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สวััสดีีสมาชิิก สอ.ศธ. ทีี่�เคารพทุี่กที่�าน

 สาร สอ.ศธ. ฉบัับันี� คณะกรรมการฝ่� ายประชิาสัมพันธ ์

สอ.ศธ. ไดี�จััดีที่ำาข้ึ้�นเป็นปีทีี่� ๔๒ ฉบัับัทีี่� ๓ ซ้ึ่�งในฉบัับันี� ยัง 
คงไวั�ซ้ึ่�งคอลััมนที์ี่�สำาคัญไวั�อย�างครบัถ้�วัน ไดี�แก� อัครศิลัปิน

 แบับัอย�างผลังานขึ้องพระบัาที่สมเดี็จัพระปรมินที่รมหา 
ภููมิพลัอดุีลัยเดีชิมหาราชิ บัรมนาถ้บัพิตร คอลััมน์มุมมอง 

สหกรณ์ออมที่รัพย์ สอ.ศธ. ซึ่้�งฉบัับันี�เป็นการสัมภูาษณ ์

ผู�บัริหารระดัีบัสูง (Exclutive Interview) ขึ้องที่�าน ดีร.พนม 

พงษ์ไพบูัลัย์ อดีีตปลััดีกระที่รวังศ้กษาธิการ นอกจัากนี� 
ยังมี คอลััมนอ่์�นๆ ทีี่�น�าสนใจั เชิ�น สิ�งลัะอันพันลัะน�อยกับั

 
มนุษย์เงินเด่ีอน มรดีกโลักภูาพสะที่�อนอดีีต ในเลั�มนี�จัะ

 
เชิิญชิวันสมาชิิกไปไหวั�พระนอนจัังหวััดีพระนครศรีอยุธยา 

ตลัอดีจันการดูีแลัสุขึ้ภูาพฤดูีหนาวั เป็นต�น

 แลัะในโอกาสในชิ�วังฉบัับัทีี่� ๓ นี� มีวัันสำาคัญต�างๆ 

มากมาย ไดี�แก� วัันชิาติแลัะวัันพ�อแห�งชิาติ วัันคริสต์มาส 

วัันปีใหม� คณะกรรมการฝ่� ายประชิาสัมพันธ์ขึ้อเชิิญชิวัน
 

ทุี่กที่�านร�วัมเฉลิัมฉลัองในวัันสำาคัญเหลั�านี�แลัะขึ้ออำานวัยพร

มายังทุี่กที่�านจังประสบัแต�ควัามสุขึ้ ควัามเจัริญทุี่กประการ

  

  (รศ.ดีร.สมเกียรติ  กอบััวัแก�วั)

  บัรรณาธิการ

	 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

สารบัญสารบัญ
  ๑       สารประธานกรรมการ

๒      อััคราภิิรักษศิิลปิน

  ๔       มอัง...สหกรณ์์อัอัมทรัพย์์ข้้าราชการ
กระทรวงศึิกษาธิการ จำำากัด (สอั.ศิธ.)

 ๘       สิ�งละอัันพันละน้อัย์กับมนุษย์์เงินเดือัน

 ๑๐       มรดกโลกภิาพสะท้อันอัดีต

 ๑๒       ดูแลสุข้ภิาพฤดูหนาว

ผู้จำัดการพบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
The Ministry of Education Official's Saving and Credit Cooperative Ltd.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



ประธานกรรมการ
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ
กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัดกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด

	 ปีี	๒๕๖๒	นัับว่่าเป็นัอีีกปีีหนั่�งที่ี�	สหกรณ์์อีอีมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รว่งศึ่กษาธิิการ	จำำากัด	ปีระสบคว่ามสำาเร็จำ 

เป็นัอีย์่างย์่�งในัด้านัการดำาเนั่นัธิุรก่จำที่ี�เกี�ย์ว่ข้้อีงกับการเงินัและการลงทีุ่นั	 โดย์มีอีัตราการเต่บโตและผลปีระกอีบการ 

ที่ี�นั่าพอีใจำ	 นัอีกเหนัือีจำากการดำาเนั่นังานัที่างธิุรก่จำแล้ว่	 ในัด้านัคว่ามรับผ่ดชอีบต่อีสังคมและชุมชนั	 สหกรณ์์ฯ	

ดำาเนั่นังานัในัด้านัต่างๆ	 ให้เก่ดปีระโย์ชนั์โดย์รว่ม	 ต่อีเย์าว่ชนั	 สังคม	 ศึาสนัา	 ว่ัฒนัธิรรม	 และส่�งแว่ดล้อีม	 โดย์ 

ในัปีีที่ี�ผ่านัมา	 สหกรณ์์ฯ	 ได้นัำาที่ีมคณ์ะผ้้บริหารและเจำ้าหนั้าที่ี�	 จำัดโครงการ/ก่จำกรรมต่างๆ	 ให้กับสมาช่กอีย์่างที่ั�ว่ถึ่ง 

ไม่ว่่าจำะเป็นัโครงการฝึึกอีาชีพเพื �อีเสริมราย์ได้ ให้กับสมาช่ก	 เร่ �อีง	 เที่คนั่คจำำาหนั่าย์ส่นัค้าที่างสื �อีอีอีนัไลนั์,	

โครงการรักษ์สุข้ภาพสมาธิิบำาบัด	 SKT7,	 โครงการสหกรณ์์สัญจำรพบผ้้บริหารและสมาช่ก,	 โครงการส่งเสริมศึาสนัา 

ศึ่ลปีว่ัฒนัธิรรม	 ไหว่้พระ	ณ์	 จำังหว่ัดปีทีุ่มธิานัี,	 โครงการรว่มพลคนัโสดและรว่มพลคนัรักสหกรณ์์ที่ัศึนัศึ่กษาศึ่ลปี 

ว่ัฒนัธิรรมไที่ย์	ณ์	เลเจำนัด์สย์าม	พัที่ย์า	จำังหว่ัดชลบุรี,	และมอีบทีุ่นัการศึ่กษา	ปีระจำำาปีี	๒๕๖๒	เป็นัต้นั

	 ที่้าย์ที่ี �ส ุดนัี �	 ในันัามข้อีงปีระธิานักรรมการสหกรณ์์อีอีมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รว่งศึ่กษาธิิการ	 จำำากัด	

ผมใคร่ข้อีข้อีบคุณ์	 กรรมการ	 ที่ี�ปีรึกษา	 ผ้้จำัดการ	 เจำ้าหนั้าที่ี�	 ตลอีดจำนัสมาช่กทีุ่กที่่านั	 ที่ี�ให้การสนัับสนัุนัอีย์่างดีย์่�ง 

แก่สหกรณ์์ฯ	 เสมอีมา	 และที่ี�สำาคัญผมต้อีงข้อีข้อีบคุณ์ผ้้บริหาร	 และเจำ้าหนั้าที่ี�ข้อีงสหกรณ์์ฯ	 ที่ี�มุ่งมั�นัทีุ่่มเที่	 แรงกาย์ 

แรงใจำ	 ก้าว่เด่นัไปีข้้างหนั้าตามพันัธิก่จำและแผนัการดำาเนั่นังานัข้อีงสหกรณ์์ฯ	 ที่ั�งนัี�	 คว่ามสำาเร็จำที่ั�งหมดที่ั�งมว่ลที่ี� 

สหกรณ์์ฯ	 ได้รับในัปีี	๒๕๖๒	นัั�นั	 ล้ว่นัแต่เป็นัผลมาจำากการทีุ่่มเที่ที่ำางานัหนัักข้อีงที่ั�งผ้้บริหารและเจำ้าหนั้าทีี่�	 ตลอีดจำนั 

การสนัับสนัุนัที่ี�ดีจำากสมาช่กที่ี�เข้้าร่ว่มทีุ่กโครงการ	 ข้อีให้ทีุ่กที่่านัเชื�อีมั�นัว่่าสหกรณ์์ฯ	 จำะย์ังคงมุ่งมั�นัทีุ่่มเที่ในัการ 

ดำาเน่ันังานั	ตามหลักจำริย์ธิรรมและธิรรมาภ่บาลภาย์ใต้แนัว่ที่างการกำากับด้แลสหกรณ์์ให้เจำริญก้าว่ไปีข้้างหน้ัาอีย่์างมั�นัคง	

และเนัื�อีงในัอีภ่ลักข้ิตสมัย์ข้ึ�นัปีีใหม่	๒๕๖๓	ข้อีอีำานัาจำคุณ์พระศึรีรัตนัตรัย์	 และส่�งศึักด่�ส่ที่ธิิ�ที่ั�งหลาย์	 โปีรดดลบันัดาล 

ให้ทีุ่กที่่านั	จำงปีระสบแต่คว่ามสุข้	คว่ามสำาเร็จำ	ในัส่�งอีันัพ่งปีรารถึนัา	ตลอีดไปี

  

	 	 (นัาย์จำร้ญ		ช้ลาภ)

	 	 ปีระธิานักรรมการ	สอี.ศึธิ.	ชุดที่ี�	๓๙

ปีที่ ๔๒  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๒
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 “ ความเป็นศิิลปิิน หมายถึึง ความสามารถึตามธรรมชาติที่่�จะเห็นความงาม และคิดถึึงความงาม 

เม่�อเกิิดความคิด แล้วก็ิต้องอาศัิยวิชาความร้้หรือเที่คนิค เช่น วิชาช่าง เป็นต้น จึงแสดงออกิมาเป็นจิตรกิรรม 

ปิระติมากิรรม หรือศิิลปิกิรรมในลักิษณะอ่�นๆ ได้

  กิารสร้างงานศิิลปิะทุี่กิปิระเภที่ นอกิจากิจะต้องใช้ความฝึึกิหัดจัดเจนในที่างปิฏิิบััติ ปิระกิอบักัิบั 

วิธีกิารที่่�ด่อย่างเหมาะสมแล้ว ศิิลปิินจำาต้องม่ความจริงใจและบัริสุที่ธิ�ใจในงานที่่�ที่ำาด้วย จึงจะได้ผลงานที่่�

ม่ค่าควรแก่ิกิารยอมรับันับัถ่ึอ เพราะความจริงใจท่ี่�ม่อย่้อย่างสมบ้ัรณ์มั�นคงนั�นเป็นเหตุสำาคัญท่ี่�ที่ำาให้สามารถึ 

นำาเอาคุณลักิษณะพิเศิษภายในตัวออกิมาแสดงให้ปิรากิฏิได้โดยเด่นชัด เม่�อบัรรดาศิิลปิินสร้างสรรค์งาน 

ของตนด้วยความบัริสุที่ธิ�ใจแล้ว ผลงานที่ั�งหมดกิ็จะปิระกิอบักิันเป็นนิมิตหมายอันงดงาม ”

จารึึกแผ่่นทองคำำาพรึะรึาชสมััญญา จารึึกแผ่่นทองคำำาพรึะรึาชสมััญญา “อัคำรึศิิลปิิน”“อัคำรึศิิลปิิน”

	 พระบาที่สมเด็จำพระปีรม่นัที่รมหาภ้ม่พลอีดุลย์เดช 	 พระบาที่สมเด็จำพระปีรม่นัที่รมหาภ้ม่พลอีดุลย์เดช 

มหาราช	บรมนัาถึบพ่ตร	ที่รงมีพระอัีจำฉริย์ภาพในัศ่ึลปีศึาสตร์ มหาราช	บรมนัาถึบพ่ตร	ที่รงมีพระอัีจำฉริย์ภาพในัศ่ึลปีศึาสตร์ 

หลาย์สาข้า	ที่รงสร้างสรรค์ศึ่ลปีกรรมเป็นัแบบอีย์่างให้แก่หลาย์สาข้า	ที่รงสร้างสรรค์ศึ่ลปีกรรมเป็นัแบบอีย์่างให้แก่

ศึ่ลปีินัและปีระชาชนัได้ดำาเนั่นัตามเบื�อีงพระย์ุคลบาที่	ศึ่ลปีินัและปีระชาชนัได้ดำาเนั่นัตามเบื�อีงพระย์ุคลบาที่	

ที่รงพระกรุณ์าโปีรดเกล้าฯ	พระราชที่านัแนัว่ที่างปีฏ่ิบัต่แก่ที่รงพระกรุณ์าโปีรดเกล้าฯ	พระราชที่านัแนัว่ที่างปีฏ่ิบัต่แก่

ศึ่ลปีินัผ้้สร้างสรรค์งานัศึ่ลปีะว่่าศึ่ลปีินัผ้้สร้างสรรค์งานัศึ่ลปีะว่่า

บุญเตือน		ศรีวรพจน์บุญเตือน		ศรีวรพจน์

อัครศิลปน
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	 พระอีัจำฉริย์ภาพด้านัศึ่ลปีะข้อีงพระบาที่สมเด็จำ 	 พระอีัจำฉริย์ภาพด้านัศึ่ลปีะข้อีงพระบาที่สมเด็จำ 

พระปีรม่นัที่รมหาภ้ม่พลอีดุลย์เดชมหาราช	บรมนัาถึบพ่ตร	พระปีรม่นัที่รมหาภ้ม่พลอีดุลย์เดชมหาราช	บรมนัาถึบพ่ตร	

เป็นัที่ี�ปีระจำักษ์ข้อีงปีระชาชนัทีุ่กชาต่ทีุ่กภาษา	 ที่ั�งด้านั เป็นัที่ี�ปีระจำักษ์ข้อีงปีระชาชนัทีุ่กชาต่ทีุ่กภาษา	 ที่ั�งด้านั 

จำิตรกรรม	ปีระต่มากรรม	สถึาปัตย์กรรม	ดนัตรี	นัาฏิศึ่ลปี์	จำิตรกรรม	ปีระต่มากรรม	สถึาปัตย์กรรม	ดนัตรี	นัาฏิศึ่ลปี์	

และว่รรณ์ศึ่ลปี์	 ที่รงสร้างสรรค์งานัศึ่ลปีกรรมสาข้าต่างๆ และว่รรณ์ศึ่ลปี์	 ที่รงสร้างสรรค์งานัศึ่ลปีกรรมสาข้าต่างๆ 

ด้ว่ย์พระปีรีชาสามารถึอีันัย์ากที่ี�จำะหาผ้้เสมอีเหมือีนั	 เช่นั ด้ว่ย์พระปีรีชาสามารถึอีันัย์ากที่ี�จำะหาผ้้เสมอีเหมือีนั	 เช่นั 

  จิิตรกรรมจิิตรกรรม	 	 หลังจำากเสด็จำข้ึ�นัครอีงราชสมบัต ่	 	 หลังจำากเสด็จำข้ึ�นัครอีงราชสมบัต ่

แล้ว่	 ที่รงงานัจำิตรกรรมอีย์่างต่อีเนัื�อีงระหว่่างพุที่ธิศึักราช	แล้ว่	 ที่รงงานัจำิตรกรรมอีย์่างต่อีเนัื�อีงระหว่่างพุที่ธิศึักราช	

๒๕๐๒	 -๒๕๑๐	 มีที่ั�งภาพเหมือีนัข้อีงบุคคลที่ี�ใกล้ช่ด ๒๕๐๒	 -๒๕๑๐	 มีที่ั�งภาพเหมือีนัข้อีงบุคคลที่ี�ใกล้ช่ด 

เบื�อีงพระยุ์คลบาที่	ภาพท่ี่ว่ทัี่ศึน์ั	ภาพหุ่นัน่ั�ง	ภาพจิำนัตนัาการ เบื�อีงพระยุ์คลบาที่	ภาพท่ี่ว่ทัี่ศึน์ั	ภาพหุ่นัน่ั�ง	ภาพจิำนัตนัาการ 

เช่งคว่ามค่ด	และงานัอีอีกแบบนั่เที่ศึศึ่ลปี์เช่งคว่ามค่ด	และงานัอีอีกแบบนั่เที่ศึศึ่ลปี์

  

  ดนตรีและเพลงพระราชนิพนธ์์ดนตรีและเพลงพระราชนิพนธ์์    ที่รงเริ�ม ที่รงเริ�ม 

ฝึึกฝึนัว่ิชาการดนัตรีตั�งแต่ย์ังที่รงพระเย์าว่์	 กระที่ั�งที่รง ฝึึกฝึนัว่ิชาการดนัตรีตั�งแต่ย์ังที่รงพระเย์าว่์	 กระที่ั�งที่รง 

สามารถึเล่นัเคร่�อีงดนัตรีสากลได้หลาย์อีย์่าง	 เช่นั	 เปีีย์โนั	สามารถึเล่นัเคร่�อีงดนัตรีสากลได้หลาย์อีย์่าง	 เช่นั	 เปีีย์โนั	

