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สวัสดีสมาชิก สอ.ศธ. ทีเ่คารพทุกทา่น
 สาร สอ.ศธ. ฉบบันี ้คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
สอ.ศธ. ไดจ้ัดท�าขึ้นเป็นปีที ่๔๒ ฉบับที ่๑ ซึ่งจะด�าเนินการ
ออกสาร สอ.ศธ. ปีละ ๓ ฉบับ ซึ่งฉบับนี้เป็นการต้อนรับ 
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๓๙ น�าโดยท่านประธาน 
นายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
และฝ่ายจดัการน�าโดย นายอเนก ศรสี�าราญรุง่เรอืง ไดมุ้ง่มัน่
ร่วมกับทีมบริหาร เพ่ือให้บริการสมาชิก ช่วยเหลือซึ่งกัน

 
และกัน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ช่วยออม ช่วยประหยัด ด้วย
ซื่อสัตยแ์ละโปร่งใส สามัคคีมีวินัย ยึดมัน่ใน สอ.ศธ.”
 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับ
ประโยชนอ์ยา่งเต็มทีใ่นเนื้อหาสาระของสาร สอ.ศธ. ฉบับนี ้
ซึ่งหลายทา่นไดม้สีว่นร่วมในการด�าเนนิงานจนสูค่วามส�าเรจ็
ในฐานะผูเ้สนอแนวคิด บทความและอื่นๆ และทีส่�าคัญทีสุ่ด 
ในฉบับนีไ้ด้รับการอนุเคราะห์จาก ทา่นวีระ โรจนพ์จนรัตน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นสมาชิกของเรา 
กลา่วถึงความมัน่ใจในการด�าเนินงานของ สอ.ศธ. ทีผ่า่นมา 
จนท�าให้ทา่นยังเป็นสมาชิกของพวกเราจะถึงทุกวันนี้
 และในโอกาสวันสงกรานตใ์นปีนีถ้อืเป็นวนัขึ้นปีใหม่
ของไทย กระผมและกองบรรณาธิการทุกทา่นตลอดจนคณะ
กรรมการด�าเนินการ ขออ�านวยพรให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมดัง
ปรารถนาทุกประการ และขอเรียนเชิญพบกับสาระความรู้ 
ในสาร สอ.ศธ. ฉบับนีไ้ดเ้ลยครับ

  (รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแกว้)
  บรรณาธิการ

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

 ที่ปรึกษา  :  จรูญ  ชูลาภ   ยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร
  ไพเลิศ  สุมานนท์   บุญเตือน  ศรีวรพจน์
 บรรณาธิการ  : สมเกียรติ  กอบัวแก้ว
 กองบรรณาธิการ  : ศิริ  ศิริรัตน์   เอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง
  วิมลรัตน์  ต้อยส�าราญ   ยศพล  เวณุโกเศศ
      พัชราวรรณ  ปานสมบูรณ์   วิสุทธิ์  แก้วมณี
 รูปเล่ม  : อรุณ  เที่ยงธรรม   สุภกร  ชาญศิริวิริยกุล

สารบัญ
  ๑       สารประธานกรรมการ

  ๒       พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ๔       ๑ ในความภาคภูมิใจกับสมาชิก สอ.ศธ.

 ๖       การสิ้นสุดแห่งหนี้

 ๘       ฮีทสโตรก : ภาวะเสี่ยงหน้าร้อน

 ๙       เส้นทางสายใหม่

๑๐       ตามไปดู... สมาชิกสู่มืออาชีพ

๑๒       ผู้จัดการพบสมาชิก

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๓๙



	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 ที่ผ่านมานี้	 เป็นวันครบรอบ 

๔๒	ปี	ของการเปิดท�าการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	

เพื่อท�าหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรมทางด้านการเงิน	 ด้านสินเชื่อ	

และด้านสวัสดิการ	 แก่ข้าราชการ	 ลูกจ้างประจ�า	 พนักงานราชการ	 พนักงาน

มหาวิทยาลัย	ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	๓๙	ที่ปรึกษา	ผู้ตรวจสอบกิจการ	

ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมุ่งม่ันทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างหนัก 

เพื่อให้สหกรณ์เป็นเสาหลักและเป็นที่พึ่งให้กับมวลสมาชิกอย่างแท้จริง	

	 สหกรณ์มคีวามมุง่ม่ันตัง้ใจด�าเนินธรุกจิให้เจริญก้าวหน้า	และมัน่คง	โปร่งใส	

ด้วยหลักธรรมาภิบาล	คณะกรรมการด�าเนินการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างตระหนัก

ในหน้าที่	 และท�างานด้วยความรับผิดชอบ	 เพื่อการก�ากับดูแลบริหารจัดการท่ีดี 

เป็นประโยชนต่์อสมาชกิและสงัคม	อย่างไรกต็าม	สหกรณ์จะไมห่ยดุพฒันาทีจ่ะมองหา

การลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าถูกต้องตามกฎหมายสหกรณ์	 และสร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อก้าวเป็นพันธมิตรท่ีดีท่ีสุดในการ 

ตอบสนองความต้องการของสมาชิก	เพื่อน�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ด	ี

รวมทัง้การมส่ีวนร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย

อย่างยั่งยืน	

	 ท้ายที่สุดนี้	 ในนามของคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที	่ ๓๙	

ที่ปรึกษา	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าท่ีทุกคน	 ขอ

ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการ

ด�าเนนิงานของสหกรณ์เสมอมา	และทีส่�าคญั	ขอแสดงความขอบคุณ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกท่านที่ทุ่มเทท้ังแรงกาย

แรงใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์ทั้งนี้	 ขอให้ทุกท่าน 

เชื่อมั่นว่าสหกรณ์ของเราจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท	ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง

เต็มความสามารถ	ด�าเนินกจิการโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล	ตระหนกั

ถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคม	 เพ่ือก้าวสู่ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง	

และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

  

	 	 จรูญ		ชูลาภ

	 	 ประธานกรรมการ	สอ.ศธ.	ชุดที	่๓๙

ประธานกรรมการประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
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ราชาภิเษกพระมหากษัตริย์	ทุกพระองค์จึงมีการจารึก

พระนามที่ทรงได้รับเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติใน 

แผ่นทองค�าหรือพระสุพรรณบัฏ	 เป็นขั้นตอนส�าคัญของ 

พระราชพิธีสืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 ขัน้ตอนส�าคัญทีสุ่ดของพระราชพธิีบรมราชาภเิษก

คือ	 “รดน�้ำ”	 โดยการ	 “สรงมูรธำภิเษก”	 (มูรธ	 =	 ศีรษะ,	

สูงสุด	 +	 อภิเษก	 =	 รดน�้า)	 ซึ่งหมายถึง	 การรดน�้าสูงสุด 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงรับน�้าอภิเษกทรงพระภูษาขาว	ทรง

สะพักขาวขลิบทอง	 ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ 

ภายในมณฑปพระกระยาสนาน	 เพื่อทรงสรงมูรธาภิเษก

จากสหัสธารา	 ครั้นได้มหามงคลฤกษ์เจ้าพนักงานไขท่อ

สหัสธาราถวายน�้าสรง	สหัสธารา	หมายถึง	ฝักบัวที่ท�าจาก

โลหะเจาะรูเล็กๆ	 ส�าหรับให้น�้าไหลจ�านวน	 ๑,๐๐๐	 รู	

ประดิษฐานไว้ด้านบนมณฑปพระกระยาสนาน

พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงเครื่องพระภูษำ
ฉลองพระองค์ครยุสพกัเฉวียงพระองัสำ ภำยนอกล้วนด้วยเศวต
พัสตรชำยขลิบทองค�ำ และฉลองพระบำทขำว เสด็จประทับ
พระแท่น ทรงรบัน�ำ้อภเิษก ในพระรำชพธิีบรมรำชำภเิษกสมโภช 
วันที่ ๒ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๔๕๔

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็น
พระราชพิธีส�าหรับพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จขึ้น

ครองสิริราชสมบัติ	พระราชพิธี	หมายถึง	งานพิธีที่

พระมหากษัตริย์ทรงก�าหนดให้มีหรือทรงปฏิบัติ

ด้วยพระองค์เอง	ราชาภิเษก มาจากศัพท์	ราชา + 

อภิเษก	 ในภาษาสันสกฤต	อภิเษก	 แปลว่า	 รดน�้า	

ราชาภิเษก	 จึงแปลว่า	 รดน�้าให้เป็นพระราชา	 พิธ ี

ดงักล่าวเป็นธรรมเนยีมพราหมณ์	ดงันัน้ผูป้ระกอบ

พิธีรดน�้าหรือราชาภิเษกจึงต้องเป็นพราหมณ์

	 การราชาภิเษกหรือรดน�้าให้ผู ้ ใดผู ้หนึ่งด�ารง

ต�าแหน่งพระมหากษัตริย์ปรากฏหลักฐานทั้งจากคัมภีร์

พราหมณ์และคมัภร์ีพระพทุธศาสนา	ซึง่มต้ีนก�าเนดิมาจาก

อินเดียโบราณ	ครั้นอารยธรรมอินเดียเผยแผ่เข้ามายังดิน

แดนสุวรรณภูมิ	 คติความเชื่อเก่ียวกับการ	 “อภิเษก”	 คือ

พราหมณ์เป็นผู้รดน�้าให้บุคคลด�ารงสถานะต่างๆ	 รวมทั้ง

การราชาภิเษก	 คือ	 รดน�้าให้เป็นพระราชาก็เผยแพร่มาสู่

ภูมิภาคนี้ด้วย

	 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเก่าสุดท่ี 

กล่าวถึงการอภิเษกหรือราชาภิเษกวีรบุรุษไทยขึ้นเป็น 

พระมหากษัตริย์	 คือ	 จารึกวัดศรีชุม	 ซึ่งเป็นจารึกสมัย

สโุขทัย	จารึกขึ้นเมือ่ประมาณพทุธศกัราช	๑๘๘๔	–	๑๙๑๐	

จารึกหลักนี้กล่าวถึง	พ่อขุนผาเมือง	เจ้าเมืองราด	อภิเษก

พ่อขนุบางกลางหาวให้เป็นพ่อขนุ	“ศรีอนิทรบดนิทรำทติย์” 

ครองกรุงสุโขทัย	ความในจารึกวัดศรีชุมมีว่า

 “...พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว 

ให้เมืองสุโขไท ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อ 

ศรีอินทรบดนิทราทติย์ นามเดมิกมรแดงอญัผาเมอืง...”

