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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
	 	-	 เงินฝากต้ังแต่	๕,๐๐๐,๐๐๑	บาท	ข้ึนไป	อตัราดอกเบ้ียร้อยละ	 
	 	 ๓.๑๕	ต่อปี
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 เมื่อวนัที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสมานฉนัท ์
ชัน้ ๓ บริเวณหนา้ทีท่�าการสหกรณ ์ผมในฐานะประธาน
กรรมการสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
จ�ากัด ไดน้�าคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ ทีป่รึกษา 
และผูจ้ัดการ ร่วมถวายความอาลัยแดเ่บื้องหนา้พระบรม
ฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหติลาธเิบศรรามาธบิดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธริาช 
บรมนาถบพติร ดว้ยส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุเป็นลน้พน้
อนัหาทีส่ดุมไิด ้ของพระองคท์า่นทีม่ตีอ่ขบวนการสหกรณ์
ในประเทศไทย ซึ่งสามารถเห็นไดจ้ากทรงมีพระราชด�าริ
ให้น�าระบบสหกรณเ์ขา้ไปมีสว่นแกไ้ขปัญหาในทุกพื้นที่
ของประเทศ

ส า ร
ประธานกรรมการ

 ผมขอให้สมาชิกไดน้อ้มน�าพระบรมราโชวาทของ
พระองค ์ทีม่อบให้แกพ่วกเราชาวไทยในหลากหลายเรื่อง
ลว้นแลว้แตม่ีคติสอนใจ ทีอ่ยากให้ทุกคนน�ามาประพฤติ
ปฏิบัติ  เพื่อความสุข ความส�าเร็จ และความเจริญของเรา
เปรียบเสมือนเป็นค�าสอนของพอ่ทีย่ิง่ใหญแ่ละมีคุณคา่

 ก็จะท�าให้เราคน้พบความสุขในชีวิตไดอ้ยา่งไมย่าก

  
  
  (นายจรูญ  ชูลาภ)
  ประธานกรรมการ



	 9	 มิถุนายน	 ๒489	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ	 เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นรัชกาลที่	 9	

แห่งราชวงศ์จักรีนับได้ถึงปัจจุบัน	 เป็นปีที่	 7๐	 แห่งการ 

ครองราชย์	 ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงปกครองประเทศ 

ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกจินานบัประการ	เพือ่ประโยชน์

สุขของพสกนิกรชาวไทย	 พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไป 

ยังท่ัวทุกท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน 

รับทราบและศึกษาข้อมูลที่เกิดข้ึน	 พร้อมท้ังพระราชทาน 

พระราชด�ารอินัสูงส่งด้วยพระเมตตา	พระกรุณา	และพระปรชีา

สามารถ	ให้แก่ข้าราชการในพระองค์	ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน	และ

ประชาชนในท้องถ่ินได้น�าไปปฏิบัติ	 หรือให้ความช่วยเหลือ		

หรือสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ	 อันยัง

ประโยชน์แก่พสกนิกรมากท่ีสุด	 โครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริเป็นโครงการท่ีส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน 

ในส่วนต่างๆ	 ของประเทศโดยตรง	 โดยเฉพาะชาวชนบทที ่

อยู่ห่างไกล	 ทุรกันดาร	 และยากจนอย่างแท้จริง	 โครงการ 

พระราชด�าริซึ่งมีมากกว่า	4,๐๐๐	โครงการ	อยู่ในทุกภูมิภาค

ของประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มุ ่งเน้นการพัฒนา

 “ค�ำว่ำ “สหกรณ์” แปลว่ำ กำรท�ำงำนร่วมกัน กำรท�ำงำนร่วมกันนี้ลึกซึ้งมำก เพรำะว่ำจะต้องร่วมมือกัน 

ในทุกด้ำน ทั้งในด้ำนงำนกำรที่ท�ำด้วยร่ำงกำย ทั้งในด้ำนงำนกำรที่ท�ำด้วยสมอง และงำนกำรที่ท�ำด้วยใจ ทุกอย่ำงนี ้

ขำดไม่ได้ต้องพร้อม งำนที่ท�ำด้วยร่ำงกำย ถ้ำแต่ละคนท�ำก็เกิดผลขึ้นมำได้ เช่น กำรเพำะปลูก ก็มีผลขึ้นมำ สำมำรถที่จะ 

ใช้ผลนั้นในด้ำนกำรบริโภค คือ เอำไปรับประทำนหรือเอำไปไว้ใช้หรือเอำไปจ�ำหน่ำย เพื่อให้มีรำยได้เลี้ยงชีพได้ ถ้ำแต่ละคน

ท�ำไปโดยล�ำพังแต่ละคน งำนที่ท�ำนั้นผลอำจไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และอำจจะไม่พอเพียงในกำรเลี้ยงตัวเอง ท�ำให้ 

มีควำมเดือดร้อน ฉะนั้น จะต้องร่วมกัน แม้ในขั้นที่ท�ำในครอบครัวก็จะต้องช่วยกัน ทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกัน 

ท�ำงำนท�ำกำรเพือ่ทีจ่ะเลีย้งครอบครวัให้มีชีวิตอยูไ่ด้ แต่ว่ำถ้ำร่วมกนัหลำยๆ คน เป็นกลุม่เป็นก้อนกส็ำมำรถทีจ่ะปฏบิตังิำน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถ มีผลได้มำกขึ้น”

พระราชด�ารัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้น�าสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ณ  ศาลาดุสิดาลัยฯ  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2536

คุณภาพชีวิตของคนในชาติ	การบริหารทรัพยากรและอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม	 รวมท้ังการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

ซึ่งนอกจาก	 	 จะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีแล้ว 

ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยชีวิตความ 

เป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างยิ่ง	 ทรงย�้าอยู่เสมอให้ใช้หลักการ

ของสหกรณ์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร 

โดยระบบสหกรณ์จะช่วยพัฒนาอาชีพและเกษตรกรให้มีพลัง	

เพราะได้มกีารรวมตวักนัช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	ทรงพจิารณา

เห็นว่าการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ดี	กินดีขึน้นั้น	

รัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือได้ตลอดไปด้วยมีขีดจ�ากัดด้าน 

งบประมาณค่าใช้จ่าย	 รัฐบาลเพียงแต่ช่วยในด้านของปัจจัย 

พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรับการประกอบอาชีพ	 และดูแลมิให้

เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบเท่านั้น	 เกษตรกรจึงไม่ควร 

รอคอยความช่วยเหลอืจากรัฐบาลเพียงอย่างเดยีว		ควรฝึกหดั

ให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง	 รู้จักพัฒนาอาชีพและร่วมมือร่วมใจ

รวมกนัเป็นกลุม่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั				โดยน�าหลกัการของ

สหกรณ์มาใช้ในการพัฒนากลุ่มของตน

ยศพล  เวณุโกเศศ
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	 ดังนั้น	 พระองค์จึงส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นท่ี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่างๆ	 ท่ัวประเทศ	 เพ่ือ 

ฝึกให้เกษตรกรรู้จักวิธีด�าเนินงานของระบบสหกรณ์	 และ 

เกิดทัศนคติ	 	 ความส�าคัญของการมีสหกรณ์ท่ีจะช่วยอ�านวย

ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 เช่น	ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการใช้

เครื่องมือ	 เครื่องจักร	มาช่วยในการผลิต	การขนส่งพืชผลไป

ขายยังตลาด	 ได้เห็นพลังของการรวมกลุ่ม	 ซึ่งจะเกิดอ�านาจ 

ในการเจรจาต่อรองให้การขายพืชผลได้ราคาสูงข้ึน	 ดีกว่า 

ต่างคนต่างขาย	 และยังช่วยให้ ได้ทุนมาให้สมาชิกกู ้ยืม

เนือ่งจากแหล่งเงนิกู้ให้ความเชือ่ถือสหกรณ์มากกว่าเกษตรกร

รายบุคคล	 นอกจากนี้ระบบสหกรณ์ยังเป็นพื้นฐานของการ 

สร้างระบอบประชาธิปไตย	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

มีพระราชประสงค์ให้น�าระบบสหกรณ์ไปใช้ให้แพร่หลายใน

สถาบันทุกเหล่า	 ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเป็น 

ปึกแผ่นมั่นคง	 แนวทางการแก้ปัญหาของพระองค์ด�าเนิน 

เป็น		4		ขั้นตอน		ดังนี้

	 ๑.	 ข้ันแรกจะให้ความช่วยเหลอืด้านทรัพย์สินให้เกษตร

พอมีกิน	มีอยู่	โดยบางครั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์

	 ๒.	หาทางให้เกษตรกรประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง		

นั่นคือ	 จัดหาที่ดินท่ีรกร้างว่างเปล่ามาจัดสรรให้เกษตรกร 

โดยไม่ให้กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน	 แต่ให้สิทธ์ิในการท�ากินสามารถ

ตกทอดไปถึงลูกหลานได้

	 ๓.	ให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม	่	

พร้อมเงินลงทุนจ�านวนหนึ่ง

	 4.	ส่งเสริมให้รวมตวักนัจดัตัง้เป็นสหกรณ์		เพราะทรง

เห็นว่า	 โดยวิธีการสหกรณ์เป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดที่จะช่วย 

แก้ปัญหาของประเทศไทย

	 การส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�ารินอกจากการส่งเสริมสหกรณ์ตามปกตแิล้ว	จ�าเป็น

ต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในหลายด้าน	เพื่อให้เกษตรกร

สามารถเลี้ยงตนเองได้	 ท่ีส�าคัญคือการน้อมน�าองค์ความรู ้

ท้ังทฤษฎีใหม่ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	 และแนวทาง

ตามพระราชด�าริต่างๆ	 ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยราชการต่างๆ	 หลาย 

หน่วยงาน	 และท่ีส�าคัญ	 คือ	 จากตัวเกษตรกรเองจะต้อง 

ปฏบัิตติามจงึจะประสบผลส�าเรจ็ได้ผลด	ีดงักรณีตวัอย่างดงันี้

	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการวิธี

การสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชด�าริ	อาจกล่าวได้ว่า	

เริ่มต้นมาตั้งแต่การจัดตั้งหมู่บ้านหุบกะพง	ภายหลังจากที่ได้

มกีารคดัเลอืกพืน้ท่ีบริเวณต�าบลเขาใหญ่	อ�าเภอชะอ�า	จงัหวดั

เพชรบุรี	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	ไร่	ซึง่เดมิมสีภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม

พืน้ท่ีแห้งแล้ง	โดยกนัออกจากเขตของกรมป่าไม้	น�ามาจดัสรร

ให้แก่เกษตรกรโดยมิให้กรรมสิทธ์ิแต่ใช้เทคโนโลยกีารเกษตร

แผนใหม่	 ปรับปรุงพัฒนาสภาพท่ีดินให้มีความเหมาะสมต่อ

การท�าการเกษตรในลักษณะ	 “หมู่บ้านสหกรณ์”	 ใช้หลักการ	

วิธีการ	 อุดมการณ์ของสหกรณ์มาท�าการพัฒนาท้ังด้าน

เศรษฐกิจและสังคม	 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว

พระราชทานพระราชด�ารัสเพิ่มเติมคราวหนึ่งว่า	 “ท�าไปท�ามา

เขาไปร่วมกลุ่มท�า...รวมพวกได้   มากข้ึนจนเกดิเป็นเกษตรกร

ร่วมกบักลุ่มสวนผัก...เราไปบอกว่าสหกรณ์นีด้ ีกช่็วยกนัท�าไป

ส่งเสริมเขา...” 

	 การจัดหมู่บ้านท่ีหุบกะพงจึงเป็นหมู่บ้านตัวอย่างใน

โครงการพระราชด�าริซึ่งจัดในรูปสหกรณ์ท่ีสมบูรณ์แบบ 

เป็นแห่งแรกในประเทศไทย	และต่อมาได้ขยายผลน�ารูปแบบ

และวธีิการสหกรณ์ไปเผยแพร่	ปลกูฝัง	ให้ความรูแ้ก่ประชาชน

ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งอื่นๆ	เพื่อให้

เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนบนพื้นฐานแห่ง	 “การช่วย

ตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

	 จะเห็นได้ว่า	 ในการแก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยู่ของ

ประชาชน	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักจะทรงน�าวิธีการ

สหกรณ์มาใช้อยูเ่สมอ	เนือ่งจากว่าภาครัฐบาลไม่สามารถทุ่มเท

ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ท้ังหมด	 การท่ีประชาชนรู้จัก

การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ประกอบกับการ

ช่วยเหลือของรัฐ	จะท�าให้สร้างประโยชน์แก่ประชาชนอันเป็น

พสกนิกรของพระองค์ท่านได้ในที่สุด

	 พระมหาก รุณา ธิ คุณขององค ์พระบาทสมเด็ จ 

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 รัชกาลท่ี	 9	 กับการส่งเสริมให้น�าหลักการ

สหกรณ์มาใช้ในการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนชาวไทย	

ดงัพระราชด�ารัสท่ีกล่าวไว้ข้างต้น	ท่ีเน้นความส�าคญัของค�าว่า	

“สหกรณ์”	 แปลว่า	 การท�างานร่วมกันท่ีต้องร่วมมือกันใน 

ทุกด้าน	 ก็สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มคีวามสามารถ	มผีลได้มากข้ึน...	ดงันัน้	พวกเราพ่ีน้องสมาชกิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด 

ต้องน้อมน�าพระราชด�ารัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จ					

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 รัชกาลท่ี	 9	มาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนา

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด 

ของเราให้พัฒนา	มั่นคง	และยั่งยืนต่อไป

แหล่งอ้างอิง : webhost.cpd.go.th/pattani1/download/coop7.doc
 web.ku.ac.th/king72/2526/s1.htm
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	 หลักฐานการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค 

