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 ขณะนีส้หกรณ์ของเรามีอายุครบรอบ ๓๘ ปี เมือ่วนัที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ทีผ่่านมา เวลาได้ผ่านไปอีก ๑ ปี 

แล้วนะครับ ส�าหรับสาร สอ.ศธ. ฉบบัน้ีเป็นฉบบัที ่๑ ของปี ๒๕๕๘ ซึง่บริหารงานโดยคณะกรรมการชดุที ่๓๕ ครับ 

ซึง่กระผมได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด�าเนินการให้รับหน้าทีป่ระธานฝ่ายประชาสมัพันธ์ และเป็นบรรณาธกิาร

สาร สอ.ศธ.ครับ

 ส�าหรับสาระ และเกร็ดความรูข้องสาร สอ.ศธ. ฉบบัน้ีมีให้ท่านสมาชกิ อาท ิ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี 

สริุยวงศ์ผูจ้งรักภกัดีต่อราชวงศ์จกัรี, วนัสงกรานต์, สหกรณ์ สอ.ศธ.ผ่าทางตนั, สรรพคณุของสมุนไพร และอ่ืนๆ อีก

ครับ ขอเชญิท่านเพลดิเพลนิกับสาร สอ.ศธ.ของเราครับ และหากท่านสนใจทีจ่ะร่วมส่งสาระน่ารูล้งในสาร สอ.ศธ. หาก

ได้รับการพิจารณาลงในสาร สอ.ศธ. จะมีของทีร่ะลกึให้เหมือนเดิมครับ

                                                                  กราบสวสัดีครับ

                                                ผศ.ดร.ไพเลศิ  สมุานนท์
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            สวัสดีสมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่านครับ
พบกันอีกเช่นเคยในสาร สอ.ศธ.ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๘ ส�าหรับ

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่าน

มานั้นกระผมขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม

ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ท�าให้การด�าเนินงานในวันนั้นเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง และหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าสมาชิกทุกท่านจะให้ความร่วมมือเหมือนเฉกเช่นนี้ต่อ ๆ ไป ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากัด ได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครวัสมาชกิท่ีถึงแก่กรรม ประสบภยัทางธรรมชาต ิการ

ให้ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก และบรจิาคเพือ่การกศุลกบัหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนือ่งท่ีก่อประโยชน์

ต่อสังคมและกับสมาชิกในหลายโครงการ ส่ิงที่น่าพอใจท่ี สอ.ศธ.สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ ๕.๒๕ 

และเงนิเฉลีย่คนือตัราร้อยละ ๑๗ และทีส่มาชกิควรภาคภมูใิจคือ สอ.ศธ.ได้รบัการพจิารณาคดัเลอืกให้เป็นสหกรณ์

ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป ประจ�าปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐  ซึ่งเป็น

สหกรณ์ที่มีคะแนนรวมสูงสุด และได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ประจ�าปี ๒๕๕๗ ระดับ "ดีเลิศ" โดยการน�าของนายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.อีกด้วย หากในวันดังกล่าวมีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ ขาดตกบกพร่องประการใด ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย ส�าหรับประเด็นที่มีหลายท่านสอบถามเข้ามา และ

เป็นที่สนใจของประชาชนและสมาชิก สอ.ศธ. อีกทั้งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ คงจะ

หนีไม่พ้นเรื่องที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด ประสบปัญหา และเกิดความสงสัยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด (สอ.ศธ.) มีเงินฝากกับสหกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ นั้น

  สอ.ศธ.ขอชี้แจงว่า สอ.ศธ.ไม่ได้ท�าธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ท้ังสิ้น กับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

คลองจ่ัน จ�ากัด การลงทุนของ สอ.ศธ.จะลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ซึ่งมี Credit rating A- ขึ้นไป ซึ่งมีความมั่นคง

  เนื่องจากคณะกรรมการด�าเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการ

บรหิารความเสีย่ง ทัง้จากความเสีย่งทีเ่กดิจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมผีลกระทบต่อ สอ.ศธ. เพราะในความ

เป็นจริงของธุรกิจสถาบันการเงินปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากในธนาคารพาณิชย์หลาย ๆ แห่งรวมถึง Non-

bank ด้วย จึงมักมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันรวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยของโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกัน ส�าหรับ

 มีต่อหน้าถัดไป



การฝากเงนิกับ สอ.ศธ.ท่านสมาชกิจะได้รบัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและดอกเบีย้ท่ีไม่ต้องเสยีภาษอีกีด้วย สอ.ศธ.

ยึดหลักการด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาโดยตลอด โดยไม่ได้น�าเงินไปลงทุนที่ไม่ถูกต้องและมี

ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ของเรา เช่น แชร์ล๊อตเตอรี่ หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน 

จ�ากัด เป็นต้น อีกทั้งมุ่งเน้นตามหลักการของสหกรณ์ในการให้ความเอื้ออาทรต่อชุมชน และมุ่งเน้นการด�าเนิน

กจิกรรมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืของชมุชนตามนโยบายท่ีมวลสมาชกิให้ความเห็นชอบด้วย ท�าให้สหกรณ์ของเรา

เจรญิก้าวหน้าขึน้มาก ได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิกและได้รบัการยกย่องจากขบวนการสหกรณ์และหน่วย

งานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส�าหรับข่าวดีขอรายงานให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมดังนี้

  เรื่องแรก สอ.ศธ. เปิดโครงการกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่า

เล่าเรียนบุตรสมาชิก ส�าหรับสมาชิกที่ช�าระหนี้เงินกู้สามัญมาแล้ว ๓ งวด สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ กรกฎาคม 

๒๕๕๘

  เรือ่งทีส่อง ท่านสมาชกิได้ท�าหนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์หรอืยัง ? เพือ่ความสะดวกและเรยีบร้อย

ขอให้ท่านได้จัดท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์เป็นการแสดงเจตนามอบทรัพย์สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ ฯ ให้แก่

ทายาท หรือบุคคลที่แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ในวันและเวลาท�าการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอน

ประโยชน์จากเว็บไซต์ www.moecoop.com  

  เรือ่งทีส่าม สอ.ศธ. ขอเชิญชวนสมาชกิฝากเงนิประเภท "ฝากประจ�าเพิม่ทวทีรพัย์ ๒" อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ ๓.๘๕ ต่อปี หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๑๕ ต่อปี (เกิน ๕ ล้านบาท) เงินฝาก

ไม่เกิน ๕ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ท่านสมาชิกสบายใจได้ส�าหรับการออมเงินไว้กับสหกรณ์นั้น 

ท่านจะได้รับผลตอบแทนสูงและไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 

  ในฉบับนี้ กระผมขอฝากเคล็ดที่ไม่ลับอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การออมที่ดีควรจะเก็บออมรายได้

ประมาณร้อยละ ๕-๑๐ ของแต่ละเดือน (แต่ไม่ถึงกับออมแล้วท�าให้เราด�ารงชีพด้วยความยากล�าบาก) เพราะ

อย่างน้อย ๆ คนเราควรจะมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ในสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�ากัด เพื่อเป็นสภาพคล่องไว้ให้พอใช้ในแต่ละเดือน บวกกับเตรียมเงินส�ารองเผื่อฉุกเฉินอีก ๓ เท่าของรายจ่าย

