืบทอดกันมานาน และบริโภคกันทุกม้ืออาหาร โดยสเปนถือเปนประเทศ
ที่มีกำลังการผลิตน้ำมันมะกอกมากกวา 40% ของโลก ซึ่งคุณประโยชน
ของน้ำมันมะกอกน้ัน มีกรดไขมันชนิดท่ีเปนประโยชนกับรางกายสูง นอกจาก
จะเปนไขมันช้ันดีแลว ยังมีฤทธ์ิเปนสารแอนติออกซิแดนท ท่ีเปนตัวควบคุม
ระดับคอเลสเทอรอลที่ไมดีในเลือด และเพิ่มระดับคอเลสเทอรอล ที่ดี  
(เอชดีแอล) จึงชวยปองกันโรคหัวใจ ที่สำคัญในน้ำมันมะกอกยังประกอบ
ดวยวิตามินเอและอีที่เปนสารแอนติออกซิแดนทที่ชวยปองกันการเสื่อม
ของเซลล และชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง นอกจากนั้นงาน
วิจัยใหม ๆ ยังแสดงใหเห็นวาน้ำมันมะกอกมีสารพฤกษเคมีตามธรรมชาติ
ซึ่งมีคุณสมบัติตานการอักเสบที่คลายกับที่พบในยาแกปวด  แกอักเสบ
ที่ไมมีสวนผสมของสารสเตียรอยด (ibuprofen)

ญี่ปุน : ถั่วเหลือง 
 ถั่วเหลืองธัญพืชชั้นยอดที่เปนแหลงของโปรตีนที่มีคุณภาพและ
มีไขมันที่ดี รวมทั้งยังมีสวนประกอบของวิตามิน เกลือแร และพฤกษเคมี
ตาง ๆ รวมทั้งไขมัน โอเมกา 3 และไมมีคอเลสเตอรอล ในประเทศญี่ปุน
มีการใชถ่ัวเหลืองในการประกอบอาหารเกือบทุกชนิด ต้ังแตซอสถ่ัวเหลือง
(แพรหลายเหมือนกับซอสมะเขือเทศ) ไปถึงน้ำมันพืช เตาหู และถ่ัวเหลืองหมัก
ท่ีเรียกกันวา มิโซะ ซ่ึงคุณประโยชนของสารไอโซฟลาโวนส (isoflavones)
ในถั่วเหลืองมีฤทธ์ิคลายฮอรโมนเอสโทรเจน มีสวนชวยปองกันโรคมะเร็ง
ที่ขึ้นกับระดับฮอรโมน (มะเร็งเตานม มะเร็งตอมลูกหมาก) และภาวะ
กระดูกพรุน แตสิ่งที่นาสนใจคือ งานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นชี้แนะวา ถั่วเหลือง
มีผลดีตอสุขภาพตอหัวใจ
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กรีซ : โยเกิรต 
 นมเปรี้ยวหรือโยเกิรต คือนมสดที่นำมาหมักกับเชื้อจุลินทรีย  
กระท่ังน้ำตาลแลคโตสในนมเปล่ียนเปนกรดแลคติก มีลักษณะขนเปนครีม
และมีรสเปร้ียว มีโปรตีนและแคลเซียมสูง โยเกิรตถือเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ
ท่ีชาวกรีซบริโภคกันมานับพัน ๆ ป ซ่ึงคุณประโยชนของโยเกิรตมีจุลินทรีย
ท่ีดีมีประโยชนตอรางกาย ชวยในการยอยน้ำตาลในนม เชน แลคโตบาซิลัส
แอซิโดฟลัส เสริมสรางกระดูกใหแข็งแรง เพ่ิมภูมิตานทาน ลดความดัน  
เสริมสรางสุขภาพในลำไสและชองคลอด และอาจมีผลชวยปองกันมะเร็ง
และชวยลดน้ำหนักได  นอกจากนี้โยเกิรตของชาวกรีซ  ไมใหน้ำตาล
มากเกินไปเหมือนโยเกิรตของประเทศอเมริกาดวย

อินเดีย : ถั่วเลนทิล 
 เลนทิล (Lentils) เปนเมล็ดถ่ัวมีลักษณะกลม ๆ แบน ๆ มีหลายสี
เชน น้ำตาล เขียว แดง และเหลือง เลนทิลมีสารอาหารท่ีเปนประโยชนมาก
ชาวอินเดียจึงนิยมบริโภคพรอมกับขาวหรือขนมปงในทุก  ๆ  มื้ออาหาร
และอินเดียยังเปนทั้งแหลงผลิต  และแหลงบริโภคถั่วเลนทิลที่ใหญที่สุด
ในโลกดวย  ซึ่งคุณประโยชนของอาหารสุดยอดนี้ใหโปรตีนและไฟเบอร
ชนิดละลายน้ำได ชวยลดคอเลสเทอรอล และยังใหธาตุเหล็กมากกวาพืช
ตระกูลถั่วอื่น ๆ  ถึง  2  เทา  และถั่วเลนทิลยังมีวิตามินบีและโฟเลตสูง
อีกดวย  ซึ่งโฟเลตมีความสำคัญตอหญิงวัยเจริญพันธุ  เพราะชวยลด
ความเส่ียงที่จะเกิดความผิดปกติของระบบสมองในเด็กทารกแรกคลอด 

เกาหลี : กิมจิ 
 กิมจิ ผักกะหล่ำปลีดองที่มีสวนผสมของเครื่องเทศที่ใหรสชาติ
เผ็ด ๆ ถือเปนอาหารประจำชาติของชาวเกาหลีที่จัดเปนอาหารประเภท  
"เครื่องเคียง"  ที่ขึ้นโตะอาหารไดทุกมื้อ  ปกติชาวเกาหลีจะบริโภคกิมจิ
คนละประมาณ 20 กิโลกรัมตอป : ซึ่งคุณประโยชนของกิมจิ นอกจาก
กินอรอยแลวยังมีสารอาหารท่ีใหประโยชนตอรางกายมาก อาทิ อุดมดวย
เสนใยอาหาร เต็มไปดวยวิตามินเอ ซี บี และมีแคลอรีต่ำ แตคุณประโยชน
ที่ยอดเย่ียมที่สุด คือ มีแบคทีเรียชนิดแลคโตแบซิไลที่ใหประโยชนในการ
ชวยยอยอาหาร                                                               

อาหารยอดเยี่ยม 5 ชนิด  อาหารยอดเยี่ยม 5 ชนิด  อาหารยอดเยี่ยม 5 ชนิด  ที่ปฏิเสธไมไดที่ปฏิเสธไมไดที่ปฏิเสธไมได

อก
งบอกกอนวามะกอกของไทยกับฝรั่งนั้
ร่ังมีช่ือวา โอลีฟ (olive) มีน้ำมันท่ีมีคุณป

ึ่ ใ

รี้ยวหรือโยเกิรต คือนมสดที่นำมาหมักกับเ
ลคโตสในนมเปล่ียนเปนกรดแลคติก มีลักษณ

ผักกะหล่ำปลีดองที่มีสวนผสมของเครื่อง
อาหารประจำชาติของชาวเกาหลีท่ีจัดเปน