	 ข้อความจากศิลาจารึกวัดศรีชุมเป็นหลักฐานว่า	

เม่ือผู้ได้รบัการอภเิษกเปลีย่นสถานะเป็นพระมหากษตัริย์

แล้ว	 มีการเปลี่ยนพระนามด้วย	ดังนั้นในพระราชพิธีบรม

บุญเตือน  ศรีวรพจน์
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	 น�้าส�าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น	 ตาม

โบราณราชประเพณีจะใช้น�้าจากสระทั้ง	๔	 ในแขวงเมือง

สุพรรณบุรี	 และน�้าจากแม่น�้าส�าคัญ	 ๕	 สายที่เรียกว่า 

เบญจสุทธคงคา	 สระท้ัง	๔	ที่อยู่ในแขวงเมืองสุพรรณบุร	ี

ได้แก่	สระเกษ	สระแก้ว	สระคา	และสระยมนา	เป็นโบราณ

สถานส�าคัญมาตั้งแต่สมัยทวารวดีและสันนิษฐานว่า 

พระมหากษัตริย์ในอดีตน่าจะทรงใช้น�้าจากสระทั้ง	๔	เป็น

น�้าในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาถึงสมัย 

กรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์	 ส่วนเบญจสุทธคงคา	

หรือน�้าจากแม่น�้าส�าคัญจาก	 ๕	 ต�าบลท่ีเป็นมงคลนาม 

คือ	แม่น�้าเจ้าพระยา	ตักที่ต�าบลบางแก้ว	แม่น�้าแควป่าสัก 

ตักที่ต�าบลท่าราบ	 แม่น�้าบางปะกง	 ตักที่บึงพระอาจารย	์

แม่น�้าเพชรบุร	ี ตักที่ท่าไชย	 และแม่น�้าราชบุร	ี (แม่น�้า 

แม่กลอง)	 ตักที่ต�าบลดาวดึงษ์	 ภายหลังมีการอัญเชิญน�้า

จากแหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดต่างๆ	ทั่วราชอาณาจักร	

มาเป็นน�้าส�าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย

		 ขณะทรงสรงมูรธาภิเษก	พระสงฆ์เจริญชัยมงคล

คาถา	 ชาวพนักงานประโคมแตรสังข์มโหระทึกแล้ว 

พระมหากษตัริย์ทรงเครื่องราชภษูติาภรณ์	ประทบัพระทีน่ัง่

อฐัทศิอทุุมพรราชอาสน์	หรือราชอาสน์แปดเหลีย่มท�าจาก

ไม้มะเดื่อ	 ประดิษฐานภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร	 ชาว

พนักงานทั้ง	๘	 ทิศถวายน�้าอภิเษก	พระราชครูพราหมณ์

ถวายนพปฎลมหาเศวตฉัตร	หลังจากทรงสรงมูรธาภิเษก

และทรงรับน�้าอภิเษกแล้ว	 พระราชครูพราหมณ์ถวาย 

พระสุพรรณบัฏจารึกพระบรมนามาภิไธย	 ถวายเบญจ 

ราชกกุธภัณฑ์	และเครื่องราชูปโภคต่างๆ

 เบญจราชกกุธภัณฑ์	มีความหมายว่า	สิ่งของ	๕	

อย่างอันทรงไว้ซึ่งดินและฟ้า	 คือ	 ความเป็นพระราชา 

(ราช	=	ความเป็นราชา,	ก	=	ฟ้า,	ก	ุ=	ดิน,	ธ	=	ทรงไว้,	

ภัณฑ์	 =	 สิ่งของ)	 ประกอบด้วย	 พระมหาพิชัยมงกุฎ	

พระแสงขรรค์ชัยศรี	 ธารพระกรไม้ชัยพฤกษ์	 วาลวิชนี 

และฉลองพระบาทเชิงงอน

	 พระราชพธิีบรมราชาภเิษกตามโบราณราชประเพณี

ยังประกอบด้วยขั้นตอนส�าคัญอีกหลายขั้นตอน	 เช่น 

การเสด็จออกมหาสมาคม	 การสถาปนาพระอิสริยยศ

พระบรมวงศานุวงศ์	และเฉลิมพระราชมณเฑียร	เป็นต้น

	 พระราชพิธีบรมราชาภิ เษกเป็นพระราชพิ ธี 

ที่พระมหากษัตริย ์ เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติด�ารง 

ความเป็นราชาธิราชโดยสมบูรณ์	 ดังที่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล ้าเจ ้าอยู ่หัวทรงพระราชนิพนธ์ ไว ้ ใน

จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า

 “...ถอืเปนต�ารามาแต่โบราณว่า พระมหากษตัริย์

ซึ่งเสด็จผ่านพิภพ ต้องท�าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ก่อน จึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ ถ้ายังมิได้

ท�าพระราชพิธีบรมราชาภเิษกอยูต่ราบใด ถงึจะได้ทรง

รับรัชทายาท เมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวัง

หลวง ก็เสด็จอยู่เพียง ณ ที่พักแห่งหนึ่ง พระนามที่

ขานก็คงใช้พระนามเดิม เป็นแต่เพ่ิมค�าว่า “ซึ่งทรง

ส�าเร็จราชการแผ่นดิน” เข้าข้างท้ายพระนาม แลค�า

รับสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชโองการ จนกว่าจะได้สรง

มูรธาภิเษก ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระบรมราช

นามาภิธัย กับทั้งเครื่องราชกกุธภัณฑ์จากพระมหา 

ราชครูพราหมณ์ผู้ท�าพิธีราชาภิเษกแล้ว จึงเสด็จขึ้น

เฉลิมพระราชมณเฑียร ครอบครองสิริราชสมบัติ

สมบูรณ์...”

	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นมงคลยิ่งของ 

แผ่นดิน

เครื่องรำชกกุธภัณฑ์
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๑ ในความภาคภูมิใจ
กบั สมาชกิ สอ.ศธ.

 “การออม”	เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะสร้างความมัน่คง
ให้กบัชวีิตต่อไปในอนาคต	ซึง่เป็นหนึง่ในพนัธกจิที	่สอ.ศธ.	

ต้องการที่จะเห็นภาพของสมาชิก	 อยู ่ดีมีสุข	 มีเงินใช้ 

ในอนาคต	การน�าประสบการณ์จากผูท้ีป่ระสบความส�าเร็จ

ในชีวิตมาเป็นแบบอย่าง	 เป็นก�าลังใจ	 และน�ามาปรับใช้	 

จึงเป็นการเรียนรู้ทางลัดที่ส�าคัญ	 และผู้ที่จะมาสร้างแรง

บันดาลใจในการออมให้กับสมาชิก	 ที่	 สอ.ศธ.	 มีความ 

ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง	 ก็คือ	ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเอง	 	 ท่านเป็น

สมาชิก	สอ.ศธ.	มาแล้วถึง	๒๔	ปี		

	 ท่านวีระ	เกิดวันที่	๑๑		มีนาคม		พ.ศ.	๒๔๙๕		จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และระดับปริญญาโท	 คณะ

รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ประวัติการท�างาน 

ในต�าแหน่งส�าคัญ	 ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม	 และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ

ประจ�า	 จนได้รับความไว้วางใจจากท่านนายกรัฐมนตรี 

ให้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	

นอกจากนี้	 ในปัจจุบันท่านยังด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ทีป่รึกษา	มลูนธิิ	ร.๖	กรรมการส่งเสริมกจิการสถาบนัดนตรี

กัลยานิวัฒนา	 กรรมการบริหารอุทยานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 และอ่ืนๆ	 อีกมาก			

เคยผ่านการฝึกอบรมที่ส�าคัญ	 อาท	ิ หลักสูตรการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรม	 (Architectural	 Conservation)	 โดย 

