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สวััสดีีสมาชิิก สอ.ศธ. ที่เ่� คารพทุุกท่่าน
สาร สอ.ศธ. ฉบัับนี้้� คณะกรรมการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์
สอ.ศธ. ได้้จััดทำ�ำ ขึ้้�นเป็็ นปีี ที่่� ๔๒ ฉบัับที่่� ๓ ซึ่่�งในฉบัับนี้้� ยััง
คงไว้้ซึ่่�งคอลััมน์ที่์ ่สำ� ำ�คััญไว้้อย่่างครบถ้้วน ได้้แก่่ อััครศิิลปิิน
แบบอย่่างผลงานของพระบาทสมเด็็ จ พระปรมิิ น ทรมหา
ภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร คอลััมน์์มุุมมอง
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ สอ.ศธ. ซึ่่�งฉบัับนี้้�เป็็ นการสััมภาษณ์์
ผู้้บริ
� ิหารระดัับสููง (Exclutive Interview) ของท่่าน ดร.พนม
พงษ์์ไ พบูู ลย์์ อดีี ต ปลัั ด กระทรวงศึึกษาธิิ ก าร นอกจากนี้้�
ยัังมีี คอลััมน์อื่์ �่นๆ ที่่�น่่าสนใจ เช่่น สิ่่�งละอัันพัันละน้้อยกัับ
มนุุษย์์เงิินเดืือน มรดกโลกภาพสะท้้อนอดีีต ในเล่่มนี้้�จะ
เชิิญชวนสมาชิิกไปไหว้้พระนอนจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
ตลอดจนการดููแลสุุขภาพฤดููหนาว เป็็ นต้้น
และในโอกาสในช่่วงฉบัับที่่� ๓ นี้้� มีีวัันสำำ�คััญต่่างๆ
มากมาย ได้้แก่่ วัันชาติิและวัันพ่่อแห่่งชาติิ วัันคริิสต์์มาส
วัั น ปีี ใหม่่ คณะกรรมการฝ่่ ายประชาสัั ม พัั น ธ์์ข อเชิิ ญ ชวน
ทุุกท่่านร่่วมเฉลิิมฉลองในวัันสำำ�คััญเหล่่านี้้�และขออำำ�นวยพร
มายัังทุุกท่่านจงประสบแต่่ความสุุข ความเจริิญทุุกประการ
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กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กััด (สอ.ศธ.)
สิ่่�งละอัันพัันละน้้อยกัับมนุุษย์์เงิินเดืือน
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ประธานกรรมการ

สหกรณ์์ อ อมทรัั พ ย์์ ข้้ า ราชการ
กระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก าร จำำ �กัั ด
ปีี ๒๕๖๒ นัับว่่าเป็นอีีกปีีหนึ่่�งที่่� สหกรณ์์ออมทรััพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กััด ประสบความสำำ�เร็็จ
เป็นอย่่างยิ่่�งในด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิินและการลงทุุน  โดยมีีอััตราการเติิบโตและผลประกอบการ
ที่่�น่่าพอใจ นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจแล้้ว  ในด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชน  สหกรณ์์ฯ
ดำำ�เนิินงานในด้้านต่่างๆ ให้้เกิิดประโยชน์์โดยรวม ต่่อเยาวชน สัังคม ศาสนา วััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม โดย
ในปีีที่่�ผ่่านมา สหกรณ์์ฯ ได้้นำำ�ทีีมคณะผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� จััดโครงการ/กิิจกรรมต่่างๆ ให้้กัับสมาชิิกอย่่างทั่่�วถึึง
ไม่่ ว่ ่ า จะเป็นโครงการฝึึ ก อาชีี พ เพื่่� อ เสริิ ม รายได้้ ใ ห้้ กั ั บ สมาชิิก เรื่่ � อ ง เทคนิิคจำำ � หน่่ า ยสิินค้้ า ทางสื่่� อออน ไลน์์ ,
โครงการรัักษ์์สุุขภาพสมาธิิบำำ�บััด SKT7, โครงการสหกรณ์์สััญจรพบผู้้�บริิหารและสมาชิิก, โครงการส่่งเสริิมศาสนา
ศิิลปวััฒนธรรม ไหว้้พระ ณ จัังหวััดปทุุมธานีี, โครงการรวมพลคนโสดและรวมพลคนรัักสหกรณ์์ทััศนศึึกษาศิิลป
วััฒนธรรมไทย ณ เลเจนด์์สยาม พััทยา จัังหวััดชลบุุรีี, และมอบทุุนการศึึกษา ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ เป็นต้้น
ท้้ า ยที่ ่ � สุ ุ ดนี้้� ในนามของประธานกรรมการสหกรณ์์ ออ มทรัั พ ย์์ ข้ ้ า ราชการกระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก าร จำำ �กั ั ด
ผมใคร่่ขอขอบคุุณ  กรรมการ ที่่�ปรึึกษา ผู้้�จััดการ เจ้้าหน้้าที่่� ตลอดจนสมาชิิกทุุกท่่าน  ที่่� ให้้การสนัับสนุุนอย่่างดีียิ่่�ง
แก่่สหกรณ์์ฯ เสมอมา และที่่�สำำ�คััญผมต้้องขอขอบคุุณผู้้�บริิหาร และเจ้้าหน้้าที่่�ของสหกรณ์์ฯ ที่่�มุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเท  แรงกาย
แรงใจ ก้้าวเดิินไปข้้างหน้้าตามพัันธกิิจและแผนการดำำ�เนิินงานของสหกรณ์์ฯ ทั้้�งนี้้� ความสำำ�เร็็จทั้้�งหมดทั้้�งมวลที่่�
สหกรณ์์ฯ ได้้รัับในปีี ๒๕๖๒ นั้้�น ล้้วนแต่่เป็นผลมาจากการทุ่่�มเททำำ�งานหนัักของทั้้�งผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่� ตลอดจน
การสนัับสนุุนที่่�ดีีจากสมาชิิกที่่�เข้้าร่่วมทุุกโครงการ ขอให้้ทุุกท่่านเชื่่�อมั่่�นว่่าสหกรณ์์ฯ จะยัังคงมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเทในการ
ดำำ�เนิินงาน ตามหลัักจริิยธรรมและธรรมาภิิบาลภายใต้้แนวทางการกำำ�กับั ดููแลสหกรณ์์ให้้เจริิญก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่างมั่่�นคง
และเนื่่�องในอภิิลัักขิิตสมััยขึ้้�นปีีใหม่่ ๒๕๖๓ ขออำำ�นาจคุุณพระศรีีรััตนตรััย  และสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ทั้้�งหลาย  โปรดดลบัันดาล
ให้้ทุุกท่่าน จงประสบแต่่ความสุุข ความสำำ�เร็็จ ในสิ่่�งอัันพึึงปรารถนา ตลอดไป

		
(นายจรููญ  ชููลาภ)
ประธานกรรมการ สอ.ศธ. ชุุดที่่� ๓๙
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จารึึกแผ่่นทองคำำ�พระราชสมััญญา “อััครศิิลปิิน”

อัครศิลปน
บุญเตือน  ศรีวรพจน์

“

พระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร ทรงมีีพระอััจฉริิยภาพในศิิลปศาสตร์์
หลายสาขา ทรงสร้้างสรรค์์ศิิลปกรรมเป็นแบบอย่่างให้้แก่่
ศิิลปิินและประชาชนได้้ดำำ�เนิินตามเบื้้�องพระยุุคลบาท 
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานแนวทางปฏิิบััติิแก่่
ศิิลปิินผู้้�สร้้างสรรค์์งานศิิลปะว่่า

ความเป็นศิิลปิิน หมายถึึง ความสามารถตามธรรมชาติิที่่�จะเห็็นความงาม และคิิดถึึงความงาม
เมื่่อ� เกิิดความคิิด แล้้วก็็ต้อ้ งอาศััยวิิชาความรู้้ห� รืือเทคนิิค เช่่น วิิชาช่่าง เป็นต้้น จึึงแสดงออกมาเป็นจิิตรกรรม
ประติิมากรรม หรืือศิิลปกรรมในลัักษณะอื่่�นๆ ได้้
		การสร้้างงานศิิลปะทุุกประเภท นอกจากจะต้้องใช้้ความฝึึกหัดั จััดเจนในทางปฏิิบัติั ิ ประกอบกัับ
วิิธีีการที่่�ดีีอย่่างเหมาะสมแล้้ว ศิิลปิินจำำ�ต้้องมีีความจริิงใจและบริิสุุทธิ์์� ใจในงานที่่�ทำำ�ด้้วย จึึงจะได้้ผลงานที่่�
มีีค่่าควรแก่่การยอมรัับนับถืื
ั อ เพราะความจริิงใจที่่มีี� อยู่่�อย่่างสมบููรณ์์มั่่น� คงนั้้�นเป็นเหตุุสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่ทำ� �ำ ให้้สามารถ
นำำ�เอาคุุณลัักษณะพิิเศษภายในตััวออกมาแสดงให้้ปรากฏได้้โดยเด่่นชััด เมื่่�อบรรดาศิิลปิินสร้้างสรรค์์งาน
ของตนด้้วยความบริิสุุทธิ์์� ใจแล้้ว ผลงานทั้้�งหมดก็็จะประกอบกัันเป็นนิิมิิตหมายอัันงดงาม
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พระอััจฉริิยภาพด้้านศิิลปะของพระบาทสมเด็็จ
พระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
เป็นที่่�ประจัักษ์์ของประชาชนทุุกชาติิทุุกภาษา ทั้้�งด้้าน
จิิตรกรรม ประติิมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรีี นาฏศิิลป์์
และวรรณศิิลป์์ ทรงสร้้างสรรค์์งานศิิลปกรรมสาขาต่่างๆ
ด้้วยพระปรีีชาสามารถอัันยากที่่�จะหาผู้้�เสมอเหมืือน  เช่่น
จิิตรกรรม   หลัังจากเสด็็จขึ้้�นครองราชสมบััติิ
แล้้ว ทรงงานจิิตรกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องระหว่่างพุุทธศัักราช
๒๕๐๒ -๒๕๑๐ มีีทั้้�งภาพเหมืือนของบุุคคลที่่� ใกล้้ชิิด
เบื้้อ� งพระยุุคลบาท ภาพทิิวทััศน์์ ภาพหุ่่�นนิ่่ง� ภาพจิินตนาการ
เชิิงความคิิด และงานออกแบบนิิเทศศิิลป์์

นอกจากจะทรงเป็นนัักดนตรีีที่่�มีีฝีีมืือยอดเยี่่�ยม
แล้้ว ยัังทรงเป็นนัักแต่่งเพลงที่่�ทรงพระปรีีชาสามารถยิ่่�ง
อีีกด้้วย เริ่่�มทรงพระราชนิิพนธ์์เพลงตั้้�งแต่่ยัังดำำ�รงพระยศ
เป็นสมเด็็ จ พระอนุุ ช าธิิ ร าช ตั้้� ง แต่่ ต้ ้ น ปีี พุ ุ ทธศั ั ก ราช
๒๔๘๙ เพลงพระราชนิิพนธ์์เพลงแรกคืือ  “แสงเทีียน”
หลัังจากขึ้้�นครองราชสมบััติิแล้้ว  ได้้ทรงพระราชนิิพนธ์์
เพลงพระราชทานออกมาเผยแพร่่ โ ดยลำำ �ดั ั บ อีี ก เป็น
จำำ�นวนมากถึึง ๓๕ เพลง เช่่น  ใกล้้รุ่่�ง พรปีีใหม่่ ยิ้้�มสู้้� 
ชะตาชีีวิติ สายฝน ความฝันอัันสููงสุุด และแผ่่นดิินของเรา
เป็นต้้น
พระอััจฉริิยภาพด้้านการดนตรีีเป็นที่ป�่ ระจัักษ์์ของ
นานาอารยชาติิ  สถาบัันการดนตรีีและศิิลปะแห่่งกรุุง
เวีียนนา สาธารณรััฐออสเตรีีย ได้้น้อ้ มเกล้้าฯ ถวายตำำ�แหน่่ง
สมาชิิกกิิตติิมศัักดิ์์� ตั้้�งแต่่พุุทธศัักราช ๒๕๐๗

สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีีนาถ, พ.ศ. ๒๕๐๔,
สีีน้ำำ��มัันบนผ้้าใบ, ๗๔ x ๕๙.๕ ซม., ลงพระนามย่่อ ภอ 8-04

ดนตรีีและเพลงพระราชนิิพนธ์์ ทรงเริ่่�ม

ฝึึกฝนวิิชาการดนตรีีตั้้�งแต่่ยัังทรงพระเยาว์์ กระทั่่�งทรง
สามารถเล่่นเครื่่�องดนตรีีสากลได้้หลายอย่่าง เช่่น  เปีียโน 
กีีตาร์์ ฟลุุต ไวโอลิิน  เครื่่�องทองเหลืืองและเครื่่�องลม
ที่่�โปรดมากคืือ  แซกโซโฟน  คาริิเน็็ตและทรััมเป็ต ทรง
สามารถเล่่นดนตรีีแจ๊๊สได้้ทั้้�งแบบมีีโน้้ตและไม่่มีีโน้้ต

“อััครศิิลปิิน”  มีีความหมายว่่า ผู้้�มีีศิิลปะอััน

ล้ำำ��เลิิศ หรืือผู้้�เป็นใหญ่่ในศิิลปิิน  พระบาทสมเด็็จพระปรมิิ
นทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ทรง
เป็นเลิิศในศิิลปะหลายสาขา ทรงมีีพระมหากรุุณาธิิคุุณ
ใหญ่่หลวงต่่อศิิลปิินและวงการศิิลปะของประเทศไทย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการและวััฒนธรรมแห่่งชาติิได้้กราบ
บัั ง คมทููลขอพระราชทานพระบรมราชานุุ ญ าต ถวาย
พระราชสมััญญา “อััครศิิลปิิน” ทรงพระกรุุ
” ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้้ ค ณะกรรมการ
วััฒนธรรมแห่่งชาติิเข้้าเฝ้้าทููลละอองธุุลีีพระบาทเมื่่�อวัันที่่�
๒๔ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๒๙ ณ พระตำำ�หนัักจิิตรลดารโหฐาน 
พระราชวัังดุุสิิต

3

ม ง...
ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒

สหกรณ์์ออมทรััพย์์
ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ จำำ�กัดั
(สอ.ศธ.)
วิิมลรััตน์์  ต้้อยสำำ�ราญ

...ผมมองว่่ า สหกรณ์์
ออมทรััพย์์ จะ “มีีประโยชน์์
อย่่างยิ่่�ง” สำำ�หรัับสมาชิิกที่่�
รัักการออม” และจะ “เกิิด
ประโยชน์์สูงู สุุด” สำำ�หรัับผู้้�กู้้�
ที่่�ใช้้เงิินกู้้�อย่่างคุ้้�มค่่า แต่่จะ
“มีีโทษ” ต่่อผู้้�กู้้�ที่่�นำำ�ไปใ้้ช้้
อย่่างสุุรุ่่�ยสุุร่่าย...
...เงิินของผมก็็ฝากอยู่่�ที่่�นี่่�
เพราะปลอดภััย ให้้ดอกเบี้้�ย
ดีีกว่่าธนาคาร ฝากธนาคาร
ก็็ ไ ม่่ ไ ด้้ มี ี ผ ลประโยชน์์
ตอบแทนอะไร”
4

“ช่่วยออมช่่วยประหยััด
ด้้วยซื่่�อสััตย์์และโปร่่งใส
สามััคคีีมีีน้ำำ��ใจ ยึึดมั่่�นใน สอ.ศธ.”
จากมอทโท  (Motto) ความหมายในภาษาไทย 
หมายถึึง คติิพจน์์หรืือคำำ�ขวัญ
ั ที่่� สอ.ศธ สื่่�อถึึงความมุ่่�งมั่่�น 
ให้้องค์์กรเป็นศููนย์์รวมการเงิินและสมาชิิก เพื่่�อยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตให้้อยู่่�ดีีมีีสุุข  โดยการออม การช่่วยเหลืือ 
ซึ่่�งกัันและกััน ด้้วยความโปร่่งใสและเป็นธรรม
อัันหมายรวมถึงึ ประสิิทธิิภาพของ สอ.ศธ. คืือ การ
มุ่่�งสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขององค์์กร และประโยชน์์สููงสุุด
จากการดำำ � เนิินงานขององค์์ ก รต้้ อ งเกิิดแก่่ ส มาชิิกใน
รููปแบบต่่างๆ
หลัักสำำ�คััญ คืือ  สมาชิิกต้้องมีีความภาคภููมิิใจใน
การเป็นเจ้้าของและมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างประสิิทธิิภาพ
ให้้กัับ สอ.ศธ.
จากบทสรุุป ประสิิทธิิภาพและจุุดหมายปลายทาง
ของ สอ.ศธ. จะเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร...
สาร สอ.ศธ. ฉบัับนี้้� ได้้รัับเกีียรติิอย่่างสููงจากท่่าน
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ดร.พนม พงษ์์ไพบููลย์์ สมาชิิกเลขที่่�
๑๗๗๒๘ อดีีตปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ (พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒๕๔๔) และอดีีตประธานกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์
ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กััด มาสนทนาผ่่าน
บทสััมภาษณ์์นี้้�ค่่ะ

ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒

ประวััติิโดยสัังเขป

ภููมิิลำำ�เนาเดิิม ดร.พนม พงษ์์ ไพบููลย์์ เป็นชาว 
ต.ทุ่่�งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุุรีี เกิิดวัันที่�่ ๘ มิิถุุนายน 
๒๔๘๔ ณ วัันนี้้� อายุุก้้าวล่่วงกว่่า ๗๘ ปีี ท่่านเริ่่�มทำำ�งาน
เป็นครููสอนในโรงเรีี ยนป ระถมศึึ ก ษาตั้้� ง แต่่ ปี ี ๒๕๐๗ 
และก้้าวหน้้าขึ้้�นมาตามลำำ�ดัับ จากครููก็็มาเป็นนัักวิิจััย 
เป็นนัักวางแผนการศึึกษา เป็นอธิิบดีี เป็นเลขาธิิการ
เป็นรองปลััดกระทรวง จนมาเป็นผู้้�บริิหารการศึึกษาสููงสุุด
ของกระทรวงศึึกษาธิิการ คืือ ปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ
และเป็นปลััดกระทรวงคนเดีียวที่่� ได้้รัับโล่่เชิิดชููเกีียรติิ
ของ ป.ป.ช. เป็นผู้้�ประพฤติิปฏิิบััติิชอบด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต สมควรยกย่่องเป็นบุุคคลตััวอย่่าง เมื่่�อปีี ๒๕๔๔
ขณะเดีียวกันก็
ั ็ได้้รับั เชิิญให้้เป็นประธานกรรมการสหกรณ์์
ออมทรััพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กััด พ.ศ.
๒๕๔๐-๒๕๔๕ นอกจากนี้้� ในอดีีตท่่านยัังเป็นประธาน
กรรมการบริิ ห ารชมรมข้้ า ราชการและครููอาวุุ โ สของ
กระทรวงศึกึ ษาธิิการ เป็นกรรมการตรวจสอบภาคราชการฯ
เป็นประธานกรรมการมููลนิิธิิราชประชานุุเคราะห์์ และด้้วย
ประสบการณ์์ความรู้้�ความสามารถรอบด้้าน ท่่านยัังเป็น
นัักเขีียนหนัังสืือหลายเล่่ม อาทิิ  เล่่มหนึ่่�งที่่�คนในวงการ
ศึึกษาได้้อ่่านแล้้วต้้องระลึึกถึึงความเป็นตััวตนของท่่าน 
“การศึึกษาคืือยาหม้้อใหญ่่” ความตอนหนึ่่�งกล่่าวไว้้ ได้้
อย่่างคมความคิิด ว่่า “การศึึกษาก็็เหมืือนกัับยา ที่่�จะสร้้าง
ภููมิคุ้ิ �มกั
้ นั เพื่่�อป้้องกัันโรคต่่างๆ ได้้ แต่่ว่า่ มัันไม่่ได้้แก้้แบบ
ตรงๆ ไม่่ ใช่่ยาแผนปัจจุุบััน ปวดหััวก็็กิินยาแก้้ปวดหััว
แล้้ ว หายปวด ไม่่ ใ ช่่ แ บบนั้้� น แต่่ มั ั น เป็นเหมืื อ นกัั บ
ยาบำำ�รุุง ยาอายุุวััฒนะ ที่่�สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับตััวเรา”
ปัจจุุ บั ั นท่ ่ า นเป็นข้้ า ราชการบำำ �น าญ และเป็น
กรรมการบริิหารมููลนิิธิิ อนุุกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิของ
อีีกหลายหน่่วยงาน
จากภููมิิหลัังของท่่านวิิทยากรผู้้�ทรงเกีียรติิ  เพื่่�อน
สมาชิิกและผู้้�อ่า่ นทุุกท่่านคงคิิดและรู้�สึึ้ กไม่่ต่า่ งจากผู้้เ� ขีียน 
ว่่า สาร สอ.ศธ. ของเราโชคดีีที่่� ได้้รัับเกีียรติิจากอดีีต
ปลััดกระทรวง ผู้้�ประพฤติิปฏิิบััติิชอบด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตมาสนทนาผ่่านคอลััมน์์นี้้� “มอง..สหกรณ์์ออมทรััพย์์
ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กััด”
เช้้าวัันนั้้�น ณ  ชมรมข้้าราชการและครููอาวุุโสของ
กระทรวงศึึกษาธิิการ ผู้้�เขีียนพร้้อมทีีมงาน  สาร สอ.ศธ.
เข้้าพบท่่านวิิทยากรตามนััดหมาย  แว้้บแรกที่่�ผู้้�เขีียนใน
ฐานะเคยเป็นผู้้� ใต้้บัังคัับบััญชายัังคงสััมผััสได้้ถึึงความ

ขลัังของป้้ายชื่่�อและเจ้้าของป้้ายชื่่�อ อดีีตปลััดกระทรวง
ศึึกษาธิิการ ดร.พนม พงษ์์ ไพบููลย์์ ผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�
มัักปฏิิบััติิตนเป็นแบบอย่่างแสดงให้้เห็็นถึึงความทุ่่�มเท
และซื่่� อสั ั ต ย์์  ปฏิิ เ สธความเกีี ยจ คร้้ า น  และการทุุ จริ ิ ต
โดยเฉพาะในการปฏิิบััติิงาน
หลัังจากทีีมงาน  สาร สอ.ศธ. รายงานตััว  พร้้อม
แจ้้งวััตถุุประสงค์์เรีียบร้้อย  การสนทนาเริ่่�มดำำ�เนิินไปและ
เสร็็จสิ้้�นในช่่วงเวลาเพีียงกว่่าชั่่�วโมงเนื่่�องด้้วยท่่านติิด
ภารกิิจประชุุมต่่อ ณ ห้้องประชุุมแห่่งนี้้� ประเด็็นสนทนา
จึึ ง ค่่ อน ข้้ า งกระชัั บ แต่่ ส มบููรณ์์ ด้ ้ วยอ งค์์ ร วมของการ
สนทนา  
มุุมมองต่่อประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
ของ สอ.ศธ.

