
ช่วยออมช่วยประหยัด  ด้วยซื่อสัตย์และโปรง่ใส  สามัคคมีนี�าใจ  ยึดมั่นใน สอ.ศธ.

ปีที ่ ๔๕    ฉบับที ่ ๓    เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๕ปีที ่ ๔๕    ฉบับที ่ ๓    เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๕



	 ที่่�ปรึึกษา		:  จรููญ  ชููลาภ  /  พููลลาภ  อิินทรูนัฏ

  สมเกีียรูติิ  กีอิบััวแกี้ว  /  บัุญเติือิน  ศรูีวรูพูจน์  

  ยศพูล  เวณุุโกีเศศ

	 บรึรึณาธิิการึ		: พูีรูะวิทย์  กีลำ�าคำำา

	กองบรึรึณาธิิการึ		: สมศักีดิ์ิ�  บััวรูอิดิ์  /  เมธา  อิุทัยพูยัคำฆ์์

  เสวกี  วรูรูณุสุข  /  ศิรูิพูงศ์  จิติรูังษีี

  สุชูานันท์  อิ้อิหิิรูัญ /  กีษีิพูัฒ  ภูลังกีา

  อินุทิน  คำำาคำม  /  วิมลรูัติน์  ติ้อิยสำารูาญ

  พูัชูรูาวรูรูณุ  ปานสมบัูรูณุ์  /  เจรูิญ ภูวิจิติรู์

  เอินกี  ศรูีสำารูาญรูุ�งเรูือิง

	 รึูปเล่่ม		: สุภกีรู  ชูาญศิรูิวิรูิยกีุล

สวััสดีีปีีใหม่่ ๒๕๖๖
สมาชิิก สอ.ศธ. ที่่�เคารพทีุ่กที่่าน

	
	 สาร	สอ.ศธ.	ฉบัับันี้้�เป็็นี้ฉบัับัที่้�	๓	ป็ระจำำาเดืือนี้
กันัี้ยายนี้	-	ธนัี้วาคม	๒๕๖๕	ของคณะกัรรมกัารชุดุืที่้�	๔๑	
ซึ่่�งม้วัตถุุป็ระสงคเ์พืื่�อเผยแพื่ร�ข�าวสารและกัิจำกัรรมเพื่ื�อ
สมาชุกิั	สอ.ศธ.	ที่กุัที่�านี้	โดืยสาระเนี้ื�อหาในี้ฉบับัันี้้�ยงัคง
ป็ระกัอบัไป็ดื�วยบัที่สัมภาษณ	์ สมาชุิกั	 สอ.ศธ.	 อาวุโส	
ในี้ฉบัับันี้้�	 ไดื�แกั�	 ที่�านี้ศิริพื่ร	 กัิจำเกัื�อกัูล	 อดื้ตเลขาธิกัาร
คณะกัรรมกัารข�าราชุกัารครูและบุัคลากัรที่างกัารศ่กัษา	
(กั.ค.ศ.)	 และอดื้ตกัรรมกัารพิื่ที่ักัษ์ระบับัคุณธรรม	
(กั.พื่.ค.)	นี้อกัจำากันี้้�ยงัมบ้ัที่ความที่้�นี้�าสนี้ใจำอก้ัหลายเรื�อง	
เชุ�นี้	 วัดืสุที่ัศนี้เที่พื่วราราม	ศูนี้ยก์ัลางกัรุงเที่พื่มหานี้คร
อมรรตันี้โกัสินี้ที่ร์	(ที่�านี้บัญุเตอืนี้	ศรว้รพื่จำนี้)์	กัารใชุ�ชุว้ติ
ในี้ชุ�วงวกิัฤตภาวะเงนิี้เฟ้� อ	(Daily	Life	During	Inflation	
Crisis)	 (ดืร.เจำริญ	 	 ภูวิจำิตร์)	 อาหารสมุนี้ไพื่รไกัลโรค	
(ที่�านี้ศริพิื่งศ	์จำติรงัษ)้	ละครในี้วังสวนี้สนุี้นัี้ที่า	ตอนี้ที่้�	๓	:	
พื่ฒันี้าสู�ความเป็็นี้เลศิที่างวชิุากัาร	“มหาวทิี่ยาลยัราชุภฏั
สวนี้สุนี้ันี้ที่า”	(รศ.สมศักัดืิ	์บััวรอดื	:	ครูฐิินี้)	เป็็นี้ต�นี้

บรรณาธิกิารบรรณาธิกิาร

แ แ ถลงถลง

สสารึบัญารึบัญ
	

สารประธานกรรมการ ......๑	 มอง...สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ ..... ๒	 กระทรวงศึึกษาธิการ	จำำากัด	(สอ.ศึธ.)	
ละครในวังสวนสุนันทา ......๕	ตอนท่�	๓	:	พัฒนาส่�ความเป็นเลิศึทางวิชาการ	
วัดสุทัศึนเทพวราราม ......๘ 	 การใช้ช่วิตในช�วงวิกฤตภาวะเงินเฟ้้อ ...๑๐ 	
แนะนำาสมุนไพรใกล้ตัว ..๑๒	
ผู้่้จำัดการพบสมาชิก

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

	 สุดืที่�ายนี้้�ขอกัราบัขอบัพื่ระคุณที่�านี้สมาชุิกั	
สอ.ศธ.	ทุี่กัที่�านี้	ที่้�ไดื�ตดิืตามข�าวสาร	สอ.ศธ.	ดื�วยด้ืเสมอ
มา	 และในี้โอกัาสที่้�จำะเข�าชุ�วงเที่ศกัาลป้็ใหม�	๒๕๖๖	นี้้�	
กัองบัรรณาธิกัารขออำานี้าจำคุณพื่ระศร้รัตนี้ตรัย	 และ	
สิ�งศกััดืิส์ทิี่ธิใ์นี้สากัลโลกั	จำงดืลบันัี้ดืาลให�สมาชิุกั	สอ.ศธ.	
ทีุ่กัที่�านี้จำงป็ระสบัความสุข	ความเจำริญรุ�งเรือง	ตลอดืไป็

  สวััสดี่ครับ



ประธานกรรมการ
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ
กระทรวงศึึกษาธิการ จำำากัด

	 สำำ�หรัับในปีี	 ๒๕๖๕	 ท่ี่�ผ่่�นม�สำหกรัณ์์เผ่ชิิญวิิกฤต 

ก�รัแพรั่รัะบ�ดเชิ้�อไวิรััสำโคโรัน�	 ๒๐๑๙	 โดยพบผ่้�ติดเชิ้�อ

จำำ�นวินเพิ�มขึ้้�นอย�่งต่อเน้�องและมก่�รัแพร่ัรัะบ�ดทัี่�วิปีรัะเที่ศ	

ที่ั�งน่�	คณ์ะกรัรัมก�รัดำ�เนินก�รัสำหกรัณ์์ออมที่รััพย์ขึ้��รั�ชิก�รั

กรัะที่รัวิงศึกษ�ธิิก�รั	จำำ�กัด	(สำอ.ศธิ.)	ได�ติดต�มสำถ�นก�รัณ์์

อย�่งใกล�ชิิดเพ้�อให�มั�นใจำว่ิ�ฝ่�่ยจัำดก�รัขึ้อง	สำอ.ศธิ.	ปีลอดภัยั	

และยังคำ�นึงถึงผ่ลกรัะที่บที่่�สำม�ชิิกได�รัับ	 โดยออกม�ตรัก�รั

ให�ควิ�มชิว่ิยเหลอ้สำม�ชิกิผ่�่นโครังก�รัให�ควิ�มชิว่ิยเหลอ้ด��น

สำนิเชิ้�อและก�รัปีรับัโครังสำรั��งหน่�ขึ้องสำม�ชิิกสำหกรัณ์ท์ี่่�ได�รับั

ผ่ลกรัะที่บจำ�กก�รัรัะบ�ดขึ้องโรัคตดิเชิ้�อไวิรัสัำโคโรัน�	๒๐๑๙	

(COVID-๑๙)	 พรั�อมที่ั�งปีรัะชิ�สำัมพันธ์ิขึ้่�วิสำ�รัต่�งๆ	 ผ่่�น

เวิ็บไซต์	 (www.moecoop.com)	 และแอปีพลิเคชิั�น	MOE	

Saving	Application	 ขึ้องสำหกรัณ์์	 และควิบคุมผ่ลกรัะที่บ 

ท่ี่�เกิดขึ้้�นต่อองค์กรัขึ้องพวิกเรั�ให�น�อยที่่�สำุด	 สำอ.ศธิ.	 ยังคง 

มุง่มั�นดำ�เนนิต�มแผ่นกลยทุี่ธิ	์ฉบบัที่่�	๕	(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)	

เพ้�อให�บรัรัลุเปี้�หม�ยต�มที่่�ตั�งไวิ�อย่�งต่อเน้�อง

	 ที่��ยที่่�สำุดน่�	 ในน�มขึ้องปีรัะธิ�นกรัรัมก�รั	 ผ่มขึ้อ

ขึ้อบคุณ์	 กรัรัมก�รั	 ท่ี่�ปีร้ักษ�	 ผ่้�จัำดก�รั	 เจำ��หน��ท่ี่�	 ท่ี่�ปีฏิิบัติ

หน��ที่่�อย�่งเตม็ควิ�มสำ�ม�รัถ	รัว่ิมมอ้รัว่ิมใจำผ่ลกัดนั	สำอ.ศธิ.	

ให�ปีรัะสำบควิ�มสำำ�เร็ัจำ	 ขึ้อขึ้อบคุณ์สำม�ชิิกทุี่กท่ี่�นท่ี่�ให�ควิ�ม

ไวิ�วิ�งใจำและสำนับสำนุนสำหกรัณ์์ด�วิยด่ม�โดยตลอด	 ขึ้อให� 

ทีุ่กที่่�นเชิ้�อมั�นวิ่�คณ์ะกรัรัมก�รัดำ�เนินก�รั	 ชิุดท่ี่�	 ๔๑	 จำะ

ปีฏิิบัติหน��ท่ี่�ด�วิยควิ�มรัับผิ่ดชิอบอย่�งเต็มควิ�มสำ�ม�รัถ	

คำ�นึงถึงผ่ลปีรัะโยชิน์ขึ้องผ่้�ม่ส่ำวินได�เส่ำยทีุ่กฝ่่�ย	 เพ้�อให�	

สำอ.ศธิ.	เติบโตอย่�งมั�นคงและยั�งย้นต่อไปี

  

	 	 (น�ยจำรั้ญ		ชิ้ล�ภั)

	 	 ปีรัะธิ�นกรัรัมก�รั	สำอ.ศธิ.	ชิุดที่่�	๔๑

ปีที่ ๔๕  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๕

1



ม    งม    งสสหกรณ์์ออมทรัพย์์หกรณ์์ออมทรัพย์์
ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัดข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด

	 บที่เกรัิ�นนำ�ขึ้��งต�น	บง่บอกได�ถงึศรัทัี่ธิ�อนัแรังกล��

ขึ้องผ่้�กล่�วิ

	 สำ�รั	สำอ.ศธิ.	ฉบบัสำง่ที่��ยศักรั�ชิ	๒๕๖๕	ได�รัับเกย่รัติ

จำ�กอด่ตผ่้�บรัิห�รัรัะดับส้ำงแห่งรัั�วิเสำม�	 ท่ี่�นเป็นอ่กหนึ�ง 

ผ่้�บรัิห�รัสำตรัีท่ี่�ม่ค�แร็ัคเตอร์ัเป็นเอกลักษณ์์	 ม่ภั�วิะผ่้�นำ� 

ส้ำง	 ม่วิิสัำยที่ัศน์ในก�รัที่ำ�ง�นเชิิงรัุก	 เป็นหัวิเรัือใหญ่ใน

บที่บ�ที่ก�รัสำรั��งขึ้วัิญกำ�ลังใจำแก่เพ้�อนขึ้��รั�ชิก�รัคร้ัและ

บคุล�กรัที่�งก�รัศกึษ�ให�มค่วิ�มก��วิหน��มั�นคงในวิชิิ�ชิพ่ 

โดยเฉพ�ะเรืั�องควิ�มก��วิหน��	 ก�รัเล้�อนวิิที่ยฐ�นะขึ้อง

ขึ้��รั�ชิก�รัครั้	และก�รัเเก�ไขึ้ปัญห�หน่�สำินครั้

	 ค่ะ	คอลัมน์	มอง...สำหกรัณ์์ฯ	ฉบับน่�	 ได�รัับเก่ยรัติ

จำ�ก	ท่า่นศิริิพิริ กิิจเกิ้�อกิลู	อดต่เลขึ้�ธิิก�รัคณ์ะกรัรัมก�รั
ขึ้��รั�ชิก�รัครั้และบุคล�กรัที่�งก�รัศึกษ�	 (ก.ค.ศ.)	 และ 

อด่ตกรัรัมก�รัพิทัี่กษ์รัะบบคุณ์ธิรัรัม	 (ก.พ.ค.)	 ให�เก่ยรัติ

ม�บอกเล�่ถงึมมุมองท่ี่�มต่อ่	สำอ.ศธิ.	ในฐ�นะเพ้�อนสำม�ชิกิ

เชิ่นเด่ยวิกับพวิกเรั�

     ••  ประวัติิโดย์สัังเข้ปประวัติิโดย์สัังเข้ป
	 ภั้มิลำ�เน�	เป็นชิ�วิจำังหวิัดนนที่บุรัี

	 เกิดวิันที่่�	๒๙	มกรั�คม	๒๔๙๘	

     ••  วุฒิิการศึึกษาวุฒิิการศึึกษา 

 •	ปีรัิญญ�โที่	ก.ศ.ม.	(ก�รัศึกษ�ผ่้�ใหญ่)

	 			มห�วิิที่ย�ลัยศรัีนครัินที่รัวิิโรัฒ	ปีรัะสำ�นมิตรั

 • ปีรัิญญ�ตรัี	ศศ.บ.	(ศึกษ�ศ�สำตรั์)

	 			มห�วิิที่ย�ลัยรั�มคำ�แหง

 
     •• ประวัติิการรับราชการ ประวัติิการรับราชการ
•	กรัรัมก�รัพทิี่กัษร์ัะบบคณุ์ธิรัรัม	(ก.พ.ค.)	สำำ�นกัง�น	ก.พ.	 

	 (พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๕)

•	 เลขึ้�ธิิก�รัคณ์ะกรัรัมก�รัขึ้��รั�ชิก�รัคร้ัและบุคล�กรั 

	 ที่�งก�รัศึกษ�	 (ก.ค.ศ.)	 สำำ�นักง�นปีลัดกรัะที่รัวิง 

	 ศึกษ�ธิิก�รั	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๕๘)	(ครัั�งที่่�	๒)

•	รัองปีลัดกรัะที่รัวิงศึกษ�ธิิก�รั	สำำ�นักง�นปีลัดกรัะที่รัวิง 

	 ศึกษ�ธิิก�รั	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๖)

•	 เลขึ้�ธิิก�รัคณ์ะกรัรัมก�รัขึ้��รั�ชิก�รัคร้ัและบุคล�กรั 

	 ที่�งก�รัศึกษ�	 (ก.ค.ศ.)	 สำำ�นักง�นปีลัดกรัะที่รัวิง 

	 ศึกษ�ธิิก�รั	(พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๕)	(ครัั�งที่่�	๑)

•	 รัองเลขึ้�ธิิก�รัคณ์ะกรัรัมก�รัก�รัอ�ชิ่วิศึกษ�	 (สำอศ.) 

	 สำำ�นักง�นคณ์ะกรัรัมก�รัก�รัอ�ชิ่วิศึกษ�

	 (พ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๕๓)

วิมล่รึัตน์์		ต้อย์สำารึาญวิมล่รึัตน์์		ต้อย์สำารึาญ
กีรูรูมกีารูปรูะชูาสัมพูันธ์

””

ในฐานะสัมาชิก...เร่�องความเช่�อมั�นในฐานะสัมาชิก...เร่�องความเช่�อมั�น
บอกเลย์...พ่�เติ็มร้อย์...บอกเลย์...พ่�เติ็มร้อย์...

