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สวัสดีสมาชิก สอ.ศธ. ทีเ่คารพทุกทา่น
 สาร สอ.ศธ. ฉบับนี ้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
สอ.ศธ. ไดจ้ดัท�าขึน้เป็นปีที ่๔๒ ฉบบัที ่๒ ซึง่ฉบบันีม้เีนื้อหาสาระ
ทีน่า่อ่านเป็นอยา่งยิง่ ช่วงแรกเป็นเนื้อหาของประธาน ทา่นอดีต
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จรญู ชลูาภ ทีท่า่นไดแ้สดงความมุง่มัน่
ในการบริหาร สอ.ศธ. ในครัง้นี ้ นอกจากนีจ้ะเป็นบทสัมภาษณ์
สมาชิก สอ.ศธ. อาวุโส ศาสตราจารย ์ ดร.สายหยุด จ�าปาทอง 
ทา่นไดก้ลา่วถงึความเชื่อมัน่ใน สอ.ศธ. วา่ “เงนิสว่นใหญข่องผม 
๙๕% ฝากที่ สอ.ศธ. มากกว่าฝากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ” 
นอกจากนี้ท่านยังได้ให้เคล็ดลับที่ท�าให้อายุยืน แข็งแรง และมี
ความสุข ซึ่งสัมภาษณโ์ดย คุณวิมลรัตน ์ตอ้ยส�าราญ กรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์สอ.ศธ.
 นอกจากบทสัมภาษณ ์สมาชิก สอ.ศธ. แลว้ ยังมีเนื้อหา
ส�าคัญอีกหลายเรื่อง ตัวอยา่ง เช่น  อัคราภิรักษศ์ิลปิน ซึ่งเขียน
โดยท่านบุญเตือน ศรีวรพจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ สอ.ศธ. การจ�านองสินทรัพยต์ามกฎหมายใหม ่
โดยทา่นพีระวิทย ์กล�าค�า ประธานฝ่ายกฎหมาย สอ.ศธ. มรดก
โลกภาพสะท้อนอดีต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ิสุทธิ์ แกว้มณี

 การดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝน โดยท่านยศพล เวณุโกเศศ รอง
เลขาธิการ ก.ค.ศ. ซึ่งให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายของ 
สอ.ศธ. ดว้ย และสิง่ทีข่าดไมไ่ดเ้ลยในสว่นสุดทา้ย คือ ผูจ้ัดการ 
เอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง ได้เขียนถึงการให้บริการต่างๆ กับ
สมาชกิ สอ.ศธ. อกีดว้ย และในโอกาสทีช่่วงนีจ้ะเป็นวันส�าคญัของ
พสกนกิรชาวไทยทัง้ปวง ได้แก ่วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
ขอเชิญชวนสมาชิก สอ.ศธ. ร่วมใจถวายพระพรและแสดงความ
จงรักภักดี

  
  (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       มอง...สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (สอ.ศธ.)

 ๖      อัคราภิรักษศิลปิน

 ๘       หนี้อุปกรณ์คืออะไร

 ๑๐       มรดกโลกภาพสะท้อนอดีต

 ๑๒       ดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝน

ผู้จัดการพบสมาชิก



ประธานกรรมการประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
	 เนื่องในโอกาสมหามงคล	๒๘	 กรกฎาคม	๒๕๖๒	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร	

รามาธิบดศีรีสินทรมหาวชริาลงกรณ		พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	ครบรอบ	๖๗	พรรษา	ข้าพระพทุธเจ้าท้ังหลาย	ขอพระราชทาน

พระบรมราชวโรกาส	 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล	 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ	 มีพระชนมพรรษา 

ยิ่งยืนนาน	เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า	แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า	และพสกนิกรชาวไทยสืบไป

	 สวัสดีครับท่านสมาชิก	สาร	สอ.ศธ.	ฉบับนี้เป็นฉบับที่	 ๒	 (เดือนพฤษภาคม	 -	สิงหาคม	๒๕๖๒)	ส�าหรับการ

ด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ	 จ�ากดั	คณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุท่ี	๓๙	 ท่ีปรึกษา 

ผูจ้ดัการ	 และเจ้าหน้าที	่ ยังคงมุ่งมั่นและมีการพัฒนาในหลายมิติ	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ

อ�านวยความสะดวก	และตรงกบัไลฟ์สไตล์การใช้ชวีิตของสมาชกิ	พฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพือ่สนบัสนนุการเติบโต	

และความมั่งคั่งแก่สมาชิก	สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน

แก่สมาชกิ	โดยคณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุท่ี	๓๙	ได้ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีด�าเนนิธุรกจิด้วยความ

โปร่งใส	เป็นธรรม	มีความรับผิดชอบ	และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�าคัญ	รวมทั้งการบริหารจัดการด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริตอันน�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

และยั่งยืน

	 ในโอกาสนี้	 ผมขออาราธนาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ัวสากลท่ีท่านเคารพ	 ได้โปรดอภิบาลคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว

ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	สุขภาพแข็งแรง	สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ	ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้

ความสนใจร่วมมือและสนับสนุนกิจการ	สอ.ศธ.	ของพวกเราด้วยดีตลอดมา

  

	 	 (นายจรูญ		ชูลาภ)

	 	 ประธานกรรมการ	สอ.ศธ.	ชุดที่	๓๙
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 สหกรณอ์อมทรพัย ์ม   ง... ขา้ราชการกระทรวง
ศกึษาธกิาร (สอ.ศธ.)

ความศรัทธา ความเช่ือมั่น 
การมีส ่วนร่วมของสมาชิก 
ความเสียสละของกรรมการ 
รวมถงึการมผู้ีจดัการ เจ้าหน้าที่ 
ผู ้ตรวจสอบกิจการที่ดี การ 
ให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ทันสมัย ทั่วถึง และมีแผนการ
จดัการทีเ่ป็นระบบ เป็นประตสูู ่
ความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.ศธ.) 
ของเรา 

	 นีค่อืภาพรวมๆ	ค�าปรารภของวิทยากรผูท้รงเกยีรติ

ในฐานะสมาชิก	 สอ.ศธ.	 ท่ีจะมาชวนกันคุยบนพื้นท่ี 

สาร	สอ.ศธ.	ฉบับนี้

 ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จําปาทอง		สมาชิก 

เลขท่ี	 ๐๑๖๓๘	 	 วัยของท่าน	ณ	 วันนี้	 นับแล้วก็ก้าวล่วง 

๙๐	 ปี	 อดีตท่านด�ารงต�าแหน่งส�าคัญๆ	 หลายต�าแหน่ง 

กล่าวคอื	ผูอ้�านวยการวิทยาลยัครูมหาสารคาม	รองอธิการ

วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม	 รองอธิบดีกรมการ

ฝึกหัดครู	 อธิบดีกรมการฝึกหัดครู	 อธิบดีกรมวิชาการ	

เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 รอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 และเลขาธิการคณะกรรมการ

แห่งชาติว่าด้วยการศึกษา	 วทิยาศาสตร์	 และวัฒนธรรม 

แห่งสหประชาชาติ	ท่านเป็นนักการศึกษา	นักวิชาการและ

นักบริหาร	 ท่ีมีผลงานเป็นคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ

นานัปการ	 กอรปด้วย	 ความรู้ความสามารถ	 วิสัยทัศน์ 

ความเป็นผู้น�า	คุณธรรมจริยธรรม	ได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวาง	ท้ังในประเทศ	ต่างประเทศ	และระหว่างประเทศ	

โดยปัจจบัุน	แม้วยัท่านจะก้าวล่วงกว่า	๙๐	ปี	แต่ด้วยความ

สมบูรณ์ท้ังสุขภาพกายและใจ	ท่านยังได้รับความเชื่อมั่น

ในศักยภาพให้เป็นคณะกรรมการอยู่หลายชุดขององค์กร

ทางการศึกษา

	 ในวนันัน้	ช่วงเวลากว่าสองชัว่โมง	ท่ีเราได้สนทนา

กับ	 ศ.ดร.สายหยุด	 ด้วยบรรยากาศเป็นกันเองตามสไตล์

ของท่าน	 เร่ืองท่ีสนทนาเป็นเรื่องของมุมมองในฐานะ

สมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จากอดีต	ปัจจุบันและอนาคต	รวมถึงวิถีชีวิต

ของท่านท่ีผู้เขียนมองเห็นถึงแบบอย่างท่ีดี	 หากได้น�ามา

ร้อยเรียงถ่ายทอดให้เพ่ือนสมาชิกได้รับรู้แล้วน�าไปเป็น

แบบอย่างประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อย

วิมลรัตน์  ต้อยส�าราญ

ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  จําปาทอง
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	 เริ่มจากเรื่องแรกที่จะคุย	“มุมมองต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จาก
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”
	 ศ.ดร.สายหยุด	บอกเราว่า

	 ก ่ อนอื่ นผมต ้ อ งขอบคุณคณะกร รมกา ร

ประชาสัมพันธ์และดีใจท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์เห็นความ

ส�าคัญของเร่ืองการเสริมสร้างกระบวนการรับรู้และการมี

ส่วนร่วมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ		ท�าให้สมาชิกได้รู้ถึงความ

เคลื่อนไหวในการด�าเนินงานและเข้าใจถึงประโยชน์ของ

สหกรณ์	ก่อให้เกดิทัศนคตทิีด่	ีศรัทธา	น�าไปสู่ความเชือ่มัน่ 

ใน	สอ.ศธ.	ของเรา

	 ในส่วนแรก	ผมขอชวนเพือ่นสมาชกิมองย้อนกลบั

ไปเมื่อครั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการกระทรวง

ศกึษาธิการ	(สอ.ศธ.)	จดัตัง้ข้ึนในปี	๒๕๒๐	มสีมาชกิเพยีง	

๖๕๖	 คน	 ผ่านมา	 ๔๒	 ปี	 วันนี้สหกรณ์เรามีสินทรัพย ์

รวม	๑๔,๑๑๙,๒๗๓,๐๔๑.๒๘	บาท	 สมาชิกจ�านวนกว่า	

๑๖,๒๙๑	คน	(ข้อมลู	ณ	วนัท่ี	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๑)	นบัว่า 

เราพัฒนามาไกลมาก	เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง	

	 ผมดีใจ	 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการด�าริให้มีสหกรณ์

ของเราข้ึน	 สหกรณ์มีความหลากหลายเเต่	 สอ.ศธ.	 มอง

ในเเง่ของการออมทรัพย์	และน�าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใช้ในการบริหารในตอนเเรกท่ีเร่ิมท�าใหม่ๆ	 นับว่าเป็น

สิ่งที่ดี	ท�าให้ข้าราชการผู้น้อย	ผู้ใหญ่	 เกิดความตระหนัก

ว่าในชีวิตของมนุษย์เราจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างฐานะ

ไว้เพื่อมีเงินมีทองใช้จ่ายยามขัดสน

 วันนี้...กับ สอ.ศธ. 
	 ผมขอเร่ิมจากประเด็นแรก	สหกรณ์ออมทรัพย์มี

บทบาทและความส�าคัญอย่างไร

	 สอ.ศธ.	 ถือเป็นสถาบันการเงินท่ีมีความส�าคัญ

อย่างมากต่อสมาชิกและครอบครัว	 เป็นทั้งแหล่งออมเงิน

และแหล่งให้กู้ยืมเงิน	รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	ตาม

ความเหมาะสม	และด้วยจดุมุง่หมายของสหกรณ์	คอื	ช่วย

สมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดีอย่างพอเพียง	หนี้สินลดลง	มี

สวสัดกิารท่ีด	ีและอยู่ในสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมคีณุภาพ

	 ผมมองว่า...การจัดตั้งให้มี	 สอ.ศธ.	 นับเป็นบุญ

ของสมาชกิโดยเฉพาะข้าราชการผูน้้อยได้มชีวีิตและความ

เป็นอยูด่ข้ึีน	มสีวสัดกิารทีด่	ีโดยการออมเงินบางส่วนของ

เงินรายได้ฝากไว้กับสหกรณ์	 เมื่อเกิดขัดสนก็สามารถ 

กู้ยืมไปใช้แก้ปัญหานั้นได้โดยเสียดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์

ในอัตราต�่าและรับเงินเฉลี่ยคืนในวันประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีของทุกๆ	ปี

	 น่าชื่นชม	 สอ.ศธ.	 กับการพัฒนาท่ีจากเร่ิมแรก 

ไม่ฟู่ฟ่าเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง	 ด้วย 

การบริหารจัดการที่ดี	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	จน

ได้รับความเชื่อมั่นและความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิก	

หน่วยงาน	องค์กรและสังคมภายนอก	กอปรกบัการพฒันา

นวตักรรมใหม่ๆ	ระบบสารสนเทศ	และเทคโนโลยเีพือ่การ

ส่ือสารการประชาสัมพนัธ์	โดยปัจจุบันสมาชกิสามารถเข้า

ถึงสหกรณ์	ติดต่อใช้บริการได้สะดวก	รวดเร็ว	รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ท่ีถูกต้องตรงกัน 

ทันเหตุการณ์	นั่นหมายถึง	สอ.ศธ.	มีการเปิดเผยข้อมูลที่	

“โปร่งใส”

 “ความคาดหวัง” ที่ต้องการให้เกิด... 
	 ท่านสายหยุด	 นิ่งคิด	 ก่อนเปรยกับเราด้วยสีหน้า

และน�้าเสียงราบเรียบสื่อให้รู้ถึงความกังวลบางอย่าง	ว่า

	 มีส่ิงหนึ่ง...ท่ีผมอยากให้เกิดข้ึนในอนาคต...

มากกว่าที่เป็นอยู่ปกติ

	 ด้วยปัญหาของสังคมเราขณะนี้เป็นสังคมแห่ง 

การสร้างกเิลสท่ีอ�านวยความสะดวกการเป็นหนี้ในรูปแบบ

ต่างๆ	ให้คนใช้เงินได้ทกุเวลา	ซึง่เราไม่สามารถท�าอะไรได้

	 จะมีวิธีไหน...ท่ีจะช่วยส่ือสารให้มวลสมาชิกของ

เราตระหนักในเรื่องของการออมและการใช้เงินอย่างมี

เหตุผล	 ไม่หลงเคลิ้มไปกับการโฆษณาในโซเชียลมีเดียที่

เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากขึ้นๆ	ทุกวัน

	 ผมว่า...บทบาทของ	 สอ.ศธ.	 โดยคณะกรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 ควรต้องสร้างภูมิคุ้มกันโดยการให้

ความรู้	 สร้างความเข้าใจผ่านช่องทางส่ือแบบใดก็ได้ที่

เหมาะสมเพื่อให้สมาชิกของเราเกิดความตระหนักใน 

“การออม...ออมอย่างไร”	 	 ในการ	“ใช้เงิน...ใช้แค่ไหน”  

ท่ีไม่ให้เดือดร้อนต่อตนเองเเละครอบครัวในภายหลัง 

รวมถึงความตระหนกัในด้านความพอเพยีงรู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจ

ให้สมาชกิคดิเองตดัสินใจเอง	เพราะหากเกดิความพอเพยีง

และพอใจก็จะเกิดความสุขในชีวิต	 เช่น	 คนอื่นไปเท่ียว 

ต่างประเทศ	แต่เราคิดว่าเราพอใจที่จะพักผ่อนอยู่บ้านกับ

ครอบครัวส้ินเปลืองน้อยกว่า	 ก็มีความสุขเหมือนกัน	

เป็นต้น
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	 ดังนั้น	 “ความพอใจ”	 ก็จะสร้างตระหนักให้เกิด	

“ความพอเพียง”	รวมถึง	“การยับยั้งชั่งใจ”	ด้วย

	 เรื่องนี้	ผมเห็นว่าส�าคัญและจ�าเป็นมาก	เพื่อไม่ให้

สมาชกิใช้เงินเกนิตวัจนเกดิความเดอืดร้อนแก่ตวัเองและ

ครอบครัว	แล้วกลบัมาให้ความส�าคญัและเหน็ความจ�าเป็น

ของ	 “การออม”	 จึงขอฝากไว้ให้เป็นหนึ่งในสาระหลัก 

ของการท�าประชาสัมพนัธ์ให้ความรูส้ร้างความตระหนกัแก่

สมาชิกเเละเกิดอานิสงส์จากมวลสมาชิกไปสู่ครอบครัว

เเละญาติมิตรต่อไป

 “การออม” ของท่านเป็นแบบไหนคะ... 
 ท่านสายหยดุเผยวถิกีารออมส่วนตวัให้ทีมงานเรา

ฟังด้วยน�้าเสียงดังฟังชัดแววตาเปี่ยมด้วยความสุขและ

ความภาคภูมิใจ

	 “ผมเป็นครอบครัวชาวสวนย่านบางน�้าผึ้ง	 อ�าเภอ

พระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ไม่ร�่ารวยต้องใช้เงิน 

ให้เหมาะสมกับรายได้ที่เรามี	 ข้าราชการผู้น้อยอย่างเรา

ตอนนัน้ต้องตระหนกั	การออมของผม	อย่างเช่น	เงิน	๑๐๐	

บาท	 ฝากกับสหกรณ์ผมจะท�าเป็นลืมไม่ไปยุ่งเกี่ยว	 เรา 

จะได้ไม่ต้องถอนออกมา	

	 ผมบอกเลยว่า	นีค่อื	นสัิยของการออม	เมือ่ท�าซ�า้ๆ	

ก็จะกลายเป็นนิสัย	 จนกระท่ังทุกวันนี้ผมไม่เคยขัดสนใน

เรื่องเงินทองเเละไม่เคยยืมเงินใคร

 ประการที่หนึ่ง...ออมเเล้วท�าเป็นลืมไป

 ประการที่สอง...เมื่อเกิดความตระหนักเเล้ว	 เกิด

เป็นนิสัยแล้ว	 อยู่ท่ีเราจะใช้ชีวิตอย่างไร	ฟุ่มเฟือยหรือไม่	

“ฟุ่มเฟือย”	 คือ	 การใช้เงินเกินรายได้	 ในชีวิตของผมจะ

ไม่มกีารใช้เงินเกนิเศษหนึง่ส่วนส่ี	หรือไม่เกินเศษหนึง่ส่วน

สามของเงินเดือน	ถ้าเหลือก็จะสะสมไว้จะไม่ใช้เกิน

	 และนี่คือ...การรู้จักออมเเละรู้จักใช้ของผม”	

 ในฐานะ “สมาชิก” ฝากถึงเพื่อนสมาชิก
	 มสีองอย่างทีผ่มในฐานะ	“สมาชกิ”	ฝากถึงเพือ่นๆ	

สมาชิก

 ประการท่ีหนึ่ง...อยากให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจ 

เป้าหมายและบทบาทของ	สอ.ศธ.	ว่า	การแสวงหารายได้

ของสหกรณ์ต่างจากธนาคารพาณิชย์	 ธนาคารพาณิชย์มุ่ง

แสวงผลก�าไรสูงสุดให้กิจการ	 ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์มุ่ง

ถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกเป็นหลัก	 แสวงหารายได้จาก

การขยายเงินลงทุนในตราสารทุน	 ตลอดจนผลก�าไรจาก

การด�าเนนิงานต่างๆ	ของสหกรณ์ท่ีส่งผลดต่ีอสมาชิก	ท้ังนี้

สหกรณ์จะพิจารณาเเหล่งหารายได้ที่ปลอดภัยเพื่อน�า 

รายได้นั้นมาให้สมาชิกกู้ยืมเเละเเบ่งปันผล	 รวมถึงจัด

สวัสดิการต่างๆ	ให้เเก่สมาชิก

 ประการที่สอง...กับค�าถาม	ทําไม...สอ.ศธ.ให้

ปันผลน้อยกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่ง	 เรื่องนี้ 

เพือ่นสมาชกิต้องเข้าใจว่าเเต่ละสหกรณ์บริหารงานต่างกนั	

พวกเราสมาชิกต้องเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันว่า	 สอ.ศธ. 

ไม่ได้ท�าเพื่อสหกรณ์เเต่ท�าเพื่อมวลสมาชิกเป็นหลัก 

ผลเสียอาจจะเกิดข้ึนกับสมาชิกได้	 หาก	 สอ.ศธ.	 มุ่งแต่

หาเเหล่งลงทุนท่ีได้รับผลตอบแทนสูงขณะท่ีมีความเส่ียง

สูงเช่นกัน	

 “ความเชื่อมั่น” ต่อ สอ.ศธ. 
		 ส�าหรับเรื่อง	 “ความเชื่อมั่น”	 ใน	 สอ.ศธ.	 เงนิ 

ส่วนใหญ่ของผม	๙๕%	ฝากที่	สอ.ศธ.	มากกว่าเงินฝาก

ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ	 เพราะผมเชื่อมั่นและศรัทธาต่อ

ระบบการบริหารจดัการ	ฐานะความมัน่คงและความโปร่งใส

ในการด�าเนินการของประธานกรรมการ	 คณะกรรมการ

ด�าเนินงาน	ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ท่ีปรึกษา	 ผู้จัดการ	 และ 

เจ้าหน้าที่	ในการบริหารกิจการสหกรณ์ของเรา

	 นอกจากนี้	 ผมก็พิจารณาถึงความเป็นมาของ

สหกรณ์ว่าเคยมปีระวตัด่ิางพร้อยหรือไม่อย่างไร	ท่ีส�าคญั...	

ผู้จัดการ	 กรรมการ	 และเจ้าหน้าที่ไม่หวอืหวา	คือ	 รับฟัง

สมาชิก	และอยู่ในต�าเเหน่งได้ยาวนาน	นั่นหมายถึง	ความ

มั่นคง	 สมาชิกให้ความไว้วางใจ	 ทุกองค์กรหากผู้จัดการ		

กรรมการ	และเจ้าหน้าที่	เป็นที่ยอมรับ	ความไว้เนื้อเชื่อใจ

ก็จะเกิดขึ้นและน�าสู่ความยั่งยืน

	 ดังนัน้	ส่ิงส�าคญัท่ี	สอ.ศธ.	ต้องค�านงึถึงให้มาก	คอื	

การส่ือสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกเห็นความส�าคัญ 

ของการออมผ่านระบบสหกรณ์	 และสร้างความไว้วางใจ

สหกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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	 และท้ายสุดของการพูดคุยกับวิทยากรพิเศษของ

เราในวันนี้	 เป็นเร่ืองของสุขภาพ	 แม้เป็นคนละเรื่องกับ

หัวข้อเร่ืองที่น�าเสนอมา	 แต่สาร	 สอ.ศธ.	 มองเห็นถึง

ประโยชน์ท่ีสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านจะได้รับและน�าไป

เป็นแนวปฏิบัติ	

 “เคล็ดลับ” ทาํให้อายยุนื แข็งแรง มคีวามสขุ
	 ท่านสายหยุด	บอกเราว่า

	 เร่ืองสุขภาพ	ผมไม่มีเคล็ดลับอะไร	 แต่ส่ิงหนึ่งที่

ผมถือเป็นข้อเตือนใจ	ตลอดมา	คือ	ตั้งแต่สมัยที่ผมเรียน

หนังสือที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 วิชาพลศึกษา	

บอกว่า	“จิตใจที่สดใส จะอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

 “ร่างกายทีส่มบรูณ์” เกิดจากอะไร...
	 เริ่มจาก	ออกกําลังกาย	 โดยบังเอิญตั้งเเต่เด็กๆ	

ผมเป็นลูกศิษย์วัด	เริ่มเข้าเรียนหนังสอืชั้นประถมศึกษาที่

โรงเรียนวดับางน�า้ผึง้ใน	จบเล้วเจ้าอาวาสส่งไปเรียนต่อชัน้

มัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนวัดทรงธรรม	 อ�าเภอพระประแดง	

ระยะทางจาก	 ต�าบลบางน�้าผึ้ง	 ถึง	 อ�าเภอพระประแดง	

ประมาณ	๕-๖	กิโลเมตร	สมัยก่อนไม่มีถนนหนทางมีเเต่

สวนกว่าจะถึงพระประเเดงเดินย้อนไปย้อนมาถึง	๖	คลอง	

เดนิทกุวนั	เดนิประมาณชัว่โมงคร่ึง	นีค่อื	การออกก�าลงักาย 

ด้วยการเดิน	ขากลับจากโรงเรียนก็จะแวะเตะตะกร้อก่อน

ครึ่งชั่วโมงที่วัดป่าเกด	นี่ก็เป็นการออกก�าลังกายซึ่งกลาย

เป็นนิสัยของผมอย่างหนึ่ง	 เเละเมื่อได้ทุนไปเรียนท่ี

ประเทศองักฤษ	ก็จะเดนิ	คร้ันช่วงวยัท�างานเข้ารับราชการ

สังกดักระทรวงศึกษาธิการ	ผมกย็งัออกก�าลงักายด้วยการ

เดิน	เมื่อเดินช่วงเช้าหรือช่วงสายแล้ว	ตอนเย็นผมไม่ต้อง

ออกก�าลงักาย	ส่วนกฬีาหลกัผมเล่นกฬีาปิงปอง	เเบดมนิตัน	

เทนนิส	แล้วผมได้อ่านหนังสือเรื่องสุขภาพ	ผมเคยเข้าใจ

ว่าคนอายุ	๓๐	ปี	สุขภาพเริ่มเสื่อม	เซลล์ท�างานช้าลง	ผม

เลยเลิกเล่นกีฬาตอนอายุ	 ๕๑	 ปี	 เล่นปิงปองก็ต้องเต้น 

เล่นเเบดก็ต้องเต้น	ผมเลยเดิน	วิ่ง	แทน	แต่เมื่ออายุมาก

การวิ่งท�าให้กระดูกเส่ือมเร็วจะลดปีละห้านาที	 ผมเลิกวิ่ง

ตอนอายุ	๗๐	ปี	นี่คือวิถีการปฏิบัติ	เราต้องหาความรู้เเล้ว

เอามาปรับตัวปรับใช้ให้เข้ากับตัวเรา	

 อาหาร	เราต้องดูแล	ปลา	ผัก	ผลไม้	ถามว่า...	จะ

กินอะไรก่อน	ผมกินผลไม้ก่อน	 ไม่กินหลังอาหาร	ผลไม้

สองสามอย่างต่อมื้อ	อย่างเเอปเปิ้ล	สับปะรด	ฝรั่ง	เพื่อจะ

กินข้าวน้อยลง

 อากาศ	 ผมคิดว่าอยู ่ ในสถานท่ีอากาศบริสุทธ์ิ	

อากาศท่ีมีการถ่ายเท	 เช่น	 ในสวนสาธารณะตอนเช้าๆ 

การเคลื่อนไหวการออกก�าลังกายต้องอยู่ท่ีโล่งๆ	ฟิตเนส

ผมไม่เคยเข้า	 ในห้องฟิตเนสเปิดแอร์คนมีเหงื่อไคลท�าให้

อากาศเสียหมุนเวียนอยู่ในนั้น	ผมชอบเดินอยู่ในที่โล่ง

 อารมณ์	ผมอ่านหนงัสือได้รับความรูว่้า	การหวัเราะ

หนึ่งคร้ังเปรียบเสมือนพายเรือไปร้อยเมตร	 เร่ืองซีเรียส

ท�าให้ไม่ซีเรียส	 อย่าท�าเร่ืองเล็กเป็นเร่ืองใหญ่	 เร่ืองใหญ่

ท�าให้เป็นเรื่องเล็ก

 อาหารจําเป็น	หมายถึง	“อาหารเสริม”	กรณีหนึ่ง

ท่ีพบและผมกว็ิเคราะห์	ผมไปหาหมอกระดกูเอก็ซเรย์เข่า

เพราะเดินมาก	อาย	ุ๙๐	ปี	เเต่ผลสภาพเข่าเป็นของคนอาย	ุ

๗๐	ปี	หมออายุรกรรมแนะให้กินยาแคลเซียม	๑,๐๐๐	ซีซี	

ซึ่งผมเริ่มกินแล้วตั้งแต่อายุ	๖๐	ปี

 ออกจากบ้าน	 ผมชอบเดินออกไปตลาด	 ได้ไป 

เจอและพูดคุยกับพ่อค้าเเม่ค้า	 ไปอุดหนุน	ผมไม่ค่อยเข้า

ซุปเปอร์มาเก็ต	 ถือว่าการอุดหนุนชาวบ้านเป็น	 “การให้” 

อย่างหนึง่	พ่อค้าเเม่ค้าออกจากบ้านมาขายของได้ก�าไรสัก

ร้อยสองร้อยบาท	ท�าให้ชีวิตของเขาดีข้ึน	นี่คือ	 “การให้” 

เท่ากับได้ท�าบุญมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจ

	 นี่คือหลัก	“อ.”	ที่ผมปฏิบัติจนเป็นนิสัยตลอดมา

ถึงทุกวันนี้	อายุกว่า	๙๐	ปี	ผมยังมี	“จิตใจที่สดใส ที่อยู่ใน

ร่างกายที่สมบูรณ์” 

	 ท้ังมุมมอง	 และ	 วถิีชีวิตของท่านวิทยากรผู้ทรง

เกียรติ	 ศาสตราจารย์	 ดร.สายหยุด	 จ�าปาทอง	 ในฐานะ

สมาชกิ	สอ.ศธ.	ส่ือความได้ชดั	เฉยีบ	คม	ระคนความน่ารัก 

และอบอุน่	ตรงนีผู้เ้ขยีนเชือ่ว่า...หากเพือ่นสมาชกิได้อ่าน

และพจิารณาน�าไปถือปฏบัิตท้ัิงเรื่องของการออม	เร่ืองของ

สุขภาพ	รวมถึงมุมมองต่างๆ	จะส่งผลดีให้ทั้งองค์กรและ

มวลสมาชิกเราอย่างแน่นอน	 ในนามของคณะกรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 สอ.ศธ.	 ต้องกราบขอบพระคุณท่าน

วิทยากร	ศาสตราจารย์	ดร.สายหยดุ	จ�าปาทอง	เป็นอย่างสูง	

ท่ีให้เกียรติเป็นวิทยากรสร้างคุณค่าให้	 สาร	 สอ.ศธ. 

ในครั้งนี้
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	 พระราชด�าริและพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อให้เกิดการอนุรักษ์	

ส่งเสริม	สร้างสรรค์และสืบทอดศิลปะการช่างฝีมือโบราณ

ของไทยแขนงต่างๆ	พระราชสมญัญา	“อคัราภริกัษศิลปิน”	

มีความหมายว่า	 ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ	

ด้วยพระปรีชาสามารถในงานประณีตศลิป์ไทยแขนงต่างๆ	

และทรงตระหนกัในคณุค่า	ทรงทุ่มเทตรากตร�าพระวรกาย	

พระก�าลงัพระราชหฤทัย	และพระราชทรัพย์	ศลิปะการช่าง

บางแขนงใกล้จะไม่มีผู้สืบทอดก็ทรงฟื้นฟูให้กลับเจริญ

รุ่งเรืองข้ึนอีก	 ด้วยสายพระเนตรกว้างไกลและเปี่ยมด้วย

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

อัคราภิรักษศิลปน

 “อัคราภิรักษศิลปิน” คือ พระราชสมัญญาที่รัฐบาลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่
สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมือ่วนัที ่๒๑ สิงหาคม พุทธศกัราช 
๒๕๕๕ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ
เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดงานศิลปกรรมของชาติไทย

“ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่า คนไทยมี

สายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่า 

จะเป็นชาวไร่ ชาวนา หรือมีอาชีพใด อยู่

สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อน

และฉับไวต ่อการรับศิลปะทุกชนิด 

ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู ้ 

และฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถ

ออกมาให้เห็นได้”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานแก่คณะบุคคล

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๒

บุญเตือน  ศรีวรพจน์

สัปคับถมทอง ผลงานช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา
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	 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชด�าริ

จะทรงพฒันาความเป็นอยูข่องราษฎรมาตัง้แต่พุทธศกัราช	

๒๕๑๓	ดงัปรากฏในค�าน�าของท่านผูห้ญิงมนสันติย์		วณิกกลุ	

ราชเลขานกุารในพระองค์	ในหนงัสือฉากจ�าหลกัไม้ต�านาน

เพชรรัตน์	ของสถาบันสิริกิติ์	ความตอนหนึ่งว่า

 “เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๓ ได้เกิดนํ้าท่วมใหญ่ขึ้น

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็ฯ ไปทรง

เยี่ยมราษฎร ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะ

ข้าวในนาล่ม ขณะนั้นแม้จะทรงนําของใช้และอาหารไป

พระราชทานพอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนกต็าม แต่ภาพ

ความทุกข์ยากของราษฎรยังคงติดอยู่ในพระราชหฤทัย 

ทาํให้ทรงครุ่นคิดว่า จะมหีนทางใดทีจ่ะพระราชทานความ

ช่วยเหลือเขาได้ในระยะยาว ให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่ได้

ด้วยตวัของเขาเอง นีค่อืจดุเริม่แรกของโครงการศลิปาชพี 

ทรงเริ่มด้วยการนําคณะข้าราชบริพารออกไปสนับสนุนให้

ชาวบ้านทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยทรงช่วยรับซ้ือไว้ และได้

ทรงปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด ต่อมาในปีพุทธศักราช 

๒๕๑๙ จึงได้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้น โดย

ทรงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้สนับสนุน

งานฝีมืออีกหลายแขนง ...ฯลฯ... ได้จัดตั้งศูนย์ฝึก 

ศลิปาชพีขึ้นหลายแห่งโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กองศิลปาชีพ 

สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ที่มีสถาบันสิริกิติ์รวบรวม

งานหัตถกรรมแขนงต่างๆ จากท่ัวประเทศไว้ประมาณ 

๒๓ ชนดิ มผู้ีรบัการฝึกทีม่าจากครอบครวัทีป่ระสบปัญหา

ความเดือดร้อน เช่น ไม่มีที่ทํากิน ที่ทํากินน้อย ครอบครัว

ท่ีมี ลูกมาก ครอบครัวท่ีประสบภัยธรรมชาติต ่างๆ 

เป็นต้น...” 

	 โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา	 เป็นศูนย์กลางการ

ฝึกหัดอบรมสืบทอดงานช่างหัตถศิลป์ท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของงานศิลปกรรมไทย	พระราชทานโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้

ในถ่ินทุรกันดารรวมถึงผู้พิการ	 ให้มีความรู้ความสามารถ

สร้างงานประณีตศลิป์ชัน้สูง	จนอาจเรียกได้ว่า	“ช่างหลวง” 

หรือ	 “ช่างแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”	 ได้แก่	 ช่างถมทอง 

ช่างเคร่ืองเงินเคร่ืองทอง	 ช่างคร�่า	 ช่างลงยาสี	 ช่างปักผ้า	

ช่างแกะสลักไม้	ช่างเขียนลาย	ช่างทอผ้า	ฯลฯ

บานพระแกลจําหลักไม้
ภาพป่าหิมวันต์
สลักลายซ้อนชั้น
ตามแบบโบราณ ๓ ชั้น
เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา
เคล้าหมู่จตุบท ทวิบาท
ผลงานช่างศิลปาชีพ
สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา

	 ช่างศิลปาชีพสวนจิตรลดา	 สร้างสรรค์ผลงาน

ศลิปกรรมอนัทรงคณุค่ายิ่งและมกีารน�าผลงานมาจดัแสดง	

“ศิลป ์แผ ่นดิน”	 ให ้ชาวไทยและชาวโลกได ้ชื่นชม 

อัจฉริยลักษณ์ของฝีมือช่างไทยในโอกาสมหามงคลถึง 

๖	ครั้ง	ณ	พระที่นั่งอนันตสมาคม	พระราชวังดุสิต

ภาพนางปักผ้า เป็นการปักซอยแบบไทยโบราณ ปักด้วยไหมน้อย

ปีที่ ๔๒  ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๖๒

7



หนี้อุปกร
ณ์

คืออะไร?
พีระวิทย์  กล�่าค�า

	 หนีท้ั้งสามกลุม่นีจ้ะเป็นหนีอ้ปุกรณ์ภายหลงัจากที่

ลูกหนี้ได้ก่อหนี้ประธานมาก่อนแล้ว	 ก็จะมาท�าสัญญาอีก

ชัน้หนึง่	ตัวอย่างเช่น	ลกูหนีกู้ย้มืเงินจากเจ้าหนี้ไป	ส่ิงแรก

ท่ีจะเกิดข้ึนก็คือ	 “สัญญากู้ยืม”	 เป็นสัญญาประธาน	
เป็นสัญญาแรกที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้กับ

เจ้าหนี้	 กล่าวคือ	 เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิบังคับเรียกให้ลูกหนี้

ต้องช�าระหนี้ได้โดยพลัน	 และลูกหนี้ก็ต้องช�าระหนี้ตาม

สัญญานั้น	 ความส�าคัญของสัญญาประธานมีความส�าคัญ

มากเพราะว่าหากสัญญาประธานเป็นโมฆะ	ไม่มีผลบังคับ

ได้ทางกฎหมาย	ย่อมส่งผลให้หนีอ้ปุกรณ์นัน้เป็นโมฆะไป

ได้ด้วยเช่นกัน	 แต่ก็มีบางกรณีท่ีหนี้ประธานไม่สามารถ

บังคับให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้	 แต่หนี้อุปกรณ์มิได้หลุดพ้น 

การบังคับช�าระหนี้นั้น	 ท้ังนี้	 กรณีดังกล่าวมีแง่มุมตาม 

ค�าพิพากษาในแต่ละกรณี	 ท่ีผู ้เขียนจะน�ามาเล่าสู่ท่าน

สมาชิกในโอกาสต่อไป

	 วันนี้ผู้เขียนจะขอเล่าโดยสรุปหลักการส�าคัญของ

หนี้อุปกรณ์แต่ละกลุ่มดังนี้

 หลังจากที่ท่านสมาชิกได้รับทราบ

เก่ียวกับ “หนี้” มาพอสมควรแล้ว วันน้ี 

ผู้เขียนขอนําคําว่า “หนี้อุปกรณ์” มา

เล่าแจ้งแถลงไขให้ท่านทั้งหลายได้ปวด

เศียรเวียนเกล้ากันอีกคํารบหนึ่ง

 คําว่า “หนี้อุปกรณ์” น้ันไซร้ 

หลายท่านอาจทําหน้างุนงงว่า มันคืออะไร

กันหว่า ก็ขอนําเรียนว่ามันคือหน้ีน่ันแหละ

ครับ แต่เป็นหน้ีที่เกิดข้ึนมาภายหลังจากมี

หน้ีประธานมาก่อนแล้ว และลูกหน้ีได้จัดทํา

หนี้อุปกรณ์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งหนี้อุปกรณ์

ก็จะได้แก่

 ๑. หนี้จ�ำน�ำ
 ๒. หนี้จ�ำนอง
 ๓. หนี้ค�้ำประกัน
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 ๑. หนี้จ�าน�า	 หลักการส�าคัญของหนี้จ�าน�าก็คือ
มาตรา	 ๗๔๗	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

วางหลักไว้ว่า

  “การจํานํานั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคล คนหนึ่ง

เรียกว่า ผู้จํานาํ ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ ส่ิงหนึง่ให้แก่บุคคล

อีกคนหนึง่เรียกว่าผู้รับจาํนาํเพือ่เป็นประกนัการชาํระหนี”้

	 	 ดงันัน้	หนีจ้�าน�าต้องมกีารน�าเอาสังหาริมทรัพย์	

(ทรัพย์ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้)	 เท่านั้นไปส่งมอบไว้ให ้

แก่บุคคลอื่น	โดยมีเงื่อนไขว่าเป็นการประกันการช�าระหนี้

จะเป็นของตนเองหรือของบุคคลอื่นก็ตามสามารถน�า

ทรัพย์ไปจ�าน�าไว้เป็นประกันได้เช่นกัน

 ๒. หนี้จ�านอง	 หลักการส�าคัญของหนี้จ�านอง 
กค็อื	มาตรา	๗๐๒	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ได้วางหลักไว้ว่า

  “การจํานอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า 

“ผู้จํานอง” นําเอาอสังหาริมทรัพย์ของตนไปตราไว้กับ

บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจํานอง” เพื่อเป็นหลัก

ประกันในการชําระหนี้ ท้ังนี้ โดยผู้จํานองไม่ต้องส่งมอบ

ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจํานอง”

	 	 กล่าวคือ	 หนี้จ�านองก็คือการน�าเอาอสังหา- 

ริมทรัพย์ไปตรา	 ก็คือการจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคน

หนึ่ง	 เพื่อให้เจ้าหนี้สามารถมั่นใจได้ว่าหนี้นั้นจะได้รับการ

ช�าระคนือย่างแน่นอน	ในปัจจบุนันีน้อกจากอสังหาริมทรัพย์

ท่ีสามารถน�ามาจดจ�านองได้	 ก็ยังมีสังหาริมทรัพย์พิเศษ	

และรถยนต์	ซึ่งจะขอน�ามากล่าวในครั้งต่อไป

 ๓. หนี้ค�้ าประกัน 	 หลักการส�าคัญของหนี ้
ค�้าประกันก็คือมาตรา	 ๖๘๐	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ได้วางหลักไว้ว่า	

  “การคํ้าประกัน คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง

เรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน” ได้เข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้และให้

สัญญาว่าจะชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ยอมชําระ

หนี้นั้น”

	 	 หนี้ค�้าประกันจึงเป็นบทสรุปของหนี้อุปกรณ์ที่

จะบ่งบอกถึงความผกูพนัระหว่างลกูหนี	้เจ้าหนี	้และบุคคล

ภายนอกท่ีได้เข้ามายนิยอมผกูพนัตนเองในการให้สัญญา

ต่อเจ้าหนีว่้า	หากลกูหนี้ไม่ยอมช�าระหนีแ้ล้ว	ผูค้�า้ประกนัจะ 

เป็นผูรั้บช�าระหนีท้ั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญาให้แก่เจ้าหนี้ 

จนส้ิน	ซึง่ก่อให้เกดิผลทีเ่จ้าหนีย้อมให้ลกูหนีท้�าสัญญาได้	

ซึง่หนีท่ี้ค�า้ประกนันัน้จะเป็นหนี้ใดนัน้กส็ามารถค�า้ประกนั

ได้ท้ังส้ิน	 เช่น	 หนี้เงินกู้	 หนี้ค่าสินค้า	 หนี้ค่าจ้างก่อสร้าง 

ขอเพียงว่าต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์และมีอยู่จริงเท่านั้น

	 วนันีข้อน�าเสนอไว้เพยีงเบ้ืองต้น	ส่วนรายละเอยีด

และแง่มมุต่าง	ๆ 	ของหนีอ้ปุกรณ์แต่ละกลุม่จะขอน�าเสนอ

ในครั้งต่อไปนะครับ

      สวัสดี

ปีที่ ๔๒  ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๖๒
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วัดไชยวัฒนาราม  / Wat Chaiwatnaram

มรดกโลกภาพสะท้อนอดีตมรดกโลกภาพสะท้อนอดีต

 เมื่อปี พ.ศ. ๒478  กรมศิลปากรประกาศขึ้น

ทะเบียนโบราณสถานหลายแห่งในเกาะรอบเมือง

พระนครศรีอยธุยาเป็นโบราณสถานสาํคญัของชาต ิรวม 

69 แห่ง

 ต่อมาในสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  จึง

ได้เริ่มโครงการบรูณะพระทีน่ั่ง และวดัต่างๆ โดยมกีรม

ศิลปากรเป็นผู้ดูแล

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มโีครงการช่ือ โครงการสาํรวจ

ขุดแต่งและบูรณะปรับปรุงโบราณสถาน โดยมีความ

พยายามทีจ่ะประสานงานร่วมมอืกับองค์กรต่างๆ ในอนั 

ที่จะอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไว้

 ในทีสุ่ด พ.ศ. ๒๕๑9 ได้มกีารปรบัปรงุโครงสร้าง

ของงานช้ินใหม่ แล้วจดัทาํโครงการอทุยานประวตัศิาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยาข้ึน และเริ่มทําการบูรณะปรับปรุง

โบราณสถานเป็นต้นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒0 ในการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๕ 

ปี พ.ศ. ๒๕34 ณ เมืองคาร์เธจ ประเทศตูนิเชีย 

นครประวัติศาสตร์พระครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเมือง

ประวัติศาสตร์สุโขทัย  และเมืองบริวาร (อุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร)  

และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

วิสุทธิ์  แก้วมณี

อุทยานประวัติศาสตร 
พระนครศรีอยุธยา

 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
เป็นอทุยานประวตัศิาสตร์ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ได้รบัการพิจารณาเป็นมรดกโลกเมือ่วนัที ่๑3 ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕34 ในนาม นครประวัติศาสตร์พระนคร 

ศรีอยุธยา

 ประวัติ
 ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช  ทรงสถาปนากรงุรตันโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานี  

ได้มีการรื้ออิฐจากสถาปัตยกรรมในกรุงศรีอยุธยาเพ่ือ

ไปก่อสร้างกรุงเทพมหานคร  ทําให้โบราณสถานต่างๆ  

ถูกทําลายและทิ้งร้างไป ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อนุรักษ์และฟื ้นฟู

โบราณสถานในกรุงศรีอยุธยาข้ึนอีกครั้ง ในสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  โปรดเกล้าฯ 

ให้พระยาโบราณราชธานินทร์  ข้าหลวงมณฑลกรุงเก่า

ทําการขุดแต่งโบราณสถาน และปรับปรุงสภาพใน

พระราชวังโบราณ
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 ขอบเขตของอุทยานประวัติศาสตร์
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามี

ขอบเขตพ้ืนที่ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องกําหนด

เขตที่ดินโบราณสถาน รวมพ้ืนที่ทั้งส้ินราว 3,000 ไร่ 

โดยได้มกีารกําหนดเขตทีด่นิโบราณสถานครัง้แรกในปี  

พ.ศ. ๒๕๑9  รวมพื้นที่ประมาณ ๑,8๑0 ไร่ โดยในเขต

ทีด่นิโบราณสถานดงักล่าว มโีบราณสถานทีสํ่าคญั ดงัน้ี

   ๑. พระราชวังโบราณ

   ๒. วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

   3. วัดมหาธาตุ

   4. วัดราชบูรณะ

   ๕. วัดพระราม

   6. วิหารพระมงคลบพิตร

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕40  กรมศิลปากรได้ประกาศ

กําหนดเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยาเพ่ิม

เติม ซึ่งครอบคลุมเกาะเมืองอยุธยาและพื้นที่รอบนอก

เกาะเมืองทุกด้านที่ปรากฎหลักฐานด้านประวัติศาสตร์

โบราณคดี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือทําการอนุรักษ์และ

พัฒนาให ้เหมาะสมกับการที่นครประวัติศาสตร ์

พระนครศรีอยธุยาได้รบัยกย่องให้เป็นมรดกโลก ซ่ึงใน

เขตที่ดินเพิ่มเติมนี้มีโบราณสถานที่สําคัญ อาทิ

   ๑. พระราชวัง

   ๒. วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

   3. วัดโลกยสุธาราม

   4. วัดธรรมิกราช

   ๕. วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

   6. วัดสวนหลวงสบสวรรค์

   7. กําแพงและป้อมปราการกรุงเก่า

   8. วัดไชยวัฒนาราม

   9. วัดพุทไธศวรรย์

     ๑0. วัดหน้าพระเมรุ

     ๑๑. วัดใหญ่ชัยมงคล

     ๑๒. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

     ๑3. วัดพนัญเชิง

     ๑4. วัดกุฎีดาว

     ๑๕. วัดดุสิดาราม

     ๑6. วัดภูเขาทอง

     ๑7. วัดพระยาแมน

     ๑8. หมู่บ้านโปรตุเกส

     ๑9. หมู่บ้านฮอลันดา

     ๒0. หมู่บ้านญี่ปุ่น

     ๒๑. เพนียดคล้องช้าง

     ๒๒. โบสถ์นักบุญยอแซฟ

 ทั้งน้ี เขตที่ดินโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลก คือเขตที่ดินในส่วนก่อนมีประกาศเขตที่ดิน

โบราณสถานพระนครศรีอยุธยาเพ่ิมเติมในปี พ.ศ.

๒๕40 เท่านั้น เนื่องจากไม่ได้มีการเสนอขอขยายเขต

ที่ดินตามประกาศกําหนดเขตที่ดินโบราณเพ่ิมเติมให้

เป็นมรดกโลก

	 “เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกเป็น	มรดกโลก”
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้จด

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกภายใต้ช่ือ  

“นครประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยาและเมอืงบริวาร”  

ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 

ครั้งที่ ๑๕  เมื่อป ีพ.ศ. ๒๕34 ที่เมอืงคาร์เทจ  ประเทศ

ตูนิเซีย  ด้วยข้อกําหนดและหลักเกณฑ์พิจารณาให้เป็น

มรดกโลก

 เป็นส่ิงที่ ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม 

หรืออารยธรรมที่ปรากฎให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่

สาบสูญไปแล้ว

ที่มาแห่งสาระนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือเผยแพร่เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ยศพล  เวณุโกเศศ

	 สวสัดคีรับ	พ่ีน้องมวลมติรสมาชกิสหกรณ์ฯ	ท่ีเคารพรัก	เข้าสู่ช่วงฤดฝูนกนั
แล้วนะครับ	ฤดูร้อนเปรี้ยงของปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	ได้ผ่านไป	ฤดูฝนมาพร้อมกับความ
ชุม่ชืน้ที่ให้ความสดชืน่คลายร้อนดต่ีอใจกบัใครหลายคน	แต่ความชืน้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ก็สามารถท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาส�าหรับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ฯ	และคนใน
ครอบครัวของท่านได้	ดังนัน้	การดแูลสุขภาพให้ดีในช่วงหน้าฝนจึงเป็นเร่ืองท่ีส�าคญั
และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยเป็นดีที่สุด
 กลุ่มโรคติดต่อยอดฮิตในฤดูฝน
	 จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	แจ้งประกาศเตือน	๕	
กลุ่มโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝนทุกปี	ได้แก่
	 ๑.	 กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจ	 ได้แก่	 โรคไข้หวัดใหญ่	 หวัด	
หลอดลมอักเสบ	ปอดอักเสบ
	 ๒.	กลุม่โรคตดิต่อของระบบทางเดนิอาหาร	ได้แก่	โรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั	
อาหารเป็นพิษ	ไทฟอยด์	บิด	เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ	และบี
	 ๓.	 กลุ่มโรคติดต่อท่ีเกิดจากยุง	 ได้แก่	 ไข้เลือดออก	 ไข้สมองอักเสบเจอี 
โรคมาลาเรีย
	 ๔.	 กลุ่มโรคติดต่อเชื้อผ่านทางบาดแผล	หรือเยื่อบุผิวหนัง	 ได้แก่	 โรคไข้ 
ฉี่หนู	หรือแลปโตสไปโรซิส
	 ๕.	กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบ	หรือโรคตาแดง
 การดูแลสุขภาพในฤดูฝน
	 1.	ดื่มน�้าสะอาดอย่างน้อยวันละ	1.5	ลิตร
	 	 ในแต่ละวันเราควรด่ืมน�้าสะอาดให้เพียงพออย่างน้อยวันละ	 ๑.๕	 ลิตร	
ควรเป็นน�้าอุณหภูมิห้อง	 หรือน�้าอุ่น	 เพื่อให้รักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ 
ท่ีด	ีควบคมุระดบัอณุหภมูขิองร่างกายให้ปกต	ิน�า้ช่วยเพิ่ม		การไหลเวียนโลหติ	ท�าให้
เซลล์ต่างๆ	 ในร่างกายไม่ขาดน�้า	 และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ผิวหนังเพื่อลดโอกาสที่
เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกาย	อีกทั้งการดื่มน�้าอย่างเพียงพอ	ไม่เป็นหวัดได้ง่ายอีกด้วย
	 2.		ออกก�าลังกายเป็นประจ�า
	 	 ออกก�าลงักายเป็นประจ�าอย่างน้อยวนัละ	๓๐	นาที	สัปดาห์ละ	๓-๔	คร้ัง	
เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูให้ระบบต่างๆ	 ในร่างกายท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันโรค	ร่างกายที่แข็งแรง	ย่อมห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
	 3.		รับประทานอาหารที่มีประโยชน์	และอาหารที่ปรุงสุกใหม่
	 	 	 	 ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักและผลไม้สดที่
อดุมไปด้วยวติามนิและเกลอืแร่	สารแอนตีอ้อกซแิตนท์	ท�าให้เซลล์ต่างๆ	ในร่างกาย
แข็งแรง	และยบัยัง้การเกดิโรคได้	อาหารทีม่ฤีทธ์ิร้อนเพือ่เพิ่มความอบอุน่ให้ร่างกาย	
เช่น	ขิง	ข่า	กระเทียม	พริกไทย	ดอกดีปลี	ตะไคร้	นอกจากนี้	ควรรับประทานอาหาร
ที่ปรุงสุกใหม่ๆ	ถูกสุขลักษณะ	 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพที่ก่อให้เกิด						
โรคในระบบทางเดินอาหารท่ีล�าไส้	 ท�าให้มีอาการท้องเสีย	 มีไข้	 ปวดบิดในท้อง 
รวมท้ังป้องกันการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดเอและบี	 ซ่ึงสามารถติดต่อได้จาก
อาหารท่ีมกีารปนเป้ือนเช้ือไวรัสด้วยเช่นกนั	เวลารับประทานอาหารร่วมกบัผูอ้ืน่ควร
ใช้ช้อนกลางทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดต่อของโรค
	 4.	ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆ	เป็นประจ�า
	 			ในวนัท่ีฝนตก	อากาศเยน็	ความชืน้สูง	ควรเลอืกดืม่ชาสมนุไพรอุน่ๆ	เป็น
ประจ�าเพือ่ให้ความอบุอุน่แก่ร่างกาย	ต้านการอกัเสบ	แก้หวดั	แก้เจบ็คอ	ป้องกนัการ

ติดเชื้อโรคได้	 เช่น	 ชาดอกคาโมมายล์	 ชาเขียว	 ชาตะไคร้หอม	 ชาน�้าขิง
มะนาว	
	 5.		พกหมวก	ร่ม	เส้ือกนัฝนด้วยเสมอและรักษาร่างกายให้แห้งเสมอ
	 	 อย่าลมืพกพาหมวก	ร่ม	และเส้ือกันฝนเพ่ือไม่ให้ร่างกายเปียกฝน	
จะสามารถลดการอับชื้นและการสะสมเชื้อราอันเป็นสาเหตุของการไม่สบาย
ตวัและน�าไปสู่การเป็นหวดั	หรือไข้หวดัใหญ่ได้	นอกจากนีแ้นะน�าให้เลอืกสวม
ใส่เสือ้ผ้าเนื้อบางเบา	สามารถระบายอากาศได้ดี	เนื้อผ้าไม่หนาจนเกินไปและ
ไม่บางมากจนเกนิไปเพราะหากเปียกฝนจะท�าให้แห้งง่าย	เพือ่ให้ร่างกายอบอุน่
เสมอ	มภีมูต้ิานทานได้ด	ีลดความเส่ียงในการเป็นโรคต่างๆ	เช่น	โรคปอดบวม	
โรคทางผิวหนัง	อย่างไรก็ดี	หลังจากเปียกฝนมาใหม่ๆ	ควรรีบเปลี่ยนเสื้อผ้า
ที่เปียกชื้นออกทันที	เช็ดผมให้แห้งเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น
	 6.	ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ชื้นและมีน�้าท่วมขัง
	 	 ในพื้นท่ีท่ีชื้นแฉะและมีน�้าท่วมขังนับว่าเป็นจุดก่อตัวของเชื้อ
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเลปโตสไปโรซิส	หรือโรคฉี่หนู	ซึ่งอาจมีอันตรายถึง
ชีวิตได้	 เชื้อแบคทีเรียวิบริโอ	 (Vibrio)	 และแอโรโมเนส	 (Aeromonas)											
ซึง่ก่อให้เกดิการตดิเชือ้ท่ีเป็นตุม่น�า้บวมแดง	ท้ังนี	้หากผวิหนงัมบีาดแผลเปิด	
แผลถลอก	หรือมีรอยขีดข่วน	ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่น�้าท่วมขังอย่าง
เดด็ขาด	หรือหากหลกีเลีย่งไม่ได้ควรสวมอปุกรณ์ป้องกนั	เช่น	รองเท้าบู๊ทยาง	
ถุงมือยาง
	 7.	ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
	 			เพราะในช่วงฤดูฝนมีหลายโรคที่ยุงเป็นพาหะออกระบาด	เช่น	ไข้
เลอืดออกมยีงุลายเป็นพาหะน�าโรค	ไข้สมองอกัเสบเจอ	ี(Japanese	Enceph-
alitis)	ซึง่มยีงุร�าคาญเป็นพาหะน�าโรค	โรคมาลาเรียท่ีมยีงุก้นปล่องเป็นพาหะ
น�าโรค	โรคเหล่านีอ้าจรุนแรงเป็นอนัตรายถึงชวีิตได้	ดงันัน้	ทางทีด่ท่ีีสุดจึงควร
ป้องกันไม่ให้ยุงกัดได้ด้วยการทายา	หรือโลชั่นกันยุง	นอนกางมุ้ง	หลีกเลี่ยง
การอยู่ในสถานท่ีอับชื้น	 มืด	 เพราะยุงชอบ	ก�าจัดแหล่งน�้าขังในบ้านให้หมด	
เพราะเป็นที่ฟักตัวชั้นดีของยุงชนิดต่างๆ	ได้นั่นเอง
	 8.	ใช้น�้ามันยูคาลิปตัส
	 			เมื่อคัดจมูก	หรือหายใจไม่สะดวก	ควรใช้น�้ามันยูคาลิปตัส	(Eu-
calyptus	 Essential	Oil)	 เพราะในน�้ามันยูคาลิปตัสมีคุณสมบัติช่วยระบบ
ทางเดินหายใจดีขึ้น	ลดเสมหะ	ลดสารพิษและจุลินทรีย์อันเป็นสาเหตุการก่อ
ให้เกิดโรคในร่างกายได้	 จึงมีฤทธิ์ในการรักษาและการป้องกันโรคนั่นเอง	 วิธี
ใช้ส�าหรับแก้อาการหวัดให้หยดน�้ามันยูคาลิปตัสลงก้านไม้หอมปรับอากาศ
เพื่อสูดดมในห้องนอน
	 แค่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ฯ	 และคนในครอบครัว	 หมั่นดูแลสุขภาพ
เป็นประจ�าและสม�า่เสมอ	ไม่ว่าจะฤดฝูน	หรือฤดไูหนๆ	รับรองว่า	จะมสุีขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง	 ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากวนใจอย่างแน่นอน	 หากจะเพิ่ม 
ทางเลือกดูแลสุขภาพด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไว้ก่อนก็จะดีไม่น้อย 
โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดส่ีสายพันธุ์ซ่ึงจะระบาดมากข้ึนใน
ช่วงฤดูฝน	ทั้งนี้	นอกจากเรื่องสุขภาพแล้ว	โปรดระมัดระวังอุบัติเหตุจากการ
ใช้รถใช้ถนนในช่วงหน้าฝนนะครับ
	 	 	 	 	 ด้วยรักและห่วงใย

ดแูลสุขภาพ
ชว่งฤดฝูน

อ้างอิง  : http://www.honestdocs.co/๙-ways-healthy-rainy-season
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 เรื่องที่ ๒ สมาชิกท่ีก�าลังจะมีอายุครบ	 ๖๐	 ปีบริบูรณ์	 ซึ่ง 

ไม่เคยได้รับสวัสดิการภักดีต่อองค์กรมาก่อน	 สามารถยื่นขอรับ

สวัสดิการนี้ได้ภายใน	๑	ปี	นับจากวันที่มีอายุครบ	๖๐	ปีบริบูรณ์	โดย

จะได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์	 ดังนี้	 ส�าหรับสมาชิกท่ีมีอาย ุ

การเป็นสมาชิก	ตั้งแต่	๑๐	ปีขึ้นไป	ได้รับเงินสวัสดิการ	๕,๐๐๐	บาท	

ต้ังแต่	 ๑๕	 ปีข้ึนไป	 ได้รับเงินสวัสดิการ	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 และตั้งแต่ 

๒๐	ปีข้ึนไป	 ได้รับเงินสวัสดิการ	 ๑๕,๐๐๐	บาท	 โดยจะโอนเงินเข้า 

สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มสีส้ม

 เรื่องที่ 3	สอ.ศธ.	ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการรักษ์สขุภาพ	

เรื่อง	“สมาธิบําบัด SKT 7 ทางเลือกใหม่ไร้โรค”	เพือ่ส่งเสริมให้สมาชกิ

ของสหกรณ์ได้เข้าใจวถิีการด�าเนินชีวิตเปลี่ยนไปเนื่องจากสภาพ

แวดล้อมท่ีไม่สมดุลและมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมขาดความ

สนใจและละเลยต่อการดูแลสุขภาพ	 โดย	 รศ.ดร.สมพร	 กันทรดุษฎี	

อดีตอาจารย์ประจ�าวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 คณะ

สาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในวันเสาร์ท่ี	 ๒๖	 ตุลาคม	

๒๕๖๒	 เวลา	 ๐๘.๓๐	 -	 ๑๖.๐๐	น.	ณ	หอประชุมคุรุสภา	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ใดๆ	ทั้งสิ้น	ตั้งแต่บัดนี้	ถึงวันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๖๒	โดยจะพิจารณา

เรียงตามล�าดบัการสมคัร	จ�านวน	๒๐๐	คนเท่านัน้	สามารถดรูายละเอยีด 

ในเว็บไซด์เพิ่มเติมได้ที่	www.moecoop.com

 เรื่องที ่4	สอ.ศธ.	ได้ท�าการเปลีย่นวนัตดัยอดรายการเรียกเกบ็

เงินช�าระหนีข้องสหกรณ์	จากเดมิทุกวนัที	่๕	ของเดอืนเป็นทุกส้ินเดอืน	

และงดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจ�าเดือน	 (ใบเสร็จสีเขียว)	ส่งให้กับ

สมาชิกตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 เมื่อวันที่	 ๙	

กมุภาพนัธ์	๒๕๖๒	ท่ีได้อนมุตัยิกเลกิการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	โดยการ

ท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์แทน	 ซึ่งสมาชิกสามารถ

พิมพ์ใบเสร็จได้จากเว็บไซด์	 www.moecoop.com	 เริ่มตั้งแต่เดือน

กันยายน	๒๕๖๒	เป็นต้นไป

	 ท้ายนี้	 ผมเชื่อว่าทุกคนควรจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หลักไว้

อย่างน้อย	๑	บัญชี	 เพื่อรับเงินเดือนในแต่ละเดือน	ซึ่งนั่นก็นับว่าเป็น

วิธีทีด่	ีแต่บางคร้ังกอ็าจจะไม่ด	ีเพราะการมบัีญชอีอมทรัพย์เดยีวท�าให้

สามารถเข้าไปถอนหรือกดเงินจากบัญชีนั้นเมื่อไหร่ก็ได้	ผลที่ออกมา

คอืในบัญชมีเีงินเท่าไหร่กอ็าจจะใช้หมดเกลีย้ง	สุดท้ายสุขภาพการเงิน

ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง	ดังนั้น	การมี	๒	บัญชี	ส�าหรับเงินเดือน	๑	

บัญชี	 และเงินออมส�ารอง	 นี่เป็นอีกหนึ่ง	 เทคนิคการออมเงินท่ีได้ผล	

เงินเดอืนเข้าเมือ่ไหร่กรี็บท�าการดงึไปฝากไว้อกีบัญช	ีและยิ่งเป็นบัญชี

ฝากออมทรัพย์พิเศษ	หรือเงินฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์ด้วยแล้ว	 ก็จะ

ยิ่งช่วยให้การออมเงินส�าเร็จได้แน่นอน	 สะสมเป็นเงินก้อนไว้ใช้จ่าย 

ยามฉุกเฉิน	 แต่หากเดือดร้อนจริงๆ	 ไม่รู้จะท�าอย่างไรดีก็ขอให้นึกถึง 

	 			สหกรณ์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ

	 	 										ขอให้ทุกท่านโชคดี

                

                  

              นายเอนก  ศรีสําราญรุ่งเรือง

ผู้จัดการ

พบสมาชกิ

ผู้จัดการ

พบสมาชกิ

สวัสดีสมาชิกทุกท่าน...

 พบกันอีกเช่นเคย ในสาร	 สอ.ศธ.	 ฉบับเดือน

พฤษภาคม-สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 ส�าหรับปี	 ๒๕๖๒	 คณะกรรมการ 

ด�าเนินการ	 ชุดท่ี	 ๓๙	 ต่างให้ความส�าคัญและพิจารณารายละเอียด 

ความเป็นไปได้บนพืน้ฐานของความถกูต้องโปร่งใสอย่างถ่ีถ้วนในการ

บริหารการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

จ�ากดั	และพยายามหาผลตอบแทนในสภาพเศรษฐกจิของโลกท่ีมคีวาม

ผันผวนในทุกด้านท่ีเหมาะสม	ผมขอเสนอให้สมาชิกได้เห็นถึงความ

ส�าคญัของเงินออม	ซึง่ถอืเป็นปัจจยัทีจ่ะท�าให้เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ใน

อนาคตส�าเร็จและเป็นจริงขึ้นมา	 เช่น	 ก�าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมี

บ้านเป็นของตนเองในอนาคต	 นอกจากนี้เงนิออมยังช่วยแก้ปัญหา

ความเดอืดร้อนทางการเงินท่ีอาจเกดิข้ึนอย่างไม่คาดคดิอกีด้วย	ดงันัน้

ทุกคนจึงควรมกีารออมอย่างสม�า่เสมอ	ดงันัน้แล้ว	หากอยากมเีงินเกบ็

ไว้ใช้ในอนาคตก็ควรเริ่มลงมือท�าได้แล้ว	 อย่ามัวรอ	 อาจจะเริ่มออม 

ทีละนิด	 และค่อยๆ	 เพิ่มวิธีสร้างรายได้จากเงินออมนั้นให้งอกเงยข้ึน

มากยิ่งกว่าเดิม	 เพราะจะสามารถช่วยให้เรามีเงินใช้ในอนาคตท่ีเรา 

แก่ตัวหรือไม่มีแรงท�างาน	 และพยายามเคลียร์หนี้สินต่างๆ	 ให้หมด 

แล้วเราจะได้มีเงินเก็บมากกว่าเดิม	 ออมเงินทุกเดือนและน�าไปฝาก

บัญชปีระจ�าและไม่ต้องถอนเลยเดด็ขาด	ท�าให้เป็นนสัิย	และหากบ้านใด	

มลีกูมหีลานกค็วรฝึกให้เดก็นัน้รูจ้กัออมเงินตัง้แต่เดก็	เดก็จะได้ซมึซบั

และเห็นค่าของเงิน	 พอโตข้ึนเด็กจะได้รู้จักวิธีใช้เงินและเห็นคุณค่า 

ของเงินว่ากว่าจะได้มาต้องแลกและอดออมมากแค่ไหน	ส�าหรับข่าวสาร

ที่ผมอยากจะให้ทุกท่านรับทราบเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 เรื่องที่ ๑	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ	จ�ากดั	ขอขอบคณุสมาชกิทกุท่านทีเ่ข้า

ร่วมฟังเทศน์และร่วมท�าบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาต	ิเวสสันดรชาดก	

โดย	สมเดจ็พระมหารชัมงคลมนุ	ีวดัไตรมติรวิทยารามวรวิหาร	เมตตา

มาเป็นองค์ประธานในพิธี	 ซึ่งสมาคมจะได้น�าเงินรายได้หลังหักค่าใช้

จ่ายสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เป็น

ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้	และใช้ในกิจการสมาคม	เมื่อวัน

ที่	๙	กันยายน	๒๕๖๒	ณ	หอประชุมคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ
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๒๒	ก.ค.	๖๒		•		สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ		สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒๕	ก.ค.	๖๒		•		สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๒๖	ก.ค.	๖๒		•		สอ.ศธ.	น�าบุคลากร	๖	หน่วยงาน	ร่วมพิธีวางพานพุ่มและเปิดกรวยดอกไม้	พิธีถวายพระพรชัยมงคล
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และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงเฉลิมพระเกียรติ		ณ		บริเวณหน้าอาคารสมานฉันท์		กรุงเทพมหานคร