“ผมมองว่่า สอ.ศธ. ของเรา เป็นสหกรณ์์ตััวอย่่าง
ที่่�ดีีอาจเป็นเพราะมีีที่่� ไปที่่�มาดีี สอ.ศธ. ของเราตั้้�งขึ้้�นใน
ระดัับกระทรวงมีีผู้้�หลัักผู้้� ใหญ่่มาดููเเลตั้้�งเเต่่ต้้น สอ.ศธ.
ของเราดำำ�เนิินไปได้้ด้้วยเรีียบร้้อยไม่่มีีปัญหาอุุปสรรค
มากนััก คนที่่ทุ่่�� มเทให้้กัับ สอ.ศธ. อย่่างท่่านอาจารย์์สมาน
เเสงมะลิิ ผู้้�ก่่อตั้้�ง ท่่านเป็นบุุคคลตััวอย่่างและทุ่่�มเท
ให้้กัับงานของสหกรณ์์ของเรามาก ทั้้�งหมดนี้้�ทำำ�ให้้การ
สร้้างเจตนารมณ์์ของการดำำ�เนิินงานของ สอ.ศธ. เป็นไป
ได้้ด้้วยดีี สอ.ศธ. เป็นศููนย์์รวมของบรรดาข้้าราชการ
ทั้้�งหลายในเรื่่�องของกิิจการที่่�จะช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลซึ่่�งกััน
เเละกัันในกิิจการเกี่่�ยวกัับการเงิินการทอง ใครเดืือดร้้อน
ก็็จะช่่วยเหลืือกัันแทนที่่จ� ะไปพึ่่ง� คนข้้างนอก หรืืออย่่างน้้อย
ก็็เป็นเเหล่่งเบื้้�องต้้นที่่�เราจะดููเเลกัันเอง เจตนารมณ์์นี้้�จึึง
เป็นประโยชน์์อย่่างยิ่่ง� ต่่อมวลสมาชิิกเรา กอรปกัับมีีผู้้�ใหญ่่
คอยดููเเลทำำ�ให้้เป็นไปด้้วยความเรีียบร้้อยด้้วยดีี”
ความผููกพัั น : สอ.ศธ.

“ผมเข้้ามายุ่่�งเกี่่ยวกั
� บั สอ.ศธ. ตั้้�งเเต่่ผมได้้รัับเชิิญ
เป็นประธานกรรมการสหกรณ์์ อ อมทรัั พ ย์์ ข้้ าราชการ
กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กัดั เมื่่อ� ช่่วงปีี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕
เเละหลัังจากพ้้นหน้้าที่่�การเป็นประธานเเล้้วก็็ยัังติิดตาม
อยู่่�โดยตลอดอย่่างห่่างๆ ดีีใจที่่ค� นที่่ดำ� �ำ เนิินงานทุุกๆ คนที่่�
เข้้ามาตอนหลัังเขาตั้้�งใจทำำ�งานด้้วยดีีไม่่มีีปัญหาอุุปสรรค
อะไรที่่�สำำ�คััญเหมืือนกัับสหกรณ์์หลายๆ แห่่ง
เมื่่�อพููดถึึงสหกรณ์์เรามัักจะคิิดว่่าสหกรณ์์เป็น
เเหล่่งที่่�คนมากู้้�หนี้้�ยืืมสิิน เเละก็็มีีการทุุจริิตคดโกงกััน
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มากมาย แต่่ สอ.ศธ. ของเราไม่่มีีอย่่างนั้้�น พููดถึึงสมาชิิก
ของเรา ผมยัังชื่่�นชมว่่าเรามีีคนมาฝากเงิินกัับ สอ.ศธ. เรา
มากพอสมควร ข้้าราชการอาวุุโสที่่�มีีเงิินมีีทองเหลืือเขาก็็
ฝากเพราะเป็นเเหล่่งที่่�ช่วย
่ เหลืือเจืือจานสมาชิิกรุ่่�นน้้องๆ
ให้้อยู่่�กัันได้้ด้้วยดีี เราไม่่มีีปัญหาหนี้้สิ� นิ ที่่ทว
� งถามเก็็บไม่่ได้้
ก็็มีีเหมืือนกัันเเต่่มีีน้้อย
	ตรงนี้้�ผมคอยดููอยู่่�สหกรณ์์เราไม่่มีีการปล่่อยเงิิน
ให้้กู้้กั� นั จนกระทั่่ง� ส่่งหนี้้�ไม่่ไหว เราดููเเลด้้วยดีี เเละเงิินที่่เ� หลืือ
ก็็มีีผู้บ�้ ริิหารเขาบริิหารการเงิินการทองกัันได้้ ทำำ�ให้้ สอ.ศธ.
ของเรามีีรายได้้สููงขึ้้�นพอสมควร”
ใช้้ สอ.ศธ. อย่่างไร...ให้้เกิิดประโยชน์์

ผมฝากถึึงมวลสมาชิิกโดยเฉพาะสมาชิิกน้้องใหม่่
เพื่่� อ สร้้ า งความเข้้ า ใจเกี่่� ยวกั ั บ การใช้้ ส หกรณ์์ ใ ห้้ เ กิิด
ประโยชน์์
สหกรณ์์ ออ มทรัั พ ย์์ เ ป็นองค์์ ก รในรููปสถาบัั น
การเงิินที่่�จััดตั้้�งขึ้้�น โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักในการส่่งเสริิม
การออม และการให้้บริิการเงิินกู้้�แก่่สมาชิิกตามความ
จํําเป็น ส่่วนสวััสดิิการ การบริิการและกิิจกรรมด้้านอื่่�นๆ
สหกรณ์์แต่่ละแห่่ง อาจจััดเพิ่่�มขึ้้�นได้้ตามความเหมาะสม
เพื่่�อช่่วยเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นแก่่สมาชิิก
ถ้้าจะว่่าไปแล้้วสมาชิิกส่่วนใหญ่่รัับรู้้�แค่่ว่่าสหกรณ์์
เป็นแหล่่งเงิินกู้ที่�้ กู้�่ �ง่้ า่ ย ดอกเบี้้�ยแรกคิิดจะถููก แล้้วดอกเบี้้�ย
สุุทธิิยิ่่�งถููกมากอีีก เนื่่�องจากมีีเงิินเฉลี่่�ยคืืนที่่�ได้้รัับปลายปีี
ผมมองว่่า สหกรณ์์ออมทรััพย์์จะ “มีีประโยชน์์
อย่่างยิ่่�ง” สำำ�หรัับสมาชิิกที่่�รัักการออม และจะ “เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด” สำำ�หรัับผู้้�กู้้�ที่่� ใช้้เงิินกู้้�อย่่างคุ้้�มค่่า แต่่
จะ “มีีโทษ” ต่่อผู้้�กู้้�ที่่�นำำ�ไปใ้้ช้้อย่่างสุุรุ่่�ยสุุร่่าย...
เงิิ นขอ งผมก็็ ฝ ากอยู่่�ที่่ � นี่่ � เพราะปลอดภัั ย  ให้้
ดอกเบี้้�ยดีกี ว่่าธนาคาร ฝากธนาคารก็็ไม่่ได้้มีผี ลประโยชน์์
ตอบแทนอะไร”
ออมเงิิน กัับ สอ.ศธ.

ดร.พนม บอกทีีมงานเราด้้วยน้ำำ��เสีียงและรอยยิ้้�ม
อ่่อนๆ ที่่�มุุมปาก
สอ.ศธ. เป็นเเหล่่งออมทรััพย์์ที่่�ดีี เมื่่�อผมเริ่่�มเป็น
สมาชิิกผมไม่่ส่่งค่่าหุ้้�นมากมายนััก ที่่�ไม่่ส่่งเพราะเเง่่หนึ่่�ง
ผมเป็นผู้้�ใหญ่่เข้้ามาตำำ�เเหน่่งประธานเลยไม่่ได้้เป็นสมาชิิก
ธรรมดา ถ้้าลงหุ้้�นมากก็็ได้้เงิินปันผลมากเกรงถููกมองว่่า
เราจะเเสวงหาผลประโยชน์์เราเลยไม่่กล้้าลงมาก และอีีก
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แง่่หนึ่่�งถ้้าลงน้้อยก็็จะว่่าเป็นผู้้� ใหญ่่ทำำ�ไมลงน้้อยจััง ก็็เลย
ลงแต่่พอสมควร ตั้้�งแต่่เริ่่�มเป็นสมาชิิกส่่งค่่าหุ้้�นเท่่ากััน
มาโดยตลอด ตรงนี้้�เป็นวิิถีกี ารออมของผม ส่่งเยอะก็็ออม
เยอะ เพราะค่่าหุ้้�นถอนออกมาใช้้ ไม่่ ได้้จนกว่่าจะลาออก
จากการเป็นสมาชิิก
รอยยิ้้�มที่่�มุุมปากเผยอกว้้างขึ้้�นพร้้อมพููดติิดตลก
ให้้ทีีมงานเราอมยิ้้�มตาม
“ผมยัังเคยพููดเล่่นๆ ว่่าเงิินตรงนี้้�ตายไปเก็็บเป็น
เงิินค่่าเผาศพได้้ ตอนนี้้�ก็็มีีเงิินหุ้้�นเงิินฝากออมไว้้ที่่�นี่่�
พอสมควรแล้้ว”
เรื่่�องนี้้�ผมอยากชวนสมาชิิกให้้ความสำำ�คััญกัับ
เรื่อ�่ งของการออม อย่่ามองเห็็นเป็นแหล่่งกู้้�ยืมื เงิินแต่่เพีียง
อย่่างเดีียว  ควรกู้้�เมื่่�อมีีความจำำ�เป็นต้้องใช้้และต้้องมีีวิินััย
ในการฝากเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
สอ.ศธ. ของเราจััดให้้มีีการออมทั้้�งระยะสั้้�นและ
ระยะยาว “ระยะยาว” คืือ การออมเพื่่�อให้้สมาชิิกสะสมเงิิน
ไว้้ ใช้้ ในอนาคตในรููปของการถืือหุ้้�น โดยสมาชิิกให้้สหกรณ์์
หัักส่่วนหนึ่่�งของเงิินเดืือนเป็นประจำำ�ทุุกเดืือน  การถืือหุ้้�น
ในลัักษณะนี้้� เป็นการออมที่่�ช่่วยให้้สมาชิิกมีีเงิินก้้อนใหญ่่
ไว้้ ใช้้ ในอนาคตได้้ด้วย สำ
้ �ำ หรัับ “ระยะสั้้น� ” คืือ การออมเพื่่�อ
พัักเงิินไว้้สำ�ำ หรัับใช้้จ่า่ ยยามจำำ�เป็น ซึ่่ง� สมาชิิกสามารถเลืือก
ฝากเงิินไว้้ ในสหกรณ์์ของเราได้้ทั้้�งประเภทออมทรััพย์์
ออมทรััพย์์พิิเศษ ฝากประจำำ�  เช่่นเดีียวกัับการฝากเงิินใน
ธนาคารพาณิิชย์์ ทั่่ว� ๆ ไป แต่่จะได้้รับั ความสะดวกมากกว่่า
และได้้รับั ดอกเบี้้�ยเงิินฝากสููงกว่่า รวมทั้้�งได้้รับั การยกเว้้น
ภาษีีดอกเบี้้�ยเงิินฝากด้้วย
ประเด็็นนี้้�นัับเป็นเรื่่�องสำำ�คััญระดัับต้้น ๆ ของ
สอ.ศธ. ในฐานะกรรมการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์เราจะมีีวิิธีี
สื่่�อสารอย่่างไรให้้สมาชิิกเกิิดความตระหนัักในการจััดการ
“รายรัับ - รายจ่่าย” ของตนเองได้้พอเพีียงเพื่่�อให้้มีีเงิิน
เหลืือออม และนำำ�เงิินออมนี้้ม� าลงทุุน ซึ่ง�่ ดอกผลจะดููแลเขา
ได้้พอควรหลัังเกษีียณ
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ดููข้้อมููลต่่างๆ ATM Online ผ่่านมืือถืือ พร้้อมทั้้�งปริ้้�น
ใบเสร็็จประจำำ�เดืือนผ่่านเว็็บไซต์์ ได้้แล้้ว”
สาร สอ.ศธ. หวัังว่่า เพื่่�อนๆ สมาชิิกคงพึึงพอใจ
กัับความสะดวกรวดเร็็วที่่�ได้้รัับในครั้้�งนี้้�
วัันนี้้� กัับ สอ.ศธ.