กีตาร์	 ฟลุต	 ไว่โอีล่นั	 เคร่�อีงที่อีงเหลือีงและเคร่�อีงลม	กีตาร์	 ฟลุต	 ไว่โอีล่นั	 เคร่�อีงที่อีงเหลือีงและเคร่�อีงลม	

ที่ี�โปีรดมากคือี	 แซกโซโฟนั	 คาริเนั็ตและที่รัมเป็ต	 ที่รง ที่ี�โปีรดมากคือี	 แซกโซโฟนั	 คาริเนั็ตและที่รัมเป็ต	 ที่รง 

สามารถึเล่นัดนัตรีแจำ๊สได้ที่ั�งแบบมีโนั้ตและไม่มีโนั้ตสามารถึเล่นัดนัตรีแจำ๊สได้ที่ั�งแบบมีโนั้ตและไม่มีโนั้ต

  

	 นัอีกจำากจำะที่รงเป็นันัักดนัตรีที่ี�มีฝึีมือีย์อีดเย์ี�ย์ม 	 นัอีกจำากจำะที่รงเป็นันัักดนัตรีที่ี�มีฝึีมือีย์อีดเย์ี�ย์ม 

แล้ว่	 ย์ังที่รงเป็นันัักแต่งเพลงที่ี�ที่รงพระปีรีชาสามารถึย์่�ง แล้ว่	 ย์ังที่รงเป็นันัักแต่งเพลงที่ี�ที่รงพระปีรีชาสามารถึย์่�ง 

อีีกด้ว่ย์	เริ�มที่รงพระราชนั่พนัธิ์เพลงตั�งแต่ย์ังดำารงพระย์ศึอีีกด้ว่ย์	เริ�มที่รงพระราชนั่พนัธิ์เพลงตั�งแต่ย์ังดำารงพระย์ศึ

เป็นัสมเด็จำพระอีนัุชาธิิราช	 ตั �งแต่ต้นัปีีพุที่ธิศึักราช เป็นัสมเด็จำพระอีนัุชาธิิราช	 ตั �งแต่ต้นัปีีพุที่ธิศึักราช 

๒๔๘๙	 เพลงพระราชนั่พนัธิ์เพลงแรกคือี	๒๔๘๙	 เพลงพระราชนั่พนัธิ์เพลงแรกคือี	 “แสงเทีียน” “แสงเทีียน” 

หลังจำากข้ึ�นัครอีงราชสมบัต่แล้ว่	 ได้ที่รงพระราชนั่พนัธิ์ หลังจำากข้ึ�นัครอีงราชสมบัต่แล้ว่	 ได้ที่รงพระราชนั่พนัธิ์ 

เพลงพระราชที่านัอีอีกมาเผย์แพร่โดย์ลำาดับอีีกเป็นั เพลงพระราชที่านัอีอีกมาเผย์แพร่โดย์ลำาดับอีีกเป็นั 

จำำานัว่นัมากถึ่ง	 ๓๕	 เพลง	 เช่นั	 ใกล้รุ่ง	 พรปีีใหม่	 ย์่�มส้้	จำำานัว่นัมากถึ่ง	 ๓๕	 เพลง	 เช่นั	 ใกล้รุ่ง	 พรปีีใหม่	 ย์่�มส้้	

ชะตาชีวิ่ต	สาย์ฝึนั	คว่ามฝันัอัีนัส้งสุด	และแผ่นัด่นัข้อีงเรา	ชะตาชีวิ่ต	สาย์ฝึนั	คว่ามฝันัอัีนัส้งสุด	และแผ่นัด่นัข้อีงเรา	

เป็นัต้นัเป็นัต้นั

	 พระอัีจำฉริย์ภาพด้านัการดนัตรีเป็นัทีี่�ปีระจัำกษ์ข้อีง	 พระอัีจำฉริย์ภาพด้านัการดนัตรีเป็นัทีี่�ปีระจัำกษ์ข้อีง

นัานัาอีารย์ชาต่	 สถึาบันัการดนัตรีและศึ่ลปีะแห่งกรุง นัานัาอีารย์ชาต่	 สถึาบันัการดนัตรีและศึ่ลปีะแห่งกรุง 

เวี่ย์นันัา	สาธิารณ์รัฐอีอีสเตรีย์	ได้น้ัอีมเกล้าฯ	ถึว่าย์ตำาแหน่ัง เวี่ย์นันัา	สาธิารณ์รัฐอีอีสเตรีย์	ได้น้ัอีมเกล้าฯ	ถึว่าย์ตำาแหน่ัง 

สมาช่กก่ตต่มศึักด่�	ตั�งแต่พุที่ธิศึักราช	๒๕๐7สมาช่กก่ตต่มศึักด่�	ตั�งแต่พุที่ธิศึักราช	๒๕๐7

  

  “อััครศิิลปิิน” “อััครศิิลปิิน” 	 มีคว่ามหมาย์ว่่า	 ผ้้มีศึ่ลปีะอีันั 	 มีคว่ามหมาย์ว่่า	 ผ้้มีศึ่ลปีะอีันั 

ลำ�าเล่ศึ	หร่อีผ้้เป็นัใหญ่ในัศึ่ลปีินั	พระบาที่สมเด็จำพระปีรม่ลำ�าเล่ศึ	หร่อีผ้้เป็นัใหญ่ในัศึ่ลปีินั	พระบาที่สมเด็จำพระปีรม่

นัที่รมหาภ้ม่พลอีดุลย์เดชมหาราช	 บรมนัาถึบพ่ตร	 ที่รง นัที่รมหาภ้ม่พลอีดุลย์เดชมหาราช	 บรมนัาถึบพ่ตร	 ที่รง 

เป็นัเล่ศึในัศึ่ลปีะหลาย์สาข้า	 ที่รงมีพระมหากรุณ์าธิิคุณ์ เป็นัเล่ศึในัศึ่ลปีะหลาย์สาข้า	 ที่รงมีพระมหากรุณ์าธิิคุณ์ 

ใหญ่หลว่งต่อีศึ่ลปีินัและว่งการศึ่ลปีะข้อีงปีระเที่ศึไที่ย์ ใหญ่หลว่งต่อีศึ่ลปีินัและว่งการศึ่ลปีะข้อีงปีระเที่ศึไที่ย์ 

สำานัักงานัคณ์ะกรรมการและว่ัฒนัธิรรมแห่งชาต่ได้กราบ สำานัักงานัคณ์ะกรรมการและว่ัฒนัธิรรมแห่งชาต่ได้กราบ 

บังคมที่้ลข้อีพระราชที่านัพระบรมราชานัุญาต	 ถึว่าย์ บังคมที่้ลข้อีพระราชที่านัพระบรมราชานัุญาต	 ถึว่าย์ 

พระราชสมัญญา	พระราชสมัญญา	“อัครศิิลปิิน”“อัครศิิลปิิน”	ที่รงพระกรุณ์าโปีรดเกล้าฯ		ที่รงพระกรุณ์าโปีรดเกล้าฯ	

พระราชที่านัพระบรมราชว่โรกาสให้คณ์ะกรรมการ พระราชที่านัพระบรมราชว่โรกาสให้คณ์ะกรรมการ 

ว่ัฒนัธิรรมแห่งชาต่เข้้าเฝึ้าที่้ลละอีอีงธิุลีพระบาที่เมื�อีว่ันัที่ี�	ว่ัฒนัธิรรมแห่งชาต่เข้้าเฝึ้าที่้ลละอีอีงธิุลีพระบาที่เมื�อีว่ันัที่ี�	

๒๔	กุมภาพันัธิ์	๒๕๒๙	ณ์	พระตำาหนัักจำิตรลดารโหฐานั	๒๔	กุมภาพันัธิ์	๒๕๒๙	ณ์	พระตำาหนัักจำิตรลดารโหฐานั	

พระราชว่ังดุส่ตพระราชว่ังดุส่ต

สมัเด็็จพรึะนางเจ้าฯ พรึะบรึมัรึาชินีนาถ, พ.ศิ. ๒๕๐๔, สมัเด็็จพรึะนางเจ้าฯ พรึะบรึมัรึาชินีนาถ, พ.ศิ. ๒๕๐๔, 
สีนำ�ามัันบนผ่้าใบ, ๗๔ x ๕๙.๕ ซมั., ลงพรึะนามัย่่อ ภอ 8-๐๔สีนำ�ามัันบนผ่้าใบ, ๗๔ x ๕๙.๕ ซมั., ลงพรึะนามัย่่อ ภอ 8-๐๔
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ม  ง...ม  ง...

วิมลรัตน์		ต้อยส�าราญวิมลรัตน์		ต้อยส�าราญ

สหกรณ์อ์อมทรพัย์์สหกรณ์อ์อมทรพัย์์
ข้า้ราชการกระทรวงข้า้ราชการกระทรวง
ศึกึษาธิกิาร จำำากดัศึกึษาธิกิาร จำำากดั

 (สอ.ศึธิ.)  (สอ.ศึธิ.) 

“ช่วยออมช่วยปิระหยัด“ช่วยออมช่วยปิระหยัด
ด้วยซื่่�อสัตย์และโปิร่งใสด้วยซื่่�อสัตย์และโปิร่งใส

สามัคค่ม่นำ�าใจ ยึดมั�นใน สอ.ศิธ.”สามัคค่ม่นำ�าใจ ยึดมั�นใน สอ.ศิธ.”

	 จำากมอีที่โที่	 (Motto)	 คว่ามหมาย์ในัภาษาไที่ย์	
หมาย์ถ่ึง	คต่พจำน์ัหร่อีคำาข้วั่ญ	ทีี่�	สอี.ศึธิ	สื�อีถ่ึงคว่ามมุ่งมั�นั	
ให้อีงค์กรเป็นัศึ้นัย์์รว่มการเงินัและสมาช่ก	 เพื�อีย์กระดับ 
คุณ์ภาพชีว่ิตให้อีย์้่ดีมีสุข้	 โดย์การอีอีม	 การช่ว่ย์เหลือี	
ซ่�งกันัและกันั	ด้ว่ย์คว่ามโปีร่งใสและเป็นัธิรรม
	 อัีนัหมาย์รว่มถ่ึงปีระส่ที่ธิิภาพข้อีง	สอี.ศึธิ.	คือี	การ 
มุ่งสร้างคุณ์ภาพชีว่ิตที่ี�ดีข้อีงอีงค์กร	 และปีระโย์ชนั์ส้งสุด 
จำากการดำาเนั่นังานัข้อีงอีงค์กรต้อีงเก่ดแก่สมาช่กในั 
ร้ปีแบบต่างๆ	
	 หลักสำาคัญ	 คือี	 สมาช่กต้อีงมีคว่ามภาคภ้ม่ใจำในั 
การเป็นัเจำ้าข้อีงและมีส่ว่นัร่ว่มในัการสร้างปีระส่ที่ธิิภาพ 
ให้กับ	สอี.ศึธิ.
	 จำากบที่สรุปี	ปีระส่ที่ธิิภาพและจำุดหมาย์ปีลาย์ที่าง	
ข้อีง	สอี.ศึธิ.	จำะเก่ดข้ึ�นัได้อีย์่างไร...
	 สาร	สอี.ศึธิ.	ฉบับนัี�	ได้รับเกีย์รต่อีย์่างส้งจำากที่่านั
ผ้้บริหารระดับส้ง	ดร.พนม พงษ์ไพบั้ลย์	สมาช่กเลข้ที่ี�	
๑77๒๘	อีดีตปีลัดกระที่รว่งศึ่กษาธิิการ	(พ.ศึ.	๒๕๔๒	- 
๒๕๔๔)	 และอีดีตปีระธิานักรรมการสหกรณ์์อีอีมที่รัพย์์ 
ข้้าราชการกระที่รว่งศึ่กษาธิิการ	 จำำากัด	 มาสนัที่นัาผ่านั 
บที่สัมภาษณ์์นัี�ค่ะ

สหกรณ์อ์อมทรพัย์์สหกรณ์อ์อมทรพัย์์
ข้า้ราชการกระทรวงข้า้ราชการกระทรวง
ศึกึษาธิกิาร จำำากดัศึกึษาธิกิาร จำำากดั

 (สอ.ศึธิ.)  (สอ.ศึธิ.) 

. . . ผมมองว ่ า  สหกรณ์  ์. . . ผมมองว ่ า  สหกรณ์  ์
ออมทรัพย์์ จำะ “มีประโย์ชน์์ ออมทรัพย์์ จำะ “มีประโย์ชน์์ 
อย์่างย์ิ�ง” สำาหรับสมาชิกที� อย์่างย์ิ�ง” สำาหรับสมาชิกที� 
รักการออม” และจำะ “เกิด รักการออม” และจำะ “เกิด 
ประโย์ชน์์สูงสุด” สำาหรับผู้กู้ประโย์ชน์์สูงสุด” สำาหรับผู้กู้
ที�ใช้เงิน์กู้อย์่างคุุ้้มคุ้่า แต่จ่ำะ ที�ใช้เงิน์กู้อย์่างคุุ้้มคุ้่า แต่จ่ำะ 
“มีโทษ” ต่่อผู้กู้ที �น์ำาไปใ้ช้ “มีโทษ” ต่่อผู้กู้ที �น์ำาไปใ้ช้ 
อย่์างสุรุ่ย์สุร่าย์...อย่์างสุรุ่ย์สุร่าย์...
 ...เงิน์ข้องผมก็ฝากอย์ู่ที �น์ี�  ...เงิน์ข้องผมก็ฝากอย์ู่ที �น์ี� 
เพราะปลอดภััย์ ให้ดอกเบี�ย์ เพราะปลอดภััย์ ให้ดอกเบี�ย์ 
ดีกว่าธิน์าคุ้าร ฝากธิน์าคุ้าร ดีกว่าธิน์าคุ้าร ฝากธิน์าคุ้าร 
ก ็ ไม ่ ไ ด ้ ม ี ผลประ โย์ชน์  ์ก ็ ไ ม ่ ไ ด ้ ม ี ผลประ โย์ชน์  ์
ต่อบแทน์อะไร”ต่อบแทน์อะไร”
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ประวัติิโดยสัังเขป
	 ภ้ม่ลำาเนัาเด่ม	 ดร.พนัม	 พงษ์ไพบ้ลย์์	 เป็นัชาว่	
ต.ทุ่ี่งสมอี	อี.พนัมที่ว่นั	จำ.กาญจำนับุรี	เก่ดวั่นัทีี่�	๘	ม่ถุึนัาย์นั	
๒๔๘๔	ณ์	ว่ันันัี�	อีาย์ุก้าว่ล่ว่งกว่่า	7๘	ปีี	ที่่านัเริ�มที่ำางานั 
เป็นัคร้สอีนัในัโรงเรีย์นัปีระถึมศึ่กษาตั �งแต่ปีี	 ๒๕๐7	
และก้าว่หนั้าข้ึ�นัมาตามลำาดับ	 จำากคร้ก็มาเป็นันัักว่ิจำัย์	
เป็นันัักว่างแผนัการศึ่กษา	 เป็นัอีธิิบดี	 เป็นัเลข้าธิิการ	
เป็นัรอีงปีลัดกระที่รว่ง	จำนัมาเป็นัผ้้บริหารการศึ่กษาส้งสุด
ข้อีงกระที่รว่งศึ่กษาธิิการ	 คือี	 ปีลัดกระที่รว่งศึ่กษาธิิการ	
และเป็นัปีลัดกระที่รว่งคนัเดีย์ว่ที่ี�ได้รับโล่เช่ดช้เกีย์รต่ 
ข้อีง	ปี.ปี.ช.	เป็นัผ้้ปีระพฤต่ปีฏิ่บัต่ชอีบด้ว่ย์คว่ามซื�อีสัตย์์ 
สุจำริต	 สมคว่รย์กย์่อีงเป็นับุคคลตัว่อีย์่าง	 เมื�อีปีี	 ๒๕๔๔ 
ข้ณ์ะเดีย์ว่กันัก็ได้รับเช่ญให้เป็นัปีระธิานักรรมการสหกรณ์์
อีอีมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รว่งศึ่กษาธิิการ	 จำำากัด	 พ.ศึ.	
๒๕๔๐-๒๕๔๕	นัอีกจำากนัี�ในัอีดีตที่่านัย์ังเป็นัปีระธิานั 
กรรมการบริหารชมรมข้้าราชการและคร้อีาวุ่โสข้อีง 
กระที่รว่งศ่ึกษาธิิการ	เป็นักรรมการตรว่จำสอีบภาคราชการฯ	
เป็นัปีระธิานักรรมการม้ลน่ัธิิราชปีระชานุัเคราะห	์และด้ว่ย์
ปีระสบการณ์์คว่ามร้้คว่ามสามารถึรอีบด้านั	 ที่่านัย์ังเป็นั 
นัักเข้ีย์นัหนัังสือีหลาย์เล่ม	 อีาที่่	 เล่มหนั่�งที่ี�คนัในัว่งการ 
ศึ่กษาได้อี่านัแล้ว่ต้อีงระล่กถึ่งคว่ามเป็นัตัว่ตนัข้อีงที่่านั	
“กิารศิึกิษาค่อยาหม้อใหญ่”	 คว่ามตอีนัหนั่�งกล่าว่ไว่้ได้ 
อีย์่างคมคว่ามค่ด	ว่่า	“การึศิึกษาก็เหมัือนกับย่า ที�จะสรึ้าง 
ภูมิัค้้ำมักันเพื�อป้ิองกันโรึคำต่่างๆ ได้็ แต่่ว่่ามัันไม่ัได้็แก้แบบ 
ต่รึงๆ ไมั่ใช่ย่าแผ่นปัจจ้บัน ปิว่ด็หัว่ก็กินย่าแก้ปิว่ด็หัว่ 
แล้ว่หาย่ปิว่ด็ ไมั่ ใช่แบบนั �น แต่่มัันเป็นเหมัือนกับ 
ย่าบำารึ้ง ย่าอาย่้ว่ัฒนะ ที�สรึ้างภูมัิคำ้้มักันให้กับต่ัว่เรึา”
	 ปัจำจำุบันัที่่านัเป็นัข้้าราชการบำานัาญ	 และเป็นั 
กรรมการบริหารม้ลนั่ธิิ	 อีนัุกรรมการผ้้ที่รงคุณ์วุ่ฒ่ข้อีง 
อีีกหลาย์หนั่ว่ย์งานั
	 จำากภ้ม่หลังข้อีงที่่านัว่ิที่ย์ากรผ้้ที่รงเกีย์รต่	 เพื�อีนั 
สมาช่กและผ้้อ่ีานัทุี่กท่ี่านัคงค่ดและร้้ส่กไม่ต่างจำากผ้้เขี้ย์นั	
ว่่า	 สาร	 สอี.ศึธิ.	 ข้อีงเราโชคดีที่ี�ได้รับเกีย์รต่จำากอีดีต 
ปีลัดกระที่รว่ง	 ผ้้ปีระพฤต่ปีฏิ่บัต่ชอีบด้ว่ย์คว่ามซื�อีสัตย์์ 
สุจำริตมาสนัที่นัาผ่านัคอีลัมนั์นัี�	“มัอง..สหกรึณ์์ออมัทรึัพย่์
ข้้ารึาชการึกรึะทรึว่งศิึกษาธิิการึ จำากัด็” 
	 เช้าว่ันันัั�นั	ณ์	ชมรมข้้าราชการและคร้อีาวุ่โสข้อีง 
กระที่รว่งศึ่กษาธิิการ	 ผ้้เข้ีย์นัพร้อีมที่ีมงานั	 สาร	 สอี.ศึธิ.	
เข้้าพบที่่านัว่ิที่ย์ากรตามนััดหมาย์	 แว่้บแรกที่ี�ผ้้เข้ีย์นัในั 
ฐานัะเคย์เป็นัผ้้ ใต้บังคับบัญชาย์ังคงสัมผัสได้ถึ่งคว่าม 

