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ชีวิตหลังวัยเกษียณอายุ....อยูอยางไรจึงมีความสุขชีวิตหลังวัยเกษียณอายุ....อยูอยางไรจึงมีความสุข  

       ถาการทำงานคือการกาวยางสูโลกใหมของเด็กที่เพิ่งจบการศึกษา ชีวิตหลังเกษียณก็คงจะ 

     เปนการกาวสูโลกใหมอีกโลกหนึ่งเหมือนกันสำหรับคนที่มีอายุ 60 ป และกำลังจะเดินไปถึงจุดนั้น 

     ในปลายเดือนกันยายนท่ีจะมาถึงนี้ 

                       ชีวิตของการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งชีวิต ควรจะมาถึงจุดที่จะพักผอน ขอเพียงอยากลัว 

     ที่จะเริ่มกาวเดินออกไป กาวลงสูสนาม เลนดวยตัวเองขอเพียงเปล่ียนมุมมองของความคิด คิดบวก

ใหเปน ฝนใหยิ่งใหญ และศรัทธาในสิ่งนั้น ถึงแมระหวางทางจะมีอุปสรรค แต อุปสรรคไมใชรองรอยแหงความลมเหลว 

แตเปนริ้วรอยแหงความสำเร็จ  คนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไมรูจะวางตัวอยางไร เมื่อตองถอด “หัวโขน”ที่เคยใสไว บน

ตำแหนงหนาท่ีการงานในอดีต หลายคนปรับตัวเองไมได ไมมีบริวารแวดลอมเหมือนเม่ือกอน พยายามตอสูดิ้นรนเพ่ือ

ไขวควาหาตำแหนงใหมรองรับ เพราะรูสึกตัวเองยังมีคุณคา และกลัวที่จะไมสนุกกับชีวิตหลังเกษียณที่ดูเหมือนเปน”คนไร

คา” ในสังคม ไมอยากกลับไปน่ังเลี้ยงหลาน หรือปลูกตนไม เลี้ยงปลา หรือหางานอดิเรกอื่นๆทำ หากคุณมุงมั่นในพันธะ

สัญญาทางจิตใจของคุณ เมื่อชีวิตของคุณกาวเดินมาถึงจุดหนึ่ง ความสุขในชีวติจะเกิดข้ึน 

   เคยคิดบางหรือไม จะอยูอยางไรในวัยเกษียณ ถา................ 
                    1. ถาวันหนึ่ง...เราขาดการใสใจจากบุคคลในครอบครัว 

                    2. ถาใชเงินเก็บหมดกอนตาย...จะหาเงินจากที่ไหนดำรงชีพตอไป 

                    3. ถาเจ็บปวยเพราะโรคชรา...จะนำเงินที่ไหนมารักษา 

                    4. ถาเปนโรคที่ตองรักษาตอเนื่อง จะนำเงินที่ไหนจุนเจือครอบครัว                 

   ดังนั้นกอนเกษียณ ตองมีการวางแผนเตรียมการใหกับชีวิตมาอยางดี เมื่อคุณมีอิสรภาพทางการเงิน และ

คุณจะสนุกกับชีวิตหลังเกษียณ ความสุขในชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีอิสรภาพทางการเงิน ปลอยใหเงินที่เก็บหอมรอมริบมา

อยางมีวินัย ที่มีอยู เริ่มทำงานแทนเรา เพื่อใหมั่นใจวาจะไมตองพ่ึงลูกหลานจนรูสึกเปนภาระหรือ “กาฝาก”ของสังคม

แลว และนอกเหนือไปจากการเตรียมพรอมในเรื่องของเงินๆ ทองๆ แลวถาไมอยากลำบากผมอยากแนะนำใหเตรียมความ

พรอมอีก 2 เรื่องเอาไวแตเนิ่นๆ อีกดวย คือ เรื่องท่ีอยูอาศัยและสุขภาพ เพื่อชวยใหมีชีวิตในบ้ันปลายอยางมีความสุข  

   การเตรียมพรอมในเรื่องของเงินๆ ทองๆ 
   สำคัญที่.. มีเหลือเก็บ หรือมีการออม หรือไม ดังนั้นกอนเกษียณตองวางแผน ใชสหกรณใหเปนประโยชน 
ในฐานะเจาของและผูใชบริการ   

                    เก็บออมโดยสงคาหุนรายเดือนสะสม ผลตอบแทน เงินปนผล ไมเสียภาษี เมื่อยามจำเปน 

                       สามารถกูเงินไปใชได โดยใชคาหุนเปนหลักประกัน 

                    ที่สำคัญคือ คุณตองระมัดระวังที่จะไมปลอยใหมีหนี้สิน หรือกอหนี้สินใหมๆ โดยเด็ดขาด 

                       เพราะตองไมลืมวา โอกาสในการหารายไดจากการทำงานของคุณนั้นแทบจะหมดลงแลว  

   การเตรียมความพรอมเร่ืองที่พักอาศัย  

      เพ่ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามวัย ซึ่งควรจะโยกยายมาอยูที่ชั้นลางของบานเพ่ือความสะดวก ทำใหคุณอาจจะ

ตองสรางบาน หรือปรับปรุงบานใหมใหเรียบรอยเสียตั้งแตเนิ่นๆ 

   การเตรียมความพรอมเร่ืองสุขภาพ 
   ตองม่ันใจวา มีการเตรียมหลักประกันดานสุขภาพเอาไวอยางดี ซึ่งหากไมมีหลักประกันที่ไดรับจากภาครัฐ 
ก็ควรจะมีกรมธรรมประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือเลวรายท่ีสุดก็ตอง มีการกันเงินบางสวนเอาไวเวลาฉุกเฉิน เพราะ

รายจายที่สำคัญมากหลังเกษียณ คือ รายจายในการดูแลสุขภาพ 

â´Â¹ÒÂÊØÃÔ¹·Ã � μ ‹Íà¹×èÍ§ (»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ) 



ที่มา : ขอขอบคุณเจาของบทความ คัดลอกบางตอนมาจากผูจัดการออนไลน  

บก.แถลง 
      เรียน  ทานสมาชิกสหกรณทุกทาน 
                วารสารสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ฉบับนี้ เปนฉบับเดือนกันยายน  

      เปนเดือนท่ีบุคคลกลุมหน่ึงตองมีการเปล่ียนแปลงชีวิตการทำงานท่ีเหน็ดเหน่ือยมาเปนเวลาไม 

      นอยกวา 20-30 ป มาถึงจุดแหงการไดพักผอน ปลดเปล้ืองภาระรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 

      มาเปนนายตัวเอง ไมตองต่ืนแตเชาแตงตัวไปทำงานผจญการจราจรที่แสนติดขัด ทั้งเชาและ 

เย็น สมาชิกสหกรณจำนวน 800 คน ก็เปนหนึ่งในบุคคลเหลานั้นที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนั้น เนื้อหาสาระภายในเลม

นี้ จึงคัดสรรแตเรื่องที่เปนประโยชนสำหรับสมาชิก ผูที่จะเกษียณ โดยตรง เชน เรื่องที่ตองหาม...พลาด!! สำหรับสมาชิกที่

จะเกษียณ ชื่อเรื่องก็บอกแลวพลาดไมได และที่สำหรับเปดโครงการเงินฝากเกษียณมีสุข เพื่อใหบริการแกผูเกษียณได 

ออมเงินดอกเบ้ียสูงกวาธนาคาร เรื่องกฎหมาย สัญญาค้ำประกันก็เปน HOT สำหรับปนี้ก็ควรเปดเขาไปอานเปนความรู

ถาไปลงช่ือค้ำประกันใคร และบทความอ่ืนๆจากสมาชิกมาเลา มาบอกตอลวนเปนประโยชน มีสาระ 

  สำหรับผลการดำเนินงานของสหกรณที่ผานมา 7 เดือน ก็เปนไปตามเปาหมาย แสดงไวภายในเลมแลว และ

สำหรับสมาชิกจะมีขาวดีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ตามที่มีเสียงเรียกรองใหลดลงบาง ซึ่งจะประกาศให
ทราบในโอกาสตอไป 

  สุดทายนี้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดชวยดลบันดาลใหสมาชิกทุกทานจงประสบแตความสุข สมหวัง มี
พลานามัยที่สมบูรณและร่ำรวยตลอดไป 

( นายธวัช  หมื่นศรีชัย ) 

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 

   นอกเหนือไปจาก การเตรียมความพรอมที่กลาวมาแลว สำหรับคนสูงวัย ก็ควรเตรียมความพรอมในดาน

จิตใจเอาไวดวย การเตรียมความพรอมในเรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะคงไมมีประโยชนอะไร ถึงแมจะมีความพรอมทั้ง

ในเร่ืองเงิน แตกลับตองเปน ผูสูงวัยที่อยูอยางโดดเด่ียวในสังคม ไมมีทั้ง คูชีวิต ญาติมิตร เพื่อนฝูงและบริวาร อยาลืม

สรางความม่ังค่ังใหกับจิตใจตัวเอง การสะสมความดี ทั้ง คิดดี พูดดี และ กระทำดี ยอมทำใหเราเปนที่รักของทุกๆคนท่ี  

สินทรัพยที่สำคัญที่สุดท่ีจะติด ตัวเราไปจนวันตายก็คือ สินทรัพยในดานจิตใจ หรือ “บุญบารมี” ที่เราสะสมมาตลอดชีวิต 

จากการตองปฏิสัมพันธกับผูคน ที่เราตองระวังรักษาไวใหดี เพื่อเปนทุนเอาไวใชในชาตินี้ หรือชาติหนาหากมีจริง 

       กอนจบฝากขอคิดสำหรับคนที่ยังไมเกษียณอายุ แตเหลือเวลาอีกไมมากนัก นอกเหนือจากการเตรียมพรอม

ในการสรางความมั่งคั่งในเรื่องเงินๆทองๆ เพื่อใหมีอิสรภาพทางการเงินในชวงบั้นปลายของชีวิตแลว อยาลืมสรางความ

มั่งคั่งใหกับจิตใจตัวเอง โดยการทำหนาที่ของแตละคนใหดีที่สุด เพื่อฝากผลงานของตัวเองเอาไวใหคนขางหลังเขาไดกลาว

ถึงอยางช่ืนชม ดีกวาท่ีจะใหใครตอใครเขาสาปแชงตามหลัง บางคร้ังอิสรภาพทางการเงินท่ีเราไดมา อาจจะไมมีความหมายเลย 

หากเรายังไมสามารถจะกาวไปถึงการมี อิสรภาพทางจิตใจ ที่สามารถปลอยวางไดอยางมีความสุข จริงไหมครับ!!! 



