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ช่วยออมช่วยประหยัด ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส สามัคคีมีน้ำ�ใจ ยึดมั่นใน สอ.ศธ.

บรรณาธิการ
แถลง
กราบสวัสดีสมาชิก สอ.ศธ.ทีเ่ คารพทุกทา่ น
ก่อนอื่นกระผมต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิก
ที่ลงคะแนนให้กับผมได้เข้ามาเป็ นกรรมการบริหารสหกรณ์
ออมทรัพยข์ า้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ชุดที่ ๓๘
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งภาพยังติดตากระผมในวันประชุมใหญส่ ามัญ
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อสมาชิก
เรือนหมื่นพร้อมใจกันมาในวันประชุมใหญ่ ได้มีโอกาสพบปะ
เพื่อนเกา่ ทีไ่ มไ่ ดเ้ จอกันนาน บางทา่ นก็นัดกันทานขา้ ว ทานน้�ำ
ตามอัธยาศัย
ในปี นี้คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ ๓๘ ได้ให้
ความไว้ว างใจมอบหมายให้ ก ระผมเป็ น ประธานกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธอ์ ีกวาระหนึ่ง เพื่อจัดท�ำขา่ วสาร ความรู้และ
เผยแพรก่ จิ การสหกรณแ์ กส่ มาชิก ส�ำหรับเนื้อหาในสาร สอ.ศธ.
ฉบับที่ ๑ ได้รวบรวมสาระน่ารู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน
ได้แก่ “สวัสดีปีใหมไ่ ทย” โดยทา่ น ผอ.บุญเตือน ศรีวรพจน์
จากกรมศิลปากร, “สรรพคุณสมุนไพร” โดย อ.พยงค์ สีเหลือง
จากส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, “ดับร้อนด้วยสมูทตี้
เพื่อสุขภาพ” โดย อ.วิมลรัตน์ ตอ้ ยส�ำราญ จาก สป.ศธ. มารูจ้ กั
“วันความสุขสากล” โดยท่านรองเลขา ก.ค.ศ. คุณยศพล
เวณุโกเศศ ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆ นี่เอง คือ วันข้าราชการ
พลเรือน” โดย อ.อนุทิน ค�ำคม จาก สป.ศธ. และสุดทา้ ยคือ
“หลบร้อนไปพักผ่อนที่ริมฝั่ งเขื่อนแก่งกระจาน” โดย อ.ศิริ
ศิริรัตน์ จาก ก.ค.ศ.
กระผมและกองบรรณาธิการ รวมทั้งท่านที่ปรึกษา
หวังเป็ นอยา่ งยิง่ วา่ สาร สอ.ศธ. ฉบับนีจ้ ะเป็ นประโยชนแ์ กท่ า่ น
สมาชิก สอ.ศธ. ทุกทา่ นครับ
		
		
		

(นายพูลลาภ อินทรนัฏ)
บรรณาธิการ
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สวัสดีปีใหม่ไทย
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เจ้าของ : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ที่ปรึกษา : เชาว์เลิศ ขวัญเมือง ไพเลิศ สุมานนท์
เอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง บุญเตือน ศรีวรพจน์ อนุทิน ค�ำคม
บรรณาธิการ : พูลลาภ อินทรนัฏ
กองบรรณาธิการ : ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร เสวก วรรณสุข
พยงค์ สีเหลือง วิมลรัตน์ ต้อยส�ำราญ พัชราวรรณ ปานสมบูรณ์
ยศพล เวณุโกเศศ ศิริ ศิริรัตน์
รูปเล่ม : อรุณ เที่ยงธรรม สุภกร ชาญศิริวิริยกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

The Ministry of Education Official's Saving and Credit Cooperative Ltd.
๓๑๙ อาคารสมานฉันท์ ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๐-๓, ๐-๒๒๘๒-๕๖๐๙ โทรสาร : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๔-๕
www.moecoop.com
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สประธาน
าร
กรรมการ

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทีผ่ า่ นมานี้ เป็ นวัน
ครบรอบ ๔๑ ปี ของการเปิ ดท�ำการสหกรณอ์ อมทรัพยข์ า้ ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด เพื่อท�ำหนา้ ทีใ่ ห้บริการทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการท�ำธุรกรรม
ทางดา้ นการเงิน ดา้ นสินเชื่อ และดา้ นสวัสดิการ แกข่ า้ ราชการ ลูกจา้ งประจ�ำ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ ๓๘ ทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ัดการ และเจ้าหนา้ ทีท่ ุกคน
ตา่ งมุง่ มัน่ ทุม่ เทปฏิบัติหนา้ ทีข่ องตนอยา่ งหนัก เพื่อให้สหกรณเ์ ป็ น
เสาหลักและเป็ นทีพ่ ่งึ ให้กับมวลสมาชิกอยา่ งแทจ้ ริง
สหกรณม์ ีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจด�ำเนินธุรกิจให้เจริญกา้ วหนา้ และ
มัน่ คง โปร่งใส ดว้ ยหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี คณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ ๓๘ ทีป่ รึกษา ผูจ้ ดั การ และเจา้ หนา้ ที่ ตระหนักในหนา้ ทีแ่ ละท�ำงาน
ดว้ ยความรับผิดชอบ เพื่อการก�ำกับดูแลบริหารจัดการทีด่ เี ป็ นประโยชน์
ตอ่ สมาชิกและสังคม โดยในหลายปี ทีผ่ า่ นมาสหกรณไ์ ดร้ ับการประเมิน
เป็ นสหกรณท์ มี่ ีผลการด�ำเนินงานเขม้ แข็งตามเกณฑด์ ีเดน่ แห่งชาติ
จากส�ำนักงานสง่ เสริมสหกรณก์ รุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ อยา่ งไรก็ตาม
สหกรณจ์ ะไมห่ ยุดพัฒนาทีจ่ ะมองหาการลงทุนทีไ่ ดร้ ับผลตอบแทน
คุม้ คา่ และนวัตกรรมใหมอ่ ยา่ งตอ่ เนื่อง เพื่อกา้ วเป็ นพันธมิตรทีด่ ที สี่ ดุ ใน
การตอบสนองความตอ้ งการของสมาชิกทีน่ �ำไปสูก่ ารมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
อยา่ งยัง่ ยืน
ทา้ ยทีส่ ุดนี้ ในนามของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ ๓๘
ทีป่ รึกษา ผูจ้ ัดการ และเจ้าหนา้ ทีท่ ุกคน ขอขอบพระคุณทุกทา่ นสมาชิก
ทีใ่ ห้ความเชื่อมัน่ และสนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณเ์ สมอมา และ
ทีส่ ำ� คัญขอแสดงความขอบคุณคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหนา้ ทีข่ องสหกรณ์
ทุกทา่ น ส�ำหรับความทุม่ เททัง้ แรงกายแรงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายสหกรณ์
ทัง้ นี้ ขอให้ทุกทา่ นเชื่อมัน่ วา่ สหกรณจ์ ะยังคงมุง่ มัน่ ทุม่ เท ปฏิบัติหนา้ ที่
อยา่ งเต็มความสามารถ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึง
ผูม้ สี ว่ นไดเ้ สียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบตอ่ สิง่ แวดลอ้ มและสังคม
เพื่อกา้ วสูเ่ จริญเติบโตอยา่ งมัน่ คงและสร้างผลตอบแทนอยา่ งยัง่ ยืน
		