ข้ลังข้อีงปี้าย์ชื�อีและเจำ้าข้อีงปี้าย์ชื�อี	 อีดีตปีลัดกระที่รว่ง 
ศึ่กษาธิิการ	 ดร.พนัม	พงษ์ไพบ้ลย์์	 ผ้้บริหารระดับส้งที่ี� 
มักปีฏิ่บัต่ตนัเป็นัแบบอีย์่างแสดงให้เห็นัถึ่งคว่ามทีุ่่มเที่ 
และซื �อีสัตย์์	 ปีฏิ่เสธิคว่ามเกีย์จำคร้านั	 และการทีุ่จำริต	
โดย์เฉพาะในัการปีฏิ่บัต่งานั
	 หลังจำากที่ีมงานั	 สาร	 สอี.ศึธิ.	 ราย์งานัตัว่	พร้อีม 
แจำ้งว่ัตถึุปีระสงค์เรีย์บร้อีย์	 การสนัที่นัาเริ�มดำาเนั่นัไปีและ 
เสร็จำส่�นัในัช่ว่งเว่ลาเพีย์งกว่่าชั�ว่โมงเนัื�อีงด้ว่ย์ที่่านัต่ด 
ภารก่จำปีระชุมต่อี	ณ์	ห้อีงปีระชุมแห่งนัี�	 ปีระเด็นัสนัที่นัา 
จำึงค่อีนัข้้างกระชับ	 แต่สมบ้รณ์์ด้ว่ย์อีงค์รว่มข้อีงการ 
สนัที่นัา		
 
มุมุุมุองติอ่ประสิัทธิิภาพในการดำาเนนิงาน
ของ สัอ.ศึธิ.
 “ผมมองว่่า สอ.ศธ. ของเรา เป็นสหกรณ์์ตััว่อย่่าง
ที่่�ดี่อาจเป็นเพราะม่ที่่�ไปที่่�มาดี่ สอ.ศธ. ของเราตัั�งข้�นใน 
ระดีับกระที่รว่งม่ผ้�หลัักผ้�ใหญ่่มาดี้เเลัตัั�งเเตั่ตั�น สอ.ศธ. 
ของเราดีำาเนินไปไดี�ดี�ว่ย่เรีย่บร�อย่ไม่ม่ปัญ่หาอุปสรรค 
มากนกั คนท่ี่�ทุ่ี่มเที่ให�กับ สอ.ศธ. อย่่างท่ี่านอาจารย์่สมาน 
เเสงมะลัิ ผ้ �ก่อตัั �ง ที่่านเป็นบุคคลัตััว่อย่่างแลัะทีุ่่มเที่ 
ให�กับงานของสหกรณ์์ของเรามาก ที่ั�งหมดีน่�ที่ำาให�การ 
สร�างเจตันารมณ์์ของการดีำาเนินงานของ สอ.ศธ. เป็นไป 
ไดี�ดี�ว่ย่ดี่ สอ.ศธ. เป็นศ้นย่์รว่มของบรรดีาข�าราชการ 
ที่ั�งหลัาย่ในเร่�องของกิจการที่่�จะช่ว่ย่เหลัือเกื�อก้ลัซึ่่�งกัน 
เเลัะกันในกิจการเก่�ย่ว่กับการเงินการที่อง ใครเดีือดีร�อน 
ก็จะช่ว่ย่เหลืัอกันแที่นท่ี่�จะไปพ่�งคนข�างนอก หร่ออย่่างน�อย่ 
ก็เป็นเเหลั่งเบื�องตั�นที่่�เราจะดี้เเลักันเอง เจตันารมณ์์น่�จ้ง 
เป็นประโย่ชน์อย่่างยิ่�งต่ัอมว่ลัสมาชิกเรา กอรปกับม่ผ้�ใหญ่่ 
คอย่ดี้เเลัที่ำาให�เป็นไปดี�ว่ย่คว่ามเรีย่บร�อย่ดี�ว่ย่ดี่”

ความุผููกพัน : สัอ.ศึธิ.
 “ผมเข�ามายุ่่งเก่�ย่ว่กับ สอ.ศธ. ตัั�งเเต่ัผมไดี�รับเชิญ่ 
เป็นประธานกรรมการสหกรณ์์ออมที่รัพย่์ข�าราชการ 
กระที่รว่งศ่กษาธิการ จำากัดี เมื�อช่ว่งปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๕ 
เเลัะหลัังจากพ�นหน�าที่่�การเป็นประธานเเลั�ว่ก็ย่ังตัิดีตัาม 
อย่้่โดีย่ตัลัอดีอย่่างห่างๆ ด่ีใจท่ี่�คนท่ี่�ดีำาเนินงานทุี่กๆ คนท่ี่� 
เข�ามาตัอนหลัังเขาตัั�งใจที่ำางานดี�ว่ย่ดี่ไม่ม่ปัญ่หาอุปสรรค
อะไรที่่�สำาคัญ่เหมือนกับสหกรณ์์หลัาย่ๆ แห่ง
 เมื �อพ้ดีถึ่งสหกรณ์์เรามักจะคิดีว่่าสหกรณ์์เป็น 
เเหลั่งที่่�คนมาก้�หน่�ย่ืมสิน เเลัะก็ม่การทีุ่จริตัคดีโกงกัน 
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มากมาย่ แตั่ สอ.ศธ. ของเราไม่ม่อย่่างนั�น พ้ดีถึ่งสมาชิก 
ของเรา ผมย่ังชื�นชมว่่าเราม่คนมาฝากเงินกับ สอ.ศธ. เรา 
มากพอสมคว่ร ข�าราชการอาวุ่โสที่่�ม่เงินม่ที่องเหลัือเขาก็
ฝากเพราะเป็นเเหลั่งที่่�ชว่่ย่เหลัือเจอ่จานสมาชิกรุ่นน�องๆ 
ให�อย่้่กันไดี�ดี�ว่ย่ด่ี เราไม่ม่ปัญ่หาหน่�สินท่ี่�ที่ว่งถึามเก็บไม่ไดี� 
ก็ม่เหมือนกันเเตั่ม่น�อย่
 ตัรงน่�ผมคอย่ดี้อย่้่สหกรณ์์เราไม่ม่การปลั่อย่เงิน 
ให�ก้�กันจนกระทัี่�งส่งหน่�ไม่ไหว่ เราด้ีเเลัดี�ว่ย่ด่ี เเลัะเงินท่ี่�เหลืัอ 
ก็ม่ผ้�บริหารเขาบริหารการเงินการที่องกันไดี� ที่ำาให� สอ.ศธ. 
ของเราม่ราย่ไดี�ส้งข้�นพอสมคว่ร”

ใช้้ สัอ.ศึธิ. อย่างไร...ให้้เกิดประโยช้น์
	 ผมฝึากถ่ึงมว่ลสมาช่กโดย์เฉพาะสมาช่กน้ัอีงใหม่	
เพื �อีสร้างคว่ามเข้้าใจำเกี �ย์ว่กับการใช้สหกรณ์์ให้เก่ด 
ปีระโย์ชนั์
	 สหกรณ์์อีอีมที่รัพย์์เป็นัอีงค์กรในัร้ปีสถึาบันั 
การเงินัที่ี�จำัดตั�งข้ึ�นั	โดย์มีว่ัตถึุปีระสงค์หลักในัการส่งเสริม
การอีอีม	 และการให้บริการเงินัก้้แก่สมาช่กตามคว่าม 
จำำาเป็นั	 ส่ว่นัสว่ัสด่การ	 การบริการและก่จำกรรมด้านัอีื�นัๆ	
สหกรณ์์แต่ละแห่ง	 อีาจำจำัดเพ่�มข้ึ�นัได้ตามคว่ามเหมาะสม	
เพื�อีช่ว่ย์เสริมสร้างคุณ์ภาพชีว่ิตที่ี�ดีข้ึ�นัแก่สมาช่ก
	 ถึ้าจำะว่่าไปีแล้ว่สมาช่กส่ว่นัใหญ่รับร้้แค่ว่่าสหกรณ์์
เป็นัแหล่งเงินัก้้ทีี่�ก้้ง่าย์	ดอีกเบี�ย์แรกค่ดจำะถ้ึก	แล้ว่ดอีกเบี�ย์ 
สุที่ธิิย์่�งถึ้กมากอีีก	เนัื�อีงจำากมีเงินัเฉลี�ย์คืนัที่ี�ได้รับปีลาย์ปีี	
	 ผมมอีงว่่า	 สหกรณ์์อีอีมที่รัพย์์จำะ	 “มีีประโยชน์์ 
อย่างย่�ง”	 สำาหรับสมาช่กที่ี�รักการอีอีม	 และจำะ	 “เกิ่ด 
ประโยชน์์สููงสูุด”	 สำาหรับผ้้ก้้ที่ี�ใช้เงินัก้้อีย์่างคุ้มค่า	 แต่ 
จำะ	“มีีโทษ”	ต่อีผ้้ก้้ที่ี�นัำาไปีใ้ช้อีย์่างสุรุ่ย์สุร่าย์...
	 เงินัข้อีงผมก็ฝึากอีย์้ ่ที่ี �นัี �	 เพราะปีลอีดภัย์	 ให้ 
ดอีกเบี�ย์ดีกว่่าธินัาคาร	ฝึากธินัาคารก็ไม่ได้มีผลปีระโย์ชน์ั
ตอีบแที่นัอีะไร”

ออมุเงิน กับ สัอ.ศึธิ.
	 ดร.พนัม	บอีกที่ีมงานัเราด้ว่ย์นัำ�าเสีย์งและรอีย์ย์่�ม
อี่อีนัๆ	ที่ี�มุมปีาก	
	 สอี.ศึธิ.	 เป็นัเเหล่งอีอีมที่รัพย์์ที่ี�ดี	 เมื�อีผมเริ�มเป็นั
สมาช่กผมไม่ส่งค่าหุ้นัมากมาย์นััก	 ที่ี�ไม่ส่งเพราะเเง่หนั่�ง 
ผมเป็นัผ้้ใหญ่เข้้ามาตำาเเหน่ังปีระธิานัเลย์ไม่ได้เป็นัสมาช่ก 
ธิรรมดา	 ถึ้าลงหุ้นัมากก็ได้เงินัปันัผลมากเกรงถึ้กมอีงว่่า 
เราจำะเเสว่งหาผลปีระโย์ชนั์เราเลย์ไม่กล้าลงมาก	 และอีีก 

