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ช่วยออมช่วยประหยัด  ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส  สามัคคีมีน้ำ ใจ  ยึดมั่นใน สอ.ศธ.

ปีที่  ๓๙   ฉบับที่  ๑   เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๕๙



 สารประธานกรรมการ ๑

 ๒๓๔ ปี มหานครอมรรัตนโกสินทร์ ๒-๓

 การดูแลสุขภาพรับมือหน้าร้อน ๔-๕

 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๖-๗

 กับสงครามการรวมชาติ 

 สรรพคุณเครื่องเทศและสมุนไพรไทย : ๘

 ต�าลึง

 เตือนสมาชิก สอ.ศธ. ๙

 วันมหาสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ ๑๐-๑๑

 ผู้จัดการพบสมาชิก ๑๒

 ภาพคณะกรรมการ ชุดที่ ๓๖

ส า ร บ ัญ

เจ้าของ  :  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
ที่ปรึกษา  :  จรูญ  ชูลาภ   พูลลาภ  อินทรนัฏ   เอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง   
บุญเตือน  ศรีวรพจน์
บรรณาธิการ  :  ไพเลิศ  สุมานนท์
กองบรรณาธิการ  :  อนุทิน  ค�าคม   ประเสรฐิ  ล้ิมสุขวฒัน์   พยงค์  สีเหลือง
วิมลรัตน์  ต้อยส�าราญ   สุภาพร  สภาวธรรม   ยศพล  เวณุโกเศศ
รูปเล่ม  :  อรุณ  เที่ยงธรรม   สุภกร  ชาญศิริวิริยกุล

ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์

กราบสวัสดีทา่นสมาชิก สอ.ศธ. ทีเ่คารพรักทุกทา่นครับ

 ขณะนีส้หกรณข์องเรามีอายุครบรอบ  ๓๙  ปี  เมื่อ
วันที ่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  ทีผ่า่นมา  เวลาไดผ้า่นไปอีก 
๑ ปี  แลว้นะครับ  ส�าหรับสาร สอ.ศธ. ฉบับนีเ้ป็นฉบับที ่๑  
ของปี ๒๕๕๙  ซ่ึงบริหารงานโดยคณะกรรมการชุดที ่๓๖  ครบั  
ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด�าเนินการให้
รับหนา้ที่ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเป็นบรรณาธิการ
สาร สอ.ศธ. ครับ
 ส�าหรับสาระ  และเกรด็ความรูข้องสาร สอ.ศธ. ฉบบันี ้
มใีห้ทา่นสมาชกิไดรั้บรู้และรบัทราบ  อาท ิ ๒๓๔ ปี  มหานคร
อมรรัตนโกสินทร์,  การดูแลสุขภาพรับมือหนา้ร้อน,  สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชกับสงครามการรวมชาติ,  สรรพคุณ
ของสมุนไพร  และอื่นๆ อีกครับ  ขอเชิญทา่นเพลิดเพลินกับ 
สาร สอ.ศธ. ของเราครับ

  กราบสวัสดีครับ

  
  ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์
  ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

แถลง
บรรณาธิการ

รายละเอียดของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีเขียว)

•	 ผู้ฝากต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ

•	 จ�านวนเงินที่ขอเปิดบัญชีขั้นต�่า	๓๐,๐๐๐	บาท

•	 สามารถถอนได้เดือนละ	๑	ครั้ง

•	 การฝากแต่ละครั้งไม่ต�่ากว่า	๕,๐๐๐	บาท

•	 การคิดดอกเบี้ยจะค�านวณตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน	 
	 และทบต้นให้ปีละ	๒	ครั้ง	สิ้นเดือนมิถุนายน	และ	ธันวาคม

•	 กรณีที่สมาชิกขอปิดบัญชี	 สอ.ศธ.จะค�านวณดอกเบี้ยให้	ณ	 วันที่ 
	 ปิดบัญชี

•	 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่เสียภาษี
	 	-	 เงินฝากตั้งแต่	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 แต่ไม่ถึง	 ๕,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 

	 	 อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	๓.๐๐	ต่อปี	หรือ
	 	-	 เงินฝากตั้งแต่	๕,๐๐๐,๐๐๑	บาท	ขึ้นไป	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 

	 	 ๓.๑๕	ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
The Ministry of Education Official's Saving and Credit Cooperative Ltd.
๓๑๙  อาคารสมานฉันท์ ชั้น ๓  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๐-๓, ๐-๒๒๘๒-๕๖๐๙   โทรสาร : ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๔-๕
www.moecoop.com
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 เมื่อวนัที ่๒๙ มนีาคม พุทธศกัราช  ๒๕๕๙ ทีผ่า่นมานี ้เป็นวันครบรอบ ๓๙ ปี 
ของการเปิดท�าการสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร จ�ากดั เพื่อท�าหนา้ที่

 ให้บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�าธรุกรรมทางด้านการเงนิ ดา้นสนิเชื่อ และดา้นสวสัดกิาร 
แกข่า้ราชการ ลกูจ้างประจ�า พนกังานราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ
ด�าเนนิการ ชดุที ่๓๖ ทีป่รกึษา ผูต้รวจสอบกจิการ ผูจ้ดัการ และเจ้าหนา้ทีท่กุคนตา่งมุง่มัน่

 ทุม่เทปฏิบัติหนา้ทีข่องตนอยา่งหนัก เพื่อให้สหกรณเ์ป็นเสาหลักและเป็นทีพ่ึ่งให้กับ
มวลสมาชิกอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะในปีทีผ่า่นมา สอ.ศธ. ของเรา ไดร้ับเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติ จ�านวน ๓ ประเภท ไดแ้ก่
 ๑. สหกรณด์ีเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 
ประเภท สหกรณอ์อมทรพัย ์ไดอ้นัดับที ่๑ ของส�านกังานสง่เสรมิสหกรณก์รงุเทพมหานคร

 พื้นที ่๑
 ๒. สหกรณ์ที่มีความเขม้แข็งโดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาต ิ
ประจ�าปี ๒๕๕๘
 ๓. ผา่นเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐาน ประจ�าปี ๒๕๕๘ ในระดบัดเีลิศ โดย สอ.ศธ. 
ไดร้ับรางวัลเป็นปีที ่๑๒ ติดตอ่กัน (๒๕๔๖-๒๕๕๘)
 เราจะรักษาผลประโยชน์ของมวลสมาชิกเพ่ือท�าให้ สอ.ศธ. ของพวกเรา 
เจรญิกา้วหนา้ มัน่คง ยัง่ยืนสบืตอ่ไป ในโอกาสนีผ้มในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการ
ด�าเนินการ ชุดที่ ๓๖ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ทรงอภิบาลและปกป้อง
คุ้มครองมวลสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสไม่เศร้าหมอง

 คดิสิง่หนึ่งสิง่ใดทีถ่กูตอ้งตามครรลองธรรมกข็อให้ส�าเรจ็ สมความปรารถนาทกุทา่น... 
สวัสดีปีใหมไ่ทย ๒๕๕๙ ครับ
  
   
   (นายจรูญ  ชูลาภ)
   ประธานกรรมการ

๒๙ มี.ค. ๕๙
วันคล้ายวันสถาปนา สอ.ศธ. ครบรอบ ๓๙ ปี

ณ ห้องประชุม สอ.ศธ. ชั้น ๓

๒ เม.ย. ๕๙
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ�าปี ๒๕๕๙
ณ มทร. พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

๒๑ เม.ย. ๕๙
สสอ.ศธ. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี ๒๕๕๘

ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ศธ.

สาร
ประธานกรรมการ

สาร
ประธานกรรมการ



๒๓๔ ปี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ข้ึนเมื่อวันที่ 
๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ แล้ว มีพระราชด�าริให้ 
ย้ายพระนครจากกรงุธนบรีุมาทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น�า้
เจ้าพระยา สถาปนากรุงเทพพระมหานครขึน้ หลงัจากนัน้
อกี ๑๕ วัน โปรดเกล้าฯ ให้ต้ังการพระราชพิธ ี“นครถาน” 
ฝังหลักของพระนครหรือหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ ข้ึน 
๑๐ ค�่า เดือน ๖ ปีขาล จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ 
๒๑ เมษายน พทุธศกัราช ๒๓๒๕ เวลา ๖ นาฬิกา ๕๔ นาที

ต�าราพระราชพิธีนครถานกล่าวว่า เสาหลักเมือง
กรุงเทพพระมหานครนั้น ท�าด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ยอดเป็น 
หัวเม็ด ลงรักปิดทอง ภายในล้วงเป็นช่องกลวงบรรจุ 
“ดวงพระชันษาพระนคร” หรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปว่า 
“ดวงชะตาเมือง” เสาไม้ชัยพฤกษ์ดังกล่าวฝังลึกลงในดิน 
๗๙ นิ้ว สูงพ้นดิน ๑๐๘ นิ้ว

ดวงพระชนัษาพระนครนัน้ จารกึลงในแผ่นทองค�า 
แผ่นนาก และแผ่นเงิน น�้าหนักแผ่นละ ๑ ต�าลึง (๔ บาท) 
แผ่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง ยาว ด้านละ ๑๒ นิ้ว ลงยันต์
สุริยาทรงกลด ใจกลางเป็นดวงพระชันษาพระนคร แผ่น
โลหะท้ัง ๓ ชนิด ต้องไม่มีรอยต�าหนิแตกร้าว การจารึก 
ต้องกระท�าในพระอุโบสถ และขณะที่ท�าพิธีจารึกต้อง
ประโคมแตรสังข์ เป็นมหาสวัสดิมงคล เสร็จแล้วจึงน�ามา
บรรจุบนยอดเสา

อาจารย์เทพย์ สาริกบุตร ปรมาจารย์ด ้าน
โหราศาสตร์ไทย อธบิายไว้ว่า นอกจากแผ่นดวงพระชนัษา
พระนครแล้ว ยังมีแผ่นศิลาจารึกยันต์โสฬสมงคล ส�าหรับ
รองก้นหลุมที่จะปักเสาหลักเมืองแผ่นหนึ่ง แผ่นเงินหนัก
แผ่นละ ๑ บาท ๒ แผ่น แผ่นหนึง่จารกึยนัต์ไตรสรณาคมน์
ปิดปลายเสา อกีแผ่นหนึง่จารกึยนัต์องครกัษ์ธาต ุ๔ ปิดต้นเสา

การพระราชพิธีนครถาน ก�าหนดให้ท�า ๓ วัน 
ก่อนวันของพระราชพิธีให้ขุดหลุม ๑๒ เหลี่ยมเตรียมไว้ 
น�าดินจากทิศทั้ง ๔ ของพระนครมาปั้นเป็นก้อนกลม 
ขนาดเท่าลูกนมิติ ๔ ก้อน ทาด้วยโคมยั (มูลโค) ดนิสอพอง 
แป้งหอม น�้ามันหอม แล้วตั้งศาลท้าวจตุโลกบาลขึ้น 
ทัง้ ๔ ทศิ ตรงกลางตัง้ศาลพระอนิทร์ประดบัประดามณฑล
พิธีด้วยราชวัติฉัตรธง ต้นกล้วย ต้นอ้อย และตั้งปะร�าพิธี
พราหมณ์ข้ึนในบริเวณเดียวกันอีกแห่งหน่ึง ส�าหรับไว้
เทวรูปต่างๆ

วันแรกอัญเชิญส่ิงของดังกล่าวมาไว้ในมณฑลพิธี 
ตั้งบาตรน�้ามนต์ ๓ บาตร บาตรทราย ๑ บาตร 

วงสายสิญจน์รอบ ๒ ช้ัน พระสงฆ์สวดปริตรทั้ง 
๓ วัน พระคู่สวด ๔ ส�ารับๆ ละ ๕ รูป จ�าแนกเป็น

 สวดจตุรภาณวาร ๓ รปู สวดนครถานปรติร ๒ รปู 
รวม ๒๕ รูป พระราชาคณะนั่งปรก ๑๕ รูป วันที่ ๔ จึง 
ยกเสาหลักพระนครประดิษฐานในหลุมตามพระฤกษ์ที่
จารึกในดวงชันษา

๒๓๔ ปีมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหานครอมรรัตนโกสินทร์

ปีที่ ๓๙  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๕๙
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๒๓๔ ปี

* ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร

บุญเตือน  ศรีวรพจน์*

โหรตั้งการบูชาเทวดาแล้ว อัญเชิญเสาพระ
หลักเมืองแผ่นศิลารองเสา ก้อนดินทั้ง ๔ ก้อน บาตร
น�้ามนต์ บาตรทรายมาให้ใกล้หลุม ให้โหร ๔ คน ถือดิน
คนละก้อนยืนอยู่ท่ีปากหลุมทัง้ ๔ ทิศ โหรผูใ้หญ่ยนืหนัหน้า
ไปทางทิศตะวันออกแล้วถามว่า “ท่านถือนั้นสิ่งใด” โหร
ประจ�าทิศตะวันออกตอบว่า “ข้าพเจ้าถือก้อนดิน นี้คือ 
ปฐวีธาตุ สารวัฒนะอาจจะยังสรรพธัญญาหารแลพืชผล
พฤกษาลดาชาติต่างๆ ให้ผลิผลงอกงามบริบูรณ์ท่ัวพื้น
ภูมิภาคในบริเวณจังหวัดพระราชอาณาเขตทั้งสิ้น”

จากนัน้โหรผู้ใหญ่หนัหน้าไปทางทศิใต้ ทศิตะวนัตก 
และทิศเหนือตามล�าดับและถามด้วยค�าถามเดียวกัน แต่
โหรประจ�าทิศแต่ละทิศจะตอบต่างๆ กัน คอื ทศิใต้ตอบว่า
คือ อาโปธาตุ ทิศตะวันตกตอบว่า คือ เตโชธาตุ และทิศ
เหนือตอบว่า คือ วาโยธาตุ และพรรณนาคุณของธาตุ
แต่ละชนิดว่าจะท�าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่แผ่นดิน 
แล้วท้ิงก้อนดินลงในหลุมเรียงตามทิศ น�าแผ่นศิลาจารึก
ยันต์โสฬสมงคลส�าหรับรองรับเสาพระหลักเมือง วาง 
บนก้อนดินทั้ง ๔ แล้วจึงอัญเชิญเสาลงประดิษฐาน 
ในหลุม ประโคมปี่พาทย์ แตรสังข์ ฆ้องชัย ยิงปืนใหญ ่
ทั้ง ๔ ทิศ กระทุ้งดินให้แน่น รดน�้า โปรยทรายที่โคนเสา 
ผูกแพรสีชมพูเฉลิมขวัญเสา เจิมจวงจันทน์ ห้อยพวง
ดอกไม ้ อัญเชิญเทพดาให ้สิงสถิตเป ็นสวัสดิมงคล 
แก่พระนคร

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ทรงสถาปนาและฉลองพระนครแล ้วจึง
พระราชทานนามพระนคร “ให้ต้องกับนามพระพุทธรัตน
ปฏิมากร” ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ 

มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบูรีรมย์ 

อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต 

สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธ์ิ” พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที ่๑ แปลความหมายนามพระนคร 
ไว้ดังนี้ “เป็นพระนครที่ด�ารงรักษาพระมหามณีรัตน
ปฏมิากร เป็นแก้วอย่างดมีสีริอินัประเสรฐิ ส�าหรบัพระบารมี 
ของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัผูป้ระดษิฐานกรงุเทพมหานครนี”้

ต่อมาในรัชกาลที ่๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัทรงแปลงสร้อยนามพระนคร “บวรรัตนโกสนิทร์” 
เป็น “อมรรตันโกสนิทร์” นอกนัน้คงไว้ตามเดมิ ทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ ให้ฝังหลกัเมอืงเพิม่ขึน้อกี ๑ หลกั มขีนาดใหญ่ 
กว่าเสาหลกัเมอืงเดมิ ประดษิฐานอยูภ่ายในศาลหลกัเมอืง                                                   

นบัตัง้แต่พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก
มหาราช ทรงประกอบพระราชพธินีครถาน ฝังเสาหลกัเมอืง

เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในพุทธศักราช 
๒๓๒๕ เสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครประดิษฐาน 
เป็นมิ่งขวัญของบ้านเมือง อ�านวยความร่มเย็นเป็นสุข 
มาสู่ผืนแผ่นดินไทยสืบเนื่องมาครบ ๒๓๔ ปี ในวันที่ ๒๑ 
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

มหานครอมรรัตนโกสินทร์



ก า ร ดู แลสุ ข ภ าพก า ร ดู แลสุ ข ภ าพ
รั บ มื อ

การพยากรณ์อากาศของ 

กรมอุ ตุนิยมวิทยาในช ่วงฤดูร ้อน 

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คาดว่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูงกว่า

ค่าปกติและจะสูงกว่าปีที่ผ่านๆ มา 

ซึ่งในช่วงหน้าร้อนของประเทศไทย 

จัดว่ามีสภาพอากาศที่ร ้อนอบอ้าว

จนถึงร้อนจัด อันเป็นท่ีมาของค�าว่า 

“ร้อนตับแตก” อากาศที่ร ้อนจัด 

อาจเป็นสาเหตุท�าให้ร ่างกายปรับ

สภาพไม่ทัน เกิดอาการช็อกเป็นลม

หมดสติ ไ ด ้  ห รื อที่ เ รี ย ก กั น ว ่ า 

“โรคลมแดด” ซึ่งอาจท�าให้เกิด

อุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ด้วยความห่วงใยสุขภาพของ

สมาชิก เรามีค�าแนะน�าดีๆ ในการ 

ดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อนนี้มาฝาก 

กันค่ะ

สุภาพร  สภาวธรรม

๑. อากาศร้อนจัด	 ควรด่ืมน�้าสะอาดให้เพียงพอ 

วันละประมาณ	๒-๓	ลิตร	อาจเป็นน�้าเปล่า	น�้าแร่	ชาสมุนไพร	

หรือน�้าผลไม้ที่หวานน้อย	 ไม่ควรดื่มน�้าเย็นจัดและแอลกอฮอล์	

เพราะจะยิง่ท�าให้ร่างกายสญูเสยีน�า้มากขึน้	การทีร่่างกายขบัเหงือ่ 

ออกมามากๆ	ท�าให้สญูเสยีแร่ธาตุตา่งๆ	ที่ปนมากับเหงือ่อกีดว้ย

๒. โรคลมแดด	หรอืช่ือทางการแพทย์ว่า	“ฮตีสโตรก” 
(Heat	stroke)	จากสภาวะโลกร้อนท�าให้อากาศร้อนจดัขึน้ทุกวนั	

โดยเฉพาะประเทศไทยปีนี	้คาดว่า	ในเวลากลางวนัจะมอีณุหภมูิ

เฉลี่ยสูงสุดถึง	๔๓-๔๔	องศาเซลเซียส	ซึ่งปกติร่างกายต้องปรับ

ความสมดุลที่อุณหภูมิ	๓๗	องศาเซลเซียส	หากได้รับความร้อน

มากเกินไป	 อาจท�าให้เกิดภาวะวิกฤตของร่างกายท่ีไม่สามารถ

ควบคมุความร้อนได้	เป็นสาเหตใุห้เกดิโรคลมแดด	ซ่ึงมีผลกระทบ 

ต่อระบบประสาทท�าให้สมองไม่สั่งการ	 โดยเฉพาะผิวหนัง 

ไม่สามารถขับเหงื่อระบายความร้อนได้	 จึงมีอาการตัวร้อนจัด 

วิงเวียนศีรษะ	แน่นหน้าอก	เพ้อ	ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ	ชักเกร็ง	

อาจชอ็กหมดสตไิด้		เมือ่พบเหน็ผูท้ีม่อีาการเช่นนีค้วรรีบช่วยและ 

พาเข้าในท่ีร่มทันที	 วางศีรษะนอนราบกับพื้น	 ยกเท้าให้สูงขึ้น	

เพือ่ให้เลอืดไหลเวยีนได้สะดวก	พร้อมกับเชด็ตวัเพือ่ลดอณุหภมูิ

ของร่างกายแล้วรีบน�าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน	 เพราะนั่นหมาย

ถึงความอยู ่รอดของนาทีชีวิต	 ซึ่งในบางรายอาจมีอาการ

แทรกซ้อนของโรคประจ�าตัวก�าเริบมากขึ้น	 เช่น	 โรคหัวใจ	 โรค

ความดนัโลหิตสงู	โรคลมชกั	ไมเกรน	หากผูท้ีม่อีาการของไมเกรน

ก�าเริบในช่วงหน้าร้อนเป็นประจ�า	 ก็ควรกินยาป้องกันเสียก่อน	

หรือแม้แต่ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วก็ดี	 โดยเฉพาะผู้สูงอาย	ุ

ควรใส่ใจดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้น	 หลีกเลี่ยงการอยู่ใน

ท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง	 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ	 หากจ�าเป็นต้อง

ท�ากิจกรรมกลางแจ้งให้สวมหมวก	 เสื้อคลุม	 กางร่ม	 และแว่น

กันแดด
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๓. การออกก�าลงักายหน้าร้อน		ส�าหรับผูท้ีช่ืน่ชอบการ

ออกก�าลงักาย	กค็วรเลือกการออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมกบัตวัเอง 

มากที่สุด	 ไม่หักโหมจนเกินไป	หากรู้สึกเหนื่อยให้หยุดพักทันที	

ควรเลือกสถานที่	 ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก	 งดออกก�าลังกาย

กลางแจ้งช่วงที่แดดร้อนจัด	 และควรพกน�้าติดตัวไว้เพ่ือจิบ 

แก้กระหาย	 ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย	 นอกจากนี้ควรตรวจ

สุขภาพประจ�าปีเพื่อทราบว่ามีโรคประจ�าตัวหรือไม่	 จะได้เลือก

วิธีการออกก�าลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม					

๔. แฟชั่นซัมเมอร์รับลมร้อน	 ช่วงลมร้อนเยือนมาถึง 

คงต้องสลดัสูทและเสือ้ผ้าหนาๆ	สเีข้มๆ	พบัเกบ็ใส่ตู	้เปลีย่นแนว

มาใส่เสื้อผ้าสวยๆ	เก๋ๆ	รับลมร้อนกันซะแล้วละค่ะ	แต่ควรเลือก

ให้เข้ากบับรรยากาศหน้าร้อน	อนัดบัแรกคงหนไีม่พ้นแฟชัน่สสีนั

ลวดลายสดใส	แต่ที่ส�าคัญคือเนื้อผ้าต้องบาง	เบาพลิ้วไหว	โปร่ง	

อากาศถ่ายเทได้สะดวก	เช่น	ผ้าชีฟอง	ผ้าฝ้าย	ผ้าลินิน	หรือจะ

เป็นแบบซีทรูที่สวมใสสบาย	 เพียงแค่นี้	 ก็อินเทรนด์เข้ากับ

ซัมเมอร์น้ีแน่นอนค่ะ	 ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่ชุ่มเหงื่อนานๆ	 เพราะ

อากาศหน้าร้อนจะมีรังสียูวีที่มีปริมาณสูงขึ้นส่งผลให้ระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง	 เป็นผลท�าให้ติดเช้ือราได้ง่าย		

เราจึงควรผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดอยู่เสมอ

๕. การขับขี่ยานพาหนะ	 ควรสวมเสื้อคลุมและแว่น

กนัแดด	เน่ืองจากแสงทีจ้่าเกนิไปจะกระทบกบัพืน้ถนนท�าให้เกดิ

ภาพหักเห	อาจมองเห็นเป็นแอ่งน�้า	หรือหลุม	บ่อ	ท�าให้รถเกิด

เสียหลัก	 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	 หลีกเลี่ยงการขับรถ 

บนผิวถนนที่ร้อนจัดเป็นเวลานานๆ	 ควรหยุดพักรถทุกระยะ	

๒๐๐-๓๐๐	กิโลเมตร	เพื่อป้องกันเครื่องยนต์ร้อน	ยางล้อระเบิด	

และทีส่�าคญัควรตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางทกุครัง้

เพื่อความปลอดภัย

๖. อาหารหน้าร้อนกับการกินที่ถูกต้อง	ช่วงหน้าร้อน

ร่างกายไม่ต้องการอาหารทีใ่ห้พลงังานเพือ่สร้างความร้อนให้กบั

ร่างกาย	 จึงไม่ควรกินอาหารประเภทของทอด	 ของมัน	 กะทิ 

แป้ง	ของหวาน	ควรเป็นอาหารประเภทน�า้ๆ	เช่น		แกงส้ม	ต้มย�า	

ต้มโคล้ง	 แกงเลียง	 ต้มจืด	 ข้าวแช่	 หรือแม้แต่ของหวาน	 เช่น	

เฉาก๊วย	ถั่วแดง	นอกจากนี้ควรกินผักผลไม้ให้มากขึ้น	 เพื่อเพิ่ม

วิตามินและเกลือแร่ให้กับร่างกายที่สูญเสียไปพร้อมกับเหงื่อ 

ผลไม้ที่ไม่ควรกินเพราะมีฤทธิ์ร้อน	เช่น	ทุเรียน	ขนุน	ล�าไย

๗. โรคระบบทางเดินอาหาร	 โรคที่มากับหน้าร้อน	

เนื่องจากอุณหภูมิในหน้าร้อน	 เชื้อโรคจะชอบเป็นพิเศษและ 

เจรญิเตบิโตได้รวดเรว็	ทีเ่หน็ได้ชดัคอืข้าวบดูเรว็มาก	หงุตอนเช้า

อาจจะต้องเทท้ิงกันท้ังหม้อในตอนบ่ายเลยทีเดียวเพราะ 

มีกลิ่นบูด	 มีเคล็ดไม่ลับมาบอกกันค่ะ	 เวลาหุงข้าวให้ใส่น�้าส้ม

สายชลูงไปครึง่ช้อนชา	อาหารทีป่รงุเสรจ็แล้วหากไม่เกบ็ในตูเ้ยน็

จะเสียเร็ว	โดยเฉพาะอาหารที่ใส่กะทิ	ส�าหรับอาหารสดควรล้าง

ให้สะอาดก่อนเกบ็ในตูเ้ยน็เพราะความเยน็ไม่ได้ฆ่าเชือ้โรค	เพียง

แต่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรคเท่านั้น	 	 ควรกินอาหารที่ 

ปรุงสุก	 โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ควรกินสุกๆ	ดิบๆ	

นอกจากอาหารแล้วก็ยังมีน�้าแข็ง	 ที่ขาดกันไม่ได้ส�าหรับช่วง 

หน้าร้อนที่ส�าคัญคือต้องสะอาด	 ควรท�าน�้าแข็งเองจากน�้ากรอง

หรือน�้าต้ม	เครื่องดื่มสมุนไพร	เช่นน�้ามะตูม	น�้ายาอุทัย	นอกจาก

ให้ความสดชื่น	 แก้กระหายแล้วยังมีสรรพคุณท�าลายเช้ือ

แบคทีเรียท่ีท�าให้เกิดโรคท้องร่วงอีกด้วย	 และท่ีส�าคัญคือ	 ต้อง

ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังการกินอาหารทุกครั้ง	 เพียงวิธี

ง่ายๆ	ก็จะท�าให้เราห่างไกลจากโรคยอดนิยมในช่วงหน้าร้อนนี้

๘. การนอนหลับหน้าร้อน	 จะท�าอย่างไรกันดีกับการ

นอนหลบัในสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเช่นนีโ้ดยไม่กระสบักระส่าย	

มีวิธีง่ายๆ	ค่ะ	ด้วยการอาบน�้าอุ่นก่อนนอน	การใช้น�้าอุ่นจะช่วย

ให้รูขุมขนท่ีผิวหนังเปิดระบายความร้อนในร่างกายท�าให้มี

อุณหภูมิลดลง		ซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้น�้าเย็นอาบน�้า	เคยรู้สึก

ไหมคะ	 เวลาอาบน�้าเสร็จออกมาจากห้องน�้าไม่ทันไรก็รู้สึกร้อน

อีกแล้ว

ง่ายๆ กับการดแูลตวัเองหน้าร้อนขนาดนีร้้อนแค่ไหน 

ก็ไม่หวั่นจริงไหมค่ะท่านสมาชิก

ปีที่ ๓๙  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๕๙
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ผศ.ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์*

*	 อาจารย์คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑	 หลักฐานทีอ่าลกัษณ์ของจีนจดบนัทกึไว้ในพระราชพงศาวดารแผ่นดนิจกัรพรรดเิฉยีนหลงกล่าวถึงพระราชประวตัขิองพระองค์ไว้ว่า	“บดิาเจิง้เป็นชาวมณฑลกวางตุง้	 
	 ไปทํามาค้าขายอยู่ท่ีเสียมล่อก๊ก	 [暹羅國 ; 	 ประเทศไทย]	 และเกิดเจ้ิงเจา	 [鄭昭 ; 	 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี;	 สําเนียงปักกิ่ง]	 ที่นั่น	 เมื่อเจ้ิงเจาเติบใหญ่เป็นผู้ 
	 มีความสามารถ	ได้เข้ารับราชการอยู่ในเสียมล่อก๊ก	เมื่อเจิ้งเจารบชนะพม่าฯ	แล้ว	ราษฎรทั่วประเทศยกขึ้นเป็นเจ้าครองประเทศ...”
๒	 นิธิ	เอียวศรีวงศ์	ได้อธิบายว่า	ไหฮอง	หรือ	ไฮ้ฮง	หรือ	ไห่เฟิง	(海豐 ) 	เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดแต้จิ๋ว	มิใช่ชื่อของพระราชบิดา
๓	 ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น	สมเด็จพระพันปีหลวง	กรมพระเทพามาตย์	
๔	 วัดเชิงท่าในปัจจุบัน	
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สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช

กับ สงครามการรวมชาติ 

เรื่องน
่ารู้

เวลา	๑๑.๐๐	น.	ในรัชสมัย	ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	
เป็นบุตรของ	นายหยง	แซ่แต้	(鄭鏞)๒	เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว	และ 
นางนกเอี้ยง๓	 เป็นชาวสยาม	และมีเรื่องเล่ากันว่า	ก่อนการ 
พระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช		นางนกเอี้ยง
พระราชมารดาได้นอนฝันว่า	มีชีปะขาวผู้หนึ่งน�าดวงแก้วมณี 
ดวงหนึ่งมาให้	 ซ่ึงมีรัศมีสุกใสเป็นยิ่งนัก	น�ามายื่นให้แก่นาง 
นางจึงน้อมรับด้วยความปีติยินดี	ครั้นในเวลาต่อมานางนกเอี้ยง
เกิดอาการเจ็บครรภ์คลอดบุตรออกมาเป็นชาย	มีรูปร่างเป็น
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส	 ขณะมีประสูติกาลเกิดเหตุมหัศจรรย์โดย 
ท้องฟ้าไม่ปรากฏว่าจะมีทีท่าตั้งเค้าฝนมาก่อนเลยแต่กลับม ี
อสุนิบาต	(ฟ้าผ่า)	ลงมาที่เสาห้องที่นางนกเอี้ยงคลอดบุตร	โดย
คนท้ังหมดรวมทารกน้อยมิได้รับอันตรายแต่อย่างใด	ขุนพัฒน	์
(พระราชบิดา)	ดีใจมาก	จึงท�าการรับขวัญบุตร	ครั้นต่อมาอีก 
๓	วัน	ก็มีเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ท่ีเป็นบิดา	
คือรอบตัวของทารกน้อยมีงูเหลือมขนาดใหญ่เข้ามาขดเป็น
ทักษิณาวรรต	(เวียนขวา)	ครั้นงูเหลือมเลื้อยไปแล้ว	ขุนพัฒน์ 
มอีาการวติกกงัวล	กลวัว่าจะเป็นลางร้าย	จงึตดัสนิใจจะไม่เลีย้งด ู
บุตรของตน	ความนี้ทราบไปถึงเจ้าพระยาจักรี	สมุหนายก	จึง 
รีบเดินทางมาเยี่ยม	คร้ันพอเห็นลักษณะของทารกน้อยแล้ว 
เกิดต้องชะตา	ถึงกับเอ่ยปากขอทารกน้อยท่ีเพิ่งคลอดได้	๓	วัน
ไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม	ซึ่งขุนพัฒน์ก็ยินดียกให้	เจ้าพระยา 
จักรีจึงน�าทารกน้อยคนนี้ไปเลี้ยงดูได้ไม่นานนักก็บังเกิดลาภผล	
มั่งมีข้ึน	ทั้งในหน้าที่ราชการและส่วนตัว	จึงตั้งชื่อทารกน้อย 
คนนี้ว่า	“สิน”

ครัน้เมือ่ทารกเจรญิเตบิโตข้ึน	เจ้าพระยาจกัรีสมุหนายก	
จึงน�าตัวไปเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ทองดี	ที่วัดโกษาวาส๔ 
เมื่อเด็กชายสินได้มาศึกษาเล่าเรียน	ก็สามารถเรียนเขียนอ่าน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช๑		ในการรับรู้ของ 
คนทัว่ไปคอื	พระองค์เป็นพระมหากษัตรย์ิทีก่อบกูเ้อกราชให้กบั
สยามประเทศและเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรีเพียง
พระองค์เดียว		ซึ่งก็มีผู้คนจ�านวนไม่น้อยที่ได้ศึกษาและสนใจใน
พระราชประวัติของพระองค์	หากแต่ประวัติของพระองค์ก่อน
การขึน้ครองราชย์กม็คีวามน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน		ซึง่พระราช
ประวัติของพระองค์ก่อนการขึ้นครองราชย์ที่มีหลักฐานที่ได้
บันทึกไว้และกล่าวไว้		ดังนี้	

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	มีพระนามเดิมว่า 
“สิน” พระราชสมภพเมื่อวันที่	๑๗	เมษายน	พ.ศ.	๒๒๗๗ 



๕	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 ทรงเห็นว่ากรมมื่นเทพพิพิธไม่ยอมสวามิภักดิ์อย่างแท้จริง	 พระองค์จึงทรงกล่าวไว้ดังนี้	 “อันตัวเจ้าหาบุญวาสนาบารมีมิได้	 ไปอยู่ 
	 ที่ใดก็พาพวกผู้คนที่นับถือพลอยพินาศฉิบหายที่นั้น	 ครั้นจะเลี้ยงเจ้าไว้ก็จะพาคนท่ีหลงเชื่อถือบุญพลอยล้มตายเสียด้วยอีก	 เจ้าอย่าอยู่เลย	 จงตายเสียครั้งนี้ 
	 ทีเดียวเถิด	อย่าให้เกิดจลาจลในแผ่นดินสืบไปข้างหน้าอีกเลย”		

หนังสือไทย	ขอม	บาลี	จีน	และญวน	จนสามารถพูดได้หลาย
ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว	และเป็นศิษย์คนโปรดของพระอาจารย์	
ทองด	ีวนัหนึง่เดก็ชายสนิตัง้ตนเป็นเจ้ามอืการพนนัแทงถัว่ในวดั	
พระอาจารย์ทองดีเรียกหาแต่ไม่พบ	จึงให้พระลูกวัดไปตาม 
ซ่ึงพอไปตามกลบัพบว่ามซ่ีองถัว่โปทีห่ลงัวิหาร	ซึง่บรรดาลกูศษิย์	
ก�าลังเล่นกันอย่างสนุกสนาน	โดยมีเด็กชายสินเป็นเจ้ามือ 
พระอาจารย์ทองดีทราบเร่ืองจึงสั่งให้ลงโทษเฆ่ียนเด็กทุกคน		
ส่วนเด็กชายสินในฐานะเป็นเจ้ามือจึงสั่งให้พระลูกวัดน�าไปที ่
บันไดท่าน�้ามัดมือคร่อมกับลูกบันไดแผ่นล่างสุด	โดยหวังจะ	
ประจานให้ได้รับความอับอายและเข็ดหลาบ	เม่ือถึงเวลาเย็น 
น�้าขึ้น	ร่างเด็กชายสินก็ยังถูกผูกมัดมือคาอยู ่กับแผ่นบันได 
แช่อยู ่ในน�้า	ซึ่งก�าลังขึ้นเอ่ออยู่จนกระทั่งเวลาผ่านไปจนดึก 
และพระสงฆ์ทั้งหลายก็เสร็จจากการสวดมนต์ไหว้พระ	ขณะที่
พระอาจารย์ทองดีเดินออกจากพระอุโบสถ	เกิดนึกขึ้นได้ว่า 
สั่งให้มัดเด็กชายสินไว้จึงรีบชวนพระลูกวัดไปดู	 เห็นน�้าข้ึน 
เต็มฝั่งท่วมบันไดก็ใจหาย	จึงรีบสั่งให้จุดคบไฟแล้วค้นหากัน 
ให้ท่ัว	 ก็พบแผ่นบันไดที่มีร่างของเด็กชายสินไปลอยติดอยู ่
อีกฟากหนึ่งของตล่ิง	พระอาจารย์ทองดีจึงมาน่ังพิจารณา 
คิดทบทวนดูว่า	อันบันไดศาลาท่าน�้านั้นมั่นคงแข็งแรงยิ่งนัก 
ถ้าจะใช้คนหลายคนฉุดลากถอนขึ้นมาคงกระท�าได้ยาก	การที	่
บันไดหลุดถอนลอยขึ้นมาได ้ เองอย ่างน ่าอัศจรรย ์เช ่นนี้ 
ก็นับได้ว่าเป็นบุญวาสนาของเด็กที่ยังไม่ถึงที่ตาย	จึงน�าตัว 
เด็กชายสินและพระลูกวัดทั้งหมดกลับเข ้าสู ่พระอุโบสถ 
เจริญพระพุทธมนต์	และสวดชัยมงคลคาถาสมโภชรับขวัญ 
เด็กชายสิน	 หลังจากนั้นพระอาจารย ์ทองดีก็ได ้น�าเรื่อง 
พฤติการณ์เหล่าน้ันไปเล่าให้เจ้าพระยาจักรีฟัง	เจ้าพระยาจักรี 
ก็มีความรู้สึกว่า	เด็กชายคนนี้มิใช่เด็กธรรมดา	ซึ่งมีเหตุการณ์
อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดพิสดารเกิดขึ้นซ�้าซ้อนกันแล้วถึง 
สามครั้ง	สามหน	 เมื่ออายุได้	๑๓	พรรษา	 เจ้าพระยาจักรี
สมุหนายก	จัดพิธีมงคลตัดเปียให้ตามประเพณี	 เนื่องจาก 
เด็กชายสินมิได้ไว้จุกเหมือนอย่างบุตรชายข้าราชการท่ัวๆ	ไป 
เมื่อเสร็จพิธีตัดเปียแล้ว	จึงได้น�าเด็กชายสินไปบรรพชาเป็น
สามเณร	และเมื่ออายุครบบวชจึงได้ลาราชการ	โดยเจ้าพระยา
จักรีได้น�านายสินไปกราบบังคมทูลลา	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
บรมโกศ	เพื่ออุปสมบท	ณ	วัดโกษาวาส	กับพระอาจารย์ทองด	ี
เป็นพระภิกษุสิน	อยู่ในสมณะเพศได้	๓	พรรษา	ซึ่งในระหว่างนี้
พระภิกษุสินได้พบกับพระภิกษุทองด้วง	เมื่อพระภิกษุทั้ง	๒	รูป	
เดินออกบิณฑบาตได้พบกัน		ในระหว่างนั้นมีชายจีนผู้สูงวัย 
เดินผ่านมาหยุดอยู่ตรงเฉพาะหน้าแกล้งจับจ้องมองดูพระภิกษุ

ทั้งสองรูป	พร้อมกับเสียงหัวเราะที่ขบขันก่อนจะเดินจากไป 
พระภกิษสุนิจงึเรยีกให้หยดุและไต่ถามว่า	“เหตใุดโยมจึงขบขนั” 
ชายจีนผู ้สูงวัยจึงตอบว่า	 เพราะพระคุณเจ้าทั้งสองช่างม	ี
บุคลิกลักษณะท่ีสง่างามเกินกว่าสามัญชนคนธรรมดาทั่วๆ	ไป	
และขอท�านายว่า	“ชายนั้นคือสองท่านนี้เป็นแน่เชียว	ว่าแล้วน่า
หัวเราะหรือไม่	พระคุณเจ้าท้ังสองกษัตราธิราชยืนอยู่คู่กันแล้ว	
ณ	ที่นี้”	เมื่อบวชได้	๓	พรรษา	อายุ	๒๔	ปี	พระภิกษุสินจึงได้ 
ลาสิกขาบทจากวัดโกษาวาส	แล้วกลับเข้ารับราชการตามเดิม	
ด้วยความเฉลียวฉลาดและสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ	ได้ 
เป็นอย่างดีจึงเป็นท่ีทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ		
ภายหลังได้รับต�าแหน่งท่ีหลวงยกกระบัตรเมืองตาก	จนได้รับ 
แต่งตั้งเป็นพระยาตาก	ต่อมาภายหลังจากท่ีกรุงศรีอยุธาต้อง	
เผชิญกับสงครามกับพม่า	ในครั้งนี้กรุงศรีอยุธยาไม่อาจรักษา
เมืองไว้ได้จึงเสียเมืองแก่พม่า	ซึ่งพระยาตากผู้นี้เป็นผู้ท่ีรวบรวม
ไพร่พลตีฝ่าหักด่านด้านทิศตะวันออก	และรวบรวมไพล่พลจาก
หัวเมืองชายทะเลภาคตะวันออกเพื่อกอบกู้เอกราช	เม่ือเห็นว่า
ระบบการป้องกันพระราชอาณาจักรล้มเหลว	และพระองค์ก็ 
สามารถท�าภารกิจกู้ชาติครั้งนี้ได้ส�าเร็จตามพระราชประสงค์	

ซึ่ ง พ ร ะ ร า ช
กรณียกิจของพระองค์ 
ยั ง ไ ม ่ สิ้ น สุ ด 	 แ ล ะ
สงครามต่อไปนี้จะเป็น
สงครามการรวมชาติ	
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงเห็นว่าการ
รวมชาตินั้น	 	 ควรจะ
ปราบชุมนุมที่มีขนาด
เลก็ก่อน	โดยชมุนมุทีจ่ะ
ไปปราบ	คือ	ชุมนุมเจ้า
พิมาย

พระองค์ทรงมีบัญชาให้	พระราชวรินทร์	(ทองด้วง)	และ	
พระมหามนตร	ี(บญุมา)	ยกทพัไปตชีมุนมุเจ้าพมิายของกรมหมืน่
เทพพิพิธ	กองทัพพิมายของกรมหมื่นเทพพิพิธมิอาจต่อสู้ได้ 
กรมหมื่นเทพพิพิธจึงพาครอบครัวหนีไปเมืองเวียงจันทน์	แต่ถูก
ขุนชนะ	กรมการเมืองนครราชสีมาตามจับตัวได้ทัน	จึงน�าตัวมา
ถวายสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช		ในภายแรกสมเดจ็พระเจ้า 
ตากสินมหาราชไม่ทรงจะส�าเร็จโทษ	หากแต่กรมหมื่นเทพพิพิธ
ไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์	พระองค์จึงจ�าต้องส�าเร็จโทษ 
กรมหมื่นเทพพิพิธ๕

ปีที่ ๓๙  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๕๙
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พยงค์  สีเหลือง

เครื่อ
งเทศ

และส
มุนไพ

รไทย

ต�ำลึง
 ต�ำลึง  เป็นไม้เมืองร้อน	 ลักษณะต้นเป็นเถาเลื้อยพาดไปตามต้นไม้อื่นๆ	 ในบ้านเราพบได้ท่ัวไป	 นิยมใช้ใบอ่อน 
กินเป็นผักสด	 หรือประกอบเป็นอาหาร	 เรียกว่าสามารถกินเป็นยาโดยท่ีไม่ต้องท�ากรรมวิธีเข้าตัวยาแต่อย่างใด	อีกท้ังยังมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง	 สามารถใช้กินเพื่อบ�ารุงร่างกาย	 และให้คุณค่าทางด้านสมุนไพรในเรื่องของการรักษาโรคเบาหวาน	นอกจากนี้ยังเป็น 
ยาช่วยย่อยขนานเอกขนานหนึ่งเลยทีเดียว	โดยเฉพาะเรื่องการย่อยคาร์โบไฮเดรต	
	 เพราะเป็นพืชที่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้อยมาก	 จึงสามารถใช้เป็นอาหารเสริมส�าหรับเด็กแรกเกิดได้	 อีกทั้งยังเป็นยาช่วยย่อย 
แก้อาการท้องอืดในเด็กได้ดีทีเดียว	 วิธีง่ายๆ	 เพียงแค่ใช้ยอดต�าลึงต้มกับข้าวผสมน�้าซุป	 แล้วปั่นจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน	 จะเสริมด้วย 
เนื้อแอปเปิลเล็กน้อยเพื่อเพิ่มวิตามินและสารอาหารด้วยก็ได้
	 หากถามว่าต�าลงึมดีีในเรือ่งสมนุไพรมากแค่ไหน	คงไม่สามารถตอบได้เสยีทเีดยีวว่ามสีรรพคณุเลศิหร	ูแต่สามารถใช้เป็นสมนุไพร
บ�ารุงร่างกาย	ช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงได้อย่างดีทีเดียว	คือไม่ได้กินเพื่อเป็นยา	แต่กินเพื่อเป็นสมุนไพรบ�ารุงร่างกายนั่นเอง	แต่ก็ใช่ว่า
จะไม่มีสรรพคุณในเรื่องการรักษาเยียวยาเสียทีเดียว	เพราะต�าลึงก็มีดีอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน

 สรรพคุณเด่นของต�ำลึง
	 แกงจืดต�าลึงใส่หมูสับ	 อาหารธรรมดาที่จัดอยู่ในเมนู
อาหารเพือ่สมนุไพร	อาหารง่ายๆ	ทีใ่ห้คณุค่าทางโภชนาการและ
คุณค่าทางด้านสมุนไพรอย่างครบครัน	 แต่โดยมากจะถูกลด
คุณค่าลงไปมาก	 เพราะส่วนใหญ่มักจะใช้เพียงแค่ใบอ่อนของ
ต�าลึงเท่านั้น	เพราะใบแก่ค่อนข้างขมและแข็ง	อีกทั้งเถาต�าลึงที่
ถูกท้ิงไปอย่างไม่ใยดี	 กับเมนูง่ายๆ	 ที่มีเคล็ดลับปรับแต่งเพ่ิม
คณุค่าทางด้านสมนุไพรให้มากเป็นเท่าทวีคณูจากทีค่ณุเคยใช้แต่
ใบอ่อนของต�าลึง	ทีนี้เวลาจะท�าต้มจืดต�าลึง	คุณควรจะใส่ใบแก่
ลงไปด้วย	แต่ใช่ว่าคุณจะต้องกินไปแก่และก้านแข็งๆ	ของต�าลึง
เพราะเราจะเค้นเอาเฉพาะตัวยาออกมาเท่านั้น	 นั่นคือเม่ือคุณ
เด็ดเอาใบอ่อนต�าลึงออกจนหมดแล้ว	ให้คุณแยกเอาใบแก่	และ
ก้านต�าลึงไว้ต่างหาก	 ใบแก่บีบพอช�้า	 ก้านต�าลึงเด็ดเป็นท่อน
ขนาดน้ิวก้อยบบุพอแตก	ลวกด้วยน�า้ร้อนก่อน	๑	น�า้	แล้วห่อด้วย
ผ้าขาวบาง	เพ่ือใส่ลงไปในหม้อต้มจืด	เพยีงเท่านีจ้ากเดิมทีค่ณุค่า
ทางด้านสมนุไพรทีเ่หลอือยูใ่นใบอ่อนไม่มากนกั	กจ็ะมคุีณค่าทาง
ด้านสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นเพราะได้รับการทดแทนจากใบแก่และ
ก้านต�าลึง	 ใบแก่และก้านต�าลึงจะมีเอนไซม์อะไมเลส	 จึงเป็น 
ยาช่วยย่อยได้เป็นอย่างด	ีอกีทัง้ยงัมสีารทีช่่วยลดปรมิาณน�า้ตาล
ในกระแสเลือด	 เหมาะส�าหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน	และคนที่
มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน	เช่น	คนอ้วน	หรือผู้สูงอายุ

	 ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	สมาชกิจะน�าความรูเ้รือ่งต�าลงึ
จากบทความนี้ซ่ึงเป็นสมุนไพรใกล้ตัว	 และใช้ในชีวิตประจ�าวัน
แต่เราไม่ทราบสรรพคุณมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับสรรพคุณและ
ตรงกับโรคภัยไข้เจ็บ	 จะท�าให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโดย 
ไม่ต้องพึ่งสารเคมี
  ด้วยความห่วงใย

ข้อมูล  :  ๑๐๘ สมุนไพรไทย  ส�านักพิมพ์เพื่อนอักษร
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 วิธีเข้ำตัวยำ
 ๑. เป็นยาช่วยย่อย :	ท่านทีป่ระสบปัญหาเรือ่งกระเพาะ
หรือเป็นแผลในกระเพาะอาหาร	 จ�าเป็นต้องหาสมุนไพรที่ช่วย
แบ่งเบาภาระของกระเพาะ	 ใบต�าลึงและเถาต�าลึงมีเอ็นไซม	์
อะไมเลสอยู่มาก	 จะช่วยย่อยอาหารจ�าพวกแป้งได้ดีทีเดียว 
วิธีง่ายๆ	ใช้ใบแก่ต�าลึงประมาณ	๑	ก�ามือ	กับเถาต�าลึงเด็ดเป็น
ท่อนขนาดเท่านิ้วก้อย	 ๑	 ก�ามือ	 โขลกรวมกันจนเป็นเนื้อเดียว	
แล้วใช้ผ้าขาวบางคั้นเอาแต่น�้า	 ผสมน�้าอุ่น	 ๑	 ถ้วยกาแฟ	 กิน 
ก่อนอาหารประมาณ	๕	-	๑๐	นาที			เพื่อเตรียมน�้าย่อย	หรือจะ
ใช้ใบแก่ลวกพอสุก	 กินเป็นผักเคียงพร้อมกับอาหารในแต่ละมื้อ
เลยก็ได้	
 ๒. แก้คัน แก้สัตว์มีพิษกัด หรือแมลงต่อย :	ใช้ใบต�าลึง
แก่	 ๑๐	 -	๒๐	 ใบ	ต�าให้ละเอียด	คั้นเอาแต่น�้าทาบริเวณที่เป็น
ปัญหาบ่อยๆ	จะช่วยให้อาการที่เป็นทุเลา

ช่วยย่อย แก้คัน



	 ปัจจุบันมีการโพสต์เนื้อหาด้วยข้อความหรือ
รูปภาพหม่ินสถาบันฯ	 หรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสม	 อาทิ 
ข้อมูลลามก	 ข้อมูลเท็จ	 ข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย	 เป็นต้น 
ในเว็ปเครือข่ายสังคมออนไลน์	หรือเฟซบุ๊ค	สมาชิก	สอ.ศธ.	
ที่เห็นเนื้อหาดังกล่าว	 กรุณาอย่ากดไลด์	 กดแชร์	 หรือกด 
แสดงความคิดเห็นในเนือ้หาดงักล่าวเดด็ขาด	เพราะเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลในวงกว้างมากขึ้น	 และอาจจะมีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยไม่รู้ตัว	ซึ่งมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	
๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๑	แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 มาตรา	 ๑๔	 แห่งพระราชบัญญัติว ่าด้วยการ 
กระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ผู้ใด
กระท�าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกินห้าปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 (๑)	 น�าเข ้าสู ่ ระบบคอมพิวเตอร ์ 	 ซึ่ งข ้อมูล
คอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน	 หรือข้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความ 
เสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
	 (๒)	 น�าเข ้าสู ่ ระบบคอมพิวเตอร ์ 	 ซึ่ งข ้อมูล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ	 โดยประการที่น่าจะเกิดความ 
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ 
ตื่นตระหนกแก่ประชาชน
	 (๓)	 น� า เข ้ าสู ่ ระบบคอมพิว เตอร ์ซึ่ งข ้อมูล
คอมพิวเตอร์ใดๆ	 อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความม่ันคง 
แห่งราชอาณาจักร	 หรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้าย 
ตามประมวลกฎหมายอาญา

เตือนสมาชิก
สอ.ศธ.

	 (๔)	 เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย 
รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม	(๑)	(๒)	(๓)	หรือ	(๔)
ดังนั้น	 การกดไลด์	 กดแชร์	 และแสดงความคิดเห็นในสื่อ 
สังคมออนไลน์ที่ไม่ผิดกฎหมายต้องด�าเนินการดังนี้
	 	๑.	 การเขียน	 หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ	 ต้อง 
ไม่หมิน่เหม่	หรอืกระทบต่อสถาบนัชาต	ิศาสนา	และพระมหา
กษัตริย์	หรือกระทบต่อความมั่นคง
	 	๒.	 ไม่ใช้ถ้อยค�าหยาบคาย	 ดูหมิ่น	 ส่อเสียด	 ให้
ร้ายผู้อืน่ในทางเสียหาย	หรือสร้างความแตกแยกในสงัคม	กับ
ทั้งไม่มีภาพวิดีโอคลิป	หรือถ้อยค�าลามก	อนาจาร
	 	๓.	 การโพสเรื่องส่วนตัว	และการแสดงความคิด
เห็นต้องใช้ภาษาที่สุภาพ
	 	๔.	 พิจารณาเนื้อหาท่ีจะโพสก่อนเผยแพร่ให้
รอบคอบ	ถึงไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ	หรือปิดคอมเมนต์หาก
จ�าเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
	 	๕.	 การน�าเรื่อง	ภาพ	หรือคลิปวิดีโอ	ที่มิใช่ของ
ตนเองมาลงในบล็อกควรอ้างองิแหล่งทีม่า	และหลีกเลีย่งการ
เผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์

สมาชิกที่ชอบกดไลด์ (Like) กดแชร์ (Share) หรือกดแสดงความคิดเห็น (Comment) พึงระมัดระวัง

วิโรจน์  ใจอารีรอบ
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วนัมหาสงกรานต์
    ปี ๒๕๕๙
วนัมหาสงกรานต์
    ปี ๒๕๕๙
วันมหาสงกรานต์
    ปี ๒๕๕๙

วิมลรัตน์  ต้อยส�าราญ
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จากลักษณะดังกล่าว	 มีการท�านายว่า	 ข้าราชการ 
ชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ	 ถ้าวันพุธ 
เป็นวันเนา	 ข้าวปลาอาหารจะแพง	 แม่หม้ายจะพลัดที่อยู ่
ถ้าวันพุธเป็นวันเถลิงศก	 บรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตจะมี
ความสุขส�าราญ	 ปีนั้นฝนตกบ่ทั่วเมือง	 หัวปีมีมาก	 กลางปี
น้อย	ข้าวในนาจะได้ครึ่งเสียครึ่ง	ของบริโภคจะแพง

คนเกิดวันศุกร์มีเคราะห์	 คนเกิดจันทร์และวันเสาร์ 
มีโชค	 ขณะที่วันเปลี่ยนพุทธศักราชใหม่นั้น	 ปีนี้	 จะตรงกับ 
วันที่	๑๖	เมษายน	เวลา	๐๐	นาฬิกา	๓๔	นาที	๑๒	วินาที 
ปีนี้	 วันเสาร์เป็นธงชัย	วันพุธเป็นอธิบดี	วันศุกร์เป็นอุบาทว์	
วันศุกร์เป็นโลกาวินาศ	ปีนี้	 วันจันทร์เป็นอธิบดีฝน	บันดาล
ให้ฝนตก	๕๐๐	ห่า	ตกในโลกมนษุย์	๕๐	ห่า	ตกในมหาสมุทร	
๑๐๐	 ห่า	 ตกในป่าหิมพานต์	 ๑๕๐	 ห่า	 ตกในเขาจักรวาล 
๒๐๐	ห่า	นาคให้น�้า	๒๐	ตัว	เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ	๖	ชื่อ	
ลาภะ	 ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล	 ๙	 ส่วน	 เสีย	 ๑	 ส่วน	
ธัญญาหาร	ผลาหาร	มัจฉมังษาหาร	จะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์	
ประชาชนทั้งหลายจะเป็นสุขสมบูรณ์แล	 เกณฑ์ธาราธิคุณ 
ตกราศีวาโย	(ลม)	น�้าน้อย

ค่ะ...	 นี่ คือ	 ค�าท�านายนางสงกรานต์ประจ�าปี
พุทธศักราช	๒๕๕๙	ที่มีนามว่า	มณฑาเทวี	ซึ่งจากค�าท�านาย
ว่าปีนี้น�้าน้อย	ก็จะเห็นว่าค่อนข้างสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนัในบ้านเมอืงเราทีก่�าลังประสบปัญหาภัยแล้งคุกคาม	
ตามรายงานข่าวที่ว่า

แดดร้อนเปรี้ยงปร้างกลางเดือนเมษายนเช่นนี้ 
เชื่อเลยค่ะว่า	 สมาชิก	 สอ.ศธ.	 หลายๆ	 คนคงก�าลังตั้งหน้า 
ตัง้ตารอคอยเทศกาลแห่งความสขุอย่าง	“เทศกาลสงกรานต์” 
หรอืประเพณสีงกรานต์	อย่างแน่นอน	เพราะทกุปีทีผ่่านๆ	มา	
นอกจากเราจะได้สาดน�้าคลายร้อนในวันหยุดยาวๆ	 ๓	 วัน 
กันแล้ว	 เทศกาลสงกรานต์นี้ยังเป็นวันนัดพบของคนใน
ครอบครัวที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดน	 ให้กลับมาอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตากัน	อกีทัง้เป็นเทศกาลทีเ่ปรียบเสมอืนวนัปีใหม่ไทย
ให้ชาวไทยได้ร่วมกนัท�าบญุตกับาตร	รดน�า้ด�าหวัผูส้งูอายเุป็น
สิริมงคลให้กับชีวิตตลอดท้ังปี	 และก่อนจะถึงเทศกาลวัน
สงกรานต์ปีนี้	สาร	สอ.ศธ.	ขอน�าเสนอข้อมูลส�าคัญให้เพื่อน
สมาชิกได้รบัทราบกนั...เริม่ด้วยประกาศสงกรานต์	จลุศกัราช	
๑๓๗๘	พุทธศักราช	๒๕๕๙

วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันพุธที่ ๑๓ เมษายน 
เวลา ๒๐ นาฬิกา ๓๖ นาที ๓๖ วินาที 

จันทรคติ	 ตรงกับ	 วันพุธ	 ขึ้น	 ๗	 ค�่า	 เดือนห้า	 (๕) 
ปีวอก

นางสงกรานต์ประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๕๙	มนีามว่า	
“มณฑาเทวี”	ทรงพาหรุดั	ทดัดอกจ�าปา	อาภรณ์แก้วไพฑูรย์	
ภักษาหารนมเนย	 หัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม	 หัตถ์ซ้ายทรง 
ไม้เท้า	 เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร	 (นอนลืมตา)	 มาเหนือหลัง 
คัสพะ	(ลา)	เป็นพาหนะ



“รายงานข่าวแจ้งว่า หน่วยงานรัฐบาล ท้ัง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ  ศูนย ์ป ้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิและส�านกับรหิารจดัการ
น�้าและอุทกวิทยา ได้ออกมาเชิญชวนประชาชนร่วม
รณรงค์หยัดการใช้น�้า หลังจากในปีนี้น�้าในเขื่อนต่างๆ 
มีปริมาณน้อย และคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการใช้น�้า 
ในช่วงหน้าแล้งที่จะถึง”

“แล้งหนักสุดในรอบ ๒๐ ปี จับตา มี.ค. - มิ.ย. 
๑๒๐ วันอันตราย รับมือวิกฤติขาดแคลนน�้าหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ ช้ีสงกรานต์ปีน้ีงดสาดน�้าหันมาประพรมพอเป็น 
พิธี”

“นายกฯ เป็นห่วงเรือ่งปัญหาภยัแล้ง ขอให้ทกุฝ่าย
ใช ้น�้าอย ่างประหยัดและปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ 
เจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุม 
การจ่ายน�้าของการประปา ทั้งนี้ รัฐบาลเริ่มรณรงค์ให ้
คนไทยประหยัดน�้าอย่างจริงจัง และเชิญชวนประชาชน 
ใช้การรดน�้าด�าหัวแทนการเล่นสาดน�้าในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ท่ีก�าลังจะมาถึงเพื่อลดปริมาณการใช้น�้าและ
สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม”

จากข่าวสารการรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุก 
ภาคส่วนให้ใช้น�า้อย่างประหยดั	ออกเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ทุกช่องทางสื่ออย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 อีกทั้งค�าขวัญ	
“สงกรานต์แบบไทยใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า”	 ที่กระทรวง
วัฒนธรรมคิดข้ึนเพ่ือเตือนใจพ่ีน้องชาวไทยท่ัวประเทศ 
ให้เล่นสงกรานต์กันอย่างประหยัดน�้าในปีนี้	 ผู้เขียนรู้สึก
ตระหนกถามตัวเองหลายคร้ังว่า...	 วิกฤตภัยแล้งเกิดขึ้น 
ในประเทศไทยเราจริงจังแล้วหรือ	 แล้วคนไทยจะรับมือ 
กันอย่างไร	 โดยเฉพาะวิกฤติขาดแคลนน�้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ในขณะนี้	ซึ่งก็ต้องร่วมมือกันต่อไป

สาร สอ.ศธ. ฉบับนี้ ขอเชิญชวน 
พวกเราชาว สอ.ศธ. สนองนโยบายรัฐบาล 
ช่วยกันประหยัดน�้าสืบสานวัฒนธรรมไทย 
ที่ดีงาม ด้วยการรดน�้าด�าหัว หรือท�ากิจกรรม
ดีๆ แทนการเล่นสาดน�้าในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ที่ก�าลังจะมาถึงเพื่อลดปริมาณ 
การใช้น�้า สาร สอ.ศธ. ขอขอบคุณสมาชิก 
ทกุท่านในความร่วมมือ มีความสขุสนกุสนาน
อย่างพอเพียง และความเป็นสิริมงคลจงเกิด
แก ่ทุกท ่านตลอดป ีใหม ่ไทย ๒๕๕๙ นี ้
ด้วยเทอญ
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สวัสดีครับท่านสมาชิก...
	 พบกันเช่นเคยในสาร	สอ.ศธ.	ฉบับเดือนมกราคม	-	เมษายน	
๒๕๕๙	 ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 เมื่อวันท่ี 
๑๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 ที่ผ่านมานั้นกระผมขอกราบขอบพระคุณ
สมาชิกทุกคน	 ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมใหญ่กันอย่าง
พร้อมเพรียงกัน	 ท�าให้การด�าเนินงานในวันน้ันเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย	 บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง	
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะให้ความร่วมมือเหมือน 
เฉกเช่นนี้ต่อๆ	ไป	ในรอบปีที่ผ่านมา	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม	ประสบภัยทางธรรมชาติ	การให้ทุนการศึกษา
บตุรสมาชกิ	และบรจิาคเพือ่การกศุลกบัหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ	
อย่างต่อเน่ืองที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมและกับสมาชิกในหลาย
โครงการ	 สิ่งที่น่าพอใจที่	 สอ.ศธ.	 สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตรา 
ร้อยละ	๕.๒๕	และเงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ	๑๘	หากในวันดังกล่าว
มีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์	 ขาดตก
บกพร่องประการใด	ต้องขออภัย	ณ	ที่นี้ด้วย	
	 เน่ืองจากคณะกรรมการด�าเนนิการ	ผูจ้ดัการ	และฝ่ายจดัการ
ได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 ทั้งจากความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ	 สอ.ศธ.	
เพราะในความเป็นจรงิของธรุกจิสถาบนัการเงินปัจจุบนัมกีารแข่งขนั
กันสูงมากในธนาคารพาณิชย์หลายๆ	 แห่งรวมถึงผู้ให้บริการท่ีไม่ใช่
สถาบันการเงนิ	(Non-bank)	ด้วย	จงึมกัมอีตัราดอกเบีย้แตกต่างกัน
รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยของโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกัน	 ส�าหรับ 
การฝากเงนิกบั	สอ.ศธ.	ท่านสมาชกิจะได้รับผลตอบแทนทีเ่หมาะสม
และดอกเบีย้ทีไ่ม่ต้องเสยีภาษอีีกด้วย	สอ.ศธ.	ยดึหลกัการด�าเนนิงาน
ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	โดยปฏบิติัตามกฎ	ระเบยีบของกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มาโดยตลอด	 โดยไม่ได้น�าเงินไปลงทุนที่ไม่ถูกต้องและมีความเสี่ยง 
ท่ีก่อให้เกดิความเสียหายต่อสหกรณ์ของเรา	เช่น	แชร์ล๊อตเตอรี	่หรอื
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน	 จ�ากัด	 เป็นต้น	 อีกทั้งมุ่งเน้นตาม 
หลักการของสหกรณ์ในการให้ความเอื้ออาทรต่อชุมชน	และมุ่งเน้น
การด�าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายท่ี
มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบด้วย	 ท�าให้สหกรณ์ของเราเจริญ
ก้าวหน้าขึ้นมาก	 ได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิกและได้รับ 
การยกย่องจากขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆ	ทั่วประเทศ	
ส�าหรับข่าวดีขอรายงานให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมดังนี้

	 	 เรื่องท่ีแรก	 สอ.ศธ.	 เปิด
โครงการกู ้เงินสามัญเพื่อการศึกษาเพื่อแก้
ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนบุตรสมาชิก	
ส�าหรับสมาชิกที่ช�าระหนี้เงินกู้สามัญมาแล้ว	๓	งวด	สามารถยื่นกู้
ได้ตั้งแต่บัดนี้	ถึง	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๙
	 	 เรือ่งท่ีสอง	ท่านสมาชิกได้ท�าหนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์
หรือยัง	?	เพื่อความสะดวกและเรียบร้อยขอให้ท่านได้จัดท�าหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์เป็นการแสดงเจตนามอบทรัพย์สินที่มีอยู่ใน 
สหกรณ์ฯ	ให้แก่ทายาท	หรอืบคุคลทีแ่จ้งไว้ต่อสหกรณ์ในวันและเวลา
ท�าการ	สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
จากเว็บไซต์	www.moecoop.com
											 	 เรือ่งท่ีสาม	สอ.ศธ.	 ขอเชิญชวนสมาชิกฝากเงนิประเภท
ออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ	 และฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์	 ๒ 
ท่านสมาชกิสบายใจได้ส�าหรบัการออมเงนิไว้กบัสหกรณ์นัน้	ท่านจะ
ได้รับผลตอบแทนสูงที่เป็นธรรม	และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก	
	 	 ในฉบับนี้	 กระผมขอฝากเคล็ดท่ีไม่ลับอีกประการหนึ่ง 
นัน่คือ	วธิเีกบ็เงนิแสนเงนิล้าน...	เมือ่ท่านท�างานหาเงนิมาได้แล้วกต้็อง 
รู้จักเก็บเงิน	ไม่ควรปล่อยให้เงินไหลออกไปได้ง่ายๆ	กระผมแนะน�า
ให้ท่านเก็บก่อนใช้อย่างสม�่าเสมอทุกเดือนอย่างน้อย	 ร้อยละ	 ๒๐	
ของรายได้ในแต่ละเดือน	สมมุติท่านได้เงินมา	๒๐,๐๐๐	บาท	ก็ให้
เกบ็ก่อนเลย	๔,๐๐๐	บาท	ในรปูทนุเรอืนหุน้สิน้ปีจะได้รบัเงนิปันผล
ประมาณ	ร้อยละ	๕.๒๕	วิธีนี้จะช่วยให้เรามีวินัยในการเก็บเงินและ
มีเงินเก็บทุกเดือนอย่างที่ตั้งใจ	หลายคนพอได้เงินมาก็ดีใจรีบใช้เลย
ทันที	มีเหลือเท่าไรค่อยเก็บ	และสุดท้ายก็มักจะไม่มีเงินเหลือให้เก็บ
ทกุทไีป	ดงันัน้ลองเปลีย่นพฤตกิรรมมาเกบ็ก่อนวางแผนใช้ดนูะครบั	
รับรองได้ผลแน่นอน	๑,๐๐๐	เปอร์เซ็นต์
	 	 สดุท้ายนี	้ในโอกาสวนัสงกรานต์	ซ่ึงเป็นวนัข้ึนปีใหม่ชาวไทย	
สอ.ศธ.	 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั่วสากล	
อวยพรให้สมาชกิและครอบครัวประสบแต่ความสขุ	ความเจรญิ	และ
ขอให้พวกเราสมาชิกทุกท่านโปรดได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
สหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนตลอดไป

 ขอให้ทุกท่านโชคดี
      

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง
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นายจรูญ  ชูลาภ
ประธานกรรมการ

 นายวิโรจน์  ใจอารีรอบ
กรรมการ

นายยศพล  เวณุโกเศศ
กรรมการ

นายพยงค์  สีเหลือง
กรรมการ

ผศ.อรทัย  รัตนานนท์
กรรมการ

 นายไพบูลย์  เสียงก้อง
ที่ปรึกษา

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
ที่ปรึกษา

นายปราโมทย์  สรวมนาม
ที่ปรึกษา

 นายเมธา  อุทัยพยัคฆ์
กรรมการ

นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง
รองประธานกรรมการ	คนที่	๑

นายพูลลาภ  อินทรนัฏ
รองประธานกรรมการ	คนที่	๓

นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

นายอนุทิน  ค�าคม
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์
กรรมการ

นางสมลักษณ์  ปิ่นกร
กรรมการ

นายปัญญา  สุพรรณพิทักษ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายพีระวิทย์  กล�่าค�า
กรรมการ

ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์
รองประธานกรรมการ	คนที่	๒

ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายทรงธรรม  กาญจนพิบูลย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที ่๓๖

นางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์
กรรมการ
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