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ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์

สวัสดีสมาชิก สอ.ศธ. ทุกทา่น

 สาร สอ.ศธ. ฉบับนีเ้ป็นฉบับพิเศษ จัดท�าขึ้นเนื่องใน
โอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ 
เถลิงถวัลยร์าชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ ๘๔ พรรษามหาราชินี 
เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และนอ้มส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองคท์ี่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ 
กระผมอยากให้ท่านสมาชิกได้มีโอกาสรับทราบถึงความ
ส�าคญัของพระราชพธิสี�าคญัในครัง้นีด้ว้ยเนื้อหาทีก่ระชบัและ
เขา้ใจงา่ย ส�าหรับเนื้อหาเรื่องอื่นๆ ก็นา่สนใจไมแ่พก้ัน อาทิ  
บริหารเงิน บริหารชีวิต, การศึกษาเพื่อทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที ่๒๑, คณุคดิถงึอะไร...เมื่อพูดถงึสหกรณอ์อมทรพัย ์
เป็นตน้ ทา้ยนี ้ผมขอให้ทกุทา่นไดโ้ปรดรกัษาสขุภาพ และหา
เวลาวา่งออกก�าลงักายเพื่อสขุภาพทีด่ ี“อโรคยา ปรมาลาภา” 
ความไมม่ีโรค เป็นลาภอันประเสริฐครับ

  กราบสวัสดีครับ

  
  ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์
  ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

แถลง
บรรณาธิการ

รายละเอียดของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว)

•	 ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ

•	 จ�านวนเงินที่ขอเปิดบัญชีขั้นต�่า	๓๐,๐๐๐	บาท

•	 สามารถถอนได้เดือนละ	๑	ครั้ง

•	 การฝากแต่ละครั้งไม่ต�่ากว่า	๕,๐๐๐	บาท

•	 การคิดดอกเบี้ยจะค�านวณตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน	 
	 และทบต้นให้ปีละ	๒	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

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
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



บริหารเงิน
บริหารชีวิต

 เรื่องแรก  “ใครใหญ่”
	 ในการสนทนามีสมาชิกหนุ่มใหญ่คนหนึ่งได้กล่าว
ท�านองตลกโอ้อวดเพื่อนๆ	ว่าในครอบครัวของเขา	 เขาใหญ่
ท่ีสุด	 ถ้ามีเร่ืองใดท่ีเป็นเร่ืองใหญ่ๆ	 ละก้อเขาจะต้องเป็นผู้
พิจารณาโดยเฉพาะที่ใช้เงินจ�านวนมากๆ	 ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆ	
ทั่วๆ	ไปจะให้แม่บ้านเป็นผู้พิจารณาใช้จ่ายไปได้เลย	เพื่อนๆ	
เลยแซวว่า	 แล้วตั้งแต่แต่งงานมามีเรื่องใหญ่ๆ	 ให้พิจารณา
หลายเรื่องหรือยัง	 ได้รับค�าตอบว่า	 ยังไม่มีเรื่องใหญ่เลย	 ท่ี 
คิดว่าจะซื้อรถยนต์	 หรือสร้างบ้านน้ัน	 จะต้องใช้เงินหลาย 
ล้านบาทถ้าตกลงซื้อก็คงจะเป็นหนี้จนเป็นปู่เป็นย่าเป็นแน่
	 เราคงเคยได้ยนิมาแล้วว่า	เรือ่งทัว่ๆ	ไปอย่าท�าเรือ่งเล็ก 
ให้เป็นเรื่องใหญ่	 เรื่องไหนใหญ่อยู่แล้วก็ให้เป็นเรื่องใหญ่ไป	
น่าจะพิจารณาใหม่ไหมว่าในเร่ืองการใช้จ่ายเงินทองนั้นให้
เป็นเร่ืองใหญ่ในทุกเร่ือง	 เราลองพิจารณาดูในการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ�าวันน้ันใช้จ่ายเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่กันมาก 
เรือ่งเลก็ทัว่ไปเดอืนละเท่าไร	ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารประจ�าวนั	
ค่าเสือ้ผ้า	ค่าน�า้	ค่าไฟ	ค่าโทรศพัท์	ซือ้เครือ่งใช้จ�าพวก	ตูเ้ยน็	

 เ ม่ื อ สั ป ด า ห ์ ท่ี แ ล ้ ว ส ห ก ร ณ ์ ไ ด ้ จั ด สั ม ม น า 
สมาชิกกลุ่มผู้น�า กรรมการ และเจ้าหน้าที่ กว่า ๓๐๐ คน 
ที่จังหวัดชลบุรี และระยอง ในตอนเย็นได้มีโอกาสสนทนา
กับสมาชิกกลุ่มหน่ึง เห็นว่ามีข้อคิดเห็นท่ีมีสาระพอท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นและเล่าสู่กันฟังได้บ้าง ๒-๓ เรื่อง

เชาว์เลิศ  ขวัญเมือง

ส า ร
ประธานกรรมการ
 เนื่องในโอกาสมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
เสดจ็เถลงิถวลัยร์าชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี และ เฉลมิพระชนมพรรษา 
๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขา้พระพุทธเจ้าทัง้หลาย 
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนอ้มเกลา้นอ้มกระหมอ่ม

 ถวายพระพรชยัมงคล ขออานภุาพแห่งคณุพระรตันตรยั อ�านาจ
สรรพสิง่ศักดิส์ิทธิใ์นสากล อีกทัง้ พระบรมเดชานุภาพแห่ง 
พระสยามเทวาธริาช และสมเดจ็พระบูรพมหากษัตรยิาธิราชเจ้า 
ทุกพระองค ์โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระองคท์า่นทรง

 พระเกษมส�าราญ ทรงพระชนมพรรษายิง่ยนืนาน พระเกยีรตคิณุ
แผไ่พศาล สถติเป็นมิง่ขวญัร่มโพธิท์องของปวงขา้พระพทุธเจ้า
และเหลา่พสกนิกรตราบกาลนิรันดร์เทอญ
 สวัสดีครับทา่นสมาชิก สาร สอ.ศธ. ฉบับนีเ้ป็นฉบับ
กอ่นสุดทา้ยของปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การด�าเนินงาน
สหกรณเ์รายังคงมุง่เนน้ทีจ่ะช่วยเหลือเกื้อกูลและน�าสิง่ดีๆ

 มาสูส่มาชิกตามหลักการสหกรณ ์อุดมการณข์องสหกรณ
 ์ดว้ยความมุง่มัน่และตัง้ใจของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที ่๓๖ 

ผูจ้ดัการ ทีป่รกึษา ผูต้รวจสอบกิจการ และเจ้าหนา้ที ่น�าพาให้
สหกรณอ์อมทรัพยข์า้ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั ได้รบั

 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณท์ีม่ีผลการด�าเนินงานเขม้แข็ง
ตามเกณฑด์ีเดน่แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๙ จากนายวิศิษฐ์

 ศรีสุวรรณ ์ผูต้รวจราชการกรมเขตที ่๑, ๒ และสว่นกลาง เมื่อ
วันที ่๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง ผูจ้ัดการ
สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการกระทรวงศกึษาธิการ จ�ากดั เป็นผู

 ้รับมอบ ผมจึงอยากให้สมาชิกทุกทา่นไดร่้วมยินดีกับความ
ส�าเร็จดังกลา่ว เนื่องจากทกุทา่นมสีว่นส�าคญักบัรางวลัทีเ่ราไดร้บั 
 ทา้ยนี ้ผมขออาราธนาสิง่ศักดิส์ิทธิท์ัว่สากลทีท่า่น
เคารพ ไดโ้ปรดอภบิาลคุม้ครองให้ทา่นและครอบครวัประสพแต่

 ความสขุ ความเจรญิ สขุภาพแขง็แรง สมหวงัในสิง่ทีพ่งึปรารถนา
ทกุประการ ขอขอบคณุสมาชกิทกุทา่นทีใ่ห้ความสนใจร่วมมือ
และสนับสนุนกิจการ สอ.ศธ.ของพวกเราดว้ยดีตลอดมา

  
  
  (นายจรูญ  ชูลาภ)
  ประธานกรรมการ
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ใช้ในสิ่งที่ไม่ควรใช้	 ก็จะไม่มีเงินออม	 และยังจะมีเงินไม่พอ 
ใช้ในสภาวะฉุกเฉิน	 เช่น	 การเจ็บป่วย	 ค่าเล่าเรียนลูก	 หรือ
การใช้เงินเร่งด่วนอื่นๆ	 ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มนี้จะมี
คุณภาพชีวิตต�่าลงเรื่อยๆ	 จนเป็นหนี้สหกรณ์	 และนับวัน 
จะเพิ่มหนี้มากขึ้น
	 ตามหลักการของสหกรณ์นั้นจะต้องพยายามส่งเสริม
ให้สมาชิกมีเงินออม	 หรือมีเงินส่วนเหลือแต่ละเดือนอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อความมั่นคงของรายได้และความสุขในอนาคต
หลังการเกษียณอายุแล้ว	 ปัญหาอยู่ที่ว่าจะท�าอย่างไรจึงจะ
ท�าให้สมาชกิมวีนิยัทางการเงนิ	เพราะคนทีม่วีนิยัทางการเงนิ
จะเป็นคนที่ใช้เงินอย่างมีเหตุผล	 ไม่สุรุ ่ยสุร่าย	 ไม่ใช้เงิน
มากกว่าท่ีตนเองท�ามาหาได้	 รู ้จักอดเปร้ียวไว้กินหวาน 
การท่องเทีย่วนบัเป็นช่องทางหนึง่ของการสร้างความสุขทาง 
กายและใจ	 โดยอาจนับได้ว่าเป็นก�าไรของชีวิตได้อีกด้วย 
เพียงแต่ควรที่จะต้องค�านึงถึงรายรับรายจ่ายของตนเอง 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม	 ใจของเรานั้นเป็นส่ิงส�าคัญที่สุด 
ที่เขาเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว	 เราต้องบริหารเงิน 
เสียใหม่	 ไม่ใช่เหลือเท่าไรจึงจะออมเท่าน้ัน	 ไม่เหลือก็ 
ไม่ออม	 แต่ละเดือนต้องหักเงินที่จะออมออกไปก่อน 
เหลือแล้วจึงใช้	 ถ้ายังเหลืออีกก็ผลักส่งเข้าเป็นเงินออม 
เพิ่มเติม	 วิธีน้ีจะท�าให้เกิดการออมขึ้นอย่างแน่นอนและ 
ต่อเนื่อง	 ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางในระบบ
สหกรณ์ทุกประเภท
 การจัดท�าบัญชีรายได้รายจ่ายส่วนตัวหรือท�าบัญชี 
ครัวเรือน ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มเงินออมให้มากขึ้น 
การท�าบัญชีจะท�าให้เรารู้ว่ารายจ่ายบางรายการอาจเป็น
รายจ่ายที่เกินความจ�าเป็นสามารถลดลงได้ การท�าบัญชี
จะท�าให้เราทราบว่าควรจะลดรายการจ่ายรายการใดลง 
จ่ายเท่าที่จ�าเป็นจริงๆ เงินส่วนน้ีจะกลายเป็นเงินเหลือ 
หรือเงินออมที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

เคร่ืองซกัผ้า	ฯลฯ	จปิาถะในบ้าน		ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายครัง้ละเล็กๆ 
น้อยๆ	ทีเ่ราจ�าเป็นต้องจ่ายอยูต่ลอดเวลา	ยิง่ถ้ามลีกูด้วยแล้ว	
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเพิ่มข้ึนอีกเป็นเท่าตัว	 โดยเฉพาะจ�าเป็น
ต้องจ่ายจะหลีกเลี่ยงไม่ได้	เงินค่ารถไปโรงเรียน	ค่าเล่าเรียน	
ค่าขนม	และอื่นๆ	ลองท�าบัญชีรับ-จ่าย	ประจ�าวันดูสักระยะ
จะเห็นรายจ่ายเหล่านี้อย่างชัดเจน
	 ในเรื่องเงินทองนี้ก็เช่นกันทุกครอบครัวมักไม่ค่อย
ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินประจ�าวันเพราะเห็นว่าเป็น 
เรื่องเล็กที่ท�ากันอยู่ทุกวัน	 แต่เรื่องใหญ่ๆ	 เช่น	 ซื้อรถยนต์ 
ปลูกบ้านใหม่	ฯลฯ	จะพิจารณาไตร่ตรองนาน	ทั้งๆ	ที่เรื่อง
ใหญ่ๆ	เหล่านัน้เกิดขึน้หลายปีครัง้	แต่การใช้จ่ายเลก็ๆ	น้อยๆ	
ท่ีกินเงินทองทีละเล็กน้อยนั้น	 จัดว่าเป็นเรื่องเล็กที่เกิดขึ้น 
ทกุวนั	การทีค่นเราออมเงนิไม่ได้ ส่วนหนึง่กอ็าจเป็นเพราะ
ไปหลงระวังการใช้จ่ายในการซื้อของใหญ่ๆ โดยละเลย 
การใช้จ่ายซื้อสิ่งเล็กน้อยซึ่งรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่
	 ที่ถูกต้องในเรื่องการใช้จ่ายเงินทองน้ัน	 ควรท�าเรื่อง
ใหญ่ให้เป็นเรื่องใหญ่	 และท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วย		
เพราะเงินทองทุกบาททุกสตางค์เป็นของหายาก	 เราต้อง
ท�างานด้วยความเหนื่อยยากกว่าที่จะได้มันมา