แง่หนั่�งถึ้าลงนั้อีย์ก็จำะว่่าเป็นัผ้้ใหญ่ที่ำาไมลงนั้อีย์จำัง	 ก็เลย์ 
ลงแต่พอีสมคว่ร	 ตั�งแต่เริ�มเป็นัสมาช่กส่งค่าหุ้นัเที่่ากันั 
มาโดย์ตลอีด	ตรงนีั�เป็นัวิ่ถีึการอีอีมข้อีงผม	ส่งเย์อีะก็อีอีม 
เย์อีะ	 เพราะค่าหุ้นัถึอีนัอีอีกมาใช้ไม่ได้จำนักว่่าจำะลาอีอีก 
จำากการเป็นัสมาช่ก
	 รอีย์ย์่�มที่ี�มุมปีากเผย์อีกว่้างข้ึ�นัพร้อีมพ้ดต่ดตลก 
ให้ที่ีมงานัเราอีมย์่�มตาม	
 “ผ่มัย่ังเคำย่พูด็เล่นๆ ว่่าเงินต่รึงนี�ต่าย่ไปิเก็บเป็น 
เงินคำ่าเผ่าศิพได็้ ต่อนนี�ก็มัีเงินห้้นเงินฝากออมัไว่้ที�นี � 
พอสมัคำว่รึแล้ว่” 
	 เร่ �อีงนัี�ผมอีย์ากชว่นัสมาช่กให้คว่ามสำาคัญกับ 
เร่�อีงข้อีงการอีอีม	อีย่์ามอีงเห็นัเป็นัแหล่งก้้ยื์มเงินัแต่เพีย์ง
อีย์่างเดีย์ว่	 คว่รก้้เมื�อีมีคว่ามจำำาเป็นัต้อีงใช้และต้อีงมีว่ินััย์
ในัการฝึากเพื�อีคุณ์ภาพชีว่ิตที่ี�ดีข้ึ�นั
	 สอี.ศึธิ.	 ข้อีงเราจำัดให้มีการอีอีมที่ั�งระย์ะสั�นัและ 
ระย์ะย์าว่	“ระยะยาว”	คือี	การอีอีมเพื�อีให้สมาช่กสะสมเงินั 
ไว้่ใช้ในัอีนัาคตในัร้ปีข้อีงการถืึอีหุ้นั	โดย์สมาช่กให้สหกรณ์์ 
หักส่ว่นัหนั่�งข้อีงเงินัเดือีนัเป็นัปีระจำำาทีุ่กเดือีนั	การถึือีหุ้นั 
ในัลักษณ์ะนัี�	เป็นัการอีอีมที่ี�ช่ว่ย์ให้สมาช่กมีเงินัก้อีนัใหญ่
ไว้่ใช้ในัอีนัาคตได้ด้ว่ย์	สำาหรับ	“ระยะสู้�น์” คือี	การอีอีมเพื�อี 
พักเงินัไว้่สำาหรับใช้จ่ำาย์ย์ามจำำาเป็นั	ซ่�งสมาช่กสามารถึเลือีก 
ฝึากเงินัไว่้ ในัสหกรณ์์ข้อีงเราได้ที่ั�งปีระเภที่อีอีมที่รัพย์์	
อีอีมที่รัพย์์พ่เศึษ	ฝึากปีระจำำา	 เช่นัเดีย์ว่กับการฝึากเงินัในั
ธินัาคารพาณ่์ชย์์	ทัี่�ว่ๆ	ไปี	แต่จำะได้รับคว่ามสะดว่กมากกว่่า	
และได้รับดอีกเบี�ย์เงินัฝึากส้งกว่่า	รว่มทัี่�งได้รับการย์กเว้่นั
ภาษีดอีกเบี�ย์เงินัฝึากด้ว่ย์
	 ปีระเด็นันัี�นัับเป็นัเร่ �อีงสำาคัญระดับต้นัๆ	 ข้อีง	
สอี.ศึธิ.	 ในัฐานัะกรรมการฝึ่าย์ปีระชาสัมพันัธิ์เราจำะมีว่ิธิี 
สื�อีสารอีย์่างไรให้สมาช่กเก่ดคว่ามตระหนัักในัการจำัดการ	
“รายร้บ - รายจ่่าย”	 ข้อีงตนัเอีงได้พอีเพีย์งเพื�อีให้มีเงินั 
เหลือีอีอีม	และนัำาเงินัอีอีมนีั�มาลงทุี่นั	ซ่�งดอีกผลจำะด้แลเข้า 
ได้พอีคว่รหลังเกษีย์ณ์
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วันน้� กับ สัอ.ศึธิ.
	 ผมมอีงว่่า	กว่่า	๔๒	ปีี	ที่ี�ผ่านัมา	 เป็นัอีย์่างที่ี�ผม 
กล่าว่ไว้่ข้้างต้นั	ว่่า	สอี.ศึธิ.	ข้อีงเราเป็นัสหกรณ์์ตัว่อีย่์างทีี่�ดี	
มีที่ี�ไปีที่ี�มาดี	 ตั�งข้ึ�นัในัระดับกระที่รว่ง	 มีผ้้หลักผ้้ ใหญ่ 
มาด้เเลตั�งเเต่ต้นั	สอี.ศึธิ.	ข้อีงเราจึำงดำาเน่ันัไปีได้ด้ว่ย์คว่าม 
เรีย์บร้อีย์ไม่มีปัญหาอีุปีสรรคมากนััก	กอีรปีกับผ้้จำัดการมี
ว่ิสัย์ที่ัศึนั์ในัการพัฒนัาธิุรก่จำข้อีงสหกรณ์์ให้เจำริญก้าว่หนั้า
และปีระสบผลสำาเร็จำตามนัโย์บาย์ข้อีงคณ์ะกรรมการ 
นัับว่่าเป็นัเร่�อีงที่ี�นั่าย์่นัดีอีย์่างย์่�ง
	 แต่ที่ี�ผมมอีงว่่า	สอี.ศึธิ.	เราย์ังที่ำานั้อีย์ไปีนั่ดนั่งคือี	
เร่�อีงข้อีงการที่ำาปีระโย์ชนั์เพื�อีสังคม
	 การทีี่�สหกรณ์์ดำาเน่ันังานัอีย่์างมีปีระส่ที่ธิิภาพย่์อีม
มีส่ว่นัช่ว่ย์สร้างสังคมที่ี�นั่าอีย์้่	 มีการดำาเนั่นัก่จำกรรม	หร่อี 
โครงการด้านัคว่ามรับผ่ดชอีบต่อีสังคมและชุมชนั
 “ที่ำาไมเราไม่ที่ำากิจกรรมที่่ �คงที่นถึาว่ร ที่ำาไดี� 
หลัาย่อย่่าง ที่ำาอะไรที่่�เก่�ย่ว่กับการส่งเสริมให�คว่ามร้�กับ 
ประชาชนก็ไดี� กับโรงเรีย่นก็ด่ี น่�เป็นตััว่อย่่าง นอกเหนือจาก 
กิจกรรมการบริจาคเงินให�แก่ม้ลันิธิราชประชานุเคราะห์ 
แลัะกิจกรรมอื�นๆ ที่่� สอ.ศธ. ดีำาเนินการอย่้่... เพราะ 
อย่่าลัืมว่่าประธานสหกรณ์์ฯ ของเราเป็นปลััดีกระที่รว่ง 
เส่ย่ส่ว่นใหญ่่ สมาชิกก็เป็นคร้บาอาจารย่์... เราตั�องเป็นผ้�
นำาในการส่งเสริมตั่อองค์กรที่ำาประโย่ชน์ให�กับส่ว่นรว่ม 
ในทีุ่กๆ เร่�องในว่งการการศ่กษา เช่น ส่งเสริมการพัฒนา 
โรงเรีย่น ส่งเสริมการพัฒนาห�องสมดุีโรงเรีย่น ด้ีแลัส่งเสริม 
การสร�างสุขอนามัย่ดี�านห�องสุขาโรงเรีย่นท่ี่�ด่ีให�แก่โรงเรีย่น 
ลั�ว่นเป็นกิจกรรมที่่�คงที่นถึาว่ร
 สำาหรับดี�านการสื�อสารประชาสัมพันธ์ ปัจจุบัน 
สมาชิกม่คว่ามสะดีว่กในการเข�าถึ่ง สอ.ศธ. ไดี�หลัาย่ 
ช่องที่าง โดีย่เฉพาะข�าราชการบำานาญ่ไดี�รับที่ราบข่าว่สาร
ข�อม้ลัคว่ามเคลัื�อนไหว่ของ สอ.ศธ. อย่่างสมำ�าเสมอ
 และเพื�อีเป็นัการสนัับสนันุัข้้อีม้ลเกี�ย์ว่กับช่อีงที่าง
การสื�อีสารที่ี�เป็นัระบบและที่ันัสมัย์ข้อีง	 สอี.ศึธิ.	 ผ้้เข้ีย์นั 
ข้อีอีนั ุญาตเสร ิมข้ ้อีม ้ลเพ ่ �ม เต ่มข้อีง	 นัาย์เอีนัก	
ศึรีสำาราญรุ่งเร่อีง	 ผ้้จำัดการ	 สอี.ศึธิ.	 ว่่า “ในปีน่� สอ.ศธ. 
ดีำาเนินการจัดีที่ำาระบบ Bill Payment แลัะสามารถึ 

ดี้ข�อม้ลัตั่างๆ ATM Online ผ่านมือถึือ พร�อมที่ั�งปริ�น 
ใบเสร็จประจำาเดีือนผ่านเว่็บไซึ่ตั์ไดี�แลั�ว่”
	 สาร	สอี.ศึธิ.	หว่ังว่่า	 เพื�อีนัๆ	สมาช่กคงพ่งพอีใจำ 
กับคว่ามสะดว่กรว่ดเร็ว่ที่ี�ได้รับในัครั�งนัี�
   
ฝากถึึงเพ่ื่�อนสมาชิิก สอ.ศธ.
 เรื�องแรกิ	 เร่�อีงคว่ามซื�อีสัตย์์	 สมาช่กทีุ่กคนัต้อีง 
ซื�อีสัตย์์กับอีงค์กร	และเห็นัแก่ปีระโย์ชนั์ส่ว่นัรว่มสหกรณ์์
จำึงอีย์้่ได้	 และเราที่ี�ไปีเป็นัผ้้แที่นัไปีบริหารก็ต้อีงมีคว่าม 
ซื�อีสัตย์์	และรักอีงค์กรเช่นัเดีย์ว่กันั	ถืึอีว่่าสหกรณ์์เป็นัข้อีง 
เราๆ	 ก็ต้อีงช่ว่ย์กันัด้แล	 ถึือีว่่าเป็นัการช่ว่ย์เหลือีตนัเอีง 
และช่ว่ย์เหลือีซ่�งกันัและกันั
 เรื�องที่่�สอง	ผมอีย์ากเห็นัสมาช่กช่ว่ย์เหลือีซ่�งกันั
เเละกันั	อีย์ากเห็นัสมาช่กสนัใจำ	ใส่ใจำ	สอี.ศึธิ.	มากกว่่านัี�	
สังเกตจำากการปีระชุมใหญ่ปีระจำำาปีีพว่กเรามากันัเย์อีะ	เเต่ 
ไม่เข้้าห้อีงปีระชุมจำะเป็นัเพราะเข้าไว่้ ใจำ	 สอี.ศึธิ.	 มาก	
ปีล่อีย์ให้ดำาเน่ันัการกันัไปี	เเต่การเข้้าไปีร่ว่มฟังการนัำาเสนัอี 
ต่างๆ	ก็ที่ำาให้คนัที่ี�เข้าที่ำางานัมีข้ว่ัญมีกำาลังใจำดีข้ึ�นั	 ตั�งใจำ 
ที่ำางานัมากข้ึ�นั	เเละที่ำางานัด้ว่ย์คว่ามรอีบคอีบมากข้ึ�นั
	 ผมเอีงก็มาปีระชุมกับเข้า	 คว่ามจำริงไม่ได้มีอีะไร	
เลย์	มาเพื�อีเเสดงคว่ามตั�งใจำให้เห็นัว่่า	 เราเคย์เป็นัผ้้หลัก 
ผ้้ใหญ่ที่ี�เคย์ด้เเล	แล้ว่เราก็ย์ังเห็นัคว่ามสำาคัญ	ย์ังให้คว่าม 
สนัใจำอีย์้่	มาให้กำาลังใจำรุ่นันั้อีงๆ	ที่ี�เข้าที่ำางานักันั	ไม่ได้มา 
จำับผ่ดอีะไร...	
	 โอีกาสนัี�	ผมข้อีข้อีบคุณ์	และเป็นักำาลังใจำให้คณ์ะ 
กรรมการ	 สอี.ศึธิ.	 และผ้้เกี�ย์ว่ข้้อีงทีุ่กที่่านั	 ดำาเนั่นังานั 
สหกรณ์์ให้ปีระสบคว่ามสำาเร็จำบรรลุว่ัตถึุปีระสงค์อีย์่าง 
มั�นัคง	 ส่งผลให้สหกรณ์์เป็นัที่ี�เชื�อีถึือี	 และย์อีมรับจำาก 
ทีุ่กฝึ่าย์ที่ี�เกี�ย์ว่ข้้อีง	 โดย์เฉพาะศึรัที่ธิาจำากสมาช่กข้อีง 
สหกรณ์์	
	 ดร.พนัม	กล่าว่สรุปีที่้าย์กับผ้้เข้ีย์นั	 ด้ว่ย์นัำ�าเสีย์ง 
และแว่ว่ตาทีี่�สัมผัสได้ถ่ึงคว่ามใส่ใจำและผ้กพันักับ	สอี.ศึธิ.	
อีย์่างจำริงใจำ
	 แล้ว่พว่กเรามว่ลสมาช่กล่ะคะ	อ่ีานักันัถ่ึงสรุปีท้ี่าย์ 
นัี�แล้ว่	 คงได้ร้้ได้เข้้าใจำถึ่งสาระที่ี�	 สาร	 สอี.ศึธิ.	 นัำาเสนัอี 
ผ่านัคอีลัมนั์	 “มอง...สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ 
กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด”	 โดย์ว่ิที่ย์ากรผ้้ที่รงเกีย์รต่	
ดร.พนัม	 พงษ์ไพบ้ลย์์	 อีดีตปีลัดกระที่รว่งศึ่กษาธิิการ	
และโอีกาสนัี�	 สาร	สอี.ศึธิ.	ข้อีกราบข้อีบพระคุณ์ที่่านัเป็นั 
อีย์่างส้งค่ะ
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เชาว์เลิศ		ขวัญเมืองเชาว์เลิศ		ขวัญเมือง

เงิินเดืือนแต่่ละบาทนั�น เป็็นได้ืทั�งิมิต่ร 
และศััต่รู โดืย์เฉพาะเงิินกู้ในทุกวิินาที 
ทั�งิหลับและตื่�น ดือกเบี�ย์จะบานอยู่์ 
ต่ลอดืเวิลาเช่นนี� เราถืือว่ิาเงิินนับเป็็น 
ศััต่รู บางิคนเสีย์ดือกเบี�ย์ถึืงิเดืือนละ 
๓-๔ หมื�นบาทก็มี ซึึ่�งิน่าเสีย์ดืาย์มาก

ครอีบครัว่เจ็ำบป่ีว่ย์ทีี่�เบ่กจำากราชการไม่ได้	หร่อีค่าเล่าเรีย์นับุตร 

ที่ี�เก่นัจำากที่ี�เบ่กได้	 ก็จำำาเป็นัต้อีงก้้นัอีกระบบหร่อีมาก้้จำาก 

สหกรณ์์	 ปีระกอีบกับภาว่ะค่าครอีงชีพในัปัจำจำุบันัจำะส้งกว่่าในั

อีดีตมาก	 ค่าใช้จำ่าย์เกี�ย์ว่กับเคร่�อีงบริโภคและเคร่�อีงอีุปีโภค	

เคร่�อีงบริโภค	 ได้แก่	 อีาหาร	 ย์า	 และเคร่�อีงอีุปีโภค	 ได้แก่ 

ข้อีงใช้ทีุ่กชนั่ดเสื�อีผ้าเคร่�อีงนัุ่งห่ม	 ที่ี�อีย์้่อีาศึัย์	 ค่ารถึ	 ค่าเร่อี	