ผมมองว่่า กว่่า ๔๒ ปีี ที่่�ผ่่านมา เป็นอย่่างที่่�ผม
กล่่าวไว้้ข้า้ งต้้น ว่่า สอ.ศธ. ของเราเป็นสหกรณ์์ตัวอย่
ั า่ งที่ดี�่ ี
มีีที่่� ไปที่่�มาดีี ตั้้�งขึ้้�นในระดัับกระทรวง มีีผู้้�หลัักผู้้� ใหญ่่
มาดููเเลตั้้�งเเต่่ต้น 
้ สอ.ศธ. ของเราจึึงดำำ�เนิินไปได้้ด้วย
้ ความ
เรีียบร้้อยไม่่มีีปัญหาอุุปสรรคมากนััก กอรปกัับผู้้�จััดการมีี
วิิสััยทััศน์์ในการพััฒนาธุุรกิิจของสหกรณ์์ให้้เจริิญก้้าวหน้้า
และประสบผลสำำ � เร็็ จ ตามนโยบายของคณะกรรมการ
นัับว่่าเป็นเรื่่�องที่่�น่่ายิินดีีอย่่างยิ่่�ง
แต่่ที่่�ผมมองว่่า สอ.ศธ. เรายัังทำำ�น้้อยไปนิิดนึึงคืือ 
เรื่่�องของการทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อสัังคม
การที่ส�่ หกรณ์์ดำ�ำ เนิินงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพย่่อม
มีีส่่วนช่่วยสร้้างสัังคมที่่�น่่าอยู่่� มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม หรืือ
โครงการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชน
“ทำำ � ไมเราไม่่ ทำ ำ �กิ ิ จ กรรมที่่ � ค งทนถาวร ทำำ � ได้้
หลายอย่่าง ทำำ�อะไรที่่�เกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมให้้ความรู้้�กัับ
ประชาชนก็็ได้้ กัับโรงเรีียนก็็ดีี นี่่เ� ป็นตััวอย่่าง นอกเหนืือจาก
กิิจกรรมการบริิจาคเงิินให้้แก่่มููลนิิธิิราชประชานุุเคราะห์์
และกิิจกรรมอื่่�นๆ ที่่� สอ.ศธ. ดำำ�เนิินการอยู่่�... เพราะ
อย่่าลืืมว่่าประธานสหกรณ์์ฯ ของเราเป็นปลััดกระทรวง
เสีียส่่วนใหญ่่ สมาชิิกก็็เป็นครููบาอาจารย์์... เราต้้องเป็นผู้้�
นำำ�ในการส่่งเสริิมต่่อองค์์กรทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับส่่วนรวม
ในทุุกๆ เรื่่�องในวงการการศึึกษา เช่่น ส่่งเสริิมการพััฒนา
โรงเรีียน ส่่งเสริิมการพััฒนาห้้องสมุุดโรงเรีียน ดููแลส่่งเสริิม
การสร้้างสุุขอนามััยด้้านห้้องสุุขาโรงเรีียนที่่ดี� ีให้้แก่่โรงเรีียน
ล้้วนเป็นกิิจกรรมที่่�คงทนถาวร
	สำำ�หรัับด้้านการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ ปัจจุุบััน
สมาชิิกมีีความสะดวกในการเข้้าถึึง สอ.ศธ. ได้้หลาย
ช่่องทาง โดยเฉพาะข้้าราชการบำำ�นาญได้้รัับทราบข่่าวสาร
ข้้อมููลความเคลื่่�อนไหวของ สอ.ศธ. อย่่างสม่ำำ��เสมอ
และเพื่่�อเป็นการสนัับสนุุนข้้อมููลเกี่่�ยวกับั ช่่องทาง
การสื่่�อสารที่่�เป็นระบบและทัันสมััยของ สอ.ศธ. ผู้้�เขีียน
ขออนุุ ญ าตเสริิ ม ข้้ อมูู ลเพิ่่ � ม เติิมของ นายเอนก
ศรีีสำำ�ราญรุ่่�งเรืือง ผู้้�จััดการ สอ.ศธ. ว่่า “ในปีีนี้้� สอ.ศธ.
ดำำ�เนิินการจััดทำำ�ระบบ Bill Payment และสามารถ

ฝากถึึงเพื่่� อนสมาชิิก สอ.ศธ.

เรื่่�องแรก เรื่่�องความซื่่�อสััตย์์ สมาชิิกทุุกคนต้้อง
ซื่่�อสััตย์์กัับองค์์กร และเห็็นแก่่ประโยชน์์ส่่วนรวมสหกรณ์์
จึึงอยู่่�ได้้ และเราที่่� ไปเป็นผู้้�แทนไปบริิหารก็็ต้้องมีีความ
ซื่่�อสัตั ย์์ และรัักองค์์กรเช่่นเดีียวกัน ถื
ั อื ว่่าสหกรณ์์เป็นของ
เราๆ ก็็ต้้องช่่วยกัันดููแล ถืือว่่าเป็นการช่่วยเหลืือตนเอง
และช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน
เรื่่�องที่่�สอง ผมอยากเห็็นสมาชิิกช่่วยเหลืือซึ่่�งกััน
เเละกััน อยากเห็็นสมาชิิกสนใจ ใส่่ใจ สอ.ศธ. มากกว่่านี้้�
สัังเกตจากการประชุุมใหญ่่ประจำำ�ปีีพวกเรามากัันเยอะ เเต่่
ไม่่เข้้าห้้องประชุุมจะเป็นเพราะเขาไว้้ ใจ  สอ.ศธ. มาก
ปล่่อยให้้ดำ�ำ เนิินการกัันไป เเต่่การเข้้าไปร่่วมฟังการนำำ�เสนอ
ต่่างๆ ก็็ทำำ�ให้้คนที่่�เขาทำำ�งานมีีขวััญมีีกำำ�ลัังใจดีีขึ้้�น ตั้้�งใจ
ทำำ�งานมากขึ้้�น เเละทำำ�งานด้้วยความรอบคอบมากขึ้้�น
ผมเองก็็มาประชุุมกัับเขา ความจริิงไม่่ได้้มีีอะไร
เลย  มาเพื่่�อเเสดงความตั้้�งใจให้้เห็็นว่่า เราเคยเป็นผู้้�หลััก
ผู้้� ใหญ่่ที่่�เคยดููเเล แล้้วเราก็็ยัังเห็็นความสำำ�คััญ ยัังให้้ความ
สนใจอยู่่� มาให้้กำำ�ลัังใจรุ่่�นน้้องๆ ที่่�เขาทำำ�งานกััน ไม่่ได้้มา
จัับผิิดอะไร...
โอกาสนี้้� ผมขอขอบคุุณ  และเป็นกํําลัังใจให้้คณะ
กรรมการ สอ.ศธ. และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกท่่าน ดำำ�เนิินงาน
สหกรณ์์ ให้้ประสบความสำำ�เร็็จบรรลุุวััตถุุประสงค์์อย่่าง
มั่่�นคง ส่่งผลให้้สหกรณ์์เป็นที่่�เชื่่�อถืือ  และยอมรัับจาก
ทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะศรััทธาจากสมาชิิกของ
สหกรณ์์
ดร.พนม กล่่าวสรุุปท้้ายกัับผู้้�เขีียน ด้้วยน้ำำ��เสีียง
และแววตาที่สั�่ มั ผััสได้้ถึงึ ความใส่่ใจและผููกพัันกับั สอ.ศธ.
อย่่างจริิงใจ
แล้้วพวกเรามวลสมาชิิกล่่ะคะ อ่่านกัันถึึงสรุุปท้า้ ย
นี้้�แล้้ว  คงได้้รู้้� ได้้เข้้าใจถึึงสาระที่่� สาร สอ.ศธ. นำำ�เสนอ
ผ่่านคอลััมน์์ “มอง...สหกรณ์์ออมทรััพย์์ข้้าราชการ
กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กััด” โดยวิิทยากรผู้้�ทรงเกีียรติิ 
ดร.พนม พงษ์์ ไพบููลย์์ อดีีตปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ
และโอกาสนี้้� สาร สอ.ศธ. ขอกราบขอบพระคุุณท่่านเป็น
อย่่างสููงค่่ะ
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เงิินเดืือนแต่่ละบาทนั้้�น เป็็นได้้ทั้้�งมิต
ิ ร
และศััตรูู โดยเฉพาะเงิินกู้้�ในทุุกวิินาทีี
ทั้้� ง หลัั บ และตื่่� น ดอกเบี้้� ย จะบานอยู่่�
ตลอดเวลาเช่่นนี้้� เราถืือว่่าเงิินนัับเป็็น
ศััตรูู บางคนเสีียดอกเบี้้�ยถึึงเดืือนละ
๓-๔ หมื่่�นบาทก็็มีี ซึ่่�งน่่าเสีียดายมาก

เป็นที่่ท� ราบกัันดีว่ี า่ สมาชิิกสหกรณ์์ออมทรััพย์์ข้า้ ราชการ
กระทรวงศึกึ ษาธิิการ จำำ�กัดั เป็นข้้าราชการ พนัักงาน และลููกจ้้าง
ที่มี�่ รี ายได้้เป็นรายเดืือน จำำ�นวนหนึ่่ง� เป็นข้้าราชการบำำ�นาญ ซึ่่ง�
ก็็มีบำี �น
ำ าญเป็นรายเดืือนอีีกเช่่นกัน 
ั การมีีรายได้้เป็นรายเดืือน
เช่่นนี้้� ส่่วนดีีก็็คืือ มีีรายได้้ที่่�แน่่นอนคงที่่� สมาชิิกส่่วนหนึ่่�งจะ
มีีฐานะการเงิินค่่อนข้้างดีีไม่่ฝืืดเคืืองมากนััก ส่่วนมากแล้้วจะ
เป็นข้้าราชการระดัับผู้้� ใหญ่่ หรืือครููอาจารย์์ที่ส�่ ามารถเก็็บหอม
รอมริิบ จนมีีเงิินออมก้้อนหนึ่่�งเมื่่�อเกษีียณแล้้ว จะนำำ�เงิินก้้อน
มาฝากไว้้กัับสหกรณ์์ซึ่่�งให้้ดอกเบี้้�ย  ในอััตราที่่�สููงกว่่าธนาคาร
และไม่่ต้อ้ งเสีียภาษีีเงิินได้้ นอกจากนี้้�ยังั มีีรายได้้จากเงิินปันผล
จากหุ้้�น ซึ่่ง� สหกรณ์์ให้้สููงถึงึ ห้้าเปอร์์เซ็็นต์ก์ ว่่า นัับว่่าเป็นรายได้้
ที่่�เสริิมเงิินบำำ�เหน็็จบำำ�นาญได้้อีีกส่่วนหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็นที่่�พอใจของ
สมาชิิกประเภทนี้้� แต่่มีีสมาชิิกอีีกส่่วนหนึ่่�งซึ่่�งมีีจำำ�นวนมาก
เป็นข้้าราชการ พนัักงาน หรืือ ลููกจ้้างชั้้�นผู้้�น้้อย  ได้้รัับรายได้้
รายเดืือนไม่่มากพอกัับค่่าใช้้จ่่ายในครอบครััว  และยัังไม่่เห็็น
คุุณค่่าของการออมเงิิน ยัังมีีวิินััยในการใช้้จ่่ายเงิินน้้อย ซึ่่�ง
แน่่นอนว่่าจะต้้องเป็นหนี้้�ทั้้�งของสหกรณ์์เอง ธนาคาร หรืือ
เงิินกู้�นอ
้ กระบบ เท่่าที่ส�่ อบถามจะพบว่่าข้้าราชการ หรืือ ลููกจ้้าง
ดัังกล่่าวนี้้� จะมีีภาระค่่าใช้้จ่่ายในครอบครััวค่่อนข้้างสููง และ
ไม่่มีีเงิินออม เมื่่�อเกิิดคราวจำำ�เป็นขึ้้�น  เช่่น พ่่อแม่่ หรืือคนใน
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ครอบครััวเจ็็บป่่วยที่่เ� บิิกจากราชการไม่่ได้้ หรืือค่่าเล่่าเรีียนบุตุ ร
ที่่�เกิินจากที่่�เบิิกได้้ ก็็จำำ�เป็นต้้องกู้้�นอกระบบหรืือมากู้้�จาก
สหกรณ์์ ประกอบกัับภาวะค่่าครองชีีพในปัจจุุบัันจะสููงกว่่าใน
อดีีตมาก ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับเครื่่�องบริิโภคและเครื่่�องอุุปโภค
เครื่่�องบริิโภค ได้้แก่่ อาหาร ยา และเครื่่�องอุุปโภค ได้้แก่่
ของใช้้ทุุกชนิิดเสื้้�อผ้้าเครื่่�องนุ่่�งห่่ม ที่่�อยู่่�อาศััย ค่่ารถ ค่่าเรืือ 
และอื่่�นๆ อีีกจิิปาถะ ซึ่่�งของกิินของใช้้นี้้�แหละ ที่่�ว่่ากัันว่่า
แพงนัักแพงหนา และขึ้้น� ราคาแทบทุุกวัันก็ว่็ า่ ได้้ แต่่จะว่่าไปแล้้ว
เราจะให้้ข้้าวแกงมีีราคาจานละบาท  เหมืือนเมื่่�อกี่่�สิิบปีีก่่อน
ได้้อย่่างไร อัันนี้้� มัันเป็นไปไม่่ ได้้ ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างมัันต้้อง
เปลี่่�ยนแปลงไปตามกฎธรรมดา
แล้้วจะแก้้ปัญหาของแพงได้้อย่่างไร ทำำ�อย่่างไรเราจึึง
จะอยู่่�ได้้ ในสภาวะเช่่นนี้้� เราจะไปบัังคัับมิิให้้สิินค้้าขึ้้�นราคาก็็
ไม่่ได้้ เราคงจะต้้องหัันมาแก้้ที่่�ตััวเราเองหรืือปรัับตััวเราเองให้้
ใช้้จ่่ายแต่่พอดีี พอดีีกัับอะไรก็็ต้้องพอดีีกัับรายได้้ และพอดีี
กัับความจำำ�เป็น  ใช้้จ่่ายอย่่างสมดุุลคืือไม่่ฝืืดเคืืองนััก และไม่่
ฟุ่่�มเฟืือยนััก อัันนี้้�แหละที่่�เราทำำ�ได้้และสามารถมีีความสุุขใจ
ท่่ามกลางของแพงได้้ จะว่่าไปของที่ว่�่ า่ แพงนั้้�นมันจ
ั ะเป็นเฉพาะ
บางคนเท่่านั้้�นแหละ มัันจะแพงสำำ�หรัับคนกิินคนใช้้เท่่านั้้�น 
สำำ�หรัับคนที่่� ไม่่กิินไม่่ ใช้้ของแพง และไม่่จำำ�เป็นด้้วย  เช่่น 
คนที่่�ติิดบุุหรี่่�หรืือติิดสุุรา พอบุุหรี่่�หรืือสุุราขึ้้�นราคาก็็ว่่าแพง
สำำ�หรัับคนที่่�ไม่่ติิด แม้้จะขึ้้�นราคาไปเท่่าใดก็็ไม่่เดืือดร้้อนอะไร
เราลองไม่่ติิดเสีียอย่่าง จะมาเดืือดร้้อนอะไร นี้้�ก็็เป็นวิิธีีแก้้
ปัญหาได้้ทางหนึ่่�ง

ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒

อีีกทางหนึ่่ง� ก็็คือ 
ื การหารายได้้เพิ่่ม� ขึ้้น� และลดรายจ่่าย
ลง เมื่่�อเรารู้้�ว่่าของมัันแพงและของบางอย่่างจำำ�เป็นจะต้้องกิิน
ต้้องใช้้ ค่่าการศึึกษาบุุตร ค่่ารัักษาพยาบาล ซึ่่�งจำำ�เป็นต้้องจ่่าย
เราก็็ต้้องจ่่าย เราก็็ต้้องหารายได้้ ให้้มากขึ้้�น  ให้้พอกัับรายจ่่าย
ที่่�จำำ�เป็น  เช่่น  เพิ่่�มชั่่�วโมงทำำ�งานให้้มากขึ้้�น ทำำ�งานให้้มีี
ประสิิทธิิภาพเพื่่�อจะได้้โบนััสหรืือได้้รัับการพิิจารณาความดีี
ความชอบเป็นพิิเศษ ทำำ�อาหารขาย ขัับรถแท็็กซี่่� เป็นต้้น ทั้้�งนี้้�
เพื่่� อ ชดเชยกัั บ รายจ่่า ยที่ ่�จำ ำ�เป็นจะต้้องจ่่า ย  พร้้อมกัับลด
ค่่าใช้้จ่า่ ยที่�่ไม่่จำ�ำ เป็นลง เช่่น รายจ่่ายประเภทบำำ�เรอกายบำำ�เรอใจ 
รายจ่่ายเพื่่�อการสนุุกสนานเฮฮา รายจ่่ายเพื่่�อสนองอารมณ์์
ตััวเอง รายจ่่ายเพื่่�อรัักษาศัักดิ์์�ศรีีหน้้าตา ส่่วนมากที่่�ยากจน
หรืือไม่่พอใช้้จ่่ายนั้้�น มัักจะเกิิดจากการไม่่รู้้�จัักกิิน  ไม่่รู้้�จัักใช้้
เสีียมากกว่่า ผู้้ที่� ม�่ ากู้้ส� หกรณ์์ส่วน
่ มากมัักจะพููดว่่าหาไม่่พอกิิน
ไม่่พอใช้้ แต่่ถ้า้ พิิจารณาให้้ดีจี ะพบว่่าแท้้ที่จริ
�่ งิ แล้้ว ถ้า้ หามาเพื่่�อ
กิินแบบพอดีีใช้้แบบพอดีีแล้้ว รัับรองไม่่เป็นหนี้้�แน่่นอน
เงิินเดืือนแต่่ละบาทนั้้�น  เป็นได้้ทั้้�งมิิตรและศััตรูู  โดย
เฉพาะเงิินกู้้� ในทุุกวิินาทีีทั้้�งหลัับและตื่่�น  ดอกเบี้้�ยจะบานอยู่่�
ตลอดเวลาเช่่นนี้้� เราถืือว่่า เงิินนัับเป็นศััตรูู บางคนเสีียดอกเบี้้�ย
ถึึงเดืือนละ ๓-๔ หมื่่�นบาทก็็มีี ซึ่่�งน่่าเสีียดายมาก ถ้้ากู้้�แล้้ว
เงิินนั้้�นไปช่่วยให้้เงิินงอกงามขึ้้�น คุ้้�มกัับดอกเบี้้�ยที่่�เสีียไป
เงิินกู้้�นั้้�นก็็จะกลายสภาพจากศััตรููเป็นมิิตร แต่่ถ้้าเงิินกู้้�ถููกใช้้
อย่่างไม่่คุ้้�มค่่า ความเป็นศััตรููของเงิินก็็จะยิ่่�งรุุนแรงขึ้้�น ในทาง
ตรงกัันข้้าม เงิินที่เ�่ ราทำำ�งานได้้ ในแต่่ละเดืือน และสามารถออม
ไว้้ ได้้ส่่วนหนึ่่�ง หากเรานำำ�ไปฝากไว้้กัับสหกรณ์์ เงิินนั้้�นจะได้้
ดอกผลงอกเงยยิ่่�งขึ้้�น  สมาชิิกหลายรายมากู้้�เงิินเพื่่�อไปซื้้�อ
รถยนต์์ราคาแพง ซึ่่�งบางรายดููแล้้วยัังไม่่จำำ�เป็นมากนััก ด้้วยมีี
หลายวิิธีีที่่�จะเดิินทางได้้ทั้้�งจากรถโดยสารประจำำ�ทาง หรืือ
รถไฟฟ้้า แต่่เพื่่�อหน้้าตาหรืือศัักดิ์์�ศรีขอ
ี งตนเองและครอบครััว 
โดยเปรีียบเทีียบกัับเพื่่�อนบ้า้ น หรืือเพื่่�อนๆ ที่่เ� ขามีีรถยนต์์กัน 
ั
เงิินที่่�กู้้�นั้้�น นอกจากจะเสีียดอกเบี้้�ยแล้้ว ยัังเสีียค่่าเสื่่�อมราคา
ของรถยนต์์อีีกด้้วย  เช่่น ขณะซื้้�อราคา ๘๖๐,๐๐๐ บาท หาก
ขายเมื่่�อซื้้�อมาได้้ ๑ ปีี ราคาจะเหลืือประมาณ  ๕ แสนบาท 
ดัังนั้้�น  เงิินจึึงหายไปสามแสนหกหมื่่�นบาทในเวลา ๑ ปีี หรืือ
เฉลี่่�ยเดืือนละ ๓ หมื่่�นบาท ดัังนั้้�น  เงิินนี้้�จึึงเป็นค่่าเสื่่�อมหรืือ
เรีียกอีีกอย่่างว่่า เงิินตาย ที่่�มองไม่่เห็็น  เพราะค่่าเสื่่�อมไม่่ใช่่
เงิินสดที่�่ไหลออกจากกระเป๋๋าอย่่างจัับต้้องได้้ คนจึึงมัักมองข้้าม
ทั้้�งๆ ที่่�ในความเป็นจริิงแล้้วเป็นเงิินหรืือค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่�งมนุุษย์์
ที่่ � มี ี ทรั ั พ ย์์ สิิน เสื่่� อ มค่่ า ได้้ ต้ ้ อ งเผชิิญอยู่่�ตลอดเวลาอย่่ า ง
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ ได้้ด้้วย  เช่่นเดีียวกัับกรณีีเช่่าบ้้านอยู่่�ที่่�ต้้องจ่่าย
ค่่าเช่่าบ้้านแต่่ละเดืือน กัับการผ่่อนบ้้านอย่่างไหนจะดีีกว่่ากััน 

ถ้้ากู้้�เงิินแล้้วนำำ�ไปผ่่อนส่่งบ้้านเงิินนั้้�นเราเรีียกว่่า เงิินเป็น
เพราะจะทำำ�ให้้ ได้้เป็นเจ้้าของบ้้านได้้ ในที่่�สุุด และได้้ประโยชน์์
อีีกนานาประการ เช่่น  ให้้เช่่า ตรงข้้ามกัับการเช่่าบ้้านอยู่่�โดย
จ่่ายเป็นรายเดืือน อย่่างนี้้�เรีียกว่่าเป็นเงิินตาย คืือ  เงิินที่่�จ่่าย
สููญเสีียไปโดยมิิได้้ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ขึ้้�นในอนาคต เป็นค่่า
ใช้้จ่่ายที่่�จ่่ายไปโดยไม่่มีีโอกาสได้้เป็นเจ้้าของทรััพย์์สิินนั้้�น 
อย่่างไรก็็ดีี ให้้ระวัังคำำ�ว่่า พอดีี กัับรายรัับด้้วย  บางรายกู้้� ไป
ผ่่อนส่่งบ้้านราคากว่่าสามล้้านบาท ต้้องดููด้้วยว่่าค่่าดอกเบี้้�ย
คุ้้�มกัันไหม
มนุุษย์์เงิินเดืือนนั้้น 
� หาได้้พอใช้้ ไปเดืือนหนึ่่ง� ๆ แต่่ยังั
รวยไม่่ ได้้และจะเดืือดร้้อนเมื่่�อจำำ�เป็นต้้องใช้้เงิินเร่่งด่่วน จึึง
จำำ�เป็นจะต้้องใช้้จ่่ายให้้เหลืือด้้วย จะเหลืือมากเหลืือน้้อย
อย่่างไรไม่่สำ�คั
ำ ญ
ั  ขอให้้เหลืือทุกุ เดืือนเป็นใช้้ได้้ จงกิินเพราะหิิว 
แต่่อย่่ากิินเพราะปากมัันอยากกิิน กิินใช้้เฉพาะที่่�จำำ�เป็นคืือ
ที่่ร่� า่ งกายขาดไม่่ได้้เท่่านั้้�น ต้อ้ งมีีเงิินออมเก็็บไว้้ ใช้้ยามจำำ�เป็น
และเปลี่่�ยนวิธีิ คิิี ดเสีียใหม่่ โดยต้้องออมก่่อนใช้้จ่า่ ยหัักเงิินออม
ออกจากรายได้้ก่่อน  เหลืือเท่่าใดค่่อยนำำ�ไปเป็นรายจ่่าย  โดย
จััดทำำ�บััญชีีรายวัันเพื่่�อเป็นข้้อมููลว่่าสิ่่�งใดเราจ่่ายโดยไม่่จำำ�เป็น
ไปบ้้าง
ท้้ า ยสุุ ด นี้้�  ขออั ั ญ เชิิญพระบรมราโชวาทพระบาท
สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวภููมิิพลอดุุยเดชมหาราช ที่่�พระราชทาน
ในโอกาสวัันขึ้้�นปีีใหม่่พุุทธศัักราช ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่่�ง
“ วิิถีีทางดำำ�เนิินของบ้้านเมืืองและของประชาชน
ทั่่�วไป มีีความเปลี่่�ยนแปลงมาตลอดเนื่่�องมาจากความ
วิิปริิตผัันแปรของวิิถีีแห่่งเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืือง
และอื่่�นๆ ของโลก ยากยิ่่�งที่่�เราจะหลีีกเลี่่�ยงให้้พ้้นได้้
จึึ ง ต้้ อ งระมัั ดร ะวัั ง ประคัั บ ประคองตัั ว เรามากขึ้้� น
โดยเฉพาะเรื่่�องการเป็นอยู่่�โดยประหยััด เพื่่�อที่่�จะอยู่่�
ให้้รอดและก้้าวหน้้าต่่อไปโดยสวััสดีี ”
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“ไหว้้พระนอนที่่� อยุุธยา”
มรดกโลกภาพสะท้้อ
อนอดีี
นอดีีต
ต
มรดกโลกภาพสะท้้

