
ช่วยออมช่วยประหยัด  ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส  สามัคคีมีน้ำ ใจ  ยึดมั่นใน สอ.ศธ.

ปีที่  ๓๘   ฉบับที่  ๒   เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕๘



	ลงทุนด้านการศึกษา	 ๑
	 สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ	

 ชีวิตสดใส..วัยเกษียณ	 ๒-๒
 ห่วงใยสุขภาพสมาชิก	:	 ๔-๕

 ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
	 เครื่องเทศและสมุนไพรไทย		 ๖-๗

	 บัวบกแก้ชำ้าใน	ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
	 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์		 ๘-๙

	 :	เหตุใดต้องการให้มีวังหน้า	
	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๘	 ๑๐-๑๑

 วันแม่แห่งชาติ
	 ผู้จัดการพบสมาชิก	 ๑๒-๑๓

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
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

รายละเอียดของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว)

•	 ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ

•	 จ�านวนเงินที่ขอเปิดบัญชีขั้นต�่า	๓๐,๐๐๐	บาท

•	 สามารถถอนได้เดือนละ	๑	ครั้ง

•	 การฝากแต่ละครั้งไม่ต�่ากว่า	๕,๐๐๐	บาท

•	 การคิดดอกเบี้ยจะค�านวณตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน	 

	 และทบต้นให้ปีละ	2	ครั้ง	สิ้นเดือนมิถุนายน	และ	ธันวาคม

•	 กรณีที่สมาชิกขอปิดบัญชี	 สอ.ศธ.จะค�านวณดอกเบี้ยให้	 ณ	 วันที่ 

	 ปิดบัญชี

•	 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่เสียภาษี

	 	-	 เงินฝากตั้งแต่	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 แต่ไม่ถึง	 ๕,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 

	 	 อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	๓.๐๐	ต่อปี	หรือ

	 	-	 เงินฝากตั้งแต่	๕,๐๐๐,๐๐๑	บาท	ขึ้นไป	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 

	 	 ๓.๑๕	ต่อปี

ส า ร บั ญ

ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์

 บรรณาธิการแถลง

เจ้าของ  :  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
ที่ปรึกษา  :  จรูญ  ชูลาภ   พูลลาภ  อินทรนัฏ   เอนก  ศรีสำาราญรุ่งเรือง
บรรณาธิการ  :  ไพเลิศ  สุมานนท์
กองบรรณาธิการ  :  อนุทิน  คำาคม   ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์     
 วิมลรัตน์  ต้อยสำาราญ   ฉันทนิช  อัศวนนท์ 
 พยงค์  สีเหลือง   ยศพล  เวณุโกเศศ
รูปเล่ม  :  อรุณ  เที่ยงธรรม   สุภกร  ชาญศิริวิริยกุล     

กราบสวัสดีท่านสมาชิก สอ.ศธ. ที่เคารพรักทุกท่านครับ

 สาร สอ.ศธ. ฉบับนี้  เป็นฉบับที่ ๒ ของปี ๒๕๕๘ ท่าน
สมาชกิทกุท่านครับ  เรามเีนือ้หาทีเ่ป็นประโยชน์มาเสนอท่านสมาชกิ
ในโอกาสวันแม่อีกตามเคยครับ  อาทิ  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘                       
วันแม่แห่งชาติ ให้ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่,  สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ : เหตุใดต้องการให้มีวังหน้า, เรื่องของ            
ชีวิตสดใสวัยเกษียณ, การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ, ใบบัวบก               
แก้ช�า้ในยบัย้ังเซลล์มะเรง็  หากท่านได้อ่านแล้ว อย่าลมืบอกเพือ่นๆ 
ให้อ่านด้วยนะครับ
 และในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้กระผมก็ขอเชิญชวนท่าน
สมาชิกไปกราบคุณแม่  เป็นวันแห่งความสุขอีกวันครับ
  
  ขอบคุณและพบกันฉบับหน้าครับ

  
  ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์



	 จากการทีผ่มได้เกริน่น�าข้างต้นดงักล่าวเพราะเหน็ว่า	
การศกึษาในยคุปัจจบุนั	เป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่าทีส่ดุ		ถึงแม้ว่า
จะเป็นค่าใช้จ่ายทีม่ากมาย		แต่ผลส�าเรจ็จากการลงทุนในการ	
ศึกษานั้นน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจของทั้งพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	
ตนเอง	 	 รวมไปถึงญาติสนิทมิตรสหายที่คอยเป็นก�าลังใจให้
กับผู้ส�าเร็จการศึกษาในทุกระดับที่สามารถไขว่คว้าหามาได	้
ท่ีส�าคัญ	 ปริญญาบัตร	 คุณวุฒิทางการศึกษา	 จะเป็นปัจจัย	
(Factor)	เบิกทางไปสู่เส้นทางการท�างาน		ความก้าวหน้าใน
ต�าแหน่งหน้าที่การงานในวิชาชีพของตนเอง	 	 การศึกษาจึง
เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาท�าให้คนเป็น	 "บุคคลที่มี
คุณภาพ"	 เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ	 (Process)	
ท�าให้คนมคีวามรูแ้ละมคุีณสมบตัต่ิางๆ	ทีจ่ะช่วยให้คนคนนัน้		
อยู่รอดในองค์กรและสังคมได้อย่างมั่นคง	 ในท่ีสุดเชื่อมั่น					
ได้ว่าการศึกษานั้นช่วยก�าหนดทิศทางของชาติ	 เพื่อพัฒนา
ประเทศชาติให้มีความพร้อมท่ีจะเป็นก�าลังส�าคัญส�าหรับ		
การขับเคลื่อนในฐานะประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคม
อาเซียน	(ASEAN	Community)
	 การศกึษาจงึมคีวามส�าคญัยิง่ต่อการพัฒนาประเทศ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผู ้คนของประเทศเต็มไปด้วย
ประชากรในวัย	Generation	X	และวัย	Generation	Y	ซึ่ง
เป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมมือกันแก้ไข	 ปรับปรุง	 พัฒนา
ประเทศ	 เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านสังคม	

 เพื่อนผมคนหน่ึงซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 
กระทรวงศกึษาธิการ (สอ.ศธ.)  ได้ยืมหนังสอืจากห้องสมุดและศนูย์เอกสาร
นานาชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “สร้างล้านแรกต้องแหกกฎ”  
เขียนโดย ภาววทิย์  กลิน่ประทุม และ ดร.พงษ์รพ ี บูรณสมภพ  มาให้ผมอ่าน  
เป็นหนังสือท่ีพิมพ์เผยแพร่ในปีน้ีเอง  (พ.ศ. ๒๕๕๘)  และเม่ือได้อ่านแล้ว           
ได้เจอะเจอเน้ือความบางส่วนท่ีกล่าวถึง “การศึกษาคือการลงทุนท่ีมีค่า 
ท่ีสดุเท่าท่ีพ่อแม่จะให้แก่ลกูได้” “วันน้ีพ่อแม่รุ่นใหม่ยอมส่งลกูเรียนให้ดีท่ีสดุ 
ส�าหรับหลายๆ คนท่ีส่งลูกสาย Inter เขาจะจ่ายไม่ต�่ากว่า ๒๐ ล้านบาท  
ในการศึกษาของลูก-เห็นไหมล่ะ อะไรที่แพงสุด “การศึกษา” ไง”

วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 และการเมือง	 รวมทั้งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลย	ี	พลเมอืงในชาติจ�าเป็นต้องได้รบัการศึกษาใน	
หลากหลายรปูแบบ		เพือ่ให้มกีารพฒันาท่ีสมดุลทัง้สตปัิญญา	
จิตใจ	 ร่างกาย	 และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	 มี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับผู้คนอื่นใน
สงัคมได้อย่างสนัตแิละยัง่ยนื		และหากกลบัมองในฐานะความ	
เป็นสมาชิกของท่านสมาชิก	สอ.ศธ.	ซึ่งโดยส่วนใหญ่จบการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีกันมาแล้ว	 และมีหลายๆ	 คนที่
ต้องการศึกษาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก		แต่ยงัเป็นกงัวลอยูก่บัค่าใช้จ่าย
เพ่ือการศกึษาดังกล่าว		ขอบอกว่าอย่าเป็นกงัวลเพราะ	สอ.ศธ.	
มีความมุ่งหวังให้ท่านสมาชิกได้ใช้โอกาสดังกล่าวพ่ึงพาทาง	
การเงนิจากสหกรณ์		ซึง่ท่านสมาชกิกไ็ด้รบัผลประโยชน์คืนกลบั		
ให้ทกุปีในรปูเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนื	สอ.ศธ. ด�าเนนิงาน
ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล  มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพชวีติของ 
ท่านสมาชิกและครอบครัวให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
	 หากท่านสมาชกิจะตัดสินใจเพ่ือลงทุนกบัการศกึษา 
ที่สูงขึ้นส�าหรับตนเองหรือเพ่ือสมาชิกในครอบครัว	 สอ.ศธ.	 
ขอน้อมรับบริการให้ค�าปรึกษาทางการเงินเพื่อการลงทุน
ทางการศกึษาให้กับท่านสมาชิก		อย่างน้อยกเ็พ่ือสร้างโอกาส
ทางการศกึษาและความก้าวหน้าทางอาชพีให้กบัท่านสมาชกิ	
สอ.ศธ.	ด้วยความยินดีนะครับ!	

ลงทุนด้านการศึกษา 

เจริญ  ภูวิจิตร์

สร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ

1



	 คุณธานี	ปานเงิน	มีภูมิล�าเนาจังหวัดกรุงเทพ	
มหานคร	เป็นพ่อของลูกชาย	2	คน	ภรรยาประกอบอาชีพ
ค้าขายอยู่ที่บ้าน	ฐานะครอบครัวปานกลาง	เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	เลขที่	
4903	เข้ารับราชการตั้งแต่วันท่ี	18	ตุลาคม	2525	เป็น
ลูกจ้างประจ�า	ต�าแหน่งพนักงานขับรถ	ของส�านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ	ได้รับมอบหมายให้ขับรถส่วนกลาง
ประจ�าต�าแหน่ง	เริ่มจากผู้ตรวจราชการ	ปลัดกระทรวง	รอง
ปลัด	และต�าแหน่งที่หลายคนอยากไปถึง	นั่นคือ	ต�าแหน่ง
ประจ�ารถรัฐมนตรีว่าการฯ	จวบจนครบขวบปีท่ี	60	ในปีนี้	
2558

วิมลรัตน์  ต้อยส�าราญ

มีหลายคน...ที่อยากมีชีวิตรับราชการใกล ้ชิด 
ผู ้บริหารระดับสูง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวง	ซ่ึงถือว่าเป็นบุคคลอันดับหนึ่งของกระทรวงทุก
หน่วยงาน	อยากสัมผัสอยากรู้จักและอยากให้เขารู้จัก	ด้วย
วิถีทางราชการหรือส่วนตัว	หรือวิธีอื่นๆ	

มน้ีอยคนนกัทีช่วีติราชการต้องสมัผสัใกล้ชดิ	และได้
รับความไว้วางใจจากรัฐมนตรีว่าการฯ	หลายสมัยที่เรียกหา
ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเสมือนเงาตามตัวไปไหนไปกัน	รัฐมนตรี
หลายท่านฝากชีวิตไว้กับคุณธานีของเรา

 ด้วยบคุลกิภาพ ความสภุาพ  ความรบัผดิชอบ ความ
อ่อนน้อมถ่อมตนของคุณธานี ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลรถ
ประจ�าต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการฯ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 
จนถึงปัจจุบัน ผ่านการนั่งหน้ารัฐมนตรีว่าการฯ มาแล้ว 10 
รฐัมนตร ีและมรีฐัมนตรหีลายท่านชวนไปท�างานด้วย โดยจะ
มอบค่าตอบแทนมากกว่า แต่ด้วยความรักในชีวติราชการจงึ
ขอตั้งปณิธานไว้ว่าจะเกษียณอายุราชการที่ สป. แห่งนี้

ชวีติสดใสชวีติสดใสชีวิตสดใสชีวิตสดใส

“...การเกษยีณไม่ใช่ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวติทีน่่าเบือ่ แต่เป็นช่วงเวลาส�าหรบัการเริม่ต้น 
ก้าวเดินไปสู่เส้นทางเส้นใหม่ที่น่าค้นหา...” 
	 นั่นคือความรู้สึกของ	ลุงๆ	ป้าๆ	หลายๆ	ท่าน	ที่มีวัยครบขวบปีที่	60	ของทุกปีในเดือนกันยายน	เดือนสิ้นสุด
บทบาทการท�างานของมนุษย์เงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐ
	 ค่ะ..	สาร	สอ.ศธ.	ฉบับนี้	ขอน�าเสนอแบบอย่างและข้อคิดส�าเร็จรูปในการท�างานที่ผ่านการปฏิบัติและปรับปรุง
มาทั้งชีวิตการท�างานของสมาชิกท่านหนึ่งของเรา	ที่ทุกคนสามารถจับต้องและน�าไปใช้ได้

วัยเกษียณวัยเกษียณ
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ความภาคภูมิใจ    
ในชีวิตการรับราชการ		เขา		
ได้รับโล่ข ้าราชการดีเด ่น					
ปี	พ.ศ.	2537	และได้รับ								
คัดเลือกเป็นคนดี		ศักดิ์ศรี
แห่ง	สป.	เมื่อปี	พ.ศ.	2555	
รัฐมนตรีว่าการฯ		รัฐมนตรี
ช่วยว่าการฯ		ปลดักระทรวง		
รองปลัดกระทรวง		เรียกหา

เขาในต�าแหน่งพนักงานขับรถของ	สป.
ค่ะ...หลายคนคงอยากทราบเคลด็ลบัการปฏบิติังาน

กับรัฐมนตรีหลายท่าน	หลายอารมณ์	หลายความต้องการ	
และยังไม่นับรวมทีมงานหน้าห้อง	ทีมงานในห้อง	ของเหล่า
รัฐมนตรีสมัยต่างๆ	อีกต่างหาก

คุณธานี	กล่าวว่า
“..ปกตทิกุคนกขั็บรถได้อยูแ่ล้ว	แต่การขับรถประจ�า

ต�าแหน่งแตกต่างกับการขับรถให้ตนเองนั่งหรือคนใน
ครอบครวัน่ัง	โดยเฉพาะการขับรถให้ประมขุของกระทรวงฯ	
คือรัฐมนตรี	ต้องท�าใจไว้ก่อน	คือ	ท�าใจด้านการบริการที่ท�า
ด้วยใจ	มอบเวลาไว้กับท่านเป็นอันดับแรก	ไม่มีวันเสาร์	-	
อาทิตย์	ไม่มี	เช้ามาก	หรือดึกด่ืน	ลืมเวลาเหล่านั้นได้เสมอ	
และท�าด้วยความเต็มใจ	มีความทุ่มเท	ภารกิจของท่านต้อง
มาก่อนเสมอ	รับผิดชอบตรงต่อเวลาให้มากท่ีสุด	มีความ
สุภาพอ่อนน้อมต่อทุกคนรอบข้าง	เพื่อเป็นภาพลักษณ์ของ
งานในหน้าที่ที่ต้องไปปรากฏในที่ต่างๆ	วังหลวง	รัฐสภา				
กระทรวงฯ	ต่างๆ	งานพิธีการต่างๆ	เราต้องไปพร้อมนาย				
ดังนั้น	ภาพลักษณ์การแต่งกาย	การมีบุคลิกภาพท่ีดีของเรา
จะส่งผลในความเชือ่มัน่ของรฐัมนตรว่ีาการฯ	นอกจากนีเ้รือ่ง
สภาพแวดล้อมอืน่ๆ	กม็ผีลเข้ามาช่วยสนบัสนนุการปฏบัิตหิน้าที่	
เช่น	การดูแลความสะอาดของยานพาหนะ		ท้ังภายในและ
ภายนอก	การศึกษาเส้นทางให้ละเอียดรอบคอบ	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การเป็นทีร่องรบัอารมณ์ของหลายท่านให้ผ่อนคลาย		

เป็นเร่ืองส�าคญั		การรักษาความลับของนายหรือบคุคลแวดล้อม		
เรื่องในไม่ให้ออกเรื่องนอกไม่ให้เข้าเป็นเรื่องส�าคัญ		และ
ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่น..”
	 คุณธานี	ยังเปรยให้ฟังอีกว่า

“...ชีวิตพนักงานขับรถประจ�าต�าแหน่งรัฐมนตรี					
ว่าการฯ	ถึงแม้ว่าจะได้เงินเดือนประจ�าและเงินพิเศษ									
ที่รัฐมนตรีหยิบยื่นให้	ก็ยังคงต้องพึ่งบริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ	ซึ่งจะใช้บริการทุกครั้งเมื่อขัดสนด้านการ
ลงทุนค้าขายของภรรยา	ค่าเทอมของลูกๆ	และค่ารักษา
พยาบาลยามเจ็บป่วย	ทั้งกู้สามัญและกู้ฉุกเฉิน	ก็ต้องถือ
โอกาสน้ีขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศกึษาธกิาร	จ�ากัด	ของเรา	ทีม่ส่ีวนช่วยให้การบริหารชวิีต
ของผมด�าเนินไปอย่างราบรื่น...”