และอีื�นัๆ	 อีีกจำิปีาถึะ	 ซ่�งข้อีงก่นัข้อีงใช้นัี�แหละ	 ที่ี�ว่่ากันัว่่า 

แพงนัักแพงหนัา	และขึ้�นัราคาแที่บทุี่กวั่นัก็ว่่าได้	แต่จำะว่่าไปีแล้ว่ 

เราจำะให้ข้้าว่แกงมีราคาจำานัละบาที่	 เหมือีนัเมื�อีกี�ส่บปีีก่อีนั 

ได้อีย์่างไร	 อีันันัี�	 มันัเป็นัไปีไม่ได้	 ทีุ่กส่�งทีุ่กอีย์่างมันัต้อีง 

เปีลี�ย์นัแปีลงไปีตามกฎธิรรมดา

	 แล้ว่จำะแก้ปัญหาข้อีงแพงได้อีย์่างไร	ที่ำาอีย์่างไรเราจำึง

จำะอีย์้่ได้ในัสภาว่ะเช่นันัี�	 เราจำะไปีบังคับม่ให้ส่นัค้าข้ึ�นัราคาก ็

ไม่ได้	 เราคงจำะต้อีงหันัมาแก้ที่ี�ตัว่เราเอีงหร่อีปีรับตัว่เราเอีงให้

ใช้จำ่าย์แต่พอีดี	 พอีดีกับอีะไรก็ต้อีงพอีดีกับราย์ได้	 และพอีดี 

กับคว่ามจำำาเป็นั	 ใช้จำ่าย์อีย์่างสมดุลคือีไม่ฝึืดเคือีงนััก	 และไม่ 

ฟุ่มเฟือีย์นััก	 อีันันัี�แหละที่ี�เราที่ำาได้และสามารถึมีคว่ามสุข้ใจำ 

ท่ี่ามกลางข้อีงแพงได้	จำะว่่าไปีข้อีงทีี่�ว่่าแพงนัั�นัมันัจำะเป็นัเฉพาะ 

บางคนัเที่่านัั�นัแหละ	 มันัจำะแพงสำาหรับคนัก่นัคนัใช้เที่่านัั�นั	

สำาหรับคนัที่ี�ไม่ก่นัไม่ใช้ข้อีงแพง	 และไม่จำำาเป็นัด้ว่ย์	 เช่นั	

คนัที่ี�ต่ดบุหรี�หร่อีต่ดสุรา	 พอีบุหรี�หร่อีสุราข้ึ�นัราคาก็ว่่าแพง	

สำาหรับคนัทีี่�ไม่ต่ด	แม้จำะขึ้�นัราคาไปีเท่ี่าใดก็ไม่เดือีดร้อีนัอีะไร	

เราลอีงไม่ต่ดเสีย์อีย์่าง	 จำะมาเดือีดร้อีนัอีะไร	 นัี�ก็เป็นัว่ิธิีแก้ 

ปัญหาได้ที่างหนั่�ง

	 เป็นัทีี่�ที่ราบกันัดีว่่าสมาช่กสหกรณ์์อีอีมที่รัพย์์ข้้าราชการ 

กระที่รว่งศ่ึกษาธิิการ	จำำากัด	เป็นัข้้าราชการ	พนัักงานั	และล้กจ้ำาง 

ทีี่�มีราย์ได้เป็นัราย์เดือีนั	จำำานัว่นัหน่ั�งเป็นัข้้าราชการบำานัาญ	ซ่�ง 

ก็มบีำานัาญเป็นัราย์เดือีนัอีีกเช่นักันั	การมรีาย์ได้เป็นัราย์เดือีนั 

เช่นันัี�	ส่ว่นัดีก็คือี	มีราย์ได้ที่ี�แนั่นัอีนัคงที่ี�	สมาช่กส่ว่นัหนั่�งจำะ

มีฐานัะการเงินัค่อีนัข้้างดีไม่ฝึืดเคือีงมากนััก	ส่ว่นัมากแล้ว่จำะ

เป็นัข้้าราชการระดับผ้้ใหญ่	หร่อีคร้อีาจำารย์์ทีี่�สามารถึเก็บหอีม

รอีมริบ	จำนัมีเงินัอีอีมก้อีนัหนั่�งเมื�อีเกษีย์ณ์แล้ว่	จำะนัำาเงินัก้อีนั

มาฝึากไว่้กับสหกรณ์์ซ่�งให้ดอีกเบี�ย์	 ในัอีัตราที่ี�ส้งกว่่าธินัาคาร 

และไม่ต้อีงเสีย์ภาษีเงินัได้	นัอีกจำากนีั�ยั์งมีราย์ได้จำากเงินัปันัผล 

จำากหุ้นั	ซ่�งสหกรณ์์ให้ส้งถ่ึงห้าเปีอีร์เซ็นัต์กว่่า	นัับว่่าเป็นัราย์ได้ 

ที่ี�เสริมเงินับำาเหนั็จำบำานัาญได้อีีกส่ว่นัหนั่�ง	ซ่�งเป็นัที่ี�พอีใจำข้อีง 

สมาช่กปีระเภที่นัี�	 แต่มีสมาช่กอีีกส่ว่นัหนั่�งซ่�งมีจำำานัว่นัมาก 

เป็นัข้้าราชการ	พนัักงานั	หร่อี	ล้กจำ้างชั�นัผ้้นั้อีย์	 ได้รับราย์ได้ 

ราย์เดือีนัไม่มากพอีกับค่าใช้จำ่าย์ในัครอีบครัว่	 และย์ังไม่เห็นั 

คุณ์ค่าข้อีงการอีอีมเงินั	 ย์ังมีว่ินััย์ในัการใช้จำ่าย์เงินันั้อีย์	 ซ่�ง 

แนั่นัอีนัว่่าจำะต้อีงเป็นัหนัี�ที่ั�งข้อีงสหกรณ์์เอีง	 ธินัาคาร	 หร่อี 

เงินัก้้นัอีกระบบ	เท่ี่าทีี่�สอีบถึามจำะพบว่่าข้้าราชการ	หร่อี	ล้กจ้ำาง 

ดังกล่าว่นัี�	 จำะมีภาระค่าใช้จำ่าย์ในัครอีบครัว่ค่อีนัข้้างส้ง	 และ 

ไม่มีเงินัอีอีม	เมื�อีเก่ดคราว่จำำาเป็นัข้ึ�นั	 เช่นั	พ่อีแม่	หร่อีคนัในั 

กับกับ
สิั�งละอันพันละน้อย

มุนุษย์เงินเดือน
มุนุษย์เงินเดือน
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	 อีีกที่างหน่ั�งก็คือี	การหาราย์ได้เพ่�มขึ้�นัและลดราย์จ่ำาย์

ลง	เมื�อีเราร้้ว่่าข้อีงมันัแพงและข้อีงบางอีย์่างจำำาเป็นัจำะต้อีงก่นั

ต้อีงใช้	ค่าการศึ่กษาบุตร	ค่ารักษาพย์าบาล	ซ่�งจำำาเป็นัต้อีงจำ่าย์ 

เราก็ต้อีงจำ่าย์	 เราก็ต้อีงหาราย์ได้ให้มากข้ึ�นั	 ให้พอีกับราย์จำ่าย์ 

ที่ี�จำำาเป็นั	 เช่นั	 เพ่ �มชั �ว่โมงที่ำางานัให้มากข้ึ�นั	 ที่ำางานัให้มี 

ปีระส่ที่ธิิภาพเพื�อีจำะได้โบนััสหร่อีได้รับการพ่จำารณ์าคว่ามดี 

คว่ามชอีบเป็นัพ่เศึษ	ที่ำาอีาหารข้าย์	ข้ับรถึแที่็กซี�	เป็นัต้นั	ที่ั�งนัี�

เพื �อีชดเชย์กับราย์จำ่าย์ที่ี �จำำาเป็นัจำะต้อีงจำ่าย์	 พร้อีมกับลด 

ค่าใช้จ่ำาย์ทีี่�ไม่จำำาเป็นัลง	เช่นั	ราย์จ่ำาย์ปีระเภที่บำาเรอีกาย์บำาเรอีใจำ	

ราย์จำ่าย์เพื�อีการสนัุกสนัานัเฮฮา	 ราย์จำ่าย์เพื�อีสนัอีงอีารมณ์ ์

ตัว่เอีง	 ราย์จำ่าย์เพื�อีรักษาศึักด่�ศึรีหนั้าตา	 ส่ว่นัมากที่ี�ย์ากจำนั 

หร่อีไม่พอีใช้จำ่าย์นัั�นั	 มักจำะเก่ดจำากการไม่ร้้จำักก่นั	 ไม่ร้้จำักใช้ 

เสีย์มากกว่่า	ผ้้ทีี่�มาก้้สหกรณ์์ส่ว่นัมากมักจำะพ้ดว่่าหาไม่พอีก่นั 

ไม่พอีใช้	แต่ถ้ึาพ่จำารณ์าให้ดีจำะพบว่่าแท้ี่ทีี่�จำริงแล้ว่	ถ้ึาหามาเพื�อี 

ก่นัแบบพอีดีใช้แบบพอีดีแล้ว่	รับรอีงไม่เป็นัหนัี�แนั่นัอีนั

	 เงินัเดือีนัแต่ละบาที่นัั�นั	 เป็นัได้ที่ั�งม่ตรและศึัตร้	 โดย์ 

เฉพาะเงินัก้้ในัทีุ่กว่ินัาที่ีที่ั�งหลับและตื�นั	 ดอีกเบี�ย์จำะบานัอีย์้่ 

ตลอีดเว่ลาเช่นันีั�	เราถืึอีว่่า	เงินันัับเป็นัศัึตร้	บางคนัเสีย์ดอีกเบี�ย์ 

ถึ่งเดือีนัละ	๓-๔	หมื�นับาที่ก็มี	 ซ่�งนั่าเสีย์ดาย์มาก	ถึ้าก้้แล้ว่ 

เงินันัั�นัไปีช่ว่ย์ให้เงินังอีกงามข้ึ�นั	 คุ้มกับดอีกเบี�ย์ที่ี�เสีย์ไปี 

เงินัก้้นัั�นัก็จำะกลาย์สภาพจำากศึัตร้เป็นัม่ตร	 แต่ถึ้าเงินัก้้ถึ้กใช ้

อีย์่างไม่คุ้มค่า	คว่ามเป็นัศึัตร้ข้อีงเงินัก็จำะย์่�งรุนัแรงข้ึ�นั	ในัที่าง 

ตรงกันัข้้าม	เงินัทีี่�เราที่ำางานัได้ในัแต่ละเดือีนั	และสามารถึอีอีม 

ไว่้ได้ส่ว่นัหนั่�ง	 หากเรานัำาไปีฝึากไว่้กับสหกรณ์์	 เงินันัั�นัจำะได ้

ดอีกผลงอีกเงย์ย์่�งข้ึ�นั	 สมาช่กหลาย์ราย์มาก้้เงินัเพื�อีไปีซื�อี 

รถึย์นัต์ราคาแพง	ซ่�งบางราย์ด้แล้ว่ย์ังไม่จำำาเป็นัมากนััก	ด้ว่ย์มี

หลาย์ว่ิธิีที่ี�จำะเด่นัที่างได้ที่ั�งจำากรถึโดย์สารปีระจำำาที่าง	 หร่อี 

รถึไฟฟ้า	แต่เพื�อีหนัา้ตาหร่อีศัึกด่�ศึรีข้อีงตนัเอีงและครอีบครัว่	

โดย์เปีรีย์บเทีี่ย์บกับเพื�อีนับ้านั	หร่อีเพื�อีนัๆ	ทีี่�เข้ามีรถึย์นัต์กันั	

เงินัที่ี�ก้้นัั�นั	 นัอีกจำากจำะเสีย์ดอีกเบี�ย์แล้ว่	 ย์ังเสีย์ค่าเสื�อีมราคา 

ข้อีงรถึย์นัต์อีีกด้ว่ย์	เช่นั	ข้ณ์ะซื�อีราคา	๘๖๐,๐๐๐	บาที่	หาก 

ข้าย์เมื�อีซื�อีมาได้	 ๑	 ปีี	 ราคาจำะเหลือีปีระมาณ์	๕	 แสนับาที่	

ดังนัั�นั	 เงินัจำึงหาย์ไปีสามแสนัหกหมื�นับาที่ในัเว่ลา	 ๑	ปีี	 หร่อี 

เฉลี�ย์เดือีนัละ	๓	หมื�นับาที่	ดังนัั�นั	 เงินันัี�จำึงเป็นัค่าเสื�อีมหร่อี 

เรีย์กอีีกอีย์่างว่่า	 เงินตาย	 ที่ี�มอีงไม่เห็นั	 เพราะค่าเสื�อีมไม่ใช่ 

เงินัสดทีี่�ไหลอีอีกจำากกระเป๋ีาอีย่์างจัำบต้อีงได้	คนัจึำงมักมอีงข้้าม 

ที่ั�งๆ	ที่ี�ในัคว่ามเป็นัจำริงแล้ว่เป็นัเงินัหร่อีค่าใช้จำ่าย์	 ซ่�งมนัุษย์์ 

ที่ี �มีที่รัพย์์ส่นัเสื �อีมค่าได้ต้อีงเผช่ญอีย์้ ่ตลอีดเว่ลาอีย์่าง 

หลีกเลี�ย์งไม่ได้ด้ว่ย์	 เช่นัเดีย์ว่กับกรณ์ีเช่าบ้านัอีย์้่ที่ี�ต้อีงจำ่าย์ 

ค่าเช่าบ้านัแต่ละเดือีนั	กับการผ่อีนับ้านัอีย์่างไหนัจำะดีกว่่ากันั	

ถึ้าก้้เงินัแล้ว่นัำาไปีผ่อีนัส่งบ้านัเงินันัั�นัเราเรีย์กว่่า	 เงินเป็น

เพราะจำะที่ำาให้ได้เป็นัเจำ้าข้อีงบ้านัได้ในัที่ี�สุด	และได้ปีระโย์ชนั์ 

อีีกนัานัาปีระการ	 เช่นั	 ให้เช่า	 ตรงข้้ามกับการเช่าบ้านัอีย์้่โดย์ 

จำ่าย์เป็นัราย์เดือีนั	 อีย์่างนัี�เรีย์กว่่าเป็นัเงินัตาย์	 คือี	 เงินัที่ี�จำ่าย์ 

ส้ญเสีย์ไปีโดย์ม่ได้ก่อีให้เก่ดปีระโย์ชนั์ข้ึ�นัในัอีนัาคต	 เป็นัค่า 

ใช้จำ่าย์ที่ี�จำ่าย์ไปีโดย์ไม่มีโอีกาสได้เป็นัเจำ้าข้อีงที่รัพย์์ส่นันัั�นั	

อีย์่างไรก็ดีให้ระว่ังคำาว่่า	พอด่	 กับราย์รับด้ว่ย์	 บางราย์ก้้ไปี 

ผ่อีนัส่งบ้านัราคากว่่าสามล้านับาที่	ต้อีงด้ด้ว่ย์ว่่าค่าดอีกเบี�ย์ 

คุ้มกันัไหม

	 มนัษุย์์เงินัเดือีนันัั�นั	หาได้พอีใช้ไปีเดือีนัหนั่�งๆ	แต่ย์งั

รว่ย์ไม่ได้และจำะเดือีดร้อีนัเมื�อีจำำาเป็นัต้อีงใช้เงินัเร่งด่ว่นั	 จำึง 

จำำาเป็นัจำะต้อีงใช้จำ่าย์ให้เหลือีด้ว่ย์	 จำะเหลือีมากเหลือีนั้อีย์ 

อีย่์างไรไม่สำาคัญ	ข้อีให้เหลือีทุี่กเดือีนัเป็นัใช้ได้	จำงก่นัเพราะห่ว่	

แต่อีย์่าก่นัเพราะปีากมันัอีย์ากก่นั	 ก่นัใช้เฉพาะที่ี�จำำาเป็นัคือี 

ทีี่�ร่างกาย์ข้าดไม่ได้เท่ี่านัั�นั	ต้อีงมีเงินัอีอีมเก็บไว้่ใช้ย์ามจำำาเป็นั

และเปีลี�ย์นัวิ่ธีิค่ดเสีย์ใหม่	โดย์ต้อีงอีอีมก่อีนัใช้จ่ำาย์หักเงินัอีอีม 

อีอีกจำากราย์ได้ก่อีนั	 เหลือีเที่่าใดค่อีย์นัำาไปีเป็นัราย์จำ่าย์	 โดย์ 

จำัดที่ำาบัญชีราย์ว่ันัเพื�อีเป็นัข้้อีม้ลว่่าส่�งใดเราจำ่าย์โดย์ไม่จำำาเป็นั

ไปีบ้าง

	 ที่้าย์สุดนัี �	 ข้อีอีัญเช่ญพระบรมราโชว่าที่พระบาที่ 

สมเด็จำพระเจำ้าอีย์้่หัว่ภ้ม่พลอีดุย์เดชมหาราช	 ที่ี�พระราชที่านั 

ในัโอีกาสว่ันัข้ึ�นัปีีใหม่พุที่ธิศึักราช	๒๕๒๒	คว่ามตอีนัหนั่�ง 

 “ ว่ิถีทางด็ำาเนินข้องบ้านเมัืองและข้องปิรึะชาชน

ทั�ว่ไปิ มัีคำว่ามัเปิลี�ย่นแปิลงมัาต่ลอด็เนื�องมัาจากคำว่ามั

ว่ิปิรึิต่ผ่ันแปิรึข้องว่ิถีแห่งเศิรึษฐกิจ สังคำมั การึเมัือง 

และอื�นๆ ข้องโลก ย่ากย่ิ�งที�เรึาจะหลีกเลี�ย่งให้พ้นได็้ 

จึงต่้องรึะมััด็รึะว่ัง ปิรึะคำับปิรึะคำองต่ัว่เรึามัากข้ึ �น 

โด็ย่เฉพาะเรึ่�องการึเป็นอยู่่โด็ย่ปิรึะหย่ัด็ เพื�อที�จะอยู่่ 

ให้รึอด็และก้าว่หน้าต่่อไปิโด็ย่สว่ัสด็ี  ”

ปีที่ ๔๒  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๒

9



พระนอนวัดใหญ่ชัยมงคล

วิสุทธิ์		แก้วมณีวิสุทธิ์		แก้วมณี

มรดกโลกภาพสะท้้อนอดีตมรดกโลกภาพสะท้้อนอดีต
“ไหว้้พระนอนท่ี่�อยุุธยุา”“ไหว้้พระนอนท่ี่�อยุุธยุา”

	 วััดพนมยงค์์	 วััดพนมยงค์์ เป็นวัดเก่ิาสมัยอยุธยาตอนกิลาง  เป็นวัดเก่ิาสมัยอยุธยาตอนกิลาง 
ม่พระอุโบัสถึร้ปิที่รงที่่�เรียกิว่าที่้องสำาเภา อันเป็นคต ิม่พระอุโบัสถึร้ปิที่รงที่่�เรียกิว่าที่้องสำาเภา อันเป็นคต ิ
ที่างพุที่ธศิาสนาฝึ่ายมหายานที่่�แฝึงอย้่กิับัคติเถึรวาที่  ที่างพุที่ธศิาสนาฝึ่ายมหายานที่่�แฝึงอย้่กิับัคติเถึรวาที่  
อันหมายถึึงพุที่ธศิาสนาเป็นดั�งสำาเภาที่่�จะพาปิุถึุชน อันหมายถึึงพุที่ธศิาสนาเป็นดั�งสำาเภาที่่�จะพาปิุถึุชน 
ข้ามโอฆสังสารไปิส้่ความสิ�นทีุ่กิข์ พระพุที่ธร้ปิใน ข้ามโอฆสังสารไปิส้่ความสิ�นทีุ่กิข์ พระพุที่ธร้ปิใน 
พระอุโบัสถึเป็นพระพุที่ธร ้ปิสมัยอ ้ ่ที่อง (น ่าจะ พระอุโบัสถึเป็นพระพุที่ธร ้ปิสมัยอ ้ ่ที่อง (น ่าจะ 
หมายความว่าคงเป็นวัดเก่ิามาก่ิอนท่ี่�จะบ้ัรณะขึ�นทัี่�งวัด หมายความว่าคงเป็นวัดเก่ิามาก่ิอนท่ี่�จะบ้ัรณะขึ�นทัี่�งวัด 
ในสมัยอยุธยาตอนกิลาง)ในสมัยอยุธยาตอนกิลาง)
 ที่่ �อย้ ่ : อย้ ่ที่างด้านเหน่อของกิรุงเกิ่า ริม  ที่่ �อย้ ่ : อย้ ่ที่างด้านเหน่อของกิรุงเกิ่า ริม 
คลองเม่อง เย่�องหน้าโรงเรียนปิระต้ชัย ตำาบัลท่ี่าวาสุกิรี คลองเม่อง เย่�องหน้าโรงเรียนปิระต้ชัย ตำาบัลท่ี่าวาสุกิรี 
โที่ร. 035-242135 โที่ร. 035-242135 
 กิารเดินที่าง : ใช้เส้นที่างสาย 309 (ที่างเด่ยวกัิบั  กิารเดินที่าง : ใช้เส้นที่างสาย 309 (ที่างเด่ยวกัิบั 
วัดภ้เขาที่อง) จากิตัวเม่องอยุธยาเพ่ยงไมน่านก็ิจะเหน็วัดภ้เขาที่อง) จากิตัวเม่องอยุธยาเพ่ยงไมน่านก็ิจะเหน็
ปิ้ายเชิญชวนไหว้พระนอนเก่ิาแกิ่องค์ใหญ่ที่างซื่้ายม่อ ปิ้ายเชิญชวนไหว้พระนอนเก่ิาแกิ่องค์ใหญ่ที่างซื่้ายม่อ 
เล่�ยวตามปิ้ายเข้าไปิไม่กิ่�นาที่่กิ็ถึึงเล่�ยวตามปิ้ายเข้าไปิไม่กิ่�นาที่่กิ็ถึึง

 อ่กิครั�งหนึ�ง ขอแนะนำาสิ�งด่ๆ ที่่�เก่ิ�ยวกัิบัจังหวัด อ่กิครั�งหนึ�ง ขอแนะนำาสิ�งด่ๆ ที่่�เก่ิ�ยวกัิบัจังหวัด
พระนครศิรีอยุธยา ส่บัเน่�องจากิวารสารฉบัับัที่่�แล้วได้ พระนครศิรีอยุธยา ส่บัเน่�องจากิวารสารฉบัับัที่่�แล้วได้ 
นำาที่่านสมาชิกิให้สัมผัสกิับัมรดกิโลกิส่วนหนึ�ง ซื่ึ�งม่ นำาที่่านสมาชิกิให้สัมผัสกิับัมรดกิโลกิส่วนหนึ�ง ซื่ึ�งม่ 
สถึานที่่�อย้ ่อยุธยาไว้ครั �งหนึ�งแล้ว และเน่�องด้วยผ้้ สถึานที่่�อย้ ่อยุธยาไว้ครั �งหนึ�งแล้ว และเน่�องด้วยผ้้ 
นำาเสนอกิ็เป็นบัุคลากิรที่่ �ม่ถึิ �นพำานักิอย้ ่ ในจังหวัด นำาเสนอกิ็เป็นบัุคลากิรที่่ �ม่ถึิ �นพำานักิอย้ ่ ในจังหวัด 
พระนครศิรีอยุธยา หวังว่าที่่านผ้้อ่านคงยังไม่เบั่�อที่่�จะ พระนครศิรีอยุธยา หวังว่าที่่านผ้้อ่านคงยังไม่เบั่�อที่่�จะ 
รับัที่ราบัในกิารที่่�จะกิล่าวถึึงอยุธยาอ่กิรับัที่ราบัในกิารที่่�จะกิล่าวถึึงอยุธยาอ่กิ
 ขอนำาด้วย  ขอนำาด้วย “ราชธานีเก่า	 อ่่ข้้าวัอ่่นำ�า	 เลิศลำ�า “ราชธานีเก่า	 อ่่ข้้าวัอ่่นำ�า	 เลิศลำ�า 
กานต์กวัี	 ค์นดังศรีอยุธยา”กานต์กวัี	 ค์นดังศรีอยุธยา”  คำาขวัญปิระจำาจังหวัด   คำาขวัญปิระจำาจังหวัด 
พระนครศิรีอยุธยา  ท่ี่�สะท้ี่อนความเป็นเม่องหลวงเก่ิาแก่ิ พระนครศิรีอยุธยา  ท่ี่�สะท้ี่อนความเป็นเม่องหลวงเก่ิาแก่ิ 
ของสยามยาวนาน 417 ปีิ  เป็นเม่องท่ี่าท่ี่�อุดมสมบ้ัรณ์ของสยามยาวนาน 417 ปีิ  เป็นเม่องท่ี่าท่ี่�อุดมสมบ้ัรณ์
ไปิด้วยพ่ชพรรณธัญญาหารและศิิลปิวัฒนธรรม ได้รับัไปิด้วยพ่ชพรรณธัญญาหารและศิิลปิวัฒนธรรม ได้รับั
กิารยกิย่องจากิองค์กิารย้เนสโก้ิใหเ้ป็นเม่องมรดกิโลกิ กิารยกิย่องจากิองค์กิารย้เนสโก้ิใหเ้ป็นเม่องมรดกิโลกิ 
ที่างวัฒนธรรม  เม่�อวันที่่� 13 ธันวาคม 2534  ที่ำาให้ ที่างวัฒนธรรม  เม่�อวันที่่� 13 ธันวาคม 2534  ที่ำาให้ 
อยุธยาเป็นที่่�กิล่าวขานในกิลุ่มนักิที่่องเที่่�ยวต่างชาติ อยุธยาเป็นที่่�กิล่าวขานในกิลุ่มนักิที่่องเที่่�ยวต่างชาติ 
อารยธรรมความรุ่งเรือง วัด โบัราณสถึาน ยังคงเหล่อ อารยธรรมความรุ่งเรือง วัด โบัราณสถึาน ยังคงเหล่อ 
ให ้อน ุชนร ุ ่นหลังได ้เด ินที่างไปิสักิกิาระ ช ่ �นชม ให ้อน ุชนร ุ ่นหลังได ้เด ินที่างไปิสักิกิาระ ช ่ �นชม 
ความงดงาม และศิึกิษาความรุ่งเรืองของราชธาน่กิรุง ความงดงาม และศิึกิษาความรุ่งเรืองของราชธาน่กิรุง 
ศิรีอยุธยาศิรีอยุธยา
 ต่อไปิขอเชิญที่่านเข้าส้่วาระตามหัวเรื�องแห่ง  ต่อไปิขอเชิญที่่านเข้าส้่วาระตามหัวเรื�องแห่ง 
กิารไปิไหว้พระนอนยังวัดต่างๆ ที่่�อยุธยา ตามโอกิาส กิารไปิไหว้พระนอนยังวัดต่างๆ ที่่�อยุธยา ตามโอกิาส 
และหน้ากิระดาษที่่�พอจะจัดได้และหน้ากิระดาษที่่�พอจะจัดได้
 เริ�มแรกิขอนำาที่่านไปิที่่� “วัดพนมยงค์” เริ�มแรกิขอนำาที่่านไปิที่่� “วัดพนมยงค์”
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ปีที่ ๔๒  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๒ปีที่ ๔๒  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๒



ที�มีา :  จ่ากิสูำาน์ก้ิงาน์สูง่เสูรมิีกิารทอ่งเที�ยว  จ่ง้หวด้พระน์ครศรอียธุยา

 อ่กิแห่งหนึ�งที่่�อยากิแนะนำาให้ได้ไปิที่่องเที่่�ยว  อ่กิแห่งหนึ�งที่่�อยากิแนะนำาให้ได้ไปิที่่องเที่่�ยว 
เชิงปิระวัติศิาสตร์พร้อมที่ั�งศิิลปิวัฒนธรรม ในสมัย เชิงปิระวัติศิาสตร์พร้อมที่ั�งศิิลปิวัฒนธรรม ในสมัย 
ของอยุธยาตอนต้น  ม่ที่่�ตั�งอย้่ภายนอกิเกิาะเม่อง แต่ ของอยุธยาตอนต้น  ม่ที่่�ตั�งอย้่ภายนอกิเกิาะเม่อง แต่ 
ไม่จัดว่าไกิลสำาหรับักิารเดินที่างออกิจากิตัวเม่อง ไม่จัดว่าไกิลสำาหรับักิารเดินที่างออกิจากิตัวเม่อง 
อยุธยา ที่่�น่�ค่อ “วัดใหญ่ชัยมงคล”อยุธยา ที่่�น่�ค่อ “วัดใหญ่ชัยมงคล”
  วััดใหญ่่ชัยมงค์ลวััดใหญ่่ชัยมงค์ล อำาเภอพระนครศิรีอยุธยา  อำาเภอพระนครศิรีอยุธยา 
ไหว้พระนอน ณ วัดที่่�ม่เจด่ย์องค์ ใหญ่ที่่�ส้งที่่�สุดใน ไหว้พระนอน ณ วัดที่่�ม่เจด่ย์องค์ ใหญ่ที่่�ส้งที่่�สุดใน 
อยุธยา เป็นวัดที่่�ม่เจด่ย์ที่รงระฆังองค์ ใหญ่ สัญลักิษณ ์อยุธยา เป็นวัดที่่�ม่เจด่ย์ที่รงระฆังองค์ ใหญ่ สัญลักิษณ ์
แห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระนเรศิวรมหาราช เดิม แห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระนเรศิวรมหาราช เดิม 
ช่ �อสำานักิสงฆ์ปิ่าแกิ้วได้ที่รงโปิรดฯ ให้สร้างวิหาร ช่ �อสำานักิสงฆ์ปิ่าแกิ้วได้ที่รงโปิรดฯ ให้สร้างวิหาร 
พระพุที่ธไสยาสน์ เพ่�อเป็นท่ี่�ถึวายสักิกิาระและบ้ัชาพระ พระพุที่ธไสยาสน์ เพ่�อเป็นท่ี่�ถึวายสักิกิาระและบ้ัชาพระ 
ปิฎิิบััติกิรรมฐาน ปัจจุบัันวิหารแห่งน่�หลงเหล่อเพ่ยงเสา ปิฎิิบััติกิรรมฐาน ปัจจุบัันวิหารแห่งน่�หลงเหล่อเพ่ยงเสา 
สองต้นและกิำาแพงบัางส่วนหลังองค์พระพุที่ธไสยาสน์ สองต้นและกิำาแพงบัางส่วนหลังองค์พระพุที่ธไสยาสน์ 
ซึื่�งได้รับักิารปิฎิิสังขรณ์ใหม่ ถ้ึาใครได้มาสักิกิาระ ถ่ึอว่า ซึื่�งได้รับักิารปิฎิิสังขรณ์ใหม่ ถ้ึาใครได้มาสักิกิาระ ถ่ึอว่า 
จะได้เรื�องกิารอภัยที่าน เมตตามหานิยมจะได้เรื�องกิารอภัยที่าน เมตตามหานิยม
 ที่่�ตั �ง : 40/3 หม้่ที่่ � 3 ตำาบัลคลองสวนพล ้ ที่่�ตั �ง : 40/3 หม้่ที่่ � 3 ตำาบัลคลองสวนพล ้
อำาเภอพระนครศิรีอยุธยา จังหวัดพระนครศิรีอยุธยาอำาเภอพระนครศิรีอยุธยา จังหวัดพระนครศิรีอยุธยา
 กิารเดินที่าง : จากิกิรุงเที่พฯ เข้าตัวเม่องอยุธยา  กิารเดินที่าง : จากิกิรุงเที่พฯ เข้าตัวเม่องอยุธยา 
แล้วจะเห็นเจด่ย์วัดสามปิล่�ม (เจด่ย์กิลางถึนน) ให้ แล้วจะเห็นเจด่ย์วัดสามปิล่�ม (เจด่ย์กิลางถึนน) ให้ 
เล่�ยวซื่้าย ตรงไปิอ่กิปิระมาณ 1 กิิโลเมตร กิ็จะเห็น เล่�ยวซื่้าย ตรงไปิอ่กิปิระมาณ 1 กิิโลเมตร กิ็จะเห็น 
วัดใหญ่ชัยมงคลอย้่ที่างซื่้ายม่อวัดใหญ่ชัยมงคลอย้่ที่างซื่้ายม่อ

 ยังม่วดัซึื่�งอย่้นอกิเกิาะเม่อง และม่ความสำาคัญ  ยังม่วดัซึื่�งอย่้นอกิเกิาะเม่อง และม่ความสำาคัญ 
น่าสนใจเช่นกิัน ค่อได้รับักิารสร้างขึ�นในรัชสมัยของ น่าสนใจเช่นกิัน ค่อได้รับักิารสร้างขึ�นในรัชสมัยของ 
พระเจ้าอ่้ที่องผ้้ที่รงสถึาปินากิรุงศิรีอยุธยาเป็นราชธาน่ พระเจ้าอ่้ที่องผ้้ที่รงสถึาปินากิรุงศิรีอยุธยาเป็นราชธาน่ 
ที่่ �น่ �ม่องค์พระพุที่ธไสยาสน์ที่่ �ม่ผ้ ้คนไปิสักิกิาระกิัน ที่่�น่ �ม่องค์พระพุที่ธไสยาสน์ที่่ �ม่ผ้ ้คนไปิสักิกิาระกิัน 
ไม่น้อย ค่อ “วัดพุที่ไธศิวรรย์”ไม่น้อย ค่อ “วัดพุที่ไธศิวรรย์”
  

พระนอนวัดพุที่ไธศิวรรย์พระนอนวัดพุที่ไธศิวรรย์

  วััดพุท้ไธศวัรรย์วััดพุท้ไธศวัรรย์ สร้างขึ�นโดยสมเด็จพระเจ้า  สร้างขึ�นโดยสมเด็จพระเจ้า 
อ้่ที่องราว พ.ศิ. 1896  ในบัริเวณ “เวียงเหล็กิ” หรือ อ้่ที่องราว พ.ศิ. 1896  ในบัริเวณ “เวียงเหล็กิ” หรือ 
“เวียงเล็กิ” ซื่ึ �งเป็นพระตำาหนักิที่่ �ปิระที่ับัเดิมของ “เวียงเล็กิ” ซื่ึ �งเป็นพระตำาหนักิที่่ �ปิระที่ับัเดิมของ 
พระองค์ ภายในบัริเวณม่วิหารพระพุที่ธไสยาสน์ ซื่ึ�ง พระองค์ ภายในบัริเวณม่วิหารพระพุที่ธไสยาสน์ ซื่ึ�ง 
ปัจจุบัันเหล่อแต่เพ่ยงผนังและกิรอบัหน้าต่างบัางส่วน ปัจจุบัันเหล่อแต่เพ่ยงผนังและกิรอบัหน้าต่างบัางส่วน 
และองค์พระพุที่ธไสยาสน์กิ่อด้วยอิฐถึ่อปิ้น ถึ้าใครได ้และองค์พระพุที่ธไสยาสน์กิ่อด้วยอิฐถึ่อปิ้น ถึ้าใครได ้
มาสักิกิาระ ถึ่อว่าจะได้เรื �องเมตตามหานิยม ความ มาสักิกิาระ ถึ่อว่าจะได้เรื �องเมตตามหานิยม ความ 
เจริญกิ้าวหน้าในหน้าที่่�กิารงานเจริญกิ้าวหน้าในหน้าที่่�กิารงาน
 ที่่�ตั�ง : อย้่ริมแม่นำ�าที่างด้านใต้ฝั่่งตรงข้ามของ  ที่่�ตั�ง : อย้่ริมแม่นำ�าที่างด้านใต้ฝั่่งตรงข้ามของ 
เกิาะเม่อง หากิเดินที่างโดยรถึยนต์ และใช้เส้นที่าง เกิาะเม่อง หากิเดินที่างโดยรถึยนต์ และใช้เส้นที่าง 
สายอยุธยา-เสนา  ข้ามสะพานวัดกิษัตราธิราชวรวิหาร สายอยุธยา-เสนา  ข้ามสะพานวัดกิษัตราธิราชวรวิหาร 
แล้วเล่�ยวซื่้ายจะผ่านวัดไชยวัฒนาราม ม่ปิ้ายบัอกิที่าง แล้วเล่�ยวซื่้ายจะผ่านวัดไชยวัฒนาราม ม่ปิ้ายบัอกิที่าง 
เป็นระยะไปิจนถึึงที่างแยกิซื่้ายเข้าวัดพุที่ไธศิวรรย์เป็นระยะไปิจนถึึงที่างแยกิซื่้ายเข้าวัดพุที่ไธศิวรรย์
 ที่่�สุดน่�ขอแนะนำาคาถึาบั้ชาพระนอน สำาหรับั  ที่่�สุดน่�ขอแนะนำาคาถึาบั้ชาพระนอน สำาหรับั 
ที่่านที่่�ไปิไหว้พระที่่านที่่�ไปิไหว้พระ