หรือการเคล่ือนกระบวนทัพทางเรือปรากฏชัดเจนใน 

สมัยกรุงศรีอยุธยา	ทั้งพระราชพงศาวดาร	 วรรณคดี	 และ

จดหมายเหตตุ่างๆ	ในรัชกาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ		

เกดิสงครามใหญ่ระหว่างกรงุศรอียุธยากบัเมอืงเชลียง		เมือ่

พทุธศกัราช		๒๐๑๗		ขณะนัน้สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ

เสด็จประทับท่ีเมืองพิษณุโลก	 โปรดให้เคล่ือนทัพโดย	

“ชลมารค”	จากเมืองพิษณุโลกไปยงัเมืองเชลียง		เรือที่ใช้

ในกระบวนครั้งนั้นมี	เรือซา	เรือแซ	เรือแคร่	เรือคฤห์	ฯลฯ	

ดังความในเร่ืองโคลงยวนพ่ายซึ่งกล่าวถึงกระบวนเรือ 

ในครั้งนั้นไว้ว่า		

	 ๏	 เรือหุ้มเรือห่อซ้อน	 ซบกัน		

	 	 เรือแห่เรือแหนแหน	 แห่ห้อม		

	 	 พิทุยพิทันแซ	 	 ชามาก		

	 	 ทุกท่าทุกท่งล้อม	 หนั่นหนา	ฯ		

	 ๏	 เรือคฤหเรือแคร่เต้า	 เต็มแคว		น่านนา		

	 	 เรือเครื่องเรือครัวคลา	 คลํ่าหล้า		

	 	 เรือซาคู่เรือแซ	 	 แซมฝ่า		ฝืนแฮ		

	 	 ขนัดหมู่ขนานช้างม้า	 คล่าวไคล	ฯ		

	 การจัดร้ิวกระบวนพยุหยาตราท้ังทางชลมารค 

และสถลมารคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และธรรมเนียม 

ราชสํานักต่างๆ	ดําเนินสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา		

การจัดกระบวนพยุหยาตรามีท้ังท่ีเกี่ยวเนื่องกับการยก

กองทัพและการพระราชพิธี	 นอกจากการจัดกระบวน

พยุหยาตราชลมารคเพื่อเสด็จในการพระราชสงครามแล้ว	

ยังมีการจัดกระบวนสําหรับพระราชพิธีต่างๆ	 ในพระนคร	

เช่น	พระราชพิธีลอยพระประทีป	พระราชพิธีพระราชทาน

ผ้าพระกฐิน

	 หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองตั้งแต ่

พุทธศักราช	๒๔๗๕	ไม่มีการจัดกระบวนพยุหยาตราทาง

ชลมารค	 เป็นเวลานานถึง	๒๗	ปี	 กระท่ังถึงพุทธศักราช	

๒๕๐๒	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

จึงโปรดฯ	 ให้ฟื ้นฟูราชประเพณีเสด็จพระราชดําเนิน

พระราชทานกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคขึ้น

	 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดช	พุทธศักราช	๒๕๐๒	 โปรดฯ	 ให้จัดกระบวน

พยุหยาตราชลมารคในการ เสด็จพระราชดํา เนิน 

ระราชทานผ้าพระกฐิน	ณ	วดัอรุณราชวราราม		แต่เนือ่งจาก

ว่างเว้นมานานทําให้เรือกระบวนชํารุดไปหลายลํา	 จึง 

 รำชอำณำจักรไทยตั้งอยู ่ในภูมิสถำนท่ีมีแม่น�้ำหลำยสำย มีอำณำเขตส่วนหน่ึงติดกับทะเล 

เรือจึงเป็นพำหนะส�ำคัญส�ำหรับกำรคมนำคมและติดต่อค้ำขำยกับต่ำงประเทศ หำกมีศึกสงครำม 

ทั้งภำยในและภำยนอกก็ต้องใช้เรือเป็นยุทธปัจจัยส�ำคัญของกองทัพด้วย จำกควำมจ�ำเป็นและ 

สภำพแวดล้อมดังกล่ำว ท�ำให้อนุมำนได้ว ่ำประเทศไทยมีเรือส�ำหรับใช้ในกำรรบมำตั้งแต่เป็น 

รำชอำณำจักรแล้ว เนื่องจำกเรือเป็นพำหนะส�ำคัญส�ำหรับชุมชนที่อำศัยในพื้นที่รำบลุ่ม นอกจำก 

จะใช้ในกำรศึกสงครำมแล้ว ยังใช้ในงำนเทศกำลหรืองำนเฉลิมฉลองอื่นๆ ด้วย 
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ไม่อาจจัดให้ครบถ้วนเป็นกระบวนอย่างใหญ่ตามโบราณ

ราชประเพณีได้	ซึ่งต่อมาสาํนักพระราชวัง	กรมอู่ทหารเรือ

และกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมและสร้างเรือท่ีขาดไป	 จนมี

เรือดั้งครบ	 ๑๑	 คู่	 และเรือรูปสัตว์	 ๔	 คู่	 ถึงพุทธศักราช	

๒๕๒๕	เป็นวาระครบ	๒๐๐	ปีกรงุรัตนโกสินทร์	โปรดฯ	ให้

มีพระราชพิธีสมโภชเฉลิมฉลองพระนครอย่างย่ิงใหญ่ 

และมีการเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนพยุหยาตรา

ชลมารค

 

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

	 เนื่องในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงครองสิริราชสมบัต ิ

ครบ	๕๐	ปี	 พุทธศักราช	๒๕๓๙	กองทัพเรือได้จัดสร้าง 

เรือพระท่ีนัง่นารายณ์ทรงสุบรรณ	รัชกาลท่ี	๙	ข้ึนน้อมเกล้าฯ	

ถวาย	 เป็นเรือพระท่ีนั่งกิ่ง	 ศีรษะจําหลักรูปนารายณ์ทรง

ครุฑ	 ขนาดเท่าเรือพระที่นั่ง	 “มงคลสุบรรณ”	 ของเดิมที่

สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	

โขนเ รือทํ าตามแบบของ เดิม 	 ซึ่ ง เ ก็บ รักษาไว ้ ท่ี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 คร้ันสร ้างสําเร็จในปีนั้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชทานพระกฐิน	

ณ	วัดอรุณราชวราราม		โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค	

ประทับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ	รัชกาลที่	๙	เป็น

ลําทรง	เมื่อวันที่	๗	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๓๙

เรอืพระที่นัง่และเรอืในกระบวนพระราชพิธี

 เรือพระท่ีนั่ง	 หมายถึง	 เรือที่ประทับของพระเจ้า

แผ่นดิน	หากเป็นเรือประทับของเจ้านายฝ่ายใน	 เรียกว่า	

เรือพระประเทียบ	เรือพระที่นั่งมี	๔	ชนิด	ได้แก่

 ๑.	เรือพระที่น่ังก่ิง	 สร้างด้วยไม้จําหลักปิดทอง	

โขนเรือเป็นรูปสัตว์	 ทรงบุษบกหรือบัลลังก์กัญญา	 เป็น 

เรือพระที่นั่งชั้นสูงสุด	 เช่น	 เรือพระท่ีนั่งศรีสุพรรณหงส์ 

เรือพระท่ีนั่งอนันตนาคราช	 เรือพระท่ีนั่งนารายณ์ทรง

สุบรรณ	เป็นต้น

 ๒.	เรือพระที่นั่งเอกไชย	 สร้างด้วยไม้	 พื้นสี	 มีทั้ง

จําหลักลายและเขียนลายทอง	 ส่วนหัวเรือ	 ทําเป็นทวน 

สงูขึน้และงอนไปด้านหลงั	ทอดบษุบกหรอืบลัลงัก์กญัญา	

มีฐานะเกือบเทียบเท่าเรือพระที่นั่งกิ่ง	ได้แก่	 เรือพระที่นั่ง

ประภัสสรไชย	เป็นต้น

 ๓.	เรอืพระทีน่ั่งศร	ีสร้างด้วยไม้	ตัวเรอืจาํหลักลาย

ปิดทอง	 โขนเรือสูง	 ไม่จําหลักเป็นรูปสัตว์	 ทอดบัลลังก์

กัญญา	 เช่น	 เรือพระท่ีนั่งอเนกชาติภุชงค์	 เรือพระท่ีนั่ง 

ทวยเทพถวายกร	เป็นต้น				

 ๔.	เรอืพระทีน่ั่งกราบ	สร้างด้วยไม้	ตวัเรือทานํา้มนั	

ทอดบัลลังก์กัญญา	 เช่น	 เรือพระท่ีนั่งรุ ้งประสานสาย 

เรือพระที่นั่งประจําทวีป	เป็นต้น

	 หากมีการเสด็จพระราชดําเนินโดยเรือพระท่ีนั่ง 

เรือลําท่ีเสด็จประทับเรียกว่า	ล�าทรง	 หรือ	 เรือต้น	 และ 

ในกระบวนจะต้องจัดเรือพระท่ีนั่งสํารอง	 หากเกิดความ 

ไม่พร้อมอย่างหนึ่งอย่างใด	 ก็อาจเปล่ียนมาประทับเรือ

สํารอง	 เรียกว่า	 เรือพระที่น่ังรอง	 หรือ	ล�ารอง	 ในสมัย 

กรุงศรีอยุธยา	หากเรือพระท่ีนั่งศรีสมรรถไชยเป็นลําทรง	

จะใช้เรือพระท่ีนั่งไกรสรมุขเป็นเรือพระท่ีนั่งรอง	 หรือ 

ลํารอง	 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

หากเ รือพระท่ีนั่ งมงคลสุบรรณเป ็นลําทรง	 จะใช ้ 

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นลํารอง	หรือหากเรือพระที่นั่ง

ชลพมิานไชยเป็นลําทรง	จะใช้เรอืพระท่ีนัง่เหราข้ามสมทุร	

เป็นลํารอง	ในรชักาลปัจจบัุน	มกีารจดักระบวนพยุหยาตรา

ชลมารคคร้ังสําคัญ	 เช่น	 พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน 

ณ	วัดอรุณราชวราราม	เมื่อพุทธศักราช		๒๕๓๙		อันเป็น

ปีกาญจนาภิเษก	 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
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ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	๕๐	 ปี	 คร้ังนั้นเรือพระท่ีนั่ง 

นารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่	 ๙	 เป็นลําทรง	 เรือพระที่นั่ง

ศรีสุพรรณหงส์เป็นลํารอง	 	 เรือพระท่ีนั่งอนันตนาคราช 

เป็นเรือทรงผ้าไตร	 และเรือพระท่ีนั่งอเนกชาติภุชงค์เป็น

เรือพระที่นั่งสํารองอีกลําหนึ่ง

  

            

     เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์          เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

	 เรือกระบวนในพระราชพิธีสมัยรัชกาลที่	 ๙	 ยังคง 

จัดริ้วกระบวนและกําหนดหน้าที่ของเรือตามอย่างโบราณ

ราชประเพณี	คร้ังสําคญัคอืกระบวนพยุหยาตราในพระราช

พิธีถวายผ้าพระกฐิน	ณ	วัดอรุณราชวราราม	 เมื่อวันที่	๗	

พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๓๙		มีรายละเอียดเกี่ยวกับ

เรือพระที่นั่งและเรือในกระบวนดังนี้

เรอืพระราชพิธทีี่เข้าร่วม
ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ	รัชกาลที่	๙

เป็นเรือพระที่นั่งทรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เป็นเรือพระที่นั่งรอง

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

เป็นเรือทรงผ้าไตร

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

เป็นเรือพระที่นั่งสํารอง

เรอืประเภทต่างๆ ที่เข้าร่วม
ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค

เรือเอกไชยเหินหาว

เรือเอกไชยหลาวทอง

เรือพาลีรั้งทวีป

เรือสุครีพครองเมือง

เรืออสุรวายุภักษ์

เรืออสุรปักษี

เรือกระบี่ปราบเมืองมาร

เรือกระบี่ราญรอนราพณ์

เรือครุฑเหินเห็จ

เรือครุฑเตร็จไตรจักร

เรืออีเหลือง

เรือแตงโม

เรือทองขวานฟ้า

เรือทองบ้าบิ่น

เรือดั้ง		จํานวน	๒๒	ลํา

เรือต�ารวจ		จํานวน	๓	ลํา

เรือแซง		จํานวน	๗	ลํา

รวมเรือทั้งหมด		จํานวน	๕๒	ลํา

  เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์             เรือครุฑเตร็จไตรจักร
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ผศ.ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์*

สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช

กับ สงครามการรวมชาติ 

เรื่องน
่ารู้

* อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ย้อนกลบัไปปี	พ.ศ.	๒๓๑๑	สมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชทรงยกทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก

(เรอืง)	เป็นชมุนมุแรกแต่ไม่ส�าเรจ็	เพราะถูกกระสุนปืนเข้า

ท่ีพระชงฆ์เบือ้งซ้าย	เป็นเหตุให้ต้องเลกิทัพกลบักรงุธนบุร	ี	

หลังจากนั้นเจ้าพระยาพิษณุโลกก็สถาปนาตนเองข้ึนเป็น

พระเจ้าแผ่นดิน	แต่	“บุญไม่ถึง”	อยู่ได้เพียง	7	วันก็ป่วย

เป็นวณัโรคข้ึนในคอถึงแก่ความตาย	ผูน้้องพระอนิทรอากร

จึงครองเมืองพิษณุโลกแทน	แต่หาตั้งตัวข้ึนเป็นพระเจ้า

แผ่นดินไม่	ด้วยกลัวจะเป็นจัญไรเหมือนพี่ชาย	แต่ยังมี

ชุมนุมอิสระอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองพิษณุโลก 

คือ	ชุมนุมเจ้าพระฝาง	เมอืงสวางคบุรี	(จังหวดัอตุรดติถ์) 

เคยพยายามตีเมืองพิษณุโลกหลายคร้ังแต่ท�าไม่ส�าเร็จ 

พอรู้ข่าวว่าเจ้าพระยาพิษณุโลกตายแล้ว	ก็ยกกองทัพ 

มาตีได้เมืองพิษณุโลก	 จับเจ้าเมืองพิษณุโลกองค์ใหม่

ประหารชีวิต	แล้วให้หลวงโกษา	(ยัง)	 ขุนนางเก่าเมือง

พิษณุโลกอยู่รักษาเมืองและกวาดต้อนผู้คน	ทรัพย์สิน 

มาเป็นก�าลังเมืองสวางคบุรีเป็นจ�านวนมาก	อาณาเขต

ชุมนุมเจ้าพระฝางมีอ�านาจครอบคลุมพื้นที่	คือ	ทิศเหนือ

ถึงเมืองแพร่	 เมืองน่าน	 ทิศใต้ถึงเมืองพิษณุโลก	ทิศ 

ตะวันออกถึงลาว	และทิศตะวันตกถึงเมืองศรีสัชนาลัย
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วดัพระฝางสวางคบุรีมนุนีาถ จงัหวดัอตุรดติถ์ ท่ีเจ้าพระฝางเคยจ�าพรรษา