วิสุทธิ์  แก้วมณี

	อีีกครั้้�งหนึ่่�ง ขอแนะนำำ�สิ่่�งดีีๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับจัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา สืืบเนื่่�องจากวารสารฉบัับที่่�แล้้วได้้
นำำ�ท่่านสมาชิิกให้้สััมผััสกัับมรดกโลกส่่วนหนึ่่�ง ซึ่่�งมีี
สถานที่่�อยู่่�อยุุธยาไว้้ครั้้�งหนึ่่�งแล้้ว และเนื่่�องด้้วยผู้้�
นำำ � เสนอก็็ เ ป็นบุุ ค ลากรที่่ � มีีถิ่่ � น พำำ �นั ั ก อยู่่�ในจัั ง หวัั ด
พระนครศรีีอยุุธยา หวัังว่่าท่่านผู้้�อ่่านคงยัังไม่่เบื่่�อที่่�จะ
รัับทราบในการที่่�จะกล่่าวถึึงอยุุธยาอีีก
ขอนำำ�ด้้วย “ราชธานีีเก่่า อู่่�ข้้าวอู่่�น้ำำ��  เลิิศล้ำำ��
กานต์์กวีี คนดัังศรีีอยุุธยา” คำำ�ขวััญประจำำ�จัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา ที่่ส� ะท้้อนความเป็นเมืืองหลวงเก่่าแก่่
ของสยามยาวนาน 417 ปีี เป็นเมืืองท่่าที่่อุ� ดุ มสมบููรณ์์
ไปด้้วยพืืชพรรณธััญญาหารและศิิลปวััฒนธรรม ได้้รัับ
การยกย่่องจากองค์์การยููเนสโก้้ ให้้เป็นเมืืองมรดกโลก
ทางวััฒนธรรม เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2534 ทำำ�ให้้
อยุุธยาเป็นที่่�กล่่าวขานในกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ
อารยธรรมความรุ่่�งเรืือง วััด โบราณสถาน ยัังคงเหลืือ
ให้้ อ นุุ ช นรุ่่�นหลัั ง ได้้ เ ดิิ น ทางไปสัั กก าระ ชื่่ � น ชม
ความงดงาม และศึึกษาความรุ่่�งเรืืองของราชธานีีกรุุง
ศรีีอยุุธยา
	ต่่อไปขอเชิิญท่่านเข้้าสู่่�วาระตามหััวเรื่่�องแห่่ง
การไปไหว้้พระนอนยัังวััดต่่างๆ ที่่�อยุุธยา ตามโอกาส
และหน้้ากระดาษที่่�พอจะจััดได้้
เริ่่�มแรกขอนำำ�ท่่านไปที่่� “วััดพนมยงค์์”
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พระนอนวััดพนมยงค์์
วััดพนมยงค์์ เป็นวััดเก่่าสมััยอยุุธยาตอนกลาง

มีีพระอุุโบสถรููปทรงที่่�เรีียกว่่าท้้องสำำ�เภา อัันเป็นคติิ
ทางพุุทธศาสนาฝ่่ายมหายานที่่�แฝงอยู่่�กัับคติิเถรวาท
อัันหมายถึึงพุุทธศาสนาเป็นดั่่�งสำำ�เภาที่่�จะพาปุุถุุชน
ข้้ามโอฆสัังสารไปสู่่�ความสิ้้�นทุุกข์์ พระพุุทธรููปใน
พระอุุ โ บสถเป็นพระพุุ ท ธรููปสมัั ย อู่่�ทอง (น่่ า จะ
หมายความว่่าคงเป็นวััดเก่่ามาก่่อนที่่จ� ะบููรณะขึ้้�นทั้้�งวััด
ในสมััยอยุุธยาตอนกลาง)
ที่่ � อ ยู่่� : อยู่่�ทางด้้ า นเหนืือของกรุุ ง เก่่ า ริิ ม
คลองเมืือง เยี้้อ� งหน้้าโรงเรีียนประตููชััย ตำำ�บลท่่าวาสุุกรีี
โทร. 035-242135
	การเดิินทาง : ใช้้เส้้นทางสาย 309 (ทางเดีียวกัับ
วััดภููเขาทอง) จากตััวเมืืองอยุุธยาเพีียงไม่่นานก็็จะเห็็น
ป้้ายเชิิญชวนไหว้้พระนอนเก่่าแก่่องค์์ ใหญ่่ทางซ้้ายมืือ
เลี้้�ยวตามป้้ายเข้้าไปไม่่กี่่�นาทีีก็็ถึึง
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	อีีกแห่่งหนึ่่�งที่่�อยากแนะนำำ�ให้้ ได้้ ไปท่่องเที่่�ยว
เชิิงประวััติิศาสตร์์พร้้อมทั้้�งศิิลปวััฒนธรรม ในสมััย
ของอยุุธยาตอนต้้น มีีที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายนอกเกาะเมืือง แต่่
ไม่่ จั ั ด ว่่ า ไกลสำำ � หรัั บก ารเดิิ น ทางออกจากตัั ว เมืือง
อยุุธยา ที่่�นี่่�คืือ “วััดใหญ่่ชััยมงคล”
วััดใหญ่่ชััยมงคล อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา
ไหว้้พระนอน ณ วััดที่่�มีีเจดีีย์์องค์์ ใหญ่่ที่่�สููงที่่�สุุดใน
อยุุธยา เป็นวััดที่่�มีีเจดีีย์์ทรงระฆัังองค์์ ใหญ่่ สััญลัักษณ์์
แห่่งชััยชนะขององค์์สมเด็็จพระนเรศวรมหาราช เดิิม
ชื่่ � อ สำำ �นั ั ก สงฆ์์ ป่ ่ า แก้้ ว ได้้ ท รงโปรดฯ ให้้ ส ร้้ า งวิิ ห าร
พระพุุทธไสยาสน์์ เพื่่อ� เป็นที่่ถ� วายสัักการะและบููชาพระ
ปฎิิบัติั กิ รรมฐาน ปัจจุุบันั วิิหารแห่่งนี้้�หลงเหลืือเพีียงเสา
สองต้้นและกำำ�แพงบางส่่วนหลัังองค์์พระพุุทธไสยาสน์์
ซึ่่�งได้้รับก
ั ารปฎิิสังั ขรณ์์ ใหม่่ ถ้้าใครได้้มาสัักการะ ถืือว่่า
จะได้้เรื่่�องการอภััยทาน เมตตามหานิิยม
ที่่�ตั้้�ง : 40/3 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ�บลคลองสวนพลูู
อำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
	การเดิินทาง : จากกรุุงเทพฯ เข้้าตััวเมืืองอยุุธยา
แล้้วจะเห็็นเจดีีย์์วััดสามปลื้้�ม (เจดีีย์์กลางถนน) ให้้
เลี้้�ยวซ้้าย ตรงไปอีีกประมาณ 1 กิิโลเมตร ก็็จะเห็็น
วััดใหญ่่ชััยมงคลอยู่่�ทางซ้้ายมืือ
	ยัังมีีวััดซึ่่�งอยู่่�นอกเกาะเมืือง และมีีความสำำ�คัญ
ั
น่่าสนใจเช่่นกััน คืือได้้รัับการสร้้างขึ้้�นในรััชสมััยของ
พระเจ้้าอู่่�ทองผู้้�ทรงสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยาเป็นราชธานีี
ที่่�นี่่�มีีองค์์พระพุุทธไสยาสน์์ที่่�มีีผู้้�คนไปสัักการะกััน
ไม่่น้้อย คืือ “วััดพุุทไธศวรรย์์”

พระนอนวััดพุุทไธศวรรย์์

ที่่�มา : จากสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา

วััดพุุทไธศวรรย์์ สร้้างขึ้้�นโดยสมเด็็จพระเจ้้า

อู่่�ทองราว พ.ศ. 1896 ในบริิเวณ “เวีียงเหล็็ก” หรืือ
“เวีี ย งเล็็ ก ” ซึ่่� ง เป็นพระตำำ � หนัั ก ที่่ � ป ระทัั บ เดิิ ม ของ
พระองค์์ ภายในบริิเวณมีีวิิหารพระพุุทธไสยาสน์์ ซึ่่�ง
ปัจจุุบัันเหลืือแต่่เพีียงผนัังและกรอบหน้้าต่่างบางส่่วน
และองค์์พระพุุทธไสยาสน์์ก่่อด้้วยอิิฐถืือปููน ถ้้าใครได้้
มาสัักการะ ถืือว่่าจะได้้เรื่่�องเมตตามหานิิยม ความ
เจริิญก้้าวหน้้าในหน้้าที่่�การงาน
ที่่�ตั้้�ง : อยู่่�ริิมแม่่น้ำำ��ทางด้้านใต้้ฝั่่งตรงข้้ามของ
เกาะเมืือง หากเดิินทางโดยรถยนต์์ และใช้้เส้้นทาง
สายอยุุธยา-เสนา ข้้ามสะพานวััดกษััตราธิิราชวรวิิหาร
แล้้วเลี้้�ยวซ้้ายจะผ่่านวััดไชยวััฒนาราม มีีป้้ายบอกทาง
เป็นระยะไปจนถึึงทางแยกซ้้ายเข้้าวััดพุุทไธศวรรย์์
ที่่�สุุดนี้้�ขอแนะนำำ�คาถาบููชาพระนอน สำำ�หรัับ
ท่่านที่่�ไปไหว้้พระ
คาถาบููชาพระนอน