ในแต่ละเดือนส่วนที่เกินจากนี้ค่อยแบ่งสรรปันส่วนไปลงทุนอย่างอื่นดูบ้างตามความเหมาะสม

  สดุท้ายน้ี ในโอกาสวนัสงกรานต์ ซึง่เป็นวนัขึน้ปีใหม่ชาวไทย สอ.ศธ.ขออ�านาจคุณพระศรรีตันตรยั

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล อวยพรให้สมาชิกและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ และขอให้พวกเรา

สมาชิกทุกท่านโปรดได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนตลอดไป

                                                                                             ขอให้ทุกท่านโชคดี

 

                                                                                           เอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง
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วิมลรัตน์  ต้อยสำาราญ

ค่ะ..สาร สอ.ศธ. ฉบับแรกของปีนี้ ผู้เขียนได้ไปพูด
คุยกับสมาชิกสาว สอ.ศธ. ของเราท่านหนึ่ง ขอไม่เอ่ยนาม
นะคะ สมาชิกท่านนี้บอกเราว่า  เธอขอแชร์ประสบการณ์
การเริ่มต้นชีวิตการท�างานเมื่อครั้งหนึ่ง..เธอประสบกับทาง
ตันแทบไม่มทีางออก เพือ่เป็นอทุาหรณ์ในความไม่ประมาท
ในการใช้จ่าย

เธอเล่าให้เราฟังว่า..เมือ่คร้ังทีม่าบรรจใุหม่ๆ เธอ
ตื่นเต้นกับการที่ได้มาท�างานที่ กทม.และภาคภูมิใจที่ตัว
เธอเองได้รบัราชการในกระทรวงศกึษาธิการ ด้วยภาพ
ลักษณ์คนท�างานกระทรวงในสายตาของเธอ จะต้องแต่ง
ตวัดี ใช้ของแบรนด์เนม ท�าให้เราอยากม ีอยากใช้เหมอืน..
หรอืดกีว่าคนอ่ืน โดยลมืว่าเราเป็นแค่ข้าราชการบรรจใุหม่ 
เงินเดือนแค่น้อยนิด พื้นฐานครอบครัวก็ปานกลางไม่ได้
ร�า่รวย ในช่วงระยะเวลาแค่ ๓ - ๔ เดือนแรกทีไ่ด้รบัเงิน
เดอืน เธอหลงระเรงิใช้จ่ายเงนิอย่างไร้สตไิปกบัการแต่งตัว 
ซือ้เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า และอกีทุกสิง่อย่างทีอ่ยากได้ 
เงินเดือนทีมี่อยูเ่ริม่ไม่พอใช้ ใช้แบบเดือนชนเดอืน ชกัหน้า
ไม่ถึงหลงั เร่ิมเป็นหน้ีบตัรเครดติ 

..แล้ววนัหนึง่เมือ่ทางบ้านส่งข่าวว่าต้องการใช้เงิน 
ณ เวลานัน้พูดได้ค�าเดยีวว่า ตนัไปหมด หลบัตาไม่ลง..
ภาพหน้าพ่อหน้าแม่อยูใ่นภวังค์ตลอดเวลา คดิแต่ว่าจะมี
ช่องทางไหนทีจ่ะได้เงินก้อนนีม้าให้ครอบครวั ตอนนัน้เธอ
บอกกบัเราว่า..เธอยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เพราะเกรงว่าจะโดนหักเงินเพิ่มอีก โดยไม่ได้ศึกษาผล
ตอบแทนทีจ่ะได้รบั โชคดไีด้รบัค�าปรึกษาจากพีท่ีท่�างาน
ในการวางแผนท่ีจะใช้เงินในอกี ๖ เดอืนข้างหน้า

ณ เวลานี ้ ถ้าอยากได้เงนิเรว็ ปลอดภยั ได้เยอะ 
ผ่อนยาว ต้องสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเราเท่านั้น 

สมคัรวนันี ้กกู้็ฉกุเฉนิได้ อกี ๔ เดือนกูส้ามัญได้ แถมกู้แล้ว
ยงัได้เงนิปันผลเฉลีย่คนืประจ�าปีอกีต่างหาก 

เธอยกมอืท่วมหัว..น�า้ตาซมึ “ฉนัพบทางออกแล้ว” 
เธอสมัครเป็นสมาชกิ สอ.ศธ. ทนัท ี เม่ือครบก�าหนดการ
เป็นสมาชกิกกู้็เงนิได้ทันเวลา ทกุวนันีก้ย็งัใช้บริการการกู้
ยมืเงินสหกรณ์ กูฉ้กุเฉิน กูส้ามัญ  มาบรหิารการใช้จ่ายได้
อย่างสบายๆ

..ต้องขอบคณุผูม้พีระคณุท้ังพีท่ีใ่ห้ค�าปรกึษาและ
สหกรณ์ฯ ทีช่่วย“ผ่าทางตนั..ให้ทางออก”เธอกล่าว ก่อน
ทีจ่ะฝากข้อคิดส�าหรับเพ่ือนสมาชิกทีม่อีารมณ์ประมาณว่า

“ช่วงต้นเดอืนเป็นฤดจู่ายตงัค์ ของบางอย่างทีเ่ลง็
ไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วยังซื้อไม่ได้เพราะเงินหมด ก็เก็บความ 
รูส้กึอดัอัน้ตนัใจเอาไว้ พอเงนิเดอืนออกปุบ๊ก็จดัหนักทันที 
พอความรู้สึกอัดอั้นมันเบาลงเพราะซ้ือของที่อยากได้ไป
หมดแล้ว ก็จะเกดิความรูส้กึต่ืนเต้นเข้ามาแทนที ่ เวลา
มองไปในกระเป๋าสตางค์จากแบงก์พันเป็นปึกๆ เหลอือกี
ทไีม่กีร้่อยบาท รวมถงึบลิทีใ่ช้รดูบตัรเครดติเข้ามาแทนท่ี
เงนิสดในกระเป๋า สมองกจ็ะคิดว่า “เดอืนนีจ้ะจ่ายแบบน้ี
เป็นเดอืนสดุท้ายและจะได้ออมเงนิสักท”ี สดุท้ายเดอืน
ต่อไปกเ็ข้ารปูแบบเดมิทีม่แีต่ค�าว่า “จ่าย จ่ายและจ่าย” 

หากสมาชิก สอ.ศธ. ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์
เงินหมดกระเป๋าก่อนสิ้นเดือน ก็ควรแบ่งใช้เงินให้เป็น
ระเบียบมากขึ้น ส่วนไหนให้เก็บก็ต้องเก็บอย่าไปแอบ
หยิบมาใช้เด็ดขาด ส่วนไหนจ่ายหนี้ก็ควรจ่ายให้ตรง
ตามเวลา ส่วนที่เหลือจึงน�ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน 
ค่ะ..ก็ขอเป็นก�าลังใจให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะในการ
ปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินของตนเอง

สหกรณ์ สอ.ศธ. ผ่าทางตัน..
ให้ทางออก

“...ต้องยอมรบัว่า “เงนิ” มคีวามสำาคญัต่อการดำารงชีวติ คนส่วนใหญ่ต้องด้ินรนทำางานอย่างหนกั
เพือ่ให้มรีายได้เพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึน มีคนจำานวนไม่น้อยทีแ่ม้จะทำางานหนกัเพยีงใดกต็าม รายได้ที่
ได้รบัมากย็งัไม่เพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกดิข้ึน ทำาให้เกดิปัญหาขดัข้องทางการเงนิและอีกหลายปัญหาทีต่าม
มารุมเร้า ดเูหมอืนไม่มทีางออก..” 