เพราะกว่า ๔๐ ป ีสัอ.ศึธิ. ไม่เคย์เกิดวิกฤติิเพราะกว่า ๔๐ ป ีสัอ.ศึธิ. ไม่เคย์เกิดวิกฤติิ
ให้มวลสัมาชิกติ้องข้วัญหน่ด่ฝ่อ่ให้มวลสัมาชิกติ้องข้วัญหน่ด่ฝ่อ่

นั�นส่ั�อถึึง...ศัึกย์ภาพข้องระบบการบริหารจำัดการท่�ด่นั�นส่ั�อถึึง...ศัึกย์ภาพข้องระบบการบริหารจำัดการท่�ด่
ข้ององค์กรข้ององค์กร

““
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        ••  นิย์ามการทำางาน/ผลงานนิย์ามการทำางาน/ผลงาน
	 พ่� เป็นคนท่ี่�ม่ควิ�มมุ่งมั�น	 ตั�งใจำ	 ขึ้ยัน	 และม่ 

แรังบนัด�ลใจำในที่กุสิำ�งท่ี่�ที่ำ�	ด�วิยควิ�มภั�คภัม้ิใจำ	มค่วิ�มสำขุึ้		

สำนุกกับง�น	 พ่�จำะม�ที่ำ�ง�นโดยจำะถึงที่่�ที่ำ�ง�นปีรัะม�ณ์ 

หกโมงเชิ��	และจำะกลับถงึบ��นสำองหรืัอสำ�มทีุ่ม่แที่บที่กุวัิน	

ตลอดก�รัรัับรั�ชิก�รัขึ้องพ่�ท่ี่�ผ่่�นม�	 และพ่�จำะที่ำ�ง�นด�วิย

ควิ�มยตุธิิรัรัม	เป็นธิรัรัม	และซ้�อสัำตย์สุำจำริัต	น่�คอ้...ปีณิ์ธิ�น

ก�รัที่ำ�ง�นขึ้องพ่�

	 สำำ�หรัับเ รืั�องผ่ลง�น	 เรัียกได�วิ่ � เสำ�นที่�งชิ่วิิต 

ก�รัรัับรั�ชิก�รัขึ้องพ่�	จำะเป็นเรืั�องเก่�ยวิกบัก�รับริัห�รัง�นบคุคล 

ขึ้องขึ้��รั�ชิก�รัคร้ัเเละบคุล�กรัที่�งก�รัศกึษ�	ซึ�งจำะเป็นง�น 

จำัดที่ำ�หลักเกณ์ฑ์์และวิิธิีก�รัตั�งแต่เรืั�องก�รัสำรัรัห�และ 

คดัเลอ้กขึ้��รั�ชิก�รัคร้ั	ก�รัพฒัน�ที่ั�งก่อนและหลงัก�รัแต่งตั�ง	

เสำ�นที่�งควิ�มก��วิหน��	ก�รัเล้�อนวิิที่ยฐ�นะ	ก�รัจัำดที่ำ�เงินเดอ้น 

และค่�ตอบแที่น	ก�รัเสำริัมสำรั��งขึ้วัิญและกำ�ลังใจำ	โดยเฉพ�ะ 

อย่�งยิ�งเรืั�องก�รัเเก�ไขึ้ปัญห�หน่�สิำนขึ้��รั�ชิก�รัคร้ั	 ซึ�งเป็น 

ผ่ลง�นที่่�พ่�ภั�คภั้มิใจำจำนม�ถึงวิันน่�	เน้�องจำ�กเป็นโครังก�รั

ท่ี่�ได�รัับมอบหม�ยให�ดำ�เนินก�รัโดยท่ี่�ยังไม่เคยม่ใครั

ดำ�เนินก�รัม�ก่อน	 รัวิมทัี่�งเรืั�องก�รัดำ�เนินก�รัที่�งวิินัย	

อุที่ธิรัณ์์และรั�องทุี่กข์ึ้ขึ้องขึ้��รั�ชิก�รัคร้ัและบุคล�กรั

ที่�งก�รัศึกษ�	 และนอกจำ�กน่� ในชิ่วิงที่่�ดำ�รังตำ�แหน่ง

เลขึ้�ธิิก�รั	ก.ค.ศ.	พ่�ได�เขึ้ียนบที่ควิ�มเก่�ยวิกับก�รับรัิห�รั

ง�นบคุคลขึ้องขึ้��รั�ชิคร้ัและบคุล�กรัที่�งก�รัศกึษ�	เผ่ยแพร่ั 

ในหนงัส้ำอพมิพ์มตชิิน	คอลมัน์	“สำถ�น	่ก.ค.ศ.”	ที่กุวินัจำนัที่ร์ั	

รัวิมทัี่�งได�เป็นวิิที่ย�กรัในรั�ยก�รัวิิที่ยุและโที่รัทัี่ศน์ต่�งๆ	

อ�ที่	ิรั�ยก�รั	“บ�่ยน่�...มค่ำ�ตอบ”	ที่�ง	ชิอ่ง	๙	อสำมที่.	ด�วิย	

	 แม�ที่��ยสุำดชิ่วิิตรั�ชิก�รัขึ้องพ่�	 ท่ี่�ได�รัับพรัะรั�ชิที่�น

โปีรัดเกล��ให�ดำ�รังตำ�แหน่งเป็นกรัรัมก�รัพิทัี่กษ์รัะบบ

คุณ์ธิรัรัม	 ท่ี่�สำำ�นักง�น	 ก.พ.	 ง�นขึ้องพ่�ที่่�ที่ำ�ก็เป็นเรืั�องท่ี่�

เก่�ยวิกับก�รัอุที่ธิรัณ์์และรั�องทีุ่กขึ้์ขึ้องขึ้��รั�ชิก�รัพลเรัือน

ขึ้องทุี่กกรัะที่รัวิง	 ท่ี่�ถ้กคำ�สัำ�งลงโที่ษที่�งวิิ นัย	 หรัือ 

ก�รัรั�องทีุ่กขึ้์ต่�งๆ	อ่กด�วิย

     ••  ความเช่�อมั�นความเช่�อมั�น  
	 เม้�อนึกย�อนอด่ตไปี	เม้�อปีี	พ.ศ.	๒๕๑๙	พ่�เรัิ�มบรัรัจำุ

เขึ้��รัับรั�ชิก�รั	 ตำ�แหน่งเจำ��หน��ท่ี่�วิิเที่ศสัำมพันธิ์	 กอง

สำัมพันธิ์ต่�งปีรัะเที่ศ	 สำำ�นักง�นปีลัดกรัะที่รัวิงศึกษ�ธิิก�รั	

และเป็นปีีเด่ยวิกับก�รัสำมัครัเขึ้��เป็นสำม�ชิิกสำหกรัณ์์ 

เลขึ้ท่ี่�สำม�ชิิก	 ๒๑๒๘	 ห�กจำะนับอ�ยุก�รัเป็นสำม�ชิิก 

ขึ้องพ่�จำนถึงปัจำจุำบันก็กวิ่�	 ๔๐	 ปีี	 ใกล�เค่ยงกับรัะยะเวิล�

ก�รัก่อตั�ง	 สำอ.ศธิ.	 นับได�วิ่�พ่�เป็นสำม�ชิิกอ�วิุโสำคนหนึ�ง 

ท่ี่�มค่วิ�มเชิ้�อมั�น	ศรััที่ธิ�	ตอ่ก�รัดำ�เนนิกจิำก�รัขึ้อง	สำอ.ศธิ.	

แห่งน่�ม�โดยตลอด	 และพ้ดได�วิ่�...ในก�รับรัิห�รัจำัดก�รั

จำ�กวัินนั�นถึงวัินน่�	 ทุี่กยุคสำมัย	 ยังคงยึดมั�นในพันธิกิจำ 

อย่�งเขึ้�มแขึ้็ง	 เพ้�อปีรัะโยชิน์ขึ้ององค์กรัและสำม�ชิิกขึ้อง

สำหกรัณ์์กรัะที่รัวิงศึกษ�ธิิก�รัอย่�งแที่�จำรัิง	 ซึ�งสำ่งผ่ลให� 

เห็นถึงเสำถ่ยรัภั�พที่ั�งด��นก�รัเงินและศักยภั�พขึ้อง 

ก�รับรัิห�รัจัำดก�รัท่ี่�ไม่เคยที่ำ�เรืั�องเส่ำยห�ย	 แม�กรัะทัี่�งเกิด

วิิกฤติกับสำหกรัณ์์อ้�นๆ	 ซึ�งพ่�ขึ้อแสำดงควิ�มชิ้�นชิม 

ท่ี่มผ่้�บริัห�รัและท่ี่มง�นท่ี่�มป่ีรัะสำบก�รัณ์์และมวิ่ิสำยัที่ศัน์ท่ี่�ด่ 

ท่ี่�รัักษ�ผ่ลปีรัะโยชิน์ให�แก่เพ้�อนสำม�ชิิก	 และอ่กปีรัะก�รั 

ท่ี่�พ่�เห็นวิ่�สำหกรัณ์์ได�จำัดรัะบบก�รัเขึ้��ตรัวิจำสำอบขึ้�อม้ล 

ขึ้องตนเองได�โดยใชิ�รัะบบ	Application	MOE	COOP	 

ซึ� งที่ำ� ให�สำม�ชิิกได� รัับควิ�มสำะดวิกเป็นอย่ �งด่... 

ที่่�นวิิที่ย�กรักล่�วิด�วิยนำ��เสำ่ยงแห่งศรััที่ธิ�

     ••  บทบาทสัมาชิก กับ การช่วย์บริหารความบทบาทสัมาชิก กับ การช่วย์บริหารความ
เส่ั�ย์งเส่ั�ย์ง
	 พ่�วิ�่	ถ��พ้ดถึงควิ�มเส่ำ�ยง	มนัม่ในที่กุวิงก�รั	แตเ่รัื�อง

เงิน	 ม่ม�กท่ี่�สำุด	 และห�กจำะถ�มวิ่�มวิลสำม�ชิิกจำะชิ่วิย

บรัิห�รัควิ�มเสำ่�ยงขึ้องสำหกรัณ์์ได�อย่�งไรั...?	 พ่�คิดวิ่� 

คงชิ่วิยอะไรัไม่ได�ม�กนัก	ซึ�งรัะบบขึ้อง	สำอ.ศธิ.	ทีุ่กวิันน่� 

ดอ่ย้แ่ล�วิ	แต่ในฐ�นะสำม�ชิกิพ่�มข่ึ้�อเสำนอเพิ�มเตมิเลก็น�อย

วิ่�	ปริะเด็็นท่่�หน่�ง	ห�กรัะบบจำะแสำดงสำถ�นะก�รัเงินเป็น

รั�ยเด้อนขึ้องสำหกรัณ์์ให�แก่สำม�ชิิกได�ที่รั�บจำะชิ่วิยให�

สำม�ชิิกเห็นวิ่�ขึ้ณ์ะน่�เสำถ่ยรัภั�พก�รัเงินขึ้องสำหกรัณ์์เป็น

อย่�งไรั	 เพรั�ะปีกติสำม�ชิิกจำะได�เห็นจำ�กรั�ยง�นปีรัะจำำ�ปีี

ท่ี่�สำหกรัณ์์มอบให�ในวินัปีรัะชิมุใหญส่ำ�มัญปีรัะจำำ�ปีี	ซึ�งอ�จำ

จำะชิ��เกินไปี	ทัี่�งน่�	ก็เพ้�อจำะได�ช่ิวิยกนัตรัวิจำสำอบขึ้องทุี่กฝ่�่ย	

ปริะเด็็นท่่�สอง	 ควิรัจำะม่ก�รัเพิ�มสำัดสำ่วินก�รัเล้อกตั�ง

สำม�ชิิกขึ้องกลุ่มผ่้�เกษ่ยณ์ท่ี่�ม่ควิ�มสำนใจำหรัือม่ควิ�มรั้�

ควิ�มสำ�ม�รัถเขึ้��ไปีเป็นกรัรัมก�รัสำหกรัณ์์	 และ	ปริะเด็็น

ท่่�สาม	 ก�รัท่ี่�สำม�ชิิกม�ใชิ�บรัิก�รักับสำหกรัณ์์จำำ�นวินม�ก 

เที่่�ไหรั่	 สุำดที่��ยก็จำะเป็นปีรัะโยชิน์ค้นกลับไปีส่้ำสำม�ชิิก 
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เชิ่น	 ในร้ัปีขึ้องสำวิัสำดิก�รัต่�งๆ	 ก�รัให�สำม�ชิิกก้�ย้มเงิน 

ต�มควิ�มจำำ�เป็นและควิ�มต�องก�รั	 เป็นต�น	 แต่	ณ์	 วัินน่� 

พ่�กำ�ลังมองวิ่�ม่เพ้�อนสำม�ชิิกจำำ�นวินไม่น�อยท่ี่�ม่สำถ�นะ	

วิังวินอย้่กับก�รัก้�แบบที่่�เรัียกวิ่�	 “งููกิินหางู”	 ค้อ	 “กิู�ทัันทัี

เมื่่�อสิิทัธิิเกิิด”	 พ่�คิดวิ่�สำหกรัณ์์ควิรัปีรัับหลักเกณ์ฑ์์	 และ

ห�วิธีิิก�รัก้�ยม้แนวิใหมโ่ดยกำ�หนดให�สำม�ชิกิต�องสำรั��งวินิยั

ในก�รับริัห�รัเงินขึ้องตนเองสัำกรัะยะหนึ�งก่อนด�วิย 

ขึ้ณ์ะเด่ยวิกันอ�จำลดดอกเบ่�ยเงินฝ่�กลงบ��ง	 แต่ต�อง

ม�กกวิ่�ดอกเบ่�ยเงินฝ่�กขึ้องธิน�ค�รั	 เพ้�อชิ่วิยบรัรัเที่�

ควิ�มเดอ้ดรั�อนขึ้องเพ้�อนสำม�ชิกิส่้ำควิ�มมั�นคงขึ้ององค์กรัเรั�

     ••  การจำัดการราย์จำ่าย์ เพ่�อเหล่อเงินออมการจำัดการราย์จำ่าย์ เพ่�อเหล่อเงินออม
	 กรัณ่์น่�พ้ดย�ก	มนุษย์เรั�ม่ควิ�มต�องก�รัอย้่ด่กินด่

ม่ใชิ�พอเพ่ยง	 พ่�ไม่ร้ั�จำะบอกใครั	 เพรั�ะบ�งคนเขึ้�ก็ม ่

ควิ�มจำำ�เป็นจำรัิงๆ	 ท่ี่�ต�องใชิ�เงิน	 โดยพ้�นฐ�นพ่�คิดวิ่�คน 

ถ��ม่เงินเด้อนคิดเป็น	๑๐๐%	อย่�งน�อยควิรัแบ่งสำัดสำ่วิน 

ใชิ�ในครััวิเรัือน	๖๐%	ใชิ�สำ่วินตัวิ	๓๐%	ออม	๑๐%	ซึ�งพ่�วิ่�	

๑๐%	นั�นเก็บไวิ�ใชิ�จำ่�ยเม้�อเกิดควิ�มจำำ�เป็นฉุกเฉิน	แม�เรั�

จำะเบิกอะไรัได�แต่ส่ำวินเกินก็ต�องมจ่่ำ�ย		หรัอือย�่งน�อยก็ยงั

พอชิ่วิยไม่ให�ล้กหล�นเด้อดรั�อน	ก็คิดวิ่�...ออมวิันละนิด

ชิ่วิิตจำะสำดใสำได�

	 ขึ้ณ์ะเด่ยวิกันพ่�ขึ้อพ้ดถึงในสำ่วินขึ้องเรืั�องเงินก้�

โครังก�รัเพ้�อรั�งวิลัชิวิ่ิตในแง่ส่ำงเสำริัมก�รัออม	ถ��เป็นไปีได�	

พ่�เสำนอให�สำหกรัณ์์มน่โยบ�ยกำ�หนดเกณ์ฑ์์สำดัสำว่ินก�รัออม

และก�รัก้�	 เป็นก�รัให�สำม�ชิิกฝ่ึกก�รัออม	เชิ่น	ห�กจำะขึ้อ

ก้�ย้มเงินเพ้�อก�รัที่่องเท่ี่�ยวิต่�งปีรัะเที่ศในกลุ่มปีรัะเที่ศ

ยโุรัปี	๘๐,๐๐๐	บ�ที่	เอเซย่	๕๐,๐๐๐	บ�ที่	สำม�ชิกิอ�จำต�อง

ม่เงินออมพ้�นฐ�นกับสำหกรัณ์์ก่อนเที่่�ไหรั่	แล�วิสำหกรัณ์์จำะ

ให�ก้�สำมที่บ	 โดยอัตรั�ดอกเบ่�ยตำ��เที่่�ไหร่ั	 หรัือจำะให�เป็น 

เงินสำมที่บอ่กบ�งส่ำวินเพิ�มก็ได�	 จำะเป็นก�รัฝึ่กวิินัยอ่ก 

ร้ัปีแบบหนึ�ง	 ดังนั�นสำม�ชิิกต�องม่เงินออมก่อน	 สำหกรัณ์์ 

ให�ย้มสำ่วินหนึ�งและให�สำมที่บอ่กสำ่วินหนึ�ง	 ห�กที่ำ�ได�จำะ 

เกิดผ่ลด่ต่อทีุ่กฝ่่�ยค่ะ

     ••  ฝ่ากทิ�งท้าย์ฝ่ากทิ�งท้าย์
	 กต็�องบอกว่ิ�เรืั�องก�รับริัห�รัจำดัก�รัองค์กรัทุี่กวินัน่�

เรั�ม่รัะบบขึ้องก�รัตรัวิจำสำอบก�รัอำ�นวิยควิ�มสำะดวิก 

และรัวิดเรัว็ิที่่�ด่อย้แ่ล�วิ	ส่ำวินก�รัดำ�เนนิกิจำก�รัขึ้องสำหกรัณ์์ 

ก็คิดวิ่�อย้่ท่ี่�ท่ี่มผ่้�บรัิห�รัสำหกรัณ์์...ขึ้อให�ยึดมั�นในกติก�	

ซ้�อสำัตย์ในก�รับรัิห�รัก�รัเงิน	 ไม่ให�เกิดควิ�มเสำ่�ยงต่�งๆ 

ที่่�จำะเกิดขึ้้�น

	 	 และโอก�สำน่�	 พ่�ขึ้อฝ่�กให�สำหกรัณ์์พิจำ�รัณ์�อ่ก 

สำักเรืั�องวิ่�ห�กจำะม่โครังก�รัให�สำวิัสำดิก�รัต่อยอดเพ้�อ

สำม�ชิิกเกษ่ยณ์อ�ยุที่่�สำุขึ้ภั�พด่อ�ยุย้น	 เป็นขึ้ั�นบันได	จำ�ก

ทีุ่กวิันน่�ที่่�ให�เฉพ�ะคนเกษ่ยณ์	๖๐	ปีี	ก็ขึ้อให�ต่อยอดเป็น	

๗๐-๘๐-๙๐	จำนถึง	๑๐๐	ปีี		อ�ที่ิ	สำม�ชิิกอ�ยุ	๗๐	ปีี	ควิรั

ได�รัับเงินรั�งวิัลเป็นเงิน	 ๒,๕๐๐	 บ�ที่	 	 อ�ยุ	 ๘๐	 ปีีได�	

๕,๐๐๐	บ�ที่	อ�ยุ	๙๐	ปีีได�	๗,๕๐๐	บ�ที่	และอ�ยุ	๑๐๐	ปีี	

ควิรัให�	 ๑๐,๐๐๐	บ�ที่	 พ่�วิ่�ใชิ�เงินไม่ม�กนะ	 แต่จำะที่ำ�ให�

สำม�ชิิกรัักและผ่้กพันองค์กรัม�กข้ึ้�น	 เพรั�ะถ้อวิ่�เป็นก�รั

ด้แลเพ้�อนสำม�ชิิกสำหกรัณ์์กรัะที่รัวิงศึกษ�ธิิก�รัตลอดชิ่พ

	 ที่่�นศิรัิพรั	กล่�วิอ่กวิ่�	

	 พ่�ในฐ�นะสำม�ชิกิอ�วุิโสำย�วิน�นกวิ�่	๔๐	ปีี	ขึ้อบอก

เพ้�อนสำม�ชิิกว่ิ�	 ขึ้อให�ที่่�นได�ภั�คภั้มิใจำและมั�นใจำใน

เสำถ่ยรัภั�พก�รัดำ�เนินง�นขึ้อง	 สำอ.ศธิ.	 และเชิ้�อมั�นใน 

วิิสัำยทัี่ศน์	 ควิ�มร้ั�ควิ�มสำ�ม�รัถ	 และปีรัะสำบก�รัณ์์ขึ้อง 

ท่ี่มง�นผ่้�บรัิห�รัท่ี่�โปีรั่งใสำ	 และมุ่งมั�นเพ้�อปีรัะโยชิน์ขึ้อง

สำม�ชิิกและองค์กรัอย่�งแที่�จำรัิงค่ะ

	 จำ�กก�รัพ้ดคุยกับท่ี่�นวิิที่ย�กรั	 ทุี่กมุมมองขึ้อง 

ที่่�นวิิที่ย�กรัในฐ�นะสำม�ชิิกคนหนึ�ง	 ส้ำ�อให�ผ้่�เขึ้ียนสัำมผ่ัสำ

ได�ถึงควิ�มตั�งใจำท่ี่�จำะที่ำ�เรืั�องด่ๆ 	ชิว่ิยให�เพ้�อนสำม�ชิกิอย้ด่่

ม่สำุขึ้นั�นเอง

	 ที่��ยสำุดน่�	 สำ�รั	 สำอ.ศธิ.	 ต�องขึ้อกรั�บขึ้อบพรัะคุณ์

ที่่�นวิิที่ย�กรัผ่้�ที่รังเก่ยรัติ	ท่่านศิิริิพริ กิิจเก้ิ�อกูิล	 เป็น
อย่�งสำ้งไวิ�	ณ์	โอก�สำน่�ค่ะ

ปีที่ ๔๕  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๕
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นอกจำ�กน่�ยังได�เชิิญคร้ัผ่้� ใหญ่จำ�กโรังเรัียนน�ฏิศิลป์ี 

กรัมศิลปี�กรั	 ค้อ	 คร้ัลมุล	 ยมะคุปีต์	 คร้ัผ่ัน	 โมรั�กุล 

คร้ัฉล�ด	พกลุ�นนท์ี่	และคร้ัชิม�อย	ธิ�รีัเธิยีรั	ม�ชิว่ิยฝึ่กซ�อม

นักแสำดงด�วิย...

	 หมวิดวิิชิ�ดนตรีั-น�ฏิศิลป์ี	ขึ้องโรังเรีัยนสำวินสุำนนัที่� 

วิิที่ย�ลยัสำมัยเริั�มแรักนั�น	มอ่�จำ�รัย์ปีรัะจำำ�อย้เ่พย่ง	๒	คน	คอ้	

อ�จำ�รัยบ์รัรัเลง	ศลิปีะบรัรัเลง	สำ�ครักิ	และอ�จำ�รัยท์ี่องย�อย	

เครัือวิัลย์	 จำนกรัะที่ั�งวิันที่่�	 ๑๕	กันย�ยน	พ.ศ.	๒๔๙๖	ได�

บรัรัจำุแต่งตั�ง	 อ�จำ�รัย์ศิริักุล	 นักดนตรัี	 (วิรับุตรั)	 ซึ�งม่ 

ควิ�มสำ�ม�รัถที่�งดนตรัแีละก�รัขึ้บัรั�องเพลงไที่ย	จำ�กสำำ�นกั

บ��นบ�ตรัขึ้องหลวิงปีรัะดิษฐ์ไพเรั�ะ	 (ศรั	 ศิลปีบรัรัเลง) 

อ่กที่ั�งได�เรีัยนรัำ�ไที่ยจำ�กคณ์ะละครัผ่ก�วิล่	 ขึ้องคร้ัลัดด�	

สำ�รัต�ยน		อ�จำ�รัยศิ์รักิลุเล�่ถงึก�รัที่ำ�ง�นละครัในขึ้ณ์ะนั�น

วิ�่	“การซ้อ้มละครของโรงเรยีนน้�นจะใช้เ้วลาหลง้เลกิเรยีน 

สถานท่ี่�ซ้้อมก็ใช้้โรงอาหาร ซ้่�งใช้้ซ้้อมละครและใช้้เป็นท่ี่�

จ้ดการแสดงจริงด้วย ดิฉั้นร้บหน้าท่ี่�ในงานละครเร่�องแรก

ในปีี ๒๔๙๖ คือเร่�องพระยศเกตุุ ละครปีระจำาปีีของ

สวนสนุน้ที่า สร้างรายได้จากการจำาหน่ายบ้ตุรเข้าช้มตุิดตุ่อ

ก้นหลายปีี จนสามารถนำารายได้ด้งกล่าวเป็นทุี่นในการ

กอ่สรา้งหอปีระช้มุสนุน้ที่านสุรณ์์ได้ในท่ี่�สุด และหอปีระช้มุ

หล้งน่�ย้งใช้้มาจนถ่งปัจจุบ้น”
น.ส.ฉวีีวีรรณ  พงษ์์เวีชน.ส.ฉวีีวีรรณ  พงษ์์เวีช

อดีีตพระเอกละครเร่�องศกุนตลา  อดีีตพระเอกละครเร่�องศกุนตลา  
พ.ศ. ๒๔๙๓พ.ศ. ๒๔๙๓

คุณหญิิงกรองแก้วี ปทุุมานนทุ์คุณหญิิงกรองแก้วี ปทุุมานนทุ์
อดีีตผู้้้อำานวียการอดีีตผู้้้อำานวียการ

วีิทุยาลัยคร้สวีนสุนันทุาวีิทุยาลัยคร้สวีนสุนันทุา

*  สมศักดีิ� บััวีรอดี รายงานการวีิจััยเร่�อง พัฒนาการนาฏศิลป์สวีนสุนันทุา ไดี้รับัทุุนอุดีหนุนจัากมหาวีิทุยาลัยราชภััฏสวีนสุนันทุา พ.ศ. ๒๕๖๐

ละครในวัังสวันสุนันทาละครในวัังสวันสุนันทา
ตอนท่� ๓ :ตอนท่� ๓ : พััฒนาส่�ควัามเป็็นเลิศทางวัชิาการ พััฒนาส่�ควัามเป็็นเลิศทางวัชิาการ

“มหาวัทิยาลัยราชภััฏสวันสุนันทา”“มหาวัทิยาลัยราชภััฏสวันสุนันทา”

โดย์...ครึูฐิิน์*

โรงอาหารหลังเดีิมโรงอาหารหลังเดีิม
ทุี�ใช้แสดีงละครทุี�ใช้แสดีงละคร

มหาวีิทุยาลัยราชภััฏสวีนสุนันทุามหาวีิทุยาลัยราชภััฏสวีนสุนันทุา
ในปัจัจัุบัันในปัจัจัุบััน

พิพิธภััณฑ์์อาคารสายสุทุธานภัดีล พิพิธภััณฑ์์อาคารสายสุทุธานภัดีล 
ในปัจัุบัันในปัจัุบััน

หอประชุมสุนันทุานุสรณ์หอประชุมสุนันทุานุสรณ์
ในปัจัจัุบัันในปัจัจัุบััน

	 ละครัในวิังสำวินสำุนันที่�	 ม่จำุดกำ�เนิดจำ�กละครัใน 

รั�ชิสำำ�นกัและเฟื่่�องฟื่ถ้งึขึ้ดีสำดุ	แตเ่ม้�อเกิดก�รัเปีล่�ยนแปีลง

ก�รัปีกครัองในปีี	พ.ศ.	๒๔๗๕	ก็ซบเซ�ลงด�วิยเหตุก�รัณ์์

บ��นเม้อง	 กลับม�รืั�อฟื่่�นข้ึ้�นอ่กครัั�งเม้�อวิังสำวินสุำนันที่�

เปีล่�ยนสำถ�นะม�เป็นโรังเรีัยนสำวินสุำนันที่�วิิที่ย�ลัยเม้�อ 

ปีี	พ.ศ.	๒๔๘๐	ละครัในรั�ชิสำำ�นักก็กล�ยสำภั�พเป็นละครั

ในสำถ�บันก�รัศึกษ�	 ซึ�งนับจำ�กปีี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 ละครั

สำวินสุำนันที่�ก็ได�รัับก�รัฟื่่�นฟื่้ให�กลับม�จัำดแสำดงได�อ่กครัั�ง	

กล�ยเป็นละครัปีรัะจำำ�ปีีท่ี่�จำัดแสำดงส้ำบเน้�องต่อม�จำน 

ถึงปัจำจุำบัน	 ละครัปีรัะจำำ�ปีีเรัื�องแรักที่่�จัำดแสำดงค้อ	 เรืั�อง 

ศกุนตล�	 บที่พรัะรั�ชินิพนธิ์ในรััชิก�ลท่ี่�	 ๖	พรัะเอกละครั

คนแรักเป็นนักเรีัยนฝ่ึกหัดคร้ั	 ปี.ปี.	 ค้อ	 น.สำ.ฉวีิวิรัรัณ์	

พงษ์เวิชิ	(อ�จำ�รัย์ฉวิีวิรัรัณ์	ควิรัแสำวิง	เจำ��ขึ้องและผ่้�จำัดก�รั

โรังเรัียนอำ�นวิยวิิที่ย์)	 คุณ์หญิงกรัองแก�วิ	 ปีทุี่ม�นนท์ี่ 

อ�จำ�รัย์ใหญโ่รังเรัยีนสำวินสำนุนัที่�วิทิี่ย�ลยั	และผ่้�อำ�นวิยก�รั

วิิที่ย�ลัยครั้สำวินสุำนันที่�	 ได�กล่�วิถึงเรืั�องน่�วิ่�	...ในก�รั

บรัิห�รัง�น	 ที่่�นถ้อวิ่�ง�นละครัเป็นสำ่วินหนึ�งขึ้องง�น 

บริัห�รั	 ดังนั�นทีุ่กคนในวิิที่ย�ลัยคร้ัสำวินสำุนันที่�จำ้งต�อง 

ม่ส่ำวินร่ัวิมในก�รัดำ�เนินง�น	 เรัื�องท่ี่�นำ�ม�แสำดงส่ำวินม�ก 

เป็นบที่ละครัพรัะรั�ชินิพนธิ์ในรััชิก�ลท่ี่�	 ๖	 เป็นสำ่วินใหญ่	
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ได�รัับโอนย��ยอ�จำ�รัย์จำร้ัญศรัี	 วีิรัะวิ�นิชิ	 และอ�จำ�รัย์ 

ปีรัะที่ิน	 พวิงสำำ�ล่	 ม�จำ�กกรัมศิลปี�กรั	 ที่ำ�ให�บุคล�กรัที่่�

ปีฏิิบัติหน��ท่ี่�สำอนและถ่�ยที่อดควิ�มรั้�ที่�งวิิชิ�น�ฏิศิลปี์ 

ม่จำำ�นวินเพิ�มขึ้้�น	

	 ละครัสำวินสุำนนัที่�ในช่ิวิงน่�เฟื่่�องฟื่ถึ้งขีึ้ดสุำด	อ�จำ�รัย์

จำรั้ญศรีั	 วิีรัวิ�นิชิ	 เล่�ถึงก�รัคัดเล้อกผ้่�แสำดงนำ�ในละครั 

โดยเฉพ�ะพรัะเอกและน�งเอก	 ซึ�งเป็นนักศึกษ�หญิงวิ่�	

...ใชิ�วิิธิีเดินสำำ�รัวิจำต�มห�องเรัียนต่�งๆ	ห�กพบนักศึกษ�

คนไหนม่บุคลิกภั�พด่	 ร้ัปีใบหน��สำวิย	 ก็จำะขึ้อให�รัำ�ให�ด้ 

ห�กม่พ้�นฐ�นที่�งก�รัรัำ�ม�บ��งจำะจำองตัวิไวิ�คัดเล้อกเป็น 

นักแสำดงที่ันท่ี่	 นักศึกษ�ชิ�ยนั�นรัับบที่ตัวิปีรัะกอบอ้�นๆ	

สำว่ินรัะบำ�สำลบัฉ�กนั�นมทั่ี่�งนกัศกึษ�ฝ่กึหดัคร้ัและนกัเรัยีน

โรังเรีัยนสำ�ธิิตร่ัวิมแสำดง	 ด�วิยควิ�มแข็ึ้งแกร่ังที่�งวิิชิ�ก�รั

ด��นน�ฏิศิลปี์ไที่ย	 และควิ�มม่ชิ้�อเส่ำยงขึ้องละครัปีรัะจำำ�ปีี	

สำ่งผ่ลให�กรัมก�รัฝึ่กหัดคร้ัได�มอบหม�ยให�วิิที่ย�ลัยครั้

สำวินสุำนันที่�ในเวิล�นั�น	 โดยมอบหม�ยให�อ�จำ�รัย์จำรั้ญศรัี	

วิรีัะวิ�นชิิ	และอ�จำ�รัยป์ีรัะที่นิ		พวิงสำำ�ล	่กบัผ่้�เชิ่�ยวิชิ�ญจำ�ก

กรัมศิลปี�กรัรั่วิมกันรั่�งหลักส้ำตรัปีรัะก�ศน่ยบัตรัวิิชิ� 

ก�รัศึกษ�ชิั�นส้ำงวิิชิ�เอกน�ฏิศิลปี์	 สำำ�เร็ัจำเป็นแห่งแรักขึ้อง

วิิที่ย�ลัยคร้ัทัี่�วิปีรัะเที่ศ	 เม้�อปีี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖	 และละครั 

