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ช่วยออมช่วยประหยัด  ด้วยซื่อสัตย์และโปร่งใส  สามัคคีมีน้ำ ใจ  ยึดมั่นใน สอ.ศธ.

ปีที่  ๓๘   ฉบับที่  ๓   เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๕๘



	 สารประธานกรรมการ	 ๑

 ความสัมพันธ์ระหว่าง

 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	กับ

	 สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 ๒-๓

 ห่วงใยสมาชิก	:	 ๔-๕

	 ให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

 บอกกล่าวเล่าความ		 ๖-๗

 ช่วงหนาว...ท่องเที่ยวอินเดีย	 ๘-๙

 สมาชิกมอง	สอ.ศธ.	 ๑๐-๑๑

	สรรพคุณเครื่องเทศและสมุนไพรไทย	:	 ๑๒

	 พริกขี้หนู

 ผู้จัดการพบสมาชิก

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

ส า ร บั ญ

เจ้าของ  :  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
ที่ปรึกษา  :  จรูญ  ชูลาภ   พูลลาภ  อินทรนัฏ   เอนก  ศรีสำาราญรุ่งเรือง
บรรณาธิการ  :  ไพเลิศ  สุมานนท์
กองบรรณาธิการ  :  อนุทิน  คำาคม   ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์     
 วิมลรัตน์  ต้อยสำาราญ   ฉันทนิช  อัศวนนท์ 
 พยงค์  สีเหลือง   ยศพล  เวณุโกเศศ
รูปเล่ม  :  อรุณ  เที่ยงธรรม   สุภกร  ชาญศิริวิริยกุล     

ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์

กราบสวัสดีทา่นสมาชิก สอ.ศธ. ทีเ่คารพรักทุกทา่นครับ

 ส�าหรับสาร สอ.ศธ. ฉบับนี ้เป็นฉบับที ่๓ แลว้ครับ  
อีกไมน่านก็จะสิน้ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ก�าลังยา่งเขา้มา  
 สาร สอ.ศธ. ฉบับนีข้อสง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรับปีใหม่

 ดว้ยคอลมัภ์ตอ่ไปนีค้รับ ความสัมพนัธร์ะหวา่งสมเดจ็เจ้าพระยา
บรมมหาศรสุีรยิวงศก์บัสมเด็จกรมพระราชวงับวรสถานมงคล,  
สรรพคุณเครื่องเทศและสมุนไพรไทย (พริกขีห้นู), ห่วงใย
สมาชิก : ให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอยา่งมีความสุข, บอกกลา่ว
เลา่ความ, สมาชิกมอง สอ.ศธ. และ ช่วงหนาว...ทอ่งเทีย่ว
อินเดีย นมัสการพระมหาเจดียพ์ุทธคยาหนึ่งในสีส่ังเวชนีย
สถาน
 คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์ โดยคณะกรรมการ
ด�าเนนิการของ สอ.ศธ. หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่สาร สอ.ศธ. ทัง้ ๓ 
ฉบับ คงจะเป็นประโยชนส์�าหรับทา่นสมาชิกทุกทา่นครับ

  กราบสวัสดีครับ

  
  ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท์
  ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

แถลง
บรรณาธิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
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



ส า ร
ประธานกรรมการ

 สวัสดีครับทา่นสมาชิก สาร สอ.ศธ. ฉบับนีเ้ป็นฉบับสุดทา้ย
ของปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การด�าเนินงานสหกรณเ์รายังคง 
มุง่เนน้ทีจ่ะช่วยเหลือเกื้อกูลและน�าสิง่ดีๆ มาสูส่มาชิกตามหลักการ
สหกรณ ์อุดมการณข์องสหกรณ ์ดว้ยความมุง่มัน่และตัง้ใจของ

 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที ่๓๕ ทีป่รึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ  
ผูจ้ดัการ และเจ้าหนา้ที ่น�าพาให้สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการกระทรวง
ศกึษาธกิาร จ�ากดั ไดร้บัเกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรต ิประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๓ ประเภท ไดแ้ก่
 ● สหกรณด์ีเดน่ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี 
๒๕๕๗/๒๕๕๘ ประเภท สหกรณอ์อมทรัพย์
 ● สหกรณท์ีม่ีความเขม้แข็งโดยผา่นการประเมินตามเกณฑ์
ดีเดน่แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๘
 ● ผา่นเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐาน ประจ�าปี ๒๕๕๘ ในระดบั 
"ดีเลิศ"
 โดยเมื่อวันที ่๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ในฐานะตัวแทนของ 
พวกเรา ผมและผูจ้ดัการไดเ้ขา้ร่วมพธิรีบัมอบเกยีรตบัิตรเชดิชเูกยีรติ
สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก นายโอภาส  
กลัน่บุศย ์อธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ ์ณ อาคารฝึกอบรมสว่นกลาง 
ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ์กรุงเทพมหานคร 
ผมจงึขอให้สมาชกิทกุทา่นไดร่้วมยนิดกัีบความส�าเรจ็ดงักล่าว เนื่องจาก
ทุกทา่นมีสว่นส�าคัญกับรางวัลทีเ่ราไดร้ับในครัง้นี้
 ทา้ยนี ้เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม ่(สากล) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผมขอ

อาราธนาสิง่ศักดิส์ิทธิท์ัว่สากลทีท่า่นเคารพ ไดโ้ปรดอภิบาล
คุม้ครองให้ทา่นและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจรญิ 
สุขภาพแข็งแรง สมหวังในสิง่ทีพ่ึงปรารถนาทุกประการ 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทา่นทีใ่ห้ความสนใจร่วมมือและ
สนับสนุนกิจการ สอ.ศธ. ของพวกเราดว้ยดีตลอดมา

  
  
  (นายจรูญ  ชูลาภ)
  ประธานกรรมการ
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ผศ.ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์*

สภาพการณ์ทางการเมืองในแผ่นดินพระบาท-
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รชักาลที	่๔		ขนุนางตระกลู
บุนนาคถือได้ว่ามีบทบาทมากกว่าขุนนางในตระกูลอื่นๆ	 
ที่รับราชการในช่วงเวลานั้น		อีกทั้งยังมีบทบาทมากกว่า
เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในพระราชวงศ	์	 
ส่งผลให้กลุ่มอ�านาจทางการเมืองต่างๆ	ที่ไม่ใช่ตระกูล
บุนนาค		จึงมีความเคลือบแคลงระแวงในอ�านาจของ
ขุนนางตระกูลบุนนาค		โดยเฉพาะขุนนางผู้ที่มีบทบาท
อย่าง	 เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)๑	อาจ 
คิดก่อการกบฏและยึดอ�านาจการปกครองได้	 	แม้แต่	 
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว		ที่ทรงมีต�าแหน่ง
ทางการเมืองเป็นอันดับ	๒	รองจากพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๔)		และทรงมีพระราช
อ�านาจการบังคับบัญชาในฐานะ	กรมพระราชวังบวร-

สถานมงคล (วังหน้า)	ก็ยังทรงระแวงเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	เห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสะสม
ศาสตราวธุจ�านวนมาก		และเตรยีมความพร้อมทางทหารในสงักดัของพระองค์อยูต่ลอดเวลา	ในขณะเดยีวกนัเจ้าพระยาศรสีรุยิวงศ์	(ช่วง	บนุนาค)	
มอี�านาจการบงัคบับญัชาเหล่าทหารทัง้ปวงด้วยมตี�าแหน่งทีส่มหุพระกลาโหม	อีกทั้งเป็นผู้อ�านวยการในการต่อเรือปืนที่เรียกว่าเรือ	“กันโบต”	
ขึ้น	๔	ล�า	ได้แก่	 เรือปราบหมู่ปรปักษ์	 เรือหาญหักศัตรู	 
เรือต่อสู้ไพรีรณ	และเรอืประจญัปัจจนกึ	และต่อเรอืกลไฟ	
ซึ่งได ้แก ่	 เรืออรรคราชวรเดช	 และ	 เรือเขจรชลคดี 
แสดงให้เห็นถงึศกัยภาพในอ�านาจการทหารของทัง้	๒	ฝ่าย	
ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จ 
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	
บุนนาค)		ในลักษณะการเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองและ
ทางการทหารท่ีมีความระแวงและระวังกันอยู่ในยุคสมัย
รัชกาลที่	๔

ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ี	๒	 
ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	(รชักาลที	่๕)		
น�ามาซึง่ความขดัแย้ง	ระหว่างวังหน้าและวังหลวงขึ้น	ซึ่ง
แสดงถงึพระราชประสงค์ในการดงึพระราชอ�านาจกลบัคนื	
และคร้ังทีส่�าคญัท่ีสดุคอืกรณ	ี	“วิกฤตการณ์วังหน้า”

*  คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑  ตำาแหน่งที่ท่านครองอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) 

ความสัมพันธ์ ระหว่าง
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค)
กับ   สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล  (วังหน้า)

สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
(วังหน้า)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
"กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)"

เรื่องน
่ารู้
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จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ทอดพระเนตรในต่างประเทศ	ช่วงปี	พ.ศ.	๒๔๑๕	พระองค์จึงมี
แนวทางที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสยามในหลายเรื่อง	หากแต่ไม่ได้รับ
การสนบัสนนุจากเหล่าเสนาบด	ีขนุนางชัน้ผูใ้หญ่	ซึง่ต้องปกป้องรกัษา
ผลประโยชน์ของตนหรือของกลุ่มตนไว้	 	ในทางกลับกันแนวทาง				
การปฏิรูปของพระองค์กลับได้รับการสนับสนุนจากขุนนางรุ่นใหม	่	
ประกอบกับความคิดเห็นทางการเมืองในด้านการปฏิรูปที่ขัดแย้งกัน
ภายในตระกูลบุนนาค	และการพ้นจากต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการ		 
ของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์		(ช่วง		บุนนาค)	ในปี	พ.ศ.	๒๔๑๖	ส่งผล
ให้ฐานอ�านาจทางการเมืองของตระกูลบุนนาคอ่อนลง	

ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 
ไม่ทรงโปรดสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ	(วังหน้า)	เพราะ
พระองค์ทรงเหน็ว่าการได้มาซึง่ต�าแหน่งนีข้ดัจากโบราณราชประเพณี
ที่มีมาแต่เดิมและเหตุผลทางการเมืองอื่นๆ	 ในเวลาน้ัน	ทรงมี 

๒  ตำาแหน่งนี้ได้รับภายหลังพ้นจากการเป็นผู้สำาเร็จราชการแผ่นดิน

 เอกสารอ้างอิง

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, กษัตริย์วังหน้า พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :  
 ส�านักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊ค. ๒๕๕๖
ด�ารงราชานภุาพ. สมเดจ็ฯ กรมพระยา. ต�านานวงัหน้า. พมิพ์ครัง้ที ่๘. กรงุเทพมหานคร : ส�านกัพมิพ์แสงดาว. ๒๕๕๓
ด�ารงราชานุภาพ. สมเด็จฯ กรมพระยา. พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๕. พิมพ์คร้ังที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 
 ส�านักพิมพ์มติชน. ๒๕๕๕
ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม. ศรีสุริยวงศ์ (ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์เมื่อก่อนเป็นผู้ส�าเร็จราชการ  
 และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เม่ือเป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน ในตอนต้นรัชกาลที่ ๕).
 พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ�ากัด. ๒๕๕๗

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5)

แนวความคิดที่จะถอดวังหน้าพระองค์นี้	แล้วโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้
พระอนชุาร่วมพระมารดาเดยีวกนัทรงด�ารงพระอสิรยิยศวงัหน้าแทน	
หรือยุบเลิกพระอิสริยยศวังหน้า	แต่วังหน้าพระองค์นี้ค่อนข้าง 
เก็บพระองค์	ไม่ทรงยุ่งเกี่ยวกับใครและทรงระมัดระวังพระองค ์
เป็นอย่างมาก	

เหตุการณ์ไฟไหม้ในเขตพระบรมมหาราชวังที่อยู ่ติดกับ 
เขตพระต�าหนักของวังหน้า	ตามโบราณราชประเพณี	เป็นหน้าที่ของ
วังหน้าที่ต้องดับไฟ	หากแต่สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
(วังหน้า)	ทรงประชวรด้วยโรคไขข้อ	(rhumatisme)	ท�าให้เสด็จ 
พระด�าเนินไม่สะดวกจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรยามของวังหน้า	
ต้องไปดบัเพลิง	เมือ่เพลิงสงบลงมผู้ีคอยสบโอกาสจะกล่าวโทษวงัหน้า
ว่า	สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ	(วังหน้า)	ทรงส่งทหารมา 
เพือ่ยดึวงัหลวงและเพือ่จบัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	
และได้เห็นว่าทรงเสด็จฯ	ตรวจการณ์รอบพระบรมมหาราชวัง 
บนหลังม้า	ทั้งๆ	ที่พระองค์ทรงขยับเขยื้อนร่างกายได้ไม่เต็มที่	
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้	สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ	์
(ช่วง	บุนนาค)๒	กลับพระนครเพื่อไกล่เกล่ียความขัดแย้งในเร่ือง 
ดังกล่าว

ซึง่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมอบหมาย
ให้สมเด็จเจ้าพระยาฯ	และเสนาบดีช้ันผู้ใหญ่	เป็นผู้แทนพระองค	์ 
ในการเจรจาไกล่เกลีย่ข้อขดัแย้ง		เพือ่ให้วงัหน้าทรงสละพระอิสรยิยศ
ทั้งปวง	คงไว้แต่เบี้ยหวัดและความเป็น	"พระองค์เจ้า"	ของวังหน้า	 
การเจรจาประสบผลส�าเร็จซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่า	ความสัมพันธ์
ระหว่างสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง		บุนนาค)	กับ 
วังหน้ามีนัยส�าคัญแฝงอยู ่และเมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 
ศรีสุริยวงศ์	(ช่วง		บุนนาค)	ถึงแก่พิราลัยในปี	พ.ศ.	๒๔๒๕	สมเด็จ
กรมพระราขวังบวรวิไชยชาญ	(วังหน้า)	แทบจะไม่มีบทบาทหรือ 
ส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินจนกระทั่งเสด็จทิวงคต	เมื่อ 
วนัท่ี	๒๘	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๔๒๘		และทรงเป็นวงัหน้าพระองค์สดุท้าย
ของราชจักรีวงศ์และประวัติศาสตร์ไทย

ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๕๘
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ห่วงใยสมาชิก

ใช้ชีวิต
หลังเกษียณ
อ ย่ า ง
มีความสุข

 	 ๓๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	ที่ผ่านมาถือว่า
เป็นวันส้ินปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ของระบบ
ราชการไทย	และยังมีผลท�าให้พี่ๆ	สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	
ของเรา	ท่ีเกดิ	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗	-	๓๐	กนัยายน	
พ.ศ.	๒๔๙๘	เกษยีณอายรุาชการไป	คงจะต้องท�าการ	
ปรับตัวและเตรียมตัว	หรือถึงขั้นต้องวางแผนการ
ด�ารงชีวติหลังเกษียณกนัเลยนะครบั	ด้วยความเป็น
ห่วงเป็นใยพี่ๆ 	สมาชกิของเราทีเ่กษยีณไปหลายปีแล้ว	
หรือที่จะเพิ่งเกษียณไปหมาดๆ	เมื่อ	๓๐	กันยายน	
พ.ศ.	๒๕๕๘	ที่ผ่านนี้เอง	ผมขอน�าเสนอแนวทาง 
การใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขว่าควรจะ 
ท�าอย่างไร

	 ชีวิตอายุหลัง	๖๐	ปี	น่าจะเป็นวัย

ที่มีความสุข	เพราะเป็นการปลดเปล้ืองภารกิจ	

และความรบัผิดชอบอนัหนกัอึง้ออกจากบ่า	แต่

โดยแท้จริงแล้วผู้เกษียณอายุ	จ�านวนไม่น้อยที่

ต้องออกจากสงัคม	ออกจากสิง่แวดล้อมท่ีคุน้ชิน 

มาหลายสิบปี	 ไม่ว ่าจะเป็นสถานท่ีท�างาน 

เพ่ือนฝูง	ฯลฯ	อาจจะเกิดความเหงา	เศร้าซึม	

รู้สึกตัวเองไร้ค่าหรือไม่ได้รับการยอมรับเหมือน 

อย่างเคย	หรอืบางคนเกิดเสยีดายอ�านาจ	ความ

สะดวกสบายที่เคยได้รับ	จนเกิดปัญหาทาง

สุขภาพทั้งกายและใจ	กลายเป็นคนขาดความ

สุข	หรืออายุส้ันได้ในที่สุด	การเกษียณเป็น

วิกฤตการณ์อย่างหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคน

ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้	ดังนั้น	การวางแผนชีวิต

ในวัยหลังเกษียณจึงมีความจ�าเป็นและมีความ

ส�าคัญ	การวางแผนที่ดีจะเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่มี

ความสุข	มีอายุยาวนานอย่างมีคุณภาพ	และ

ท�าให้ประสบความส�าเรจ็อย่างสงูสดุ	เมือ่คนเรา

เกษียณแล้ว	ถือเป็นโอกาสใหม่อีกครั้งที่จะได้

เปลี่ยนบทบาทของชีวิต	หรือเริ่มชีวิตใหม่ตาม

ที่ตนปรารถนาได้

	 กล่าวกันว่า	อันตราย	๓	ประการของผู้เกษียณอายุ	คือ	ความ

กลัวปัญหาความเสื่อมโทรมใน	๓	ด้าน	คือ		๑.	ด้านสุขภาพอนามัย	

๒.	ด้านสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ		๓.	ด้านสังคม	เราควรเตรียมตัว

ดังนี้

	 ๑.	ด้านสุขภาพ	

	 	 ด้านสุขภาพนั้นนับว่ามีความส�าคัญต่อคนวัยเกษียณ

เป็นอย่างมาก	คนวัยเกษียณควรดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง

สม�า่เสมอ	มสุีขลกัษณะประจ�าตนทีด่	ีเข้ารบัการรกัษาตวัเม่ือเจบ็ปวย	

มีกิจกรรมท�างานตลอดเวลาจะ	ท�าให้ชีวิตมีความยืนยาวข้ึน	เพราะ

กิจกรรมท�าให้มีความสุข

	 	 การออกก�าลังกายก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความ

สามารถและความสมบรูณ์ให้กบัผูเ้กษยีณ	กระตุน้ให้มกีารเคลือ่นไหว	

ออกแรงใช้พลังงาน	ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย	

แต่ส�าคัญกคื็อการออกก�าลงักาย	ตามความสามารถของตนการด�ารง

ชวีติของคนวยัเกษยีณ	นอกจากทีก่ล่าวมาแล้ว	จะต้องพยายามพฒันา

ความรู้ในเรื่องต่างๆ	ในชีวิตประจ�าวันตลอดเวลา	ไม่ว่าจะเป็นการ	

อ่านหนงัสอื	การดโูทรทัศน์	การตดิตามสถานการณ์ข่าวสาร	ต่างๆ	เป็นวิ

ทยากรบรรยายในหน่วยงานต่างๆ	จะท�าให้มคีวามรูท้ีท่นัสมยั	รูส้ภาพ

ของสงัคม	สิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ท�าให้สามารถจดัการกบัชวีติ

ในบั้นปลายได้อย่างมีความสุข	

	 	 นอกจากสุขภาพทางกายแล้ว	จะต้องให้ความส�าคัญ 

กับสุขภาพจิตด้วย	ต้องสร้างความตระหนักถึง	ความรู้สึกใกล้ชิด 

สนทิสนมกบับคุคลในครอบครวั	เพือ่นๆ	หรอืกลุม่คนในสงัคมของตน 

ยศพล  เวณุโกเศศ
 	 ๓๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	ที่ผ่านมาถือว่า
เป็นวันส้ินปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ของระบบ
ราชการไทย	และยังมีผลท�าให้พี่ๆ	สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	
ของเรา	ท่ีเกดิ	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗	-	๓๐	กันยายน	
พ.ศ.	๒๔๙๘	เกษยีณอายรุาชการไป	คงจะต้องท�าการ	
ปรับตัวและเตรียมตัว	หรือถึงขั้นต้องวางแผนการ
ด�ารงชีวติหลังเกษียณกนัเลยนะครบั	ด้วยความเป็น
ห่วงเป็นใยพี่ๆ 	สมาชกิของเราทีเ่กษยีณไปหลายปีแล้ว	
หรือที่จะเพิ่งเกษียณไปหมาดๆ	เมื่อ	๓๐	กันยายน	
พ.ศ.	๒๕๕๘	ที่ผ่านนี้เอง	ผมขอน�าเสนอแนวทาง 
การใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขว่าควรจะ 
ท�าอย่างไร

ใช้ชีวิต
หลังเกษียณ
อ ย่ า ง
มีความสุข
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การช่วยเหลือคนในกลุ่ม	ท�าให้คลายเหงา	ไม่ต้องอยู ่

โดดเดี่ยว	ท�าให้สุขภาพจิตดีขึ้น	การดูแลครอบครัวทาง 

ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมก็มีความส�าคัญกับคน	วัยเกษียณ	

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่พักอาศัย	อาหาร	น�้าดื่ม	น�้าใช้ 

และขยะมูลฝอย	การสร้างสุขภาพจิตให้ปลอดโปร่ง	มอง

โลกในแง่ดีย่อมน�าความสุขมาให้ผู้ที่เกษียณอายุ		  

	 ๒.	ด้านเศรษฐกิจ	(ค่าใช้จ่าย)	

	 	 ด้านเศรษฐกิจหรือค่าใช้จ่ายนับว่ามีความ

ส�าคญัไม่น้อย	เพราะหากว่าเรามีรายได้ทีล่ดลง	แต่รายจ่าย	

ยงัคงทีห่รอือาจมีมากกว่าเดมิ	เราไม่มีการเตรยีมการไว้ให้ดี

ก็อาจจะเกดิความเดอืดร้อนร�าคาญพาลไปกระทบถงึเรือ่ง	

อื่นๆ	ไปด้วย	ตัวอย่างเช่น	เงินเดือนรายได้ก่อนเกษียณ	

๕๐,๐๐๐	บาท	เม่ือเกษยีณวนัท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	แล้ว

สมมตมีิอายรุาชการ	๓๐	ปี	ถ้าคดิบ�านาญระบบเดมิทีไ่ม่ใช่	

กบข.	จะเหลือเงินเดือนบ�านาญประมาณ	๓๐,๐๐๐	บาท	

แต่ถ ้าคิดแบบ	กบข.	จะเหลือเงินบ�านาญรายเดือน

ประมาณ	๒๔,๐๐๐	บาท	จะเห็นว่า	เงินเดือนเราหายไป

ร้อยละ	๔๐	ถึง	๕๐	กว่า	ดังนั้นเราจะต้องมีการวางแผน

การใช้เงินไว้ล่วงหน้า	ดูรายรับรายจ่ายให้สมดุลกัน	รู้จัก

ท�าบัญชคีวบคมุรายจ่าย	ให้อยูใ่นวงเงนิทีก่�าหนด	ต้องรูจ้กั

ประหยัด	ไม่ฟุมเฟอยหรือจ่ายสิ่งของที่ไม่จ�าเป็น	เช่น	

เสื้อผ้า	เครื่องส�าอาง	อาหารบางชนิด	เหล้า	บุหรี่	หรือการ

เที่ยวสถานเริงรมย์	เป็นต้น	หากมีภาระครอบครัว	เช่น	

ต้องส่งเสียลูกที่ยังเล็ก	ต้องผ่อนบ้าน	ต้องผ่อนรถ	ส่งหนี้

สหกรณ์ฯ	หุ้นสหกรณ์รายเดือน	ควรมีการวางแผนการ

ใช้เงินให้เกิดความสมดุลก่อนวัยเกษียณ	เพื่อมิให้เกิด

ความเครียดจนกลายเป็นปัญหาครอบครัวภายหลัง	

	 ๓.	ด้านสังคม	

	 	 ผู้เกษียณอายุไม่ควรแยกตัวออกจาก

สงัคม	หรอืเกบ็ตวัเงยีบอยูแ่ต่ในบ้าน	ควรออกไป

คบหาสมาคมกับเพื่อนฝูง	และนัดสังสรรค์กัน

บ้าง	เพ่ือให้ชีวติสดช่ืน	ไม่เหีย่วเฉา	บางคร้ังอาจ

จะต้องหางานอดเิรกท�า	หรอืเคยฝันว่าอยากท�า

อะไรแล้วยงัไม่ได้ท�าก็น�ากลบัมาฟนฟมูาท�าใหม่	

เช่น	อยากหัดเต้นร�า	ก็เต้นร�า	อยากเรียน

คอมพิวเตอร์ก็ไปเรียนเพ่ิมเติม	อยากศึกษา

วิชาโหราศาสตร์	ก็ไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติม 

จะได้มีงานท�ามีเพื่อนฝูง	หรือท�าธุรกิจที่ไม ่

หวือหวาเกินก�าลังตัวเอง	การด�ารงชีวิตกับ 

ครอบครวักส็�าคญั	ต้องสามารถด�ารงชวีิตร่วมกบัคนอืน่ได้	

โดยเฉพาะคนหนุ ่มสาว	อย่าท�าตัวเป็นผู ้ ย่ิงใหญ่ใน

ครอบครัวหรือหมู่คณะ	อย่าชอบยุ่งกับคนอื่น	ถ้าไม่ได้รับ

การขอร้อง	อย่าใช้ความแก่เป็นข้ออ้างท่ีจะรับสิทธิพิเศษ	

อย่าพูดมาก	อย่าพล่ามแต่อดีต	อย่าเรียกร้องความสนใจ

ตลอดเวลา	อย่าจู้จี้ขี้บ่น	การปฏิบัติตนในวัยเกษียณนั้น	

ควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับคู่ครองและครอบครัว

ตนเอง	ควรประพฤติปฏิบติัตนเป็นตัวอย่างทีดี่ในครอบครวั	

ควรตั้งตนอยู่ในความถูกต้อง	มีศีล	มีธรรม	ควรให้ผู้อื่น

ให้ความเคารพด้วยความสนิทใจ

	 การด�ารงชีวิตในวัยเกษียณ	จ�าต้องมีการวางแผน	

คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนในอนาคต	และไม่ได้ตั้งจุด 

มุง่หมายทีจ่ะท�าอะไรให้ส�าเรจ็	แต่มุง่จะด�าเนนิชวีติไปวนัๆ	

ต้องการพักผ่อน	และบุตรหลานไม่ต้องการให้ท�างาน	แต ่

การด�ารงชีวิตในบั้นปลายเช่นนี้ต้องมีความเพลิดเพลินมี

กจิกรรมร่วมกบัสงัคมตามสภาพของร่างกาย	การวางแผน

จึงเป็นเรื่องส�าคัญ	ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางด้าน 

การเงนิ	การวางแผนด้านสุขภาพทัง้ทางร่างกายและจติใจ	

การวางแผนการท่องเที่ยว	หรือการวางแผนด้านอื่นๆ 

นบัว่ามคีวามส�าคญัต่อการด�ารงชวีติของคนในวยัเกษยีณ

ทั้งสิ้น	คนที่วางแผนชีวิตหลังเกษียณไว้อย่างรอบคอบ	

ท�าให้ชีวิตไม่สะดุด	ไม่เป็นภาระลูกหลาน	คิดดีๆ	กัน 

อย่างนีแ้ล้ว	ถ้าพี่ๆ 	สมาชกิสหกรณ์ฯ	ทีเ่กษยีณแล้วท่านใด

ยังไม่คิดวางแผนให้รีบคิดและด�าเนินการเลยนะครับ 

ด้วยความรักและห่วงใยครับ

อ้างอิงจาก http://www.kroobannok.com
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ฉันทนิช  อัศวนนท์

 บอกกล่าว

เล่าความ

 ง 	านประชาสัมพันธ์เป็นงานส�าคัญที่จะบอกเล่ากล่าวถึง 
หรอืสือ่ความให้รูถ้งึการบรหิารงานในองค์กร	องค์กรของเราก็คอื	สหกรณ์
ออมทรัพย์	 (ของ)	ข้าราชการ	และครูในกระทรวงศึกษาธิการ	อันมีผู้
เกี่ยวข้อง	คือ	สมาชิก	(ท่าน)		กับผู้ท�างานในองค์กรหรือ	เจ้าหน้าที่		ผู้เป็น
มือ	เป็นปาก	เป็นผู้คอยช่วยเหลือท่านเมื่อท่านอยากรู้	หรือสหกรณ์ฯ		
อยากบอกให้ท่านรู ้ 	 เพื่อให้รู ้และเข้าใจตรงกันเราเรียกว่า	“การ
ประชาสัมพันธ์”	แต่ก่อนไม่มีผู ้เห็นความส�าคัญด้านประชาสัมพันธ์ 
เท่าใดนัก	เพราะประชาชนของเรามไีม่มาก	ผูเ้ขยีนยงัเคยร้องเพลงๆ	หนึง่
มีค�าว่า	“สิบแปดล้าน (คน) ภาคภูมิในใจชาติไทยชโย”	หมู่บ้านหนึ่งๆ	มี
เพียงสิบยี่สิบไม่เกินห้าสิบหลังคาเรือน	จึงอาศัยศาลาวัดประจ�าหมู่บ้าน 
ตีฆ้องของวัดให้มารวมกันแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่จะให้ลูกบ้านรู้	เช่ือว่า
สมาชิกของเราไม่น้อยที่เคยร้องเพลง	“พ.ศ. ๒๕๐๔  ผู้ใหญ่ลีตีกลอง
ประชุม ชาวบ้านต่างมาชุมนุม มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลี
จะขอกล่าว ถงึเรือ่งราวท่ีไปประชุมมา ทางการ (ส่วนราชการ) เขาส่ังมาว่า 
ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ด และสุกร ฝ่ายตาสีหัวคลอน (คงแก่มากๆ) ถามว่าสุกร
นั้นคืออะไร  ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด ..."	จนจบ	เนื้อหาของเพลงสะท้อน
ถึงการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง	เพราะทางการไม่สามารถให้ชาวบ้าน
ทิ้งงานท�าไร่ท�านาเพื่อไปประชุม	ให้ส่งไปเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน	แล้วให้ผู้ใหญ่
บ้าน	ถ่ายทอดสาระต่อไปยังลูกบ้าน	อย่างนี้เรียกว่าสื่อสารทางเดียว	คือ	
การบอกเล่า	ตาสีถามว่าสุกรคืออะไร	อย่างนี้เรียกว่าการสื่อสารสองทาง	
คือ	มีการถาม	การบอกเล่า	(ตอบ)	
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	 มาบัดนี้ประชากรมีกว่าหกสิบล้านคน	คงใช้วิธี
เดิมๆ	ไม่ได้	จึงมีการพัฒนาต้ังแต่การอ่านหนังสือ	(การ
ศึกษา)	คนมีความรู้เพิ่มจ�านวนมากขึ้นพิมพ์แล้วโรเนียว		
ขอเน้นว่าโรเนียวจริงๆ	แจกจ่ายไปให้แต่ละบ้านอ่าน	ถ้า
อ่านไม่ออกก็ยังให้ลูกหลานอ่านให้ฟังได้อีก	ถ้าไม่เข้าใจ 
ก็ไปถามเพื่อนบ้าน	เกิดการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างผู้รับ
ข่าวสารด้วยกันเกิดเป็นความคิดต่างๆ	ตามมา	ปัจจุบัน
เป็นยคุโลกาภิวตัน์ไม่ใช่ยคุพฒันาธรรมดาแล้ว	เพราะเรา
ใช้สมองกล	(computer)	เข้ามาช่วยบอกกล่าวกันได้
รวดเร็ว	กว้างไกลมากขึ้น	จนติดเบรกไม่ทัน	เราก็เรียก 
มันว่า	คลิปหลุด	อะไรๆ	ท�านองนี้	จนกระทั่งมาถึงค�าว่า	
Single	gateway	ที่ก�าลังเป็นปัญหาของชาติอยู่ทุกวันนี้		
ผู้เขียนคงไม่กล้าอธิบายต่อเพราะยังไม่มีข้อสรุป	เดี๋ยว 
นายกฯ	(ลุงตู่)	จะดุเอา
    
	 ความจ�าเป็นในเรื่องการพูดคุยเพื่อให้รู ้เรื่อง 
จึงต้องใช้สื่อที่เป็นเอกสารหลักฐานขององค์กร	คือ	สาร	
สอ.ศธ.	ที่ท่านได้รับอยู่ปีละ	๓	ฉบับ	(๔	เดือน	๑	ฉบับ)	
และเกิดเป็นการสื่อสารสองทางแล้วนะ	เพราะมีสมาชิก
หลายๆ	ท่านตอบปัญหาและให้ข้อคดิเกีย่วกบัสือ่ของเรา
มาเร่ือยๆ	จนกระทั่งเราอาจจะเปิดคอลัมน์ท่านถามเรา
ตอบ	และอาจเพิ่มจ�านวนหรือเวลาผลิตสาร	สอ.ศธ.	ให้ 
ถีข่ึน้เป็น	๔-๕-๖	ฉบบัต่อปีเชยีวนะ	(ชักจะฮกึเหมิ)	เพราะ
สมาชิกสนใจมากขึน้ๆ	แต่เรากต้็องคงคณุภาพด้านวสัดไุว้
อย่างเดิม	เพราะการท�าสารออกมาดีท�าให้น่าจับต้องแล้ว
เปิดดูแล้วชอบ	เปรียบกับหญิงสาวที่แต่งกายดีสวยงาม 
กม็คีนอยากรู้จกั	ฉนัใดกฉ็นัน้ัน	นอกจากนัน้การพิมพ์ต้อง
ใช้กระดาษเนือ้ดี	เพราะถ้ากระดาษไม่ดโีรงพมิพ์เขาพิมพ์
ภาพให้เราไม่ได้	(นี่คือความจ�าเป็น)	ผู้เขียนเคยท�าต�ารา
เพื่อปรับเป็นอาจารย์	๓	ระดับ	๗-๘	และระดับ	๙	จึงมี
ประสบการณ์เรือ่งนีด้	ี(มาก)	แม้เราลดคุณภาพวัสดลุงมา
เพิ่มเป็นเงินเฉลี่ยคืนก็คงได้รับเพิ่มไม่เกินคนละ	๒๕-๖๐	
สตางค์	ดงันัน้สารออกมาดีย่อมบ่งบอกถงึสถานะการเงนิ
ขององค์กรว่าแขง็แรง	มัน่คง	และยัง่ยนืแน่ๆ	คงไม่เหมอืน
สหกรณ์บางแห่งที่คดโกงกัน	ห้าพัน-หกพันล้าน	ซึ่งก�าลัง
เป็นคดีอ้ือฉาวในสือ่สาธารณะทกุวันนี	้(ยงัไม่จบคดีนะคะ)	

น่ีแหละคนอยากรวยมากรวยเร็วมาเจอกันก็เกิดอาเพท	
เช่นน้ีแล	สหกรณ์ของเราไม่ได้มีนโยบายอยากรวยเร็ว
อยากรวยมาก	แต่ของเราถอืนโยบายว่ารวยอย่างมเีหตผุล		
น่าจะภูมิใจนะ	ที่พวกเรามีความพอเพียงแบบนี้		มิเช่น
ป่านน้ีพวกเราคงต้องไปเยี่ยมผู้จัดการถึงเรือนจ�าพิเศษ
กรงุเทพกนัเป็นเทอืก	แต่ทกุวนัน้ีผูจั้ดการหน้าตายิม้แย้ม
แจ่มใส	(หนุ่มขึ้นทุกวัน)	ถามว่ากินอะไร	ท่านตอบว่า	
“พอใจที่สมาชิกเราไม่โลภ และรักลุงตู่จึงปรับตัวตาม 
Slogan ว่า มัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน ทำาให้ผมมกีำาลังใจทำางาน 
ปลุกปลอบเจ้าหน้าที่ให้รักองค์กรและสมาชิกให้มากข้ึน 
เพื่อฝากอนาคตทางการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ของเรา 
ตลอดไป”
	 อน่ึงการกุศลต่างๆ	ไม่ว่าทอดผ้าป่า	กฐนิสามคัค	ี
การจัดสวนถวายเป็นกุศลแก่พุทธมณฑล	การปล่อยเต่า	
การท�าการกุศลตามสถานที่ผู้ยากไร้	ผู้ด้อยโอกาส	ฯลฯ	
ถือว่าสมาชิกได้ท�าร่วมกันทุกที่	ทุกครั้ง	 เพราะเงิน 
ส่วนหน่ึงได้มาจากการบรหิารจัดการขององค์กร	บญุกุศล
ทั้งหลายจึงไปถึงผู้รับไม่รู้ตัว	ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงถือ
โอกาสน้ีกราบเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่าน	เมื่อเห็นรูปที่
ลงไว้ในสาร	สอ.ศธ.	ขอท่านได้รับรู้ว่าท่านก็มีส่วนร่วม	
ภาพตนประกอบกิจกรรมน้ันถือเป็นงานในหน้าทีซ่ึง่รบัใช้
ไปท�างานแทนท่านนั่นเอง	อย่างน้อยท่านก็จะได้รับรู้ 
รับทราบผู้ที่ท่านเลือกเป็นตัวแทนก็ไปท�างานแทนท่าน
จริงๆ	สบายใจได้	

   พบกันใหม่ปีหน้า ๒๕๕๙
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๑ ปรญิญาเอกทางรฐัศาสตร์ จาก Jawaharlal Nehru University, New Dlhi, India 
๒ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, https://th.wikipedia.org/wiki/
๓ มหาปรินิพพานสูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้วยมหาปรินิพพาน หมายถึง การ 
 ดบัขนัธ์ของพระพทุธเจ้าซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีส่ำาคญัทีส่ดุสำาหรบัพทุธศาสนกิชน 
 ทัง้หลาย พระสตูรนีเ้ป็นบนัทกึประมวลลำาดบัเหตกุารณ์และพระธรรมเทศนา 
 ในขบวนเสด็จจาริกแสดงธรรมคร้ังสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ตลอดจน 
 เหตุการณ์ในวนัเสดจ็ดบัขันธปรินิพพาน การถวายพระเพลงิ การแจกพระบรม 
 สารีริกธาตุ และการสร้างพระสถูป สันนิษฐานกันว่า พระสูตรนี้ พระธรรม 
 สังคาหกาจารย์ ครั้งปฐมสังคายนาจัดทำาขึ้น นับเป็นพระสูตรที่ยาวที่สุด

 สังเวชนียสถาน	 แปลว่า	สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความสังเวช	 เป ็นค�า ท่ีใช ้ เรียกสถานท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ	สังเวชนียสถาน	 หมายถึง	 สถานที่ 
ทีท่�าให้เกดิความรูส้กึระลกึถงึพระพทุธเจ้า	เกดิความแช่มช่ืน	
เบิกบาน	เกิดแรงบันดาลใจที่จะท�าความดี	เมื่อได้ไปพบเห็น
สังเวชนียสถาน	มี	๔	แห่ง	คือ	สถานที่ประสูติ	สถานที่ตรัสรู้
สถานที่แสดงปฐมเทศนา	และสถานที่ปรินิพพาน	สังเวชนีย-
สถาน	๔	 แห่งนี้	 เป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ	 ควรไป
แสวงบุญเพ่ือให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติอันจัก 
น�ามาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ	 และจาก 
เนื้อความในมหาปรินิพพานสูตร๓	แสดงให้เห็นว่าสังเวชนีย-
สถาน	 ทั้งสี่นี้ได้เกิดขึ้นโดยค�าแนะน�าของพระพุทธองค ์
ที่ได้ตรัสว่า	 ผู้ใดระลึกถึงพระองค์พึงจาริกไปยังสังเวชนีย-
สถานทั้งสี่นี้
	 ปัจจุบันการเดินทางไปจาริกแสวงบุญยังสังเวชนีย-
สถานทั้งสี่ในอินเดียช่วงฤดูหนาวนี้มีความสะดวกสบาย	 มี
เที่ยวบินที่บินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่เมืองพุทธคยา	
บริการโดยสายการบินไทยแอร์เวย์	 (Thai	Airway	Airline)	
ใช้เวลาโดยประมาณ	๔	ชั่วโมง	ไม่มากไม่น้อยเกินไปส�าหรับ

ดร.เจริญ  ภูวิจิตร์ ๑

ช่วงหนาว...

ท่องเที่ยว

อินเดีย...

นมัสการ
พระมหาเจดย์ีพทุธคยา
  หนึ่งในสี่สังเวชนียสถาน

 ประเทศอนิเดยี	หรอืชือ่ทางการว่า	สาธารณรฐั
อินเดีย	 (Republic	 of	 India)	 แดนดินถ่ินภารตดินแดน 
แห่งปรัชญา	 แหล่งก�าเนิดของหลายศาสนา	 หน่ึงในนั้น	 คือ	
ศาสนาพทุธ	ตัง้อยูใ่นทวีปเอเชียใต้มปีระชากรมากเป็นอนัดบั
ที่สองของโลกจ�านวน	 ๑,๒๖๓,๗๐๐,๐๐๐คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	๑๗.๓๖	 ของประชากรโลก	 รองจากประเทศจีนซ่ึง 
มีจ�านวนมากถึง	 ๑,๓๗๔,๘๖๐,๐๐๐	 คน	 (ยังไม่นับรวม 
เขตปกครองพิเศษ)	 คิดเป็นร้อยละ	๑๘.๘๙	 ของประชากร
โลก	 (ข้อมูล	ณ	๘	พฤศจิกายน	๒๐๑๕)๒	 ประเทศอินเดีย 
เป็นประเทศทีม่รีปูแบบการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก	 มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น�าฝ่ายบริหาร	 มีภาษาพูดมากกว่า		
๘๐๐	 ภาษาโดยประมาณ	 และหากกล่าวถึงด้านเศรษฐกิจ
แล้ว	 อินเดียมีอ�านาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก	 
เกริ่นน�ามาพอควรแล้ว	 	 แต่ใคร่จะน�าท่านสมาชิก	 สอ.	 ศธ.	
ไปสัมผัสกับประเทศอินเดียกับผู้เขียนในช่วงหน้าหนาวนี้	
	 ฤดูหนาวในอินเดียจะอยู ่ในช่วงระหว่างเดือน
ตุลาคม–มีนาคม	ของทุกปี	อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ	๑๐-๑๗	
องศาเซลเซียส	โดยอุณหภูมิต�่าสุดประมาณ	(ลบ)	-	๓	องศา
เซลเซียส	 จะมีเฉพาะในบางเมืองเท่านั้นโดยมากจะอยู ่
รัฐต่างๆ	 ทางตอนเหนือของอินเดีย	 และในช่วงฤดูหนาวนี ้
จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกเดินทางมุ ่งสู ่อินเดียเพื่อ 
การจาริกแสวงบุญยังสังเวชนียสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้มีศรัทธามั่นคงได้เดินทางมาจาริก
แสวงบุญยังสังเวชนียสถานกันอย่างมากมายต่อเนื่องทุกป	ี 

ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธํนวาคม  ๒๕๕๘
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นักแสวงบุญที่มากด้วยขันติธรรม	ณ	 เมืองพุทธคยาท่านจะ
ได้ชื่นชมเที่ยวชมพระมหาเจดีย์พุทธคยา	 สถานที่ตรัสรู ้ 
ของพระพุทธเจ้า	 โอกาสของท่านกับการได้นมัสการต้น 
พระศรีมหาโพธิ์และพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธปาง 
มารวิชัยที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีด�าอายุกว่า	๑,๔๐๐	ปี
	 และด้วยโอกาสอันเป็นมงคลมหากุศลของผู้จาริก
แสวงบุญ	การได้มีโอกาสนั่งสมาธิเจริญภาวนาจิต	ณ	ใต้ต้น
พระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้	 เป็นมหาบุญอย่างยิ่งที่จะตราตรึง 
สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านได้ดีทีเดียว	 หากท่าน 
เดินทางมาในช่วงระยะเวลาคาบเก่ียวของช่วงปีเก่า	๒๕๕๘	
และเข้าสู ่คืนวันใหม่ของปี	 ๒๕๕๙	 ท่านก็จะมีโอกาสได ้
สวดมนต์ข้ามปี	 ณ	 วัดไทยที่มีอยู่หลายวัดในเมืองพุทธคยา	
เช่น	 วัดไทยพุทธคยา	 (วัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย) 
วัดป่าพุทธคยาวัดเนรัญชราวาส	 วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา	
วัดป่ามุจลินท์วิหารวัดเมตตาพุทธาราม	 วัดปากน�้าอินเดีย 
วัดพุทธกตัญญูรัชคุณวิหาร	 และ	 วัดพุทธสิกขาลัย	 เป็นต้น	
โดยเฉพาะวัดไทยพุทธคยา	 และ	 วัดป่าพุทธคยา	 ซึ่งตั้งอยู่ 
ไม่ไกลจากพระมหาเจดีย์พุทธคยา	 สามารถเดินไปเคารพ 
สกัการะ	ได้เลยหรอืจะใช้บรกิารสามล้อเครือ่ง	(ทีอ่นิเดียเรยีก
ว่า	ออโต้รกิชอว์)	หรอื	สามล้อป่ัน	(รกิชอว์)	กไ็ด้	ราคาไม่แพง	
ต่อรองราคาได้ขึ้นอยู ่กับความพอใจของทั้งคนขับและ 
ผู้ใช้บริการ	
	 ในช่วงระยะเวลาปลายปีเก่าและขึน้ต้นปีใหม่ของทุกปี	
ณ	พุทธคยาจะคราคร�่าไปด้วยมหาพุทธศานิกชนทั่วโลก	ทั้ง
ฝ่ังเอเชยีและยโุรปทีเ่ลือ่มใสศรัทธาในพทุธศาสนา	โดยเฉพาะ
เหล่าพระธิเบตท่ีมีรูปแบบการเคารพองค์พระมหาเจดีย์ 
พทุธคยาอนัโดดเด่น	เรยีกว่า	การกราบแบบอษัฏางค์ประดิษฐ์	
เป็นท่ากราบแบบนอนราบไปทั้งตัวตามแบบฉบับของชาว
ธิเบต	โดยให้ส่วนส�าคญัของร่างกายแปดส่วน	ได้แก่	มอืทัง้สอง	
เข่าทั้งสอง	เท้าทั้งสอง	ล�าตัว	และหน้าผาก	สัมผัสกับพื้นดิน	
การกราบสักการะแบบอัษฏางค์ประดิษฐ์	หรือ	ซากเซล	ใน
ภาษาธิเบต	มีความหมาย	โดยค�าว่า	ซาก	(Chag)	หมายถึง	
กายศักดิ์ สิทธิ์ 	 วาจาศักดิ์สิทธิ์ 	 และจิตศักดิ์สิทธิ์ 	 ของ
พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย	 ส่วนค�าว่า	 เซล	 (Tsel)	
หมายถึง	 การที่เราอุทิศตนอย่างจริงจังและจริงใจที่จะก้าว
ตามรอยพระพุทธบาทบนหนทางอันถูกต้อง	 มุ่งสู่การบรรลุ

เป็นพระโพธสัิตตหรือพระพุทธเิจ้า	ท่ีส�าคญั
การที่ท่านได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
บรรยากาศการจาริกแสวงบุญของ
พุทธศาสนิกชนทั่วโลก	 ทั้งที่เป็น
นกับวช	พระ	ภกิษณุ	ีฆารวาส	และ
นักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญ	 จะเป็น
ความรูสึ้กของความตืน่ตา	 ตื่น
ใจเป็นความยิง่ใหญ่ของพทุธ
ศาสนา	ที่เป็นศาสนาหลัก
และ สัญ ลั กษณ ์ ขอ ง
ประเทศไทยหนึ่งใน
กลุม่ประเทศสมาชกิ
อาเซียน
	 ท้ายนี้หวงัว่าท่านสมาชกิ	 สอ.ศธ.	 คงได้รบัข้อมูลท่ี 
เป็นประโยชน์บ้างไม่มากกน้็อยกบัการ	จะเดนิทางไปท่องเทีย่ว	
อินเดียในช่วงหน้าหนาวนี้	 โดยเฉพาะการได้มีโอกาสไป
นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา	 ณ	 พุทธคยา	 เมืองคยา	 
รัฐพิหาร	 ประเทศอินเดีย	 และโอกาสท่ีจะได้ไปเที่ยวชม 
รูปแบบและศิลปะของวัดในพุทธศาสนาที่หลากหลาย	 ของ
หลายประเทศ	 อาทิ	 วัดญี่ปุ่น	 วัดพม่า	 วัดธิเบต	 วัดเขมร	 
วดัเวยีดนาม	และวดัภฏูาน	เป็นต้น	ส่วนวดัไทยนัน้ถือว่าท่าน
ในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทยคุ้นเคยอยู่แล้ว	หากท่านมา
ท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญแบบกรุ๊ปทัวร์มีไกด์ไทยน�าเที่ยว 
รับผิดชอบ	 วางแผนการเดินทางให้	 และมีการประสานการ
เดนิทางกับไกด์ท้องถิน่	(Local	Guide)	เรือ่งอาหารและทีพ่กั
ก็ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก	เพราะมีการวางแผนการเดินทางมา
ก่อนแล้ว	พร้อมกบัไกด์ไทยท่ีได้จดัเตรยีมอาหารแห้งบางส่วน	
พร้อมน�า้ปลาพรกิไว้คอยบรกิารลกูทวัร์ไทยกรณไีม่มกัคุน้กับ
รสชาตอิาหารบางอย่างของโรงแรมหรอืร้านอาหารในอนิเดยี	
ส่วนหากท่านเลือกเดินทางไปจาริกแสวงบุญแบบส่วนตัว	
(Private)	เรื่องที่พักหากเลือกที่จะพักวัดไทยที่พุทธคยาก็ได้	
แต่ขอให้ประสานตดิต่อมายงัวดัทีต้่องการพักค้างคนืก่อนนะครบั	
ว่าจะมห้ีองว่างรอรับท่านกบัเพือ่นร่วมทรปิ	(Trip)	แสวงบุญ
หรอืเปล่า	เพือ่ความมัน่ใจของท่านก่อนจะออกเดนิทางมายงั
ถิ่นพุทธธรรมพุทธคยาสังเวชนียสถาน	 ส่วนสังเวชนียสถาน
อีก	 ๓	 แห่ง	 ขอเป็นโอกาสหน้านะครับท่ีจะน�าเสนอท่าน
สมาชิกได้รับทราบต่อไป	 ดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจให ้
แข็งแรงสมบรูณ์ถ้วนหน้ากนันะครับ	การไม่มโีรคเป็นลาภอนั
ประเสริฐ	และหากสนใจการท่องเทีย่วไปยงัแหล่งพุทธธรรม	
สอ.ศธ.	 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ค�าปรึกษา	ทั้งด้านการเงิน
และการเดินทาง
    สวัสดีครับ
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	 สาร	 สอ.ศธ.	 ฉบับท่ี	 ๓	 ประจ�าเดือนกันยายน	 -	
ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปีน้ี	 ได้รับเกียรติ 
จากจากสมาชิก	๒	ท่าน	 ในการเสนอมุมมองและความรู้สึก
ส่วนตัวที่มีต ่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการของพวกเรา
	 สมาชิกท่านแรก รศ.ดร.กฤตยา	 	 อารยะศิร	ิ
ข้าราชการบ�านาญแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
จ�ากัด	 หมายเลข	 ๑๙๖๘๒	 พูดคุยกับผู้เขียนถึงการด�าเนิน
กจิการ	สอ.ศธ.	ด้วยสหีน้าและแววตาเป้ือนรอยยิม้ตลอดเวลา	
ท่านบอกเราว่า
 “...รู้สึกชื่นชมและเป็นที่น่ายินดี ที่ สอ.ศธ. ดำาเนิน
กจิการมาครบรอบ ๓๘ ปี ในปีนี ้สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่มวล
สมาชิกหลายหมื่นคน มีการดำาเนินงานที่มั่นคง แข็งแรงและ
เจรญิก้าวหน้าเป็นทีย่อมรบัตลอดมา รวมถึงมสีมาชิกร่วมแรง
ร่วมใจในการดำาเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยมี
การเลือกตั้ง สรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มี
คุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มาเป็นคณะกรรมการ
ดำาเนนิการ และคณะผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประกอบกบั 
มีฝ่ายบริหารจัดการสหกรณ์ที่นำาทีมโดยผู้จัดการสหกรณ์ 
จนส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ 
อาทิ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับ
จังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์ ท่ัวไป ประจำาป ี 
๒๕๕๗/๒๕๕๘ ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ประจำาปี 
๒๕๕๘ ในระดบัดเีลศิ จากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ สำานกังานส่ง
เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ เป็นต้น...”

สมาชิก มอง สอ.ศธ.

		 ที่กล่าวมาข้างต้น...เป็นความรู้สึกชื่นชมและยินดี
ของสมาชิกคนหนึ่งที่พรั่งพรูต่อ	สอ.ศธ.		ของพวกเราส�าหรับ
ความพงึพอใจในด้านบรกิารต่างๆ	ท่านบอกเราว่า	“...มคีวาม
พงึพอใจในการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ของสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ 
ไม่ว่าจะเป็นการกู้เพือ่เหตฉุกุเฉนิหรอืเงนิกูส้ามญั จะคดิอตัรา
ดอกเบี้ยท่ีตำ่ากว่าสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นธรรมและได้
เงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำาปี อีกทั้งการให้สมาชิกฝากเงิน
ประเภทต่างๆ ด้วยอตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่าสถาบนัการเงนิอ่ืน 
โดยไม่ต้องเสียภาษีในดอกเบี้ยที่ได้รับ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออมทรัพย์ที่มีผลตอบแทน และอีกหนึ่งความพึงพอใจ
ของสมาชิกที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลย นั่นก็คือ...กิจกรรมการ 
ให้บรกิารแก่สมาชกิในรปูแบบต่างๆ เช่น กจิกรรมสนัทนาการ
การทัศนศึกษา การให้ความรู้ ฝึกอบรมทักษะอาชีพ นั่นเอง 
ซึง่กจิกรรมส่วนนี ้เสยีงสมาชิกทีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละร้อย
อาจพูดได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ สมาชิกบางท่าน 
นำาประสบการณ์ทักษะอาชีพที่ ได ้ รับไปต ่อยอดเพื่อ 
ช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนของครอบครัวได้ และหวัง 
เป็นอย่างยิ่งว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะมีความมั่นคงและ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป เพ่ือเป็นท่ีพ่ึงแก่มวลสมาชิก 
ตลอดไป"
	 ค่ะ...มาถึงสมาชิกท่านที่	 ๒	 ของเรา	นายปกรณ์	 
เรืองยิ่ง	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เลขที่สมาชิก	๒๕๕๐๗	เห็นตัวเลขสมาชิก
ไม่ต้องบอกก็คงรู้นะคะว่าน้องใหม่ในวงการ	 สอ.ศธ.	 ไม่เกิน	
๓	ปี	แต่ความผูกพันที่มีให้...เกินร้อย	น้องปกรณ์	 เล่าให้เรา
ฟังว่า

วิมลรัตน์  ต้อยส�าราญ

	 “...สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีประโยชน์อย่างยิง่	ส�าหรบัผู้ทีป่ระสงค์
จะออมทรพัย์	จะมปีระโยชน์มากส�าหรับผู้กูท่ี้กูไ้ปท�าประโยชน์	แต่จะมีโทษ
กับผู้ที่กู้ไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย...”

ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธํนวาคม  ๒๕๕๘
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 “...ตอนนั้นครอบครัวข้าราชการตัวเล็กๆ อย่างผม 
ที่เพิ่งสร้างครอบครัวใหม่ จากที่มีบุญเกื้อหนุนให้ได้เข้ามา 
รับราชการ และได้สมัครเป็นหนึ่งในหลายๆ หมื่นของมวล
สมาชกิ สอ.ศธ. หลงัจากสทิธกิารกูเ้กดิ...ผมกอ็าศยัสหกรณ์ฯ 
นี้นี่เองเป็นสถาบันการเงินหลักเรื่อยมา โดยไม่หันกลับไปใช้
บริการนอกระบบที่ไหนอีก
 ผมแต่งงานมีครอบครัวด้วยเงินกู้นอกระบบที่ผม
เต็มใจเสียดอกเบี้ยแพงหูฉี่ และสหกรณ์ฯ แห่งนี้ เป็นอัศวิน
ที่ช่วยผมปลดหนี้ก้อนนี้ ทำาให้หายใจคล่องขึ้น แต่ภาระ 
ค่าใช้จ่ายกย็งัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง แต่เป็นภาระทีผ่มต้อง
กอดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ น้องพรีม...ลูกสาวของผม ผมและ
ภรรยาเลี้ยงลูกเองขณะที่ต้องทำางานทั้งคู่ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เป็นทวีคูณ ค่าจ้างเลี้ยงเนอสเซอรี่ ค่านม ค่ารักษาพยาบาล 
เพราะลูกสาวไม่สบายบ่อยมาก...”
	 น้องปกรณ์...เล่าต่อไปว่า	 “...ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้ 
สิทธิกู้อยู่เป็นเนืองนิจเพราะผมคิดว่า ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่ 
เรื่องน่าอาย เวลาสมาชิกขัดสนหรือจะสร้างฐานะ เช่น จะ 
กู้เงินสร้างบ้าน ซื้อรถยนต์หรือทำากิจกรรมอะไรก็ตาม... 
จะสะดวกสบายมาก ทุกคนเอ่ยถึงด้วยความชื่นชมว่า กู้ง่าย 
ดอกเบี้ยถูกกว่าสถาบันการเงินทั่วไป ดอกเบี้ยเงินฝากก็สูง
ภาษีก็ไม่ต้องเสีย แถมยังอบอุ่นเมื่อไปใช้บริการ ปลายปีก็มี
เงินปันผลให้สมาชิกอีก ผมเห็นประโยชน์และพอใจมาก 

หลังจากเป็นสมาชิก ผมเชื่อนะว่าการเป็นหนี้สหกรณ์เป็น...
การออมทรพัย์อย่างหนึง่ของสมาชกิ เพราะหนีท้ำาให้สมาชิก
ได้ทรัพย์สินมาโดยนำาเงินได้รายเดือนส่วนหนึ่งของตน ผ่อน
ส่งเงินต้นและดอกเบีย้ให้สหกรณ์ แม้หากสมาชกิจะออมเอง
กต้็องใช้เวลานานมากจงึจะมเีงนิพอซือ้บ้าน หรอืรถยนต์ หรอื
ส่งลูกให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้นดังกล่าว จึงต้องเรียกว่า หนี้ 
เงนิกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ คอื การออมทรพัย์อย่างหนึง่
ของสมาชิก ผมจึงพอใจท่ีจะเป็นสมาชิกตลอดไป เพราะ
สหกรณ์เป็นตัวแปรสำาคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง 
ให้ครอบครัวของผมสมบูรณ์ขึ้นเป็นอย่างมาก…”
	 เป็นอย่างไรคะ...เพื่อนๆ	 สมาชิก	 อ่านแล้วรู ้สึก 
อิ่มเอิบใจในความผูกพันที่สัมผัสได้จากสมาชิกทั้งสองท่าน
เช่นเดียวกับผู้เขียนหรือไม่คะ	 และในโอกาสนี้สาร	 สอ.ศธ.	
ต้องขอขอบคณุท่านสมาชกิเป็นอย่างสงูทีใ่ห้เกยีรตมิาเปิดใจ
ใน	สาร	สอ.ศธ.	ฉบับนี้

“...สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง	

ส�าหรับผู้ที่ประสงค์จะออมทรัพย์	จะมีประโยชน์

มาก	ส�าหรบัผูกู้ท้ีกู่ไ้ปท�าประโยชน์	แต่จะมโีทษกบั

ผู้ที่กู้ไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย...”

ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๕๘
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พยงค์  สีเหลืองเครื่อ
งเทศ

และส
มุนไพ

รไทย

พริกขี้หนู . . .
   พริก หน้าตาเป็นอย่างไรคงทราบอยู่แล้ว	พริกจ�าแนกแยกย่อยได้ประมาณ	๕๐	สายพันธุ์	
แต่ละพนัธุก์จ็ะมหีน้าตาแตกต่างกนัไป	พริกขีห้นก็ูเป็นหนึง่ในนัน้	พริกขีห้นมูกัถกูใช้เป็นเครือ่งเทศปรุงแต่ง
รสอาหารให้จัดจ้าน		และความจดัจ้านนีเ่องทีท่�าให้เด่นเรือ่งสมนุไพรนวดประคบ		และเป็นสมนุไพรกระตุน้

ความอยากอาหารได้เป็นอย่างดี	รสเผ็ดนิดๆ	จะช่วยให้เจริญอาหาร	ท�าให้กินอาหารได้
มากกว่าปกติ		และช่วยแก้อาการคลื่นเหียนอาเจียนได้อย่างยอดเยี่ยม
		 	 	 	 	 	ท่านท่ีมีปัญหาเรื่องปวดบวมตามกล้ามเนื้อ	หรือท่านท่ีมีปัญหาเรื่องไขข้อ 
พรกิขีห้นจูดัได้ว่าเป็นสมนุไพรทีช่่วยแก้ปัญหาในเรือ่งทีก่ล่าวมาได้เป็นอย่างดี		เพราะส่วนต่างๆ 
ของพริกขี้หนูเป็นสมุนไพรท่ีน�ามาท�าลูกประคบขนานเอก		หรือแม้แต่ใช้ท�าเป็นน�้ามันนวด 
แก้ปวดเมื่อยก็ถือว่ามีสรรพคุณที่โดดเด่นไม่แพ้กัน	อีกทั้งยังใช้กินเป็นยาบ�ารุงธาตุ		ขับเหงื่อ		
ขับลม		ขับเสมหะ		แก้อาเจียน		ช่วยกระจายเลือด

 สรรพคุณเด่นของ พริกขี้หนู
	 ในปัจจุบันมีการสกัดสารจากพริกเพื่อน�าไปใช ้ใน
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับการลดน�้าหนักน่ันคือ	“สารแคปไซซิน” 
เพราะมสีรรพคณุช่วยเร่งการเผาผลาญแคลอรีข่องร่างกาย	และ
เจ้าสารแคปไซซนินีเ่องทีท่�าให้พรกิมรีสชาติเผด็	ยิง่เผด็ร้อนเท่าไร
แสดงว่ามีแคปไซซินมากเท่านั้น	พริกขี้หนูท่ีเลื่องชื่อลือชาใน
ความเผ็ดร้อนก็เพราะมีสารแคปไซซินอยู่มากน่ันเอง	ไม่เพียง
เท่านั้น		สารแคปไซซินยังช่วยในเรื่องระบบโลหิต	ช่วยให้เลือด
ไหลเวียนดี	ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือด	กระตุ้น
การท�างานของหัวใจ	ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ		และ
ลดการเกิดหลอดลมอักเสบ		
	 เวลาที่ถูกพริกสัมผัสกับผิวหนังจะรู้สึกว่าแสบร้อนจึง
พยายามหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสพริกโดยตรง	แต่ในส่วนน้ีเรา
สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้		คือน�ามาใช้กระตุ้นเวลาเกดิตะครวิ		
โดยการน�าเมด็พริกมาแคะเอาเมลด็ออกให้หมด	ใช้แต่ส่วนทีเ่ป็น
เนื้อพริก	ขย�าให้ละเอียดแล้วนวดบริเวณที่เกิดตะคริว	สูตรนี้ยัง
ใช้แก้อาการปวดเมื่อยตามข้อได้ด้วย
	 ส�าหรบัคนทีแ่พ้ง่ายเวลาทีถ่กูพรกิมกัเกดิอาการระคายเคือง 
จนแสบร้อน	อาจจะผสมวาสลนิทาผิว	หรอืผสมโยเกิร์ตลงไปด้วย
ก็ได้	จะช่วยลดอาการระคายเคืองได้เป็นอย่างดี

	 ผู ้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	สมาชิกจะน�าเกร็ดความรู ้
เรื่อง	สรรพคุณของเครื่องเทศและสมุนไพร	ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว
และใช้ในชีวิตประจ�าวันแต่เราไม่ทราบสรรพคุณ	มาประยุกต์ใช้
ให้ตรงกับสรรพคุณและตรงกับโรคภัย	จะท�าให้ปลอดภัยจาก 
โรคภัยไข้เจ็บโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี
   
  ด้วยความห่วงใย ข้อมูล :

๑๐๘ สมุนไพรไทย  ส�านักพิมพ์เพื่อนอักษร
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 วิธีเข้าตัวยา
 ๑. ลูกประคบแก้อาการปวดตามข้อ	ใช้ใบพริกขี้หน	ู
ประมาณ	๒	ก�ามอื	ฉกีเป็นชิน้เลก็บบีพอช�า้	แบ่งออกเป็น	๒	ส่วน
เท่าๆ	กัน	ห่อแต่ละส่วนด้วยผ้าขาวบาง	มดัให้แน่น	ท�าเป็นก้อนกลม 
ขนาดเท่าก�าปั้นเด็ก	เวลาใช้นึ่งให้ร้อน	คลึงบริเวณที่ปวดบวม 
เมือ่ลกูประคบหายร้อนกเ็ปลีย่นไปใช้อกีลกู	ท�าสลบักนัประมาณ	
๑๐	นาที
 ๒. กินเป็นยาเจริญอาหาร		ใช้เม็ดพริกข้ีหนูประมาณ 
๑๐	-	๑๕	เม็ด	ผ่าครึ่ง		แคะเอาเมล็ดออกให้หมด	ต�าจนแตก 
ผสมกับน�้าผึ้ง	กินก่อนอาหารประมาณ	๑๐	-	๑๕	นาที		จะช่วย
ให้เจริญอาหาร	สูตรเดียวกันนี้	ใช้เป็นยาแก้คลื่นใส้อาเจียนได ้
เช่นกัน	
 ๓. ยาทาแก้กลากเกลื้อน	 	ใบพริกขี้หนูสดประมาณ 
๑๕-	๒๐	ใบ	ต�าพอช�้า	ใช้ขยี้บริเวณท่ีเป็นโรคผิวหนัง	แล้วล้าง
ออกด้วยน�้าสะอาดทันที		



สวัสดีครับท่านสมาชิก...
	 พบกันอีกเช่นเคย	 ในสาร	สอ.ศธ.ปีที่	๓๘	ฉบับที่	๓	
(เดือนกันยายน	-	ธันวาคม	๒๕๕๘)	ก่อนอื่นผมต้องขอแสดง
ความยินดีกับสมาชิกท่ีบุตรของท่านได้รับเงินสวัสดิการ 
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 ซึ่งสหกรณ์
ตระหนักว่า	เดก็จะเรยีนด	ีเรยีนเก่งได้นัน้	ควรได้รบัการอบรม
สั่งสอน	 และสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเต็มที่และ 
เต็มศักยภาพ	 คณะกรรมการด�าเนินการได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของเรื่องนี้	 โดยจัดสรรก�าไรสุทธิในแต่ละปีมาเป็นเงิน
ทุนสวัสดิการ	 ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ได้ใช้เงินส�าหรับสวัสดิการนี้
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	๑,๘๗๘,๐๐๐	บาท	ส�าหรับการบรหิารงาน 
ของสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ	จ�ากดั	
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการด�าเนินการ	 ผู้ตรวจสอบ
กิจการ	 ที่ปรึกษา	 ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าท่ี	 ได้บริหารงาน 
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 ตาม 
พรบ.สหกรณ์	 ข้อบังคับ	 และระเบียบของสหกรณ์	 ภายใต้
การน�าของ	ท่านจรูญ	 ชูลาภ	 ประธานกรรมการ	 สอ.ศธ. 
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 พร้อมกับคณะกรรมการ
ด�าเนินการ	ที่ปรึกษา	ผู้จัดการ	และเจ้าหน้าที่	 ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการบรหิารเงินของมวลสมาชิกอย่างถกูต้อง
โปร่งใส	 ตามหลักธรรมาภิบาล	 เนื่องจากช่วงปลายปีจะมี
สมาชิกจ�านวนหน่ึงที่ใกล้จะเกษียณ	หรือที่เกษียณอายุงาน
ไปแล้วบางท่านมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมกับ
สหกรณ์	สามารถแจ้งกบัสหกรณ์โดยตรงได้	และการสอบถาม
เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น	 จ�ากัด	 ผมขอ
ยนืยนัว่าสหกรณ์ของเราไม่เคยน�าเงนิของสมาชกิไปฝากหรอื
ท�าธุรกรรมทางการเงินใดๆ	ทั้งสิ้น	กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจ่ัน	จ�ากัด	การลงทนุของสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั	จะลงทนุภายใต้พระราชบญัญติั
สหกรณ์	 โดยลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	 และ 
หุ้นกู้ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่	 มี	 Credit	 Rating	 A- 
ขึ้นไป	 ที่มีความมั่นคง	 ซึ่งปัจจุบัน	 สอ.ศธ.	 ได้ก�าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

ซึ่งสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ	 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถาบัน 
การเงินอื่นได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงก็ตาม	แต่	สอ.ศธ.	ก็ยังคง
ให้ดอกเบีย้ทีส่งูกว่า	เพือ่ให้สมาชกิของเราได้รบัผลตอบแทน
ที่ดีกว่าและเป็นการสร้างความมั่นคงด้านการออมให้กับ
สมาชิก	โดยได้ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยดังนี้
	 ๑.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	
  •	 เงินฝากน้อยกว่า	๕	ล้านบาท
	 	 	 เป็นอัตราร้อยละ	๓.๐๐	ต่อปี	ไม่เสียภาษี
  • เงินฝากตั้งแต่	๕	ล้านบาทขึ้นไป
	 	 	 เป็นอัตราร้อยละ	๓.๑๕	ต่อปี	ไม่เสียภาษี
	 ๒.	เงนิฝากประจ�า	เพิม่ทวทีรพัย์ อตัราร้อยละ	๓.๘๕	
ต่อปี	ไม่เสียภาษี
	 ในปีนี้	สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหาร
และสมาชกิกบัหน่วยตวัแทนต่างๆ	จ�านวน	๖	ครัง้	เพือ่พบปะ
กับสมาชิก	 และได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักการ	
อุดมการณ์	ปรัชญาสหกรณ์	รวมทั้งอธิบายรายละเอียดการ
ให้บริการด้านเงินฝาก	 ด้านสินเชื่อ	 และด้านสวัสดิการของ
สหกรณ์ให้กบัสมาชกิทัง้ใหม่และเก่าได้รบัทราบ	ซึง่ได้รบัการ
ตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุกแห่ง	
	 	 ท้ายนี้	 เน้นย�้าให้กับสมาชิกที่เข้าใหม่ได้เห็น 
ความส�าคญัและเริม่ต้นออมเงนิตัง้แต่วนันีไ้ปจนถงึวนัเกษยีณ
หรือจะออมต่อไปกับสหกรณ์ก็ได้นะครับ	 เพ่ืออนาคตอัน
สดใส	 มีแต่ความสุขกายสบายใจ	 ไม่มีทุกข์มาเยือน	 และ 
เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่สากล	พ.ศ.	๒๕๕๙	กระผม
ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั่วสากล 
โปรดดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวประสบแต่
ความสุข	 ความเจริญ	 และขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดได ้
ส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานของสหกรณ์ให้มีความ 
เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน	 ต่อไป	 ตามวิสัยทัศน์	 สอ.ศธ.	 ว่า	
"เป็นสหกรณ์ชั้นน�า เลิศล�้าธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคง 
มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

	 ขอให้ทุกท่านโชคดี
      

	 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง
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