ทุนยูเนสโก	ณ	 ประเทศอิตาลี	 และหลักสูตรวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและการจัดการ	(ทุน	IATSS)	ณ	ประเทศญี่ปุ่น

	 นอกจากนี้ท่านวีระ	 ยังได้รับยกย่องในสังคมด้าน

ต่างๆ	อาทิ	ได้รบัประกาศเกยีรตคิณุจากคณะสถาปัตยกรรม 

ศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นนิสิตเก่า 

ที่อุทิศตนให้เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดี ใน 

วงวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม	

ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นที่

สนับสนุนงานด้านคนพิการ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	๒๕๔๗	จาก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

โล่ประกาศเกียรติคุณ	 จากคณะรัฐศาสตร์	 และสมาคม 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ในฐานะ

ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๕๐	ด้านการบริหาร				

รางวัลสถาปนกิดเีด่นด้านสงัคมและวฒันธรรมจากสมาคม

สถาปนกิสยาม	ในพระบรมราชปูถมัภ์ปี	๒๕๕๑	โล่ยกย่อง

เชดิชเูกยีรตใินฐานะศษิย์เก่าดเีด่น	คณะรฐัศาสตร์	มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์	 พ.ศ.	๒๕๕๓	และได้รับประกาศเกียรติคุณ

และโล่เกียรติยศเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและสร้างช่ือเสียง 

ให้แก่มหาวิทยาลัย	 ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร	์ปีที่	๘๐	เมื่อวันที	่๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๗

๑ ในความภาคภูมใิจ
กบั สมาชกิ สอ.ศธ.
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	 ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู ้ขับเคลื่อนงาน

วฒันธรรมทีม่คีวามรู้	ความเข้าใจ	อย่างลกึซึง้และยกระดับ

งานวฒันธรรมจนเป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศและในระดับ

นานาชาต	ิโดยมผีลงานเป็นท่ีปรากฎเด่นชดั	จนมผีูก้ล่าวว่า	

“นีเ่ป็นยุคทองของวฒันธรรมเลยทเีดยีว”	และบนเส้นทาง

ของการเป็นข้าราชการสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

นัน่กค็อื	การไม่ประมาทต่อการใช้ชวีิต		ท่านคดิเสมอว่าการ

มีเงินออมจะช่วยให้ท่านไม่ต้องไปรบกวนหรือเป็นภาระให้

กับใครในอนาคต	ท่านย�้าว่า	 การออมเงินเป็นสิ่งส�าคัญที่ 

ทุกคนต้องท�าและต้องก�าหนดเป้าหมายการ	 “ออมเงิน” 

ให้ชัดเจน	 เพื่อให้ทราบเป้าหมายว่าเราออมเงินเพื่อจะน�า

ไปลงทุนอะไรและจะน�าเงินออมไปใช้อะไรบ้าง	 นั่นก็คือ	

หลักการบริหารเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 นอกจาก

ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน	 และส่ิงส�าคัญอีกประการคือ	 มี

วินยัในการออม		มแีผนการออมทีด่แีละท�าอย่างสม�า่เสมอ	

	 ถึงแม้ท่านวีระจะเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรมในปัจจุบัน	ซึ่งมีภารกิจที่มากมาย	แต่ทุกครั้งที่

มีการเลือกตั้งกรรมการที่จะเข้ามาบริหารกิจการสหกรณ์

ออมทรพัย์	สอ.ศธ.	ท่านจะมาท�าหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิ

ที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	 ซึ่งเราทุกคนควรถือเป็น 

แบบอย่าง	โดยท่านให้ความเหน็ว่า	ในเมือ่ทกุคนได้เป็นสมาชกิ 

ของสหกรณ์แล้ว	ก็ถอืว่าเป็นหนึง่เสียงทีจ่ะช่วยให้สหกรณ์

มีความก้าวหน้า	ดงันัน้การไปใช้สทิธิ์เลอืกตัง้ถอืว่าเป็นการ

ท�าหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ที่ดี	 และยังเป็นการส่งเสริม

และสนบัสนนุให้การบริหารงานและการด�าเนนิงานของสหกรณ์ 

มีความก้าวหน้า	มั่นคง	มีเสถียรภาพในทุกด้าน	เพื่อดูแล

ผลประโยชน์ของพวกเราสมาชกิ	สอ.ศธ.	และเพือ่จะได้จัดสรร 

สวสัดกิารให้แก่สมาชกิสหกรณ์ทกุคนได้อย่างเตม็รปูแบบ

	 ส�าหรับการออมเงินนั้น	 ท่านวีระกล่าวว่า	 การ

บริหารจัดการการออมเงิน	 หรือวิธีการออมเงินแต่ละคน

ย่อมไม่เหมือนกัน	 แต่หลักส�าคัญคือทุกคนต้องเลือก 

วิธีการออมเงินให้เหมาะสมกับแต่ละคน	แต่ต้องไม่ส่งผล 

กระทบหรือเดือดร้อนต่อการด�ารงชีวิต	 วิธีการออมของ 

ผมนั้น	 จะให้ความส�าคัญเรื่องการออมที่ให้ความมั่นคง	

ค่อยๆ	 ท�าไปทีละขั้นตอน	 ต้องศึกษาวิธีการออมแต่ละ

ประเภทให้ดี	 และต้องเลือกการออมที่ได้รับผลตอบแทน 

ที่สงูและดีในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การออมผ่านหุ้น	การฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ	 หรือฝากประจ�าของสหกรณ์	 ก็ถือว่า

เป็นการออมที่ดี	 การซื้อกองทุน	 การซื้ออสังหาริมทรัพย์	

การซือ้ธนบตัร	และการออมผ่านประกนัชวีิต	ต้องรูจ้กัการ

บริหารความเสีย่ง	การออมของแต่ละคนย่อมอาจแตกต่าง

กนัไป	ดงันัน้	จึงควรเลอืกวิธีท่ีเหมาะสมกบัตนเอง	แต่ต้อง

ไม่เดือดร้อนต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันและมีวินัยการเงิน

	 ในการนี้	ท่านวีระ	ยังได้ฝากข้อความไปยังสมาชิก

ท่านอื่นๆว่า	 อยากให้ทุกคนให้ความส�าคัญกับการออม

อย่างจริงจงัและเริ่มออมตัง้แต่อายยุงัน้อย		มกีารบริหารจดั

กาการรออมที่ดีและเลือกวิธีการออมที่เหมาะสม	 และสิ่ง

ส�าคัญการใช้จ่ายเงินในการด�ารงชีวิตต้องใช้จ่ายอย่างรอบ

ครอบ			มีการส�ารองเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน	หากเรามีการ

วางแผนการออมที่ดีเลือกวิธีการออมที่ถูกต้อง	 นอกจาก

จะได้รับดอกเบี้ยจากการออมแล้ว	 	 การออมในหลายรูป

แบบสามารถน�ามาลดหย่อนภาษี	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

การออมได้อีกด้วย

		 ตลอดเวลาที่ ได้พูดคุย	 สัมผัสได้ว่า	 ท่านวีระ 

โรจน์พจนรตัน์	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม	ท่านเป็น 

คนท่ีจริงจังในการท�างานอย่างมาก	 ท่านมีเรื่องเล่าที่เป็น

เกร็ดความรูฟ้ังได้ไม่เบือ่	และการทีท่่านเป็นคนมีวินัยและ

วิสัยทัศน์นี่เอง	 จึงส่งผลให้ท่านพลิกผันจากข้าราชการ

เกษยีณมาด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 

อย่างสง่างาม	เป็นทีภ่าคภมูใิจยิ่งของคนกระทรวงวฒันธรรม 

รวมถึง	 สอ.ศธ.	 ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่	 ในนามของคณะ

อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	 สอ.ศธ.	 ต้องขอกราบ

ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ทีมงานได้เข้าพบ

เพือ่สมัภาษณ์	และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชกิ	สอ.ศธ.

จะได้น�าไปเป็นแบบอย่างในการออมและการด�ารงชีวิต 

เพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคงในอนาคต
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การสิ้นสุด
แห่ง

	 สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน	ในฐานะที่

สมาชิกหลายท่านได้เป็นผู้ค�้าจุนสหกรณ์	 เป็นลูกหนี้ชั้นดี

มาโดยตลอดต้องขอขอบคุณมากในโอกาสนี้	 	

	 วันนี้นับเป็นโอกาสอันดี	 ท่ีเราจะมาพูดคุยกันต่อ

ในเรื่องทีน่า่สนใจส�าหรบับรรดาลูกหนี้	(ผูเ้ขียนเองกอ็ยู่ใน

ฐานะเช่นเดียวกนั)	สิ่งทีจ่ะน�าเสนอในวนันี้	คือ	การสิ้นสดุ

แห่งหน้ีหรือความระงับแห่งหนี้	 ลูกหนี้หลายท่านอาจ 

นั่งยิ้มลึกๆ	อยู่ในใจว่า	มันจะระงับได้อย่างไรหว่า	และการ

ระงับแห่งหนี้มันคืออะไรกันแน	่ใจเย็นๆ	ครับท่านสมาชิก

ที่น่ารัก	 ก่อนอื่นผมจะขอน�าเรียนว่า	 “ความระงับแห่งหนี้

นั้นคือ การระงับสิ้นไปซึ่งความผูกพันระหว่างเจ้าหนี้และ

ลูกหนี้ท่ีเป็นหนี้กันอยู่นั้นได้สิ้นสุดลง”	 กล่าวคือถ้าท่าน

สมาชิกย้อนร�าลึกได้ถึงตอนต้นที่เราได้ทราบแล้วว่า 

“เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้โดยพลัน” 

การระงับแห่งหนี้จะท�าให้สิทธิของเจ้าหนี้ที่มีอยู ่เหนือ 

ลูกหนี้นั้นสิ้นสุดลง	 แต่การที่จะท�าให้หนี้หรือหน้าที่ของ 

ลูกหนี้สิ้นสุดลง	กฎหมายได้วางหลักการส�าคัญๆ	ไว้ดังนี้

ครับ

	 	 ๑.	การช�าระหนี้

	 	 ๒.	การปลดหนี้

	 	 ๓.	การหักกลบลบหนี้

	 	 ๔.	การแปลงหนี้ใหม่

	 	 ๕.	หนี้เกลื่อนกลืนกัน

	 สมาชิกหลายท่านท�าหน้างง	ว่าหลักการที่จะท�าให้

เกิดความระงับแห่งหนี้ดังกล่าวมันคืออะไรกันนะ	ก็จะขอ

น�าเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบ	และสามารถเข้าใจได้โดย

สังเขปดังนี้ครับ

	 1.	การชำ�ระหนี้
	 	 คือการท่ีลกูหนี้ได้ด�าเนนิการช�าระหนีต้ามวตัถุ

แห่งหนี้นั้นให้แก่เจ้าหนี้นั้นจนเสร็จสิ้น	 กล่าวคือลูกหนี้ได้

ตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะด�าเนินการหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

อย่างไรให้เกิดขึ้นแก่เจ้าหนี้	 และลูกหนี้ได้ด�าเนินการแล้ว

จนครบถ้วนหนีน้ัน้ย่อมเป็นอนัระงบัสิ้นไป	ซึง่ท่านสมาชิก

จะเข้าใจได้อย่างทั่วไปก็คือ	 เช่น	การกู้ยืมเงิน	 เมื่อลูกหนี้

น�าเงินที่กู้ไปพร้อมดอกเบี้ยตามที่ได้ตกลงกันมาช�าระคืน

ไห้กบัเจ้าหนี	้ย่อมท�าให้สทิธิของเจ้าหนีเ้ป็นอนัระงับส้ินไป	

แต่ในกรณีที่มิใช่หนี้เงิน	 แต่เป็นหนี้ที่ต้องกระท�าการหรือ 

งดเว้นการกระท�าการแล้ว	 ลูกหนี้ต้องด�าเนินการให้แล้ว

เสร็จตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้	 เช่น	 การรับจ้างเหมา

ก่อสร้างบ้าน	 การจ้างซ่อมรถยนต์	 การซื้อขายสินค้า	

เป็นต้น	 หนี้ทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นอันระงับลงได้ก็ด้วย 

ลูกหนี้ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้ตกลงกันไว้	

	 2.	การปลดหนี้
	 	 คือการที่เจ้าหนี้แสดงเจตนาสละสิทธิเรียกร้อง

ของตนที่มีอยู ่ต่อลูกหนี้ให้เกิดเป็นคุณแก่ลูกหนี้	 โดย 

ลูกหนี้จะรับหรือไม่ก็ตาม	 กฎหมายถือว่าหนี้นั้นได้ระงับ 

พีระวิทย์  กล�่าค�า
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ไปเรียบร้อยแล้วเพราะการปลดหนี้นั้น	 ฟังดูแล้วเหมือน 

จะไม่น่าคิดยากใช่ไหมครับ	 เป็นเร่ืองท่ีสมาชิกทุกท่าน

สามารถเข้าใจได้	แต่ในความเป็นจริงแล้วมเีรื่องเกดิขึ้นได้

ดังนี้ครับ	 เจ้าหนี้เป็นชายหนุ่มได้ท�าการปลดหนี้ให้กับ 

หญิงสาวโดยหวังว่าจะได้แต่งงานด้วย	 แต่ปรากฏว่า 

หญิงสาวได้ไปแต่งงานกับชายอื่น	 เจ้าหนี้จึงน�าคดีมาฟ้อง	

ดังนี้ท ่านสมาชิกเห็นว่าเจ ้าหนี้ยังมีสิทธิเรียกร้องอยู  ่

หรือไม่	 ค�าตอบคือ	 เมื่อเจ้าหนี้แสดงเจตนาปลดหนี้หรือ 

ได้ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	 หนี้นั้นย่อม 

เป็นอันระงับสิ้นไป	เจ้าหนี้จึงสิ้นสิทธิเรียกร้องกับลูกหนี้

	 3.	การหักกลบลบหนี้
  ลักษณะส�าคัญของหนี้ที่จะสามารถหักกลบ 

ลบหนี้กันได้ต้องประกอบด้วย	 	 	 	

	 	 ๑)	 มีบุคคลสองฝ่ายที่มีความผูกพันซึ่งกัน 

และกันโดยมูลหนี้

	 	 ๒)	 มีวัตถุแห่งหนี้เป็นอย่างเดียวกัน	กล่าวคือ

วัตถุแห่งหนี้ต้องเป็นประเภทเดียวกัน	เช่น	เป็นหนี้ที่ต้อง

ช�าระ	 หรือหนี้กระท�าการ	 และหนี้งดเว้นการกระท�าโดย 

หลักการส�าคัญต้องเป็นวัตถุแห่งหนี้ที่สามารถหักกลบ 

ลบหนี้กันได้อย่างสมบูรณ์

	 	 ๓)	 หนี้ท่ีครบก�าหนดช�าระด้วยกันท้ังสองฝ่าย	

คอื	ถ้าหนีข้องฝ่ายหนึง่ถงึก�าหนดช�าระแต่อีกฝ่ายยงัไม่ถงึ

ก�าหนด	 ก็ยังไม่สามารถหักกลบลบหนี้กันได้เพราะจะ 

เกิดความไม่เป็นธรรมแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

	 	 ๔)	 สภาพแห่งหนีเ้ปิดช่องให้ท�าได้นัน้เป็นเรื่อง

ส�าคัญมาก	 เพราะถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้ท�าได ้

ก็จะไม่สามารถหักกลบลบหนี้ได้	 เช่น	 เจ้าหนี้จะขอมี 

เพศสัมพันธ์กับลูกหนี้เพื่อหักกลบลบหนี้ที่กู ้ยืมไปหรือ 

ใช้แทนดอกเบี้ย	 ย่อมท�าไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

	 4.	การแปลงหนี้ใหม่
  เป็นกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงท�าสัญญา

เปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระส�าคัญของลูกหนี้	 โดยมีความ

ประสงค์เพื่อให้หนี้เดิมนั้นระงับลงไป	 และได้เกิดเป็น 

หนี้ใหม่ขึ้นมาแทน	 ยกตัวอย่างคือ	 การที่เดิมเป็นหน้ีเงิน	

แต่เจ้าหน้ีได้แปลงหนี้ใหม่โดยตกลงกบัลกูหนีท้ีเ่ป็นสัญญา

ขึ้นใหม่เป็นการตกลงซื้อขายสินค้ากัน	เป็นต้น

	 5.	หนี้เกลื่อนกลืนกัน
  เป็นกรณีท่ีบุคคลหนึ่งมีหน้าท่ีในหนี้รายหนึ่ง 

อยู่ด้วย	 ได้มีการตกลงให้สิทธิในหนี้รายนั้น	 ตกไปอยู่กับ

บุคคลนั้น	 ดังนั้นบรรดาสิทธิและหน้าที่ในหนี้ต่างๆ	 ที่มี 

อยู่เดิมจึงเกลื่อนกลืนกันไป	 ท�าให้หนี้นั้นระงับลง	 เช่น 

การเข้ารับมรดกของลูกหนี้ในทรัพย์สินของเจ้าหนี้	 ท�าให้

เจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นบุคคลคนเดียวกัน	 จากท่ีกล่าวมา 

ข้างต้น	ท่านสมาชกิคงพอมองเหน็แสงสว่างทีป่ลายอโุมงค์

บ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับ	 เพราะการเป็นหน้ีเป็นทุกข์

อย่างยิ่ง	เม่ืออยากจะพ้นจากทกุข์กต้็องท�าให้หนีส้นิสดุลง

หรือระงับส้ินไป	ซึ่งไม่ใช่เร่ืองง่ายนัก	 แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก 

ใช่ไหมครับ

	 ดังนั้น	 ก่อนท่ีจะเข้าผูกพันตนให้เป็นหนี้	 ที่ไม่ใช่

เกิดจากผลของกฎหมายหรืออุบัติเหตุแล้ว	 ก็ขอให้ท่าน 

ได้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในการสร้างหน้ี 

ขอให้เป็นหนีท้ีก่่อให้เกดิรายได้โดยมีความเสีย่งน้อยทีส่ดุ	

หรือไม่เสี่ยงเลย	ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

	 ท้ายสดุนีข้อเป็นก�าลงัใจให้กบัท่านสมาชกิทกุท่าน

ได้เป็นหนี้อย่างมีความสุขกันทุกคนครับ

      สวัสดี
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ฮีทสโตรก
ภาวะเสี่ยงหน้าร้อน

ยศพล  เวณุโกเศศ

อาการของฮีทสโตรก
 ฮีทสโตรก	 เป็นภาวะของร่างกายท่ีไม่สามารถควบคุม
ความร้อนได้	จนท�าให้ความร้อนในร่างกาย	(Core	temperature)	
สงูกว่า	๔๐	องศาเซลเซยีส	และไม่สามารถระบายความร้อนออก
ได้ทันท่วงที	โดยมีอาการส�าคัญ	คือ
 •	ผิวหนังแห้ง	และร้อน	ตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆ	
	 	 แต่ไม่มีเหงื่อออก
 • เพ้อ	หรือหมดสติ	ระดับความรู้สึกตัวลดลง
 •	ชีพจรเต้นเร็ว	ความดันเลือดลดลง
 •	กระสับกระส่าย	เอะอะ	ก้าวร้าว
 •	การท�างานของอวัยวะต่างๆ	ล้มเหลว
 •	วิงเวียน	คลื่นไส้อาเจียน
 •	กระหายน�้ามาก
 •	หายใจเร็ว

สัญญาณเตือนส�าคัญของฮีทสโตรก
	 	 สญัญาณเตอืนส�าคญัของฮทีสโตรก	คอื	ไม่มีเหงื่อออก	
ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ	 รู้สึกกระหายน�้ามาก	 วิงเวียน	ปวดศีรษะ	
มนึงง	คลืน่ไส้	หายใจเร็ว	อาเจียน	ซึง่ต่างจากการเพลยีจากแดด
ทั่วๆ	 ไป	ที่จะพบว่ามีเหงื่อออกด้วย	หากเกิดอาการดังกล่าว 
จะต้องหยุดพักทันที

การช่วยเหลือ
	 ให้น�าผูท้ีมี่อาการนอนราบในทีร่่ม	ยกเท้าสงู	เพือ่เพิ่ม
การไหลเวียนของเลือด	 ถอดเสื้อผ้าออก	 ใช้ผ ้าชุบ 
น�้าเย็นหรือน�้าแข็งประคบตามซอกตัว	คอ	รักแร้	เชิงกราน	
ศรีษะ	ร่วมกบัใช้พดัลมช่วยเป่า	หรือเทน�า้เยน็ราดลงบนตวั
เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายให้ต�่าลงโดยเร็วที่สุด	 และรีบ
น�าส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา	 ในผู้ที่มีอาการไม่มาก	
ควรให้ดื่มน�า้เปล่ามากๆ

การป้องกันการเกิดฮีทสโตรก
 •	ดื่มน�้าสะอาดให้เพียงพอ	ควรดื่มน�า้ให้ได้	๒	ลิตร
ต่อวัน	หากท�างานที่ร่มควรดื่มอย่างน้อย		วันละ	๖-๘	แก้ว	
โดยสามารถสังเกตว่า	ดืม่น�า้เพยีงพอแลว้หรือยงั	ดไูด้จาก
สีของปัสสาวะ	 ถ้าสีเหลืองจางๆ	 แสดงว่าได้รับน�้าเพียง
พอแล้ว	 แต่ถ้าปัสสาวะสีเข้มขึ้นและปัสสาวะออกน้อย	
แสดงว่าได้รับน�า้ไม่เพียงพอ
 •	สวมเสือ้ผ้าเบา	บาง	มสีอ่ีอน	และระบายความร้อน
ได้ดี
 •	ก่อนออกจากบ้านควรใช้ครีมกนัแดด	ทีม่ค่ีา	SPF	
๑๕	ขึ้นไป
 •	หลกีเลีย่งการอยูก่ลางแดด	ในวนัท่ีอากาศร้อนจดั

 ครับ... เป็นความห่วงใยพ่ีน้องสมาชิกสหกรณ ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ของเรา 
หมั่นดูแลสุขภาพกันให้ทั่วหน้าทุกท่านทุกคนนะครับ 
ด้วยรักและห่วงใยครับ

ที่มำ : www.health.kapook.com/view 10๕๔3 html 
        www.gedgcodlife.com/health/3๒1๔-ฮีทสโตรก/

	 สวัสดีครับ	พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ด้วยสภาพ
อากาศท่ีร้อนจดัขึน้ทุกวนั	ท�าให้การใช้ชวีติในกจิวตัร
ประจ�าวันเริ่มไม่สนุกกับการด�ารงชีวิตเสียแล้ว	 คน
จ�านวนมาก	เริ่มบ่นกันถึงความร้อนที่ดูเหมือนจะไม่มี
ท่ีสิ้นสุดสักที	 ในช่วงเดือนเมษายน	 พ.ศ.2562	 ที่	
ผ่านมา	บางวนัมีอุณหภมูสิงูสดุถงึ	44	องศาเซลเซียส	
และในสภาพอากาศทีร้่อนอบอ้าวนีเ่อง	ภยัเงยีบทีเ่ป็น
อนัตราย	ภาวะเสีย่งท่ีซ่อนตัวอยู่	นัน่กค็อื	ฮทีสโตรก	
หรือโรคลมแดด	ที่มักเกิดขึ้นในอากาศร้อนจัด	อาจ
เป็นอันตรายถึงชีวิต	 เรามาท�าความรู้จักกันดีกว่า	
อย่างน้อยเพื่อท�าให้ทราบ	 และสามารถป้องกัน	
เบื้องต้นได้ครับ
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พัชราวรรณ  ปานสมบูรณ์

 “เกษยีณแล้วท�ำอะไรดี”		เชือ่ว่าหลายท่านเคยคิดเช่นนี้	
ในยุคสมัยนี้	 คนวัยเกษียณไม่ใช่คนที่จะนั่งๆ	นอนๆ	อยู่บ้านให ้
ลูกหลานเลี้ยง	 หรือรอวันไปโรงพยาบาลตามหมอนัดอีกต่อไป	
กิจกรรมหลากหลายที่คนวัยเกษียณยุคนี้เลือกท�า	 บางท่านนัด 
เพื่อนฝูงท่องเที่ยวพักผ่อน	 บางท่านเข้าวัดท�าบุญปฏิบัติธรรม 
บางท่านอุทิศตนเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานการกุศล	 บางท่าน 
มีฝีมือด้านการท�าอาหาร	 ท�าขนม	 ชงกาแฟ	 ก็เปิดหน้าบ้านเป็น 
ร้านอาหารร้านกาแฟ	หรือขายออนไลน์ส่งถึงลูกค้าซึ่งก�าลังเป็น 
ที่นิยมในยุคปัจจุบัน
	 ผูเ้ขียนเอง	มโีอกาสเปิดร้านขายของประเภทร้านสะดวก
ซือ้จ�าหน่ายเครื่องดืม่	อาหารว่าง	อปุกรณ์การเรียน	ในสถานศกึษา
แห่งหนึ่ง	 ร้านเราเปิดบริการลูกค้าซึ่งเป็นครูอาจารย์	 เจ้าหน้าที่	
นักเรียน	นักศึกษา	ตั้งแต่หกโมงเช้า	ให้การต้อนรับด้วยกาแฟสด
หอมกรุ่น	เครื่องดื่ม	ข้าวเหนียวหมู	ข้าวเหนียวไก	่(เมนูยอดฮิต)	
แซนด์วิช	 แฮมเบอร์เกอร์	 ขนม	 และอีกหลายหลายเมนูเอาใจ 
วัยรุน่	เช่น	เคร่ืองดืม่ป่ันอติาเลีย่นโซดา	ปังเยน็	เป็นต้น	เราคัดสรร
แต่สินค้าดีมีคุณภาพเพื่อลูกค้าอันเป็นที่รัก	 ซึ่งเปรียบเสมือน 
ลูกหลานของเราตลอดมา	 การเลือกซื้อสินค้า	 การต่อรองราคา 
ผลประโยชน	์ ค่าตอบแทน	 รายการส่งเสริมการขาย	 สื่อออนไลน	์
เหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ในการประกอบกิจการทั้งสิ้น
	 การบริหารความสมัพันธ์อนัดีระหว่างร้านเราและลูกค้าให้
เป็นลูกค้าของเราที่ยั่งยืน	การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าประดุจญาติมิตร 
ลูกหลานก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งซึ่งร้านเราให้ความส�าคัญ	 ฉะนั้นเมื่อ 
สถานศึกษา	หรือนักเรียน	นักศึกษาขาดเหลืออะไรก็มักจะนึกถึง 
ร้านเราเสมอ	 ซึ่งการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแบบลักษณะนี ้
ก็เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด	 น�ามาซึ่งความภักดีของ
ลูกค้า	สามารถท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	และมีโอกาสที่จะท�าก�าไรใน
ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
	 อีกหนึ่งความส�าคัญที่เรามอบกลับคืนให้ลูกค้า	คือการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ของสถานศึกษา	 เช่น	 การมอบทุน 
การศึกษา	ทุนอาหารกลางวัน	ร่วมสนับสนุนงานกีฬาส	ีสนับสนุน	
ของรางวลัในงานปีใหม่	ธรุกจิมีไว้เพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้คน	แต่
เราเชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจของเราต้องมาคู่กับการพัฒนาสังคม 
และชุมชน	ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงมากกว่าแค่ความ 
รับผิดชอบต่อครูอาจารย์	เจ้าหน้าที่	นักเรียน	นักศึกษา	ต่อสถาน
ศึกษา	 แต่ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างผลประโยชน์ให้กับ 
สถานศึกษา	 เราจึงมีแนวปฏิบัติและกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อ
เสริมสร้างองค์ประกอบส�าคัญของสังคมที่ยั่งยืน

	 สุดท้ายขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย ์ข ้าราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ	จ�ากดั	ส�าหรบัการให้บริการ	การอ�านวยความ
สะดวก	การช่วยเหลือ	 การให้ความกระจ่าง	 การสนับสนุน	 และ
ความกระตือรือร้นต่อการให้บริการ	 รวมทั้งการยิ้มแย้มแจ่มใส	
ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อสมาชิก	 และเป็นมิตรคู่ยากที่
คอยสนับสนุนขีดความสามารถทางด้านการเงินและคอยแนะน�า
สิ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกจิของเรา	และอยากขอบคณุ
ที่สหกรณ์จัดโครงการดีดี	เช่น	โครงการปันรัก	ปันน�า้ใจ	สุขสดใส
ในชีวิต	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 มกราคม	 ๒๕๖๒	 ซึ่งสามารถน�ามาท�า
ผลิตภัณฑ์เสริมรายได้ที่เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง	ขอบคุณสหกรณ์
ที่ส่งเสริมด้านการลงทุนตลอดมา	 ขอบคุณส�าหรับรางวัลและ
เกียรติบัตรเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมสมาชิก 
สู่มืออาชีพ	ประจ�าปี	๒๕๖๑	
	 อนึ่ง	 รัฐบาลก�าลังส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	
และภาคเอกชน	 รับผู้สูงอายุเข้าท�างาน	 เพ่ือจะได้มีโอกาสพบปะ
ผูค้นได้ออกก�าลังตามควรแก่วยั	ได้ใช้ความรูค้วามสามารถทีม่ีให้
เกิดประโยชน์หลังเกษียณ	 มีรายได้เพิ่ม	 และที่ส�าคัญคือมีความ
สุขใจในวัยเกษียณ	 ซ่ึงส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	 ได้ด�าเนินการศึกษาเรื่อง	 “กำรท�ำงำนของผู้สูงอำยุ : 
ควำมจ�ำเป็นที่ต้องผลักดัน”	พบว่าผู้สูงอายุประมาณ	๗๐%	ยังมี
ความต้องการท�างานอยู่	 เพราะยังมีความช�านาญ	 และมีประสบ-
การณ์การท�างาน	 ที่ยังเป็นประโยชน์กับองค์กร	 แต่ต้องตกลง
เงื่อนไขใหม่กับนายจ้าง	 ที่ผ่านมาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามกฎหมายเกีย่วกบัการจ้างงานผูส้งูอายเุป็นมาตรการถาวรเป็น
ที่ยอมรับและก�าลังเริ่มขยายการจ้างงานผู้สูงอายุในแผนกต่างๆ	
ขององค์กรมากข้ึน	 เพราะหากบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลที่
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ฎหมายก�าหนดกส็ามารถใช้
สทิธิในการหักรายจา่ยได้ถงึ	๒	เท่าของจ�านวนที่ได้จ่ายในการจ้าง
ผู้สูงอายุไปจริง	 แต่ไม่เกินจ�านวน	 ๑.๕	 หมื่นบาท	 ดังนั้นบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะมีสิทธิหักรายจ่ายส�าหรับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้สูงสุดถึง	๓	หมื่นบาท
(ทีม่า	:	https://www.posttoday.com/social/general/๕๖๕๙๑๖)

ชื่อร้าน :	B…shop
สถานที่ตั้ง :	ภายในวิทยาลัยพณิชยการบางนา
เลขที่	๒๒	ซอยบางนา-ตราด	๑	ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	๑๐๒๖๐
เปิดให้บริการ :	ตั้งแต่เวลา	๐๖.๐๐	น.	จนถึง	๑๘.๐๐	น
มือถือ/ไอดีไลน์ :	๐๘๔๑๔๖๑๑๗๒		เฟสบุ๊ค :	Patcharawan
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ตามไป
			ดู...	สมาชำิก
	 	 	 	 	 	สู่มืออาชำีพ
 “เงิน”	 เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต…ของ 

แพงขึ้นค่าเงินลดลงตามกลไกของเศรษฐกิจปัจจุบัน… 

ท�าอย่างไรให้สมาชิก	 สอ.ศธ	 มีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีอย่างพอเพียง…”

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

จ�ากดั	(สอ.ศธ.)	เหน็ถงึความส�าคญัในการประกอบอาชพีเสริม

ของสมาชิก	 จึงจัดโครงการส่งเสริมสมาชิกสู่มืออาชีพ	 เพื่อ 

คัดเลือกสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 โดยการ

มอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร	 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ

ประกอบอาชีพเสริมและเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกเพ่ิมพูน 

รายได้ของครอบครวัตอ่ไป	โดยคุณสมบตัิของสมาชิกเข้าร่วม

โครงการต้องเป็นสมาชิกที่ประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้

เลี้ยงครอบครัว

	 โครงการดีๆ	 เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกอย่างนี้	 สาร	

สอ.ศธ.	ขออาสาตามไปดูจ้า

 คุณกานดา ทีฆวนชิ	สมาชิกสหกรณ์เลขที	่๒๐๐๙๑๑	

อายุ	 ๔๗	 ปี	 ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ธนบุรี	 เล่าถึงที่มาว่า	 ท�าไมถึงต้องท�าธุรกิจควบคู่ไปกับการ

ท�างานประจ�าไปด้วย	 “ตอนนั้นเมื่อช่วงปี ๒๕๕๕ ครอบครัว

ประสบกับควำมขัดสนในกำรครองชีพ เนื่องจำกสำมีซื่ง

ประกอบอำชพีเป็นช่ำงภำพอสิระ งำนน้อยลงรำยได้กน้็อยตำม 

พอถึงจุดนี้ก็คิดว่ำเรำจะเดินต่อยังไงจะรอแค่เงินเดือนประจ�ำ

อย่ำงเดยีวไม่ได้แล้ว ต้องท�ำอำชีพเสริมอย่ำงจริงจัง แล้วจะท�ำ

อะไรล่ะ แว๊บแรกที่ปิ๊งได้ทันที...ขำยข้ำวมันไก่...กอปรกับ 

ที่บ้ำนสำมีเป็นจีนไหหล�ำชอบท�ำข้ำวมันไก่กินกันเป็นประจ�ำ

อยูแ่ล้ว ซึง่รสชำตโิดยส่วนตวัเรำกำรนัตว่ีำ...ขำยได้แน่นอน... 

วิมลรัตน์  ต้อยส�าราญ

 และนีคื่ออำชพีเสริมท่ีเรำเริ่มด้วยใจรกั ทักษะม ีควำม

ถนัดพร้อม เป็นต้นทุนที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกมำกนักกับ 

เร่ืองรสชำติ เร่ิมจำกเปิดร้ำนแรกท่ีศูนย์อำหำรมหำวิทยำลัย

รำชพฤกษ์ ต่อด้วยสำขำ ๒ ที่วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี และ

ก�ำลังจะเปิดสำขำ 3 ที่ตลำดบำงบัวทอง” 

	 	 คุณกานดาเล่าต่อว่า	 “ส�ำหรับแหล่งเงินทุนท่ีใช้ 

ด�ำเนินกำร ก็ สอ.ศธ. ของเรำนี่แหละค่ะท่ีช่วยให้ครอบครัว 

ของเรำไปต่อได้อยำ่งสวยงำมจนถึงทุกวันนี้ ดิฉันไม่ลังเลใจที่

จะกูเ้งินก้อนใหญ่จำกสหกรณ์ เงินกูส้ำมญัตำมโครงกำรพฒันำ

คุณภำพชีวิต (สค.) กู้เชำ้ได้บ่ำย สิ้นปีได้เงินเฉลี่ยคืน สะดวก

และพัฒนำคุณภำพชีวิตจริงๆ จำกนั้นก็เดินตำมแผนที ่

เตรียมไว้ หลักๆ คือท�ำรำ้น ซื้อรถปิคอัพมือสองเพื่อใช้ขนส่ง

สินค้ำเข้ำร้ำน โดยปัจจุบันแหล่งเงินส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 

ของครอบครัวได้มำจำกอำชีพเสริม “ร้ำนข้ำวมันไก่เฮียพัน

บันลือโลก” ส่งผลให้เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยภำยในครอบครัว

ของเรำได้อย่ำงดีเยี่ยม ขณะเดียวกันก็ตั้งเป้ำว่ำจะปลดหนี้

สหกรณ์ให้เร็วท่ีสุด และขอขอบคุณ สอ.ศธ. ของเรำ ที่จัด

กิจกรรมดีๆ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตให้แก่สมำชิก ดิฉัน 

รู้สึกดีใจและภูมิใจท่ีเป็นหนึ่งในสมำชิกท่ีได้รับคัดเลือกเข้ำ

โครงกำรส่งเสริมสมำชิกสู่มืออำชีพในครั้งนี้ รำงวัลพร้อม

ประกำศนยีบตัรท่ีได้รับจะเป็นพลงัในกำรด�ำเนนิกจิกำรของเรำ

ให้บันลือโลกสมกับชื่อร้ำนต่อไป หน่วยงำนหรือสมำชิก 

ท่ำนใดสนใจรับบริกำร โทร. 0๘๙-๕00-๗111”

	 สมาชิกอีกท่าน	คุณสมพิศ จันทร์สิงห์	หรือพี่แหวว

ของคุณๆ	ลูกค้า	สมาชิกเลขที่	๐๖๖๘๖	อายุ	๕๙	ปี	ปัจจุบัน

เป็นเจ้าพนักงานธุรการ	 ช�านาญงาน	 สังกัดกรมศิลปากร	

กระทรวงวัฒนธรรม	 เห็นเลขท่ีสมาชิกแล้วบ่งบอกได้ว่าภักดี

ต่อองค์กรนี้มานานกว่า	 ๒๐	 ปี	 พี่แหววบอกผู้เขียนถึงการ 

ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมาชิกสู่มืออาชีพ	

ประจ�าปี	๒๕๖๑	ว่า
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 “ก่อนอืน่ต้องขอช่ืนชมสหกรณ์ของเรำทีม่คีวำมมุง่มัน่

พฒันำกำรบริหำรงำนให้เจริญรุง่เรืองเป็นทีพ่ึ่งหลกัของสมำชกิ 

โดยเฉพำะยำมที่สมำชิกเกิดขัดสนไม่รู้จะหันหน้ำไปพึ่งใคร 

สอ.ศธ. ช่วยให้สมำชกิมทีำงออกสำมำรถด�ำเนนิชวีิตได้ ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรให้บริกำรเงินกู้ประเภทต่ำงๆ สะดวก รวดเร็ว สิ้นปี

รับเงินเฉลี่ยคืนไม่เสียดอกเบี้ยฟรี สวัสดิกำรอีกหลำยรูปแบบ

ที่จัดให้แก่สมำชิก ส�ำหรับตัวเองสหกรณ์เปรียบเสมือนเพื่อน

คูค่ดิมติรคูเ่รือน ส�ำนวนอำจจะฟังดเูชยๆ แต่รูส้กึอย่ำงนีจ้ริงจงั 

เพรำะควำมขัดสนมักอยู่เคียงข้ำงครอบครัวเรำบ่อยๆ อย่ำง

เม่ือประมำณเดือนตุลำคม ๒๕๕0 ครอบครัวประสบกับ 

ควำมขัดสนอย่ำงหนักหน่วงเมื่อสำมีซึ่งเป็นพนักงำนประจ�ำ 

ปฎิบัติงำนอยู ่ที่กรมศิลปำกรป่วยกระทันหันด้วยอำกำร

เส้นเลอืดก้ำนสมองมเีลอืดออกต้องนอนโรงพยำบำล หลงัจำก

ออกจำกโรงพยำบำลประมำณ 3 เดอืน กม็อีำกำรน�ำ้ท่วมสมอง 

ต้องพำเข้ำโรงพยำบำลอกีครัง้ นอนห้องไอซียูประมำณ 1 เดือน 

เพื่อให้แพทย์เจำะน�้ำในสมองออก จำกนั้นก็มีอำกำรหำยใจ 

ไม่ดเีท่ำทีค่วร หมอจึงท�ำกำรเจำะทีค่อเพ่ือให้หำยใจดขีึ้น ต้อง

นอนโรงพยำบำลอีกประมำณ 1 เดือน ท�ำให้ค่ำใช้จำ่ยเพิ่มขึ้น

อีกหลำยเท่ำตัว หลังจำกเจำะคอ สำมีก็นอนติดเตียงมำถึง 

ทุกวันนี้...”

	 คุณแหววจัดการอย่างไรกับจุดนี…้	สาร	สอ.ศธ.	เป็น

ก�าลังใจให้นะคะ

	 พี่แหววบอก	 “...นอกจำกพึ่งแหล่งเงินสหกรณ์แล้ว 

อำชีพเสริมก็เป็นอีกทำงออกหน่ึงของกำรด�ำเนินชีวิตช่วงนี้ 

ประจวบเหมำะกับหลำนสำวของสำมีเลิกกิจกำรท�ำน�้ำพริก 

คุณแหววผู้ซึ่งมั่นใจว่ำมีต้นทุนในกำรท�ำน�้ำพริก ท�ำกับข้ำว 

และตกแต่งภำชนะให้ดสูวยงำม กต็ดัสนิใจขอซ้ืออปุกรณ์และ

เครื่องใช้ต่อจำกหลำนสำวทนัท ีแล้วเริ่มทดลองท�ำน�ำ้พริกมำขำย 

ให้เพือ่นๆ ทัง้ทีท่�ำงำนและเพือ่นสมำชกิ ผลกำรตอบรบัดเีกนิคำด 

จำกนั้นได้พัฒนำน�้ำพริกรสชำติต่ำงๆ จ�ำหนำ่ยกระปุกเล็กใน

รำคำ 3 กระปกุ 100 บำท กระปุกใหญ่กระปุกละ ๕0-๘0 บำท 

ท�ำสัปดำห์ละ 1 ครัง้ตำมออเดอร์ รำยได้ทีเ่พ่ิมเข้ำมำนบัว่ำช่วย

หล่อเลีย้งควำมขดัสนได้บำงจดุ ในใจกค็ดิต่อยอดว่ำอำชพีเสริม 

ที่เรำได้ท�ำอยู่นี้เป็นสิ่งที่เรำชอบและถนัดเรำต้องตั้งใจท�ำให้ดี

ทีสุ่ดให้เป็นทัง้ช่องทำง “เพ่ิมรำยได้” และพัฒนำเป็น “อำชพีหลกั” 

ของเรำหลังเกษียณในอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำ

 และอกีหนึง่โอกำสดีๆ ท่ี สอ.ศธ. มอบให้สมำชกิผ่ำน

โครงกำรส่งเสริมสมำชิกสู่มืออำชีพ ประจ�ำปี ๒๕๖1 พี่แหวว

เป็นหนึง่ผูส้มคัรท่ีมคุีณสมบตัแิละผ่ำนกำรคัดเลอืกได้เข้ำร่วม

โครงกำรสมำชกิสู่มอือำชพีในคร้ังนี ้จำกกำรได้เสวนำกบัเพือ่น

สมำชิกร่วมโครงกำรอีกหลำยๆ ทำ่น ท�ำให้ได้แนวคิดในกำร

พฒันำสนิค้ำให้หลำกหลำย อีกท้ังรำงวัลพร้อมประกำศนยีบตัร

ท่ีได้รับเป็นแรงกระตุ้นเบอร์ใหญ่ให้สู้สู้ พี่แหววพึ่งแหล่งเงิน

สหกรณ์อีกครั้งเพื่อสำนต่อครีเอทในใจ ท�ำกับขำ้วและอำหำร

กล่องขำยที่ท�ำงำน กล่องละ ๔๕-๕0 บำท ปลำอินทรีย์และ

เต้ำเจี้ยวหลน ชุดละ ๕0 บำท เพื่อนสมำชิกสนใจสั่งซื้อได้ที่ 

คุณสมพิศ จันทร์สิงห์ (แหวว) โทร. 0๘๙-๔0๒๔1๖๒”

	 นีค่อื	เร่ืองราวของสองสมาชกิ	สอ.ศธ.	สาวสตรองจาก

โครงการสมาชิกสู่มืออาชีพ	ที่	สาร	สอ.ศธ.	ฉบับนี้คัดสรรมา

ฝากเพื่อนสมาชิก	 เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและเป็นตัวอย่างใน

การสู้ชีวิตกับเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน	โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน

อย่างพวกเรา	 หากต้องท�างานประจ�าและท�าอาชีพเสริมควบคู่

ไปด้วยกต้็องเหนือ่ยมากกว่าคนอืน่เป็นสองเท่า	เพราะนอกจาก 

รบัผดิชอบงานประจ�าไม่ให้บกพร่องแล้ว	ยงัต้องใส่ใจรายละเอียด 

กับอาชีพเสริมท่ีท�าให้ดีอีกด้วย	 เคยมีคนบอกผู้เขียนว่า 

“ยำมใดที่ท้อแท้ จงสู้ด้วยสติปัญญำ และก�ำลังใจ”	สู้ๆ	ค่ะ

	 	สาร	สอ.ศธ.	ขอส่งก�าลงัใจและความห่วงใยถงึสมาชิก

ทกุท่าน	ให้มสีขุภาพแขง็แรง	มพีลงัพร้อมทีจ่ะเดนิหนา้พบกบั

วันใหม่ที่สดใสนะคะ…	สวัสดีค่ะ
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ในสหกรณ์	ให้แก่ทายาท	หรือบคุคลทีแ่จ้งไว้ต่อสหกรณ์ในวนัและ