	เจ้าพระฝาง	ผู้นี้เดิมชื่อ	“เรือน”	เป็นชาวเหนือ

เมืองเวียงป่าเป้า	บวชเป็นพระแล้วลงมาศึกษาเล่าเรียน 

ท่ีกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	จนได้ 

เป็น	“มหาเรือน”	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะ 

ในต�าแหน่ง	“พระพากลุเถระ”	อยูท่ีว่ดัศรีอโยธยาได้ไม่นาน	

กโ็ปรดเกล้าฯ	ให้ไปรับต�าแหน่ง	“พระสังฆราชา”	ปกครอง

คณะสงฆ์เขตเมอืงสวางคบุรี		จ�าพรรษาอยู	่ณ	“วดัพระฝาง

สวางคบุรีมุนีนาถ”	ซึ่งมีพระมหาธาตุท่ีผู้คนนับถือมาก 

อีกทั้งอ�านาจปาฏิหาริย์ของพระพากุลเถระก็ผูกพันอยู่กับ

ความศักดิ์สิทธ์ิของพระมหาธาตุเมืองสวางคบุรีแห่งนี	้	

แม้ว่าภายหลังตีเมืองพิษณุโลกได้ก็มิได้ย้ายศูนย์อ�านาจ 

ลงมาตั้งมั่นท่ีเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองใหญ่กว่า	ม ี

ก�าแพงเมอืง	ค่ายค	ูประตหูอรบมัน่คง	ในขณะท่ีสภาพเมอืง

สวางคบุรี	ไม่มีก�าแพงเมือง	มีแต่ระเนียดไม้	ขอนสัก 

ถมเชิงดินเท่านั้น		ครั้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๓๑๐	พระพากุลเถระ

รู้ว่ากรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วจึงซ่องสุมผู้คนเข้าด้วย

เป็นหลายเมืองแล้วตั้งตัวข้ึนเป็น	“เจ้า”	แต่หาสึกเป็น

คฤหัสถ์ไม่	คงอยู่ในเพศสมณะ	แต่นุ่งห่มผ้าแดง	คนท้ัง

ปวงเรียกว่า	“เจ้าพระฝาง”	ด้วยมีต�าแหน่งเป็นถึงพระ 

สังฆราชาและเก่งทางด้านวิทยาคม	ชาวบ้านเห็นเป็น 

ผู ้วิเศษพากันนับถือมาก	และตั้งกองทัพพระสงฆ์ใน

ปกครองขึ้นมา	มีคนเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง

ภายหลังสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว	

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชทรงทราบเร่ืองท่ีเจ้าพระฝาง	

ยกทัพตีชมุนมุพษิณุโลกได้	และตัง้ตัวเป็นใหญ่ในหวัเมอืง

ฝ่ายเหนอื	ประพฤตพิาลทจุริตทุศลีกรรมลามกบริโภคสุรา	

กับท้ังพวกสงฆ์อลัชชีซึ่งเป็นนายทัพนายกองทั้งปวงนั้น	

แลชวนกันกระท�าวิคหฆาตกรรมปาราชิก	แล้วยังนุ่งห่ม 

ผ้ากาสาวพัตรอยู่	หาละจากเพศสมณะไม่	แล้วเกณฑ์

กองทัพให้ลงมาลาดตระเวณตีเอาข้าวปลาอาหาร	และเผา

บ้านเรอืนราษฎรเสียหลายต�าบลจนถึงเมอืงอทุยัธาน	ีเมอืง

ชัยนาท	และราษฎรหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งอยู่ในพระราช

อาณาเขตได้เคืองแค้นขัดสนนัก			

พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้ยกทัพไปปราบในปี	

พ.ศ.	๒๓๑๓	โดยมีพระยายมราช	(บุญมา)	ผู้น้องเป็น

แม่ทพัหน้าถือพล	๕,๐๐๐	ยกไปทางบกข้างฟากตะวนัออก

ของแม่น�้าแควใหญ่	(แม่น�้าน่าน)	พระยาพิชัยราชาถือพล

อีก	๕,๐๐๐	ยกไปข้างฟากตะวันตก	รวมพลทัพหน้า 

ท้ังสองทัพ	๑๐,๐๐๐	ให้ล่วงหน้าไปก่อน	ส่วนพระองค์ 

เป็นทัพหลวงยกทัพเรือน�าก�าลังพล	๑๒,๐๐๐	คน

ฝ่ายเจ้าพระฝางพอรู้ข่าวกส่ั็งให้หลวงโกษาเตรียม

รับศึกใหญ่	แต่เมื่อทัพหลวงของกรุงธนบุรีบุกข้ึนมาถึง

เมืองพิษณุโลก	หลวงโกษาก็เผ่นหนีทิ้งเมืองโดยยังไม่ทัน

ได้ออกรบ		พระองค์จึงเสด็จเข้าเมืองโดยง่าย	เข้านมัสการ

พระพุทธชินราช	พระพุทธชินสีห์	ส่วนกองทัพที่ยกไป 

ทางบกยังขึ้นไปไม่ถึงทั้งสองทัพด้วยเป็นฤดูฝนหนทาง

ล�าบาก	พระองค์ประทับทีเ่มอืงพิษณุโลกอยู	่9	วนั	กองทัพ

พระยายมราชจึงเดินทางไปถึง	และต่อมาอกี	๒	วนั	กองทพั

พระยาพิชัยราชาจึงยกมาถึง	

เมือ่ก�าลงัพลพร้อมแล้วโปรดให้แม่ทัพหน้าทัง้สอง

ยกทัพเข้าประชิดเมืองสวางคบุรีท้ังทางตะวันออกและ

ตะวันตกพร้อมกัน	และให้พระยาอภัยรณฤทธิ์	(ทองด้วง)	

ผู้พ่ี	 คุมกองทัพเข้าล้อมเมืองสวางคบุรีทางทิศเหนือไว้		

ส่วนกองทัพเรือของพระองค์ยังตามข้ึนไปไม่ได้เนื่องจาก

แม่น�้าต้ืนเขิน	ทรงคาดการณ์ว่าน�้าเหนือจะหลากลงมา

ภายใน	๓	วัน	และก็เป็นจริงตามนั้น	พระองค์จึงเสด็จ
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พระราชด�าเนินทางเรือตามข้ึนไป	แต่ศึกเมืองสวางคบุรีก็ 

สู้รบกันอย่างดุเดือดแล้ว	และเผอิญว่ามีช้างพังในเมือง

ตกลกูเป็นพงัเผอืก	เจ้าพระฝางคดิเหน็ว่าช้างเผอืกเกดิข้ึน

ในเวลาข้าศึกล้อมเมืองเป็นของเกิดส�าหรับบุญบารม ี

ข้าศึก	ก็ยิ่งท้อใจต่อสู้อยู่ได้	๓	วัน	ก็พาสมัครพรรคพวก

พร้อมลูกช้างเผือกกับแม่ช้างหนีออกจากเมืองในเวลา

กลางคืนไปทางทิศเหนือ	 โดยตีหักฝ่ากองทัพพระยา 

อภัยรณฤทธิ์

                          
ภาพวาด : เจ้าพระฝางนั่งเปลให้ทหารหามหลบหนีออกจากเมือง 
สวางคบรีุพร้อมด้วยลกูช้างพังเผอืก เขียนในสมยัรัชกาลที ่5 ช่างหลวง
สุวรรณสิทธิ์

  

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงทราบจาก

ใบบอกว่า	ได้เมืองสวางคบุรีแล้ว	แต่เจ้าพระฝางหนีไปได้

พร้อมกับลูกช้างเผือก	จึงมีค�าส่ังให้ตามจับให้จงได  ้

ไม่นานก็ตามจับลูกช้างเผือกได้	แต่เจ้าพระฝางยังคงหนี

รอดไปได้อีก	ซึ่งการที่เจ้าพระฝางหนีไปได้นี้เองภายหลัง

พระยาอภัยรณฤทธ์ิต้องถูกภาคทันฑ์โทษประหารและ 

ถูกโบย	๓๐	ที		เหตุนี้มีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่ง	คือ	ปูมหลัง

ของเจ้าพระฝางนั้นมีผู้คนเคารพนับถือมาก	อีกท้ังเป็น 

เจ้านายเมืองเหนือ	ซ่ึงอาจมีความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่ง

กับพระยา	“สองพี่น ้อง”	 ก็ได้	ด้วยหลวงพินิจอักษร 

(ทองดี)	ผู้เป็น	“พ่อ”	ของพระยา	“สองพี่น้อง”	เมื่อคร้ัน

กรุงแตกได้หนข้ึีนไปรับราชการอยูก่บัเจ้าพระยาพษิณุโลก	

จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมุหนายกเมืองพิษณุโลก	เรื่องนี ้

จึงไม่อาจมองข้าม	“ความคุ้นเคย”	ของหลวงพินิจอักษร	

กับเจ้าเมืองฝ่ายเหนือ	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาพิษณุโลก	

หรอืเจ้าพระฝางกต็าม		และสุดท้ายเจ้าพระฝาง	หรือ	“สงฆ์

อลัชชี”	ก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร ่องรอย	ศึกนี้แสดง 

ให้เห็นว่าการจัดการกับพระปาราชิกที่	“มากบารมี”	นั้น

ไม่ ใช่เร่ืองใหม่ในสังคมไทย	ผู ้มีอ�านาจรัฐเคยท�ากัน 

มาหลายยุคหลายสมัยแล้ว	 ดังนั้นผู ้มีอ�านาจรัฐยุคนี้ 

ควร	“สรุปบทเรียน”	ในอดีตให้ดี	ไม่ควรปล่อยให้พระ

ปาราชกิท่ี	“มากบารม”ี	คนนัน้	หนรีอดซ�า้รอยประวตัศิาสตร์ 

ได้อีก

การที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ทรงสามารถ

ปราบชุมนุมเจ้าพระฝางซ่ึงเป็นชุมนุมสุดท้ายได้ส�าเร็จ 

จึ ง เป ็นการรวบรวมดินแดนอันเป ็นขอบเขตของ 

ราชอาณาจักรสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้

ท้ังหมด	เสมือนทรงเป็น	“พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา”	อย่าง

แท้จริง	ย่อมต้องมี	“พระราชอ�านาจ”	สูงสุดในพระราช

อาณาจักรดุจเดียวกับพระมหากษัตริย ์กรุงศรีอยุธยา 

ในอดตี		มิใช่เป็นเพยีง	“สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี”	เท่านัน้		

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงช�าระสิกขาบทคณะสงฆ์ใน 

ราชอาณาจักร	และท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง

สืบไป	แสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในอดีต 

ทรงปกป้องดูแล	และท�านุบ�ารุงท้ัง	“อาณาจักร”	และ	

“พุทธจักร”	ควบคู ่กันเสมอมา	 จึงท�าให้พสกนิกรได  ้

อยู ่ อย ่ างร ่ม เย็นภายใต ้พระบรมโพธิสมภารของ 

พระมหากษัตริย ์	 และเป็นสุขภายใต้ร ่มเงาแห่งบวร 

พระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้

เอกสารอ้างอิง :
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาท่ี๔ (สมเด็จ 
 พระเจ้าตากสินมหาราช) ฉบับหมอบรัดเล ; ศรีนิล น้อยบุญแนว, 
 ส�านักพิมพ์โฆษิต (พิมพ์ครั้งที่ ๔), กรุงเทพฯ : ๒55๔
พระเจ้าตาก เบื้องต้น ; ปรามินทร์ เครือทอง, ส�านักพิมพ์มติชน, กรุงเทพฯ :  
 ๒55๗
ศึกเจ้าพระฝาง พ.ศ.๒๓๑๓ : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับการปราบ  
 “พวกสงฆ์อลัชชี” ที่เมืองสวางคบุรี : ธีระวัฒน์  แสนค�า, ศิลปวัฒนธรรม  
 ปีที่ ๗ ฉบับที่ 5  มีนาคม ๒55๙
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กิจการสหกรณ์
เพือ่ประโยชน์ของสมาชิก

ดร. เจริญ  ภูวิจิตร์*

	 บุคคลแรกที่สอนให้คนท่ัวไปรู้จักค�าว่า	 “สหกรณ์”	

คือ	ชาวองักฤษท่ีมชีือ่ว่า	โรเบร์ิต	โอเวน	(Robert	Owen)	

ซ่ึงถือเป็นผู้ ให้ก�าเนิดการสหกรณ์ขึ้นในโลกและได้รับ

ยกย่องให้เป็นบิดาแห่งสหกรณ์	 เดิมโอเวนเป็นคนยากจน	

แต่ความเฉลียวฉลาดและรู้จักวิธีการท�ามาหากินท�าให้เขา

ได้มีโอกาสเป็นผู้จัดการและมีหุ้นส่วนเป็นเจ้าของโรงงาน	

เขาเป็นนายจ้างท่ีมีความหวังดีต่อกรรมกรจึงได้ปรับปรุง

สภาพความเป็นอยู่ท่ัวไปของคนงานให้ดีข้ึน	 หลังจากนั้น

โอเวนได้หาวิธีช่วยเหลือกรรมกรอื่นๆ	 โดยสอนให้รู้จัก			

การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 เพ่ือ 

ขจัดปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆ	ซึ่งเป็นวิธีการของ

ระบบสหกรณ์	 โอเวนจึงเสนอให้จัดตั้ง	 ชมรมสหกรณ์	

(Co-operative	Community)	 ให้ชมรมสหกรณ์นี้ผลิต

ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ	ใช้เอง	โดยไม่ใช้เครือ่งจกัร	ทรัพย์สิน

