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 พบกันอีกเช่นเคยกบัสาร สอ.ศธ. ปีที ่๔๑ ฉบบั ๓ 
ซ่ึงเป็นสารฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นฉบับ 
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา 

 
คณะกรรมการด�าเนนิการ ชุดที ่๓๘  ซึ่งน�าโดยทา่นประธาน 
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง และฝ่ายจัดการซึ่ งน�าโดย 
นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง ได้ตั้งใจร่วมกันบริหาร

 
สหกรณ์ฯ ของเราด้วยความซ่ือสัตย์  โปร่งใส  ท�าให้

 สามารถจัดปันผล และเฉลี่ยคืนได้ไม่ต�ากว่าปี ๒๕๖๐
 

ทั้งยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับสมาชิก และเอื้ออาทร
 

ต่อชุมชนและสังคม อาทิ การจัดทุนการศึกษาแก่บุตร
สมาชิก, การจัดการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก การจัด 
ทัศนศึกษาให้แก่สมาชิกกลุ่มต่างๆ โครงการเสริมสร้าง

 ภาพลักษณ์ สอ.ศธ. ร่วมใจอนุรักษ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 (ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน) ณ สวนศรีนครเขื่ อนขันธ ์ 

จ.สมุทรปราการ (คุง้บางกะเจ้า) โอโซนใหญใ่กลก้รุงเทพ
             ในโอกาสวันขึ้นปีใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๒ นี ้กระผมและ
กองบรรณาธกิารทกุทา่นตลอดจนคณะกรรมการด�าเนินการ 
ชุดที่ ๓๘ ขออ�านวยพรให้ท่านสมาชิกทุกท่านประสบ

 
แต่ความสุข ความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนา 
ทุกประการ และขอเรียนเชิญพบกับสาระความรู้ ใน 
สาร สอ.ศธ. ฉบับนีไ้ดเ้ลยครับ

  
  (นายพูลลาภ อินทรนัฏ)
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ส า ร
ประธาน
กรรมการ

 ปี ๒๕๖๑ นับวา่เป็นอีกปีหนึ่งทีส่หกรณ ์
ออมทรัพย ์ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากัด ประสบ
ความส�าเร็จเป็นอยา่งยิ่งในด้านการด�าเนินธุรกิจ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเงินและการลงทุน โดยมีอัตรา 
การเติบโตและผลประกอบการทีน่า่พอใจ นอกเหนือ
จากการด�าเนินงานทางธุรกิจแลว้ ในดา้นความ 
รับผิดชอบตอ่สังคมและชุมชน สหกรณฯ์ ด�าเนินงาน
ในดา้นตา่งๆ ให้เกิดประโยชนโ์ดยรวม ตอ่เยาวชน 
สังคมศาสนา วัฒนธรรม และสิง่แวดลอ้ม โดยในปี 
ทีผ่า่นมาสหกรณฯ์ ไดน้�าทมีคณะผูบ้รหิารและเจ้าหนา้ที ่
จัดโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ ให้กับสมาชิกอยา่งทัว่ถึง 
ไมว่า่จะเป็น “โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายไดใ้ห้แก่
ครอบครวัสมาชิก ประจ�าปี ๒๕๖๑”, “กจิกรรม สอ.ศธ.
ร่วมใจอนรุกัษใ์สใ่จสิง่แวดลอ้ม ปลูกตน้ไมล้ดโลกร้อน”, 
“โครงการปันรัก ปันน�าใจ สุขสดใสในชีวิต”, “กิจกรรม
ช่วยเหลอืเดก็นกัเรียนยากไร้ในถิน่ทรุกนัดาร”, “โครงการ
สหกรณส์ัญจรพบผูบ้ริหารและสมาชิก” “สอ.ศธ. มอบ
ทนุการศกึษา ประจ�าปี ๒๕๖๑”, “โครงการ สอ.ศธ. จดั
โครงการเสรมิสรา้งวนิยัทางการเงนิของสมาชกิ” เป็นตน้

 ทา้ยทีสุ่ดนี ้ในนามของประธานกรรมการ
สหกรณอ์อมทรัพยข์า้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จ�ากดั ผมใคร่ขอขอบคณุ กรรมการ ทีป่รกึษา ผูจ้ดัการ 
เจ้าหนา้ที ่ตลอดจนสมาชิกทุกทา่นทีใ่ห้การสนับสนุน
อยา่งดียิง่แกส่หกรณฯ์ เสมอมา และทีส่�าคัญผมตอ้ง

 ขอขอบคุณผูบ้ริหารและเจ้าหนา้ทีข่องสหกรณฯ์ ที่
 มุง่มัน่ทุม่เทแรงกายแรงใจกา้วเดินไปขา้งหนา้ตาม
 พันธกิจและแผนการด�าเนินงานของสหกรณฯ์ ทัง้นี ้

ความส�าเร็จทัง้หมดทัง้มวลทีส่หกรณฯ์ ไดร้ับในปี 
๒๕๖๑นัน้ ลว้นแตเ่ป็นผลมาจากการทุม่เทท�างานหนกั
ของทัง้ผูบ้ริหารและเจ้าหนา้ที ่ตลอดจนการสนับสนุน
ทีด่ีจากสมาชิกผูม้ีสว่นไดเ้สียทุกกลุม่ ขอให้ทุกทา่น

 เชื่อมัน่วา่สหกรณฯ์ จะยังคงมุง่มัน่ทุม่เทในการด�าเนิน
ธรุกจิ ภายใตห้ลักจรยิธรรมและแนวทางการก�ากับดแูล
กิจการทีด่ีเพื่อกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง และเนื่องใน
อภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม ่๒๕๖๒ ขออ�านาจคุณพระศรี
รตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย โปรดดลบนัดาลให้
ทุกทา่น จงประสบแตค่วามสุข ความส�าเร็จ ในสิง่อัน
พึงปรารถนา ตลอดไป

  
 (นายเชาวเ์ลิศ  ขวัญเมือง)
 ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรัพย์
 ขา้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ชุดที ่๓๘
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บุญเตือน  ศรีวรพจน์

   ๏  ถนิมเมืองแมนเษกสร้อง เกษมสุข
ล�้ำเลิศกรุงโกสีย์ หยำดหล้ำ
โขลนทวำรตรวจตรีมุข ไรเรข
ธำรช�ำนัญครุฑหน้ำ เฉิดโฉม ฯ
  (โคลงทวำทศมำส)

อยุธยา
	 	 	 	ร�าฦก
อยุธยา
	 	 	 	ร�าฦก	

 กรุงศรีอยุธยา มหานครท่ีเคยยิ่งใหญ่ 

งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ความรุ่งโรจน์ สมบูรณ์พูนสุขติดตา

ตรึงใจทุกผู้ท่ีได้มาพบเห็น แม้เมื่อย้ายราชธานีมาอยู่ที่

กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานครแล้ว ผู้คนท่ีเกิดร่วมสมัย 

๓ ราชธานี ยังคงร�าฦกถึง “เมื่อคร้ังบ้านเมืองยังดี” อยู่ 

ไม่ขาด

     ทั้งถนนหนทำงอำรำมรำช  มำวินำศสิ้นสุดสูญหำย

สำรพัดย่อยยับกลับกลำย  อันตรำยจนพื้นปัฐพี

เพื่อพระกำลจะมำผลำญดังท�ำนำย แสนเสยีดำยภมูพิืน้กรงุศรี

บริเวณอื้ออลด้วยชลธี  ดังเกำะอสุรีลงกำ

เปนขอบคันชอบกลถึงเพียงนี้  มำเสียสูญไพรีอนำถำ

ผู้ใดใครเห็นจะไม่น�ำพำ  อยุธยำอำภัพลับไป

(เพลงยำวนิรำศ กรมพระรำชวังบวรมหำสุรสิงหนำท)

 ความสมบูรณ์พูนสุขของกรุงศรีอยุธยา นับตั้งแต่

รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นต้นมา พระบรม

เดชานุภาพคุ้มเกล้าเหล่าอาณาประชาราษฎร์ ไม่มีศึกใหญ่

รุกล�้ากล�้ากรายเข้ามาถึงพระนครแม้แต่คร้ังเดียว ว่างศึก 

ศิลปวิทยาการด้านต่างๆ ได้รับการพัฒนาก้าวหน้าถึงขีด

สูงสุด ขณะที่ไร้ศึกภายนอก แต่ในราชส�านักกลับมีแต่

การช่วงชิงอ�านาจ ล้างผลาญขุนนางและเจ้านายมาเกือบ

ทุกรัชกาล ไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับศึกภายนอก เหล่า

ขุนนางจ้องแต่จะฉ้อฉล ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นลางบอกเหตุ

แห่งความหายนะของกรุงศรีอยุธยา

 ความไม่พร้อมรบนั้นปรากฏให้เห็นตั้งแต่รัชกาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในพุทธศักราช ๒๒๘๔ 

ทหารและกะลาสีฝร่ังฮอลันดาบุกเข้าท�าร้ายพระสงฆ์

จนถึงมรณภาพ ขณะก�าลงัประกอบศาสนกจิในอารามแห่ง

หนึง่ การท่ีฝร่ังต่างชาตต่ิางศาสนาบังอาจก่อคดอีกุฉกรรจ์ 

เช่นนีข้ึ้นในแผ่นดิน ท�าให้ผูค้นแตกต่ืนกนัท้ังเมอืง สมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ รับส่ังให้ปิดปากแม่น�้าเอาปืนใหญ่ 

๒๐ กระบอกข้ึนตั้งบนป้อมป้องกันพวกฮอลันดาหน ี
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แต่ทว่าไม่มีทหารไทยคนใดมีความรู้เร่ืองยิงปืนใหญ่ ต้อง

เกณฑ์ผู้เข้ารีตคริสเตียนไปช่วย และในจ�านวนผู้เข้ารีต ท่ี

ถูกเกณฑ์ ก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พอจะรู้วิธียิงปืนใหญ่ 

ยังไม่ทันได้รบกัน ฝร่ังยอมจ�านนก่อน กรณีพิพาทครั้ง

นั้นน่าจะเป็นบทเรียนให้ทหารไทยได้มีการฝึกปรือเตรียม

พร้อม แต่การณ์หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ครั้นพม่ายกมาล้อม

กรุงเมื่อพุทธศักราช ๒๓๑๐ ตั้งค่ายประชิดเข้ามาถึง 

วัดแม่นางปลื้ม ฝ่ายในกรุงน�าปืนใหญ่ปราบหงสามาตั้ง 

ยิงต้านพม่า กระสุนนัดแรกบรรจุดินปืนน้อยไป ยิงไปตก

เพียงริมตลิ่งฝั่งตรงกันข้าม กระสุนนัดที่ ๒ ก็บรรจุดินปืน

มากเกินขนาด โด่งเลยค่ายพม่าไปไกลลิบลับ

 การฉ้อราษฎร์บังหลวงและความหละหลวมในการ

บริหารราชการแผ่นดินในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ 

เป็นลางบอกเหตคุวามหายนะท่ีชดัเจนมาก เซนเยอร์บรีโกต์ 

ชาวฝร่ังเศสท่ีเข้ามายังสยามในช่วงก่อนเสียกรุงไม่นาน

นัก บันทึกเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับราชส�านักอยุธยาปี 

๒๓๐๕ ว่า

	 ...	ตั้งแต่ครั้งสมัยก่อนๆ	มา	พระราชโองการของ

พระเจ้าแผ่นดินเท่ากับเป็นกฎหมายในเมืองนี้	 คร้ันมา 

ในบัดนี้	 เจ้านายผู้หญิงทุกองค์ก็มีอ�านาจเท่ากับพระเจ้า

แผ่นดิน	 ข้าราชการก็ต้องเปล่ียนอยู่เสมอ	 แต่ก่อนๆ	มา 

ผู้ที่มีความผิดฐานเป็นกบฏ	 ฆ่าคนตาย	 และเอาไฟเผา 

บ้านเรือน	ต้องรบัพระราชอาญาถึงประหารชวีิต	แต่มาบัดนี้

ความโลภของเจ้านายผู้หญิงเป็นตวัอย่าง	ก็หาหนทางท่ีจะ

หาประโยชน์บ้าง	ถ้าผู้ใดเป็นถ้อยเป็นความแล้ว	ข้าราชการ

เหล่านี้ก็คิดหาประโยชน์จากคู่ความให้ได้มากที่สุด...

 เอกสารต่างๆ ท่ีชาวต่างประเทศบันทึกไว้น่าจะมี

ความถูกต้องเชื่อถือได้ เพราะเขียนขึน้จากประสบการณ์

ตรง และที่ส�าคัญคือไม่มีใครบังคับให้เขียน ไม่ใช่เอกสาร

ที่ฝ่ายผู้ชนะเขียนบิดเบือนโยนความผิดให้ผู้แพ้

 ความอ่อนแอด้วยประการทั้งปวงของกรุงศรี 

อยุธยาคร้ังนั้น ไม่สามารถต้านทัพใหญ่ท่ีล่วงเข้ามาถึง 

ชานพระนครได้ และแล้ว

 “ณ	 วันอังคาร	 เดือน	๕	 ข้ึน	 ๙	 ค�่า	 ปีกุนนพศก 

(๗	 เมษายน	 ๒๓๑๐)	 เพลาบ่าย	 ๔	 โมง	 พม่ายิงปืน 

ค่ายสูงวัดการ้อง	 วัดแม่นางปล้ืม	 ระดมเข้ามาในกรุง 

แล้วเอาเพลิงจุดเชื้อท่ีรากก�าแพง	 คร้ันเพลาค�่า	 ก�าแพง 

ทรุดลงหน่อยหนึ่ง	พม่าก็เข้ากรุงได้”

 หลังจากนั้นก็เผาผลาญบ้านเรือน วัดวาอาราม 

กวาดต้อนผู้คนที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปพม่า

 การเผาผลาญท�าลายทรัพย์สินของศัตรูเพื่อไม่ให้

มีโอกาสฟื้นตัวต้ังมั่นข้ึนได้อีกนั้นเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่ง 

อย่าว่าแต่พม่าเลย ไทยก็นิยมปฏิบัติเช่นเดียวกัน อย่าง

ในคราวท่ีสมเด็จพระเจ้ากรงุธนบุรีทรงยกกองทัพไปปราบ

ญวน เมื่อพุทธศักราช ๒๓๑๔ มองซิเออร์ คอร์ ซึ่งขณะ

นั้นพ�านักอยู่ในราชอาณาจักรสยาม ได้มีจดหมายรายงาน

เหตุการณ์ไปยังประเทศฝรั่งเศสว่า

	 “...ไทยได้ฆ่าฟันท�าลายบ้านเรือนท่ัวไปหมด	

พระเจ้ากรุงสยามได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ทหาร

เข้าไปปล้นบ้านเรือนมกี�าหนด	๓	วนั	แล้วพระเจ้ากรุงสยาม

จึงเก็บทรัพย์สมบัติในเมืองท้ังหมด	 ส่ิงใดท่ีเอาไปไม่ได้

ก็ได้รับสั่งให้เอาไฟเผาท�าลายเสีย...”

 อีกตัวอย ่างหนึ่ ง  ได ้แก ่  คราวท่ีเจ ้าพระยา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ยกกองทัพไปปราบเจ้า

อนุวงศ์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

คร้ันเวียงจนัทน์แตกแล้ว พระเพลงิกพิ็โรธผลาญบ้านเมอืง

จนราบเป็นหน้ากลอง ดังมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร

อยู่ในเอกสารเรื่อง พื้นเวียง ของฝ่ายลาว

 เมือ่กรุงแตก พระนครศรีอยธุยากลายเป็นเมอืงร้าง 

ในเอกสารของฝรั่งเศสระบุว่า

	 “ตั้งแต่รบกับพม่า	 ในกรุงก็หมดผู้หมดคน	 เหลือ

แต่เสือและสัตว์ป่าอยู่เท่านั้น”

 ผู ้ท่ีรอดตายไม่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยศึกก็ท้ิง

ถ่ินฐานหนเีตลดิเข้าป่าเข้ารก ผูช้ายถูกเกณฑ์เป็นทหารใน

กองทัพกู้อิสรภาพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ข้าวปลา

อาหารอัตคัดขัดสน

	 “...	 ในเวลานี้ ดูเหมือนดินฟ้าอากาศจะช่วย

กันท�าโทษพวกเขา	 ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาล	 ชาวนาได ้

หว่านข้าวถึง	 ๓	 คร้ัง	 ก็มีตัวแมลงคอยจิกรากต้นข้าว 

และรากผักทุกอย่าง	 โจรผู ้ร ้ายก็ชุกชุมมีทั่วทุกหน 

ทุกแห่ง...”
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 จนเมื่อพุทธศักราช ๒๓๑๓ สมเด็จพระเจ ้า

กรุงธนบุรีทรงน�าครอบครัวราษฎรจากหัวเมืองต่างๆ ท่ี

เสด็จไปปราบปราม เช่น นครราชสีมาและพิษณุโลก ให ้

มาอยู่ที่กรุงเก่า

 สภาพเหตุการณ ์หลัง เ สียกรุง ท่ีจะกล ่าวถึง 

ต่อไปนี้ ข้อความท่ีอยู ่ ในเครื่องหมายค�าพูดท้ังหมด 

น�ามาจากเอกสารของมองซิเออร์ คอร์ ชาวฝร่ังเศสผู้ได้

พบเหน็เหตกุารณ์ตัง้แต่ก่อนเสียกรงุ และหลงัจากเสียกรุง

มีจดหมายไปยังผู้อ�านวยคณะการต่างประเทศท่ีกรุงปารีส 

และบุคคลอื่นๆ ที่มิได้อยู่ที่กรุงศรีอยุธยา

 จดหมายฉบับหนึ่งของ มองซิเออร์ คอร์ ระบุ

ชัดเจนว่า

	 “...	 เมื่อพม่ามาตีกรุงนั้น	 ได้ท�าลายวัดและ

พระพุทธรูปลงบ้างแต่เล็กน้อยเท่านั้น”

 ความยับเยินของวัดวาอารามในกรุงศรีอยุธยา 

เกิดข้ึนอย่างรุนแรงภายหลังจากท่ีพม่ายกทัพกลับไปแล้ว 

เดือดร้อนท่ัวทุกหย่อมหญ้า ขาดแคลนข้าวปลาอาหาร 

ผู้คนอดอยากล้มตายลงมากกว่าตอนท่ีพม่าบุกท�าลาย 

เสียอีก

	 “...	 ฝ่ายพวกจีนและพวกไทยเห็นว่าการหา 

เล้ียงชีพเป็นการฝืดเคือง	 จึงได้หันหน้าเข้าวัดโดยมาก	

เพราะพวกไทยด้วยความเชื่อถืออะไรของเขาอย่างหนึ่ง	 

ได้เอาเงินและทองบรรจุไว้ในองค์พระพุทธรูปเป็นอันมาก	

เงินทองเหล่านี้บรรจุไว้ ในพระเศียรก็มี	 ในพระอุระก็ม	ี 

ในพระบาทกม็	ีและตามพระเจดย์ีต่างๆ	ได้บรรจไุว้มากกว่า

ท่ีแห่งอ่ืน...	 ในพระเจดีย์องค์เดียวได้มีคนพบเงินถึง	 ๕	

ไห	 และทอง	 ๓	 ไห	 ผู้ใดท�าลายพระพุทธรูปแล้วไม่ได ้

เหนื่อยเปล่าจนคนเดียว...ทองค�าเป็นส่ิงท่ีหาง่ายจน 

ถึงกับหยิบกันเล่นเป็นก�าๆ...พวกจีนและไทยไม่ได้ 

ท�ามาหากินอย่างอ่ืน	นอกจากเทีย่วท�าลายพระพทุธรูปและ 

พระเจดย์ี...พวกจีนได้ท�าลายวดัภไูทย	(วดัพทุไธศวรรย์?)	

ซึ่งเป็นวัดใหญ่อยู่ใกล้กับโรงเรียนสามเณรนั้น	 ข้าพเจ้า 

ได้กลับมาถึงเมืองไทยแล้ว	 ในวัดนี้เมื่อท�าลายลงแล้ว	 

พวกจีนได้พบทองเป็นอันมาก	 พอบรรทุกเรือยาวได้ถึง	 

๓	 ล�า	 ในวัดท่ีพระเจ้าแผ่นดินทรงผนวช	 เรียกวัดประดู่	 

วัดเดียวเท่านั้นได้พบเงินถึง	๕	ไห	และในวัดอื่นๆ	ก็มีเงิน

ทุกวัด	มากบ้างน้อยบ้าง

	 พวกจีนเท่ากับท�าสงครามกับพระพุทธรูปที่หล่อ

ด้วยทองแดง	 เครื่องมือของจีนท่ีท�าลายพระพุทธรูปนั้น 

ก็คือบานหน้าต่าง	บานประตู	และเสาโบสถ์

	 วัดต่างๆ	 ในเวลานี้จะเปรียบก็เท่ากับเตาไฟ 

ฝาผนังก็ด�าหมด	 และตามลานวัดก็เต็มไปด้วยถ่านและ

พระพุทธรูปหักพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย...	 บรรดาพระ 

พุทธรูป	และพระเจดีย์	ซึ่งปิดทองกันอย่างสวยงาม	บัดนี้

ก็ท�าลายหักพังเป็นผงธุลีไปหมดแล้ว...”

 การขุดหาสมบัติที่ เ รียกกันว ่าทรัพย์แผ่นดิน 

บริเวณพระนครศรีอยุธยานั้นท�ากันอย่างเป็นล�่าเป็นสัน  

มีขุนนางผู้ใหญ่จากราชส�านักกรุงธนบุรีมาเป็นผู้ควบคุม 

ในตอนปลายแผ่นดินกรุงธนบุรี พระยาสรรค์ได้เป็นผู้

ดูแลการขุดหาสมบัติในกรงุเก่าและก่อการกบฏขึ้น ทรัพย์

สมบัติจ�านวนมหาศาลที่ขุดได้จากวัดวาอารามต่างๆ เป็น

ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง ท่ีท�าให้เศรษฐกิจไทยหลังเสีย

กรุงฟ้ืนตวั มเีงินทองใช้จ่ายหมนุเวียนภายในราชอาณาจกัร 

กระทั่งสามารถตั้งราชธานีแห่งใหม่ได้อย่างมั่นคง

 สาเหตุแห่งความพินาศย่อยยับของกรุงศรอียุธยา 

เกดิจากความเหลวแหลกของระบบบริหารและผูก้มุอ�านาจ

สูงสุด จากนัน้จึงถูกข้าศึกบดขยี ้เผาท�าลายพระราชวงัและ

วัดท่ีอยู่ใกล้เคียงกับพระราชวัง ส่วนวัดวาอาราม สถูป

เจดย์ี ตลอดจนพระพทุธรปูต่างๆ ถูกท�าลายอย่างไม่มช้ิีนดี 

ภายหลังจากที่พม่ายกกลับไปยังบ้านเมืองของเขาแล้ว

 แม้ว่า “อยุธยายศล่มแล้ว” เป็นระยะเวลาล่วงเลย

มานานถึง ๒๕๐ ปีแล้วก็ตาม การขุดค้นหาสมบัติยังไม่ 

ส้ินสุด พระพุทธรูปยังถูกลอบตัดพระเศียร โบราณสถาน

ไกลตายังถูกรุกราน ความงดงามของศิลปกรรมท่ียังพอ

หลงเหลือยังถูกเบียดเบียนด้วยความโลภและความรู้เท่า

ไม่ถึงการณ์ เหล่านี้ล้วนเป็นส่ิงท่ีชนรุ่นปัจจุบันทิ้งไว้เป็น

อนุสรณ์ส�าหรับชนรุ่นต่อไป

4
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วิมลรัตน์  ต้อยส�ำรำญ

สอ.ศธ. ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน

ที่ “คุ้งบางกะเจ้า”

“

”

เวลาเราไปปลูกป่ามันไม่ใช่แค่นั้น 
ถ้าบอกว่าจะไปแค่ปลูกต้นไม้ ปลูก
ที่ ไหนก็ได้ ปลูกที่บ ้านก็ได้ แต่
การพาไปท�ากิจกรรมอย่างนี้ 
มันคือวิธีที่ท�าให้คนตระหนักเรื่อง
สิ่งแวดล้อม จากการได้เรียนรู ้
ได้เห็นและได้สัมผัสจากสถานที่
จรงิ เพราะป่าชมุชนคอืป่าทีช่มุชน
ต้องพึ่งพา คนพึ่งพาป่า ป่าก็
พึ่งพาคน ไม่ใช่ปลูกแค่ต้นไม้ แต่
คือการปลูกหัวใจแห่งความรักใน
ธรรมชาติ และผู้คนรอบตัวเรา

 นัยจากข้อความโปรยหัวข้างต้น ส่ือถึง

คุณค่า ความสวยงาม การคิดดีท�าดีของโครงการ

และกจิกรรมดีๆ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  (สอ.ศธ.)

 เมื่อวันเสาร์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ท่ีผ ่ านมา สอ.ศธ.  โดยคณะกรรมการฝ ่าย

ประชาสัมพันธ์  จัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 

“สอ.ศธ. ร่วมใจอนุรักษ์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

(ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน) ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 

จ.สมุทรปราการ (คุ้งบางกะเจ้า) พิธีเร่ิมข้ึนเวลา 

๐๘.๓๐ น. โดยการกล่าวเปิดงานของนายเชาว์เลิศ 

ขวัญเมือง ประธานกรรมการด�าเนินการ สอ.ศธ. 

ชุดท่ี ๓๘ ผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมประกอบด ้วย 

ผู้บริหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี สอ.ศธ. 

จ�านวน  ๔๗  คน
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 นายเชาว์เลิศ กล่าวว่า สอ.ศธ. เป็นองค์กรท่ี

สนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่่ีเป็น

ประโยชน์แก่มวลสมาชิก และเอื้ออาทรต่อชุมชน สังคม 

ตามท่ีสหกรณ์ฯ พึงด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ส�าหรับการจัด

กิจกรรมคร้ังนี้ กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน” เพิ่ม

พ้ืนที่สีเขียวให้แก่ชุมชนด้วยการปลูกต้นตีนเป็ดและ 

ต้นโพธ์ิทะเล ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา คุ้ง 

บางกะเจ้า ต�าบลทรงคนอง อ�าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ส่วนหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน 

ดีงาม ความสามัคคี และความรักใคร่กลมเกลียวของ 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนสร้างจิตส�านึกให ้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นท่ีรักและหวงแหน

ธรรมชาติ โดยมีความเชื่อว่าการปลุกจิตส�านึกในใจคน

อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการธ�ารง 

รักษาป่าไว้ได้อย่างแน่นอน

 และนี่คือ การเรียนรู้จากการกระท�า การพาไปท�า

กิจกรรมอย่างนี้  มันคือวิธีท่ีท�าให ้คนตระหนักเ ร่ือง 

ส่ิงแวดล้อม จากการได้เรียนรู้ ได้เห็นและได้สัมผัสจาก 

       สถานท่ีจริง ไม่ใช่ปลูกแค่ต้นไม้ แต่ 

        คือการปลูกหัวใจแห่งความรักใน 

        ธรรมชาติและผู้คน 

                รอบตัวเรา 

 

 หลังเสร็จส้ินพิธีการเปิดโครงการฯ ชมวีดิทัศน์

ความเป็นมาของสวนศรีฯ มอบกล้าไม้ ภารกิจต่อไปเป็น

ช่วงเวลาสูดโอโซนฟอกปอดออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 

ใครใคร่ปั่นปั่น ใครใคร่เดินเดิน ตามอัธยาศัย ท่ามกลาง 

รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และสัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติตลอด

ระยะทาง ๒ กิโลเมตร แอคนี้แค่เหงื่อซึม หัวใจเต้นรัวขึ้น

เล็กน้อย สาวน้อย สาวใหญ่ หนุ่มน้อย หนุ่มใหญ่หน้าแดง

แก้มแดงกันถ้วนหน้า แล้วก็มาถึงจุดไฮไลท์ของสวน

ศรีนครเขื่อนขันธ์ หอชมวิวสูงถึง ๗ เมตร มีลักษณะเป็น

หอสูงสามชั้นอยู่ท่ามกลางแมกไม้ส�าหรับชมบรรยากาศ

โดยรอบของสวนศรีฯ เรียกว่า หอดนูก มีไว้ให้นกัท่องเท่ียว

ข้ึนไปส่องดูนกชนิดต่างๆ แต่นักท่องเท่ียวส่วนมากจะ 

ขึ้นไปชมวิว บ้างก็ขึ้นไปหามุมถ่ายภาพสวยๆ จากมุมสูง

บนหอดูนกกันซะมากกว่า ถ้าจะมาส่องนกกันจริงๆ ถ้า 

ให้เหมาะต้องมาในช่วงเช้าตรู่แล้วเป็นวันธรรมดาไม่ใช ่

วันหยุด จะเงียบและคนไม่เยอะ แต่ที่แน่ๆ ผู้เขียนขอ 

การันตีความประทับใจในธรรมชาติท่ีทุกท่านได้สัมผัส 

ทุกครั้งเมื่อมาเยือน
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 เป็นอันว่ากิจกรรม “ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน”  

ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ “สอ.ศธ. ร่วมใจ

อนุรักษ์ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” ด�าเนินทุกกิจกรรมส�าเร็จ 

ครบถ้วน 

 ส�าหรับเพือ่นสมาชกิ สอ.ศธ. ท่ียงัไม่เคยไปสัมผสั

บรรยากาศ “คุ้งบางกะเจ้า” วันหยุดยาวปีใหม่ ๒๕๖๒ 

ถ้ายังไม่มีแพลนไว้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีท่ีเพื่อนๆ 

จะพาครอบครัวไปสูดโอโซนให้เต็มปอดกับที่แห่งนี ้

“สวนศรีนครเขื่อนขันธ์”

	 และในวารดถีิข้ึนปีใหม่	สาร	สอ.ศธ.	ขออวยพรให้

เพือ่นสมาชกิและผู้อ่านทกุท่าน	มช่ีวงเวลาทีด่	ีสุขภาพทีด่ี	

ก�าลังใจที่ดี	และมีความสุขมากๆ	สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 เพราะที่นี่ “คุ้งบางกะเจ้า” เป็นแหล่งโอโซนใหญ่

ในเมอืง ที่ใกล้กรุงเทพฯ มากท่ีสุด มสีภาพเป็นป่าธรรมชาติ 

มีความหลากหลายทางชวีภาพ และเป็นแหลง่ผลิตโอโซน

ล�าดับที่ ๗ ของโลก เปรียบได้กับปอดของคนกรุงเทพ 

เป็นแหล่ง Blue Carbon ที่ส�าคัญ และได้รับการยกย่อง

จากนิตยสาร ไทม์ส (Times) ให้เป็น The Best Urban 

Oasis of Asia

 เช็คอินเก็บภาพกันเรียบร ้อย ทุกคนพร ้อม 

ข้ึนรถออกเดินทางจากสวนศรีฯ สู่สวนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 

พรรษา คุ ้งบางกะเจ้า เพื่อลงพ้ืนท่ีปฏิบัติภารกิจตาม

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ “สอ.ศธ. ร่วมใจอนุรักษ์ 

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” ภายใต้กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ลด 

โลกร้อน” เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้แก่ชมุชนบางกะเจ้าด้วยการ   

ปลกูต้นตนีเป็ดและต้นโพธ์ิทะเล แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว

แต่กอ็บอวลด้วยความอบอุน่ รกัใคร่กลมเกลยีวพีช่่วยน้อง

น้องช่วยพี่ คนละไม้คนละมือจนภารกิจส�าเร็จไปด้วยดี

 และวินาทีนีจ้ิตใจและสายตาของทุกคนจดจ่อและ

จับจ้องไปท่ีนาฬิกาบอกเวลา...ว่าหิวแล้วๆ หิวมากด้วย 

ถ้าไม่ได้กินเดี๋ยวนี้เกิดโมโหหิวกันแน่ โชคดีที่ทีมงาน

เตรียมร้านอาหารใกล้ๆ เดินทางถึงพร้อมร้บประทานได้

ภายในไม่เกิน ๑๐ นาที 

 กิจกรรมวันนี้...ออกก�าลังกายก็แล้ว ต้นไม้ก็ 

ปลูกแล้ว ข้าวกลางวันก็กินแล้ว แอคต่อไปก่อนกลับบ้าน

คณะมีโปรแกรมไปเยี่ยมชมร้านกาแฟสดไอ-สวน ของ

สมาชิก สอ.ศธ. ของเรา ระยะทางจากร้านอาหารถึง 

ร้านไอ-สวน ประมาณ ๕ กิโลเมตร ผู้เขียนรู้สึกอบอุ่น 

และขอบพระคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

ทุกท่านในการเข ้ามาเยี่ยมชมและสนับสนุนกิจการ 

ร้านไอ-สวน ในครั้งนี้ 
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 สวัสดีครับท่านสมาชิก 
สอ.ศธ. ที่น่ารักทุกท่าน 
หลังจากที่เราได้รู้จักบอ่เกิด
แห่งหนี้และวัตถุแห่งหนี ้
กันมาพอสมควรแล้ว ก็คง
ท�าให้หลายทา่นได้เขา้ใจถึง
ค�าวา่ “หนี้” กันบา้งแลว้นัน้ 
มาถึงตอนนี้จะขอกล่าวถึง 
“ผลของหนี้” ว่าจะเป็น
อยา่งไรตอ่ไป

 ผลของหนี้คืออะไร ค�าตอบท่ีพออธิบายได้ก็คือ 

หลกัความรบัผดิของลกูหนีห้ลงัจากท่ีลกูหนี้ได้เร่ิมเป็นหนี้ 

ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาคือ ความมีอ�านาจเหนือของเจ้าหนี้

ในทรัพย์สินและสิทธิบางอย่างของลูกหนี้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ

บ่อเกดิแหง่หนีแ้ละวัตถแุหง่หนีเ้ป็นตวัก�าหนดผลของหนี้

ท่ีจะบังคบัให้ลกูหนีต้้องปฏบัิตติาม โดยประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๔ ความว่า 

“ด้วยอ�ำนำจแห่งมูลหน้ี เจ้ำหน้ีย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้

ลูกหนี้ช�ำระหนี้ได้”

 จากบทบัญญัติของมาตรา ๒๐๔ เป็นการบัญญัติ

ให้สิทธิและอ�านาจแก่เจ้าหนี้ที่พึงมีสิทธิเหนือกว่าลูกหนี ้

จึงเกิดเป็นผลแห่งหนี้หรือหลักความรับผิดของลูกหนี้ 

ในการช�าระหนี้ ซึ่งจะขอแบ่งเป็นหลักการส�าคัญๆ อยู่ ๓ 

ประการ ดังนี้

 ประการที่ ๑  การใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช�าระ

หนี ้เจ้าหนีพ้งึใช้สิทธิดงักล่าวได้ หนีน้ัน้ต้องมกี�าหนดระยะ

เวลาในการช�าระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นวัน เดือน ปี ตาม

ปีปฏิทิน หรือการก�าหนดเง่ือนเวลาตามพฤติการณ์ เช่น 

การยืมใช้ส่ิงของท่ีไม่ได้ท�าให้ส่ิงของนั้นสูญสลายไป ถ้า

ท่านท่ีมภีมูลิ�าเนาอยู่ใกล้วดัในบางท้องถ่ินจะมายมืของใช้

จากทางวดัไปใช้ในการจัดงานบุญท่ีบ้าน ดังนี ้เมือ่เสร็จงาน

ก็จะน�ามาส่งคืนให้กับทางวัด หากเลยก�าหนดแล้วมิได้ 

ส่งคืน ทางวัดในฐานะเจ้าหนี้ก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให ้

ลูกหนี้ (ผู้ยืม) ส่งของที่ยืมไปหรือให้ชดใช้ราคาแทนก็ได้

พีระวิทย์ กล�่ำค�ำผลแห่งหนี้
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 ประการที ่๓  ความรับผดิของลกูหนีท่ี้ไม่ช�าระหนี้ 

โดยหลักแล้ว เมื่อลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ

เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจาก

การท่ีลูกหนี้ ไม่ช�าระหนี้หรือช�าระหนี้ ไม่ครบถ้วนหรือ 

ไม่ตรงตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้จากผู้เป็น

ลูกหนี้ได้จนสิ้นเชิง

 หลักกฎหมายดังกล่าวมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ส�าหรับลกูหนี้ในการใช้ความระมดัระวงัมิให้ตนเองตกเป็น

ผูผ้ดินดัช�าระหนี ้หากลกูหนีต้กเป็นผูผ้ดินดั นอกจากต้อง

ถูกบังคบัช�าระหนีส้ามญัท่ัวไปแล้ว ยงัอาจถูกเจ้าหนี้ใช้สิทธิ

เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายอนัเกดิจาก

การที่ลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้อีกด้วย

 กล่าวโดยสรุป ผลแห่งหนี้คือหลักความรับ
ผิดของลูกหนี้ที่มีหลักการส�าคัญอยู ่ ๓ ประการ 
คือ
 ๑. การก�าหนดระยะเวลาในการช�าระหนี้
 ๒. การผิดนัดของลูกหนี ้ และ
 ๓. ความรบัผดิของลกูหนีท้ีไ่มช่�าระหนี ้ท�าให้
เกิดผลแห่งหนี้ที่เป็นคุณแกเ่จ้าหนี้ แต่เป็นโทษ
ส�าหรับลูกหนี้
 ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ความไมเ่ป็นหนีเ้ป็น
ลาภอันประเสริฐครับ

 แต่มีบางกรณี ลูกหนี้ที่มายืมของวัดไปโดยอ้างว่า

จะน�าไปใช้ในการจดังานท�าบุญทีบ้่านและได้นมินต์พระไว้

เรียบร้อย สุดท้ายพระตั้งตารอ แต่โยมไม่มาตามนัด จึงรู้

ภายหลังว่าถูกโยมหลอกเอาของใช้ไปเรียบร้อยแล้ว โดย

เลือกเอาแต่ของใหม่ๆ ดีๆ ท่ีมีราคา ดังนี้ มิใช่การผิด

สัญญายืม แต่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย (จะน�ามา

อธิบายโดยละเอียดในโอกาสต่อไป)

 เมื่อหนี้ถึงก�าหนดช�าระตามวันแห่งปฏิทินหรือ

พฤติการณ์แล้ว ลูกหนี้ละเลยไม่ช�าระหนี้ ดังนี้ เจ้าหนี้จึง

เกิดสิทธิตามที่กฎหมายก�าหนด

 ประการที่ ๒  การผิดนัดของลูกหนี้ กฎหมายได้

วางหลักไว้ คือ กรณีลูกหนี้ผิดนัดโดยค�าเตือนของเจ้าหนี้ 

เมือ่เจ้าหนี้ได้เตอืนให้ลกูหนีช้�าระหนี ้แต่ลกูหนีก้ลบันิ่งเฉย

ไม่ใส่ใจที่จะด�าเนินการช�าระหนี้  ดังนี้ ลูกหนี้ย่อมตกเป็น

ผูผ้ดินดัเพราะเจ้าหนี้ได้เตอืนแล้ว อกีกรณีหนึง่เป็นเร่ืองท่ี

ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยท่ีเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน เพราะ

ก�าหนดระยะเวลาการช�าระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน ผู้ท่ี

เป็นลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดในวันท่ีครบก�าหนดแล้ว 

ลูกหนี้ไม่ยอมช�าระหนี้ กฎหมายวางหลักว่า ลูกหนี้ผิดนัด

โดยไม่ต้องมีการเตือนจากเจ้าหนี้อีก

 อีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิเศษท่ีกฎหมายวาง 

หลักไว้ให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดมาแต่เวลาท่ีท�าละเมิด 

การท�าละเมิด คือ การท่ีบุคคลใดได้กระท�าโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อ ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 

อนามยั เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึง่อย่างใดของ

บุคคลอื่น ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ท�าละเมิด ต้องใช้ค่าสินไหม

ทดแทนแก่ผู้ถูกท�าละเมิด โดยกฎหมายก�าหนดให้ผู้ท�า

ละเมิดตกเป็นผู้ผิดนัดช�าระหนี้นับแต่เวลาที่ท�าละเมิด 
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ยศพล  เวณุโกเศศ

อะไรคือหัวใจวายเฉียบพลัน
 หัวใจวายเฉียบพลัน หรือภาวะกล้ามเน้ือหัวใจ

ตายเฉียบพลัน เกิดจากมีการอุดตันท่ีหลอดเลือดหัวใจ

อย่างเฉียบพลันและขัดขวางการไหลของเลือดจนท�าให้

เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ เมื่อหัวใจขาดเลือดผลที่

ตามมาก็คือกล้ามเนื้อหัวใจถูกท�าลาย

สาเหตุการเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
 โรคนี้เกิดจากการมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด

หัวใจอย่างเฉียบพลัน ซึ่งลิ่มเลือดเหล่านี้เกิดจากการ 

ท่ีร่างกายมีภาวะไขมันมากเกินไปจนพอกเป็นตะกรัน 

(plaque) เกาะอยู่ตามผนังของหลอดเลือด เมื่อรวม

เข้ากับเซลล์เม็ดเลือดขาวท่ีมากัดกินก็ท�าให้เกิดเป็น 

กลุ่มเซลล์ที่ไม่สามารถดูดกลับเข้าไปในร่างกายได้ แต่

กลับฝังตัวอยู่ในผนังหลอดเลือดแทน เมื่อเวลาผ่านไป 

ตะกรันนี้จะแตกตัวหรือปริออก หลอดเลือดจะพยายาม

ซ่อมแซมตัวเอง จนเกิดลิ่มเลือดไปอุดกั้นหลอดเลือ 

 ถ้าเป็นการแตกตัวท่ีหลอดเลือดแขนงเล็ก ผู้ป่วยจะมี

เพยีงอาการเจบ็หน้าอก แต่ถ้าลิ่มเลอืดนีอ้ดุตนัหลอดเลอืด

ขนาดใหญ่ก็อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
 • ความดันโลหิตสูง

 • ไขมันในเลือดสูง

 • เบาหวาน

 • การสูบบุหรี่

 • มปีระวตัคิรอบครัวเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจตบี

 • โรคอ้วน

 สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ที่เคารพรัก 

ย่างเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะครับ แต่สภาพภูมิอากาศเมืองไทยก็จะมีหนาวบ้างร้อนบ้างในแต่ละท้องที่ตาม

สภาพวิสัย แต่ที่เปน็ห่วงก็สุขภาพของพี่น้องสมาชิกเรา โดยเฉพาะที่พบเห็นเปน็ข่าวทัง้ในหน้าหนังสือพิมพ์

หรือในโซเชียลมีเดีย คือ ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซ่ึงเปน็ภัยเงียบที่น่ากลัว เราจึงควรมาท�าความรู้จักถึง 

ต้นสายปลายเหตุและวิธีการป้องกันดูแลรักษากันดีกว่าครับ

...พึงระวัง

หวัใจวาย
เฉียบพลัน
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อาการน�าที่ส�าคัญเข้าข่ายเสี่ยง
 โรคนี้มักเกิดข้ึนอย่างเฉียบพลัน บางรายอาจมี

สุขภาพปกติแข็งแรงดี แต่อยู่เฉยๆ ก็มีอาการผิดปกติ 

อาการผิดปกติที่ส�าคัญที่สุดสามารถสังเกตได้ เช่น

 •  ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ไม่สม�่าเสมอ บางครั้งอาจมี

อาการเหนื่อยหอบจะเป็นลม

 • เหนื่อยง่าย หายใจถ่ีกระชั้น ในความเป็นจริง

แล้วอาการเหนื่อยง่ายก็มีอยู่หลายสาเหตุ แต่ก็เป็นหนึ่ง

ในอาการของโรคหัวใจด้วยเช่นกัน จะเป็นอาการเหนื่อย

ในลักษณะเหนื่อยง่าย หายใจเร็ว บางครั้งหอบจนแทบจะ

พูดไม่ได้ ต้องสังเกตด้วยว่ามีเสียงขณะท่ีหายใจด้วยหรือ

ไม ่ถ้ามอีาการเหนือ่ยง่ายอยูเ่ป็นประจ�ากเ็ข้าข่ายเสีย่งเป็น 

โรคหัวใจ ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อท�าการวินิจฉัยและ 

หาทางแก้กันต่อไป

 •  ขาบวม เมื่อการสูบฉีดเลือดของหัวใจท�าได ้

ไม่ดี ก็อาจท�าให้เกิดอาการขาบวมผิดปกติ ซึ่งบางครั้งก็ 

ไม่ทราบสาเหตุ

 • เจบ็หน้าอก แน่นหน้าอก อาการเจบ็หน้าอก หรือ

แน่นหน้าอกท่ีเป็นนานเกนิกว่าหนึง่นาทีข้ึนไปนี ้หลายคน

อาจจ�าสับสนกับโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากบางครั้งก็อาจ

จะรู้สึกเจ็บ หรือแน่นร้าวไปถึงแขนได้ ลักษณะของการ

จุกจะเหมือนกับโดนกดทับที่หน้าอก ต้องลองสังเกตและ 

แยกอาการให้ถูกต้อง

 • หน้ามืด วูบ เป็นลมบ่อย เนื่องจากหัวใจมีการ

หยุดเต้น จึงท�าให้หมดสติไปชั่วคราวได้ หากเกิดอาการ

เช่นนี้บ่อยๆ ไม่ควรปล่อยไว้ ต้องรีบเดินทางไปพบแพทย์

ในทันที

 หากพบอาการผิดปกติข้างต้น ควรรีบปรึกษา

แพทย์ทันที อย่าละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้โดยเด็ดขาด หรือ

หากพบเห็นใครมีภาวะหัวใจวายเฉียบพลันให้รีบแจ้ง

หน่วยแพทย์ฉุกเฉินท่ีเบอร์ ๑๖๖9 และ ในระหว่างท่ีรอ 

การช่วยเหลือควรให้ผู้ป่วยนอนหงาย เอียงหน้าไปด้านใด

ด้านหนึ่งและสังเกตอาการเป็นระยะๆ หากเร่ิมมีอาการ

หัวใจหยุดเต้น ควรรีบท�า CPR (ปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธี) 

โดยด่วน

การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไม่ 

รับประทานอาหารท่ีมีไขมัน (เนื้อติดมัน, อาหารปิ้งย่าง) 

และแคลอรีสูง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเค็มจัด 

อาหารจานด่วนหรืออาหารส�าเร็จรูป ลดเคร่ืองด่ืมท่ีผสม

น�้าตาล และเน้นการบริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้น

 • หยุดสูบบุหรี่

 • ลดความเครียด

 • ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

 ด้วยความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องสมาชิกสหกรณ ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 
หม่ันตรวจสอบและดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยนะครับ 

ยังไงก็ยึดหลัก ๔ อ ไว้ก่อนครับ (ออกก�าลังกาย อาหาร 
อากาศ และอารมณ์) สุดท้ายน้ี ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ทุกท่านโชคดมีีสขุ สขุภาพแขง็แรง และ
สมหวังทุกประการเทอญ

อ้างอิงข้อมูลจาก	:	www.MGR	Online,	www.bumrungrad.com
	 www.sanook.com
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พยงค์  สีเหลือง

 ผักบุ้งทะเล เป็นพืชล้มลุก มีล�าต้นทอดเลื้อยไปตามดิน ล�าต้นมียางสีขาว แตกรากตามข้อ มีใบรูปไต 

ออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกมีสีม่วงหรือม่วงอมแดง ขึ้นอยู่ตามริมทะเล หรือตามหาดทรายขาวทั่วไป ผักบุ้งทะเลเป็นพืช

ที่คุ้นตาก็จริง เพราะคงมีไม่กี่คนที่เคยไปทะเลและก็เชื่อว่าผักบุ้งทะเลนี้ก็คงจะเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วแต่จะไม่ค่อยสังเกตกัน 

เพราะผักบุ้งทะเลหากไม่มีดอกแล้วก็ไม่มีจุดเด่นอะไรท่ีน่าสนใจ และถึงแม้จะมีดอกก็ใช่ว่าจะสะดุดตา เอาเป็นว่าหากไปทะเล

เมือ่ใดกล็องสังเกตไม้ท่ีเลือ้ยไปตามพืน้และมดีอกสีม่วงคล้ายๆ กบัดอกผกับุ้งท่ัวไป เพยีงแต่ดอกผกับุ้งทะเลจะมสีีม่วงเข้มกว่า

 ผักบุ้งทะเลเป็นสมุนไพรใช้แก้พิษแมงกะพรุน หรือพิษท่ีถูกสัตว์ทะเลกัดต่อย อย่างเช่นเวลาท่ีโดนหอยเม่นต�า 

แล้วรู้สึกปวดแสบปวดร้อนกจ็ะใช้น�า้ท่ีคัน้ได้จากใบผกับุ้งทะเลนีเ้ช่นกนั เร่ิมจากการใช้ขวดแก้วทบุลงไปบริเวณทีถ่กูหอยเม่นต�า 

เพื่อให้เข็มของหอยเม่นแตกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วจึงใช้น�้าค้ันใบผักบุ้งทะเลทาท่ีบาดแผลเพ่ือแก้อาการปวดแสบปวดร้อนและ 

แก้อาการคัน

แก้คัน
แก้พิษแมงกะพรุนไฟ

เครื่องเทศ
- และ -

สมุนไพรไทย

สรรพคุณเด่นของผักบุ้งทะเล
 นอกจากใช้ประโยชน์ในการถอนพิษแล้ว ผักบุ้งทะเล

ยังใช้เป็นยาขับปัสสาวะ และแก้อาการปวดไขข้อโดยการน�า

เถาผกับุ้งทะเลมาต้มเป็นยาหม้อ แต่ในส่วนนีผู้เ้ขียนไม่แนะน�า

สักเท่าไร เพราะหากกินมากๆ จะท�าให้เกิดอาการคลื่นไส้และ

วิงเวียนศรีษะ ขับปัสสาวะ แก้ปวดไขข้อได้กจ็ริง แต่กต้็องแลก

มาด้วยความล�าบาก คงไม่คุม้เท่าไรนกั หากต้องการใช้เป็นยา

ขับปัสสาวะให้ใช้เป็นใบพลู หรือใบบัวบกจะเป็นการดีกว่า 

หรือหากต้องการใช้บรรเทาอาการปวดไขข้อก็ให้ ใช้เป็น 

ดอกแก้วแทน

	 ผู้คัดลอกหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า	สมาชกิจะน�าเกร็ดความรู้

เกีย่วกบัเร่ืองเคร่ืองเทศสมนุไพรไทยไปปรับใช้ในชวีิตประจ�าวนั	

ซึง่จะเป็นการพฒันาคุณภาพชวีิตของตนเอง	ให้ปลอดภยัจาก

โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

	 	 ด้วยความห่วงใย

วิธีเข้าตัวยา
 ๑. สมุนไพรแก้อาการผดผื่น ใช้ ใบและล�าต้น ยาว

ประมาณ ๒ - ๓ คืบ เด็ดเป็นท่อนขนาดนิ้วก้อย บุบพอแตก 

ต้มกับน�้าประมาณ ๓ ถ้วยกาแฟ เคี่ยวจนเหลือ ๑ ถ้วย และ

ผสมกับน�้าที่ใช้อาบ มีสรรพคุณแก้อาการคันตามผิวหนัง แก้

ผดผื่นคัน

 ๒. ถอนพิษแมงกระพรุน ถอนพิษแมลงกัดต่อย ใช ้

ใบและล�าต้นยาวประมาณ ๒ - ๓ คืบ เด็ดเป็นท่อนขนาด 

นิ้วก้อยโขลกจนละเอยีด ใช้ผ้าขาวบางคัน้เอาแต่น�า้ ทาบริเวณ

ท่ีถูกแมงกะพรุน เพราะมีสาร DAMASCENONE ที่ต้านพิษ

แมงกะพรุนได้ ไม่เพียงแต่พิษแมงกะพรุนเท่านั้น ยังใช้แก้พิษ

ท่ีถูกแมลงกดัต่อย ช่วยลดการอกัเสบ แก้อาการคนั แก้อาการ

ปวดแสบปวดร้อนได้อีกด้วย

ผักบุ้งทะเล

ที่มา		:		108 สมุนไพรไทย ใช้เป็น หำยป่วย โดย	พิมลวรรณ		อนันต์กิจไพศาล		ส�านักพิมพ์เพื่อนอักษร12



โดยสหกรณ์จะให้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเร่ืองราวสหกรณ์ สิทธิและหน้าที่ 
ของการเป็นสมาชกิ ตลอดจนการด�าเนนิงานของสหกรณ์ทีจ่ดัเตรียมเอกสาร
ไว้ให้ ทางสหกรณ์ได้ให้ผู้สมัครทุกคนท�าข้อสอบ ปรากฏว่าผู้สมัครทุกคน
สามารถท�าคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ต้องขอ
แสดงความยนิดชีืน่ชมและขอบคณุผูส้มคัรทุกท่านท่ีให้ความร่วมมอื ซึง่จะ
ท�าให้สมาชิกใหม่ทุกคนมีความรู้พื้นฐาน หลักการ วิธีการ ปรัชญาสหกรณ์ 
รู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจ�าเป็น
 เรื่องสี่ : สอ.ศธ. ขอเชิญชวนสมาชิกฝากเงินประเภท “ฝำกประจ�ำ
เพิ่มทวีทรัพย์ ๒” กับสหกรณ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
เงินฝาก สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์ ๒ ขั้นต�่า 
๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท ฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง 
เป็นจ�านวนเงินเท่ากับท่ีเปิดบัญชีการฝากฝากวันใดก็ได้ โดยเปิดบัญชีได้
คนละ ๑ บัญชี และสมาชิกต้องมีบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) 
ระยะเวลาการฝาก ๒๔ เดือน ขาดฝากได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยในวันที่ครบ
ก�าหนดจะเลื่อนออกไปตามจ�านวนเดือนที่ขาดฝาก

ประเภทเงินฝาก (ไม่เสียภาษี) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)

ออมทรัพย์พิเศษ	ไม่เกิน	๕	ล้านบาท ๓

ออมทรัพย์พิเศษ	เกิน	๕	ล้านบาท ๓.๑๕

ฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์	๒ ๓.๘๕

ออมทรัพย์ ๑.๒๕

 ในปีนี้ สอ.ศธ. จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
กับหน่วยตัวแทนต่างๆ จ�านวน ๖ ครั้ง เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
หลกัการ อดุมการณ์ ปรัชญาสหกรณ์ รวมท้ังอธิบายรายละเอยีดการให้บริการ
ด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ และด้านสวัสดิการของสหกรณ์ให้กับสมาชิก 
ท้ังใหม่และเก่าได้รับทราบ ซ่ึงได้รบัการตอบรับและสนบัสนนุเป็นอย่างดจีาก
หน่วยงานทุกแห่ง
 ท้ายนี ้ขอฝากข้อคดิดีๆ  ให้กบัสมาชกิ... ผูท่ี้จะประสบความส�าเร็จ
ทางการเงินได้ ส่ิงแรกเลยท่ีพวกเขาปฏิบัติ คือไม่ฟุ่มเฟือยไปกับส่ิงของท่ี 
ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ หรือถ้าจะเป็นสิ่งที่ไร้สาระที่เขาอาจจะซื้อ แต่เขาจะ
เลือกซื้อเพราะมองว่ามันจะคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อเขา เช่น เขาอาจจะ
ซื้อจิ๊กซอว์มาต่อเล่น แต่เขามองไกลออกไปมากกว่าการเพียงแค่ต่อเสร็จ 
แต่เขาจะมองส่ิงท่ีได้รับจากการซื้อจิ๊กซอว์มาต่อ คือ ได้ฝึกสมาธิ ความ
อดทน และได้ใช้เวลาช่วงนั้นกับคนในครอบครัว หรือคนรอบตัวของเขา 
มันคุ้มค่า... ท่ีกล่าวเช่นนี้ก็เพื่อเน้นย�้าให้กับสมาชิกท่ีเข้าใหม่ได้เห็น 
ความส�าคัญและเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันเกษียณ หรือจะออม
ต่อไปกบัสหกรณ์ก็ได้นะครบั เพ่ืออนาคตอนัสดใส มแีต่ความสุขกายสบายใจ 
ไม่มีทุกข์มาเยือน และเนื่องในโอกาสเทศกาลข้ึนปีใหม่สากล พุทธศักราช 
๒๕๖๒ กระผมขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั่วสากล 
โปรดดลบันดาลให้ท่านสมาชกิและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ 
และขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดได้ส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน ต่อไป

  ขอให้ทุกท่านโชคดี
               
               
  นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง

ผู้จัดการ

พบสมาชกิ

ผู้จัดการ

พบสมาชกิ

สวัสดีสมาชิกทุกท่าน...
 พบกันอีกเช่นเคย ในสาร สอ.ศธ. ฉบับที่ ๓ 
(เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑) ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดี 
กับสมาชิกท่ีบุตรของท่านได้รับเงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
ประจ�าปี ๒๕๖๑ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญท่ีสุด ในการพัฒนา
สังคมให้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม เป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ 
การศึกษาช่วยสร้างจิตส�านึกในการเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู ้มี
อารยธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนม ี
ความรู้ในการด�ารงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับ
อุปสรรคของชีวิต ซึ่งสหกรณ์ตระหนักว่า เด็กจะเรียนดี เรียนเก่งได้นั้น ควร
ได้รับการอบรมส่ังสอน และสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเต็มท่ีและเต็ม
ศกัยภาพ คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่๓๘ ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของ
เร่ืองนี้ โดยจัดสรรก�าไรสุทธิในแต่ละปีมาเป็นเงินทุนสวัสดิการ ซึ่งในปีนี้
สหกรณ์ได้ใช้เงินส�าหรับสวัสดิการนี้รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด เป็นองค์กร 
ในรูปสถาบันการเงินทีจ่ดัตัง้โดยมวีตัถุประสงค์หลกัในการส่งเสริมการออม
และให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกตามความจ�าเป็น ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้การน�าของนายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง 
ประธานกรรมการ คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๓๘ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ท่ีปรึกษา ผูจั้ดการ และเจ้าหน้าท่ี ในการบริหารกจิการสหกรณ์ของเรา ส�าหรับ
ข่าวดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบมี ดังนี้
 เรื่องแรก : ขอเชิญชวนสมาชิก สอ.ศธ. เข้าร่วมการประชุมใหญ ่
สามัญประจ�าปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณหอประชมุครุุสภา กระทรวงศกึษาธิการ พร้อม
เลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
กรุณาน�าบัตรประจ�าตัวมาด้วย
 เรื่องทีส่อง : ส�าหรบัท่านสมาชกิทีก่�าลังจะมีอายคุรบ ๖๐ ปีบริบรูณ์ 
ซ่ึงไม่เคยได้รับสวสัดกิารภกัดต่ีอองค์กรมาก่อน สามารถยืน่ขอรับสวสัดกิาร
ได้ภายใน ๑ ปี นับจากวันท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ โดยจะได้รับเงิน
สวสัดกิารตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ส�าหรับสมาชกิท่ีมอีายกุารเป็นสมาชกิ ตัง้แต่ 
๑๐ ปีข้ึนไป ได้รับเงินสวัสดิการ ๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑๕ ปีข้ึนไป ได้รับ 
เงินสวัสดิการ ๑๐,๐๐๐ บาท และตั้งแต่  ๒๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดยจะโอนเงินเข้าสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มสีส้ม 
 เรื่องสาม : ในปัจจุบันข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประสงค์ท่ีจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่สหกรณ ์
    ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  
  ทุกคนมาแสดงตน (ตามกฎหมายส�านักงาน 
    ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ปปง.) 



๑๗ พ.ย. ๖๑ - สอ.ศธ. จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสมาชิก 
ประจ�าปี ๒๕๖๑  ณ ศูนย์อาหาร ศธ. ชั้น ๒ อาคารรัชมังคลาภิเษก

๑๔ ธ.ค. ๖๑ - สอ.ศธ. จัดโครงการปันรัก ปันน�้าใจ สุขสดใสในชีวิต
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

๑๕-๑๖ ธ.ค. ๖๑ - สอ.ศธ. จัดโครงการอบรม
เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

๑9 ธ.ค. ๖๑ - สอ.ศธ. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับหน่วยตัวแทนหักเงิน ณ ที่จ่าย  ณ ห้องประชุม

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ 