ยััสสานุุสสะระเณนาปิิ อัันตะลิิกเขปิิ ปาณิิโน
ปะติิฎฐะมะธิิคััจฉัันติิ ภููมิิยััง วิิยะ สััพพะทา
สััพพููปัททะวะชาลััมหา ยัักขะโจราทิิสััมภะวา
คะณะนา นะ จะ มุุตตานััง ปะริิตตัันตััมภะณามะ เหฯ
ขออำำ�นาจคุุณพระศรีีรััตนตรััย คืือ พระพุุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์์ จงคุ้้�มครองปกป้้องรัักษา
ข้้าพเจ้้าทุุกเมื่่�อ
อนึ่่�ง พระพุุทธเจ้้าแม้้บรรทมสีีหไสยาสน์์ อุุปัทวะ
คืือ กิิเลสก็็ครอบงำำ�พระองค์์ไม่่ได้้
แม้้เวลาข้้าพเจ้้านอนหลัับหรืือจะอยู่่�สถานที่่� ใด
ไม่่ว่่าบนอากาศ ภาคพื้้�นดิิน หรืือในน้ำำ��ก็็ตาม
ขอให้้ ข้ ้ า พเจ้้ า ปราศจากอุุ ปั ทวะทั้้� ง หลาย
กล่่าวคืือ โรคาพยาธิิ ภััยพิิบัติั ิอัันตราย ไม่่ว่า่ จะเกิิดจาก
ยัักษ์์หรืือโจร เป็นต้้น
	ด้้วยอานุุภาพแห่่งการระลึึกถึึงคุุณพระปริิตรนั้้�น
ขอให้้ข้้าพเจ้้าประสบกัับความสุุขความเจริิญทุุกเมื่่�อ
เทอญฯ
	ท้้ายนี้้� ขอเชิิญชวนสมาชิิก สอ.ศธ. ร่่วมเข้้า
กราบสัักการะพระนอนตามสถานที่่�ที่่�ท่่านสะดวก หาก
ท่่านไม่่ทราบว่่าจะไปวััดพระนอนที่่�ไหนดีี ก็็ขอให้้ท่่าน
ได้้เดิินทางไปตามรอยที่่�ผู้้�เขีียนได้้กล่่าวไว้้ ในเนื้้�อหา
ข้้ า งต้้ น นี้้� เพื่่ � อ ความเป็นสิิ ริ ิ ม งคลแก่่ ชีีวิ ิ ต ท่่ า นและ
ครอบครััวในช่่วงเทศกาลปีี ใหม่่ ๒๕๖๓ ตลอดไป
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ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒

ดููแลสุุขภาพ

ฤดููหนาว

ยศพล  เวณุุโกเศศ

6. ระวัังไม่่ให้้เป็นโรคไข้้หวััดใหญ่่
สวััสดีีครัับ พี่่�น้้องชาว  สอ. ศธ. พบกัันเช่่นเคยกัับนานา
เนื่่�องจากไข้้หวััดใหญ่่สามารถระบาดได้้ง่่าย ดัังนั้้�น เรา
สาระน่่ารู้้�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพ ช่่วงนี้้�เริ่่�มมีีลมหนาวพััดมาบ้้างแล้้ว
เตรีียมปรัับร่่างกายให้้พร้้อมรัับกัับอากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลงกััน ควรหลีีกเลี่่�ยงการอยู่่�ใกล้้ชิิดกัับผู้้�ที่่�ป่่วยเป็นไข้้หวััดอยู่่�  และหาก
ตััวเราเป็นไข้้หวััด ก็็ควรสวมหน้้ากากอนามััยทุุกครั้้�ง เพื่่�อป้้องกััน
ด้้วยนะครัับ
การติิดต่่อไปยัังผู้้�อื่่�น
การเตรีียมตััวดููแลสุุขภาพ
สำำ�หรัับในช่่วงอากาศหนาว มัักพบผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ
1.	ดื่่�มน้ำำ��มากๆ รัักษาความชุ่่�มชื้้�น
การดื่่�มน้ำำ�อย่
� า่ งเพีียงพอ ช่่วยให้้ระบบต่่างๆ ในร่่างกาย ไข้้หวััด ไข้้หวััดใหญ่่ ซึ่่�งโรคที่่�ต้้องระวัังในช่่วงอากาศหนาวเย็็น
ทำำ�งานได้้ดีี แต่่ ในช่่วงนี้้�ควรงดดื่่�มน้ำำ��เย็็น  และหัันมาดื่่�มน้ำำ��หรืือ มัักเกิิดจากการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรคต่่างๆ และพบทั้้�งเด็็ก
เครื่อ�่ งดื่่�มอุ่่�นๆ กัันดีกี ว่่า เพื่่�อที่จ�่ ะช่่วยให้้ร่า่ งกายของเราอบอุ่่�นขึ้้�น  และผู้้� ใหญ่่
		
สาเหตุุ เกิิดจากเชื้้�อไวรััสซึ่่�งมีีหลายสายพัันธุ์์� เมื่่�อป่่วย
และยัังแก้้อาการผิิวแห้้งอีีกด้้วย 
เป็นไข้้หวััดแต่่ละครั้้�ง มัักจะเกิิดจากเชื้้�อไวรััสเพีียงชนิิดเดีียว 
2. กิินอาหารที่่�มีีประโยชน์์
เพื่่�อเป็นการรัักษาสุุขภาพที่่�ดีี ในช่่วงหน้้าหนาว  ควร เมื่่�อหายแล้้ว ร่่างกายก็็จะมีีภููมิิต้้านทานต่่อเชื้้�อชนิิดนั้้�น  และเมื่่�อ
ใส่่ใจในการรัับประทานอาหาร ซึ่่�งก็็ไม่่ใช่่เรื่่�องยุ่่�งยากอะไรเลย แค่่ ป่่วยเป็นไข้้หวััดครั้้�งใหม่่ ก็็มัักจะเกิิดจากเชื้้�อไวรััสหวััดชนิิดใหม่่
เพีียงเลืือกรัับประทานอาหารให้้ครบ 5 หมู่่� และเน้้นทานผััก ผลไม้้ หมุุนเวีียนกัันไปเรื่่�อยๆ
ไข้้หวััดติิดต่่อกัันได้้ง่่าย ด้้วยการไอ จาม หรืือสััมผััส
เพื่่�อที่ร่�่ า่ งกายจะได้้รับั วิิตามิิน ช่่วยในการป้้องกัันไข้้หวััด และเสริิม
น้ำำ��มููก จะมีีอาการหลัังรัับเชื้้�อไปแล้้วประมาณ 1 - 3 วััน โดยเริ่่�ม
ภููมิิคุ้้�มกัันให้้ร่่างกาย
มีี ไข้้เป็นพัักๆ ครั่่�นเนื้้�อครั่่�นตััว อ่่อนเพลีีย ปวดศีีรษะ คััดจมููก
3. ออกกำำ�ลัังกายอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพราะการออกกำำ�ลัังกายนอกจากจะช่่วยให้้ร่่างกาย น้ำำ��มููกไหลใสๆ ไอแห้้งๆ หรืือมีีเสมหะ จาม เจ็็บคอ ในรายรุุนแรง
แข็็งแรง เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันแล้้ว ยังั ช่่วยเพิ่่ม� ความอบอุ่่�นให้้กับั ร่่างกาย อาจทำำ�ให้้เกิิดต่่อมทอนซิิลอัักเสบ ไซนััสอัักเสบ หลอดลมอัักเสบ
ปอดอัักเสบ หรืือวิิงเวีียนศีีรษะ
อีีกด้้วย 
และที่่�ต้้องระวัังในช่่วงฤดููหนาว คืือ  โรคไข้้หวััดใหญ่่
4. ไม่่อาบน้ำำ��อุ่่�นจััดจนเกิินไป
คนที่่�ขี้้�หนาวอยู่่�แล้้ว ส่่วนใหญ่่ก็็จะเลืือกอาบน้ำำ��อุ่่�นใน “อิินฟลููเอ็็นซาไวรััส” “Influenza Virus” ซึ่่�งเป็นโรคติิดเชื้้�อ
ช่่วงหน้้าหนาวกััน ถึงึ แม้้น้ำ�อุ่่�นจ
�ำ ะช่่วยให้้เราคลายหนาว อาบน้ำำ�� ได้้ ของระบบทางเดิินหายใจอย่่างเฉีียบพลััน มัักแพร่่ระบาดในช่่วงนี้้�
สบายขึ้้�น แต่่ถ้า้ หากเราอาบน้ำำ�� ที่่อุ่่�นจั
� ดั จนเกิินไป ก็็อาจจะทำำ�ให้้ผิิว โดยเฉพาะผู้้�ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่�ยง เช่่น  เด็็กเล็็ก ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ที่่�มีีโรค
เสีียความชุ่่�มชื่่น� ไปด้้วย โดยเฉพาะเวลาล้้างหน้้า นอกจากนี้้ค� วรหลีีก ประจำำ�ตััวอยู่่�เดิิม ถ้้ามีีภาวะแทรกซ้้อนรุุนแรง เช่่น ปอดบวม
เลี่่ย� งผลิิตภััณฑ์์ที่มี�่ ฟี องมากๆ เพราะจะทำำ�ให้้ผิิวแห้้งตึึง ไม่่ชุ่่�มชื้้�น ก็็ควรพาไปพบแพทย์์
		
วิิธีีป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่ที่่�ดีีที่่�สุุด คืือ  การฉีีดวััคซีีน
5.	ทาโลชั่่�นบำำ�รุุงผิิวเป็นประจำำ�
หลัั ง จากอาบน้ำำ � � เสร็็ จ แล้้ ว  ในขณะที่่ � ตั ั วยั ั ง หมาดๆ ป้้องกััน ซึ่่�งเป็นสิ่่�งสำำ�คััญและจำำ�เป็น  โดยเฉพาะเด็็กเล็็กและ
เราควรใช้้โลชั่่น 
� หรืือออยส์์ ทาให้้ทั่่วผิิว
� กาย เพื่่�อช่วย
่ ให้้ความชุ่่�มชื้้น 
� คนชรา
พี่่�น้้อง สอ.ศธ. ได้้ทราบถึึงการเตรีียมตััวดููแลสุุขภาพใน
และยัังช่่วยให้้รู้้�สึึกอบอุ่่�นยิ่่�งขึ้้�น ส่่วนใครที่่�ริิมฝีีปากแห้้งบ่่อยๆ
ก็็ ไม่่ควรปล่่อยทิ้้�งไว้้ ควรพกลิิปบาล์์มเอาไว้้ทาเป็นประจำำ�เพื่่�อ ช่่วงหน้้าหนาวและวิิธีีป้้องกัันไข้้หวััดใหญ่่กัันแล้้ว  ไม่่ยากเลย
คงความชุ่่�มชื้้�น  และไม่่ควรเลีียริิมฝีีปากบ่่อยๆ เพราะเอนไซม์์ใน นะครัับที่่�จะนำำ�ไปใช้้ ในชีีวิิตประจำำ�วััน  เพื่่�อตััวของเราเองและ
สมาชิิกในครอบครััว
น้ำำ��ลายจะยิ่่�งทำำ�ให้้ริิมฝีีปากแห้้งยิ่่�งขึ้้�น 

12

อ้้างอิิง : www.tescolotus.com/blog/view/579
www.thaihealth.or.th/Content/40268-การดููแลสุุขภาพหน้้าหนาว.

สวััสดีีสมาชิิกทุุกท่่าน...
พบกัันอีีกเช่่นเคย พบกัันอีีกเช่่นเคยในสาร สอ.ศธ.

ฉบัับที่่� ๓ (เดืือนกัันยายน  – ธัันวาคม ๒๕๖๒) ก่่อนอื่่�นผมต้้องขอ
แสดงความยิินดีีกัับสมาชิิกที่่�บุุตรของท่่านได้้รัับเงิินสวััสดิิการทุุน
การศึึกษาบุุตรสมาชิิก ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ เพราะการศึึกษาเป็นพื้้�นฐาน
ที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ นัักเศรษฐศาสตร์์รางวััลโนเบลสาขา เศรษฐศาสตร์์ ศ.ดร.
เจมส์์ เจ  เฮกแมน จากมหาวิิทยาลััยชิิคาโก ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ได้้กล่่าวว่่า “การลงทุุนพััฒนาเด็็กปฐมวััย เป็นการลงทุุนที่่�คุ้้�มค่่าให้้
ผลตอบแทนแก่่สัังคมดีีที่่�สุุดในระยะยาว” โดยคืืนผลตอบแทนกลัับ
คืืน  มาในอนาคตมากถึึง ๗  เท่่า เป็นทั้้�งการเพิ่่�มคุุณภาพทรััพยากร
บุุคคลของประเทศ  ลดอััตราการสููญเสีียที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ซึ่่�ง
สหกรณ์์ตระหนัักว่่า เด็็กจะเรีียนดีี เรีียนเก่่งได้้นั้้�น ควรได้้รัับการอบรม
สั่่�งสอน  และสนัับสนุุนด้้านการศึึกษาอย่่างเต็็มที่่�และเต็็มศัักยภาพ
คณะกรรมการดำำ�เนิินการ ชุุดที่่� ๓๙ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของ
เรื่่�องนี้้� โดยจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิในแต่่ละปีีมาเป็นเงิินทุุนสวััสดิิการ ซึ่่�งใน
ปีีนี้้ส� หกรณ์์ ได้้มอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่บุตุ รสมาชิิกจำำ�นวน ๑,๒๖๓ ทุุน 
โดยสหกรณ์์ออมทรััพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำ�กััด เป็น
องค์์กรในรููปสถาบัันการเงิินที่่�จััดตั้้�งโดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักในการ
ส่่ ง เสริิ ม การออมและให้้ บ ริิ ก ารเงิิ นกู้ ้ � แ ก่่ ส มาชิิกตามความจำำ� เป็น 
ตลอดจนจััดให้้มีีสวััสดิิการต่่างๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้้การนำำ�
ของ นายจรููญ  ชููลาภ  ประธานกรรมการ  คณะกรรมการดำำ�เนิินการ
ชุุดที่่� ๓๙ ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ ที่่�ปรึึกษา ผู้้�จััดการ และเจ้้าหน้้าที่่�
ในการบริิหารกิิจการสหกรณ์์ของเรา สำำ�หรัับข่่าวดีีที่่�จะแจ้้งให้้ทุุกท่่าน
ทราบ มีีดัังนี้้�
เรื่่อ� งแรก : ขอเชิิญชวนสมาชิิก สอ.ศธ. เข้้าร่่วมการประชุุมใหญ่่
สามััญประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ ในวัันเสาร์์ที่่� ๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓ ตั้้�งแต่่เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ บริิเวณหอประชุุมคุุรุสุ ภา กระทรวงศึึกษาธิิการ
พร้้อมเลืือกตั้้�ง กรรมการดำำ�เนิินการ และผู้้�ตรวจสอบกิิจการ กรุุณานำำ�
บััตรประจำำ�ตััวมาด้้วย
เรื่่�องที่่�สอง : สำำ�หรัับท่่านสมาชิิกที่่�กำำ�ลัังจะมีีอายุุครบ ๖๐
ปีีบริิบููรณ์์ ซึ่ง�่ ไม่่เคยได้้รับั สวััสดิิการภัักดีีต่ออ
่ งค์์กรมาก่่อน สามารถยื่่�น
ขอรัับสวััสดิิการนี้้�ได้้ภายใน ๑ ปีี นัับจากวัันที่่�มีีอายุุครบ ๖๐ ปีีบริิบููรณ์์
โดยจะได้้รับั เงิินสวััสดิิการตามหลัักเกณฑ์์ ดังั นี้้� สำ�ำ หรัับสมาชิิกที่มี�่ อี ายุุ
การเป็นสมาชิิก ตั้้�งแต่่ ๑๐ ปีีขึ้้�นไป ได้้รัับเงิินสวััสดิิการ ๕,๐๐๐ บาท 
ตั้้�งแต่่ ๑๕ ปีีขึ้้น� ไป ได้้รับั เงิินสวััสดิิการ ๑๐,๐๐๐ บาท และตั้้�งแต่่ ๒๐ ปีี
ขึ้้�นไป ได้้รัับเงิินสวััสดิิการ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยจะโอนเงิินเข้้าสมุุดบััญชีี
ออมทรััพย์์เล่่มสีีส้้ม

ผู้้�จััดการ

พบสมาชิิก

เรื่่�องที่่�สาม : ขอเชิิญชวนทุุกท่่านติิดตั้้�ง MOECOOP Mobile
Application บนมืือถือื สมาร์์ทโฟน หรืือแท็็บเล็็ตของท่่านเองผ่่านระบบ
Android และระบบ iOS เพื่่�อรับั ข่่าวสารประชาสััมพัันธ์์ หรืือตรวจสอบ
ข้้อมููลด้้านต่่างๆ อาทิิ เงิินฝาก สิินเชื่่อ 
� สวััสดิิการ เป็นต้้น ได้้ทุกุ ที่ทุ�่ กุ เวลา
ซึ่่ง� ขั้้น� ตอนการติิดตั้้ง� สามารถเข้้าไปดููได้้ที่เ�่ ว็็บไซต์์ www.moecoop.com
หรืือท่่านใดสะดวกจะเข้้าเว็็บไซต์์ก็ส็ ามารถตรวจสอบข้้อมููลได้้เหมืือนกัน 
ั
นัับเป็นอีีกก้้าวหนึ่่�งของการพััฒนาระบบสหกรณ์์ เพื่่�อให้้สอดรัับกัับ
ความเปลี่่�ยนแปลงของยุุคดิิจิิตอลในบริิบทสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปใน
ปัจจุุบััน และยัังเป็นช่่องทางหนึ่่�งที่่�อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับสมาชิิก
เรื่่�องที่่�สี่่� : สอ.ศธ. ขอเชิิญชวนสมาชิิกฝากเงิินป ระเภท 
“ฝากประจำำ�เพิ่่�มทวีีทรััพย์์ ๒” กัับสหกรณ์์ ที่่�ให้้ผลตอบแทนสููงและ
ไม่่เสีียภาษีีดอกเบี้้�ยเงิินฝาก สมาชิิกสามารถเปิิดบััญชีีเงิินฝากประจำำ�
เพิ่่�มทวีีทรััพย์์ ๒ ขั้้�นต่ำำ�� ๕๐๐ บาท สููงสุุดไม่่เกิิน ๒๕,๐๐๐ บาท ฝาก
ติิดต่่อกันทุ
ั กุ เดืือนๆ ละ ๑ ครั้้ง� เป็นจำำ�นวนเงิินเท่่ากัันทุกุ เดืือน การฝาก
ฝากวัันใดก็็ได้้ โดยเปิิดบััญชีีได้้คนละ ๑ บััญชีี และสมาชิิกต้้องมีีบัญ
ั ชีี
คู่่�โอน (บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์) ระยะเวลาการฝาก ๒๔ เดืือน ขาดฝาก
ได้้ ไม่่เกิิน ๒ ครั้้�ง โดยในวัันที่่�ครบกำำ�หนดจะเลื่่�อนออกไปตามจำำ�นวน
เดืือนที่่�ขาดฝาก
ประเภทเงิินฝาก (ไม่่เสีียภาษีี)
ออมทรััพย์์พิิเศษ ไม่่เกิิน ๕ ล้้านบาท
ออมทรััพย์์พิิเศษ เกิิน ๕ ล้้านบาท
ฝากประจำำ�เพิ่่ม� ทวีีทรัพั ย์์ ๒
ออมทรััพย์์

อััตราดอกเบี้้ยต่่
� อปีี (%)
๓
๓.๑๕
๓.๘๕
๑.๒๕

ในปีีนี้้� สอ.ศธ. จััดโครงการสหกรณ์์สััญจรพบผู้้�บริิหารและ
สมาชิิกกัับหน่่วยตััวแทนต่่างๆ จำำ�นวน  ๖ ครั้้�ง เพื่่�อเผยแพร่่และ
ประชาสััมพัันธ์์หลัักการ อุุดมการณ์์ ปรััชญาสหกรณ์์ รวมทั้้�งอธิิบาย
รายละเอีียดการให้้บริิการด้้านเงิินฝาก ด้้านสิินเชื่่�อ และด้้านสวััสดิิการ
ของสหกรณ์์ให้้กัับสมาชิิกทั้้�งใหม่่และเก่่าได้้รัับทราบ ซึ่่�งได้้รัับการ
ตอบรัับและสนัับสนุุนเป็นอย่่างดีีจากหน่่วยงานทุุกแห่่ง
ท้้ายนี้้� ขอฝากข้้อคิิดดีีๆ ให้้กับั สมาชิิก... การออม คืือ ส่วนต่
่ า่ ง
ระหว่่างรายได้้และรายจ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงเวลาหนึ่่�ง (Incomes Expenses = Saving) อาจกล่่าวได้้ง่า่ ยๆ ว่่า เป็นเงิินรายได้้ที่เ�่ หลืือจาก
การใช้้จ่่ายแล้้วนำำ�มาเก็็บสะสมทีีละเล็็กทีีละน้้อยให้้พอกพููนขึ้้�นเมื่่�อ
เวลาผ่่านไป  หรืือคนที่่�ร่ำำ��รวยในสัังคมส่่วนใหญ่่นั้้�นอาจจะไม่่ได้้ร่ำำ��รวย
มาเพราะโชคช่่วย  แต่่คนเหล่่านั้้�นเขามีีความคิิด รู้้�จัักที่่�จะเก็็บหอม
รอมริิบผสมเล็็กผสมน้้อยและรู้�จั้ กั การวางแผนการใช้้เงิิน ดังั นั้้�น ความ
สามารถในการออมจะมากน้้อยเพีียงใด ย่่อมขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถ
ในการเพิ่่�มรายได้้ การลดรายจ่่ายของแต่่ละบุุคคล ที่่�กล่่าวเช่่นนี้้�ก็็เพื่่�อ
เน้้นย้ำ��ำ ให้้กับั สมาชิิกได้้เห็็นความสำำ�คัญ
ั และเริ่่ม� ต้้นออมเงิินกับั สหกรณ์์
ในรููปทุุนเรืือนหุ้้�นหรืือเงิินฝาก ตั้้�งแต่่วัันนี้้� ไปจนถึึงวัันเกษีียณ หรืือจะ
ออมต่่อไปกัับสหกรณ์์ก็็ได้้นะครัับ เพื่่ออน
� าคตอัันสดใส มีีแต่่ความสุุขกาย
สบายใจ ไม่่มีีทุุกข์์มาเยืือน และเนื่่�องในโอกาสเทศกาลขึ้้�นปีีใหม่่สากล
พุุทธศัักราช ๒๕๖๓ กระผมขออำำ�นาจคุุณพระศรีีรััตนตรััยและสิ่่�ง
ศัักดิ์์สิิทธิ์์
� ทั่่� ว� สากลโปรดดลบัันดาลให้้ท่า่ นสมาชิิกและครอบครััวประสบ
แต่่ความสุุข  ความเจริิญ และขอให้้สมาชิิกทุุกท่่านโปรดได้้ส่่งเสริิม
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของสหกรณ์์ ให้้มีีความเจริิญก้้าวหน้้าและ
ยั่่�งยืืน ต่่อไป 
          ขอให้้ทุุกท่่านโชคดีี
		
		

นายเอนก ศรีีสำำ�ราญรุ่่�งเรืือง

๙ ก.ย. ๖๒  •  สสอ.ศธ. จััดเทศน์์มหาชาติิ เวสัันดรชาดก
และแสดงปาฐกถาธรรมพิิเศษ โดย สมเด็็จพระมหารััชมงคลมุุนีี
วััดไตรมิิตรวิิทยารามวรวิิหาร  ณ  หอประชุุมคุุรุุสภา

๒๖ ต.ค. ๖๒  •  สอ.ศธ. จััดโครงการรัักษ์์สุุขภาพ เรื่่�อง “สมาธิิบำำ�บััด SKT
7 ทางเลืือกใหม่่ไร้้โรค”  โดย  รศ.ดร.สมพร กัันทรดุุษฎีี เตรีียมชััยศรีี
 ณ  หอประชุุมคุุรุุสภา กระทรวงศึึกษาธิิการ

๒ พ.ย. ๖๒  •  สอ.ศธ. จััดโครงการฝึึกอาชีีพเสริิมรายได้้ ให้้กัับสมาชิิก
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ หลัักสููตร “ขายของออนไลน์์ ขายดีีขายง่่าย ทำำ�เองได้้ทัันทีี”
โดย  อาจารย์์แชมป์์  ธิิติิพล  เทีียมจัันทร์์  ณ  ห้้องประชุุม สอ.ศธ.

๑๖-๑๗ พ.ย. ๖๒  •  สอ.ศธ. จััดโครงการอบรมสััมมนา และประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
เรื่่�อง พระราชบััญญััติิสหกรณ์์ (ฉบัับที่่� ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยการป้้องกัันและการปราบปรามการฟอกเงิิน ณ โรงแรมรอยััลริิเวอร์์ กรุุงเทพฯ