ของชมรมซึง่เป็นของส่วนรวมเพือ่มิให้สภาพนายทนุปะปน

อยู่ในชมรม	 การจัดตั้งชมรมสหกรณ์นี้จะต้องใช้เงินทุน 

และท่ีดนิเป็นจ�านวนมาก	และโอเวนก็ได้พยายามเผยแพร่

แผนการจัดตั้งชมรมสหกรณ์	 เพื่อให้คนท่ัวไปได้เข้าใจ 

ในสหกรณ์ในฐานะสมาคมเพื่อเศรษฐกิจ	 แต่โอเวนยัง 

ไม่สามารถ	 จัดตั้งชมรมสหกรณ์ในประเทศอังกฤษได้	

เพราะมปัีญหาเกีย่วกบัสภาพสังคมในสมยันัน้	โอเวนจงึได้

เดนิทางไปประเทศสหรัฐอเมรกิาใน	พ.ศ.	๒๓๖8	ให้ชือ่ว่า	

นวิฮาโมน	ี(New	Harmony)	แต่ได้ล้มเลกิไปในระยะเวลา

ต่อมา	 เนื่องจากไม่ได้คัดเลือกสมาชิกและไม่มีกิจกรรม

เพียงพอให้คุ ้มค่ากับค่าใช้จ่าย	 นอกจากนี้ยังมีปัญหา 

เกี่ยวกับการปกครองและศาสนา	 อย่างไรก็ตามแนว 

ความคิดของโอเวนก็มีอิทธิพลต่อนักปฏิรูปทางเศรษฐกิจ	

เขาได้ให้แนวความคดิเกีย่วกบัความร่วมมอืร่วมใจ	ระหว่าง

มนุษย์ในอันที่จะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น ๒

	 ต่อมา	ในปี	พ.ศ.	๒๓7๐	นายแพทย์วิลเลียม	คิง	

(William	King)	 ชาวอังกฤษซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองไบรตัน	

ประเทศอังกฤษ	 และชื่นชอบในแนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์

ของ	 โรเบิร์ต	 โอเวน	 แต่ยังคงเห็นว่าโครงการของโอเวน			

ต้องใช้เงินทุนจ�านวนมาก	 ซึ่งเป็นอุปสรรคท่ีจะท�าให้เป็น

ผลในทางปฏิบัติได้จริงและยุ่งยาก	นายแพทย์วิลเลียม	คิง	

จึงคิดหาแนวทางแก้อุปสรรคดังกล่าวโดยเร่ิมชี้แจงให้ 

คนงาน/กรรมกรรวมทนุกนัคนละเลก็ละน้อย	จัดตัง้สมาคม

การค้า	 (Trading	 Association)	 ในรูปสหกรณ์ข้ึนใน 

รูปแบบร้านสหกรณ์จ�าหน่ายสินค้า	 และต่อมาเมื่อรูปแบบ			

ร้านสหกรณ์จ�าหน่ายสินค้ามีสมาชิกเพิ่มและธุรกิจการค้า

ขยายใหญ่ขึ้น	ประกอบกับมีการท�าธุรกิจร้านสหกรณ์		กับ

บุคคลภายนอกด้วย	 นักสหกรณ์นามว่า	คูป	 รอชเดล	

(Coop	Rochdale)	หรอืท่ีเรียกกนัว่า	ผูน้�าแห่งรอชเดล	จงึ

ก�าหนดหลักปฏิบัติไว้	 7	 ประการ	 ซึ่งมีสาระส�าคัญหลาย

ประการที่ยึดถือเป็นหลักสหกรณ์สากลจนมาถึงปัจจุบัน

* อดีตกรรมการด�าเนินการ สอ.ศธ.
๑ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒5๔๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๐ ก/หน้า ๑/๒๓ เมษายน ๒5๔๒
๒ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สหกรณ์, https://th.wikipedia.org/wiki/

	 มาตรา	๔	ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้บัญญัติ	
ค�าว่า “สหกรณ์”	 หมายความว่า	 คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด�าเนินกิจการ
เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	 โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน	และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัตินี ้๑
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 หลักการสหกรณ์	(Cooperative	Principles)	หรือ

หลักปฏิบัติ	7	ประการ	หรือ	หลักการรอชเดล	(Rochdale	

Principles)	 ท่ีใช้ถือเป็นแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ

เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม		มีดังนี้	

 หลักการที่	๑	การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิด

กว้าง	(Voluntary	and	Open	Membership)	ใช้บริการ

สหกรณ์ได้และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก	 เข้า

เป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ	 ฐานะทาง

สังคม	เชื้อชาติ	การเมือง	หรือศาสนา

 หลักการที่	 ๒	 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก

ประชาธิปไตย	(Democratic	Member	Control)	สหกรณ์

เป็นองค์การประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก	ซึ่ง

มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน	 ในการก�าหนดนโยบายและการ

ตัดสินใจ	สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้

เป็นผู้แทนสมาชิก	 ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก	 และใน

สหกรณ์ข้ันปฐมสมาชกิมสิีทธ์ิในการออกเสียงเท่าเทยีมกนั	

(สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง	 :	 One	 Man	 One	 Vote) 

ส�าหรับสหกรณ์ในระดับอื่นๆ	 ก็ด�าเนินการตามแนวทาง

ประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน

 หลักการที่	 ๓	 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของ

สมาชิก	 (Member	Economic	Participation)	สมาชิก					

มีส่วนร่วมในการลงทุน	 (ซื้อหุ้น)	 ในสหกรณ์ของตนเอง

อย่างเสมอภาคกนั	และมส่ีวนในการควบคมุการใช้เงินทุน

ของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย	 ทุนของสหกรณ์

อย่างน้อยๆ	 ส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของ

สหกรณ์	โดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน	(ถ้ามี)	ในอัตรา

ท่ีจ�ากัดตามเงนิลงทุน	(หุน้)	ท่ีก�าหนดเป็นเงือ่นไขของการ

เข้าเป็นสมาชกิๆ	สามารถจดัสรรเงนิส่วนเกนิของสหกรณ์

เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทุกอย่าง	 ตามข้อ

บังคับ

 หลักการที่	 ๔	 การปกครองตนเองและความเป็น

อิสระ	 (Autonomy	 and	 Independence)	 สหกรณ์เป็น

องค์การท่ีพึ่งพาตนเองและปกครองตนเอง	 โดยการ

ควบคมุของสมาชกิ	หากสหกรณ์จะต้องมข้ีอตกลงผกูพนั

กบัหน่วยงานหรือองค์การอืน่ใด	สหกรณ์จะต้องกระท�าการ

ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคง

ธ�ารงไว้ซึ่งอ�านาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทาง

ประชาธิปไตย	และสหกรณ์ยังคงด�ารงความเป็นอิสระ

 หลักการที่	๕	การศึกษา	ฝึกอบรม	และสารสนเทศ	

(Education,	Training	and	 Information)	สหกรณ์พึง

ให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิก	ผู้แทนสมาชิกที่

ได้รับการเลือกตั้ง	ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 เพื่อให้

บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของ

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล	 และพึงให้ข ่าวสารแก่

สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและบรรดาผู้น�า 

ทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของ

สหกรณ์

 หลักการที่	 ๖	 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์	 (Co- 

operation	among	Cooperatives)	สหกรณ์จะสามารถ

ให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด	 และ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการสหกรณ์ได	้							

โดยร่วมมือกันในระดับท้องถ่ิน	 ระดับชาติ	 ระดับภูมิภาค	

และระดับนานาชาติ

 หลักการที่	 ๗	 การเอื้ออาทรต่อชุมชน	 (Concern	

for	Community)	สหกรณ์พงึด�าเนนิกจิการต่างๆ	เพือ่การ

พัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบายท่ีมวล

สมาชิกเห็นชอบ

	 และหากย้อนกลับไปเมื่อ	ปี	พ.ศ.	๒4๕8	สืบเนื่อง

มาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ	 เจริญก้าวหน้าส่งผลดีใน

การพัฒนาประเทศ	 นโยบายแห่งรัฐเห็นสมควรน�าวิธีการ

สหกรณ์เข้ามาช่วยพฒันาประเทศให้ประชาชนได้หลดุพ้น

จากความยากจนโดยเฉพาะเกษตรกร	พระราชวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ารัชนแีจ่มจรัส	กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์	พระบิดา

แห่งการสหกรณ์ไทย	 ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ ์

แห่งแรก	 คือ	 สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้	ณ	 ต�าบล 

วดัจันทร์	อ�าเภอเมอืงพษิณุโลก	จังหวดัพษิณุโลก	และทรง

เป็นนายทะเบียนสหกรณ์	 (พระองค์แรก)	 รับจดทะเบียน

เป็นสหกรณ์แห่งแรก	 เมื่อวันท่ี	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	

๒4๕9	 ตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน	 ท่ี 

ได้รับความส�าเร็จมาแล้วในอินเดีย	 และพม่า	 ซึ่งทั้งสอง

ประเทศได้ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี	 และเมื่อ 

วันที่	9	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๒7	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ

๓ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, วันสหกรณ์แห่งชาติ, https://th.wikipedia.org/wiki/
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ก�าหนดให้วนัท่ี	๒๖	กมุภาพนัธ์	ของทุกปีเป็น	“วนัสหกรณ์

แห่งชาติ” ๓	 และเนื่องในโอกาสครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 แห่ง 

การสถาปนาสหกรณ์ไทย	(๒๖	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕9)	

รัฐบาลโดยการน�าของพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายก

รัฐมนตรี	ได้ให้ความส�าคญักบักระบวนการสหกรณ์	ซึง่ยดึ

หลักการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 เพื่อความกินดี

อยู่ดี	มุ่งเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเจริญมั่นคง	ด้วยการ

เพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ให้เข้มแข็ง	 อีกท้ังองค์การ

สหประชาชาติ	 (United	Nation:	UN)	 ได้ประกาศให้วัน

เสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสหกรณ์

สากล	 และองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ	

(The	 International	 Cooperative	 Alliance:	 ICA) 

ยังได้เชิญชวนรัฐบาลประเทศต่างๆ	 ให้ความร่วมมือกับ

องค์การสหกรณ์ระดับชาติ	 และองค์การสหกรณ์ระหว่าง

ประเทศ	เฉลิมฉลอง	“วันสหกรณ์สากล”	เป็นประจ�าทุกปี	

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ด้วย

ความร่วมมอืกบัสันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ชมุนมุ

สหกรณ์ระดับชาติทุกชุมนุม	 และองค์การสัมพันธภาพ

สหกรณ์ระหว่างประเทศ	 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 (The 

International	Cooperative	Alliance,	Asia	Pacific:	

CIA	AP)	จึงได้จัดการสมัมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	

ในระหว่างวันที่	 4	 -	8	กรกฎาคม	๒๕๕9	ที่ผ่านมา	ณ	

โรงแรม	 S.D.	 Avenue	 กรุงเทพ	 โดยมี	 นายธีรภัทร 

ประยรูสิทธิ	ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

พิธีเปิดงานสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดังกล่าว	

พร้อมร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลและแลกเปลี่ยน

ความรู้ภายใต้หัวข้อ	 “สหกรณ์ สร้างโลกท่ีดีกว่า”	 เพื่อ 

เผยแพร่บทบาทของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมโลก	 และประกาศเจตนารมณ์ขององค์การ	 ICA	 ใน

เร่ือง	 “พลังสหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็งและย่ังยืน” 

ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมายของสหประชาชาติในการรวมตัว

กันของขบวนการสหกรณ์อย ่างมีประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจ	และสันติภาพโลก	 โดยในปีนี้องค์การ	CIA	 ได้

แสดงเจตนารมณ์สนบัสนนุสหประชาชาตเิร่ือง	“เป้าหมาย

การพฒันาอย่างย่ังยืน”	โดยเน้นย�า้ถึงการขจดัความยากจน

ให้หมดไป	การสร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือ

ระหว่างขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ	 และภาคอื่นๆ	

รวมท้ังรัฐบาลในระดับท้องถ่ิน	 ระดับชาติ	 และระดับ

นานาชาติด้วย	 ท้ังนี้	 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	นายธีรภทัร	ประยรูสิทธิ	ปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	ได้กล่าวว่า	“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการ

ประชาสัมพนัธ์แผนการท�างานด้านพฒันาการสหกรณ์ไทย 

ซึ่งถือเป็นนโยบายท่ีส�าคัญของนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้แบ่ง 

ชั้นสหกรณ์ออกเป็น ๔ ชั้น คือ ๑ ๒ ๓ และ ๔ ตามล�าดับ 

ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์กว่า ๑,๒๐๐ แห่ง ท่ีมีการพัฒนาและ 

ยกระดับสูงข้ึน พร้อมกนันี้ได้มกีารต้ังโรงเรยีนผูต้รวจการ

สหกรณ์ข้ึนและจัดอบรมให้แก่กรรมการสหกรณ์เพื่อให้ 

พระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
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๔ รัฐบาลไทย, สหกรณ์ไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี จัดสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล แลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้หัวข้อ  
 “สหกรณ์ สร้างโลกที่ดีกว่า”
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด, วิสัยทัศน์,
 http://www.moecoop.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=13
๖ หลกัธรรมาภบิาลของการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีด ี ประกอบด้วย ๑๐ หลกั ได้แก่ หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness)
 หลกัประสิทธิภาพ/คุม้ค่า (Efficiency/Value for money) หลกัความเสมอภาค (Equity) หลกัมุง่เน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) หลกัการตรวจสอบได้/ 
 มภีาระรับผดิชอบ (Accountability) หลกัเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลกัการกระจายอ�านาจ (Decentralization) หลกัการมส่ีวนร่วม (Participation)
    และหลักนิติธรรม (Rule of Law)

มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร นอกจากนี้จะจัดตั้ง

สถาบันให้ความรู้และเผยแพร่ด้านการบัญชี การสหกรณ์ 

รวมถึงการรวมกลุ่มต่างๆ ให้กับสมาชิก ซึ่งจะอยู ่ ใน

แผนการพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยคาดว่าในปี ๖๐ จะ

สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับงานสหกรณ์ได้” 4

	 จึงเห็นได้ว่าการด�าเนินงานในรูปแบบของกิจการ

สหกรณ์นั้น	 มุ่งเน้นความร่วมมือ	 ความเข้มแข็ง	 ในการ 

รวมกลุ ่มอย่างยั่งยืนของสมาชิกหลายๆ	 คน	 เพื่อมุ ่ง

ประโยชน์ของสมาชิก	ภายใต้การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

ของเหล่าสมาชิก	 ท้ังนี้ ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 (สอ.ศธ.)	 ซึ่งได้

ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า	 “เป็นศูนย์รวมการเงินและสมาชิก	

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข	 โดยการออม

ช ่วยเหลือซ่ึงกันและกันด ้วยความโปร ่งใสและ	

เป็นธรรม” ๕	 ด้วยสโลแกนการขับเคลื่อนกิจการสหกรณ	์

“ช่วยออมช่วยประหยัด	 ด้วยซ่ือสัตย์และโปร่งใส	

สามัคคีมีน�้าใจ	 ยึดมั่นใน	สอ.ศธ.”	 และเพ่ือสร้างความ

เชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่สมาชิก	 ขอเรียนให้ทราบว่า	

สอ.ศธ.	นัน้	ยดึหลกัการด�าเนนิงานภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	

(Good	Governance) ๖	 มาโดยตลอด	 เห็นได้จากการ

ด�าเนินงาน	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕8	สอ.ศธ.	 ได้รับเกียรติบัตร

เชิดชูเกียรติใน	๓	 รางวัล	 คือ	 	 ๑)	 สหกรณ์ดีเด่นระดับ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 ประจ�าปี	 ๒๕๕7/๒๕๕8 

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์	 ได้อันดับ	 ๑	 ของส�านักงาน 

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นท่ี	 ๑	 	๒)	 สหกรณ ์

ท่ีมีความเข้มแข็งโดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ดีเด่น

แห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๕8	และ	 	๓)	ผ่านเกณฑ์ประเมิน

มาตรฐาน	ประจ�าปี	๒๕๕8	ในระดับ	“ดีเลิศ”	ซึ่ง	สอ.ศธ.	

ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ ได้น�าไปสู่ความภาคภูมิใจของ

สมาชิกเป็นปีที่	๑๒	ติดต่อกัน	(๒๕4๖	-	๒๕๕8)	จึงเป็น

มติหินึง่ท่ีสะท้อนถึงความมุง่มัน่ตัง้ใจในการบริหารงานของ

คณะกรรมการด�าเนินการ	 ซึ่งเป็นเหล่ากรรมการผู้แทน 

ท่ีท่านสมาชกิได้เลอืกให้เข้ามาท�าหน้าท่ีในการบริหาร	ดแูล

ผลประโยชน์แทนสมาชิก	 ตลอดท้ังการบริหารจัดการ	

ปฏิบัติงานและบริการอย่างทุ ่มเทในเรื่องต่างๆ	 ของ 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ท่ีมุ ่งปฏิบัติงานสู่วิสัยทัศน์ของ	

สอ.ศธ.	เพื่อประโยชน์ของสมาชิก	สอ.ศธ.	ทุกคน

	 ดงันัน้	ภายใต้พระราชบญัญัตสิหกรณ์	พ.ศ.	๒๕4๒	

หลักการสหกรณ์	 7	 ประการ	 ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติใน 

การด�าเนินงานกิจการสหกรณ์	 นโยบายของรัฐบาลกับ

กระบวนการสหกรณ์ในหลักการรวมกลุ ่มช่วยเหลือ										

ซึ่งกันและกันเพื่อความกินดีอยู่ดี	 วิสัยทัศน์และสโลแกน 

ที่ก�ากับการด�าเนินงานของ	สอ.ศธ.	ตลอดทั้งความมุ่งมั่น	

ตั้งใจ	 ทุ่มเท	 เสียสละในการท�างานของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ	 ท่ีปรึกษา	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ผู้จัดการ	 และ 

เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้น	 จะเป็นแนวทางท่ีหลอมรวมสู่การ

ด�าเนินงานในกิจการของ	 สอ.ศธ.	 เพื่อประโยชน์ของ

สมาชิก	 สอ.ศธ.	 ได้อย่างแท้จริง	 สมาชิกท่านใดสนใจใน

สิทธิประโยชน์	สวัสดิการ	และบริการต่างๆ	ของ	สอ.ศธ.	

สามารถหาข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี	www.moecoop.com	หรอื

คีย ์ค�าว ่า	 “สหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการกระทรวง

ศกึษาธิการ	จ�ากดั”	ผ่าน	www.google.com	หรือโทรศพัท์

สอบถามได้ท่ี	 ๐-๒๖๒8-7๕๐๐-๓,	 ๐-๒๒8๒-๕๖๐9	

โทรสาร	 ๐-๒๖๒8-7๕๐4-๕	 ย�้าอีกคร้ังเพื่อประโยชน์ 

ของสมาชิก	สอ.ศธ.	ทุกท่าน	ครับ

ศาลาการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก
สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้
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บริหารเงิน
บริหารชีวิต

	 หลักการคิดเกี่ยวกับการใช ้จ ่ายเงินเป ็นส่ิงท่ี 

ส�าคัญอย่างยิ่ง	 ทางพุทธศาสนาบัญญัติว่า	 “ความคิดเป็น

จุดเริ่มต้นท่ีจะน�าพาชีวิตไปดีหรือไม่ดี เจริญหรือเส่ือม 

เพราะความคิดก่อให้เกิดการกระท�า ถ้าคิดในเร่ืองอะไร

บ่อยๆ ปักใจจนกลายเป็นเจตคติแล้วก็มักจะต้องมี

พฤติกรรมไปในท�านองนั้น”

	 ในเรื่องเงินนี้	 มีวิธีคิดที่เรียกว่า	คิดแบบคุณค่าแท้	

กับคิดแบบคุณค่าเทียม	ถ้าคิดแค่สนองตัณหาหรือความ

อยากของตนไม่ว่ากับส่ิงใดก็เป็นการคิดแบบคุณค่าเทียม	

แต่ถ้าเราคิดถึงแก่นหรือคุณประโยชน์ที่แท้จริงของส่ิงนั้น

เราเรียกว่า	คิดด้วยคุณค่าแท้	 จะขอยกตัวอย่างเร่ืองการ 

ใช้เงินในการกินอาหาร	 จะเห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจน

ระหว่างการกินด้วยคุณค่าเทียมกับการกินด้วยคุณค่าแท	้

บางคนต้องขับรถไปไกลๆ	เพือ่หาของอร่อยกนิเพยีงเลก็น้อย	

เช่น	ก๋วยเตีย๋ว	ซ่ึงก๋วยเตีย๋วอย่างเดยีวกนันี	้สามารถหากนิ

ท่ีร้านใกล้ๆ	บ้านก็ได้	แต่เราไม่กนิ	ตัง้ใจจะไปกนิร้านไกลๆ	

ยังต่างจังหวัดด้วย	 ได้ทราบว่าร้านดังกล่าวมีก๋วยเตี๋ยว

อร่อย	บรรยากาศร้านดูหรูหรา	คนใหญ่คนโตมีชื่อเสียงก็

นิยมมากินที่ร้านนี้	 ราคาก็แพงกว่าร้านอื่น	 เรียกว่า	 เป็น

ก๋วยเตี๋ยวมีระดับอะไรท�านองนั้น	 ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นวิธีคิด

แบบคณุค่าเทียม	ท่ีจรงิน่าจะคดิว่าก๋วยเตีย๋วนีม้คีณุค่าทาง

อาหาร	หรอืมปีระโยชน์ต่อร่างกายเพยีงพอหรอืไม่	สะอาด

ถูกหลักอนามัยไร้สารพิษหรือไม่	ถึงจะไม่อร่อยนักก็น่าจะ

ดีกว่าความหรูหรา	 ราคาแพง	 คนมีชื่อเสียงมากินที่ร้านนี้	

	 ในสาร	สอ.ศธ.	ฉบับก่อนได้เสนอข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารเงินตลอดจนหลักการออมเงิน 
และเงินที่ควรมีไว้ ใช้หลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้วโดยสังเขป	 ในสาร	 สอ.ศธ.	 ฉบับนี้ขอเสนอหลัก 
การคิดเก่ียวกับการบรหิารเงนิต่ออกี	๒-๓	เร่ือง	ซ่ึงไม่ถือว่าเป็นวชิาการแต่ก็ไม่ใช่เรือ่งตลกไร้สาระเสยีทเีดยีว	
อย่างน้อยก็คงได้ข้อคิดบ้างไม่มากก็น้อย

เชาว์เลิศ  ขวัญเมือง

ไม่เกีย่วกนัเลย	เพราะคณุค่าแท้ๆ	ของการกนิอาหารกเ็พือ่

บ�ารุงร่างกายให้เจริญเตบิโตแขง็แรง	ปราศจากโรคภยัเท่านัน้

	 ดงันัน้คนท่ีใช้เงนิท่ีมวีธีิคดิแบบคณุค่าแท้	มกัจะเป็น

คนท่ีใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ	มีความเข้าใจเหตุ

และผล	 มองอะไรรอบคอบครบวงจร	 สามารถเลือกและ

ตัดสินใจได้ถูกต้อง	 ด้วยเหตุนี้	 เวลาใช้จ่ายเงินทุกบาท 

ทุกสตางค์	 จึงต้องคิดแบบคุณค่าแท้เสมอ	 ไม่ใช่เฉพาะ 

เกีย่วกบัการกนิอาหาร	ดงัตวัอย่างข้างต้น	เราสามารถน�าไป 

ปรับใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างในการด�าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

	 หลักการต่อไป	 ก็คือ	 หลักการท่ีเรียกว่า	หามาได้	

ใช้ให้น้อย	 หลักการนี้ไม่มีอะไรมากเพียงแต่เราต้อง	 ใช	้

ให้น้อยกว่าทีห่าได้	เท่านัน้เอง	ท่ีจริงใช้ให้น้อยกว่าท่ีหาได้ 

ดแูล้วก็ไม่เหน็จะมอีะไรยาก	ท�าได้ง่ายๆ	แต่ท�าไมหลายคน

ไม่ท�า	ท�าให้ชวีติเป็นหนีเ้ป็นสินอนิงุตงุนงักนั	เท่าทีส่อบถาม 

ดูจะพบว่าคนท่ีใช้มากกว่าท่ีหาได้นั้น	 มักมีความคิด 

อยากได้โน่นอยากได้นี	่แล้วจดัการสนองความต้องการของ

ตนเองทันที	ท้ังๆ	ท่ียงัไม่มเีงนิหรือเงนิไม่พอ	คดิเอาง่ายๆ	

ว่าเงินไม่พอก็ขอยืมคนอ่ืนก่อนได้	 เราก็เป็นสมาชิก

สหกรณ์ก็มีสิทธ์ิกู้สหกรณ์	 ถ้าต้องการใช้ด่วนก็สามารถกู้

แบบฉุกเฉินได้ไม่เห็นจะยากอะไร	 แต่เราลืมคิดไปว่า 

ยืมแล้วต้องใช้หนี้ 	 พอโดนหักหลังส้ินเดือนก็ท�าให้ 

เงินเดือนไม่พอใช้	 พอใช้ไม่พอเราก็ต้องหยิบยืมใหม่	 ซึ่ง 

จะเป็นวงจรอย่างนี้ตลอดไป	 และมักจะเป็นเงินจ�านวน 

ท่ีมากข้ึนเสียด้วย	 ตราบใดท่ีเรายังไม่สร้างความคิดที่ว่า
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ต้องใช้ให้น้อยกว่าท่ีหาได้	ยิง่สมยันี	้นอกจากกูส้หกรณ์แล้ว	

ยังหันไปพึ่งบริการบัตรเครดิต	คราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะ

พอมีบัตรเครดิตเข้า	ทีนี้	ไม่มีเงิน	แต่อยากใช้ก็ใช้ได้

	 คนท่ีเขาใช้น้อยกว่าท่ีหาได้นั้น	 ไม่ใช่ว่าเขาไม่มี 

กิเลส	 แต่เขาตอบสนองความต้องการได้ตามเหตุตามผล	

ตามความจ�าเป็น	 และพอเหมาะกับก�าลังที่เขาหามาได	้

ไม่ใช่เงินไม่พอก็ยืมคนอื่น	 กู้สหกรณ์หรือพึ่งบัตรเครดิต	

โดยเฉพาะบัตรเครดิตนี้อันตรายมาก	 คนเป็นหนี้ก้อนโต

จนใช้ไม่ไหวนั้น	 ส่วนหนึ่งมาจากมือเติบใช้บัตรเครดิต

อย่างไม่ยั้งคิด	 ถ้ามองว่าท่ีต้องใช้บัตรเครดิตเพราะเงิน 

ไม่พอใช้	ข้อนี้ยิ่งหนักใหญ่	เพราะปกติยังใช้ไม่พอเลย	ทีนี้

ต้องหักค่าหนี้บัตรอีก	เงินที่เหลือจึงค่อนข้างแน่นอนว่าจะ

ไม่พอใช้	เลยต้องพ่ึงบัตรเครดติต่อไปเร่ือยๆ	ตอนหลงัสุด

อาจต้องจ่ายดอกเบี้ยที่รุนแรงเข้าไปด้วย

	 หนี้เร่ิมจากการไม่มีวินัยทางการเงิน	 ดังนั้น	 อย่า

เข้าไปในวงจรหนี้เป็นอันขาด	 ถ้ายังไม่มีก็ยังไม่สนอง 

ความอยากนั้น	 ไว้มีแล้วค่อยใช้	 ต้องหัดนิสัยนี้ให้ได้	 ถ้า 

ใครหลุดเข้าไปในวงจรของการเป็นหนี้แล้ว	 ต้องพยายาม

ออกมาให้เร็วท่ีสุดแล้วเร่ิมฝึกนสัิย	ใช้ให้น้อยกว่าทีห่าได้ 

เอาเป็นว่าเริม่ต้นอย่างแรกคอื	มเีงนิเหลอืเกบ็ออมทุกเดอืน	

ผลดีคือ	 จะกลายเป็นคนท่ีรู้จักกิน	 รู้จักใช้	 ซึ่งเป็นนิสัยท่ี

ไม่มีล�าบาก	เป็นฐานที่ท�าให้ชีวิตทั้งก้าวหน้าและมั่นคง

	 หลกัการข้อต่อไปกค็อื	การกู้เงินให้เสมอืนเป็นการ

ออมเงิน	ในการเปิดคลินิกสหกรณ์	(เมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	

๒๕๕9)	ได้กล่าวไว้ว่า	การกู้เงินไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายอย่าง

เดียว	 เราสามารถท�าให้การกู้เงินเป็นส่ิงที่เหมือนการออม

เงนิได้	การกู้เงนินัน้ควรมวีตัถปุระสงค์ส�าคญัอยู	่๒	ประการ	

คือ	การกู้เพ่ือบ�าบัดทุกข์	 เป็นการกู้เมื่อมีความจ�าเป็น

เดือดร้อน	 กับอีกประการหนึ่งก็คือ	การกู้เพ่ือบ�ารุงสุข

ซ่ึงเป็นการกู้เมื่อต้องการสร้างอนาคตเพิ่มพูนฐานะของ

ตนเอง	 การกู้เงินต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีดีในการกู้	 มีความ

ชัดเจนในการกู้เพื่อวางแผนด�าเนินชีวิตที่ไม่ประมาท	และ

ควบคุมตัวเองให้บรรลุความส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย	ต้อง

คิดเสมอว่าการกู้เงินที่ได้วงเงินจ�านวนเป็นล้านบาท	 แถม

ผ่อนระยะยาวเป็นร้อยๆ	 งวด	 ช�าระน้อย	 จะท�าให้ผู้กู้ไม่

ระมดัระวงัในการใช้จ่าย	และเมือ่มเีงนิท่ีกูม้ามากจะใช้จ่าย

โดยไม่ค่อยคิด	 ใช้เงินมือเติบเกินตัวต้องระวังไว้ว่า	 เงินที่ 

กู้มาเป็นการน�าเงินในอนาคตมาใช้	ไม่ใช่เงินเก็บออมของ

เราเอง	เป็นเงนิเกบ็ออมของสมาชกิสหกรณ์ทีน่�ามาฝากไว้	

บางคนพอมเีงนิก็ไปกนิไปเทีย่ว	กูจ้นเตม็สิทธิท้ังๆ	ท่ีบางครัง้ 

ยงัไม่รู้จุดมุง่หมายท่ีกู	้พอเกดิความจ�าเป็นเดือดร้อนข้ึนมา

จริงๆ	เช่น	ลูกไม่สบาย	พ่อแม่ป่วย	หรือตัวเองป่วย	หรือ

เกิดอุบัติเหตุ	 จ�าเป็นต้องใช้เงินแต่กู้ไม่ได้เสียแล้ว	 เพราะ

ใช้สิทธิไปเต็มแล้ว

	 ท�าไมจึงเรียกว่าการกู้เงินเสมือนการออมเงิน	ที่จริง

การกู้เงินมีประโยชน์มากมาย	ถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องและ

น�าเงินท่ีกู้ไปใช้ประโยชน์จริงๆ	 บางคนส่งลูกเรียนจนจบ

มหาวิทยาลัยด้วยเงินกู้ของสหกรณ์	 บางคนไปซ้ือบ้าน 

ซื้อรถยนต์ท่ีเหมาะสมกับตนเองท่ีสามารถส่งท้ังต้น 

ท้ังดอกเบ้ียได้โดยไม่เดือดร้อนมากนัก	 มีหลายรายที่มี

ฐานะดีขึ้นโดยการกู้เงินไปผ่อนท่ีดินพอแก่เงินเดือนของ

ตนเอง	และขายออกไปเมือ่ได้ราคาสูง	และน�าเงนิท่ีขายได้

ไปซ้ือเพิม่เตมิ	บางรายกูเ้งินไปผ่อนส่งบ้านจัดสรรเมือ่ผ่อน

ช�าระหมดก็ให้เช่า	และเช่าซือ้บ้านห้องต่อไปโดยเอารายได้

จากการให้เช่าในห้องแรกมาผ่อน	การกูเ้งนิเพ่ือสร้างรายได้ 

หรือลงทุนในลักษณะนี้จะเป็นการออมไปในตัว	 เป็นการ

บังคับตัวเองให้ต้องส่งทั้งเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นประจ�า

เท่ากบัเป็นการออมทกุๆ	เดอืน	แน่นอนว่าต้องเสียดอกเบ้ีย 

บ้าง	แต่สหกรณ์ใช้ระบบเงินปันผลเฉลี่ยคืน	(เมื่อวันที่	๑๓	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๕9	 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าป	ี

๒๕๕8	อนุมัติจัดสรรเงินปันผล	 ร้อยละ	๕.๒๕	และเงิน

เฉลี่ยคืน	 ร้อยละ	 ๑8)	 ให้แก่สมาชิกที่เสียดอกเบ้ียให้แก่

สหกรณ์เท่ากับว่าเป็นการลดดอกเบ้ียให้แก่สมาชิก	 ซึ่ง 

ถูกกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ	 เป็นอันมาก	 เป็นการที่เพื่อน

สมาชิกช่วยเพื่อนสมาชิกตามหลักการของสหกรณ  ์

ด้วยเหตุนี้เราจึงถือว่าการกู้เงินเป็นเสมือนการออมเงินได้

ชนิดหนึ่ง

ปีที่ ๓๙  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๕๙
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เส้นทาง
แห่งความภาคภูมิใจ

...หลังเกษียณ

วิมลรัตน์  ต้อยส�าราญ

 กันยายน	๒๕๕9	ส�าหรับหลายๆ	คน	รวมถึง
ตัวผู้เขียนท่ีมีอายุครบ	 ๖๐	 ปี	 นับเป็นช่วงเวลาท่ีชีวิต

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ	 “เกษียณอายุ”	 นั่นคือ		

เราไม่ต้องตื่นแต่เช้าเพ่ือไปท�างานประจ�าที่เราท�ามาหลาย

สิบปี		เราไม่ต้องรบัผดิชอบงานในหน้าท่ีท่ีต้องท�าให้ส�าเรจ็

ในเวลาท่ีก�าหนด	 และพร้อมใจท่ีจะตื่นเช้ารับวันใหม่	 ๑	

ตุลาคม	วันสิ้นสุดความเป็นข้าราชการประจ�า	 เปลี่ยนเป็น

บทบาทของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบ�าเหน็จบ�านาญ	 และ

ท�าให้ผู้ที่ได้รับเงินประจ�าต�าแหน่ง	 และเงินค่าตอบแทน 

ถูกตัดออกไปทันที	คงเหลือเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินประจ�า

เดือนของข้าราชการบ�านาญ	 ท่ีเจ้าหน้าท่ีกรมบัญชีกลาง 

คิดให้เพียงเท่านั้น

	 ความเครียดความเหนื่อยล้าในการท�างานดูเหมือน

จะหายไป	 แต่ในอีกด้านหนึ่ง	 หลายคนคงเร่ิมคิดถึงชีวิต

สังคมในที่ท�างาน	ต่อไปนี้	เราจะคุย	จะฟัง	หรือจะเล่าเรื่อง

ซุบซิบนินทา	 (อิอิ)	 ให้ใครฟัง	 และผู้ท่ีเคยเป็นผู้บริหาร 

ท่านจะส่ังใครได้อกีในเมือ่เลขาท่ีท่านเคยมหีายไป	นัน่อาจ

เป็นเรื่องท่ี	 “น่าใจหาย”	 ส�าหรับหลายๆ	 คน	 แต่เร่ืองท่ี 

น่าใจหายกว่า	 เรื่องท่ีต้องคิดและน่าห่วงมากยิ่งกว่าก็คือ	

เราจะจัดการกับเร่ืองการเงินหลังจากนี้อย่างไรในเมื่อ 

เงินรายได้ประจ�าเดือนนั้นจะไม่มีอีกต่อไป

เส้นทาง
แห่งความภาคภูมิใจ

...หลังเกษียณ
	 ค่ะ...นี่สิเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่น่าห่วง

	 ผู ้เขียนเชื่อว่า	 ท่านท่ีอ่านบทความนี้และถึงวัย

เกษียณแล้วคงต้องมีเงินเก็บสะสมไว้บ้าง	 หลายคนอาจมี

เงินมากพอท่ีจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย	 ส่วนคนที่

แทบไม่มีเงินเก็บสะสมเลยหรือมีน้อยมากนั้น	 จะบริหาร

จัดการชีวิตอย่างไร...	 ผู้เขียนคิดว่าทางเดียวท่ีท�าได้ก็คือ		

หางานท�าต่อไปไม่ว่าจะเป็นงานประจ�าหรืองานอิสระ	 เพื่อ

ความผาสุขในการด�ารงชีพของ	“ครอบครัว”

	 และจากนี	้นีค่อื...ความคดิและค�าแนะน�าของผูเ้ขียน

ซึ่งเป็นผู ้ที่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับเพียงเงิน

บ�านาญไม่มากนกั	แม้จะเกษยีณในระดับช�านาญการพเิศษ

เงินเดือนส่ีหมื่นกว่า	 ก็เหลือรับบ�านาญเพียงหนึ่งในสาม

เนื่องจากอายุการปฏิบัติราชการน้อย	ก็มีความวิตกกังวล

กับของการใช้ชีวิตหลังเกษียณเช่นเดียวกับหลายๆ	ท่าน

	 ผูเ้ขียนคดิว่า	การเกษยีณคอื	การเร่ิมต้นชวีติใหม่	ท่ี

เลกิจากการท�างานทีเ่ราท�าเพือ่เงินเป็นหลกั	หลงั	“เกษียณ”		

เราควรจะท�างานต่อไปเพราะเรายังต้องใช้เงินเหมือนเดิม	

งานท่ีท�านัน้กค็วรเป็นงานท่ีเราชอบและสุจริตเอือ้ประโยชน์

ท้ังตัวเราและสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านท่ีมีเงินเก็บ

สะสมน้อยหรอืแทบจะไม่มเีลย	ซึง่หมายถึงตวัผูเ้ขียนด้วย	

ต้องหางานท�าเพื่อการด�ารงชีวิตต่อไป

 “ไอ-สวน”	 ร้านค้าเล็กๆ	 ดูอบอุ่น	ณ	 ท่ีตั้งภายใน

บริเวณบ้าน	 ขายกาแฟ	 เบเกอร่ี	 ไอศกรีม	 อาหารเบาๆ 

เป็นงานใหม่ท่ีผู ้เขียนเพ่ิงเร่ิมท�าและเป็นงานท่ีเคยคิด 

อยากท�า	 แต่ไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสที่จะท�าในขณะที่ 

เรายังท�างานประจ�าอยู่

	 ผู้เขียนก�าลังจะบอกว่า...	 กว่าจะมีวันนี้	 วันที่ได้ 

ร้านนี้มา	 ผู ้เขียนวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณมา 

โดยตลอดสิบปี	 ไม่ว่าจะเป็นบริบทของครอบครัว	บริบท

ของความน่าจะเป็นของเศรษฐกิจการครองชีพในอนาคต	

นั่นหมายถึงว่า	เราต้องรู้จักและยอมรับในตัวตนของเรา



อาหารการกิน	 การออกก�าลังกายเป็นส่ิงที่จ�าเป็นท่ีท�าให้ 

เรามคีวามสุขไม่น้อยกว่าส่ิงอืน่ๆ	ท่ีส�าคัญเรายงัมภีาระงาน

ท่ีเราแพลนไว้ท�าหลังเกษียณอีก	 ผู ้เขียนเองหลังจาก	

“เกษียณ”	 ก็ให้ความส�าคัญเร่ืองนี้ค่อนข้างมากพยายาม

ออกก�าลังกายและพบแพทย์สม�่าเสมอ

	 สุดท้าย..ผู ้เขียนขอย�้าอีกคร้ังด้วยความห่วงใย 

ซึ่งส�าคัญมาก	ก็คือ	 เรื่องของการบริหารเงินก้อนสุดท้าย

ท้ังหมดท่ีได้รับมาจากหลังเกษียณซ่ึงนับว่าเป็นเงินจาก 

น�้าพักน�้าแรงท่ีสะสมมา	 ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่มากนักและ 

จะค่อยๆ	หมดไปในขณะท่ีเรายังต้องใช้เงินในการด�ารง

ชวีติอยู	่คนทีม่เีงินมากเหลอืเฟืออาจจะไม่ต้องคดิอะไรมาก	

แต่คนท่ีมีเงินพอสมควรก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะ

สามารถใช้ได้ตลอดชวีติอย่างสะดวกสบาย	ดงันัน้	เราจงึต้อง 

รู้จักการบริหารเงินให้เป็นไม่ใช่ไม่ยอมเส่ียงเลยและท�าได้

แค่ฝากเงินไว้กบั	ธนาคารเพราะดอกเบ้ียต่อปีต�า่มาก	ถ้าจะ

สูงหน่อยกจ็ะมเีงือ่นไข	ในขณะท่ีเราเป็นสมาชกิสหกรณ์อยู่	

ทางเลอืกของการกู	้การฝาก	ผูเ้ขียนกเ็ลอืกสถาบันการเงนิ

ของเรา	(สอ.ศธ.)	นี่แหละ	เพราะเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง

ไม่เสียภาษี	 ยามท่ีมีความจ�าเป็นต้องกู้	 ก็รู้สึกกู้อย่างมี

ศักดิ์ศรี	รวดเร็ว	กู้เช้าได้บ่าย	กู้บ่ายได้เช้าวันรุ่งขึ้น	สิ้นปีมี

เงนิปันผล	มเีงนิเฉลีย่คนื	เร่ืองความมัน่คงและการยอมรับ

ของสถาบันการเงนิอืน่ไม่ต้องพดูถึง	เพราะ	สอ.ศธ.	ของเรา 

คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นมาหลายรางวัลจนเป็นท่ีประจักษ์

อย่างแพร่หลายจนได้เป็นสถาบันการเงินระดับต้นๆ

	 ผู ้เขียนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งท่ีรับราชการจน 

ครบวาระ	และได้ใช้บรกิารด้านธุรกรรมการเงนิกบั	สอ.ศธ.	

มาโดยตลอด	พูดได้ว่า	 “สอ.ศธ.	 เป็นส่วนหนึ่งในความ

ส�าเร็จและความภาคภูมิ ใจในการเริ่มต้นชีวิตหลัง

เกษียณของผู้เขียน”	 ก็ขอเชิญชวนท่านผู ้อ่านท่ีเป็น

สมาชิกและที่ยังไม่ ได้สมัครเป็นสมาชิกแต่มีโอกาส 

อ่านสาร	สอ.ศธ.	นี้	ได้พิจารณาเข้าร่วมใช้บริการดีๆ	ของ	

สอ.ศธ.	เพื่อความสดใสของอนาคตของเราต่อไป

	 “...เงินอาจไม่ส�าคัญเสมอไป	 แต่ส�าหรับเรา	

ไม่มีเงิน		คือ...ตาย”

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

(สอ.ศธ.)	 เป็นฟันเฟืองหลักตัวหนึ่งที่ท�าให้เส้นทางชีวิต

ของผูเ้ขียนเดนิมาถึงจดุนี	้ดอกเบ้ียจากเงนิฝากออมทรพัย์

พิเศษ	 เงินกู ้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 เป็นแหล่ง 

งบประมาณท่ีผูเ้ขียนน�ามาบริหารจดัการเพือ่การนี้ได้อย่าง

ราบรื่น	 และขอบอกท่านท่ีใกล้เกษียณแต่มีเงินเก็บน้อย 

หรือแทบจะไม่มี	 ท่านวางแผนชีวิตไว้แต่เนิ่นๆ	 เพราะวัน

เวลาผ่านไปเร็วมาก	อย่างที่บอกสิบปีก่อนเกษียณผู้เขียน

ร่างฝันไปเร่ือยๆ	อกีห้าปีต่อมาตวัร่างฝันนัน้มคีวามคมชดั

ขึ้นมาเรื่อยๆ	และสองสามปีสุดท้ายฟันธงได้ว่าจะท�าอะไร

	 ร้าน	 “ไอ-สวน”	 ท่ีว่า	 มีพื้นที่แค่สามสิบหกตาราง

เมตรใช้เวลาก่อสร้างรวมตกแต่งสองปีเตม็สร้างความกงัขา

กับผู้ผ่านไปมาไม่น้อย	 และพร้อมเปิดให้บริการเดือน

พฤศจิกายน	๒๕๕9	นี้	 ถือว่าเป็นงานรองรับหลังเกษียณ

พอดี	หากท่านสมาชิกสนใจหรือมีความฝันเดียวกันก็แวะ

เวียนไปเยี่ยมเยียนกิจการได้นะคะ	ที่คุ้งบางกระเจ้า	แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นธรรมชาติเปรียบเสมือนปอดของ

คนกรุงเทพ	 มีสถานท่ีท่องเที่ยวน่าสนใจ	 อาทิ	 ตลาดน�้า 

บางน�า้ผีง้	ไหว้พระเก้าวดั	สวนศรีนครเข่ือนขันธ์	ข่ีจกัรยาน

ในสวน	 บ้านปลากัด	 นี่คือสถานที่หลักท่ีนักท่องเที่ยว 

มาแล้วไม่พลาด	 ส่วนร้าน	 “ไอ-สวน”	 ของผู้เขียนอยู่ริม

ถนนสายหลักเส้นเพชรหึงษ์	 ประมาณกิโลเมตรท่ีหกจาก

อ�าเภอพระประแดง

	 ที่ผ่านมาถึงจุดนี้	ผู้เขียนบอกได้เลยว่า	ต้องมีใจรัก	

มุ่งมั่น	 อดทน	 จากงานท่ีเราเคยนั่งโต๊ะชี้นิ้วใช้สมองมาก

แรงงานน้อย	ส้ินเดอืนรับเงนิเตม็ๆ	ระหว่างปีมปีรับข้ันเงนิ

สูงข้ึนให้อีก	 โอ่วแม่จ้าว...เวลานี้ตัวตนเราล้วนๆ	 แต่เรา

ท�าได้เพราะเรามเีป้าหมายด้วยใจรัก	อกีอย่างท่ีต้องยอมรับ

เราไม่มีเงินเก็บมากมาย	อายุ	๖๐	ปี	 ไม่ได้แก่เกินไปที่จะ

เริ่มท�าส่ิงใหม่ท่ีท้าทายของชีวิต	 การท�างานในช่วงเวลา 

หลังเกษียณ	 ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การท�างานเพื่อเงินเป็นหลัก

ส�าหรับบางคน	 แต่การท�างานแล้วได้เงินด้วยก็เป็นส่ิงท่ีดี		

เพราะเงินนั้น	 อย่างน้อยมันเป็นเครื่องวัดว่างานที่เราท�า 

“มค่ีา”		ในสายตาของคนในสังคม	เราอาจจะท�างานได้เงิน

มากกว่าในช่วงที่ยังท�างานปกติหรือที่เรียกว่าเป็นปีทอง

ของชีวิตก็ว่าได้

	 ...มคีณุค่าแล้ว	มเีงนิแล้ว...	ส่ิงทีเ่ราผูสู้งวยัท้ังหลาย

ต้องมต้ีองท�าอย่างยิง่กค็อื	การดแูลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง	

ปีที่ ๓๙  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๕๙
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ถอดรหัสลับ
เพื่อสุขภาพ
5อ.

	 สวสัดค่ีะ	ท่านสมาชกิ	ฉบับนีเ้ราจะมาทบทวน	๕	อ.	

เพื่อสุขภาพกันนะค่ะ	 คงไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมค่ะว่า	

ร่างกายท่ีแข็งแรงเป็นปัจจยัแห่งความสุข	มนษุย์เราเกดิมา

ต้องการอะไร?	 บางคนตอบว่าต้องการความสุข	 อะไรคือ

ความสุขในชีวิตของมนุษย์เรา	ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่

มีความสะดวกสบาย	 นึกอยากได้อะไร	 อยากจะทําอะไร 

กส็ามารถทําได้	หรือหาซ้ือมาได้แต่นัน่คงจะไม่ใช่ความสุข

ที่แท้จริงเพราะหากจิตใจไม่สบาย	 ร่างกายอ่อนแอ	 เจ็บไข้

ได้ป่วยกระเสาะกระแสะ	 ก็คงไม่มีความสุข	 ดังนั้นปัจจัย

หลักท่ีทําให้คนมีความสุขก็ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง	 โรคภัยไข้เจ็บเป็นส่ิงท่ีทุกคนไม่ประสงค์จะให้ 

เกิดข้ึนกับตนเองและบุคคลในครอบครัวเพราะนอกจาก

ความทุกข์ทรมานต่างๆ	 ของโรคแล้วยังสูญเสียทั้งเวลา

ทรัพย์สินและอาจสูญเสียชีวิตได้

	 กระทรวงสาธารณสุขจงึได้กําหนดยุทธศาสตร์	๕	อ.	

เพื่อเป็นหลักในการสร้างสุขภาพ	ซึ่งเป็นหลักง่ายๆ	แต่ให้

ผลย่ิงใหญ่ในการท่ีจะทําให้เราแข็งแรงพอท่ีจะต่อสู้และ

ป้องกนัโรคภยัไข้เจบ็ไม่ให้มาเยือนเราได้	๕	อ.	ประกอบด้วย	

อาหาร ออกก�าลังกาย อารมณ์ อโรคยา
อนามัยชุมชน 	โดยมีสาระสําคัญ	คือ

 อ. ที่ 1 อาหาร
	 ประกอบไปด้วย	คาร์โบไฮเดรต	มีมากในข้าว	แป้ง	

เผือก	มัน	โปรตีน	ได้จากเนื้อสัตว์	ไข่	ถั่ว	นม	ไขมัน	ได้

จาก	นํ้ามันพืชและสัตว์	วิตามินและเกลือแร่	ได้จาก	ผัก	

ผลไม้	 สารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ในการบํารุงร่างกาย

และช่วยให้ระบบการทํางานของร่างกายเป็นไปอย่างปกติ

อาหารทีด่ต้ีองมคีณุค่าของสารอาหาร	ไม่ใช่อาหารราคาแพง	

อาหารพื้นบ้านง่ายๆ	อย่างนํ้าพริกปลาทู	 ผักจิ้ม	 แกงส้ม	

ต้มยํา	 แกงเลียง	 ล้วนครบถ้วนด้วยคุณค่าของสารอาหาร

แถมยังได้คุณประโยชน์ทางยาจากพชืผักสมนุไพรทีใช้เป็น

เครือ่งแกงอกีต่างหาก	และถ้าเสริมด้วยผลไม้ไทยๆ	อย่าง	

มะละกอ	ส้ม	กล้วยนํ้าว้า	ฝรั่ง	ก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพ

	 นอกจากเลือกกนิอาหารท่ีมสีารอาหารครบถ้วนแล้ว

ต้องไม่ลืมนกึถึงวธีิการปรุงให้สุก	สะอาด	อาหารสุกๆ	ดิบๆ	

มีเชื้อโรคและพยาธิต่างๆ	 มากมายต้องปรุงให้สุกด้วย

ความร้อน	อาหารสุกด้วยการบีบมะนาวหรือของเปร้ียวนัน้

ไม่ถือว่าเป็นอาหารสุกที่ปลอดภัย	เพราะความจริงกรดใน

มะนาวทําให้เปลี่ยนสีเท่านั้น	ไม่ใช่เป็นการสุก	ซึ่งเชื้อโรค

และพยาธิไม่ตายแต่จะมโีอกาสเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกดิ

โรคกับเราได้มากมาย	 เช่น	 อุจจาระร่วง	 อาหารเป็นพิษ		

พยาธิใบไม้ตับ	ตัวจี๊ด

สุภาพร  สภาวธรรม



 อ. ที่ 2 ออกก�าลังกาย
	 ร ่ างกายของคนเรามีอวัยวะบางส ่วนทํางาน 

สัมพันธ์กัน	 ถ้าไม่ได้ถูกใช้งานส่วนนั้นจะไม่ค่อยแข็งแรง

และจะมีผลต่อส่วนอื่นๆ	ด้วย	 เช่น	 ระบบทางเดินหายใจ

ไม่ดี	 ระบบเลือดสมอง	หัวใจ	ก็จะไม่ดีตามไปด้วย	ทําให้

เกิดโรคต่างๆ	เช่นโรคความดันโลหิต	โรคหัวใจ

	 การออกกําลังกายจะช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทํางาน

ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์	ระบบการทํางานต่างๆ	จะเกิดภาวะ

สมดุลสดชื่น	 กระปร้ีกระเปร่า	 ไม่เจ็บป่วยง่าย	 การออก

กําลังกายเป็นสิ่งจําเป็นของชีวิตที่ทําได้ทุกเพศวัย	วัยเด็ก

ทําให้การเจริญเติบโตของโครงสร้างร่างกายเป็นไปอย่าง

สมบูรณ์	 สมอง	 และสมาธิดีทําให้จิตใจ	 ร่างเริงสดใส	 วัย

หนุม่สาวทาํให้มสีมรรถภาพทางกายสูง	มทีรวดทรงรูปร่าง

และบุคลิกภาพดกีว่าคนไม่ออกกาํลังกาย	กนิอิม่นอนหลับ	

สุขภาพจติดมีอีายุขัยยืนยาว	ควรออกกําลังกายอย่างน้อย	

สัปดาห์ละ	๓	 คร้ัง	 คร้ังละประมาณ	๑๕-๓๐	 นาที	 ในผู้ 

เร่ิมต้นเมื่อร่างกายอยู่ตัวแล้ว	 จึงเพิ่มตามความเหมาะสม

ของร่างกาย	 ในแต่ละสัปดาห์ควรเลือกสลับวิธีการออก

กําลังกายให้มีความหลากหลาย	 เช่น	 เดิน	 วิ่ง	 ว่ายนํ้า	

แอโรบิค	ขยับกายสบายชีวี	โรคภัยไม่มี	จิตใจเบิกบาน

 อ. ที่ 3 อารมณ์
	 เคยสังเกตหรอืไม่ว่าเวลาทีเ่ราโกรธ	หวัใจจะเต้นแรง	

เวลาเศร้าจะรู้สึกเบ่ืออาหาร	นีเ่ป็นข้อพสูิจน์ได้อย่างหนึง่ว่า	

อารมณ์มีผลต่อร่างกายทุกครั้งที่เราอารมณ์ไม่ดี	หงุดหงิด	

โกรธ	เศร้า	กลัว	ร่างกายจะทาํงานผิดปกตแิละหล่ังสารพษิ

ออกมา	 โรคหัวใจ	 โรคความดันโลหิต	 บางคนเป็นโรคท่ี 

หาสาเหตไุม่ได้	เช่น	ปวดหวับ่อย	นอนไม่หลับ	เครียด	หรอื

เกิดอาการทางจิตประสาท	เป็นต้น	เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะ

ปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่ดีทําร้ายเราตลอดไปหรือ	 อยากมี

สุขภาพดต้ีองพยายามควบคมุอารมณ์ให้มากๆ	ในแต่ละวนั	

หากเกิดอารมณ์ในทางลบ	 ลองฝึกวิธีการควบคุมอารมณ์

ง่ายๆ	หลับตาแล้วนับ	๑	-	๑๐	ในใจ	ช้าๆ	หรือหายใจเข้า	

หายใจออก	ยาวๆ	ช้าๆ	สักพัก	ก็จะช่วยได้มาก

 อ. ที่ 4 อโรคยา
	 คนเรามีความเส่ียงต่อโรคท่ีอาจเกิดข้ึนได้จาก 

ความเส่ือมของร่างกายมากเกนิพอแล้ว	แต่ยังมคีนหลายคน 

ที่นิยมสรรหาโรคภัยไข้เจ็บมาใส่ตัวเอง	ทั้งๆ	ที่รู้	เช่น	เสพ

ยาเสพติด	ดื่มสุรา	 สูบบุหร่ี	 สําส่อนทางเพศ	 ขับข่ีรถโดย 

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่สวมหมวกกันน็อค	กินอาหาร 

สุกๆ	ดบิๆ	กนิอาหารรสเคม็จดั	หวานจดั	มนัจดั	เทีย่วหามรุง่

หามคํ่า	เล่นการพนันจนเคร่งเครียด	ทํางานหนักเกินพอดี	

ภาระความเส่ียงต่างๆ	 เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะเป็นสาเหตุ 

เริ่มต้นของการเจ็บป่วย	และความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ท้ังส้ิน	สมควรท่ีจะหลีกเล่ียงให้ห่างไกล	อย่าลืมว่า	สุขภาพดี	

ไม่มขีาย	อยากได้ต้องสร้างเอง

 อ. ที่ 5 อนามัยชุมชน
	 คนเราอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน	 เป็นสังคม	 หากเรามี

สุขภาพดีเพียงคนเดียว	 ท่ามกลางส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นพิษ	

โอกาสท่ีจะปลอดจากโรคภยัไข้เจบ็เป็นไปได้ยากย่ิง	ดงันัน้

ต้องช่วยกันดูแลส่ิงแวดล้อมและอนามัยชุมชนให้ดีด้วย	

โดยเร่ิมจากคนในครอบครัวของเรา	ร่วมมอืกนัปฏบัิตติาม

หลัก	๕	อ.	ฉีกวัคซีนและรับภูมิคุ้มกันตามกําหนด	ตรวจ

สุขภาพประจําปี	เจ็บป่วยกรี็บดแูลรักษาพยาบาลเพือ่ไม่ให้

เป็นพาหะของโรค

	 บ้านน่าอยู่เก็บกวาดเช็ดถูให้สะอาด	อากาศถ่ายเท

สะดวก	แสงสว่างส่องถึง	ทิ้งขยะในถังที่มีฝาปิด	มีส้วมที่

ถูกสุขลักษณะ	เลือกซือ้อาหารท่ีสด		สะอาด	ปลอดสารพษิ	

อาหารกระป๋องมสีลากถูกต้อง	พ่อค้าแม่ค้าปฏบิตัติามหลัก

สุขอนามัย	มีผ้ากันเปื้อน	มีหมวกคลุมผม	ไม่ทิ้งขยะของ

เสียลงคูคลองช่วยกันรักษาความสะอาดชุมชน	 สวน

สาธารณะ	

	 การไม่เจ็บป่วยทําให้ท่านประหยัดเงินค่าใช้จ่ายได้

มาก	 แต่ท่ีสําคัญคือความสุขและความปลอดภัยในชีวิตท่ี

มีค่ามากกว่าเงินทองหลายเท่า	การปฏิบัติตามหลัก	๕	อ.	

จะทาํให้สุขภาพแข็งแรง	ปราศจากโรคภยัเปรียบเสมือนได้

โชคก้อนใหญ่	ดงัคาํว่า	ความไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสริฐ

ที่มา : ผู้จัดการ Online

 เม่ือรู้อย่างนี้แล้วอย่าได้รอช้าเริ่มปฏิบัติการ 5 อ. ทันทีเพ่ือสุขภาพชีวิตที่ดีแด่สมาชิกทุกๆ ท่าน 
ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากสาร สอ.ศธ.
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พยงค์  สีเหลือง

เคร
ื่องเ

ทศแ
ละส

มุนไ
พร
ไทย

 ท่านสมาชิกที่มีปู่ย่าตายายเป็นคนต่างจังหวัดคงจะคุ้นเคย		 	 	 กับใบพลูอยู่บ้าง	เพราะคงจะ

เห็นจากเวลาที่ปู่ย่าตายายกินกับหมาก	พลูเป็นไม้เถาเลื้อย	แตกราก		 	 ตามข้อ	 เป็นตัวยึดเกาะกับต้นไม้อื่น	

ใบเดี่ยวสีเขียวเข้มรูปหัวใจ	มีกลิ่นฉุน	รสเผ็ดร้อน	โดยมากนิยมปลูกให้เลื้อยพันอยู่กับต้นทองหลาง	เพราะใบทั้งสองชนิดนี้

แทนกันได้	 พลูจัดเป็นสมุนไพรท่ีช่วยฆ่าเชื้อในช่องปากและลําคอเป็นอย่างดี	 เพราะมีสารที่ออกฤทธ์ิเป็นยาฆ่าเชื้ออยู่ 

หลายชนิด	เช่น	ซาวิคอล	ยูจีนอล	อีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอีกนานาชนิด

 พลู	 เป็นสมุนไพรที่คนไทยเราคุ้นเคยเป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะแก้ลมพิษ	 อีกทั้งยังเป็นยาสมุนไพรท่ีใช้สําหรับ 

ดบักล่ินปาก	ช่วยฆ่าเชือ้ในช่องปากและทําให้ฟันแข็งแรง	เพราะในใบพลูมฟีลูออไรด์อยู่มาก	อกีท้ังสารซาวคิอลยังออกฤทธ์ิ 

เป็นชาอ่อนๆ	ช่วยแก้อาการลมพิษหรือแมลงสัตว์กัดต่อยได้ดีทีเดียว

 สรรพคุณเด่นของใบพลู
	 ท่านสมาชิกอาจจะคิดว่าพลูเป็นไม้ท่ีไม่ค่อยม ี

คนนิยมปลูกเท่าไรนัก	 แต่จริงๆ	 แล้วพลูจัดเป็นสมุนไพร 

ส่งออกท่ีน�ารายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาททีเดียว	

คูค้่าทีส่�าคญัคอือนิเดยีและปากสีถาน	เพราะนยิมน�าใบพลู

ไปใช้ท�าน�้ามันหอมระเหย	 พลูเป็นสมุนไพรพ้ืนบ้านท่ีมี

บทบาทมานาน	 แต่ก่อนจะใช้เป็นสมุนไพรสมานกระดูก	

เวลาท่ีกระดูกหัก	 จะเอาใบพลูมาต�าพอกบริเวณท่ีกระดูก

หักโดยใช้ผ้าพันทับเอาไว้อีกทีเพ่ือกันไม่ให้น�้ามันระเหย

ไปจนหมด	จากการศกึษาวจิยัในปัจจบัุนพบว่าน�า้มนัท่ีสกดั

ได้จากใบพลู	 มีสรรพคุณในการฆ่าพยาธิใส้เดือน	 ท่ีสร้าง

ปัญหามากมายต่อระบบล�าไส้	ไม่ว่าจะเป็นการอักเสบของ

ล�าไส้	การติดเชื้อในช่องท้อง	หรืออาการปวดท้อง	เป็นต้น	

 วิธีเข้าตัวยา
 ๑ ยาอมบ้วนปาก	ใบพลูแก่จัด	๕	-๑๐	ใบ	โขลก

กบัน�า้ปูนใส	๑	ช้อนแกง	กรองเอาแต่น�า้	ผสมกบัน�า้	๑	ถ้วย

กาแฟ	ใช้อมบ้วนปากเป็นประจ�า	จะช่วยดับกลิ่นปาก	ช่วย

ฆ่าเชื้อในล�าคอ	ท�าให้ฟันแข็งแรง

  ๒	 ยาแก้ลมพิษ	 และแมลงสัตว์กัดต่อย	 ใช้ใบพล ู

๕	-	๑๐	ใบ	โขลกจนละเอยีดกบัเหล้าขาว	๑	ช้อนแกง	กรอง

เอาแต่น�้า	 ใช้ทาบริเวณท่ีเกิดลมพิษหรือผื่นคัน	 หากถูก 

สัตว์มีพิษกัด	หรือแมลงต่อย	โขลกใบพลูให้ละเอียด	แล้ว

พอกเอาไว้จนกว่าจะทุเลา	หมั่นเปลี่ยนยาพอกทุกชั่วโมง

 ๓	 ยาภายใน	ใบพลูแก่จัด	๕	-	๑๐	ใบ	ขย�้าพอช�้า	

ล�าต้นยาวประมาณ	๑	คืบ	๓	-	๕	ท่อนบุบพอแตก	ทั้งสอง

ส่วนต้มกบัน�า้	๓	ถ้วยกาแฟ	เคีย่วจนเหลอื	๑	ถ้วย	ดืม่อุน่ๆ

เป็นยาใช้ภายใน	 สรรพคุณครอบจักรวาล	 ช่วยรักษาโรค 

ทางเดนิหายใจ	ขับปัสสาวะ	แก้อาการบวมน�า้	ขับประจ�าเดอืน	

ขับเลือดเสีย	กระจายเลือด	กระจายลม	แก้ริดสีดวง	แก้ไข้

มาเลเรีย	ขับนิ่ว

เพื่อสุขภาพที่ดีภายในช่องปาก
ใบพลู

ที่มา  :  ๑๐๘ สมุนไพรไทย  ส�านักพิมพ์เพื่อนอักษร

	 ผู ้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความสรรพคุณ
สมุนไพรไทย	 จะเป็นประโยชน์กับสมาชิก	 โดยเฉพาะ	
“ใบพลู”	 ซ่ึงเป็นสมุนไพรมีประโยชน์มากมาย	 ถ้า
สมาชิกน�ามาใช้บ�าบัดโรคภัยไข้เจ็บดังที่กล่าวมาก็จะ
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยจากสารเคมี
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สวัสดีครับท่านสมาชิก...

 พบกันอีกเช่นเคย	ในสาร	สอ.ศธ.	ฉบับที่	๓ 
(เดือนกันยายน	 -	 ธันวาคม	๒๕๕9)	 เมื่อเวลา	 ๑8.๕๓	น. 
วันที่	๑๓	ตุลาคม	ส�านักพระราชวังมีประกาศพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	
จกัรีนฤบดนิทร	สยามนิทราธิราช	บรมนาถบพติร	สวรรคต	เมือ่
เวลา	๑๕.๕๒	น.	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	ด้วยพระอาการสงบ	
สิริพระชนมพรรษา	89	พรรษา	ทรงครองราชสมบัติ	 7๐	ปี	
ตามประกาศส�านักพระราชวัง	 นับเป็นการสูญเสียและความ
วิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ	
และผมขอให้ท่านสมาชิกน้อมน�าพระราชด�ารัสและพระราช
กรณียกจิของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	
น�าไปปฏิบัติหรือปรับใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจ�าวัน	 เพื่อ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและส่วนตน
 “... คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย 
เมือ่มคีวามโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอืน่น้อย ถ้าทกุประเทศมี
ความคดิอนันี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมคีวามคดิว่าท�าอะไรต้องพอเพยีง 
หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเรา
ก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน่ ต้องให้พอประมาณตามอตัภาพ 
พูดจาก็พอเพียง ท�าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
 พระราชด�ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่ 
เข ้าเฝ ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวัง
ดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒5๔๑
	 ส�าหรับข่าวดท่ีีจะแจ้งให้ท่านสมาชกิทราบมรีายละเอยีด
ดังนี้ครับ
 เรื่องแรก	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประกาศให้	 สอ.ศธ.
มีผลการประเมินการก�ากับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์	 อยู่ในระดับสูงสุด	 “ดีมาก”	 มีผลการประเมิน 
การบริหารจดัการสหกรณ์ด้านการควบคมุภายในของสหกรณ์
และการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	 ประจ�าป ี	 ๒๕๕9 
“ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ”
 เรื่องทีส่อง	สอ.ศธ.	ให้ทุนการศกึษาบุตรสมาชกิ	ประจ�า
ปี	๒๕๕9	จ�านวน	๑,๒9๖	ทุนๆ	ละ	๑,๕๐๐	บาท	 เป็นเงิน
จ�านวน	 ท้ังส้ิน	 ๑,944,๐๐๐	 บาท	 โดยสมาชิกสามารถน�า 

สมุดเงินฝากออมทรัพย์	 (เล่มสีส้ม)	
รหัส	๑๒-xxxxxx	มาถอนเงินได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
 เรื่องที่สาม	 สอ.ศธ.จัดโครงการรางวัลชีวิต	 ประจ�าปี	
๒๕๕9	พาสมาชิกศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	และเป็นการ
เปิดโลกทศัน์ประสบการณ์ใหม่	ณ	ประเทศอติาล	ีระหว่างวนัท่ี	
๑7-๒๕	มกราคม	๒๕๖๐	ราคาท่านละ	7๒,8๐๐	บาท	รับสมคัร 
จ�านวน	๓๐	คน	มผีูต้ดิตามได้ไม่เกนิ	๒	คน	โดยพิจารณาเรียง
ล�าดับการสมัครเป็นส�าคัญ	 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้	 ถึงวันที่	๓๐	
พฤศจิกายน	๒๕๕9
 เรื่องที่สี่	 สอ.ศธ.	 ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร	 เขตพื้นที่	 ๑	 เป็นสหกรณ์ท่ีร่วมสนับสนุน	
“โครงการ	CSR	๑๐๐	ปี	สหกรณ์ไทย	ปันน�้าใจให้น้องน้อย”	
โดย	 ดร.วิณะโรจน์	 ทรัพย์ส่งสุข	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	
เป็นผู้มอบ	ณ	 โรงเรียนวัดปุรณาวาส	 กรุงเทพมหานคร	 เมื่อ 
วันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๕9
	 ท้ายนี้	ขอน�าเคล็ดไม่ลับมาแบ่งปันให้กับทุกท่าน	หาก
สมาชิกได้ธนบัตรใหม่ที่ใบยังสวยๆ	เหมือนกับยังไม่เคยผ่าน
มือใครมาก่อน	ให้ท่านเก็บไว้บ้าง	ซึ่งท่านอาจถามกลับว่า	ถ้า
ไปกดเงินมา	หรือไปธนาคารแล้วได้ธนบัตรใหม่มาท้ังหมดเลย	
แต่มีความจ�าเป็นต้องกินต้องใช้จ่าย	 ในกรณีถ้าเป็นธนบัตร	
๑,๐๐๐	หรือ	๕๐๐	บาท	ยังไงก็ต้องน�าไปใช้	แต่ถ้าเจอธนบัตร
ย่อยๆ	อาทิเช่น	๑๐๐	หรือ	๕๐	บาท	อย่างนี้ก็เก็บไว้บ้าง	เพื่อ
เป็นท่ีระลกึและนบัเป็นวิธีออมเงินแบบง่ายๆ	อกีด้วย	สอ.ศธ.	
เป็นของพวกเรา	เราต้องสนบัสนนุส่งเสริม	ซึง่ทางสหกรณ์เอง
พร้อมที่จะบริการ	 อ�านวยความสะดวกในทุกด้าน	 และให ้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่สมาชิกทุกท่าน	 ท่ีส�าคัญสหกรณ์
ของเรามี	 “ธรรมาภิบาล”	 มีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน
ตลอดไปครับ	และเมือ่ท่านต้องการให้เงินท�างาน	ก็ขอให้นกึถึง	
สอ.ศธ.	เป็นล�าดับแรกก่อนนะครับ

      

 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง




