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สวัสดีครับท่านสมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่าน   พบกันอีกเช่นเคยกับ สาร สอ.ศธ.
ฉบับแรกของปี ๒๕๕๕   ซึ่งยังคงหลากหลายไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท่านสมาชิก  อาทิ   สงกรานต์กับอาเซียน  สหกรณ์กับอาเซียน  แท็บเล็ตนวัตกรรม
แห่งการเรียนรู้  ฯลฯ
ช่วงระยะเวลานีก้ เ็ ข้าใกล้ฤดูฝน  กอปรกับประเทศไทยมีอากาศร้อนและแปรปรวน  
อยู่เสมอ   ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจ   ด้วยความไม่
ประมาท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ประมาทกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นะครับ
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AEC
COMMUNITY

หรือ ASEAN ECONOMIC
   เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   หนึ่ง
ในสามของวัตถุประสงค์หลักที่อาเซียนจะต้องปฏิบัติในปี
๒๕๕๘  โดยอีกสองวัตถุประสงค์  คือ  ความมัน่ คงในภูมภิ าค
อาเซียน  กับสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  การรวมตัวก่อตัง้
ของสมาชิกอาเซียนเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่  พ.ศ. ๒๕๑๐  โดย  ๕  ประเทศ
คือ  ไทย  มาเลเซีย  สิงคโปร์   อินโดนีเชีย  และฟิลิปปินส์  
ต่อมามีสมาชิกเพิ่มอีก  ๕  ประเทศ  คือ  บรูไน  เวียดนาม  
ลาว  พม่า  และกัมพูชา  รวมเป็น  ๑๐  ประเทศ  และ
หลังจากนั้นก็มีสมาชิกอีก  ๖  ประเทศมาร่วมกิจกรรมเป็น
ASEAN+๖   คือ   สาธารณรัฐประชาชนจีน   อินเดีย  
สาธารณรัฐเกาหลี  ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์
นักเศรษฐศาสตร์ได้พยากรณ์วา่   ผลจากการรวมตัว  
กันของ ASEAN ในปี ๒๕๕๗   จะทำให้ผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ  หรือ  GDP  เพิม่ ขึน้ จาก  ๑.๗๒  ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ   เป็น   ๒.๖๗   ล้านล้านเหรียญสหรัฐ   หรือเพิ่มขึ้น
๕๕.๓๒%  เฉลี่ยปีละประมาณ  ๑๐%  จากปี ๒๕๕๓  โดย
อินโดนีเชียจะมี GDP  เติบโตสูงสุด  คือ  ๗๔.๘๓%  เวียดนาม  
รองลงมา  คือ  ๗๔.๓๗%  กัมพูชาเป็นอันดับ ๓  ๗๐.๑๐%  
สำหรับไทยเป็นอันดับ ๖   คือ   ๔๓.๖๓%   (IMF World
Economic Outlook,  เมษายน  ๒๕๕๓)  คาดกันว่าแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกใน  ๓  ปีข้างหน้า  เศรษฐกิจ ASEAN+๖  จะ
เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มุมมองในมิตบิ วก AEC  ก็นา่ จะเป็นอานิสงส์ทดี่ แี ก่  
เศรษฐกิจของประเทศไทย  แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งจะเห็น
ได้ว่าการจะได้ประโยชน์จาก AEC  ประเทศไทยต้องมีความ
พร้อมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เป็นการพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศทัง้ ด้านแรงงาน  การศึกษา  เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation)  
และการเป็นผูน้ ำด้านต้นทุน (Cost-leadership)  ของผลิตภัณฑ์
และบริการ  ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้  อย่าง
เร่งด่วน   เนื่องจาก AEC   จะกลายเป็นตลาดเดียวและเป็น
ฐานการผลิตร่วมของผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศสมาชิก  
โดยกฎระเบียบในการค้าและการลงทุนของอาเซียน   คือ   
การเปิดเสรีทางการค้า  การลงทุน  ทุน  และแรงงานฝีมือ  
ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศ
สมาชิกที่มีจุดอ่อนด้านความสามารถ (Capability)   และ
ทรัพยากร  (Resources)

กับ

โดย...
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ปรากฏการณ์ ส ำคั ญ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง อย่ า งใกล้ ชิ ด  
คือ  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานและการปรับตัวของประเทศไทย
ในทัศนะผู้เขียนมีดังนี้
๑. แรงงานจากประเทศที่ค่าจ้างแรงงานถูกกว่าจะ
เคลือ่ นย้ายเข้าสูป่ ระเทศไทย  เพือ่ รับค่าจ้างทีส่ งู กว่าเหมือนกับ
คลื่นสึนามิ   เนื่องจากประเทศเหล่านั้นไม่มีอัตราจ้างงานที่
พอเพียงกับความต้องการของประชากร   และมีอัตราการ
จ้างงานที่ต่ำกว่า  เช่น  ฟิลิปปินส์   พม่า  กัมพูชา  อินเดีย  
อินโดนีเชีย   ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของแรงงานในกลุ่มดังกล่าว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับไร้ฝีมือ (Unskilled)  ซึ่งคนไทย
ปฏิเสธที่จะทำ  มีผลการวิจัยสอดคล้องกันว่าคนไทยไม่ชอบ
ทำงานหนักไม่ทำงานสกปรก  และไม่ทำงานทีต่ อ้ งใช้เวลานาน  
ปัจจุบันเราจะมีแรงงานต่างชาติอยู่ในส่วนงานดังกล่าวแล้ว  
แต่เนื่องจากประเทศไทยมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำ   ให้เป็นไม่
ต่ำกว่า  ๓๐๐  บาทต่อวัน  จะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการเคลื่อน
ย้ายแรงงานจากต่างชาติ  เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น  
๒. แรงงานที่ มี ทั ก ษะสู ง จะเข้ า มาแย่ ง อาชี พ จาก
คนไทยพร้อมกับการเคลื่อนย้ายของแรงงานระดับมืออาชีพ
ออกจากประเทศไทย  AEC ได้กำหนดกิจกรรมในพิมพ์เขียว   
ทีเ่ รียกว่า  ASEAN Community Blueprint  โดยกำหนด
อุตสาหกรรมเร่งรัดไว้  ๑๒  อุตสาหกรรมใน  ๒  หมวด  คือ  
หมวดสินค้า  และบริการในหมวดของสินค้า  ประกอบด้วย  
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  ประมง  สุขภาพ  ผลิตภัณฑ์
จากยางพารา   ไม้   สิ่งทอและเสื้อผ้า   ยานยนต์   อิเล็กทรอนิกส์   ส่วนในหมวดของการบริการ   ประกอบด้วย  
การท่องเที่ยว   การขนส่งทางเรือ   อากาศ   และโลจิสติกส์   
เมื่อวิเคราะห์แล้วจะพบว่าโอกาสที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุน  
และนำบุคลากรของเขาเข้ามาดำเนินการในอุตสาหกรรม
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ต่างๆ   เกือบจะครอบคลุมในทุกอาชีพที่คนไทยได้รับการ
จ้างงานอยู่ในปัจจุบันและปัญหาอีกด้านหนึ่ง  คือ  อาจเกิด
สมองไหลในอาชีพขาดแคลนจากประเทศไทย  เช่น  แพทย์   
วิศวกร   เภสัชกร   ที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศที่ต้องการ
อาชีพดังกล่าว  ซึ่งการขาดแคลนแรงงานในวิชาชีพดังกล่าว  
จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา
ถ้ า จะตอบให้ ต รงโจทย์ กั บ คำถามที่ ว่ า เราจะอยู่
อย่างไรในประชาคมอาเซียน AEC ในปี ๒๕๕๘ ?  ก็คงตอบ
ได้ในเรื่องหลักๆ   คือ   ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศอืน่ ๆ  ซึง่ นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
และบริการ  และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ  ที่ประเทศไทย
มีความโดดเด่นที่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว  
จะต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ   เพื่อสร้างงานและ
รายได้ให้กบั คนไทยให้เพิม่ ขึน้ อีก  ในเชิงมหภาคคงต้องอาศัย
กลไกของภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนในการกำหนดนโยบาย
ทัง้ งบประมาณ  เทคโนโลยี  การพัฒนาแรงงาน  รวมทัง้ การ  
จัดการศึกษาเพื่อผลิตคนที่ตลาด AEC ต้องการอย่างเร่งด่วน  
ในส่วนของกฎหมาย   เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งงานของ
คนไทย  และสมองไหลจากประเทศไทย  รัฐบาลต้องมีมาตรการ
ทางกฎหมายที่เหมาะสม  ส่วนการพัฒนาเชิงจุลภาคที่เกี่ยว
กับเราๆ ท่านๆ  ประชาชนคนไทยทุกคน  จะต้องศึกษากฎ
ระเบียบของ AEC  สิทธิประโยชน์   ปรับทัศนคติที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ   ทำความเข้าใจในการทำงานภายใต้วัฒนธรรมที่
หลากหลาย  หรือ Multi-Cultural Environment  การพัฒนา
ทักษะเฉพาะของงานอาชีพ (Specific Skill)  และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การพัฒนาทักษะทางภาษา  ซึง่ ภาษาอังกฤษยังจำเป็น
อยู่มาก   และที่ได้รับความสำคัญในการทำธุรกิจอย่างยิ่งอีก
ภาษาหนึ่ง  คือ  ภาษาจีน  และถ้าใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจได้มาก  ก็ยิ่งมีโอกาสได้รับการจ้างงานมากกว่า

เราคงต้องอยู่อย่างไม่รอการพึ่งพาจากรัฐบาลและภาคเอกชนแต่เพียงอย่างเดียวแล้วละ . . .
ย้ำ เราจะต้องช่วยตัวเอง พัฒนาศักยภาพตนเองในการขวนขวายศึกษาหาความรู้ ฝึกอบรมทักษะ
อาชีพที่รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ให้มีความเชี่ยวชาญให้ ได้ และเมื่อวันนั้นมาถึง วันแห่งการรวมตัวของประชาคม AEC ปี ๒๕๕๘ เราคงมี
โอกาส และน่าจะช่วยให้ประเทศไทยมีตำแหน่งที่ดีทางเศรษฐกิจในประชาคม AEC ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
มั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม และช่วยให้คนไทยมีความสุขในชีวิตได้
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เมื่อถึงเดือนเมษายน ทุกๆ ปี