	“..การเกษียณอายุเป็นเร่ืองปกติตามวิถีทางของ
ราชการ	ในทกุต�าแหน่งนบัแต่สงูสดุถงึต�า่สดุต้องกลบัมาเป็น
ปถุุชนคนธรรมดา	ส่ิงท่ีอยากฝากไว้เกีย่วกบัการยดึมัน่ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนว่า	การปฏบิตังิานท�าอย่างไรให้ผู้บรหิาร
ไว้วางใจ	การต้ังใจปฏบิติังาน	ซ่ือสัตย์	ตรงต่อเวลา	การงดเว้น		
การพนัน	การดื่มสุรา	สูบบุหรี่	เป็นสิ่งต้องห้ามส�าหรับอาชีพ
ของเรา..”

“..ส�าหรับการวางแผนชวีติหลังเกษียณอายรุาชการ 
เป็นเร่ืองดี แต่อาจจะไม่รีบร้อนมากนัก..ผมได้รับการติดต่อ
จากอดีตรัฐมนตรีว่าการฯ ท่านหนึ่ง ให้ไปท�างานภายหลัง
เกษียณอายุ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ท่านยังไม่ลืม และ
จะคงท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนเดิม” คุณธานีกล่าวในที่สุด

	สาร	สอ.ศธ.	ฉบับนี้ของเรา	ต้องขอชื่นชมในการ
ครองตน	ครองงาน	อย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดชีวิต							
การท�างานของ	คณุธาน	ีปานเงิน	และหวงัว่าข้อคดิส�าเรจ็รปู
ที่น�าเสนอชาว	สอ.ศธ.	จะเป็นการจุดประกายให้ทั้งพี่น้องที่
อยู่ในวัยท�างาน	และคุณลุง	คุณป้า	วัยเกษียณได้น�าไปยึดถือ
ในการครองตน	ครองงาน	เพื่อมีชีวิตที่	สดใส...วัยเกษียณ		
ต่อไปนะคะ...

ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕๘
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การออกกำาลังกาย

ร่างกาย
จิตใจ

สติปัญญา สังคม

	 1.	ด้านร่างกาย	การออกก�าลังกายจะท�าให้อวัยวะ
และระบบต่างๆ	ของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ไปในทางที่ดีขึ้น	ดังนี้
  1.1	 ระบบกล้ามเน้ือ	กล้ามเนื้อจะมีการเจริญ
เติบโตขึ้น	ท�าให้ขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้อขยายใหญ่ขึ้น					
(Hypertrophy)	และเป็นการเพ่ิมความสามารถในการ
ออกแรงด้วย	ท�าให้ประสทิธภิาพในการท�างานของกล้ามเนือ้
เพิ่มข้ึน	กล้ามเนื้อจะท�างานได้นานขึ้น	เนื่องจากมีการใช้
ออกซิเจนน้อยกว่า
  1.2	 ระบบโครงร่าง	ในขณะออกก�าลังกายกระดกู 
จะถูกดึง	ถูกบีบจากแรงกล้ามเนื้อ	ซ่ึงจะกระตุ้นให้กระดูก			
มกีารเจริญข้ึน	ท้ังความกว้าง	ความใหญ่	ความหนา	และข้อต่อ	
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการท�างาน
  1.3 ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 
การออกก�าลงักายเป็นประจ�าท�าให้ระบบไหลเวยีนโลหติและ	
ระบบหายใจท�างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ		ดังตารางหน้าถดัไป

ยศพล  เวณุโกเศศ

ประโยชน์ของการออกกำาลังกาย

ห่วงใยสุขภาพสมาชิก : 
ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

“อโรคยา ปรมาลาภา”  ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสรฐิ		เป็นส่ิงทีท่กุคนปรารถนา	
ซ่ึงผมก็มัน่ใจว่าเพือ่นพีน้่องสมาชกิ	สอ.ศธ.	ทกุคนก็คดิเช่นนัน้เช่นเดยีวกนั	แต่การทีเ่ราจะมสีขุภาพดี	
ได้นัน้		ไม่ได้เกดิขึน้จากการขอพรส่ิงศกัดิส์ทิธ์ิเพยีงอย่างเดยีว		แต่เราทุกคนต้องหมัน่ดูแลรกัษาสขุภาพ	
ของตนเองเป็นส�าคัญด้วย	เช่น	การพักผ่อนที่เพียงพอ	รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์	หลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	และการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	เป็นต้น	โดยเฉพาะการออกก�าลังกายนั้น		
เป็นท้ังยาป้องกนัโรค	ยารกัษาโรค	และยาบ�ารงุอย่างดทีีไ่ม่ต้องใช้เงนิเป็นจ�านวนมากไปหาซือ้	ดงันัน้	
การออกก�าลังกายจึงเป็นสิ่งส�าคัญต่อเพื่อนพี่น้องสมาชิก	สอ.ศธ.	ทุกคน

วนันีเ้ราจะมาคยุกนัถงึวธิกีารง่ายๆ	ทีจ่ะช่วยให้เราทกุคนมอีายยุนืยาวอย่างมคีวามสขุด้วยการออกก�าลงักาย	
ซึ่งสามารถท�าได้หลายรูปแบบทุกที่ทุกเวลา	 เช่น	การบริหารร่างกายโดยบิดล�าตัว	ต้นคอ	เอว	และข้อต่อต่างๆ												
การแกว่งแขน	แกว่งขา	ร�ามวยจีน	ไทเก็ก	ฤาษีดัดตน	โยคะ	การออกก�าลังกายโดยใช้เครื่องช่วย	เช่น	ยกน�้าหนัก										
การเล่นกีฬา	เช่น	ฟุตบอล	แบดมินตัน	การออกก�าลังกายโดยการเต้นแอโรบิค	การเดินเร็ว	การวิ่งและการว่ายน�้า					
โดยสามารถท�าได้ตั้งแต่ตื่นนอนที่ห้องนอน	ก่อนเข้าห้องน�้า	สถานที่ท�างาน	โรงยิม	ฟิตเนส	จนถึงสนามกีฬา	ตาม						
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ

เพื่อนพี่น้องสมาชิก	สอ.ศธ.	อาจจะสงสัยว่า	ออกก�าลังกายอย่างไรจึงจะให้ผลดีการออกก�าลังกายจะได้
ประโยชน์อะไร	ขอเรียนว่าการออกก�าลังกายแต่ละครั้งต้องใช้เวลาอย่างน้อย	30	นาทีติดต่อกัน	ต้องออกก�าลังกาย
ให้ได้เป็นประจ�าทุกวัน	หรือ	3-5	วันต่อสัปดาห์	ก็จะท�าให้หัวใจ	ปอด	และระบบหมุนเวียนโลหิตแข็งแรง
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ประโยชน์ของการออกก�าลังกายที่มีต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
                     ระบบไหลเวียนโลหิต                               ระบบหายใจ

1.	กล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดเพิ่มขึ้น	 1.		ความสามารถในการจับออกซิเจนของร่างกาย	(Maximum 
   Oxygen	uptake)	มีค่าเพิ่มขึ้น

2.	อัตราการเต้นของชีพจรในขณะพักลดลง	รวมทั้ง	 2.	การหายใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 อัตราการเต้นของชีพจรขณะออกก�าลังกายต�่ากว่า
	 ระดับสูงสุดช้าลง	
3.	การเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดง	และฮีโมโกบิน	 3.	ความจุชีพ	(Vital	capacity)	เพิ่มขึ้น
4.	ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด	 4.	ทรวงอกขยายใหญ่ขึ้น	กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการหายใจ
	 	 	 แข็งแรงขึ้น	ความยืดหยุ่นของปอดเพิ่มขึ้น
5.	เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของหัวใจขณะพัก		 5.	ลดอันตรายของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจและระบบ 

	 คือ	อัตราการเต้นของหัวใจต�่าลง	 	 ไหลเวียนโลหิต	

2.	ด้านจิตใจ	การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ					
จะมผีลท�าให้เป็นคนทีม่บุีคลกิทีมั่น่คง	สามารถปรบัตวัเข้ากบั
สิง่แวดล้อมได้ด	ีมมีนุษยสมัพนัธ์ท่ีดสีามารถปรบัตวัเมือ่ได้รับ
ความเครียดได้ดี	มีความฉลาดทางอารมณ์	(EQ)	ในระดับดี

3.	ด้านสติปัญญา	นอกจากการออกก�าลังกายมีผล
ต่อด้านจิตใจแล้ว	ผูท่ี้ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ	จะมคีวาม
สามารถในการแก้ปัญหา	มีความสามารถในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์	มีความสามารถในการเรียนรู้	มีความสามารถใน
การปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆ	ได้ดี	

4.	ด้านสังคม	การออกก�าลังกายจะช่วยเพิ่มความ			
มีวุฒิภาวะทางสังคม	มีความฉลาดทางสังคม	เนื่องจากการ
ออกก�าลังกายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนมีปฏิสัมพันธ์			
มากขึ้น	จนน�าไปสู่การพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดี

ผลดีของการออกกำาลังกาย

1.	การออกก�าลงัจะท�าให้รปูร่างดดู	ี	กล้ามเนือ้แขง็แรง	
ลดไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	ช่วยลดน�้าหนัก

2.	ป้องกันโรคหัวใจ	หัวใจแข็งแรงขึ้น	ลดโอกาสเกิด
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบและกล้ามเนื้อหัวใจตาย

3.	ความดนัโลหติลดลง	ลดโอกาสเกดิความดันโลหติ
สูงและเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน

4.	ป้องกันโรคอ้วน
5.	ป้องกันโรคกระดูกพรุน	 เสริมสร้างกระดูกให้			

แข็งแรงขึ้น
6.	ป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน

7.	ป้องกันโรคภูมิแพ้
8.	เพิ่มภูมิต้านทานโรค
9.	ลดไขมันในเลือด	ท�าให้คอเลสเตอรอล,	 ไตร-					

กลีเซอไรด์,	LDL	ลดลง	
10.	เพิม่ไขมนัดใีนเลอืด	คอื	HDL	ทีช่่วยป้องกันโรค

หัวใจ
ได้รบัทราบอย่างนีแ้ล้ว หวงัว่าเพือ่นพีน้่องสมาชกิ 

สอ.ศธ. คงไม่ปล่อยให้สังขารของท่านร่วงโรยไปตาม     
กาลเวลาโดยไม่ได้รับการเอาใจใส่จากตัวท่านเองนะครับ  
การออกก�าลงักายช่วยท่านได้ สขุภาพดีเราต้องดูแลตนเอง 
นอกจากอาหาร อากาศบริสุทธิ์ จิตใจสบายไม่เครียดแล้ว 
การออกก�าลงักายให้สขุภาพดนัีบว่าเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างย่ิง
ครับ แล้วอย่าลืมออกก�าลังกายกันนะครับ...

อ้างอิง  : http://www.healthcarethai.com, 
 http://program.npru.ac.th/pe/Exercise
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บัวบก 
แก้ช�้ำใน ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

บัวบกเป็นพืชล้มลุกประเภทวัชพืชล�ำต้นเลื้อยไปตำมดิน แตกก้ำนใบและรำกตำมข้อ 

ดอกสม่ีวง มผีลแบนขนำดเลก็ บวับกเป็นสมุนไพรทีท่่ำนน่ำจะรู้จักด ีดังค�ำเปรยีบเปรยทีใ่ช้เวลำ

อกหัก “น�้ำใบบัวบกสักแก้วไหมเพื่อน” ที่มำที่ไปอย่ำงไรท่ำนคงทรำบดอียู่แล้ว ก็ด้วยสรรพคุณ

ทีแ่ก้อำกำรช�ำ้ในได้ดนีัน่เอง ต�ำรำแพทย์สมนุไพรไทยใช้ใบบวับกเป็นสมนุไพรเรยีกกนัมำช้ำนำน 

ใบบัวบกเป็นยำเย็น คั้นเป็นน�้ำดื่มเพื่อเรียกควำมสดชื่นและคืนควำมกระบี้กระเปร่ำให้กับ

ร่ำงกำย ช่วยไล่ไอร้อนจำกแสงแดด ปัจจุบันได้งำนค้นคว้ำเพิ่มเติมที่ยืนยันได้ว่ำ ใบบัวบกช่วย

รกัษำแผลให้หำยได้เรว็ขึน้ ช่วยสมำนแผลในกระเพำะอำหำร และล่ำสดุยงัพบรำยงำนกำรวจิยั

ที่บ่งชี้ว่ำ ใบบัวบกช่วยยับยั้งกำรเจรญิเตบิโตของเซลส์มะเร็งได้อกีด้วย

บัวบก 	มีสารส�าคัญเป็นส่วนประกอบอยู่หลาย
ชนิด		สารแทนนินท�าให้มีรสฝาดอ่อนๆ		ซึ่งสารแทนนินนี	้
ท�างานคล้ายกับยาฆ่าเชื้อ	สามารถฆ่าเช้ือโรคต่างๆ	ได้ดี					
โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่ท�าให้เกิดอาการท้องเสีย	มีสาร		
ไกลโคไชค์	ชื่อ	“อะเซียติโดไชค์”	และสารแอลคาลอยด	์					
ไฮโดรคอไทลีน		เป็นต้น		ท�าให้มีคุณสมบัติทางด้านสมุนไพร
มากมายโดยจะเน้นไปในส่วนของการกระจายเลือด	ช่วย
ท�าให้เลือดไหลเลือดไหลเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้น	ต�าราแพทย์
แผนไทยจึงใช้	ใบบัวบกเข้าเป็นยาบ�ารุงเลือดและบ�ารุงหัวใจ
อยู่หลายขนานด้วยกัน		

วิธีเข้าตัวยา
1.	ยาแก้ช�้าใน	แก้ฟกช�้า		บัวบกประมาณ	1	ก�ามือ	

(100	กรัม)	ล้างให้สะอาด	บดด้วยครกจนละเอียด	คั้นเอา		
แต่น�้า	ผสมน�้าคร่ึงลิตรต้มจนเดือด	ผสมน�้าตาลเล็กน้อย						
ดื่มอุ ่นๆ	3	เวลา	เป็นยาแก้ช�้าใน	ดื่มผสมน�้าแข็งเป็นยา				
เรียกก�าลัง	คืนความสดชื่นให้กับร่างกาย

 2.	ยาสมานแผล		บวับกประมาณ	1	หยบิมอื	คัน้เอา	
แต่น�้า	ใช้ทาบริเวณแผลสด	โดยเฉพาะแผลโดนน�้าร้อนลวก	
แผลไฟไหม้	หรือใช้ฟอกแผลสด	หรือแผลท่ีอกัเสบจนเป็นหนอง	
ช่วยฆ่าเชื้อโรค	ขับหนองช่วยให้แผลสมานตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

พยงค์  สีเหลือง

เครื่อ
งเทศ

และส
มุนไพ

รไทย
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3.	แก้โรคผิวหนัง			บัวบกประมาณ	1	ก�ามือ	ต�าจน
ละเอียด	ขัดบริเวณท่ีบริเวณท่ีเป็นโรคผิวหนังท่ีเกิดจาก					
เชื้อรา	คั้นเอาแต่น�้า	ทาแผลน�้ากัดเท้า

4.	รักษาแผลในกระเพาะอาหาร		บัวบก	1	ก�ามือ	
(100	กรัม)	โขลกให้ละเอียด	คั้นเอาแต่น�้า	ผสมน�้าร้อน	1	
ถ้วยกาแฟ	จิบอุ่นๆ	วันละ	3	เวลา	จะช่วยสมานแผลใน
กระเพาะอาหาร	และช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารได้เป็นอย่างดี	

