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	 นักจิตวิทยาเชื่อว่า		การคิดเชิงบวก (Positive thinking)		เป็นการช่วยให้มนุษย์

มีพลังในการกระทำในสิ่งที่คาดหวังให้บรรลุความสำเร็จได้	 	 ทั้งนี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่คนเกิดความ

คดิเชงิบวกจะมคีวามสขุ		สภาวะจติจะสงบและจะเกดิปญัญา		คนจะมองเหน็สิง่ทีเ่ปน็ปญัหารอบขา้ง		

ว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลอีกต่อไป		จะมีความสามารถในการกำหนดมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญใน		

การแกป้ญัหาทีก่วา้งขึน้กวา่เดมิ		รวมทัง้แรงบนัดาลใจทีจ่ะสรา้งสรรคส์ิง่ตา่งๆ	จะผดุขึน้มาในความคดิ		

เหมอืนจกิซอวท์ีไ่ดร้บัการปะตดิปะตอ่อยา่งสมบรูณ	์	วถิทีางแหง่การแกป้ญัหาหรอืการดำเนนิชวีติ		

จะมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น	 	 จะมองเห็นกระบวนการ	 (Process)		

และระบบ	(System)		ขององคป์ระกอบและปจัจยัตา่งๆ	ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่สิง่ทีจ่ะตอ้งแกป้ญัหา		

ที่มีความเป็นไปได้	 (Possibility)	 มากขึ้น	 	 พลังจากการคิดเชิงบวกจะทำให้คนรักตัวเองมี

สัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต	 (Life	 instinct)	 	ยอมรับความเป็นจริง	 	และสิ่งที่เกิดขึ้น

กับตัวเองได้ในลักษณะของการสามารถสร้างสมดุล	 (Balance)	 ในชีวิต	 	 โดยจะ

ชว่ยใหส้ามารถจดัลำดบัสิง่สำคญัทีจ่ะตอ้งจดัการหรอืละเวน้		เขา้สูก่ารยดึหลกั		

สายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธองค์		

หลักอันนี้แหละประเสริฐยิ่งนักต่อการดำรงอยู่

อย่างคนท่ีมีคุณค่า		คนท่ีคิดเชิงบวกจะสามารถ

เผชิญปัญหาได้ด้วยความอดกลั้น	 	 จะมีความ

เพยีรพยายามเหมอืนพระมหาชนกในบทพระราช		

นิพนธ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		จะ

มีสุขสงบในจิตใจ	 	 เมื่อจิตสงบสภาวะทางกายก็จะ

ตอบสนองเชิงบวก		ระบบต่างๆ	ในร่างกายจะทำงาน

อย่างมีคุณภาพ	 	 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นข้อดีของ

การคิดเชิงบวก 

สงกรานต์
วันส่งเสริมความคิดเชิงบวกทั้งครอบครัว

รศ.ดร. เอื้อมพร  เธียรหิรัญ
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	 มาดูตัวอย่างของคนที่คิดเชิงบวกแล้วประสบความ
สำเรจ็ระดบัโลกดบูา้ง	 	 ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่ง	 คณุมตัสซึติะ		
ที่บริหารญี่ปุ่นจนมั่งคั่งระดับโลก	 	 ว่าเขาคิดเชิงบวกแล้ว
ประสบความสำเร็จอย่างไร		ตอนแรกเม่ือท่านเกิดสมัยสงคราม
วิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้า	 	 ท่านป่วยเป็นวัณโรค		
ซึ่งขณะนั้นยังไม่มียารักษา	 	 คนป่วยส่วนใหญ่ต้องเสียชีวิต		
แต่สำหรับคุณมัตสึซิตะท่านบอกว่าดีที่รู้ว่าป่วยจะได้ระวัง
และดูแลตัวเอง		จากความคิดเชิงบวกทำให้ท่านดูแลสุขภาพ
อย่างดีจึงมีอายุยืนยาว	 	 หลังสงครามท่านคิดเชิงบวกเพื่อ
อยากอำนวยความสะดวกให้แม่บ้านและคนญี่ปุ่นมีชีวิตที่
สะดวกสบายย่ิงข้ึน		จึงออกแบบผลิตหม้อหุงข้าวไฟฟ้า		โทรทัศน์
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	มากมาย		ทำให้ญ่ีปุ่นสามารถพัฒนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก้าวหน้าข้ึนระดับโลก		คนญ่ีปุ่นเผชิญ
ปัญหาภัยธรรมชาติมากมาย		ท้ังแผ่นดินไหว		ภูเขาไฟระเบิด	
และพายถุลม่		คนญีปุ่น่จะคดิวา่ดจีะไดอ้ดทนและการมพีืน้ที	่	
จำกัดจะได้ปรับตัวโดยการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
เป้าหมายต่างๆ	 ที่มีโอกาสด้านการลงทุนและการเพิ่มส่วน
แบ่งทางการตลาดสูงกว่า		โดยไม่ต้องผลิตในประเทศ		เพื่อ
สร้างความได้เปรียบด้านค่าแรงและระบบโลจิสติกส์		ทำให้
ญี่ปุ่นมีฐานการลงทุนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย	
	
	 ที่นี้ก็ถึงเรื่อง	วันสงกรานต์ : วันส่งเสริมความคิด
เชิงบวกทั้งครอบครัว	ซะที	 	ประเพณีนี้งดงามคู่กับคนไทย
มานาน	 	 ท่านลองคิดดูในวันสงกรานต์มีวันครอบครัว	 	 มี	