ปีรัะจำำ�ปีีขึ้องวิิที่ย�ลัยครั้สำวินสำุนันที่�	 ก็เปีล่�ยนสำถ�นะจำ�ก

ละครัขึ้องวิทิี่ย�ลยั	ม�เป็นละครัในควิ�มรัับผ่ดิชิอบขึ้องภั�ค

วิชิิ�น�ฏิศิลปี	์คณ์ะวิชิิ�มนุษยศ�สำตรัแ์ละสัำงคมศ�สำตรั	์และ

ร้ัปีแบบก�รัแสำดงละครัเปีล่�ยนเป็นวิิพิธิที่ัศน�	 ซึ�งเป็นก�รั

นำ�รัะบำ�	 หรัือผ่ลง�นสำรั��งสำรัรัค์ขึ้องนักศึกษ�	 และละครั 

ปีรัะเภัที่อ้�นๆ	 ม�แสำดงร่ัวิมกันนับแต่นั�น	 ต่อม�ได�ขึ้ย�ย 

ก�รัศึกษ�เพิ�มขึ้้�นเป็นหลักส้ำตรัครุัศ�สำตรับัณ์ฑิ์ต	(น�ฏิศลิปี)์	

หลกัส้ำตรัปีริัญญ�ตรีั	๒	ปีี	เม้�อปี	ีพ.ศ.	๒๕๒๑	และหลกัส้ำตรั

ปีรัิญญ�ตรัี	๔	ปีี	เม้�อปีี	พ.ศ.	๒๕๒๓	และเม้�อวิิที่ย�ลัยครั้

เปีล่�ยนเป็นสำถ�บนัรั�ชิภัฏัิในปีี	พ.ศ.	๒๕๓๕	ได�มก่�รัพฒัน�

หลักส้ำตรั	 และกำ�หนดม�ตรัฐ�นสำำ�หรัับก�รัเรีัยนก�รัสำอน 

ในโปีรัแกรัมวิิชิ�น�ฏิศิลปี์และก�รัละครัให�สำอดคล�องกับ

ควิ�มเปีล่�ยนแปีลงขึ้องยุคสำมัย	 และควิ�มต�องก�รัขึ้อง

สำังคม	ต่อม�เม้�อสำถ�บันรั�ชิภััฏิยกฐ�นะเป็นมห�วิิที่ย�ลัย

ในปีี	พ.ศ.	๒๕๔๗	มห�วิทิี่ย�ลัยรั�ชิภัฏัิสำวินสุำนนัที่�	ในสำมยั 

ก�รับริัห�รัง�นขึ้องอธิิก�รับด่	 รัศ.ดรั.ดิลก	 บุญเรืัองรัอด 

		 ปีี	พ.ศ.	๒๔๙๘	กรัมก�รัฝ่กึหัดคร้ัได�มค่ำ�สัำ�งแต่งตั�ง

ให�อ�จำ�รัย์ผ่จำงวิ�ด	 วิ�ยะวิ�นนที่์	 อ�จำ�รัย์ใหญ่โรังเรีัยน

เบญจำมรั�ชิ�ลัย	 ม�รัับตำ�แหน่งอ�จำ�รัย์ใหญ่โรังเรัียน

สำวินสำนุนัที่�วิทิี่ย�ลยัในชิว่ิงรัะหวิ�่งปี	ีพ.ศ.	๒๔๙๘	-	๒๕๐๐	

รัะยะน่�ก�รัจัำดละครัปีรัะจำำ�ปีีดำ�เนินไปีต�มปีกติ	 ม่บันทึี่ก 

ไวิ�วิ่�	ปีี	พ.ศ.	๒๔๙๘	แสำดงเรัื�องสำองกรัวิรัวิิก	และ	๒๔๙๙	

แสำดงเรืั�องพรัะเก่ยรัติรัถ	 ละครัปีรัะจำำ�ปีีขึ้องวิิที่ย�ลัยคร้ั

สำวินสำุนันที่�	 จำนถึงปีี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 กรัมก�รัฝ่ึกหัดครั้ 

ม่คำ�สัำ�งแต่งตั�งให�อ�จำ�รัย์คุณ์หญิงกรัองแก�วิ	 ปีทุี่ม�นนท์ี่ 

กลับม�ดำ�รังตำ�แหน่งผ้่�อำ�นวิยก�รั	 เม้�อยกฐ�นะโรังเรีัยน

สำวินสุำนันที่�วิิที่ย�ลัยข้ึ้�นเป็นวิิที่ย�ลัยคร้ัสำวินสุำนันที่� 

ขึ้ย�ยก�รัจัำดก�รัเรัียนก�รัสำอนได�ถึงรัะดับปีรัะก�ศน่ยบัตรั

วิิชิ�ก�รัศึกษ�ชิั�นส้ำง	 (ปี.กศ.	 ส้ำง)	 จำ้งม่ควิ�มจำำ�เป็นจำะต�อง 

บรัรัจำุคร้ัผ่้�สำอนน�ฏิศิลปี์เพิ�มข้ึ้�น	 โดยในปีี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๑ 

ส้จัิบััตรละครประจัำาปีของสวีนสุนันทุาในอดีีต (บัางส่วีน)ส้จัิบััตรละครประจัำาปีของสวีนสุนันทุาในอดีีต (บัางส่วีน)

อาจัารย์จัร้ญิศรี  วีีระวีานิชอาจัารย์จัร้ญิศรี  วีีระวีานิช อาจัารย์ประทุิน  พวีงสำาลีอาจัารย์ประทุิน  พวีงสำาลี
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ได�ม่ก�รัจัำดตั�งคณ์ะศิลปีกรัรัมศ�สำตรั์เพิ�มขึ้้�น	 สำ�ขึ้�วิิชิ�

ศิลปีะก�รัแสำดง	 (น�ฏิศิลป์ีไที่ย)	 จำ้งได�ม�อย้่ ในสัำงกัด 

คณ์ะน่�	 และผ่้�ท่ี่�ม่บที่บ�ที่สำำ�คัญในก�รัยกรัะดับม�ตรัฐ�น

ก�รัเรัียนก�รัสำอนในสำ�ขึ้�วิิชิ�น�ฏิศิลปี์ไที่ย	ที่ั�งได�ผ่ลักดัน

ให�ม่ก�รัสำรั��งอ�ค�รัคณ์ะศิลปีกรัรัมศ�สำตร์ัข้ึ้�นในปีี	 พ.ศ.	

๒๕๔๘	 และเปีิดก�รัเรัียนก�รัสำอนข้ึ้�นไปีถึงรัะดับบัณ์ฑิ์ต

ศึกษ�	 (ปีรัิญญ�โที่	 และปีรัิญญ�เอก)	 ค้อ	 ศ�สำตรั�จำ�รัย์	

ดรั.ชิมน�ด	 กิจำขึ้ันธิ์	 ซึ�งขึ้ณ์ะนั�นดำ�รังตำ�แหน่งคณ์บด่ 

จำ้งที่ำ�ให�ม่ผ่ลง�นขึ้องสำ�ขึ้�วิิชิ�ศิลปีะก�รัแสำดง	 (น�ฏิศิลปี์

ไที่ย)	ปีรั�กฏิตอ่สำ�ธิ�รัณ์ชินอย�่งกวิ��งขึ้วิ�งข้ึ้�น	รัวิมทัี่�งเป็น

ท่ี่�ยอมรัับในรัะดับชิ�ติและน�น�ชิ�ติ	 โดยเฉพ�ะก�รัเป็น

ตัวิแที่นปีรัะเที่ศไที่ยในก�รัเผ่ยแพรั่ศิลปีะวิัฒนธิรัรัม

น�ฏิศิลปี์ไที่ยในต่�งแดนม�กกวิ่�	 ๔๐	 ปีรัะเที่ศ	 ทัี่�งยัง 

ได�รัับเก่ยรัติให�เป็นสำ่วินหนึ�งในก�รัจำัดก�รัแสำดงในพิธิีก�รั

และโอก�สำสำำ�คัญขึ้องรััฐบ�ล	 เชิ่น	 พิธีิเปีิดก่ฬ�ซ่เกมสำ์ 

ก่ฬ�เอเชิ่ยนสำ์เกมสำ์	 ก�รัปีรัะกวิดน�งง�มจำักรัวิ�ลที่่�

ปีรัะเที่ศไที่ยเป็นเจำ��ภั�พ	 ก�รัแสำดงในพิธิีเปีิดก�รัปีรัะชิุม

ขึ้องสำหปีรัะชิ�ชิ�ติในปีรัะเที่ศไที่ย	 รัวิมถึงก�รัรั่วิมแสำดง 

ในก�รัปีรัะชิุมวิิชิ�ก�รัรัะดับชิ�ติและน�น�ชิ�ติจำ�กภั�ครััฐ

และเอกชินอ่กด�วิย	

	 ห�กจำะนับก�รัจัำดก�รัแสำดงละครัขึ้องสำถ�บัน 

ก�รัศึกษ�น�มสำวินสำุนันที่�ตั�งแต่ก่อตั�งในปีี	พ.ศ.	๒๔๘๐	

จำนถึงปัจำจำุบันรัวิมรัะยะเวิล�	๘๕	 ปีี	 ได�สำรั��งสำรัรัค์ผ่ลง�น

ละครัและก�รัแสำดงน�ฏิศิลป์ีออกส่้ำสำ�ยต�ผ่้�ชิมเป็นปีรัะจำำ�

ทีุ่กปีีตลอดม�	 ได�สำรั��งบุคล�กรัเป็นศิลปิีนปีรัะดับวิงก�รั 

ก�รัแสำดงขึ้องไที่ย	 ทัี่�งสำ�ยวิิชิ�ก�รัท่ี่�เป็นคร้ัน�ฏิศิลปี์	 และ 

ผ่้�ถ่�ยที่อดท่ี่�รัำ�ซึ�งได�ปีฏิิบัติหน��ท่ี่�อย้่ในสำถ�บันก�รัศึกษ�

ทัี่�งรัะดับอุดมศึกษ�	มัธิยมศึกษ�	 และปีรัะถมศึกษ�	 ขึ้อง

ภั�ครััฐและเอกชินกรัะจำ�ยอย้่ทัี่�วิปีรัะเที่ศ	 และบุคล�กรัท่ี่�

รั่วิมสำรั��งสำรัรัค์ในฐ�นะผ่้�กำ�กับก�รัแสำดง	 และคณ์ะที่ำ�ง�น

เบ้�องหลงั	ในก�รัผ่ลติผ่ลง�นก�รัแสำดงอก่ม�กม�ย	สำำ�หรัับ

ผ่ลง�นที่�งวิชิิ�ก�รั	และผ่ลง�นที่�งก�รัแสำดงในร้ัปีแบบขึ้อง

ง�นวิิจำัย	ง�นศิลปีะนิพนธิ์	และง�นสำรั��งสำรัรัค์รั่วิมสำมัย	ซึ�ง

เป็นผ่ลง�นขึ้องนักศึกษ�ทัี่�งรัะดับปีริัญญ�ตรีั	 ปีริัญญ�โที่	

และปีริัญญ�เอกได�รัับก�รัเผ่ยแพร่ัในร้ัปีแบบนวิัตกรัรัม

ดจิำทิี่ลั	เป็นก�รัขึ้ย�ยผ่ลก�รัศกึษ�	ก�รัค�นควิ��วิจิำยัในศ�สำตรั์

ด��นน�ฏิสิำลปี์และก�รัแสำดง	 อันเป็นวิัฒนธิรัรัมองค์กรัที่่�

สำรั��งอัตลักษณ์์	 และนั�นค้อก�รัพัฒน�ส่้ำควิ�มเป็นเลิศที่�ง

วิิชิ�ก�รัขึ้องมห�วิิที่ย�ลัยรั�ชิภััฏิสำวินสุำนันที่�...ม�จำนถึง

ปัจำจำุบัน

(พบก้บเร่�องเล่าในว้งสวนสุน้นที่า ในโอกาสตุ่อไปี)

การแสดีงระบัำาสี�ภัาค ในการประกวีดีนางงามจัักรวีาลการแสดีงระบัำาสี�ภัาค ในการประกวีดีนางงามจัักรวีาล
ทุี�ศ้นย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ� เม่�อวีันทุี� 8 พ.ค. ๒๕๓๕ทุี�ศ้นย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ� เม่�อวีันทุี� 8 พ.ค. ๒๕๓๕

การแสดีงในพิธีเปิดีกีฬาแหลมทุอง พ.ศ. ๒๕๐๒การแสดีงในพิธีเปิดีกีฬาแหลมทุอง พ.ศ. ๒๕๐๒
และกีฬาเอเชียนเกมส์ พ.ศ. ๒๕๔1และกีฬาเอเชียนเกมส์ พ.ศ. ๒๕๔1

การเผู้ยแพร่วีัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทุยในต่างประเทุศ (บัางส่วีน)การเผู้ยแพร่วีัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทุยในต่างประเทุศ (บัางส่วีน)

ผู้ลงานการแสดีงของนักศึกษ์าระดีับัปริญิญิาตรีและปริญิญิาโทุผู้ลงานการแสดีงของนักศึกษ์าระดีับัปริญิญิาตรีและปริญิญิาโทุ
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	 เม้�อพรัะบ�ที่สำมเด็จำพรัะพุที่ธิยอดฟื่้�จำุฬ�โลก

มห�รั�ชิที่รังพรัะกรัณุ์�โปีรัดเกล��ฯ	ให�สำถ�ปีน�พรัะนครัข้ึ้�น

เม้�อพุที่ธิศักรั�ชิ	๒๓๒๕	แล�วิพรัะรั�ชิที่�นน�ม	 “ให้้ต้้อง

กัับพระพุทธรัต้นปฏิิมากัร” 	 ดังปีรั�กฏิในพรัะรั�ชิ

พงศ�วิด�รักรัุงรััตนโกสำินที่รั์	รััชิก�ลที่่�	๑	วิ่�

 “กรุงเทุพมหานคร บัวีรรัตนโกสินทุร์ มหินทุรา 

ยุธยา มหาดีิลกภัพ นพรัตนราชธานีบ้ัรีรมย์ อุดีมราช

นิเวีศน์มหาสถาน อมรพิมานอวีตารสถิต สักกะทุัตติย 

วีิษ์ณุกรรมประสิทุธิ�” 

	 “เป็นพรัะมห�นครัท่ี่�ดำ�รังรัักษ�พรัะมห�มณ่์รััตน

ปีฏิิม�กรั	 เป็นแก�วิอย่�งด่ม่สำิรัิอันปีรัะเสำรัิฐ	 สำำ�หรัับ 

พรัะบ�รัม่ขึ้องสำมเด็จำพรัะเจำ� �อย้่ หัวิผ่้�ปีรัะดิษฐ�น

กรัุงเที่พมห�นครัน่�	ตั�งแต่พรัะรั�ชิที่�นน�มน่�ม�	บ��นเม้อง

ก็อย้่ เ ย็นเป็นสุำขึ้เกษมสำมบ้รัณ์์ข้ึ้�น	 (ครัั�นในแผ่่นดิน 

พรัะบ�ที่สำมเด็จำพรัะจำอมเกล��เจำ��อย้่หัวิที่รังแปีลงสำรั�อย 

ที่่�วิ่�	 “บวรรัต้นโกัสิินทร์”	 นั�นเป็น	 “อมรรัต้นโกัสิินทร์”

นอกนั�นคงไวิ�ต�มเดิม)”

 “รตั้นโกัสิินทร”์	มค่วิ�มหม�ยวิ�่	แก�วิขึ้องพรัะอินที่ร์ั	

อันหม�ยถึงพรัะพุที่ธิมห�มณ่์รััตนปีฏิิม�กรัหรืัอพรัะแก�วิ

มรักต	ซึ�งต�มตำ�น�นรัะบุวิ่�	พรัะอินที่รั์ให�พรัะวิิษณ์ุกรัรัม

เป็นผ่้�สำรั��ง	สำอดคล�องกับน�มพรัะนครัที่่�วิ่�	“สิักักัะทัต้ต้ิย

วิษณุุกัรรมประสิทิธิ�”	ครัั�นสำถ�ปีน�พรัะนครัแล�วิม่พรัะรั�ชิ 

ดำ�รัิให�สำถ�ปีน�พรัะอ�รั�มกล�งพรัะนครั	และโปีรัดเกล��ฯ	

ให�เชิิญพรัะโตหรัือพรัะศรีัศ�กยมุน่จำ�กวิัดมห�ธิ�ตุ	 เม้อง

เก่�สำุโขึ้ที่ัย	ลงม�ปีรัะดิษฐ�น	ณ์	พรัะอ�รั�มที่่�จำะสำรั��งใหม่

ด�วิย	 ดังปีรั�กฏิหลักฐ�นในจำดหม�ยเหตุควิ�มที่รังจำำ� 

กรัมหลวิงนรัินที่รัเที่วิี	วิ่�

 “พระโองการรับัสั�งให้สร้างวัีดีข้�นกลางพระนคร 

ให้ส้งเทุ่าวีัดีพนัญิเชิง ให้พระพิเรนทุรเทุพข้�นไปรับั 

พระใหญิ่ ณ เม่องสุโขทุัย ชะลอเล่�อนลงมากรุง ประทุับัทุ่า

สมโภัช ๗ วีัน” 

	 เม้�อเรัิ�มก�รัสำถ�ปีน�พรัะอ�รั�มกล�งพรัะนครั	

พุที่ธิศักรั�ชิ	๒๓๕๐	นั�น	ยังมิได�พรัะรั�ชิที่�นน�ม		ปีรั�กฏิ

น�มวิัดในหม�ยรัับสัำ�งว่ิ�	 “วัดทำาให้ม่ ณุ เสิาชิิงช้ิา”

บุญเตือน์		ศึรึ่วรึพจำน์์

วััดสุุทััศนเทัพวัรารามวััดสุุทััศนเทัพวัราราม
ศููนย์์กลางกรุุงเทพมหานครุศููนย์์กลางกรุุงเทพมหานครุ
อมรุรุัตนโกสิินทรุ์อมรุรุัตนโกสิินทรุ์

พระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวีิหารหลวีงพระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวีิหารหลวีง
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	 ในพรัะวิหิ�รัหลวิงวิดัสำทุี่ศันเที่พวิรั�รั�มมข่ึ้องสำำ�คญั

อย่�งหนึ�ง	 ค้อ	 “กัลองอลัมพรเภรี”	 หรัือกลองก��มป้ี	 ซึ�ง

พรัะอินที่รั์ ได�ม�จำ�กก�รัที่ำ�สำงครั�มชินะเหล่�อส้ำรั 

ปีรั�กฏิเรืั�องรั�วิในไตรัภั้มิฉบับหลวิง	 ควิ�มโดยสำรัุปีวิ่� 

พรัะโพธิิสำตัวิเ์สำวิยพรัะชิ�ติเป็นพญ�ชิ��งลงไปีด้�มนำ��ในสำรัะ	

ถ้กพญ�ป้ีที่องซึ�งอย้่ในสำรัะนั�นใชิ�ก��มหน่บเที่��ไวิ�	 จำะคร่ั�

เอ�ตัวิไปีเป็นอ�ห�รั	น�งชิ��งผ้่�เป็นภัรัรัย�ขึ้องพรัะโพธิิสัำตวิ์

กล่�วิอ�อนวิอนพญ�ป้ีที่องด�วิยถ�อยคำ�อ่อนหวิ�น	 ครัั�น 

พญ�ป้ีที่องคอ่ยคล�ยก��ม	พญ�ชิ��งหลดุออกได�	จำง้ยกเที่��

กรัะท้ี่บลงกล�งหลัง	 พญ�ป้ีที่องกรัะดองแตกถึงแก่ชิ่วิิต	

ก��มอันหนึ�งเหล�่อส้ำรัเอ�ไปีที่ำ�กลองอลมัพรัเภัรั	ีพรัะอนิที่ร์ั

รับชินะเหล่�อสำ้รัจำ้งได�กลองนั�นไวิ�ในพิภัพด�วิดึงสำ์

 

	 วิัดสำุที่ัศนเที่พวิรั�รั�มเป็นสำถ�ปัตยกรัรัมไที่ยท่ี่� 

ม่ขึ้น�ดใหญ่โต	 ปีรัะกอบด�วิย	 จิำตรักรัรัม	 ปีรัะติม�กรัรัม	

ฝ่ีม้อช่ิ�งหลวิง	 เป็นศักดิ�ศรีัขึ้องกรุังเที่พมห�นครัอมรั

รััตนโกสำินที่รั์โดยแที่�

เพรั�ะอย้่บรัิเวิณ์เสำ�ชิิงชิ��อันเป็นท่ี่�ตั�งขึ้องเที่วิสำถ�น 

กล�งพรัะนครั	ต่อม�ถึงพุที่ธิศักรั�ชิ	๒๓๕๑	ปีรั�กฏิน�ม

พรัะอ�รั�มในหม�ยกำ�หนดก�รัก่อสำรั��งพรัะวิิห�รัวิ่� 

“วัดมห้าสุิทธาวาสิ”	 ก�รัสำรั��งอ�รั�มค��งค�	 ม�แล�วิเสำร็ัจำ 

ในรััชิก�ลที่่�	๓	เม้�อพุที่ธิศักรั�ชิ	๒๓๙๐	พรัะรั�ชิที่�นน�ม

พรัะอ�รั�มว่ิ�	 “วัดสุิทัศนเทพธาราม”	 และต่อม�รััชิก�ล 

ท่ี่�	๔	ที่รังแปีลงน�มพรัะอ�รั�มเป็น	“วดัสิทุศันเทพวราราม” 

ดังปีรั�กฏิม�จำนปัจำจำุบัน

	 น�มขึ้องวัิดสุำที่ัศนเที่พวิรั�รั�มม่ท่ี่�ม�จำ�ก	 “สิุทัศน

เทพนคร”	 อันเป็นพรัะนครัขึ้องพรัะอินที่รั์บนสำวิรัรัค์ชิั�น

ด�วิดึงสำ	์ต�มที่่�รัะบใุนไตรัภัม้ฉิบบัหลวิง	ซึ�งชิำ�รัะเรีัยบเรัยีง

ข้ึ้�นในรััชิก�ลพรัะบ�ที่สำมเด็จำพรัะพุที่ธิยอดฟ้ื่�จำุฬ�โลก

มห�รั�ชิ	 ดังนั�นสิำ�งก่อสำรั��งต่�งๆ	 บริัเวิณ์เขึ้ตพุที่ธิ�วิ�สำ

ขึ้องวิัดสุำทัี่ศนเที่พวิรั�รั�มจำ้งจำำ�ลองสำถ�นที่่�และสิำ�งขึ้อง 

ท่ี่�ม่อย้่ในสุำที่ัศนเที่พนครัต�มคัมภั่ร์ัไตรัภั้มิ	 ม�ถวิ�ยเป็น

พุที่ธิบ้ชิ�แก่พรัะศรัีศ�กยมุน่ซึ�งปีรัะดิษฐ�นเป็นปีรัะธิ�น

ขึ้องพรัะอ�รั�ม

	 ต�มคติไตรัภั้มิรัะบุวิ่�	 เขึ้�พรัะสุำเมรุัเป็นแกนกล�ง

ขึ้องจำักรัวิ�ล	ม่ยอดสำ้งสำุดเพ่ยงสำวิรัรัค์ชิั�นด�วิดึงสำ์	อันเป็น

ท่ี่�ตั�งขึ้องสุำที่ัศนเที่พนครัหรืัอนครัขึ้องพรัะอินที่ร์ัเท่ี่�นั�น	

กรุังเที่พมห�นครัอมรัรััตนโกสำินที่ร์ั	 ซึ�งม่วิัดสุำที่ัศน 

เที่พวิรั�รั�มเป็นศ้นย์กล�งขึ้องพรัะนครั	 จำ้งถ้อเอ�คติขึ้อง

สำุที่ัศนเที่พนครัซึ�งตั�งอย้่บนสำวิรัรัค์ชิั�นด�วิดึงสำ์ม�เป็น

แบบแผ่นขึ้องก�รัก่อสำรั��ง	 โดยม่พรัะวิิห�รัหลวิงท่ี่�

ปีรัะดิษฐ�นพรัะศรัีศ�กยมุน่เป็นศ้นย์กล�ง	 เปีรัียบเสำม้อน

ไพชิยนตพิม�น	 ปีรัะกอบด�วิยสัำญลักษณ์์และเที่พสำมบัติ

ต่�งๆ	 ขึ้องพรัะอินที่รั์	 เชิ่น	 ร้ัปีจำำ�หลักพรัะอินที่รั์ที่รังชิ��ง

เอรั�วิัณ์ที่่�หน��บันพรัะวิิห�รั

หน้าบัันประธานพระวีิหารหลวีงหน้าบัันประธานพระวีิหารหลวีง
จัำาหลักไม้ร้ปพระอินทุร์ประทุับัในวีิมารเหน่อช้างเอราวีัณจัำาหลักไม้ร้ปพระอินทุร์ประทุับัในวีิมารเหน่อช้างเอราวีัณ

กลองก้ามป้ หร่อ “อลัมพรเภัรี” ภัายในพระวีิหารหลวีง กลองก้ามป้ หร่อ “อลัมพรเภัรี” ภัายในพระวีิหารหลวีง 
หุ่นกลองและฐานหล่อดี้วียสำาริดีหุ่นกลองและฐานหล่อดี้วียสำาริดี

จัิตรกรรมเร่�องกักกฏชาดีกหร่อพญิาป้ทุองจัิตรกรรมเร่�องกักกฏชาดีกหร่อพญิาป้ทุอง
บัริเวีณเสาพระวีิหารหลวีงดี้านหน้าพระศรีศากยมุนีบัริเวีณเสาพระวีิหารหลวีงดี้านหน้าพระศรีศากยมุนี

ปีที่ ๔๕  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๕
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เจำรึิญ		ภููวิจำิตรึ์*
กีรูรูมกีารูดิ์ำาเนินกีารู

 เงินเฟ้้อ (Inflation)	 หม�ยถึง	 ภั�วิะเศรัษฐกิจำที่่�

รัะดับรั�ค�สำินค��และบรัิก�รัม่แนวิโน�มเพิ�มขึ้้�นอย่�งต่อเน้�อง	

หรัือถ��พิจำ�รัณ์�จำ�กค่�ขึ้องเงิน	 เงินเฟื่้อ	 ค้อ	 ภั�วิะเศรัษฐกิจำ 

ท่ี่�ค่�เงินม่แนวิโน�มลดลงอย่�งต่อเน้�อง	 ที่ำ�ให�ก�รัจำะซ้�อขึ้อง 

ชิิ�นเดิมนั�นต�องใชิ�เงินม�กกวิ่�เดิม	 แปีลง่�ยๆ	 อ่กแบบก็ค้อ 

ขึ้องแพงขึ้้�นนั�นเอง	

	 ดรั.สำมปีรัะวิิณ์	มันปีรัะเสำรัิฐ	รัองผ่้�จำัดก�รัใหญ่	ปีรัะธิ�น

เจำ��หน��ที่่�บรัิห�รักลุ่มง�น	Economic	Intelligence	Center	

(EIC)	ธิน�ค�รัไที่ยพ�ณ์ิชิย์	จำำ�กัด	(มห�ชิน)	ปีรัะเมินวิ่�อัตรั�

เงินเฟื่้อขึ้องไที่ยเฉล่�ยที่ั�งปีี	 ๒๕๖๕	จำะเรั่งตัวิขึ้้�นสำ้งถึง	๕.๙%	

ซึ�งเป็นรัะดับสำ้งสำุดในรัอบ	๒๔	ปีี	เชิ่นเด่ยวิกับที่ั�วิโลก	สำำ�หรัับ

ภั�วิะเงินเฟื่้อขึ้องไที่ย	 สำ�เหตุหลักม�จำ�กต�นทีุ่นพลังง�น 

และสำินค��โภัคภััณ์ฑ์์ท่ี่�ส้ำงข้ึ้�น	 ก�รัลดม�ตรัก�รัอุดหนุนค่� 

ครัองชิ่พต่�งๆ	จำ�กภั�ครัฐั	รัวิมถงึก�รัสำง่ผ่่�นต�นที่นุที่่�เพิ�มขึ้้�น

ขึ้องธิุรักิจำม�ยังผ่้�บรัิโภัค	 ซึ�งที่ำ�ให�รั�ค�สำินค��แพงข้ึ้�นและอ�จำ

สำง่ผ่ลกรัะที่บให�ต�นทีุ่นค่�แรังเพิ�มขึ้้�นด�วิย	โดยในชิ่วิงครั้�งหลัง

ขึ้องปีี	๒๕๖๕	ตัวิเลขึ้เงินเฟื่้อไที่ยยังม่ควิ�มเสำ่�ยงส้ำงต่อเน้�อง	

เพรั�ะม่เงินเฟื่้อจำ�กฝั่�งอุปีสำงค์เขึ้��ม�ผ่สำมโรัง	 หรัือควิ�ม

ต�องก�รัซ้�อขึ้องผ่้�บรัโิภัคท่ี่�เริั�มกลบัม�ต�มก�รัเตบิโตเศรัษฐกจิำ

หลังโควิิด-๑๙	 นั�นเอง	 สำำ�หรัับผ่ลกรัะที่บแน่นอนวิ่�ที่ำ�ให� 

กำ�ลังซ้�อขึ้องคนในปีรัะเที่ศลดลง	 และอ�จำส่ำงผ่ลกรัะที่บ 

ต่อเน้�องในภั�คธิุรักิจำชิะลอก�รัลงทีุ่น	โดย	EIC	ค�ดวิ่�รั�ยได�

ภั�คครััวิเรัือนท่ี่�ม่แนวิโน�มเติบโตชิ��ต�มตล�ดแรังง�นท่ี่�ยัง 

ไม่ฟื่่�นตัวิเต็มท่ี่�	 จำะเป็นขึ้�อจำำ�กัดในก�รัรัับม้อกับค่�ครัองชิ่พ 

ท่ี่�เร่ังตัวิส้ำงในปีีน่�	 โดยเฉพ�ะกลุ่มครััวิเรืัอนท่ี่�ม่ปัญห�รั�ยได� 

ไม่พอรั�ยจำ่�ยอย้่แล�วิ	 ซึ�งม่จำำ�นวินถึงกวิ่�	 ๗	 ล��นครััวิเรัือน 

หรัือเก้อบ	๑	ใน	๓	ขึ้องจำำ�นวินครััวิเรัือนไที่ยที่ั�งหมด	ในภั�วิะ

แบบน่�	 ดรั.สำมปีรัะวิิณ์	 แนะนำ�วิ่�	 ห�กม่รั�ยได�ควิรันำ�ม� 

ใชิ�หน่�กอ่น	เพรั�ะในรัะยะขึ้��งหน��เศรัษฐกจิำไที่ยยงัเต็มไปีด�วิย

ควิ�มเสำ่�ยง	 ส่ำวินภั�คธุิรักิจำจำะต�องปีรัับตัวิต่อเน้�องจำ�ก

พฤติกรัรัมผ่้�บรัิโภัคที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปี	รัวิมถึงก�รั	Transform	

ธิุรักิจำเพ้�ออน�คต

	 เม้�อเงินเฟ้ื่อกล�ยเป็นสิำ�งท่ี่�ต�องรัับม้อ	 ม�ด้ขัึ้�นตอน 

ง่�ยๆ	๔	ขึ้ั�นตอน	ในก�รัรัับม้อภั�วิะเงินเฟื่้อ	ดังน่�

 1. วางแผนกิาริออมเงิน	 เริั�มจำ�กนำ�สำ่วินหนึ�งไปี 

ฝ่�กธิน�ค�รั	 โดยสำ่วินใหญ่แล�วิเม้�อเขึ้��ส่้ำสำภั�วิะเงินเฟื่้อม�ก 

เที่่�ไหรั่	ก�รัจำะจำับจำ่�ยใชิ�สำอยหรัือลงทีุ่นอะไรัก็จำะม่ควิ�มเสำ่�ยง

ม�กกวิ่�ชิ่วิงเศรัษฐกิจำปีกติ	ที่ำ�ให�ก�รัออมเงินถ้อเป็นอ่กหนึ�ง

ที่�งเล้อกแห่งควิ�มปีลอดภััย	ซึ�งก�รัออมเงินแบบฝ่�กปีรัะจำำ�

จำะได�ดอกเบ่�ยที่่�ค่อนขึ้��งสำ้ง	

 2. วางแผนกิาริใช้้จ่ายเงินอย่างปริะหยัด็	ค้อ	ก�รั
เล้อกใชิ�จำ่�ยในสิำ�งท่ี่�จำำ�เป็น	 และพย�ย�มลดต�นทีุ่นขึ้องชิ่วิิต

ปีรัะจำำ�วิัน	เพ้�อให�พอด่กับเงินเด้อน	อ�ที่ิ	ก�รัที่ำ�อ�ห�รัก�รักิน	

ก�รัที่ำ�อ�ห�รัรัับปีรัะที่�นเองปีรัะหยัดเงินม�กกว่ิ�ก�รัซ้�อกิน

แตล่ะม้�อ	รัวิมไปีถงึก�รัเดนิที่�ง	ในภั�วิะเงนิเฟื่อ้	รั�ค�นำ��มนัก็

ส้ำงข้ึ้�น	ก�รัเดนิที่�งโดยรัถโดยสำ�รัสำ�ธิ�รัณ์ะอ�จำจำะปีรัะหยดัเงนิ

ได�ม�กกวิ่�รัถยนต์สำ่วินตัวิ	หรัือก�รัเดินที่�งสำำ�หรัับครัอบครััวิ

พย�ย�มปีรัับเปีล่�ยน	ให�สำ�ม�รัถเดินที่�งออกจำ�กบ��นด�วิยกัน

ในครัั�งเด่ยวิ	 ส่ำวินน่�อ�จำจำะช่ิวิยปีรัะหยัดค่�นำ��มันลงไปีได� 

อก่ทัี่�งก�รัจำดบันทึี่กรั�ยรัับรั�ยจ่ำ�ยก็สำ�ม�รัถช่ิวิยเรั�คำ�นวิณ์เงนิ

ท่ี่�เรั�จำะใชิ�ในแตล่ะชิว่ิงเวิล�	และควิบคุมก�รัใชิ�จ่ำ�ยท่ี่�ไม่จำำ�เป็น

ออกไปีได�

* ปริญิญิาเอกทุางรัฐศาสตร์ มหาวีิทุยาลัย Jawaharlal Nehru เดีลี ประเทุศอินเดีีย
1 มานี� มีตังค์, เงินเฟ้้อ ค่ออะไร? มานี� มีตังค์ จัะบัอกให้…, Finnomena, https://www.finnomena.com/maniemeetang/what-is-inflation/
๒ Kingpioy, ไทุยเตรียมรับัม่อเงินเฟ้้อส้งสุดีในรอบั ๒๔ ปี กระทุบัของแพง-ค่าแรงข้�น, การเงิน, Today, 1๔ มิ.ย. ๒๕๖๕,
 https://workpointtoday.com/thai-inflation-hits-๒๔-year-high-of-๕-๙/

การใช้้ชี้วิ
ิต

การใช้้ชี้วิ
ิต

ใน
ช่่วงวิกฤตช่่วงวิกฤต
ภาวะเงินเฟ้้อภาวะเงินเฟ้้อ

Daily Life During Inflation Crisis
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 3. วางแผนซื้้�อของเคริ่�องใช้้ต่่างๆ ท่่�จำาเป็น	เม้�อ
เกดิภั�วิะเงนิเฟื่อ้ขึ้��วิขึ้องเครืั�องใชิ�ต�่ง	ๆ 	กจ็ำะรั�ค�ส้ำงขึ้้�น	อ�ที่ิ	

ท่ี่วิี	 ต้�เย็น	 เครัื�องใชิ� ไฟื่ฟื่้�ต่�งๆ	 ที่ำ�ให�เรั�อ�จำจำะต�องเส่ำย 

จำำ�นวินเงนิท่ี่�เพิ�มข้ึ้�นไปีกบัสิำ�งขึ้องพวิกนั�น	แตเ่ม้�อไรักต็�มท่ี่�เรั�

รั้�สำกึวิ�่จำะเกดิภั�วิะเงนิเฟื่อ้ข้ึ้�น	ถ��เกดิควิ�มจำำ�เป็นที่่�จำะต�องซ้�อ

เรั�อ�จำจำะต�องตัดสำินใจำซ้�อขึ้��วิขึ้องเครัื�องใชิ�ต่�งๆ	เหล่�นั�นให�

ม�กขึ้้�น	และเพ้�อไม่ให�ได�รั�ค�ที่่�มันสำ้งขึ้้�นไปีจำ�กเดิมม�ก

 4. วางแผนหาอาช่้พเสริิมท่่�เริาถนัด็	 เรั�อ�จำจำะ 
ปีรัับเปีล่�ยนมมุมองนำ�เอ�ง�นอดเิรักที่่�ถนดัม�เป็นอ�ชิพ่เสำรัมิ	

ไม่วิ่�จำะเป็นนักเขึ้ียนบที่ควิ�มออนไลน์	นักวิ�ด	นักออกแบบ	

ง�นฝ่ีม้อต่�งๆ	หรัือแม�แต่ก�รัปีล้กต�นไม�	อ�ชิ่พเหล่�น่�อ�จำจำะ

ใชิ�ต�นทีุ่นท่ี่�ไม่ส้ำงนัก	 และมักสำ�ม�รัถที่ำ�ผ่่�นโลกออนไลน์ได�

อ่กด�วิย	ที่ำ�ให�เหม�ะกับก�รัห�รั�ยได�เสำรัิมไปีพรั�อมๆ	กับง�น

อดิเรักท่ี่�เรั�ถนัดอ่กด�วิย	 หรัือสำำ�หรัับบ�งคนแล�วิอ�จำจำะลง

คอร์ัสำเรัียนออนไลน์เพิ�มเติมด��นต่�งๆ	 ท่ี่�ตัวิเองสำนใจำเพ้�อ 

ต่อยอดก�รัห�รั�ยได�เสำรัิม	 เชิ่น	 ลงคอรั์สำที่ำ�ขึ้นมออนไลน์ 

ลงคอรั์สำด��นเที่คโนโลย่	UX	UI	ก็เป็นอ่กที่�งเล้อกที่่�สำ�ม�รัถ

สำรั��งรั�ยได�เสำรัิม	

	 ในฐ�นะที่่�ท่ี่�นผ้่�อ่�นเป็นสำม�ชิิกสำหกรัณ์์ออมที่รััพย์

ขึ้��รั�ชิก�รักรัะที่รัวิงศึกษ�ธิิก�รั	 จำำ�กัด	 จำ้งต�องเตรัียมตัวิ 

เตรัยีมพรั�อมตนเองเพ้�อรัองรับัภั�วิะเงนิเฟื่อ้ท่ี่�จำะสำง่ผ่ลกรัะที่บ

ต่อตนเองและครัอบครััวิ	 สิำ�งแรักในกรัณ่์ท่ี่�ที่่�นสำม�ชิิกม่เงิน 

เพ้�อวิ�งแผ่นก�รัออม	ควิรัออมเงินกับสำหกรัณ์์	ศธิ.	เน้�องจำ�ก

ก�รัออมเงินหรัอืฝ่�กเงินไวิ�กับสำหกรัณ์จ์ำะได�ดอกเบ่�ยที่่�สำง้กวิ่�

ธิน�ค�รัที่ั�วิไปี	อ่กที่ั�งดอกเบ่�ยเงินฝ่�กปีรัะเภัที่ออมที่รััพย์ขึ้อง

สำหกรัณ์์ยังได�ก�รัยกเวิ�นภั�ษ่ที่ั�งจำำ�นวินด�วิย	 ปัจำจำุบันสำหกรัณ์์	

ศธิ.	ม่ก�รับรัิก�รัด��นเงินฝ่�ก	๓	ปีรัะเภัที่	ค้อ	

 1. เงินฝากิออมท่ริัพย์	 (อัตรั�ดอกเบ่�ยรั�อยละ	๑.๐๐ 

ต่อปีี	ไม่เสำ่ยภั�ษ่)	

 2. เงินฝากิออมท่รัิพย์พิเศิษ	 (อัตรั�ดอกเบ่�ยรั�อยละ	

๒.๐๐	ต่อปีี	ไม่เสำ่ยภั�ษ่)	และ

 3. เงินฝากิปริะจำาเพิ�มท่วีท่ริัพย์ 3	 (อัตรั�ดอกเบ่�ย

รั�อยละ	๓.๒๕	ต่อปีี	ไม่เสำ่ยภั�ษ่)

	 โดยรั�ยละเอ่ยดที่่�นสำม�ชิิกสำ�ม�รัถสำอบถ�มได�จำ�ก

สำหกรัณ์์ออมที่รัพัยข์ึ้��รั�ชิก�รักรัะที่รัวิงศกึษ�ธิิก�รั	จำำ�กดั	หรัอื

ศกึษ�รั�ยละเอย่ดจำ�กเวิบ็ไซต	์http://www.moecoop.com/	

ซึ�งจำะเป็นปีรัะโยชิน์กับที่่�นสำม�ชิิก	สำอ.ศธิ.	เป็นอย่�งยิ�ง	

	 อย่�งท่ี่�สำอง	 ก�รัวิ�งแผ่นก�รัใชิ�จ่ำ�ยเงินอย่�งปีรัะหยัด	

ถ้อวิ่�เป็นเรัื�องที่่�ม่ควิ�มสำำ�คัญอย่�งยิ�ง	 ห�กที่่�นสำม�ชิิกม ่

รั�ยได�จำ�กเงินเด้อนอย่�งเด่ยวิ	 จำำ�เป็นเป็นอย่�งยิ�งท่ี่�จำะต�อง 

ม่ก�รัวิ�งแผ่นที่�งก�รัเงินเพ้�อก�รัใชิ�เงินให�เกิดควิ�มคุ�มค่� 

ม�กท่ี่�สำุด	 แต่ห�กยังม่รั�ยได�อ้�นม�เสำริัมก็จำะเป็นก�รับรัรัเที่�

ภั�รัะขึ้�อจำำ�กัดที่�งก�รัเงินในแต่ละเด้อนไปีได�อย่�งสำบ�ยใจำ 

ขึ้�อสำำ�คัญห�กท่ี่�นสำม�ชิกิมก่�รัควิบคุมค่�ใชิ�จ่ำ�ยในแตล่ะเดอ้น

โดยก�รัจำดบันทึี่กรั�ยรัับรั�ยจำ่�ย	 ก็สำ�ม�รัถชิ่วิยที่่�นสำม�ชิิก

ควิบคุมก�รัใชิ�จำ่�ยท่ี่�ไม่จำำ�เป็นออกไปีได�อย่�งชิัดเจำน	 ก�รั

ตัดสำินใจำใชิ�จำ่�ยในเรัื�องอะไรัก็จำะเกิดปีรัะสำิที่ธิิภั�พม�กยิ�งขึ้้�น

	 อย่�งที่่�สำ�ม	 ก�รัห�รั�ยได�เสำริัม	 ง�นห�รั�ยได�เสำริัมท่ี่� 

น่�สำนใจำและเหม�ะกับมนุษย์เงินเด้อนท่ี่�ม่รั�ยได�ปีรัะจำำ�อย่�ง

ที่่�นสำม�ชิิกส่ำวินใหญ่ท่ี่�ยังที่ำ�ง�นปีรัะจำำ�อย้่ม่หล�กหล�ย 

ร้ัปีแบบเพ้�อเป็นรั�ยได�เสำริัมให�กับท่ี่�นสำม�ชิิกในแต่ละเด้อน

เพ้�อรัองรัับก�รัใชิ�ชิ่วิิตในภั�วิะวิิกฤตเงินเฟื่้อ	 โดยอ�จำจำะต�อง

ลงทีุ่นเรืั�องเงินไปีก่อน	 ซึ�งง�นรั�ยได�เสำรัิมอ�จำจำะเริั�มจำ�ก 

เงินเก็บ	เงินออม	เพ้�อเรัิ�มลงทีุ่น	ดังน่�

 1. ลงทุ่นขายของออนไลน์	 โดยเปีิดหน��รั��นขึ้�ย 

บนแพลตฟื่อรั์ม	 Market	 Place	 ออนไลน์	 โดยม่ทัี่�งแบบ 

Drop-ship	สำต็อกขึ้องจำ�กที่่�อ้�นม�ไวิ�	หรัือรัับ	Pre-order

 2. ลงทุ่นท่ำาอาหาริขาย	 เหม�ะกับสำม�ชิิกผ้่�ท่ี่�ม ่

ควิ�มชิำ�น�ญด��นก�รัที่ำ�ครััวิรัะดับหนึ�ง	สำิ�งที่่�ต�องคำ�นึงถึง	ค้อ	

กลุ่มล้กค��	จำำ�นวินหรัือปีรัิม�ณ์ที่่�จำะนำ�ม�ขึ้�ยแต่ละครัั�ง	รั�ค�	

รัวิมทัี่�งต�นทีุ่นในก�รัซ้�อวิัตถุดิบ	 บรัรัจำุภััณ์ฑ์์อ้�นๆ	 ค่�ใชิ�จำ่�ย

สำำ�หรัับเชิ่�ที่ำ�เลขึ้�ยขึ้อง	 (ถ��ม่)	 หรัือบรัิก�รัขึ้นสำ่งต่�งๆ 

(เดลิเวิอรัี�สำ่งถึงบ��น/ค่�จำัดสำ่งกรัณ์่เป็นขึ้นมหรัือขึ้องแห�ง)

 3. Delivery	เหม�ะสำำ�หรัับคนท่ี่�มย่�นพ�หนะสำว่ินตวัิ
โดยสำ�ม�รัถนำ�จำักรัย�นยนต์หรืัอรัถยนต์ท่ี่�ม่ม�ใชิ�ห�เงินให�

งอกเงย	เชิ่น	บรัิก�รั	Delivery	บรัิก�รัรัถโดยสำ�รั	เป็นต�น

 4. งานเขียน	 เหม�ะสำำ�หรัับสำม�ชิิกผ่้�ที่่�ม่ที่ักษะ 
ก�รัใชิ�ภั�ษ�	ที่ำ�ง�นเขึ้ียนอย้่แล�วิ	 หรัือม่ควิ�มร้ั�ควิ�มสำ�ม�รัถ 

เฉพ�ะที่�งเก่�ยวิกับเน้�อห�ง�นเขึ้ียนที่่�ม่คนจำ��ง	 สำ่วินใหญ่มัก

เป็นง�นเขึ้ียนเชิิงโฆษณ์�หรัือก�รัตล�ด	 นอกจำ�กน่�	 ยังม ่

ง�นเขึ้ยีนปีรัะเภัที่บที่สัำมภั�ษณ์์หรัอืลงคอลมันข์ึ้องสำำ�นักพิมพ์

หรัือสำ้�อต่�งๆ	เหม�ะสำำ�หรัับผ่้�ที่่�ควิ�มชิำ�น�ญเฉพ�ะที่�งนั�นๆ

	 จำ�กท่ี่�ได�กล่�วิม�ขึ้��งต�น	จำะเห็นได�ว่ิ�ภั�วิะเงินเฟื่อ้เป็น

วิิกฤตท่ี่�ส่ำงผ่ลกรัะที่บต่อท่ี่�นสำม�ชิิกอย่�งหล่กเล่�ยงไม่ได�	

สำนิค��อปุีโภัคและบรัโิภัคมร่ั�ค�แพงข้ึ้�น	ดงันั�น	ก�รัปีรับัตวัิเพ้�อ

รัองรัับภั�วิะวิิกฤตเงินเฟ้ื่อจ้ำงต�องดำ�เนินก�รัให�ทัี่นต่อก�รั

เปีล่�ยนแปีลงท่ี่�เกิดขึ้้�นต�มบริับที่ท่ี่�เหม�ะสำมกับท่ี่�นสำม�ชิิก	

เพ้�อให�สำ�ม�รัถอย้่ได�ในภั�วิะวิิกฤตเงินเฟื่้อที่่�เกิดขึ้้�น

๓ Krungsri The COACH, เงินเฟ้้อ ทุำาทุุกอย่างแพง รับัม่ออย่างไรดีี?, https://www.krungsri.com/th/krungsri-the-coach/life/good-life/settle-inflation

ปีที่ ๔๕  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๕

11



	 สำำ�หรัับสำ�รั	 สำอ.ศธิ.ปีีท่ี่�	 ๔๕	 ฉบับที่่�	 ๒	 ปีรัะจำำ�เด้อน		 สำำ�หรัับสำ�รั	 สำอ.ศธิ.ปีีท่ี่�	 ๔๕	 ฉบับที่่�	 ๒	 ปีรัะจำำ�เด้อน	

พฤษภั�คม-สำิงห�คม	๒๕๖๕	 ได�กล่�วิถึงสำมุนไพรัใกล�ตัวิท่ี่� พฤษภั�คม-สำิงห�คม	๒๕๖๕	 ได�กล่�วิถึงสำมุนไพรัใกล�ตัวิท่ี่� 

มักพบเป็นปีรัะจำำ�	และในสำ�รั	สำอ.ศธิ.	ปีีที่่�	๔๕	ฉบับที่่�	๓	น่�	จำะมักพบเป็นปีรัะจำำ�	และในสำ�รั	สำอ.ศธิ.	ปีีที่่�	๔๕	ฉบับที่่�	๓	น่�	จำะ

เป็นก�รัแนะนำ�พ้ชิสำมุนไพรัท่ี่�นำ�ม�ใชิ�ในก�รัปีรัะกอบอ�ห�รั	เป็นก�รัแนะนำ�พ้ชิสำมุนไพรัท่ี่�นำ�ม�ใชิ�ในก�รัปีรัะกอบอ�ห�รั	

และม่คุณ์สำมบัติสำรัรัพคุณ์ในก�รัรัักษ�โรัคต่�งๆ	ค้อและม่คุณ์สำมบัติสำรัรัพคุณ์ในก�รัรัักษ�โรัคต่�งๆ	ค้อ

  1. 1. กิริะเจี�ยบเขียวหริ่อกิริะเจี�ยบมอญกิริะเจี�ยบเขียวหริ่อกิริะเจี�ยบมอญ	 เป็นพ้ชิ	 เป็นพ้ชิ

ชินดิหนึ�งท่ี่�มผ่่ลส่ำเขึ้ยีวิ	มล่กัษณ์ะที่รังกลมย�วิ	ปีล�ยฝั่กแหลม	ชินดิหนึ�งท่ี่�มผ่่ลส่ำเขึ้ยีวิ	มล่กัษณ์ะที่รังกลมย�วิ	ปีล�ยฝั่กแหลม	

หน��ตัดเป็นรั้ปีห��เหล่�ยม	 นิยมนำ�ม�ลวิกจำิ�มนำ��พรัิก	 แกงสำ�ม หน��ตัดเป็นรั้ปีห��เหล่�ยม	 นิยมนำ�ม�ลวิกจำิ�มนำ��พรัิก	 แกงสำ�ม 

ผ่ักรัวิม	 ชุิบแปี้งที่อด	 โดยม่สำรัรัพคุณ์ที่�งย�	 ขึ้ับพย�ธิิตัวิจำี�ดผ่ักรัวิม	 ชุิบแปี้งที่อด	 โดยม่สำรัรัพคุณ์ที่�งย�	 ขึ้ับพย�ธิิตัวิจำี�ด

และเป็นภั้มิคุ�มกันพย�ธิิตัวิจีำ�ด	 รัักษ�โรัคควิ�มดันโลหิตส้ำง	และเป็นภั้มิคุ�มกันพย�ธิิตัวิจีำ�ด	 รัักษ�โรัคควิ�มดันโลหิตส้ำง	

รัักษ�โรัคกรัะเพ�ะ	และเป็นย�รัะบ�ยรัักษ�โรัคกรัะเพ�ะ	และเป็นย�รัะบ�ย

  2. 2. กิริะช้ายกิริะช้าย	 เป็นพ้ชิล�มลุกและเป็นเครืั�องเที่ศท่ี่�รั้�จำัก	 เป็นพ้ชิล�มลุกและเป็นเครืั�องเที่ศท่ี่�รั้�จำัก

กนัม�น�น	มักนยิมใชิ�เป็นส่ำวินผ่สำมขึ้องเครืั�องแกงเผ็่ด	ผั่ดเผ็่ดกนัม�น�น	มักนยิมใชิ�เป็นส่ำวินผ่สำมขึ้องเครืั�องแกงเผ็่ด	ผั่ดเผ็่ด

เน้�อสำัตวิ์ต่�งๆ	ชิ่วิยในก�รัดับกลิ�นค�วิขึ้องเน้�อสำัตวิ์	ม่รัสำรั�อนเน้�อสำัตวิ์ต่�งๆ	ชิ่วิยในก�รัดับกลิ�นค�วิขึ้องเน้�อสำัตวิ์	ม่รัสำรั�อน

ชิ่วิยในก�รัเจำริัญอ�ห�รั	 โดยม่สำรัรัพคุณ์ที่�งย�เป็นส่ำวินผ่สำมชิ่วิยในก�รัเจำริัญอ�ห�รั	 โดยม่สำรัรัพคุณ์ที่�งย�เป็นส่ำวินผ่สำม

ขึ้องย�หล�ยขึ้น�น	เชิ่น	ย�แก�ไอ	ย�อ�ยุวิัฒนะ	แก�โรัคในปี�ก	ขึ้องย�หล�ยขึ้น�น	เชิ่น	ย�แก�ไอ	ย�อ�ยุวิัฒนะ	แก�โรัคในปี�ก	

ขึ้ับรัะด้ขึ้�วิ	แก�โรัคที่�องรั่วิง	ที่�องเดิน	ที่�องอ้ด	ที่�องเฟื่้อ	บำ�รัุงขึ้ับรัะด้ขึ้�วิ	แก�โรัคที่�องรั่วิง	ที่�องเดิน	ที่�องอ้ด	ที่�องเฟื่้อ	บำ�รัุง

หัวิใจำ	รัักษ�โรัครัิดสำ่ดวิงที่วิ�รั	และแก�ไขึ้�หัวิใจำ	รัักษ�โรัครัิดสำ่ดวิงที่วิ�รั	และแก�ไขึ้�

  3. 3. กิริะถนิกิริะถนิ	เป็นต�นไม�ยน้ต�นขึ้น�ดย่อม	ใบเลก็เป็นฝ่อย		เป็นต�นไม�ยน้ต�นขึ้น�ดย่อม	ใบเลก็เป็นฝ่อย	

ดอกส่ำเขีึ้ยวิกลมโตขึ้น�ดเท่ี่�ผ่ลพุที่รั�	นิยมนำ�ม�ปีลก้ที่ำ�เป็นรัั�วิ	ดอกส่ำเขีึ้ยวิกลมโตขึ้น�ดเท่ี่�ผ่ลพุที่รั�	นิยมนำ�ม�ปีลก้ที่ำ�เป็นรัั�วิ	

มักนิยมนำ�ยอดอ่อน	ฝั่ก	ม�เป็นผ่ักแกล�ม	จำิ�มนำ��พรัิก	 โดยม่มักนิยมนำ�ยอดอ่อน	ฝั่ก	ม�เป็นผ่ักแกล�ม	จำิ�มนำ��พรัิก	 โดยม่

สำรัรัพคุณ์ที่�งย�ชิ่วิยในก�รัปี้องกันยับยั�งโรัคมะเรั็งสำรัรัพคุณ์ที่�งย�ชิ่วิยในก�รัปี้องกันยับยั�งโรัคมะเรั็ง

  4. 4. ขมิ�นขมิ�น	 เป็นพ้ชิสำวินครััวิชินิดล�มลุก	 ม่หัวิอย้่ใต�ดิน	 เป็นพ้ชิสำวินครััวิชินิดล�มลุก	 ม่หัวิอย้่ใต�ดิน

เหม้อนขึ้ิง	ขึ้่�	กรัะที่้อ	ไพล	มักนิยมนำ�ม�ปีรัะกอบอ�ห�รั	และเหม้อนขึ้ิง	ขึ้่�	กรัะที่้อ	ไพล	มักนิยมนำ�ม�ปีรัะกอบอ�ห�รั	และ

ดับกลิ�นค�วิปีรัะเภัที่เน้�อสัำตวิ์	 ได�แก่	 แกงเหล้อง	 แกงกะหรัี� ดับกลิ�นค�วิปีรัะเภัที่เน้�อสัำตวิ์	 ได�แก่	 แกงเหล้อง	 แกงกะหรัี� 

ขึ้��วิหมกไก	่ปีล�กรัะบอกต�มสำ�ม	โดยมส่ำรัรัพคณุ์ที่�งย�	ใชิ�เป็นขึ้��วิหมกไก	่ปีล�กรัะบอกต�มสำ�ม	โดยมส่ำรัรัพคณุ์ที่�งย�	ใชิ�เป็น

สำ่วินผ่สำมในย�ลดกรัด	ขึ้ับลม	 แก�ปีวิดที่�อง	 ที่�องอ้ดที่�องเฟ้ื่อ	สำ่วินผ่สำมในย�ลดกรัด	ขึ้ับลม	 แก�ปีวิดที่�อง	 ที่�องอ้ดที่�องเฟ้ื่อ	

ลดอ�ก�รัไอ	ขึ้ับเสำมหะ	ชิ่วิยกรัะตุ�นก�รัหลั�งนำ��ด่รัักษ�อ�ก�รัลดอ�ก�รัไอ	ขึ้ับเสำมหะ	ชิ่วิยกรัะตุ�นก�รัหลั�งนำ��ด่รัักษ�อ�ก�รั

นิ�วิในถุงนำ��ด่	รัวิมที่ั�งโรัคกรัะเพ�ะอ�ห�รันิ�วิในถุงนำ��ด่	รัวิมที่ั�งโรัคกรัะเพ�ะอ�ห�รั

ทุี�มา : ค้่ม่อสมุนไพร โครงการสวีนสมุนไพรในวีัดี สำานักงานพุทุธมณฑ์ล สำานักงานพระพุทุธศาสนาแห่งชาติ

ศึิรึิพงษ์		จำิตรึังษ่ศึิรึิพงษ์		จำิตรึังษ่

  ๕. ๕. ข้�นฉ่่ายข้�นฉ่่าย	เป็นพ้ชิไม�เล่�ยงปีรัะเภัที่ล�มลุก	ลำ�ต�นและ	เป็นพ้ชิไม�เล่�ยงปีรัะเภัที่ล�มลุก	ลำ�ต�นและ

ใบม่กลิ�นหอม	มักนำ�ม�ใชิ�ปีรัุงอ�ห�รัค�วิบ�งชินิด	เพ้�อชิ้กลิ�นใบม่กลิ�นหอม	มักนำ�ม�ใชิ�ปีรัุงอ�ห�รัค�วิบ�งชินิด	เพ้�อชิ้กลิ�น

หอมขึ้องอ�ห�รัให�ม่รัสำชิ�ติท่ี่�ด่ข้ึ้�น	 ได�แก่	 ยำ�ปีล�กรัอบ	 ยำ�หอมขึ้องอ�ห�รัให�ม่รัสำชิ�ติท่ี่�ด่ข้ึ้�น	 ได�แก่	 ยำ�ปีล�กรัอบ	 ยำ�

ไสำ�กรัอก	ผ่ัดปี้ม��	ใชิ�ใสำ่ก๋วิยเต่�ยวิหม้หรัือเน้�อ	โดยม่สำรัรัพคุณ์ไสำ�กรัอก	ผ่ัดปี้ม��	ใชิ�ใสำ่ก๋วิยเต่�ยวิหม้หรัือเน้�อ	โดยม่สำรัรัพคุณ์

ที่�งย�	 ชิ่วิยขึ้ับปัสำสำ�วิะ	 ขึ้ับลม	 ลดควิ�มดันโลหิตส้ำง	 บำ�รุังที่�งย�	 ชิ่วิยขึ้ับปัสำสำ�วิะ	 ขึ้ับลม	 ลดควิ�มดันโลหิตส้ำง	 บำ�รุัง

ปีรัะสำ�ที่	แก�โรัคปีวิดขึ้�อ	กลิ�นหอมขึ้องขึ้้�นชิ่�ยจำะชิ่วิยกรัะตุ�นปีรัะสำ�ที่	แก�โรัคปีวิดขึ้�อ	กลิ�นหอมขึ้องขึ้้�นชิ่�ยจำะชิ่วิยกรัะตุ�น

ให�เกิดก�รัเจำรัิญอ�ห�รัให�เกิดก�รัเจำรัิญอ�ห�รั

  ๖. ๖. ช้ะอมช้ะอม	 เป็นพ้ชิไม�เถ�เล็ก	ที่รังพุ่ม	ต�มลำ�ต�นและ	เป็นพ้ชิไม�เถ�เล็ก	ที่รังพุ่ม	ต�มลำ�ต�นและ

กิ�งก��นจำะม่หนังสัำ�นๆ	 ซึ�งเป็นท่ี่�รั้�จำักกันทัี่�วิไปี	 ม่ขึ้�ยต�มกิ�งก��นจำะม่หนังสัำ�นๆ	 ซึ�งเป็นท่ี่�รั้�จำักกันทัี่�วิไปี	 ม่ขึ้�ยต�ม

ตล�ดสำดตลอดทัี่�งปีี	 มักนำ�ม�ปีรัะกอบอ�ห�รั	 ได�แก่	 ชิะอม ตล�ดสำดตลอดทัี่�งปีี	 มักนำ�ม�ปีรัะกอบอ�ห�รั	 ได�แก่	 ชิะอม 

ชิุบไขึ้่ที่อดที่�นกับนำ��พรัิกกะปีิ	 แกงสำ�มชิะอมที่อด	 แกงขึ้นุนชิุบไขึ้่ที่อดที่�นกับนำ��พรัิกกะปีิ	 แกงสำ�มชิะอมที่อด	 แกงขึ้นุน

ปีล�ย่�ง	 (แกงโบรั�ณ์)	 โดยม่สำรัรัพคุณ์ที่�งย�	 ช่ิวิยขัึ้บลมในปีล�ย่�ง	 (แกงโบรั�ณ์)	 โดยม่สำรัรัพคุณ์ที่�งย�	 ช่ิวิยขัึ้บลมใน

ลำ�ไสำ�	แก�ที่�องอ้ดที่�องเฟื่้อ	แก�ปีวิดเสำ่ยดในที่�องลำ�ไสำ�	แก�ที่�องอ้ดที่�องเฟื่้อ	แก�ปีวิดเสำ่ยดในที่�อง

  ๗. ๗. ผักิกิาด็ขาวผักิกิาด็ขาว	 เป็นพ้ชิผั่กสำวินครััวิ	 จำะแตกใบ 	 เป็นพ้ชิผั่กสำวินครััวิ	 จำะแตกใบ 

เหนอ้ดนิ	มร่ั�กแหลม	มก่��นเป็นแกนโตสำำ�หรัับยดึเก�ะขึ้องใบ	เหนอ้ดนิ	มร่ั�กแหลม	มก่��นเป็นแกนโตสำำ�หรัับยดึเก�ะขึ้องใบ	

ที่แยงขึ้้�นด��นซ��ยและขึ้วิ�	ลักษณ์ะใบสำ่เขึ้ียวิกวิ��งออกไปีเป็นที่แยงขึ้้�นด��นซ��ยและขึ้วิ�	ลักษณ์ะใบสำ่เขึ้ียวิกวิ��งออกไปีเป็น

กลุ่มๆ	ดอนๆ	ไม่เสำมอกัน	ขึ้อบหยักไปีม�	มักนำ�ม�ปีรัะกอบกลุ่มๆ	ดอนๆ	ไม่เสำมอกัน	ขึ้อบหยักไปีม�	มักนำ�ม�ปีรัะกอบ

อ�ห�รั	 เป็นผ่ักสำดแกล�ม	 ใชิ�ผ่ัดนำ��มันหอย	ที่ำ�แกงจำืด	 โดยม่อ�ห�รั	 เป็นผ่ักสำดแกล�ม	 ใชิ�ผ่ัดนำ��มันหอย	ที่ำ�แกงจำืด	 โดยม่

สำรัรัพคุณ์ที่�งย�	ช่ิวิยยอ่ยอ�ห�รั	ขัึ้บปัสำสำ�วิะ	แก�ไอ	แก�เสำมหะ	สำรัรัพคุณ์ที่�งย�	ช่ิวิยยอ่ยอ�ห�รั	ขัึ้บปัสำสำ�วิะ	แก�ไอ	แก�เสำมหะ	

และแก�พิษสำุรั�	แก�ที่�องผ่้กและแก�พิษสำุรั�	แก�ที่�องผ่้ก

  ๘. ๘. ผักิบุ้งผักิบุ้ง	 เป็นไม�เล้�อยที่อดยอด	 แตกกิ�งก��นสำ�ขึ้� 	 เป็นไม�เล้�อยที่อดยอด	 แตกกิ�งก��นสำ�ขึ้� 

ไปีได�ไกล	 และแตกยอดต�มขึ้�อ	 เป็นไม�ท่ี่�เจำรัิญในนำ��หรัือข้ึ้�นไปีได�ไกล	 และแตกยอดต�มขึ้�อ	 เป็นไม�ท่ี่�เจำรัิญในนำ��หรัือข้ึ้�น

ต�มท่ี่�ลุม่ตำ��	ดินแฉะรัมิค้คลอง	มกันำ�ม�ปีรัะกอบอ�ห�รั	ได�แก่	ต�มท่ี่�ลุม่ตำ��	ดินแฉะรัมิค้คลอง	มกันำ�ม�ปีรัะกอบอ�ห�รั	ได�แก่	

แกงเที่โพ	 แกงสำ�ม	 และเป็นผ่ักแกล�มสำำ�หรัับรัับปีรัะที่�นค้่กับแกงเที่โพ	 แกงสำ�ม	 และเป็นผ่ักแกล�มสำำ�หรัับรัับปีรัะที่�นค้่กับ

ล�บ	สำ�มตำ�	โดยมส่ำรัรัพคุณ์ที่�งย�	ช่ิวิยบำ�รังุสุำขึ้ภั�พขึ้องสำ�ยต�	ล�บ	สำ�มตำ�	โดยมส่ำรัรัพคุณ์ที่�งย�	ช่ิวิยบำ�รังุสุำขึ้ภั�พขึ้องสำ�ยต�	

ลดนำ��ต�ลในกรัะแสำเล้อด	อ�ก�รัรั�อนในลดนำ��ต�ลในกรัะแสำเล้อด	อ�ก�รัรั�อนใน

  ๙. ๙. พริิกิไท่ยสด็พริิกิไท่ยสด็	 เป็นไม�เถ�เล้�อย	 ไม่สำ�ม�รัถย้นต�น 	 เป็นไม�เถ�เล้�อย	 ไม่สำ�ม�รัถย้นต�น 

ได�เอง	 จัำดเป็นเครืั�องเที่ศชินิดหนึ�งท่ี่�ม่กลิ�นหอมและเผ่็ดรั�อน	ได�เอง	 จัำดเป็นเครืั�องเที่ศชินิดหนึ�งท่ี่�ม่กลิ�นหอมและเผ่็ดรั�อน	

ชิวินรัับปีรัะที่�น	 มักนำ�ม�ปีรัะกอบอ�ห�รั	 ได�แก่	 ผ่ัดเผ็่ด ชิวินรัับปีรัะที่�น	 มักนำ�ม�ปีรัะกอบอ�ห�รั	 ได�แก่	 ผ่ัดเผ็่ด 

ผ่ัดฉ่�	แกงปี่�	โดยม่สำรัรัพคุณ์ที่�งย�	แก�เสำมหะ	แก�ปีวิดที่�อง	ผ่ัดฉ่�	แกงปี่�	โดยม่สำรัรัพคุณ์ที่�งย�	แก�เสำมหะ	แก�ปีวิดที่�อง	

แก�อ�เจำียน	แก�ที่�องเสำ่ย	แก�โรัคกรัะเพ�ะอ�ห�รัแก�อ�เจำียน	แก�ที่�องเสำ่ย	แก�โรัคกรัะเพ�ะอ�ห�รั

  1๐. 1๐. มะเข่อพวงมะเข่อพวง	 เป็นพ้ชิที่รังพุ่มขึ้น�ดเล็ก	 จำัดเป็น 	 เป็นพ้ชิที่รังพุ่มขึ้น�ดเล็ก	 จำัดเป็น 

พ้ชิสำวินครััวิชินิดหนึ�ง	 กิ�งม่หน�มแต่ไม่แหลมคม	 ใบม่ขึ้น พ้ชิสำวินครััวิชินิดหนึ�ง	 กิ�งม่หน�มแต่ไม่แหลมคม	 ใบม่ขึ้น 

เป็นใบเด่�ยวิออกเรีัยงสำลับร้ัปีไขึ้่	 ปีล�ยใบแหลม	 โคนใบกลมเป็นใบเด่�ยวิออกเรีัยงสำลับร้ัปีไขึ้่	 ปีล�ยใบแหลม	 โคนใบกลม

หรัือเบ่�ยวิ	 ขึ้อบเรัียบหรัือเวิ��	 ม่ขึ้นทัี่�งสำองด��น	 ส่ำเขึ้ียวิเขึ้�ม หรัือเบ่�ยวิ	 ขึ้อบเรัียบหรัือเวิ��	 ม่ขึ้นทัี่�งสำองด��น	 ส่ำเขึ้ียวิเขึ้�ม 

มักนำ�ม�เป็นส่ำวินปีรัะกอบอ�ห�รั	 ได�แก่	 แกงเขึ้ียวิหวิ�น มักนำ�ม�เป็นส่ำวินปีรัะกอบอ�ห�รั	 ได�แก่	 แกงเขึ้ียวิหวิ�น 

แกงเผ่็ด	 แกงโฮ๊๊ะ	 แกงไตปีล�	 หรืัอต�มเป็นผ่ักจิำ�มกับนำ��พรัิกแกงเผ่็ด	 แกงโฮ๊๊ะ	 แกงไตปีล�	 หรืัอต�มเป็นผ่ักจิำ�มกับนำ��พรัิก

กะปี	ิโดยมส่ำรัรัพคุณ์ที่�งย�	ช่ิวิยในก�รัย่อยอ�ห�รั	ขัึ้บปัสำสำ�วิะ	กะปี	ิโดยมส่ำรัรัพคุณ์ที่�งย�	ช่ิวิยในก�รัย่อยอ�ห�รั	ขัึ้บปัสำสำ�วิะ	

บำ�รัุงเล้อด	ชิ่วิยให�เจำรัิญอ�ห�รับำ�รัุงเล้อด	ชิ่วิยให�เจำรัิญอ�ห�รั
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ผูู ้จ้ััดก
าร ้พบสมาชิิก

 เร ่�องท่�สาม	 สำอ.ศธิ.	 ขึ้อเชิิญชิวินสำม�ชิิกจัำดที่ำ�หนังส้ำอ
ตั�งผ่้�รัับโอนปีรัะโยชิน์	 เพ้�อเป็นก�รัแสำดงเจำตน�มอบที่รััพย์สิำนท่ี่� 

มอ่ย้่ในสำหกรัณ์์ให�แก่ที่�ย�ที่	หรัอืบุคคลท่ี่�แจำ�งไวิ�ต่อสำหกรัณ์์ในวัิน

และเวิล�ที่ำ�ก�รั	ห�กสำม�ชิิกถึงแก่กรัรัมด�วิยเหตุใดก็ต�ม	ซึ�งอ�จำ

เกิดข้ึ้�นโดยไม่ค�ดคิด	 เพ้�อสำิที่ธิิปีรัะโยชิน์ขึ้องสำม�ชิิกขึ้ณ์ะท่ี่�ยัง 

ม่ชิ่วิิตอย้่	 ให�ท่ี่�นที่ำ�หนังส้ำอตั�งผ้่�รัับโอนปีรัะโยชิน์ให�แก่ที่�ย�ที่	

หรัอืบคุคลท่ี่�มค่วิ�มเก่�ยวิพนักบัสำม�ชิกิผ้่�แสำดงเจำตน�เม้�อสำม�ชิกิ

ถงึแกก่รัรัม	สำหกรัณ์์จำะมอบที่รััพยส์ำนิและเงนิสำวิสัำดกิ�รัท่ี่�จำะได�รัับ

ต�มรัะเบ่ยบสำหกรัณ์์	 ให�แก่ผ่้�รัับโอนปีรัะโยชิน์ต�มท่ี่�รัะบุไวิ� ใน

หนังส้ำอตั�งผ่้�รัับโอนปีรัะโยชิน์	 ทัี่�งน่�ผ่้�รัับโอนปีรัะโยชิน์สำ�ม�รัถ 

รัะบุได�ตั�งแต่	๑	คน	หรัือหล�ยคนก็ได�

 หากิท่่านสมาชิ้กิม่ข้อเสนอแนะ หริ่อคำาแนะนำาต่่อกิาริ

ด็ำาเนินงานของสหกิริณ์์ เช้่น กิาริใช้้บริิกิาริ ฝากิ-ถอนเงิน, 

กู้ิเงิน, กิาริริับข่าวสาริปริะช้าสัมพันธ์์ ริวมถ่งกิาริบริิกิาริใน 

ด็้านอ้�นๆ เป็นต่้น เพ้�อเป็นกิาริปริับปริุงและพัฒนากิาริบริิกิาริ

สมาชิ้กิ ให้ม่ความสะด็วกิ ริวด็เร็ิว ได็้ริับกิาริบริิกิาริท่่�ม่

ปริะสทิ่ธิ์ภาพมากิยิ�งข้�น สามาริถสง่ข้อเสนอแนะหริอ่คำาแนะนำา

มาท่่� 31๙ อาคาริสมานฉ่ันท่์ ชั้�น 3 ถ.พิษณ์ุโลกิ เขต่ด็ุสิต่ 

กิท่ม. 1๐3๐๐ สมาช้ิกิม่สิท่ธ์ิ�ลุ้น ริับริางวัลจำานวน 1๐ ริางวัล 

ได็้ต่ั�งแต่่บัด็น่�จนถ่งวันท่่� 31 มกิริาคม 2๕๖๖ (หากิม่สมาช้ิกิ

ส่งข้อเสนอแนะเกิินกิว่าท่่�กิำาหนด็จะใช้้วิธ์ีกิาริจับฉ่ลากิ)

	 ที่��ยน่�	เน้�องในโอก�สำเที่ศก�ลขึ้้�นปีีใหม่สำ�กล	พุที่ธิศักรั�ชิ	

๒๕๖๖	 กรัะผ่มขึ้ออำ�น�จำคุณ์พรัะศรีัรััตนตรััยและสิำ�งศักดิ�สิำที่ธิิ� 

ทัี่�วิสำ�กลโปีรัดดลบันด�ลให�ท่ี่�นสำม�ชิิกและครัอบครััวิปีรัะสำบแต่

ควิ�มสำุขึ้	 ควิ�มเจำรัิญ	 และขึ้อให�สำม�ชิิกทีุ่กที่่�นโปีรัดได�สำ่งเสำรัิม

สำนับสำนุนก�รัดำ�เนนิง�นขึ้องสำหกรัณ์์ให�มค่วิ�มเจำริัญก��วิหน��และ

ยั�งย้น	ต่อไปี

	 	 ขึ้อให�ทีุ่กที่่�นโชิคด่

         

  นายเอนกิ  ศิริีสำาริาญริุ่งเริ่อง

...สวัสด็่คริับท่่านสมาช้ิกิ ...สวัสด็่คริับท่่านสมาช้ิกิ 

 พบกันอ่กเช่ินเคย	 ในสำ�รั	 สำอ.ศธิ.	 ฉบับฉบับท่ี่�	 ๓	
(เดอ้นกนัย�ยน-ธินัวิ�คม	๒๕๖๕)	กอ่นอ้�นผ่มต�องขึ้อแสำดงควิ�ม

ยินด่กับสำม�ชิิกที่่�บุตรัขึ้องที่่�นได�รัับเงินสำวิัสำดิก�รัทีุ่นก�รัศึกษ�

บุตรัสำม�ชิิก	ปีรัะจำำ�ปีี	๒๕๖๕	เพ้�อเป็นก�รัสำรั��งขึ้วิัญกำ�ลังใจำ	และ

ชิ่วิยแบ่งเบ�ภั�รัะครัอบครััวิสำม�ชิิกท่ี่�ได�รัับผ่ลกรัะที่บจำ�กก�รั

รัะบ�ดขึ้องโรัคติดเชิ้�อไวิรััสำโคโรัน�	๒๐๑๙	(COVID-๑๙)	จำำ�นวิน	

๑,๑๙๒	 ทุี่น	 เป็นเงิน	 ๑,๙๑๙,๐๐๐	 บ�ที่	 (หนึ�งล��นเก��แสำน 

หนึ�งหม้�นเก��พันบ�ที่ถ�วิน)	 โดยโอนเขึ้��บัญชิ่เงินฝ่�กออมที่รััพย์	

รัหัสำ	 ๐๐๑-๑๒-xxxxx	 สำม�ชิิกสำ�ม�รัถตรัวิจำสำอบรั�ยชิ้�อได�ท่ี่�	

www.moecoop.com	 และถอนเงินได�ตั�งแต่บัดน่�เป็นต�นไปี	

สำอ.ศธิ.	เป็นองคก์รัในร้ัปีสำถ�บนัก�รัเงนิที่่�จำดัตั�งโดยมว่ิตัถปุีรัะสำงค์

หลักในก�รัสำ่งเสำรัิมก�รัออมและให�บรัิก�รัเงินก้�แก่สำม�ชิิก 

ต�มควิ�มจำำ�เป็น	 ตลอดจำนจัำดให�ม่สำวัิสำดิก�รัต่�งๆ	 ต�มควิ�ม

เหม�ะสำม	ภั�ยใต�ก�รันำ�ขึ้องน�ยจำร้ัญ	 ชิ้ล�ภั	 ปีรัะธิ�นกรัรัมก�รั	

คณ์ะกรัรัมก�รัดำ�เนินก�รั	 ชิุดท่ี่�	 ๔๑	 ท่ี่�ปีร้ักษ�	 ผ่้�จัำดก�รั	 และ 

เจำ��หน��ที่่�	 ในก�รับริัห�รักิจำก�รัสำหกรัณ์์ขึ้องเรั�	 สำำ�หรัับข่ึ้�วิด่ท่ี่�

จำะแจำ�งให�ทีุ่กที่่�นที่รั�บม่	ดังน่�

 เร ่�องแรก	 ขึ้อเชิิญชิวินสำม�ชิิก	 สำอ.ศธิ.	 เขึ้��ร่ัวิมก�รั
ปีรัะชิุมใหญ่สำ�มัญปีรัะจำำ�ปีี	๒๕๖๕	ในวิันเสำ�รั์ที่่�	๑๘	กุมภั�พันธิ์	

๒๕๖๖	ตั�งแต่เวิล�	 ๐๘.๐๐	 -	 ๑๔.๐๐	น.	ณ์	บรัิเวิณ์หอปีรัะชุิม 

คุรัุสำภั�	กรัะที่รัวิงศึกษ�ธิิก�รั

 เร ่�องท่�สอง	 สำำ�หรัับท่ี่�นสำม�ชิิกท่ี่�กำ�ลังจำะม่อ�ยุครับ 

๖๐	 ปีีบรัิบ้รัณ์์	 ซึ�งไม่เคยได�รัับสำวิัสำดิก�รัภัักด่ต่อองค์กรัม�ก่อน	

สำ�ม�รัถย้�นขึ้อรัับสำวิัสำดิก�รัน่�ได�ภั�ยใน	 ๑	 ปีี	 นับจำ�กวิันท่ี่�ม่อ�ยุ 

ครับ	๖๐	ปีีบริับร้ัณ์์	โดยจำะได�รับัเงินสำวัิสำดิก�รัต�มหลักเกณ์ฑ์์	ดังน่�	

สำำ�หรัับสำม�ชิิกที่่�ม่อ�ยุก�รัเป็นสำม�ชิิก	ตั�งแต่	๑๐	ปีีขึ้้�นไปี	 ได�รัับ

เงนิสำวิสัำดิก�รั	๕,๐๐๐	บ�ที่	ตั�งแต	่๑๕	ปีีขึ้้�นไปี	ได�รัับเงนิสำวิสัำดิก�รั	

๑๐,๐๐๐	บ�ที่	และตั�งแต	่๒๐	ปีีข้ึ้�นไปี	ได�รัับเงินสำวิสัำดิก�รั	๑๕,๐๐๐	

บ�ที่	โดยจำะโอนเงินเขึ้��สำมุดบัญชิ่ออมที่รััพย์เล่มสำ่สำ�ม



ช่วยออมช่วยประหยัด  ด้วยซื่อสัตย์และโปรง่ใส  สามัคคมีนี�าใจ  ยึดมั่นใน สอ.ศธ.

ปีที ่ ๔๕    ฉบับที ่ ๓    เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๕ปีที ่ ๔๕    ฉบับที ่ ๓    เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๖๕

๑๑-๑๒	พ.ย.	๖๕  •  สำอ.ศธิ.	รั่วิมปีรัะชิุมเชิิงปีฏิิบัติก�รั
ค้่ม้อก�รับรัิห�รัควิ�มเสำ่�ยงสำหกรัณ์์ยุค	๒๐๒๒

ณ์		สำำ�นักพัฒน�และถ่�ยที่อดเที่คโนโลย่ก�รัสำหกรัณ์์	กรัุงเที่พมห�นครั

๒๕	พ.ย.	๖๕		•		สำอ.ศธิ.	จำัดกิจำกรัรัมแสำดงควิ�มยินด่กับบุตรัสำม�ชิิก
ที่่�ได�รัับทีุ่นก�รัศึกษ�	ปีรัะจำำ�ปีี	๒๕๖๕		ณ์		ห�องปีรัะชิุม	สำอ.ศธิ.

๒	ธิ.ค.	๖๕		•		สำอ.ศธิ.รั่วิมที่ำ�บุญตักบ�ตรัเน้�องในวิันพรัะบรัมรั�ชิสำมภัพ
พรัะบ�ที่สำมเดจ็ำพรัะบรัมชินก�ธิิเบศรั	มห�ภัม้พิลอดุลยเดชิมห�รั�ชิ	บรัมน�ถบพติรั	

(รััชิก�ลที่่�	๙)	และวิันพ่อแห่งชิ�ติ	๕	ธิันวิ�คม	๒๕๖๕
ณ์		พิธิีบรัิเวิณ์สำน�มหญ��กรัะที่รัวิงศึกษ�ธิิก�รั

๗	พ.ย.	๖๕		•		สำสำอ.ศธิ.รั่วิมกับ	สำอ.ศธิ.	จำัดเที่ศน์มห�ชิ�ติ	เวิสำสำันดรัชิ�ดก
และแสำดงปี�ฐกถ�ธิรัรัม	โดย	สำมเด็จำพรัะมห�รััชิมงคลมุน่	(ธิงชิัย	ธิมฺมธิโชิ)

ณ์	หอปีรัะชิุมคุรัุสำภั�


