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 กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับ อสป.สาร ฉบับประจำ
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2556 ซึ่งถือไดวายางเขาสูฤดูรอน
อยางเต็มตัว  แตอยางไรก็ตามสภาพอากาศในชวงนี้คอนขาง
แปรปรวน  เดี๋ยวอากาศรอน  เดี๋ยวฝนตก  โดยปรากฎการณ
ดังกลาวสืบเนื่องมาจากปญหาสภาวะโลกรอนที่นับวันจะเริ่ม
สอเคาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในอนาคตเราอาจจะตอง
เผชิญกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งภัยพิบัติ
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทั่วทุกมุมโลก  เกิดภาวะความ
แหงแลงที่ยาวนาน  เกิดคลื่นความรอนที่สูงกวาปกติ  เกิดฝน
ตกหนัก น้ำทวม แผนดินไหว เกิดการทรุดตัวของแผนดิน เหลาน้ี
คือสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติที่ไดสงมาถึงมนุษยชาติแลว
 สำหรับ อสป.สาร ฉบับนี้ยังมีเรื่องราวที่นาสนใจใหคุณ
ผูอานไดติดตามกันเหมือนเชนเคย  อาทิ  ครม.  มีมติมอบหมาย
รองนายกปลอดประสพ  พัฒนาสะพานปลาในภาพรวมท้ังหมด  
ไมไดมีการยายสะพานปลากรุงเทพไปอยูสะพานปลาสมุทรปราการ
แตอยางใด  รายละเอียดสามารถติดตามไดในคอลัมนสกูปพิเศษ
นอกจากนั้นยังมีขาวที่ อสป. ไดจัดโครงการนำรองซื้อขายสินคา
สัตวน้ำและผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูปคุณภาพ ณ บริเวณใตอาคาร
แฟลตท่ีพักพนักงานสะพานปลากรุงเทพ โดยไดมีพิธีเปดโครงการ
ดังกลาวไปแลว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 รวมทั้งคอลัมน
หนาตางความรู “8 : 8 : 8 สูตรงาน + ชีวิตสมดุล”  
และคอลัมนมุมสุขภาพ “เคร่ืองด่ืมลดรอน ชวยตับและน้ำดีทำงาน
อยางสมดุล” สามารถติดตามไดภายใน อสป.สาร ฉบับน้ี

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

 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายใหกระทรวงการคลัง  
รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหนายปลอดประสพ
สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี  เปนที่ปรึกษาทำการศึกษา
ความเหมาะสม  ความจำเปน  และความเปนไปไดในการ
พัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการยายหรือ
พัฒนาสะพานปลากรุงเทพ และพิจารณาใชประโยชนจาก
สะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการท้ังระบบเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป ท้ังน้ีเปนมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจรท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอาทิตยที่ 31 มีนาคม  
2556  
 ซ่ึงเร่ืองน้ี นายภูมิจิตต  พงษพันธุงาม รองผูอำนวยการ
องคการสะพานปลา ดานธุรกิจ รักษาการแทนผูอำนวยการ
องคการสะพานปลา  เปดเผยวา  การดำเนินการดังกลาว
จะตองมีการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด ทั้งในสวนของ
ผลกระทบที่จะมีตอชาวประมงและผูคาสัตวน้ำ  รวมถึง
รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม ซึ่งองคการสะพานปลา
จะไดรวบรวมขอมูลและแผนการดำเนินงานเสนอรองนายก
ปลอดประสพ  เพื่อพิจารณาและมอบหมายหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งคาดวา
จะตองใชเวลาพอสมควร
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ครม. มีมติมอบหมายรองนายกปลอดประสพ  
พัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมดพัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด
ครม. มีมติมอบหมายรองนายกปลอดประสพ  
พัฒนาสะพานปลาในภาพรวมทั้งหมด
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 นายภูมิจิตต  กลาวตออีกวา  ขณะนี้ ไดรับทราบ
ขอมูลวา รัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาพื้นที่บริเวณริมแมน้ำ
เจาพระยา ต้ังแตบริเวณเชิงสะพานสาทร ติดสถานีรถไฟฟา
ตากสิน วัดยานนาวา จนถึงบริเวณท่ีต้ังของสะพานปลากรุงเทพ
ในปจจุบัน  เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา  และ
วัฒนธรรม  โดยในสวนของสะพานปลากรุงเทพ  องคการ
สะพานปลาเสนอแผนพัฒนาใหเปนตลาดกลางสัตวน้ำ

