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 ก่อนอ่ืนกระผมต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิก
 

ที่ลงคะแนนให้กับผมได้เข้ามาเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์
ออมทรัพยข์า้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ชุดที่ ๓๘ 
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งภาพยังติดตากระผมในวันประชุมใหญส่ามัญ
ประจ�าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที ่๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ เมื่อสมาชิก
เรือนหมื่นพร้อมใจกันมาในวันประชุมใหญ ่ ได้มีโอกาสพบปะ
เพื่อนเกา่ทีไ่มไ่ดเ้จอกันนาน บางทา่นก็นัดกันทานขา้ว ทานน�า
ตามอัธยาศัย
 ในปีนี้คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๓๘ ได้ให้ 
ความไว้วางใจมอบหมายให้กระผมเป็นประธานกรรมการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธอ์ีกวาระหนึ่ง เพื่อจัดท�าขา่วสาร ความรู้และ
เผยแพร่กจิการสหกรณแ์กส่มาชิก ส�าหรับเนื้อหาในสาร สอ.ศธ.
ฉบับที่ ๑ ได้รวบรวมสาระน่ารู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน 
ได้แก ่ “สวัสดีปีใหมไ่ทย” โดยทา่น ผอ.บุญเตือน ศรีวรพจน ์
จากกรมศิลปากร, “สรรพคุณสมุนไพร” โดย อ.พยงค ์สีเหลือง 
จากส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “ดับร้อนด้วยสมูทตี้

 
เพื่อสขุภาพ” โดย อ.วมิลรัตน ์ตอ้ยส�าราญ จาก สป.ศธ. มารูจ้กั 
“วันความสุขสากล” โดยท่านรองเลขา ก.ค.ศ. คุณยศพล 
เวณุโกเศศ ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆ นี่เอง คือ วันข้าราชการ
พลเรือน” โดย อ.อนุทิน ค�าคม จาก สป.ศธ. และสุดทา้ยคือ 
“หลบร้อนไปพักผ่อนที่ริมฝ่ังเขื่อนแก่งกระจาน” โดย อ.ศิริ

 
ศิริรัตน ์จาก ก.ค.ศ.
 กระผมและกองบรรณาธิการ รวมทั้งท่านที่ปรึกษา 
หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ สาร สอ.ศธ. ฉบบันีจ้ะเป็นประโยชนแ์กท่า่น
สมาชิก สอ.ศธ. ทุกทา่นครับ
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ส า ร
ประธาน
กรรมการ

 เมื่อวันที ่๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทีผ่า่นมานี ้เป็นวัน 
ครบรอบ ๔๑ ปี ของการเปิดท�าการสหกรณอ์อมทรัพยข์า้ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด เพื่อท�าหนา้ทีใ่ห้บริการทีเ่กีย่วขอ้งกับการท�าธุรกรรม
ทางดา้นการเงนิ ดา้นสนิเชื่อ และดา้นสวัสดกิาร แกข่า้ราชการ ลูกจา้งประจ�า 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการ 
ชุดที ่๓๘ ทีป่รึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ัดการ และเจ้าหนา้ทีทุ่กคน 
ตา่งมุง่มัน่ทุม่เทปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งหนัก เพื่อให้สหกรณเ์ป็น

 เสาหลักและเป็นทีพ่ึ่งให้กับมวลสมาชิกอยา่งแทจ้ริง 
 สหกรณม์ีความมุง่มัน่ตัง้ใจด�าเนินธุรกิจให้เจริญกา้วหนา้และ

 มัน่คง โปร่งใส ดว้ยหลักธรรมาภิบาลทีด่ี คณะกรรมการด�าเนินการ 
ชุดที ่๓๘ ทีป่รึกษา ผูจ้ดัการ และเจ้าหนา้ที ่ตระหนกัในหนา้ทีแ่ละท�างาน
ดว้ยความรบัผดิชอบ เพ่ือการก�ากบัดแูลบริหารจดัการทีด่เีป็นประโยชน์
ตอ่สมาชิกและสังคม โดยในหลายปีทีผ่า่นมาสหกรณไ์ดร้ับการประเมิน
เป็นสหกรณท์ีม่ีผลการด�าเนินงานเขม้แข็งตามเกณฑด์ีเดน่แห่งชาติ

 จากส�านักงานสง่เสริมสหกรณก์รุงเทพมหานคร พื้นที ่๑ อยา่งไรก็ตาม 
สหกรณจ์ะไมห่ยุดพัฒนาทีจ่ะมองหาการลงทุนทีไ่ดร้ับผลตอบแทน

 
คุม้คา่และนวตักรรมใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง เพื่อกา้วเป็นพนัธมติรทีด่ทีีส่ดุใน
การตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกทีน่�าไปสูก่ารมีคุณภาพชีวิตทีด่ี 
รวมทัง้การมสีว่นร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย
อยา่งยัง่ยืน 
 ทา้ยทีสุ่ดนี ้ในนามของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที ่๓๘ 
ทีป่รึกษา ผูจ้ัดการ และเจ้าหนา้ทีทุ่กคน ขอขอบพระคุณทุกทา่นสมาชิก
ทีใ่ห้ความเชื่อมัน่และสนบัสนนุการด�าเนนิงานของสหกรณเ์สมอมา และ
ทีส่�าคัญขอแสดงความขอบคุณคณะผูบ้รหิารและเจ้าหนา้ทีข่องสหกรณ์
ทกุทา่น ส�าหรบัความทุม่เททัง้แรงกายแรงใจเพ่ือบรรลุเป้าหมายสหกรณ ์
ทัง้นี ้ขอให้ทุกทา่นเชื่อมัน่วา่ สหกรณจ์ะยังคงมุง่มัน่ทุม่เท ปฏิบัติหนา้ที่
อยา่งเตม็ความสามารถ ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล ตระหนกัถงึ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม 
เพื่อกา้วสูเ่จริญเติบโตอยา่งมัน่คงและสร้างผลตอบแทนอยา่งยัง่ยืน
 

  
  (นายเชาวเ์ลิศ  ขวัญเมือง)
  ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรัพย์
  ขา้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ชุดที ่๓๘

ปีที่ 41  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เมษายน  2561

1



สงกรานต ์เพิ่งผ่านไปใหม่หมาดๆ เปลี่ยนปีจุลศักราชเป็น ๑๓๘๐

และการเปลี่ยนจุลศักราชนี้เองเป็นที่มาของค�าว่า ขึ้นปีใหม่

บุญเตือน  ศรีวรพจน์

 “สงกรานต์” แบ่งออกเป็น ๓ วัน คือ วันที่ ๑๓ 
เมษายน เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” แปลตามตัวว่า 
วันเคลื่อนข้ามอันยิ่งใหญ่เป็นวันต้นของเทศกาล แต่ยัง 
ไม่เปลี่ยนจุลศักราช วันที่ ๑๔ เมษายน เรียกว่า “วันเนา” 
ซ่ึงน่าจะมาจากศพัท์สันสกฤตว่า “นว” (ไทย) ปรับเป็นเนาว์ 
แปลว่าใหม่ และวันที่ ๑๕ เมษายน เรียกว่า “วันเถลิงศก” 
อันเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่หรือเปลี่ยนศกใหม่ ส่วน
การเปลี่ยนปีนักษัตรจากปีชวดเป็นปีฉลู ฯลฯ นั้น เปลี่ยน
ตามมหาศักราช ซึ่งถือเอาวันขึ้น ๑ ค�่า เดือนอ้ายเป็นวัน
เริ่มปี การเปลี่ยนปีนักษัตรจึงเริ่มที่ขึ้น ๑ ค�่า เดือนอ้าย

 ค�าว่า “ศกัราช” นัน้แต่เดมิไม่ได้มคีวามหมายว่าปี 
“ศก” เป็นชื่อราชวงศ์กษัตริย์ในอินเดียโบราณ ศักราชมา
จากค�าว่า “ศกราชสังวัจฉร” แปลว่าปีแห่งการครองราชย์
ของราชวงศ์ศกที่มีชัยเหนือราชวงศ์เดิมและสถาปนา
ราชวงศ์ศกข้ึน เมื่อปกครองแผ่นดินล่วงไปได้ ๑ ปี ก ็
เรียกว่า ศกราช ๑ เรียงไปตามล�าดับ (ศักราชแปลว่าราชา
ของวงศ์ศก) ต่อมาความหมายของศกราชหรือศักราช 
ขยายกว้างออกไปถึงการนบัปีในลกัษณะอืน่ๆ รวมถึงการ
นบัปีอายขุองพระพุทธศาสนาก็ใช้ว่า “พทุธศกัราช” ซึง่แต่
เดิมเรียกว่า พุทธศาสนกาล “มหาศักราช” นั้นตั้งขึ้นเมื่อ 
พุทธศาสนากาลล่วงไปแล้วได้ ๖๒๑ ปี มหาศักราชใช้กัน
แพร่หลายท้ังในอนิเดยีและภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
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 การนับพุทธศักราชท่ี ถูกต ้องนั้นต ้อง ข้ึนป ี
พทุธศกัราชใหม่ในวนัแรม ๑ ค�า่ เดอืน ๖ เพราะพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานในวันข้ึน ๑๕ ค�่า เดือน ๖ ส่วนจุลศักราชนั้น 
เกดิข้ึนในพม่าเมือ่พทุธศาสนากาลล่วงไปได้ ๑๑๘๑ ปี เมือ่
กษัตริย์พม่าสถาปนาราชวงศ์ใหม่ ประกาศให้นับศักราช
ตามปีครองราชของราชวงศ์ใหม่ ศกัราชท่ีใช้มาแต่เดิมเมือ่
สถาปนาราชวงศ์ศกในอินเดียจึงกลายเป็นมหาศักราช 
ส่วนศักราชท่ีตั้งข้ึนใหม่ก็เรียกว่าจุลศักราช คร้ันไทยเสีย
กรุงศรีอยุธยาแก่พม่าคร้ังแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๑๑๒ 
พม่าก็ให้ไทยใช้จลุศกัราชตามพม่าด้วยและใช้สืบเนือ่งมา
จนถึงปัจจุบัน
 วันที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนั้น ตามต�านาน
ว่าธิดาทั้ง ๗ ของท้าวกบิลพรหมจะผลัดเปลี่ยนกันน�า 
พระเศยีรของท้าวกบิลพรหมออกแห่แหนรอบเขาพระสุเมรุ 
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าวันมหาสงกรานต์จะตรงกับวันใดคือ

  วันอาทิตย์	 นางทุงษะ

	 	 วันจันทร์	 นางโคราคะ

	 	 วันอังคาร	 นางรากษส

	 	 วันพุธ	 นางมัณฑา

	 	 วันพฤหัสบดี	 นางกิริณี

	 	 วันศุกร์	 นางกิมิทา

	 	 วันเสาร์	 นางมโหทร

 นางสงกรานต์ทั้ง ๗ มีพาหนะส�าหรับประทับเมื่อ
เข้ากระบวนแห่รอบเขาพระสุเมรุ แต่กิริยาอาการท่ีอยู่ 
เหนือหลังพาหนะนั้นต่างๆ กัน สุดแล้วแต่ว่าดวงอาทิตย์
จะเคลือ่นเข้าสู่ราศเีมษในเวลาใด ถ้าเป็นเวลาเช้าก่อนเทีย่ง
นางสงกรานต์ก็ยืนมาบนหลังพาหนะ ถ้าเลยเที่ยงวันไปก็
จะนั่งมาในอาการปกติ หากเป็นเวลาค�่าก่อนเที่ยงคืนก็จะ
นอนลมืตามาบนหลงัพาหนะ ถ้าหลงัเท่ียงคนืไปแล้วกน็อน
หลับตา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นทางราชการจะ
เขียนภาพประกาศสงกรานต์ มรีปูนางสงกรานต์ประทบับน
หลังพาหนะ บอกเกณฑ์นาคให้น�้า ปริมาณฝนและปฏิทิน
ย่อของปีนัน้ๆ ปิดประกาศไว้ในพระบรมมหาราชวงั ราษฎร
ชาวเมืองแม้จะอ่านหนังสือไม่ออก ได้เห็นภาพประกาศ
สงกรานต์กจ็ะทราบได้ว่า ปีนีด้วงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศเีมษ
ในเวลาใด นั่นเป็นภูมิปัญญาอันฉลาดแหลมคมของ
บรรพบุรุษเรา 

 วันสงกรานต์พุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ แปลกกว่า 
ท่ีเคยพบผ่าน คือ วันมหาสงกรานต์
ตรงกับวันเสาร์ท่ี ๑๔ เมษายน วันท่ี 
๑๕ เมษายน เป็นวนัเนา และวนัที ่๑๖ 
เมษายน เป็นวันเถลิงศก ดวงอาทิตย์
ย ้ายเข้าสู ่ราศีเมษ วันเสาร์ ท่ี ๑๔ 
เมษายน เวลา ๙.๐๑ น. นางสงกรานต์ 
นามว ่า มโหทรเทว ี ทรงพาหุ รัด 
ทัดดอกสามหาว (ผักตบ) อาภรณ์ 
แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย 
หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล 
ประทับยืนเหนือหลังพาหนะนกยูง 
เกณฑ์นาคให้น�้า ๗ ตัว ข้าวกล้า
ธัญญาหารจะได้ผล ๑๐ ส่วน เสีย 
๑ ส่วน ราษฎรท้ังหลายจะอยู ่เย็น
เป็นสุขแล
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 เพือ่นสมาชกิ สอ.ศธ. และผูอ่้านทกุท่าน เคยเป็นแบบนี้ 

กันมั๊ยคะ หลายๆ คร้ังที่เราไปตามร้านอาหารหรือร้านขนม 

จะมีความคิดแว๊บเข้ามาว่า “ถ้าเราท�าขนมหรืออาหารแบบนี้

เป็นบ้างกด็สิีนะ”  เราจะได้กนิของอร่อยๆ เลอืกท�าด้วยวตัถุดิบ

คุณภาพดีในราคาย่อมเยา แถมยังเป็นฝีมือตัวเราเอง

 ถ้าเคย...งัน้กอ็ย่าเพยีงแต่แค่คดิ แค่พดู ชอบเมนอูะไร 

แบบไหน ลงมอืท�ากนัเลยสิคะ การท�าอาหารไม่ว่าจะเป็นคาวหวาน 

หรือเครื่องดื่ม เป็นเร่ืองสนุกจริงๆ เพราะเราจะได้หยิบจับ 

ตกัตวงส่วนผสมกนัอย่างเพลดิเพลนิ ไม่ว่าเดก็ ผู้ใหญ่ ทกุเพศ 

ทุกวัยก็ท�าได้

 สาร สอ.ศธ. ฉบับนีจ้ึงขอเชญิชวนเพือ่นสมาชกิ สอ.ศธ. 

และผู้อ่านทุกท่าน หลบร้อน... ชวนลูกหลานเข้าครัว ท�าเมนู

เครื่องดื่มเย็นที่ให้ทั้งความสนุก อร่อย สดชื่น และคุณค่าทาง

โภชนาการจากผลไม้อย่างเมนู “สมูทตี้ผลไม้”

ชวนลูก
หลบร้อน...

เขา้ครัว
วิมลรัตน์  ต้อยส�ำรำญ

	 เดือนเมษายนของทุกปีเป็นช่วงเวลาแห่งการคิดถึงความสุขสนุกสนานของคนไทยส่วนใหญ ่

คิดท�าแต่เรื่องดีๆ	 อาจเป็นเพราะมีวันส�าคัญ	 วันหยุดหลายวันอยู่ช่วงเดือนนี้	 ไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์ 

วันครอบครัว	 ซึ่งตรงกับช่วงท่ีเด็กๆ	 สอบเสร็จ	 ปิดเทอมซัมเมอร์กันพอดี	 ถึงตอนนี้อาจมีเพื่อนสมาชิก	

สอ.ศธ.	 และท่านผู้อ่านหลายท่านท่ียังคิดไม่ออกว่าจะให้ลูกหลานท�าอะไรกันดีในช่วงปิดเทอมใหญ ่

หยุดยาวนี้...	ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว	และคาดว่าจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ	อย่างนี้	 เรามาหากิจกรรมสนุกๆ	

คลายร้อนท�ากันดีกว่านะคะ
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 เร่ิมต้นจากสูตรแรก สตรอเบอร์รี่-กีวีสมทูตี้ 

(Strawberry - Kiwi Smoothie)

 ส่วนผสมท่ีใช้ก็ไม่ได้ยุ ่งยาก สามารถหาได ้

ตามซูเปอร์มาร์เกต็ใกล้บ้านได้เลย ทีต้่องเตรียมกม็ ีกวีี

ปอกเปลอืก ๑-๒ ผล สตรอเบอร์ร่ีขนาดกลาง ๗-๘ ผล 

น�าไปแช่ในช่องแช่แข็งรอไว้เลยค่ะ เติมความหวาน 

ด้วยน�้าผึ้ง ๒ ช้อนโต๊ะ น�้าต้มสุกคร่ึงถ้วย น�้ามะนาว 

๑ ช้อนโต๊ะ เกลอืป่นเลก็น้อยเพือ่ความกลมกล่อม และ

สุดท้าย น�้าแข็งป่นครึ่งแก้ว

 วิธีท�าก็ง่ายมากๆ ค่ะ น�ากีวี และสตรอเบอร์รี่ 

ท่ีแช่จนเยน็จดัออกมา ใส่รวมกบัส่วนผสมท้ังหมด เตมิ

น�้าแข็งป่น แล้วปั่นจนเนื้อสมูทตี้เนียนเข้าเป็นเนื้อ

เดียวกัน แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ เทใส่แก้ว 

แล้วชวนเด็กๆ มาตกแต่งกันตามชอบใจ อาจจะใส ่

ใบมิ้นท์ซักหน่อย ตกแต่งหน้าด้วยลูกสตรอเบอร์ร่ี 

ผ่าซีกให้เห็นเนื้อในกับกีวีสไลซ์บางๆ ซักชิ้น แค่นี ้

ก็ได้สมูทตี้สวยๆ อร่อยๆ มาดับร้อนกันแล้ว ที่ส�าคัญ 

เมนูเครื่องดื่มเย็นๆ แก้วนี้ ไม่ได้มีดีแค่ดับร้อน แต่ยัง

ให้วิตามิน ซี วิตามิน เอ เบต้าแคโรทีน และเต็มไปด้วย

ไฟเบอร์ กับสารต้านอนุมูลอิสระ อีกด้วยค่ะ

 อ่านกนัถึงบรรทัดนีแ้ล้ว เพ่ือนสมาชกิ สอ.ศธ. และผูอ่้านหลายท่านคงมโนภาพออกถึงความอบอุน่ของครอบครัว

ท่ีอบอวลด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะน่ารักสดใสของเชฟตัวน้อย ตัวใหญ่ ท่ีสนุกสนานกับการสร้างสรรค์เมนูสมูทตี้จาก

จินตนาการอันสวยงามของเขา 

 ค่ะ สาร สอ.ศธ. หวังว่ากิจกรรม “หลบร้อน...ชวนลูกเข้าครัว” ในคร้ังนี้จะเป็นจิ๊กซอว์เติมเต็มความสุขของ 

เพื่อนสมาชิกกับลูกหลานในช่วงปิดเทอมหยุดยาวปีนี้ ถ้าให้ดีผู้เขียนแนะน�าให้ลองปรับเปลี่ยนส่วนผสม เลือกผลไม้ท่ี

ท่านชอบ หรือให้เด็กๆ ได้ลองผสมผลไม้ที่มีทั้งรสเปรี้ยวและรสหวาน ดูว่าผสมอย่างไรถึงจะอร่อยพอดีๆ แล้วอย่าลืม

เติมเต็มสาระด้วยการให้เด็กๆ ช่วยกันลองหาข้อมูลว่าผลไม้แต่ละชนิดที่เลือกใช้นั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง สนุกกัน 

เสร็จแล้ว ใครได้สูตรสมูทตี้อร่อยๆ สูตรใหม่ๆ อย่าลืมน�ามาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกกันบ้างนะคะ สาร สอ.ศธ. ขอให้ 

เพื่อนสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม “หลบร้อน...ชวนลูกเข้าครัว” ค่ะ

 อกีสูตรนงึเผือ่เป็นทางเลอืกของคนชอบผลไม้
ตระกูลเบอร์รี่ กับเมนู มิกซ์เบอร์รี่ สมูทตี้ (Mixed 
Berries Smoothie)
 วิธีท�าก็ใช้วิธีท�าเช่นเดียวกัน เพียงแค่เปลี่ยน
ส่วนผสมชนิดของผลไม้ เปลี่ยนมาใช้ผลสตรอเบอร์ร่ี 
แบล็คเบอร์ร่ี บลูเบอร์รี่ ราสป์เบอร์ร่ี อย่างละ ๑/๔ 
ถ้วย น�าไปแช่ในช่องแช่แข็งจนเย็นจัด จากนั้นเตรียม 
น�้าส้มคั้นครึ่งถ้วย น�้าผึ้ง ๒ ช้อนชา เกลือป่นเล็กน้อย 
และน�้าแข็งคร่ึงแก้ว แล้วน�าท้ังหมดปั่นรวมกันจนเป็น
เนือ้เดยีว เทใส่แก้ว แล้วตกแต่งตามชอบใจ เพยีงเท่านี้ 
เราก็ได้สมูทตี้สีสวยๆ อีกแก้วมาคลายร้อนกันแล้ว 
เมนูสวยๆ แก้วนี้ให้ประโยชน์ ท้ังเพิ่มภูมิต้านทาน 
ของร่างกาย บ�ารุงสายตา และยังช่วยเร่ืองความจ�าได้
อีกด้วยนะคะ
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ใช ้ ชีวิต
อย่างไร
ใ  ห้  มี
ความ
สุ ข

	 สาร	สอ.ศธ.	ฉบับแรกท่ีจะส่ือสารข้อมลูข่าวสารให้กบัพีน้่องสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศกึษาธิการ	

จ�ากัด	น่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม	-	เมษายน	พ.ศ.	2561	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าหน้าร้อนของประเทศไทย	และ 

ท่ีผ่านมาทุกปีอากาศก็จะร้อนอบอ้าวมาก	 ยังดีที่ได้เทศกาลสงกรานต์มาช่วยดับร้อนให้กับพี่น้องสหกรณ์ฯ 

ทุกท่าน	 ในช่วงเดือนเมษายน	2561	ตั้งแต่วันท่ี	 12	 -	 16	 เมษายน	2561	 แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ยังมี 

วันส�าคัญอีกวันหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือ	“วันความสุขสากล”

วันความสุขสากล คือวันอะไร
 มติท่ีประชุมสหประชาชาติ หรือยูเอ็น เมื่อวันที่ 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ก�าหนดในวนัที ่๒๐ มนีาคมของ

ทุกปี เป็น “วันความสุขสากล” หรือ The International 

Day of Happiness โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ 

ทุกคนได้ตระหนักถึงความสุขอันเป็นเป้าหมายพื้นฐาน 

ของมนุษยชน รวมถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของ

มนุษย์และเพื่อเรียกร้องให้แต่ละประเทศผลักดันและ 

เข้าถึงนโยบายสาธารณะท่ีจะเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชน 

ทุกๆ คน อีกท้ังยูเอ็นยังได้ส�ารวจวัดระดับความสุขใน 

๑๕๖ ประเทศท่ัวโลก โดยมีปัจจัยความสุขท่ีส�าคัญ เช่น 

รายได้ การมีงานท�า ความสัมพันธ์ท่ีดี ความไว้วางใจกัน 

ในชุมชน การมีค่านิยมท่ีเอื้อต่อความสุขและศาสนา 

สุขภาพกายสุขภาพจิต ความสัมพันธ ์ ในครอบครัว 

การศึกษา เสรีภาพทางการเมือง ความเข้มแข็งของ 

เครือข่ายสังคม การไม่มีคอร์รัปชั่น และความเท่าเทียม 

ทางเพศและสังคม เป็นต้น มาเป็นตัวชี้วัดของความสุข

ของประเทศต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทย 

มีผลคะแนนการมีความสุขอยู ่ ในอันดับที่  ๔๖ จาก 

๑๕๖ ประเทศของโลก ส่วนอันดับท่ี ๑ คือ ประเทศ

ฟินแลนด์

ยศพล  เวณุโกเศศ
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ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 ความสุขคือสิ่งที่มนุษย์เราต้องการมากที่สุด หาก

ต้องการท่ีจะใช้ชีวิตของตนเองให้มีความสุข ก็จะขอ

แนะน�าวิธีการง่ายๆ ที่สามารถน�าไปใช้ได้จริง ดังนี้

 1.	หัดเป็นคนมองโลกในแง่ดี คนที่มองโลกในแง่

ดี จะมีความทุกข์น้อยกว่าคนท่ีมองโลกในแง่ร้าย ดังนั้น 

หากอยากมีความสุข ขอให้พยายามมองโลกในแง่ดี

 2.	ใฝ่ธรรมะ คนท่ีมีธรรมะในใจมักมีความสุข

มากกว่าคนท่ีไม่มีธรรมะ เพราะผู้ท่ีมีธรรมะ เมื่อพบเจอ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ มักจะมองโลกตามความเป็นจริง 

สามารถปล่อยวางได้ ท�าใจได้ แก้ ไขปัญหาได้อย่าง 

เยือกเย็นกว่า หากต้องการพบความสุขท่ียั่งยืน เราควร 

ใฝ่ศึกษาหาธรรมะ

 3.	ลด	 ละ	 เลิกอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด 

ไม่ร้ายแรงไม่ผิดกฎหมาย เช่น บุหร่ี เหล้า เบียร์ ฯลฯ 

การลด ละ เลิกอบายมุข จะท�าให้ชีวิตมีความสุข อีกท้ัง

สุขภาพแข็งแรง ท้ังใจและร่างกาย ซ่ึงยาเสพติดส่วนมาก

มักจะมีโทษมากกว่ามีประโยชน์ หากสามารถ ลด ละ เลิก

อบายมขุได้ ก็จะท�าให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากขึน้ อกีท้ังไม่ต้อง

ป่วยเป็นโรคต่างๆ

 4.	ย้ิมและหัวเราะ การยิ้มและหัวเราะ เป็นส่ิงที่

สามารถท�าได้ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเงินลงทุน อกีทัง้มปีระโยชน์ 

มากๆ กับผู้ที่ปฏิบัติ คนที่ยิ้มเก่งมักเป็นคนที่มีอารมณ์ดี 

เบิกบานแจ่มใส การหัวเราะก็เช่นกัน ทางวิทยาศาสตร ์

การแพทย์ได้ศึกษาว่า คนท่ีหัวเราะเป็นประจ�าจะมีผลดี 

ต่อระบบของหัวใจ ระบบของกล้ามเนื้อ

 5.	รักษาสุขภาพ โดยยึดหลักทางสาธารณสุข 

๕ อ. ได้แก่ ๑. อาหาร ๒. อากาศ ๓. ออกก�าลังกาย 

๔. อจุจาระ ๕. อารมณ์ (๑. อาหาร : ควรรับประทานให้ครบ 

๕ หมู่  ๒. อากาศ : ควรหาโอกาสในการน�าเอาอากาศ

บริสุทธิ์เข้าไปในระบบหายใจมากๆ  ๓. ออกก�าลังกาย : 

ควรหาเวลาในการออกก�าลังกายประมาณ ๒๐-๓๐ นาที 

ต่อวัน และสัปดาห์ละ ๓-๕ ครั้ง  ๔. อุจจาระ : ควรขับถ่าย

ทุกวันในตอนเช้า ไม่ใช่ ๕-๖ วันต่อครั้ง ก็จะท�าให้สขุภาพ

ย�่าแย่ และ ๕. อารมณ์ : อย่าปล่อยให้อารมณ์เสียนาน 

และบ่อยๆ เพราะท�าให้เกิดภาวะความเครียดได้)

 6.	มีงานท�า	 มีรายได้	 ใช ้จ ่ายอย่างประหยัด

ในภาวะสังคมปัจจุ บันเป็นยุคของสังคมที่ เ รียกว ่า 

“บริโภคนิยม” ซ่ึงผู ้คนส่วนใหญ่มักใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

แข่งขันกันบริโภคสินค้าแปลกๆ ใหม่ๆ ทันสมัย ท�าให ้

เกิดหนี้สินข้ึนมาอย่างมากมาย บางคนไม่มีเงินใช้หนี้ 

ท�าให้เกิดความทุกข์ข้ึนภายในใจ การหาเงินเก่งไม่ส�าคัญ

เท่ากับการเก็บเงินเก่ง เนื่องจากบางคนมีเงินเดือน 

๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน แต่ใช้ ไป ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

ต่อเดือน สู้คน ที่หามาได้เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท แต่รู้จัก 

เก็บออมเงินได้เดือนละ ๑,๐๐๐ บาทไม่ได้

 ฉะนั้น สุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ขึ้นอยู่กับ

แง่คิด ทัศนคติในการมองโลก อีกทั้งการประพฤติปฏิบัติ

ของแต่ละบุคคล หากพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ต้องการพบความสุข ท่านสามารถพบหรือสัมผัสได้จาก 

ตัวท่านเองทั้งสิ้น ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับ

  
อ้างอิงข้อมลู จาก http://sites.google.com/site/khaexyakbxkthex/
chi-chiwit-xyangri-hi-mi-khwam-sukh
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เหนื่อยนัก...
พักริมเขื่อน

@ แก่งกระจาน

	 หลังจากทีเ่หน็ดเหน่ือยจากการท�างานมาตลอด
ทั้งสัปดาห์	 ร่างกายก็โหยหาสถานที่พักผ่อนเพ่ือ 
เพ่ิมพลังงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์	 เป้าหมายใน
การเดนิทางครัง้น้ี	คอื	ระยะทางห่างจากทีพั่กไม่เกิน	
๒๐๐	กม.	 ใช้เวลาในการขับรถไม่เกิน	๒	ชม.	และ 
มีลานกางเต็นท์ที่สะดวก	 ปลอดภัย	 จึงตัดสินใจ 
เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 จังหวัด
เพชรบุรีนั่นเอง!
	 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 เป็นอุทยาน 
แห่งชาติ	(อช.)	ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	สถานที่
กางเต็นท์ใน	อช.	มี	๓	จุด	จุดแรกบริเวณอ่างเกบ็น�า้	
จุดนี้จะมี	“สะพานแขวน”	ที่เคยเป็นที่ถ่ายหนังเรื่อง	
“สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า	 รัก”	 จุดที่สองแค้มป์บ้านกร่าง	
ช่วงฤดูร้อน	 เดือน	 เม.ย.	 -	พ.ค.	 จะพบเห็นผีเสื้อ
มากมายหลายพันธุ์	 	 และจุดที่สามเขาพะเนินทุ่ง 
ซ่ึงเป็นไฮไลท์ของสถานทีท่่องเทีย่วแห่งน้ี	เพราะใน
รุ่งเช้า	 คุณจะพบกับทะเลหมอกที่งดงาม	และที่น่ีมี
ให้ชมตลอดทั้งปี

ศิริ  ศิริรัตน์

 การเดินทางครั้งนี้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเร่ิมจากถนน
พระราม ๒ มุง่สู่ถนนเพชรเกษม เข้าอ�าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวดัเพชรบุรี เส้นทางนีผ่้านสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง 
อาทิ อทุยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอมิ ตลาดน�า้กลางป่า 
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ โดยรวมแล้วถนน
หนทางดี อาจมีบางช่วงท่ีซ่อมผิวจราจรบ้างเล็กน้อย แต่
ไม่ท�าให้เสียเวลาเพราะระยะทางใกล้แค่ ๑๗๐ กม. ช่วง
แดดร่มลมตกกเ็ดินทางมาถึงบริเวณสันเข่ือนแก่งกระจาน 
บรรยากาศดีมาก ชมความงามของทะเลสาบน�้าจืดขนาด
ใหญ่ ท่ีนีม่กีจิกรรมมากมาย เช่น ตกปลา นัง่เรือชมทวิทัศน์  

เที่ยวเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน�้า (ราคา 
ล�าละ ๖๐๐ บาท ใช้เวลา ๑.๓๐ ชม.) 
สูดอากาศเต็มปอด สลัดความเครียด
ออกไป สักพัก ได้เวลาเดินทางไปศูนย์
บริการนักท ่องเที่ยวซึ่ งอยู ่ห ่างจาก 
สันเขื่อนประมาณ ๓ กม. ติดต่อสถานที่
กางเต็นท์ จ่ายค่าธรรมเนียม ๑๓๐ บาท/
คน บริเวณนี้มีอาคารห้องน�้า ๒ หลัง แยก
ชาย-หญิง แยกห้องสุขา-ห้องอาบน�้า 
พร้อมเคร่ืองท�าน�้าอุ ่น มีรองเท้าฟองน�้า 

 ให้เปลี่ยน ส�าหรับใครที่ต้องการประกอบอาหารก็
มีอ่างล้างจาน ก๊อกน�้าไว้บริการ 
 ก่อนพระอาทิตย์จะลบัขอบฟ้า ภาพท่ีอยูเ่บ้ืองหน้า
เป็นทิวเขาและแสงตะวนัท่ีสะท้อนกบัผนืน�า้ สวยงามมาก 
(อยากหยุดเวลา...) ส�าหรับมื้อเย็นขอแนะน�าร ้าน 
“แก่งเพชร” นอกจากวิวสวย อยู่ริมเขื่อนแล้ว อาหารเมนู
ปลาต่างๆ ก็สดและอร่อย ไม่ว่าจะเป็น ปลานิลสามรส 
ปลาคังลวกจิ้ม ผัดผักกูด ราคาอาหารไม่แพง ท้องฟ้า 
มืดแล้วได้เวลาเดินทางกลับมาพักผ่อนท่ีจุดกางเต็นท์ 
อากาศช่วงหวัค�า่เริ่มเยน็ เดก็วยัรุ่นหนุม่สาวร่วมวงสนทนา
ส่งเสียงดังหัวเราะกันสนุกสนาน บ้างก็ท�าปิ้งย่างกินกัน 
หน้าเตน็ท์ หอมกลิ่นกุง้เผาโชยมา (คดิถึงน�า้จิ้มซฟีูด้ทันท)ี 
หวลนึกถึงสมัยก่อนท่ีเคยมากับครอบครัวร่วม ๑๐ คน 
ร้องร�าท�าเพลงกนัมคีวามสุขมาก ประมาณส่ีทุ่ม เจ้าหน้าที่ 
อช. เดินตรวจความเรียบร้อย แล้วเตือนว่า “งดใช้เสียง 
หลังส่ีทุ่มนะครับ” หลังจากนั้นเสียงก็ค่อยๆ เงียบลงๆ 
รู้สึกตัวอีกทีคงดึกสงัด ไม่มีเสียงสนทนา ได้ยินแต่เสียง
สัตว์ท่ีร้องยามค�า่คนื อากาศหนาวจบัใจ ถุงนอนท่ีเตรียมมา 
ใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียว
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 เสียงฝีเท้าเดินขวักไขว่ผ่านด้านหลังเต็นท์ พร้อม
กับเสียงเครื่องยนต์ขับออกไปคันแล้วคันเล่า จึงนึกขึ้นมา
ได้ว่า เวลาตีห้ารถกระบะของ อช. จะมารับนักท่องเที่ยว
ข้ึนไปชมทะเลหมอกท่ีเขาพะเนินทุ่ง (ค่าบริการ ๑,๖๐๐ 
บาท นั่งได้ ๑๐ คน) แต่ครั้งนี้ขอนอนกอดลมหนาวอยู่ใน
เต็นท์ เพราะช่วงเช้ายังมีกิจกรรมที่ต้องท�า
 เสียงนกร้องดังก้องท�าให้สะดุ้งตื่นทันที รบีเปิด
เต็นท์สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ มองดูผืนน�้าด้านหน้าท่ี 
ถูกปกคลุมไปด้วยไอหมอกยามเช้า (หายเหนื่อย...) 
หลงัจากนัน้กเ็ริ่มกจิกรรมตามแผนท่ีวางไว้ ทริปนีเ้ป็นการ
ปั่นจักรยานศึกษาธรรมชาติ เส้นทางเป็นภูเขา ระยะทาง 
ไปกลบั ๖ กม. จดุหมายคอื การชมบรรยากาศบนสันเขื่อน
ยามเช้า โดยเร่ิมต้นปั่นจักรยานออกจากท่ีท�าการ อช. 
มุ่งหน้าไปสันเข่ือน อากาศค่อนข้างเย็น ปั่นมาไม่ไกล 
ผ่านชุมชมเห็นผู ้ สูงวัยหลายท่านนั่งสนทนากันใน 
ร้านกาแฟ จึงแวะทานมื้อเช้าที่นี่ นอกจากมีกาแฟโบราณ 
ชาร้อนใส่นม ปาท่องโก๋ตัวเล็กใส่งาขาวทอดร้อนๆ 
กรอบนอกนุ่มใน ขายเป็นจานๆ ละ ๑๐ บาท ยังมีโจ๊ก
รสชาติดีให้ลิ้มลอง มองดูคุณลุงคุณป้าคุยกันหัวเราะ
สนุกสนาน เป็นภาพที่ท�าให้นั่งอมยิ้มได้ รู้สึกประทับใจ 
ผิดกันกับในวันท�างานท่ีเร ่ง รีบกับการเดินทางและ 
เครียดกับการจราจรในเมืองหลวง อ่ิมจากมื้อเช้าก็ปั่น
จักรยานต่อตามเส้นทางข้ึนลงภูเขาสลับกันไปมา ไม่ไกล

แต่เหนื่อยเอาการเลยทีเดียว 
ปั่นไม่ไหวก็เดินจูงจักรยาน 
แวะถ่ายรูปต้นไม้ เฟิร์น หญ้า
มอสส์ท่ีเกาะอยู่ตามก้อนหิน
บ้าง ถือเป็นการออกก�าลงักาย 
ฝึกความอดทน และฝึกสมาธิ
ให ้ จดจ ่ อกั บ ส่ิง ใด ส่ิงหนึ่ ง 
ไม่นานก็ปั่นมาถึงบนสันเข่ือน 
อยากตะโกนดังๆ ให้โลกรู  ้

“ฉันมาอยู่จุดนี้ได้ไง” รู้สึกภาคภูมิใจ คร้ังแรกในชีวิตท่ี 
ป่ันจกัรยานมาอยูบ่นสันเข่ือน ... ณ จดุนี ้ยนืชมความงาม
ของแสงอาทิตย์สะท้อนเหลี่ยมเขาและผืนน�้าเบื้องล่าง 
และไม่ลืมท่ีจะถ่ายภาพความงดงามท่ีพบเห็นแล้วส่งไลน์
ให้กับเพื่อนๆ ได้สัมผัสเสมือนท่องเท่ียวไปด้วยกัน 
เก็บเกี่ยวความสุขใจและบันทึกไว้ในความทรงจ�าไม่นาน 
ได้เวลาป่ันกลบัมาท่ีท�าการ อช. หลงัเกบ็สัมภาระเรียบร้อย
ก็อ�าลาจาก อช. แก่งกระจาน 
 มือ้กลางวนัแวะทานอาหารทีต่ลาดน�า้กลางป่า เป็น
สถานท่ีท่ีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รายล้อมไปด้วยป่าไผ่ 
พืน้ท่ีเป็นภเูขา สองข้างทางเดนิเป็นร้านค้า มชีาวกระเหร่ียง 
น�าสินค้ามาขาย เช่น สับปะรดปัตตาเวีย ไข่ออนเซน 
เมื่อเดินลงไปด้านล่างจะพบล�าธาร น�้าใส เห็นเหล่าฝูง 
ปลามากมาย ร้านอาหารอยู่บนฝั่งทางเดิน มีแพไม้ไผ่เป็น
หลังๆ อยู่ริมน�้าให้ลูกค้านั่ง อาหารของที่นี่ไม่ว่าจะเป็น 
ส้มต�า ไอศกรีม กาแฟ จะใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นภาชนะ 
(อะเมซิ่งมั้ยล่ะ) มีสปาธรรมชาติด้วยนะจ้ะ ทานอาหารไป
เอาเท้าจุม่น�า้เยน็ในล�าธารให้ปลาตอดสบายไปอกี เมือ่เดนิ
เข้าไปชมด้านใน จะพบสถานทีน่ัง่ชมธรรมชาต ิจดุถ่ายรูป
เช็คอิน และลานออกก�าลังกายกลางป่า ประดิษฐ์จาก 
วัสดุเหลือใช้ เช่น ชิงช้าที่ผลิตจากยางรถยนต์เก่า เป็นต้น 
อากาศเย็นสดชื่น เดินชมธรรมชาติ ลืมเรื่องเครียดๆ 
ไปเลย อิ่มหน�าส�าราญใจแล้ว กเ็ดินทางกลบัท่ีพกั เตรียมตวั 
ให้พร้อมกบัภาระงานทีต้่องเผชญิในเช้าวนัจันทร์ (อนัแสน
จะน่ากลัว...ฮ่าๆๆ)
 สรุปค่าใช้จ่ายในทริปนี้ 
ใช้งบประมาณ ๑,๕๓๐ บาท 
(น�้ามัน ๖๐๐ บาท กางเต็นท์ 
๑๓๐ บาท + อาหารเคร่ืองดื่ม 
๘๐๐ บาท) หากมากันหลายคน
จะถูกกว ่ านี้ เพราะมีคนหาร 
ส�าหรับสมาชิกท่ีสนใจสามารถ
สอบถามร ายละ เอี ยด ได ้ ท่ี 
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
โทร. ๐๓๒ ๔๕๙ ๒๙๓

ขอขอบคุณ
ข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
และภาพประกอบจาก Internet
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พยงค์  สีเหลือง

 พญายอ เป็นสมุนไพรใช้ส�าหรับแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยอีกขนานหนึ่งเพราะพญายอ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 

“เสลดพังพอนตัวเมยี” จึงเป็นสมนุไพรท่ีนยิมปลกูเอาไว้ในละแวกทีอ่ยูอ่าศยัเช่นเดยีวกบัเสลดพงัพอน โดยเฉพาะคนท่ีมอีาชพี

หาของป่า หรืออาศัยอยู่ใกล้ป่า พญายอเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย สูงประมาณ ๑ - ๓ เมตร กิ่งก้านเป็นสีขียว ใบรูปรียาว ปลายแหลม 

ดอกสีแดงส้ม ออกเป็นกระจุกปลายกิ่ง พบเห็นได้ตามป่าทั่วไป

 พญายอเรียกกันในหลายชื่อด้วยกัน ที่คุ้นกันดีจะเป็นชื่อของพญาปล้องทองหรือพญาปล้องค�า ปลูกง่ายเช่นเดียวกับ

เสลดพังพอน เลือกกิ่งท่ีแก่พอประมาณ ประมาณ ๑ - ๒ คืบ มาปักช�าในดินผสมแกลบ พอรากงอกและเร่ิมมีใบอ่อนแตก 

เพิ่มเติม ก็ให้ย้ายไปปลูกในแปลงหรือในกระถางใหญ่ แรกๆ ควรให้โดนแดดตอนเช้า เมื่อเห็นว่าต้นแข็งแรงดีแล้วค่อยน�าไปตั้ง

ไว้กลางแดด เพราะพญายอเป็นพืชชอบแสงแดด 

 ใบพญายอเป็นส่วนท่ีน�ามาใช้เป็นสมุนไพรหลายขนานด้วยกัน โดยมากจะใช้ส�าหรับการรักษาพิษ หรือบรรเทาพิษท่ี

ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ตลอดจนใช้รักษาบาดแผลและฝีที่เกิดจากสาเหตุที่กล่าวมาเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีการใช้ส่วนของล�าต้น

ในเร่ืองของการแก้อาการท้องเสีย หรือแก้บิด ส่วนการรักษาแผลสดนัน้ใช้ได้ท้ังใบในส่วนของใบสดและการน�าไปหมกัเพือ่ใช้เป็น

ยาลดอาการปวดบวมที่เกิดจากการถูกแมลงสัตว์กัดต่อย

(เสลดพังพอนตัวเมีย)
แก้ปวด ถอนพิษแมลงพญายอ

เครื่องเทศ
- และ -

สมุนไพรไทย

วิธีเข้าตัวยา
 ๑. ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ใช้ใบแก่ประมาณ ๓ - ๕ 

ใบ ล้างน�้าให้สะอาด เด็ดเอาแกนกลางออก ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ 

โขลกพอแหลก ใช้พอกแผลท่ีถูกแมลงสัตว์กัดต่อยเพ่ือ

ถอนพิษ ช่วยให้แผลหายสมานตัวได้เร็วขึ้น

 ๒. แก้อาการปวดบวมจากพิษเหล็กใน ใช้ใบพญายอ

ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ใบ ล้างน�า้ให้สะอาด เดด็เอาแกนกลางออก 

ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ โขลกด้วยครกบดยาจนละเอียด ตักใส่ขวด

ขนาด ๑๐๐ ซีซี เทแอลกอฮอล์ล้างแผลหรือเหล้าขาวลงไป 

จนเกือบเต็ม หมักไว้ประมาณ ๗ วัน ถึงใช้ได้ เวลาใช้เอาแต่

ส่วนท่ีเป็นน�า้ยา แก้อาการปวดบวมท่ีเกดิจากการถูกแมลงต่อย 

หรือใช้ส่วนท่ีเป็นกาก พอกฝีท่ีเกดิเพราะแมลงกดัต่อย จะช่วย

ดูดหนองและลดอาการอักเสบ

 ๓. ยาแก้ท้องเสีย แก้โรคบิด ใช้ต้นพญายอประมาณ  

๒ ฝ่ามอื ล้างให้สะอาดเดด็เป็นท่อนขนาดนิ้วก้อย บุบพอแตก 

ต้มกบัน�า้ ๒ ถ้วยกาแฟ เคีย่วจนเหลอืคร่ึงเดยีว กรองดืม่แต่น�า้ 

เพือ่แก้อาการท้องเสีย และแก้อาการถ่ายท้องทีเ่กดิจากเชือ้บิด

สรรพคุณเด่นของพญายอ
 พญายอเป็นสมุนไพรท่ีเริ่มน�ามาใช้แพร่หลาย 

ในปัจจุบัน เพราะการค้นคว้าวิจัยพบว่ามีสรรพคุณในการ 

สมานแผล ท้ังฆ่าเชื้อและลดการอักเสบ ช่วยลดการติดเชื้อ

ของบาดแผล ซึง่ใช้ได้ท้ังการต�าพอกหรือสกดัโดยแอลกอฮอล์ 

ซึง่ในปัจจบุนัได้มกีารน�าสารท่ีสกดัจากใบของพญายอผสมใน

ครีมส�าหรับใช้ทาแผล เพื่อใช้ส�าหรับการรักษาแผลสดต่างๆ

	 ผู้คัดลอกหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 สมาชิกจะน�า

เกร็ดความรู้เรือ่งพญายอไปปรับใช้ ในการแก้พิษ 

แมลงสัตว์กัดต่อย	อีกทั้งลมพิษและผดผื่นคัน	ซึ่งจะ

เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ปลอดภัย

จากสารเคมี

	 	 ด้วยความห่วงใย

ที่มา : 108 สมุนไพรไทย ใช้เป็น หายป่วย
 โดย พมิลวรรณ  อนนัต์กจิไพศาล  ส�านกัพมิพ์เพือ่นอกัษร
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วันข้าราชการพลเรอืนวันข้าราชการพลเรอืน
อนุทิน  ค�ำคม

	 เมือ่ปี	พ.ศ.	2522	เป็นปีท่ีองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลต่างๆ	ของรัฐ		และสมาคมท่ีเกีย่วข้องกบัข้าราชการ
พลเรือนได้หารือกันท่ีจะให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาส 
ครบรอบ	 50	 ปี	 แห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน		ในทีสุ่ดจึงได้ร่วมกนัจดังาน	 “สปัดาห์
การบริหารงานบคุคล”		ข้ึนในระหว่างวนัที	่1-7	เมษายน	
ของทุกปี	 จากการจัดงานดังกล่าว	 จึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ี
องค์กรกลางบริหารงานบคุคลต่างๆ		ของรฐัและสมาคมที่
เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า 
ควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา	และควรถือเอาวันที่	
1	เมษายน	เป็น	“วันข้าราชการพลเรือน”	เหตุผลที่ต้อง
เป็นวันนี้ก็เพราะเป็นวันท่ีได้มีการประกาศใช้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก	คือ	พระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พุทธศักราช	2472
	 นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว	 	 การถือเอาวันท่ี 
1	 เมษายน	 	 เป็น	 “วันข้าราชการพลเรือน”	 ยังเป็น 
เคร่ืองแสดงถึงกตเวทิคุณส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 7 
ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์	 	 ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐาน
ระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

วตัถปุระสงค์การจดังานวนัข้าราชการพลเรอืน 
 มีดังต่อไปนี้
	 1.	 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ี
ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการเสียสละและอทิุศเวลา
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
	 2.	เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ	 หน้าท่ี	
สามัคคี	 ซ่ือสัตย์	 ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะ
เปล่ียนภาพพจน์		ทัศนคตขิองประชาชนท่ีมีต่อข้าราชการ
ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

	 3.	เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ๆ	 ของส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
	 4.	เพือ่ยกย่องส่งเสริมข้าราชการท่ีมคีวามประพฤติ
และผลการปฎบัิตงิานดเีด่น		รวมถึงการเผยแพร่เกยีรติคณุ
ของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ	อันจะช่วยสร้างขวัญ	 และ
ก�าลังใจให้ข้าราชการกระท�าความดีตลอดไป
	 5.	เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน	(1	เมษายน)		เป็น
วันท่ีมีความหมายอยู่ในความทรงจ�าและเป็นวันท่ียอมรับ
ของข้าราชการและประชาชนโดยทั่วไป		
	 รัฐบาลได้เห็นความส�าคัญของข้าราชการจึงได ้
มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
(ก.พ.)ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ	 จัดงานวันข้าราชการ
พลเรือนในวันที่	1	เมษายนของทุกปี	โดยให้ทุกกระทรวง
คัดเลือกข้าราชการท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนั้นๆ

การมอบรางวัล 
	 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
จะได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ	ดังนี้
	 1.	 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ	(ครุฑทองค�า)
	 2.	ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
	 3.	บันทึกประวตัิในหนงัสือท่ีระลึกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ปีที่ 41  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เมษายน  2561

11



สวัสดีครับท่านสมาชิก...
 พบกันอีกเช่นเคย ในสาร สอ.ศธ. ฉบับเดือน
มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑ ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
๒๕๖๐ ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา ที่ผ่านมานั้น กระผมขอกราบ
ขอบพระคุณสมาชิกทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมใหญ่
อย่างพร้อมเพรียงกัน ท�าให้การด�าเนินงานในวันนั้นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุน่เป็นกนัเอง และหวงั
เป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะให้ความร่วมมือเฉกเช่นนี้ในโอกาส 
ต่อๆ ไป
 ในรอบปีท่ีผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด ได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกท่ี 
ถึงแก่กรรม ประสบภัยทางธรรมชาติ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
และบริจาคเพื่อการกุศลกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ท่ีก่อเกดิประโยชน์ต่อสังคม และมวลสมาชกิในหลายโครงการ/กจิกรรม 
ส่ิงท่ีน่าพอใจที ่สอ.ศธ. สามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราในอตัรา ร้อยละ 
๕.๒๕ และเงินเฉลีย่คนือตัราร้อยละ ๑๙ ประกอบกบัมตคิณะกรรมการ
ด�าเนนิการ ชดุท่ี ๓๗ เหน็ชอบเพิ่มค่ารับรองสมาชกิจ�านวน ๑,๐๐๐ บาท 
ให้กบัสมาชกิท่ีเข้าร่วมประชมุทุกท่านอกีด้วย หากในวนัดงักล่าวมกีาร
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี ขาดตกบกพร่องประการใด 
ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย
 นับเป็นเร่ืองท่ีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปส�าหรับมนุษย์วัยท�างาน
หลายๆ คน เพราะท�างานมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีเงินเหลือเก็บสักที 
ไม่ว่าจะพยายามลองใช้วิธีใดก็ตาม สุดท้ายก็ต้องเอาเงินไปหมุนก่อน
เสมอ ท�าไม!!... เมือ่อายกุ�าลงัเข้าสู่ช่วงวยัผู้ใหญ่ บางท่านก็ใกล้เกษยีณ
เตม็ที กย็ิ่งมคีวามกงัวลมากขึ้นว่าควรท�าอย่างไรจึงจะมเีงินเกบ็สักก้อน
ไปลงทุน หรือเอาไว้ใช้ในยามหลังเกษียณ อาจจะเนื่องมาจากบางท่าน
ยงัไม่สามารถยอมรับความจริง หรือไม่รูจ้ริงๆ ว่าเงินของตวัเองหายไป
ไหนหมด ไม่ว่าจะเงินเดือนมากหรือน้อยก็ตาม ลองพิจารณาดูให้ดีว่า
อะไรกันแน่ท่ีเป็นสาเหตุหลักๆ ท่ีท�าให้ท่านไม่มีเงินเก็บ เช่น ใช้จ่าย

ผู้จัดการ

พบสมาชกิ

ฟุม่เฟือย, มหีนีสิ้น, รายได้น้อยเกนิไป เป็นต้น ขอท้ิงค�าถามไว้ให้ท่าน
ได้ช่วยขบคิดต่อไปนะครับ ส�าหรับข่าวดีขอรายงานให้ทุกท่านทราบ
เพิ่มเติม ดังนี้
 เรื่องที่ ๑ สอ.ศธ. เปิดโครงการกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนเก่ียวกับค่าเล่าเรียนบุตรสมาชิก ส�าหรับ
สมาชกิทีช่�าระหนีเ้งินกูส้ามญัมาแล้ว ๓ งวด สามารถยืน่กู้ได้ตัง้แต่บัดนี้ 
จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 เรื่องที่ ๒ ท่านสมาชิกได้ท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
หรือยัง ? เพ่ือความสะดวกและเรียบร้อย ขอให้ท่านได้จัดท�าหนังสือ 
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เป็นการแสดงเจตนามอบทรัพย์สินท่ีมีอยู่ใน
สหกรณ์ ให้แก่ทายาท หรือบุคคลท่ีแจ้งไว้ต่อสหกรณ์ในวันและเวลา
ท�าการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
จากเว็บไซต์ www.moecoop.com
 เรื่องที่ ๓ สอ.ศธ. ขอเชิญชวนสมาชิกฝากเงินประเภท 
ออมทรัพย์ (เล่มสีส้ม) ออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว) และฝากประจ�า
เพิ่มทวีทรัพย์ ๒ (เล่มสีน�้าเงิน) ท่านสมาชิกสบายใจได้ส�าหรับการ 
ออมเงินไว้กบัสหกรณ์นัน้ ท่านจะได้รบัผลตอบแทนสูงท่ีเป็นธรรม และ
ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 เรื่องที ่๔ ส�าหรับท่านสมาชกิทีก่�าลงัจะมอีายคุรบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
ซึ่งไม่เคยได้รับสวัสดิการภักดีต่อองค์กรมาก่อน สามารถยื่นขอรับ
สวัสดิการนี้ได้ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ โดย
จะได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ส�าหรับสมาชิกท่ีมีอาย ุ
การเป็นสมาชิก ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการ ๕,๐๐๐ บาท 
ต้ังแต่ ๑๕ ปีข้ึนไป ได้รับเงินสวัสดิการ ๑๐,๐๐๐ บาท และตั้งแต ่
๒๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยจะโอนเงินเข้า 
สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มสีส้ม
 สุดท้ายนี ้สอ.ศธ. ก�าลงัอยูร่ะหว่างพฒันาระบบ Bill Payment 
ระบบ ATM Online และระบบ Mobile Application Web Site เพื่อ
เพิ่มช่องทางการฝาก-ถอนเงิน ช�าระหนี้เงินกู้ และประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกรับทราบ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการใช้บริการ และขอให้
ท่านและครอบครัวจงมีความรักให้แก่กันตลอดเวลา ประสบแต ่
ความสุข สุขภาพแข็งแรง และท่ีส�าคัญขอให้พวกเราสมาชิก สอ.ศธ.
ทุกท่านได้โปรดส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า และยั่งยืนตลอดไป

  ขอให้ทุกท่านโชคดี
               
               
  นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง

ผู้จัดการ

พบสมาชกิ



นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง
ประธานกรรมการ

ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล
กรรมการ

นายเสวก  วรรณสุข
กรรมการ

นายพีระวิทย์  กล�่าค�า
กรรมการ

นางศิริ  ศิริรัตน์
กรรมการ

 นายไพบูลย์  เสียงก้อง
ที่ปรึกษา

นายจรูญ  ชูลาภ
ที่ปรึกษา

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายปราโมทย์  สรวมนาม
ที่ปรึกษา

นางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๓

นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร
กรรมการ

นายเมธา  อุทัยพยัคฆ์
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว
กรรมการ

นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม
กรรมการและเหรัญญิก

นายพูลลาภ  อินทรนัฏ
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

ที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายทรงธรรม  กาญจนพิบูลย์
กรรมการ

นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล
กรรมการ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ากัด  โดย ดร.วรกร  แช่มเมืองปัก

คณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดที ่๓๘