 เรื่องที่สอง  “การออมเงิน”
	 ในวงสนทนาในวันนั้นทุกคนทราบดีว่า	 การออมเงิน
เป็นสิ่งท่ีดีมีประโยชน์อย่างแน่นอน	 บางคนก็ท้อแท้ใจว่า 
ออมเดือนละน้อยๆ	 เกษียณแล้วจะได้สักก่ีบาทจะพอใช ้
หลงัเกษียณหรอืบางคนกเ็ล่าให้ฟังว่าเขากอ็อมแล้วคอืแต่ละ
เดือนเหลือเท่าไรก็เก็บเท่านั้น	บางเดือนไม่เหลือก็ไม่ได้ออม	
หลายคนไม่มีเงินเก็บเลยซ�้ายังเป็นหนี้ในแต่ละเดือนอีกทั้ง
ขอยืมเพื่อน	 ทั้งกู้สหกรณ์	 ท�าบัตรเครดิต	 จะมีเงินเก็บออม 
ได้อย่างไร
 สมาชกิสหกรณ์นัน้มสีถานะทางการเงนิไม่เหมือนกัน	
ถ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	 หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
เงนิเดอืนมากๆ	หรอืมรีายได้พเิศษอืน่ๆ	กจ็ะไม่ค่อยเดือดร้อน
เรื่องการเงินพวกนี้สามารถเก็บเงินได้ไม่มีปัญหาอะไร	ทั้งยัง
มีเงินเพิ่มขึ้นสม�่าเสมอจากดอกผลของเงินเก็บ	 ได้ดอกเบี้ย
หรือผลตอบแทนอยู่ตลอดเวลา	 เรียกว่าใช้เงินท�างานหรือ
ท�างานไม่มีวันหยุด	 แต่ถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานชั้น 
ผู้น้อย	 ลูกจ้างประจ�า	 พนักงานขับรถ	 เจ้าหน้าท่ีเหล่านี ้
จะเงินเดือนน้อย	 และถ้าไม่รู้จักใช้สอยใช้โดยไม่ประหยัด 
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	 จากการสนทนาท�าให้ทราบว่าสมาชกิบางคนสามารถ
เพิ่มรายได้ให้ตนเองโดยการเข้ารับการฝึกฝนอบรมวิชาชีพ 
ที่สหกรณ์จัดให้สมาชิกทุกปี	 โดยเลือกอาชีพท่ีพอมีเวลา 
และเหมาะสมกับแต่ละคน	 คือเป็นเรื่องท่ีตนเองถนัด	 ไม่ใช ้
เงินทุนมากนัก	 และไม่ท�าให้งานท่ีท�าประจ�าอยู่เกิดความ 
เสียหาย	เช่น	ท�าขนมโมจิ	ขนมข้าวเกรียบปากหม้อ	ขายใน
ช่วงเยน็หรอืวนัหยดุ	เป็นต้น	กน็บัว่าพอมรีายได้เป็นค่าใช้จ่าย
ก็จะมีเงินเหลือออมมากขึ้น
	 มีการถามกันในวงสนทนาว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร ่
จึงจะพอใช้ในวยัเกษยีณ	ซึง่การวางแผนการเงนิหลงัเกษยีณ
นี้	 จะต้องมีการประเมินอยู่เรื่อยๆ	 เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ 
รวมทั้งค่าครองชีพที่จะผันผวนไปตามสภาวะเศรษฐกิจ		
อย่างไรก็ตามอาจใช้สูตรท่ีใช้ค�านวณคร่าวๆ	 เพื่อเตรียมการ
คือ	 ๗๐%	 ของค่าใช่จ่ายปัจจุบันต่อเดือน	 x	 ๑๒	 เดือน	 x		
ประมาณการจ�านวนปีที่จะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ	 =	 จ�านวน
เงินออมที่อย่างน้อยต้องมีในวันเกษียณ
 ตัวอย่าง		ถ้าเป็นผูห้ญงิอาย	ุ๒๕	ปี		มค่ีาใช้จ่ายปัจจบุนั
ต่อเดือนอยู่ที่	๑๐,๐๐๐	บาท	ตั้งเป้าจะท�างานแค่อายุ	๕๕	ปี	
จะออก	 อายุเฉลี่ยของผู้หญิงจากการวิจัยพบว่าจะมีอาย ุ
อยู่ที่ประมาณ	 ๗๘	 ปี	 ดังนั้นประมาณการจ�านวนปีที่จะ 
มีชีวิตอยู่หลังออกจากงานแล้วคือ	๗๘	 -	๕๕	=	๒๓	ปี	 ถ้า 
คิดตามสูตรข้างต้นจะเท่ากับ	 ๗,๐๐๐	 x	 ๑๒	 x	 ๒๓	 =	
๑,๙๓๒,๐๐๐	บาท	ยอดเงิน	๑,๙๓๒,๐๐๐	บาท	คือจ�านวน
เงินที่ควรมี	 ณ	 วันที่ออกจากงาน	 ซึ่งยอดเงินนี้เป็นจ�านวน
คร่าวๆ	เนือ่งจากเงนิเดอืนเราเพิม่ขึน้หรอืเสยีชวิีตก่อน	๗๘	ปี 
ก็ได้	 ยอดเงินนี้อาจสูง	 แต่ก็สามารถเก็บออมได้ไม่ยาก 
ด้วยเราใช้เวลาเก็บตลอดชีวิตการท�างาน	 และเก็บอย่าง 
ต่อเนื่อง	 และได้ดอกผลเพิ่มขึ้นทุกปีจ�านวนเงินท่ีได้จะ
มากกว่านี้มาก	 และพึงระลึกไว้เสมอว่าเงินก้อนนี้มีความ

จ�าเป็นอย่างมากที่จะมีใช้อย่างประหยัด	 และเพียงพอ 
ตลอดบั้นปลายของชีวิต
	 ในแต่ละเดือนจะต้องออมเดือนละเท่าไรจึงจะได ้
เงินเกือบ	 ๒	 ล้านบาทข้างต้น	 ก็ให้ค�านวณโดยการน�ายอด 
เงินที่ได้มาหารจ�านวนเดือน	จากข้อมูลดังตัวอย่าง	เงินออม
ที่ควรมี	ณ	วันที่เกษียณคือ	๑,๙๓๒,๐๐๐	บาท	ปัจจุบันอายุ		
๒๕	ปี	ตั้งเป้าจะออกจากงานเมื่ออายุ	๕๕	ปี	เท่ากับมีเวลา
ท�างาน	๓๐	ปี	ถ้าคิดเป็นเดือนเท่ากับ	๓๐	x	๑๒	=	๓๖๐	
เดือน	 ให้น�าจ�านวนเดือนไปหาร	 ๑,๙๓๒,๐๐๐	 บาท	 =	
๑,๙๓๒,๐๐๐	หาร	๓๖๐	=	๕,๓๖๗	บาท/เดือน	น่าจะเป็น
ตัวเลขที่พอจะเก็บออมได้	 และถ้าน�าเงินออมที่ได้ในแต่ละ
เดือนไปเพิ่มมูลค่า	 เช่น	 ไปฝากสหกรณ์ก็จะได้เงินออมที่ 
มากกว่าที่ค�านวณไว้	 วิธีเพ่ิมมูลค่าของเงินออมนี้มีหลายวิธ	ี
เช่น	 น�าไปฝากสหกรณ์กินดอกเบี้ย	 หรืออย่างพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะมีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพก็ให้น�าเงินไปฝาก
เข้ากองทนุจะได้ดอกเบีย้เท่าตวั	เช่น	เงนิเดอืน	๒๐,๐๐๐	บาท	
เราลงทุนในกองทุน	 ๓%	 ก็จะเท่ากับ	 ๖๐๐	 บาท	 ทาง
มหาวิทยาลัยจะให้	๓%	คืออีก	๖๐๐	บาท	เท่ากับว่าเราจะ
มีเงินฝากเพิ่มขึ้นถึงเดือนละ	๑,๒๐๐	บาท	หรือการออมเงิน
ในการประกันชีวิตก็เป็นทางเลือกท่ีดีแม้ผลตอบแทนจะไม ่
สูงนักแต่จะได้เงินคืนตามแบบประกันแต่ละแบบแน่นอน	
และยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ด้วย	 ถ้าขับรถยนต์ก็อาจท�า
ประกันภัย	 หรือประกันชีวิต	 หรือท�าประกันสุขภาพไว้ด้วย	
ถึงแม้จะเสียเงินเป็นรายเดือนหรือรายปีบ้างก็ไม่มากนัก	
เป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	และมีค่าใช้จ่ายสูง
 หลายคนบอกว่าสายไปแล้ว ตอนน้ีแก่ก่อนออม 
เสียแล้ว ถ้ารู้อย่างน้ีจะได้ออมก่อนแก่ตั้งแต่อายุยังน้อย 
อย่างไรก็ตามขอย�้าว่าควรท�าบัญชีครัวเรือน พร้อมกับ
ขจัดความอยากออกจากใจเสียบ้าง ก็จะลดการเป็นหน้ี
ได้อย่างแน่นอน
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๗๐ ปี
มหามงคล

ฉลองสิริราชสมบัติ
บุญเตือน  ศรีวรพจน์*

 วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี นบัเป็นพระมหากษตัรย์ิทีท่รงครองราชย์ยาวนานทีส่ดุในประวตัศิาสตร์
ชาติไทย ยังความปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างตระหนักส�านึกว่า 
เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดิน ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณ 
อันประเสริฐ
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัเิป็นพระมหากษตัรย์ิ
รชักาลที ่๙ แห่งพระบรมราชจักรวีงศ์ เมือ่วันที ่๙ มิถนุายน พทุธศกัราช ๒๔๘๙ ตามค�ากราบบังคมทลูเชญิ 
ของรัฐบาลโดยความเห็นชอบของรัฐสภา ขณะน้ันทรงมีพระชนมพรรษาเพียง ๑๙ พรรษา และยังม ี

พระราชภารกิจด้านการศึกษา ซึ่งแต่เดิมทรงศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อรัฐบาลกราบบังคม
ทูลเชิญให้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์แล้ว ต้องเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงศึกษาต่อที่

มหาวทิยาลัยโลซานน์ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยทรงเปล่ียนแนวทางการศกึษาเป็นสาขา
วชิาเกีย่วกบัรฐัศาสตร์ นิติศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพือ่เตรยีมพระองค์ในการปฏิบตัิ

พระราชภารกิจในฐานะพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย

* ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร4



	 ครั้นถึงวันที่	๕	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๓	ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี	 มีพระปรมาภิไธย
จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักร ี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร	การพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก	ณ	พระท่ีน่ังไพศาลทักษิณ	 ในพระบรม
มหาราชวงั	มีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย
ว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม”	 แล้วทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราช
สัตยาธิษฐานว ่าจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตาม 
พระปฐมบรมราชโองการ

ครอบคลุมลักษณะงานทั้งศาสตร์และศิลป์หลายสาขา 
อันแสดงให้ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถรอบด้าน	ทรงวาง
รากฐานการพัฒนาประเทศด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล	
ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม	 ทรงอุทิศ
ก�าลังพระวรกายก�าลังพระปัญญาก่อเกิดเป็นโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริกว่า	 ๔,๐๐๐	 โครงการ	 สมดัง 
พระปฐมบรมราชโองการที่ทรงประกาศในพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภมูพิลอดลุยเดช เสดจ็พระราช 
ด�าเนินโดยกระบวนราบใหญ่ 
มาทางหน้าพระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท ไปยังวัดพระศรีรัตน 
ศาสดาราม

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่บ้านทุ่งเริง
อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรสถานีเกษตรหลวงขุนวาง
อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระปฐม 
บรมราชโองการแก่ประชาชน
ชาวไทยแล้วทรงหลัง่ทกัษโิณทก 
ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จะ
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
โดยทศพิธราชธรรมจริยา ณ 
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

		 ตลอดระยะเวลา	๗๐	ปี	ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	
“ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม”	ทรงเป็นมิง่ขวญัและศนูย์รวม
ความรักความสามัคคีของประชาชนชาวไทย	 นับตั้งแต่ 
เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติในพุทธศักราช	 ๒๔๘๙	 และ 
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพุทธศักราช	
๒๔๙๓	 แล้ว	 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระราชพิธีส�าคัญที่จัดขึ้นเนื่อง 
ในโอกาสมหามงคลแห่งการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ 
ตามวาระต่างๆ	ได้แก่

	 นับตัง้แต่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ขึน้ครอง
สิริราชสมบัติ	 ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อ
บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขอ�านวยประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย	
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พระราชพธิรีัชดาภเิษก
 

พระราชพิธีนี้มีที่มาจาก	 Silver	
Jubilee	 ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ	 ๒๕	 ป ี	 ตาม
ธรรมเนียมของราชส�านักใน
ประเทศยโุรป	ใช้	“เงนิ”	(Silver)	
เป็นสญัลกัษณ์ของวาระ	พระราช
พธิรีชัดาภเิษกจดัขึน้เป็นครัง้แรก 

	 ในรัชกาลที่	 ๕	 เมื่อพระบาท 
	 สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	๒๕	ปี	
	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบัติครบ	๒๕	ปี	 วันที่	 ๙	 มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๑๔	
รฐับาลและประชาชนชาวไทยจงึพร้อมใจกนัขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 
มหามงคลดงักล่าว	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้จัดงาน	“พระราชพธิรัีชดาภเิษก”	ขึน้		ระหว่างวนัที	่๘	-	๑๐	
มิถุนายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๔	 รัชดาภิเษก	 มาจากศัพท์ 
รัชต	+	อภิเษก	(รัชต	=	เงิน)	โดยอนุโลมให้จัดรูปแบบงาน
พระราชพิธีตามโบราณราชประเพณี

พระราชพธิเีสด็จเถลงิถวัลยราชสมบัติ
ได้หมื่นวันเศษ

 

พระราชกุศลเป็นพิเศษ	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ต้ังการพิธีสมโภชสิริราชสมบัติ	 สมโภชพระ
ราชลัญจกร	สถาปนาพระอสิริยยศพระบรมวงศานวุงศ์	และ
สถาปนาสมณศักดิ์
	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบัติครบหมื่นวัน	 ในพุทธศักราช	 ๒๕๒๐	ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จ 
เถลิงถวัลยราชสมบัติได้หมื่นวันเศษพร้อมกับพระราชพิธ ี
เฉลิมพระชนมพรรษา	วันที่	๕	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๒๐	
และในพระราชพิธีดังกล่าว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าสรินิธร
เทพรตันสดุาฯ	เป็น	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร	รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี

พระราชพธิรีัชมังคลาภเิษก
 

พระราชพิธีนี้จัดขึ้นในโอกาส
มหามงคลท่ีพระมหากษตัรย์ิทรง
ครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่า
พระมหากษัตริย ์ทุกพระองค  ์
ในอดีต	ในสมัยรัชกาลที่	๕	เมื่อ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ
ย า วนาน เสมอด ้ ว ยสม เด็ จ 

	 พระรามาธิบดีที่	 ๒	 แห่งกรุง
ศรีอยุธยา	 ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์
ยาวนานท่ีสุดในประวติัศาสตร์ไทย	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีรัชมงคลขึ้นที่พระนคร	
ศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช	 ๒๔๕๐	 และจัดพระราชพิธ ี
รัชมังคลาภิเษกขึ้นเมื่อพุทธศักราช	๒๔๕๑
	 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
เสด็จด�ารงในสิริราชสมบัติได้	 ๔๒	 ปี	 ๒๒	 วัน	 เสมอด้วย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งเป็นสมเด็จ 
พระอยักาธิราช	เมือ่วนัที	่๑	กรกฎาคม	พทุธศักราช	๒๕๓๑	และ 
นับตั้งแต่วันที่	๒	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๑	เป็นต้นไป	
นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราช

พระพุทธรูปปางลีลา ปางห้ามญาติ ปางนาคปรก และปางสมาธิ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้าง เนื่องในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้หมื่นวันเศษ

ตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

ตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีรัชดาภิเษก

	 พระราชพิธีนี้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่	 ๕	 เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบหมื่นวัน	 ในพุทธศักราช	๒๔๓๘	ทรงบ�าเพ็ญ
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สมบัติยาวนานยิ่งกว่าสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชไทยทุก
พระองค์	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด
พระราชพิธีเฉลิมฉลองในวันที่	 ๒	 วันที่	 ๓	 และวันที่	 ๕	
กรกฎาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๑	 เรียกว่า	 “พระราชพิธี 
รัชมังคลาภิเษก”	 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้รวม 
การพระราชกุศลรัชมงคลไว้ในพระราชพิธีดังกล่าวด้วย

พระราชพธิกีาญจนาภเิษก
 

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก	 มี
ที่มาจาก	Golden	 Jubilee	ซึ่ง
เป็นการเฉลิมฉลองวาระครบ
รอบ	๕๐	ปี	ตามธรรมเนียมของ
ราชส�านักในประเทศยุโรป	 ใช้	
“ทอง”	(Golden)	เป็นสญัลกัษณ์ 
ของวาระ

	 	 เมื่ อพระบาทสมเ ด็จ 
	 พระเจ ้ าอยู ่หั วทรงครองสิริ 
ราชสมบัติครบ	 ๕๐	 ปี	 ในพุทธศักราช	 ๒๕๓๙	 นับเป็น 
พระมหากษัตริย์ไทยท่ีทรงครองราชย์ยาวนานท่ีสุด	 ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานเฉลิมฉลอง	 “พระราชพิธี
กาญจนาภเิษก”	เรยีกชือ่งานว่า	งานฉลองสริริาชสมบติัครบ	
๕๐	 ปี	 ชื่อภาษาอังกฤษว่า	 The fiftieth Anniversary 
(Golden Jubilee) Celebrations of His Majesty’s 
Accession to the Throne 
 

พระราชพธิฉีลองสริริาชสมบัตคิรบ ๖๐ ปี
 

	 พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ ้ าอยู ่หั วทรงครองสิริ 
ราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	ในวันที่	๙	
มิถุนายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้จัด	 “พระราชพิธี
ฉลองสริิราชสมบตัคิรบ ๖๐ ปี”  

ตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลและ
ประชาชนจัดงานเฉลิมฉลองพระราชพิธีดังกล่าวระหว่าง 
วันที่	๑	มกราคม	ถึง	วันที่	๓๑	ธันวาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๙

การจัดงานฉลองสริริาชสมบัตคิรบ ๗๐ ปี
  

	 วันที่	 ๙	 มิถุนายน	พุทธศักราช	 ๒๕๕๙	 เป็นโอกาส 
มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จด�ารงใน 
สิริราชสมบัติครบ	 ๗๐	 ปี	 นับเป็นมหามงคลสมัยที่มีความ
ส�าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาติ	 รัฐบาลและประชาชน 
ชาวไทยต่างตระหนกัส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุอนัหาท่ีสุด
มิได้	 จึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ	ถวายเป็นราชสักการะ

 ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จด�ารงใน
ถวัลยราชสมบัติทรงน�าพาชาติไทยและมหาชน 
ชาวสยามผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ด้วยพระ 
อัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณ ทรงเป็นพลังของ
แผ่นดินบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข อ�านวยประโยชน์ที่
ยัง่ยนืใหญ่หลวงแก่พสกนกิรทัว่ราชอาณาจกัร 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ 
มหาชนชาวสยาม จักเทิดทูนไว้
เหนอืเกล้าเหนอืกระหม่อม
ตราบนิรันดร์ตราสัญลักษณ์

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
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บุญเตือน  ศรีวรพจน์*

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบนักษัตร ๘๔ พรรษา นับเป็น
วาระส�าคัญยิ่งครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ยังความปลื้มปีติยินดีมาสู่พสกนิกรไทย 
ทุกหมู่เหล่า
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระธิดาองค์โตของพระวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (หม่อมเจ้านักขัตรมงคล  กิติยากร) กับหม่อมหลวงบัว  กิติยากร ทรง
พระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ พระราชทานนามว่า “สิริกิติ์” ซึ่งแปลว่า “เป็นศรีแห่งกิติยากร”

๘๔
พรรษา

มหาราชินี

* ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร
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	 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	
หม่อมเจ้านักขัตรมงคล	 กิติยากร	 พระบิดาได้รับแต่งตั้งให้ 
เป็นอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศอังกฤษ	 ฝรั่งเศสและ
เดนมาร์ก	 หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ตามเสด็จพระบิดาไป
ประทับอยู่ในต่างประเทศด้วย	 กระทั่งพุทธศักราช	๒๔๙๑	
ระหว่างนั้นหม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัวอยู ่ที ่
กรุงปารีส	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ซึ่งโปรด
เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรโรงงานผลิตรถยนต์ใน 
กรุงปารีสอยู่เสมอ	 ได้ทรงคุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัย	
สมเด็จพระบรมราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์ 
สิริกิติ์ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนประจ�าที่เมืองโลซานน์	ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์	 ต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนนีรับสั่งขอ
หม่อมราชวงศ์สิรกิิติต่์อหม่อมเจ้านกัขตัรมงคลและประกอบ
พระราชพิธีหมั้นในวันที่	๑๙	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๔๙๒	
ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 กระทั่งเสด็จฯ	 กลับมาประกอบ
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส	ณ	 วังสระปทุม	 เมื่อวันที่	 ๒๘	
เมษายน	พุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ใน
คราวนั้นด้วย

	 วันที่	 ๕	 พฤษภาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 สมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า	“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระยศ
สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์	 เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินี	 ถึงพุทธศักราช	 ๒๔๙๙	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงผนวชตามโบราณราชประเพณ	ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จ
พระบรมราชินีเป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์	 เม่ือทรง 
ลาผนวชแล้วได้ทรงสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 นับเป็นสมเด็จฯ	
พระบรมราชินีนาถพระองค์ที่	 ๒	 ของไทย	พระองค์แรกคือ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนินีาถซ่ึงทรงส�าเร็จราชการ
แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คราวเสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรป
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 “ปรมราชินีนาถาภิ ตุติปสิทฺธิทานคาถา”	 ซึ่ ง
สังฆมณฑลร้อยกรองเป็นคาถาภาษาบาลีประกาศสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ	 ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ	พระบรมราชนีินาถ	
๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕	 กล่าวถึงพระราชกรณียกิจอันเป็น 
พระเกียรติคุณที่ใหญ่ยิ่ง	ความตอนหนึ่งว่า

 “สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณ
อันประเสริฐ ทรงเจริญพระราชอิสริยยศยิ่ง ทรง 
ถึงพร้อมด้วยพระบุญญาธิการ และทรงรุ่งเรืองด้วย
พระราชสิริ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชา มีพระราช
ญาณทศันะอนักว้างไกลและมัน่คงในธรรม มพีระราช
ศรัทธาเลื่อมใส และได้ทรงท�านุบ�ารุงพระบวรพุทธ
ศาสนาด้วยดีตลอดมา โดยพระฐานะแห่งพุทธมามกะ
และศาสนูปถัมภิกาอันเลิศ ทรงปัดเป่าทุกข์ภัยที่
บังเกิดแก่ชาวไทยให้ดับสูญไปด้วยดีทรงประคับ
ประคองผูท้ีป่ระสบภยัพบิตัใิห้ประสบสวสัดิ ์สร่างพ้น
จากทุกขภาวะด้วยอ�านาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณ 
พระเมตตาธรรมประดุจสายฝนฉ�่า อันค�้าจุนเมทน ี
ดลให้แช่มชืน่ได้แม้ในฤดแูล้งอนัแห้งผาก ยงัพสกนกิร
เป็นอันมากให้รื่นเริงยินดี ทรงบันดาลดุลยภาพ 
ให ้บังเกิดมีแก ่แหล ่งน�้าล�าธาร พระองค ์เสด็จ
พระราชด�าเนินไปยังสถานท่ีใดๆ ความสุขส�าราญก็
บังเกิดได้ ณ สถานท่ีนั้นๆ ด้วยบรรดาโครงการอัน
เน่ืองมาแต่พระราชด�าริ ซ่ึงล้วนเป็นไปเพ่ือความผาสกุ
ร่มเย็นของมหาชน ทรงแนะแนวทางการประกอบ
สัมมาชีพพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ทรงเป็นผู้พระราชทานก�าเนิดกิจการศิลปาชีพเพื่อ
เพิ่มพูนธนสารสมบัติ เสริมสร้างความอยู่ดีกินดี เหตุ
ฉะนี้ จึงทรงสถิตในพระราชสถานะ “แม่ของ
แผ่นดิน””

	 ตลอดระยะเวลากว่า	 ๖๐	 ปี	 ท่ีสมเด็จพระนางเจ้า 
สริกิติิพ์ระบรมราชินีนาถ	ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ
พระบรมราชินีของประเทศไทย	 ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราช
กรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
ทรงส่งเสริมและท�านุบ�ารุงประเทศชาติในทุกๆ	 ด้าน	 แม้ว่า
จะต้องทรงตรากตร�าพระวรกายเสด็จพระราชด�าเนินไป 
ทรงดแูลทกุข์สขุของราษฎรในท้องถิน่ทรุกนัดารห่างไกล	ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริหลายสาขาเพื่อประโยชน์สุข 
ของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน	 พระราชจริยวัตรอันงดงามและ 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์กว้างไกลไปถึงนานา
อารยประเทศ
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 ด้วยคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสมานฉนัท์กระทรวงศกึษาธกิาร ต่างส�านกึซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้น ทีต่ลอดระยะเวลาอนัยาวนาน 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการอุปถัมภ์บ�ารุงพสกนิกรให้มีความอยู่ดีกินดี มีสุข
ภาวะอนามัยแข็งแรง มีการศึกษา และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศไทยเป็นอเนกอนันต์ตลอดมา 
จึงได้ร่วมใจจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ขึ้น
 ในการนี้ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกรวย
กระทงดอกไม้ธปูเทยีนแพ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ และกล่าวราชสดดีุถวายพระพรชยัมงคลวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ซึ่งหน่วยงานอาคารสมานฉันท์กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ�ากัด, ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ, ไปรษณีย์ศึกษาธิการ, กองออกแบบส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด, สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ�ากัด และมีส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑ และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ ๑ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออาณาประชาราษฎร ์
รวมทั้งเป็นการแสดงพลังความสามัคคี เมื่อวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสมานฉันท์ กระทรวงศึกษาธิการ 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคนสืบไป

	 พระราชกรณียกิจนานัปการท่ีเปี่ยมล้นด้วย
พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่เหล่าอาณาประชาราษฎร ์
ครอบคลมุในทกุด้าน	ท้ังการเกษตร	สาธารณสขุ	อาชพี 
รายได้	และความเป็นอยู่	ฯลฯ	ทรงติดตามแก้ปัญหา
อย่างท่ัวถึง	 พระราชสมัญญา	 “แม่ของแผ่นดิน” 
ทีป่วงชนชาวไทยพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 
ถวายด้วยความตระหนักส�านึกในน�้าพระราชหฤทัย 
ที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรประดุจมารดามีต่อบุตร	
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้	 ประชาชน 
ชาวไทยจักเทิดทูนไว้เหนือเกล้าตราบนิรันดร์
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นายจรญู ชลูาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด นายไพบูลย์ เสียงก้อง 
ทีป่รกึษา และ นายเอนก ศรีส�าราญรุง่เรอืง ผูจ้ดัการ น�าคณะ
กรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่๓๖ ผูต้รวจสอบกจิการ และเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมน�าแจกันดอกไม้ทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความ
จงรักภักดี และขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จ�ากัด นายสุภาพ เคียนทอง อุปนายกสมาคม นายไพบูลย์ 
เสียงก้อง ที่ปรึกษา น�าคณะกรรมการ ชุดที่ ๗ และเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมน�าแจกันดอกไม้ทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความ
จงรักภักดี และขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙



นายเอนก ศรสี�าราญรุง่เรอืง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด รับมอบเกียรติบัตร 
เชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีผลการด�าเนินงานเข้มแข็งตามเกณฑ์ 
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๙ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมเขตที่ ๑, ๒ และ 
ส่วนกลาง เป็นผูม้อบ เมือ่วนัที ่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงแรม
รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สอ.ศธ. จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม 

ณ สถานสงเคราะห์เดก็พกิารทางสมองและปัญญา จงัหวดัราชบรุี

๖ สงิหาคม ๒๕๕๙
สอ.ศธ. จัดกิจกรรมร่วมใจอนุรักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ณ บ้านไม้ชายเลน รสีอร์ท จงัหวดัสมทุรสงคราม

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
สอ.ศธ. จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและ

สมาชิก ครัง้ท่ี ๑  ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ



ผศ.ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์*

* อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช

กับ สงครามการรวมชาติ 

เรื่องน
่ารู้

ชมุนมุเจ้าพมิาย		ในเวลานัน้มกีรมหมืน่เทพพพิธิ	ตัง้ตัว
เป็นใหญ่ขึ้นที่เมืองพิมาย	ซึ่งอยู ่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบันนี้	 เรียกกันว่า	“เจ้าพิมาย”	มีอ�านาจปกครองหัวเมือง 
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ	ลงมาจนถึงเมืองสระบุรี	ทิศเหนือจด
แดนล้านช้าง	ทศิตะวนัออกจดแดนกมัพชูา	นบัเป็นชมุนมุทีก่�าลงั
เติบใหญ่ชุมนุมหนึ่ง

 การปราบชุมนุมเจ้าพิมาย	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
ทรงยกทัพไปเมอืงนครราชสมีา	และโปรดเกล้าให้	พระมหามนตรี
(นายบุญมา)	และพระราชวรินทร์	(นายทองด้วง)	คุมกองทัพไป
รบกับข้าศึกท่ีด่านกระโทก	โดยสมเดจ็พระเจ้าตากสนิฯ	ทรงเสดจ็
ยกทัพหลวงรบข้าศึกท่ีด่านจอหอ	ท้ัง	๒	กองทัพมีขีดความ
สามารถในการรบสูงจึงได้รับชัยชนะ	และได้ขยายอาณาเขตใน
ด้านหัวเมืองภาคอีสาน	ในขณะเดียวกันนั้นเจ้าพิมาย	(กรมหมื่น
เทพพพิธิ)	ทรงหนเีนือ่งจากแพ้ศกึดงักล่าว	หากแต่กรมการเมอืง
นครราชสีมาจับตัวมาถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	ภายแรก
พระองค์ไม่คิดท่ีจะประหาร	หากหมายจะให้ท�าราชการต่อ	แต่
เจ้าพิมาย	(กรมหมื่นเทพพิพิธ)	แสดงความกระด้างกระเดื่อง 
ไม่ยอมถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	เมื่อทรงมีรับสั่งให ้
เข้าเฝ้าท่ีพระราชวงั	ด้วยถือว่าตวัเองนัน้เป็นพระโอรสของสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ	ไม่ยอมรับในความเป็นกษตัรย์ิของสมเดจ็
พระเจ้าตากสินฯ	จึงท�าให้พระองค์ทรงพระพิโรธเป็นอย่างมาก	
และทรงกล่าวต่อกรมหมื่นเทพพิพิธ	ไว้ดังนี้	