  ผลการดำเนินงานในรอบ 7 เดือนของป 2558 สหกรณ ทำกำไรหลังหักคาใชจายแลวเปนเงิน 283.65 
ลานบาท ซึ่งเฉลี่ยแลวเดือนละ 40 ลานบาท อีก 5 เดือน ตองเรงทำรายไดใหกำไรสุทธิเปนไปตามเปาหมาย
เพื่ออัตราเงินปนผลท่ีเหมาะสมแกสมาชิก 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ 

μÑé§áμ‹ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2558 ¶Ö§ 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2558 

ผลการดำเนินงาน รายได     350,806,716.58  บาท 
  คาใชจาย 67,159,006.02  บาท 
  กำไรสุทธิ 283,647,710.56 บาท 

ฐานะการเงิน สินทรัพยทั้งสิ้น 11,401,332,740.65 บาท 
  หนี้สินทั้งสิ้น 3,759,015,085.02 บาท 
  สวนของทุน 7,642,317,655.63 บาท 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
เงินฝากประจำ 12 เดือน รอยละ 2.75 ตอป  

เงินฝากเพิ่มพูนทรัพย 24 เดือน (ฝากรายเดือน 1,000-25,000) รอยละ 3.25 – รอยละ 10.00 ตอป 

เงินฝากออมทรัพย     รอยละ 1.00 ตอป              

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ รอยละ  3.00 – 3.15 ตอป 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน     รอยละ 7.15 ตอป   เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต       รอยละ  7.15 ตอป 

เงินกูสามัญ          รอยละ 7.15 ตอป   เงินกูสามัญวิทยฐานะ/เงินประจำตำแหนง รอยละ  7.15 ตอป                    

เงินกูสามัญโครงการ ซื้อคอมพิวเตอร เพื่อการศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต, งานมงคล รอยละ  6.00 ตอป 

เงินกูสามัญกองทุนสงเคราะห รอยละ 7.15 ตอป เงินกูสามัญสำหรับผูรับบำนาญรายเดือน รอยละ  7.15 ตอป

เงินสามัญสินเช่ือสวนบุคคล   รอยละ  5.60 ตอป  เงินกูพิเศษเพ่ือที่อยูอาศัย      รอยละ  5.85 ตอป 

เงินกูพิเศษ                  รอยละ  7.15 ตอป    

4 วารสารสหกรณออมทรัพย 
ครูกรมสามัญศึกษา 

การเปดใหบริการในวันเสาร 
        เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกแกสมาชิกไมตองท้ิงช่ัวโมงสอน ไมตองแลกช่ัวโมงกับเพ่ือน เพื่อมาติดตอ

กับสหกรณในวันจันทรถึงศุกร สหกรณเปดใหบริการเพ่ิมในหยุดราชการโดยจะเปดใหบริการในวันเสารตนเดือน 
ของทุกเดือน ในเดือนตุลาคม จะเปดวันเสารที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30น.-16.30 น. ใหบริการเหมือน
วันทำการปกติทุกอยาง ฝาก-ถอน  ยื่นกู -รับเงินกู ยื่นเรื่องสวัสดิการ-เรื่องอ่ืนๆ เขาใหม-ลาออก เพิ่ม-ลดถอนหุน 

เปล่ียนค้ำประกัน สงเงินชำระหนี้  รับ-จายเงินทุกประเภท ฯลฯ 



5 วารสารสหกรณออมทรัพย 
ครูกรมสามัญศึกษา 5วาาาาาารรสาารรรรรรรสหกกกกกรรรรรรรรณณณณณณณออมทททททททททรรรรรรรััััพพพพพยยยย 
ครูกกกกกกกรรรรรรมมมมมมสาาาามมมมัญศึกษาาาาาา

ÊÓËÃÑºÊÁÒªÔ¡¼ÙŒ·Õè¨Ðà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ 
»ÃÐ¨Ó»‚ 2558... 

àÃ×èÍ§·ÕèμŒÍ§ËŒÒÁ...¾ÅÒ´!! 
àÃ×èÍ§·ÕèμŒÍ§ËŒÒÁ...¾ÅÒ´!! 

    เมื่อใกลเดือนกันยายน ของทุกป คำถามยอดฮิต ที่ไดยิน 
   เสมอคือ “จะเกษียณแลว ...ตองลาออกจากสหกรณดวยหรือเปลา... ไมลาออกไดหรือไม ...เปน
สมาชิกตอไปตองทำอยางไรบาง....ยังมีหนี้อยูทำอยางไร....ถาบำนาญยังไมไดรับทำอยางไร...เอาเงินที่ไหนมาสงคืน
สหกรณ...” คำถามเหลานี้ ทั้งกรรมการและเจาหนาที่สหกรณจะไดรับฟงตลอด ดังนั้นวารสารฉบับน้ี ซึ่งจะออกใน
เดือนกันยายนจะเปนคูมือใหแกสมาชิกในการปฎิบัติตนหลังเกษียณ โดยเร่ิมจากเปนสมาชิกสหกรณเมื่อเกษียณอายุ
ราชการ ตองทำอยางไร  
 1. ทานตองมา แจงยายหนวย ที่สหกรณฯ ไดตั้งแต วันที่ 14 กันยายน 2558 ไมเกินวันที่ 12 เดือนตุลาคม 
2558 เพื่อสหกรณจะไดออกใบเสร็จเรียกเก็บเงินคาหุน หรือเงินงวดชำระหนี้(ถามี) ไดถูกตองและทานจะไดไมเสียสิทธิใน
ฐานะสมาชิก ดังนี้ 
  1.1 กรณีเปนสมาชิกหนวย ร.ร. สพฐ. ตองยายจากหนวยโรงเรียนซึ่ง หัก ณ ที่จาย มาเปน หนวยอื่นๆ  
       1.2 กรณีเปนสมาชิกหนวยสวนกลาง ตองยายจากหนวยสำนักคลัง สพฐ., กศน. มาเปน หนวยอื่นๆ    
    1.3 กรณีเปนสมาชิกหนวย กทม. ตองยายจากหนวยโรงเรียน สำนักงานเขต มาเปนหนวยกองบำเหน็จ
บำนาญ กทม. (กรณีมีเลขที่บำนาญแลว) หรือหนวยอื่นๆ              
 2. กรณีที่ทานยายมาอยูหนวยอ่ืนๆ ทานตองมาดำเนินการเองในเร่ืองตางๆท่ีสหกรณเองเพราะไมมีผูแทนหนวย  
สำหรับเร่ืองการนำสงเงิน ทานสามารถเลือกชำระเงินโดยชองทางตอไปนี้ 
  2.1 นำเงินสดมาชำระท่ีสหกรณดวยตนเองต้ังแตวันที่ 25 เปนตนไปแตไมเกินวันทำการสุดทายของเดือน  
         2.2 ยินยอมใหหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได โดยทำหนังสือยินยอมใหหักโดย สมาชิก
ตองนำสมุดบัญชีเงินฝากหนาที่มีเลขท่ีบัญชีมาติดตอที่สหกรณ เสียคาใชจายรายการละ 7 บาท (ถาเลือกชองทางน้ี ทาน
จะอยู หนวยอ่ืนๆ หักบัญชี ) 
  2.3 โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณ บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่  
059-1- 02776-3) แตทานตองสงหลักฐานการโอนใหแกสหกรณดวยทุกครั้งที่โอน หรือแบบ Bill payment โดยโหลด
เอกสารจากคอมพิวเตอรและนำใบไปชำระท่ีเคานเตอรธนาคารกรุงไทย  กรุงศรีอยุธยา  ทหารไทย  
  2.4 หักจากหนวยบำนาญตนสังกัด สำนักคลังสพฐ. , สพม.1,สพม.2, สพป.กทม.แลวแตวาทานสมาชิกเลือก
รับบำนาญท่ีใดก็ไปทำหนังสือยินยอมใหหักบำนาญรายเดือนใหแกสหกรณที่นั่น และสำเนาหนังสือยินยอมท่ีเจาหนาที่งาน
บำเหน็จ บำนาญ รับทราบแลวมาใหสหกรณ                
 3. กรณีบำนาญยังไมออกหรือไดรับนอยลงมาก มีปญหาในการชำระหุน/หนี้ รายเดือน ทานสมาชิกตองมาติดตอ
กับฝายกฎหมายและติดตามหนี้ เพื่อขอชะลอการสงเงินไวกอนรอบำนาญออก ไมเกิน 3 เดือนตอหนึ่งครั้ง หรือประสานงาน
ในการหักเงินบำนาญตนสังกัด ถาทานขาดการติดตอหรือขาดการสงเงินมีการคืนใบเสร็จ กรณีมีหนี้คางไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ยทานอาจจะเสียสิทธิในเรื่องเงินเฉลี่ยคืน และอาจถูกจำหนายออกจากสมาชิกไดถาคางคาหุนติดตอกัน 3 เดือน  
 4. กรณีสมาชิกมีหนี้สินคางอยูจำนวนมาก ทานสมาชิกที่มีเงินบำเหน็จดำรงชีพ หรือไดรับเงิน กบข. ทานควรจะ
นำเงินดังกลาวน้ัน มาชำระหนี้สหกรณบางสวนเพื่อลดยอดหนี้ลง และปรับยอดการสงชำระใหมใหนอยลงเพ่ือทานสมาชิก
จะไดไมตองรับภาระหน้ีสินมากในแตละเดือน 
 5. การรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน(ถามี) เพื่อความสะดวก ไมตองเดินทางไปสหกรณ เพื่อรับดวยตนเองหลัง
การประชุมใหญซึ่งเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางของทานสมาชิก ทานสามารถแจงความจำนงใหโอน
เงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของทานไดโดยทานไมตอง กรอกแบบฟอรมไดที่ฝายบริหารทั่วไป 
 6. กรณีเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด (ส.อ.ส) ตอง
ดำเนินการแจงยายหนวยพรอมกับของสหกรณดวยหรือหากงดสงคาหุนกับสหกรณตองทำเรื่องขอฝากเงินรายป ประมาณ 
ปละ 2,000 บาท เพื่อใหสมาคมฯดำเนินการหักเงินรายเดือนชำระคาศพให 
 7. การแจงความประสงคไปลงคะแนนสรรหากรรมการ ณ หนวยสรรหา เมื่อทานยายหนวยแลวทานจะไปลง
คะแนนสรรหาที่หนวยเดิมไมได ดังนั้น ทานตองแจงความประสงควาทานตองการไปลงคะแนนสรรหาที่หนวยใด ใหทาน
เลือกหนวยที่ทานสะดวกท่ีสุดจาก 8 หนวยที่สหกรณกำหนดไว และเมื่อทานเลือกไวทานจะไดรับหนังสือแจงยืนยันในการ
ไปลงคะแนน (ใกลๆ วันสรรหา) 



ไปอานเจอบทความ ในไทยรัฐ คอลัมน “ซูม” ไดพูดถึงบทความสำหรับคนแก โดยดร.อาณัติ อาภาภิรม เห็นแลว

นาจะมีประโยชนแกสมาชิก จึงนำมาสรุปสาระสำคัญใหทานๆ สมาชิกนำไปใชบาง ขอขอบคุณเจาของบทความและท่ีมา 

 ยุคน้ีเปนยุคที่เขาบอกวาสังคมไทยเปนสังคมผูสูงอายุ มีคนแกเยอะพอๆ กับเด็ก.. ขออนุญาตยกตัวอยางมาให

อานสักนิดวาคนแกที่ ดร.อาณัติ อยากเห็นและอยากเปนควรมีลักษณะเชนไร เผื่อจะเปนประโยชนแกคนแกอีกมากมาย 

ในประเทศเราขณะน้ีบาง 

 1. เปนคนแกที่มีสุขภาพกายและใจท่ีดี คำวา “ดี” เฉยๆ มันไมจบ ขยายความก็คืออยางนอยก็สมวัย อยาใหมี

แยกวาวัย 

 2. เปนคนแกที่ไมนาเบ่ือ คนแกนาเบ่ือมีเยอะเลย คุณสมบัติก็คือมันขี้บน จูจี้ นิดหนอยก็ไมได แลวก็ขี้นอยใจ 

บางคนเปนถึงรองนายกฯ ลูกหลานไมมาหาก็นอยใจ เขาเอาออกจากตำแหนงก็นอยใจ ไปงานคนไมยกมือไหวก็เสียอก

เสียใจ อีกอยางคือพูดซ้ำซาก เลาแลวเลาอีก บางทีก็ลืมไปวาเพิ่งเลาไปย้ำคิดย้ำทำ ดื้อดวย เขาถึงวา “อยาทำนาดอน 

อยาสอนคนแก” คนแกเกลียดคนมาสอน เผลอๆ ดาเปง สอนคนอื่นได แตคนอื่นอยามาสอน 

 3. อยากเปนคนแกที่ทันเหตุการณ และทันสมัยตอเรื่องตาง ๆ สนใจการบานการเมืองทั้งในและตางประเทศ 

สนใจเศรษฐกิจโลก วิกฤติยุโรป จะเปนอยางไร  

 ผมเจอเยอะเหมือนกัน คนแกที่ไมรับรูอะไรแลว แกแลวไมรูเร่ือง ไมสนใจ งานรวมรุนไมไป งานรวมญาติก็ไมไป 

งานแตง งานศพ ตัดหมด ผมวาอยางน้ีมันยิ่งทำใหแกมากข้ึนไปอีก ผมอยากเปนคนแกที่ไมทิ้งวิถีของสังคม ไมเปนภาระ

ใหคนอื่นโดยไมจำเปน ไมใชแกแลวเลย 

 4. อยากเปนคนแกที่ใชประโยชนสูงสุดจากความแก ขอนี้สำคัญ คนแกไมใชเสียเปรียบคนอายุนอยตลอดนะ มี

หลายอยางทำไดดีกวา เชน ประสบการณ คนแกผานวิกฤตผานรอนผานหนาวมาพอสมควร สมัยอายุนอย ๆ เราเหมือน

หินบนภูเขาแหลมๆ แบนๆ ใครเดินเขามามันแทน แตพอเวลาผานไป หินนี่ถูกน้ำชะกล้ิงลงมาจากภูเขาลงแมน้ำแลวก็ถูก

กระแสนน้ำกระแทกฝงบาง อะไรบาง กวาจะมาถึงทายน้ำ มันกลมดิกเลย เปนกรวดแข็งเปก 

 5. เปนคนแกที่รูจักเจียมตัว ปญหาหน่ึงของคนแกคือไมเจียมตัว ไมเจียมกาย ไมเจียมสังขาร แกแลวยังไปเตะ

บอล ไปจอกกิ้ง แกแลวยังลุกจากที่นอนเร็ว ยังเปนซุปเปอรแมนอยู แลวก็ไปลมที่หองน้ำ ยังปนตนไมแลวตกลงมาเปน
อัมพฤกษ แบบน้ีมีเยอะ สวนใหญแอ็กอารตวายังแข็งแรง แลวก็ไม

เจียมใจ แกแลวยังอยากโนนอยากน่ี ถึงเวลาแลวเหมือนเคร่ืองบินใกล

สนามบินแลว แตยังไมลดเพดานบิน ยังสองหม่ืนฟตอยู แลวมันจะลง
อยางไร 

 6. เปนคนแกที่มีทัศนะกับชีวิตที่ผานมาในทางบวก มองชีวิตที่

ผานมาแลวชื่นใจ จะไดมีความสุข ผมเคยถามตัวเองวาพอใจม้ัยกับชีวิต

ที่ผานมา สมมติวาเกิดใหมอยากมีชีวิตท่ีดีกวานี้มั้ย 

ตอบไดเลยวา “ไม” ชีวิตที่ผานมาถึงจะสุขจะทุกขจะจนจะรวย 

จะประสบความสำเร็จบางไมสำเร็จบาง แตผมก็พอใจใครอยากจะเปนคน

แกหรือ สว. ในอุดมคติอยางทานอาจารยอาณัติ อาภาภิรม ก็เชิญเลย

ครับ...ทานไมสงวนลิขสิทธิ์  

( ที่มา : ขอขอบคุณบทความจากหนังสือพิมพ ไทยรัฐ คอลัมน “ซูม” ) 

ของฝากสำหรับผู้เกษียณ ÍÂÒ¡à»š¹¤¹á¡‹áºº¹Õé 

6 วารสารสหกรณออมทรัพย 
ครูกรมสามัญศึกษา 



7 วารสารสหกรณออมทรัพย 
ครูกรมสามัญศึกษา 

6 ขอหาม ที่ผูเกษียณตองพึ่งระวัง.... 

>> ¢ÍãËŒ·‹Ò¹¼ÙŒ·ÕèàμÃÕÂÁà¡ÉÕÂ³âª¤ Ṍã¹ªÕÇÔμãËÁ‹ << 

   1. อยาลงทุนใหญ  2. อยาเขาใกลการพนัน  3. อยามีเพศสัมพันธไมเลือกหนา  
   4. อยาขันอาสาเล้ียงหลาน  5. อยากินหวานเกินจำเปน 6. อยาเลนการเมือง! 
  โดยมีเหตุผลประกอบดังตอไปนี้ 

1. อยาลงทุนใหญ หมายถึงการลงทุนกับบริษัทโนนนี่ โดยใชเงิน จำนวนมาก ถาไมจำเปนอยาลงทุนเอง 

เพราะเส่ียงมาก หากพลาดไปเราอายุเยอะแลวมีเวลาเหลือนอยจะเอาคืนยาก ถาเปนไปไดควรรับเปนท่ีปรึกษาเปน

กรรมการบริษัทกินเงินเดือนกินเบ้ียประชุมเทานั้น 
2. อยาเขาใกลการพนัน ขอนี้ หมายถึงการพนันใหญๆเชน บอนมาเกา บอนเขมร บอนลาว ที่ขาราชการไทย

ชอบไปกันมาก ขาราชการเกษียณไมควรเขาใกลเด็ดขาด เพราะทรัพยสินท่ีสะสมมาอาจหมดในพริบตาแตถาจะเลนปอก

เดงกันเอง เลนเผกันเองสนุกๆ หรือเกาเก หรือตีกอลฟพนันหลุมละ 50 บาท 100 บาท เลนไดถือเปนการฉีดวัคซีน 
3. อยามีเพศสัมพันธไมเลือกหนา ขอนี้สำคัญไมนอยทีเดียว เราตองเจียมวาอายุมากแลวการมีเพศสัมพันธไม

เลือกหนา ระวังเอาไวใหดีจะพลาดไปเจอคนที่มุงจับเราหรือมุงแบล็กเมลเรา โดยเฉพาะเด็กๆ สมัยนี้ดูยาก เห็นหนาตา

เปนสาวแลวแตอายุยังไมเกิน 15 ป ขืนมีเพศสัมพันธก็ติดคุกลูกเดียวเทานั้น ที่สำคัญคนอายุเยอะๆ อยางพวกเราก็ตอง

ระวังโรค ตายคาอกไวบาง 

4. อยาขันอาสาเล้ียงหลาน ขอนี้เราถกเถียงกันมาก แตในที่สุดก็มีความเห็นเปนเอกฉันท วาไปชวยลูกเล้ียง

หลานนะไปได และควรไป แตตองระวังอยาไปหลงหลานเปนอันขาด จะไมทำงานอะไรเลย จะไมคบใครเลยหลายคนหนี

หายไปหมด เพราะโรคหลงหลาน จึงขอเอามาเตือนไวดวย 
5. อยากินหวานเกินจำเปน ความจริงอายุอยางพวกเราไมควรกินทุกอยาง ไมวาหวาน มัน เค็มหรือของอรอย

ยอยยาก แตที่เนนหวานเพราะโรคเบาหวานนากลัวที่สุด เปนบอเกิดสารพัดโรค จึงตองระวังไวมากกวาอยางอื่น 

6. อยาเลนการเมือง ขอนี้สมาชิกขาราชการเกษียณกลุมพวกผมที่มาเสวนาลงมติเปนเอกฉันทวาควรหลีกเลี่ยง

มากที่สุด เอามาไวเปนขอทาย เพราะเห็นวาสำคัญสุดๆ จะไดจำงายๆ มีตัวอยางเยอะมากที่พวกเราไปเลนการเมืองแลว

ราพณาสูรเลยครับ เงินทองท่ีสะสมไวไมเหลือหลอแถมเปนหนี้เปนสินรุงรัง เปนหนี้ตอนแกมันทรมานนะครับจะบอกให 

 นี่คือ 6 ขอหามท่ีควรหลีกลี้ใหไกลท่ีสุด สวนขอปฏิบัติที่เปนประโยชนผูเขียนไมไดเขียนถึง เพราะมีผูเขียนไว 
มากแลว เชน การออกกำลัง การพักผอน การทองเที่ยว การรองเพลงเตนรำ และหมั่นทำบุญทำทาน ฯลฯ ขอขอบคุณ 
ผูเขียนที่ใชนามปากกาวา “เกษียณ 2546” จะเปนประโยชนแกผูที่มีอายุ 60 ป และจะตองเกษียณ ในวันที่ 30 

กันยายนนี้ ไมมากก็นอย 

7วารสารสหกรณออมทรัพย
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พิธีจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ป 2558 นายสุรินทร ตอเน่ือง ประธานกรรมการ ทำหนาท่ีเปนประธาน
ในพิธีจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำป 2558 โดยเชิญกรรมการและผูแทนสมาชิกจากหนวยตาง ๆ รวมเปน
สักขีพยาน เม่ือวันท่ี 17 กรกฏาคม 2558 ณ หองประชุมสหกรณ อาคารสมานฉันท ชั้น 4 

การประชุมสัมมนาผูแทนหนวย ป 2558 เพื่อใหความรูเรื่องของบทบาทหนาท่ีของผูแทนหนวยและทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงการใหบริการในรูปแบบของนวัตกรรมใหมของสหกรณฯ ที่ผูแทนหนวย และ สมาชิกควรรู เม่ือวันท่ี 
28 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด กรุงเทพหานคร 

กิจกรรมเพ่ิมจำนวนสมาชิก  นายสุรินทร ตอเน่ือง ประธานกรรมการ บรรยายใหความรูเร่ืองของสหกรณฯ เชิญชวนให
สมัครเปนสมาชิกสหกรณตามโครงการพัฒนาครูผูชวยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ป 2558 ซ่ึงจัดโดย สพม.1 และ สพม.2 
เม่ือวันท่ี 27 ก.ค. และวันท่ี 3 ส.ค.2558 ณ จังหวัดนครนายก พรอมไดมอบเงินสวนหน่ึงเพื่อสนับสนุนโครงการแก 
สพม.1 และ 2 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2558 และการประชุมพัฒนาวิชาการและสรางสรรค  โดยมีทาน ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร 
ประธานชมรมคนออมเงิน เปนวิทยากรใหความรูกับผูแทนสมาชิกในเร่ือง “ลงทุนอยางไร...จะม่ังค่ังและม่ันคง” ที่ รร.รอยัลริเวอร 
เขตบางพลัด กทม. 