วันผู้สูงอายุ	 	วันหยุดที่ยาวนาน		ทุกคนมุ่งหน้ากลับไปหา
ครอบครวัหลงัจากดิน้รนตอ่สู	้	และแยกยา้ยไปทำงานคนละทศิ		
คนละทาง		แต่ทุกคนมุ่งหน้ากลับบ้าน		เพื่อไปกราบพ่อแม่		
ญาตผิูใ้หญด่ว้ยความเคารพและคดิถงึ		มขีองฝาก		มขีนันำ้และ		
มาลยัดอกไมท้ีร่ดนำ้ดำหวัขอพรจากทา่น		พรนีป้ระเสรฐินกั		
คนเป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่จะตั้งตารอคอยเมื่อลูกหลานมาหา		
จะอธษิฐานจติและใหก้ำลงัใจใหล้กูหลานแขง็แกรง่		มคีวามสขุ		
และประสบความสำเรจ็		เทา่กบัเตมิพลงัใหช้วีติของลกูหลาน
สดชื่นและก้าวต่อไป	 	 ซึ่งลูกหลานจะได้พลังจากพรที่เป็น	
การคดิเชงิบวกของทา่น		ฝา่ยพอ่แมแ่ละญาตผิูใ้หญท่ีร่อคอย		
ก็เพิ่มความคิดเชิงบวกมากขึ้นจากความปิติที่ลูกหลานมา
เยี่ยมเยียนคนที่เหนื่อยล้าและรอคอยจะมีกำลังใจที่จะอยู่
ต่อและรอคอยดูความสำเร็จของลูกหลานต่อไป	 	 หลายท่าน		
ปรารภว่า	 	“เราต้องอย่าหยุดหายใจนะ  ต้องหายใจกันต่อ
เพื่อรอวันนี้”	 	 ในบรรดาลูกหลานได้กลับบ้านไปเยี่ยมเยียน
เพือ่นฝงู		จะมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร		ถามไถส่ารทกุข	์	
สุกดิบ	 	 ไปทำบุญที่วัดร่วมกัน	 	 ไปเล่นสาดน้ำและประแป้ง		
ซึง่เปน็การสรา้งความสมัพนัธก์นัอยา่งไมม่ชีนชัน้	 	สภาวะจติ		
จะถูกปลดปล่อยจากความเครียด	 	 ต่างฝ่ายต่างให้กำลังใจ
ซึง่กนัและกนั		ความคดิเชงิบวกของแตล่ะคนจะถกูเกาะกลุม่		
และกระจายเสมือนการจุดระเบิด		แล้วแบ่งปันหรือร่วมกัน
สร้างพลังการคิดเชิงบวก	 (Share	 positive	 thinking)	 ใน
ความรกัและปรารถนาดตีอ่กนั	 	 ความรกัจากความคดิเชงิบวก		
ที่มนุษย์รับรู้ได้ว่าเขาได้รับและถูกรักแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็มี
คุณค่ามหาศาล	 	 พลังแห่งรักจากความคิดเชิงบวกนี้จะเป็น
ตัวขับเคลื่อน	 (Driven)	 ให้แต่ละคนในครอบครัวมีวิถีของ
การกา้วไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ในอนาคต	 	 เปน็ที	่	
น่าสังเกตว่ากิจกรรมทุกประเภทเป็นการร่วมมือ	(Cooperation)
เหมือนกับกิจกรรมสหกรณ์	 	 มากกว่ากิจกรรมการแข่งขัน		
(Competition)		สงกรานตท์ีจ่ะเปน็วนัสง่เสรมิความคดิเชงิบวก		
ทั้งครอบครัว	 	จะต้องมีความคิดดีๆ	 	การกระทำดีๆ	 	และ
ร่วมกันรักษาประเพณีดีๆ		ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในครอบครัว
และสังคม		เพ่ือประเทศชาติ		องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ		ท่ีเปรียบเสมือน
พ่อกับแม่ในครอบครัวของคนทั้งชาติ	 	 และทั้งสองพระองค์
ได้คิดเชิงบวกต่อลูกๆ	 	ทำให้คนไทยและสมาชิก	สอ.ศธ.	มี
กำลงัใจและมคีวามคดิเชงิบวกทีจ่ะสรา้งสรรคส์ิง่ดงีามตลอดไป		
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความหวัง	
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	 นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จำกัด  เข้ารับประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” 
รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๖ 
จาก  ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์  องคมนตรี 
มบีคุคลเขา้รบัประทานรางวลัในครัง้นีจ้ำนวน  ๑๗๓  คน  
จากท่ัวประเทศ  ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 
	 นายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง	 	 ผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จำกัด		กล่าวว่า	
รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการ
ตัดสินได้เล็งเห็นผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก	
ชุมชน	 และสังคม	 	 ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 	 แน่นอนว่า
เป้าประสงค์ของผู้ประกอบการย่อมอยู่ที่ผลประกอบการ	
และหน้าที่ความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์ยั่งยืน			
หากแต่ปัจจัยสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้		นั่นคือ		ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณ		ที่เราเรียกว่า		"หลัก  
ธรรมาภิบาล"  

	 รางวัลธรรมาภิบาล	 “สิงห์ทอง”	 จัดโดยสมัชชา
นกัจดัรายการขา่ววทิยโุทรทศันห์นงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย	
(สว.นท.)	 	 เพื่อเป็นการยกย่องการบริหารงาน	 	การจัดการ		
และควบคุมดูแลกิจการต่างๆ	 ที่ดี	 	 ให้เป็นไปตามครรลอง
ธรรม	 	และช่วยสร้างสรรค์ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ		มี
ประสิทธิภาพ	 	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 	 ขยันหมั่นเพียร	
ทำให้ผลดำเนินการองค์กรเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นแก่บุคคล	
และประชาชนในองค์กรน้ันๆ		อันจะทำให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง	 	 ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาล	
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป	
	 อนึ่ง	 	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ	จำกัด		ได้ดำเนินงานมาอย่างมีทิศทางที่ตรง
ตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องและมั่นคง	 	ซึ่งได้น้อมนำ
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	
และยึดหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการทำงาน		การจัดการ
บริหารที่ดี		ดังปรากฏจากรางวัลที่ได้รับ		อาทิ		ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ		ประจำปี	๒๕๕๕/๒๕๕๖
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัยอ์อมทรพัย	์ 	 มผีลการดำเนนิงาน		
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง	
ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔๖	 	ถึง	 	พ.ศ.	๒๕๕๕	 	และได้รับการจัด
ระดับมาตรฐานสหกรณ์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร		พื้นที่	๑		ประจำปี	๒๕๕๕		ระดับดีเลิศ 

............................ 
สุภกร / เรียบเรียง 

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 

รับประทานรางวัลธรรมาภิบาล

“ ส ิง ห ์ท อ ง ” 
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	 ในช่วงเทศกาลเมษาหน้าร้อนนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน	 	 เพื่อนสมาชิกที่ชอบเที่ยวขอแนะนำให้เที่ยวไทยไม่ว่า
จะเป็นภาคเหนือ		ใต้		ตะวันออก		หรือตะวันตก		เพื่อช่วยกระตุ้นการใช้เงินให้หมุนเวียนภายในประเทศ		แต่สำหรับเพื่อน
สมาชิกที่รักบ้านต้องการหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน	 	 ส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงเวลานี้ดูแล	 	 จัดตกแต่งปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่	 	 จึงขอ
แนะนำไอเดียคลายร้อนและสร้างมงคลชีวิตด้วยการปลูกต้นไม้	 	 ทั้งภายนอกบ้านบริเวณสวนโดยรอบบ้านและห้องต่างๆ	
ภายในบ้าน	 	 การปลูกต้นไม้มีวัตถุประสงค์และความต้องการที่แตกต่างกันของเพื่อนสมาชิกแต่ละท่าน	 	 โดยหลักๆ	 แล้ว
ต้องการความสวยงาม	 	 ตามด้วยความร่มรื่น	 	 และที่ขาดไม่ได้	 	 คือ	 	 เรื่องความเชื่อในพรรณไม้มงคล	 	 ซึ่งหากเลือกปลูก
พรรณไม้ที่ถูกโฉลกจะช่วยเสริมให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขหรือมีโชคลาภ	
	 พรรณไม้มงคลมีชนิดหรือประเภทให้เลือกปลูกที่หลากหลาย	
	
 ไม้มงคลประจำบ้าน
	 เชื่อกันว่าหากปลูกพรรณไม้นี้ไว้บริเวณบ้านจะเป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้าน	 	 เช่น	 	 ขนุน	 	 เฟื่องฟ้า	 	 โป๊ยเซียน		
วาสนา		เสน่ห์จันทร์ขาว		พุด		เป็นต้น	
	
 ไม้มงคลประจำทิศ
	 เปน็อกีหลกัในการเลอืกปลกูพรรณไม	้	โดยพจิารณาจากทศิในการเลอืกพรรณไมท้ีจ่ะปลกู		เพือ่ชว่ยเสรมิมงคลยิง่ขึน้	
	 พรรณไม้ประจำทิศเหนือ		เช่น		หมากเขียว		หมากแดง		บอนสี		โกสน		ไผ่		เป็นต้น	
	 พรรณไม้ประจำทิศใต้	 	 เช่น	 	 พุทธรักษา	 	 กุหลาบ	 	 เข็ม	 	 ใบเงินใบทอง	 	 เงินไหลมา	 	 หมากแดง	 	 พวงแสด		
พวงชมพู		เล็บมือนาง		เป็นต้น	
	 พรรณไม้ประจำทิศตะวันออก		เช่น		หมากผู้หมากเมีย		บอนสี		เงินไหลมา		สนฉัตร		ไผ่		ปาล์มขวด		สาวน้อย-
ปะแป้ง		เป็นต้น	
	 พรรณไม้ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 	เช่น		ว่านหางจระเข้		สนฉัตร		ปาล์มขวด		สร้อยอินทนิล		สาวน้อย-
ปะแป้ง		เป็นต้น	
	 พรรณไม้ประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้		เช่น		บังทอง		อัญชัน		สารภี		สร้อยอินทนิล		ชวนชม		ผกากรอง		ใบเงิน		
ใบทอง		เป็นต้น	
	 พรรณไม้ประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ		เช่น		โมก		เฟิร์น		พู่ระหง		มะลิ		แก้ว		หมากเขียว		หมากนวล		เป็นต้น	
	 พรรณไมป้ระจำทศิตะวนัตกเฉยีงใต	้	เชน่		กหุลาบ		มะล	ิ	โมก		ชวนชม		เลบ็มอืแดง		ใบเงนิ		ใบทอง		หมากนวล		
พุทธ		เข็ม		แก้ว		เป็นต้น	

ยศพล  เวณุโกเศศ 

ต้นไม้
คลายร้อน
สร้างมงคลชีวิต

4

ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๕๖ 



	
 ไม้มงคลประจำวันเกิด
	 วันอาทิตย์		ได้แก่		โกสน		กุหลาบ		เข็ม		คริสต์มาส		จำปา		ชบา		พุทธรักษา		หมากแดง		เฟื่องฟ้า	
	 วันจันทร์		ได้แก่		แก้ว		กระถิน		จำปี		มะลิ		พุดซ้อน		พิกุล		พลูด่าง		มะละกอ		มะม่วง		มะยม		ฝรั่ง		บัวบก		
ราตรี		เสน่ห์จันทร์ขาว	
	 วันอังคาร		ได้แก่		กุหลาบ		บานไม่รู้โรย		ชวนชม		ใบเงิน		ใบทอง		โกสน		ชบา		ไฮเดรนเยีย		พวงชมพู	
	 วันพุธ		ได้แก่		ขนุน		คูน		เงินไหลมา		มะยม		มะละกอ		พลูด่าง		วาสนา		บอนสี		ว่านหางจระเข้		ไผ่		สนฉัตร	
	 วันพฤหัสบดี		ได้แก่		การเวก		จำปา		จำปี		พุดซ้อน		ราตรี		บานชื่น		พุทธรักษา		มะลิซ้อน		มะละกอ	
	 วันศุกร์		ได้แก่		พู่ระหง		โกสน		กุหลาบ		แก้ว		สร้อยอินทนิล		บัว		มะลิ		พุดซ้อน		ผกากรอง		เข็ม		อัญชัน	
	 วันเสาร์		ได้แก่		ฝรั่ง		มะละกอ		มะม่วง		ชมพู่		หมากเขียว		เฟื่องฟ้า		วาสนา		มะลิซ้อน		อัญชัน		จำปา		จำปี	
	
	 การตกแต่งต้นไม้ภายในบ้าน		มีได้หลายแบบตั้งแต่การนำดอกไม้สีสวยจัดลงแจกัน		แต่
ก็จะอยู่ได้ไม่นานก็จะโรยรา	 	 แต่คราวนี้อยากชวนให้นำมาปลูกกันในบ้านเลยครับ	 	 โดยการจัด
ต้นไม้	 	ขนาด	 	และความสูงที่เหมาะสมกับจุดที่เราจะตั้งวาง	 	และเลือกหากระถางสวยๆ	มาจัด
วางตามมุมบ้านเพื่อลบเหลี่ยม		ลบมุมต่างๆ		และทำให้บ้านที่เคยแห้งสดชื่น		ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมา	

	 สำหรับจุดในการตั้งกระถาง	 	 ขอให้เลือกจุดที่ชอบ	 	 และเป็นจุดที่
เหมาะสม		เช่น		ห้องน้ำเหมาะกับต้นไม้ในกระถางเล็กๆ		เช่น		เฟิร์น		พลู
ด่าง		หรือพืชในกลุ่มปาล์ม		นอกจากน้ำในกระถางแล้ว		ยังมีไอน้ำเย็นๆ	ที่
ระเหยมาให้ต้นไม้ได้ดูดซับด้วย	 	 ห้องครัวเหมาะกับต้นไม้ประเภทสมุนไพร		
เช่น		โหระพา	กระเพรา		ตะไคร้		หรือพริก		ได้ทั้งความชุ่มชื่น		ความหอม		
และยังนำมาใช้ปรงุอาหารไดอ้กีดว้ย	 	 และสิง่ทีจ่ำเปน็ตอ้งคำนงึถงึคอืในเรือ่งของการมแีสงแดดสอ่งถงึ		
เพราะตน้ไมส้ว่นใหญ	่	ต้องการแดด		ต้องการอากาศหายใจ		ควรศึกษาก่อนว่าพันธุ์ไหนต้องการแดด
จัด	 	 พันธุ์ไหนโดนแดดแรงๆ	 ไม่ได้	 	 ต้นไม้บางประเภทสามารถนำเข้ามาอยู่ในบ้านได้นานประมาณ
ครึ่งเดือน		แล้วค่อยยกออกไปนอกบ้านเพื่อให้รับแสงแดดสักครั้ง	

	
	 ปลูกต้นไม้แต่งบ้านให้สวยแล้วก็อย่าลืมดูแลทั้ง
เรื่องดิน	 	 หรือวัสดุปลูกที่ต้องเลือกให้เหมาะกับไม้กระถาง
ในบ้าน	 	 การรดน้ำ	 	 ถ้าอากาศร้อนมากก็รดน้ำบ่อยหน่อย		
แต่ถ้าชื้นอยู่แล้วก็เว้นช่วงบ้างก็ได้		ทดสอบความชุ่มชื้นของ
ดิน		โดยการจุ่มนิ้วลงดินลึกประมาณ	๒-๓	ซม.		ถ้ารู้สึกว่า
ดินแห้งก็แสดงว่าถึงเวลารดน้ำต้นไม้แล้ว	 	สุดท้ายให้สังเกต
การเติบโตของต้นไม้ด้วย	 	 หากต้นไม้มีขนาดใหญ่โตคับ
กระถางก็จะไม่สวยงามและไม่เหมาะ	 	 หมายความว่าถึง
เวลาที่ต้องเปลี่ยนขนาดกระถาง	 	 หรือย้ายไปปลูกลงสวน
นอกบ้านแทน	 	 แล้วก็หาเวลาว่างไปเลือกพรรณไม้ใหม่มา
แทน	 	 แค่นี้ก็จะมีบ้านที่สวยงามทั้งภายนอกและภายใน		
คลายร้อน		พร้อมสร้างมงคลชีวิตให้กับครอบครัวได้ทั้งกาย
และใจครับ	

เรียบเรียงจาก PS Magazine 
ปีที่ ๓  ฉบับวันที่ ๒๘  ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๕๒ 
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	 ๑.	 สมรรถภาพการทำงานของตับไตลดตามอายุ		

ยาที่รับประทานส่วนมากจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ตับ		

เมื่อการทำงานของตับลดลงจึงทำให้ระดับยาบางชนิด

ในเลือดสูงจนอาจเกิดอันตราย	 	 ส่วนการทำงานของไต

ลดลงทำให้การขจัดยาส่วนใหญ่ผ่านทางไตลดลง		ร่างกาย

จึงมีโอกาสสะสมยาสูงขึ้นจนเกิดพิษได้	

	 ๒.	 ผู้สูงอายุมักไวต่อยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบส่วน		

กลาง		ระบบการทำงานของหลอดเลือดและหัวใจ		โอกาส

เกิดผลข้างเคียงของยาจึงเพิ่มขึ้น	 	 เช่น	 	 เกิดท้องผูก		

การคั่งของปัสสาวะ	

	 ๓.	 การลดระดบัอลับมูนิ		ซึง่เปน็โปรตนีชนดิหนึง่		

ท่ีมีในเลือด		เม่ือโปรตีนน้อยโอกาสท่ียาบางส่วนจับโปรตีน

จึงลดลง	 	 การขับถ่ายออกทางไตก็ลดลง	 	 ทำให้มียาใน

รูปอิสระสูงขึ้น		การออกฤทธิ์ของยาก็เพิ่มขึ้น	

	 ๔.	 โอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาสูงขึ้น	 	ซึ่งอาจ

เกิดเนื่องจากการจับโปรตีนของยา	 	 การกำจัดยาออก

จากร่างกาย		และความไวต่อยาของผู้สูงอายุเป็นต้น	

ยากับผู้สูงอายุ
เรื่องของหยูกยา

 ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพ  
มีอาการเจ็บป่วยมากกว่าวัยหนุ่ม
สาว  การใช้ยาต้องใช้หลายขนาน
และใช้เวลานาน  ซ่ึงมีผลให้เกิดพิษ
ของยา  อาการไม่พึงประสงค์  
ปฏิกิริยาระหว่างยา  ท้ังน้ีเน่ืองจาก
มีการเปล่ียนแปลงการตอบสนอง
ต่อยา  ดังนี้ 

พยงค์  สีเหลือง
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 ดังนั้น  การใช้ยาในผู้สูงอายุจึงต้องเพิ่มความ

ระมดัระวงั  โดยยดึหลกัปฏบิตัใินการใชย้าทัว่ไป  ดงันี ้

	 ๑.	 ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อข้อบ่งใช้	 	 วิธีใช้

แจ้งไว้บนฉลากยา		หรือใบแทรกในกล่องยา	

	 ๒.	 รบัประทานยาใหค้รบถว้นจำนวนตามทีร่ะบไุว	้	

ถึงแม้อาการจะดีขึ้นบ้างแล้ว	

	 ๓.	 เมือ่มอีาการขา้งเคยีง		หรอือาการไมพ่งึประสงค	์	

รีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที	

	 ๔.	 อยา่ยมืยาจากผูอ้ืน่ซึง่มอีาการปว่ยคลา้ยคลงึกนั		

หรือไม่ให้ยาแก่ผู้อื่นเช่นกัน	

	 ๕.	 จงปฏิบัติตามเมื่อรับประทานยาบางอย่างซึ่ง

ระบุว่าไม่ควรขับรถยนต์หรือใช้เครื่องกล	

	 ๖.	 ยาที่เหลือจากการใช้ควรทิ้ง	 	 และไม่ควรนำ

มาใช้อีก	

	 ๗.	 การเก็บยา		ควรมีตู้มิดชิด		ห่างมือเด็ก		และ

แสงแดดส่องไม่ถึง	 	 ไม่เก็บในที่ร้อน	ที่ชื้น	 	 ยาต้องแยก

เก็บเป็นพวกๆ	 	 คือ	 	 ยารับประทานปิดฉลากสีน้ำเงิน		

ยาภายนอกปิดฉลากแดง		ทุกฉลากต้องชัดเจนไม่เลอะเลือน

	

 นอกจากนี้ผู้สูงอายุต้องเพิ่มความระมัดระวัง  

ใช้ยาให้ถูกต้อง  คือ 

	 ๑. ใช้ยาให้ถูกขนาน		หรือถูกกับโรค	

	 ๒. ใช้ยาให้ถูกกับบุคคล		หรือใช้ยาให้ถูกกับวัย	

	 ๓. ใช้ยาให้ถูกเวลา	 	 เช่น	 	ก่อนหรือหลังอาหาร		

ทั้งนี้เพราะผลของยาจะต่างกัน	

	 ๔. ใช้ให้ถูกวิธี		เช่น		รับประทาน		เหน็บ		หรือ

ป้ายยา		เป็นต้น	

	 ๕. ใช้ยาให้ถูกขนาด	 	 ต้องพอเหมาะตามแพทย์

หรือเภสัชกรสั่ง	

	

 ข้อพึงระวังและข้อควรทราบ  สำหรับยาบาง

รายการ  ซ่ึงผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้แล้วอาจเกิดปัญหา 

เช่น 

	 ๑. ยาระงับประสาทและยานอนหลับ	 	 ผลและ

ระยะเวลาออกฤทธิ์ของยาในผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น	 	 อาจมี

อาการข้างเคียง		เช่น		กระวนกระวาย		ความคิดสับสน		

เดนิโซเซ	 	รบัประทานยานีแ้ลว้หา้มดืม่เหลา้หรอืเครือ่งดืม่		

ที่มีแอลกอฮอล์เจือปน		เพราะจะไปเพิ่มฤทธิ์ยา		การใช้

ควรใชข้นาดนอ้ยๆ		และเปน็ยาทีอ่อกฤทธิส์ัน้		ยาพวกนี	้	

ทำให้ง่วง	 	 จึงต้องระวังเรื่องขับรถหรือการทำงานด้วย

เครื่องจักร	

	 ๒. ยาลดน้ำตาลในเลือด		ทำให้ระดับน้ำตาลลด

ลงกวา่ปกตแิละมผีลอยูน่าน		มอีาการเปน็ลมใจสัน่		รูส้กึ		

หวิหรอืเหงือ่แตก		ใชย้านีแ้ลว้หา้มดืม่เหลา้หรอืเครือ่งดืม่		

ที่มีแอลกอฮอล์เจือปนเพราะจะเสริมฤทธิ์กัน	

	 ๓. ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์	 	 เช่น		

แอสไพริน		อินโดเมธาซิน		ฟินิลบิวตาโซน		ทำให้ระดับ

ยาในเลือดสูง		มีอาการข้างเคียง		เช่น		ปวดศีรษะ		ซึม	

มกีารคัง่ของของเหลวในรา่งกาย	 	ทำใหห้วัใจลม้เหลวได	้	

ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารทันที	 	 มิฉะนั้นจะเกิด

การระคายเคืองที่กระเพาะอาหาร	

	 ๔. ยาขับปัสสาวะ	 	 เช่น	 	 ไธอะไซด์	 	 ทำให้เกิด

การขับน้ำ	 	 ขับเกลือโปแตสเซี่ยม	 	 ความดันโลหิตต่ำ		

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่	 	และมีอาการคั่งของปัสสาวะ		ควร

รับประทานยาพร้อมอาหารแล้วตามด้วยผลไม้หรือน้ำ

ผลไม้ที่มีเกลือโปแตสเซี่ยมสูง	 	 เช่น	 	 ส้ม	 	 มะเขือเทศ	

แตงโม		และกล้วย		เป็นต้น	

	 ๕. ยาพวกคอรต์โิคสเตยีรอยด	์	เชน่		เพรดนโิซโลน		

เป็นยาที่เพิ่มภาวะกระดูกพรุน	 	 เนื้อกระดูกน้อยลงและ

หักง่ายโดยเฉพาะในหญิงวัยหมดประจำเดือน	 	 เมื่อใช้

ยานี้แล้วควรรับประทานผลไม้เช่นเดียวกับข้อ	๔	

 

 นอกจากยาดังกล่าว  ยังต้องระวังยาอื่นๆ  เช่น  

ยาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร  ยาโรคหัวใจ  ยาลด  

ความดันโลหิต  และยาขยายหลอดลม  เป็นต้น 

	
แหล่งข้อมูล  :  เรียบเรียงจากบทความอยู่ดี  มีสุข 
                  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
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Timeless Teaching

“Any subject can be taught effectively  to any child at any state of development”

Jerome  S.Bruner

 เมื่อผู้ เขียนได้มีโอกาสไปสอนหนังสือให้แก่

นักเรียนไทยที่โรงเรียนวันอาทิตย์  ที่วัดไทย  ณ  กรุง

วอชิงตัน ดี.ซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในช่วงท่ีเดินทาง

ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวใน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ น้ัน  นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ท่ีท้าทาย

และล้ำค่าแก่ตัวผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง  เหตุผลที่กล่าว

เช่นนี้ก็เพราะการสอนในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก

และแตกต่างไปจากการสอนหนังสือทั่วไปที่เคยปฏิบัติ

โดย...หิ่งห้อย

มากว่า  ๓๐  ปี  ในชีวิตของความเป็นครู  กล่าวคือ

การสอนนักเรียนไทยของที่นี่จะไม่มีหลักสูตร  ไม่มี

ตำราใดๆ มากำหนดว่านักเรียนควรจะต้องเรียนเรื่อง

อะไร  อย่างไร เพียงแต่พระที่สอนและคุณครูใหญ่แจ้ง

ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสมและจะเป็น

ประโยชน์สำหรับนักเรียน  นับว่าประโยคนี้เป็นคำพูด

ที่ฟังดูเหมือนง่ายแต่พอเอาเข้าจริงๆ แล้วกลับไม่ง่าย

ดังคำพูดและความคิดในตอนแรก 

	 ข้อเขียนที่สมาชิกสหกรณ์กำลังอ่านอยู่นี้
เป็นประสบการณข์อง		ผศ.อรศร ี จารไุพบลูย ์ 
สมาชิกเลขที่ ๙๖๒๔  ข้าราชการบำนาญ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 	ที่
ประทับใจต่อบริการ	 	 ของสหกรณ์ให้ได้กู้เงิน
กว่าล้านบาท	 	 เพื่อต่อยอดการศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต	 ศึกษาดูงาน	 และสอนหนังสือใน
ต่างประเทศ	

สอ.ศธ.

กับโอกาส
ดีๆ ที่มีให้ท่าน     
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 ผศ.อรศรี  จารุไพบูลย์  ลองมาคิดดูว่าเนื้อหา  

เรื่องใดที่จะเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่นักเรียน

ไทย  ในที่สุดก็เกิดความคิดในลักษณะความเข้าใจ

อย่างฉับพลัน   (insight) ขึน้มาไดว้า่นกัเรยีนเหลา่นีม้ี

วยัทีแ่ตกตา่งกนั  ความถนัดและความสนใจก็แตกต่าง

กันไป  แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือ  ความ

เป็นไทยในสายเลือด  แม้ว่าเขาจะไปใช้ชีวิตในต่าง

แดน  แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กไทย  

ลูกหลานไทย  ดังนั้นผู้เขียนจึงได้ออกแบบการเรียน

การสอนแบบบูรณาการ  (Integrated Instruction)  

นั่นคือการผสมผสานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมของคนไทย  เข้ากับความ

สามารถในการพูดและการเขียนภาษาไทย  เพื่อให้

เด็กนักเรียนเหล่านี้ เกิดความซึมซับและรับรู้ถึง

คุณลักษณะและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติของ

ตนเอง  เพื่อที่พวกเขาจะได้สำนึกอยู่เสมอว่าพวกเขา

คือคนไทย  แม้ว่าจะเติบโตอยู่ในต่างแดนก็ตาม   

 แนวคิดของนักการศึกษาชื่อดังคือ  เจอโรม 

บรูเนอร์  (Jerome S.Bruner)  ที่กล่าวไว้ว่าเนื้อหา

การเรียนในทุกวิชาสามารถจะนำมาจัดสอนให้แก่เด็ก

ในทุกๆ วัยได้  แต่ให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ

ของผู้เรียน ดังที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 

๒๕๕๑  ใช้เป็นฐานรากของการจัดทำหลักสูตร    

แกนกลางในบ้านเรา  ผู้เขียนจึงกำหนดให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ที่จะอ่าน  พูด  เขียนภาษาไทยควบคู่กันไปกับ

การเรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของไทย  ดังนั้น

ในบทเรียนของการเรียนการสอนผู้เขียนจึงได้สอน

เร่ือง  “การไหว้”  โดยผู้เขียนใช้แบบ  Psychomotor 

Domain  เริ่มต้นจากการแสดงท่าทางการไหว้แบบ

คนไทยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยให้นักเรียนได้สังเกต  

จากนัน้จงึอธบิายวา่คนไทยทกัทายกนัดว้ยเอกลกัษณน์ี ้ 

เพื่อบ่งบอกว่าเราคือคนไทย  ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลก

ที่ไม่เหมือนใคร  ซึ่งนักเรียนก็สนใจและตื่นตาตื่นใจไป

กับคำบอกเล่าของครูผู้สอนเป็นอย่างมาก  จากนั้น  

ผูเ้ขยีนกใ็หน้กัเรยีนลองปฏบิตัติาม  พบวา่นกัเรยีนทกุคน  

ต่างกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติตาม  เนื่องจากธรรมชาติ

ของเด็กเหล่านี้กล้าแสดงออกกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  

จากนั้นผู้เขียนก็ลองให้ผู้เรียนยกมือไหว้พร้อมกล่าว

คำว่า  “สวัสดีครับ/ค่ะ”  ควบคู่ไปด้วย  จากนั้นก็ให้

นักเรียนจับคู่กันและบอกกับนักเรียนต่อไปว่ากิริยาที่

เราได้ปฏิบัติกันไปนั้นเรียกว่า  “ไหว้”  ผู้เขียนได้ให้

นักเรียนปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งพร้อมพูดว่า  “สวัสดีครับ/

คะ่”  แลว้กน็ำเสนอใหน้กัเรยีนหดัเขยีนและอา่นคำวา่  

“ไหว้”  แข่งขันกันว่าใครจะทำเสร็จก่อนกัน  พบว่า

ตลอดระยะเวลา  ๓  ชั่วโมงของการเรียนการสอน

ช่างเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขมากท้ังผู้เรียนและผู้สอน  

หรือที่กล่าวกันว่าบรรยากาศของการเรียนเป็นไปใน

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสุข (Happy Learning)  

และผู้เขียนก็มาได้รับผลการประเมินการสอนแบบ

ตามสภาพจริงจากท่านที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต

ไทย  ณ  กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ท่ีมาน่ังรอรับและควบคุม

ดูแลลูกชายด้านหลังชั้นว่า  อาจารย์สอนได้น่าสนใจ

และสนุกมาก  เพราะท่านแอบกระซิบว่าปกติลูกชาย

ทั้งสองคนจะเป็นคนไม่อยู่นิ่งและไม่ค่อยมีสมาธิทำ

อะไรนานๆ แบบนี้ได้  แต่วันนี้พวกเขาตั้งใจและให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งๆ ที่อาจารย์มาสอนวันนี้

เป็นวันแรก  คำชมตามสภาพจริงนี้เองทำให้ผู้เขียน

แอบปล้ืมในใจ  และคิดว่าแนวทางการสอนท่ีวางแผนไว้

บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 

 จากประสบการณ์อันล้ำค่าที่  ผศ.อรศรี  ได้

ถ่ายทอดมานี้  ทำให้สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่   

สอ.ศธ. ให้แก่สมาชิกของเรา 

 

 

	 ขอขอบคณุ	สอ.ศธ.	ทีท่ำใหส้มาชกิมโีอกาสดีๆ 	

เช่นน้ี		จึงขอบอกกล่าวสมาชิกท่านอ่ืน		ได้ใช้บริการท่ี

เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับผู้เขียน		ขอให้โชคดีนะคะ	
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บทสัมภาษณ์ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มาเรียม  นะมิ

	 "สำหรับครูไม่รู้สึกว่าต้องอายแค่อยากจะบอกว่าคำพูดเราอาจจะไปจุดความคิดของใครหลายคนทีก่ำลงั

ตกอยูใ่นสภาพเราในอดตี	 	 เหมอืนคนจะจมนำ้	 	 ซึง่	 	 ณ	 	 วนันัน้เรากร็ูว้า่	 "สหกรณเ์ปน็ขอนไมใ้หเ้ราจบั	

แล้วก็รอจนกระทั่งเข้าฝั่ง"	 ทำให้เรามายืนอยู่บนฝั่งและก็ช่วยเหลือผู้คนได้	 สหกรณ์เป็นเสมือนกำลังใจให้

เรามชีวีติผา่นมรสมุกลางทะเลมาได"้		นีเ่ปน็สว่นหนึง่ของคำใหส้มัภาษณ	์	ผศ.ดร.มาเรยีม		นะม	ิ	ทีต่อ้งการ	

นำประสบการณ์บางช่วงบางตอนจากชีวิตจริงของตน		มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นที่อาจกำลังตกอยู่ใน

สถานการณ์ที่ลำบาก		เพื่อเป็นการให้กำลังใจให้มีแรงต่อสู้ต่อไป...	

บทสัมภาษณ์ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มาเรียม  นะมิ

    ถาม :	 ท่านเคยใช้บริการของสหกรณ์ด้านใดบ้าง?	 /	
สหกรณ์มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือท่านหรือครอบครัว
ท่านอย่างไร?	
    ตอบ :	 เริ่มวิกฤตจริงๆ	 ตอนที่จะมาเริ่มเรียนหนังสือ	
(ปริญญาโท)	 จำได้ว่ากู้ทุกเรื่องเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เงิน
ก็ไม่มี	 	ลูก	๓	คนกำลังโต		รู้สึกว่าตัวเองลำบากชนิดที่ต้อง
คดิวา่ถา้กูม้าเทา่นีแ้ตล่ะเดอืนจะใชจ้า่ยอยา่งไร	 	 แลว้พอเงนิ		
ท่ีกูม้าหมดไปจะตอ้งทำอย่างไรต่อ		เพราะทนัทีท่ีเงินจะหมด
มันจะมีอาการเครียดคิดแต่ว่าจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูก	 	 ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ไม่เคย	 (ย้ำ)	 ว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังขนาดที่บ้าน	
พอ่แมค่รเูองกพ็อมฐีานะยงัไมท่ราบ	 	ดว้ยความทีเ่ราเปน็ทัง้		
พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันมันก็ยิ่งกดดันความรู้สึกเรามาก	
พอสหกรณ์เปิดเงินกู้อะไรที	 	 เราก็ศึกษาดูว่าโครงการใหม่ที่
เปดิจะสามารถกูอ้ะไรไดบ้า้ง	 /	สหกรณไ์ดช้ว่ยใหก้ารใชช้วีติ		
ของตัวเองกับครอบครัวสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ทำให้
เกยีรตยิศศกัดิศ์รเีราดอ้ยคา่	 	บางทา่นเปน็หนีโ้ดนตอ่วา่จาก		
เพื่อนฝูง	 บางท่านเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ	 ถามว่าถ้าท่าน

	 ขอแนะนำสมาชิกที่ให้การสัมภาษณ์	 สาร	 สอ.ศธ.
ฉบับนี้	 คือ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นะมิ	 รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย		คณะบริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
    ถาม :	 ทำไมท่านเลือกสมัครเป็นสมาชิก	 สอ.ศธ.?	 /				
เป็นสมาชิกสหกรณ์มานานกี่ปี?	
    ตอบ :	 จำไดว้า่สมคัรสมาชกิสหกรณ	์ สอ.ศธ.	 ลำดบั	
แรกๆ	มีอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนำให้รีบไปสมัคร	
ซึ่งพอครูเป็นสมาชิกแล้วก็คิดแต่ว่าต้องเก็บเงิน	 	 ส่งค่าหุ้น
อย่างเดียว		เป็นคนเก็บเงินชนิด	๕๐-๗๐	เปอร์เซ็นต์	ประมาณ
ป	ี๒๕๓๑		ครกูแ็ตง่งาน		ในระหวา่งนัน้คอืสามเีรามรีายไดด้	ี	
คอยใหก้ารอปุถมัภอ์ยูเ่รากร็ูส้กึสบายด	ี	 เริม่เปน็สมาชกิใหม	่	
ตอนช่วง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 	 ก่อนหน้านี้เคยเป็นสมาชิกมาแล้ว
ครั้งหนึ่ง	 	 แต่แล้วก็ต้องลาออกไปเนื่องจากมีความจำเป็นที่
ตอ้งใชเ้งนิกอ้น		ชว่งนัน้สามเีรากเ็พิง่เสยีชวีติ		มลีกูทีต่อ้งเลีย้ง		
๓	คน		ลูกคนที่	๓		เพิ่งอยู่ในท้องได้	๒	เดือน		ไหนตัวเอง
จะเพิ่งเริ่มเรียนปริญญาโทอีก	
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เพราะฉะนั้นเรื่องของการบริการก็ไม่มีอะไรที่ต้องปรับปรุง
มากนัก	 /	พยายามบอกหลายคนท่ีรู้จักและยังไม่เป็นสมาชิก	
สอ.ศธ.	ให้ไปสมัครเป็นสมาชิก		เพราะอย่างน้อยก็มีสวัสดิการ
ที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง	 	 เราไม่รู้หรอกว่าชีวิตวันหนึ่ง
เราจะอยูใ่นฐานะไหน		สำหรบัเดก็รุน่ใหม่ๆ 	วนัหนึง่เผือ่นอ้ง		
อยากได้บ้านสักหลัง	 	 อยากได้รถสักคัน	 	 สหกรณ์อาจเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยได้	 	 สิ่งสำคัญที่อยากจะบอกคือน้องได้
ออมเงิน	
    ถาม :	 ท่านรู้สึกประทับใจในการให้บริการของ
สหกรณ์อย่างไร?	
    ตอบ :	 เท่าที่เล่ามาตั้งแต่ต้นทุกท่านคงทราบดีว่า
ประทับใจ	 สอ.ศธ.	 แค่ไหน	 	 ทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปสหกรณ์ไม่		
รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า	 	 "เธอ (สหกรณ์) เป็นเพื่อนฉันเพราะ
งั้นวันนี้ฉันเดือดร้อนเธอพร้อมช่วยฉันใช่ไหม?"	 	 ในบรรดา
สถาบันการเงิน		สหกรณ์ก็เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเพ่ือน
กับเราที่สุด		ไม่มาจู้จี้เรา		ไม่มาเอานู่นเอานี่เรา		ไม่มาทำให้
เรารู้สึกฉันแย่ถ้าเทียบกับที่อื่น	
	

	 ตลอดการให้สัมภาษณ์ท่านได้ย้ำให้เราเห็นถึง
ความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นสิ่งจำเป็น	 	 เพราะ
การศึกษาทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงแหล่งรายได้ที่มาก
ขึ้น		ซึ่งทุกท่านก็สามารถทำได้		ขอให้มีความมุมานะ
เพียรพยายามอย่างตั้งใจจริง		เหมือนกับท่านในวันนี้
ที่มาเป็นอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ		ก็
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ของท่านอาจจะช่วย
จุดประกายชีวิตของใครบางคนท่ีอาจจะตกอยู่สภาวะ
ลำบากแบบนี้	 	 ให้ได้มีกำลังใจต่อสู้กับปัญหา	 	 และ
เชื่อว่าสมาชิกหลายท่านเองก็คงคิดแบบเดียวกันว่า		
"สหกรณ์คือเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา"
	
	
	
	
	
	
	
	

อติภา - สุภกร / สัมภาษณ์ 

เหล่านี้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีที่พึ่ง		จะมี
สติปัญญาสามารถนำความรู้และประสบการณ์อันมีค่า	 	 นำ
มาถ่ายทอดสั่งสอนลูกศิษย์ได้อย่างไร	 	 ที่บอกแบบนี้เพราะ
ตัวเราเองเคยเป็นมาก่อน	 	 ยืนสอนๆ	 อยู่ก็เครียด	 	 คิดหา
ทางออกจะทำอย่างไรดีกับปัญหาท่ีกำลังประสบอยู่		เหมือน
คนจะจมน้ำซึ่ง		ณ		เวลานั้นก็รู้ว่าสหกรณ์เป็นขอนไม้ให้เรา
จบัแลว้กร็อจนกระทัง่เราเขา้ฝัง่		ทำใหเ้รามายนือยูบ่นฝัง่และ		
ก็ช่วยเหลือผู้คนได้	
    ถาม :	 ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์?	
    ตอบ :	 เรารู้ว่าการเรียนปริญญาเอกมันเป็นทาง
เลือกหนึ่งที่จะทำให้เรามีความรู้และรายได้เพิ่มขึ้น	 	 ตลอด
ระยะเวลา	 ๖	 ปีกว่าๆ	 ที่พากเพียรจนเรียนจบ	 	 อย่างน้อย
ท่ีสุดก็สามารถสอนหนังสือด้วยความภาคภูมิใจ		ซ่ึงหลังจากท่ี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น	 	ความรู้ที่ได้จากการ
ทำงานวิจัยก็ส่งผลให้เวลาที่ส่งโครงการต่างๆ	 (Proposal)	
ก็จะได้รับการอนุมัติงบประมาณจากทางต้นสังกัดทุกครั้ง	
มันเหมือนกับทำให้เราสามารถหายใจโล่งขึ้น	 	 มันทำให้เรา
สามารถหยบิจบักอ้นเงนิทีม่าจากความสามารถของตวัเองได	้	
ตลอดเวลาทีส่ามจีากเราไป		คอื		สหกรณจ์รงิๆ	ทีช่ว่ยเราได	้	
ไมม่ใีครเลยทีเ่ราจะขอได	้	วนันัน้เพือ่นหลายคนมากกวา่ครึง่		
ท่ีไม่มีเงินก็เลือกท่ีจะไม่เรียนต่อ		แต่เร่ืองเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับ
ของเรา	 	 วนัทีเ่ราเรยีนหนงัสอืเรารูว้า่สหกรณใ์หเ้รากูอ้ยูแ่ลว้		
เพราะฉะนั้นหน้าที่เราต้องเรียนให้จบ	
    ถาม :	 ในอนาคตท่านอยากให้สหกรณ์พัฒนา
อย่างไร?	 /	 ช่วยแนะนำสหกรณ์ให้กับผู้ที่สนใจได้ทราบถึง
ข้อดีของการสมัครเป็นสมาชิก	สอ.ศธ.	
    ตอบ :	 ส่วนตัวคิดว่าการให้บริการโดยเฉพาะด้าน
สินเชื่อที่มีอยู่		ณ		ปัจจุบันก็มีค่อนข้างเยอะแล้ว		จากระยะ
เวลาที่เราเป็นอาจารย์มาก็ใช้บริการ	สอ.ศธ.	ตั้งแต่สมัยที่ยัง
เป็นสาว	 	 พูดง่ายๆ	 สหกรณ์มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ	
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สวัสดีสมาชกิ สอ.ศธ. ทกุท่านครับ 
	

พบกนัเชน่เคยกบัสาร	สอ.ศธ.	ฉบบัแรกของปทีี	่๓๖		เปน็ฉบบั		ตอ้นรบัปใีหมไ่ทย	(สงกรานต)์		และเมือ่วนัที	่	
๑๖	 ก.พ.	 ๒๕๕๖	 	 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ	 	 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี	
๒๕๕๕	 	 เป็นจำนวนมาก	 	 จนทำให้พื้นที่บริเวณหอประชุมคุรุสภา	 กระทรวงศึกษาธิการดูแคบไปถนัดตา		
หากขาดตกบกพรอ่งประการใด		สอ.ศธ.	ตอ้งขออภยัมา		ณ		ทีน่ีด้ว้ย	 	และ	สอ.ศธ.	ขอขอบคณุทกุทา่นทีไ่ด้
อนมุตัเิรือ่งตา่งๆ	 	 และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สหกรณอ์อมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
จำกัด		สำหรับสาร	สอ.ศธ.	ฉบับนี้ผมขอแจ้งข่าว		ดังนี้	
	 เรื่องแรก	 	 สอ.ศธ.	 ขยายเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 (โครงการ	 ๔)	 	 วงเงินกู้สูงสุด				
๑,๘๐๐,๐๐๐		บาท		ผอ่นชำระเบา...เบา		ไดถ้งึ		๒๔๐		งวด		และไมเ่กนิอาย	ุ	๖๕		ป	ี	โดยมหีลกัประกนัเงนิกู	้	
คอื		ถา้กูไ้มเ่กนิ		๗๐๐,๐๐๐		บาท		ตอ้งมผีูค้ำ้ประกนัอยา่งนอ้ย		๒		คน		หากกูเ้กนิ		๗๐๐,๐๐๐		บาท		ตอ้ง		
มผีูค้ำ้ประกนัอยา่งนอ้ย		๓		คน		เปน็สมาชกิมาแลว้		๑		ป	ี	สามารถยืน่กูไ้ดต้ัง้แตว่นัที	่	๑		เมษายน		๒๕๕๖		
หากสมาชกิชำระหนีโ้ครงการเดมิและโครงการนีม้าแลว้ไมน่อ้ยกวา่		๖		งวด		หรอืชำระหนีห้มด		สามารถยืน่		
กู้ใหม่ได้ทันที		(อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ		ปัจจุบัน		ร้อยละ	๖.๙๕		ต่อปี)	
	 เรื่องที่สอง	 	 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของมวลสมาชิกในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ศึกษา	 	 สอ.ศธ.	 ได้เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา	 	 โดยสมาชิกที่จะยื่นกู้ได้จะต้องส่งชำระหนี้เงินกู้
งวดปกติมาแล้ว	 	 ๓	 	 งวด	 	 โดยยื่นเอกสารประกอบการกู้เงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 	 จนถึงวันที่	 	 ๓๑		
กรกฎาคม		๒๕๕๖	
	 เรื่องที่สาม		สอ.ศธ.	ต้องการส่งเสริมการออมเงิน		โดยฝากขั้นต่ำเพียงเดือนละ	๕๐๐	บาท		หาก

ท่านใดสนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มทวีทรัพย์		อัตราดอกเบี้ยสูง		ร้อยละ	๓.๓๐		ต่อปี		
ทีส่ำคญั		ไมเ่สยีภาษ	ี	ระยะเวลาการฝากกแ็ค	่	๒๔		เดอืน		โดยฝากตดิตอ่กนัทกุเดอืนๆ	ละ		๑		ครัง้		
เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี		การฝากฝากวันใดก็ได้	
	 ท้ายนี้	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จำกัด	 	 ขอให้คำมั่น
สัญญาว่า	 	 จะมุ่งมั่น	 	 พัฒนา	 	 ดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว
สมาชิกให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป		หากสมาชิกมีข้อแนะนำตา่งๆ		สามารถตดิตอ่ไดท้ี	่
	 ๓๑๙  อาคารสมานฉนัท ์ชัน้ ๓  ถนนพษิณโุลก  เขตดสุติ  กทม.  ๑๐๓๐๐  หรือ

เว็บไซต์  www.moecoop.com  หรือรับฟังข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
ได้ที่หมายเลข   ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๐-๓  และ  ๐-๒๒๘๒-๕๖๐๙  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง 

	
	 																																																							ขอให้ทุกท่านโชคดี	

	
	 	 				 	
	 	 นายเอนก	ศรีสำราญรุ่งเรือง	
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ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๕๖ 



นายจรูญ  ชูลาภ 
ประธานกรรมการ 

 นายอุบล  สุขวิบูลย์ 
กรรมการ	

นายพยงค์  สีเหลือง 
กรรมการ	

นางวิมลรัตน์  ต้อยสำราญ 
กรรมการ	

นายอรุณ  สุขสมบูรณ์วัฒนา 
กรรมการ	

 นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง 
ที่ปรึกษา	

นายชินภัทร  ภูมิรัตน 
ประธานที่ปรึกษา	

นายปราโมทย์  สรวมนาม 
ที่ปรึกษา	

 นายทรงธรรม  กาญจนพิบูลย์ 
กรรมการ	

รศ.ดร.เอื้อมพร  เธียรหิรัญ 
รองประธานกรรมการ	คนที่	1	

นายพูลลาภ  อินทรนัฏ 
รองประธานกรรมการ	คนที่	3	

นายเมธา  อุทัยพยัคฆ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ	

นายอนุทิน  คำคม 
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ	

ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล 
กรรมการ	

ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ศริดารา 
กรรมการ	

นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม 
กรรมการและเลขานุการ	

นายปัญญา  สุพรรณพิทักษ์ 
กรรมการ	

นายเจริญ  ภูวิจิตร์ 
กรรมการ	

นายสุวภัทร์  จีระพันธุ 
รองประธานกรรมการ	คนที่	2	

นางจิรัตติกาล  ทองสวัสดิ์ 
กรรมการและเหรัญญิก	

นางสมลักษณ์  ปิ่นกร 
เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ	

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๓ 