		
		
		

(นายเชาวเ์ ลิศ ขวัญเมือง)
ประธานกรรมการสหกรณอ์ อมทรัพย์
ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ชุดที่ ๓๘
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สงกรานต์ เพิ่งผ่านไปใหม่หมาดๆ เปลี่ยนปีจุลศักราชเป็น ๑๓๘๐
และการเปลี่ยนจุลศักราชนี้เองเป็นที่มาของค�ำว่า ขึ้นปี ใหม่

บุญเตือน ศรีวรพจน์

“สงกรานต์” แบ่งออกเป็น ๓ วัน คือ วันที่ ๑๓

เมษายน เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” แปลตามตัวว่า
วันเคลื่อนข้ามอันยิ่งใหญ่เป็นวันต้นของเทศกาล แต่ยัง
ไม่เปลี่ยนจุลศักราช วันที่ ๑๔ เมษายน เรียกว่า “วันเนา”
ซึง่ น่าจะมาจากศัพท์สนั สกฤตว่า “นว” (ไทย) ปรับเป็นเนาว์
แปลว่าใหม่ และวันที่ ๑๕ เมษายน เรียกว่า “วันเถลิงศก”
อันเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่หรือเปลี่ยนศกใหม่ ส่วน
การเปลี่ยนปีนักษัตรจากปีชวดเป็นปีฉลู ฯลฯ นั้น เปลี่ยน
ตามมหาศักราช ซึ่งถือเอาวันขึ้น ๑ ค�่ำ เดือนอ้ายเป็นวัน
เริ่มปี การเปลี่ยนปีนักษัตรจึงเริ่มที่ขึ้น ๑ ค�่ำ เดือนอ้าย

2

ค�ำว่า “ศักราช” นัน้ แต่เดิมไม่ได้มคี วามหมายว่าปี
“ศก” เป็นชื่อราชวงศ์กษัตริย์ในอินเดียโบราณ ศักราชมา
จากค�ำว่า “ศกราชสังวัจฉร” แปลว่าปีแห่งการครองราชย์
ของราชวงศ์ ศ กที่ มี ชั ย เหนื อ ราชวงศ์ เ ดิ ม และสถาปนา
ราชวงศ์ศกขึ้น เมื่อปกครองแผ่นดินล่วงไปได้ ๑ ปี ก็
เรียกว่า ศกราช ๑ เรียงไปตามล�ำดับ (ศักราชแปลว่าราชา
ของวงศ์ศก) ต่อมาความหมายของศกราชหรือศักราช
ขยายกว้างออกไปถึงการนับปีในลักษณะอืน่ ๆ รวมถึงการ
นับปีอายุของพระพุทธศาสนาก็ใช้วา่ “พุทธศักราช” ซึง่ แต่
เดิมเรียกว่า พุทธศาสนกาล “มหาศักราช” นั้นตั้งขึ้นเมื่อ
พุทธศาสนากาลล่วงไปแล้วได้ ๖๒๑ ปี มหาศักราชใช้กัน
แพร่หลายทัง้ ในอินเดียและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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การนั บ พุ ท ธศั ก ราชที่ ถู ก ต้ อ งนั้ น ต้ อ งขึ้น ปี
พุทธศักราชใหม่ในวันแรม ๑ ค�ำ่ เดือน ๖ เพราะพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานในวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖ ส่วนจุลศักราชนั้น
เกิดขึ้นในพม่าเมือ่ พุทธศาสนากาลล่วงไปได้ ๑๑๘๑ ปี เมือ่
กษัตริย์พม่าสถาปนาราชวงศ์ใหม่ ประกาศให้นับศักราช
ตามปีครองราชของราชวงศ์ใหม่ ศักราชที่ใช้มาแต่เดิมเมือ่
สถาปนาราชวงศ์ศกในอินเดียจึงกลายเป็นมหาศักราช
ส่วนศักราชที่ตั้งขึ้นใหม่ก็เรียกว่าจุลศักราช ครั้นไทยเสีย
กรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๑๑๒
พม่าก็ให้ ไทยใช้จลุ ศักราชตามพม่าด้วยและใช้สบื เนือ่ งมา
จนถึงปัจจุบัน
วันที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนั้น ตามต�ำนาน
ว่าธิดาทั้ง ๗ ของท้าวกบิลพรหมจะผลัดเปลี่ยนกันน�ำ
พระเศียรของท้าวกบิลพรหมออกแห่แหนรอบเขาพระสุเมรุ
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าวันมหาสงกรานต์จะตรงกับวันใดคือ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

นางทุงษะ
นางโคราคะ
นางรากษส
นางมัณฑา
นางกิริณี
นางกิมิทา
นางมโหทร

นางสงกรานต์ท้ัง ๗ มีพาหนะส�ำหรับประทับเมื่อ
เข้ากระบวนแห่รอบเขาพระสุเมรุ แต่กิริยาอาการที่อยู่
เหนือหลังพาหนะนั้นต่างๆ กัน สุดแล้วแต่ว่าดวงอาทิตย์
จะเคลือ่ นเข้าสูร่ าศีเมษในเวลาใด ถ้าเป็นเวลาเช้าก่อนเทีย่ ง
นางสงกรานต์ก็ยืนมาบนหลังพาหนะ ถ้าเลยเที่ยงวันไปก็
จะนั่งมาในอาการปกติ หากเป็นเวลาค�่ำก่อนเที่ยงคืนก็จะ
นอนลืมตามาบนหลังพาหนะ ถ้าหลังเทีย่ งคืนไปแล้วก็นอน
หลับตา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นทางราชการจะ
เขียนภาพประกาศสงกรานต์ มีรปู นางสงกรานต์ประทับบน
หลังพาหนะ บอกเกณฑ์นาคให้น�้ำ ปริมาณฝนและปฏิทิน
ย่อของปีนนั้ ๆ ปิดประกาศไว้ ในพระบรมมหาราชวัง ราษฎร
ชาวเมืองแม้จะอ่านหนังสือไม่ออก ได้เห็นภาพประกาศ
สงกรานต์กจ็ ะทราบได้วา่ ปีนดี้ วงอาทิตย์ยา้ ยเข้าสูร่ าศีเมษ
ในเวลาใด นั่ น เป็นภู มิ ปั ญญาอั น ฉลาดแหลมคมของ
บรรพบุรุษเรา

วันสงกรานต์พุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ แปลกกว่า
ที่เคยพบผ่าน คือ วันมหาสงกรานต์
ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน วันที่
๑๕ เมษายน เป็นวันเนา และวันที่ ๑๖
เมษายน เป็นวันเถลิงศก ดวงอาทิตย์
ย้ า ยเข้ า สู ่ ร าศี เ มษ วั น เสาร์ ที่ ๑๔
เมษายน เวลา ๙.๐๑ น. นางสงกรานต์
นามว่ า มโหทรเทวี ทรงพาหุ รั ด
ทัดดอกสามหาว (ผักตบ) อาภรณ์
แก้ ว นิ ล รั ต น์ ภั ก ษาหารเนื้ อ ทราย
หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล
ประทั บ ยื น เหนื อ หลั ง พาหนะนกยู ง
เกณฑ์ น าคให้ น�้ ำ ๗ ตั ว ข้ า วกล้ า
ธัญญาหารจะได้ผล ๑๐ ส่วน เสีย
๑ ส่ ว น ราษฎรทั้ ง หลายจะอยู ่ เ ย็ น
เป็นสุขแล
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วิมลรัตน์ ต้อยส�ำราญ
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เดือนเมษายนของทุกปีเป็นช่วงเวลาแห่งการคิดถึงความสุขสนุกสนานของคนไทยส่วนใหญ่
คิดท�ำแต่เรื่องดีๆ อาจเป็นเพราะมีวันส�ำคัญ วันหยุดหลายวันอยู่ช่วงเดือนนี้ ไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์
วันครอบครัว ซึ่งตรงกับช่วงที่เด็กๆ สอบเสร็จ ปิดเทอมซัมเมอร์กันพอดี ถึงตอนนี้อาจมีเพื่อนสมาชิก
สอ.ศธ. และท่านผู้อ่านหลายท่านที่ยังคิดไม่ออกว่าจะให้ลูกหลานท�ำอะไรกันดี ในช่วงปิดเทอมใหญ่
หยุดยาวนี้... ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว และคาดว่าจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ อย่างนี้ เรามาหากิจกรรมสนุกๆ
คลายร้อนท�ำกันดีกว่านะคะ
เพือ่ นสมาชิก สอ.ศธ. และผูอ้ า่ นทุกท่าน เคยเป็นแบบนี้
กันมั๊ยคะ หลายๆ ครั้งที่เราไปตามร้านอาหารหรือร้านขนม
จะมีความคิดแว๊บเข้ามาว่า “ถ้าเราท�ำขนมหรืออาหารแบบนี้
เป็นบ้างก็ดสี นิ ะ” เราจะได้กนิ ของอร่อยๆ เลือกท�ำด้วยวัตถุดบิ
คุณภาพดีในราคาย่อมเยา แถมยังเป็นฝีมือตัวเราเอง
ถ้าเคย...งัน้ ก็อย่าเพียงแต่แค่คดิ แค่พดู ชอบเมนูอะไร
แบบไหน ลงมือท�ำกันเลยสิคะ การท�ำอาหารไม่วา่ จะเป็นคาวหวาน
หรือเครื่องดื่ม เป็นเรื่องสนุกจริงๆ เพราะเราจะได้หยิบจับ
ตักตวงส่วนผสมกันอย่างเพลิดเพลิน ไม่วา่ เด็ก ผู้ใหญ่ ทุกเพศ
ทุกวัยก็ท�ำได้
สาร สอ.ศธ. ฉบับนีจ้ ึงขอเชิญชวนเพือ่ นสมาชิก สอ.ศธ.
และผู้อ่านทุกท่าน หลบร้อน... ชวนลูกหลานเข้าครัว ท�ำเมนู
เครื่องดื่มเย็นที่ให้ทั้งความสนุก อร่อย สดชื่น และคุณค่าทาง
โภชนาการจากผลไม้อย่างเมนู “สมูทตี้ผลไม้”
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เริ่มต้นจากสูตรแรก สตรอเบอร์รี่-กีวีสมูทตี้
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(Strawberry - Kiwi Smoothie)

ส่วนผสมที่ ใช้ก็ ไม่ ได้ยุ่งยาก สามารถหาได้
ตามซูเปอรม์ าร์เก็ตใกลบ้ า้ นไดเ้ ลย ทีต่ อ้ งเตรียมก็มี กีวี
ปอกเปลอื ก ๑-๒ ผล สตรอเบอร์รี่ขนาดกลาง ๗-๘ ผล
น�ำไปแช่ ในช่องแช่แข็งรอไว้เลยค่ะ เติมความหวาน
ด้วยน�้ำผึ้ง ๒ ช้อนโต๊ะ น�้ำต้มสุกครึ่งถ้วย น�้ำมะนาว
๑ ช้อนโตะ๊ เกลอื ป่นเล็กน้อยเพอื่ ความกลมกลอ่ ม และ
สุดท้าย น�้ำแข็งป่นครึ่งแก้ว
วิธีท�ำก็ง่ายมากๆ ค่ะ น�ำกีวี และสตรอเบอร์รี่
ทีแ่ ช่จนเยน็ จัดออกมา ใส่รวมกบั ส่วนผสมทัง้ หมด เติม
น�้ำแข็งป่น แล้วปั่นจนเนื้อสมูทตี้เนียนเข้าเป็นเนื้อ
เดียวกัน แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ เทใส่แก้ว
แล้วชวนเด็กๆ มาตกแต่งกันตามชอบใจ อาจจะใส่
ใบมิ้นท์ซักหน่อย ตกแต่งหน้าด้วยลูกสตรอเบอร์รี่
ผ่าซีกให้เห็นเนื้อในกับกีวีสไลซ์บางๆ ซักชิ้น แค่นี้
ก็ได้สมูทตี้สวยๆ อร่อยๆ มาดับร้อนกันแล้ว ที่ส�ำคัญ
เมนูเครื่องดื่มเย็นๆ แก้วนี้ ไม่ได้มีดีแค่ดับร้อน แต่ยัง
ให้วิตามิน ซี วิตามิน เอ เบต้าแคโรทีน และเต็มไปด้วย
ไฟเบอร์ กับสารต้านอนุมูลอิสระ อีกด้วยค่ะ

อีกสูตรนึงเผือ่ เป็นทางเลือกของคนชอบผลไม้
ตระกูลเบอร์รี่ กับเมนู มิกซ์เบอร์รี่ สมูทตี้ (Mixed

Berries Smoothie)

วิธที �ำก็ใช้วิธีท�ำเช่นเดียวกัน เพียงแค่เปลี่ยน
ส่วนผสมชนิดของผลไม้ เปลี่ยนมาใช้ผลสตรอเบอร์รี่
แบล็คเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ ราสป์เบอร์รี่ อย่างละ ๑/๔
ถ้วย น�ำไปแช่ในช่องแช่แข็งจนเย็นจัด จากนั้นเตรียม
น�้ำส้มคั้นครึ่งถ้วย น�้ำผึ้ง ๒ ช้อนชา เกลือป่นเล็กน้อย
และน�้ำแข็งครึ่งแก้ว แล้วน�ำทั้งหมดปั่นรวมกันจนเป็น
เนือ้ เดียว เทใสแ่ ก้ว แล้วตกแต่งตามชอบใจ เพียงเทา่ นี้
เราก็ ได้สมูทตี้สีสวยๆ อีกแก้วมาคลายร้อนกันแล้ว
เมนูสวยๆ แก้วนี้ ให้ประโยชน์ ทั้งเพิ่มภูมิต้านทาน
ของร่างกาย บ�ำรุงสายตา และยังช่วยเรื่องความจ�ำได้
อีกด้วยนะคะ

อ่านกันถึงบรรทัดนีแ้ ล้ว เพือ่ นสมาชิก สอ.ศธ. และผูอ้ า่ นหลายท่านคงมโนภาพออกถึงความอบอุน่ ของครอบครัว
ที่อบอวลด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะน่ารักสดใสของเชฟตัวน้อย ตัวใหญ่ ที่สนุกสนานกับการสร้างสรรค์เมนูสมูทตี้จาก
จินตนาการอันสวยงามของเขา
ค่ะ สาร สอ.ศธ. หวังว่ากิจกรรม “หลบร้อน...ชวนลูกเข้าครัว” ในครั้งนี้จะเป็นจิ๊กซอว์เติมเต็มความสุขของ
เพื่อนสมาชิกกับลูกหลานในช่วงปิดเทอมหยุดยาวปีนี้ ถ้าให้ดีผู้เขียนแนะน�ำให้ลองปรับเปลี่ยนส่วนผสม เลือกผลไม้ที่
ท่านชอบ หรือให้เด็กๆ ได้ลองผสมผลไม้ที่มีทั้งรสเปรี้ยวและรสหวาน ดูว่าผสมอย่างไรถึงจะอร่อยพอดีๆ แล้วอย่าลืม
เติมเต็มสาระด้วยการให้เด็กๆ ช่วยกันลองหาข้อมูลว่าผลไม้แต่ละชนิดที่เลือกใช้นั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง สนุกกัน
เสร็จแล้ว ใครได้สูตรสมูทตี้อร่อยๆ สูตรใหม่ๆ อย่าลืมน�ำมาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกกันบ้างนะคะ สาร สอ.ศธ. ขอให้
เพื่อนสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม “หลบร้อน...ชวนลูกเข้าครัว” ค่ะ
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ใช้ ชี วิ ต
อย่างไร
ใ ห้ มี
ยศพล เวณุโกเศศ

ความ
สุ ข

สาร สอ.ศธ. ฉบับแรกทีจ่ ะสือ่ สารข้อมูลข่าวสารให้กบั พีน่ อ้ งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด น่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าหน้าร้อนของประเทศไทย และ
ที่ผ่านมาทุกปีอากาศก็จะร้อนอบอ้าวมาก ยังดีที่ ได้เทศกาลสงกรานต์มาช่วยดับร้อนให้กับพี่น้องสหกรณ์ฯ
ทุกท่าน ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 แต่ ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ยังมี
วันส�ำคัญอีกวันหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือ “วันความสุขสากล”

วันความสุขสากล คือวันอะไร

มติที่ประชุมสหประชาชาติ หรือยูเอ็น เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2555 ได้กำ� หนดในวันที่ 20 มีนาคมของ
ทุกปี เป็น “วันความสุขสากล” หรือ The International
Day of Happiness โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้
ทุกคนได้ตระหนักถึงความสุขอันเป็นเป้าหมายพื้นฐาน
ของมนุษยชน รวมถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของ
มนุษย์และเพื่อเรียกร้องให้แต่ละประเทศผลักดันและ
เข้าถึงนโยบายสาธารณะทีจ่ ะเพิ่มความสุขให้แก่ประชาชน
ทุกๆ คน อีกทั้งยูเอ็นยังได้ส�ำรวจวัดระดับความสุขใน
156 ประเทศทั่วโลก โดยมีปัจจัยความสุขที่ส�ำคัญ เช่น
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รายได้ การมีงานท�ำ ความสัมพันธ์ที่ดี ความไว้วางใจกัน
ในชุ ม ชน การมี ค ่ า นิ ย มที่ เ อื้ อ ต่ อ ความสุ ข และศาสนา
สุ ข ภาพกายสุ ข ภาพจิต ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว
การศึ ก ษา เสรีภ าพทางการเมื อ ง ความเข้ ม แข็ ง ของ
เครือข่ายสังคม การไม่มีคอร์รัปชั่น และความเท่าเทียม
ทางเพศและสังคม เป็นต้น มาเป็นตัวชี้วัดของความสุข
ของประเทศต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในปี 2561 ประเทศไทย
มี ผ ลคะแนนการมี ค วามสุ ข อยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ 46 จาก
156 ประเทศของโลก ส่วนอันดับที่ 1 คือ ประเทศ
ฟินแลนด์
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ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

ความสุขคือสิ่งที่มนุษย์เราต้องการมากที่สุด หาก
ต้ อ งการที่ จ ะใช้ ชี วิต ของตนเองให้ มี ค วามสุ ข ก็ จ ะขอ
แนะน�ำวิธีการง่ายๆ ที่สามารถน�ำไปใช้ ได้จริง ดังนี้
1. หัดเป็นคนมองโลกในแง่ดี คนที่มองโลกในแง่
ดี จะมีความทุกข์น้อยกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย ดังนั้น
หากอยากมีความสุข ขอให้พยายามมองโลกในแง่ดี
2. ใฝ่ธรรมะ คนที่มีธรรมะในใจมักมีความสุข
มากกว่าคนที่ ไม่มีธรรมะ เพราะผู้ที่มีธรรมะ เมื่อพบเจอ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ มักจะมองโลกตามความเป็นจริง
สามารถปล่ อ ยวางได้ ท� ำ ใจได้ แก้ ไ ขปัญหาได้ อ ย่ า ง
เยือกเย็นกว่า หากต้องการพบความสุขที่ย่ังยืน เราควร
ใฝ่ศึกษาหาธรรมะ
3. ลด ละ เลิกอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด
ไม่ร้ายแรงไม่ผิดกฎหมาย เช่น บุหรี่ เหล้า เบียร์ ฯลฯ
การลด ละ เลิกอบายมุข จะท�ำให้ชีวิตมีความสุข อีกทั้ง
สุขภาพแข็งแรง ทั้งใจและร่างกาย ซึ่งยาเสพติดส่วนมาก
มักจะมีโทษมากกว่ามีประโยชน์ หากสามารถ ลด ละ เลิก
อบายมุขได้ ก็จะท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยได้มากขึน้ อีกทัง้ ไม่ตอ้ ง
ป่วยเป็นโรคต่างๆ
4. ยิ้มและหัวเราะ การยิ้มและหัวเราะ เป็นสิ่งที่
สามารถท�ำได้งา่ ยๆ ไม่ตอ้ งเสียเงินลงทุน อีกทัง้ มีประโยชน์
มากๆ กับผู้ที่ปฏิบัติ คนที่ยิ้มเก่งมักเป็นคนที่มีอารมณ์ดี
เบิกบานแจ่มใส การหัวเราะก็เช่นกัน ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ได้ศึกษาว่า คนที่หัวเราะเป็นประจ�ำจะมีผลดี
ต่อระบบของหัวใจ ระบบของกล้ามเนื้อ

5. รั ก ษาสุ ข ภาพ โดยยึ ด หลั ก ทางสาธารณสุ ข
5 อ. ได้แก่ 1. อาหาร 2. อากาศ 3. ออกก�ำลังกาย
4. อุจจาระ 5. อารมณ์ (1. อาหาร : ควรรับประทานให้ครบ
5 หมู่ 2. อากาศ : ควรหาโอกาสในการน�ำเอาอากาศ
บริสุทธิ์เข้าไปในระบบหายใจมากๆ 3. ออกก�ำลังกาย :
ควรหาเวลาในการออกก�ำลังกายประมาณ 20-30 นาที
ต่อวัน และสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง 4. อุจจาระ : ควรขับถ่าย
ทุกวันในตอนเช้า ไม่ใช่ 5-6 วันต่อครั้ง ก็จะท�ำให้สขุ ภาพ
ย�่ำแย่ และ 5. อารมณ์ : อย่าปล่อยให้อารมณ์เสียนาน
และบ่อยๆ เพราะท�ำให้เกิดภาวะความเครียดได้)
6. มี ง านท� ำ  มี ร ายได้ ใช้ จ ่ า ยอย่ า งประหยั ด
ในภาวะสั ง คมปัจจุ บั น เป็นยุ ค ของสั ง คมที่ เ รีย กว่ า
“บริโ ภคนิ ย ม” ซึ่ ง ผู ้ ค นส่ ว นใหญ่ มั ก ใช้ จ ่ า ยฟุ ่ ม เฟื อ ย
แข่งขันกันบริโภคสินค้าแปลกๆ ใหม่ๆ ทันสมัย ท�ำให้
เกิดหนี้สินขึ้นมาอย่างมากมาย บางคนไม่มีเงินใช้หนี้
ท�ำให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในใจ การหาเงินเก่งไม่ส�ำคัญ
เท่ า กั บ การเก็ บ เงิน เก่ ง เนื่ อ งจากบางคนมี เ งิน เดื อ น
100,000 บาทต่ อ เดื อ น แต่ ใ ช้ ไ ป 120,000 บาท
ต่อเดือน สู้คน ที่หามาได้เดือนละ 9,000 บาท แต่รู้จัก
เก็บออมเงินได้เดือนละ 1,000 บาทไม่ได้
ฉะนั้น สุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ขึ้นอยู่กับ
แง่คิด ทัศนคติในการมองโลก อีกทั้งการประพฤติปฏิบัติ
ของแต่ละบุคคล หากพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ต้องการพบความสุข ท่านสามารถพบหรือสัมผัสได้จาก
ตัวท่านเองทั้งสิ้น ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับ
		

อ้างอิงข้อมูล จาก http://sites.google.com/site/khaexyakbxkthex/
chi-chiwit-xyangri-hi-mi-khwam-sukh
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@ แก่งกระจาน
ศิริ ศิริรัตน์

หลังจากทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยจากการท�ำงานมาตลอด
ทั้งสัปดาห์ ร่างกายก็ โหยหาสถานที่พักผ่อนเพื่อ
เพิ่มพลังงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เป้าหมายใน
การเดินทางครัง้ นี้ คือ ระยะทางห่างจากทีพ
่ กั ไม่เกิน
๒๐๐ กม. ใช้เวลาในการขับรถไม่เกิน ๒ ชม. และ
มีลานกางเต็นท์ที่สะดวก ปลอดภัย จึงตัดสินใจ
เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรีนั่นเอง!
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจาน เป็นอุ ท ยาน
แห่งชาติ (อช.) ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สถานที่
กางเต็นท์ ใน อช. มี ๓ จุด จุดแรกบริเวณอ่างเก็บน�ำ 
้
จุดนี้จะมี “สะพานแขวน” ที่เคยเป็นที่ถ่ายหนังเรื่อง
“สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า รัก” จุดที่สองแค้มป์บ้านกร่าง
ช่วงฤดูร้อน เดือน เม.ย. - พ.ค. จะพบเห็นผีเสื้อ
มากมายหลายพันธุ์   และจุดที่สามเขาพะเนินทุ่ง
ซึง่ เป็นไฮไลท์ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งนี้ เพราะใน
รุ่งเช้า คุณจะพบกับทะเลหมอกที่งดงาม และที่นี่มี
ให้ชมตลอดทั้งปี
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การเดินทางครั้งนี้ ใช้รถยนต์ส่วนตัวเริ่มจากถนน
พระราม ๒ มุง่ สูถ่ นนเพชรเกษม เข้าอ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี เส้นทางนีผ้ า่ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลายแห่ง
อาทิ อุทยานศาสนาพระโพธิสตั ว์กวนอิม ตลาดน�ำ้ กลางป่า
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�ำริ โดยรวมแล้วถนน
หนทางดี อาจมีบางช่วงที่ซ่อมผิวจราจรบ้างเล็กน้อย แต่
ไม่ท�ำให้เสียเวลาเพราะระยะทางใกล้แค่ ๑๗๐ กม. ช่วง
แดดร่มลมตกก็เดินทางมาถึงบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจาน
บรรยากาศดีมาก ชมความงามของทะเลสาบน�้ำจืดขนาด
ใหญ่ ทีน่ มี่ กี จิ กรรมมากมาย เช่น ตกปลา นัง่ เรือชมทิวทัศน์
เที่ยวเกาะแก่งต่างๆ ในอ่างเก็บน�้ำ (ราคา
ล�ำละ ๖๐๐ บาท ใช้เวลา ๑.๓๐ ชม.)
สูดอากาศเต็มปอด สลัดความเครียด
ออกไป สักพัก ได้เวลาเดินทางไปศูนย์
บริก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง อยู ่ ห ่ า งจาก
สันเขื่อนประมาณ ๓ กม. ติดต่อสถานที่
กางเต็นท์ จ่ายค่าธรรมเนียม ๑๓๐ บาท/
คน บริเวณนี้มีอาคารห้องน�้ำ ๒ หลัง แยก
ชาย-หญิ ง แยกห้ อ งสุ ข า-ห้ อ งอาบน�้ ำ
พร้อมเครื่องท�ำน�้ำอุ่น มีรองเท้าฟองน�้ำ
ให้เปลี่ยน ส�ำหรับใครที่ต้องการประกอบอาหารก็
มีอ่างล้างจาน ก๊อกน�้ำไว้บริการ
ก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า ภาพทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้า
เป็นทิวเขาและแสงตะวันทีส่ ะท้อนกับผืนน�ำ้ สวยงามมาก
(อยากหยุ ด เวลา...) ส� ำ หรั บ มื้ อ เย็ น ขอแนะน� ำ ร้ า น
“แก่งเพชร” นอกจากวิวสวย อยู่ริมเขื่อนแล้ว อาหารเมนู
ปลาต่างๆ ก็สดและอร่อย ไม่ว่าจะเป็น ปลานิลสามรส
ปลาคังลวกจิ้ม ผัดผักกูด ราคาอาหารไม่แพง ท้องฟ้า
มืดแล้วได้เวลาเดินทางกลับมาพักผ่อนที่จุดกางเต็นท์
อากาศช่วงหัวค�ำ่ เริ่มเย็น เด็กวัยรุน่ หนุม่ สาวร่วมวงสนทนา
ส่งเสียงดังหัวเราะกันสนุกสนาน บ้างก็ท�ำปิ้งย่างกินกัน
หน้าเต็นท์ หอมกลิ่นกุง้ เผาโชยมา (คิดถึงน�ำ้ จิ้มซีฟดู้ ทันที)
หวลนึกถึงสมัยก่อนที่เคยมากับครอบครัวร่วม ๑๐ คน
ร้องร�ำท�ำเพลงกันมีความสุขมาก ประมาณสีท่ มุ่ เจ้าหน้าที่
อช. เดินตรวจความเรียบร้อย แล้วเตือนว่า “งดใช้เสียง
หลังสี่ทุ่มนะครับ” หลังจากนั้นเสียงก็ค่อยๆ เงียบลงๆ
รู้สึกตัวอีกทีคงดึกสงัด ไม่มีเสียงสนทนา ได้ยินแต่เสียง
สัตว์ทรี่ อ้ งยามค�ำ่ คืน อากาศหนาวจับใจ ถุงนอนทีเ่ ตรียมมา
ใช้ประโยชน์ ได้ดีทีเดียว

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

เสียงฝีเท้าเดินขวักไขว่ผ่านด้านหลังเต็นท์ พร้อม
กับเสียงเครื่องยนต์ขับออกไปคันแล้วคันเล่า จึงนึกขึ้นมา
ได้ว่า เวลาตีห้ารถกระบะของ อช. จะมารับนักท่องเที่ยว
ขึ้นไปชมทะเลหมอกที่เขาพะเนินทุ่ง (ค่าบริการ ๑,๖๐๐
บาท นั่งได้ ๑๐ คน) แต่ครั้งนี้ขอนอนกอดลมหนาวอยู่ใน
เต็นท์ เพราะช่วงเช้ายังมีกิจกรรมที่ต้องท�ำ
เสียงนกร้องดังก้องท�ำให้สะดุ้งตื่นทันที รีบเปิด
เต็ น ท์ สั ม ผั ส อากาศบริสุ ท ธิ์ มองดู ผื น น�้ ำ ด้ า นหน้ า ที่
ถู ก ปกคลุ ม ไปด้ ว ยไอหมอกยามเช้ า (หายเหนื่ อ ย...)
หลังจากนัน้ ก็เริ่มกิจกรรมตามแผนทีว่ างไว้ ทริปนีเ้ ป็นการ
ปั่นจักรยานศึกษาธรรมชาติ เส้นทางเป็นภูเขา ระยะทาง
ไปกลับ ๖ กม. จุดหมายคือ การชมบรรยากาศบนสันเขื่อน
ยามเช้า โดยเริ่มต้นปั่นจักรยานออกจากที่ท�ำการ อช.
มุ่งหน้าไปสันเขื่อน อากาศค่อนข้างเย็น ปั่นมาไม่ ไกล
ผ่ า นชุ ม ชมเห็ น ผู ้ สู ง วั ย หลายท่ า นนั่ ง สนทนากั น ใน
ร้านกาแฟ จึงแวะทานมื้อเช้าที่นี่ นอกจากมีกาแฟโบราณ
ชาร้ อ นใส่ น ม ปาท่ อ งโก๋ ตั ว เล็ ก ใส่ ง าขาวทอดร้ อ นๆ
กรอบนอกนุ่มใน ขายเป็นจานๆ ละ ๑๐ บาท ยังมีโจ๊ก
รสชาติ ดีใ ห้ ลิ้ม ลอง มองดู คุ ณ ลุ ง คุ ณ ป้ า คุ ย กั น หั ว เราะ
สนุกสนาน เป็นภาพที่ท�ำให้นั่งอมยิ้มได้ รู้สึกประทับใจ
ผิ ดกั น กั บ ในวั น ท� ำ งานที่ เ ร่ ง รีบ กั บ การเดิ น ทางและ
เครียดกับการจราจรในเมืองหลวง อิ่มจากมื้อเช้าก็ปั่น
จักรยานต่อตามเส้นทางขึ้นลงภูเขาสลับกันไปมา ไม่ไกล
แต่เหนื่อยเอาการเลยทีเดียว
ปั่ น ไม่ ไ หวก็ เ ดิ น จู ง จั ก รยาน
แวะถ่ายรูปต้นไม้ เฟิร์น หญ้า
มอสส์ที่เกาะอยู่ตามก้อนหิน
บ้าง ถือเป็นการออกก�ำลังกาย
ฝึกความอดทน และฝึกสมาธิ
ให้ จ ดจ่ อ กั บ สิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ ง
ไม่นานก็ปั่นมาถึงบนสันเขื่อน
อยากตะโกนดั ง ๆ ให้ โ ลกรู ้

“ฉันมาอยู่จุดนี้ ได้ ไง” รู้สึกภาคภูมิใจ ครั้งแรกในชีวิตที่
ปั่นจักรยานมาอยูบ่ นสันเขื่อน ... ณ จุดนี้ ยืนชมความงาม
ของแสงอาทิตย์สะท้อนเหลี่ยมเขาและผืนน�้ำ เบื้องล่าง
และไม่ลืมที่จะถ่ายภาพความงดงามที่พบเห็นแล้วส่งไลน์
ให้ กั บ เพื่ อ นๆ ได้ สั ม ผั ส เสมื อ นท่ อ งเที่ ย วไปด้ ว ยกั น
เก็บเกี่ยวความสุขใจและบันทึกไว้ ในความทรงจ�ำไม่นาน
ได้เวลาปั่นกลับมาทีท่ ำ� การ อช. หลังเก็บสัมภาระเรียบร้อย
ก็อ�ำลาจาก อช. แก่งกระจาน
มือ้ กลางวันแวะทานอาหารทีต่ ลาดน�ำ้ กลางป่า เป็น
สถานที่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รายล้อมไปด้วยป่าไผ่
พืน้ ทีเ่ ป็นภูเขา สองข้างทางเดินเป็นร้านค้า มีชาวกระเหรี่ยง
น�ำสินค้ามาขาย เช่น สับปะรดปัตตาเวีย ไข่ออนเซน
เมื่อเดินลงไปด้านล่างจะพบล�ำธาร น�้ำใส เห็นเหล่าฝูง
ปลามากมาย ร้านอาหารอยู่บนฝั่งทางเดิน มีแพไม้ ไผ่เป็น
หลังๆ อยู่ริมน�้ำให้ลูกค้านั่ง อาหารของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น
ส้มต�ำ ไอศกรีม กาแฟ จะใช้กระบอกไม้ ไผ่เป็นภาชนะ
(อะเมซิ่งมั้ยล่ะ) มีสปาธรรมชาติด้วยนะจ้ะ ทานอาหารไป
เอาเท้าจุม่ น�ำ้ เย็นในล�ำธารให้ปลาตอดสบายไปอีก เมือ่ เดิน
เข้าไปชมด้านใน จะพบสถานทีน่ งั่ ชมธรรมชาติ จุดถ่ายรูป
เช็คอิน และลานออกก�ำลังกายกลางป่า ประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ เช่น ชิงช้าที่ผลิตจากยางรถยนต์เก่า เป็นต้น
อากาศเย็นสดชื่น เดินชมธรรมชาติ ลืมเรื่องเครียดๆ
ไปเลย อิ่มหน�ำส�ำราญใจแล้ว ก็เดินทางกลับทีพ่ กั เตรียมตัว
ให้พร้อมกับภาระงานทีต่ อ้ งเผชิญในเช้าวันจันทร์ (อันแสน
จะน่ากลัว...ฮ่าๆๆ)
สรุปค่าใช้จ่ายในทริปนี้
ใช้ ง บประมาณ ๑,๕๓๐ บาท
(น�้ ำ มั น ๖๐๐ บาท กางเต็ น ท์
๑๓๐ บาท + อาหารเครื่องดื่ม
๘๐๐ บาท) หากมากันหลายคน
จะถู ก กว่ า นี้ เ พราะมี ค นหาร
ส�ำหรับสมาชิกที่สนใจสามารถ
สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
โทร. ๐๓๒ ๔๕๙ ๒๙๓
ขอขอบคุณ
ข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
และภาพประกอบจาก Internet
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เครื-่อและงเทศ
สมุนไพรไทย

พญายอ
พ

พยงค์ สีเหลือง

(เสลดพังพอนตัวเมีย)
แก้ปวด ถอนพิษแมลง

ญายอ เป็นสมุนไพรใช้ส�ำหรับแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยอีกขนานหนึ่งเพราะพญายอ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า

“เสลดพังพอนตัวเมีย” จึงเป็นสมุนไพรทีน่ ยิ มปลูกเอาไว้ ในละแวกทีอ่ ยูอ่ าศัยเช่นเดียวกับเสลดพังพอน โดยเฉพาะคนทีม่ อี าชีพ
หาของป่า หรืออาศัยอยู่ใกล้ป่า พญายอเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย สูงประมาณ ๑ - ๓ เมตร กิ่งก้านเป็นสีขียว ใบรูปรียาว ปลายแหลม
ดอกสีแดงส้ม ออกเป็นกระจุกปลายกิ่ง พบเห็นได้ตามป่าทั่วไป
พญายอเรียกกันในหลายชื่อด้วยกัน ที่คุ้นกันดีจะเป็นชื่อของพญาปล้องทองหรือพญาปล้องค�ำ ปลูกง่ายเช่นเดียวกับ
เสลดพังพอน เลือกกิ่งที่แก่พอประมาณ ประมาณ ๑ - ๒ คืบ มาปักช�ำในดินผสมแกลบ พอรากงอกและเริ่มมี ใบอ่อนแตก
เพิ่มเติม ก็ให้ย้ายไปปลูกในแปลงหรือในกระถางใหญ่ แรกๆ ควรให้โดนแดดตอนเช้า เมื่อเห็นว่าต้นแข็งแรงดีแล้วค่อยน�ำไปตั้ง
ไว้กลางแดด เพราะพญายอเป็นพืชชอบแสงแดด
ใบพญายอเป็นส่วนที่น�ำมาใช้เป็นสมุนไพรหลายขนานด้วยกัน โดยมากจะใช้ส�ำหรับการรักษาพิษ หรือบรรเทาพิษที่
ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย ตลอดจนใช้รักษาบาดแผลและฝีที่เกิดจากสาเหตุที่กล่าวมาเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีการใช้ส่วนของล�ำต้น
ในเรื่องของการแก้อาการท้องเสีย หรือแก้บดิ ส่วนการรักษาแผลสดนัน้ ใช้ ได้ทงั้ ใบในส่วนของใบสดและการน�ำไปหมักเพือ่ ใช้เป็น
ยาลดอาการปวดบวมที่เกิดจากการถูกแมลงสัตว์กัดต่อย

วิธีเข้าตัวยา

๑. ถอนพิษแมลงสัตว์กดั ต่อย ใช้ใบแก่ประมาณ ๓ - ๕

ใบ ล้างน�้ำให้สะอาด เด็ดเอาแกนกลางออก ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ
โขลกพอแหลก ใช้ พ อกแผลที่ ถู ก แมลงสั ต ว์ กั ด ต่ อ ยเพื่ อ
ถอนพิษ ช่วยให้แผลหายสมานตัวได้เร็วขึ้น
แก้อาการปวดบวมจากพิษเหล็กใน ใช้ ใบพญายอ
ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ใบ ล้างน�ำ้ ให้สะอาด เด็ดเอาแกนกลางออก
ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ โขลกด้วยครกบดยาจนละเอียด ตักใส่ขวด
ขนาด ๑๐๐ ซีซี เทแอลกอฮอล์ล้างแผลหรือเหล้าขาวลงไป
จนเกือบเต็ม หมักไว้ประมาณ ๗ วัน ถึงใช้ ได้ เวลาใช้เอาแต่
ส่วนทีเ่ ป็นน�ำ้ ยา แก้อาการปวดบวมทีเ่ กิดจากการถูกแมลงต่อย
หรือใช้สว่ นทีเ่ ป็นกาก พอกฝีทเี่ กิดเพราะแมลงกัดต่อย จะช่วย
ดูดหนองและลดอาการอักเสบ
ยาแก้ท้องเสีย แก้โรคบิด ใช้ต้นพญายอประมาณ
๒ ฝ่ามือ ล้างให้สะอาดเด็ดเป็นท่อนขนาดนิ้วก้อย บุบพอแตก
ต้มกับน�ำ้ ๒ ถ้วยกาแฟ เคีย่ วจนเหลือครึ่งเดียว กรองดืม่ แต่นำ�้
เพือ่ แก้อาการท้องเสีย และแก้อาการถ่ายท้องทีเ่ กิดจากเชือ้ บิด

๒.

๓.
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สรรพคุณเด่นของพญายอ

พญายอเป็นสมุ น ไพรที่ เ ริ่ม น� ำ มาใช้ แ พร่ ห ลาย
ในปัจจุบัน เพราะการค้นคว้าวิจัยพบว่ามีสรรพคุณในการ
สมานแผล ทั้งฆ่าเชื้อและลดการอักเสบ ช่วยลดการติดเชื้อ
ของบาดแผล ซึง่ ใช้ได้ทงั้ การต�ำพอกหรือสกัดโดยแอลกอฮอล์
ซึง่ ในปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำสารทีส่ กัดจากใบของพญายอผสมใน
ครีมส�ำหรับใช้ทาแผล เพื่อใช้ส�ำหรับการรักษาแผลสดต่างๆ
ผู้คัดลอกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกจะน�ำ
เกร็ด ความรู ้ เ รือ่ งพญายอไปปรั บ ใช้ ใ นการแก้ พิ ษ
แมลงสัตว์กัดต่อย อีกทั้งลมพิษและผดผื่นคัน ซึ่งจะ
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ปลอดภัย
จากสารเคมี

ด้วยความห่วงใย
ที่มา : 108 สมุนไพรไทย ใช้เป็น หายป่วย
โดย พิมลวรรณ อนันต์กจิ ไพศาล ส�ำนักพิมพ์เพือ่ นอักษร

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

อนุทิน ค�ำคม

วันข้าราชการพลเรือน
เมือ่ ปี พ.ศ. 2522 เป็นปีทอี่ งค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลต่างๆ ของรัฐ  และสมาคมทีเ่ กีย่ วข้องกับข้าราชการ
พลเรือนได้หารือกันที่จะให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี แห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  ในทีส่ ดุ จึงได้รว่ มกันจัดงาน “สัปดาห์
การบริหารงานบุคคล”  ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน
ของทุกปี จากการจัดงานดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ  ของรัฐและสมาคมที่
เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า
ควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา และควรถือเอาวันที่
1 เมษายน เป็น “วันข้าราชการพลเรือน” เหตุผลที่ต้อง
เป็นวั น นี้ ก็ เ พราะเป็นวั น ที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศใช้ บั ง คั บ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472
นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว   การถือเอาวันที่
1 เมษายน   เป็น “วั น ข้ า ราชการพลเรือ น” ยั ง เป็น
เครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์   ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐาน
ระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา
วัตถุประสงค์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
มีดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่
ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการเสียสละและอุทศิ เวลา
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่
สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะ
เปลีย่ นภาพพจน์  ทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี อ่ ข้าราชการ
ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ๆ ของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
4. เพือ่ ยกย่องส่งเสริมข้าราชการทีม่ คี วามประพฤติ
และผลการปฎิบตั งิ านดีเด่น  รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคณ
ุ
ของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ และ
ก�ำลังใจให้ข้าราชการกระท�ำความดีตลอดไป
5. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน)  เป็น
วันที่มีความหมายอยู่ ในความทรงจ�ำและเป็นวันที่ยอมรับ
ของข้าราชการและประชาชนโดยทั่วไป  
รั ฐ บาลได้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของข้ า ราชการจึง ได้
มอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.)ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันข้าราชการ
พลเรือนในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยให้ทุกกระทรวง
คัดเลือกข้าราชการที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนั้นๆ

การมอบรางวัล
ผู้ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
จะได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค�ำ)
2. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. บันทึกประวัติในหนังสือทีร่ ะลึกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
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สวัสดีครับท่านสมาชิก...
พบกันอีกเช่นเคย ในสาร สอ.ศธ. ฉบับเดือน

มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑ ส�ำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
๒๕๖๐ ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา ที่ผ่านมานั้น กระผมขอกราบ
ขอบพระคุณสมาชิกทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมใหญ่
อย่างพร้อมเพรียงกัน ท�ำให้การด�ำเนินงานในวันนั้นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุน่ เป็นกันเอง และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะให้ความร่วมมือเฉกเช่นนี้ ในโอกาส
ต่อๆ ไป
ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึ ก ษาธิก าร จ� ำ กั ด ได้ ช ่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก และครอบครั ว สมาชิ ก ที่
ถึงแก่กรรม ประสบภัยทางธรรมชาติ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
และบริจาคเพื่อการกุศลกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ทีก่ อ่ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม และมวลสมาชิกในหลายโครงการ/กิจกรรม
สิ่งทีน่ า่ พอใจที่ สอ.ศธ. สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราในอัตรา ร้อยละ
๕.๒๕ และเงินเฉลีย่ คืนอัตราร้อยละ ๑๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ชุดที่ ๓๗ เห็นชอบเพิ่มค่ารับรองสมาชิกจ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ให้กบั สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกท่านอีกด้วย หากในวันดังกล่าวมีการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ขาดตกบกพร่องประการใด
ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย
นับเป็นเรื่องที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปส�ำหรับมนุษย์วัยท�ำงาน
หลายๆ คน เพราะท�ำงานมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีเงินเหลือเก็บสักที
ไม่ว่าจะพยายามลองใช้วิธีใดก็ตาม สุดท้ายก็ต้องเอาเงินไปหมุนก่อน
เสมอ ท�ำไม!!... เมือ่ อายุกำ� ลังเข้าสูช่ ว่ งวัยผู้ใหญ่ บางท่านก็ใกล้เกษียณ
เต็มที ก็ยิ่งมีความกังวลมากขึ้นว่าควรท�ำอย่างไรจึงจะมีเงินเก็บสักก้อน
ไปลงทุน หรือเอาไว้ ใช้ ในยามหลังเกษียณ อาจจะเนื่องมาจากบางท่าน
ยังไม่สามารถยอมรับความจริง หรือไม่รจู้ ริงๆ ว่าเงินของตัวเองหายไป
ไหนหมด ไม่ว่าจะเงินเดือนมากหรือน้อยก็ตาม ลองพิจารณาดูให้ดีว่า
อะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุหลักๆ ที่ท�ำให้ท่านไม่มีเงินเก็บ เช่น ใช้จ่าย

ฟุม่ เฟือย, มีหนีส้ นิ , รายได้นอ้ ยเกินไป เป็นต้น ขอทิ้งค�ำถามไว้ ให้ทา่ น
ได้ช่วยขบคิดต่อไปนะครับ ส�ำหรับข่าวดีขอรายงานให้ทุกท่านทราบ
เพิ่มเติม ดังนี้
เรื่องที่ ๑ สอ.ศธ. เปิดโครงการกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนบุตรสมาชิก ส�ำหรับ
สมาชิกทีช่ ำ� ระหนีเ้ งินกูส้ ามัญมาแล้ว ๓ งวด สามารถยืน่ กู้ได้ตงั้ แต่บดั นี้
จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่องที่ ๒ ท่านสมาชิกได้ท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
หรือยัง ? เพื่อความสะดวกและเรียบร้อย ขอให้ท่านได้จัดท�ำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เป็นการแสดงเจตนามอบทรัพย์สินที่มีอยู่ ใน
สหกรณ์ ให้แก่ทายาท หรือบุคคลที่แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ในวันและเวลา
ท�ำการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
จากเว็บไซต์ www.moecoop.com
เรื่อ งที่ ๓ สอ.ศธ. ขอเชิ ญ ชวนสมาชิ ก ฝากเงิน ประเภท
ออมทรัพย์ (เล่มสีส้ม) ออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว) และฝากประจ�ำ
เพิ่มทวีทรัพย์ ๒ (เล่มสีน�้ำเงิน) ท่านสมาชิกสบายใจได้ส�ำหรับการ
ออมเงินไว้กบั สหกรณ์นนั้ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทนสูงทีเ่ ป็นธรรม และ
ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
เรื่องที่ ๔ ส�ำหรับท่านสมาชิกทีก่ ำ� ลังจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบรู ณ์
ซึ่งไม่เคยได้รับสวัสดิการภักดีต่อองค์กรมาก่อน สามารถยื่นขอรับ
สวัสดิการนี้ได้ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ โดย
จะได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุ
การเป็นสมาชิก ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการ ๕,๐๐๐ บาท
ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการ ๑๐,๐๐๐ บาท และตั้งแต่
๒๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยจะโอนเงินเข้า
สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มสีส้ม
สุดท้ายนี้ สอ.ศธ. ก�ำลังอยูร่ ะหว่างพัฒนาระบบ Bill Payment
ระบบ ATM Online และระบบ Mobile Application Web Site เพื่อ
เพิ่มช่องทางการฝาก-ถอนเงิน ช�ำระหนี้เงินกู้ และประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกรับทราบ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการใช้บริการ และขอให้
ท่ า นและครอบครั ว จงมี ค วามรั ก ให้ แ ก่ กั น ตลอดเวลา ประสบแต่
ความสุข สุขภาพแข็งแรง และที่ส�ำคัญขอให้พวกเราสมาชิก สอ.ศธ.
ทุกท่านได้โปรดส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า และยั่งยืนตลอดไป
		

ขอให้ทุกท่านโชคดี

		
		

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง

ผู้จัดการ

พบสมาชิก

คณะกรรมการด�ำเนินการ

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์

รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ คนที่ ๓

นายพีระวิทย์ กล�่ำค�ำ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล

นางศิริ ศิริรัตน์

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม
กรรมการและเหรัญญิก

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์

กรรมการและเลขานุการ

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

นายจรูญ ชูลาภ

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

นายปราโมทย์ สรวมนาม

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำ�กัด

โดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

กรรมการ

กรรมการ

นายเสวก วรรณสุข
กรรมการ

๓๘

นายพูลลาภ อินทรนัฏ

รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์

ชุดที่

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