สหกรณ์ สอ.ศธ. ผ่าทางตัน..
ให้ทางออก
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สรรพคุณของสมุนไพร

กระเทียม

 เชื่อแน่ว่าคงไม่มใีครที่ไม่รู้จักกระเทยีม แต่มใีครรู้บ้างว่าหน้าตาต้นกระเทยีมเป็น

อย่างไร ต้นกระเทยีมจะมลีักษณะคล้าย ๆ กับต้นหญ้าแยกกันแทบไม่ออก มองผวิเผนิก็ต้น

หญ้าด ี ๆ นั่นเองหรอืไม่ก็เด็ดใบมาดมถงึจะรู้ได้  เพราะใบกระเทยีมกับหัวกระเทยีมจะมกีลิ่น

ฉุนคล้าย ๆ กัน แต่กระเทยีมจะมกีลิ่นฉุนน้อยกว่าแต่ก็นั่นล่ะหน้าตาต้นกระเทยีมเป็นอย่างไร

คงไม่ส�าคัญเท่าไรนักเพราะงานนี้พระเอกคอืหัวกระเทยีม กระเทยีมถูกใช้เป็นสมุนไพรมานาน

มากแล้ว ใช้เป็นทั้งยาภายนอกและภายใน มสีรรพคุณครอบจักรวาลเด่นในเรื่องเกี่ยวกับเลอืด

เพราะกระเทยีมมสีารท�าให้เลอืดลื่น จงึช่วยในการกระจายเลอืดและขับพษิออกจากเลอืดได้ดี

และไม่ว่าจะน�าไปใช้เข้าเป็นตัวยาเพื่อรักษาโรคใดก็ตามจะใช้เนื้อกระเทยีมเป็นส�าคัญ

ป ัจจุบันมีผลิตภัณฑ ์ เพื่อสุขภาพท่ีท�ามาจาก
กระเทียมหลากหลายชนิด แต่ละชนิดต่างก็มีราคาที่แพง 
ซึ่งในส่วนนี้ท่านสมาชิกไม่จ�าเป็นต้องเสียเงินเพิ่มจากเดิม 
เพราะกระเทียมสดกับกระเทียมผงบรรจุแคปซูลมีคุณสมบัติ
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากกระเทียมจะเพิ่มประสิทธิ- 
ภาพมากขึ้นหากสับหรือบดทิ้งไว้สัก ๑๐ - ๑๕ นาที ก่อนใช้
เพราะเมื่อเซลของกระเทียมแตกตัว สารแอลไลซินจะถูกย่อย
สลายโดยเอนไซม์อัลลิเนส  กลายเป็นสารอื่น ๆ  อีกหลายชนิด 
เช่น สารอัลลิลิน อัลลิซิน ไทไรซิเนส เป็นต้น ซึ่งสารแต่ละ
ชนิดต่างก็มีดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันไป ทั้ง
การต่อต้านอนุมูลอิสระ บ�ารุงเลือด กระจายเลือด ขับลม 
บ�ารุงหัวใจและรักษามะเร็ง

วิธีเข้าตัวยา
 ๑. ขับลม แก้จุกเสียด  กระเทียมมีก�ามะถัน

เป็นส่วนประกอบอยู่มาก จึงท�าให้มีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์
และมีรสเผ็ดร้อน วิธีง่าย ๆ ใช้กระเทียมสด ๕ – ๑๐ กลีบ 
ซอยบาง ๆ กินหลังอาหารทุกมื้อ แต่ส�าหรับคนที่ไม่ชอบกิน

กระเทียมสด ๆ ให้ใช้กระเทียม ๕ กลีบ บดให้ละเอียดผสม
น�้าผึ้ง ๑ ช้อนแกง หมักทิ้งไว้ประมาณ ๙ นาที ใช้ผ้าขาวบาง
กรองเอาแต่น�้า กินหลังอาหารทุกมื้อจะช่วยลดอาการแน่น
ท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อได้อย่างชะงัด ถ้าชินกลิ่นเมื่อใดก็ให้
กินเนื้อกระเทียมไปพร้อม ๆ กันด้วย

  ๒. ขับเหงื่อ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ กระเทียม 
ปลอกเปลือกประมาณ ๕๐๐ กรัม  บดให้แหลกหมักกับน�้า
ผึ้ง ๕๐๐ กรัม ๕ – ๑๐ วัน ใช้ครั้งละ ๑ ช้อนชา กินหลัง
อาหาร ๓ มื้อ เวลากินให้กินพร้อมกับเนื้อกระเทียมเข้าไป
ด้วย เพราะสารบางชนิดจะไม่ละลายออกมาในน�้าผึ้งส�าหรับ
สูตรนี้ใช้เป็นยาแก้ไอได้ด้วย โดยจิบ ๑ ช้อนชา ทุกครั้ง ที่มี
อาการไอ

 ๓. แก้โรคผวิหนงัท่ีเกดิจากเช้ือรา สารอลัลซินิ
ในกระเทียมยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคผิวหนังต่าง ๆ ได้ ใช้กระเทียม 1 กลีบ บุบพอแตก 
ขุดถูบริเวณที่เกิดโรคผิวหนัง ทิ้งไว้ประมาณ 3 – 5 นาที่
แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด 

พยงค์  สีเหลือง

ยาอายุวัฒนะ
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ยาบ�ารุงหัวใจและต้านมะเร็งชั้นดี
โรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ คือโรคมะเร็ง

และโรคหัวใจ เพราะเป็นโรคที่ยากแก่การรักษาการที่ท่าน
สมาชิกกินกระเทียมบ่อย ๆ จะช่วยลดโอกาสเกิดได้ทั้งมะเร็ง 
ในส่วนของโรคหัวใจ กระเทียมช่วยลดการเกิดโรคหัวใจที่มี
สาเหตุจากการอุดตันของเส้นเลือด ทั้งจากเกล็ดเลือดจับตัว
เป็นก้อน และช่วยสลายคอลเลสเตอรอลที่เกาะตามผนัง
หลอดเลือด เพราะกระเทียมมีสารอะโจอีน (AJOENE) ที่
ช่วยสลายไฟบริน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว เวลาเกิด
แผล แม้สารตัวนี้จะท�าหน้าที่ให้เลือดหยุดไหล แต่ก็ท�าให้
เลือดจับตัวเป็นก้อนจนเกิดการอุดตัน ส่วนสารอัลลีซินจะ
ช่วยสลายคลอเลสเตอรอล ที่ท�าให้ผนังหลอดเลือดหนาจน
เกิดการอุดตัน

ส่วนในเรื่องของมะเร็ง สารต่าง ๆ  ที่อยู่ในกระเทียม
จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดี
ขึ้น ช่วยให้เกิดการตายเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโต
ของก้อนเนื้อซึ่งสารที่ช่วยในกระบวนการเหล่านี้จะละลาย

กับน�้าได้น้อยมาก การน�ากระเทียมไปต้มท�าเป็นยาหม้อเพื่อ
ดื่มน�้าจึงไม่ค่อยได้ผล หากจะใช้เพื่อ

การบ�ารุงเลือดและรักษา
มะเร็ง การกินกระเทียม 

ให้ได้สด ๆ หรือกิน
กระเทียมผงจะได้

ผลดีมากกว่า 

นอกจากนั้นสารอัลลิซินและสารสคอร์ดินิน ที่อยู่ใน
กระเทียมยังออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดโรคต่าง ๆ เช่น คอตีบ ปอดบวม วัณโรค นอกจากนี้
กระเทียมยังช่วยบรรเทาอาการเบาหวานได้อีกด้วย เพราะ
สารอัลลิซินจะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารอันชูลินท�าให้
ร่างกายเผาผลาญน�้าตาลได้มากขึ้น

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเรื่องสรรพคุณ
ของสมุนไพร โดยเฉพาะกระเทียมซึ่งมีประโยชน์มากมาย  

เป็นทั้งส่วนประกอบของอาหาร   เป็นยารักษาโรคถ้าสมาชิก 
ได้อ่านบทความนี้แล้วน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันก็จะ
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ปลอดภัยจากโรค
ภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง

                              ด้วยความห่วงใย

ที่มา : ๑๐๘ สมุนไพรไทย ส�านักพิมพ์เพื่อนอักษร
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 สวัสดีครับ เพื่อนพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ที่เคารพรักยิ่ง 
ผมห่างหายจากวารสาร สอ.ศธ. มาหนึ่งปีเศษ ๆ คิดถึงทุก
ท่านจังเลยครับ แต่ที่หายไปไม่ได้ไปไหนหรอกครับ ยังท�างาน
ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในส่วนอื่นอยู่ตลอดเวลา วันนี้
กลับมาเป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ขอน�า
เอาเรื่องเกร็ดความรู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพื่อนสมาชิกฯ ใน
ฐานะทีเ่ป็นข้าราชการในประเดน็ ทีน่่าสนใจเก่ียวกบัการตดัสนิ
ใจจะกลับไปใช้สิทธิบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ หรอืจะยงัคงรับบ�าเหนจ็
บ�านาญตามรูปแบบ กบข. เหมือนปัจจุบันที่เป็นสมาชิกอยู่

 ขณะนี้ถ้าเพ่ือนสมาชิกที่เป็นข้าราชการที่ยังไม่
เกษียณหรือเกษียณไปแล้วเดินไปไหนมาไหนเจอพรรคพวก
เพื่อนฝูง จะมีประโยคค�าถามฮิตติดปากถามเราว่า “จะออก
จาก กบข. หรือไม่” หรือ “จะ Undo หรือ   ไม่ Undo” ซึ่ง
ทั้ง ๒ ค�าถามจะมีความหมายเดียวกันนั่นก็คือ ข้าราชการที่
เข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และสมัครเข้า
เป็นสมาชิก กบข. ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ทั้งที่เกษียณแล้วและ
ยังไม่เกษียณสามารถตัดสินใจว่า จะลาออกจาก กบข. เพื่อ
กลับไปใช้สิทธิบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จ

บ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ หรอืจะยังอยู่เป็นสมาชกิ กบข. 
ต่อไป ตามพระราชบญัญตักิารกลบัไปใช้สทิธิในบ�าเหนจ็บ�านาญ 
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (พ.ศ.๒๔๙๔) 
พ.ศ.๒๕๕๗ หรอืท่ีเรยีกว่ากฎหมาย Undo ดังนัน้ เพือ่เป็นการ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกับเพื่อนสมาชิกที่ยัง
ไม่แน่ใจว่าจะตัดสนิใจอย่างไร ผมขอน�าเอาหลกัคิดจากประสบ 
การณ์ที่ท�างานทางด้านการบริหารงานบุคคลมาตลอด ๒๕ ป ี
และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง
อันจะเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจโดยสังเขปดังนี้   

- กฎหมาย Undo มีผลใช้บังคับแล้ว ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
(พ้น ๓๐ วันนับจากวันที่ประกาศใช้กฎหมาย ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

 - เริ่มใช้สิทธิเลือกตัดสินใจได้ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีเวลาประมาณ ๖ เดือน 
๑๕ วัน

 - เมื่อได้ยื่นใช้สิทธิ Undo แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ 
นั่นก็หมายความว่า ถ้าท่านตัดสินใจลาออกจาก กบข. แล้ว 
กลับไปรับบ�าเหน็จบ�านาญตามกฎหมายเดิม เมื่อเข้าระบบ 
Undo แล้วจะยกเลิกไม่ได้

กรณีที่เป็นข้าราชการอยู่หากลาออกจาก กบข. แล้วจะ
เป็นอย่างไร

๑. ได้รับเงินสะสมและดอกผลคืนจาก กบข. ตั้งแต่
วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข. (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป)

๒. ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ 
และดอกผลของเงินดังกล่าว โดยรับจะให้ กบข. น�าเงินไป 
ใส่ในบญัชเีงนิส�ารอง เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการภาระบ�านาญ
ต่อไป

๓. เมื่อเกษียณอายุราชการจะได้รับบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ พ.ศ.๒๔๙๔ จนถึงวันที่
เสียชีวิต

กรณเีป็นผูร้บับ�านาญหากลาออกจาก กบข. แล้วจะเป็นอย่างไร
๑. ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่รับไปแล้ว
๒. ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และ

ดอกผลของเงินดังกล่าวที่กองทุนค�านวณให้ในวัน ปิดบัญชี
เงินรายบุคคล โดยวิธีหักกลบลบกัน

ยศพล เวณุโกเศศ

กบข. หรือไม่ 
กบข.
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๓. ได้รับบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จ
บ�านาญ พ.ศ.๒๔๙๔ ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ     
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยวิธีหักกลบลบกัน

๔. เมื่อหักกลบลบกันแล้ว
 ๔.๑ หากมีส่วนต่างต้องช�าระคืนให้รัฐให้ช�าระ

คืนภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ช�าระทั้งก้อนครั้งเดียวหรือ
ให้แบ่งช�าระเป็นส่วน ๆ ให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หากไม่สามารถช�าระเงินคืนได้ภายใน
เวลาที่ก�าหนด (๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  ให้ถือว่าการแสดง
เจตนานั้นเป็นอันสิ้นผล

 ๔.๒ หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่าย
คืนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก�าหนด (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)

๕. ให้ผู้รับบ�านาญตาม ๔.๑ คืนเงินให้รัฐผ่านส่วน
ราชการผู้เบิก เพื่อน�าส่งต่อกรมบัญชีกลาง

๖. จะได้รับบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จ
บ�านาญ พ.ศ.๒๔๙๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
จนถึงวันที่เสียชีวิต

หลักคิดพิชิตใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร
มาถงึช่วงของการตดัสนิใจแล้วนะครับว่า จะออกจาก 

กบข. หรือไม่ ขอน�าเสนอวิธีคิดเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- กรณีที่ออกจาก กบข. หรือ Undo แล้วคุ้ม คือ
๑. อายุราชการมาก วันทวีคูณมาก และเงินเดือน 

๕ ปีสุดท้ายนับจากวันเกษียณย้อนมาแล้วไม่ตัน
๒. ประเมินแล้วบ�านาญส่วนเพิ่มมีมาก ยกตัวอย่าง

เช่น หากประเมินรับบ�านาญแบบ กบข. แล้วได้รับ ๓๕,๐๐๐ 

บาท แต่เมื่อประเมินรับบ�านาญแบบพระราชบัญญัติบ�าเหน็จ
บ�านาญ พ.ศ.๒๔๙๔ แล้วได้มากกว่า ๓๕,๐๐๐ บาท ยิ่ง
มากกว่าเท่าไรยิ่งน่าพิจารณาออกจาก กบข. เท่านั้น หรือ
กรณีผู้รับบ�านาญมานาน เมื่อค�านวณภาพรวมจากเงินส่วน
ต่างที่เพิ่มแล้วคูณกับจ�านวนปีที่รับบ�านาญมามีจ�านวนมาก 
กว่าเงินก้อนจาก กบข. ที่รับไปแล้ว เมื่อตอนเกษียณก็น่า
ออกจาก กบข.เช่นกันครับ

๓. ประเมินระยะเวลารอคอยในการทยอยเก็บบ�านาญ
ส่วนต่าง “ไม่นานเกินรอ” ยกตัวอย่าง เช่น เป็นสมาชิก กบข. 
เมือ่เกษียณแล้วจะได้เงินก้อนจากเงนิสะสม+เงนิประเดมิ+เงิน
ชดเชย+เงินสมทบ+ดอกเบี้ย เป็นเงินเท่าไรก็แล้วแต่ เมื่อน�า

ส่วนต่างรายเดือนที่ค�านวณได้ตามข้อ ๒ มาบวก ลบ คูณ 
หาร แล้วมีระยะเวลาไม่นานเท่าไรก็จะได้รับเท่ากับเงินก้อน
ตอนเกษียณในรูปแบบ กบข. คือ ยิ่งระยะเวลาน้อยเท่าไร
ยิ่งน่าพิจารณาออกจาก กบข. (เช่นได้รับเป็นก้อนมา ๑ ล้าน
บาท มีส่วนต่างที่คิดได้ต่อเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น ใช้
เวลา ๓ ปี ๔ เดือน จะได้เงินเท่ากับ ๑ ล้านบาท (๒๕,๐๐๐ 
x ๔๐ เดือน))

๔. สุขภาพแข็งแรงดีมีความมั่นใจในร่างกายของตัว
เอง

 - กรณีที่ออกจาก กบข. หรือ Undo แล้วไม่
คุ้ม (ควรเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป) คือ

 ๑. อายุราชการปกติ (โดยประมาณไม่เกิน ๓๕ 
ปี) ไม่มีวันทวีคูณ

 ๒. เงินเดือน ๕ ปีสุดท้ายตัน ท�าให้ค�านวณแล้ว
บ�านาญสองสูตรไม่ต่างกันมากหรือแทบจะไม่มีส่วนต่างเลย 
ควรเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป

 ๓. ประเมินระยะเวลารอคอยในการทยอยเก็บ
บ�านาญส่วนต่าง “นานเกินไป” จากกรณียกตัวอย่าง ในข้อ 
๓ ของการออกจาก กบข. แล้วคุ้ม หากเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม คือ ในจ�านวนเงินก้อน ๑ ล้านบาท ที่ได้รับตอน
เกษียณแบบ กบข. แต่มีส่วนต่างรายเดือนน้อยแค่ ๕,๐๐๐ 
บาท ต้องใช้เวลาถึง ๑๖ ปี ๘ เดือน (๕,๐๐๐ x ๒๐๐ เดือน) 
ซึ่งคิดแล้วอาจจะนานเกินไปก็ควรพิจารณาเป็นสมาชิก 
กบข. ต่อไป

 ๔. มีภาระหนี้สินที่จ�าเป็นต้องช�าระเป็นเงินก้อน
 ๕. มีปัญหาสุขภาพไม่มั่นใจในร่างกายของตัวเอง

เป็นอย่างไรบ้างครับ อ่านข้อมูลโดยสังเขปแล้วพอ

จะท�าให้เพื่อนพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ฯ ตัดสินใจ ได้อย่างมั่นใจ
และชัดเจนขึ้นบ้างมั้ยครับ แต่อย่างไรก็ดีเพื่อความรอบคอบ
ให้ติดต่อที่หน่วยงานของท่าน เพื่อขอข้อมูลโดยละเอียดก่อน
ตัดสินใจนะครับ

 สำาหรบัเพ่ือนพ่ีน้องสมาชกิสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นข้าราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ท่านไม่มีสิทธิ
เลือกนะครับ ท่านเป็นรูปแบบสมาชิก กบข. ได้อย่าง
เดียวครับ โชคดี มีชัย สวัสดีครับ
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“อาตมาภาพได้ยินมาว่า ทกุวนันีแ้ผ่นดินมดืมวันกั 
เพราะมคีนคดิร้ายจะเอาแผ่นดนิ อาตมาภาพใคร่ขอบิณฑบาต
เขาเสยีสกัคร้ังหนึง่”

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์ (ช่วง บนุนาค) 
พอได้ยินดังนั้นจึงกล่าวตอบว่า 

“ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ แผ่นดินนี้จะไม่มืดมัว 
จะรักษาราชบัลลังก์นี้ไว้ให้กับสมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ 
ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติตามราชประเพณีสืบต่อไป ขอเจ้า
ประคุณสมเด็จฯอย่าได้วิตกกังวลไปเลย”

น่ีเป็นค�าพูดของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริย-
วงศ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นอัครมหาเสนาบดีที่สมุหพระกลาโหม 
และเป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน มีอ�านาจสิทธิ์ขาดในการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีอาญาสิทธิ์สั่งประหารชีวิตคนที่ควร
ถึงแก่อุกฤษฏ์โทษได้  เป็นผู้มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการ
อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ข้ึนเป็น
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี โดยสั่งการ
ต่างๆ ด้วยความเข้มแข็งเด็ดขาด  เพื่อให้สถานการณ์ตอน

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
: ผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี

เปลี่ยนแผ่นดินด�าเนินไปอย่างเรียบร้อย  ในขณะเดียวกันก็
เป็นการป้องกันมิให้ประเทศมหาอ�านาจตะวันตกฉกฉวย
โอกาสแทรกแซงการเมืองภายในของไทย

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์ (ช่วง  บนุนาค)  
เป็นบุตรชายคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูร-
วงศ์  (ดิศ บุนนาค) กับท่านผู้หญิงจันทร์ เกิดเมื่อวันที่  ๒๓  
ธันวาคม ๒๓๕๑ เมื่อครั้งเยาว์วัย สมเด็จเจ้าพระยาฯเรียน
หนังสือที่วัดพระเชตุพนซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน และได้รับการ
ศึกษาอบรมงานราชการที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างประเทศ
และกระบวนการปกครองจากบิดา นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
ภาษาอังกฤษจากมิชชันนารีอเมริกัน จนสามารถพูดภาษา
อังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วน�ามาใช้ประโยชน์ต่อราชการได้
อย่างดี

* คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 ในระหว่างที่รัชกาลที่ ๕ ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการยึด
ราชบัลลังก์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ นั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ท่านได้จุด
ไต้ส่องทางในเวลากลางวันเดินทางไปยังบ้านพักของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)  เมื่อได้พบแล้ว สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้กล่าวว่า

เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ (ร.๕) เมื่อทรงพระเยาว์ ถ่ายโดยชาวต่างชาติ

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)

ผศ. ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์*
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เมื่ออายุได้ ๑๖ ปี บิดาได้น�าตัวสมเด็จเจ้าพระยาฯ 
ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และ
ต�าแหน่งราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ มา
เป็นล�าดับดังนี้ นายชัยขรรค์หุ้มแพรมหาดเล็ก หลวงสิทธิ์
นายเวรมหาดเล็ก จมื่นไวยวรนาถหัวหมื่นมหาดเล็ก พระยา
ศรีสุริยวงศ์จางวางมหาดเล็ก เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ อัคร
มหาเสนาบดีที่สมุหพระกลาโหม ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน 
และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  

ในสมัยรัชกาลที่ ๓ สมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้เป็นก�าลัง

ส�าคัญในการช่วยเหลือบิดาต่อเรือรบประเภทต่างๆ อยู่ที่
เมืองจันทบุรีและได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล ด้วยการ
ริเริ่มต่อเรือก�าปั่นอย่างฝรั่งไว้ใช้ในราชการเป็นคนแรกของ
ไทยและเป็นจ�านวนมาก อันเป็นการเสริมสร้างก�าลังทางนาวี
ของไทยให้เข้มแข็ง นอกจากนี้สมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้รับ
มอบหมายให้ฝึกหัดและจัดระเบียบการทหารบก และทหาร-
เรือตามแบบประเทศตะวันตกที่เรียกว่า “ทหารอย่างยุโรป” 
มีโรงทหารตั้งอยู่ที่บ้านของท่าน ณ ฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาฟาก
ตะวันตก สมเด็จเจ้าพระยาฯ เมื่อครั้งเป็นหลวงสิทธิ์นายเวร
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นผู้มีความสามารถในการต่อเรือโดย
ศึกษาจากมิชชันนารีในขณะที่ติดตามบิดาไปอยู ่ท่ีเมือง
จันทบุรี ใน พ.ศ. ๒๓๗๘ หลวงสิทธิ์นายเวรได้ต่อเรือรบไทย 

รัชกาลที่ ๔ สมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้อ�านวยการต่อเรือปืนที่
เรียกว่าเรือ “กันโบต” ขึ้น ๔ ล�าอาทิ  เรือปราบหมู่ปรปักษ์  
เรือหาญหักศัตรู  เรือต่อสู้ไพรีรณ และเรือประจัญปัจจนึก  
และ ต่อเรือกลไฟ  อาทิ  เรืออรรคราชวรเดช  และเรือเขจร
ชลคดี                                    

 ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เรือที่สมเด็จเจ้าพระยาฯ ต่อขึ้น  
อาทิ  เรือมูรธาวสิตสวัสดิ์  และ  เรือสุริยมณฑล 

 

      

 เมื่อรัชกาลที่ ๔ ทรงใกล้จะเสด็จสวรรคต ยังได้
ฝากฝังสมเด็จเจ้าพระยาฯ ให้ช่วยดูแลสมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระราชโอรสองค์ใหญ่ในฐานะผู้ทรง
สมควรจะได้รับราชสมบัติต่อไป

 ในระหว่างที่รัชกาลที่ ๕ ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ
(พ.ศ.๒๔๑๑ – ๒๔๑๖) ในสมัยนี้สมเด็จเจ้าพระยาฯ มี
อ�านาจและอิทธิพลยิ่งใหญ่ในการปกครองประเทศโดยได้
รับเลือกให้เป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน  สมเด็จเจ้าพระยาฯ 
จึงนับได้ว่าเป็นรัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ของ
ชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์  
สุจริต จงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งผู้หนึ่ง และเป็น
ปัญญาชนแห่งสยามหัวก้าวหน้า ๕ แผ่นดิน ด้วยในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่าง
มากมายทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การติดต่อค้าขายกับ
ชาวต่างชาติ ท่านได้ใช้ความสามารถแสดงบทบาทในการ
ควบคุมความมั่นคงของประเทศ  และด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขและส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ภายหลังที่พ้นจากต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน  
สมเด็จเจ้าพระยาฯ ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองราชบุรี  และ
ถึงแก่พิราลัยที่นั่นเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๒๕ สิริรวม
อายุได้ ๗๔ ปี ๒๗ วัน
หนังสืออ้างอิง

(เรือก�าปั่นรบ) ซึ่งเป็นเรือใหญ่ล�าแรกในประเทศสยามที่ท�า
ตามแบบฝรั่ง เป็นเรือบริกชนิดใช้ใบเหลี่ยมทั้งเสาหน้าและ
เสาท้ายสองเสาครึ่ง ตั้งชื่อเรือล�านี้ว่า เรือ “เอเรียล” (Ariel) 
หรือมีชื่อทางไทยว่าเรือ “แกล้วกลางสมุทร” หลวงสิทธิ์
นายเวรได้น�าเรือล�านี้ถวายรัชกาลที่ ๓ เป็นที่โปรดปราน
และพอพระราชหฤทัยมาก นอกจากนี้ยังได้ต่อเรือ “ระบิล
บัวแก้ว” และยังได้ต่อเรืออื่นๆ ที่จันทบุรีที่มีน�้าหนักขนาด 
๓๐๐-๔๐๐ ตัน มีจ�านวนมากกว่า ๕๐ ล�า ต่อมาในสมัย

เรืออรรคราชวรเดช

เรือสุริยมณฑล

ณัฐวุฒิสุทธิสงคราม. (๒๕๕๑). สมเด็จเจ้าพระบรมมหาศรี 
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค). กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊ค

ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๘
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ฉันทนิช   อัศวนนท์

สาร สอ.ศธ.  ฉบับนี้จะขาดสาระส�าคัญของเดือน
เมษายนคงไม่ได้ เพราะมีวันส�าคัญของสถาบันกษัตริย์  คือ
วันบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์
จักรีล�าดับที่  ๙  คือวันที่  ๖  เมษายน  (ซึ่งผู้เขียนเคย
เขียนลงในสาร สอ.ศธ.ปี ๒๕๕๗ ไปแล้ว)  อีกวันหนึ่งคือ
วันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕ เมษายน  ซึ่งถือเป็นประเพณีสงกรานต์  
ในฐานะผู้อ่านเป็นคนไทย  น่าจะได้รู้ความเป็นมาของวัน
สงกรานต์ไว้บ้างก็จะเท่ไม่น้อย

 ต�านานวันสงกรานต์ (สงกรานต์เป็นภาษาสันสกฤต)  
จึงขอเล่าแต่พอย่อๆ ดังนี้ เมื่อต้นภัทรกัปป์ มีนักเลงสุรา
เข้าไปในบ้านเศรษฐี (อาจเป็นเพราะเป็นสมาชิกสหกรณ์ สอ. 
ศธ.มานาน)  แล้วกล่าวค�าหยาบ  ด่าทอ  เศรษฐีว่ามีทรัพย์
สมบัติมากเสยีเปล่า หาทายาทไว้สบืสกกลุก็ไม่ได้ ตายไปทรพัย์
สมบัติที่มีก็หายสูญ หาประโยชน์อันใดมิได้ เศรษฐีได้ฟัง 
ก็โกรธ ครั้นไตร่ตรองดูมันก็จริงอย่างนักเลงสุราพูด จึงท�า
พิธีบวงสรวงเทวดาต่างๆ  (สมัยก่อนไม่มีแพทย์ท�าผสมเทียม 
ไม่มีบริการอุ้มบุญ) กระทั่งภรรยาเศรษฐีตั้งครรภ์ และคลอด
กุมารนามว่า “ธรรมบาลกุมาร” เมื่อจ�าเริญวัย กุมารสามารถ
เรียนภาษาสัตว์ต่างๆ ทุกชนิด (เหมือนพระอภัยมณีซึ่ง
เชี่ยวชาญด้านเป่าปี่) ตั้งแต่อายุได้ ๗ ขวบ ครั้นท้าวกบิล-
พรหมทราบเหตุว่าเมอืงมนษุย์ มธีรรมบาลกมุาร เป็นทีเ่คารพ
รกัของมนุษย์ทัง้มวล จึงเสดจ็ลงมาท้าทาย (ลองภมิู)  ธรรมบาล
กุมาร โดยถามปัญหา ๓ ข้อ มีเดิมพันว่า  ถ้าธรรมบาลกุมาร
ตอบปัญหา  ๓  ข้อ  ไม่ได้ภายใน  ๗ วัน  ต้องตัดศีรษะของ
ตนบูชาท้าวกบิลพรหมถ้าตอบได้ (เป็นฝ่ายชนะ) ท้าวกบิล
พรหมต้องตัดเศียรของตนบูชาธรรมบาลกุมาร  (คงไม่สงสัย
ซินะว่าพวกเราท�าไมชอบพนัน)  ปัญหามีว่า

๑. เวลาเช้า ราศีอยู่ที่ไหน?
๒. เวลาเที่ยง ราศีอยู่ที่ไหน?
๓. เวลาค�่า ราศีอยู่ที่ไหน?
(ผู้อ่านท่านใดตอบได้ ส่งค�าตอบไปที่แผนกประชา 

สัมพันธ์  เพื่อรับรางวัลจากผู้จัดการจ้า...)

เมื่อครบ ๗ วัน  ธรรมบาลกุมาร  ตอบได้ครบทั้ง  ๓  ข้อ 
เพราะได้ยินนกอินทรีย์ผัวเมียคุยกันอยู่บนต้นตาลที่ธรรมบาล
ไปนอนเล่นใต้ต้นตาลก่อนตัดสินวันเดียว (ธรรมบาลกุมาร
เชี่ยวชาญภาษาสัตว์อยู่แล้ว) ท้าวกบิลพรหมนั้น ถ้าเอาเศียร
ที่ตัด วางลงบนพื้นไฟจะไหม้โลก ถ้าโยนขึ้นไปในอากาศ  
(ท้องฟ้า) อากาศ  (ลม)  ฝนจะแล้งไม่ตกตามฤดูกาล ถ้าโยน
ลงทะเล น�้าในทะเลจะเหือดแห้ง  ท้าวกบิลพรหม จึงให้ธิดา
ทั้ง ๗  ซึ่งเป็นมเหสีของพระอินทร์  น�าพานมารองรับ  เวียน
รอบเขาพระสุเมรุ  ขึ้นอยูกับว่าวันสงกรานต์ตรงกับวันใดใน
สัปดาห์ เริ่มจากวันอาทิตย์เป็นเวรของนางทุงษะ จันทร์นาง
โคราค อังคารนางรากษส พุธนางมณฑา พฤหัสบดีนางกริณี  
ศุกร์นางกิมิทา เสาร์นางมโหธร แต่ละนางจะแต่งตัวด้วยสี

ประจ�าวนั ประดบัอญัมณแีตกต่างกนั ดงันัน้เมือ่มกีารประกวด
ขบวนแห่นางสงกรานต์ แต่ละนางต้องแต่งกายให้ถูกต้องตาม
ต�ารา  ดังรายละเอียดที่ปรากฏนี้

นางสงกรานต์ทั้ง ๗ นี้ เป็นเวรผลัดกันเชิญพระ
เศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่  ดังต่อไปนี้

๑. ถ้าพระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ วันอาทิตย์เป็นเวร
ของนางทุงษะ แต่งตัวทัดดอกทับทิม เครื่องประดับปัทมราค 
ภักษาหารผลมะเดื่อ อาวุธขวาจักร ซ้ายสังข์  ขี่พาหนะครุฑ

๒. วันจันทร์ นางโคราค ทัดดอกปีป  เครื่องประดับ
มุกดา ภักษาหารน�้ามัน อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายไม้เท้า   
ขี่พาหนะเสือ

๓. วันอังคาร นางรากษส  ทัดดอกบัวหลวง  เครื่อง
ประดับโมรา ภักษาหารโลหิต อาวุธขวาตรีศูล ซ้ายธนู  
ขี่พาหนะสุกร

๔. วันพุธ นางมณฑา  ทัดดอกจ�าปา  เครื่องประดับ
ไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย อาวุธขวาเข็ม ซ้ายไม้เท้า  
ขี่พาหนะลา

๕. วันพฤหัสบดี นางกริณี ทัดดอกมณฑา เครื่อง
ประดับมรกต ภักษาหารถั่วงา อาวุธ ขวาขอ ซ้ายปืน  
ขี่พาหนะช้าง 

วันสงกรานต์
๑๓ – ๑๕  เมษายน ๒๕๕๘

วันสงกรานต์
๑๓ – ๑๕  เมษายน ๒๕๕๘
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๖. วันศุกร์ นางกิมิทา ทัดดอกจงกลนี เครื่อง
ประดับบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน�้าว้า อาวุธขวาพระขรรค์ 
ซ้ายพิณ ขี่พาหนะกระบือ

๗. วันเสาร์ นางมโหธร ทัดดอกสามหาว เครื่อง
ประดับนิลรัตน์  ภักษาหารเนื้อทราย  อาวุธขวาจักร  ซ้าย
ตรีศูล  ขี่พาหนะนกยูง

ส่วนท่วงท่าของการขี่พาหนะมีเพียง  ๔ ท่าดังนี้
๑. ถ้าพระอาทิตย์ยกในระหว่างรุ ่งเช้าจนเที่ยง   

นางสงกรานต์ ยืนบนพาหนะ
๒. ถ้าพระอาทิตย์ยกในระหว่างเวลาตั้งแต่เที่ยงวัน

จนค�่า  นางสงกรานต์ นั่งบนพาหนะ
๓. ถ้าพระอาทิตย์ยกในระหว่างเวลาต้ังแต่เวลาค�่า

ไปจนเที่ยงคืน  นางสงกรานต์ นอนลืมตาบนพาหนะ
๔. ถ้าพระอาทิตย์ยกในระหว่างเวลาตั้งแต่เที่ยงคืน

ไปจนรุ่ง  นางสงกรานต์ นอนหลับตา บนพาหนะ
ณ เวลานี้รัฐบาลส่งเสริมการเล่นรด (สาด) น�้า 

วันสงกรานต์เป็นกิจกรรมของปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อสร้าง
รายได้ในประเทศ และจากชาวต่างประเทศ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

กติกาตอบปัญหา  ๓ ข้อข้างต้น คือ
๑. ต้องไม่เป็นคณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบ

กิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
๒. ส่งค�าตอบ  ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓. รางวัลมี ๑๐ รางวัล หากสมาชิกตอบถูกเกิน

จ�านวนรางวัลจะจับสลากโดยจะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในวารสาร สอ.ศธ. ฉบับที่ ๒

๔. โปรดติดตามร่วมสนกุชงิรางวลั ในวารสาร สอ.ศธ. 
ฉบับต่อไป
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เจ้าหน้าที่ สอ.ศธ.
สิ่งดี ๆ ที่ สอ.ศธ.