การประชุมสัมมนาสมาชิกกอนเกษียณอายุราชการ ป 2558 โดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ใหความรูเก่ียวกับการเบิก
คารักษาพยาบาล และเรื่องที่สมาชิกสหกรณตองปฏิบัติ โดยผูจัดการสหกรณ ณ หองภาณุรังษี รร.รอยัลริเวอร บางพลัด 
กทม. เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2558 

การประชุมใหความรูแกสมาชิกใหม ป 2558 เมื่อวันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2558  การประชุมใหความรูแกสมาชิกใหม ป 2558 เมื่อวันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2558  
ณ หองประชุมคุรุสภา เขตดุสิต  กทม. ณ หองประชุมคุรุสภา เขตดุสิต  กทม. 



  เพ่ือสงเสริมการออมเพ่ิมความม่ันคงในการดำเนินชีวิตและครอบครัวแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษา จำกัด ผูเกษียณอายุราชการ ฉะน้ันอาศัยอำนาจตามความในขอ 67และขอ 87(1) แหงขอบังคับ สหกรณ

ออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประกอบกับมติกรรมการดำเนินการ ในการประชุมคร้ังที่12/2558 เมื่อวันที่ 5 

สิงหาคม  2558 จึงกำหนดเกณฑโครงการเงินฝากเกษียณมีสุข ดังตอไปนี้ 

  1. สมาชิกผูเกษียณอายุราชการ หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ผูเกษียณอายุ

ราชการ ประจำป 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกรุงเทพมหานคร 

  2. คุณสมบัติสมาชิกผูประสงคเขารวมโครงการเงินฝากเกษียณมีสุข ตองเปนสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2558  

      3. ประเภทบัญชีเงินฝาก สหกรณรับเงินฝากตามโครงการเกษียณมีสุข เปนประเภทเงินฝากออมทรัพยพิเศษ     

         4. การเปดบัญชีและการฝากเงิน 

           4.1 ระยะเวลาการเปดบัญชีและฝากเงินในโครงการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 29 ธันวาคม 2558  

(ผูเปดบัญชีใหมรับของที่ระลึก)    

          4.2 จำนวนเปดบัญชี ขั้นต่ำ 50,000 บาท และฝากเพ่ิมไดขั้นต่ำ 5,000 บาท ในชวงระยะเวลาตาม ขอ 

4.1 ทั้งนี้ยอดรวมทั้งสิ้นไมเกิน 10,000,000 บาท  ในบัญชีที่เปดคร้ังแรกหรือบัญชีที่มีกับสหกรณอยูกอนแลว 

  5. อัตราดอกเบี้ย สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากเกษียณมีสุข ในอัตราเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามประกาศ

สหกรณ โดยคิดดอกเบ้ียเปนรายวันและทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงนิฝากใหในวันที่ 31 ธันวาคม 

  6. การถอน การปดบัญชีและวิธีปฎิบัติอื่นใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 
วาดวย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2551 หมวด 3 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ โดยอนุโลม 

                     ประกาศ ณ วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 

เรื่อง โครงการเงินฝากเกษียณมีสุข พ.ศ.2558 

****************************************** 

(นายสุรินทร  ตอเนื่อง) 

ประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 
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บัญชีเงินฝาก :   เงินฝากเกษียณมีสุข    
ประเภทการฝาก :   เงินฝากออมทรัพยพิเศษ   
ระยะเวลารับฝาก : ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 29 ธันวาคม 2558   
เงื่อนไขและหลักเกณฑ 
    * สำหรับสมาชิกผูที่เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
       และประกาศกรุงเทพมหานคร 
    * เปดบัญชีไดคนละ 1 บัญชี     
    * จำนวนเงินเปดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000 บาท ฝากเพิ่มไดขั้นต่ำ 5,000 บาท ในชวงเวลารับฝาก 
      ทั้งน้ียอดรวมท้ังสิ้นไมเกิน 10,000,000 บาท   
    * รับของที่ระลึก เปดบัญชีใหมและฝากเพ่ิม 
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สหกรณ : เครื่องมือแกปญหาการเงินที่ถูกลืมสหกรณ : เครื่องมือแกปญหาการเงินที่ถูกลืม  
เกริ่นกันกอน 
 เมื่อเร็วๆ นี้ ไดทราบขาววา เพื่อแกไขปญหาดานสินเชื่อของภาคประชาชน คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบใน
การเปดชองทางสินเชื่อเพิ่มอีกหนึ่งชองทาง คือ สถาบันการเงินเพื่อรายยอย หรือ “นาโนไฟแนนซ” ซึ่งเปดโอกาสให
เอกชนท่ีตองการทำธุรกิจใหสินเชื่อแบบน้ีมาลงทะเบียนกับธนาคารแหงประเทศไทย โดยตองมีมีเงินทุนจดทะเบียนไมนอยกวา
50 ลานบาท สามารถใหสินเชื่อกับประชาชนไดไมเกินรายละ 200,000 บาท โดยยอมใหคิดดอกเบ้ียไดสูงถึงรอยละ 36 ตอป
ขาวน้ีทำใหผมตองมานั่งคิดถึงปญหาเรื่องหนี้สินซึ่งมีความเก่ียวพันอยางใกลชิดกับงานสหกรณ และเปนที่มาขอบทความน้ี 
ความเปนมาของปญหาหนี้สิน 
 เทาที่รู สังคมไทยในอดีตเปนสังคมที่ไมซับซอนสามารถพึ่งพาตัวเองไดคอนขางสมบูรณจากฐานทรัพยากรที่มีอยู
ในชุมชน ผานภูมิปญญาท่ีมีและพัฒนาข้ึนอยางตอเน่ืองไปสูการผลิตอาหารและเคร่ืองมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อสนองตอบ
ตอความตองการอุปโภคบริโภคของชุมชนซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงของความตองการนี้เองที่ผลักดัน
ใหเกิดการพัฒนาภูมิปญญาและการผลิตตาง ๆ อยางตอเนื่องภายใตกรอบของการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
 อยางไรก็ตาม หลังจากที่ไดติดตอกับตางประเทศมากขึ้น ไดเรียนรูและนำเอาแนวคิดการพัฒนาจากประเทศ
ตะวันตกเขามาใช โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีเนนการแบงงานกันทำ และการรวมศูนยการผลิต จากน้ันนำเอา
ผลผลิตมาแลกเปล่ียนซ้ือขายกันโดยมีเงินตรา องคกรธุรกิจ และตลาดเปนสื่อกลาง คนทุกคนในชุมชนมีอิสระในการผลิต
และการบริโภคอยางสมบูรณ ผูผลิตทำการผลิตเพื่อหวังกำไรสูงสุด ผูบริโภคบริโภคเพื่อใหไดความพอใจสูงสุด และเชื่อม่ัน
วาการแขงขันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและความเจริญรุงเรือง การพัฒนาตามแนวทางนี้ทำใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญ
เติบโตอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ไดสรางปญหาสังคมตามมามากมาย 
 ภายใตกระแสการพัฒนาดังกลาว ประชาชนจำนวนมากตองเผชิญปญหาอยางรุนแรงและกลายเปนผูออนแอ 
พึ่งพาตนเองไมได เมื่อเปาหมายการผลิตเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเนนการผลิตเพ่ือเล้ียงตนเองไปเปนผลิตเพ่ือขาย การผลิตจึง
ตองคำนึงถึงความตองการของตลาดหรือผูซื้อเปนหลัก สิ่งที่ผลิตจึงไมจำเปนตองกินตองใช และเพื่อใหไดรายไดมากที่สุด
การผลิตจึงเนนการผลิตสินคาเฉพาะอยาง มีการนำเทคโนโลยีจากภายนอกเขามาใช ตองการเงินทุนมากขึ้น ถาใครไมมี
เงินทุนของตนเองก็ตองไปกูหนี้ยืมสินจากภายนอกมาลงทุน โดยหวังงาเมื่อไดผลผลิตแลวก็จะจำหนายสูตลาดไดเงินกลับ
มาใชคืนหนี้สินดังกลาว รวมถึงนำมาใชจายซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภค และลงทุนตอไป อยางไรก็ตามบอยคร้ังท่ีการผลิตลน
ตลาด ทำใหเกิดปญหาหนี้สินการสูญเสียที่ดินทำกิน ความยากจนตามมา 
 ในดานการบริโภค พบวาสินคาที่บริโภคสวนใหญไมสามารถผลิตไดเอง และหลายชนิดไมมีความจำเปนตอการ
ครองชีพเลย แตตองซื้อเพ่ือใหทัดเทียมกับเพื่อนบาน (เลียนแบบการบริโภค) สินคาเหลานี้สวนใหญมีราคาคอนขางแพง 
และผูซื้อจำนวนมากตองกูเงินมาซื้อหรือซื้อในระบบเงินผอน จึงเกิดปญหาหนี้สินจากการบริโภคตามมา ที่กลาวมาจะเห็น
วาพฤติกรรมท้ังดานการผลิตและการตลาดภายใตกระแสทุนนิยมไดสรางปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมข้ึนในสังคมไทย
หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความยากจนและหน้ีสิน 
วิธีการสหกรณแกหนี้ที่เปนปญหาไดจริงหรือ 
 เพื่อตอบปญหาดังกลาวไดมีสหกรณบางแหงที่สนับสนุนใหทำการศึกษาในเรื่องนี้ โดยเลือกสหกรณ 5 สหกรณ 
ที่ใชบริการดานสินเช่ือ มาเปนตัวอยางในการศึกษา ไดแก สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด สหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็ค จำกัด สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคอหงส จำกัด สหกรณการเกษตรศรีประจันต จำกัด 
และสหกรณเคหสถานชุมชนคลองเตย จำกัด ซึ่งผลการศึกษาพบวา ทั้ง 5 สหกรณไดแสดงบทบาทอยางสำคัญ ในการ
แกไขปญหาหนี้สิน โดยการจัดหาเงินทุนจากท้ังภายในสหกรณ (หุนและเงินรับฝากจากสมาชิก) และจากภายนอก (กูยืม) 
ที่มีดอกเบี้ยต่ำมาใหบริการแกสมาชิกที่เดือดรอน (ใหตามความจำเปน และตามศักยภาพในการชำระคืน) พรอมไปกลับ
ใหความรูในเร่ืองของการบริหารจัดการการเงินและการประกอบอาชีพ ภายใตกรอบคิดของการชวยเหลือตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทำใหสมาชิกจำนวนหน่ึงหลุดพนจากหนี้สินที่เปนปญหา และมีเงินออมเหลือสำหรับการใชชีวิตตอ
ไปในวัยชรา จึงสรุปไดวาวิธีการแบบสหกรณ สามารถชวยบรรเทาและ/หรือแกไขหน้ีสินที่เปนปญหาของครัวเรือนได
ดังนั้นรัฐควรนำเอาวิธีการของสหกรณไปประยุกตใชตอไป 
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สงทายกอนจาก 
 แมบทความนี้จะช้ีวาวิธีการแบบสหกรณสามารถชวยแกไขปญหาหนี้สินได แตตองยอมรับความเปนจริงวา คำวา 
“สหกรณ” ไมใชยาวิเศษที่หวังวาเมื่อเอาไปใสกับปญหาอะไรแลวปญหานั้นจะหมดไป (เปนสิ่งที่ถูกคาดหวังในอดีต) 
จริงๆ แลว สหกรณ หมายถึง “การกระทำรวมกัน” หากมีแตชื่อแตไมมีการทำกิจกรรมรวมกัน ตองถือวายังไมมีความเปน
สหกรณเกิดขึ้น ในทางตรงกันขามหากเรียกชื่อเปนอยางอื่น แตมีการทำกิจกรรมรวมกันตามแนวทางของสหกรณ ก็ตองถือวา
มีความเปนสหกรณเกิดขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคืออำนาจการตอรอง อันเปนอำนาจพื้นฐานในการแกปญหา ดังนั้นการแกไขหนี้สิน
ที่เปนปญหาของครัวเรือนดวยวิธีการสหกรณ จะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อมีการทำกิจกรรมรวมกันจริงๆ ไมใชมีแตชื่อวาสหกรณ  
 ถึงเวลาแลวที่ขบวนการสหกรณตองชวยการสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสหกรณใหแกสังคมและรัฐบาล 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจและนำสหกรณไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการชวยเหลือตนเองและการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นำไปสูการพัฒนาท่ีแทจริงและย่ังยืน สมตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ี
พระราชทานใหวา “ควรท่ีจะมีการแพรขยายใหใชระบบสหกรณขึ้นทั่วประเทศ เนื่องจากวิธีการสหกรณนั้น เปนรากฐาน
ที่ดีของระบบประชาธิปไตยอยางสำคัญ สอนใหคนรูจักรับผิดชอบรวมกัน ใหมีการเลือกตัวแทนเขาไปบริหารสหกรณ 
ตลอดจนใหรูถึงคุณคาของประโยชน อันจะไดรวมกันเปนสวนรวม” และ “...การสหกรณนี้ถาเขาใจดีแลวก็เห็นไดวาเปน
วิธีทางเดียวที่จะทำใหมีความเจริญกาวหนาของประเทศได...” 
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    รอยยิ้มเปนมิตรภาพอยางแรกที่ใครเห็นก็ตองประทับใจ และลาสุดยังมีผลวิจัยชวย 
   การันตีอีกเสียงวาแคยิ้มคุณก็ไดรับโชคเปนสุขภาพดีเต็มกระบุง 

