


	 ที่่�ปรึึกษา		:  จรููญ  ชููลาภ  /  พููลลาภ  อิินทรูนัฏ

  สมเกีียรูติิ  กีอิบััวแกี้ว  /  บัุญเติือิน  ศรูีวรูพูจน์  

  ยศพูล  เวณุุโกีเศศ

	 บรึรึณาธิิการึ		: พูีรูะวิทย์  กีลำ�าคำำา

	กองบรึรึณาธิกิารึ		: สมศักีดิ์ิ�  บััวรูอิดิ์  /  เมธา  อิุทัยพูยัคำฆ์์

  เสวกี  วรูรูณุสุข  /  ศิรูิพูงศ์  จิติรูังษีี

  สุชูานันท์  อิ้อิหิิรูัญ /  กีษีิพูัฒ  ภูลังกีา

  อินุทิน  คำำาคำม  /  วิมลรูัติน์  ติ้อิยสำารูาญ

  พูัชูรูาวรูรูณุ  ปานสมบัูรูณุ์  /  เจรูิญ ภูวิจิติรู์

  เอินกี  ศรูีสำารูาญรูุ�งเรูือิง

	 รึูปเล่่ม		: สุภกีรู  ชูาญศิรูิวิรูิยกีุล

สวััสดีีปีีใหม่่ ๒๕๖๕
สมาชิิก สอ.ศธ. ที่่�เคารพทีุ่กที่่าน

	 สวััสดีีครัับท่า่นสมาชิิก	สอ.ศธ.ท่ีร่ััก	ฉบับนี�	
เป็็นฉบับท่ี่	 ๑	 ป็รัะจำำาเดีือนมกรัาคม	 -	 เมษายน	

๒๕๖๕	 สมาชิิกคงรัับท่รัาบข่่าวัจำากส่ือเรัื่องการั	
ทุ่จำรัิตในสหกรัณ์์ข่นาดีใหญ่่แห่งหน่่ง	 หลายท่่าน

สอบถามวัา่	สอ.ศธ.	เรัาเป็็นอยา่งไรับ�าง	ก็ข่อยืนยัน

กบัสมาชิกิวัา่สหกรัณ์เ์รัาไมเ่ป็็นอยา่งข่า่วันั�นแนน่อน	

สมาชิิกสามารัถดีูไดี�จำากรัะบบแอพพลิเคชิั่น	MOE	

Saving	 และมีการัตรัวัจำสอบจำากหนว่ัยงานรัาชิการั

และเอกชินอย่างสมำาเสมอ	 สำาหรัับสารัะและเกรั็ดี

ควัามรัู�ข่องสารั	 สอ.ศธ.	 ฉบับนี�	 มีให�ท่่านสมาชิิก	
รับัท่รัาบ	อาทิ่	สารัป็รัะธานกรัรัมการั,	มอง...สหกรัณ์์
ออมท่รััพย์ข่�ารัาชิการักรัะท่รัวังศ่กษาธิการั	 จำำากัดี	

(สอ.ศธ.),	 การัเรีัยนรัู�ในยุค	 Next	 Normal,	 รัู�จำัก	

บรรณาธิกิารบรรณาธิกิาร

แ แ ถลงถลง

สสารึบัญารึบัญ
	

สารประธานกรรมการ .......๑	 มอง...สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ ...... ๒	 กระทรวงศึึกษาธิการ	จำำากัด	(สอ.ศึธ.)	 การเรีย์นร้้ในย์ุคนววิถีี	(Next	Normal) .......๔	 ร้้จำักสวนหย์่อม	สอ.ศึธ.	(ในอุทย์านพุทธมณ์ฑล) .......๖ 	
พระศึรีรัตนมหาธาตุฯ .......๘ 	
ละครในวังสวนสุนันทา ....๑๐	 ตอนที�	๑	:	ต้นกำาเนิดที�เกิดก่อ	
ผู้้้จำัดการพบสมาชิก ...๑๒

สหกรึณ์ออมที่รัึพย์์ข้้ารึาชการึกรึะที่รึวงศึึกษาธิิการึ	จำำากัดสหกรึณ์ออมที่รัึพย์์ข้้ารึาชการึกรึะที่รึวงศึึกษาธิิการึ	จำำากัด
The Ministry of Education Official's Saving and Credit Cooperative Ltd.The Ministry of Education Official's Saving and Credit Cooperative Ltd.
๓๑๙  อาคารสมานฉัันท์์ ชั้ั�น ๓  กระท์รวงศึึกษาธิิการ  ถนนพิิษณุุโลก  เขตดุุสิต  กรุงเท์พิฯ  ๑๐๓๐๐
โท์รศึัพิท์์: ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๐-๓, ๐-๒๒๘๒-๕๖๐๙  โท์รสาร: ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๔-๕  www.moecoop.com

สวันหย่อมสหกรัณ์์ออมท่รััพย์ข่�ารัาชิการักรัะท่รัวัง

ศ่กษาธิการั	จำำากัดี	สอ.ศธ.	(ในอุท่ยานพุท่ธมณ์ฑล),	

ละครัในวังัสวันสนุนัท่า	ตอนท่ี	่๑	:	ต�นกำาเนดิีท่ีเ่กดิีกอ่	

ข่อเชิิญ่ท่่านเพลิดีเพลินกับ	 สารั	 สอ.ศธ.	 ข่องเรัา	
แล�วัพบกันอีกฉบับหน�า

  สวััสดี่ครับ



											ด้้วยสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลี่งอย่างรวด้เร็ว	แลี่ะ

ความผัันผัวนจากหลี่ายปัจจัยท่ี่�ม่มาอย่างต่่อเน่�องในปี	

๒๕๖๔	 โด้ยเฉพาะอย่างย่�งการแพร่ระบาด้ของเชื้่�อไวรัส

โคโรนา	 ท่ี่�เก่ด้ข้�นมากว่าสองปี	 ส่งผัลี่กระที่บในวงกว้าง 

แม้จะเร่�มจะคลี่่�คลี่ายหลัี่งจากสัด้ส่วนประชื้ากรท่ี่�ได้้รับวัคซ่ีน 

สูงข้�น	 แต่่กลี่ับต่้องมารับผัลี่กระที่บจากความขัด้แย้งรุนแรง

ระหว่างรัสเซี่ยกับยูเครนท่ี่�เก่ด้ข้�นในชื้่วงเด่้อนกุมภาพันธ์์	 แลี่ะ

ยังย่ด้เย่�อขยายวงกว้างไปสู่ภาคการเง่น	 การค้า	 การที่่องเที่่�ยว 

รวมถึงเศรษฐก่จโด้ยรวมของประเที่ศผั่านอัต่ราเง่นเฟ้้อ	สหกรณ์์

ออมที่รัพย์ข้าราชื้การกระที่รวงศึกษาธ์่การ	จำากัด้	ซีึ�งถ่อเป็นหนึ�ง

ในสถาบันการเง่นท่ี่�ม่ความสำาคัญกับระบบเศรษฐก่จก็หน่ไม่พ้น 

ที่่�จะได้้รับผัลี่กระที่บเชื้่นกัน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภายใต่้ความมุ่งมั�นที่่�จะขับเคล่ี่�อนธ์ุรก่จให้เต่่บโต่ 

อย่างยั�งย่น	 สหกรณ์์ฯ	 ให้ความสำาคัญกับผัู้ม่ส่วนได้้เส่ยทีุ่กกลีุ่่ม 

แลี่ะสนับสนุนการด้ำาเน่นงานแบบม่ส่วนร่วมแลี่ะครอบคลีุ่ม	 เพ่�อ

นำาไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์์เชื้่งบวก	 สร้างความเชื้่�อมั�น	 แลี่ะ

สร้างคุณ์ค่าร่วมกัน	สหกรณ์์ฯ	ได้้ทีุ่่มเที่อย่างเต่็มที่่�ในการก้าวข้าม

อุปสรรคเพ่�อรักษาการเต่่บโต่ของผัลี่การด้ำาเน่นงานให้เก่ด้ข้�น

อย่างต่่อเน่�อง	 ควบคู่ ไปกับการให้ความสำาคัญ	 กับการดู้แลี่ 

สขุอนามยัของคณ์ะกรรมการ		เจ้าหนา้ที่่�	แลี่ะความปลี่อด้ภยัของ

สมาชื้ก่ที่่�เขา้มาใชื้บ้ร่การภายในสำานกังานสหกรณ์์ฯ	ด้ว้ยมาต่รการ

ที่่�เข้มข้น	

	 ในนามของคณ์ะกรรมการ	ที่่�ปร้กษา	ผัู้ต่รวจสอบก่จการ	ผัู้จัด้การ	แลี่ะเจ้าหน้าที่่�ทีุ่กคน	สหกรณ์์ฯ	ขอขอบคุณ์

ทีุ่กที่่าน	ที่่�ให้การสนับสนุน	ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ�งเด้่ยว	ที่ำาให้สามารถ	บร่หารจัด้การความเส่�ยงแลี่ะรับม่อกับว่กฤต่

ที่่�เข้ามาได้้อย่างด้่เย่�ยม	แลี่ะก้าวข้ามทีุ่กความที่้าที่าย	พร้อมที่่�จะเต่่บโต่อย่างยั�งย่นไปด้้วยกัน

  

	 	 (นายจรูญ		ชืู้ลี่าภ)

	 	 ประธ์านกรรมการ	สอ.ศธ์.	ชืุ้ด้ที่่�	๔1

ประธานกรรมการสหกรณ์อ์อมทรพัย์ข์้า้ราชการกระทรวงศึึกษาธกิาร จำำากดั

ปีที่ ๔๕  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๕

1



วิมล่รึัตน์์	ต้อย์สำารึาญวิมล่รึัตน์์	ต้อย์สำารึาญ

ม    งม    งสสหกรณ์์ออมทรัพย์์หกรณ์์ออมทรัพย์์
ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัดข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด

””
ผมก็เป็น็สมาชิก...เช่�อมั�นนะ ผมไม่ห่วงเลย์ ไม่กังวล...ผมก็เป็น็สมาชิก...เช่�อมั�นนะ ผมไม่ห่วงเลย์ ไม่กังวล...

แม้ในช่วงท่�ม่ข้่าวการทุจำริตในสหกรณ์์หลาย์ๆ แห่ง  ...ผมโอเค ไม่เคย์เช็ก ชัวร์...แม้ในช่วงท่�ม่ข้่าวการทุจำริตในสหกรณ์์หลาย์ๆ แห่ง  ...ผมโอเค ไม่เคย์เช็ก ชัวร์...
เพราะผมเช่�อมั�น...ในความเป็น็สหกรณ์์...ธิรรมาภิิบาล...ข้องพวกเราเพราะผมเช่�อมั�น...ในความเป็น็สหกรณ์์...ธิรรมาภิิบาล...ข้องพวกเรา
““

	 น่�ค่อ	 บที่เกร่�นนำา	 ท่ี่�ฟังแลี่้ว...อ่านแลี่้วให้ความรู้สึก 
หนักแน่นที่ั�งถ้อยคำาแลี่ะนำ�าเส่ยง	 สะท้ี่อนถึงความศรัที่ธ์า 
เชื้่�อมั�นอันแรงกลี่้าในต่ัวต่นของผัู้กลี่่าว
	 เพ่�อนสมาชื้ก่คะ	สาร	สอ.ศธ์.	ฉบบัเปดิ้ศกัราชื้	๒๕๖๕	
น่�	 คอลี่ัมน์	 มอง...สหกรณ์์ออมที่รัพย์ข้าราชื้การกระที่รวง
ศึกษาธ่์การ	 จำากัด้	 ได้้รับเก่ยรต่่จากท่ี่านผัู้บร่หารระดั้บสูง 
ผัูค้รำ�าหวอด้ในวงการศกึษา	หลี่ากหลี่ายด้ว้ยประสบการณ์์แลี่ะ
ความสามารถ	 ท่ี่�สำาคัญท่ี่านเคยเป็นทัี่�งอด้่ต่ปลัี่ด้กระที่รวง
ศึกษาธ่์การ	 อด้่ต่เลี่ขาธ่์การสภาการศึกษา	 อด้่ต่เลี่ขาธ่์การ 
คณ์ะกรรมการการอาชื้่วศึกษา	 แลี่ะต่ำาแหน่งสำาคัญๆ	 อ่ก
มากมาย	 ทัี่�งยังเป็นหนึ�งในสมาชื้่กสหกรณ์์ฯ	 แห่งน่�เชื้่นเด่้ยว
กับพวกเรา
	 ว่ที่ยากรผัู้ที่รงเก่ยรต่่ท่ี่านน่�	 ค่อ	ดร.ชัย์พฤกษ์ 
เสร่รักษ์ เลี่ขท่ี่�สมาชื้่ก	 1๙๘๒๙	 ได้้ให้เก่ยรต่่เป็นว่ที่ยากร 
รบัเชื้ญ่พดู้คยุแลี่ะเนน้ยำ�าถงึ	“ความเช่ื่�อม่�นในการดำำาเนนิงาน
ของ สอ.ศธ.”		พรอ้มแบง่ปันเร่�องด้่ๆ 	ใหแ้กม่วลี่สมาชื้ก่ได้น้ำา
ไปปรับใชื้้เพ่�อคุณ์ภาพชื้่ว่ต่ที่่�ด้่ของต่ัวสมาชื้่กแลี่ะครอบครัว
	 เร่�มด้้วยแนะนำาประวัต่่ที่่านว่ที่ยากรโด้ยย่อค่ะ
	 ภููมิิลำำ�เน�	:	เป็นชื้าวจังหวัด้ต่รัง/กระบ่�
	 เกิิด	:	๓	พฤศจ่กายน	๒๕๐๒	
	 กิ�รศึึกิษ�	:
  •	พ.ศ.	๒๕๓๔	ปร่ญญาเอก	ครุศาสต่รดุ้ษฎี่บัณ์ฑิ่ต่	(ค.ด้.)
	 จุฬาลี่งกรณ์์มหาว่ที่ยาลี่ัย
  •	พ.ศ.	๒๕๒๗	ปร่ญญาโที่	ศึกษาศาสต่รมหาบัณ์ฑิต่่	(ศษ.ม)
	 มหาว่ที่ยาลี่ัยมห่ด้ลี่
  •	พ.ศ.	๒๕๒๓	ปร่ญญาต่รี	ศ่ลี่ปศาสต่รบัณ์ฑิ่ต่	(ศศ.บ.)	
	 มหาว่ที่ยาลี่ัยสงขลี่านคร่นที่ร์

	 ประวััติิกิ�รรับร�ชกิ�ร	:	(พอสังเขป)
  •	 รองเลี่ขาธ์่การสภาการศึกษา
  •	 รองเลี่ขาธ์่การคณ์ะกรรมการการศึกษาขั�นพ่�นฐาน
  •	ผัู้ต่รวจราชื้การกระที่รวงศึกษาธ์่การ
  •	 เลี่ขาธ์่การคณ์ะกรรมการการอาชื้่วศึกษา
  •	ปลี่ัด้กระที่รวงศึกษาธ์่การ
  •	 เลี่ขาธ์่การสภาการศึกษา
  •	ที่่�ปร้กษาพ่เศษประจำาสำานักนายกรัฐมนต่รี
  •	ผัู้ที่รงคุณ์วุฒ่พ่เศษประจำาสำานักนายกรัฐมนต่รี
	 ปัจจบุนั	:	ที่า่นเป็นขา้ราชื้การบำานาญท่ี่�ชื้ว่ยงานในกระที่รวง
ศึกษาธ์่การ
	 เราเร่�มประเด็้นการพดู้คยุกบัท่ี่านว่ที่ยากรกนัเลี่ยนะคะ
ภิาพลักษณ์์ “สหกรณ์์” ในมุมมองข้องท่าน
	 ด้ร.ชัื้ยพฤกษ์	 เสรีรักษ์	 กลี่่าวถึงเร่�องน่�ในภาพรวม	
สั�นๆ	 กระชื้ับได้้ใจความ	 “สหกรณ์์ มุุมุมุองของผมุ ก็ต้้อง 
เป็นสหกรณ์์ท่ี่�มุ.่..ธรรมุาภิบิาล เพ่ื่�อเสรมิุสร้างความุเชื่่�อมุ่�นที่าง 
การเงินต้อ่มุวลสมุาชื่กิ ส่งคมุ และสมุาชื่กิอยู่่อ่ยู่า่งมุค่วามุสุข”
ความเช่�อมั�น กับ การดำาเนินงานข้อง สอ.ศึธิ.
	 ที่่านว่ที่ยากรของเรากลี่่าวเน้นยำ�าด้้วยนำ�าเส่ยง	แววต่า	
ท่ี่�ส่�อถึงความเชื้่�อมั�นอย่างเต่็มปากเต่็มคำาว่า	 “ก็อยู่่างท่ี่�ผมุ
บอก...เร่�องความุเชื่่�อมุ่�นในการดำำาเนนิงานของสหกรณ์์ กต็้อ้ง
เป็นสหกรณ์์ที่่�มุ่...ธรรมุาภิิบาล สมุาชื่ิกอยู่่่ดำ้วยู่ความุสมุ่ครใจ
และมุ่ความุสุข”
	 ซีึ�งความจร่งแลี่้ว	 “สมุาชื่ิก”	 เขาม่ส่ที่ธ่์เลี่่อกได้้	 โด้ย
เฉพาะสมาชื้ก่ท่ี่�อยูส่ว่นกลี่าง	เขาสามารถท่ี่�จะเลี่อ่กอยูส่หกรณ์์
ใด้ก็ได้้	 แต่่หากว่า...เป็นสหกรณ์์ท่ี่�สมาชื้่กเลี่่อกแล้ี่วอยู่อย่าง 
ม่ความสุขม่ความสบายใจ	ก็นับว่าเป็น...สหกรณ์์ที่่�ด้่
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	 สว่นตั่วของผัมก่อนท่ี่�จะสมคัรเป็นสมาชื้ก่	ผัมมองว่า	
ด้้วยชื้่�อของต่ัวสหกรณ์์เอง	 “สหกรณ์์ออมที่รัพย์ข้าราชื้การ
กระที่รวงศึกษาธ์่การ”	ม่ความเหมาะสม	น่าเชื้่�อถ่อ	ส่�อสารถึง
กลีุ่่มมวลี่สมาชื้่กได้้อย่างชื้ัด้เจน
	 แลี่ะด้้วยความท่ี่�	 “ช่ื่�อ...ก็ใชื่่ เพื่่�อน...ก็เช่ื่ยู่ร์”	 ผัม 
ก็สมัครใจเลี่่อกเป็นสมาชื้่กสหกรณ์์ออมที่รัพย์ข้าราชื้การ
กระที่รวงศึกษาธ่์การ	 เลี่ขท่ี่�สมาชื้่ก	 1๙๘๒๙	 ต่ั�งแต่่	 1๘	
ธ์ันวาคม	๒๕๔๓	เป็นต่้นมา
	 ในส่วนของความเชื้่�อมั�น	 ผัมมองว่า	 หนึ�ง...เป็น
สหกรณ์์ของกระที่รวงศึกษาธ่์การ	 สอง...เชื้่�อมั�นในต่ัว
กรรมการบร่หารสหกรณ์์	 เพราะท่ี่�ผั่านมากรรมการบร่หาร
สหกรณ์์ที่กุยคุสมยัไม่เคยมป่ระเด้น็ท่ี่�ถกูครหาเลี่ย	แลี่ะ	สาม...
ผัมเชื้่�อมั�นในท่ี่มเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่ายบร่หารจัด้การท่ี่�อยู่สำานักงาน	
ที่ำางานด้	่มอั่ธ์ยาศัย	อบอุน่	บรก่ารสมาชื้ก่เหมอ่นพ่�เหมอ่นน้อง
	 ที่่�สำาคัญ...ผัมเช่ื้�อในความเป็นธ์รรมาภ่บาลี่	 ก็จะม่
ประเด้น็	๔	เร่�อง	ท่ี่�เราเหน็ๆ	อยู	่เร่�องแรก	สอ.ศธ์.	เป็นสหกรณ์์
ท่ี่�แคร์ความรู้สึกของสมาชื้่ก	 ให้ความรู้สึกการดู้แลี่เอาใจใส่
สมาชื้่ก	 เร่�องสอง...เป็นสหกรณ์์ท่ี่�ยึด้ถ่อกฎีระเบ่ยบอย่าง 
เข้มแข็ง	 โด้ยเฉพาะว่นัยที่างการเง่น	 บางครั�งสหกรณ์์เราก็ 
ไม่ได้้ไปต่ามกระแสเส่ยเลี่ยท่ี่เด้่ยว	 เช่ื้น	 การให้ลี่ด้ด้อกเบ่�ย 
เง่นกู้	 แต่่เพ่�อลี่ด้ความเส่�ยง	 สหกรณ์์เราก็ไม่ได้้ลี่ด้ฮวบฮาบ 
โด้ยสหกรณ์์จะม่หลัี่กในการด้ำาเน่นการท่ี่�ไม่ผั่ด้กฎีหมาย 
เร่�องสาม...ต่ัวสหกรณ์์โด้ยเฉพาะกรรมการด้ำาเน่นงานแลี่ะ 
ผัู้บร่หารม่ความจงรักภักด้่	 หร่อที่่�เรียกว่าจรรยาบรรณ์ต่่อ
บที่บาที่หน้าที่่�	ซีึ�งต่รงน่�ที่ำาให้สหกรณ์์ม่ความเป็นธ์รรมาภ่บาลี่
ได้้	 แลี่ะที่่�สำาคัญ...สุด้ที่้าย	 ค่อ	 สอ.ศธ์.	 ของเราม่ระบบกลี่ไก
การเปิด้เผัยข้อมูลี่ข่าวสารท่ี่�โปร่งใส	 ม่แอปพลี่่เคชื้ันเป็น 
เคร่�องม่อใชื้้ในการชื้่วยบร่หารจัด้การงานสหกรณ์์ให้ม่ข้อมูลี่
สารสนเที่ศท่ี่�ถูกต้่อง	ต่รวจสอบได้	้สามารถรูเ้ท่ี่าที่นัความเส่�ยง
ท่ี่�อาจเก่ด้ข้�น	 รวมถึงช่ื้วยให้สมาชื้่กสหกรณ์์เข้าต่รวจสอบ
สถานะที่างการเงน่ของต่นเองได้ต้่ลี่อด้เวลี่า	ที่าง	Application	
MOE	 COOP	 สร้างความเชื้่�อมั�นให้กับมวลี่สมาชื้่ก	 ผัู้ท่ี่�
เก่�ยวข้อง	รวมถึงต่ัวผัมด้้วยที่่�	“เชื่่�อมุ่�น”	แลี่ะ	“มุ่�นใจ”
	 ที่่านว่ที่ยากรบอกต่่ออ่กว่า	 จากกรณ่์ข่าวการทีุ่จร่ต่ 
ท่ี่�เก่ด้ข้�นในสหกรณ์์ออมที่รัพย์หลี่ายๆ	 แห่ง	 ผัมเข้าใจแลี่ะ 
ไมแ่ปลี่กใจที่่�ที่กุคนอาจเกด่้อาการผัวาต่อ้งรบีเขา้ไปต่รวจสอบ
ว่าสหกรณ์์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง	แต่่สำาหรับผัม...ผัมไม่เชื้็ก	
มั�นใจ	 ชื้ัวร์	 ไม่ห่วงเลี่ยเร่�องน่�...แล้ี่วก็ไม่ม่ปัญหาจร่งๆ	 ผัม 
เชื้่�อมั�นว่า	หากองคาพยพของเราอยู่กันแบบน่�	ดู้แลี่ชื้่วยเหลี่่อ
กันไป	 ยึด้หลี่ักธ์รรมาภ่บาลี่ในการบร่หารจัด้การ...ยังไงก็ 
ไม่เก่ด้ปัญหา
	 ด้ร.ชื้ัยพฤกษ์	 กลี่่าวด้้วยนำ�าเส่ยงน่�งเรียบ...หากแต่ ่
ให้ผัู้เขียนรู้สึกได้้ถึงความผัาสุกแลี่ะความปลี่อด้ภัยของ 
มวลี่สมาชื้่ก	สอ.ศธ์.

ออมอย์่างไร...ได้เงินก้อนโตหลังเกษ่ย์ณ์ออมอย์่างไร...ได้เงินก้อนโตหลังเกษ่ย์ณ์
	 ผัมมองว่า	 “การออมุของสมุาชื่ิก”	 เป็นปัจจัยสำาคัญ 
ท่ี่�จะที่ำาให้เป้าหมายของสมาชื้่กท่ี่�กำาหนด้ไว้ในอนาคต่บรรลีุ่ 
จุด้ประสงค์	 เชื้่น	 กรณ่์ของผัม	ผัมม่ความต่ั�งใจต่ั�งแต่่วันแรก 
ที่่�สมัครเป็นสมาชื้่กว่า	ผัมจะไม่กู้...ผัมเกษ่ยณ์ต่้องม่เง่นออม
จำานวนเท่ี่าไหร่	พอต่ั�งใจแบบนั�นผัมคำานวณ์เลี่ยว่า...อก่ก่�เด้อ่น
จะเกษ่ยณ์	 แลี่้วเอาจำานวนเง่นออมนั�นมาเป็นต่ัวต่ั�งแลี่้วเอา
จำานวนเด้อ่นเป็นต่วัหาร	เรากส็ามารถที่่�จะคำานวณ์ได้ว่้าเราต่อ้ง
ออมกับสหกรณ์์เด้่อนลี่ะเที่่าไร	 แลี่ะผัมก็ที่ำาต่ั�งแต่่ต่อนนั�น
จนถึงเกษ่ยณ์	ก็ได้้ผัลี่ลี่ัพธ์์ต่ามเป้าหมายที่่�ผัมกำาหนด้
	 แลี่ะผัมเช่ื้�อวา่...การมเ่ป้าหมาย	ฝึ่กตั่วเองใหเ้ร่�มออม
ต่ั�งแต่่ต่อนน่�	 อย่างต่่อเน่�อง	 เพ่�อนสมาชื้่ก...จะม่เง่นออม 
ก้อนใหญ่	ไว้ใชื้้จ่ายหลี่ังเกษ่ยณ์ได้้อย่างแน่นอน
	 แลี่้วเพ่�อนๆ	 สมาชื้่กลี่่ะคะ	 วางเป้าหมายเพ่�อความ
มั�นคงในอนาคต่กันหร่อยัง...หากยัง	 อย่าประมาที่...จาก 
บที่เรยีนของผัูเ้ขยีน	เร่�มเลี่ย	วางเปา้หมายใหช้ื้ดั้เจน	ต่ั�งใจออม
อย่างต่่อเน่�อง	แลี่ะถ้าที่ำาได้้	มนุษย์เง่นเด้่อนต่้องม่อาชื้่พเสร่ม	
ที่่�สำาคัญ...ค่ด้บวก	อด้ที่นให้กำาลี่ังใจต่ัวเองเยอะๆ	นะคะ
ฝาก...ทิ�งท้าย์ฝาก...ทิ�งท้าย์
 มาถึงประเด้็นสุด้ที่้ายของบที่สัมภาษณ์์	ที่่านว่ที่ยากร	
เปรยว่า	 ฝ่ากถึงสหกรณ์์	ผัมมองว่า	 สหกรณ์์เป็นองค์กรหนึ�ง	
องค์กรน่�แที่นที่่�จะที่ำาเพ่�อประโยชื้น์แก่สมาชื้่กอย่างเด้่ยว	 ค่อ	
สมาชื้ก่ได้ด้้อกเบ่�ยเงน่ฝ่ากเยอะเส่ยด้อกเงน่กูต้่ำ�าเพย่งบที่บาที่
เด้ย่ว	หากแต่่ว่า...อก่บที่บาที่หนึ�งที่่�ผัมอยากเหน็	“สหกรณ์์ของ 
กระที่รวงศึึกษาธิการ”	ซีึ�งเป็น	“กระที่รวงเก่�ยู่วก่บการศึึกษา” 
เลี่น่บที่บาที่ในเชื้ง่ขององคก์รเพ่�อสงัคม	ที่ำากจ่กรรมเพ่�อสังคม	
(Corporate	 Social	 Responsibility)	 หร่อท่ี่�เรียกสั�นๆ	 ว่า	
CSR	มากข้�น	อาจจะเป็นสังคมในวงการศึกษา	เชื้่น	เชื้่ญชื้วน
สมาชื้่กท่ี่�ม่จ่ต่อาสาไปร่วมที่ำาก่จกรรมเพ่�อประโยชื้น์ของ 
วงการศึกษา	หร่อต่ัวสหกรณ์์เอง	กรรมการ	เจ้าหน้าที่่�	ออกไป 
ที่ำา	 CSR	 หร่อสหกรณ์์ก็อาจเป็นหน่วยงานเชื้่�อมให้สมาชื้่ก 
บางคนที่่�จ่ต่อาสาไปชื้่วยสังคม	ขณ์ะเด้่ยวกันสหกรณ์์เองก็ได้้
ที่ำา	 CSR	 ด้้วย	 ก็น่าจะเป็นอ่กบที่บาที่หนึ�งท่ี่�สหกรณ์์ให้ความ
สำาคัญควบคู่ไปกับการด้ำาเน่นก่จการ...แลี่ะน่�เป็นแนวค่ด้ด้่ๆ	
ที่่�ที่่านว่ที่ยากรอยากเห็นแลี่ะฝ่ากถึง	สอ.ศธ์.	
	 ที่้ายสุด้น่�	 คอลัี่มน์	 มอง...สอ.ศธ์.	 ของเรา	 หวัง 
เป็นอย่างย่�งว่า	 บที่สัมภาษณ์์การพูด้คุยแลี่ะเน้นยำ�าถึง 
“ความุเชื่่�อมุ่�นในการดำำาเนินงานของ สอ.ศึธ.”	 น่�	 จะชื้่วยให้
เพ่�อนสมาชื้่กทีุ่กที่่าน	 คลี่ายกังวลี่แลี่ะมั�นใจว่า	 สหกรณ์์ของ
พวกเรา	เป็นองค์กรการเง่นที่่�โปร่งใส	ต่รวจสอบได้้	ต่ลี่อด้จน
นำาแนวปฏ่ิบัต่่เร่�องของการออมไปปรับใชื้้เพ่�อคุณ์ภาพชื้่ว่ต่ 
ท่ี่�มั�นคงในอนาคต่	โอกาสน่�	สาร	สอ.ศธ์.	ขอกราบขอบพระคณุ์
ที่่าน	 ด้ร.ชื้ัยพฤกษ์	 เสรีรักษ์	 เป็นอย่างสูง	 ท่ี่�ให้เก่ยรต่่เป็น
ว่ที่ยากรสร้างคุณ์ค่าแก่	สาร	สอ.ศธ์.	ฉบบัเปิด้ศักราชื้	๒๕๖๕	น่�

ปีที่ ๔๕  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๕
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ดรึ.	เจำรึิญ		ภููวิจำิตรึ์*ดรึ.	เจำรึิญ		ภููวิจำิตรึ์*

	 ในปัจจุบันการเปลี่่�ยนแปลี่งได้้ เก่ด้ข้�นอย่าง 

พลี่่กผััน	 (Disruption)	 สถานการณ์์เหล่ี่าน่�	 เรียกว่า	

VUCA World	 ซีึ�งเป็นลัี่กษณ์ะท่ี่�ม่ความผัันผัวน	
(V-Volatility)	 ความไม่แน่นอน	 (U-Uncertainty) 

ความซัีบซ้ีอน	 (C-Complexity)	 แลี่ะความคลีุ่มเคลี่่อ	

(A-Ambiguity)๑	ส่งผัลี่ให้การเรียนรู้ของบุคคลี่ต่้องปรับ

เปลี่่�ยนต่นเอง	พร้อมจะเรียนรู้แลี่ะเปิด้กว้างสำาหรับความ

ที่้าที่ายใหม่ๆอยู่เสมอ	 จ้งจะสามารถเอาชื้นะแลี่ะรับม่อ

สถานการณ์์ท่ี่�เก่ด้ข้�นได้้	 จ้งเป็นยุคของ	นววิถีี (Next 
Normal) ท่ี่�บุคคลี่ต่้องเปลี่่�ยนกระบวนที่ัศน์ในการ 
เรียนรู้	 โด้ยเฉพาะการพัฒนาต่นเองในยุคนวว่ถ่	 (Next	

Normal)	 ไปสู่การสร้างต่นเองให้ม่ความรู้	 ทัี่กษะ	 ความ

สามารถท่ี่�สอด้คลี่้องกับความต่้องการของสังคมใน 

คร่สต่ศ์ต่วรรษที่่�	๒1	ด้งันั�น	บุคคลี่ควรจะต่อ้งพฒันาต่นเอง

อย่างไรให้เป็นบุคลี่ากรขององค์กร/หน่วยงาน	 เพ่�อร่วม

ปฏิ่บัต่่งานกับบุคลี่ากรขององค์กรให้บรรลีุ่เป้าหมาย	 แลี่ะ

ใชื้้ชื้่ว่ต่ให้เหมาะสมกับว่ถ่ของความเป็นพลี่เม่องในยุค

ศต่วรรษที่่�	๒1	

	 จากการกา้วผ่ัานยคุวถ่่ใหม	่“New	Normal”	ท่ี่�อยู่

ร่วมกับโคว่ด้ไปสู่ยุคนวว่ถ่	 “Next	 Normal”	 โด้ยจาก 

ราชื้บัณ์ฑิต่่สภา	“นวั”	เป็นคำาคณุ์ศัพท์ี่แปลี่วา่	ใหม	่(ใชื้เ้ป็น

คำาหน้าสมาส)	ในบที่ความน่�คำาว่า	“นวัวัิถีี”	จ้งขอนำามาใชื้้

ในความหมายของความเป็น	Next Normal	 ซึี�งในการ

พัฒนาบุคลี่ากรที่างการศึกษาก็ม่การนำามาใชื้้อยู่เช่ื้นกัน	

โด้ยจะเป็นการใชื้้ชื้่ว่ต่ถัด้ไปหลี่ังโคว่ด้ซี่�งบุคคลี่จะต่้อง 

เต่รียมพรอ้มแลี่ะปรบัต่วั	โด้ยเฉพาะการเปดิ้รับเที่คโนโลี่ย่

แลี่ะบร่การด้่จ่ที่ัลี่ใหม่ๆ	 รวมถึงแพลี่ต่ฟ้อร์มออนไลี่น์	 ท่ี่�

ต่อบโจที่ย์เร่�องความสะด้วกสบาย	 ท่ี่�มุ่งเน้นเร่�องความ

ปลี่อด้ภัย	 ด้้านสุขอนามัย	 แลี่ะผัลี่กระที่บกับส่�งแวด้ลี่้อม

มากข้�น	โด้ยมเ่ที่รนด้ก์ารใชื้ช้ื้ว่ต่่แบบนววถ่่	Next	Normal	

ด้ังน่�

	 1.	Stay-at-Home Economy	สถานการณ์์ 

โคว่ด้-1๙	 ส่งผัลี่ให้ว่ถ่การด้ำาเน่นชื้่ว่ต่ของผัู้คนทัี่�วโลี่ก

เปลี่่�ยนไป	บ้านจ้งไม่ได้้เป็นแค่ท่ี่�อยู่อาศัยแต่่ยังกลี่ายเป็น

ท่ี่�ที่ำางาน	ห้องประชื้มุ	ห้องออกกำาลี่งักาย	หร่อโรงภาพยนต่ร์	

ซีึ�งก่จกรรมต่่างๆ	เหลี่่าน่�	สามารถใชื้้งานผั่านแพลี่ต่ฟ้อร์ม

ออนไลี่น์ได้้อย่างสะด้วกสบาย	 เที่รนด้์ดั้งกลี่่าวก่อให้เก่ด้

รูปแบบเศรษฐก่จท่ี่�เรียกว่า	 Stay-at-home	 Economy	

เชื้่น	 การพบปะสังสรรค์ผั่านแอปพลี่่เคชื้ัน	 การที่ำาธ์ุรก่จ													

e-commerce	 การบร่การจัด้ส่งอาหารถึงบ้าน	 แลี่ะการ

เลี่่อกซ่ี�อส่นค้าผั่านประสบการณ์์เสม่อนจร่ง	 (Virtual 

Reality)

	 ๒.	Touchless Society	 การด้ำาเน่นช่ื้ว่ต่ 

ในโลี่กยุคนวว่ถ่	 Next	 Normal	 จะมุ่งเน้นเร่�องความ

ปลี่อด้ภัยแลี่ะสขุอนามัยเป็นสำาคัญ	เที่คโนโลี่ยจ่ง้ถกูพัฒนา

ข้�นมาเพ่�อลี่ด้การสัมผััส	 ยกต่ัวอย่างเชื้่น	 ระบบการจัด้ส่ง

ส่นคา้แบบ	Non-Contact	Delivery	ระบบประตู่อตั่โนมตั่่

ในพ่�นท่ี่�สาธ์ารณ์ะ	 รูปแบบการจ่ายเง่นแบบ	 e-payment	

รวมทัี่�งการออกแบบพ่�นท่ี่�ธ์ุรก่จท่ี่�สามารถให้บร่การลีู่กค้า

แบบปราศจากการสัมผััสใด้ๆ	 แต่่จะใชื้้เที่คโนโลี่ย่การ 

สั�งงานด้้วยเส่ยง	 (Voice	 Recognition)	หร่อจำาลี่องโลี่ก

เสม่อนจร่ง	(Augmented	Reality)	แที่น

การเรยีนร้�ในยคุนววถิีี

*	 กรรมการดำำาเนิินิการ	สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัดำ	สังกัดำสถาบัันิพัฒนิาครู	คณ์าจำารย์์	และบัุคลากรทางการศึึกษา
	 สำานิักงานิปลัดำกระทรวงศึึกษาธิิการ	ปริญญาเอกทางรัฐศึาสตร์	มหาวิทย์าลัย์	Jawaharlal	Nehru,	Delhi,	India
๑	 Arnuparp	Lekhakula,	Next	Normal	Higher	Education:	Challenges,	Faculty	of	Medicine,	Prince	of	Songkla	University,	Abstract,
				https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/article/view/25097๑



	 ๓.	Regenerative Organic	ประเด้็นเร่�อง
ความปลี่อด้ภัยแลี่ะผัลี่กระที่บด้้านส่�งแวด้ลี่้อมถ่อเป็น

หัวใจสำาคัญของโลี่กยุคนวว่ถ่	 Next	 Normal	 ดั้งนั�น 

เที่รนด์้หนึ�งท่ี่�จะฉายภาพชื้ดั้ข้�นเร่�อย	ๆ 	คอ่	มาต่รฐานส่นคา้

เกษต่รท่ี่�เรยีกวา่	Regenerative	Organic	ซีึ�งไมเ่พย่งต่อ้ง

ปลี่อด้สารพษ่แลี่ะปราศจากการใช้ื้เมลี่ด็้พันธ์ุ์ดั้ด้แปลี่งเท่ี่านั�น	

แต่่ยังครอบคลี่มุถงึมาต่รฐาน	คุณ์ภาพด้น่	การคุม้ครองสัต่ว์	

คุณ์ภาพชื้่ว่ต่เกษต่รกร	ความยุต่่ธ์รรมด้้านค่าแรง	 รวมถึง

ระบบฟ้าร์มที่่�เป็นม่ต่รต่่อส่�งแวด้ลี่้อมแลี่ะชืุ้มชื้น

	 จะเห็นได้้ว่าการก้าวผ่ัานจากยุคว่ถ่ใหม่	 “New 

Normal”	ไปสู่ยคุนววถ่่	“Next	Normal”	จะเก่�ยวข้องกบั

เที่คโนโลี่ย่แลี่ะนวัต่กรรมด้่จ่ทัี่ลี่ท่ี่�ประชื้าชื้นทุี่กเพศทุี่กวัย	

แลี่ะทุี่กภาคส่วนต่้องเรียนรู้แลี่ะนำามาประยุกต่์ใช้ื้ในการ

ด้ำารงชื้ว่ต่่แลี่ะการด้ำาเนน่ธ์รุกจ่	(Digital	Transformation)	

ยกตั่วอย่างเชื้่น	 การเรียนออนไลี่น์	 นอกจากนักเรียน	

นักศึกษาแลี่้ว	 คนวัยที่ำางานยังสามารถเรียนรู้แลี่ะพัฒนา

ที่ักษะ	 (Upskill	 &	 Reskill)	 เพ่�อสร้างโอกาสแลี่ะรายได้	้				

ใหม้ากข้�น	การที่ำาธ์รุกจ่ออนไลี่นภ์าคธ์รุกจ่จะโฟ้กัสเฉพาะ	

Core	 Business	 ส่วนงานสนับสนุนจะเป็นการใชื้้	 Out	

Source	หร่อการ	Share	Service	รวมที่ั�งการใชื้้โปรแกรม

จัด้การธ์ุรก่จแลี่ะเคร่�องม่อด้่จ่ที่ัลี่เพ่�อลี่ด้ต่้นทีุ่น๒	แลี่ะจาก

การศึกษาในความเป็นนวว่ถ่	 (Next	 Normal)	 พบว่า	

ธ์นาคารกรุงเที่พ	 (๒๕๖๔)	 ได้้กลี่่าวถึง	 สถานการณ์์ 

โคว่ด้-	1๙	ที่่�ส่งผัลี่กระที่บให้รูปแบบการใชื้้ชื้่ว่ต่ของผัู้คน

ทัี่�วโลี่กเปลี่่�ยนไป	สะท้ี่อนใหเ้หน็เที่รนด์้สำาคญัๆ	ในอนาคต่				

ท่ี่�เก่ด้จากพฤต่่กรรมแลี่ะทัี่ศนคต่่ในการด้ำารงชื้่ว่ต่ท่ี่�ไม่

เหม่อนเด้่ม	นำาไปสู่เที่รนด้์การใชื้้ชื้่ว่ต่แบบ	Next	Normal						

ท่ี่�จะเร่�มขยายต่ัวในวงกว้างโด้ยม่เที่รนด้์การใชื้้ชื้่ว่ต่แบบ	

Next	 Normal	 บางส่วนท่ี่�เก่�ยวข้องกับการพัฒนาสร้าง			

การเรียนรู้	 ค่อ	 1)	 โซเชียลำมิีเดีย	 :	 เพ่�อต่อบสนองการ 

ใชื้ง้านท่ี่�หลี่ากหลี่าย	แลี่ะจะมแ่นวคด่้การต่ลี่าด้หร่อการที่ำา

มาร์เกต่ต่่งเก่ด้ข้�นต่ามมาด้้วยอ่กหลี่ายรูปแบบเพ่�อด้ึงดู้ด้

ใจผัู้ใชื้ง้าน	ทัี่�ง	Remixing	User	แลี่ะ	Generate	Content	

จากชื้่องที่าง	Tik	Tok	หร่อ	Memetic	Media	ด้้วยการนำา

ภาพหรอ่คลี่ป่สั�นมาที่ำาเป็นมม่	(หมายถงึ	การเขียน	การพดู้	

ที่่าที่าง	ภาพลี่้อเลี่่ยนท่ี่�ม่ความหมายต่ลี่ก	ลี่อกเลี่่ยนแบบ

เร่�องราวท่ี่�เป็นกระแสในโซีเชื้่ยลี่ม่เด่้ย)	 เพ่�อเรียกเส่ยง

หัวเราะให้ผัู้พบเห็น	 แลี่ะ	๒)	 โทรศัึพท์มิือถืีอ	 :	 นับเป็น

อุต่สาหกรรมท่ี่�ม่การอัพเด้ต่นวัต่กรรมแลี่ะเที่คโนโลี่ย่

ใหม่ๆ	ต่ลี่อด้เวลี่า	 โด้ยที่่�ผ่ัานมาผัู้ผัลี่่ต่สมาร์ที่โฟ้นหลี่าย

แบรนด์้ต่่างหันมาใส่ใจเร่�องส่�งแวด้ล้ี่อม	 เชื้่นเด้่ยวกันกับ	

iPhone	 ท่ี่�ประกาศไม่ให้ท่ี่�ชื้าร์จแบต่เต่อรี�สำาหรับลีู่กค้าที่่�

ซี่�อเคร่�องใหม่	เพ่�อเป็นการลี่ด้ขยะอ่เลี่็กที่รอน่กส์แสด้งให้

เห็นถึงความใส่ใจเร่�องน่�อย่างจร่งจัง		แลี่ะ	๓)	พลำังง�น : 

พลี่งังานที่ด้แที่นแลี่ะพลัี่งงานหมุนเวยีน	ซีึ�งแต่เ่ด่้มมค่วาม

สำาคัญอยู่แล้ี่วจะที่วีความสำาคัญมากข้�น	 เน่�องจาก

เที่คโนโลี่ย่ของพลัี่งงานที่ด้แที่นจะม่ความก้าวหน้าแลี่ะ 

ม่การพัฒนาสูงข้�น	 ที่ำาให้ต่้นทีุ่นของพลี่ังงานเหลี่่าน่�ลี่ด้ลี่ง

โด้ยเฉพาะพลี่ังงานจากแสงอาที่่ต่ย์แลี่ะเชื้่�อเพลี่่งขยะ๓ 

	 จ้งกลี่่าวได้้ว่าการเรียนรู้ ในยุคนวว่ถ่	 (Next 

Normal)	 จะเป็นการเสร่มสร้างให้บุคคลี่ใชื้้ชื้่ว่ต่ในสังคม 

ได้้อย่างเหมาะสมแลี่ะม่ความสุขกับการที่ำางานในว่ชื้าชื้่พ

ของต่นเอง	โด้ยเฉพาะประโยชื้นท่์ี่�จะเกด่้ข้�นกบัต่นเองจาก

การเรียนรู้แลี่ะพัฒนาต่นเองอย่างต่่อเน่�อง	 ทัี่�งในเร่�อง

เที่คโนโลี่ย	่แลี่ะบร่การด้จ่ทั่ี่ลี่ใหม่ๆ	รวมถึงการใชื้ป้ระโยชื้น์

จากแพลี่ต่ฟ้อร์มออนไลี่น์ท่ี่�ม่การปรับเปลี่่�ยนอยู่ต่ลี่อด้ 

เพ่�อรองรับการเปลี่่�ยนแปลี่งท่ี่�จะเกด่้ข้�นในอนาคต่ได้อ้ย่าง

เหมาะสม	 แลี่ะส่�งหนึ�งท่ี่�จะเอ่�อแลี่ะอำานวยความสะด้วก 

ต่่อการเรียนรู้	 ค่อ	 โที่รศัพที่์ม่อถ่อ	 อันเป็นนวัต่กรรม										

ซีึ�งประกอบด้้วยเที่คโนโลี่ย่ใหม่ๆ	 ท่ี่�จะเชื้่�อมต่่อโซีเชื้่ยลี่ 

ม่เด้่ย	แลี่ะแพลี่ต่ฟ้อร์มออนไลี่น์ที่่�จะเป็นนวว่ถ่แห่ง	Next	

Normal	อย่างไรก็ต่าม	อย่าลี่่มมองไปว่าในการใชื้้ชื้่ว่ต่ใน

ยุคนวว่ถ่นั�น	 เป็นการต่่ด้ต่่อส่�อสารได้้ต่ลี่อด้	๒๔	ชื้ั�วโมง				

ซีึ�งอาจจะม่ปัญหาเชื้่นเด่้ยวกันท่ี่�อาจจะส่งผัลี่ต่่อการสร้าง

สมด้ลุี่ระหวา่งการที่ำางานกบัชื้ว่ต่่ครอบครัว	การบร่หารเวลี่า

จ้งเป็นอ่กประเด็้นท่ี่�ม่ความสำาคัญเพ่�อให้เก่ด้ความสมดุ้ลี่

ในการใชื้้ชื้่ว่ต่ในยุคนวว่ถ่	 Next	Normal	 เพ่�อไม่ให้เก่ด้

ผัลี่กระที่บระหว่างชื้่ว่ต่การที่ำางาน	แลี่ะชื้่ว่ต่ครอบครัวได้้

2	 เสกสันิต์	พันิธิุ์บัุญมี,	Digital	Transformation	จำาก	New	Normal	สู�	Next	Normal,	ฝ่่าย์นิโย์บัาย์และย์ุทธิศึาสตร์	สำานิักงานิส�งเสริมเศึรษฐกิจำดำิจำิทัล,
	 https://www.depa.or.th/th/article-view/digital-transformation-new-normal-next-normal	
๓	 ธินิาคารกรุงเทพ,	๑0	เทรนิดำ์	The	Next	Normal	เพราะโควิดำชีวิตจำึงเปลี�ย์นิ!,
	 https://www.bangkokbanksme.com/en/the-next-normal-trend-covids-life-changed
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รู้้�จักัสวนหย่อ่มรู้้�จักัสวนหย่อ่ม
สอ.ศธ.สอ.ศธ.
(ในอุทุยานพุุทธมณฑล)(ในอุทุยานพุุทธมณฑล)

	 สหกรณ์์ออมที่รัพยข์า้ราชื้การกระที่รวงศกึษาธ่์การ		 สหกรณ์์ออมที่รัพยข์า้ราชื้การกระที่รวงศกึษาธ่์การ	

จำากัด้	 (สอ.ศธ์.)	 เป็นอ่กหน่วยงานหนึ�งที่่�เข้าร่วมก่จกรรมจำากัด้	 (สอ.ศธ์.)	 เป็นอ่กหน่วยงานหนึ�งที่่�เข้าร่วมก่จกรรม

จดั้สวนหยอ่มภายในสวนพทุี่ธ์มณ์ฑิลี่แหง่น่�	เพ่�อถวายเป็นจดั้สวนหยอ่มภายในสวนพทุี่ธ์มณ์ฑิลี่แหง่น่�	เพ่�อถวายเป็น

พุที่ธ์บูชื้า	 จำานวน	 ๓	 สวนหย่อม	 พร้อมต่่ด้ต่ั�งป้ายของพุที่ธ์บูชื้า	 จำานวน	 ๓	 สวนหย่อม	 พร้อมต่่ด้ต่ั�งป้ายของ

สหกรณ์์ออมที่รัพย์ข้าราชื้การกระที่รวงศึกษาธ่์การ	 จำากัด้	สหกรณ์์ออมที่รัพย์ข้าราชื้การกระที่รวงศึกษาธ่์การ	 จำากัด้	

(สอ.ศธ์.)(สอ.ศธ์.)

รู้้�จักัสวนหย่อ่มรู้้�จักัสวนหย่อ่ม
สอ.ศธ.สอ.ศธ.ศึิรึิพงษ์		จำิตรึังษ่ศึิรึิพงษ์		จำิตรึังษ่

	 เม่�อกลี่า่วถงึ		 เม่�อกลี่า่วถงึ	อุทุยานพุุทธมณฑลอุทุยานพุุทธมณฑล	เราจะนกึถงึ	เราจะนกึถงึ

สถานท่ี่�ราชื้การแห่งหนึ�งค่อสำานักงานพระพุที่ธ์ศาสนา สถานท่ี่�ราชื้การแห่งหนึ�งค่อสำานักงานพระพุที่ธ์ศาสนา 

แห่งชื้าต่่	 อำาเภอพุที่ธ์มณ์ฑิลี่	 จังหวัด้นครปฐมที่่�เปิด้ให้แห่งชื้าต่่	 อำาเภอพุที่ธ์มณ์ฑิลี่	 จังหวัด้นครปฐมที่่�เปิด้ให้

ประชื้าชื้นชื้าวไที่ยแลี่ะต่า่งประเที่ศต่ลี่อด้จนนกัเรยีน	นส่่ต่	ประชื้าชื้นชื้าวไที่ยแลี่ะต่า่งประเที่ศต่ลี่อด้จนนกัเรยีน	นส่่ต่	

นักศึกษาเข้ามาพักผ่ัอนหย่อนใจในสวนสาธ์ารณ์ะเปิด้นักศึกษาเข้ามาพักผ่ัอนหย่อนใจในสวนสาธ์ารณ์ะเปิด้

ขนาด้ใหญ่แถบชื้านเมอ่งนครปฐมในเน่�อท่ี่�	๒,๕๐๐	ไร	่แลี่ะขนาด้ใหญ่แถบชื้านเมอ่งนครปฐมในเน่�อท่ี่�	๒,๕๐๐	ไร	่แลี่ะ

ม่พระพุที่ธ์รูปองค์ใหญ่เด่้นเป็นสง่าน่าศรัที่ธ์า	 น่าเลี่่�อมใส	ม่พระพุที่ธ์รูปองค์ใหญ่เด่้นเป็นสง่าน่าศรัที่ธ์า	 น่าเลี่่�อมใส	

ม่นามว่า	ม่นามว่า	 “พระศึรีศึ�กิยะทศึพลำญ�ณประธ�นพุทธ“พระศึรีศึ�กิยะทศึพลำญ�ณประธ�นพุทธ

มิณฑลำสุุทรรศึน์”มิณฑลำสุุทรรศึน์”  ประด้่ษฐานเป็นท่ี่�เคารพบูชื้าแก่ประด้่ษฐานเป็นท่ี่�เคารพบูชื้าแก่

ประชื้าชื้นชื้าวพทุี่ธ์	แลี่ะยังเป็นสถานที่่�จัด้งานในวันสำาคัญประชื้าชื้นชื้าวพทุี่ธ์	แลี่ะยังเป็นสถานที่่�จัด้งานในวันสำาคัญ

ที่างพระพทุี่ธ์ศาสนา	เชื้น่	วนัข้�นปีใหม	่วนัมาฆบชูื้า	วนัเขา้ที่างพระพทุี่ธ์ศาสนา	เชื้น่	วนัข้�นปีใหม	่วนัมาฆบชูื้า	วนัเขา้

พรรษา	 วันอาสาฬหบูชื้า	 วันเฉลี่่มพระชื้นมพรรษาสมเด้็จพรรษา	 วันอาสาฬหบูชื้า	 วันเฉลี่่มพระชื้นมพรรษาสมเด้็จ

พระเจา้อยูห่วั	ที่ำาให้มป่ระชื้าชื้นทัี่�งชื้าวไที่ยแลี่ะต่า่งประเที่ศ	พระเจา้อยูห่วั	ที่ำาให้มป่ระชื้าชื้นทัี่�งชื้าวไที่ยแลี่ะต่า่งประเที่ศ	

ต่ลี่อด้จนนกัเรยีน	นส่่ต่	นกัศกึษาเขา้มารว่มกจ่กรรมสกักาต่ลี่อด้จนนกัเรยีน	นส่่ต่	นกัศกึษาเขา้มารว่มกจ่กรรมสกักา

ระบูชื้าเป็นจำานวนมาก	นอกจากน่�ยังเป็นสถานที่่�ที่่�เปิด้ให้ระบูชื้าเป็นจำานวนมาก	นอกจากน่�ยังเป็นสถานที่่�ที่่�เปิด้ให้

หน่วยงานราชื้การ	รัฐว่สาหก่จ	หน่วยงานเอกชื้น	นักเรียน	หน่วยงานราชื้การ	รัฐว่สาหก่จ	หน่วยงานเอกชื้น	นักเรียน	

น่ส่ต่	นักศึกษาเข้ามาจัด้ก่จกรรมบำาเพ็ญประโยชื้น์ในด้้านน่ส่ต่	นักศึกษาเข้ามาจัด้ก่จกรรมบำาเพ็ญประโยชื้น์ในด้้าน

ต่่างๆ	เชื้น่	กจ่กรรมปฏิบ่ตั่ธ่์รรม	กจ่กรรมปลี่กูปา่	กจ่กรรมต่่างๆ	เชื้น่	กจ่กรรมปฏิบ่ตั่ธ่์รรม	กจ่กรรมปลี่กูปา่	กจ่กรรม

จัด้สวนหย่อม	ก่จกรรมออกกำาลี่ังกาย	เป็นประจำาจัด้สวนหย่อม	ก่จกรรมออกกำาลี่ังกาย	เป็นประจำา

6



	 ซีึ�งสวนหย่อมแห่งแรกต่ั�งอยู่บร่เวณ์ที่างเข้าสำานักงานพระพุที่ธ์ศาสนาแห่งชื้าต่่ด้้านที่่ศเหน่อ	 ซีึ�งสวนหย่อมแห่งแรกต่ั�งอยู่บร่เวณ์ที่างเข้าสำานักงานพระพุที่ธ์ศาสนาแห่งชื้าต่่ด้้านที่่ศเหน่อ

	 สวนหย่อมแห่งที่่�	๒	ต่ั�งอยู่บร่เวณ์ที่างเข้าสำานักงานพระพุที่ธ์ศาสนาแห่งชื้าต่่ด้้านที่่ศใต่้	 สวนหย่อมแห่งที่่�	๒	ต่ั�งอยู่บร่เวณ์ที่างเข้าสำานักงานพระพุที่ธ์ศาสนาแห่งชื้าต่่ด้้านที่่ศใต่้

	 สวนหย่อมแห่งที่่�	๓	ต่ั�งอยู่บร่เวณ์วงเวียนที่างออกด้้านที่่ศใต่้ของสำานักงานพระพุที่ธ์ศาสนาแห่งชื้าต่่	 สวนหย่อมแห่งที่่�	๓	ต่ั�งอยู่บร่เวณ์วงเวียนที่างออกด้้านที่่ศใต่้ของสำานักงานพระพุที่ธ์ศาสนาแห่งชื้าต่่

	 โด้ยในที่กุๆ	ป	ีคณ์ะกรรมการพรอ้มเจา้หนา้ท่ี่�สหกรณ์์ออมที่รพัยข์า้ราชื้การกระที่รวงศกึษาธ่์การ	จำากดั้	(สอ.ศธ์.)		 โด้ยในที่กุๆ	ป	ีคณ์ะกรรมการพรอ้มเจา้หนา้ท่ี่�สหกรณ์์ออมที่รพัยข์า้ราชื้การกระที่รวงศกึษาธ่์การ	จำากดั้	(สอ.ศธ์.)	

จะที่ำาก่จกรรมร่วมกันดู้แลี่ปรับปรุงบำารุงรักษาบร่เวณ์พ่�นที่่�สวนหย่อมที่ั�ง	๓	สวนหย่อม	ให้สวยงามแลี่ะร่มร่�น	เป็นที่่�ชื้วนจะที่ำาก่จกรรมร่วมกันดู้แลี่ปรับปรุงบำารุงรักษาบร่เวณ์พ่�นที่่�สวนหย่อมที่ั�ง	๓	สวนหย่อม	ให้สวยงามแลี่ะร่มร่�น	เป็นที่่�ชื้วน

มองแก่ผัู้พบเห็น	เพ่�อเป็นการเผัยแพร่ประชื้าสัมพันธ์์หน่วยงานอย่างต่่อเน่�องเป็นประจำาทีุ่กปี	มองแก่ผัู้พบเห็น	เพ่�อเป็นการเผัยแพร่ประชื้าสัมพันธ์์หน่วยงานอย่างต่่อเน่�องเป็นประจำาทีุ่กปี	

	 นอกจากน่�กจ่กรรมด้งักลี่า่ว	สหกรณ์์ออมที่รพัยข์า้ราชื้การกระที่รวงศกึษาธ่์การ	จำากดั้	(สอ.ศธ์.)	ยงัได้ม้จ่ต่่ศรทัี่ธ์า	 นอกจากน่�กจ่กรรมด้งักลี่า่ว	สหกรณ์์ออมที่รพัยข์า้ราชื้การกระที่รวงศกึษาธ่์การ	จำากดั้	(สอ.ศธ์.)	ยงัได้ม้จ่ต่่ศรทัี่ธ์า

ร่วมบร่จาคเง่นเข้ากองทีุ่นดู้แลี่พุที่ธ์มณ์ฑิลี่เป็นพุที่ธ์บูชื้าประจำาทีุ่กปีร่วมบร่จาคเง่นเข้ากองทีุ่นดู้แลี่พุที่ธ์มณ์ฑิลี่เป็นพุที่ธ์บูชื้าประจำาทีุ่กปี

ปีที่ ๔๕  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๕
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	 พระพุที่ธ์ศาสนาประด้ษ่ฐานมั�นคงในภมูภ่าคต่า่ง	ๆ 	

ของประเที่ศไที่ยมาเป็นเวลี่าชื้า้นาน	ในเมอ่งหร่อศนูยก์ลี่าง

ของชืุ้มชื้นโบราณ์ท่ี่�นับถ่อพระพุที่ธ์ศาสนามักเป็นที่่�ต่ั�ง 

ของสถูปเจด้่ย์ซึี�งม่ต่ำานานบ่งชื้่�ว่าเป็นที่่�บรรจุพระบรม

สารีร่กธ์าตุ่ของพระพุที่ธ์เจ้า

	 สถูปเจด้่ย์ในประเที่ศไที่ยท่ี่�ม่ประวัต่่หร่อต่ำานาน 

ว่าเป็นที่่�บรรจุพระบรมสารีร่กธ์าตุ่ม่อยู่ทัี่�งในภาคกลี่าง 

ภาคเหนอ่	ภาคต่ะวนัออกเฉ่ยงเหนอ่	แลี่ะภาคใต่	้พระสถูป

ด้ังกลี่่าวม่ชื้่�อเรียกต่่างๆ	กัน	ได้้แก่	พระธ์าตุ่	เชื้่น	พระธ์าตุ่

หร่ภุญไชื้ย	พระธ์าตุ่พนม	พระมหาธ์าตุ่	เชื้่น	พระมหาธ์าตุ่	

ราชื้บุรี	พระมหาธ์าตุ่เพชื้รบุรี	พระบรมธ์าตุ่	เชื้่น	พระบรม

ธ์าตุ่ไชื้ยา	พระบรมธ์าตุ่เม่องชื้ัยนาที่	พระศรีมหาธ์าตุ่	เชื้่น	

พระศรีมหาธ์าตุ่บางเขน	 กรุงเที่พฯ	 แลี่ะพระศรีรัต่น

มหาธ์าตุ่	 ค่อ	 เชื้ลี่่ยง	 พ่ษณุ์โลี่ก	 ลี่พบุรี	 แลี่ะสุพรรณ์บุรี	

บร่เวณ์พระสถูปท่ี่�ประด้่ษฐานพระบรมสารีร่กธ์าตุ่	 ม่การ

สถาปนาวัด้หร่อพระอารามเป็นท่ี่�จำาพรรษาของพระภ่กษุ

สามเณ์ร	 แลี่ะใชื้้นามของพระสถูปประธ์านเป็นช่ื้�อวัด้ด้้วย	

พระศรีรัต่นมหาธ์าตุ่ซีึ�งเป็นศูนย์กลี่างของเม่องโบราณ์ 

๔	เม่อง	ได้้แก่	

 พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองเชลีียง	 ต่ั�งอยู่ร่มฝั่่ง

แม่นำ�ายม	อำาเภอสวรรคโลี่ก	จังหวัด้สุโขที่ัย	เป็นพระสถูป

ที่รงปรางค์	 สันน่ษฐานว่าเด้่มน่าจะเป็นสถูปที่รงพุ่ม 

ข้าวบ่ณ์ฑ์ิ	 ต่่อมาม่การแปลี่งเป็นสถูปที่รงปรางค์ในสมัย

อยุธ์ยา	 ในศ่ลี่าจาร้กหลี่ักที่่�	 1	 ของพ่อขุนรามคำาแหง

มหาราชื้	กลี่่าวถึงพระศรีรัต่นมหาธ์าตุ่	เม่องเชื้ลี่่ยง	ว่า		

บุญเตือน์		ศึรึ่วรึพจำน์์  “จารึึกอัันหน่�งมีีในเมืีอังเชลีียง สถาบกไว้้ด้้ว้ยพรึะศรีึ 

รึัตนธาตุ...ฯลีฯ...๑๒๐๗ ศกปีีกุน ให้ขุุด้เอัาพรึะธาตุอัอัก 

ทั้ั�งหลีายเห็นกรึะทั้ำาบูชาบำาเรึอัแก่พรึะธาตุได้้เด้ือันหกว้ัน จ่�งเอัา 

ลีงฝัังในกลีางเมีือังศรึีสัชนาลีัย ก่อัพรึะเจด้ีย์เหนือัหกเขุ้าจ่�งแลี้ว้ 

ตั�งเว้ียงผาลี้อัมีพรึะมีหาธาตุสามีเขุ้าจ่�งแลี้ว้”

	 พระศรีรัต่นมหาธ์าตุ่	 เม่อง

เชื้ลี่่ยง	 เป็นของม่มาแต่่เด้่ม	

ส่ ว น พ ร ะ ม ห า ธ์ า ตุ่ เ จ ด้่ ย์ 

วัด้ชื้้ างลี่้อม	 ภายในเม่อง

ศรีสัชื้นาลี่ัยนั�น	 สถาปนาข้�น 

ในรัชื้กาลี่พ่อขุนรามคำาแหง

มหาราชื้	 สมัยกรุงสุโขที่ัยม่ 

พระมหาธ์าตุ่สำาคัญหลี่ายแห่ง	

เชื้่น	 วัด้มหาธ์าตุ่ภายในเม่อง

สุโขที่ัย	เม่องกำาแพงเพชื้ร	แลี่ะเม่องพ่ษณ์ุโลี่ก

 พระศรรีตันมหาธาต ุพษิณุโุลีก	ต่ั�งอยูร่่มฝั่ง่แม่นำ�า

น่าน	อำาเภอเม่อง	จังหวัด้พ่ษณ์ุโลี่ก	ม่สถูปที่รงปรางค์เป็น

ศูนย์กลี่างพระอาราม	ม่วห่ารประด้่ษฐานพระพุที่ธ์ชื้่นราชื้ 

ที่างท่ี่ศต่ะวันต่กของพระสถูป	

พระศรีรัต่นมหาธ์าตุ่องค์น่�

สันน่ษฐานว่าเด้่มน่าจะเป็น

สถูปที่รงพุ่มข้าวบ่ณ์ฑ์ิต่ามคต่่

ศ่ลี่ปะสมัยสุโขที่ัย	น่าจะแปลี่ง

เป็นสถูปที่รงปรางค์ในสมัย

อยธุ์ยา	รัชื้กาลี่สมเด้จ็พระบรม

ไต่รโลี่กนาถ	ซีึ�งเสด้จ็มประทัี่บ

ว่าราชื้การที่่�เม่องพ่ษณ์ุโลี่ก

พระศรีรตันมหาธาตฯุพระศรีรตันมหาธาตฯุ

พระศึรีรัตนิมหาธิาตุพระศึรีรัตนิมหาธิาตุ
เมืองเชลีย์งเมืองเชลีย์ง

พระศึรีรัตนิมหาธิาตุพระศึรีรัตนิมหาธิาตุ
พิษณ์ุโลกพิษณ์ุโลก

ปีที่ ๔๕  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๕
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 พระศรีรัตนมหาธาตุ ลีพบุุรี	 ต่ั�งอยู่อำาเภอเม่อง	

จังหวัด้ลี่พบุรี	เป็นสถูปที่รงปรางค์แบบขอม	สันน่ษฐานว่า

สร้างข้�นในราวพุที่ธ์ศต่วรรษที่่�	1๗	-	1๘	เม่องลี่พบุรีเป็น

ชื้มุชื้นขนาด้ใหญ่ส่บเน่�องมาต่ั�งแต่ส่มยัก่อนประวัต่ศ่าสต่ร์	

ที่วารวด้่	 แลี่ะสุโขที่ัย	 ครั�น

สมเด้็จพระรามาธ่์บด้่ท่ี่� 	 1	

(พระเจ้าอู่ที่อง)	ที่รงสถาปนา

ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ์ ย า ข้� น เ ม่� อ

พุที่ธ์ศักราชื้	 1๘๙๓	 โปรด้ฯ	

ใหพ้ระราเมศวร	พระราชื้โอรส 

องค์โต่	 ไปครองเม่องลี่พบุรี 

เป็นเม่องลูี่กหลี่วง	 พระศรี 

รัต่นมหาธ์าตุ่	 เป็นศูนย์กลี่าง

ของเม่องลี่พบุรีมาแต่่แรกสร้าง	 ปัจจุบันเป็นโบราณ์สถาน	

ไม่ม่พระสงฆ์จำาพรรษา

 พระศรีรัตนมหาธาตุ สุุพรรณุบุุรี	 ต่ั�งอยู่อำาเภอ

เม่อง	 จังหวัด้สุพรรณ์บุรี	 เป็นสถูปที่รงปรางค์สมัยอยุธ์ยา

ต่อนต่้น	 สุพรรณ์บุรีเป็นเม่อง

สำาคัญที่่�ม่มาก่อนการสถาปนา

กรงุศรอียธุ์ยา	ฐานะของผัูค้รอง

เม่องเป็นพระญาต่่ของสมเด็้จ

พระเจ้าอูท่ี่อง	จากหลี่กัฐานจาร้ก 

ลี่านที่องท่ี่�พบในพระปรางค์ 

ด้งักลี่า่ว	ระบุวา่	องคพ์ระปรางค์

ประธ์านเด้่ม	 สร้างในรัชื้กาลี่

สมเ ด็้จพระนคร่นที่รราชื้า	

(พุที่ธ์ศักราชื้	1๙๕๒	-	1๙๖๗)	ม่การปฏิ่สังขรณ์์ครั�งใหญ่

ในรัชื้กาลี่สมเด้็จพระบรมราชื้าธ์่ราชื้ที่่�	๒	(เจ้าสามพระยา)	

ซีึ�งเป็นพระราชื้โอรส

	 พระศรรีตั่นมหาธ์าต่ทุี่กุแหง่ในประเที่ศไที่ยเป็นสถปู

ที่รงปรางค์ท่ี่�บรรจพุระบรมสารร่ีกธ์าต่	ุนอกจากพระศรรีตั่น

มหาธ์าตุ่ท่ี่�เป็นสถูปที่รงปรางค์ในเม่่องสำาคัญทัี่�ง	๔	 เม่อง

ด้ังกลี่่าวแลี่้ว	 ยังม่พระสถูปที่รงปรางค์ขนาด้ใหญ่ท่ี่�บรรจุ

พระะบรมสารีร่กธ์าตุ่อ่�นที่่�ไม่เรียกว่า	พระศรีรัต่นมหาธ์าตุ่	

เชื้่น	พระมหาธ์าตุ่เม่องสรรคบุรี	 พระปรางค์วัด้ราชื้บูรณ์ะ	

วัด้พุที่ไธ์สวรรค์	 วัด้ไชื้ยวัฒนาราม	 พระนครศรีอยุธ์ยา	

เป็นต่้น	

	 ในสมัยกรุ ง รัต่นโกส่นที่ร์ 	 พระบาที่สมเ ด็้จ

พระจอมเกล้ี่าเจ้าอยู่ หัวโปรด้ฯ	 ให้สร้างพระศรีรัต่น 

มหาเจด้่ย์	 เพ�่�อเป็นท่ี่�บรรจุพระบรมสารีร่กธ์าตุ่ข้�นบร่เวณ์

วัด้พระศรีรัต่นศาสด้าราม	 เป็นพระเจด้่ย์ที่รงลี่ังกาประด้ับ

โมเสกส่ที่อง

	 พระศรีรัต่นมหาธ์าตุ่	 เป็นศูนย์กลี่างของเม่องแลี่ะ

ศูนย์รวมจ่ต่ใจของพุที่ธ์ศาสน่กชื้น	 เป็นเอกลี่ักษณ์์แลี่ะ

มรด้กวัฒนธ์รรมอันลี่ำ�าค่าของสังคมไที่ย

พระศึรีรัตนิมหาธิาตุพระศึรีรัตนิมหาธิาตุ
ลพบัุรีลพบัุรี

พระศึรีรัตนิมหาเจำดำีย์์	วัดำพระศึรีรัตนิศึาสดำารามพระศึรีรัตนิมหาเจำดำีย์์	วัดำพระศึรีรัตนิศึาสดำาราม
ในิพระบัรมมหาราชวังในิพระบัรมมหาราชวัง

พระศึรีรัตนิมหาธิาตุพระศึรีรัตนิมหาธิาตุ
สุพรรณ์บัุรีสุพรรณ์บัุรี

ปีที่ ๔๕  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๕
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	 	 	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔1	

พระบาที่สมเด็้จพระ

จุลี่จอมเกลี่้าเจ้าอยู่หัว	

ที่รงพระกรุณ์าโปรด้

เกลี่้าฯ	 ให้ซี่�อท่ี่�ด้่นด้้วย

พระราชื้ที่รัพย์ส่วนพระองค์	 เพ่�อจัด้สร้างท่ี่�ประที่ับ	 ค่อ	พระราชื้วัง

ดุ้ส่ต่	 โด้ยส่วนหนึ�งของเขต่พระราชื้ฐานน่�	 ก็ค่อวังสวนสุนันที่า	

สาเหตุ่สำาคัญท่ี่�ที่รงแปรพระราชื้ฐานมาประที่ับภายนอกพระบรม

มหาราชื้วังนั�น	 เน่�องจากที่รงเห็นว่า	 ภายในพระบรมมหาราชื้วัง 

ในรัชื้สมัยของพระองค์เป็นสถานที่่�คับแคบแออัด้	 เต่็มไปด้้วย 

ส่�งปลี่กูสรา้งทัี่�งหมูพ่ระมหาปราสาที่	พระมหามณ์เฑ่ิยร	แลี่พระท่ี่�นั�ง

ต่่างๆ	 รวมถึงต่ำาหนักเจ้านายฝ่่ายในที่่�มากเหลี่่อประมาณ์	 ความ

แออัด้เชื้่นน่�	ที่ำาให้ไม่ที่รงพระสำาราญ	แลี่ะประชื้วรอยู่บ่อยครั�ง	เม่�อ

ที่รงพระราชื้ด้ำาร่ ในการสร้างท่ี่�ประทัี่บใหม่	 จ้งที่รงพระกรุณ์า 

โปรด้เกลี่้าฯ	 ให้ซี่�อท่ี่�ด้่นซีึ�งเป็นเขต่สวน	 แลี่ะไร่นา	 ต่ั�งแต่่ร่มคลี่อง

ผัด้งุกรุงเกษม	ไปจนจรด้คลี่องสามเสน	ด้า้นต่ะวันออกต่ด่้ที่างรถไฟ้	

ด้้วยเง่นพระคลี่ังข้างที่่�	 อันเป็นพระราชื้ที่รัพย์ส่วนพระองค์	ซีึ�งเป็น

คนลี่ะส่วนกับเง่นแผ่ันด่้น	 เม่�อสร้างพระที่่�นั�งต่่างๆ	 สำาหรับ

พระราชื้วังดุ้ส่ต่อันประกอบด้้วยพระท่ี่�นั�งอัมพรสถาน	 พระท่ี่�นั�ง 

ว่มานเมฆ	 พระที่่�นั�งอภ่เษกดุ้ส่ต่แลี่้ว	 ที่รงกะพ่�นท่ี่�ส่วนหนึ�ง 

หลี่ังพระท่ี่�นั�งอัมพรสถานไว้เป็นท่ี่�สำาหรับจัด้สร้างเป็นสวนสำาหรับ

พกัผัอ่นพระราชื้อร่่ยาบถ	แลี่ะพระราชื้ที่านนามวา่	“สวนสุนนัทา” 

เพ่�อเป็นพระราชื้านุสรณ์์แห่งความรักของสมเด็้จพระนางเจ้าสุนนัที่า

กุมารีรัต่น์	 พระปิยมเหส่ท่ี่�ที่รงประสบเหตุ่เร่อพระประเที่่ยบลี่่ม 

แลี่้วส่�นพระชื้นม์	 ซึี�งก็ค่อ	 มหาว่ที่ยาลี่ัยราชื้ภัฏิสวนสุนันที่าใน

ปัจจุบันน่�	 แต่่ยังไม่ที่ันสร้างเสร็จสมต่ามพระราชื้ประสงค์ก็เสด็้จ

สวรรคต่เส่ยก่อน

	 พระบาที่สมเด็้จพระมงกุฎีเกล้ี่าเจ้าอยู่หัว	 รัชื้กาลี่ท่ี่�	 ๖ 

ที่รงสนองแนวพระราชื้ด้ำาร่นั�นต่อ่มา	แต่แ่ปรเปลี่่�ยนวัต่ถุประสงค์จาก

สวนสำาหรับเสด้็จประพาส	 ให้เป็นเขต่พระราชื้ฐานสำาหรับเจ้านาย

ฝ่่ายใน	 ในรัชื้กาลี่ก่อน 

ไ ด้้ ใ ชื้้ เ ป็ นที่่� ป ร ะ ทัี่ บ 

โปรด้ฯ	 ให้สร้างต่ำาหนัก	

เร่อนพักข้าราชื้บร่พาร

แลี่ะท้ี่องพระโรงสำาหรับ

ฝ่า่ยใน	สว่นต่ำาหนกัเจา้นายท่ี่�อาจกลี่า่วได้ว้า่เก่�ยวขอ้งกับการกำาเนด่้

ของลี่ะครในวังสวนสุนันที่านั�น	 ค่อ	 ต่ำาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธ์อ	

พระองค์เจ้าอาที่รที่่พยน่ภา	 ซีึ�งที่รงต่ั�งวงมโหรีหญ่งวงแรกในวัง

สวนสุนันที่า	 ดั้งท่ี่�หม่อมราชื้วงศ์เบญจาภา	 ไกรฤกษ์	 (จักรพันธ์์)	

กลี่่าวว่า	“พรึะเจ้าบรึมีว้งศ์เธอั พรึะอังค์์เจ้าอัาทั้รึทั้ิพยนิภา เปี็นพรึะรึาช
ธิด้าลีำาด้ับทั้ี� ๖๑ ในพรึะบาทั้สมีเด้็จพรึะจุลีจอัมีเกลี้าเจ้าอัยู่หัว้ ปีรึะสูติ
แต่เจ้าจอัมีมีารึด้าชุ่มี แห่งสกุลีไกรึฤกษ์์ ด้้ว้ยเหตุทั้ี�พรึะอังค์์โปีรึด้ด้นตรึี
ไทั้ย จ่งทั้ำาใหเ้กดิ้ค์ว้ามีสนทิั้สนมีกบัเจ้าจอัมีอัาบ (บญุนาค์) ผา่นทั้างการึ
ด้นตรึี ซึ่่�งทั้ั�งสอังต่างเลี่นจะเขุ้เก่งด้้ว้ยกันทั้ั�งค์ู่จ่งถูกชะตากันเปี็นอัย่างยิ�ง 
หลีังจากทั้ี�พรึะบาทั้สมีเด้็จพรึะจุลีจอัมีเกลี้าเจ้าอัยู่หัว้เสด้็จสว้รึรึค์ตแลี้ว้ 
เจ้าจอัมีอัาบจ่งกลีายเปี็นพรึะสหายสนิทั้ ซึ่่�งมีักจะโปีรึด้ให้เจ้าจอัมีอัาบ 
มีาเลี่นด้นตรึีด้้ว้ยเสมีอัๆ”
	 เม่�อพระเจ้าบรมวงศ์เธ์อพระองค์เจ้าอาที่รท่ี่พยน่ภา	 ที่รง

ย้ายท่ี่�ประที่ับจากวังสวนดุ้ส่ต่	 เข้ามายังต่ำาหนักในวังสวนสุนันที่า 

จ้งที่รงด้ำาร่ที่่�จะต่ั�งวงมโหรีเคร่�องสายข้�นโด้ยม่นักด้นต่รีเป็นผัู้หญ่ง

ลี่ว้น	ด้นต่รวีงน่�ต่ั�งข้�นที่่�ต่ำาหนกัของพระองค	์ต่อ่มาเจา้เที่พสกุญัญา

เจ้านายฝ่่ายเหน่อผัู้เป็นพระญาต่่กับพระราชื้ชื้ายาเจ้าด้ารารัศม ่

ลี่งมาจากเมอ่งเชื้ย่งใหม่	แลี่ะได้ม้าสอนด้นต่รท่ีี่�ต่ำาหนกัพระองค์เจา้

อาที่รฯ	ที่า่นได้ป้ัน้นกัด้นต่รซีีอสามสายข้�นเป็นด้าวด้วงใหมค่นหนึ�ง

คอ่	คณุ์ขา้หลี่วงบญุผัอ่ง	วเ่ศษพนัธ์ุ์	ซีึ�งเจา้จอมมารด้าชืุ้ม่ได้ช้ื้บุเลี่่�ยง

ไว้ตั่�งแต่่เลี่็ก	 เม่�อวงมโหรีหญ่งของพระองค์เจ้าอาที่รฯ	 ม่ชื้่�อเส่ยง 

มากข้�น	 วงด้นต่รีไที่ยจ้งเป็นท่ี่�น่ยมของเจ้านายหลี่ายต่ำาหนัก 

รวมที่ั�งต่ำาหนักสมเด้็จพระเจ้าบรมองค์เธ์อ	 เจ้าฟ้้าน่ภานภด้ลี่ว่มลี่

ประภาวด้่	กรมขุนอู่ที่องเขต่ขัต่ต่่ยนารี	(สมเด้็จหญ่งพระองค์น้อย)	

ซีึ�งที่รงข่มด้้วยพระองค์เองอ่กด้้วย

ละครในวังสวนสนุนัทาละครในวังสวนสนุนัทา
ตอนท่� ๑ : ตอนท่� ๑ : ตน้กำำาเนดิท่�เกำดิกำอ่ตน้กำำาเนดิท่�เกำดิกำอ่

โดย์...ครึูฐิิน์*

พระบัาทสมเดำ็จำพระบัาทสมเดำ็จำ
พระจำุลจำอมเกล้าเจำ้าอย์ู�หัวพระจำุลจำอมเกล้าเจำ้าอย์ู�หัว
พระผูู้้พระราชทานินิามพระผูู้้พระราชทานินิาม
“สวนิสุนิันิทา““สวนิสุนิันิทา“

สมเดำ็จำพระนิางเจำ้าสมเดำ็จำพระนิางเจำ้า
สุนิันิทากุมารีรัตนิ์สุนิันิทากุมารีรัตนิ์
พระบัรมราชเทวีพระบัรมราชเทวี

*		สมศึักดำิ�	บััวรอดำ	ราย์งานิการวิจำัย์เร่�อง	พัฒนิาการนิาฏศึิลป์สวนิสุนิันิทา	ไดำ้รับัทุนิอุดำหนิุนิจำากมหาวิทย์าลัย์ราชภััฏสวนิสุนิันิทา	พ.ศึ.	256010



	 นอกจากการศึกษาด้้านพุที่ธ่์ศึกษาค่อ	 อบรมให้เจร่ญ

งอกงามที่างความค่ด้แลี่้ว	 พระองค์เจ้าอาที่รฯ	 ยังที่รงเป็นนักการ

ศึกษาชื้ั�นเลี่่ศด้้วย	 เพราะที่รงคำานึงถึงว่ชื้าการพลี่ศึกษาแลี่ะศ่ลี่ปะ

แก่เด้็กในพระอุปถัมภ์	ที่รงสนับสนุนให้เก่ด้ก่จกรรมนอกหลี่ักสูต่ร

ของโรงเรียน	ค่อ	 การหัด้รำาลี่ะคร	 จ้งโปรด้ให้ม่การฝึ่กหัด้ข้�นอย่าง

จร่งจังนอกเหนอ่จากที่่�ที่รงจัด้ต่ั�งวงมโหรีหญ่ง	ซีึ�งผัลี่สำาเร็จของการ

ฝ่ึกหัด้น่�ก็จะชื้่วยเสร่มก่จกรรมของวงมโหรีในพระองค์ด้้วย	 โด้ยม่

หลี่ักฐานปรากฎีว่า	ปี	พ.ศ.	๒๔๖๐	พระองค์เจ้าอาที่รฯ	ที่รงขอให้

เจ้าจอมมารด้าเขียน	ในรัชื้กาลี่ที่่�	๔	ซีึ�งขณ์ะนั�นอายุ	๗๕	ปีมาเป็น 

ผัู้ฝ่ึกหัด้ลี่ะคร	 เจ้าจอมมารด้าเขียนผัู้น่�เป็นพระมารด้าของพระเจ้า

บรมวงศ์เธ์อฯ	 กรมพระนราธ่์ปประพันธ์์พงศ์	 ต่้นราชื้สกุลี่วรวรรณ์	

ณ์	 อยุธ์ยา	 ผู้ัที่รงเป็นเจ้าของคณ์ะลี่ะครปรีด้าลัี่ยอันม่ชื้่�อเส่ยงมา 

แต่่รัชื้กาลี่ท่ี่�	 ๕	 ซึี�งพระองค์เจ้าอาที่รฯ	 ที่รงอุปถัมภ์คณ์ะลี่ะครน่� 

มาแต่่เด้่ม

	 เจ้าจอมมารด้าเขียนน่�	เด้็กๆ	ต่่างเรียกว่า	ที่่านเขียน	ที่่าน

เป็นศ่ลี่ปินม่ความสามารถ	สอนได้้ที่ั�งลี่ะครพูด้	ลี่ะครรำา	แลี่ะลี่ะคร

ร้อง	นอกจากน่�พระราชื้ชื้ายาเจ้าด้ารารัศม่	ยังได้้ส่งครูหลี่งชื้่างฟ้้อน

จากเมอ่งเชื้ย่งใหม่มาช่ื้วยสอนลี่ะครแลี่ะระบำาแบบชื้าวเหนอ่อก่ด้ว้ย	

จนสามารถกล่ี่าวได้้ว่าลี่ะครเร่�องน้อยใจยา	 แลี่ะการแสด้งชุื้ด้ 

ฟ้้อนม่านมุ้ยเชื้่ยงต่า	 ท่ี่�แพร่หลี่ายในปัจจุบัน	 ม่กำาเน่ด้จากต่ำาหนัก

พระองค์เจ้าอาที่รฯ	ในวังสวนสุนันที่าที่ั�งส่�น

	 ในการสอนลี่ะครนั�นได้้ม่

การกำาหนด้เป็นหลี่ักสูต่รประกอบ

ด้้วยการฝ่ึกแม่ที่่า	 เพลี่งชื้้า	 เพลี่งเร็ว	

ประกอบกับการฝ่ึกหัด้แบบโบราณ์	

ค่อการหักน่�ว	 แลี่ะการฝ่ึกว่นัย	 จาก

นั�นจ้งแบ่งกลีุ่่มผัู้เรียนต่ามอายุ	 ด้ังน่�	

อายุ	 ๕-1๒	 ปี	 ฝ่ึกลี่ะครรำา	 ได้้แก่ 

เร่�องเงาะป่า	 พระลี่อ	 พระยาแกรก 

สังข์ศ่ลี่ป์ชื้ัย	 แลี่ะ	 ไกรที่อง	 อายุ 

1๓-๒๐	ป	ีฝ่กึลี่ะครรอ้งแลี่ะลี่ะครพดู้	

ได้้แก่	 เร่�องต่้นร้ายปลี่ายด้่	 บที่พระน่พนธ์์ของเสด้็จในกรม 

พระนราธ่์ปประพันธ์์พงศ์	 การฝ่ึกในส่วนน่�เน้นการพูด้	 แลี่ะการ 

ร้องเพลี่งหร่อบที่ลี่ะครให้เส่ยงด้ังฟังชื้ัด้		•  (โปรดำต้ิดำต้ามุต้อนที่่� 2)

	 	 	 	 วงมโหรีเคร่�องสายท่ี่� 

นักด้นต่รีเป็นสุภาพสต่รีชื้าววัง

ลี่้วนวงแรกน่�	 ต่่อมาได้้ขยาย 

เป็นสองวงใหญ่ๆ	 โด้ยเคร่�อง

ด้นต่รีแต่่ลี่ะชื้น่ด้จะโปรด้ให้ 

ม่นักด้นต่รีเป็นคู่เสมอ	 เคร่�อง

ด้นต่รีประกอบด้้ วย 	 จะ เข้ 

ซีอสามสาย	 ซีอด้้วง 	 ซีออู้	

ไวโอลี่่น	 ขลีุ่่ย	 โที่น	 รำามะนา 

แลี่ะฉ่�ง	 ต่ำาหนักพระองค์เจ้า 

อ าที่ รฯ 	 อยู่ ต่่ ด้กั บต่ำา หนั ก 

พระเจ้าบรมวงศ์เธ์อ	พระองค์เจา้จฑุิารตั่นราชื้กุมาร	ี	ทัี่�งสองพระองค์

ที่รงโปรด้ด้นต่รี	 จ้งไปมาหาสู่กันเสมอ	 พระอนุชื้าพระองค์เด้่ยว 

ของพระองค์เจ้าจุฑิารัต่น์ฯ	 ค่อ	 พระเจ้าบรมวงศ์เธ์อ	พระองค์เจ้า

เพ็ญพัฒน์พงศ์	 กรมหม่�นพ่ไชื้ยมห่นที่โรด้ม	 ผัู้ที่รงพระน่พนธ์์ 

เพลี่งลี่าวด้วงเด้่อน	 อันเป็นสมบัต่่ชื้่�นสำาคัญของชื้าต่่ไที่ยส่บมา 

จนทีุ่กวันน่�

	 พระองค์เจ้าอาที่รฯ	ที่รงต่ระหนักถึงความสำาคัญของการ

ศกึษา	ประกอบกบัที่รงมพ่ระญาต่	่แลี่ะข้าราชื้บร่พารเป็นจำานวนมาก	

จง้ที่รงจดั้ตั่�งโรงเรยีนนอกระบบข้�นที่่�ใต่ช้ื้ั�นต่ำ�าของต่ำาหนกัท่ี่�ประที่บั

ในวังสวนสุนันที่า	 (ปัจจุบันค่ออาคารอาที่รท่ี่พยน่วาสน์)	 เรียกกัน

โด้ยที่ั�วไปว่า	โรงเรียนใต่้ถุนต่ำาหนัก	ม่คุณ์หญ่งเพ่�ม	คุวานเสนภร่ยา

พระยาเกษต่รรักษา	 เป็นครูใหญ่	 สอนภาษาไที่ย	 แลี่ะคณ่์ต่ศาสต่ร์	

โด้ยจะสอนต่ั�งแต่่เวลี่าเช้ื้าถึงเที่่�ยง	 ส่วนภาคบ่ายเป็นว่ชื้าภาษา

อังกฤษ	 เร่�มเรียนต่ั�งแต่่บ่ายสองโมงจนถึงส่�โมงเย็น	 ม่ครูอบ 

จาตุ่รงคกุลี่	 ครูถนอม	 ครูสอาด้จ่ต่ร	 ฤที่ธ์าคน่	 ส่วนครูสอนว่ชื้า 

เย็บปักถักร้อย	 ค่อ	 ครู

ยงค์	(คุณ์หญ่งประยงค์ 

ถ่องด้่ก่จฉการ)

อาคารอาทรทิพย์นิิวาสนิ์อาคารอาทรทิพย์นิิวาสนิ์
(ปัจำจำุบัันิ)(ปัจำจำุบัันิ)

รำาบัวงสรวงรัชกาลที�	5	(เบัิกโรงรำานิาราย์ณ์์)	รำาบัวงสรวงรัชกาลที�	5	(เบัิกโรงรำานิาราย์ณ์์)	
คุณ์บัุษบัาจำันิทร์	แพ�งสภัา	(ซ้้าย์)	และคุณ์นิิ�ง	คุณ์บัุษบัาจำันิทร์	แพ�งสภัา	(ซ้้าย์)	และคุณ์นิิ�ง	
ไกรฤกษ์	(ข้วา)	คณ์ะละครวังสวนิสุนิันิทา	ไกรฤกษ์	(ข้วา)	คณ์ะละครวังสวนิสุนิันิทา	

เมื�อ	พ.ศึ.	247๑เมื�อ	พ.ศึ.	247๑

พระเจำ้าบัรมวงศึ์เธิอพระเจำ้าบัรมวงศึ์เธิอ
พระองค์เจำ้าอาทรทิพย์นิิภัาพระองค์เจำ้าอาทรทิพย์นิิภัา

ตำาหนิักพระองค์เจำ้าอาทรทิพย์นิิภัาตำาหนิักพระองค์เจำ้าอาทรทิพย์นิิภัา
(อดำีต)(อดำีต)

คุณ์ใจำรัก	ไกรฤกษ์	(ซ้้าย์มือ)	ตัวละครข้องเสดำ็จำคุณ์ใจำรัก	ไกรฤกษ์	(ซ้้าย์มือ)	ตัวละครข้องเสดำ็จำ
พระองค์อาทรฯ	แสดำงเป็นิสังข้์ศึิลป์ชัย์	ถวาย์ พระองค์อาทรฯ	แสดำงเป็นิสังข้์ศึิลป์ชัย์	ถวาย์ 

พระวิมาดำาเธิอฯ	และละครเร่�องไกรทอง		(ข้วามือ)	พระวิมาดำาเธิอฯ	และละครเร่�องไกรทอง		(ข้วามือ)	
เมื�อ	พ.ศึ.	2467เมื�อ	พ.ศึ.	2467

เจำ้าจำอมมารดำาเข้ีย์นิเจำ้าจำอมมารดำาเข้ีย์นิ
(นิั�งคนิที�	๓	จำากซ้้าย์มือ)	(นิั�งคนิที�	๓	จำากซ้้าย์มือ)	
กับัพระเจำ้าบัรมวงศึ์เธิอ	กับัพระเจำ้าบัรมวงศึ์เธิอ	
กรมพระนิราธิิปประพนัิธ์ิพงศ์ึ	กรมพระนิราธิิปประพนัิธ์ิพงศ์ึ	
โอรสและครอบัครัวโอรสและครอบัครัว

พระเจ้ำาบัรมวงศ์ึเธิอ	พระองค์เจ้ำาพระเจ้ำาบัรมวงศ์ึเธิอ	พระองค์เจ้ำา
อาทรทิพย์นิิภัา	ทรงแสดำงละครอาทรทิพย์นิิภัา	ทรงแสดำงละคร
ร�วมกบััพระญาต	ิและข้้าหลวงร�วมกบััพระญาต	ิและข้้าหลวง

ในิวังสวนิสุนิันิทาในิวังสวนิสุนิันิทา

ปีที่ ๔๕  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๕
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พิิจารณาตรวจสอบรายงานผู้้�ตรวจสอบภายใน รายงาน 

ผู้้�ตรวจสอบกิจการ รายงานผู้้�สอบบ่ญชื่ี รายงานสำาน่กงาน 

ปปง. เป็นประจำาทุุกเดำ่อน”	 โด้ยสมาชื้่กสามารถต่รวจสอบ

ข้อมูลี่ของต่นเองแบบเรียลี่ไที่ม์ผั่านแอพพลี่่เคชื้ั�น	 MOE	

Savings	ได้้ทีุ่กที่่�	ทีุ่กเวลี่า

 เร ่�องท่� ๒	เชื้่ญชื้วนสมาชื้่กได้้ที่ำาหนังส่อต่ั�งผัู้รับโอน
ประโยชื้น์	 เพ่�อความสะด้วกแลี่ะความเรียบร้อยขอให้ที่่าน 

ได้้จัด้ที่ำาหนังส่อต่ั�งผัู้รับโอนประโยชื้น์เป็นการแสด้งเจต่นา

มอบที่รัพย์ส่นท่ี่�ม่อยู่ในสหกรณ์์	 ให้แก่ที่ายาที่	 หร่อบุคคลี่ที่่� 

แจ้งไว้ต่่อสหกรณ์์ในวันแลี่ะเวลี่าที่ำาการ	 สามารถด้าวน์โหลี่ด้

แบบฟ้อร์มหนังส่อต่ั�งผัู้รับโอนประโยชื้น์จากเว็บไซีต่์สหกรณ์์	

www.moecocop.com

 เร ่�องท่� ๓	 สำาหรับที่่านสมาชื้่กท่ี่�ม่อายุครบ	 ๖๐	 ปี 

บร่บูรณ์์	 ซึี�งไม่เคยได้้รับสวัสด่้การภักด้่ต่่อองค์กรมาก่อน	

สามารถย่�นขอรบัสวสัด้ก่ารน่�ได้ภ้ายใน	1	ปี	นบัจากวันที่่�มอ่ายุ

ครบ	๖๐	ปีบร่บูรณ์	์โด้ยจะได้้รับเง่นสวัสด้่การต่ามหลี่ักเกณ์ฑิ์	

ด้งัน่�	สำาหรบัสมาชื้ก่ที่่�มอ่ายกุารเป็นสมาชื้ก่ต่ั�งแต่	่1๐	ปขี้�นไป	

ได้ร้บัเงน่สวสัด้ก่าร	๕,๐๐๐	บาที่	ต่ั�งแต่	่1๕	ปขี้�นไป	ได้้รบัเงน่

สวัสด้่การ	1๐,๐๐๐	บาที่	แลี่ะต่ั�งแต่่	๒๐	ปีข้�นไป	 ได้้รับเง่น

สวัสด้่การ	 1๕,๐๐๐	 บาที่	แติ่สุมิ�ชิกิที�ไมิ่ได้รับสุวััสุดิกิ�ร

สุมิ�ชิกิที�มิอี�ยุครบ	๖๐	ปีบรบิรูณ์นี�	ก็ิสุ�มิ�รถีรับสุวัสัุดกิิ�ร

ภูักิดีติ่อองค์กิรโดยติ้องมิีคุณสุมิบัติิเป็นสุมิ�ชิกิ	 สุอ.ศึธ.	