ประชาชน
ชาวไทยจะชื่นมื่นระรื่นกับการกลับภูมิลำเนา การ
เล่นน้ำในวันสงกรานต์ คำว่า สงกรานต์ เป็น
ภาษาสันสกฤต แปลว่า เคลือ่ น ย้าย โคจร ดังนัน้
สงกรานต์จึงหมายถึงดาวอาทิตย์โคจรไปยังราศีอื่น
ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ ราศี การกำหนดวันสงกรานต์
ตรงกับเดือนเมษายน เพราะไทยรับเอาพิธีกรรม
ทางศาสนาพราหมณ์มาเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี
มาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดือนเมษายน
เป็นระยะเวลาว่างเว้นจากการทำไร่ไถหว่าน อากาศ
ร้อนจัดและแห้งแล้ง จึงมุ่งสู่กิจกรรมคลายร้อน
และให้ความเพลิดเพลิน ดังนั้นประชาชนชาวไทย
จึงถือเป็นวันสำคัญประจำปีเพื่อเถลิงศกใหม่ แม้
จะไปทำมาหากินอยู่ถึงไหนๆ ก็ต้องพยายามกลับ
ภูมิลำเนาไปร่วมกิจกรรมสำคัญกับครอบครัว และ
อยู่ใกล้ชิด ปู่ ย่า ตา ยาย ดังนั้นการเดินทาง
จึงค่อนข้างคับคั่งวุ่นวาย ทั้งทางบก ทางอากาศ
ทางเรือ ซึ่งเราท่านก็เห็นกันชินตา ส่วนราชการก็
มีงานหนักเพิม่ ขึน้ ในการรณรงค์การใช้ยวดยานอย่าง
ระมัดระวังเพื่อลดอัตราการตาย-บาดเจ็บ ให้ลด
น้อยลง ปีทแี่ ล้ว หิ่งห้อยน้อย ได้นำสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ บาดเจ็บ ตาย ทรัพย์สินเสียหาย จาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ผู้อ่าน
ได้พิจารณา ในปีถัดมาก็ทราบว่ามีอัตราลดลง ใน
ปีนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ คาดว่าคงจะลดลงอีก เพราะ
การทำงานอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าทีแ่ ละการณรงค์
อย่างจริงจังของคณะทำงาน สสส. อย่างต่อเนื่อง
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สงกรานต์มีความเป็นมาอย่างไรท่านผู้อ่านคง
ลืมเลือนไปบ้างแล้ว   ผู้เขียนจึงขอนำเรียนอย่างย่อๆ
ดังนี้   เมื่อภัทรกัปป์ (นานมาก)  ท้าวกบิลพรหมและ
ธรรมบาลกุมาร  ท้าทายปัญหากันว่า  เวลาเช้า   กลางวัน
ค่ำ  ราศีของมนุษย์อยูต่ รงไหน  ถ้าใครแพ้จะถูกตัดศีรษะ
ผลปรากฏว่าท้าวกบิลพรหมแพ้ต้องถูกตัดเศียร   แต่
เศียรของท้าวกบิลพรหมนั้น   ถ้าโยนขึ้นไปในอากาศ
ฝนจะแล้ง   ถ้าทิ้งลงในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรจะ
เหือดแห้ง   ถ้าทิ้งลงดินไฟจะไหม้โลกธาตุ   จึงต้องให้
ธิดาอันเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์   ผลัดกันทุก
๓๖๕ วัน   เอาพานมารับเศียรของท้าวกบิลพรหม
เวียนประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ   ขึ้นอยู่กับว่าวัน
สงกรานต์นนั้ ตรงกับวันอะไร   โดยจัดเป็นเวรประจำวัน  
ถ้าวันสงกรานต์ตรงกับวันอาทิตย์   ให้เป็นเวรของนาง
ทุงษะ  วันจันทร์เป็นเวรของ  นางโคราค  วันอังคาร  
นางรากษส  วันพุธ  นางมณฑา  วันพฤหัสฯ  นางเกสิน  ี
วันศุกร์  นางกิมทิ า  วันเสาร์  นางมโหธร  ฉะนัน้ วันที่
๑๓ เมษายน ๒๕๕๕  วันสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันศุกร์
จึงเป็นเวรของนางกิมทิ าเทวี  นางทัดดอกจงกลนี  ประดับ
ด้วยบุษราคัม  ภักษาหารคือกล้วยน้ำว้า  หัตถ์ขวาถือ
พระขรรค์เป็นอาวุธ  หัตถ์ซา้ ยถือพิณ  ขีพ่ าหนะกระบือ  
แต่ ล ะนางมี อ งค์ ป ระกอบการแต่ ง กายและพาหนะ
แตกต่างกันไป  ดังนั้นต้องคอยสดับตรับฟังว่าแต่ละปี
เป็นเวรของนางใด

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องย่อตามตำนานที่เล่าสืบต่อ
กันมา  ส่วนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส  บุตรหลาน
ทีพ่ งึ มีตอ่ บุพการีกเ็ ป็นไปตามพิธที ป่ี ฏิบตั กิ นั อยูท่ กุ วันนี้
สิ่ ง สำคั ญ คื อ พึ ง ระมั ด ระวั ง เล่ น สงกรานต์ อ ย่ า งผู้ มี
วัฒนธรรม  (คือ  รูผ้ หู้ ลักผูใ้ หญ่  พระสงฆ์องค์เจ้า ฯลฯ)
สงกรานต์ครั้งนี้ทางราชการหยุดตั้งแต่วันที่
๑๓-๑๕  แต่เนื่องจากวันที่  ๖  เมษายน  เป็นวันจักรี
ตรงกับวันศุกร์เป็นวันหยุดราชการ   ต่อกับวันที่ ๗-๘
เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ก็เป็นวันหยุด   จึงได้หยุดติดต่อ
กัน  ๓  วัน  วันที่ ๙  ตรงกับวันจันทร์   และเป็นวัน  
พระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันณวดี   ราชการ
หยุดให้อีก  ๑  วัน  ดังนั้นพนักงานก็คำนวณว่า  ถ้า
ลาหยุด (ป่วย ลากิจ)  อีก  ๓  วัน  คือ  ๑๐   ๑๑  
๑๒  วันหยุดก็จะต่อเนื่องกับหยุดสงกรานต์จนถึงวันที่  
๑๖  เมษายน  รวมเป็นวันหยุดพักผ่อนยาว สามารถ
ไปเที่ยวต่างประเทศ  ต่างจังหวัด  ได้หลายวันทีเดียว  
น่าสนุกไหมล่ะ   หิ่งห้อยน้อยก็ได้แต่คิดเท่านั้นเพราะ
หมดสิทธิเสียแล้ว
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คาถา...แก้จน
คาถาแก้จน...บทนี้

“ยังไม่จน...อยู่อย่างจน...จะไม่จน
ยังไม่รวย...อยู่อย่างรวย...จะไม่รวย”

โดย...วิมลรัตน์ ต้อยสำราญ                                                                    

หลายท่านอาจเคยได้ยินได้ฟังผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้ว หรือใครที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ก็ลองอ่านกัน
อีกสักรอบ แล้วมาคิดกันเล่นๆ ว่าคาถาบทนี้ให้อะไรแก่เราบ้าง
อย่างแรก ก็น่าจะเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้ได้คิดทบทวนเพื่อประมาณฐานะของตนเองว่าเรารวยหรือจน...หรือเรายังไม่รวย
...ยังไม่จน หลายคนมักตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองไม่ค่อยจะได้ เพราะเวลาในแต่ละวันหมดไปกับการจัดการภารกิจต่างๆ จนไม่เหลือ
เวลาไว้สำหรับดูแลจัดการกับตัวเอง
แล้วสมาชิกสหกรณ์ฯ ของเราล่ะคะ...ตอบได้รึเปล่าว่าขณะนี้เรามีฐานะเป็นเช่นไร
เพราะหากเรารู้ฐานะที่แท้จริงของตัวเองดีแล้ว เราก็จะยับยั้งชั่งใจไม่วิ่งวุ่นไปตามสังคม ตามเพื่อน ตามคนอื่น เพื่อ Update
ไม่ให้ตก Trend คุณภาพชีวิตก็จะเป็นไปอย่างพอเหมาะพอควรแก่ฐานะ
เราจะจนหรือจะรวย ก็ขึ้นอยู่ที่ทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เครื่องประดับ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
เครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ กระทั่งเสื้อผ้าอาภรณ์ เมื่อหักกลบลบกับหนี้สินแล้วตัวเลขที่ได้ติดลบหรือไม่...คนจำนวนไม่น้อยประเมินฐานะ
ความรวยจากสิ่งที่มี สิ่งที่เห็น หรือจากสินทรัพย์เพียงด้านเดียว ซึ่งไม่ถูกต้องนักนะคะ เพราะการที่เรามีข้าวของเครื่องใช้ สิ่งอำนวย
ความสะดวกครบครัน ในขณะที่ยังมีภาระหนี้สินรุงรังจากข้าวของเหล่านั้น ย่อมไม่ได้แสดงฐานะที่แท้จริงและไม่สามารถสร้างความสุขใจ
ได้เสมอไป
เมื่อรู้ฐานะที่แท้จริงแล้ว ลองถามตัวเองต่อไปว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบใด...อยู่อย่างรวย หรืออยู่อย่างจน ใครตอบคำถามนี้
ไม่ได้ ก็ลองทำบันทึกการใช้จ่ายของตัวเองดูนะคะ รับรองรู้แจ้งเห็นจริงว่าพฤติกรรมทางการเงินของตัวเองเป็นแบบไหน
บันทึกการใช้จ่ายก็ทำง่ายๆ เพียงแต่จด จด แล้วก็จดตามจริง มีรายได้เท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่ อะไรบ้าง ลองจด
ดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์ รับรองรู้แน่ว่า...อยู่อย่างจน...หรืออยู่อย่างรวย
ความจริงแล้วปัญหาทางการเงินจะไม่เกิดหากเราใช้จา่ ยน้อยกว่าทีห่ าได้เสมอ แต่กจ็ ะมีสกั กีร่ ายทีใ่ ช้จา่ ยเงินภายในกรอบรายได้
ที่หามาได้ ยิ่งในยุคนี้โอกาสการเป็นหนี้ง่ายมาก เป็นหนี้ได้ทุกที่ เป็นหนี้ได้ทุกอย่าง เพราะสินค้าแทบทุกชนิดพร้อมให้เราซื้อเงินผ่อนได้
ทุกห้างร้าน กระทั่งเวลาทุ่มสองทุ่มก็ยังมีโทรศัพท์ให้บริการสร้างหนี้โดยแจ้งวงเงินกู้ให้ถึงที่ ซึ่งหลายๆ คนยังคงหลงอยู่ในวังวนแห่งนี้    
ยิ่งง่าย...ยิ่งอันตราย น่ากลัวจริงๆ ขอบอก
ค่ะ...นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่เราสามารถประหยัดได้อีกมากมาย แต่หลายคนมองข้าม ไม่เห็นค่าของเงินเล็กๆ
น้อยๆ อย่างเช่น หลายบ้านติดเคเบิลทีวีที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือใช้บริการแพ็คเกจราคาสูงที่มีหลายร้อยช่องให้เลือกดูทั้งๆ ที่ไม่ค่อย
อยูบ่ า้ น หรือการชำระค่าใช้จา่ ยต่างๆ ผ่านเคาน์เตอร์ทคี่ อยอำนวยความสะดวกให้เราแต่มคี า่ ธรรมเนียม แม้จะเป็นเงินเดือนละไม่กสี่ บิ บาท
แต่หลายๆ รายการรวมกันทุกเดือนๆ จนเป็นปี รวมๆ กันเงินจำนวนนี้รวมแล้วก็ไม่น้อยเลยทีเดียว
หรือแม้กระทัง่ กาแฟทีเ่ ราซือ้ ทุกวัน วันละสองสามแก้ว ราคาก็เริม่ ต้นที่ ๒๕-๓๐ บาทต่อแก้ว ลองรวมค่ากาแฟรายวัน รายเดือน
และรายปีดู จะเห็นชัดเจนว่าค่ากาแฟรวมแล้วเป็นเงินไม่น้อยเลย แล้วพอรวมค่าเคเบิลทีวี ค่าธรรมเนียมความสะดวกสบาย ค่ารองเท้า
คู่ที่ยี่สิบ ค่ากระเป๋าใบที่เก้า จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่รั่วออกจากกระเป๋าเราเหล่านี้หากนำไปซื้อทองคำ ไปลงทุน ไปซื้อกองทุนรวม รับรอง
กลายเป็นเงินก้อนเป็นกอบเป็นกำแน่นอน ซึ่งมีผลต่อความมั่งคั่งของเรา
ถึงตอนนี้พวกเราคงตอบกันได้แล้วนะคะว่า...เราจะอยู่อย่างรวย...หรืออยู่อย่างจน แต่การที่จะไปให้ถึงเป้าหมายสำคัญที่ว่า
อยูอ่ ย่างจน...จะไม่จนนัน้ ทำได้ยากมักทำให้เราท้อแท้ เหนือ่ ยจนอาจหมดกำลังใจได้ ดังนัน้ เป้าหมายทีด่ ตี อ้ งกำหนดขึน้ อย่างสมเหตุสมผล
ค่ะ...สาร สอ.ศธ. ของเรา หวังว่า “คาถา..แก้จน” บทนี้จะช่วยกระตุ้นเตือนใจให้สมาชิกและผู้อ่านทุกท่านได้ตระหนัก
ถึงการรู้จักประมาณตนเอง ด้วยการรู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล อันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่นำพาเราไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างสุขใจ...  
ยังไม่จน...อยู่อย่างจน...จะไม่จน สาร สอ.ศธ. ขอเป็นกำลังใจและอยู่คู่กับท่านตลอดไป
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สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่าน  เมษาหน้าร้อนนี้
ขอแนะนำพาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่   เมืองแปดริ้ว หรือ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๒ กิโลเมตร   พื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์บ้านเรือนเก่าๆ ที่สวยงามและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  
รวมทั้งมีวิถีชีวิตชุมชนที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะท้องถิ่น  ในปัจจุบันหลาย
แห่ ง กลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ท างวั ฒ นธรรม ของ     
จังหวัดฉะเชิงเทรา   สิ่งที่โดดเด่นที่เพื่อนสมาชิกไม่ควรพลาดในการ
ท่องเทีย่ ว  นัน่ คือ  กิจกรรมล่องเรือชมแม่นำ้ บางปะกง  เริม่ ต้นกราบ
ขอพรหลวงพ่อพุทธโสธรองค์จริง  ชมพระอุโบสถมูลค่ากว่า ๒,๕๐๐
ล้านบาท  สถาปัตยกรรมรตั นโกสินทร์ทใ่ี ช้หนิ อ่อนนำเข้าจากประเทศ
อิตาลีทั้งหมด
จากนั้นเดินเท้าไปยังท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหารจับจอง
ทีน่ ง่ั ในเรือเพือ่ ล่องชมทิวทัศน์สองฝัง่   พร้อมฟังเรือ่ งราวแหง่ ลุม่ แม่นำ้
บางปะกง  สถานทีส่ ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ระหว่างการเดินทาง  การ  
ท่องเที่ยวทางเรือในลำน้ำบางปะกง  เริ่มจากตัวเมืองฉะเชิงเทราเพื่อ
ชมธรรมชาติสองฝั่งน้ำ   ชมบ้านเรือนซึ่งยังคงสภาพความเป็นอยู่
อย่างไทย   ผ่านสถานที่น่าสนใจ   สัมผัสธรรมชาติและความเป็นมา
แห่งสายน้ำ  ชมทิวทัศน์และสถานทีส่ ำคัญสองฝัง่   อาทิ  อาคารไมส้ กั   
ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา   ตำหนักกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์  
แนวกำแพงเมืองโบราณ   อาคารศาลากลางหลังเก่า   กลุ่มเรือนแพ
สมัยเก่า  วัดสำคัญทางประวัติศาสตร์   เช่น  วัดเมือง  วัดสัมปทาน  
วัดแหลมใต้   วัดสายชล   วัดเซนต์ปอล   ไปขึ้นฝั่งที่วัดโพธิ์บางคล้า
เพื่อชมค้างคาวแม่ไก่   ระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร   ผ่านย่าน
เศรษฐกิจเก่าแก่  เรือนแพ  และตลาดน้ำในอดีตของเมืองแปดริ้ว 
และทีข่ าดไม่ได้ในทริปนี  ้ คือ  แวะไหว้สกั การะเทพเจ้าแห่ง  
โชคลาภ  รวมทั้งพระประธาน  เทพเจ้าตามคติความเชื่อของชาวจีน
ประดิษฐสถาน  ณ  วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)  ซึ่งเป็นวัดจีน
ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพฯ  
เป็นตำแหน่งท้องมังกร  ส่วนตำแหนง่ หัวมังกรอยูท่ วี่ ดั เล่งเน่ยยี  ่ และ  
หางมังกรนั้นอยู่ที่วัดเล่งฮัวยี่   จังหวัดจันทบุรี   ทั้งสามตำแหน่งของ
มังกรพาดผา่ นดินแดนของความมัง่ คัง่ อุดมสมบูรณ์   เยาวราชดินแดน  
แห่งการค้าขาย   เมืองแปดริ้วดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วย
พืชพันธุ์ธัญญาหาร   และจังหวัดจันทบุรีเมืองแห่งอัญมณีและพลอย  
ภายในวัดจีนประชาสโมสรยังมีสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาค้นคว้าอีก
มากมาย

ก่อนจะเดินทางกลับก็อย่าลืมแวะตลาดบ้านใหม่  ตลาดริมน้ำ  
ร้อยปี  มีบรรยากาศของวิถชี วี ติ ร่วมสมัยย้อนยุคกว่า ๑๐๐ ปี  เหมาะ
สำหรับผูท้ ส่ี นใจและชืน่ ชอบยุคเก่าโดยเฉพาะ  หรืออยากจะชิมอาหาร
อร่อยๆ  ทั้งอาหารจีน  อาหารไทย  ซึ่งเป็นที่รวบรวมอาหารรสเด็ด
ของแปดริ้วที่มีสูตรเฉพาะของแต่ละร้านทั้งนั้น   ขนมหวานและของ  
ขบเคี้ยวนานาชนิดก็มีให้เลือกตามใจชอบ   ที่สำคัญมีกาแฟโบราณ
สู ต รดั้ ง เดิ ม รสชาติ เข้ ม ข้ น หอมหว านจากฝี มื อ อาแป๊ ะ เลยที เ ดี ย ว  
นอกจากนี้ตลาดบ้านใหม่ยังเป็นสถานที่สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์
และละครยอดนิยมหลายตอ่ หลายเรือ่ งอีกด้วย  เพราะทีน่ ย่ี งั คงอนุรกั ษ์
รูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันทรงคุณค่าไว้   ทั้งสืบทอดวิถีชีวิต
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันด้วยครับ
หากเพื่อนสมาชิกท่านใดยังไม่ตัดสินใจหาสถานที่พักผ่อน  
คลายร้อน  ขอฝากเมืองแปดริว้ เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรม
ไว้ให้พจิ ารณา หวังว่าท่านและครอบครัวจะได้รบั คุณค่าทางวัฒนธรรม
และความประทับใจไม่รู้ลืมแน่นอนครับ 

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ  สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง

๑) ใช้ถนนหมายเลข ๓๐๔  มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา
๒) ใช้ถนนหมายเลข ๓๔  บางนา-ตราด  เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข
๓๑๔  บางปะกง-ฉะเชิงเทรา
๓) ใช้ถนนหมายเลข ๓  สมุทรปราการ-บางปะกง  แล้วต่อด้วย
ถนนหมายเลข ๓๑๔  บางปะกง-ฉะเชิงเทรา
๔) ใช้ถนนมอเตอร์เวย์   กรุงเทพฯ-พัทยา   เลี้ยวซ้ายเข้าถนน
หมายเลข ๓๑๔  บางปะกง-ฉะเชิงเทรา  มุ่งเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา
รถโดยสารประจำทาง  จากกรุงเทพฯ มีรถประจำทางออกจาก
สถานีขนส่งสายเหนือ (ถนนกำแพงเพชร ๒)   และสถานีขนส่งสาย
ตะวันออก (เอกมัย)
รถไฟ (หัวลำโพง)  มีขบวนรถไฟมาฉะเชิงเทราทุกวัน  นักท่องเทีย่ ว
ที่เดินทางมาโดยรถสาธารณะ   จะมีรถโดยสารขนาดเล็กจากสถานี  
สายรอบเมือง  วิ่งผ่านวัดโสธรวรารามวรวิหาร  หรือตลาด  สามารถ
เลือกและเดินทางได้สะดวกสบาย