สรรพคุณเด่นของบัวบก
ปัจจุบันมีงานค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับบัวบกมากมาย	

โดยเฉพาะเรือ่งสมานแผลมกีารสกดัสารบรสิทุธิจ์ากใบบวับก
หลายชนิด	เช่น	กรดอะเซียติก	สารอะเซียติโคไชด์	และกรด	
มาเคคาสสกิ	เพือ่ใช้ผสมในครมีรกัษาแผล	ท้ังแผลสดและแผล	
ซึ่งเกิดจาการติดเชื้อ	ซึ่งท่านสามารถใช้บัวบกเป็นสมุนไพร	
สดๆ	ก็ได้	ไม่จ�าเป็นต้องเสียเงินซื้อครีมที่มีส่วนผสมของสาร
สกัดจากบัวบก	เพราะราคาค่อนข้างแพง	ในส่วนของการ
รกัษามะเรง็	จากการศกึษาวจิยัพบว่าสารทีส่กดัได้จากบวับก
ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลมะเร็งบางชนิดได้	โดยท่ี
ไม่มีผลต่อเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยมะเร็ง

 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเรื่องเครื่องเทศ
และสมนุไพรไทย โดยเฉพาะ "บวับก” เมือ่สมาชกิได้อ่าน  
จะท�าให้ทราบถึงประโยชน์และสรรพคุณทีแ่ท้จริง และบัวบก
เป็นเคร่ืองเทศสมุนไพรใกล้ตัวที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันที่เรา     
ไม่ทราบสรรพคณุ เมือ่ทราบจะท�าให้เราใช้ถกู ใช้เป็น หายป่วย

 ด้วยความห่วงใย

ที่มา :
108 สมุนไพรไทย ส�านักพิมพ์เพื่อนอักษร

ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕๘
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ผศ.ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์*

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใกล้จะ
สวรรคต	เจ้าพระยาพระคลงั	ภายหลงัได้รบัต�าแหน่งสมเดจ็เจ้าพระยา 
บรมมหาประยรูวงศ์	(ดศิ	บนุนาค)	บดิาของสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหา	
ศรสีรุยิวงศ์	(ช่วง	บนุนาค)		ไปเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	
ซึง่ทรงผนวชอยู	่ณ	วดับวรนเิวศฯ	กราบทลูให้ทรงทราบว่าจะเชญิเสดจ็	
ขึ้นครองราชสมบัติ	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ตรัสว่า	
“ถ้าจะถวายราชสมบตัแิก่พระองค์	ขอให้ถวายแก่พระบาทสมเดจ็พระ	
ป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั	ซึง่ตรัสเรยีกว่า	ท่านฟากข้างโน้น	ด้วย	(โดยในขณะนัน้	
พระองค์ท่านทรงประทบัอยู	่ณ	พระราชวงัเดมิ	ธนบรุ)ี	เพราะพระบาท
สมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั	พระชะตาแรงนกั	ตามต�าราโหราศาสตร์
ว่า	ผูม้ชีะตาเช่นนัน้จะต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดนิ	ถ้าทรงรบัราชสมบตัิ
แต่พระองค์เดยีวจะเกดิอปัมงคล	ด้วยไปกดีบารมขีองสมเดจ็พระอนชุา	
แม้ถวายราชสมบตัด้ิวยกนัทัง้สองพระองค์	จะได้ทรงสถาปนาสมเดจ็
พระอนุชาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยอีกพระองค์หนึ่ง	เหมือนอย่าง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรถเป็น
พระเจ้าแผ่นดินด้วยกัน	เช่นนั้นจึงจะพ้นอัปมงคล”	

	ครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ ่นเกล้าเจ้าอยู ่หัว
สวรรคต		พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้ง
ผู้ใดขึน้ด�ารงต�าแหน่งกรมพระราชวงับวรสถานมงคล	(วงัหน้า)	เพราะ
ในขณะนั้นพระราชโอรสพระองค์โต	คือ	เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์	ยังทรง
พระเยาว์เพียง	๑๒	พรรษา	ท�าให้เส่ียงต่อการถูกแย่งชิงราชสมบัต	ิ
ฝ่ายเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	ต่อมาในรัชกาลที่	๕	ได้รับ
การสถาปนาขึน้เป็นสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์	ซึง่ถกูสงสยั
มาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระชนม์
ว่าคดิจะชงิราชสมบตั	ิจงึได้เสนอให้ทรงแต่งตัง้พระองค์เจ้ายอดยิง่ยศ	
(พระราชโอรสพระองค์โตในพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูหั่ว)	ขึน้	
เป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคล	แต่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า	
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	พึงให้แต่งต้ังพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ	ทรงกรม		
ในต�าแหน่งที่	กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ	เมื่อ	พ.ศ.๒๔๑๐	ไม่ได้ทรงตั้ง
ให้เป็นวังหน้า

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วังหลวง) พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (วังหน้า)

* คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง
น่ารู้ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

: เหตุใดต้องการให้มีวังหน้า 

พระบรมมหาราชวัง (วังหลวง) ถ่ายสมัย ร.๕ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ถ่ายสมัย ร.๖
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จึงน่าสันนิษฐานว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ	์
จะได้ยกเหตุอันใดข้ึนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า	
เจ้าอยูห่วั	ให้ทรงเหน็ความจ�าเป็นในการทีจ่ะยกกรมหมืน่บวรวไิชยชาญ	
ขึน้เป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคล	หรอืพระมหาอปุราช	(วงัหน้า)	
ข้อนี้ไม่เคยเห็นมีใครกล่าว	แต่น่าจะสันนิษฐานได้	๒	ข้อ

ข้อแรก	ประเพณีท่ีมีผู ้อื่นส�าเร็จราชการบ้านเมืองแทน
พระเจ้าแผ่นดินเมื่อยังทรงพระเยาว์	 ไม่เคยมีเยี่ยงอย่างในกรุง
รัตนโกสินทร์	แม้เคยมีในสมัยกรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง	ก็มักเป็นภัย
อันตรายแก่พระเจ้าแผ่นดินซึ่งยังทรงพระเยาว์นั้น	ดังเช่นเมื่อสมเด็จ
พระเชษฐาธิราช	โอรสพระเจ้าทรงธรรมได้รับรัชทายาทมีพระชันษา
ได้	๑๔	ปี	พระเจ้าปราสาททองเมือ่ยงัเป็นเจ้าพระยากลาโหมสุรยิวงศ์
(ต�าแหน่งเดียวกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นอยู่ใน
รัชกาลที่	๔	และมีราชทินนามว่า	“สุริยวงศ์”	คล้ายกันด้วย)	และเป็น
ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินด้วย	ได้ท�าการก่อกบฏแย่งชิงราชสมบัติใน
ครั้งนั้น	ดังนี้

เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ให้ขึ้นครองราชย์	แต่เจ้าพระยากลาโหม
สุริยวงศ์ปฏิเสธ	และให้อัญเชิญสมเด็จพระอาทิตยวงศ์	พระโอรส				
องค์เล็กของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชสมบัติสืบไป	โดยมี
เจ้าพระยากลาโหมสรุยิวงศ์เป็นผูส้�าเรจ็ราชการแผ่นดนิ		เพราะยงัทรง	
พระเยาว์มาก	วนัๆ	ได้แต่ทรงเล่นสนกุ		ขนุนางทัง้ปวงจงึไปขอร้องให้
เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ขึ้นครองราชย์เพื่อเห็นแก่บ้านเมือง	
เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จึงปลดพระอาทิตยวงศ์ลงจากราชสมบัติ	
แล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ใน	พ.ศ.	๒๑๗๓		เมื่อมี	
พระชนมายไุด้	๓๐	พรรษา	ทรงพระนามว่า	สมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง

เม่ือใครปรารภถึงเรื่องที่จะต้องมีผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน	
คิดถึงเหตุการณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คงหวาดหว่ัน	แม้สมเด็จ	
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็คงรู้สึกความล�าบากใจ

ข้อสอง	การว่าราชการบ้านเมืองเริ่มมีฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้อง	
การบังคับบัญชาล�าบากยากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน	พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว		กับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ	์		

ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในการรักษาบ้านเมืองให้
เป็นปรกต	ิถ้าส้ินพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัเสยีแล้ว	ภาระอนัล�าบากยากยิง่ท้ังปวง	
ก็จะตกหนักอยู่แก่ท่าน	ถ้ามีแต่ตัวท่านเป็น				
คนส�าคัญอยู่ในแผ่นดินแต่ผู้เดียว	ท�าอะไรคน		
ทั้งหลายก็จะพากันคอยแต่สงสัยว่าท่านจะคิด
กบฏอย่างเจ้าพระยากลาโหมศรีสุริยวงศ์ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา		จึงเห็นควรจะให้มีพระมหา
อุปราช	 (วังหน้า)	ขึ้นไว้ให้เป็นคนส�าคัญใน				
แผ่นดินอีกพระองค์หน่ึงอยู่เหนือตัวท่าน	พอ
เป็นเครื่องป้องกันตัวท่านมิให้ถูกสงสัยว่าจะ			
คดิกบฏ	นอกจากน้ีกรมหมืน่บวรวไิชยชาญเป็น
พระเจ้าลูกยาเธอพระโอรสองค์โตในพระบาท
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว	(วังหน้า)	เหล่า
ข้าราชการของวังหน้าจะได้พอใจไม่กระด้าง
กระเดื่อง

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัไม่ทรงเหน็ชอบด้วย
แต่มิรู้ที่จะขัดขวางอย่างไร	เพราะทรงพระราชด�าริเห็นว่าถ้าจ�าต้องมี
ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน		สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ก็คง
ได้เป็น	เมื่อเป็นแล้วจะยกกรมหม่ืนบวรวิไชยชาญขึ้นเป็นพระมหา
อุปราช	(วังหน้า)	ก็คงยกได้	จึงได้มีพระราชด�ารัสว่า	“ถ้าเช่นนั้นก้ัน
ก�าแพงแบ่งกันเสียที่ท้องสนามหลวงก็แล้วกัน”

ใน	พ.ศ.	๒๑๗๓	มารดาของเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์
ถึงแก่กรรม	เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์	ได้จัดงานศพอย่างใหญ่โต	
ขุนนางทั้งหลายต่างไปช่วย	บางคนถึงกับไปนอนค้าง	เมื่อสมเด็จ				
พระเชษฐาธริาชออกว่าราชการ		มข้ีาราชการหายไปจ�านวนมากจงึทรง	
พระพิโรธว่าจะลงอาญาข้าราชการเหล่านัน้		เหล่าข้าราชการจงึไปขอพึง่	
เจ้าพระยากลาโหมสริุยวงศ์และไม่ไปเข้าเฝ้า		พวกข้าหลวงเดมิกท็ลูยยุง
ว่าเจ้าพระยากลาโหมสริุยวงศ์คดิเป็นกบฏ	จงึทรงให้ข้าหลวงไปหลอก
ให้เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เข้าวังมาเพื่อสังหารท้ิง	แต่เจ้าพระยา
กลาโหมสุริยวงศ์รู้ตัวก่อนจึงประกาศแก่คนทั้งปวงว่า

“เราได้ท�าราชการมาด้วยความสจุรติ เดีย๋วนีพ้ระเจ้าแผ่นดนิ 
พาลเอาผิดว่าคิดกบฏ เมื่อภัยมาถึงตัวก็จ�าต้องเป็นกบฏตามรับสั่ง”

ข้าราชการทั้งปวงก็พากันเข้าด้วย	จึงคุมก�าลังเข้ามาปล้น
พระราชวังจับสมเด็จพระเชษฐาธิราชไปปลงพระชนม์	และอัญเชิญ

 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายอดยิ่งประยุรยศฯ
กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ

เอกสารอ้างอิง
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ.	(๒๔๙๓).	ประวัติ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	เม่ือก่อนเป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน.	
พระนคร	:	โรงพิมพ์พระจันทร์.

ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕๘
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ฉันทนิช  อัศวนนท์

	 พระมหากษัตริย ์ราชวงศ ์จักรี	 ได ้สถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์เป็นราชธานี	ตั้งแต่	พ.ศ.	2325		และปกครอง
ประเทศไทย	(สยามประเทศ)	มานบัได้กว่าศตวรรษ	ลุถึง	พ.ศ.	
2493		ได้มีพธิบีรมราชาภเิษกสมรสระหว่างพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูหั่วกบัสมเดจ็พระบรมราชนินีาถในรชักาลปัจจบุนั	
ตรงกับรัฐบาลสมัย	 จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	 รัฐบาลจึงให้	
สภาวัฒนธรรมถือเอาวันที่		15		เมษายน	พ.ศ.	2494		เป็น
วนัแม่แห่งชาติ		แต่ก็มิได้จดักจิกรรมใดๆ	ให้ประชาชนมีส่วนร่วม	
เท่าใดนัก	จน	พ.ศ.	2519	รัฐบาล	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช		
เห็นสมควรว่าควรถือเอาวันที่	12	สิงหาคม	ซึ่งเป็นวันคล้าย
วนัประสตูขิองสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ	เป็นวนัแม่แห่งชาต	ิ	
และจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรตเิป็นงานรฐัพธิตีัง้นัน้เป็นต้นมา
	 ในวนัที	่12	สงิหาคม	ประชาชนจะน�าดอกมะลเิป็นช่อ	
หรอืพวงมาลยัไปกราบแม่ของตน	และจ�าหน่ายแก่ประชาชน
ทั่วไป	 ท�าไมต้องเป็นดอกมะลิ	 รัตนกวีร่วมสมัยที่ได้รับการ
ยกย่องในวงวรรณกรรมและแวดวงภาษาไทย	คอื	ท่านผูห้ญงิ
สมโรจน์	 	สวัสดิกุล	ณ	อยุธยา	อันเป็นบทนิพนธ์อมตะของ
ท่าน	มาแสดงไว้		ณ		ที่นี้ด้วยส่วนหนึ่ง		(ด้วยผู้เขียนเคยเป็น
ลูกศิษย์ท่านมาก่อน)

  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

วันแม่
 แห่งชาติ

 “วนัแม่	Mother	Day”	ไม่ได้มเีฉพาะในบ้านเมือง
เราเท่านัน้	ต่างประเทศ	ฝรัง่มงัฆ้องเขากม็กีนั	เมือ่คร้ังผู้เขยีน
ไปกับ	 AFS	 Teachers	 Program	 ที่	 South	 Australia		
เนื่องจากพักอยู่กับครอบครัวที่เมือง	Adelaide	ต้องย้ายไป
ชนบท	 ซ่ึงเป็นครอบครัวที่	 2	 ผู้เขียนน�าดอกไม้สวยไปด้วย	
(ดอกเดียวเท่านัน้)	และมอบให้	Home	Host	พร้อมกบักล่าว
ค�าว่า	 "Happy Mother Day to you"	 เธอยิ้มแก้มจะปริ	
ดีใจที่เรารู้ธรรมเนียมของเขา	 เพื่อนอีกคนไม่มีดอกไม้ไป
เพราะเธอไม่สนใจ	Home	Host	อีกคนหนึ่ง	(คือเราแยกกัน
พัก)	ดูเจ้าของบ้านหน้าไม่บานเลย	เราก็เลยนึกถึงภาษิตไทย
บางเรือ่งว่า	“เข้าเมอืงตาหลิว่ ต้องหลิว่ตาตาม”	มนัเป็นหลัก
จิตวิทยาธรรมดาๆ	ลงทุนน้อยได้ใจเขาเยอะ
	 ผู้เขียนผู้อ่านก็คงได้ดูแลและปรนนิบัติแม่เป็นพิเศษ		
เช่น		พาแม่ไปเทีย่วนอกบ้าน		เปิดหปิูดตา		รบัประทานอาหาร	
ในสถานทีพ่เิศษและอร่อย		หากมอบของขวญัทีแ่ม่ชอบก็จะ
ค่อนข้างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น	ก็	Win	Win	ทั้งสองฝ่าย	แม้คน
ส่วนใหญ่ปฎิบัติกับมารดา	 ตามวัฒนธรรมที่มีมานานก็เป็น
เรื่องปกติ		เรื่องที่ไม่ปกติก็มีไม่น้อยที่ต้องกล�้ากลืนขื่นขมกับ
มารดาผู้มีอารมณ์	 และสุขภาพกาย	 ใจ	 ไม่เหมือนคนอ่ืน		
(เอาใจยาก)	 ลูกแท้ๆ	 ท�าอะไรให้ก็ไม่ถูกใจ	 จึงมักดุว่ากล่าว		
ลกูอยูต่ลอดเวลา		ราวกบัว่าลกูยงัไม่โต		ลกูจงึต้องอดทนอย่าง	
มาก		มีลูกบางคนก็บ่นด้วยความน้อยใจว่า		“ดูซิอยู่บ้านเรา
แต่งส�ารบักับข้าวให้รบัประทานทกุวนั  ยงัไม่เหน็ความดขีอง
เรา  ส่วนน้องสาวน้องชายนานๆ มาเยีย่มสกัครัง้  ชมแล้วชมอกี  
ช่างเถอะถือว่าเป็นเวรกรรมของเรากแ็ล้วกนั”		แล้วกก้็มหน้า
ก้มตาอยู่กันต่อไป