ค์าถาบู่ชาพระนอนค์าถาบู่ชาพระนอน
ยัสสานุสสะระเณนาปิิ  อันตะลิกิเขปิิ  ปิาณิโนยัสสานุสสะระเณนาปิิ  อันตะลิกิเขปิิ  ปิาณิโน
ปิะติฎิฐะมะธิคัจฉันติ  ภ้มิยัง  วิยะ  สัพพะที่าปิะติฎิฐะมะธิคัจฉันติ  ภ้มิยัง  วิยะ  สัพพะที่า
สัพพ้ปัที่ที่ะวะชาลัมหา  ยักิขะโจราที่ิสัมภะวาสัพพ้ปัที่ที่ะวะชาลัมหา  ยักิขะโจราที่ิสัมภะวา

คะณะนา นะ จะ มุตตานัง  ปิะริตตันตัมภะณามะ เหฯคะณะนา นะ จะ มุตตานัง  ปิะริตตันตัมภะณามะ เหฯ
 ขออำานาจคุณพระศิรีรัตนตรัย ค่อ พระพุที่ธ  ขออำานาจคุณพระศิรีรัตนตรัย ค่อ พระพุที่ธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ จงคุ ้มครองปิกิปิ้องรักิษา พระธรรม และพระสงฆ์ จงคุ ้มครองปิกิปิ้องรักิษา 
ข้าพเจ้าทีุ่กิเม่�อข้าพเจ้าทีุ่กิเม่�อ
 อนึ�ง พระพุที่ธเจ้าแม้บัรรที่มส่หไสยาสน์ อุปัที่วะ  อนึ�ง พระพุที่ธเจ้าแม้บัรรที่มส่หไสยาสน์ อุปัที่วะ 
ค่อ กิิเลสกิ็ครอบังำาพระองค์ไม่ได้ ค่อ กิิเลสกิ็ครอบังำาพระองค์ไม่ได้ 
 แม้เวลาข้าพเจ้านอนหลับัหรือจะอย้่สถึานที่่�ใด  แม้เวลาข้าพเจ้านอนหลับัหรือจะอย้่สถึานที่่�ใด 
ไม่ว่าบันอากิาศิ ภาคพ่�นดิน หรือในนำ�ากิ็ตามไม่ว่าบันอากิาศิ ภาคพ่�นดิน หรือในนำ�ากิ็ตาม
 ขอให้ข ้าพเจ ้าปิราศิจากิอุปัที่วะที่ั �งหลาย  ขอให้ข ้าพเจ ้าปิราศิจากิอุปัที่วะที่ั �งหลาย 
กิล่าวคอ่ โรคาพยาธ ิภยัพิบัตัิอันตราย ไมว่า่จะเกิิดจากิ กิล่าวคอ่ โรคาพยาธ ิภยัพิบัตัิอันตราย ไมว่า่จะเกิิดจากิ 
ยักิษ์หรือโจร เป็นต้นยักิษ์หรือโจร เป็นต้น
 ด้วยอานุภาพแห่งกิารระลึกิถึึงคุณพระปิริตรนั�น  ด้วยอานุภาพแห่งกิารระลึกิถึึงคุณพระปิริตรนั�น 
ขอให้ข้าพเจ้าปิระสบักิับัความสุขความเจริญทีุ่กิเม่�อ ขอให้ข้าพเจ้าปิระสบักิับัความสุขความเจริญทีุ่กิเม่�อ 
เที่อญฯเที่อญฯ

 ที่้ายน่� ขอเชิญชวนสมาชิกิ สอ.ศิธ. ร่วมเข้า  ที่้ายน่� ขอเชิญชวนสมาชิกิ สอ.ศิธ. ร่วมเข้า 
กิราบัสักิกิาระพระนอนตามสถึานที่่�ที่่�ที่่านสะดวกิ หากิกิราบัสักิกิาระพระนอนตามสถึานที่่�ที่่�ที่่านสะดวกิ หากิ
ที่่านไม่ที่ราบัว่าจะไปิวัดพระนอนที่่�ไหนด่ กิ็ขอให้ที่่าน ที่่านไม่ที่ราบัว่าจะไปิวัดพระนอนที่่�ไหนด่ กิ็ขอให้ที่่าน 
ได้เดินที่างไปิตามรอยที่่�ผ้้เขียนได้กิล่าวไว้ในเน่�อหา ได้เดินที่างไปิตามรอยที่่�ผ้้เขียนได้กิล่าวไว้ในเน่�อหา 
ข้างต้นน่ � เพ่ �อความเป็นสิริมงคลแกิ่ช่วิตที่่านและ ข้างต้นน่ � เพ่ �อความเป็นสิริมงคลแกิ่ช่วิตที่่านและ 
ครอบัครัวในช่วงเที่ศิกิาลปิีใหม่ 2563  ตลอดไปิครอบัครัวในช่วงเที่ศิกิาลปิีใหม่ 2563  ตลอดไปิ

11

ปีที่ ๔๒ปีที่ ๔๒  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๒  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๒



ยศพล		เวณุโกเศศยศพล		เวณุโกเศศ
ดูแูลสุุขภาพดูแูลสุุขภาพ
ฤดูหูนาวฤดูหูนาว          

อ้างอ่ง : www.tescolotus.com/blog/view/579
 www.thaihealth.or.th/Content/40268-กิารดูแลสูุขภาพหน์้าหน์าว.

	 สว่ัสดีครับ	พี�นั้อีงชาว่	 สอี.	 ศึธิ.	 พบกันัเช่นัเคย์กับนัานัา 
สาระนั่าร้้เกี�ย์ว่กับสุข้ภาพ	 ช่ว่งนัี�เริ�มมีลมหนัาว่พัดมาบ้างแล้ว่ 
เตรีย์มปีรับร่างกาย์ให้พร้อีมรับกับอีากาศึที่ี�เปีลี �ย์นัแปีลงกันั 
ด้ว่ย์นัะครับ
การเตรียมตัวดููแลสุุขภาพ
 1. ด่�มนำ�ามากิๆ รักิษาความชุ่มช่�น
	 	 การดื�มนัำ�าอีย่์างเพีย์งพอี	ช่ว่ย์ให้ระบบต่างๆ	ในัร่างกาย์ 
ที่ำางานัได้ดี	 แต่ในัช่ว่งนัี�คว่รงดดื�มนัำ�าเย์็นั	 และหันัมาดื�มนัำ�าหร่อี 
เคร่�อีงดื�มอุ่ีนัๆ	กันัดีกว่่า	เพื�อีทีี่�จำะช่ว่ย์ให้ร่างกาย์ข้อีงเราอีบอุ่ีนัขึ้�นั	
และย์ังแก้อีาการผ่ว่แห้งอีีกด้ว่ย์	
 2. กิินอาหารที่่�ม่ปิระโยชน์
	 	 เพื�อีเป็นัการรักษาสุข้ภาพที่ี�ดีในัช่ว่งหนั้าหนัาว่	 คว่ร 
ใส่ใจำในัการรับปีระที่านัอีาหาร	ซ่�งก็ไม่ใช่เร่�อีงย์ุ่งย์ากอีะไรเลย์	แค่
เพีย์งเลือีกรับปีระที่านัอีาหารให้ครบ	๕	หม่้	และเน้ันัที่านัผัก	ผลไม้	
เพื�อีทีี่�ร่างกาย์จำะได้รับวิ่ตาม่นั	ช่ว่ย์ในัการป้ีอีงกันัไข้้หวั่ด	และเสริม 
ภ้ม่คุ้มกันัให้ร่างกาย์
 3. ออกิกิำาลังกิายอย่างสมำ�าเสมอ
	 	 เพราะการอีอีกกำาลังกาย์นัอีกจำากจำะช่ว่ย์ให้ร่างกาย์ 
แข็้งแรง	เสริมภ้ม่คุ้มกันัแล้ว่	ยั์งช่ว่ย์เพ่�มคว่ามอีบอุ่ีนัให้กับร่างกาย์ 
อีีกด้ว่ย์	
 4. ไม่อาบันำ�าอุ่นจัดจนเกิินไปิ
	 	 คนัที่ี�ข้ี�หนัาว่อีย์้่แล้ว่	 ส่ว่นัใหญ่ก็จำะเลือีกอีาบนัำ�าอีุ่นัในั 
ช่ว่งหน้ัาหนัาว่กันั	ถ่ึงแม้นัำ�าอุ่ีนัจำะช่ว่ย์ให้เราคลาย์หนัาว่	อีาบนัำ�าได้ 
สบาย์ขึ้�นั	แต่ถ้ึาหากเราอีาบนัำ�าทีี่�อุ่ีนัจัำดจำนัเก่นัไปี	ก็อีาจำจำะที่ำาให้ผ่ว่ 
เสีย์คว่ามชุ่มชื�นัไปีด้ว่ย์	โดย์เฉพาะเว่ลาล้างหน้ัา	นัอีกจำากนีั�คว่รหลีก 
เลี�ย์งผล่ตภัณ์ฑ์์ทีี่�มีฟอีงมากๆ	เพราะจำะที่ำาให้ผ่ว่แห้งต่ง	ไม่ชุ่มชื�นั
 5. ที่าโลชั�นบัำารุงผิวเป็นปิระจำา
	 	 หลังจำากอีาบนัำ�าเสร็จำแล้ว่	 ในัข้ณ์ะที่ี�ตัว่ย์ังหมาดๆ	
เราคว่รใช้โลชั�นั	หร่อีอีอีย์ส์	ที่าให้ทัี่�ว่ผ่ว่กาย์	เพื�อีช่ว่ย์ให้คว่ามชุ่มชื�นั	
และย์ังช่ว่ย์ให้ร้้ส่กอีบอีุ่นัย์่�งข้ึ�นั	 ส่ว่นัใครที่ี�ริมฝึีปีากแห้งบ่อีย์ๆ	
ก็ไม่คว่รปีล่อีย์ที่่�งไว่้	 คว่รพกล่ปีบาล์มเอีาไว่้ที่าเป็นัปีระจำำาเพื�อี 
คงคว่ามชุ่มชื�นั	และไม่คว่รเลีย์ริมฝึีปีากบ่อีย์ๆ	เพราะเอีนัไซม์ในั
นัำ�าลาย์จำะย์่�งที่ำาให้ริมฝึีปีากแห้งย์่�งข้ึ�นั	

 6. ระวังไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่
	 	 เนัื�อีงจำากไข้้หว่ัดใหญ่สามารถึระบาดได้ง่าย์	ดังนัั�นั	เรา
คว่รหลีกเลี�ย์งการอีย์้่ใกล้ช่ดกับผ้้ที่ี�ปี่ว่ย์เป็นัไข้้หว่ัดอีย์้่	 และหาก 
ตัว่เราเป็นัไข้้หว่ัด	ก็คว่รสว่มหนั้ากากอีนัามัย์ทีุ่กครั�ง	เพื�อีปี้อีงกันั
การต่ดต่อีไปีย์ังผ้้อีื�นั
	 	 สำาหรับในัช่ว่งอีากาศึหนัาว่	 มักพบผ้้ปี่ว่ย์ที่ี�มีอีาการ 
ไข้้หว่ัด	 ไข้้หว่ัดใหญ่	 ซ่�งโรคที่ี�ต้อีงระว่ังในัช่ว่งอีากาศึหนัาว่เย์็นั 
มักเก่ดจำากการแพร่กระจำาย์ข้อีงเชื�อีโรคต่างๆ	 และพบที่ั�งเด็ก 
และผ้้ใหญ่	
  สาเหตุ	เก่ดจำากเชื�อีไว่รัสซ่�งมีหลาย์สาย์พันัธิุ์	เมื�อีปี่ว่ย์ 
เป็นัไข้้หว่ัดแต่ละครั�ง	 มักจำะเก่ดจำากเชื�อีไว่รัสเพีย์งชนั่ดเดีย์ว่	
เมื�อีหาย์แล้ว่	 ร่างกาย์ก็จำะมีภ้ม่ต้านัที่านัต่อีเชื�อีชนั่ดนัั�นั	 และเมื�อี 
ปี่ว่ย์เป็นัไข้้หว่ัดครั�งใหม่	 ก็มักจำะเก่ดจำากเชื�อีไว่รัสหว่ัดชนั่ดใหม	่
หมุนัเว่ีย์นักันัไปีเร่�อีย์ๆ		
	 	 ไข้้หว่ัดต่ดต่อีกันัได้ง่าย์	 ด้ว่ย์การไอี	 จำาม	หร่อีสัมผัส 
นัำ�าม้ก	จำะมีอีาการหลังรับเชื�อีไปีแล้ว่ปีระมาณ์	๑	-	๓	ว่ันั	โดย์เริ�ม 
มีไข้้เป็นัพักๆ	ครั�นัเนัื�อีครั�นัตัว่	 อี่อีนัเพลีย์	 ปีว่ดศึีรษะ	 คัดจำม้ก	
นัำ�าม้กไหลใสๆ	ไอีแห้งๆ	หร่อีมีเสมหะ	จำาม	เจำ็บคอี	ในัราย์รุนัแรง	
อีาจำที่ำาให้เก่ดต่อีมที่อีนัซ่ลอีักเสบ	ไซนััสอีักเสบ	หลอีดลมอีักเสบ	
ปีอีดอีักเสบ	หร่อีว่ิงเว่ีย์นัศึีรษะ	
	 	 และที่ี�ต้อีงระว่ังในัช่ว่งฤด้หนัาว่	 คือี	 โรคไข้้หว่ัดใหญ่	
“อี่นัฟล้เอี็นัซาไว่รัส”	 “Influenza	 Virus”	 ซ่�งเป็นัโรคต่ดเชื�อี 
ข้อีงระบบที่างเด่นัหาย์ใจำอีย์่างเฉีย์บพลันั	มักแพร่ระบาดในัช่ว่งนัี�	
โดย์เฉพาะผ้้ที่ี�อีย์้่ในักลุ่มเสี�ย์ง	 เช่นั	 เด็กเล็ก	 ผ้้ส้งอีาย์ุ	 ผ้้ที่ี�มีโรค 
ปีระจำำาตัว่อีย์้่เด่ม	 ถึ้ามีภาว่ะแที่รกซ้อีนัรุนัแรง	 เช่นั	 ปีอีดบว่ม	
ก็คว่รพาไปีพบแพที่ย์์
  วิธีปิ้องกิันไข้หวัดใหญ่ที่่�ด่ที่่�สุด	 คือี	 การฉีดว่ัคซีนั 
ปี้อีงกันั	 ซ่�งเป็นัส่�งสำาคัญและจำำาเป็นั	 โดย์เฉพาะเด็กเล็กและ 
คนัชรา	
	 พี�นั้อีง	 สอี.ศึธิ.	 ได้ที่ราบถึ่งการเตรีย์มตัว่ด้แลสุข้ภาพในั 
ช่ว่งหนั้าหนัาว่และว่ิธิีปี้อีงกันัไข้้หว่ัดใหญ่กันัแล้ว่	 ไม่ย์ากเลย์ 
นัะครับที่ี�จำะนัำาไปีใช้ในัชีว่ิตปีระจำำาว่ันั	 เพื�อีตัว่ข้อีงเราเอีงและ 
สมาช่กในัครอีบครัว่
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 เรื�องที่่�สาม :	ข้อีเช่ญชว่นัทีุ่กที่่านัต่ดตั�ง	MOECOOP	Mobile	
Application	บนัมือีถืึอีสมาร์ที่โฟนั	หร่อีแท็ี่บเล็ตข้อีงท่ี่านัเอีงผ่านัระบบ	
Android	และระบบ	iOS	เพื�อีรับข่้าว่สารปีระชาสัมพันัธ์ิ	หร่อีตรว่จำสอีบ 
ข้้อีม้ลด้านัต่างๆ	อีาท่ี่	เงินัฝึาก	ส่นัเชื�อี	สวั่สด่การ	เป็นัต้นั	ได้ทุี่กทีี่�ทุี่กเว่ลา	
ซ่�งขั้�นัตอีนัการต่ดตั�งสามารถึเข้้าไปีด้ได้ทีี่�เว็่บไซต์	www.moecoop.com	
หร่อีท่ี่านัใดสะดว่กจำะเข้้าเว็่บไซต์ก็สามารถึตรว่จำสอีบข้้อีม้ลได้เหมือีนักันั	
นัับเป็นัอีีกก้าว่หนั่�งข้อีงการพัฒนัาระบบสหกรณ์์	 เพื�อีให้สอีดรับกับ 
คว่ามเปีลี�ย์นัแปีลงข้อีงย์ุคด่จำิตอีลในับริบที่สังคมที่ี�เปีลี�ย์นัแปีลงไปีในั
ปัจำจำุบันั	และย์ังเป็นัช่อีงที่างหนั่�งที่ี�อีำานัว่ย์คว่ามสะดว่กให้กับสมาช่ก
 เรื �องที่่�ส่ � :	 สอี.ศึธิ.	 ข้อีเช่ญชว่นัสมาช่กฝึากเงินัปีระเภที่	
“ฝากประจำำาเพิ่่�มทีวีีทีรัพิ่ย์ ๒”	 กับสหกรณ์์	 ที่ี�ให้ผลตอีบแที่นัส้งและ 
ไม่เสีย์ภาษีดอีกเบี�ย์เงินัฝึาก	 สมาช่กสามารถึเปีิดบัญชีเงินัฝึากปีระจำำา 
เพ่�มที่ว่ีที่รัพย์์	๒	ข้ั�นัตำ�า	๕๐๐	บาที่	ส้งสุดไม่เก่นั	๒๕,๐๐๐	บาที่	ฝึาก 
ต่ดต่อีกันัทุี่กเดือีนัๆ	ละ	๑	ครั�ง	เป็นัจำำานัว่นัเงินัเท่ี่ากันัทุี่กเดือีนั	การฝึาก 
ฝึากว่นััใดก็ได้	โดย์เปิีดบัญชีได้คนัละ	๑	บัญชี	และสมาช่กต้อีงมบัีญชี 
ค่้โอีนั	(บัญชีเงินัฝึากอีอีมที่รัพย์์)	ระย์ะเว่ลาการฝึาก	๒๔	เดือีนั	ข้าดฝึาก 
ได้ไม่เก่นั	๒	ครั�ง	โดย์ในัว่ันัที่ี�ครบกำาหนัดจำะเลื�อีนัอีอีกไปีตามจำำานัว่นั 
เดือีนัที่ี�ข้าดฝึาก

ประเภทีเงนิฝาก (ไมเ่สยีภาษี)ี อัตัราดอักเบี้ี�ยตอ่ัปี (%)

อีอีมที่รพัย์พ์เ่ศึษ	ไมเ่กน่ั	๕	ลา้นับาที่ ๓

อีอีมที่รพัย์พ์เ่ศึษ	เกน่ั	๕	ลา้นับาที่ ๓.๑๕

ฝึากปีระจำำาเพ่�มที่ว่ทีี่รพัย์์	๒ ๓.๘๕

อีอีมที่รพัย์์ ๑.๒๕

	 ในัปีีนัี�	 สอี.ศึธิ.	 จำัดโครงการสหกรณ์์สัญจำรพบผ้้บริหารและ 
สมาช่กกับหนั่ว่ย์ตัว่แที่นัต่างๆ	 จำำานัว่นั	 ๖	 ครั�ง	 เพื�อีเผย์แพร่และ 
ปีระชาสัมพันัธิ์หลักการ	 อีุดมการณ์์	 ปีรัชญาสหกรณ์์	 รว่มที่ั�งอีธิิบาย์ 
ราย์ละเอีีย์ดการให้บริการด้านัเงินัฝึาก	ด้านัส่นัเชื�อี	และด้านัสว่ัสด่การ
ข้อีงสหกรณ์์ให้กับสมาช่กที่ั�งใหม่และเก่าได้รับที่ราบ	 ซ่�งได้รับการ 
ตอีบรับและสนัับสนัุนัเป็นัอีย์่างดีจำากหนั่ว่ย์งานัทีุ่กแห่ง
	 ท้ี่าย์นีั�	ข้อีฝึากข้้อีค่ดดีๆ	ให้กับสมาช่ก...	การอีอีม	คือี	ส่ว่นัต่าง 
ระหว่่างราย์ได้และราย์จำ่าย์ที่ี�เก่ดข้ึ�นัในัช่ว่งเว่ลาหนั่�ง	 (Incomes	 -	 
Expenses	=	Saving)	อีาจำกล่าว่ได้ง่าย์ๆ	ว่่า	เป็นัเงินัราย์ได้ทีี่�เหลือีจำาก 
การใช้จำ่าย์แล้ว่นัำามาเก็บสะสมที่ีละเล็กที่ีละนั้อีย์ให้พอีกพ้นัข้ึ�นัเมื�อี 
เว่ลาผ่านัไปี	หร่อีคนัที่ี�รำ�ารว่ย์ในัสังคมส่ว่นัใหญ่นัั�นัอีาจำจำะไม่ได้รำ�ารว่ย์ 
มาเพราะโชคช่ว่ย์	 แต่คนัเหล่านัั�นัเข้ามีคว่ามค่ด	 ร้้จำักที่ี�จำะเก็บหอีม 
รอีมริบผสมเลก็ผสมน้ัอีย์และร้้จัำกการว่างแผนัการใช้เงินั	ดังนัั�นั	คว่าม
สามารถึในัการอีอีมจำะมากนั้อีย์เพีย์งใด	 ย์่อีมข้ึ�นัอีย์้่กับคว่ามสามารถึ 
ในัการเพ่�มราย์ได้	การลดราย์จำ่าย์ข้อีงแต่ละบุคคล	ที่ี�กล่าว่เช่นันัี�ก็เพื�อี 
เน้ันัย์ำ�าให้กับสมาช่กได้เห็นัคว่ามสำาคัญและเริ�มต้นัอีอีมเงินักับสหกรณ์์
ในัร้ปีทีุ่นัเร่อีนัหุ้นัหร่อีเงินัฝึาก	ตั�งแต่ว่ันันัี�	ไปีจำนัถึ่งว่ันัเกษีย์ณ์	หร่อีจำะ
อีอีมต่อีไปีกับสหกรณ์์ก็ได้นัะครับ	เพื�อีอีนัาคตอัีนัสดใส	มีแต่คว่ามสุข้กาย์ 
สบาย์ใจำ	ไม่มีทีุ่กข้์มาเย์ือีนั	และเนัื�อีงในัโอีกาสเที่ศึกาลข้ึ�นัปีีใหม่สากล	
พุที่ธิศึักราช	 ๒๕๖๓	 กระผมข้อีอีำานัาจำคุณ์พระศึรีรัตนัตรัย์และส่�ง 
ศัึกด่�ส่ที่ธิิ�ทัี่�ว่สากลโปีรดดลบันัดาลให้ท่ี่านัสมาช่กและครอีบครัว่ปีระสบ 
แต่คว่ามสุข้	 คว่ามเจำริญ	 และข้อีให้สมาช่กทีุ่กที่่านัโปีรดได้ส่งเสริม 
สนัับสนัุนัการดำาเนั่นังานัข้อีงสหกรณ์์ให้มีคว่ามเจำริญก้าว่หนั้าและ 
ย์ั�งย์ืนั	ต่อีไปี	
	 	 										ข้อีให้ทีุ่กที่่านัโชคดี
                
                  
              นายเอนกิ  ศิรีสำาราญรุ่งเรือง

ผู้้�จััดการผู้้�จััดการ

พบสมาชิิกพบสมาชิิก

ผู้้�จััดการ

พบสมาชิิก

สวัสด่สมาชิกิทีุ่กิที่่าน...
 พบกันัอีีกเช่นัเคย์ พบกันัอีีกเช่นัเคย์ในัสาร	สอี.ศึธิ.
ฉบับที่ี�	 ๓	 (เดือีนักันัย์าย์นั	 –	 ธิันัว่าคม	๒๕๖๒)	 ก่อีนัอีื�นัผมต้อีงข้อี 
แสดงคว่ามย์่นัดีกับสมาช่กที่ี�บุตรข้อีงที่่านัได้รับเงินัสว่ัสด่การทีุ่นั 
การศึ่กษาบุตรสมาช่ก	 ปีระจำำาปีี	 ๒๕๖๒	 เพราะการศึ่กษาเป็นัพื�นัฐานั 
ทีี่�สำาคัญทีี่�สุด	นัักเศึรษฐศึาสตร์รางวั่ลโนัเบลสาข้า	เศึรษฐศึาสตร์	ศึ.ดร. 
เจำมส์	 เจำ	 เฮกแมนั	 จำากมหาว่ิที่ย์าลัย์ช่คาโก	 ปีระเที่ศึสหรัฐอีเมริกา	
ได้กล่าว่ว่่า	 “การึลงท้นพัฒนาเด็็กปิฐมัว่ัย่ เป็นการึลงท้นที�คำ้้มัคำ่าให ้
ผ่ลต่อบแทนแก่สังคำมัด็ีที�ส้ด็ในรึะย่ะย่าว่”	 โดย์คืนัผลตอีบแที่นักลับ 
คืนั	 มาในัอีนัาคตมากถึ่ง	 7	 เที่่า	 เป็นัที่ั�งการเพ่�มคุณ์ภาพที่รัพย์ากร 
บุคคลข้อีงปีระเที่ศึ	 ลดอีัตราการส้ญเสีย์ที่ี�จำะเก่ดข้ึ�นัในัอีนัาคต	 ซ่�ง 
สหกรณ์์ตระหนัักว่่า	เด็กจำะเรีย์นัดี	เรีย์นัเก่งได้นัั�นั	คว่รได้รับการอีบรม 
สั�งสอีนั	 และสนัับสนัุนัด้านัการศึ่กษาอีย์่างเต็มที่ี�และเต็มศึักย์ภาพ 
คณ์ะกรรมการดำาเนั่นัการ	 ชุดที่ี�	 ๓๙	 ได้เล็งเห็นัถึ่งคว่ามสำาคัญข้อีง 
เร่�อีงนัี�	 โดย์จำัดสรรกำาไรสุที่ธิิในัแต่ละปีีมาเป็นัเงินัทีุ่นัสว่ัสด่การ	 ซ่�งในั 
ปีีนีั�สหกรณ์์ได้มอีบทุี่นัการศ่ึกษาให้แก่บุตรสมาช่กจำำานัว่นั	๑,๒๖๓	ทุี่นั	
โดย์สหกรณ์์อีอีมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รว่งศึ่กษาธิิการ	 จำำากัด	 เป็นั 
อีงค์กรในัร้ปีสถึาบันัการเงินัที่ี�จำัดตั�งโดย์มีว่ัตถึุปีระสงค์หลักในัการ 
ส่งเสริมการอีอีมและให้บริการเงินัก้ ้แก่สมาช่กตามคว่ามจำำาเป็นั	
ตลอีดจำนัจำัดให้มีสว่ัสด่การต่างๆ	ตามคว่ามเหมาะสม	ภาย์ใต้การนัำา 
ข้อีง	นัาย์จำร้ญ		ช้ลาภ		ปีระธิานักรรมการ		คณ์ะกรรมการดำาเนั่นัการ	
ชุดที่ี�	 ๓๙	 ผ้้ตรว่จำสอีบก่จำการ	 ที่ี�ปีรึกษา	 ผ้้จำัดการ	 และเจำ้าหนั้าที่ี�	
ในัการบริหารก่จำการสหกรณ์์ข้อีงเรา	 สำาหรับข้่าว่ดีที่ี�จำะแจำ้งให้ทีุ่กที่่านั 
ที่ราบ	มีดังนัี�
 เรื�องแรกิ :	ข้อีเช่ญชว่นัสมาช่ก	สอี.ศึธิ.	เข้้าร่ว่มการปีระชุมใหญ่ 
สามัญปีระจำำาปีี	๒๕๖๒	ในัว่ันัเสาร์ที่ี�	๘	กุมภาพันัธิ์	๒๕๖๓	ตั�งแต่เว่ลา	
๐๘.๐๐	–	๑๔.๐๐	นั.	ณ์	บริเว่ณ์หอีปีระชุมคุรุสภา	กระที่รว่งศ่ึกษาธิิการ	
พร้อีมเลือีกตั�ง	กรรมการดำาเนั่นัการ	และผ้้ตรว่จำสอีบก่จำการ	กรุณ์านัำา 
บัตรปีระจำำาตัว่มาด้ว่ย์
 เรื�องที่่�สอง :	 สำาหรับที่่านัสมาช่กที่ี�กำาลังจำะมีอีาย์ุครบ	 ๖๐	
ปีีบริบ้รณ์์	ซ่�งไม่เคย์ได้รับสวั่สด่การภักดีต่อีอีงค์กรมาก่อีนั	สามารถึยื์�นั 
ข้อีรับสว่ัสด่การนัี�ได้ภาย์ในั	๑	ปีี	นัับจำากว่ันัที่ี�มีอีาย์ุครบ	๖๐	ปีีบริบ้รณ์์	
โดย์จำะได้รับเงินัสวั่สด่การตามหลกัเกณ์ฑ์์	ดังนีั�	สำาหรับสมาช่กทีี่�มอีีายุ์ 
การเป็นัสมาช่ก	ตั�งแต่	๑๐	ปีีข้ึ�นัไปี	ได้รับเงินัสว่ัสด่การ	๕,๐๐๐	บาที่	
ตั�งแต่	๑๕	ปีีขึ้�นัไปี	ได้รับเงินัสวั่สด่การ	๑๐,๐๐๐	บาที่	และตั�งแต่	๒๐	ปีี 
ข้ึ�นัไปี	ได้รับเงินัสว่ัสด่การ	๑๕,๐๐๐	บาที่	โดย์จำะโอีนัเงินัเข้้าสมุดบัญชี 
อีอีมที่รัพย์์เล่มสีส้ม	



ปท่ี  ๔๒   ฉบับท่ี  ๓
เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๒

ปท่ี  ๔๒   ฉบับท่ี  ๓
เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๒

ปท่ี  ๔๒   ฉบับท่ี  ๓
เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๒

ปท่ี  ๔๒   ฉบับท่ี  ๓
เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๒

๑๖-๑7	พ.ย์.	๖๒		•		สอี.ศึธิ.	จำัดโครงการอีบรมสัมมนัา	และปีระชุมเช่งปีฏิ่บัต่การ	
เร่�อีง	พระราชบัญญัต่สหกรณ์์	(ฉบับที่ี�	๓)	พ.ศึ.	๒๕๖๒	และการปีฏิ่บัต่ตามกฎหมาย์ 
ว่่าด้ว่ย์การปี้อีงกันัและการปีราบปีรามการฟอีกเงินั	ณ์	โรงแรมรอีย์ัลริเว่อีร์	กรุงเที่พฯ

๒๖	ต.ค.	๖๒		•		สอี.ศึธิ.	จำัดโครงการรักษ์สุข้ภาพ	เร่�อีง	“สมาธิบัำาบััด SKT 
7 ที่างเล่อกิใหม่ไร้โรค”		โดย์		รศึ.ดร.สมพร	กันัที่รดุษฎี	เตรีย์มชัย์ศึรี 

	ณ์		หอีปีระชุมคุรุสภา	กระที่รว่งศึ่กษาธิิการ

๒	พ.ย์.	๖๒		•		สอี.ศึธิ.	จำัดโครงการฝึึกอีาชีพเสริมราย์ได้ให้กับสมาช่ก 
ปีระจำำาปีี	๒๕๖๒	หลักส้ตร	“ขายของออนไลน์ ขายด่ขายง่าย ที่ำาเองได้ที่ันที่่”

โดย์		อีาจำารย์์แชมปี์		ธิิต่พล		เที่ีย์มจำันัที่ร์		ณ์		ห้อีงปีระชุม	สอี.ศึธิ.

๙	ก.ย์.	๖๒		•		สสอี.ศึธิ.	จำัดเที่ศึนั์มหาชาต่	เว่สันัดรชาดก	
และแสดงปีาฐกถึาธิรรมพ่เศึษ	โดย์	สมเด็จำพระมหารัชมงคลมุนัี	

ว่ัดไตรม่ตรว่ิที่ย์ารามว่รว่ิหาร		ณ์		หอีปีระชุมคุรุสภา