เวลาท�าการ	 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอน

ประโยชน์จากเว็บไซต์สหกรณ	์WWW.MOECOOP.COM

 เรื่องที่ ๒	 สอ.ศธ.	 ขอเชิญชวนสมาชิกฝากเงินประเภท 

ออมทรัพย์	 (เล่มสีส้ม)	 ออมทรัพย์พิเศษ	 (เล่มสีเขียว)	 และฝาก

ประจ�าเพ่ิมทวีทรัพย์	 ๒	 (เล่มสีน�้าเงิน)	 ท่านสมาชิกสบายใจได้

ส�าหรบัการออมเงินไว้กบัสหกรณ์นัน้	ท่านจะได้รบัผลตอบแทนสงู

ที่เป็นธรรม	 และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก	 (ปัจจุบันยังมีคน

จ�านวนมากที่ก�าลังหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง	 จึง

เป็นโอกาสให้แก๊งมจิฉาชพีชกัชวนคนให้มาร่วมลงทนุในแชร์ลกูโซ่	

โดยเสนอผลตอบแทนสงูจนยากที่ใครๆ	จะปฏเิสธได้	ผมอยากให้

ทุกท่านได้พิจารณาศึกษาที่มาที่ไปให้ดีว่ารูปแบบการลงทุนเป็น

อย่างไร	ไม่โลภไปกบัผลตอบแทนสงูๆ	ทีเ่ขาน�ามาใช้จงูใจเรา	อย่า

ไว้ใจหรือเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธ	ต่อให้คนท่ีชกัชวนจะเป็นคนสนทิ 

หรือคนในครอบครัวก็ตาม	หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	

กับกลุ่มธุรกิจที่ไม่แน่ใจ	และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ	เป็นต้น)

 เรื่องที่ ๓	 ส�าหรับท่านสมาชิกที่ก�าลังจะมีอายุครบ	๖๐	ปี 

บริบรูณ์	ซึง่ไม่เคยได้รบัสวสัดกิารภกัดต่ีอองค์กรมาก่อน	สามารถ

ยื่นขอรับสวัสดิการนี้ได้ภายใน	๑	ปี	นับจากวันที่มีอายุครบ	๖๐	ปี 

บริบูรณ	์ โดยจะได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ	์ดังนี้	 ส�าหรับ

สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก	 ตั้งแต่	 ๑๐	 ปีขึ้นไป	 ได้รับเงิน

สวัสดิการ	๕,๐๐๐	บาท	ตั้งแต่	๑๕	ปีขึ้นไป	ได้รับเงินสวัสดิการ	

๑๐,๐๐๐	บาท	และตัง้แต่	๒๐	ปีขึ้นไป	ได้รบัเงินสวสัดกิาร	๑๕,๐๐๐	

บาท	โดยจะโอนเงินเข้าสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มสีส้ม

	 สุดท้ายนี้	 ผมขอเชิญชวนทุกท่านติดตั้ง	 MOECOOP 

Mobile	Application	บนมือถือสมาร์ทโฟน	หรือแท็บเล็ตของ

ท่านเองผ่านระบบ	 Android	 และระบบ	 iOS	 เพ่ือรับข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์	 หรือตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ	 อาทิ	 เงินฝาก 

สินเชื่อ	สวัสดิการ	เป็นต้น	ได้ทุกที่ทุกเวลา	ซึ่งขั้นตอนการติดตั้ง

สามารถเข้าไปดไูด้ท่ีเวบ็ไซต์	www.moecoopo.com	หรือท่านใด 

สะดวกจะเข้าเว็บไซต์ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เหมือนกัน 

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบสหกรณ์	 เพื่อให้สอดรับ

กบัความเปลีย่นแปลงของยคุดจิิตอลในบริบทสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไปในปัจจบุนั	และยงัเป็นช่องทางหนึง่ทีอ่�านวยความสะดวกให้กบั

สมาชกิ	ด้วยสภาพอากาศทีร้่อนในช่วงนี…้	ผมขอให้ท่านได้โปรด

รักษาสุขภาพ	พยายามออกก�าลังกายบ้างหากมีเวลา	และที่ส�าคัญ

ขอให้พวกเราสมาชิก	 สอ.ศธ.	 ทุกท่านได้โปรดส่งเสริมสนับสนุน

กิจการสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนตลอดไป

	 	 ขอให้ทุกท่านโชคดี

               

               

  นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง

ผู้จัดการ

พบสมาชิก

ผู้จัดการ

พบสมาชกิ

สวัสดีสมาชิกทุกท่าน...

 พบกันอีกเช่นเคย ในสาร	 สอ.ศธ.	 ฉบับเดือน

มกราคม	 -	 เมษายน	 ๒๕๖๒	 ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ�าปี	๒๕๖๑	ณ	บริเวณหอประชมุครุสุภา	ทีผ่่านมานัน้	กระผม

ขอกราบขอบพระคณุสมาชิกทกุคน	ที่ให้ความร่วมมอืเข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่อย่างพร้อมเพรียงกัน	 ท�าให้การด�าเนินงานในวันนั้น

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่าง

อบอุ่นและเป็นกันเอง	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะ 

ให้ความร่วมมือเฉกเช่นนี้ในโอกาสต่อๆ	ไป

	 ในรอบปีที่ผ่านมา	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกท่ี

ถึงแก่กรรม	 ประสบภัยทางธรรมชาติ	 การให้ทุนการศึกษาบุตร

สมาชิก	 และบริจาคเพื่อการกุศลกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ	

อย่างต่อเนื่องที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม	 และมวลสมาชิกใน

หลายโครงการ/กิจกรรม	 สิ่งที่น่าพอใจที่	 สอ.ศธ.	 สามารถจ่าย

เงินปันผลในอัตราในอัตรา	ร้อยละ	๕.๒๕	และเงินเฉลี่ยคืนอัตรา

ร้อยละ	 ๒๐	 ประกอบมติคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 ๓๘ 

เห็นชอบเพิ่มค่ารับรองสมาชิกจ�านวน	 ๑,๑๐๐	 บาท	 ให้กับ 

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านอีกด้วย	 หากในวันดังกล่าวมี 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	 เจ้าหน้าที่	 ขาดตกบกพร่อง 

ประการใด	ต้องขออภัย	ณ	ที่นี้ด้วย

	 การบริหารการเงินทีด่จีะท�าให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสขุ	

ไม่ต้องกังวลกับอนาคต	 เริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันน้ี	 ก็จะได้รับ 

ผลตอบแทนที่สูงกว่าเร็วขึ้น	 ซึ่งระยะเวลาการลงทุนเป็นอีก 

ปัจจัยหนึ่งที่ต้องค�านึงถึงส�าหรับการได้รับผลตอบแทน	 เพราะยิ่ง

ออมหรือลงทนุนานกจ็ะได้รบัผลตอบแทนทีม่ากกว่า	ส�าหรับข่าวดี

ขอรายงานให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติม	ดังนี้

 เรื่องที่ ๑	 ท่านสมาชิกได้ท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หรือยงั?	เพือ่ความสะดวกและเรียบร้อยขอให้ท่านได้จัดท�าหนงัสอื

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์เป็นการแสดงเจตนามอบทรัพย์สินที่มีอยู ่



นายจรูญ  ชูลาภ
ประธานกรรมการ

ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล
กรรมการ

นายเสวก  วรรณสุข
กรรมการ

นายพีระวิทย์  กล�่าค�า
กรรมการ

นางศิริ  ศิริรัตน์
กรรมการ

 นายไพบูลย์  เสียงก้อง
ที่ปรึกษา

นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง
ที่ปรึกษา

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายปราโมทย์  สรวมนาม
ที่ปรึกษา

นางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๓

ผศ.อรทัย  รัตนานนท์
กรรมการ

นายวิสุทธิ์  แก้วมณี
กรรมการ

รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว
กรรมการ

นายปัญญา  สุพรรณพิทักษ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม
กรรมการและเลขานุการ

นายพูลลาภ  อินทรนัฏ
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

ที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายทรงธรรม  กาญจนพิบูลย์
กรรมการ

นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล
กรรมการ

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ากัด  โดย ดร.วรกร  แช่มเมืองปัก

คณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดที ่๓๙



ปท่ี  ๔๒   ฉบับท่ี  ๑   เดือนมกราคม - เมษายน  2562ปท่ี  ๔๒   ฉบับท่ี  ๑   เดือนมกราคม - เมษายน  2562

๒๖	ก.พ.	๖๒		•		สอ.ศธ.	ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ณ		สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

๒๙	มี.ค.	๖๒		• 	วันคล้ายวันสถาปนา	สอ.ศธ.	ครบรอบ	๔๒	ปี
ณ		ห้องประชุม	สอ.ศธ.	ชั้น	๓

๒๔	เม.ย.	๖๒		•		สสอ.ศธ.	จัดการประชุมใหญ๋สามัญ	ประจ�าป	ี๒๕๖๑
ณ		ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล

กระทรวงศึกษาธิการ

๒๓	พ.ค.	๖๒		•		นายจรูญ		ชูลาภ		ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ร่วมแสดงความยินดีกับ	ดร.สุเทพ	ชิตยวงษ์

ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เลขาธิการ	กพฐ.)		ณ		อาคาร	สพฐ.๕	ชั้น	๙	กระทรวงศึกษาธิการ