คุณภาพ  โดยการปรับปรุงรูปแบบตลาดใหไดมาตรฐาน
สุขอนามัย และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถ
จัดใหนักทองเที ่ยวเขาชมกิจกรรมการซื ้อขายสัตวน้ำ 
อีกทั้งเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตดานการคาสัตวน้ำ  คาดวา
แนวคิดดังกลาว  นาจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

นายภมิจิตต กลาวตออีกวา ขณะนี้ ไดรับทราบบ
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 นายภูมิจิตต  พงษพันธุงาม  รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา
ดานธุรกิจ รักษาการแทนผูอำนวยการองคการสะพานปลา เปดเผยวา
องคการสะพานปลาไดจัดโครงการนำรองการซื้อขายสินคาสัตวน้ำและ
ผลิตภัณฑแปรรูป โดยการจำหนายสัตวน้ำทะเลสด สัตวน้ำจืด ผลิตภัณฑ
แปรรูปคุณภาพ ตลอดจนสินคาแชแข็งจากสะพานปลาและทาเทียบเรือ
ประมงขององคการสะพานปลา เพ่ือนำมาจำหนายใหกับผูประกอบการ
รายยอยท่ีสนใจส่ังซ้ือ รานคา โรงแรม และประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ัน
ยังมีแผนท่ีจะรวบรวมสัตวน้ำสงไปจำหนายโดยผานตัวแทนในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด
นครพนม) โดยโครงการดังกลาวน้ี ไดเร่ิมจำหนายต้ังแตวันท่ี 9 พฤษภาคม
2556 ณ บริเวณใตอาคารแฟลตท่ีพักพนักงานสะพานปลากรุงเทพ
 ทั้งนี้ เพื่อเปนการสืบเน่ืองจากโครงการ “เปดบานอาหารทะเล  
ศุกรละหนคนกันเอง”  ซึ่งองคการสะพานปลาไดดำเนินการมาแลว 
ในลักษณะการจำนายสินคาสัตวน้ำสด  และสินคาสัตวน้ำแปรรูปแต
การจัดโครงการนำรองนี้ไดกำหนดใหจัดทำสถานที่เพื่อเปนศูนยกลาง
รวบรวมและจำหนายสัตวน้ำในบริเวณสะพานปลากรุงเทพ นายภูมิจิตต
กลาว

ÍÊ». à»ÅÕèÂ¹àÅ¢ËÁÒÂ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹¨Ò¡ 211 à»š¹ 149ÍÊ». à»ÅÕèÂ¹àÅ¢ËÁÒÂ»ÃÐ¨ÓºŒÒ¹¨Ò¡ 211 à»š¹ 149
 องคการสะพานปลา  (อสป.)  ไดเปลี่ยนเลขหมายประจำบาน
จากบานเลขท่ี 211 เปนบานเลขท่ี 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 สำหรับผูท่ีตองการติดตอ อสป. หรือขอขอมูลรายละเอียดตาง ๆ
เพิ่มเติม  ใหใชบานเลขที่ใหมและที่อยูดังกลาวขางตน  หรือโทรศัพท
สอบถามไดที่แผนกประชาสัมพันธ  สำนักงานอำนวยการ  หมายเลข
โทรศัพท  0-2211-6011
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ÍÊ». ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃ “¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÊÑμÇ �¹éÓ”ÍÊ». ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃ “¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÊÑμÇ �¹éÓ”ÍÊ». ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃ “¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÊÑμÇ �¹éÓ”

 1. การนำการบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือทางกลยุทธ 
เพ่ือชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
 2. การทำใหการบริหารความเส่ียงมีความสอดคลอง และรวมอยูใน
กระบวนการดำเนินงานที่มีอยูในปจจุบันขององคกร ทั้งนี้รวมถึงกำหนดให
การบริหารความเสี่ยงเปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดทำแผนธุรกิจ การกำหนด
งบประมาณ การตัดสินใจลงทุน และการบริหารโครงการ
 3. การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ นอกจากนี้องคกรควรเพิ่ม
ความสนใจตอความเสี่ยงทั้งที่เปนความเสียหาย  ความไมแนนอน  การเสีย
โอกาสซึ่งตางจากการบริหารความเสี่ยงแบบเดิมที่เนนเฉพาะความเสี่ยงที่
เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฏระเบียบเทาน้ัน
 4. คณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูงตองสนับสนุน และเนนถึง
ประโยชนที่จะไดรับจากการบริหารความเส่ียง รวมท้ังแสดงความรับผิดชอบ 
และมีสวนรวมในการบริหารความเส่ียง
 5. การใชคำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เปนที่เขาใจ และใชรวมกัน
ในองคกร
 6. การมีกระบวนการในการบงชี้ วิเคราะห จัดการ ติดตาม และ
รายงานความเส่ียงอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ และปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
 7. องคกรตองมีความมุงมั่น และพยายามอยางจริงจัง ในการบงชี้
และบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำการบริหารความเสี่ยงเขามา
ปรับใชภายในองคกร

 8. มีการส่ือสารใหขอมูลเก่ียวกับความเส่ียงอยางสม่ำเสมอ โดยเนน
ใหเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงที่ควร
ตองไดรับการจัดการทันที และการปรับปรุงแผนการดำเนินงานท่ีจำเปน
 9. การวัดผลความเส่ียงท้ังในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยพิจารณา
จากสองประเด็นหลัก คือ โอกาสที่อาจเกิดขึ้น และผลกระทบ
 10.  การจัดใหมีการฝกอบรม  และใชกลไลการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เพื่อเผยแพรขอมูลตาง ๆ  เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  ความ
รับผิดชอบของแตละบุคคล และเพื่อสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติที่เหมาะสม
 11.  การจัดใหมีหนวยงาน หรือผูรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง
เพื่อทำหนาที่ชวยเหลือในการดำเนินการ  การสนับสนุนการนำการบริหาร
ความเสี่ยงมาปฏิบัติ  และการพัฒนาความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
ของพนักงาน  แตไมมีหนาที่โดยตรงในการประเมิน  และจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น
 12.  ผูตรวจสอบภายในมีบทบาทสำคัญในการทำใหม่ันใจไดวาองคกร
มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการความเส่ียง
และในกรณีที่จำเปนผูตรวจสอบภายในควรเสนอประเด็นที่ควรไดรับการ
ปรับปรุงแตผูตรวจสอบภายในไมมีบทบาทโดยตรงตอการเปนผูนำในการ
พัฒนากรอบการบริหารความเส่ียง

แนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารความเสี่ยงแนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารความเสี่ยง
ÁØÁ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÁØÁ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

w

 องคการสะพานปลา  (อสป.)  รวมกับสำนักงานประมงจังหวัด
สตูล จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การแปรรูปสัตวน้ำ” ใหกับกลุม
แมบานชุมชนชาวประมง บานหลอมปน ตำบลละอู อำเภอละอู จังหวัด
สตูล เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2556 โดยผลิตภัณฑที่ไดจากการอบรม
สามารถนำไปจำหนายเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว  และสามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการแปรรูปสัตวน้ำใหกับลูกหลานและคนใน
ชุมชนตอไป