ติั�งแติ่	๒๕	ปีขึ้้�นไป	แลำะติ้องไมิ่เคยได้รับสุวััสุดิกิ�รเกิษยีณ

อ�ยุร�ชกิ�ร	 หรือสุวััสุดิกิ�รสุมิ�ชิกิที�มิีอ�ยุครบ	 ๖๐	 ปี 

บริบูรณ์	 (สุมิ�ชิกิสุหกิรณ์สุ�มิ�รถีรับสุวััสุดิกิ�รได้เพียง

อย่�งใดอย่�งหนึ�งเท่�นั�น)	 สุอบถี�มิร�ยลำะเอียดได้ที� 

ฝ่่�ยบริห�รง�นทั�วัไป

	 ที่า้ยน่�	ผัมขอใหท้ี่กุที่า่นได้โ้ปรด้ด้แูลี่ต่วัเองใหด้้	่ที่ำาต่าม

ว่ธ์ีการป้องกันอย่างถูกต่้องแลี่ะเหมาะสม	หมั�นสังเกต่อาการ

ต่ัวเอง	 จะเป็นต่ัวชื้่วยท่ี่�ด้่มากในการยับยั�งการแพร่เชื้่�อไปสู่ 

คนรอบข้าง	 ที่ำาให้ลี่ด้การเก่ด้ผัู้ต่่ด้เช่ื้�อในวงกว้างได้้	 แลี่ะเรา 

จะสามารถก้าวข้ามสถานการณ์์น่�ได้้อย่างปลี่อด้ภัย	 ต่ามว่ถ่	

New	Normal	ชื้่ว่ต่ว่ถ่ใหม่

	 	 ขอให้ทีุ่กที่่านโชื้คด้่
         

         

	 	 น�ยเอนกิ		ศึรีสุำ�ร�ญรุ่งเรือง

...สุวััสุดีสุมิ�ชิกิทุกิท่�น

 พบกันอ่กเชื้่นเคย	 ในสาร	 สอ.ศธ์.	 ฉบับท่ี่�	 1 

ปีท่ี่�	 ๔๕	 (เด้่อนมกราคม	 -	 เมษายน	 ๒๕๖๕)	 เน่�องจาก

สถานการณ์์การระบาด้ของโรคโคว่ด้	 1๙	 ต่ลี่อด้ระยะเวลี่า 

กว่า	๒	ปีที่่�ผั่านมา	ประเที่ศไที่ยต่้องเผัชื้่ญกับว่กฤต่่การแพร่

ระบาด้ใหญ่ของโรคอุบัต่่ใหม่	 ที่ำาให้เก่ด้การระด้มสรรพกำาลี่ัง	

ความรู้	 ความสามารถ	 แลี่ะที่รัพยากรในการจัด้การกับว่กฤต่่ 

ด้ังกลี่่าว	 ด้้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุี่กภาคส่วนแลี่ะมวลี่

สมาชื้่ก	 จนที่ำาให้สามารถก้าวผั่านสถานการณ์์ว่กฤต่่แลี่ะ

จดั้การประชื้มุใหญ่สามญั	ประจำาปี	๒๕๖๔	พร้อมทัี่�งการเลี่อ่กต่ั�ง 

คณ์ะกรรมการด้ำาเน่นการ	 ชืุ้ด้ท่ี่�	 ๔1	 แลี่ะผัู้ต่รวจสอบก่จการ	

ประจำาปี	 ๒๕๖๕	 เสร็จส่�นเป็นท่ี่�เรียบร้อย	 เม่�อวันท่ี่�	 ๕	

กุมภาพันธ์์	๒๕๖๕	ณ์	บร่เวณ์หอประชุื้มคุรุสภา	 แลี่ะสนาม

หญ้ากระที่รวงศึกษาธ์่การ	บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่าง

อบอุ่นเป็นกันเอง	 สอ.ศธ์.	 สามารถจ่ายเง่นปันผัลี่ในอัต่รา 

ร้อยลี่ะ	๕.๒๕	แลี่ะเง่นเฉลี่่�ยค่นอัต่ราร้อยลี่ะ	๒1	หากในวัน 

ด้ังกลี่่าว	 ม่การปฏิ่บัต่่งานของคณ์ะกรรมการ	 เจ้าหน้าท่ี่� 

ขาด้ต่กบกพร่องประการใด้	ต่้องขออภัย	ณ์	ที่่�น่�ด้้วย	แลี่ะหวัง

เป็นอย่างย่�งว่าสมาช่ื้กทีุ่กท่ี่านจะให้ความร่วมม่อเฉกเช่ื้นน่� 

ในโอกาสต่่อไป	ในสารฉบับน่�ผัมขอรายงาน	ด้ังน่�

 เร ่�องท่� ๑	 ต่ามท่ี่�ส่�อมวลี่ชื้นได้้ม่การนำาเสนอข่าว
เก่�ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์์ออมที่รัพย์ในชื้่วงท่ี่�ผั่านมา 

ขอชื้่�แจงใหส้มาชื้ก่คลี่ายกังวลี่	ได้เ้ข้าใจ	แลี่ะเชื้่�อมั�นใน	สอ.ศธ์.

ของเราว่า	“เราบรหิารตามหล่ักการ วธิกีาร แลัะปรช่ื่ญาของ

สหกรณ์ในการช่ื่วยเหล่ัอตนเองซ่ึ่�งนำาไปส่้การช่ื่วยเหล่ัอ 

ซ่ึ่�งก่นแลัะก่นของมวลัสมาชิื่ก ซ่ึ่�งคณะกรรมการดำำาเนินการ

ผูู ้จ้ัดัก
าร ้พบสมาชิกิ



นายจรููญ  ชููลาภนายจรููญ  ชููลาภ
ปรูะธานกรูรูมการูปรูะธานกรูรูมการู

ผศ.อรูทััย  รูัตนานนทั์ผศ.อรูทััย  รูัตนานนทั์
กรรมการกรรมการ

นายเสวก  วรูรูณสุขนายเสวก  วรูรูณสุข
กรรมการกรรมการ

นางสุภาพรู  สภาวธรูรูมนางสุภาพรู  สภาวธรูรูม
กรรมการกรรมการ

ดรู.เจรูิญ  ภูวิจิตรู์ดรู.เจรูิญ  ภูวิจิตรู์
กรรมการกรรมการ

 นายปรูาโมทัย์  สรูวมนาม นายปรูาโมทัย์  สรูวมนาม
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

นายไพบูลย์  เสียงก้องนายไพบูลย์  เสียงก้อง
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

ดรู.ชูินภัทัรู  ภูมิรูัตนดรู.ชูินภัทัรู  ภูมิรูัตน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายเชูาว์เลิศ  ขวัญเมืองนายเชูาว์เลิศ  ขวัญเมือง
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

นายปัญญา  สุพรูรูณพิทัักษ์์นายปัญญา  สุพรูรูณพิทัักษ์์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๓รองประธานกรรมการ คนที่ ๓

รูศ.สมศักดิ�  บัวรูอด รูศ.สมศักดิ�  บัวรูอด 
กรรมการกรรมการ

นายเมธา  อุทััยพยัคฆ์์นายเมธา  อุทััยพยัคฆ์์
กรรมการและกรรมการและเลขานุการเลขานุการ

นายพีรูะวิทัย์  กล่ำคำ นายพีรูะวิทัย์  กล่ำคำ 
กรรมการกรรมการ

ดรู.สุชูานันทั์  อ้อหิิรูัญดรู.สุชูานันทั์  อ้อหิิรูัญ
กรรมการกรรมการ

นางสมลักษ์ณ์  ป่�นกรูนางสมลักษ์ณ์  ป่�นกรู
กรรมการและกรรมการและเหรัญญิกเหรัญญิก

ผศ.ดรู.ไพเลิศ  สุมานนทั์ผศ.ดรู.ไพเลิศ  สุมานนทั์
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

นายวิโรูจน์  ใจอารูีรูอบนายวิโรูจน์  ใจอารูีรูอบ
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

ที่่�ปรึึกษาที่่�ปรึึกษา

ผู้้�ตรึวจสอบกิจการึผู้้�ตรึวจสอบกิจการึ

ผศ.ดรู.จุฑารูัตน์  ศรูิดารูา ผศ.ดรู.จุฑารูัตน์  ศรูิดารูา 
กรรมการกรรมการ

นายศิรูิพงศ์  จิตรูังษ์ี นายศิรูิพงศ์  จิตรูังษ์ี 
กรรมการกรรมการ

บรูิษ์ัทั  วรูกรูและสุชูาดาสอบบัญชูี  จำากัดบรูิษ์ัทั  วรูกรูและสุชูาดาสอบบัญชูี  จำากัด

คณะกรึรึมการึดำำาเนิินิการึ  คณะกรึรึมการึดำำาเนิินิการึ  ชุุดำที่่�ชุุดำที่่�  ๔๑๔๑



  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เปิดแอปพลิเคชัน่และคลิก  “สมคัรใชบ้ริการ”   2 ยอมรับ “ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชง้าน”   3 

 

กรอกขอ้มูลเพื่อ “ตรวจสอบการสมคัร

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั  “MOE  SAVING”      1 

   

 

   

 

 

 

 

 

 ใสเ่ลขสมาชิก   4 

 ใสเ่ลขบตัรประชาชน   5 

   6 

 ใสอี่เมล   

7 

 ใสเ่บอรโ์ทรศพัท ์  8 

 กําหนดรหสัผา่น   9 

   ยืนยนัรหสัผา่น 10 

   11 

 ตั้งรหสั  PIN และยนืยนัรหสั PIN 

 

 

  12 

 

กรอกอีเมล,เบอร์มือถือ และกาํหนดรหสัผา่น 

 

 

สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้

สมคัรใชบ้รกิาร 

 สมคัรใชบ้ริการ ยอมรบั 

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
โทร. 0-2282-5609, 0-2628-7500-3  ต่อ 21 

ใสร่หสั PIN 

สมคัรใชบ้รกิาร 

ขอ้กําหนดและเง่ือนไขการใชง้าน 

ตรวจสอบขอ้มลู 

ยืนยนัขอ้มลู 

สมคัรใชบ้รกิาร 

อรณุสวสัด์ิ 

ยืนยนั 

7 

 

 

 

 เลขสมาชิก 

 
รหสัผ่าน 

 
เง่ือนไขการใช.้.. 

 ตรวจสอบขอ้มลู 

 
เลขสมาชิก 

 
เลขประจําตวัประชาชน 

 ยืนยนัขอ้มลู 

 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่อได ้

 
อีเมล 

 
รหสัผา่น 

 ยืนยนัรหสัผ่าน 

สหกรณ์์ออมทรัพย์ข์้า้ราชการกระทรวงศึึกษาธิกิาร จำำากดั  โทร. 0-2282-5609, 0-2628-7500-3 ตอ่ 21สหกรณ์์ออมทรัพย์ข์้า้ราชการกระทรวงศึึกษาธิกิาร จำำากดั  โทร. 0-2282-5609, 0-2628-7500-3 ตอ่ 21

วธิิต่ดิตั�ง  MOE SAVING  MOBILE APPLICATIONวธิิต่ดิตั�ง  MOE SAVING  MOBILE APPLICATION

สอ.ศธ. ขอความร่่วมมอืท่า่นได้ด้้ำาเนินการ่ติดิ้ติ้�งแอปพลิเิคชั่้�น สอ.ศธ. ขอความร่่วมมอืท่า่นได้ด้้ำาเนินการ่ติดิ้ติ้�งแอปพลิเิคชั่้�น MOE Saving MOE Saving ของสหกร่ณ์์ของสหกร่ณ์์
เพื�อใหส้มาชั่กิสามาร่ถติร่วจสอบยอด้เงนิคงเหลิอืในบญ้ชั่ีเพื�อใหส้มาชั่กิสามาร่ถติร่วจสอบยอด้เงนิคงเหลิอืในบญ้ชั่ี

สิท่ธิ�ในการ่ก้เ้งนิแลิะการ่คำ�าปร่ะกน้ สิท่ธิ�ในการ่ก้เ้งนิแลิะการ่คำ�าปร่ะกน้  ร่วมถงึขอ้มล้ิส่วนติว้ติา่งๆ  ร่วมถงึขอ้มล้ิส่วนติว้ติา่งๆ ของสมาชั่กิของสมาชั่กิได้ง้่ายขึ�นได้ง้่ายขึ�น


