ช่วยออมช่วยประหยัด ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส สามัคคีมีน้ำ�ใจ ยึดมั่นใน สอ.ศธ.
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ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์

แถลง

กราบสวัสดีทา่ นสมาชิก สอ.ศธ. ทีเ่ คารพรักทุกทา่ นครับ
ส�ำหรับสาร สอ.ศธ. ฉบับนี้ เป็ นฉบับที่ ๓ แลว้ ครับ
อีกไมน่ านก็จะสิน้ ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ก�ำลังยา่ งเขา้ มา
สาร สอ.ศธ. ฉบับนีข้ อสง่ ทา้ ยปี เกา่ ตอ้ นรับปี ใหม่
ดว้ ยคอลัมภต์ อ่ ไปนีค้ รับ ความสัมพันธร์ ะหวา่ งสมเด็จเจา้ พระยา
บรมมหาศรีสรุ ยิ วงศก์ บั สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล,
สรรพคุณเครื่องเทศและสมุนไพรไทย (พริกขีห้ นู), ห่วงใย
สมาชิก : ให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอยา่ งมีความสุข, บอกกลา่ ว
เลา่ ความ, สมาชิกมอง สอ.ศธ. และ ช่วงหนาว...ทอ่ งเทีย่ ว
อินเดีย นมัสการพระมหาเจดียพ์ ุทธคยาหนึ่งในสีส่ ังเวชนีย
สถาน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการ
ด�ำเนินการของ สอ.ศธ. หวังเป็ นอยา่ งยิง่ วา่ สาร สอ.ศธ. ทัง้ ๓
ฉบับ คงจะเป็ นประโยชนส์ �ำหรับทา่ นสมาชิกทุกทา่ นครับ
		
กราบสวัสดีครับ
		
		
		

ส า ร บั ญ
สารประธานกรรมการ
๑
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ กับ
สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
๒-๓
ห่วงใยสมาชิก :
๔-๕
ให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข
บอกกล่าวเล่าความ
๖-๗
ช่วงหนาว...ท่องเที่ยวอินเดีย
๘-๙
สมาชิกมอง สอ.ศธ.
๑๐-๑๑
สรรพคุณเครื่องเทศและสมุนไพรไทย :
๑๒
พริกขี้หนู
ผู้จัดการพบสมาชิก

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์
ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

รายละเอียดของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว)
•
•
•
•
•

ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
จ�ำนวนเงินที่ขอเปิดบัญชีขั้นต�่ำ ๓๐,๐๐๐ บาท
สามารถถอนได้เดือนละ ๑ ครั้ง
การฝากแต่ละครั้งไม่ต�่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท
การคิดดอกเบี้ยจะค�ำนวณตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน
และทบต้นให้ปีละ ๒ ครั้ง สิ้นเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม
• กรณีที่สมาชิกขอปิดบัญชี สอ.ศธ.จะค�ำนวณดอกเบี้ยให้ 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

เจ้าของ : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
ที่ปรึกษา : จรูญ ชูลาภ พูลลาภ อินทรนัฏ เอนก ศรีสำ�ราญรุ่งเรือง
บรรณาธิการ : ไพเลิศ สุมานนท์
กองบรรณาธิการ : อนุทิน คำ�คม ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
วิมลรัตน์ ต้อยสำ�ราญ ฉันทนิช อัศวนนท์
พยงค์ สีเหลือง ยศพล เวณุโกเศศ
รูปเล่ม : อรุณ เที่ยงธรรม สุภกร ชาญศิริวิริยกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

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

สาร

ประธานกรรมการ
สวัสดีครับทา่ นสมาชิก สาร สอ.ศธ. ฉบับนีเ้ ป็ นฉบับสุดทา้ ย
ของปี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การด�ำเนินงานสหกรณเ์ รายังคง
มุง่ เนน้ ทีจ่ ะช่วยเหลือเกื้อกูลและน�ำสิง่ ดีๆ มาสูส่ มาชิกตามหลักการ
สหกรณ์ อุดมการณข์ องสหกรณ์ ดว้ ยความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจของ
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ ๓๕ ทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูจ้ ดั การ และเจา้ หนา้ ที่ น�ำพาให้สหกรณอ์ อมทรัพยข์ า้ ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ไดร้ บั เกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำนวน ๓ ประเภท ไดแ้ ก่
● สหกรณด
์ ีเดน่ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี
๒๕๕๗/๒๕๕๘ ประเภท สหกรณอ์ อมทรัพย์
● สหกรณท
์ ีม่ ีความเขม้ แข็งโดยผา่ นการประเมินตามเกณฑ์
ดีเดน่ แห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘
● ผา่ นเกณฑก
์ ารประเมินมาตรฐาน ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ในระดับ
"ดีเลิศ"
โดยเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ในฐานะตัวแทนของ
พวกเรา ผมและผูจ้ ดั การไดเ้ ขา้ รว่ มพิธรี บั มอบเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติ
สหกรณแ์ ละกลุม่ เกษตรกรประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก นายโอภาส
กลัน่ บุศย์ อธิบดีกรมสง่ เสริมสหกรณ์ ณ อาคารฝึ กอบรมสว่ นกลาง
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
ผมจึงขอให้สมาชิกทุกทา่ นไดร้ ว่ มยินดีกบั ความส�ำเร็จดังกลา่ ว เนื่องจาก
ทุกทา่ นมีสว่ นส�ำคัญกับรางวัลทีเ่ ราไดร้ ับในครัง้ นี้
ทา้ ยนี้ เนื่องในวารดิถีข้นึ ปี ใหม่ (สากล) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผมขอ
์ ัว่ สากลทีท
อาราธนาสิง่ ศักดิส์ ิทธิท
่ า่ นเคารพ ไดโ้ ปรดอภิบาล
คุม้ ครองให้ทา่ นและครอบครัวประสพแตค่ วามสุขความเจริญ
สุขภาพแข็งแรง สมหวังในสิง่ ทีพ
่ ึงปรารถนาทุกประการ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทา่ นทีใ่ ห้ความสนใจร่วมมือและ
สนับสนุนกิจการ สอ.ศธ. ของพวกเราดว้ ยดีตลอดมา
		
		
		
		

(นายจรูญ ชูลาภ)
ประธานกรรมการ
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เรื่องน่ารู้
ระหว่าง
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
กับ สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

ความสัมพันธ์

ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์*
สภาพการณ์ทางการเมืองในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔  ขุนนางตระกูล
บุนนาคถือได้ว่ามีบทบาทมากกว่าขุนนางในตระกูลอื่นๆ
ที่รับราชการในช่วงเวลานั้น  อีกทั้งยังมีบทบาทมากกว่า
เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในพระราชวงศ์  
ส่งผลให้กลุ่มอ�ำนาจทางการเมืองต่างๆ ที่ไม่ใช่ตระกูล
บุ น นาค  จึ ง มี ค วามเคลื อ บแคลงระแวงในอ� ำ นาจของ
ขุนนางตระกูลบุนนาค  โดยเฉพาะขุนนางผู้ที่มีบทบาท
อย่ า ง เจ้ า พระยาศรี สุ ริ ย วงศ์ (ช่ ว ง บุ น นาค) ๑ อาจ
คิดก่อการกบฏและยึดอ�ำนาจการปกครองได้   แม้แต่
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงมีต�ำแหน่ง
ทางการเมื อ งเป็ น อั น ดั บ ๒ รองจากพระบาทสมเด็ จ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
"กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)" พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)  และทรงมีพระราช
อ�ำนาจการบังคับบัญชาในฐานะ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ก็ยังทรงระแวงเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสะสม
ศาสตราวุธจ�ำนวนมาก  และเตรียมความพร้อมทางทหารในสังกัดของพระองค์อยูต่ ลอดเวลา ในขณะเดียวกันเจ้าพระยาศรีสรุ ยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค)
มีอำ� นาจการบังคับบัญชาเหล่าทหารทัง้ ปวงด้วยมีตำ� แหน่งทีส่ มุหพระกลาโหม อีกทั้งเป็นผู้อ�ำนวยการในการต่อเรือปืนที่เรียกว่าเรือ “กันโบต”
ขึ้น ๔ ล�ำ  ได้แก่ เรือปราบหมู่ปรปักษ์ เรือหาญหักศัตรู
เรือต่อสู้ไพรีรณ และเรือประจัญปัจจนึก และต่อเรือกลไฟ
ซึ่ ง ได้ แ ก่ เรื อ อรรคราชวรเดช และ เรื อ เขจรชลคดี
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในอ�ำนาจการทหารของทัง้ ๒ ฝ่าย
ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพระบาทสมเด็ จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค)  ในลักษณะการเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองและ
ทางการทหารที่มีความระแวงและระวังกันอยู่ในยุคสมัย
รัชกาลที่ ๔
ภายหลั ง พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกครั้ ง ที่ ๒
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๕)  
น�ำมาซึง่ ความขัดแย้ง ระหว่างวังหน้าและวังหลวงขึ้น ซึ่ง
แสดงถึงพระราชประสงค์ในการดึงพระราชอ�ำนาจกลับคืน
สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
และครัง้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือกรณี  “วิกฤตการณ์วังหน้า”
(ช่วง บุนนาค)
(วังหน้า)
* คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑
ตำ�แหน่งที่ท่านครองอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)
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แนวความคิดที่จะถอดวังหน้าพระองค์นี้ แล้วโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
พระอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกันทรงด�ำรงพระอิสริยยศวังหน้าแทน
หรื อ ยุ บ เลิ ก พระอิ ส ริ ย ยศวั ง หน้ า แต่ วั ง หน้ า พระองค์ นี้ ค ่ อ นข้ า ง
เก็บพระองค์ ไม่ทรงยุ่งเกี่ยวกับใครและทรงระมัดระวังพระองค์
เป็นอย่างมาก
เหตุการณ์ไฟไหม้ในเขตพระบรมมหาราชวังที่อยู่ติดกับ
เขตพระต�ำหนักของวังหน้า ตามโบราณราชประเพณี เป็นหน้าที่ของ
วังหน้าที่ต้องดับไฟ หากแต่สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
(วังหน้า) ทรงประชวรด้วยโรคไขข้อ (rhumatisme) ท�ำให้เสด็จ
พระด�ำเนินไม่สะดวกจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรยามของวังหน้า
ต้องไปดับเพลิง เมือ่ เพลิงสงบลงมีผคู้ อยสบโอกาสจะกล่าวโทษวังหน้า
ว่า สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า) ทรงส่งทหารมา
เพือ่ ยึดวังหลวงและเพือ่ จับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และได้ เ ห็ น ว่ า ทรงเสด็ จ ฯ ตรวจการณ์ ร อบพระบรมมหาราชวั ง
บนหลั ง ม้ า ทั้ ง ๆ ที่ พ ระองค์ ท รงขยั บ เขยื้ อ นร่ า งกายได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)๒ กลับพระนครเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในเรื่อง
ดังกล่าว
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมอบหมาย
ให้สมเด็จเจ้าพระยาฯ และเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ เป็นผู้แทนพระองค์
ในการเจรจาไกล่เกลีย่ ข้อขัดแย้ง  เพือ่ ให้วงั หน้าทรงสละพระอิสริยยศ
ทั้งปวง คงไว้แต่เบี้ยหวัดและความเป็น "พระองค์เจ้า" ของวังหน้า
การเจรจาประสบผลส�ำเร็จซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) กับ
วั ง หน้ า มี นั ย ส� ำ คั ญ แฝงอยู ่ แ ละเมื่ อ สมเด็ จ เจ้ า พระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) ถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ สมเด็จ
กรมพระราขวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า) แทบจะไม่มีบทบาทหรือ
ส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินจนกระทั่งเสด็จทิวงคต เมื่อ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๘  และทรงเป็นวังหน้าพระองค์สดุ ท้าย
ของราชจักรีวงศ์และประวัติศาสตร์ไทย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5)

จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ทอดพระเนตรในต่างประเทศ ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๑๕ พระองค์จึงมี
แนวทางที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสยามในหลายเรื่อง หากแต่ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากเหล่าเสนาบดี ขุนนางชัน้ ผูใ้ หญ่ ซึง่ ต้องปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ของตนหรือของกลุ่มตนไว้   ในทางกลับกันแนวทาง    
การปฏิรูปของพระองค์กลับได้รับการสนับสนุนจากขุนนางรุ่นใหม่  
ประกอบกับความคิดเห็นทางการเมืองในด้านการปฏิรูปที่ขัดแย้งกัน
ภายในตระกูลบุนนาค และการพ้นจากต�ำแหน่งผู้ส�ำเร็จราชการ  
ของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค) ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ส่งผล
ให้ฐานอ�ำนาจทางการเมืองของตระกูลบุนนาคอ่อนลง
ในเวลานั้ น พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
ไม่ทรงโปรดสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า) เพราะ
พระองค์ทรงเห็นว่าการได้มาซึง่ ต�ำแหน่งนีข้ ดั จากโบราณราชประเพณี
ที่ มี ม าแต่ เ ดิ ม และเหตุ ผ ลทางการเมื อ งอื่ น ๆ ในเวลานั้ น ทรงมี
เอกสารอ้างอิง

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, กษัตริย์วังหน้า พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊ค. ๒๕๕๖
ด�ำรงราชานุภาพ. สมเด็จฯ กรมพระยา. ต�ำนานวังหน้า. พิมพ์ครัง้ ที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์แสงดาว. ๒๕๕๓
ด�ำรงราชานุภาพ. สมเด็จฯ กรมพระยา. พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๕. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักพิมพ์มติชน. ๒๕๕๕
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม. ศรีสุริยวงศ์ (ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์เมื่อก่อนเป็นผู้ส�ำเร็จราชการ
และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เมื่อเป็นผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดิน ในตอนต้นรัชกาลที่ ๕).
พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ�ำกัด. ๒๕๕๗

๒

ตำ�แหน่งนี้ได้รับภายหลังพ้นจากการเป็นผู้สำ�เร็จราชการแผ่นดิน
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ห่วงใยสมาชิก
ยศพล เวณุโกเศศ

ใช้
ช
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ิ
หลังเกษียณ
อ ย่ า ง
มีความสุข
ชีวิตอายุหลัง ๖๐ ปี น่าจะเป็นวัย

ที่มีความสุข เพราะเป็นการปลดเปลื้องภารกิจ
และความรับผิดชอบอันหนักอึง้ ออกจากบ่า แต่
โดยแท้จริงแล้วผู้เกษียณอายุ จ�ำนวนไม่น้อยที่
ต้องออกจากสังคม ออกจากสิง่ แวดล้อมทีค่ นุ้ ชิน
มาหลายสิ บ ปี ไม่ ว ่ า จะเป็ น สถานที่ ท� ำ งาน
เพื่อนฝูง ฯลฯ อาจจะเกิดความเหงา เศร้าซึม
รู้สึกตัวเองไร้ค่าหรือไม่ได้รับการยอมรับเหมือน
อย่างเคย หรือบางคนเกิดเสียดายอ�ำนาจ ความ
สะดวกสบายที่ เ คยได้ รั บ จนเกิ ด ปั ญ หาทาง
สุขภาพทั้งกายและใจ กลายเป็นคนขาดความ
สุ ข หรื อ อายุ สั้ น ได้ ใ นที่ สุ ด การเกษี ย ณเป็ น
วิกฤตการณ์อย่างหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคน
ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การวางแผนชีวิต
ในวัยหลังเกษียณจึงมีความจ�ำเป็นและมีความ
ส�ำคัญ การวางแผนที่ดีจะเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่มี
ความสุข มีอายุยาวนานอย่างมีคุณภาพ และ
ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงสุด เมือ่ คนเรา
เกษียณแล้ว ถือเป็นโอกาสใหม่อีกครั้งที่จะได้
เปลี่ยนบทบาทของชีวิต หรือเริ่มชีวิตใหม่ตาม
ที่ตนปรารถนาได้

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาถือว่า
เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของระบบ
ราชการไทย และยังมีผลท�ำให้พี่ๆ สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ของเรา ทีเ่ กิด ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๙๘ เกษียณอายุราชการไป คงจะต้องท�ำการ
ปรับตัวและเตรียมตัว หรือถึงขั้นต้องวางแผนการ
ด�ำรงชีวติ หลังเกษียณกันเลยนะครับ ด้วยความเป็น
ห่วงเป็นใยพีๆ่ สมาชิกของเราทีเ่ กษียณไปหลายปีแล้ว
หรือที่จะเพิ่งเกษียณไปหมาดๆ เมื่อ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านนี้เอง ผมขอน�ำเสนอแนวทาง
การใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขว่าควรจะ
ท�ำอย่างไร

กล่าวกันว่า อันตราย ๓ ประการของผู้เกษียณอายุ คือ ความ
กลัวปัญหาความเสื่อมโทรมใน ๓ ด้าน คือ  ๑. ด้านสุขภาพอนามัย
๒. ด้านสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ  ๓. ด้านสังคม เราควรเตรียมตัว
ดังนี้
๑. ดานสุขภาพ
ด  า นสุ ข ภาพนั้ น นั บ ว  า มี ค วามสํ า คั ญ ต  อ คนวั ย เกษี ย ณ
เป  น อย  า งมาก คนวั ย เกษี ย ณควรดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองอย า ง
สม�ำ่ เสมอ มีสขุ ลักษณะประจาํ ตนทีด่ ี เขา รับการรักษาตัวเมือ่ เจ็บปวย
มีกิจกรรมทํางานตลอดเวลาจะ ทําใหชีวิตมีความยืนยาวขึ้น เพราะ
กิจกรรมทําใหมีความสุข
การออกกําลังกายก็เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยเพิ่มความ
สามารถและความสมบูรณใ หก บั ผูเ กษียณ กระตุน ใหม กี ารเคลือ่ นไหว
ออกแรงใชพลังงาน กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย
แตสาํ คัญก็คอื การออกกําลังกาย ตามความสามารถของตนการดํารง
ชีวติ ของคนวัยเกษียณ นอกจากทีก่ ลา วมาแลว จะตอ งพยายามพัฒนา
ความรูในเรื่องตางๆ ในชีวิตประจําวันตลอดเวลา ไมวาจะเปนการ
อา นหนังสือ การดูโทรทัศน การติดตามสถานการณข า วสาร ตา งๆ เปนวิ
ทยากรบรรยายในหนว ยงานตา งๆ จะทาํ ใหม คี วามรูท้ ที่ นั สมัย รูส ภาพ
ของสังคม สิง่ แวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทําใหสามารถจัดการกับชีวติ
ในบั้นปลายไดอยางมีความสุข
นอกจากสุ ข ภาพทางกายแล  ว จะต  อ งให  ค วามสํ า คั ญ
กับสุขภาพจิตดวย ตองสรางความตระหนักถึง ความรูสึกใกลชิด
สนิทสนมกับบุคคลในครอบครัว เพือ่ นๆ หรือกลุม คนในสังคมของตน
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การชวยเหลือคนในกลุม ทําใหคลายเหงา ไมตองอยู
โดดเดี่ยว ทําใหสุขภาพจิตดีขึ้น การดูแลครอบครัวทาง
ดานการจัดสิ่งแวดลอมก็มีความสําคัญกับคน วัยเกษียณ
ไมวาจะเปนทางดานที่พักอาศัย อาหาร น�้ำดื่ม น�้ำใช
และขยะมูลฝอย การสรางสุขภาพจิตใหปลอดโปรง มอง
โลกในแงดียอมนําความสุขมาใหผูที่เกษียณอายุ
๒. ดานเศรษฐกิจ (คาใชจาย)
ด  า นเศรษฐกิ จ หรื อ ค า ใช จ  า ยนั บ ว า มี ค วาม
สําคัญไมน อ ย เพราะหากวาเรามีรายไดทลี่ ดลง แตรายจา ย
ยังคงทีห่ รืออาจมีมากกวา เดิม เราไมม กี ารเตรียมการไวใหดี
ก็อาจจะเกิดความเดือดรอนรําคาญพาลไปกระทบถึงเรือ่ ง
อื่นๆ ไปดวย ตัวอย่างเช่น เงินเดือนรายได้ก่อนเกษียณ
๕๐,๐๐๐ บาท เมือ่ เกษียณวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว
สมมติมอี ายุราชการ ๓๐ ปี ถ้าคิดบ�ำนาญระบบเดิมทีไ่ ม่ใช่
กบข. จะเหลือเงินเดือนบ�ำนาญประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
แต่ ถ ้ า คิ ด แบบ กบข. จะเหลื อ เงิ น บ� ำ นาญรายเดื อ น
ประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท จะเห็นว่า เงินเดือนเราหายไป
ร้อยละ ๔๐ ถึง ๕๐ กว่า ดังนั้นเราจะตองมีการวางแผน
การใชเงินไวลวงหนา ดูรายรับรายจายใหสมดุลกัน รูจัก
ทาํ บัญชีควบคุมรายจา ย ใหอ ยูใ นวงเงินทีก่ าํ หนด ตอ งรูจ กั
ประหยัด ไมฟุมเฟอยหรือจายสิ่งของที่ไมจําเปน เชน
เสื้อผา เครื่องสําอาง อาหารบางชนิด เหลา บุหรี่ หรือการ
เที่ยวสถานเริงรมย เปนตน หากมีภาระครอบครัว เชน
ตองสงเสียลูกที่ยังเล็ก ตองผอนบาน ตองผอนรถ ส่งหนี้
สหกรณ์ฯ หุ้นสหกรณ์รายเดือน ควรมีการวางแผนการ
ใชเงินให้เกิดความสมดุลกอนวัยเกษียณ เพื่อมิใหเกิด
ความเครียดจนกลายเปนปญหาครอบครัวภายหลัง
๓. ดานสังคม
ผูเกษียณอายุไมควรแยกตัวออกจาก
สังคม หรือเก็บตัวเงียบอยูแ ตในบาน ควรออกไป
คบหาสมาคมกับเพื่อนฝูง และนัดสังสรรคกัน
บา ง เพือ่ ใหช วี ติ สดชืน่ ไมเ หีย่ วเฉา บางครัง้ อาจ
จะตอ งหางานอดิเรกทาํ หรือเคยฝน วา อยากทาํ
อะไรแลว ยังไมไ ดท าํ ก็นาํ กลับมาฟน ฟูมาทําใหม 
เช น อยากหั ด เต น รํ า ก็ เ ต น รํ า อยากเรี ย น
คอมพิวเตอรก็ไปเรียนเพิ่มเติม อยากศึกษา
วิชาโหราศาสตร ก็ไปเรียนหาความรูเพิ่มเติม
จะไดมีงานทํามีเพื่อนฝูง หรือทําธุรกิจที่ไม
หวือหวาเกินกําลังตัวเอง การดํารงชีวิตกับ

ครอบครัวก็สาํ คัญ ตองสามารถดํารงชีวิตรวมกับคนอืน่ ได 
โดยเฉพาะคนหนุ  ม สาว อย  า ทํ า ตั ว เป  น ผู  ยิ่ ง ใหญ  ใ น
ครอบครัวหรือหมูคณะ อยาชอบยุงกับคนอื่น ถาไมไดรับ
การขอรอง อยาใชความแกเปนขออางที่จะรับสิทธิพิเศษ
อยาพูดมาก อยาพลามแตอดีต อยาเรียกรองความสนใจ
ตลอดเวลา อยาจูจี้ขี้บน การปฏิบัติตนในวัยเกษียณนั้น
ควรใชเวลาใหเกิดประโยชนกับคูครองและครอบครั ว
ตนเอง ควรประพฤติปฏิบตั ติ นเปนตัวอยางทีด่ ใี นครอบครัว
ควรตั้งตนอยูในความถูกตอง มีศีล มีธรรม ควรใหผูอื่น
ใหความเคารพดวยความสนิทใจ
การดํารงชีวิตในวัยเกษียณ จําตองมีการวางแผน
คนสวนใหญไ มไ ดวางแผนในอนาคต และไมไ ด ตั้ง จุ ด
มุง หมายทีจ่ ะทาํ อะไรใหส าํ เร็จ แตม งุ จะดาํ เนินชีวติ ไปวันๆ
ตองการพักผอน และบุตรหลานไมตองการใหทํางาน แต
การดํารงชีวิตในบั้นปลายเชนนี้ตองมีความเพลิดเพลินมี
กิจกรรมรว มกับสังคมตามสภาพของรา งกาย การวางแผน
จึ ง เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ไม ว  า จะเป น การวางแผนทางด า น
การเงิน การวางแผนดา นสุขภาพทัง้ ทางรา งกายและจิตใจ
การวางแผนการทองเที่ยว หรือการวางแผนดานอื่นๆ
นับวามีความสําคัญตอการดํารงชีวติ ของคนในวัยเกษียณ
ทั้งสิ้น คนที่วางแผนชีวิตหลังเกษียณไวอยางรอบคอบ
ทํ า ให  ชี วิ ต ไม  ส ะดุ ด ไม  เ ป  น ภาระลู ก หลาน คิ ด ดี ๆ กั น
อย่างนีแ้ ล้ว ถ้าพีๆ่ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีเ่ กษียณแล้วท่านใด
ยั ง ไม่ คิ ด วางแผนให้ รี บ คิ ด และด� ำ เนิ น การเลยนะครั บ
ด้วยความรักและห่วงใยครับ
อ้างอิงจาก http://www.kroobannok.com
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านประชาสัมพันธ์เป็นงานส�ำคัญที่จะบอกเล่ากล่าวถึง
หรือสือ่ ความให้รถู้ งึ การบริหารงานในองค์กร องค์กรของเราก็คอื สหกรณ์
ออมทรัพย์ (ของ) ข้าราชการ และครูในกระทรวงศึกษาธิการ อันมีผู้
เกี่ยวข้อง คือ สมาชิก (ท่าน)  กับผู้ท�ำงานในองค์กรหรือ เจ้าหน้าที่  ผู้เป็น
มือ เป็นปาก เป็นผู้คอยช่วยเหลือท่านเมื่อท่านอยากรู้ หรือสหกรณ์ฯ  
อยากบอกให้ ท ่ า นรู ้ เพื่ อ ให้ รู ้ แ ละเข้ า ใจตรงกั น เราเรี ย กว่ า “การ
ประชาสัมพันธ์” แต่ก่อนไม่มีผู้เห็นความส�ำคัญด้านประชาสัมพันธ์
เท่าใดนัก เพราะประชาชนของเรามีไม่มาก ผูเ้ ขียนยังเคยร้องเพลงๆ หนึง่
มีค�ำว่า “สิบแปดล้าน (คน) ภาคภูมิในใจชาติไทยชโย” หมู่บ้านหนึ่งๆ มี
เพียงสิบยี่สิบไม่เกินห้าสิบหลังคาเรือน จึงอาศัยศาลาวัดประจ�ำหมู่บ้าน
ตีฆ้องของวัดให้มารวมกันแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่จะให้ลูกบ้านรู้ เชื่อว่า
สมาชิกของเราไม่น้อยที่เคยร้องเพลง “พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ใหญ่ลีตีกลอง
ประชุม ชาวบ้านต่างมาชุมนุม มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลี
จะขอกล่าว ถึงเรือ่ งราวทีไ่ ปประชุมมา ทางการ (ส่วนราชการ) เขาสัง่ มาว่า
ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ด และสุกร ฝ่ายตาสีหัวคลอน (คงแก่มากๆ) ถามว่าสุกร
นั้นคืออะไร ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด ..." จนจบ เนื้อหาของเพลงสะท้อน
ถึงการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง เพราะทางการไม่สามารถให้ชาวบ้าน
ทิ้งงานท�ำไร่ท�ำนาเพื่อไปประชุม ให้ส่งไปเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน แล้วให้ผู้ใหญ่
บ้าน ถ่ายทอดสาระต่อไปยังลูกบ้าน อย่างนี้เรียกว่าสื่อสารทางเดียว คือ
การบอกเล่า ตาสีถามว่าสุกรคืออะไร อย่างนี้เรียกว่าการสื่อสารสองทาง
คือ มีการถาม การบอกเล่า (ตอบ)
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นี่แหละคนอยากรวยมากรวยเร็วมาเจอกันก็เกิดอาเพท
เช่นนี้แล สหกรณ์ของเราไม่ได้มีนโยบายอยากรวยเร็ว
อยากรวยมาก แต่ของเราถือนโยบายว่ารวยอย่างมีเหตุผล  
น่าจะภูมิใจนะ ที่พวกเรามีความพอเพียงแบบนี้   มิเช่น
ป่านนี้พวกเราคงต้องไปเยี่ยมผู้จัดการถึงเรือนจ�ำพิเศษ
กรุงเทพกันเป็นเทือก แต่ทกุ วันนีผ้ จู้ ดั การหน้าตายิม้ แย้ม
แจ่มใส (หนุ่มขึ้นทุกวัน) ถามว่ากินอะไร ท่านตอบว่า
“พอใจที่สมาชิกเราไม่โลภ และรักลุงตู่จึงปรับตัวตาม
Slogan ว่า มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ท�ำให้ผมมีก�ำลังใจท�ำงาน
ปลุกปลอบเจ้าหน้าที่ให้รักองค์กรและสมาชิกให้มากขึ้น
เพื่ อ ฝากอนาคตทางการเงิ น ไว้ กั บ สหกรณ์ ฯ ของเรา
ตลอดไป”
อนึง่ การกุศลต่างๆ ไม่วา่ ทอดผ้าป่า กฐินสามัคคี
การจัดสวนถวายเป็นกุศลแก่พุทธมณฑล การปล่อยเต่า
การท�ำการกุศลตามสถานที่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
ถื อ ว่ า สมาชิ ก ได้ ท� ำ ร่ ว มกั น ทุ ก ที่ ทุ ก ครั้ ง เพราะเงิ น
ส่วนหนึง่ ได้มาจากการบริหารจัดการขององค์กร บุญกุศล
ทั้งหลายจึงไปถึงผู้รับไม่รู้ตัว ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงถือ
โอกาสนี้กราบเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่าน เมื่อเห็นรูปที่
ลงไว้ในสาร สอ.ศธ. ขอท่านได้รับรู้ว่าท่านก็มีส่วนร่วม
ภาพตนประกอบกิจกรรมนัน้ ถือเป็นงานในหน้าทีซ่ งึ่ รับใช้
ไปท�ำงานแทนท่านนั่นเอง อย่างน้อยท่านก็จะได้รับรู้
รับทราบผู้ที่ท่านเลือกเป็นตัวแทนก็ไปท�ำงานแทนท่าน
จริงๆ สบายใจได้

มาบัดนี้ประชากรมีกว่าหกสิบล้านคน คงใช้วิธี
เดิมๆ ไม่ได้ จึงมีการพัฒนาตั้งแต่การอ่านหนังสือ (การ
ศึกษา) คนมีความรู้เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นพิมพ์แล้วโรเนียว  
ขอเน้นว่าโรเนียวจริงๆ แจกจ่ายไปให้แต่ละบ้านอ่าน ถ้า
อ่านไม่ออกก็ยังให้ลูกหลานอ่านให้ฟังได้อีก ถ้าไม่เข้าใจ
ก็ไปถามเพื่อนบ้าน เกิดการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างผู้รับ
ข่าวสารด้วยกันเกิดเป็นความคิดต่างๆ ตามมา ปัจจุบัน
เป็นยุคโลกาภิวตั น์ไม่ใช่ยคุ พัฒนาธรรมดาแล้ว เพราะเรา
ใช้สมองกล (computer) เข้ามาช่วยบอกกล่าวกันได้
รวดเร็ว กว้างไกลมากขึ้น จนติดเบรกไม่ทัน เราก็เรียก
มันว่า คลิปหลุด อะไรๆ ท�ำนองนี้ จนกระทั่งมาถึงค�ำว่า
Single gateway ที่ก�ำลังเป็นปัญหาของชาติอยู่ทุกวันนี้  
ผู้เขียนคงไม่กล้าอธิบายต่อเพราะยังไม่มีข้อสรุป เดี๋ยว
นายกฯ (ลุงตู่) จะดุเอา
				
ความจ�ำเป็นในเรื่องการพูดคุยเพื่อให้รู้เรื่อง
จึงต้องใช้สื่อที่เป็นเอกสารหลักฐานขององค์กร คือ สาร
สอ.ศธ. ที่ท่านได้รับอยู่ปีละ ๓ ฉบับ (๔ เดือน ๑ ฉบับ)
และเกิดเป็นการสื่อสารสองทางแล้วนะ เพราะมีสมาชิก
หลายๆ ท่านตอบปัญหาและให้ขอ้ คิดเกีย่ วกับสือ่ ของเรา
มาเรื่อยๆ จนกระทั่งเราอาจจะเปิดคอลัมน์ท่านถามเรา
ตอบ และอาจเพิ่มจ�ำนวนหรือเวลาผลิตสาร สอ.ศธ. ให้
ถีข่ นึ้ เป็น ๔-๕-๖ ฉบับต่อปีเชียวนะ (ชักจะฮึกเหิม) เพราะ
สมาชิกสนใจมากขึน้ ๆ แต่เราก็ตอ้ งคงคุณภาพด้านวัสดุไว้
อย่างเดิม เพราะการท�ำสารออกมาดีทำ� ให้นา่ จับต้องแล้ว
เปิดดูแล้วชอบ เปรียบกับหญิงสาวที่แต่งกายดีสวยงาม
ก็มคี นอยากรูจ้ กั ฉันใดก็ฉนั นัน้ นอกจากนัน้ การพิมพ์ตอ้ ง
ใช้กระดาษเนือ้ ดี เพราะถ้ากระดาษไม่ดโี รงพิมพ์เขาพิมพ์
ภาพให้เราไม่ได้ (นี่คือความจ�ำเป็น) ผู้เขียนเคยท�ำต�ำรา
เพื่อปรับเป็นอาจารย์ ๓ ระดับ ๗-๘ และระดับ ๙ จึงมี
ประสบการณ์เรือ่ งนีด้ ี (มาก) แม้เราลดคุณภาพวัสดุลงมา
เพิ่มเป็นเงินเฉลี่ยคืนก็คงได้รับเพิ่มไม่เกินคนละ ๒๕-๖๐
สตางค์ ดังนัน้ สารออกมาดียอ่ มบ่งบอกถึงสถานะการเงิน
ขององค์กรว่าแข็งแรง มัน่ คง และยัง่ ยืนแน่ๆ คงไม่เหมือน
สหกรณ์บางแห่งที่คดโกงกัน ห้าพัน-หกพันล้าน ซึ่งก�ำลัง
เป็นคดีออ้ื ฉาวในสือ่ สาธารณะทุกวันนี้ (ยังไม่จบคดีนะคะ)
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หนึ่งในสี่สังเวชนียสถาน

ประเทศอินเดีย หรือชือ่ ทางการว่า สาธารณรัฐ

ดร.เจริญ ภูวิจิตร์ ๑

สังเวชนียสถาน แปลว่า สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่ง
อินเดีย (Republic of India) แดนดินถิ่นภารตดินแดน ความสั ง เวช เป็ น ค� ำ ที่ ใ ช้ เ รี ย กสถานที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
แห่งปรัชญา แหล่งก�ำเนิดของหลายศาสนา หนึ่งในนั้น คือ พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ สังเวชนียสถาน หมายถึง สถานที่
ศาสนาพุทธ ตัง้ อยูใ่ นทวีปเอเชียใต้มปี ระชากรมากเป็นอันดับ ทีท่ ำ� ให้เกิดความรูส้ กึ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มชืน่
ที่ ส องของโลกจ� ำ นวน ๑,๒๖๓,๗๐๐,๐๐๐คน คิ ด เป็ น เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะท�ำความดี เมื่อได้ไปพบเห็น
ร้อยละ ๑๗.๓๖ ของประชากรโลก รองจากประเทศจีนซึ่ง สังเวชนียสถาน มี ๔ แห่ง คือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้
มีจ�ำนวนมากถึง ๑,๓๗๔,๘๖๐,๐๐๐ คน (ยังไม่นับรวม สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน สังเวชนียเขตปกครองพิเศษ) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๙ ของประชากร สถาน ๔ แห่งนี้ เป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไป
แสวงบุญเพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติอันจัก
โลก (ข้อมูล ณ ๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๕)๒ ประเทศอินเดีย
น�ำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ และจาก
เป็นประเทศทีม่ รี ปู แบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เนื้อความในมหาปรินิพพานสูตร๓ แสดงให้เห็นว่าสังเวชนียที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มีประธานาธิบดีเป็นประมุข สถาน ทั้ ง สี่ นี้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น โดยค�ำ แนะน� ำ ของพระพุ ท ธองค์
และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น�ำฝ่ายบริหาร มีภาษาพูดมากกว่า   ที่ได้ตรัสว่า ผู้ใดระลึกถึงพระองค์พึงจาริกไปยังสังเวชนีย๘๐๐ ภาษาโดยประมาณ และหากกล่าวถึงด้านเศรษฐกิจ สถานทั้งสี่นี้
แล้ ว อิ น เดี ย มี อ� ำ นาจการซื้ อ มากเป็ น อั น ดั บ ที่ สี่ ข องโลก
ปัจจุบันการเดินทางไปจาริกแสวงบุญยังสังเวชนียเกริ่นน�ำมาพอควรแล้ว   แต่ใคร่จะน�ำท่านสมาชิก สอ. ศธ. สถานทั้งสี่ในอินเดียช่วงฤดูหนาวนี้มีความสะดวกสบาย มี
ไปสัมผัสกับประเทศอินเดียกับผู้เขียนในช่วงหน้าหนาวนี้
เที่ยวบินที่บินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่เมืองพุทธคยา
ฤดู ห นาวในอิ น เดี ย จะอยู ่ ใ นช่ ว งระหว่ า งเดื อ น บริการโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (Thai Airway Airline)
ตุลาคม–มีนาคม ของทุกปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๐-๑๗ ใช้เวลาโดยประมาณ ๔ ชั่วโมง ไม่มากไม่น้อยเกินไปส�ำหรับ
องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต�่ำสุดประมาณ (ลบ) - ๓ องศา ๑
ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ จาก Jawaharlal Nehru University, New Dlhi, India
เซลเซี ย ส จะมี เ ฉพาะในบางเมื อ งเท่ า นั้ น โดยมากจะอยู ่ ๒ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, https://th.wikipedia.org/wiki/
รัฐต่างๆ ทางตอนเหนือของอินเดีย และในช่วงฤดูหนาวนี้ ๓ มหาปรินิพพานสูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้วยมหาปรินิพพาน หมายถึง การ
ดับขันธ์ของพระพุทธเจ้าซึง่ เป็นเหตุการณ์ทสี่ �ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับพุทธศาสนิกชน
จะมี พุ ท ธศาสนิ ก ชนจากทั่ ว โลกเดิ น ทางมุ ่ ง สู ่ อิ น เดี ย เพื่ อ
ทัง้ หลาย พระสูตรนีเ้ ป็นบันทึกประมวลล�ำดับเหตุการณ์และพระธรรมเทศนา
ในขบวนเสด็ จ จาริ ก แสดงธรรมครั้ ง สุ ด ท้ า ยของพระพุ ท ธเจ้ า ตลอดจน
การจาริกแสวงบุญยังสังเวชนียสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เหตุการณ์ในวันเสด็จดับขันธปรินพิ พาน การถวายพระเพลิง การแจกพระบรม
พุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้มีศรัทธามั่นคงได้เดินทางมาจาริก
สารีริกธาตุ และการสร้างพระสถูป สันนิษฐานกันว่า พระสูตรนี้ พระธรรม
สังคาหกาจารย์ ครั้งปฐมสังคายนาจัดท�ำขึ้น นับเป็นพระสูตรที่ยาวที่สุด
แสวงบุญยังสังเวชนียสถานกันอย่างมากมายต่อเนื่องทุกปี
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นักแสวงบุญที่มากด้วยขันติธรรม ณ เมืองพุทธคยาท่านจะ
ได้ชื่นชมเที่ยวชมพระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า โอกาสของท่านกับการได้นมัสการต้น
พระศรีมหาโพธิ์และพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปาง
มารวิชัยที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีด�ำอายุกว่า ๑,๔๐๐ ปี
และด้วยโอกาสอันเป็นมงคลมหากุศลของผู้จาริก
แสวงบุญ การได้มีโอกาสนั่งสมาธิเจริญภาวนาจิต ณ ใต้ต้น
พระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้ เป็นมหาบุญอย่างยิ่งที่จะตราตรึง
สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านได้ดีทีเดียว หากท่าน
เดินทางมาในช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวของช่วงปีเก่า ๒๕๕๘
และเข้าสู่คืนวันใหม่ของปี ๒๕๕๙ ท่านก็จะมีโอกาสได้
สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดไทยที่มีอยู่หลายวัดในเมืองพุทธคยา
เช่น วัดไทยพุทธคยา (วัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย)
วัดป่าพุทธคยาวัดเนรัญชราวาส วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา
วัดป่ามุจลินท์วิหารวัดเมตตาพุทธาราม วัดปากน�้ำอินเดีย
วัดพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร และ วัดพุทธสิกขาลัย เป็นต้น
โดยเฉพาะวัดไทยพุทธคยา และ วัดป่าพุทธคยา ซึ่งตั้งอยู่
ไม่ไกลจากพระมหาเจดีย์พุทธคยา สามารถเดินไปเคารพ
สักการะ ได้เลยหรือจะใช้บริการสามล้อเครือ่ ง (ทีอ่ นิ เดียเรียก
ว่า ออโต้รกิ ชอว์) หรือ สามล้อปัน่ (ริกชอว์) ก็ได้ ราคาไม่แพง
ต่ อ รองราคาได้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ความพอใจของทั้ ง คนขั บ และ
ผู้ใช้บริการ
ในช่วงระยะเวลาปลายปีเก่าและขึน้ ต้นปีใหม่ของทุกปี
ณ พุทธคยาจะคราคร�่ำไปด้วยมหาพุทธศานิกชนทั่วโลก ทั้ง
ฝัง่ เอเชียและยุโรปทีเ่ ลือ่ มใสศรัทธาในพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
เหล่าพระธิเบตที่มีรูปแบบการเคารพองค์พระมหาเจดีย์
พุทธคยาอันโดดเด่น เรียกว่า การกราบแบบอัษฏางค์ประดิษฐ์
เป็นท่ากราบแบบนอนราบไปทั้งตัวตามแบบฉบับของชาว
ธิเบต โดยให้สว่ นส�ำคัญของร่างกายแปดส่วน ได้แก่ มือทัง้ สอง
เข่าทั้งสอง เท้าทั้งสอง ล�ำตัว และหน้าผาก สัมผัสกับพื้นดิน
การกราบสักการะแบบอัษฏางค์ประดิษฐ์ หรือ ซากเซล ใน
ภาษาธิเบต มีความหมาย โดยค�ำว่า ซาก (Chag) หมายถึง
กายศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ วาจาศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และจิ ต ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของ
พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ส่วนค�ำว่า เซล (Tsel)
หมายถึง การที่เราอุทิศตนอย่างจริงจังและจริงใจที่จะก้าว
ตามรอยพระพุทธบาทบนหนทางอันถูกต้อง มุ่งสู่การบรรลุ

เป็นพระโพธิสตั ตหรือพระพุทธิเจ้า ทีส่ ำ� คัญ
การที่ท่านได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
บรรยากาศการจาริ ก แสวงบุ ญ ของ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว โลก ทั้ ง ที่ เ ป็ น
นักบวช พระ ภิกษุณี ฆารวาส และ
นักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญ จะเป็น
ความรูส้ กึ ของความตืน่ ตา ตื่น
ใจเป็นความยิง่ ใหญ่ของพุทธ
ศาสนา ที่เป็นศาสนาหลัก
แ ล ะ สั ญ ลั ก ษ ณ ์ ข อ ง
ประเทศไทยหนึ่ ง ใน
กลุม่ ประเทศสมาชิก
อาเซียน
ท้ายนี้หวังว่าท่านสมาชิก สอ.ศธ. คงได้รบั ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์บา้ งไม่มากก็นอ้ ยกับการ จะเดินทางไปท่องเทีย่ ว
อินเดียในช่วงหน้าหนาวนี้ โดยเฉพาะการได้มีโอกาสไป
นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ พุทธคยา เมืองคยา
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวชม
รูปแบบและศิลปะของวัดในพุทธศาสนาที่หลากหลาย ของ
หลายประเทศ อาทิ วัดญี่ปุ่น วัดพม่า วัดธิเบต วัดเขมร
วัดเวียดนาม และวัดภูฏาน เป็นต้น ส่วนวัดไทยนัน้ ถือว่าท่าน
ในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทยคุ้นเคยอยู่แล้ว หากท่านมา
ท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญแบบกรุ๊ปทัวร์มีไกด์ไทยน�ำเที่ยว
รับผิดชอบ วางแผนการเดินทางให้ และมีการประสานการ
เดินทางกับไกด์ทอ้ งถิน่ (Local Guide) เรือ่ งอาหารและทีพ่ กั
ก็ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เพราะมีการวางแผนการเดินทางมา
ก่อนแล้ว พร้อมกับไกด์ไทยทีไ่ ด้จดั เตรียมอาหารแห้งบางส่วน
พร้อมน�ำ้ ปลาพริกไว้คอยบริการลูกทัวร์ไทยกรณีไม่มกั คุน้ กับ
รสชาติอาหารบางอย่างของโรงแรมหรือร้านอาหารในอินเดีย
ส่วนหากท่านเลือกเดินทางไปจาริกแสวงบุญแบบส่วนตัว
(Private) เรื่องที่พักหากเลือกที่จะพักวัดไทยที่พุทธคยาก็ได้
แต่ขอให้ประสานติดต่อมายังวัดทีต่ อ้ งการพักค้างคืนก่อนนะครับ
ว่าจะมีหอ้ งว่างรอรับท่านกับเพือ่ นร่วมทริป (Trip) แสวงบุญ
หรือเปล่า เพือ่ ความมัน่ ใจของท่านก่อนจะออกเดินทางมายัง
ถิ่นพุทธธรรมพุทธคยาสังเวชนียสถาน ส่วนสังเวชนียสถาน
อีก ๓ แห่ง ขอเป็นโอกาสหน้านะครับที่จะน�ำเสนอท่าน
สมาชิกได้รับทราบต่อไป ดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจให้
แข็งแรงสมบูรณ์ถว้ นหน้ากันนะครับ การไม่มโี รคเป็นลาภอัน
ประเสริฐ และหากสนใจการท่องเทีย่ วไปยังแหล่งพุทธธรรม
สอ.ศธ. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ค�ำปรึกษา ทั้งด้านการเงิน
และการเดินทาง
			
สวัสดีครับ
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ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน - ธํนวาคม ๒๕๕๘
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“...สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีประโยชน์อย่างยิง
่ ส�ำหรับผูท
้ ป
ี่ ระสงค์
จะออมทรัพย์ จะมีประโยชน์มากส�ำหรับผูก
้ ท
ู้ ก
ี่ ไู้ ปท�ำประโยชน์ แต่จะมีโทษ
กับผู้ที่กู้ไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย...”

สาร สอ.ศธ. ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือนกันยายน ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปีนี้ ได้รับเกียรติ
จากจากสมาชิก ๒ ท่าน ในการเสนอมุมมองและความรู้สึก
ส่ ว นตั ว ที่ มี ต ่ อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการของพวกเรา
สมาชิ ก ท่ า นแรก รศ.ดร.กฤตยา   อารยะศิ ริ
ข้าราชการบ�ำนาญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด หมายเลข ๑๙๖๘๒ พูดคุยกับผู้เขียนถึงการด�ำเนิน
กิจการ สอ.ศธ. ด้วยสีหน้าและแววตาเปือ้ นรอยยิม้ ตลอดเวลา
ท่านบอกเราว่า
“...รู้สึกชื่นชมและเป็นที่น่ายินดี ที่ สอ.ศธ. ด�ำเนิน
กิจการมาครบรอบ ๓๘ ปี ในปีนี้ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่มวล
สมาชิกหลายหมื่นคน มีการด�ำเนินงานที่มั่นคง แข็งแรงและ
เจริญก้าวหน้าเป็นทีย่ อมรับตลอดมา รวมถึงมีสมาชิกร่วมแรง
ร่วมใจในการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยมี
การเลื อ กตั้ ง สรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี
คุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มาเป็นคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ และคณะผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประกอบกับ
มีฝ่ายบริหารจัดการสหกรณ์ที่น�ำทีมโดยผู้จัดการสหกรณ์
จนส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ
อาทิ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับ
จั ง หวั ด ประเภทสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ทั่ ว ไป ประจ�ำปี
๒๕๕๗/๒๕๕๘ ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ประจ�ำปี
๒๕๕๘ ในระดับดีเลิศ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�ำนักงานส่ง
เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ เป็นต้น...”

วิมลรัตน์ ต้อยส�ำราญ

ที่กล่าวมาข้างต้น...เป็นความรู้สึกชื่นชมและยินดี
ของสมาชิกคนหนึ่งที่พรั่งพรูต่อ สอ.ศธ.  ของพวกเราส�ำหรับ
ความพึงพอใจในด้านบริการต่างๆ ท่านบอกเราว่า “...มีความ
พึงพอใจในการให้บริการด้านสินเชือ่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ไม่วา่ จะเป็นการกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉินหรือเงินกูส้ ามัญ จะคิดอัตรา
ดอกเบี้ ย ที่ ต�่ำ กว่ า สถาบั นการเงิ นอื่ นๆ เป็ นธรรมและได้
เงินปันผลเฉลี่ยคืนประจ�ำปี อีกทั้งการให้สมาชิกฝากเงิน
ประเภทต่างๆ ด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าสถาบันการเงินอืน่
โดยไม่ต้องเสียภาษีในดอกเบี้ยที่ได้รับ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออมทรัพย์ที่มีผลตอบแทน และอีกหนึ่งความพึงพอใจ
ของสมาชิกที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลย นั่นก็คือ...กิจกรรมการ
ให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมสันทนาการ
การทัศนศึกษา การให้ความรู้ ฝึกอบรมทักษะอาชีพ นั่นเอง
ซึง่ กิจกรรมส่วนนี้ เสียงสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละร้อย
อาจพูดได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ สมาชิกบางท่าน
น�ำประสบการณ์ ทั ก ษะอาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ ไปต่ อ ยอดเพื่ อ
ช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของครอบครัวได้ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะมีความมั่นคงและ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป เพื่ อ เป็ น ที่ พึ่ ง แก่ ม วลสมาชิ ก
ตลอดไป"
ค่ะ...มาถึงสมาชิกท่านที่ ๒ ของเรา นายปกรณ์
เรืองยิ่ง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด เลขที่สมาชิก ๒๕๕๐๗ เห็นตัวเลขสมาชิก
ไม่ต้องบอกก็คงรู้นะคะว่าน้องใหม่ในวงการ สอ.ศธ. ไม่เกิน
๓ ปี แต่ความผูกพันที่มีให้...เกินร้อย น้องปกรณ์ เล่าให้เรา
ฟังว่า
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หลังจากเป็นสมาชิก ผมเชื่อนะว่าการเป็นหนี้สหกรณ์เป็น...
การออมทรัพย์อย่างหนึง่ ของสมาชิก เพราะหนีท้ �ำให้สมาชิก
ได้ทรัพย์สินมาโดยน�ำเงินได้รายเดือนส่วนหนึ่งของตน ผ่อน
ส่งเงินต้นและดอกเบีย้ ให้สหกรณ์ แม้หากสมาชิกจะออมเอง
ก็ตอ้ งใช้เวลานานมากจึงจะมีเงินพอซือ้ บ้าน หรือรถยนต์ หรือ
ส่งลูกให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้นดังกล่าว จึงต้องเรียกว่า หนี้
เงินกูจ้ ากสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ การออมทรัพย์อย่างหนึง่
ของสมาชิก ผมจึงพอใจที่จะเป็นสมาชิกตลอดไป เพราะ
สหกรณ์ เ ป็ น ตั ว แปรส�ำคั ญ ที่ ช ่ ว ยเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง
ให้ครอบครัวของผมสมบูรณ์ขึ้นเป็นอย่างมาก…”
เป็นอย่างไรคะ...เพื่อนๆ สมาชิก อ่านแล้วรู้สึก
อิ่มเอิบใจในความผูกพันที่สัมผัสได้จากสมาชิกทั้งสองท่าน
เช่นเดียวกับผู้เขียนหรือไม่คะ และในโอกาสนี้สาร สอ.ศธ.
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกเป็นอย่างสูงทีใ่ ห้เกียรติมาเปิดใจ
ใน สาร สอ.ศธ. ฉบับนี้

“...ตอนนั้นครอบครัวข้าราชการตัวเล็กๆ อย่างผม
ที่เพิ่งสร้างครอบครัวใหม่ จากที่มีบุญเกื้อหนุนให้ได้เข้ามา
รับราชการ และได้สมัครเป็นหนึ่งในหลายๆ หมื่นของมวล
สมาชิก สอ.ศธ. หลังจากสิทธิการกูเ้ กิด...ผมก็อาศัยสหกรณ์ฯ
นี้นี่เองเป็นสถาบันการเงินหลักเรื่อยมา โดยไม่หันกลับไปใช้
บริการนอกระบบที่ไหนอีก
ผมแต่งงานมีครอบครัวด้วยเงินกู้นอกระบบที่ผม
เต็มใจเสียดอกเบี้ยแพงหูฉี่ และสหกรณ์ฯ แห่งนี้ เป็นอัศวิน
ที่ช่วยผมปลดหนี้ก้อนนี้ ท�ำให้หายใจคล่องขึ้น แต่ภาระ
ค่าใช้จา่ ยก็ยงั คงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่เป็นภาระทีผ่ มต้อง
กอดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ น้องพรีม...ลูกสาวของผม ผมและ
ภรรยาเลี้ยงลูกเองขณะที่ต้องท�ำงานทั้งคู่ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เป็นทวีคูณ ค่าจ้างเลี้ยงเนอสเซอรี่ ค่านม ค่ารักษาพยาบาล
เพราะลูกสาวไม่สบายบ่อยมาก...”
น้องปกรณ์...เล่าต่อไปว่า “...ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้
สิทธิกู้อยู่เป็นเนืองนิจเพราะผมคิดว่า ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่
เรื่องน่าอาย เวลาสมาชิกขัดสนหรือจะสร้างฐานะ เช่น จะ
กู้เงินสร้างบ้าน ซื้อรถยนต์หรือท�ำกิจกรรมอะไรก็ตาม...
จะสะดวกสบายมาก ทุกคนเอ่ยถึงด้วยความชื่นชมว่า กู้ง่าย
ดอกเบี้ยถูกกว่าสถาบันการเงินทั่วไป ดอกเบี้ยเงินฝากก็สูง
ภาษีก็ไม่ต้องเสีย แถมยังอบอุ่นเมื่อไปใช้บริการ ปลายปีก็มี
เงินปันผลให้สมาชิกอีก ผมเห็นประโยชน์และพอใจมาก

“...สหกรณ์ออมทรัพย์จ ะมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะออมทรัพย์ จะมีประโยชน์
มาก ส�ำหรับผูก
้ ท
ู้ ก
ี่ ไู้ ปท�ำประโยชน์ แต่จะมีโทษกับ
ผู้ที่กู้ไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย...”
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พริกขี้หนู . ..
พยงค์ สีเหลือง

หน้าตาเป็นอย่างไรคงทราบอยู่แล้ว พริกจ�ำแนกแยกย่อยได้ประมาณ ๕๐ สายพันธุ์
แต่ละพันธุก์ จ็ ะมีหน้าตาแตกต่างกันไป พริกขีห้ นูกเ็ ป็นหนึง่ ในนัน้ พริกขีห้ นูมกั ถูกใช้เป็นเครือ่ งเทศปรุงแต่ง
รสอาหารให้จดั จ้าน  และความจัดจ้านนีเ่ องทีท่ ำ� ให้เด่นเรือ่ งสมุนไพรนวดประคบ  และเป็นสมุนไพรกระตุน้
ความอยากอาหารได้เป็นอย่างดี รสเผ็ดนิดๆ จะช่วยให้เจริญอาหาร ท�ำให้กินอาหารได้
มากกว่าปกติ  และช่วยแก้อาการคลื่นเหียนอาเจียนได้อย่างยอดเยี่ยม
     ท่ า นที่ มี ป ั ญ หาเรื่ อ งปวดบวมตามกล้ า มเนื้ อ หรื อ ท่ า นที่ มี ป ั ญ หาเรื่ อ งไขข้ อ
พริกขีห้ นูจดั ได้วา่ เป็นสมุนไพรทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาในเรือ่ งทีก่ ล่าวมาได้เป็นอย่างดี  เพราะส่วนต่างๆ
ของพริกขี้หนูเป็นสมุนไพรที่น�ำมาท�ำลูกประคบขนานเอก  หรือแม้แต่ใช้ท�ำเป็นน�้ำมันนวด
แก้ปวดเมื่อยก็ถือว่ามีสรรพคุณที่โดดเด่นไม่แพ้กัน อีกทั้งยังใช้กินเป็นยาบ�ำรุงธาตุ  ขับเหงื่อ  
ขับลม  ขับเสมหะ  แก้อาเจียน  ช่วยกระจายเลือด

สรรพคุ ณ เด่ น ของ พริกขี้หนู

ในปั จ จุ บั น มี ก ารสกั ด สารจากพริ ก เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ น
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลดน�้ำหนักนั่นคือ “สารแคปไซซิน”
เพราะมีสรรพคุณช่วยเร่งการเผาผลาญแคลอรีข่ องร่างกาย และ
เจ้าสารแคปไซซินนีเ่ องทีท่ ำ� ให้พริกมีรสชาติเผ็ด ยิง่ เผ็ดร้อนเท่าไร
แสดงว่ามีแคปไซซินมากเท่านั้น พริกขี้หนูที่เลื่องชื่อลือชาใน
ความเผ็ดร้อนก็เพราะมีสารแคปไซซินอยู่มากนั่นเอง ไม่เพียง
เท่านั้น  สารแคปไซซินยังช่วยในเรื่องระบบโลหิต ช่วยให้เลือด
ไหลเวียนดี ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือด กระตุ้น
การท�ำงานของหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ  และ
ลดการเกิดหลอดลมอักเสบ  
เวลาที่ถูกพริกสัมผัสกับผิวหนังจะรู้สึกว่าแสบร้อนจึง
พยายามหลี ก เลี่ ย งที่ จ ะสั ม ผั ส พริ ก โดยตรง แต่ ใ นส่ ว นนี้ เรา
สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้  คือน�ำมาใช้กระตุน้ เวลาเกิดตะคริว  
โดยการน�ำเม็ดพริกมาแคะเอาเมล็ดออกให้หมด ใช้แต่สว่ นทีเ่ ป็น
เนื้อพริก ขย�ำให้ละเอียดแล้วนวดบริเวณที่เกิดตะคริว สูตรนี้ยัง
ใช้แก้อาการปวดเมื่อยตามข้อได้ด้วย
ส�ำหรับคนทีแ่ พ้งา่ ยเวลาทีถ่ กู พริกมักเกิดอาการระคายเคือง
จนแสบร้อน อาจจะผสมวาสลินทาผิว หรือผสมโยเกิรต์ ลงไปด้วย
ก็ได้ จะช่วยลดอาการระคายเคืองได้เป็นอย่างดี

ข้อมูล :
๑๐๘ สมุนไพรไทย ส�ำนักพิมพ์เพื่อนอักษร

วิธีเข้าตัวยา

๑. ลู ก ประคบแก้ อ าการปวดตามข้ อ ใช้ ใ บพริ ก ขี้ ห นู
ประมาณ ๒ ก�ำมือ ฉีกเป็นชิน้ เล็กบีบพอช�ำ 
้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
เท่าๆ กัน ห่อแต่ละส่วนด้วยผ้าขาวบาง มัดให้แน่น ท�ำเป็นก้อนกลม
ขนาดเท่าก�ำปั้นเด็ก เวลาใช้นึ่งให้ร้อน คลึงบริเวณที่ปวดบวม
เมือ่ ลูกประคบหายร้อนก็เปลีย่ นไปใช้อกี ลูก ท�ำสลับกันประมาณ
๑๐ นาที
๒. กินเป็นยาเจริญอาหาร  ใช้เม็ดพริกขี้หนูประมาณ
๑๐ - ๑๕ เม็ด ผ่าครึ่ง  แคะเอาเมล็ดออกให้หมด ต�ำจนแตก
ผสมกับน�้ำผึ้ง กินก่อนอาหารประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที  จะช่วย
ให้เจริญอาหาร สูตรเดียวกันนี้ ใช้เป็นยาแก้คลื่นใส้อาเจียนได้
เช่นกัน
๓. ยาทาแก้ ก ลากเกลื้ อ น  ใบพริ ก ขี้ ห นู ส ดประมาณ
๑๕- ๒๐ ใบ ต�ำพอช�้ำ  ใช้ขยี้บริเวณที่เป็นโรคผิวหนัง แล้วล้าง
ออกด้วยน�้ำสะอาดทันที  
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกจะน�ำเกร็ดความรู้
เรื่อง สรรพคุณของเครื่องเทศและสมุนไพร ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว
และใช้ในชีวิตประจ�ำวันแต่เราไม่ทราบสรรพคุณ มาประยุกต์ใช้
ให้ตรงกับสรรพคุณและตรงกับโรคภัย จะท�ำให้ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี

			
		
ด้วยความห่วงใย
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สวัสดีครับท่านสมาชิก...

พบกันอีกเช่นเคย ในสาร สอ.ศธ.ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๓
(เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) ก่อนอื่นผมต้องขอแสดง
ความยินดีกับสมาชิกที่บุตรของท่านได้รับเงินสวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ซึ่งสหกรณ์
ตระหนักว่า เด็กจะเรียนดี เรียนเก่งได้นนั้ ควรได้รบั การอบรม
สั่ ง สอน และสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละ
เต็มศักยภาพ คณะกรรมการด�ำเนินการได้เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญของเรื่องนี้ โดยจัดสรรก�ำไรสุทธิในแต่ละปีมาเป็นเงิน
ทุนสวัสดิการ ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ได้ใช้เงินส�ำหรับสวัสดิการนี้
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๑,๘๗๘,๐๐๐ บาท ส�ำหรับการบริหารงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้บริหารงาน
ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี ๒๕๕๗ ตาม
พรบ.สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ภายใต้
การน�ำของ ท่านจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการบริหารเงินของมวลสมาชิกอย่างถูกต้อง
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากช่วงปลายปีจะมี
สมาชิกจ�ำนวนหนึ่งที่ใกล้จะเกษียณ หรือที่เกษียณอายุงาน
ไปแล้วบางท่านมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมกับ
สหกรณ์ สามารถแจ้งกับสหกรณ์โดยตรงได้ และการสอบถาม
เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ผมขอ
ยืนยันว่าสหกรณ์ของเราไม่เคยน�ำเงินของสมาชิกไปฝากหรือ
ท�ำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจัน่ จ�ำกัด การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จะลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ โดยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และ
หุ้นกู้ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ มี Credit Rating Aขึ้นไป ที่มีความมั่นคง ซึ่งปัจจุบัน สอ.ศธ. ได้ก�ำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ซึ่งสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถาบัน
การเงินอื่นได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงก็ตาม แต่ สอ.ศธ. ก็ยังคง
ให้ดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่า เพือ่ ให้สมาชิกของเราได้รบั ผลตอบแทน
ที่ดีกว่าและเป็นการสร้างความมั่นคงด้านการออมให้กับ
สมาชิก โดยได้ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยดังนี้
๑. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
		เงินฝากน้อยกว่า ๕ ล้านบาท
เป็นอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ต่อปี ไม่เสียภาษี
		เงินฝากตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป
เป็นอัตราร้อยละ ๓.๑๕ ต่อปี ไม่เสียภาษี
๒. เงินฝากประจ�ำ เพิม่ ทวีทรัพย์ อัตราร้อยละ ๓.๘๕
ต่อปี ไม่เสียภาษี
ในปีนี้ สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหาร
และสมาชิกกับหน่วยตัวแทนต่างๆ จ�ำนวน ๖ ครัง้ เพือ่ พบปะ
กับสมาชิก และได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักการ
อุดมการณ์ ปรัชญาสหกรณ์ รวมทั้งอธิบายรายละเอียดการ
ให้บริการด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ และด้านสวัสดิการของ
สหกรณ์ให้กบั สมาชิกทัง้ ใหม่และเก่าได้รบั ทราบ ซึง่ ได้รบั การ
ตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุกแห่ง
ท้ า ยนี้ เน้ น ย�้ ำ ให้ กั บ สมาชิ ก ที่ เข้ า ใหม่ ไ ด้ เ ห็ น
ความส�ำคัญและเริม่ ต้นออมเงินตัง้ แต่วนั นีไ้ ปจนถึงวันเกษียณ
หรือจะออมต่อไปกับสหกรณ์ก็ได้นะครับ เพื่ออนาคตอัน
สดใส มีแต่ความสุขกายสบายใจ ไม่มีทุกข์มาเยือน และ
เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่สากล พ.ศ. ๒๕๕๙ กระผม
ขออ� ำ นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั่ ว สากล
โปรดดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวประสบแต่
ความสุข ความเจริญ และขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดได้
ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการด� ำ เนิ นงานของสหกรณ์ ให้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน ต่อไป ตามวิสัยทัศน์ สอ.ศธ. ว่า
"เป็นสหกรณ์ชั้นน�ำ เลิศล�้ำธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

•
•

ขอให้ทุกท่านโชคดี
นายเอนก  ศรีสำ�ราญรุ่งเรือง
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