ภ ายหลังจากการปราบชุมนุมสุก้ีพระนายกอง 
และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	พระราชกรณียกิจ 
ที่ส�าคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	ณ	ขณะนั้นคือต้องทรง
รวบรวมชุมนุมต่างๆ	อีก	๔	ชุมนุมให้เข้าเป็นหน่ึงเดียวกันให้ 
จงได้	อันได้แก่	ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก	ชุมนุมเจ้าพระฝาง	
ชุมนุมเจ้าพิมาย	และชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช	หากแต่การรบ
กับชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกในครั้งแรกนั้นยังไม่ประสบ 
ผลส�าเร็จ	พระองค์จึงทรงเปลี่ยนยุทธวิธีการรบโดยเริ่มจาก 
ชมุนมุเจ้าพิมาย	ซ่ึงเป็นชมุนมุทีอ่่อนทีส่ดุในบรรดาชมุนมุทัง้หมด	
และเจ้าพิมายเองกไ็ม่ใช่เจ้านายทีส่ามารถในการรบ	มแีต่ชาตวุิฒิ 
เป็นราชสกุลวงศ์	 ชักจูงให้ผู ้อื่นยกย่องตนขึ้นเป็นใหญ่ได้ 
โดยง่าย

ตอน ปราบชุมนุมเจ้าพิมาย และชุมนุมเจ้านครฯ
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 “อนัตวัเจ้าหาบญุวาสนาบารมมีไิด้  ไปอยูท่ีใ่ดกพ็าพวก
ผูค้นท่ีนับถอืพลอยพนิาศฉบิหายทีน่ัน้ ครัน้จะเลีย้งเจ้าไว้กจ็ะพา
คนที่หลงเชื่อถือบุญพลอยล้มตายเสียด้วยอีก เจ้าอย่าอยู่เลย 
จงตายเสียครั้งนี้ทีเดียวเถิด อย่าให้เกิดจลาจลในแผ่นดินสืบไป
ข้างหน้าอีกเลย”

กรมหม่ืนเทพพิพิธ (เจ้าพิมาย)	ชีวิตของพระองค์นั้น	
“ยิ่งกว่านิยาย”	ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ	ที่เกิดจากพระสนม	จึงเป็นน้องคนละแม่กับพี่น้อง	๒	
กษัตริย์	คือ	เจ้าฟ้าเอกทัศ	และเจ้าฟ้าดอกมะเด่ือ	ทรงมีชีวิต
ทางการเมืองโลดโผนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่หลายครั้ง	 โดยใน 
สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	ปี	พ.ศ.	๒๓๐๐	กรมหมื่นเทพพิพิธ
ร่วมมือกับขุนนางผู ้ใหญ่กราบบังคมทูลให้สถาปนาเจ้าฟ้า 
ดอกมะเดื่อ	ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช	ซึ่งเป็นการข้ามพี่ชายคนโต	
คือ	 เจ้าฟ้าเอกทัศ	 เป็นผลให้เมื่อสิ้นแผ่นดินพระเจ้าอยู ่หัว 
บรมโกศแล้ว	เจ้าฟ้าดอกมะเด่ือ	ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 
ทรงพระนาม	สมเด็จพระเจ้าอทุมุพร	แต่ครองราชได้เพยีง	๑๐	วนั		
เจ้าฟ้าเอกทัศก็เข้ามายึดราชบัลลังก์แบบด้ือๆ	โดยการเสด็จ
ประทับบนบลัลังก์	ไม่ยอมไปไหน	สดุท้ายสมเดจ็พระเจ้าอทุมุพร
ทนไม่ไหวจงึถวายราชบัลลงัก์ให้แบบดือ้ๆ	เช่นกนั	แล้วเสดจ็ออก
ไปพระผนวช	จึงเป็นที่มาของพระนามว่า	“ขุนหลวงหาวัด”	เมื่อ
การเมืองเปลี่ยนขั้ว	กรมหมื่นเทพพิพิธก็จ�าเป็นต้องออกผนวช 
หนีราชภัยทันที

ต่อมาไม่นานขุนนางฝ่ายสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรคิดการ
ปฏิวัติขึ้น	โดยไปชักชวนกรมหมื่นเทพพิพิธที่ยังทรงผนวชอยู ่
เมือ่วางแผนแล้วกพ็ากันไปเฝ้าทลูเชญิ	“ขนุหลวงหาวดั”	ให้ทรง
ทราบ	แต่สุดท้ายขุนหลวงหาวัดน�าความเข้าฟ้องต่อสมเด็จ
พระเจ้าเอกทัศ	และขอบิณฑบาตชีวิตของผู้คิดกบฏไว้	 จึงมี 
พระราชบัญชาให้จับกลุ่มกบฏเฆี่ยนและขังคุกไว้	ส่วนกรมหมื่น
เทพพิพิธถูกจับและทรงให้เนรเทศไปปล่อยไว้ที่เมืองลังกา	อยู่
ลังกาได้	๔	ปี	ก็ไปสร้างเรื่องไว้อีก	เนื่องจากขุนนางและราษฎร
พากันนับถือมากด้วยรู ้ว่าทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระมหา
กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา	เลยคิดจะจับเอาพระเจ้าลังกาออกจาก
บัลลังก์	และอัญเชิญกรมหมื่นเทพพิพิธขึ้นครองเมืองลังกาแทน	
แต่ข่าวรั่วเสียก่อน	กรมหมื่เทพพิพิธจึงต้องหนีตายจากคดีกบฏ
อีกครั้ง

ระหว่างหลบหนีออกจากเมอืงลงักา	กรมหมืน่เทพพพิธิ
ทรงได้ยินข่าวลอืว่า	กรงุศรอียธุยาเสยีแก่พม่าแล้ว	จงึลอบเข้ามา
กรุงศรีอยุธยาทางเมืองมะริด	ตะนาวศรี	เพชรบุรี	และท้ายสุด 
ไปอยูเ่มอืงจนัทบรู	ซึง่ใครกท็ราบดีว่ากรมหมืน่เทพพิพธิทรงเป็น
โอรสพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ	ดงันัน้ผูค้นกพ็ากนันบัถอือกี	จงึทรง
รวบรวมผูค้นทางหวัเมอืงตะวนัออก	มเีมอืงปราจีนบรุ	ีนครนายก	
ฉะเชงิเทรา	ชลบรุ	ีบางละมงุ	มาตัง้ค่ายทีเ่มอืงปราจนีบรุ	ีจดัเป็น
ทัพรบกับพม่าแต่ที่สุดถูกพม่าตีแตกพ่ายไป	กรมหมื่นเทพพิพิธ
จ�าต้องหนไีปอยูเ่มอืงนครราชสมีา	ภายหลังคิดอ่านก�าจัดเจ้าเมอืง

นครราชสีมาได้ส�าเร็จและยึดเมืองไว้ได้	ครั้นต่อมาหลวงแพ่ง 
น้องพระยานครราชสีมา	ไปชักชวนพระพิมายมาช่วยรบแก้เอา
เมอืงคนืและจบักรมหมืน่เทพพพิธิได้	จะประหารชวีติเสยี	แต่หาก
พระพิมายมีความสงสารจึงขอชีวิตไว้และขอเอาตัวไปคุมไว ้
ที่เมืองพิมาย	ด้วยพระพิมายนับถือราชตระกูลพระเจ้าแผ่นดิน
กรงุศรอียธุยา	จงึยกกรมหมืน่เทพพพิธิขึน้เป็น	“เจ้าพิมาย”	ส่วน
ตวัพระพมิายเองนัน้	กรมหมืน่เทพพพิธิได้ตัง้ให้เป็น	“เจ้าพระยา
ศรีสุริยวงศ์”	 เป็นผู ้ส�าเร็จราชการบ้านเมืองทั้งหมด	ต่อมา 
กรมหมื่นเทพพิพิธได้คิดอ่านก�าจัดหลวงแพ่งได้ส�าเร็จ	จึงได ้
เมอืงนครราชสมีาและหวัเมอืงขึน้ทัง้ปวงมารวมไว้ในอ�านาจด้วย 
จนกระท่ังสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	ทรงยกทัพมาปราบชุมนุม 
เจ้าพิมาย	แล้วจับกรมหมื่นเทพพิพิธมาส�าเร็จโทษที่กรุงธนบุร	ี	
อนัเป็นการปิดฉากชวีติเสีย่งเป็นเสีย่งตายของกรมหมืน่เทพพิพธิ
อย่างสมบูรณ์

ภายหลังการปราบชุมนุมเจ้าพิมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
สมเดจ็พระเจ้าตากสนิฯ	ทรงโปรดให้มพีระราชพธิบีรมราชาภเิษก
ข้ึนเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ในปีนั้น	(พ.ศ.	๒๓๑๑)	แต่
การจะทรงเป็น	“พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา”	อย่างแท้จริงนั้น	ย่อม
ต้องมี	“พระราชอ�านาจ” สงูสดุในพระราชอาณาจกัรดจุเดยีวกบั
พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในอดีต	แต่ทางเหนือและทางใต้
ยงัคงม	ี“เจ้า”	อกีหลายเจ้าแยกตัวเป็นอสิระอยูใ่นราชอาณาจกัร
กรุงศรีอยุธยาเดิม	การเป็นพระมหากษัตริย์เพียงหนึ่งเดียวใน 
ราชอาณาจักร	จึงเป็นภารกิจในการกู้กรุงศรีอยุธยาท่ีแท้จริง		
หากไม่น�าทัพปราบชุมนุมต่างๆ	เพื่อรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียว 
ให้ส�าเร็จ	ก็ยังทรงเป็นเพียง	“สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี”

ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช	เจ้านครฯ	เป็นพระปลัด 
ผูร้ัง้เมอืงนครศรธีรรมราช	ชือ่	“หน”ู ชมุนมุนีม้อีาณาเขตตอนใต้
ต่อแดนมลาย	ูทางเหนอืถึงชุมพร	เจ้านครฯ	ผูน้ีเ้คยเข้ามาถวายตวั 
ท�าราชการอยู ่ในกรุงศรีอยุธยาได้เป็นท่ีหลวงสิทธิ์นายเวร
มหาดเล็ก	แล้วจึงกลับไปเป็นปลัดเมืองนครฯ	ต่อมาพระยา 
ราชสุภาวดี	ซึ่งเป็นเจ้านครฯ	มีเหตุต้องถูกถอดถอนออกจาก
ต�าแหน่งเจ้าเมือง	พอดีกับเกิดสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา	ไม่มี 
ผู ้รักษาเมือง	ด้วยเหตุนี้พระปลัดเมือง	 (หนู)	จึงตั้งตัวเป็น 
“เจ้านครฯ”	ตั้งแต่นั้นมา
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การปราบชุมนุมเจ้านครฯ	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
ทรงให้เจ้าพระยาจกัรี	(แขก)	เป็นแม่ทัพใหญ่	โดยมพีระยายมราช		
พระยาศรีพิพัฒน์	พระยาเพชรบุรี	เป็นนายกองคุมก�าลังทางบก
มีก�าลังพล	๕,๐๐๐	คน	ยกไปตีเมืองนครศรีธรรมราช	ในปี	พ.ศ.	
๒๓๑๒	เมือ่กองทพัของเจ้าพระยาจักร	ี(แขก)	ยกไปถงึเมอืงชุมพร	
เมืองไชยา	ตามล�าดับกรมการเมืองทั้งสองก็เข้ามาอ่อนน้อม 
หากแต่เน่ืองจากแม่ทัพนายกองที่ร่วมไปครั้งนั้นไม่สู้จะสามัคคี
กันเท ่า ท่ีควร	 เมื่อกองทัพได ้ล ่วงไปถึงดินแดนเขตเมือง
นครศรีธรรมราช	ข้ามแม่น�้าหลวง	(แม่น�้าตาปี)	ไปถึงท่าหมาก		
แขวงอ�าเภอล�าพูน	พบข้าศึก	(ทหารของเจ้านครฯ)	ตั้งค่ายสกัด
ทพัของเจ้าพระยาจกัรี	(แขก)	อยู	่กองทพัจากกรงุธนบรีุเข้าตค่ีาย
ข้าศึกไม่พร้อมกันจึงเสียทีข้าศึก	ผลจากการศึกดังกล่าวส่งผลให้
ทหารในระดบัแม่ทพัอย่าง	พระยาศรพีพิฒัน์	และพระยาเพชรบรุี
ตายในที่รบ	ส่วนเจ้าพระยาจักรี	(แขก)	ก็ถอยทัพกลับมาตั้งอยู่ที่
เมืองไชยา	และพระยายมราชก็มีใบบอกแจ้งไปยังกรุงธนบุร	ี
กล่าวโทษเจ้าพระยาจักรี	(แขก)	ว่ามิได้มีความมุ่งมั่นท�าศึกใน
ราชการทัพครั้งนี้

การศึกเพ่ือปราบเมืองนครศรีธรรมราชมิได้ปราบได้ 
โดยง่ายนัก	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	จึงต้องปรับรูปแบบการรบ
ใหม่	โดยจัดทัพเป็น	๒	ทาง	ทั้งทางบกและทางทะเล	และมุ่งเข้า
โจมตีทั้ง	๒	ทาง	หากแต่แสร้งท�าทีว่าจะมุ่งโจมตีเข้าจากทัพ 
ทางบก	แต่ความจริงพระองค์ทรงเน้นกองทัพที่มาจากทางทะเล
เป็นหลักที่จะเข้าโจมตีเมืองนครศรีธรรมราช	ซึ่งผลการรบ
พระองค์ทรงได้ชัยชนะเหนือเจ้านครฯ	และเจ้านครฯ	ได้พา
ครอบครัวหลบหนีไป	แต่พระยาปัตตานี	เจ้าเมืองปัตตานีเกรง
พระบรมเดชานุภาพ	จึงจับเจ้านครฯ	และครอบครัวส่งมาถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	คณะลูกขุนจึงได้ปรึกษาโทษโดยมี
ความเห็นว่าให้ส�าเร็จโทษเสีย	หากแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ		
ทรงเหน็ว่า	เจ้านครฯ	มไิด้เป็นกบฏต่อราชอาณาจักรของพระองค์		
เป็นแต่เพียงตั้งตัวข้ึนเป็นใหญ่ขึ้นในเวลาท่ีกรุงศรีอยุธยาเสียให้
แก่พม่า	และในสภาวะบ้านเมืองเป็นจลาจล	จึงเห็นสมควร
พระราชทานอภัยโทษ	และทรงให้เจ้านครฯ	ถือน�้าพิพัฒน์สัตยา
เป็นข้าราชการในกรุงธนบุรี	 เสร็จศึกการปราบชุมนุมเจ้า
นครศรีธรรมราช	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯทรงโปรดเกล้าให้
พระเจ้าหลานเธอเจ้านราสุริยวงศ์	ด�ารงต�าแหน่งเจ้าเมือง
นครศรีธรรมราช	และยกฐานะเมืองให้เป็นหัวเมืองประเทศราช	
อีกครั้งหนึ่ง

ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๓๑๙	พระเจ้าหลานเธอเจ้านราสรุยิวงศ์	
ถึงแก่พิราลัย	สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	ทรงแต่งตั้งให้เจ้านครฯ	
(หน)ู	(เจ้าเมอืงท่านเดมิ)	ซึง่ได้เข้ามารบัราชการในกรงุธนบรีุ	ด้วย
ความจงรักภักดี	และได้ถวายธิดาคนโตรับราชการ	พระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็น	“เจ้าจอมฉิม”	พระสนมเอก	มีราชบุตรด้วยกัน	
๒	องค์	(คือ	พระพงศ์นรินทร	และพระอินทรอภัย)	ทรงไว้วาง 
พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง	จึงโปรดเกล้าให้เจ้านครฯ	(หนู) 

กลับคืนไปครองเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้ง	โดยได้สุพรรณบัฏ
เป็น	“พระเจ้าขัตติยราชนิคม สมมติมไหศวรรย์ พระเจ้า
นครศรีธรรมราช เจ้าขัณฑสีมา” 

กล่าวถึง เจ้าจอมฉิม	พระสนมเอก	ธิดาของเจ้านครฯ	
(หนู)	ผู้นี้	มีน้องสาวชื่อ	“ปราง”	มาอยู่ด้วยในวัง	และด้วยความ
งามพร้อมแบบสตรีชาวใต้ของนาง	จึงเกิดเรื่องขึ้น	ปรากฎใน 
พระราชพงศาวดาร	ความดังนี	้“ในเดือน ๑๒ นัน้ เจ้าพระยาพชิยั
ราชาผู้เป็นเจ้าพระยาเมืองสวรรคโลก ลงมารับราชการอยู่ ณ 
กรุงฯ แต่งผู้เฒ่าผู้แก่เข้าไปขอน้องสาวเจ้าจอมฉิม พระสนมเอก 
บุตรีเจ้านครศรีธรรมราชซ่ึงอยู่ในพระราชวัง จะมาเลี้ยงเป็น
ภรรยา ครั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบก็ทรงพระพิโรธ 
ด�ารัสว่า มันท�าบังอาจจะมาเป็นคู่เขยน้อยเขยใหญ่กับกูผู้เป็น 
เจ้าแผ่นดิน จึงด�ารัสให้เอาตัวเจ้าพิชัยราชาไปประหารชีวิตเสีย 
ตดัศรีษะมาเสยีบประจานไว้ทีริ่มประตขู้างฉนวนรมิพระต�าหนกั
แพร อย่าให้ใครเอาเยี่ยงอย่างสืบไปภายหน้า”	 เมื่อเกิดเหตุ 
เรื่องนี้	เจ้าจอมฉิมจึงรีบเอาคุณหนูน้องเล็ก	“ปราง”	เข้าถวาย 
อยู่กับพระองค์	จนตั้งครรภ์ได้สองเดือน	

	ในปี	พ.ศ.	๒๓๒๐	เจ้าพัด	อุปราชเมืองนครฯ	และเป็น
ลูกเขยเจ้าเมืองนครฯ	(หนู)	และภริยาเสียชีวิตลงแล้ว	ซึ่งท�า 
ความชอบเป็นอย่างมากเมื่อครั้งที่เมืองตานีแข็งเมืองนั้น	ได ้
เข้าเฝ้า	สมเดจ็พระเจ้าตากสนิฯ	ทรงเหน็ว่าภรยิาเสยีชีวิตกส็งสาร	
จึงออกปากพระราชทานเจ้าจอมปรางให้	เมื่อท้าวพาเจ้าจอม
ปรางไปส่งนั้น	เจ้าอุปราช	(พัด)	ก็ทราบความลับ	(ตั้งครรภ์สอง
เดือน)	นั้น	แต่ด้วยความย�าเกรงพระบารมีจึงตอบรับไว้เป็นท่าน
ผู้หญิงกิติมศักดิ์อยู่ตลอดอายุ	และท่านผู้หญิงปรางมีบุตรกับ 
เจ้าอุปราช	(พัด)	เพียงคนเดียว	ชื่อ	ปริก	ส่วนโอรสซึ่งเชื่อกันว่า
ประสูติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	นั้น	ชื่อ	ท่านน้อย	 (เป็น 
เจ้าเมืองนครฯ	องค์สุดท้าย	ต้นตระกูล	ณ	นคร)

การสร้างความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติระหว่างกษัตริย์
กับขุนนางในราชส�านักนั้นมีมาแต่โบราณกาล	ซึ่งย่อมจะเกิด
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย	คือ	กษัตริย์ย่อมได้รับความจงรักภักดีจาก
ขุนนางมากขึ้น	และอาจรวมไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ทางการเมอืงเรือ่งของราชบลัลงัก์ด้วย	ส่วนขนุนางนัน้ย่อมได้รบั
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพราชการ	ได้ยกสถานะ 
ทางสังคมมากมาย	และในกรณีท่ีเป็นหัวเมืองประเทศราช	ก็จะ
ได้รับความคุ้มครองจากอ�านาจส่วนกลางให้ปลอดภัยจากการ
รุกรานของประเทศข้างเคียง	ในขณะที่กษัตริย์เองก็ได้ประโยชน์
ในการคุมหัวเมืองของประเทศราชเหล่านั้นง่ายดายขึ้น

เอกสารอ้างอิง
• กรณีวิพากษ์ “พระเจ้าตาก” สวรรคต ณ นครศรีธรรมราช จริงหรือ? ;
 กุณฑล นิโครธา วัมนวีร์, ส�านักพิมพ์ปีวอก, กรุงเทพฯ : ๒๕๕๕
• พระเจ้าตาก เบือ้งต้น ; ปรามนิทร์ เครอืทอง, ส�านกัพมิพ์มตชิน, กรงุเทพฯ : ๒๕๕๗
• บันทึกจอมทัพ พระเจ้าตากสินมหาราช ; ลดา  รุธิรกนก, ส�านักพิมพ์ดีเอ็มจี,
 กรุงเทพฯ : ๒๕๕๗
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๑
 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี, ราชกิจจานุเบกษา (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙, เล่ม ๑๓๓ 
 ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง, หน้า ๑๑

จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่	๖	หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ	(ปวช.	๓)	หรือเทียบเท่า	และครอบคลุมไปถึงการ
ศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย	โดยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาน้ัน	มาจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้
ผ่านทางสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๕	ปี	๑

จากกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นโอกาสท่ีดีส�าหรับ 
บดิา	มารดา	หรอืผู้ปกครอง	ทีจ่ะได้ท�าหน้าท่ีหาโอกาสอ�านวย
ความสะดวก	สนับสนุนให้บุตรหรือเด็กเยาวชนที่อยู ่ใน 
ความดูแลปกครองได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่	 ๖	หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.	๓)	หรือเทียบเท่า	โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ในความดูแล 
รับผิดชอบของภาครัฐ	อาทิ	ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่า
หนังสือเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	และค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการ 
ของรัฐบาลเพื่อการจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล	
และพัฒนาทางร่างกาย	จิตใจ	วินัย	อารมณ์	สังคม	และ 
สติปัญญา	ท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย	จะเห็นได้ว่าโอกาส
ทางการศึกษาได้เปิดกว้างมากขึ้นให้กับพลเมือง	ประชาชน
คนไทยทีจ่ะเติบโตไปเป็นเยาวชนทรัพยากรมนษุย์ทีมี่คุณค่า
ต่อประเทศชาตต่ิอไป	โดยรฐับาลได้มุง่เน้นความเป็นพืน้ฐาน
ศักยภาพของเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเป็นส�าคัญ	

ดร.เจริญ  ภูวิจิตร์

แห่งศตวรรษที่ ๒๑

การศึกษา
เพื่อทักษะการเรียนรู้

จาก		กรณคี�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	
ที่	๒๘/๒๕๕๙	สั่ง	ณ	วันท่ี	๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๙	เรื่อง 
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๕	ปี	โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น	
เป็นความคิดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	ที่ 
มองว่าตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ	(พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	และ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๓) 
ที่ก�าหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่า	๑๒	ปี	โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น	ประกอบกับ
รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่ายเป็นเวลา	๑๕	ปี	หัวหน้า	คสช.	(พลเอก	ประยุทธ์	
จนัทร์โอชา)	พจิารณาแล้วเหน็ว่าเรือ่งนีส้อดคล้องกบันโยบาย
ด้านการศึกษาของ	คสช.	และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาล	ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล�้า	สร้างโอกาสทางการ
ศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม	แก้ปัญหาความยากจน	
ตลอดจนส่งเสรมิการพฒันาทรัพยากรมนษุย์	และสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน	ด้วยการยกระดับจากการ
เป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที ่
ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย	เพื่อเป็นหลักประกัน
ความยั่งยืนม่ันคง	และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณ
สนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง	หัวหน้า	คสช.	จึงอาศัยอ�านาจ 
ตามความในมาตรา	๔๔	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	โดยความเห็นชอบ				
ของ	คสช.	จึงมีค�าสั่งดังกล่าวออกมา	ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีใช้
บังคับในการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา	(อนุบาล)	
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จากการศึกษาของ	ดร.พัฒนา	ชัชพงศ์	๒	อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	กรุงเทพมหานคร	และท่าน
เป็นทีป่รกึษาโรงเรยีนอนบุาลกุก๊ไก่	พบว่า	เดก็ทกุคนต้องการ
ความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิด	เน่ืองจากเด็ก
มีกลไกด้านประสาทวิทยาและชีววิทยา	มีโปรแกรมในสมอง
สามารถรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นได้	และสื่อสารความรู้สึกความ
ต้องการภายในของตนได้	ความอบอุ ่นท่ีเด็กได้รับจาก
ครอบครัวจะเป็นก�าลังใจ	สนับสนุนให้ลูกกล้าคิด	กล้าท�าใน
สิง่ใหม่ทีต้่องเรยีนรู	้อกีทัง้ความอบอุน่นีเ้ป็นการสร้างสายใย
ของความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูกให้เกิดความไว้วางใจ	
กล้าเล่าสิ่งต่างๆ	ที่กังวล	ที่เป็นปัญหา	ท�าให้ผู้ปกครองได้ 
รับรู้ความจริง	สามารถให้ค�าแนะน�าเพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม	ทัง้ในปัจจบุนัและในภายภาคหน้า	การให้เวลากบั
ลูกนั้นจึงเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง	ซึ่งเวลาที่มี
คุณภาพนั้นอาจจะหลอมรวมอยู่ในกิจวัตรประจ�าวัน	ไม่
จ�าเป็นต้องจัดขึ้นใหม่	หากแต่ผู้ปกครองให้ลูกมีส่วนร่วม										
อย่าร�าคาญหรือคิดว่าเมื่อลูกร่วมกิจกรรมด้วยแล้วท�าให้ 
เกิดความล่าช้า	เสียเวลา	ขอให้ใช้การเสียเวลานั้นอย่างมี
คุณค่า	เพราะการท�า	“งาน”	ร่วมกันเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับลูก	การสนทนา	การพูดคุย 
กับลูกนั้น	ยังช่วยให้รับรู้ถึงความคิดความอ่านของลูก	สิ่งที่
ลูกกลัวที่เป็นปัญหาของลูก	หลายๆ	ครั้งเรามีความรู้สึกว่า 
ลูกพูดอะไรก็ไม่รู้	เพ้อเจ้อ	แต่นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ที ่
ลูกจินตนาการขึ้น	ซึ่งก็เป็นพัฒนาการตามวัย	ความสัมพันธ์
หรือสายใยนี้	จะยังคงอยู่ต่อไปและกลายเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญ	เพราะเม่ือลูกเห็นว่าพ่อแม่	คือคนท่ีพูดคุยด้วยได	้
เมื่อมีปัญหาก็ร่วมกันแก้ได้	เม่ือเด็กโตขึ้น	ปัญหาก็ยิ่งสลับ 
ซับซ้อนยิ่งขึ้น	ในยามท่ีลูกต้องการความช่วยเหลือ	พ่อแม่ก็
จะเป็นคนแรกที่ลูกนึกถึง๒  

	ดงันัน้หากสมาชกิ	สอ.ศธ.	ท่านใดมลูีก	หรอืหลานๆ	
ในการปกครองดูแล	จึงเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้องให้การ
ดูแลพวกเขาในเร่ืองของการศึกษาให้ได้รับการศึกษาภาค
บังคับขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	และควรเอาใจใส่
ต่อลูกและหลานหรือเด็กในปกครองด้วยความรักอย่าง 
เอาใส่ใจและเข้าใจต่อพฤติกรรมความคิดของพวกเขาด้วย	
และยิ่งเมื่อมองไปที่ทักษะแห่งอนาคตของคนในศตวรรษ 
ที	่๒๑	นัน้	พ่อ	แม่	ผูป้กครองของผูเ้รยีนยิง่ต้องให้ความส�าคญั
กับเร่ืองดังกล่าวนี้เป็นอย่างมาก	เพราะนี่คืออนาคตของ 
พวกเขาซ่ึงเป็นลูกเป็นหลานของท่าน	หรือคนในการดูแล
ปกครองของท่านสมาชิก	เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ร่วมใช้ชีวิตใน
สังคมแห่งปัจจุบนัและอนาคตได้อย่างมคีณุภาพ	ในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น	แนวคิดเร่ือง	“ทักษะแห่งอนาคตใหม่: 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”	ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาคส่วน
ที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา	ประกอบด้วยบริษัทเอกชน
ชั้นน�าขนาดใหญ่	เช่น	บริษัทแอปเปิ้ล	บริษัทไมโครซอฟท์	
บริษัทวอลท์ดิสนีย์	องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ	และ
ส�านักงานด้านการศึกษาของรัฐ	 รวมตัวและก่อตั้งเป็น 
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่	๒๑	(Partnership	for	21st	Century	Skills) 
หรือเรียกย่อๆ	ว่า	เครือข่าย	P	๒๑