แต่นบัว่าเป็นนมิติรหมายทีด่ทีีท่ัง้ ๒ เหตกุารณ์ใหญ่ ๆ 
ทั้ง ๒ เรื่องนั้นไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ากัด เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทาง
อ้อมเลย นั่นก็เป็นเพราะความเข้มแข็งของ   พวกเราสมาชิก
สหกรณ์ฯ ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันด�าเนินกิจการสหกรณ์ฯ 
มาด้วยดีเสมอมา มีการเลือกตั้ง   สรรหาบุคคลที่ดีมีคุณธรรม 
มคีวามซือ่สัตย์ และมปีระสทิธิภาพเข้ามาเป็นประธานกรรมการ 
คณะกรรมการด�าเนินการ และคณะผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ 
บวกกับมีฝ่ายบริหารจัดการสหกรณ์ท่ีน�าทีมโดยผู้จัดการ
สหกรณ์ฯ นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง และคณะทีมงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีทุ ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ วิริยะอุตสาหะ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างดียิ่ง

จนเกดิสิง่ด ีๆ  ทีเ่ป็นผลสมัฤทธ์ิทางบวกขึน้ในสหกรณ์
ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากดั คือ

๑. การด�าเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ครบรอบ ๓๘ ปี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 
๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน มีผลการ
ด�าเนินงานเป็นที่ยอมรับเชื่อถือและมั่นใจจากสมาชิก สังคม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดมา

๒. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดี
เด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป ประจ�า
ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐ ๓. ได้รับการจัด
ระดับมาตรฐานสหกรณ์ของส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ประจ�าปี ๒๕๕๗ ระดับดีเลิศ 

๔. ได้รบัการพจิารณาผ่านเกณฑ์การคัดเลอืกสหกรณ์
ดีเด่นระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ประเภทสหกรณ์
ออมทรัพย์และมีผลการด�าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง 
พ.ศ.๒๕๕๕

๕. ผลประกอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ดีมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลจนปัจจบุนัม ี จ�านวนสมาชกิ 
๑๔,๓๐๕ คน มีทุนเรือนหุ้นสะสม ๔,๐๙๐,๘๔๕,๗๒๐.๐๐ 
บาท ยอดเงินฝากจากสมาชิก ๓,๓๓๖,๑๔๔,๒๕๘.๓๙  บาท

และในปี พ.ศ.๒๕๕๘ คณะกรรมการด�าเนินการฯ 
ชุดที่ ๓๕ อันประกอบด้วย นายจรูญ ชูลาภ ประธาน
กรรมการ นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง รองประธานคนที่ ๑ 
ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานคนที่ ๒ นายพูนลาภ 
อินทรนัฏ รองประธานคนที่ ๓ นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ 
กรรมการ นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการ นายยศพล เวณุ
โกเศศ กรรมการ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ 
ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการ นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ 
กรรมการ นายเสวก วรรณสขุ กรรมการ นางสภุาพร สภาวธรรม 
กรรมการ ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กรรมการ นายอดุลย ์
ช้วนรักธรรม เหรัญญิก นายอนุทิน ค�าคม กรรมการและ
เลขานุการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประกอบด้วย  
ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นาย
ทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ นางสมลักษณ์ 
ปิ่นกร เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ  ตลอดจนถึงผู้จัดการ
สหกรณ์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พวกเราทุกคนขอ
สร้างความเชื่อใจ มั่นใจให้กับเพื่อนพี่น้องสมาชิกและขอให้
ค�ามัน่สญัญาว่า จะมุง่ม่ันพฒันาและดำาเนนิงานกจิการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด ให้เกิด
สิง่ดี ๆ  ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
จ�ากัด ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ขอยืนยันจากใจพวกเราทุกคนครับ

วกิฤตการณ์ในแวดวงสหกรณ์ช่วงนี ้ มีแต่ข่าวทีน่่าเป็นห่วงอยู่หลายเรือ่งหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการทีค่ณะ
กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์บางแห่งน�าเอาเงนิสะสมหุน้ของสมาชิกไปลงทนุในแชร์ลอตเตอร่ี หรือไปกูเ้งนิจากสหกรณ์
อืน่มาลงทนุในแชร์ลอตเตอร่ีกรณนีีย่ิ้งเดอืดร้อนวุน่วายไปกนัใหญ่ ทัง้สหกรณ์ของคณะกรรมการฯ ตัวเองและสหกรณ์อืน่
ทีไ่ปกูเ้งนิมาด้วย หรืออกีประเด็นข่าวใหญ่เกีย่วกบัสหกรณ์เครดติ ยเูนีย่นคลองจัน่ทีมี่ประเดน็น�าเงนิของสมาชิกและ 
เงนิฝากของสหกรณ์ฯ อืน่ไปลงทนุแล้วเกดิปัญหาเป็นประเด็นร้อนของสงัคมว่า มีการทจุรติคอรัปช่ันกนั ในขณะนีท้�าให้
แวดวงสหกรณ์ระส�า่ระสาย สมาชกิขาดความเช่ือม่ันแห่ถอนเงนิฝากและลาออกจากสหกรณ์เพือ่ขอเงนิหุน้สะสมคนืทัง้
สหกรณ์ของตนเองและสหกรณ์อืน่ทีเ่ข้าไปเกีย่วข้องป่ันป่วนกนัไปหมด

1212



ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ปรึกษา

นายจรูญ  ชูลาภ
ประธานกรรมการ

นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์
กรรมการ

นายวิโรจน์  ใจอารีรอบ
กรรมการ

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์
กรรมการ

นายเสวก  วรรณสุข
กรรมการ

ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชินภัทร  ภูมิรัตน

นายยศพล  เวณุโกเศศ
กรรมการ

นางสุภาพร สภาวธรรม
กรรมการ

นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายปราโมทย์  สรวมนาม

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา
กรรมการ

ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ 
กรรมการ

นางสมลักษณ์ ปิ่นกร
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

ผศ.อรทัย  รัตนานนท์
กรรมการ

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม
กรรมการและเหรัญญิก

นายอนุทิน ค�าคม
กรรมการและเลขานุการ

นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

นายพูลลาภ อินทรนัฏ
รองประธานกรรมการ คนที่ ๓

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๓๕