าคม ๒๕๕๐

สิงห
ี่ ๘ ประจำเดือน
ท
น
ั
ว
บ
ั
บ
ฉ
๑
่
ี
zine ปีท
ยี งจาก PS Maga

เรียบเร

7

ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๕

โดย...  เจริญ  ภูวิจิตร์

แ
ท็
บ
เ
ล็
ต
นวั ต กรรมแห่ ง การเรี ย นรู้

Tablet : Innovation for Learning

ก

ารจัดการศึกษา (Educational Administration) ของรัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้

การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การศึกษาของ
ประเทศไทยก้าวทันทัดเทียมกับนานาชาติ และจากการที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์
ชินวัตร ได้แถลงนโยบายภาครัฐด้านการศึกษาต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
ได้กำหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้
เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้มีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิสก์แห่งชาติให้เป็นกลไกในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (Tablet for Education)
การจัดการศึกษาโดยการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
จึงกลายเป็นเครื่องมือด้านสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการปรับใช้ในการส่งเสริมมิติ
แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต
ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มุ่งปฏิบัติกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๘ แสนกว่าคน
ในช่วงแรกตามโครงการ One Tablet PC per Child โดยจะเริ่มต้นในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
และในอนาคตจะบริการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทั่วประเทศ
ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (สอ.ศธ.) หลายท่านคงจะมี
ความคิดว่าทำไมรัฐบาลชุดดังกล่าวจึงมุ่งมั่นกับ
การจัดการศึกษาตามโครงการ One Tablet PC
per Child ทั้งนี้เพราะว่า Tablet PC กำลังอยู่ใน
กระแสแห่งการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระโยชน์อย่างหลากหลาย
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และมีรปู แบบทีม่ คี วามทันสมัย พกพาได้สะดวกสบาย
จะใช้ต่ออินเตอร์เน็ทก็ได้ ถ่ายรูปก็ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การใช้ Tablet PC เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
เพื่อการจัดการข้อมูลข่าวสาร หรืออ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Book ก็ยังได้แต่ประโยชน์สูงสุด
ของ Tablet PC คือ การใช้อา่ นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หรือ E-Book ซึ่ง Tablet PC หนึ่งเครื่องนั้นสามารถบรรจุหนังสือได้เป็นจำนวนนับพันเล่ม
โดยผู้เรียนสามารถเลือกเล่มไหนขึ้นมาอ่านก่อนก็ได้ ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ
Tablet PC คือ การเชื่อมโยงครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าด้วยกันผ่านทาง
ระบบอินเตอร์เน็ท จึงทำให้การเรียนการสอนทางไกลเกิดขึน้ อย่างง่ายดาย และเข้าถึงกลุม่ คน
ทุกชั้นในทุกสถานที่
จากที่ผมได้กล่าวเสนอศักยภาพของ Tablet PC ของการจัดการศึกษาของรัฐบาลตาม
โครงการ One Tablet PC per Child นัน้ ท่านสมาชิกหลายท่านอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับโครงการดังกล่าวของรัฐบาล อย่างไรก็ตามการสร้างโอกาสให้เด็กไทยรุน่ ใหม่จะได้กา้ วทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น และได้เรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย โครงการ One Tablet PC per
Child จะเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในการบริหารจัดการศึกษาของรัฐบาล ตลอดทั้งเป็นการ
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่เด็กไทย เพือ่ นำไปใช้ในการเรียนรูโ้ ปรแกรมใหม่ๆ นอกเหนือ
จากหลักสูตรตำราเรียนที่ได้กำหนดไว้
นี่แหละครับความเป็นมาและแนวนโยบายอย่างสังเขปของโครงการ One Tablet PC
per Child นวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่แล้วท่านสมาชิก สอ.ศธ. ล่ะครับ ได้ปรับตนเองเพื่อ
การเรียนรู้แล้วหรือยัง หากสนใจ Tablet PC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของท่านและบุคคลที่
ใกล้ชดิ สามารถใช้บริการทางการเงินจาก สอ.ศธ. ได้เลยครับ ท่านสมาชิกจะได้ไม่ตก Trend
การเรียนรู้แห่งยุคดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
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๑. ท่านเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้รับบริการ
๒. สอ.ศธ. มีบริการทั้งหมด ๓ ด้าน ประกอบด้วย

๑. สามารถออมทรัพย์ได้  ในรูปของ
๑.๑ การถือหุ้นรายเดือน  หุ้นละ  ๑๐.- บาท  (สิบบาทถ้วน)
(๑) สมาชิกต้องถือค่าหุ้นรายเดือน  ดังนี้
- เงินได้รายเดือนเกินกว่า ๕,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
ถือหุ้นรายเดือน ๕๐ หุ้น
- เงินได้รายเดือนเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท  
ถือหุ้นรายเดือน ๗๐ หุ้น
- เงินได้รายเดือนเกินกว่า ๑๕,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท  
ถือหุ้นรายเดือน ๙๐ หุ้น
- เงินได้รายเดือนเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป  ถือหุน้   
รายเดือน ๑๐๐ หุ้น
ทั้งนี้   สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนได้สูงสุด
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเงินได้รายเดือน  โดยสามารถรับแบบการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนได้ที่ สำนักงาน สอ.ศธ. หรือ Download ได้ที่
www.moecoop.com  ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกๆ เดือน  และจะมีผล
ในเดือนถัดไป
๑.๒ ออมในรูปเงินฝาก  ได้  ๒  ประเภท  คือ
(๑) เงินฝากออมทรัพย์  ฝากขั้นต่ำ  ๑๐๐.- บาท 
(๒) เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ  เปิดบัญชีครัง้ แรก ๓๐,๐๐๐.บาท  ฝากครั้งต่อไป  ไม่ต่ำกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท  สามารถถอนได้
เดือนละ  ๑  ครั้ง
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของ สอ.ศธ. และ
คิดดอกเบี้ย  ปีละ  ๒  ครั้ง  ได้แก่   ๓๐ มิถุนายน  และ  ๓๑ ธันวาคม  
ของทุกปี
เงินฝากออมทรัพย์ทั้ง  ๒  ประเภท  ไม่เสียภาษี
๒. ด้านสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ
		 ๒.๑ สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๑) ใครบ้างที่มีสิทธิขอรับสวัสดิการอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
- สมาชิกที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์   และต้องไม่เคย
ได้รับสวัสดิการภักดีต่อองค์กร
(๒) เงินสวัสดิการที่ได้รับ
อายุการเป็นสมาชิก
ได้รับเงินสวัสดิการ
ตั้งแต่ ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี
๕,๐๐๐.- บาท
ตั้งแต่ ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๒๐ ปี
๑๐,๐๐๐.- บาท
ตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป
๑๕,๐๐๐.- บาท
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(๓) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
(๓.๑) แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์ สามารถขอรับแบบได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอ.ศธ.
หรือ Download ได้ที่ www.moecoop.com
(๓.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร
ที่ทางราชการออกให้
(๓.๓) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๔) สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการ  ภายใน ๑ ปี   นับจาก
วันที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
		 ๒.๒ สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
(๑) ใครบ้างที่มีสิทธิขอสวัสดิการภักดีต่อองค์กร
- สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ ๒๕ ปี และต้อง
ไม่เคยได้รับสวัสดิการเกษียณอายุราชการ หรือสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุ
ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
(๒) เงินสวัสดิการที่ได้รับ
- อายุการเป็นสมาชิกตัง้ แต่ ๒๕ ปีขนึ้ ไป ได้รบั ๒,๕๐๐.บาท บวกกับเงินค่าตอบแทนร้อยละ ๑ ของมูลค่าหุน้ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท
- เงินสวัสดิการ สอ.ศธ. จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
(๓) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
(๓.๑) แบบคำขอรั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ร
สามารถขอรับแบบได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอ.ศธ. หรือ Download
ได้ที่ www.moecoop.com
(๓.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร
ที่ทางราชการออกให้
(๓.๓) สำเนาทะเบียนบ้าน
		 ๒.๓ สวัสดิการการสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
(๑) ใครบ้างที่มีสิทธิขอรับสวัสดิการสมาชิก
- เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ทุพพลภาพสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่
สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นๆ ได้
โดยสิ้นเชิงตลอดไป โดยมีใบรับรองจากนายแพทย์ผู้ทำการตรวจ หรือ
รักษา  หรือ
- ทุพพลภาพชัว่ คราว หมายถึง ทุพพลภาพและสามารถ  
ประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นๆ ได้ โดยมี
โอกาสหายได้ภายใน ๑๘๐ วัน   โดยมีใบรับรองจากนายแพทย์ผู้ทำการ
ตรวจหรือรักษา
(๒) เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ประเภท
ได้รับเงินสวัสดิการ
ทุพพลภาพชั่วคราว
๕,๐๐๐.- บาท
ทุพพลภาพสิ้นเชิง
๑๐,๐๐๐.- บาท

แล้วได้อะไร ?

(๓) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
(๓.๑) แบบคำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่
ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สามารถขอรับแบบได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สอ.ศธ. หรือ Download ได้ที่ www.moecoop.com
(๓.๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร
ที่ทางราชการออกให้
(๓.๓) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๓.๔) ใบรับรองแพทย์
(๔) สมาชิกต้องยื่นขอรับสวัสดิการ  ภายใน ๑ ปี   นับจาก
วันที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ
		 ๒.๔ สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สำหรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก รายละเอียดเกีย่ ว  
กับหลักเกณฑ์   เงินสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ   หลักฐานประกอบการ
พิจารณา   และระยะเวลาขอรับสวัสดิการ   สอ.ศธ. จะประกาศให้ทราบ
เป็นครั้งคราวไป
		 ๒.๕ สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
(๑) เงินสวัสดิการที่ได้รับ
อายุการเป็น
สมาชิก
ไม่เกิน  ๑  ปี
๒  ปี
๓  ปี
๔  ปี
๕  ปี
๖  ปี
๗  ปี
๘  ปี
๙  ปี
๑๐  ปี
๑๑  ปี
๑๒  ปี
๑๓  ปี

เงินช่วยเหลือ
๑๐,๐๐๐.- บาท
๑๑,๐๐๐.- บาท
๑๒,๐๐๐.- บาท
๑๔,๐๐๐.- บาท
๑๖,๐๐๐.- บาท
๑๘,๐๐๐.- บาท
๒๐,๐๐๐.- บาท
๒๓,๐๐๐.- บาท
๒๖,๐๐๐.- บาท
๒๙,๐๐๐.- บาท
๓๒,๐๐๐.- บาท
๓๕,๐๐๐.- บาท
๓๙,๐๐๐.- บาท

อายุการเป็น เงินช่วยเหลือ
สมาชิก
๑๔  ปี
๔๓,๐๐๐.- บาท
๑๕  ปี
๔๗,๐๐๐.- บาท
๑๖  ปี
๕๑,๐๐๐.- บาท
๑๗  ปี
๕๕,๐๐๐.- บาท
๑๘  ปี
๖๐,๐๐๐.- บาท
๑๙  ปี
๖๕,๐๐๐.- บาท
๒๐  ปี
๗๐,๐๐๐.- บาท
๒๑  ปี
๗๕,๐๐๐.- บาท
๒๒  ปี
๘๐,๐๐๐.- บาท
๒๓  ปี
๙๐,๐๐๐.- บาท
๒๔  ปี ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๒๕  ปี ๑๑๐,๐๐๐.- บาท
๒๖  ปีขึ้นไป ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

(๒) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
(๒.๑) แบบคำขอรับเงินเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ของสมาชิก สามารถขอรับแบบได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอ.ศธ. หรือ
Download ได้ที่ www.moecoop.com
(๒.๒) สำเนาใบมรณะบัตร  และ
(๒.๓) สำเนาทะเบียนบ้าน  และ
(๒.๔) หนังสือแสดงเจตนา  (ถ้ามี)
(๒.๕) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิขอรับ
สวัสดิการ
(๒.๖) เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น คำสั่งศาล
แต่งตั้งผู้จัดการมรดก

ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๕

(๔) ผู้มีสิทธิต้องยื่นขอรับสวัสดิการ ภายใน 1 ปี นับจากวัน
ที่สมาชิกถึงแก่กรรม
		 ๒.๖ สวัสดิการเพื่อการศพครอบครัวสมาชิก
(๑) เมื่อบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม  ได้แก่
- คู่สมรส  หมายถึง  คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย  
- บุตร  หมายถึง  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย  และยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ   เว้นแต่บุตรนั้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถ   แต่รวมถึง
บุตรบุญธรรมด้วย 
- บิดา  หมายถึง  บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
- มารดา  หมายถึง  มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๒) เงินสวัสดิการที่ได้รับ
ได้รบั เงินสวัสดิการรายละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึง่ พันห้าร้อย  
บาทถ้วน)
(๓) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
(๓.๑) แบบคำขอรับเงินเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ของสมาชิก สามารถขอรับแบบได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สอ.ศธ. หรือ
Download ได้ที่ www.moecoop.com
(๓.๒) สำเนาใบมรณะบัตร 
(๓.๓) สำเนาสูติบัตรของบุตรสมาชิก และสำเนาคำสั่ง
ศาลกรณีเป็นบุคคลไร้ความสามรถ
(๓.๔) สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 
(๓.๕) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม 
(๓.๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใด
ที่ทางราชการออกให้ของสมาชิก
(๓.๗) สำเนาทะเบียนสมรส
(๔) สมาชิกต้องยืน่ ขอรับสวัสดิการ  ภายใน  ๑๒๐  วัน  นับ  
จากวันที่ผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม
		 ๒.๗ สวัสดิการสมาชิกประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
สำหรับสวัสดิการเกี่ยวสมาชิกที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
สอ.ศธ. จะประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   เงินสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ  
หลักฐานประกอบการพิจารณา   และระยะเวลาขอรับสวัสดิการให้ทราบ
เป็นครั้งคราวไป

ฯลฯ

๓. ด้านสินเชื่อ  สหกรณ์มีบริการเงินกู้  ๓  ประเภท  ได้แก่
๓.๑ เงินกูฉ้ กุ เฉิน  ได้แก่  เงินกูฉ้ กุ เฉิน  เงินกูฉ้ กุ เฉินกระแสรายวัน  

๓.๒ เงินกูส้ ามัญ  ได้แก่  เงินกูส้ ามัญ  เงินกูส้ ามัญระยะสัน้   เงินกู  ้
สามัญตามโครงการต่างๆ 
๓.๓ เงินกูพ้ เิ ศษ  ได้แก่  เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะสงเคราะห์  เงินกู  ้
พิเศษเพื่อการลงทุน  และการกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงิน
โปรดติดตามฉบับหน้านะครับ

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน
“รู้หาทรัพย์ รู้เก็บและรักษา จับจ่ายทรัพย์ที่หาได้อย่างเหมาะสม” พบกันเช่นเคยในสาร สอ.ศธ.  

เรื่องแรกที่จะกล่าวถึงก่อน  นั่นคือ  “ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔  เมื่อวันเสาร์ที่  
๑๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕   ณ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทำให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   โดยสหกรณ์ขอให้คำมั่นสัญญาว่า   จะมุ่งมั่น พัฒนา ดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของสมาชิกและ
ครอบครวั สมาชิกให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป”  ทผี่ า่ นมาจะเหน็ ได้วา่ สหกรณไ์ ด้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสมาชิกทีป่ ระสบมหาอุทกภัย  
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา  จนถึงวันสุดท้าย  (วันที่   ๒๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕)  ที่สหกรณ์กำหนด   มียอด
จำนวนสมาชิกที่มาขอรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย   จำนวนทั้งสิ้น   ๔,๔๙๑   ราย   คิดเป็น
จำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือกว่า  ๖.๗  ล้านบาท
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกที่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ได้เปิดเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา  โดยผ่อนผันสมาชิกที่ส่งชำระหนี้เงินกู้งวดปกติ
มาแล้ว  ๓  งวด  สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕
สอ.ศธ. ขยายวงเงินกูโ้ ครงการพฒ
ั นาคุณภาพชีวติ   ให้กไู้ ด้ไม่เกิน  ๕๐  เทา่ ของเงินได้รายเดือน  วงเงินกูส้ งู สุด  
ไม่เกินรายละ  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  และขยายระยะเวลาเป็น  ๑๘๐  งวด  ทั้งนี้  ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นไม่เกินอายุ  ๖๕  ปี
บริบูรณ์   โดยมีหลักประกันเงินกู้   คือ  ถ้ากู้ไม่เกิน  ๗๐๐,๐๐๐  บาท  ต้องมีคนค้ำประกันอย่างน้อย  ๒  คน  หากกู้เกิน  
๗๐๐,๐๐๐  บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกัน  ๓  คน
เรือ่ งท้ายสุด  ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณแ์ ละสมาชกิ สมทบ   สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
สหกรณอ์ อมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศกึ ษาธิการ จำกัด  (เนือ่ งในวันครอบครวั   ๑๔  เมษายน  สำหรับผูท้ มี่ อี ายุเกิน  ๔๕  ป  ี
ไม่เกิน  ๖๐  ปี)  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
เนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ผมขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ไทย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากล
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป
		

ขอให้โชคดีทุกท่าน

คณะกรรมการ

ดำเนินการ  ชุดที่ ๓๒
นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

นายสุวภัทร์ จีระพันธุ

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม

รองประธานกรรมการ  คนที่ ๑ รองประธานกรรมการ  คนที่ ๒ รองประธานกรรมการ  คนที่ ๓

รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ
กรรมการ

นายอุบล สุขวิบูลย์
กรรมการ

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสมบุญ เกียรติกุล
กรรมการ

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา นายอรุณ สุขสมบูรณ์วัฒนา นางวิมลรัตน์ ต้อยสำราญ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายพยงค์ สีเหลือง

นางสมลักษณ์ ปิ่นกร

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์

กรรมการ

กรรมการและเหรัญญิก

นายปราโมทย์ สรวมนาม นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์
ที่ปรึกษา

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

กรรมการและเลขานุการ

นายพูลลาภ อินทรนัฎ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชินภัทร ภูมิรัตน
ประธานกรรมการ

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์
กรรมการ

นายเจริญ ภูวิจิตร์
กรรมการ

นายจรูญ ชูลาภ
ที่ปรึกษา

นายอนุทิน คำคม

เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

กิจกรรม
๒๙ มี.ค. ๕๕
ครบรอบ ๓๕ ปี วันสถาปนา สอ.ศธ.
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

๒๖ ก.พ. ๕๕
ถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

๑๒ ก.พ. ๕๕
การประชุมใหญ่สามัญ สอ.ศธ. ประจำ�ปี ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