๒
 ดร.พัฒนา ชัชพงศ์, ความร่วมมือบ้านและโรงเรียน: ผู้ปกครองกับการส่งเสริม 

 พัฒนาการของลูก อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 
 (บรรยายให้กับผู้ปกครอง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง) 
 http://www.kukai.ac.th/Thai/knowledge_Home-and-school- 
 cooperation.php
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หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและ
เห็นความจ�าเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะ
ส�าหรับการออกไปด�ารงชีวิตในโลกแห่ง
ศตวรรษที	่๒๑	ทีเ่ปลีย่นไปจากศตวรรษที	่๒๐	
และ	๑๙	จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบ
ความคดิเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่๒๑	ขึน้	
สามารถสรุปทักษะส�าคัญอย่างย่อๆ	ท่ีเด็ก
และเยาวชนควรมีได้ว่า	ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม	หรือ	๓	R	และ	๔	C	ซ่ึงมี
องค์ประกอบ	ดังนี้

๑.	๓ R	ได้แก่	Reading	(การอ่าน),	
การเขียน	(Writing)	และ	คณิตศาสตร์	(Arithmetic)	และ

๒.	๔ C	ได้แก่	Critical	Thinking	(การคดิวิเคราะห์),	
Communication	(การสื่อสาร),	Collaboration	(การ 
ร่วมมอื)	และ	Creativity	(ความคดิสร้างสรรค์)	รวมถึงทักษะ
ชีวิตและอาชพี	และทกัษะด้านสารสนเทศ	สือ่และเทคโนโลยี	
และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่	

ฉะนั้น	จึงเห็นได้ว่าบทบาทของบิดา	มารดา	และ 
ผู้ปกครองมีความที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของบุตรหลาน
และคนในปกครอง	และอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องสร้างให้กับเด็ก	คือ	
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับพวกเขา	เพื่อให้พวกเขา
สามารถน�าไปสูก่ารบรูณาการทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม
ดังกล่าวข้างต้นร่วมกับจิตวิญญาณของเด็กแห่งความเป็น 
คนดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	มุ่งความส�าคัญต่อความถูกต้อง
เป็นธรรมและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของพวกเขาในสังคม
แห่งยุคศตวรรษที่	๒๑	ได้อย่างมีคุณภาพ	กระผมผู้เขียน 
ก็ขอให้ท่านสมาชิก	สอ.ศธ.	ให้ความส�าคัญต่อการศึกษา 
ของลูกหลาน	หรือเด็กในปกครองด้วยนะครับ	อย่างแรก
เพราะกฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องท่านร่วมกบัภาครฐั	
บวกกับการเสริมทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมแห่ง
ศตวรรษท่ี	๒๑	ภายใต้ฐานของความเป็นคนดีมีคุณธรรม
จรยิธรรม	รบัรองและมัน่ใจได้ว่าลกูหลานหรอืเดก็ในปกครอง
ของท่าน	จะเป็นบุคคลที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
ทั้งของภาครัฐและเอกชน	อย่างแน่แท้เชียว	หากสมาชิก 
ท่านใดสนใจลงทุนเพ่ือการศึกษาของลูกหลานหรือเด็ก 
ในปกครองของท่าน	ปรึกษา	สอ.ศธ.	ได้นะครับ
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โรคร้าย

หน้าฝน
ที่มากับ

สุภาพร  สภาวธรรม

 เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว 

ท�าให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง มีอากาศ

เยน็ ชืน้ ส่งผลให้เช้ือโรคหลายชนดิสามารถแพร่

ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว น�าไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ

ต่างๆ ตามมามากมาย ด้วยความห่วงใยสขุภาพ

ของสมาชกิ เรามคี�าแนะน�าดีๆ  จากกรมควบคมุ

โรค กระทรวงสาธารณสุขมาฝากกันค่ะ ถ้าใคร

ไม่อยากเป็นโรค เรากค็วรดแูลรกัษาสขุภาพเพือ่

ป้องกันโรคไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของโรคร้าย

ที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน ดังต่อไปนี้ค่ะ

๑.	โรคฉีห่นู	หรือ	เลปโตสไปโรซิส		หลายคนเข้าใจผิด

ว่า	โรคฉี่หนูมีพาหะคือ	“หนู”	เท่านั้น	แต่จริงๆ	แล้ว	พาหะของ

โรคฉี่หนู	มีได้ท้ังสัตว์เลี้ยง	เช่น	สุนัข	สุกร	โค	กระบือ	รวมทั้ง 

สัตว์ป่า	และสัตว์ท่ีมีฟันแทะท้ังหลาย	โดยเช้ือเหล่านี้จะปะปน 

อยู่ในน�้า	และสิ่งแวดล้อมในที่ที่มีน�้าท่วมขัง	หากใครสัมผัสถูก 

เช้ือจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล	รอยขีดข่วน	เยื่อบุจมูก 

เยื่อบุตา	เยื่อบุในช่องปากได้ง่ายๆ	อาการเด่นๆ	ของโรคนี้คือ 

หลังได้รับเช้ือประมาณ	๑-๒	อาทิตย์	จะมีไข้สูงเฉียบพลัน	ปวด

ศรีษะ	มกัปวดกล้ามเน้ือบรเิวณน่อง	และโคนขาอย่างรุนแรง	และ

ตาแดง	คอแข็ง	สลับกับไข้ลด	หากเป็นมากอาจมีจุดเลือดออก 

ที่เพดานปาก	หรือตามผิวหนัง	จนกระทั่งตับวาย	ไตวายได้เลย 

ทีเดียว	หรือผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุ่นแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

 ค�าแนะน�า

๑.	ควบคุมก�าจัดหนูในบริเวณท่ีอยู่อาศัยของคน	โดย

เฉพาะในบริเวณบ้านพกัอาศยั	สถานทีท่�างาน	ร้านอาหาร	ตลาด	

แหล่งพักผ่อน	และสถานที่ท่องเที่ยว

๒.	หลกีเลีย่งอาหารค้างคนืโดยไม่มภีาชนะปกปิด	เพราะ

อาจมีหนูมากินได้

๓.	ควรสวมชดุป้องกนั	เช่น	รองเท้าบทู	ถงุมอืยาง	ถงุเท้า

ยาง	เมื่อต้องท�างานท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์ท่ีอาจมีเช้ือโรค	หรือต้อง

ท�างานในน�้า	หรือต้องลุยน�้า	ลุยโคลน

๔.	รบีอาบน�า้ท�าความสะอาดร่างกายโดยเรว็	หากสัมผัส

กับป ัสสาวะของสัตว ์ที่ อาจมี เชื้ อ โรค	 หรือย�่ าลงไปใน 

แหล่งน�้าที่สงสัยว่าอาจปนเปื้อนเชื้อ

๕.	หลีกเลี่ยงการใช้น�้าหรือลงไปว่ายน�้าในแหล่งน�้าที ่

อาจจะมีเช้ือโรคปนเปื้อนอยู่	เช่น	แหล่งน�้านั้นเป็นท่ีกินน�้าของ 

วัว	ควาย	หมู	

๖.	เมื่อมีอาการคล้ายไข้หวัด	เช่น	ไข้	ไอ	ปวดศีรษะ	ให้

สังเกตว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อ	โดยเฉพาะบริเวณน่องขา	ควร

รีบพบแพทย์	หรือเมื่อมีอาการอื่นๆ	ตามระบบต่างๆ	ทั่วร่างกาย

พร้อมๆ	กันดังกล่าวแล้ว

๒. โรคน�้ากัดเท้า		กลุ่มเสี่ยงต่อโรคน้ีคือคนที่ต้องเดิน 

ในแหล่งน�้า	ลุยน�้าสกปรกนานๆ	เช่น	คนท่ีพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่

น�้าท่วมขัง	หรือต้องลุยน�้าขังในช่วงฝนตก	โดยเช้ือราจะท�าให้
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ผวิหนงัซอกนิว้เท้าแดง	ขอบนนูเป็นวงกลม	และคนั	แต่ถ้าไปเกา	

แผลจะแตกและมีน�้าเหลืองเยิ้มออกมา

ค�าแนะน�า

๑.	หลีกเลีย่งการเดนิในทีท่ีม่นี�า้ขัง	หรอืน�า้ท่วม	แต่หาก

จ�าเป็นต้องเดนิลยุน�า้	ควรรบีเชด็เท้าให้แห้งทุกครัง้	และอาจต้อง

สวมรองเท้าบูท

๒.	หากผิวหนังเร่ิมเปื่อย	เกิดตุ่มคัน	น�้ากัดเท้า	หรือมี

บาดแผล	ให้รีบไปพบแพทย์	เพื่อรักษาอาการดังกล่าวก่อนที่จะ

ลุกลามจนท�าให้เกิดโรแทรกซ้อน

๓. โรคไข้เลือดออก	 	พาหะน�าโรคไข้เลือดออกก็คือ 

“ยุงลาย”	ซึ่งหากได้รับเชื้อประมาณ	๕-๘	วัน	ผู้ป่วยจะมีอาการ

ไข้สูง	(๓๘-๔๑	องศาเซลเซียส)	ติดต่อกัน	๒-๗	วัน	หน้าแดง	ปวด

ศีรษะ	ปวดกล้ามเนื้อ	ปวดกระดูก	บางรายเบื่ออาหาร	ปวดท้อง	

อาเจียน	จากนั้นจะมีจุดแดงเล็กๆ	ขึ้นตามล�าตัว	ในรายที่ม ี

อาการรุนแรงจะเกิดภาวะช็อกหลังไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว	ตัวเย็น 

ปากเขียว	บางรายมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร	ถ่ายเป็นเลือด	

หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา	ผู้ป่วยอาจเสียชีวิต

ได้ภายใน	๑๒-๒๔	ชั่วโมง

ข้อควรระวัง	ผู ้ป่วยโรคไข้เลือดออก	ห้ามทานยา

แอสไพรินเด็ดขาด	เพราะจะท�าให้เลือดออกได้ง่ายขึ้น

๔. โ รคมาลา เ รี ย 	 	 เกิดจากเช้ือโปรโตซัวท่ีมากับ 

“ยุงก้นปล่อง”	ซึ่งมักอาศัยอยู่ในป่าตามแนวชายแดน	ผู้ป่วยจะ

มีอาการไข้สูง	หนาวสั่นเป็นพักๆ	ในเวลาเดิมๆ	แต่หากไปพบ

แพทย์ทันก็สามารถรักษาหายได้ด้วยการทานยาไม่กี่วัน	แต่หาก

ไปพบแพทย์ช้า	ผู ้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน	 เช่น	ภาวะ

มาลาเรียขึ้นสมอง	ภาวะปอดบวมน�้า	ภาวะไตวาย	ซึ่งท�าให ้

เสียชีวิตได้	อย่างไรก็ตาม	เน่ืองจากโรคมาลาเรียยังไม่มีวัคซีน

ป้องกัน	ฉะน้ัน	วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ	อย่าให้ตัวเองถูกยุงกัด 

เช่น	อาจทายากันยุง	หรือนอนในมุ้งชุบสารเคมี

๕. โรคไข้สมองอักเสบ	เจ	อี		เกิดจากเชื้อไวรัส	โดยมี	

“ยุงร�าคาญ”	ซ่ึงแพร่พนัธุต์ามแหล่งน�า้ในทุง่นาเป็นพาหะน�าโรค	

โดยยุงร�าคาญได้รับเชื้อมาจาก	“หมู”	และเมื่อมากัดคนก็จะ

ปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนไปด้วย	หากคนได้รับเชื้อแล้วมักจะ 

ไม่มีอาการแสดงให้เห็น	แต่ในบางรายอาจมีอาการไข้สูง 

ปวดศรีษะมาก	คลืน่ไส้อาเจยีน	และอ่อนเพลยี	บางรายทีม่อีาการ

รุนแรง	อาจไม่รู ้สึกตัว	และเสียชีวิตได้	ขณะที่บางรายหาก 

หายป่วยแล้ว	อาจมีความพิการทางสมอง	สติปัญญาเสื่อม	และ

เป็นอัมพาตได้

ค�าแนะน�า

๑.	พยายามอย่าให้ถูกยุงกัด	โดยการทายากันยุง	และ

ควรก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงเป็นประจ�า	ทั้งในแจกันดอกไม้	

พลูด่าง	หรือจานรองตู้กับข้าว	จานรองกระถางต้นไม้	และ 

แหล่งน�้าท่วมขัง

๒.	หากมีอาการไข้	และเพิ่งกลับจากการพักค้างแรม 

ในป่ามา	ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย	เพื่อรับการตรวจเลือด 

หาเชื้อมาลาเรีย

๖. โรคเย่ือตาอักเสบ	หรือ	โรคตาแดง		เป็นอีกหนึ่ง 

โรคท่ีพบบ่อยในช่วงฤดูร้อน	ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส	และติดต่อ 

กันง่ายเพียงการสัมผัส	หรือใช้ของส่วนตัวร่วมกัน	รวมทั้งการ 

ใช้น�้าที่ไม่สะอาดล้างหน้า	อาบน�้า	น�้าสกปรกกระเด็นเข้าตา 

ก็ท�าให้เยื่อตาอักเสบ	และตาแดงได้

ค�าแนะน�า

๑.	ระวังอย่าให้น�้าสกปรกกระเด็นเข้าตา	หากมีน�้า

สกปรกกระเด็นเข้าตาแล้ว	ให้รีบล้างตาด้วยน�้าสะอาดทุกครั้ง

ทันที

๒.	อย่าใช้มือ	แขน	หรือผ้าที่สกปรกขยี้ตา	หรือเช็ดตา

๓.	อย่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้ท่ีเป็นโรคตาแดง	หรือเยื่อตา

อักเสบ

๗. ไข้หวัด	ไข้หวัดใหญ่		เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย		

ฝนตก	 ก็ท�าให้คนป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่าย 

โดยเฉพาะโรคหวัด	 ไข้หวัดใหญ่	ซึ่งเกิดจากเช้ือไวรัสและ

แบคทีเรียในอากาศ	แถมยังติดต่อกันได้ง่ายเพียงแค่การไอ 

จาม	หรือมือที่เปื ้อนน�้ามูก	น�้าลาย	เสมหะ	นอกจากไข้หวัด 

ไข้หวัดใหญ่แล้ว	ยังมีโรคคออักเสบ	หลอดลมอักเสบ	และ 

โรคปอดบวมที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน	ซึ่งโรคปอดบวมนี้ 
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ถือเป็นโรคอันตรายถึงชีวิตหากเกิดขึ้นกับเด็กอายุต�่ากว่า	๕	ปี	

หรือผู้สูงอายุ	เพราะฉะน้ัน	หากพ่อแม่สังเกตว่าลูกหลานมีไข้ 

ไอ	หายใจเร็วหรือหอบเหนื่อย	ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที

ค�าแนะน�า

๑.	เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายสู ่ผู ้อื่น	ควรใช้ผ้า

ปิดปากและจมูกเมื่อเวลาไอ	จาม	หรือจะสวมหน้ากากอนามัย 

ก็เป็นวิธีป้องกันที่ดี

๒.	หมั่นล้างมือบ่อยๆ	เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เราอาจจะไป

สัมผัสมา	หรือป้องกันไม่ให้เราแพร่เชื้อโรคไปสู่คนอื่น

๓.	หลีกเล่ียงการคลุกคลี	หรือใกล้ชิดกับผู ้ป่วยโรค 

ทางเดินหายใจ	เพื่อป้องกันการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

๘. โรคมือเท้าปากเปื ่อย	 	มักระบาดในช่วงฤดูฝน 

โดยเฉพาะกับเดก็เล็ก		แม้กระทรวงสาธารณสขุจะออกมายนืยนั

ว่าโรคมอืเท้าปากเป็นโรคทีเ่กดิขึน้ทกุปีในประเทศไทย	และไม่ใช่

โรคร้ายแรงแต่อย่างใด	แต่ในประเทศไทยเองก็พบผู้ติดเชื้อจนมี

ผู้เสียชีวิตทุกปี	แม้จะเป็นจ�านวนไม่มากนัก	ซึ่งก็ท�าให้พ่อแม่ 

ผู้ปกครองตืน่ตกใจกนัไม่น้อย	เพราะส่วนใหญ่โรคนีจ้ะเกดิขึน้กบั

เด็กๆ	สาเหตุโรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสล�าไส้	หรือ

เอนเทอโรไวรัส	(Enterovirus)	มักพบในกลุ่มเด็กทารก	และ 

เด็กเล็กที่อายุต�่ากว่า	๕	ปี	การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง	ทั้ง

จากจมูก,	ล�าคอ	และน�้าจากในตุ่มใส	(Respiratory	route) 

โดยเชื้อโรคอาจติดมากับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	หรือการไอ	จาม 

รดกันก็ได้	ทางอุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่	(fecal	-	oral	

route	)	โดยช่วงที่แพร่กระจายมากที่สุด	คือ	ในสัปดาห์แรกท่ี 

ผู้ป่วยมีอาการ	และจะยังแพร่เชื้อได้จนกว่ารอยโรคจะหายไป 

แต่ก็ยังพบเชื้อในอุจจาระผู้ป่วยต่อได้อีกประมาณ	๒-๓	สัปดาห์	

โดยทัว่ไป	โรคมอืเท้าปากมักจะมอีาการไม่รนุแรง	โดยจะมรีะยะ

ฟักตัวประมาณ	๓-๖	วัน	และมีอาการเร่ิมต้น	คือ	เป็นไข้ต�่าๆ 

มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว	ประมาณ	๑-๒	วัน	จากน้ันจะเริ่ม 

เจบ็ปาก	ไม่ยอมทานอาหาร	เพราะมตีุม่แดงทีเ่หงอืก	ลิน้	กระพุง้

แก้ม	โดยตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส	รอบแผลจะอักเสบแดง 

ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น	จากนั้นจะพบตุ่มหรือผื่น	

(มักไม่คัน)	ที่ฝ่ามือ	น้ิวมือ	ฝ่าเท้า	และอาจพบที่ก้น	แขน	ขา 

และอวัยวะสืบพันธุ์ด้วย	ในเด็กทารกอาจพบกระจายท่ัวตัวได้	

ทั้งนี้อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน	๗-๑๐	วัน	โดย 

ทิ้งรอยแผลเป็นให้เห็น

หากผูป่้วยเกิดผืน่	ตุม่	ท่ีมอื	เท้า	และปากนานเกนิ	๓	วนั	

แล้วยงัมอีาการซมึตามมาด้วย	ให้รบีพบแพทย์ทนัท	ีเพราะอาการ

ซึมเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกว่า	เช้ือก�าลังเข้าสู่สมองแล้ว	และหาก

ปล่อยไว้ไม่ยอมมารกัษา	เชือ้จะเข้าไปในสมองส่วนทีค่วบคมุการ

ท�างานของหัวใจ	จนท�าให้หัวใจล้มเหลว	และเกิดน�้าท่วมปอด 

จนเสียชีวิตได้

ปัจจบุนัยงัไม่มวีคัซนีป้องกนัโรคมอืเท้าปาก	แต่โดยปกติ

ป้องกันโรคมือเท้าปากได้โดยการรักษาสุขอนามัยที่ดี	ไม่ว่าจะ

เป็นการรักษาความสะอาด	ตัดเล็บให้สั้น	หมั่นล้างมือด้วยน�้าสบู่

บ่อยๆ	โดยเฉพาะหลังการขับถ่าย	และก่อนรับประทานอาหาร	

รวมทั้งใช้ช้อนกลาง	และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน

ทีส่�าคญัคอื	ต้องแยกผูป่้วยทีเ่ป็นโรคออกจากกลุม่เพ่ือน

ในโรงเรียน	สถานเลี้ยงเด็ก	โดยไม่ให้เด็กท�ากิจกรรมร่วมกับ 

คนอื่นๆ	เป็นเวลา	๑	สัปดาห์	และต้องคอยท�าความสะอาดพ้ืน	

ห้องน�้า	สุขา	เครื่องใช้	ของเล่น	สนามเด็กเล่น	ตลอดจนเส้ือผ้า	

ที่อาจปนเปื้อนเชื้อด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ทั่วไปภายในบ้าน	หากมี

เด็กป่วยจ�านวนมาก	อาจจ�าเป็นต้องปิดสถานที่ชั่วคราว	(๑-๒	

สัปดาห์)	และท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค	โดยอาจใช้สารละลาย

เจือจางของน�้ายาฟอกขาว	๑	ส่วนผสมกับน�้า	๓๐	ส่วน

 

๙. ภัยอันตรายจากสัตว์มีพิษ		นอกจากต้องระวังใน

เรื่องของสุขภาพแล้ว	ช่วงฤดูฝน	น�้าท่วม	อาจมีสัตว์มีพิษ	เช่น	งู	

ตะขาบ	แมงป่อง	หนีน�้าท่วมเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรือน	ซึ่งหาก

ไม่ระวังก็อาจถูกสัตว์เหล่านี้กัด	หรือต่อยได้

ค�าแนะน�า

ดูแลรักษาความสะอาดในบ้าน	จัดบ้านให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย	 เพื่อไม่ให้สัตว์มีพิษมาอยู ่อาศัย	หรือเป็นแหล่ง 

เพาะพันธุ์แมลงวันได้

นอกจากค�าแนะน�าข้างต้นแล้ว เราก็ควรหม่ันรักษา

สขุภาพร่างกายให้แขง็แรง และอบอุน่อยูเ่สมอ เพือ่ให้ร่างกาย

มีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ 

ควรเข ้ารับการฉีดวัคซีนตามค�าแนะน�าของเจ ้าหน้าที่

สาธารณสุข หรือตามประกาศของทางราชการด้วย
แหล่งข้อมูล :
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ปีที่ ๓๙  ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๕๙

22



พยงค์  สีเหลือง

เครื่อ
งเทศ

และส
มุนไพ

รไทย

กะเพรา
 กะเพรา  เป็นพืชที่เราๆ	 ท่านๆ	 คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและเชื่อแน่ว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักหน้าตาของใบกะเพรา	
แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นกะเพราบ้านที่มีอยู่	๒	ชนิดด้วยกัน	คือ	กะเพราแดงและกะเพราขาว	ข้อแตกต่างก็ตามชื่อ	กะเพราขาวใบจะเป็น
สเีขียวก่ิงก้านสเีขยีวอ่อน	ส่วนกะเพราแดงกิง่ก้านจะออกสแีดงเลก็น้อย	ส่วนใบกจ็ะมสีเีขียวแกมแดงเช่นกนั	กลิน่จะฉนุและมรีสเผ็ดมากกว่า	
ซึ่งในส่วนนี้จะรวมไปถึงในเรื่องของสมุนไพรด้วยเช่นกัน
	 กะเพราจะมีชื่อเรียกกันตามแต่ละพื้นที่	 ที่เรียกว่ากะเพราเป็นช่ือเรียกกันทางภาคกลาง	 ถ้าข้ึนไปทางภาคเหนือจะเรียกว่า 
“กอมกอดา กอมกอขาว”	 กะเพราอีกชนิดหนึ่งจะเป็นกะเพราป่าซึ่งมีกลิ่นฉุนและรสชาติที่เผ็ดกว่ากะเพราแดงยิ่งขึ้นไปอีก	 นิยมใช้ใบ
กะเพราป่ามาท�าน�้ามันหอม	เพราะมีส่วนของน�้ามันอยู่มาก	ช่วยขับลมและกระตุ้นน�้านมได้ดี
	 ช่วงนี้อาหารเพื่อสุขภาพก�าลังเป็นที่นิยมและกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่กล่าวถึงมากกว่าแต่ก่อน	 เดี๋ยวนี้อะไรๆ	 ก็อาหารเพื่อ
สุขภาพ	 ซึ่งในส่วนน้ีคุณอาจจะคิดว่าอาหารเพ่ือสุขภาพเป็นอะไรที่ไกลเกินตัวสมาชิกมาก	 แต่ในความเป็นจริงสมาชิกอาจจะคุ้นเคย 
อาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าที่คิด	 เพราะอะไรน้ันสมาชิกอาจจะคิดไม่ถึงนั่นก็คือ	 ข้าวกะเพราไข่ดาวนี่แหละที่เป็นเมนูอาหารสมุนไพร 
ชั้นเอก	 ที่ขับเลือดลม	 แก้คลื่นเหียนอาเจียน	 และส�าหรับคุณแม่มือใหม่กะเพราถือเป็นสมุนไพรกระตุ้นน�้านมท่ีดีเลยทีเดียว	 แต่ส�าหรับ
ปรมิาณการใช้ทีน่�ามาบอกกล่าวจะใช้กะเพราขาวเพราะหาได้ง่าย	หากคณุใช้กะเพราแดงหรอืกะเพราป่ากใ็ห้ลดปรมิาณลงสกั	๑	ใน	๓	ส่วน

 สรรพคุณเด่นของกะเพรา
	 โดยทั่วไปแล้วเวลาที่ซื้อกะเพรามาท�าอาหารมักใช้
ประโยชน์เฉพาะใบ	ส่วนกิง่ก้านน้อยคนนกัทีจ่ะใส่ใจถงึประโยชน์	
แต่สมาชกิรู้หรือไม่ว่ามนัคือยาขับลมชัน้ดี	เวลาทีไ่ด้ใบกะเพราไป
ใช้แล้วกิ่งก้านที่เหลืออย่าไปตัดทิ้งไปเชียว	 เพราะสามารถน�ามา
ท�าเป็นสมุนไพรเพื่อขับลม	แก้ท้องอืดได้ดีทีเดียว	ส�าหรับคนที่มี
อาการแน่นท้องหรืออาหารไม่ย่อยเนื่องจากมีก๊าชตกค้างใน
กระเพาะและล�าใส้อยูม่าก	ให้ใช้ก้านและต้นกะเพราเด็ดเป็นท่อน
ขนาดนิ้วก้อย	บุบพอแตก	ต้มกับน�้า	๒	ถ้วยกาแฟ	เคี่ยวจนเหลือ	
๑	ถ้วย	ดืม่อุน่ๆ	หลงัอาหารเป็นประจ�า	รบัรองว่าอาการแน่นท้อง
จะหายเป็นปลิดทิ้ง	 แนะน�าเพิ่มเติมส�าหรับคุณแม่มือใหม่ที่ลูก 
ต่ืนมาร้องกลางดกึเป็นประจ�า	อาจเป็นเพราะปัญหาเรือ่งท้องอดื
ก็เป็นได้	 ลองใช้น�้าคั้นจากใบกระเพราอ่อน	๑	 -	 ๒	 หยด	 ผสม 
ลงในนมที่ให้เด็กดื่ม	 จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได ้
เช่นกัน

	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเรื่องสมุนไพรไทย 
โดยเฉพาะกะเพราซึ่งมีประโยชน์มากมาย		เป็นทั้งส่วนประกอบ
ของอาหารและเป็นยารกัษาโรค	ถ้าสมาชิกได้อ่านบทความนีแ้ล้ว
น�าไปปรับใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ปลอดภัยจากสารเคมี

  ด้วยความห่วงใย

ที่มา  :
๑๐๘ สมุนไพรไทย
ส�านักพิมพ์เพื่อนอักษร
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 วิธีเข้าตัวยา
 ๑. ยาแก้ปวดเสียดในช่องท้อง :	 ใช้กะเพราทั้งต้นที่ 
โผล่พ้นดิน	 ๑	 ต้น	 น�ามาเด็ดแยกแต่ละส่วน	 ส่วนกิ่งและล�าต้น	
ตลอดจนเมล็ดบุบพอแตกต้มผสมกับน�้า	 ๓	 ถ้วย	 เคี่ยวจนเหลือ 
๑	 ส่วน	 ดื่มอุ่นๆเช้าเย็นจนกว่าอาการปวดเสียดที่หน้าท้องจะ
ทุเลา
  ๒. ยาแก้คออักเสบ แก้เจ็บคอ :	 ใช้ใบกะเพราสด	 ๑ 
ก�ามอื	ต�าจนละเอยีดใช้กวาดคอเพ่ือฆ่าเชือ้	ช่วยแก้โรคคออกัเสบ	
แก้เจ็บคอ	ขับเสมหะ
  ๓. สมุนไพรกระตุ้นน�้านม :	 ใช้ส่วนที่เป็นยอดอ่อน
ประมาณ	๑๐๐	กรมั	ลวกน�า้ร้อนพอสกุกนิเป็นผกั	ช่วงใกล้คลอด
หรือคลอดใหม่ๆ	จะช่วยกระตุ้นน�้านม

กระตุ้นน�้ำนม แก้จุกเสียด
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ส่วนใหญ่ทีม่ฝีากไว้กบัสหกรณ์ ท�าให้บาง
ครั้งอดคิดไม่ได้ว ่า อาจมีความเสี่ยง
เหมือนกับสหกรณ์อื่นๆ เราควรจะแบ่ง
ไปฝากทีอ่ืน่บ้าง...จนป่านน้ีเกษียณแล้วก็
ยงัไม่ได้ท�าอย่างทีค่ดิ ยงัคงฝากทีส่หกรณ์ 

ทั้งประเภทฝากออมทรัพย์พิเศษ และประเภทฝากประจ�า...”
จากค�าบอกเล่าข้างต้น...	 อยากรู้จังว่า	 สมาชิกท่านนี้ม ี

แรงจูงใจอะไรในการฝากเงินกับสหกรณ์ของเรา
พี่ทิพย์บอก	 “...เงินฝากสหกรณ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง 

กว่าสถาบันการเงินอื่น ไม่ต้องเสียภาษี และการไม่เสียภาษีดอกเบี้ย 
นี่แหละ ท�าให้พี่สามารถใช้เงินดอกเบี้ยที่ได้รับในการด�ารงชีพได้ 
เตม็ร้อย แล้วกย็งัคดิว่า... มคีวามเสีย่งต�า่กว่าสถาบนัการเงินอ่ืน เชือ่มัน่ 
ในคณะผู้บริหารสหกรณ์ที่สมาชิกเลือกมาคงจะดูแลเงินของสมาชิก
ได้เป็นอย่างดี มิฉะนั้นสหกรณ์คงไม่ได้รับรางวัลและไม่อยู่ยืนยาว 
มาจนถึงทุกวันนี้...”

สุดท้ายนี้...พี่ทิพย์ฝากอะไรถึงสมาชิกเราดีคะ...
“ค่ะ...พี่ต้องบอกว่ากว่าพี่จะมีเงินฝากอย่างทุกวันนี้ พี่ต้อง

วางแผนการใช้เงนิอย่างรอบคอบ ความพอเพยีงเป็นเรือ่งส�าคญัมาก ทีพ่ี ่
ยดึถอืมาโดยตลอดในการวางแผนการออม ไม่ฟุม่เฟือย ประหยดั รูจ้กัคดิ 
ใช้จ่ายอย่างมสีติ... เมือ่เรารูว่้าเงนิมคีวามส�าคญัต่อการด�ารงชพีของเรา 
แล้วจะท�าอย่างไรให้เรามเีงินอยูก่บัตวัเราเองให้มากท่ีสุด... เริม่แรกต้อง 
เริ่มที่ตัวเราเองก่อน ต้องมีเป้าหมาย เช่น จะออม ๑๐ เปอร์เซนต์ของ
เงนิเดอืน ถ้าฝันว่าอยากมเีงนิเกบ็เยอะๆ เราต้องท�าอย่างไร หากยงัผลัดวนั 
ประกันพรุ่งที่จะลงมือท�า อ้างโน่นอ้างนี่ เราก็ไปไม่ถึงวันนั้น...

...อีกอย่างพี่คิดว่าการออมทรัพย์ไม่ใช่การเก็บเงินไว้เฉยๆ 
แต่อาจน�าไปฝากธนาคาร สหกรณ์ ซือ้สลากออมสนิ หรอืซือ้พนัธบตัร 
เพื่อให้เกิดดอกออกผล อย่างที่สมาชิกหลายท่านท�าอยู่แล้ว สมาชิก
ท่านใดที่ยังไม่เริ่มคิด... เริ่มตั้งแต่เดือนนี้กันเลยนะคะ”

ค่ะ...	สาร	สอ.ศธ.	กข็อเชญิชวนสมาชิกทกุท่านออมเงินฝาก
เพื่อปัจจุบันและอนาคตของท่าน	 กับบริการเงินฝากของสหกรณ์เรา	
โดยเฉพาะขอแนะน�าเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยสูง											
เปิดบญัชคีรัง้แรกไม่ต�า่กว่า	๓๐,๐๐๐	บาท	และฝากครัง้ต่อไปครัง้ละ
ไม่ต�า่กว่า	๕,๐๐๐	บาท	ถอนได้เดอืนละ	๑	ครัง้	อตัราดอกเบีย้	ร้อยละ	
๓.๐๐	ต่อปี	หรือตั้งแต่	๕	ล้านบาทขึ้นไป	ร้อยละ	๓.๑๕	ต่อปี

ถงึตรงนีแ้ล้ว... สมาชกิท่านใดยงัออมเงนิทีมี่อยูไ่ว้ในบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ฯ คงต้องพิจารณาเปรียบเทียบถึงดอกผลที ่
ได้รับจากการออมทรัพย์ประเภทต่างๆ กันบ้างแล้วละค่ะ

วิมลรัตน์  ต้อยส�าราญ

คุณคิดถึงอะไร . . .
      เมื่อพูดถึง ?สหกรณ์

ออมทรัพย์

เมื่อ	๑๑-๑๒	มิถุนายน	ที่ผ่านมา	ผู้เขียนได้ไปร่วมกจิกรรม
ดีๆ 	 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	 (สอ.ศธ.)	
โครงการ	“การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสหกรณ์กับ
ตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้น�า”	 ณ	 โรงแรมแอมบาสเดอร์	 ซิตี้ 
จอมเทียน	 จังหวัดชลบุรี	 ได้มีโอกาสพูดคุยกับสมาชิกหลายท่าน 
โดยเริ่มทักทายสร้างความคุ้นเคย	แล้วยิงค�าถามเดียวกัน…

คุณคิดถึงอะไร...เมื่อพูดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์...? 

...	และนี่คือค�าตอบ	ร้อยละ	๘๐	“แหล่งกู้เงิน”	...	
แต่ก็น่ายินดีที่ยังมีสมาชิกตอบ	“สถาบันการออม”
ส�าหรบัค�าตอบทีไ่ด้...ถ้าจะพดูไปแล้วไม่ใช่เรือ่งผดิ	เป็นเรือ่ง

ธรรมดาส�าหรับการครองชีพในปัจจุบันหรือท่ีเรียกว่ายุคดิจิทัล 
(Digital)	ท�าให้เมือ่พูดถงึสหกรณ์ออมทรพัย์	(Savings	Cooperative)	
ความคดิแวบแรกของคนส่วนใหญ่	กจ็ะนกึถงึการเป็นแหล่งเงนิกูข้อง
สมาชกิ	เงนิกูฉ้กุเฉนิ	เงนิกูส้ามญั	เงนิกูพ้เิศษ	เป็นต้น	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในหมูพ่วกเรา	ข้าราชการ	สมาชกิ	สอ.ศธ.	จะคุน้เคยกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ 
เป็นอย่างด	ีเพราะเป็นแหล่งพงึพาใช้บรกิารด้านการเงนิเป็นเบือ้งต้น	
รวมถงึผูเ้ขยีนกเ็ป็นหนึง่ในจ�านวนนี	้แต่กย็งัมเีพ่ือนสมาชกิกลุม่อืน่อกี
ที่คิดต่างจากเราๆ	

ค่ะ...สาร	สอ.ศธ.	ฉบับนี้	ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนสมาชิก
ท่านหนึ่งที่มีมุมมองและข้อคิดดีๆ	มาฝากกัน	

สมาชิก	สอ.ศธ.	เลขที่	๑๗๕๙	นางสาวสุธาทิพย์ วงษ์โสรจั 
หรือ	“พี่ทิพย์”	 ของน้องๆ	 อดีตหัวหน้างานงบประมาณและบัญชี	
ต�าแหน่งนกัวชิาการเงนิและบญัชชี�านาญการพเิศษ		ข้าราชการบ�านาญ	
สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 บอกกับเราว่า	“...เรื่องน้ี 
ที่จริงแล้วพี่คิดว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้
สมาชกิเข้มงวดกบัการออมทรพัย์เพือ่จะได้มเีงนิออมไว้ใช้จ่ายเมือ่ยาม
จ�าเป็นเพราะเงินออมของสมาชิกก็จะถูกหัก ณ ท่ีจ่ายจากต้นสังกัด
นั้นๆ ตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเงินกู้ของสมาชิกส่วนหนึ่งก็
เป็นเงินออมของสมาชิกเอง...”

“...พ่ีเร่ิมเป็นสมาชกิตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่เคยลาออกจาก
การเป็นสมาชิก ปัจจุบันอายุสมาชิกกว่า ๓๗ ปี เกษียณแล้วเมื่อ
ปีงบประมาณ ๕๗ ได้รับเงินสวัสดิการภักดีองค์กร พี่ฝากเงินกับ
สหกรณ์ของเราตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก ฝากมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
ด้วยความเชือ่มัน่ในสหกรณ์ฯ ว่าจะบรหิารเงนิฝากของสมาชกิได้เป็น
อย่างด ีจนน้องๆ ในส�านกังานมกักระเซ้าเล่นว่า ...พีท่พิย์ฝากสหกรณ์
แห่งเดียวไม่กลัวหรือ... ในใจก็คิดกลัวเหมือนกัน เพราะเงินของเรา



สวัสดีครับท่านสมาชิก...
	 พบกันอีกเช่นเคยในสาร	สอ.ศธ.	ฉบับที่	๒	เดือนพฤษภาคม	

-	สิงหาคม	๒๕๕๙	 เมื่อวันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๙	 	สภาขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศ	หรือ	สปท.	มีมติ	๑๔๙	ต่อ	๘	เสียง	เห็นชอบให้

มีการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 ตาม

แนวทางของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ	 ที่เสนอให้ส่งเสริมและพัฒนาความรู้	 และองค์ประกอบ

ด้านการออมและการลงทุน	พร้อมมีส�านักงานก�ากับการด�าเนินงาน

ของสหกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง	 กระผมพร้อม

ด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่๓๖	ผูต้รวจสอบกจิการ	ทีป่รกึษา	

ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด	 ขอให้สมาชิก	 สอ.ศธ.	 โปรด 

เชื่อใจและไว้วางใจให้คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการได้ด�าเนินงาน 

ตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 เมื่อ 

วันที๑่๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๙	ซึง่จะเหน็ได้ว่า	สอ.ศธ.	รณรงค์ให้สมาชกิ

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการสหกรณ์ที่ถูกต้อง	พร้อมทั้งมี

ความรู้พื้นฐานทางการเงินอีกด้วยผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	

สอ.ศธ.	สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก,	การเสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างสหกรณ์กับหน่วยตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�า	เป็นต้น	 

	 ส�าหรับข่าวที่น่ายินดีคือการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 มีผลการประเมินธรรมาภิบาล	 จาก

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	๑	ในระดับดีมาก	

คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๐๓	และเมื่อวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๕๙	ได้รับมอบ

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีผลการด�าเนินงานเข้มแข็งตาม

เกณฑ์ดเีด่นแห่งชาต	ิประจ�าปี	๒๕๕๙	จากกรมส่งเสรมิสหกรณ์	โดย

นายวศิษิฐ์	ศรสุีวรรณ์	ผูต้รวจราชการกรมเขตที	่๑,	๒	และส่วนกลาง	

เป็นผู้มอบ	ณ	 โรงแรมรอยัลริเวอร์	 เขตบางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	

ส�าหรับข่าวดีขอรายงานให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมดังนี้

   •	สอ.ศธ.	 จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ประจ�าปี	

๒๕๕๙	พาสมาชิกไปไหว้พระ	 ๙	 วัด	ณ	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 ใน 

วันเสาร์ที่	๑๗	กันยายน	๒๕๕๙	รับสมัครตั้งแต่วันที่	๕-๙	กันยายน	

๒๕๕๙	จ�านวน	๔๐	คน	หลักเกณฑ์การคัดเลือก	สหกรณ์รับสมาชิก

เข้าร่วมโครงการนี้โดยเรียงล�าดับผู้สมัครจากล�าดับที่	 ๑	 ถึงล�าดับที่	

๔๐	เท่านั้น

   • สอ.ศธ.	 จัดโครงการรวมพลคนโสด	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๙ 

พาสมาชิกไปทัศนศึกษา	ณ	เกาะสีชัง	จังหวัดชลบุรี	ในวันเสาร์ที่	๘	

ตุลาคม	๒๕๕๙	รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	

๓๐	กันยายน	๒๕๕๙	จ�านวน	๗๐	คน	หากมีสมาชิก

สมคัรเกนิกว่าจ�านวนทีก่�าหนด	จะใช้วธิจีบัฉลาก	โดยคณุสมบตัิ

ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	 เป็นสมาชิกที่มี	 สถานภาพ	 “โสด”	

และไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้	ในปี	๒๕๕๘

   • สอ.ศธ.	 จัดโครงการรางวัลชีวิต	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	 พา 

สมาชิกศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 และเป็นการเปิดโลกทัศน	์

ประสบการณ์ใหม่	จ�านวน	๒	ครั้ง	ได้แก่	ครั้งที่	๑	ระหว่างวันที่	๒-๙	

ธนัวาคม	๒๕๕๙	ระยะเวลา	๘	วนั	ณ	ประเทศเยอรมนั	สวิสเซอร์แลนด์	

ราคาท่านละ	๗๘,๐๐๐	บาท		รบัสมคัรจ�านวน	๓๐	คน	โดยพจิารณา

เรียงล�าดับการสมัครเป็นส�าคัญ	 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้	 ถึงวันท่ี	 ๓๑	

ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 และครั้งที่	 ๒	 ระหว่างวันที่	 ๒๓-๒๖	 ธันวาคม 

๒๕๕๙	ระยะเวลา	๔	วัน	ณ	ประเทศพม่า	ราคาท่านละ	๓๑,๐๐๐	

บาท	 รับสมัครจ�านวน	 ๓๐	 คน	 โดยพิจารณาเรียงล�าดับการสมัคร 

เป็นส�าคัญ	รับสมัครตั้งแต่บัดนี้	ถึงวันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๙

	 การกู้ไม่ใช่เรื่องแปลก	 ไม่ใช่เป็นการสร้างหนี้แต่เพียงอย่าง

เดียว	แต่บางครั้งยังเป็นทางเลือกของการสร้างอนาคตของบางท่าน

อีกด้วย	 (ต้องมีวินัยอย่างสูง)	 เพราะการสร้างอนาคตที่มั่นคงได้นั้น

อยู่ท่ีว่าตนเองนั้นจะก�าหนดเป้าหมายในชีวิตไว้เป็นเช่นไร	 โดย 

เป้าหมายของแต่บุคคลนั้นจะไม่เหมือนกัน	 บางคนวางเป้าหมายไว้

ตรงน้ีเมื่อถึงก็แสดงว่าตนเองท�าส�าเร็จแล้ว	 แต่บางคนอาจจะวาง 

เป้าหมายไว้อีกรูปแบบแต่ยังไม่ถึงก็บอกตัวเองว่ายังไม่ถึงเป้าหมาย	

จะต้องพยายามต่อไปเพื่อไปถึงฝั่งฝันที่ตนเองได้วางไว้	 เช่นเดียวกัน

กับการวางแผนด้านการเงินเพื่ออนาคตของตนเอง	 ซึ่งย่อมไม่ใช่

อนาคตของตนเองเพยีงผูเ้ดยีว	หากมคีรอบครวัและคนทีอ่ยูข้่างหลัง

ที่จะต้องมีส่วนร่วมในแผนการด้านการเงินของตนเอง	 บางคนวาง 

เป้าหมายทางการเงินที่จะสะสมเงินไว้เพื่อไปขอผู้หญิงแต่งงาน 

บางคนวางแผนเก็บเงินเพื่อให้ลูกได้เรียนในระดับสูง	 บางคนอยาก

จะมบ้ีานภายในอาย	ุ๓๕	เป็นต้น	หากท่านสมาชกิต้องการค�าแนะน�า

ทาง	สอ.ศธ.	ของเรายินดีให้ค�าปรึกษา	และขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

      

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง