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

Ã´¹éÓ¢Í¾ÃÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃÏ 
 นายสุรพงษ  เย็นใจ รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานบริหาร รวมพิธีรดน้ำขอพร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เน่ืองในประเพณีวันสงกรานต ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2556

Ã´¹éÓ¢Í¾ÃÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÍ§¤ �¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ 
 พนักงานองคการสะพานปลา รวมพิธีรดน้ำขอพรรองผูอำนวยการองคการสะพานปลา
เน่ืองในประเพณีวันสงกรานต ณ หองประชุมองคการสะพานปลา เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2556

121 »‚ ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉμÃÏ 
 นายสุรพงษ   เย็นใจ  รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา  ดานบริหาร  รวมงาน
วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ  เนื่องในโอกาสครบรอบ  121  ป  ณ  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

ËÒÃ×Íà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹μÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§
 กรมควบคุมมลพิษ  เขาพบหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎกระทรวงตาม
ความในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535  ณ หองประชุมองคการสะพานปลา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

μÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐ¨Ó»‚ 2556 
 องคการสะพานปลา  จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงาน  ประจำป 2556  เพื่อลด
ความเสี่ยงตอการเปนโรคภัยตาง ๆ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เมื่อวันที่ 24 – 25  
เมษายน 2556 



 เริ่มตนวันแหงทำงานทีไร หลายคนยังรูสึกวาเวลา
แหงการพักผอนชางสั้นเหลือเกิน ทั้ง ๆ  ที่เราทุกคนมีเวลา
กันคนละ 24 ชั่วโมงเทากัน
 เวลาอาจจะไมใชปญหา แตคุณอาจจะไมไดใสใจ  
ไมใหความสำคัญ  และไมมีการวางแผนจัดการเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพนั่นเอง  ถาอยางนั้นเรามาเร่ิมตนวันแหงความ
ยุงยากดวยการแบงเวลาใหเปน  เพื่อสรางสมดุลใหกับชีวิต
สวนตัวและชีวิตการทำงานกันเถอะ
 นายสันติ  จันทวรรณ นักกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาล
มนารมย แนะนำวาใน 1 วันของทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมง
เทากัน แตใน 24 ชั่วโมงนั้น  เราควรจะรูวาตัวเองตองทำ
อะไรบาง  สำหรับคนทำงานก็สามารถบริหารจัดการเวลา
ของตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยสูตรงาย ๆ คือ การแบง
จำนวน 24 ชั่วโมงของ 1 วัน ออกเปน 3 สวนเทา ๆ กัน  
คือสวนละ 8 ชั่วโมง กลายเปนสูตร “8: 8 :8” คือนอนและ
พักผอน ทำงาน อีกสวนเพ่ือกิจวัตรประจำวันตาง ๆ รวมท้ัง
การทองเที่ยว การเขาสังคมและกิจกรรมยามวาง
 นอกจากการแบงเวลาในแตละวันอยางเปนระบบ
แบบแผนแลว การจัดลำดับของสิ่งที่ทำก็เปนปจจัยสำคัญ
ที่ชวยใหเกิดการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถ

แบงออกเปน  4  กลุม  ดังนี้
 1. งานท่ีสำคัญและเรงดวน ไดแก ส่ิงท่ีตองทำกอน
ทำเดี๋ยวนี้  ถาไมทำจะมีปญหา  เชน  ปวยทนไมไหวตอง
ไปหาหมอ  ตองไปจายคาไฟฟา  เนื่องจากเปนวันสุดทาย
ที่ครบกำหนดจาย  เปนตน
 2. งานสำคัญแตไมเรงดวน เปนส่ิงท่ีมีความสำคัญ
และสามารถวางแผนไวลวงหนาได ไมตองทำทันที เชน มีนัด
พักผอนกับครอบครัวชวงปลายป  สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่
อยากทำ และสามารถวางแผนจัดเวลาไวลวงหนาได ซึ่งมัก
สงผลใหมีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพและชีวิตมีเปาหมาย
ในการใชเวลาในแตละวัน
 3. งานไมสำคัญแตเรงดวน เปนเรื่องที่เขามาใน
ขณะนั้นไมสำคัญแตตองตอบหรือทำทันที  ไมมีผลกระทบ
กระเทือนมากนัก  เปนสิ่งที่มาขัดจังหวะการใชเวลาและ
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจในขณะนั้น ซึ่งสงผลทำใหการใชเวลา
มีประสิทธิภาพลดลง
 4. งานไมสำคัญและไมเรงดวน  ทำแลวไมเกิดผล
อะไร เสียเวลาไมสำคัญ ส่ิงเหลาน้ีทำใหเกิดความเพลิดเพลิน
แตไมกอใหเกิดประโยชนอะไร ที่ควรทำคือ ตองลดใหเหลือ
นอยที่สุด

ขอมูล : ขอมูล : โพสตทูเดยออนไลนโพสตทูเดยออนไลนขอมูล : โพสตทูเดยออนไลน

www.fishmarket.co.th
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8 : 8 : 88 : 8 : 88 : 8 : 88 : 8 : 8
ÊÙμÃ§Ò¹ + ªÕÇÔμÊÁ´ØÅÊÙμÃ§Ò¹ + ªÕÇÔμÊÁ´ØÅ

แบงออกเปน  4  กลุม  ดังนี้
1 ีส่ำ ั   ไ   ส่ิ ี่  ำ

  ั ี้



เครื่องดื่มลดรอน เครื่องดื่มลดรอน

ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾

 พอถึงหนารอนทีไรตองนึกถึงเคร่ืองดื่มท่ีชวยแกกระหาย
คลายรอนลงได แตโดยสวนใหญวัยรุนท้ังหลายมักนึกถึงน้ำอัดลมท่ีให
ความซาบซา แตเคยสังเกตหรือไมวา พอดื่มไปแลวกลับยิ่งเพิ่มความ
กระหายมากกวาเดิมขึ้นอีก
 น้ำอัดลมจึงไมใชทางเลือกของเครื่องดื่มดับกระหายอยาง
ถูกตองตามหลักการแพทยแผนไทยในฤดูรอนตองใชอาหารสมุนไพร
ท่ีมีรสขม เย็น จืด ชวยดับรอนได สมุนไพรท่ีแนะใหนำมาปรุงเคร่ืองด่ืม
ดับรอนนี้ เชน ใบบัวบก ชวยแกรอนในกระหายน้ำลดรอนไดดี 
แตเด็กวัยรุนไมชอบเพราะมีรสขม สวนถาเปนผูใหญหนอยมักชอบใจ
ในรสชาติ เติมแตงความหวานดวยน้ำตาลกรวดหรือน้ำตาลทรายแดง
รสชาติจะหอม หรือเพ่ิมความหอมโดยใชใบเตยปรุงแตงกล่ินเสริมรสได 
อาจทำเปนน้ำปน  เอาบัวบกและใบเตยปนรวมกันแลวกรองเอาแต
น้ำใบเตย ควรเลือกเตยหอม เพราะมีสรรพคุณชวยแกออนเพลีย 
ดับพิษไข และชูกำลัง  เครื่องดื่มแกวนี้ลดรอนและบำรุงหัวใจไดดวย 
 เครื ่องดื ่มลดรอนอีกสูตร  ขอแนะนำ  ดอกเกกฮวยกับ
ลูกพุดจีน เปนเครื่องดื่มที่หอมรสชาติดี มีสีเหลือง และชวยบำรุงตับ
และน้ำดี ชวยลดความรอนของตับ
 ดอกเก็กฮวย ก็จัดวาเปนสมุนไพรข้ึนช่ือวาลดรอน แกรอนใน
กระหายน้ำที่เรารูจักกันแพรหลาย นิยมชมชอบตั้งแตเด็กถึงผูใหญ 
เกกฮวยมีฤทธ์ิเย็น ชวยขับพิษรอน ขับลม ขับเหง่ือ แกรอนใน เกกฮวย
ที่เรารูจกัมี 3 ชนิด คือ 
 1. เกกฮวยดอกสีขาว จะมีรสหวาน ใชแกรอนในไมคอยดี 
แตชวยรักษาความสมดุลและการทำงานของตับไดดี  บำรุงสายตา 
ตำรายาจีน ใชเกกฮวยขาวเปนตัวยาหลักท่ีใชในการรักษาโรคท่ีเก่ียวกับ
สายตา  เวลาที่เราใชสายตามากเกินไปดวงตาจะออนลา  จึงใชแก
ความออนลาและบำรุงสายตาไดดี
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ขอมูล : http://www.thaipost.net

 2. เกกฮวยดอกสีเหลือง รสจะออกขม และระบายความ
รอนในรางกายไดดีกวา นิยมใชแกรอนใน ตำราจีนจึงใชเปนสวนผสม
ในยาที่ใชแกอาการหวัดที่เกิดจากลมรอน  หรือที่แพทยแผนปจจุบัน
เรียกวาอาการหวัดท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย อาการหวัดท่ีเกิดจาก
ลมรอนนั้น  ไดแก  อาการไอ  มีเสมหะสีเหลือง  ไขขึ้นสูงและเจ็บคอ
ใครที่มีอาการดังกลาวสามารถนำเกกฮวยมาตมเพื่อด่ืมบรรเทาได

อถึงหนารอนทีไรตองนึกถึงเคร่ืองดื่มท่ีชวยแกกระหาย  2. เกกฮวยดอกสีเหลือง รสจะออกขม และระบายความ

ชวยตับและนำดีทำงานอยางสมดุลชวยตับและนำดีทำงานอยางสมดุล

8

 จากการวิจัยทางการแพทยพบวา  ดอก  ใบ  และกานดอก
เกกฮวยมีสารประกอบสำคัญ  อันไดแก  น้ำมันหอมระเหย  น้ำตาล
กลูโคส  กรดอะมิโน  วิตามินเอและวิตามินบี  เปนตน  และมีสวน
ประกอบสำคัญที่ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลากหลาย
ชนิดในรางกายมนุษย ขณะเดียวกันยังปรับสมดุลและลดความดันโลหิต
ในรางกาย ชวยขยายหลอดเลือด และเพ่ิมปริมาณเลือดในเสนโลหิต  
ลดอัตราการเตนของหัวใจ  และมีบทบาทในการปองกันลิ่มเลือดและ
อาการขาดเลือดในเสนเลือดสมองและหัวใจ 
 ลูกพุดจีน เปนสมุนไพรท่ีใชสารสีเหลือง เปนสมุนไพรรสขม 
เย็น  มีฤทธิ์ขับความรอน  แกหงุดหงิด  (ความรอนจากหัวใจทำให
หงุดหงิดและกระวนกระวาย)  แกไข  ระบายความรอนในรางกาย 
แกดีซาน บรรเทาอาการอักเสบ ทำใหเลือดเย็น แกเลือดกำเดาไหล 
แกปสสาวะเปนเลือด แกอาเจียนเปนเลือด จัดเปนยาสมุนไพรที่ชวย
ในการปรับสมดุลในรางกายไดดี
 นำดอกเกกฮวยแชน้ำใหนุม  แลวจึงบีบเอาน้ำไปตมใหเดือด 
เติมลูกพุดจีนลงไปพรอมน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลกรวด  ยกลง
จากเตา  รอใหเย็นแลวกรองเอาน้ำใชดื่ม  จะไดเครื่องดื่มลดรอนที่ดี
ตอสุขภาพ ชวยใหสดช่ืนไปตลอดหนารอนนี้เลย.

 3. เกกฮวยปา จะมีสีเหลือง
เหมาะสำหรับชงแบบชา  มีคุณสมบัติ
ชวยขับลม รักษาอาการปากแหง รอนใน 
นัยนตาแหงหรือมีอาการเจ็บปวดหรือชา
ตามรางกายเน่ืองมาจากลม ความเย็น 
และความช้ืน