ยิ้มนอยย้ิมใหญไลอารมณบูด แนนอนวารอยยิ้มบนใบหนาบงบอกไดถึงอารมณชนิดบวก ทวาแม 
คุณจะยิ้มดวยความไมจริงใจออกมา นักวิจัยกลับบอกวา จากที่อารมณบูดๆ อยูคุณจะรูสึกดีขึ้นไดเพราะรอยย้ิมนั้น 

ยิ้มลดความเครียดได จากผลการทดลองของมหาวิทยาลัยแคนซัสที่ใหกลุมอาสาสมัคร 170 คน คาบตะเกียบไว
จากน้ันใหอาสาสมัครยิ้มท้ังๆ ที่ตะเกียบคาบอยูในปาก ปรากฏวากลุมที่ยิ้มไดมีอัตราการเตนของหัวใจที่สม่ำเสมอ เม่ือ
เทียบกับกลุมที่ไมคอยยิ้มเพราะมัวกังวลกับตะเกียบที่คาบอยู 

ยิ้มดูเปนมิตร มหาวิทยาลัยเพนน สเตท ทำการศึกษาทางจิตวิทยาพบวา พนักงานบริษัทท่ีใหบริการตาง ๆ ที่
ยิ้มบอยจะมีอัตราขยายงานไดมากกวาคนที่ยิ้มนอยกวา เพราะวารอยยิ้มชวยเปดทางใหดูนาคบหา สรางทัศนคติที่ดีแกผูที่
พบเห็นไดงาย ๆ  

ยิ้มเพิ่มความนาไวใจ รอยยิ้มจะชวยสงเสริมบุคลิกภาพใหดูนาไววางใจมากข้ึน 
ยิ้มฝกสมองใหดีกวาเดิม แคเพียงยิ้มทุกวันก็เหมือนไดเทรนสมองใหเขาใกลขีดความสุขมากขึ้น 
ยิ้มเปนโรคติดตอที่ด ีหากเราเห็นหรือมองใครย้ิม เราก็จะย้ิมตอบโดยอัตโนมัติ หรือหากเราย้ิมคนอื่นก็จะยิ้มตาม

เชนกัน รอยยิ้มชวยฟนฟูการทำงานของเซลล เมื่อเรายิ้มจะชวยลดความตึงเครียดของเซลลในรางกาย และยังชวยฟนฟู
สภาพของเซลลใหพรอมทำงานอยางเต็มที่ 

ยิ้มชวยสงเสริมประสิทธิภาพการทำงาน รอยย้ิมสามารถสรางความสุขในรางกายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงานของตัวบุคคล คนท่ียิ้มงายและอารมณดี มีแนวโนมจะทำงานเกงและเปนคนมีศักยภาพในการทำงานท่ีเปยมลนวา
เสือยิ้มยากทั้งหลาย 
 หัวสมองเร็วกวาแคคุณยิ้ม คนท่ีมีความสุขและย้ิมแยมเปนประจำมีแนวโนมจัดการกับปญหาและความยากลำบาก
ตาง ๆ ไดดีกวาคนท่ีมีระดับความสุขนอย แถมยังมีความสามารถในการหาทางออกของปญหาไดหลายหลายมากกวา 
 ยิ้มไมตองเสียสตางค จะหาของฟรีที่แสนดีในโลกน้ีไดจากท่ีไหน ซึ่งรอยย้ิมสามารถตอบโจทยขอนี้ของคุณได
อยางสมบูรณ เพราะรอยยิ้มเปนสิ่งที่อยูติดกับตัวเรา อารมณเองก็เชนกัน ทุกอยางเปนส่ิงที่รางกายของเราสรางขึ้นมาได
เองทั้งหมด ดังน้ันเพื่อสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณมากยิ่งขึ้น เรามายิ้มกันเถอะนะคะ 
 อยางที่บอกวายิ้มเปนของฟรีที่เราทำไดทุกที่ทุกเวลา ฉะนั้นถารูขอดีของการยิ้มแบบนี้แลวยังทำหนานิ่งเปน
ประจำอยูอีกละ ก็เอาท่ีคุณสบายใจเลยละกัน 

( ที่มา : ขอขอบคุณขอมูลจาก www.kapook.com ) 



...สัญญาค้ำประกันหน้ี... 
...กฎหมาย/สาระนารู 

  สัญญาค้ำประกันที่กำหนดบรรดาขอตกลงเหลานี้เปนโมฆะ มีการค้ำประกันใดบางที่ทำใหการค้ำประกันเปน 
โมฆะตามกฎหมายท่ีแกไขใหม 
   (1) ขอตกลงที่กำหนดใหผูค้ำประกันตองรับผิดอยางลูกหน้ีรวมหรือในฐานะเปนลูกหน้ีรวม 
  กอนที่มีการแกไขกฎหมายน้ัน สัญญาค้ำประกันเปนสัญญาท่ีผูค้ำประกันทำสัญญาผูกพันตนกับเจาหนี้ เพื่อ
รับรองวาหากหนี้ไมชำระหนี้ผูค้ำประกันจะชำระหนี้ใหเจาหนี้ เจาหนี้กับผูค้ำประกันจึงอาจตกลงกันวาใหผูค้ำประกัน
รับผิดอยางลูกหน้ีรวมก็ได ขอตกลงดังกลาวไมขัดตอกฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน จึงสามารถใชบังคับได แตผูค้ำประกันยังมีฐานะเปนผูค้ำประกันไมไดมีฐานะเปนลูกหนี้รวม เพียงแตความ
รับผิดของผูค้ำประกันมีอยางลูกหน้ีรวมเทานั้น กลาวคือ เจาหน้ีสามารถฟองบังคับเอากับผูค้ำประกันได โดยผู
ค้ำประกันไมมีสิทธิขอใหเจาหนี้เรียกใหชำระหน้ีเอาจากลูกหนี้กอน ไมมีสิทธิขอใหบังคับชำระหน้ีเอาจากทรัพยสิน
ของลูกหนี้กอนและไมมีสิทธิขอใหบังคับเอาจากทรัพยสินของลูกหนี้ ซ่ึงเจาหนี้ยึดถือไวเปนประกัน และหากลูกหนี้รับ
สภาพหน้ีเปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลงยอมมีผลถึงผูค้ำประกันที่ยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวมนี้ดวย 
  (2) ขอตกลงใหค้ำประกันหนี้อันมิใชหนี้อันสมบูรณ 
  ตัวอยาง การที่บุคคลภายนอกผูกพันตนตอเจาหนาหนี้เพื่อชำระหนี้ ในเมื่อลูกหนี้ไมชำระหนี้น้ัน สัญญา
ประธานระหวางเจาหนี้และลูกหนี้จะตองเปนหนี้อันสมบูรณ เชน พยานหลักฐานฟงไมไดวาจำเลยที่ 1 กูยืมเงินและ
ลงลายมือช่ือในสัญญากูยืมเงิน สัญญากูจึงไมสมบูรณ จำเลยท่ี 2 ซึ่งเปนผูค้ำประกันจึงไมตองรับผิด (คำพิพากษา
ฎีกาที่ 4144/2533) 
  (3) ขอตกลงใหค้ำประกันหนี้ในอนาคตหรือมีเงื่อนไข โดยสัญญาค้ำประกันไมตองระบุวัตถุประสงคการ
กอหน้ี ลักษณะของมูลหนี้ จำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน หรือระยะเวลาการเกิดหนี้ 
   ตัวอยาง หน้ีในอนาคตหรือหน้ีมีเงื่อนไขจะประกันไวเพื่อเหตุการณซึ่งหนี้นั้นอาจเปนผลไดจริงก็ประกันได 
แตความสำคัญจะตองระบุไวใหชัดแจงวาหนี้ดังกลาวมีวัตถุประสงคในการกอหนี้ ลักษณะของมูลหนี้ จำนวนเงินสูงสุด
ที่ค้ำประกัน และระยะเวลาในการกอหนี้ที่จะค้ำประกัน ขอยกเวนในการไมจำตองระบุระยะเวลา คือ การค้ำประกัน
เพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไมมีจำกัดเวลาเปนคุณแกเจาหนี้เทานั้น เชน การค้ำประกันการทำงานของลูกจาง
ตอนายจาง (คำพิพากษาฎีกาที่ 1945/2537) 
  ขอสังเกต สัญญาค้ำประกันตองระบุหนี้หรือสัญญาท่ีค้ำประกันไวโดยชัดแจง ในกรณีที่ขอความในสัญญา
กำหนดใหรับผิดในหนี้ที่อาจเกิดขึ้นอนาคต ก็ตองระบุใหชัดเจนวาเปนลักษณะมูลหนี้ใด การที่จะระบุวา “การ
ค้ำประกันในหนี้ทุกประเภทท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของลูกหนี้” เชนนี้สงผลใหสัญญาค้ำประกันตกเปนโมฆะ 
  ฉบับนี้ผูเขียนขอจบตรงน้ี ขอใหทานโชคดีมีความสุข สวัสดีครับ.... 

สำหรับผูที่ตองการใชเงินชวงปใหม ไมตองคอยประชุมใหญ เตรียมเอกสารไวเลย 

  ไมตองมีคนค้ำ กูได รอยละ 90 ของเงินปนผลของปที่ผานมา   ไมตองคอยประชุมใหญ เอาเงินไปใชกอน 
    ชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียโดยหักกลบลบหน้ีกับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่จะไดรับเม่ือที่ประชุมใหญ 

        อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2558 (เดือนกุมภาพันธ 2559)  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.15 ตอป 
เงินปนผลสวนที่เหลือหลังหักหนี้แลวและเงินเฉลี่ยคืน (ถามี) ไดรับตามปกติ 

....คาดวา..... เริ่มใหกู เดือน ตุลาคม 2558  เปนตนไป ติดตามรายละเอียดปลายเดือนกันยายน 2558 
สอบถามรายละเอียดไดที่ฝายสินเชื่อ 02-2804288-9 ตอ 108,109 และ 114 ....  

“ เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเงินปนผล ” “ เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเงินปนผล ” 
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โดย... พิชัย อุปถัมเกียรติ 
(สมาชิกสหกรณ 19722) 

     ขอเชิญชวนทานสมาชิกมาเปนผูแทนสมาชิกกันเถิด การกำกับดูแลกิจการสหกรณที่ดีจะเกิดขึ้นได 

ก็ดวยความรวมมือระหวางบุคลากรทุกฝายในสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกและผูแทนสมาชิก ซึ่งเปนเจาของสหกรณ 

คณะกรรมการดำเนินการ ฝายจัดการหรือเจาหนาที่ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ฯลฯ ตามโครงสรางการบริหารจัดการ

สหกรณ มีฝายบริหาร คือคณะกรรมการดำเนินการ ไดมาจากการเลือกตั้ง ฝายจัดการหรือเจาหนาที่ ไดมาจากการจัด

จาง มีหนาที่ปฏิบัติงานตามที่ฝายบริหารกำหนด และเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ฯลฯ ของสหกรณ โดยการ

กำกับ ติดตาม ดูแล ของฝายบริหาร และมีบุคลากรอีกฝายหนึ่ง คือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ซึ่งไดมาจากการเลือกตั้ง

ของสมาชิก เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบกิจการสหกรณทุกเร่ืองของสหกรณแทนตน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ

ประจำเดือน และประจำปในที่ประชุมใหญสามัญประจำป หากบุคลากรทุกฝายปฏิบัติงานดวยดีตามกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบฯ ที่เกี่ยวของแลว ปญหาตาง ๆ ก็จะไมเกิดขึ้น ตามที่มวลสมาชิกเปนหวง 

  ในฐานะสมาชิกและผูแทนสมาชิกจึงมีบทบาทสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการสหกรณดวย โดย

การเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป ซึ่งสหกรณจะตองจัดใหมีการประชุมปละ 1 ครั้ง สหกรณกำหนดไวในราวเดือน

กุมภาพันธ ซึ่งปนี้ควรกำหนดแตเนิ่น ๆ เพื่อเตรียมความพรอม ควรจะกำหนดแผนการทำงาน เตรียมขอมูลที่จะตองมาใช

ในการทำงบดุลและอื่น ๆ ใหพรอม รวมทั้งกำหนดกอน ตรุษจีน การสอบ O-NET และผลการสอบบรรจุครู เปนตน 

เพราะถากำหนดเน่ินชาจะไปตรงกับกำหนดตาง ๆ ดังกลาว ก็ตองเล่ือนออกไปยาว ๆ เชนปที่ผานมา ทำใหสมาชิกเสีย

ประโยชนอันพึ่งมีพึงไดไปโดยใชเหตุ 

  ทานสมาชิกมีหนาที่ ที่จะตองเขารวมประชุมใหญสามัญประจำปตามกำหนดดังกลาว แตเนื่องจากสหกรณของเรา

เปนสหกรณขนาดใหญ มีสมาชิกกวา 2.2 หมื่นคน การจัดประชุมจึงเปนไปไดยากตาม พ.ร.บ.สหกรณ จึงกำหนดให

สหกรณที่มีสมาชิกเกินกวา 500 คน จัดใหมีการประชุมใหญ โดยผูแทนสมาชิกได ซึ่งสหกรณจะตองกำหนดใหมีการ

เลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยกำหนดวา สมาชิก 50 คน มีผูแทนสมาชิกได 1 คน สหกรณของเราจึงมีผูแทนสมาชิกได 440 

คน และในปนี้ ผูแทนสมาชิกจะครบวาระ 2 ปแลว สหกรณจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนใหม 

ไมเกินเดือนมกราคม 2559 หรือกอนน้ัน เพื่อใหทันตอการประชุมใหญสามัญประจำป ซึ่งปนี้ควรจะกำหนดใหเร็ว ถามี

การเตรียมความพรอม 

  จึงขอเชิญชวนสมาชิกหรือ ผูที่เคยเปนผูแทนสมาชิก โปรดใหความสนใจรอฟงขาวจากสหกรณเรื่องการเลือกตั้ง

เปนผูแทนสมาชิก เพื่อรวมกันกำกับ ดูแลกิจการสหกรณของเราใหเจริญกาวหนาตอไป ในฐานะผูแทนสมาชิก มีบทบาท

หนาที่ในการกำกับ ดูแลกิจการสหกรณไดหลายทาง และที่สำคัญท่ีสุดคือ การเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป ซึ่งพอ

จะสรุปบทบาทหนาที่ที่สำคัญ ดังตอไปน้ี 

  1. รับทราบเร่ืองจำนวนสมาชิก การรับสมาชิก สมาชิกสมทบ ที่เขาใหมและออกจากสหกรณ เปนการแสดงให

เห็นวา สหกรณขนาดใหญเพียงใด และหากมีสมาชิกลาออกมาก ควรจะตองหาสาเหตุวา เพราะเหตุใด ซึ่งในปจจุบันมี

สหกรณอื่นที่มีปญหา ทำใหสมาชิกเกิดความไมมั่นใจ จึงควรที่สหกรณจะตองมีการประชาสัมพันธเชิงรุก ใหสมาชิกเห็นวา

สหกรณมีความมั่นคงอยางแทจริง หรือมีสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณวาเพราะเหตุใด มีความสมเหตุ สมผล และเปน

ธรรมแกสมาชิกเพียงใด 

  2. พิจารณาเลือกตั้ง ผูไดรับการสรรหา หรือมีเหตุที่จะตองถอดถอนกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณที่ตนเลือกเขามา วาดำเนินการตามมติที่ประชุมใหญหรือไม รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณวาเปนไป

บอกกลาวจากสมาชิก...ถึงสมาชิก 
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ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ หรือกรวมตรวจบัญชีสหกรณ หรือกรมสงเสริมสหกรณ

กำหนด หรือตามขอบังคับ ระเบียบท่ีสหกรณกำหนดหรือไม 

  3. รับทราบรายงานประจำป แสดงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบ

กิจการสหกรณ และหากมีอะไรสงสัย ผูแทนสมาชิกสามารถสอบถามหรือขอคำอธิบายเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงาน หรือ

ปญหาตาง ๆ ได 

  4. พิจารณาอนุมัติ งบดุล การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป การกำหนดบำเหน็จและคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ

ผูตรวจสอบกิจการ และกำหนดคาธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูสอบบัญชี การคัดเลือกผูสอบบัญชี การกำหนดวงเงิน 

ซึ่งสหกรณอาจกูยืม หรือค้ำประกันอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำป การแกไขขอบังคับเม่ือเห็นวาขอบังคับเดิมไม

เหมาะสม 

  5. เสนอความคิดเห็นและความตองการตาง ๆ ของสมาชิกในที่ประชุมใหญ เพื่อใหคณะกรรมการดำเนินการ นำ

ไปกำหนดเปนนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานใหฝายจัดการ หรือเจาหนาที่นำไปปฏิบัติตอไป 

  6. ขอใหผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ชวยตรวจสอบบางเร่ืองท่ีสมาชิกพบวา อาจมีขอผิดพลาดกอใหเกิดความ

เสียหายแกสมาชิกและสหกรณได 

  บทบาทหนาที่สำคญัดังกลาวของผูแทนสมาชิกเปนเรื่องของการกำกับ ดูแลกิจการสหกรณที่ดี จึงขอบอกกลาวแก

ทานสมาชิกเพ่ือทราบ และมารวมสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก เพื่อรวมกันกำกับ ดูแลกิจการสหกรณของเราใหเปน

สหกรณที่มีคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ (CQA : Coorperative Quality Aword) 

...¢Í¢Íº¤Ø³·Ø¡·‹Ò¹¾º¡Ñ¹ãËÁ‹àÁ×èÍÁÕàÃ×èÍ§ºÍ¡¡Å‹ÒÇá¡‹·‹Ò¹ã¹âÍ¡ÒÊμ ‹Íä»... 

ÅÍ´ËÓ ¢ŒÒÁÊÐ¾Ò¹ÞÕè»Ø†¹ â«�Â¡ØŒ§ÁÑ§¡Ã ºŒÒ¹ÅØ§âÎ 
à´ªÒ ÅÒÀàÍ¡ÍØ´Á (ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³ �)  ชีวิตคนเขียนหนังสือ มีความปติยินดี เมื่อแฟนนานุแฟนคนอาน ได  

กลาวถึงเรื่องที่เขียน แสดงตัวเปนแฟนคลับประจำคอลัมน ขอบอก ภูมิใจมากกวาไดคาเขียน (สำหรับหนังสือบางเลม) 

เสียอีก สำหรับวารสารสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  เขียนใหเอง  แคไดลงตีพิมพกอดีใจตายแลว 
 ตอนเขียนใหหนังสืออื่นๆ เคยเขียนคอลัมน “จับเขาพูด” เจาะลึกแวดวงลูกเสือ ในวารสารลูกเสือ ถูกคน
แทงใจดำฟองผานหนังสือพิมพ ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น ก็เคย ตอมาเขียนคอลัมน “คิดอะไรก็

เขียนไปตามคิด” ในวารสารของคุรุสภากรุงเทพมหานคร ในกรมสามัญศึกษา เพ่ืออัพเดตเรื่องราวท่ีอินเทรนดสมัยนั้น
บันทึกไวเปนจดหมายเหตุ 

 สำหรับวารสารสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา ปะหนาสมาชิกตอนประชุมใหญสามัญประจำป มีแฟน

คลับท่ีติดตามมาทัก และชวงเดินทางไป เว ดานัง ฮอยอัน ปะครูเกา-สถาบันเดียวกันกะผูเขียน บอกใหชื่นใจ ชอบมาก

เร่ือง “มาสั่งเงินเหมือนสั่งงานเด็กกันมั้ย?” ไดนำแนวทางไปใช แบบฉลาดซ้ือ ฉลาดใช จดทุกคร้ังที่จาย “เมื่อจด เม่ือจำ 

ไมมีจน” ไดผลดีจังเลยบอกวาอานปาว “FACEBOOK มากคากวาที่คิด” “มาขจัดความขัดแยงในที่ทำงานกันดีกวา” 

“งายนิดเดียว IT’S SO EASY” “แชออนเซน ขึ้นฟูจิ กินไขดำ ชอปชินจูกุ” และ “สอนลูกใหเปนมังกร” ในฉบับที่ผาน

มา วาจะไปลุยหิมะที่เกาหลี โอกาสยังไมอำนวยไดเพียงแค ลอดหำ ขามสะพานญ่ีปุน โซยกุงมังกร บานลุงโฮ กอน 

  ซินจาว (สวัสดี) เพิ่งกลับจากเยือนเวียดนามกลาง โดยทางรถบัสติดแอรหลังจากท่ีเคยไปเม่ือ 11 ปที่แลวชวง

เกิดสึนามิ ปลายป 2547 ไปฉลองปใหม 2548 ที่เมืองเว ดานัง และฮอยอัน ครานี้ไปชวงวันเมยเดย 1-4 พฤษภาคม 

2558 ไดสัมผัสความรอนระอุ ตางกับครั้งที่แลวเจอฝนตาหลอด เลยเก็บตกมาเมาทสูกันฟง ออชื่อเรื่องที่วา “ลอดหำ”
เหรอ เดี๋ยวจะเลาใหฟง 
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 การขามแดนสมัย AEC กับประเทศในเครือสบายกวาท่ีคิด จากกรุงเทพมหานครถึงมุกดาหารตอนเชา วันนี้โซย

อาหารวันเดียวสามประเทศ เชาตมเลือดหมู ไขกะทะ กาแฟ ปาทองโก ที่เมืองไทย ขามสะพานสูสะหวันเขต สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กลางวันที่พรมแดนลาว-เวียดนาม ที่รานนางคำเหย และมื้อเย็นอาหารญวน ที่เมืองเว  

หลวงเมืองเกาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ตอนนี้มาลอดหำเล็ก และสั้นกอน “หำ” คืออุโมงคของชาวเวียด อุโมงควินหม็อก (Ham Vinh Moc) ที่หลบ

ภัยใตดินจากการท้ิงระเบิดอยางเมามันสของแยงก้ี ที่แอบขุดตอนกลางคืนหรือในขณะท่ีถูกถลม ลึกลงไปกวา 12-15 

เมตร และขนดินไปท้ิงในทะเลเพ่ืออำพราง เนื่องจากอุโมงคอยูบนเขาริมทะเล ทำใหไดลมทะเลพัดมุนเวียน ในอุโมงคจึง

ไมรอนระอุมากนัก ระหวางทางเดินอุโมงค ขุดเปนหองเล็กๆ ขนาด 1.4 ตารางเมตร ที่ใชอยูกันหนึ่งครอบครัว ใชกิน ใช

นอน ใชเกิด และตาย ในชองนี้ ที่แสดงถึงความทรหดอดทน ใจที่ไมยอมแพ อยูกันเปนปๆ บางครอบครัวอยูกวาสิบป 

พวกเราขอประสบการณตรงลอดเพียงชั้นเดียว โผลขึ้นมามีชายชราชาวเวียดมายื่นมือใหเช็คแฮนด “ทานสุดยอดผาน

อุโมงคประวัติศาสตรของเราแลว” มารูตอนหลังเขาคือ 1 ใน 17 รายที่เกิดในอุโมงค และมีชีวิตเหลืออยูเพียงหนึ่งเดียว

ในปจจุบัน อนิจจา เขาเปนใบ พวกเราเลยมอบเงินชื่นชมกับชีวิตท่ีตอสูแบบไมยอมแพ ลื้อแนมาก 

 ทานที่จะลอดหำ ตองทำใจ เพราะแคบและไมสูงนัก ตองกมตลอด เดินหนาอยางเดียว หามกลับหลัง ทางออก

จะลื่น ดีที่ไดแสงไฟฉายจากมือถือที่ใชไดสารพัดประโยชน 

 อีกหำหนึ่ง ที่ทั้งยาว ใหญ และแข็ง คืออุโมงคไหวาน (Ham Hai Van) ที่เจาะทะลุภูเขาเพิ่งสรางเสร็จไมกี่ป มี

ความยาวถึง 6,280 เมตร รถใหญวิ่งสวนกันได แบงเขตระหวางเมืองเวและเมืองดานัง คนละครึ่ง ลดเวลาเดินทางไป

ดานังไดกวาสองช่ัวโมง  เขียนแคเรื่อง “หำ” กอแทบหมดสัมปทานคอลัมนแลว มาอินไซดที่อื่นๆ บาง   

 “ฮอยอัน ฉันรักเธอ” ละครทีวี ที่ เจน่ี เทียนโพธิ์สุวรรณ แสดงเปนนางเอกสาวชาวฮอยอัน ทำใหทุกคนอยาก

มาเยือนที่นี่ เมืองโบราณอายุกวา 400 ป ที่มีบานทาสีเหลือง หลังคากระเบื้อง ไปขามสะพานญี่ปุน ที่สรางโดยพอคา

ชาวญ่ีปุนเพื่อเช่ือมตอกับเมืองเกา ที่นี่มีของท่ีระลึกใหเลือกราคาถูก พวกเราเลือกท่ีจะมาน่ังใสเสื้อยืดลุงโฮ สวมหมวก

เวียดกง  แทะขาวโพดตม กะเบียรฮานะเย็นๆ สุโคยแทๆ บางคนท่ีอินกะบรรยากาศ จะเขาสักการะวัดฟกเก๋ียน และมา

เปปอาหารทะเล มีกุง หอย ปู ปลา และ กุงมังกร กอนกินตองแชะสงไปเยยคนที่บางกอก เจาหลอนถามมากุงมังกรที่

เห็นกินกันก่ีคน เลยเขียนบอกไปวา เขาใหคนละตัว  เกรงจาย  เกรงจาย 

 ไปไหวขอพรเจาแมกวนอิม ที่วัดลินอึ๋ง ศึกษาบรรพบุรุษของชาวเวียดท่ีพิพิธภัณฑจาม ไปเสียเงินรานหยก 

หมูบานสลักหินออน รับน้ำมันยูคาที่สั่งเกือบทุกคน และมาจายคาชุดชั้นในตนไผออน ที่มีขายในไทยแพงมาก ขึ้นสักการะ
เจดียเทียนมู พระราชวังเว ของจักรพรรด์ิยาลอง ปฐมกษัตริยแหงราชวงศเหงียน ที่นี่ได

แตงชุดฮองเต-ฮองเฮา แชะรูปดวย ขึ้นบันได 127 ขั้น ไปชมสุสานจักรพรรดิไคดินห 
และละลายทรัพยที่ตลาดดองบา นั่งหลบแดดละเลียดเบียรออนๆ ของเวียดนาม และ

รอกาแฟหยดเวียดนามที่ตองใชน้ำรอนเทผานกาแฟบดใหติ๋งๆ กวาจะไดซดสักแกว 

 ไฮไลทคือการลงเรือลองแมน้ำหอมยามราตรี ฟงเสียงดนตรีกาเว เสียงเพลง
ญวนซึ้งๆ จากนักรองสาวในชุดอาวหญาย เพลงพระราชนิพนธจากดนตรีพื้นเมือง 

และเพลงลอยกระทง พรอมลอยกระทงที่ทางเรือเตรียมไวใหสะเดาะเคราะห ไมใหหลงทางชีวิต เหมือนกระทงหลงทาง 

ตามเบียด (ลากอน) เว ดานัง ฮอยอัน ฉันรักเธอ 

 ขอคิดในการเดินทาง พ.ศ.นี้  
 - ยุค AEC ไมตองแลกเงินดองเวียดนาม (ชวงไป 650 : 1 บาทไทย) เพราะที่ไหนๆ กอรับเงินไทย 

 - จำคำวา เบิด เบิด เพื่อตอราคา แตอยาเสียคาโง ไดราคาตามท่ีตองการ แตของไมชาย 

 - กุงมังกร นาจะเปนมังกือ ตัวโตเสียปลาว ใจนิดเดียว (เนื้อมังกรนะ) 

 - ฝกสุโคยกะอาหารแปลกๆ ไมแซบแบบที่คิด แตกอตองอดทน ดีกวาทนอด... 
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à§Ô¹ÍÍÁ àÈÉÊμÒ§¤ � à§Ô¹à¿‡Íà§Ô¹ÍÍÁ àÈÉÊμÒ§¤� à§Ô¹à¿‡Í  
  “ “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่างให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่างให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ 

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง  อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง  อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน ” ”  

 กลอนบทนี้หลายคนคงเคยไดยินหรือเคยหัดทองเมื่อตอนสมัยเด็ก ๆ และก็ยังสามารถนำมาใชไดจนถึงทุกวันนี้ใน

เรื่องการออมเงิน สมาชิกเช่ือหรือไมวาเหรียญสลึงชวยลดตัวเลขเงินเฟอได บางคนอาจจะงงวาเงินเฟอมันเกี่ยวอะไรกับ

เหรียญสลึง และถาใชแลวมันจะลดเงินเฟอไดจริงหรือไม 

 หลายคนอาจจะเคยบนวา รานขายขาวทำไมเขาถึงตองขึ้นราคากับขาวทีละบาท สองบาท นาจะข้ึนไปเลย 

ทีละหาบาท หรือราคาสินคาในหางทำไมจึงมีเศษสตางค จะไดไมตองมีเงินทอนกลับมาเปนเศษเหรียญ จะไดไมตองเก็บ

ใหเกะกะกระเปา ซึ่งเราอาจจะรูสึกวาการท่ีรานคาขึ้นราคาแคบาท สองบาทมันอาจจะดูนอย แตถารวม ๆ กัน วันละ

สองบาท สามมื้อ หาวัน มันเปนเงินสามสิบแลว สำหรับคนที่ไดคาแรงนอย ๆ มันก็เปนเงินที่คอนขางมาก สำหรับเขา

แลวเหมือนกัน อยางนอยก็พอที่จะซื้อขาวไดเพิ่มอีกหนึ่งจานเลยทีเดียว 

 กอนอื่นเรามารูจักภาวะเงินเฟอเปนอยางไร “เงินเฟอ” หมายถึง การที่ระดับราคาของสินคาหรือบริการในชวง

ระยะเวลาหน่ึงสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งมีผลใหคาของเงินที่เรามีอยูนั้นมีคาลดลง ยกตัวอยางเชน จากท่ีเราเคยเติมน้ำมัน

ลิตรละ 25 บาท แตในปจจุบันเราตองเติมน้ำมันท่ีราคาลิตรละ 30 บาท ดังนั้นเราตองใชเงินจำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะซื้อ

สินคาหรือบริการในปริมาณที่เทาเดิม หรือจายเงินเทาเดิมแตไดรับสินคานอยลง 

 สาเหตุของเงินเฟอมีดวยกัน 2 สาเหตุหลัก ๆ ก็คือ Cist –push inflation หรือการที่ตนทุนการผลิตของสินคา

สูงขึ้น ทำใหผูผลิตตองปรับราคาสินคาใหสูงขึ้น และ Demand – pull inflation หรือการที่เกิดความตองการสินคาและ

บริการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และสินคามีอยูในตลาด ไมเพียงพอยอมจะทำใหราคาสินคาปรับสูงขึ้นไดเชนกัน การคำนวณ

เงินเฟอน้ัน ทำไดโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินคา ซึ่งมีชื่อเรียกวา ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer 

Price Index / CPI) โดยอัตราเงินเฟอก็จะคำนวณมาจากการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคในตาละชวงเวลานั้นเอง 

 แตไมใชวาเกิดเงินเฟอแลวจะแยไปหมด เพราะการท่ีเกิดภาวะเงินเฟออยางออน จะถือวาเปนการกระตุน

เศรษฐกิจ เพราะเม่ือราคาสินคาเพ่ิมสูงขึ้น หรือการท่ีผูบริโภคมีความตองการซ้ือสินคามากข้ึน ก็จะเปนการกระตุนใหผู

ผลิตมีการลงทุนขยายการผลิต จะทำใหเกิดจากการจางงาน และสุดทายเศรษฐกิจของประเทศจะเกิดการขยายตัว แตถา

เงินเฟอเพ่ิมขึ้นมากๆ จะทำใหผูบริโภคเกิดความไมมั่นใจที่จะซื้อสินคา เนื่องจากสินคามีราคาสูง เงินที่มีอยูซื้อสินคาได

นอยลง ผูผลิตขายสินคาไดนอยลง ก็จะลดการผลิตและสงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมเกิดความถดถอยลง 

 ไมนาเช่ือนะครับวา เศษสตางคจะชวยลดเงินเฟอได จากตัวอยางท่ียกไวขางตน การท่ีผูผลิตหรือพอคาแมคา 

ขึ้นราคาสินคากันคร้ังละหาบาท สิบบาท ก็จะทำใหเงินเฟอเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว กวาการท่ีขึ้นราคาสินคาคร้ังละบาท 

สองบาท ซึ่งนอกจากจะชวยใหอัตราเงินเฟอไมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแลวยังทำใหเราจายเงินนอยลงดวย และขอฝากไวอีก

วา “ออมหน่ึงสวน ใชสามสวน” จะไดมีเงินเก็บไวใชยามฉุกเฉินในชวงที่เราเผชิญกับภาวะเงินเฟอ น้ำมันแพง สินคา

อุปโภคบริโภคแพงข้ึนนะครบ 

ที่มา : www.bblam.co.th และวารสารสหกรณปาไม 



เรื่องที่ขาราชการประจำและขาราชการบำนาญควรรู 
และเตรียมการกอนถึงแกกรรม 

¡Ã³Õ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁ 
ÃÑ§ÉÕ ÂÑ§¾Ð¡ÙÅ (ÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³ �) 

1. ทายาทผูมีสิทธิ์ไดรับบำเหน็จตกทอด 
  1. บุตรชอบดวยกฎหมาย 

   - บุตรที่บิดามารดาไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย 

   - บุตรที่เกิดจากหญิงที่มิไดสมรสกับชาย ใหถือวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น 

   - บุตรที่บิดาไดจดทะเบียนรับรองเปนบุตร 

   - บุตรซึ่งไดมีคำพิพากษาของศาลวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเปน 

    บุตรกอนหรือภายในหน่ึงปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูถึงความตายของบิดา 

      - บุตรบุญธรรม 

  2. สามี หรือภริยา ที่ชอบดวยกฎหมาย 

  3. บิดาหรือมารดา บิดาตองเปนบิดาที่ชอบดวยกฎหมาย มารดาเปนมารดา ที่ชอบดวยกฎหมาย 

2. การคำนวณบำเหน็จตกทอด 
  - กรณีขาราชการประจำตาย เอาเงินเดือนสุดทาย + เวลาราชการ 

  - กรณีผูรับบำนาญตาย เอาบำนาญ ช.ค.บ. ถามี x 30 เทา – บำเหน็จดำรงชีพที่ไดรับไปแลว เมื่อตอนเกษียณ  

   จำนวน 200,000 บาท ที่เหลือจึงเปนเงินบำเหน็จตกทอดท่ีทายาทจะไดรับ 

3. ทายาทมีสิทธิ์ไดรับบำเหน็จตกทอดตามเกณฑ ดังน้ี 
  3.1 บุตรไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไป ใหไดรับตามสวน 

  3.2 สามีหรือภรรยา ใหไดรับหน่ึงสวน 

  3.3 บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวนตามกฎหมาย 

    กรณีไมมีทายาทตามขอ 1 – 3 ตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญใหจายแกผูซึ่งผูตายแสดงเจตนาไว หรือบุคคลนั้นได

ตายไปกอนเกิดสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอด ใหสิทธิบำเหน็จตกทอดน้ันเปนอันยุติ 

4. เงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการประจำตาย หรือผูรับบำนาญตายจะได เงินชวยคาทำศพ 3 เดือน การคำนวณเงินชวย

พิเศษมีดังนี้ 

  - กรณีขาราชการประจำ = เงินเดือนเดือนสุดทาย + เงินเพิ่มพิเศษ (ถามี) x 3 เทา 

  - กรณีผูรับบำนาญตาย = บำนาญ + ช.ค.บ. (ถามี) x 3 เทา 

  การย่ืนเร่ืองขอรับเงินชวยพิเศษใหกระทำภายใน 1 ป นับแตวันท่ีขาราชการประจำหรือผูรับบำนาญตาย ตอสวน

ราชการผูเบิก 

5. เงินบำเหน็จดำรงชีพ ไดรับเงิน 15 เทาของบำนาญ แตไมเกิน 200,000 บาท ไดรับภายในเดือนตุลาคมหลังเกษียณ 

และเม่ืออายุครบ 65 ป ใหมีสิทธิ์ขอรับไดอีกไมเกิน 400,000 บาท (รวมกับที่รับไปแลว) 

6. สิทธิประโยชนที่ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่จะไดรับ ใหติดตอสอบถามไดที่สำนักงานคณะ

กรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

19 วารสารสหกรณออมทรัพย 
ครูกรมสามัญศึกษา 



ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
 สินทรัพย   7,790,730.42  บาท (เงินฝากสหกรณ 7,710,840.42 บาท) 

 หนี้สิน     2,567,360.00  บาท (เงินสงเคราะหลวงหนาและคางจาย) 

  ทุนสะสม   5,223,370.42  บาท 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด  

                กอตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2544 มีกรรมการมาแลว 7 คณะ 

                ปจจุบัน (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557) มีสมาชิกทั้งสิ้น 11,519 คน ถึงแกกรรม ทั้งหมด 882 คน 

 เงินสงเคราะหศพ สมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 20 บาท (เร่ิม พ.ค.53) ตั้งแต ป 2544 – กรกฎาคม 2558   

  สมาชิก 1 คน จายเงินสงเคราะหฯศพชวยเหลือทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตมาแลว เปนเงินท้ังสิ้น  

  13,450 บาท (437/10+ 454/20) ทายาทไดรับเงินสงเคราะห(สุทธิ) ประมาณ 221,160 บาท 

ผลการดผลกผลการ
สินทสินทท

หนี้สิหนี้สิสิ

เรื่องนารู.... เรื่องนารู.... 
¨Ò¡ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ï (Ê.Í.Ê.) 
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¢‹ÒÇ´Õ..!! เปดรับสมัครสมาชิกเปนกรณีพิเศษ 

เปนวาระพิเศษ เปนวาระพิเศษ 

หลักเกณฑเงื่อนไขการรับสมัครตามท่ีสมาคมฯกำหนดและประกาศใหทราบ 
อายุ 45 ป ขึ้นไป ถึงอายุ 50 ป บริบูรณ บริจาคเงินเขาสมาคม จำนวน    6,000 บาท 

อายุ 50 ป ขึ้นไป ถึงอายุ 55 ป บริบูรณ  บริจาคเงินเขาสมาคม จำนวน    8,000 บาท 
อายุ 55 ป ขึ้นไป ถึงอายุ 60 ป บริบูรณ  บริจาคเงินเขาสมาคม จำนวน 10,000 บาท 

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จำกัด จะเปดรับสมาชิกในโอกาสพิเศษที่
ป 2558 เราไดกาวเขาสูประชาคมอาเชียน AC : Asean Community โดยจะเปดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 45 ป 
บริบูรณ แตไมเกิน 60 ปบริบูรณ 