“แมจ่๋า”
	 	 ดอกเอ๋ยดอกมะลิ
	 ถึงยามผลิกลีบพราวสกาวต้น
	 สดสะอาดปราศสีราคีระคน
	 เหมือนกมลใสสดหมดระคาย
	 	 กลิ่นมะลิหอมกระไรไม่รู้สร่าง
	 เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหาย
	 อันรักแท้แลหัวใจได้บรรยาย
	 ขอเชิญทายหาที่ไหนจากใครเอย
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	 	 แม้วงจรชีวติครอบครวัด�าเนนิไปแตกต่างกนัดังกล่าว	
ข้างต้น	 แต่ผู้เขียนเชื่อว่า	 มวลสมาชิก	 สอ.ศธ.	 ถือว่าเป็น								
ผูโ้ชคด	ีมคีวามรู	้ความเข้าใจ	ฐานะความเป็นอยู่ดใีนระดบัหนึง่	
เพราะท่านมีสหกรณ์ออมทรัพย์	 ศธ.	 เป็นที่พึงที่ม่ันคงและ
ส�าคัญ	เนื่องจากความยืดหยุ่น	ในการหยิบยืมเงินยามขัดสน
ท�าได้ไม่ยาก	ด้วยเจตนาท่ีชัดเจนในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ	
ที่ได้ระบุไว้แต่แรก		เหตุการณ์ที่ควรวิตกจึงไม่เคยปรากฏกับ
สมาชิกของเราเลย
	 อนึ่ง	 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 ก็ทรงมี
พระเมตตาต่อความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ดุจ
มารดา		ทรงพระวริิยะอตุสาหะ		สร้างอาชพีแก่ชาวไร่ชาวนา

ให้สามารถด�ารงชพี		และยกระดบัความเป็นอยูใ่ห้ดขีึน้ดงัเช่น		
โครงการและมูลนิธิในพระบรมราชินูปถัมภ์		อาทิ		ศิลปาชีพ		
ศิลป์แผ่นดิน	 ฯลฯ	 ซ่ึงเป็นฝีมือหยาบกร้านของบุตรหลาน
ชาวไร่ชาวนาผู ้ยากจนเกิดเป็นศิลปะที่งดงามซึ่งน�าออก			
แสดงให้ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศได้ชื่นชมมาแล้ว		
ประชาชนชาวไทยจึงส�านึกในพระเมตตาของพระองค	์					
และยกย่องเทิดทูนเสมอแม่ของแผ่นดิน	 เมื่อถึงวันที่	 12				
สิงหาคม	 ของทุกปี	 พสกนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันจัด
กิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติยศ	 ที่ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้า
ปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยตลอดมาจนถึงปี	2558	และ
ตลอดไป

*ข้อ 2 ไม่อยู่ในเงื่อนไขตอบปัญหา  (ไม่มีรางวัล)

	 สาร	สอ.ศธ.	ฉบับทีแ่ล้ว	(ฉบบัที	่1)		เร่ืองวนัสงกรานต์สมาชกิให้ความสนใจตอบค�าถามไปมากจน	สอ.ศธ.	ต้องเพิม่รางวลั
อีก		5		รางวัล

   คำาเฉลย          1.  เช้าราศีอยู่ที่หน้า  คนจึงเอาน�้าล้างหน้า
                2.  กลางวันราศีอยู่ที่อก  คนจึงเอาน�้าลูบอกถึงท้อง
                3.  เย็นราศีอยู่ที่เท้า  คนจึงเอาน�้าล้างเท้า

	 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 น.ส.นิภา		สอนสมนึก	 6.	 น.ส.จุไรรัตน์		โพธิลักษณ์	 11.	 น.ส.วราภรณ์		เทพสุนทร
	 2.	 น.ส.วราภรณ์		คล้ายชัง	 7.	 นางบุญเรือน		พีระพัฒนกุล	 12.	 นายเลิศพงศ์		ชีวพัฒนพันธุ์	
	 3.	 นางสุวรี		จันทรสา	 8.	 นางอมร		กรรณนุช	 13.	 น.ส.เล็ก		ข�าเชิดชูไชย
	 4.	 นายเฉลิมชัย		ดุลสัมพันธ์	 9.	 นางเพ็ญศรี		พานิชยิ่ง	 14.	 นายสกล		เพลิดพราว
	 5.	 นางวนัสดา		บูรณบุณย์		 10.	 นางพนิดา		ขัตติยะมาน	 15.	 นายสมนึก		กิจวรรณ	
 

ขอบคุณสมาชิกฯ	เลขที่	418		นางสุวรี		จันทรสา		ที่ให้ค�าคล้องจองให้จดจ�าง่ายขึ้นว่า
“เช้าราศีอยู่ที่หน้า  ตะวันกล้าอยู่ที่อก  ตะวันตกอยู่ที่เท้า”

	 ค�าถามประจ�าฉบับนี้		เนื่องจากเดือนพฤษภาคม	2558		เป็นเดือนเริ่มฤดูเพาะปลูก		จึงตั้งค�าถามถึงพระโค	2	คู่	ในพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญว่า
  

            คู่ที่ 1  พระโคชื่อ ........................................ และชื่อ ........................................

            คู่ที่ 2  พระโคชื่อ ........................................ และชื่อ ........................................

	 1.	ส่งค�าตอบทางไปรษณีย์	ภายในวันที่		25		กันยายน		2558		เพื่อรับของรางวัล/ของที่ระลึก
	 2.	ท่านชอบรายการใดมากในสาร	สอ.ศธ.ตอบได้มากกว่า	1	(หนึง่)		และท่านอยากให้เพิม่เร่ืองอะไร	(ถือเป็นข้อเสนอแนะ)

ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕๘
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 สวัสดีครับท่านสมาชิก	 พบกันอีกเช่นเคย	
ในสาร	สอ.ศธ.	ปีที่	๓๘	ฉบับที่	๒	(เดือนพฤษภาคม	-	
สิงหาคม	 ๒๕๕๘)	 ก่อนอื่นต้องขอแจ้งข่าวที่น่ายินดี				
ให้ทกุท่านได้รบัทราบ	นัน่คอื	ท่านจรญู	ชลูาภ	ประธาน
กรรมการ	สอ.ศธ.	ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	
จ�ากัด	 ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการอีก	
๑	วาระ	นบัว่าเป็นความภาคภมูใิจของเราชาว	สอ.ศธ.	
ด้วย	 เนื่องจากประสบการณ์	 บวกกับความรู้ความ
สามารถของท่านท�าให้ได้รับความวางไว้ใจ	 จึงอยาก
แจ้งให้สมาชิก	 สอ.ศธ.ได้มีความมั่นใจ	 และเชื่อใจใน
การบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่	 ๓๕	 ภายใต้
การน�าของท่าน	ท่ีจะน�า	สอ.ศธ.ของเราให้เป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์แนวหน้าของประเทศ	 และผมขอเริ่มต้น
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกด้วย...

 เรือ่งแรก	สอ.ศธ.	จดัโครงการรกัษ์สขุภาพ	ประจ�าปี	
๒๕๕๘	 เพื่อให้สมาชิกผู ้เข้าร่วมโครงการ	 ได้มีความรู	้								
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง	 โดยได้นมัสการ	พระ
มหาสมปอง	 ตาลปุตฺโต	 บรรยายหัวข้อ	 "คนส�าราญ	 งาน
ส�าเร็จ"	และ	ทันตแพทย์ศิริ	 	ศิริสุรินทร์ภร	พร้อมทีมงาน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 บรรยายเร่ือง	 "ชีวิตสดใส	 ใส่ใจ
สุขภาพ"	ในวันศุกร์ที่	๔	กันยายน	๒๕๕๘	เวลา	๐๘.๓๐	-	
๑๖.๐๐	น.		ณ		หอประชุมคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ

 เรื่องที่ ๒		สอ.ศธ.	จัดโครงการรางวัลชีวิต	"การจัด
ทัศนศึกษาเพื่อสมาชิก"	 เพื่อให้สมาชิกได้รับการศึกษา				
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 และเป็นการเปิดโลกทัศน์รับ				
ประสบการณ์ใหม่ๆ		ณ		ประเทศญีปุ่น่	ระหว่างวันที	่๒๑	-	๒๕	
พฤศจิกายน	๒๕๕๘	(๖	วัน)	ราคาท่านละ	๔๘,๐๐๐	บาท	
ก�าหนดยืน่ใบสมคัร	ต้ังแต่บดันี	้จนถงึ	วนัที	่๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	
และเพือ่ให้สมาชกิได้สามารถท่องเทีย่วอย่างมคีวามสขุตลอด
การเดินทาง	สอ.ศธ.	เปิดวงเงินให้กู้ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท					
ผ่อนช�าระ	 ๒๔	 งวด	 อัตราดอกเบี้ย	 ร้อยละ	 ๕.๐๐	 ต่อปี							
ไม่มีเฉลี่ยคืน	

 เรือ่งท่ี ๓		สอ.ศธ.	ให้ทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ	ประจ�าปี	
๒๕๕๘	จ�านวน	๑,๕๐๐	ทุน	(แยกเป็นระดับอนุบาล จ�านวน 
๒๐๐ ทุน ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับอุดมศึกษา  จ�านวน 
๑,๓๐๐ ทุน)	ทุนละ	๑,๕๐๐	บาท	 โดยสมาชิกสามารถยื่น
ขอรับทุนได้ต้ังแต่บัดนี้	 ถึงวันที่	 ๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘					
สอ.ศธ.	จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ภายในวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘

 เรื่องที่ ๔	 ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่ยังมิได้จัดท�า
หนงัสือตัง้ผูรั้บโอนประโยชน์ตาม	พ.ร.บ.	สหกรณ์	(ฉบับท่ี	๒)	
พ.ศ.๒๕๕๓	มาตรา	๔๒/๒	เกี่ยวกับค่าหุ้น	เงินฝาก	หรือเงิน
อื่นใดให้กับทายาท	 หรือบุคคลที่มีความประสงค์จะให้เพื่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐานในกรณีท่ีท่านจากไป	 ส�าหรับหนังสือตั้ง
ผูร้บัโอนประโยชน์	เป็นเอกสารทางกฎหมายทีม่คีวามส�าคัญ	
มีลักษณะเหมือนพินัยกรรมของสมาชิกที่ท�าไว้ในขณะที่ยัง
มชีวีติอยู	่แต่ให้มผีลหลงัจากสมาชิกถงึแก่กรรมแล้ว	ท่านสมาชิก	
สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์	(www.moecoop.com)	
โดยแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ของผู้รับโอนประโยชน์
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	 ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 สอ.ศธ.	 ร่วมกับ	
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด			
จัดเทศน์	 "พระมหาชนก	 และมหาเวสสันดรชาดก"	 โดย	
ดร.พระราชวิจิตรปฏิภาณ	 ผู ้ช ่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน							
เทพวราราม	พร้อมคณะ	วันจันทร์ที่	๑๔	กันยายน	๒๕๕๘	
เวลา	๐๘.๐๐	-	๑๖.๐๐	น.		ณ		หอประชุมคุรุสภา	กระทรวง
ศึกษาธิการ	 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วม
บ� า เพ็ญบุญถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ ด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	
ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมป์	 และทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดสุทัศน์	 และใช้ในกิจการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์	สอ.ศธ.	
	 ในการน้ี	ผมจงึขอเรยีนเชญิสมาชกิ	สมาชกิสมทบ	และ
ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน	 ร่วมเป็นเจ้าภาพ	หรือร่วมท�าบุญ	ฟัง
เทศน์	ตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วยครับ	
 "การฟังเทศน์มหาชาตินอกจากจะได้ประโยชน์ใน
ปัจจุบัน คือ การได้ร่วมท�าบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณี
โบราณของชาวพุทธแล้ว ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา        
ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจ ได้ฟังแหล่ท�านอง
เสนาะจากพระคุณเจ้าผู้ช�านาญการใช้เสียงให้เป็นทานแห่ง
พทุธธรรม  ได้พบปะผูค้นเป็นแหล่งรวมความรกัความสามคัคี  

แล้วยังได้ท�าตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม พร้อมกับได้
รับอานิสงส์ในการบูชากัณฑ์เทศน์ตามกัณฑ์ต่างๆ"
	 การออมเงนิ	ไม่ใช่เรือ่งยากนะครบั	แล้วกไ็ม่จ�าเป็นจะ
ต้องรอให้ท�างานก่อนเพื่อที่จะเริ่มออมเงินได้นะครับ	 เรา
สามารถเริ่มออมเงินได้ตั้งแต่เด็ก	 จริงๆ	 แล้วส�าหรับผู้ที่เป็น
คุณพ่อคุณแม่	 	 ผมขอแนะน�าให้ฝึกนิสัยการออมเงินให้กับ
ลูกๆ	ตั้งแต่วันนี้	 เพื่ออนาคตที่มั่นคงของลูกๆ	ของเราในวัน
ข้างหน้าครบั	และการออมเงนินัน้มปีระโยชน์มากมายหลาย
อย่างครับ	เช่น	ช่วยให้เรามีวินัยกับตัวเองมากขึ้น	ช่วยให้เรา
มีเงินเก็บไปท�าอะไรได้หลายอย่าง
	 อีกเรื่องคืออยากขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน�้า			
ไม่ใช่ประหยดัเพือ่ตวัเอง	แต่เป็นการประหยดัเพือ่คนรุน่ต่อไป	
ด้วยนะครับ	 ท้ายนี้	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย	 ถ้ามีเวลาว่างก็หมั่นออกก�าลังกาย		
เดินยดืเส้นยดืสายเบาๆ	กไ็ด้	หรอืหากมเีวลาเหลอืมากกว่านัน้	
ท่านก็อาจจะนั่งสมาธิหรือท�ากิจกรรมงานอดิเรกเพื่อให้ได้
ผ่อนคลาย....
  
	 ขอให้ทุกท่านโชคดี
          

	 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง

ข่าว
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สอ.ศธ.
เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา		๑๒		สงิหามหาราชนิ	ี	ตัง้แต่วนัที	่	๓		สงิหาคม	
ถึง	 ๓๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 สอ.ศธ.	 เปิดรับสมาชิก									
กรณีพิเศษ	 ส�าหรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ	จ�ากัด		ที่อายุเกิน		๔๕		ปี		แต่ไม่เกิน		๖๐		ปีบริบูรณ์	

 อัตราค่าสมัครสมาชิก ตามช่วงอายุ
  •	ช่วงอายุมากกว่า		๔๕	-	๕๐		ปี	 เสียค่าสมัคร		๒,๒๕๐		บาท	
  •	ช่วงอายุมากกว่า		๕๐	-	๕๕		ปี	 เสียค่าสมัคร		๔,๕๐๐		บาท
  •	ช่วงอายุมากกว่า		๕๕	-	๖๐		ปี	 เสียค่าสมัคร		๖,๗๕๐		บาท

(สมัครเดือนสิงหาคม  รับของที่ระลึก) 

ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕๘
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		25	-	26	ก.ค.	58    สอ.ศธ. จัดสัมมนาตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�า  ณ  โรงเเรมโกลเด้น บีช ชะอ�า  จ.เพชรบุรี

	11	ก.ค.	58	

สอ.ศธ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี 2558

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด

ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

		18	-	19	ก.ค.	58	 สอ.ศธ. ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ 
 ประจ�าปี  2557  เครือข่ายสหกรณ์ออมทรพัย์ 
 เขตดุสิต  ณ โรงแรมยูเรเซีย จ.เพชรบุรี

		27	ก.ค.	58	 สอ.ศธ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
 ครบรอบ 34 ปี  ณ  สอ.กรมชลประทาน จ�ากัด


