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แถลง

	 สวััสดีีครัับท่า่นสมาชิิกสหกรัณ์อ์อมท่รััพย์ข์้า้รัาชิการั
กรัะท่รัวังศึึกษาธิิการั	ทุ่กท่า่น
	 สารั	สอ.ศึธิ.	ฉบับนี	้เป็็นฉบับแรักข้องคณ์ะกรัรัมการั
ฝ่่าย์ป็รัะชิาสัมพันธิ์	 คณ์ะกรัรัมการัดีำาเนินการัชิุดีที่่	 ๔๐	 ซ่ึึ่ง	
มีวััตถุุป็รัะสงค์เพ่่อการัป็รัะชิาสัมพันธิ์	 เผย์แพร่ัข้่าวัสารั

	ควัามร้้ัควัามเข้า้ใจในกิจการัสหกรัณ์ฯ์	แกส่มาชิิก	ตลอดีจน
เสริัมสร้ัางควัามเข้า้ใจอันดีีรัะหวัา่งสหกรัณ์	์สมาชิิก	กรัรัมการั
เจ้าหนา้ที่	่และหนว่ัย์งานอ่่นๆ	ที่เ่กีย่์วัข้อ้ง
	 สำาหรัับเน้่อหาในฉบับนี้	 มีป็รัะเดี็นที่่สำาคัญค่อ	 เป็็น
วัารัะครับรัอบ	๒๓๘	ปี็	ใตร่้ัมพรัะบารัมีแห่งกรุังรััตนโกสินท่ร์ั
ที่่ไดี้สถุาป็นากรุังเท่พมหานครัเป็็นเม่องหลวัง	 เม่่อวัันที่่	 ๖	
เมษาย์น	 พ.ศึ.	 ๒๕๓๕	 ซ่ึึ่งท่่านที่่ป็รึักษา	 นาย์บุญเต่อน	
ศึรีัวัรัพจน์	 ไดี้ให้ควัามอนุเครัาะห์เขี้ย์นเล่าเร่่ัองรัาวัถึุง

	ควัามเป็็นมาและควัามสำาคัญข้องการัครับรัอบ	 ๒๓๘	 ปี็	
ในครััง้นี	้นอกจากนียั้์งมีบท่สัมภาษณ์	์	ท่า่นไพบ้ลย์	์	เสีย์งกอ้ง
สมาชิิกสหกรัณ์ฯ์	 อาวัุโส	 ที่่มีป็รัะวััติและผลงานที่่ไดี้รัับการั
ย์กย์อ่ง	เชิิดีช้ิเกีย์รัตยิ์ศึ	คุณ์งามควัามดีีที่ท่่า่นไดีรั้ับ	มาเลา่ถึุง

ควัามเช่่ิอมัน่ที่ท่่า่นมีตอ่	สอ.ศึธิ.	ซ่ึึ่งปั็จจุบันท่า่นยั์งให้
เกีย์รัติร่ัวัมเป็็นที่ป่็รึักษาคณ์ะกรัรัมการัดีำาเนินการั
ชุิดีที่	่๔๐	อีกดีว้ัย์			
	 					ท่า่นสมาชิิก	สอ.ศึธิ.	ที่เ่คารัพครัับ	ในข้ณ์ะที่่
ท่่านกำาลังอ่านสารั	 สอ.ศึธิ.	 ฉบับนี้	 ท่่านคงกำาลัง
ติดีตามสถุานการัณ์ค์วัามเคล่่อนไหวัการัรัะบาดีข้อง
โควิัดี	๑๙	ซ่ึึ่งการัเกดิีโรัครัะบาดีครััง้นี	้มีควัามสำาคัญ
ต่อป็รัะเท่ศึและมวัลมนุษย์์ในโลกอย์่างมากมาย์	
ในเร่่ัองนีน้าย์ย์ศึพล		เวัณุ์โกเศึศึ	ไดีไ้ป็ศึึกษาและเลา่
เร่่ัองรัาวัข้องโรัครัะบาดีในอดีีตที่ม่วัลมนุษย์ชิาติเคย์มี
ป็รัะสบการัณ์ใ์นการัแกปั้็ญหา	นอกจากนียั้์งมีคอลัมน์

อ่่นๆ	 อีกมากมาย์	 เช่ิน	ตามไป็ด้ีสมาชิิก	และกฎหมาย์
นา่ร้้ั	รัวัมไป็ถึุงสถุานการัณ์ท์่างการัเงนิในรัะบบเศึรัษฐกิจ	และ
การับรัรัเท่าควัามเด่ีอดีร้ัอนสมาชิิกจากโควัิดี-๑๙	 โดีย์	
ผ้จั้ดีการัสหกรัณ์	์นาย์เอนก		ศึรีัสำารัาญรุ่ังเร่ัอง	เป็็นตน้
	 สุดีท่้าย์นี้	 ข้อข้อบคุณ์ท่่านจร้ัญ	 	 ช้ิลาภ	 ป็รัะธิาน	
คณ์ะกรัรัมการัดีำาเนินงานที่ใ่ห้คำาแนะนำาป็รึักษา	 และผ้เ้ขี้ย์น
บท่ควัามทุ่กท่า่นที่มี่สว่ันในการัจัดีพิมพส์ารั	สอ.ศึธิ.	ฉบับนี้
ให้เสรัจ็สมบ้รัณ์	์และในโอกาสอนัดีีงามนี	้ข้อเชิิญชิวันสมาชิิก
ทุ่กท่่าน	 ร่ัวัมกิจกรัรัมวัันที่่รัะลึกมหาจักรีับรัมรัาชิวังศ์ึ	 ๖	
เมษาย์น	๒๕๖๓	และร่ัวัมกิจกรัรัมวัันสงกรัานต	์วัันครัอบครััวั
อย์า่งพึงรัะมัดีรัะวัังจากภัย์โรัครัะบาดี	 (COVID-๑๙)	 ในปี็นี้
ดีว้ัย์นะครัับ

	 	
	 	 (รัศึ.ดีรั.สมเกีย์รัติ		กอบัวัแกว้ั)
	 	 บรัรัณ์าธิิการั
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ประธานกรรมการ
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ
กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัดกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด

	 ในขณะท่ี่�กระผมได้้จััด้เตรียมสารประธานกรรมการฉบัับัน่�	 เป็นช่่วงท่ี่�สถานการณ์ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 (COVID-๑๙) 
ได้้ระบัาด้ไปเกือบัทีุ่กภููมิภูาคของโลกเป็นเหตุให้ม่ผู้คนเจั็บัป่วยและเส่ยช่่วิต	ธุรกิจัหลายภูาคส่วนรวมที่ั�งขบัวนการสหกรณ์ของ
พวกเราเองก็ได้้รับัผลกระที่บัด้้านลบัอย่างรุนแรงจัากมาตรการควบัคุมโรคระบัาด้ที่่�เข้มข้น	 ได้้แก่	 การด้ำาเนินการป้องกัน 
หาวิธีการมิให้เกิด้ความเส่�ยงต่อการแพร่ระบัาด้ของเช่ื�อโรคโด้ยสิ�นเช่ิง	 พวกเรา	 สอ.ศธ.	 ขอเป็นกำาลังใจัให้ทุี่กท่ี่านต่อสู้กับั
วิกฤตการณ์ในครั�งน่�	ที่่านสมาช่ิกควรรักษาสุขภูาพให้แข็งแรง	ปฏิิบััติตามคำาแนะนำาของแพที่ย์และมาตรการจัากภูาครัฐ	แล้วเรา
จัะผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายไปด้้วยกัน
	 ปัจัจัุบัันน่�ม่การระบัาด้ของโรคติด้เช่ื�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-๑๙)	ส่งผลกระที่บัต่อธุรกิจัที่ั�วโลกรวมที่ั�งสหกรณ์
ตา่งๆ	และสมาช่กิก็ได้ร้บััผลกระที่บัด้ว้ย	โด้ยสมาช่กิท่ี่�สงักดั้อยู่ในบัางแหง่	ถกูเลกิจัา้ง	หรอืลด้เงนิเด้อืน	หรอืสมาช่กิในครอบัครวั
ไมม่ร่ายได้จ้ัากเงินอื�นๆ	มาเสรมิสภูาพคลอ่งในครอบัครัว	ที่ำาใหส้มาช่กิประสบัปัญหาการขาด้รายได้	้ดั้งนั�น	เพื�อช่ว่ยเหลอืสมาช่กิ
ท่ี่�ม่ความเด้ือด้ร้อนในครอบัครัวตนเอง	 ในการน่�สหกรณ์ออมที่รัพย์ข้าราช่การกระที่รวงศึกษาธิการ	 จัำากัด้	 โด้ยคณะกรรมการ
ด้ำาเนินการ	ชุ่ด้ที่่�	๔๐	ในการประชุ่มครั�งที่่�	๕/๒๕๖๓	เมื�อวันที่่�	๑๐	เมษายน	๒๕๖๓	จัึงม่มติจััด้ที่ำาโครงการให้ความช่่วยเหลือ
ด้้านหน่�สินและการปรับัโครงสร้างหน่�ของสมาช่ิกสหกรณ์ท่ี่�ได้้ผลกระที่บัจัากการระบัาด้ของโรคติด้เช่ื�อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	
(COVID-๑๙)	ตามประกาศนายที่ะเบั่ยนสหกรณ์
	 สหกรณ์ม่ความมุ่งมั�นตั�งใจัด้ำาเนินธุรกิจัให้เจัริญก้าวหน้าและมั�งคง	 โปร่งใส	 ด้้วยหลักธรรมาภูิบัาล	 คณะกรรมการ 
ด้ำาเนินการ	และผู้เก่�ยวข้องทีุ่กฝ่่าย	ต่างตระหนักในหน้าที่่�และที่ำางานด้้วยความรับัผิด้ช่อบั	เพื�อการกำากับัดู้แลบัริหารจััด้การที่่�ด้่
เป็นประโยช่น์ต่อสมาช่ิกและสังคม	 อย่างไรก็ตาม	 สหกรณ์จัะไม่หยุด้พัฒนาท่ี่�จัะมองหาการลงทีุ่นท่ี่�ได้้รับัผลตอบัแที่นคุ้มค่า 
ถกูตอ้งตามกฎหมายสหกรณ์	และที่ำานวตักรรมใหม่ๆ	อยา่งต่อเนื�อง	เพื�อกา้วเป็นพันธมติรท่ี่�ด้ท่่ี่�สุด้ในการตอบัสนองความต้องการ
ของสมาช่ิกที่่�นำาไปสู่การม่คุณภูาพช่่วิตที่่�ด้่	รวมที่ั�งการม่ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจัและสังคมของประเที่ศไที่ย	
	 ที่้ายที่่�สุด้น่�	แม้ว่าในปีที่่�ผ่านมาสหกรณ์จัะต้องผ่านบัที่ที่ด้สอบัต่างๆ	มากมาย	แต่ด้้วยการสนับัสนุนจัากคณะกรรมการ
ด้ำาเนินการ	ชุ่ด้ที่่�	๔๐	ที่่�ปรกึษา	ผู้ตรวจัสอบักิจัการ	ผู้จััด้การ	เจั้าหน้าที่่�	และสมาช่ิกผู้ม่สว่นได้้เสย่ที่กุที่า่น	ที่ำาให้	สอ.ศธ.	ก้าวขา้ม
ผ่านอุปสรรคมาได้้เป็นอย่างด้่	 ขอขอบัพระคุณสมาชิ่กทุี่กท่ี่านท่ี่�ให้ความเช่ื�อมั�นและสนับัสนุนการด้ำาเนินงานของสหกรณ์ 
เสมอมา	 และท่ี่�สำาคัญขอแสด้งความขอบัคุณคณะผู้บัริหารและเจ้ัาหน้าท่ี่�ของสหกรณ์ทุี่กท่ี่าน	 ท่ี่�ทุ่ี่มเที่ทัี่�งแรงกายแรงใจัเพื�อให้
บัรรลเุปา้หมายของสหกรณ์	ที่ั�งน่�	ขอใหท้ี่กุท่ี่านเช่ื�อมั�นวา่	สหกรณ์ของเราจัะยังคงมุง่มั�นทุ่ี่มเที่	ปฏิบัิัติหนา้ท่ี่�อยา่งเต็มความสามารถ
ด้ำาเนินกิจัการโด้ยยึด้หลักธรรมาภูิบัาล	ตระหนักถึงผู้ม่ส่วนได้้เส่ยทุี่กฝ่่าย	 รวมถึงม่ความรับัผิด้ช่อบัต่อสิ�งแวด้ล้อมและสังคม	
เพื�อก้าวสู่ความเจัริญเติบัโตอย่างมั�นคงและสร้างผลตอบัแที่นอย่างยั�งยืน	ต่อไป

  
	 	 (นายจัรูญ		ชู่ลาภู)
	 	 ประธานกรรมการ	สอ.ศธ.	ชุ่ด้ที่่�	๓๙
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วิมล่รัึตน์์		ต้อยส�ารึาญวิมล่รัึตน์์		ต้อยส�ารึาญ
	 นยัของบัที่เกริ�นนำาข้างตน้	ผูก้ลา่ว...สื�อถงึมมุมอง

ต่อหลักการด้ำาเนินงานของ	สอ.ศธ.	บันพื�นฐานของความ

ถูกต้องโปร่งใสเพื�อประโยช่น์สูงสุด้ที่่�เกิด้แก่	“สมาชิิก” 

	 ค่ะ	เพื�อนสมาช่ิกคะ	สาร	สอ.ศธ.	ฉบัับัเปิด้ศักราช่

ได้้รับัเก่ยรติอย่างสูงจัากที่่านท่ี่�ปรึกษากรรมการ	 สอ.ศธ.	

นายไพบููลย์ เสียงก้อง	 สมาช่ิกเลขที่่�	 ๐๗๔๗๔	อด้่ต
รองปลัด้กระที่รวงศึกษาธิการ	และอด้่ตประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมที่รัพย์ข้าราช่การกระที่รวงศึกษาธิการ	 มา 

สนที่นาผ่านบัที่สัมภูาษณ์น่�ค่ะ

ประวัติิ ติำาแหน่่ง และเกียรติิประวัติิ
	 ภููมิลำาเนาเด้ิมเป็นช่าวจัังหวัด้ปราจีันบุัรี	 เกิด้วันที่่�	

๓	กุมภูาพันธ์	๒๔๘๘	อายุ	๗๕	ปี	 สำาหรับัตำาแหน่งและ

เก่ยรติประวัติการรับัราช่การที่่�ผ่านมา	ที่่านไพบัูลย์	เล่าว่า	

ผมเกษ่ยณ	๒	ครั�ง	ครั�งที่่�	๑	เมื�อปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	เกษ่ยณ

ตำาแหน่งรองปลัด้กระที่รวงศึกษาธิการ	 ก่อนหน้านั�น 

รับัตำาแหน่งอธิบัด้่กรมการศาสนา	 และรองเลขาธิการ 

คณะกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน	ตามลำาด้ับั	ขณะเด้่ยวกัน

ช่่วงเวลา	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗-๒๕๔๙	 ก็ได้้รับัเชิ่ญให้เป็น

ประธานกรรมการ	 สอ.ศธ.	 เป็นนายกสมาคมฌาปนกิจั 

สงเคราะห์	 สอ.ศธ.	 คนแรก	 เป็นกรรมการข้าราช่การครู 

...ในฐานะท่ี่�ผมเป็็นสมาชิิก...ในฐานะท่ี่�ผมเป็็นสมาชิิก
และเป็็นท่ี่�ป็รึึกษา สอ.ศธ. และเป็็นท่ี่�ป็รึึกษา สอ.ศธ. 
ผมม่�นใจว่่ากิจการึสหกรึณ์์ ผมม่�นใจว่่ากิจการึสหกรึณ์์ 
ของเรึา เป็็นแหล่งเงินออมของเรึา เป็็นแหล่งเงินออม
และแหล่งให้บริึการึเงินก้้ และแหล่งให้บริึการึเงินก้้ 
ส่ขาว่ เพ่ื่�อยกรึะด่ับคุุณ์ภาพื่ส่ขาว่ เพ่ื่�อยกรึะด่ับคุุณ์ภาพื่
ช่ิวิ่ตสมาชิิกและคุรึอบคุร่ึว่ช่ิวิ่ตสมาชิิกและคุรึอบคุร่ึว่
ให้อย่้ด่ัม่สุข โดัยการึชิ่ว่ยให้อย่้ด่ัม่สุข โดัยการึชิ่ว่ย
เหล่อ พึื่�งพื่าซึึ่�งก่นและก่น เหล่อ พึื่�งพื่าซึึ่�งก่นและก่น 
ด้ัว่ยคุว่ามโป็ร่ึงใสและเป็็นด้ัว่ยคุว่ามโป็ร่ึงใสและเป็็น
ธรึรึมธรึรึม

ม   ง...ม  ง...
สหกรึณ์อ์อมที่รึพ่ื่ย์สหกรึณ์อ์อมที่รึพ่ื่ย์
ขา้รึาชิการึกรึะที่รึว่งขา้รึาชิการึกรึะที่รึว่ง
ศกึษาธกิารึ จำากด่ัศกึษาธกิารึ จำากด่ั

 (สอ.ศธ.)  (สอ.ศธ.) 

สหกรึณ์อ์อมที่รึพ่ื่ย์สหกรึณ์อ์อมที่รึพ่ื่ย์
ขา้รึาชิการึกรึะที่รึว่งขา้รึาชิการึกรึะที่รึว่ง
ศกึษาธกิารึ จำากด่ัศกึษาธกิารึ จำากด่ั

 (สอ.ศธ.)  (สอ.ศธ.) 
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(ก.ค.)	 เป็นที่่�ปรึกษาสำานักงานเลขาธิการคุรุสภูา	และเป็น

ประธานกรรมการมูลนิธิวิจััยและพัฒนากระบัวนการ

ยุติธรรมที่างปกครอง

 ๖๐ ปีี ใครว่่าเกษีียณ!!!
	 หลังจัากเกษ่ยณครั�งแรก	 ด้้วยประวัติการรับั

ราช่การผ่านการรับัตำาแหน่งรองปลัด้กระที่รวง	 ตำาแหน่ง

อธิบัด้่กรม	 ที่ำาให้ผมม่คุณสมบััติเข้าสมัครคัด้เลือกเป็น

ข้าราช่การตุลาการในตำาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด้

โด้ยมค่ณะกรรมการคัด้เลอืก	และผมเป็นผู้ได้ร้บััคดั้เลอืก

คนหนึ�ง	โด้ยม่พระบัรมราช่โองการโปรด้เกล้าฯ	แต่งตั�งให้

ด้ำารงตำาแหน่ง	ตั�งแต่วันที่่�	๓	ม่นาคม	๒๕๔๙	หลังเกษ่ยณ

ได้้เพ่ยง	๕	เด้ือน	ผมก็ได้้เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด้

มาตลอด้	 จัวบัจันปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	ผมได้้รับัโปรด้เกล้า 

แต่งตั�งเลื�อนขึ�นเป็นตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง

สูงสุด้	 ปฏิิบััติหน้าท่ี่�มาจันครบัเกษ่ยณอายุ	 ๗๐	 ปี	 เมื�อ 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 นับัว่าเป็นการเกษ่ยณครั�งท่ี่�	 ๒	 ของผม	

ข้าราช่การตุลาการในตำาแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาล

ปกครองสูงสุด้

	 ปัจัจัุบัันผมได้้รับัแต่งตั�งให้เป็นท่ี่�ปรึกษา	 สอ.ศธ.		

เป็นกรรมการสภูามหาวิที่ยาลัยราช่ภูัฎพระนครศรีอยุธยา	

และประธานมูลนิธิวิจััยและพัฒนากระบัวนการยุติธรรม

ที่างปกครอง

	 จัากนำ�าเส่ยงให้สัมภูาษณ์ผ่านสายโที่รศัพท์ี่ของ 

ที่่านวิที่ยากรรับัเช่ิญในวันนั�น	 ผู้เขียนสัมผัสได้้ถึงความ

ภูาคภููมิใจัในเก่ยรติประวัติอันสูงสุด้บันเส้นที่างช่่วิตการ

เป็น	 “ข้้าราชิการ”	 ในพระบัาที่สมเด้็จัพระปรมินที่รมหา

ภููมิพลอดุ้ลยเด้ช่	ของ	“นายไพบููลย์ เสียงก้อง”

 

กว่า ๔๐ ปี ของ สอ.ศึธิ.
	 ผมมองว่า	 จัากนัยสำาคัญตามพระราช่ด้ำารัสของ

ในหลวงรัช่กาลท่ี่�	 ๙	 เรื�อง	 สหกรณ์	 “สหกรณ์”	 คือการ

ที่ำางานพร้อมกัน	ร่วมกนัคดิ้	ร่วมกนัที่ำา	ร่วมกนัรับัผิด้ช่อบั

และคำานึงถึงการช่่วยเหลือซึ่ึ�งกันและกัน	 น่�เป็นหลักของ

สหกรณ์	 ท่ี่�จัะต้องที่ำาด้้วยความสุจัริต	 ด้้วยความโปร่งใส 

จัึงจัะเกิด้ผลด้่ต่อสหกรณโ์ด้ยแที่้	ซึ่ึ�ง	สอ.ศธ.	ได้้นำามาเป็น

หลักในการด้ำาเนินงานอย่างเคร่งครัด้ตลอด้มา	

	 	 ต้องยอมรับัว่าจัุด้แข็งหนึ�งที่่�	 สอ.ศธ.	 ของเราม่ 

นั�นคือ	ความโช่คด่้ท่ี่�ก่อตั�งขึ�นในระดั้บักระที่รวง	ซึึ่�งขณะนั�น

 ท่่านสมาน แสงมะลิ	 อด้่ตปลัด้กระที่รวงศึกษาธิการ 

เป็นผู้ก่อตั�งและทีุ่่มเที่ให้กับังานสหกรณ์เป็นอย่างมาก 

แม้เวลาผ่านไปกว่า	 ๔๐	 ปี	 ปัจัจุับัันผู้บัริหารระดั้บัสูง 

ของกระที่รวงก็ยังคงให้การเอาใจัใส่ดู้แลอย่างใกล้ช่ิด้ 

เสมอมา

	 หากจัะพูด้ถึงมุมมองของการพัฒนา	สอ.ศธ.	จัาก

อด้่ต	ถึง	ณ	ปีน่�	ครบัรอบัปีที่่�	๔๓	

	 ผมมองวา่	ในวนัน่�ของ	สอ.ศธ.	ประสบัความสำาเรจ็ั

ในทีุ่กด้้านอย่างงด้งาม	 ภูายใต้แผนการบัริหารงานของ 

คณะกรรมการด้ำาเนินการ	 เมื�อเปรียบัเท่ี่ยบักับัเมื�อครั�ง 

เริ�มก่อตั�ง	ทีุ่กอย่างเล็กไปหมด้	เงินทีุ่นน้อย	สมาช่ิกก็น้อย

คณะกรรมการด้ำาเนินการม่ไม่ก่�ที่่าน	 ซึ่ึ�งในรุ่นแรกคณะ

กรรมการจัะเป็นกรรมการโด้ยตำาแหน่ง	 เป็นผู้ที่รงคุณวุฒิ

ที่่�มาช่่วยกันที่ำางานสหกรณ์	แล้วพัฒนาขึ�นมาเรื�อยๆ	ด้้วย

กลไกท่ี่�เป็นสากล	กอปรกับัประสิที่ธิภูาพการบัริหารจัดั้การ

ของคณะกรรมการด้ำาเนินการ	 จันพัฒนาเป็นสหกรณ ์

ออมที่รัพย์ฯ	 ขนาด้ใหญ่ท่ี่�ที่ันสมัย	 ได้้รับัการยอมรับัจัาก

มวลสมาช่ิกและองค์กรต่างๆ	 ท่ี่�เก่�ยวข้อง	 รวมถึงได้้รับั

รางวัลต่างๆ	ซึ่ึ�งในปีที่่�ผ่านมา	สอ.ศธ.	ได้้ผ่านตามเกณฑ์์

และมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ระด้ับั	ดีีเลิศ

	 ปัจัจัุบััน	ตามรายงานประจัำาปี	๒๕๖๒	สอ.ศธ.	ม่

เงินทีุ่นด้ำาเนินงานถึง	๑๕,๐๗๖	ล้านบัาที่เศษ		สามารถให้

บัรกิารสินเช่ื�อและเงินฝ่ากแกส่มาช่กิ	๑๖,๗๐๖	คน	ได้อ้ย่าง

ที่ั�วถึงและยังม่เงินทีุ่นเหลืออ่กจัำานวนมาก	ขณะที่่�แต่ก่อน

แรกเริ�มเงนิที่นุม่ไมเ่พย่งพอใหส้มาช่กิกู	้ซึ่ึ�งตรงน่�แหละ...

ที่่�ผมมองว่าแตกต่างมาก	สำาหรับัด้้านบัุคลากรด้ำาเนินการ

จัากเด้ิมเป็นกรรมการโด้ยตำาแหน่ง	เป็นผู้ที่รงคุณวุฒิที่่�มา

ช่่วยกันที่ำางานสหกรณ์ฯ	ก็พัฒนาเป็นรูปแบับัการเลือกตั�ง

ม่วาระคราวละ	๒	ปี	และสามารถด้ำารงตำาแหน่งได้้ไม่เกิน	

๒	 วาระติด้ต่อกัน	 โด้ยเปิด้โอกาสให้ทีุ่กองค์กร	 สมาช่ิก 
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ทีุ่กส่วนม่ตัวเเที่นเข้ามาบัริหารสหกรณ์	 ผมว่าเป็นเรื�องด้่ 

ท่ี่�จัะได้้ร่วมกันคิด้	 ร่วมกันที่ำา	 และร่วมกันรับัผิด้ช่อบั 

ตรงตามหลักการของ	“สหกรณ์”

	 สำาหรับัการพัฒนาด้้านการบัริการอื�นๆ	 กล่าวคือ	

พฒันาเครอืขา่ยสหกรณพ์นัธมติร	ช่ว่ยเหลือสนบััสนนุและ

ส่งเสริมหน่วยงานอื�นในสังคมและชุ่มช่น	 ส่งเสริมการ

อนุรกัษ์ธรรมช่าติและสิ�งแวด้ล้อม	โด้ยเฉพาะการนำาระบับั

เที่คโนโลย่มาใช่้ในการบัริหารภูายในและการที่ำาธุรกรรม

กบััสมาช่กิ	ตลอด้จันพฒันาฐานขอ้มลูและระบับัสารสนเที่ศ

ของสหกรณ์ให้มค่วามที่นัสมยั	รวมถงึปรบััปรงุกฎระเบ่ัยบั

ต่างๆ	 ของสหกรณ์	 ท่ี่�เป็นอุปสรรคต่อการด้ำาเนินงาน 

เพื�อความเข้มแข็งของ	สอ.ศธ.

ได้อะไร...เมื่่�อเป็น่สมื่าชิิก สอ.ศึธิ.
	 จัากวัตถุประสงค์หลักของ	 สอ.ศธ.	 เพื�อส่งเสริม 

ให้สมาช่ิกรู้จัักการออมเงินและให้บัริการเงินกู้แก่สมาช่ิก

เพื�อนำาไปใช่้จั่ายเมื�อเกิด้ความจัำาเป็น	 และหากจัะถามถึง

ประโยช่น์ของการเป็นสมาช่ิก	สอ.ศธ.

	 ในฐานะผมก็เป็นสมาช่ิกคนหนึ�ง	ผมมองว่า...

 ประการแรก	 สอ.ศธ.	 เป็นแหล่งลงทุี่นของ
สมาช่ิกในรูปแบับัของการถือหุ้นและเงินฝ่าก	 ซึ่ึ�งจัาก 

การซึ่ื�อหุ้น	 สมาช่ิกจัะได้้รับัค่าตอบัแที่นในรูปแบับัของ 

“เงินปันผล”	 และได้้รับั	 “ดีอกเบูี�ย”	 ในอัตราท่ี่�สูงกว่า 

การไปฝ่ากกับัธนาคารพาณิช่ย์ทัี่�วไป	 โด้ยไม่ต้องถูกหัก

ภูาษ่	

 ประการที�สอง	 ยามท่ี่�สมาช่ิกเกิด้ขัด้สนหรือ 

ม่เหตุจัำาเป็นเร่งด้่วน	 สอ.ศธ.	 จัะเป็นแหล่งเงินทีุ่นสำาหรับั

คนที่่�เป็น	“สมาชิิก”	 เที่่านั�น	ซึ่ึ�งตรงน่�	สหกรณ์ของเราจัะ

ที่ำาหน้าท่ี่�เป็นแหล่งพึ�งพายามยากได้้เป็นอย่างด้่	 ครั�นเมื�อ

ถึงสิ�นปีด้อกเบ่ั�ยเงินกู้ท่ี่�สมาช่ิกจั่ายให้กับัสหกรณ์	 ก็จัะ

แปรรูปเป็นลักษณะของเงิน	 “เฉลี�ยคืน” ให้แก่สมาช่ิก 

(เว้นแต่สมาชิ่กผิด้นัด้การช่ำาระหน่�	 สหกรณ์จัะมิให้ได้้รับั

เงนิเฉล่�ยคนืสำาหรบััปนีั�น)	นั�นเที่า่กบััวา่สมาช่กิเส่ยด้อกเบ่ั�ย

 “ถููกลง”	กว่าการกู้ยืมสถาบัันการเงินอื�น

 ประการที�สามื่	คือ	เรื�องของสวัสด้ิการต่างๆ	จัะ
เห็นว่าสมาชิ่กเรารวมไปถึงครอบัครัวจัะได้้รับัการดู้แล 

จัากสหกรณ์เป็นอย่างด่้	 เช่่น	 เรื�องทีุ่นการศึกษาบัุตร	

สวัสดิ้การให้กับัสมาช่ิกท่ี่�ม่อายุครบัหกสิบัปีบัริบูัรณ์	

สวัสด้ิการเพื�อการศพสมาช่ิกและครอบัครัว	 การฝ่ึก 

อาช่่พเพื�อเสริมรายได้้	 ตลอด้จันโครงการเพื�อสังคมและ 

สิ�งแวด้ล้อม	เป็นต้น

	 และประการสุดท้าย	 ท่ี่�ผมมองถึงประโยช่น ์

ของสมาช่ิกรวมถึงครอบัครัวจัากการพึ�งพาซึ่ึ�งกันและกัน	

เป็นเ รื�องของสมาคมฌาปนกิจัสงเคราะห์สหกรณ์ 

ออมที่รัพย์ข้าราช่การกระที่รวงศึกษาธิการ	 จัำากัด้ 

(สสอ.ศธ.)	 สมาคมฌาปนกิจัสงเคราะห์ฯ	 เป็นหน่อ 

(Budding)	 ของ	 สอ.ศธ.	 ท่ี่�ออกแบับัมาเพื�อประโยช่น์ 

แก่สมาช่ิกที่่�สนใจั	 เพราะสมาช่ิก	 สอ.ศธ.	 เที่่านั�น	 ท่ี่�จัะ 

ใช่้สิที่ธิสมัครเป็นสมาช่ิก	สสอ.ศธ.	ได้้

	 สสอ.ศธ.	จัด้ที่ะเบั่ยนเมื�อปี	๒๕๔๗	วัตถุประสงค์

เพื�อเป็นการรวมกันของสมาช่ิกเพื�อประโยช่น์ร่วมกัน 

เป็นช่อ่งที่างการที่ำาบัญุ	เเละเมื�อสมาช่กิเส่ยช่ว่ติกจ็ัะได้้รบัั

เงินก้อนหนึ�งของการร่วมกันของสมาช่ิกช่่วยสงเคราะห์	

เรียกว่า	“เงินสงเคราะห์”

	 เริ�มเเรกมส่มาช่กิแค่รอ้ยกวา่คน	หกัคนละสามสบิั

บัาที่ก็ยังได้้เงินไม่มากนัก	 ขณะนั�นผมเป็นนายกสมาคม

คนเเรก	แตด้่้วยความจัำาเป็น	ผมตอ้งออกไปด้ำารงตำาเเหน่ง

ตุลาการศาลปกครองสงูสดุ้ในป	ี๒๕๔๘	จังึอยู่ในตำาแหน่ง

ได้้เพ่ยงปีเด้่ยว	 จัากนั�น	นายเอนก ศรีสำาราญร่่งเรือง 

ผูจั้ัด้การ	สอ.ศธ.	ได้้รบััความไว้วางใจัใหเ้ป็นนายกสมาคมฯ

	มาจันปัจัจัุบััน

	 ผมมองว่า	“เงินสงเคราะห์” น่�	เป็นการช่่วยเหลือ

ซึ่ึ�งกันเเละกัน	 แม้ไม่รู้จัักกันก็ยังม่โอกาสได้้ที่ำาบุัญโด้ย 

ไม่ต้องไปงานศพ	บัุญกุศลที่ำาให้จัิตใจัเราเบัิกบัาน	 ใจัเรา

เบักิบัาน	กท็ี่ำาใหเ้ราม่ใจัท่ี่�จัะด้เูเลตวัเอง	เรากจ็ัะได้อ้านสิงส์

ม่สุขภูาพแข็งแรงและอายุยืน	 ไม่ต้องที่ำาบัุญก้อนใหญ่	

ที่ำาบัุญตามหลักเกณฑ์์ไม่ใช่่เป็นการลงทีุ่น

	 จัากปลายสาย...กล่าวด้้วยนำ�าเส่ยงแห่งศรัที่ธา
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	 ซึ่ึ�งที่างด้้าน	นายกสมาคม	สสอ.ศธ.	 ได้้ให้ข้อมูล

รายละเอ่ยด้เสริมว่า	

	 จัากการด้ำาเนินงาน	 สสอ.ศธ.	 ๑๖	 ปีท่ี่�ผ่านมา	

ด้ำาเนินไปด้้วยความเรียบัร้อยตามวัตถุประสงค์เพื�อ 

ที่ำาการสงเคราะห์ซึึ่�งกันและกันในการจััด้การศพและ

สงเคราะห์ครอบัครัวของสมาช่ิกบัุคคลใด้บัุคคลหนึ�ง 

ซึ่ึ�งถึงแก่ความตาย	 โด้ยที่างสมาคมมิได้้ประสงค์จัะหา 

กำาไร	หรือรายได้้เพื�อแบั่งปันกัน

	 ณ	วันที่่�	๓๐	เมษายน	๒๕๖๓	สสอ.ศธ.	ม่สมาช่ิก	

๘,๕๓๐	 คน	 ที่ายาที่สมาช่ิกผู้ เ ส่ยช่่วิตจัะได้้รับัเงิน

สงเคราะห์ศพ	จัำานวนเงิน	๒๕๕,๙๐๐.๐๐	บัาที่

		 ทัี่�งน่�	 เมื�อสมาช่ิกเส่ยช่่วิต	 จัะได้้รับัเงินสงเคราะห์

ตามอัตราท่ี่�สมาคมกำาหนด้คูณด้้วยจัำานวนสมาชิ่ก	 ณ 

วันที่่�สมาช่ิกเส่ยช่่วิต	 ตามท่ี่�ได้้รับัเงินสงเคราะห์รายศพ 

เข้ามาจัริง	 โด้ยสมาคมหักเป็นค่าใช่้จั่ายร้อยละ	 ๖	 ของ 

จัำานวนเงินท่ี่�เรียกเก็บัได้้ตาม	 พ.ร.บั.	 การฌาปนกิจั

สงเคราะห์	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 โอกาสน่� 	 ขอเชิ่ญสมาชิ่กหรือสมาชิ่กสมที่บั 

สอ.ศธ.	ท่ี่�มอ่ายไุมเ่กนิ	๔๕	ปบีัรบิัรูณ	์สมคัรเขา้เป็นสมาช่กิ

สมาคมฌาปนกิจัสงเคราะห์	สอ.ศธ.	เพื�อเป็นหลักประกัน

แก่สมาช่ิกและครอบัครัวอ่กที่างหนึ�ง

“ความื่เช่ิ�อมื่ั�น่” ใน่ สอ.ศึธิ.
	 ด้้วย	 “คว่ามเชืิ�อม่�น”	 ว่า	 สอ.ศธ.	 เป็นแหล่ง 

เงินออมและแหล่งให้บัริการเงินกู้	 “สีข้าว่”	 เพื�อยกระดั้บั

คุณภูาพช่่วิตสมาช่ิกและครอบัครัวให้อยู่ด้่ม่สุข	 โด้ยการ

ช่่วยเหลือพึ�งพาซึึ่�งกันและกัน	 ด้้วยความโปร่งใสและ 

เป็นธรรม

	 เงนิของผมฝ่ากท่ี่�	สอ.ศธ.	มากกวา่เงนิฝ่ากธนาคาร

พาณิช่ย์อื�นๆ	 เพราะผมเช่ื�อมั�นและศรัที่ธาต่อระบับัการ

บัริหารจััด้การ	ฐานะความมั�นคง	และความโปร่งใสในการ

ด้ำาเนนิการของประธานกรรมการ	คณะกรรมการด้ำาเนนิงาน

ผู้ตรวจัสอบักิจัการ	 ท่ี่�ปรึกษา	 ผู้จััด้การ	 และเจั้าหน้าท่ี่�ใน

การบัริหารกิจัการสหกรณ์ได้้สำาเร็จัตามความคาด้หมาย 

ส่งผลประโยช่น์	 อันเป็นสวัสด้ิการต่อมวลสมาชิ่กอย่าง

มั�นคง	 อย่างไรก็ตาม	 ความมุ่งหมายของผม	 อยากเห็น

สมาช่ิกให้ความสำาคัญในเรื�องของการออมให้มากๆ	 เพื�อ

ความผาสุขในบัั�นปลายช่วิ่ต	ซึ่ึ�งกม็ส่มาชิ่กจัำานวนหนึ�งท่ี่�ม่

เงินมากใช่้บัริการเงินออมกับัสหกรณ์ฯ	 ของเรา	 ผมต้อง

ขอบัคุณ	 เพราะเงินออมของท่ี่านก็จัะหมุนเวียนมาให้

สมาชิ่กได้้กู้ยืม	 ก็นับัเป็นการพึ�งพาซึึ่�งกันและกันในหมู่

สมาช่ิก

   

ฝาก...ท้ิ้�งท้ิ้าย
 “...การดำำาเนิินิกิจการสหกรณ์์ จะเจริญร่�งเรือง 

แข็็งแรงและมั่่�นิคงไดำ้ ต้้องข็้�นิอยู่่�ก่บความั่เชื่่�อมั่่�นิข็อง

สมั่าชิื่ก และผู้่้ท่ี่�มั่่ส�วนิได้ำส�วนิเส่ยู่เป็นิสำาค่ญ หากข็าดำ 

“ความเช่ื่�อม่�น” การดำำาเนินิิงานิสหกรณ์์อาจประสบปัญหา

และส�งผู้ลกระที่บต้�อความั่เชื่่�อถือ่ในิสหกรณ์์...จะสรา้งไดำ้

อยู่�างไร...คำาต้อบท่ี่�ชื่่ดำเจนิที่่�ส่ดำ ค่อ สอ.ศธ. ต้้องมั่่ 

“ธรรมาภิิบาล” ในิการดำำาเนิินิกิจการ เพราะธรรมั่าภิิบาล

จะชื่�วยู่ให้ สอ.ศธ. สามั่ารถืดำำาเนิินิงานิไปส่�ความั่สำาเร็จ 

ต้ามั่เป้าหมั่ายู่ไดำ้อยู่�างมั่่ประสิที่ธิภิาพ และเกิดำผู้ลดำ่แก� 

มั่วลสมั่าชื่ิก...”

	 เป็นอย่างไรบั้างคะ	 เพื�อนๆ	 สมาช่ิก	 หลังจัาก 

ได้้อ่านบัที่สัมภูาษณ์แล้ว	 คิด้เหมือนผู้ เขียนมั�ยคะ 

ว่า	 “หากไม่มี สอ.ศธ. ให้พ่ึ่�งพึ่าในว่นน่�น...คงไม่มีเรา 

ในว่นนี�”  

	 สุ ด้ที่้ า ยน่� ใ นนามของคณะกรรมกา รฝ่่ า ย

ประช่าสมัพนัธ	์สอ.ศธ.	ตอ้งกราบัขอบัพระคณุที่า่นไพบัลูย์

เส่ยงก้อง	เป็นอย่างสูง	ท่ี่�ใหเ้กย่รติเป็นวิที่ยากรสรา้งคุณคา่

ให้	สาร	สอ.ศธ.	ในครั�งน่�
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กรุงรัตนโกสินทร�
๒๓๘ป�

 “ พระบูาท่สมเดีจ็พระพ่ท่ธยอดีฟ้้าจ่ฬาโลกมหาราชิท่รงสถูาปีนาพระบูรมราชิจ่กรวี่งศ์

เมื�อว่น่ท่ี� ๖ เมษีายน พ่ท่ธศ่กราชิ ๒๓๒๕ และโปีรดีเกลา้ฯ ใหย้า้ยราชิธานจีากกรง่ธนบูร่มีาสรา้ง

พระนครข้้�นใหม่ท่างฝ่ั่งตะว่่นออกข้องแม่นำ�าเจ้าพระยา ปีระกอบูพระราชิพิธีฝั่งเสาหล่กเมือง 

ในว่่นอาท่ิตย์ท่ี� ๒๑ เมษีายน เว่ลา ๖ นาฬิิกา ๕๔ นาท่ี ”
	 การก่อสร้างพระนครใหม่ใช่้เวลา	๓	ปี	แล้วเสร็จัเมื�อพุที่ธศักราช่	๒๓๒๘	จัึงพระราช่ที่านนาม		 การก่อสร้างพระนครใหม่ใช่้เวลา	๓	ปี	แล้วเสร็จัเมื�อพุที่ธศักราช่	๒๓๒๘	จัึงพระราช่ที่านนาม	“ให้ต้้องก่บนิามั่“ให้ต้้องก่บนิามั่

พระพ่ที่ธร่ต้นิปฏิิมั่ากร”พระพ่ที่ธร่ต้นิปฏิิมั่ากร”	ว่า		ว่า	

  “ กรุงเทพึ่มหานคร บวรร่ตนโกสินทร์ มหินทรายุุธยุา มหาดิิลกภิพึ่นพึ่ร่ตนราชื่ธานีบูรีรมยุ ์
อุดิมราชื่นิเวศน์มหาสถาน อมรพึ่ิมานอวตารสถิต ส่กกะท่ตติยุวิษณุุกรรมประสิทธิ� ”  เป็นพระมหานคร เป็นพระมหานคร 

ท่ี่�ด้ำารงรักษาพระมหามณ่รัตนปฏิิมากร	 เป็นแก้วอย่างด้่	 ม่สิริอันประเสริฐ	 สำาหรับัพระบัารม่ของสมเด้็จัพระเจั้าอยู่หัว ท่ี่�ด้ำารงรักษาพระมหามณ่รัตนปฏิิมากร	 เป็นแก้วอย่างด้่	 ม่สิริอันประเสริฐ	 สำาหรับัพระบัารม่ของสมเด้็จัพระเจั้าอยู่หัว 

ผู้ประด้ิษฐานกรุงเที่พมหานครน่�	ตั�งแต่พระราช่ที่านนามน่�มาบั้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเกษมสมบัูรณ์ขึ�นผู้ประด้ิษฐานกรุงเที่พมหานครน่�	ตั�งแต่พระราช่ที่านนามน่�มาบั้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเกษมสมบัูรณ์ขึ�น

  (คร้ั้�นในแผ่่นดิินพรั้ะบาทสมเด็ิจพรั้ะจอมเกล้้าเจ้าอยู่่่หั้วทรั้งแปล้งสรั้้อยู่ท่�ว่า (คร้ั้�นในแผ่่นดิินพรั้ะบาทสมเด็ิจพรั้ะจอมเกล้้าเจ้าอยู่่่หั้วทรั้งแปล้งสรั้้อยู่ท่�ว่า “บวรร่ตนโกสินทร์”“บวรร่ตนโกสินทร์” น้�น เป็น  น้�น เป็น 

“อมรร่ตนโกสินทร์”“อมรร่ตนโกสินทร์”  นอกน้�นคงไว้ตามเดิิม)  นอกน้�นคงไว้ตามเดิิม)

พระราชื่พงศาวดำารกร่งร่ต้นิโกสินิที่ร์ร่ชื่กาลที่่� ๑พระราชื่พงศาวดำารกร่งร่ต้นิโกสินิที่ร์ร่ชื่กาลที่่� ๑

บุญเตือน์		ศร่ึวรึพจน์์บุญเตือน์		ศร่ึวรึพจน์์

  “ร่ตนโกสินทร์”“ร่ตนโกสินทร์”	 แปลว่า	 แก้วของพระอินที่ร์ 	 แปลว่า	 แก้วของพระอินที่ร์ 

อันหมายถึงพระพุที่ธมหามณ่รัตนปฏิิมากรหรือพระแก้วอันหมายถึงพระพุที่ธมหามณ่รัตนปฏิิมากรหรือพระแก้ว

มรกต	ซึ่ึ�งตามตำานานระบัุว่า	พระอินที่ร์ให้พระวิษณุกรรมมรกต	ซึ่ึ�งตามตำานานระบัุว่า	พระอินที่ร์ให้พระวิษณุกรรม

เป็นผู้สร้าง	สอด้คล้องกับัสร้อยนามพระนครที่่�ว่า	เป็นผู้สร้าง	สอด้คล้องกับัสร้อยนามพระนครที่่�ว่า	“ส่กกะ“ส่กกะ

ท่ี่ต้ต้ิยู่วิษณ่์กรรมั่ประสิที่ธิ�”ท่ี่ต้ต้ิยู่วิษณ่์กรรมั่ประสิที่ธิ�”	 คือพระอินที่ร์ให้พระวิษณุ	 คือพระอินที่ร์ให้พระวิษณุ

กรรมเป็นผู้สร้าง	กรรมเป็นผู้สร้าง	
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	 พระบัรมมหาราช่วังและวัด้พระศรีรตันศาสด้าราม	 พระบัรมมหาราช่วังและวัด้พระศรีรตันศาสด้าราม

เป็นเขตพระราช่ฐานท่ี่�ประที่ับัของพระมหากษัตริย์	 ส่วนเป็นเขตพระราช่ฐานท่ี่�ประที่ับัของพระมหากษัตริย์	 ส่วน

กำาแพงพระนครม่ขนาด้กว้างใหญ่	 ม่คูพระนครเป็นคลองกำาแพงพระนครม่ขนาด้กว้างใหญ่	 ม่คูพระนครเป็นคลอง

ล้อมรอบั	ล้อมรอบั	(ไดิ้แก่คล้องบางล้ำาพ่)(ไดิ้แก่คล้องบางล้ำาพ่)	พื�นที่่�ภูายในเขตพระนคร	พื�นที่่�ภูายในเขตพระนคร

ม่สภูาพเป็นเกาะซึ่ึ�งเรียกกันว่า	ม่สภูาพเป็นเกาะซึ่ึ�งเรียกกันว่า	 “เกาะร่ต้นิโกสินิที่ร์” “เกาะร่ต้นิโกสินิที่ร์” 

ศนูยก์ลางของพระนครหรอื	ศนูยก์ลางของพระนครหรอื	“สะดำอ่เมั่อ่ง”“สะดำอ่เมั่อ่ง”	โปรด้เกลา้ฯ	ให้	โปรด้เกลา้ฯ	ให้

ตั�งเป็นเที่วสถานม่เสาช่ิงช่้าสำาหรับัประกอบัพระราช่พิธีตั�งเป็นเที่วสถานม่เสาช่ิงช่้าสำาหรับัประกอบัพระราช่พิธี

ตรีปวายและตรียัมปวายตามคติพราหมณ์ตรีปวายและตรียัมปวายตามคติพราหมณ์

	 ครั�นถึงพุที่ธศักราช่	 ๒๓๕๐	 พระบัาที่สมเด้็จั	 ครั�นถึงพุที่ธศักราช่	 ๒๓๕๐	 พระบัาที่สมเด้็จั

พระพุที่ธยอด้ฟ้้าจุัฬาโลกมหาราช่	 โปรด้เกล้าฯ	 ให้เช่ิญ พระพุที่ธยอด้ฟ้้าจุัฬาโลกมหาราช่	 โปรด้เกล้าฯ	 ให้เช่ิญ 

พระโตหรือพระศรีศากยมุน่	 จัากวัด้มหาธาตุ	 เมืองเก่าพระโตหรือพระศรีศากยมุน่	 จัากวัด้มหาธาตุ	 เมืองเก่า

สโุขที่ัยลงมายังพระนคร	เริ�มการสถาปนาพระอารามกลางสโุขที่ัยลงมายังพระนคร	เริ�มการสถาปนาพระอารามกลาง

พระนครรตันโกสนิที่ร	์ก่อรากพระวหิารหลวงสำาหรบััเป็นท่ี่�พระนครรตันโกสนิที่ร	์ก่อรากพระวหิารหลวงสำาหรบััเป็นท่ี่�

ประด้ิษฐานพระศรีศากยมุน่	 ปรากฏินามพระอารามท่ี่�จัะประด้ิษฐานพระศรีศากยมุน่	 ปรากฏินามพระอารามท่ี่�จัะ

สรา้งใหม่ในหมายกำาหนด้การกอ่รากพระวหิารวา่	สรา้งใหม่ในหมายกำาหนด้การกอ่รากพระวหิารวา่	“วด่ำมั่หา“วด่ำมั่หา

ส่ที่ธาวาส”ส่ที่ธาวาส”

  การกอ่สร้างพระอารามศนูยก์ลางกรงุรตันโกสนิที่ร์การกอ่สร้างพระอารามศนูยก์ลางกรงุรตันโกสนิที่ร์

มาแล้วเสร็จัในแผ่นด้ินพระบัาที่สมเด้็จัพระนั�งเกล้า มาแล้วเสร็จัในแผ่นด้ินพระบัาที่สมเด้็จัพระนั�งเกล้า 

เจ้ัาอยู่หัว	 ที่รงสร้างพระอุโบัสถ	 การเปรียญ	 กุฏิิสงฆ์์ เจ้ัาอยู่หัว	 ที่รงสร้างพระอุโบัสถ	 การเปรียญ	 กุฏิิสงฆ์์ 

โปรด้เกล้าฯ	 ให้ผูกพัที่ธส่มาและสมโภูช่เมื�อพุที่ธศักราช่	โปรด้เกล้าฯ	 ให้ผูกพัที่ธส่มาและสมโภูช่เมื�อพุที่ธศักราช่	

๒๓๙๐	พระราช่ที่านนามใหม่ว่า	๒๓๙๐	พระราช่ที่านนามใหม่ว่า	 “ว่ดำส่ท่ี่ศนิเที่พธารามั่”“ว่ดำส่ท่ี่ศนิเที่พธารามั่”

(ต่อมาพรั้ะบาทสมเดิ็จพรั้ะจอมเกล้้าเจ้าอยู่่่หั้วทรั้งแปล้ง(ต่อมาพรั้ะบาทสมเดิ็จพรั้ะจอมเกล้้าเจ้าอยู่่่หั้วทรั้งแปล้ง

เป็นว้ดิสุท้ศนเทพวรั้ารั้าม)เป็นว้ดิสุท้ศนเทพวรั้ารั้าม)

	 นามของพระอารามกลางพระนครม่ที่่�มาจัาก 	 นามของพระอารามกลางพระนครม่ที่่�มาจัาก 

“ส่ท่ี่ศนิเที่พนิคร”“ส่ท่ี่ศนิเที่พนิคร”	 อันเป็นเมืองของพระอินที่ร์ซึ่ึ�งอยู่บัน	 อันเป็นเมืองของพระอินที่ร์ซึ่ึ�งอยู่บัน

สวรรค์ช่ั�นด้าวดึ้งส์	 หน้าบัันพระวิหารหลวงท่ี่�ประดิ้ษฐานสวรรค์ช่ั�นด้าวดึ้งส์	 หน้าบัันพระวิหารหลวงท่ี่�ประดิ้ษฐาน

พระศรีศากยมุน่จัำาหลักไม้รูปพระอินที่ร์ที่รงช่้างเอราวัณพระศรีศากยมุน่จัำาหลักไม้รูปพระอินที่ร์ที่รงช่้างเอราวัณ

(สุท้ศนเทพ หัมายู่ถึึง พรั้ะอินทรั้์)(สุท้ศนเทพ หัมายู่ถึึง พรั้ะอินทรั้์)

  

	 กรุงเที่พมหานครอมรรัตนโกสินที่ร์ม่วัด้สุที่ัศน 	 กรุงเที่พมหานครอมรรัตนโกสินที่ร์ม่วัด้สุที่ัศน 

เที่พวรารามเป็นศูนย์กลางของพระนคร	 เปรียบัเสมือน เที่พวรารามเป็นศูนย์กลางของพระนคร	 เปรียบัเสมือน 

สทุี่ศันเที่พนครบันสวรรค์ช่ั�นด้าวดึ้งส์	อนึ�ง	พระราช่อุที่ยานสทุี่ศันเที่พนครบันสวรรค์ช่ั�นด้าวดึ้งส์	อนึ�ง	พระราช่อุที่ยาน

ต่างๆ	 บัริเวณรอบัพระนครท่ี่�สร้างขึ�นภูายหลังก็ตั�งนาม ต่างๆ	 บัริเวณรอบัพระนครท่ี่�สร้างขึ�นภูายหลังก็ตั�งนาม 

ตามอย่างที่ิพอุที่ยานของพระอินที่ร์	 เช่่น	 สวนจัิตรลด้า ตามอย่างที่ิพอุที่ยานของพระอินที่ร์	 เช่่น	 สวนจัิตรลด้า 

สวนปารุสกวัน	สวนมิสกวัน	สวนสุนันที่า	และตราประจัำาสวนปารุสกวัน	สวนมิสกวัน	สวนสุนันที่า	และตราประจัำา

หน่วยราช่การ	หน่วยราช่การ	“กร่งเที่พมั่หานิคร”“กร่งเที่พมั่หานิคร”	ทีุ่กวันน่�คือ	พระอินที่ร์	ทีุ่กวันน่�คือ	พระอินที่ร์

ที่รงช่้างเอราวัณที่รงช่้างเอราวัณ

เสาชื่ิงชื่้าสำาหร่บประกอบพระราชื่พิธีต้รีปวายู่และต้รียู่่มั่ปวายู่เสาชื่ิงชื่้าสำาหร่บประกอบพระราชื่พิธีต้รีปวายู่และต้รียู่่มั่ปวายู่
ดำ้านิหนิ้าว่ดำส่ที่่ศนิเที่พวรารามั่ดำ้านิหนิ้าว่ดำส่ที่่ศนิเที่พวรารามั่

พระศรีศากยู่มั่่นิ่ พระประธานิในิพระวิหารหลวง ว่ดำส่ที่่ศนิเที่พวรารามั่พระศรีศากยู่มั่่นิ่ พระประธานิในิพระวิหารหลวง ว่ดำส่ที่่ศนิเที่พวรารามั่

หนิ้าบ่นิประธานิพระวิหารหลวง จำาหล่กไมั่้ร่ปพระอินิที่ร์หนิ้าบ่นิประธานิพระวิหารหลวง จำาหล่กไมั่้ร่ปพระอินิที่ร์
ประที่่บในิวิมั่านิเหนิ่อชื่้างเอราว่ณ์ประที่่บในิวิมั่านิเหนิ่อชื่้างเอราว่ณ์
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“อากรแสตมป์์” เป็์นเร่�องข้องการ
ชำาระภาษีีอากรตามป์ระมวลกฎหมาย์
ภาษีีอากร ส่วน “ไป์รษีณี์ย์ากร” 
เป็์นเร่�องค่่าธรรมเนีย์มในการจััดส่ง
เอกสารข้องกรมไป์รษีณี์ย์์โทรเลข้ 
(ปั์จัจุับัันค่่อการส่�อสารแห่งป์ระเทศไทย์) 

	 เจัา้หน้าที่่�จังึตอ้งที่ำาความเขา้ใจักบััผูน้ั�นว่า		 เจัา้หน้าที่่�จังึตอ้งที่ำาความเขา้ใจักบััผูน้ั�นว่า	“อากร“อากร

แสตมปี์”แสตมปี์”	 เป็นเรื�องของการช่ำาระภูาษ่อากรตามประมวล	 เป็นเรื�องของการช่ำาระภูาษ่อากรตามประมวล

กฎหมายภูาษ่อากร	 ส่วน	กฎหมายภูาษ่อากร	 ส่วน	 “ไปีรษีณียากร”“ไปีรษีณียากร”	 เป็นเรื�อง 	 เป็นเรื�อง 

ค่าธรรมเน่ยมในการจััด้ส่งเอกสารของกรมไปรษณ่ย์ค่าธรรมเน่ยมในการจััด้ส่งเอกสารของกรมไปรษณ่ย์

โที่รเลข	(ปัจัจัุบัันคือการสื�อสารแห่งประเที่ศไที่ย)	คุณที่่านโที่รเลข	(ปัจัจัุบัันคือการสื�อสารแห่งประเที่ศไที่ย)	คุณที่่าน

ยังเถ่ยงต่ออ่กว่าก็ระบัุราคาไว้เที่่ากันก็น่าจัะใช่้แที่นกันได้้	ยังเถ่ยงต่ออ่กว่าก็ระบัุราคาไว้เที่่ากันก็น่าจัะใช่้แที่นกันได้้	

เจ้ัาหน้าที่่�จัึงต้องช่่�แจังว่าไม่สามารถใช่้แที่นกันได้้มันเป็นเจ้ัาหน้าที่่�จัึงต้องช่่�แจังว่าไม่สามารถใช่้แที่นกันได้้มันเป็น

ด้วงตราคนละประเภูที่กัน	 กว่าจัะเข้าใจัได้้ก็เล่นที่ำาให้ ด้วงตราคนละประเภูที่กัน	 กว่าจัะเข้าใจัได้้ก็เล่นที่ำาให้ 

เจั้าหน้าที่่�เหนื�อยได้้เช่่ยวแหละ	 เหตุผลเพราะว่าร้านค้าไม่เจั้าหน้าที่่�เหนื�อยได้้เช่่ยวแหละ	 เหตุผลเพราะว่าร้านค้าไม่

รับัคืนเที่่านั�นเองรับัคืนเที่่านั�นเอง

	 เมื�อได้้เข้าใจัความหมายของด้วงตรา		 เมื�อได้้เข้าใจัความหมายของด้วงตรา	 “อากร“อากร

แสตมปี์”แสตมปี์”	แล้ว	ผู้เขียนจัะขอเล่าในกรณ่ของสัญญาที่่�ต้อง	แล้ว	ผู้เขียนจัะขอเล่าในกรณ่ของสัญญาที่่�ต้อง

ตดิ้อากรแสตมป์	เช่น่	สัญญาเงินกูท่้ี่�ได้จ้ัดั้ที่ำาหลกัฐานเป็นตดิ้อากรแสตมป์	เช่น่	สัญญาเงินกูท่้ี่�ได้จ้ัดั้ที่ำาหลกัฐานเป็น

หนังสือ	โด้ยลูกหน่�ได้้จััด้ที่ำาเป็นสัญญาให้ไว้เป็นหลักฐานหนังสือ	โด้ยลูกหน่�ได้้จััด้ที่ำาเป็นสัญญาให้ไว้เป็นหลักฐาน

แหง่การกูย้มืเงนิ	สำาหรบััเจัา้หน่�ต้องเกบ็ัไว้ใช่เ้ป็นหลกัฐานแหง่การกูย้มืเงนิ	สำาหรบััเจัา้หน่�ต้องเกบ็ัไว้ใช่เ้ป็นหลกัฐาน

ในการฟ้้องร้องคด้่	 กรณ่ท่ี่�ลูกหน่�ตกเป็นผู้ผิด้นัด้หรือ ในการฟ้้องร้องคด้่	 กรณ่ท่ี่�ลูกหน่�ตกเป็นผู้ผิด้นัด้หรือ 

ไม่ยอมช่ำาระหน่�	 ซึ่ึ�งในการปฏิิบััติในตอนที่่�ที่ำาสัญญาเงินกู้ไม่ยอมช่ำาระหน่�	 ซึ่ึ�งในการปฏิิบััติในตอนที่่�ที่ำาสัญญาเงินกู้

ก็จัะยังไม่ได้้ม่การติด้อากรแสตมป์	แต่จัะนำาอากรแสตมป์ก็จัะยังไม่ได้้ม่การติด้อากรแสตมป์	แต่จัะนำาอากรแสตมป์

มาปิด้	 เมื�อต้องนำาคด้่ไปร้องฟ้้องต่อศาลเพื�อบัังคับัให้ มาปิด้	 เมื�อต้องนำาคด้่ไปร้องฟ้้องต่อศาลเพื�อบัังคับัให้ 

ลูกหน่�ต้องช่ำาระหน่� 	 ด้้วยเหตุผลว่าหากสัญญาเงินกู ้ลูกหน่�ต้องช่ำาระหน่� 	 ด้้วยเหตุผลว่าหากสัญญาเงินกู ้

ไม่ได้้ติด้อากรแสตมป์เส่ยให้ถูกต้อง	 สัญญาเงินกู้นั�นก็จัะไม่ได้้ติด้อากรแสตมป์เส่ยให้ถูกต้อง	 สัญญาเงินกู้นั�นก็จัะ

ไม่สามารถนำาไปใช่้เป็นพยานหลักฐานประกอบัในการ ไม่สามารถนำาไปใช่้เป็นพยานหลักฐานประกอบัในการ 

ฟ้้องร้องคด้่เงินกู้ได้้ฟ้้องร้องคด้่เงินกู้ได้้

	 สวัสด้่ครับัท่ี่านสมาชิ่ก	 สอ.ศธ.	 ทุี่กท่ี่าน	 วันน่�เรา	 สวัสด้่ครับัท่ี่านสมาชิ่ก	 สอ.ศธ.	 ทุี่กท่ี่าน	 วันน่�เรา

ได้้ม่โอกาสมาพบักันอ่กครั�งหลังจัากที่่�ห่างหายหน้าไป ได้้ม่โอกาสมาพบักันอ่กครั�งหลังจัากที่่�ห่างหายหน้าไป 

ระยะหนึ�ง	เพราะมภู่ารกจิัของราช่การที่่�ตอ้งไปช่ว่ยราช่การระยะหนึ�ง	เพราะมภู่ารกจิัของราช่การที่่�ตอ้งไปช่ว่ยราช่การ

ของส่วนราช่การอื�นด้้วย	 แต่เป็นการพบักันภูายใต้ภูาวะของส่วนราช่การอื�นด้้วย	 แต่เป็นการพบักันภูายใต้ภูาวะ

ความกด้ด้ันท่ี่�กำาลังอยู่ในภูาวะโรคระบัาด้	 (โรคราคาถูก ความกด้ด้ันท่ี่�กำาลังอยู่ในภูาวะโรคระบัาด้	 (โรคราคาถูก 

นะครับั	 โรค-ละ-บัาที่)	 ซึ่ึ�งก่อให้เกิด้ผลกระที่บัตามมา นะครับั	 โรค-ละ-บัาที่)	 ซึ่ึ�งก่อให้เกิด้ผลกระที่บัตามมา 

อย่างรุนแรงเป็นความเส่ยหายอย่างใหญ่หลวงที่ั�วโลก อย่างรุนแรงเป็นความเส่ยหายอย่างใหญ่หลวงที่ั�วโลก 

ม่การสูญเส่ยที่ั�งช่่วิต	ที่รัพย์สิน	และสังคม	เกินสุด้คณานัปม่การสูญเส่ยที่ั�งช่่วิต	ที่รัพย์สิน	และสังคม	เกินสุด้คณานัป

ยากท่ี่�จัะประเมินได้้	 ก็คงต้องขอความร่วมมือร่วมใจักัน ยากท่ี่�จัะประเมินได้้	 ก็คงต้องขอความร่วมมือร่วมใจักัน 

ฝ่่าวิกฤตครั�งน่�ไปให้ได้้ด้้วยกันนะครับัฝ่่าวิกฤตครั�งน่�ไปให้ได้้ด้้วยกันนะครับั

	 สิ�งที่่�ผู้เขียนจัะนำามาเล่าสู่กันฟังในวันน่�เป็นเรื�องที่่�	 สิ�งที่่�ผู้เขียนจัะนำามาเล่าสู่กันฟังในวันน่�เป็นเรื�องที่่�

หลายๆ	คนอาจัมองว่าเป็นเรื�องเล็กน้อย	แต่ในความเป็นหลายๆ	คนอาจัมองว่าเป็นเรื�องเล็กน้อย	แต่ในความเป็น

จัริงแล้วหากเกิด้เป็นประเด็้นขึ�นมา	 เรื�องท่ี่�เรามองว่าเป็นจัริงแล้วหากเกิด้เป็นประเด็้นขึ�นมา	 เรื�องท่ี่�เรามองว่าเป็น

เรื�องเลก็นอ้ยอาจักอ่ใหเ้กิด้ผลเส่ยหายตอ่การด้ำาเนนิคด้่ได้้เรื�องเลก็นอ้ยอาจักอ่ใหเ้กิด้ผลเส่ยหายตอ่การด้ำาเนนิคด้่ได้้

เป็นอย่างมาก	นั�นคือ	เรื�องของการปิด้	เป็นอย่างมาก	นั�นคือ	เรื�องของการปิด้	“อากรแสตมปี์”“อากรแสตมปี์”  

ในสัญญาท่ี่�กฎหมายได้้กำาหนด้ไว้เป็นแนวที่าง	 โด้ยวางในสัญญาท่ี่�กฎหมายได้้กำาหนด้ไว้เป็นแนวที่าง	 โด้ยวาง

หลักไว้ว่า	 สัญญาที่่�คู่กรณ่ได้้จััด้ที่ำาเป็นหนังสือจัะสมบูัรณ์หลักไว้ว่า	 สัญญาที่่�คู่กรณ่ได้้จััด้ที่ำาเป็นหนังสือจัะสมบูัรณ์

ได้้	 ต้องปฏิิบััติตามที่่�กฎหมายกำาหนด้	 เช่่น	 สัญญาเงินกู้ได้้	 ต้องปฏิิบััติตามที่่�กฎหมายกำาหนด้	 เช่่น	 สัญญาเงินกู้

ต้องติด้อากรแสตมป์	 จึังจัะเป็นสัญญาที่่�สมบัูรณ์นำามา ต้องติด้อากรแสตมป์	 จึังจัะเป็นสัญญาที่่�สมบัูรณ์นำามา 

ฟ้้องร้องอ้างเป็นพยานหลักฐานในคด้่ได้้ฟ้้องร้องอ้างเป็นพยานหลักฐานในคด้่ได้้

	 แต่ท่ี่านผู้อ่านท่ี่�เคารพเช่ื�อไหมว่า	 ม่บัางที่่าน 	 แต่ท่ี่านผู้อ่านท่ี่�เคารพเช่ื�อไหมว่า	 ม่บัางที่่าน 

ยังเข้าใจัคลาด้เคลื�อนโด้ยไปนำาเอาด้วงตราไปรษณ่ย ์ยังเข้าใจัคลาด้เคลื�อนโด้ยไปนำาเอาด้วงตราไปรษณ่ย ์

ท่ี่�เราเรียกว่า	ท่ี่�เราเรียกว่า	 “ไปีรษีณียากร”“ไปีรษีณียากร”	 มาติด้ในสัญญา	 โด้ย 	 มาติด้ในสัญญา	 โด้ย 

เข้าใจัว่าสามารถใช่้แที่นกันได้้	 ซึ่ึ�งผู้เขียนก็เคยพบักับั เข้าใจัว่าสามารถใช่้แที่นกันได้้	 ซึ่ึ�งผู้เขียนก็เคยพบักับั 

ตัวเองว่าม่บัางที่่านเข้าใจัเช่่นนั�นจัริงๆ	 โด้ยเฉพาะผู้ท่ี่� ตัวเองว่าม่บัางที่่านเข้าใจัเช่่นนั�นจัริงๆ	 โด้ยเฉพาะผู้ท่ี่� 

เริ�มมาเป็นคู่สัญญากับัส่วนราช่การ	 เมื�อเจั้าหน้าท่ี่�ให้ไป เริ�มมาเป็นคู่สัญญากับัส่วนราช่การ	 เมื�อเจั้าหน้าท่ี่�ให้ไป 

นำาอากรมาติด้	 ก็จัะไปซึ่ื�อด้วงตราไปรษณ่ย์มาให้แที่น นำาอากรมาติด้	 ก็จัะไปซึ่ื�อด้วงตราไปรษณ่ย์มาให้แที่น 

โด้ยอา้งวา่รา้นคา้เขาใหม้าบัอกวา่ตดิ้แที่นกนัได้เ้หมอืนกนัโด้ยอา้งวา่รา้นคา้เขาใหม้าบัอกวา่ตดิ้แที่นกนัได้เ้หมอืนกนั

พิโธ่พิถังกะละมังถังแตกคิด้ไปได้้เนอะพิโธ่พิถังกะละมังถังแตกคิด้ไปได้้เนอะ

อากรแสติมื่ป์
อากรแสติมื่ป์

สำ า คัญไฉน่
สำ า คัญไฉน่?? พ่รึะวิที่ย์		กล่��าคำ�าพ่รึะวิที่ย์		กล่��าคำ�า
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	 กรณ่ดั้งที่่�กล่าวมาข้างต้นได้้เคยเกิด้เป็นกรณ่	 กรณ่ดั้งที่่�กล่าวมาข้างต้นได้้เคยเกิด้เป็นกรณ่

อุที่าหรณ์แก่ที่นายความและเจั้าหน่�มาแล้วในครั�งอด้่ต	ซึ่ึ�งอุที่าหรณ์แก่ที่นายความและเจั้าหน่�มาแล้วในครั�งอด้่ต	ซึ่ึ�ง

โด้ยที่ั�วไปเรามักจัะเห็นว่าในการด้ำาเนินคด้่ต่างๆ	ของศาลโด้ยที่ั�วไปเรามักจัะเห็นว่าในการด้ำาเนินคด้่ต่างๆ	ของศาล

จัะม่ที่นายความเป็นผู้ด้ำาเนินการแที่น	 และที่นายความ จัะม่ที่นายความเป็นผู้ด้ำาเนินการแที่น	 และที่นายความ 

ก็มักจัะม่ความสัมพันธ์อันด้่กับัเจั้าหน้าท่ี่�และบัุคลากร ก็มักจัะม่ความสัมพันธ์อันด้่กับัเจั้าหน้าท่ี่�และบัุคลากร 

ของศาลด้้วยความคุ้นเคยกันเป็นอย่างด้่	 ด้้วยความ ของศาลด้้วยความคุ้นเคยกันเป็นอย่างด้่	 ด้้วยความ 

สนิที่สนมกันน่�เองท่ี่�ก่อให้เกิด้ความเส่ยหายต่อคด้่น่�ขึ�น	สนิที่สนมกันน่�เองท่ี่�ก่อให้เกิด้ความเส่ยหายต่อคด้่น่�ขึ�น	

เมื�อที่นายความไม่ได้้ติด้อากรแสตมป์ในสัญญาเงินกู้และเมื�อที่นายความไม่ได้้ติด้อากรแสตมป์ในสัญญาเงินกู้และ

ได้้ยื�นคำาฟ้้องต่อศาลไปเรียบัร้อยแล้ว	 เมื�อเจั้าหน้าที่่�ศาล ได้้ยื�นคำาฟ้้องต่อศาลไปเรียบัร้อยแล้ว	 เมื�อเจั้าหน้าที่่�ศาล 

ได้น้ำาสำานวนไปเสนอใหศ้าลได้ต้รวจักอ่นพจิัารณา	ศาลได้้ได้น้ำาสำานวนไปเสนอใหศ้าลได้ต้รวจักอ่นพจิัารณา	ศาลได้้

ตรวจัพบัว่าสัญญาเงินกู้ยังไมได้้ม่การติด้อากรแสตมป์ ตรวจัพบัว่าสัญญาเงินกู้ยังไมได้้ม่การติด้อากรแสตมป์ 

จัึงให้เจั้าหน้าท่ี่�โที่รศัพที่์แจั้งที่นายความมาด้ำาเนินการ จัึงให้เจั้าหน้าท่ี่�โที่รศัพที่์แจั้งที่นายความมาด้ำาเนินการ 

เส่ยให้เรียบัร้อย	 แต่ที่นายความไม่เข้ามาด้ำาเนินการ เส่ยให้เรียบัร้อย	 แต่ที่นายความไม่เข้ามาด้ำาเนินการ 

กลับัแจั้งให้เจ้ัาหน้าท่ี่�ศาลช่่วยติด้อากรแสตมป์ให้แที่น กลับัแจั้งให้เจ้ัาหน้าท่ี่�ศาลช่่วยติด้อากรแสตมป์ให้แที่น 

แต่ศาลที่่านไม่อนุญาตโด้ยให้เหตุผลว่าไม่ ใช่่หน้าท่ี่� แต่ศาลที่่านไม่อนุญาตโด้ยให้เหตุผลว่าไม่ ใช่่หน้าท่ี่� 

ของเจ้ัาหน้าที่่�ศาล	 และไม่ม่อำานาจัใด้ท่ี่�จัะไปด้ำาเนินการ ของเจ้ัาหน้าที่่�ศาล	 และไม่ม่อำานาจัใด้ท่ี่�จัะไปด้ำาเนินการ 

ด้งักล่าวแที่นที่นายความได้	้และที่นายความก็ไม่ได้เ้ข้ามาด้งักล่าวแที่นที่นายความได้	้และที่นายความก็ไม่ได้เ้ข้ามา

ด้ำาเนินการแต่อย่างใด้เส่ยให้เรียบัร้อย	โด้ยคิด้ว่าเป็นเรื�องด้ำาเนินการแต่อย่างใด้เส่ยให้เรียบัร้อย	โด้ยคิด้ว่าเป็นเรื�อง

เล็กน้อยเล็กน้อย

	 ที่่านสมาชิ่กครับั	 ท่ี่านพอคาด้ได้้ไหมว่าผลของ 	 ที่่านสมาชิ่กครับั	 ท่ี่านพอคาด้ได้้ไหมว่าผลของ 

คำาพพิากษาจัะเป็นอยา่งไร	ถกูตอ้งตามที่่�ที่า่นคาด้แลว้ครบััคำาพพิากษาจัะเป็นอยา่งไร	ถกูตอ้งตามที่่�ที่า่นคาด้แลว้ครบัั

ศาลได้้ตัด้สิน	ศาลได้้ตัด้สิน	 “ยู่กฟ้้อง”“ยู่กฟ้้อง”	 โด้ยให้เหตุผลว่าสัญญาเงินกู้ 	 โด้ยให้เหตุผลว่าสัญญาเงินกู้ 

ไม่ได้้ติด้อากรแสตมป์จัึงไม่สามารถนำามาใช่้เป็นพยานไม่ได้้ติด้อากรแสตมป์จัึงไม่สามารถนำามาใช่้เป็นพยาน

หลักฐานในคด้่ได้้	ที่นายโจัที่ก์ยื�นอุที่ธรณ์	ศาลอุที่ธรณ์ยืนหลักฐานในคด้่ได้้	ที่นายโจัที่ก์ยื�นอุที่ธรณ์	ศาลอุที่ธรณ์ยืน

ตามศาลช่ั�นตน้	ที่นายโจัที่ก์ได้ย้ื�นฎก่า	โด้ยคำาพพิากษาของตามศาลช่ั�นตน้	ที่นายโจัที่ก์ได้ย้ื�นฎก่า	โด้ยคำาพพิากษาของ

ศาลฎ่กาได้้ยืนตามคำาพิพากษาของศาลล่างทัี่�งสอง	 ให้ศาลฎ่กาได้้ยืนตามคำาพิพากษาของศาลล่างทัี่�งสอง	 ให้

เหตุผลว่าท่ี่�โจัที่ก์อ้างว่าได้้มอบัหมายให้เจั้าหน้าท่ี่�ศาลเหตุผลว่าท่ี่�โจัที่ก์อ้างว่าได้้มอบัหมายให้เจั้าหน้าท่ี่�ศาล

ด้ำาเนินการให้นั�น	 ศาลฎก่าพิจัารณาว่า	 เจั้าหน้าท่ี่�ศาลไม่ม่ด้ำาเนินการให้นั�น	 ศาลฎก่าพิจัารณาว่า	 เจั้าหน้าท่ี่�ศาลไม่ม่

หน้าท่ี่�ด้ำาเนินการและไม่ม่อำานาจัด้้วย	 เนื�องจัากการติด้หน้าท่ี่�ด้ำาเนินการและไม่ม่อำานาจัด้้วย	 เนื�องจัากการติด้

อากรแสตมป์เป็นหน้าท่ี่�ของโจัที่ก์และที่นายโจัที่ก์	 จึังอากรแสตมป์เป็นหน้าท่ี่�ของโจัที่ก์และที่นายโจัที่ก์	 จึัง

พิพากษา	พิพากษา	“ยู่กฟ้้อง”“ยู่กฟ้้อง”	ครับั	ครับั

	 นอกจัากกรณ่ท่ี่�ต้องติด้อากรแสตมป์ท่ี่�ได้้นำาเรียน	 นอกจัากกรณ่ท่ี่�ต้องติด้อากรแสตมป์ท่ี่�ได้้นำาเรียน

มาข้างต้นแล้วนั�น	 ยังม่กรณ่ท่ี่�เก่�ยวกับัอากรแสตมป์ มาข้างต้นแล้วนั�น	 ยังม่กรณ่ท่ี่�เก่�ยวกับัอากรแสตมป์ 

อ่กเรื�องหนึ�งนั�นคือ	 การขีด้ฆ์่าท่ี่�ตัวอากรแสตมป์	 ท่ี่านอ่กเรื�องหนึ�งนั�นคือ	 การขีด้ฆ์่าท่ี่�ตัวอากรแสตมป์	 ท่ี่าน

สมาช่ิกเคยสังเกตไหมครับัว่าเวลาท่ี่�เราได้้รับัจัด้หมาย สมาช่ิกเคยสังเกตไหมครับัว่าเวลาท่ี่�เราได้้รับัจัด้หมาย 

ตรงไปรษณ่ยากรจัะมร่อยขีด้ฆ่์าของไปรษณ่ย์	เพื�อแสด้งวา่ตรงไปรษณ่ยากรจัะมร่อยขีด้ฆ่์าของไปรษณ่ย์	เพื�อแสด้งวา่

อากรแสตมป์ด้วงน่�ได้ผ้า่นการใช่ง้านแลว้	เพื�อป้องกนัมิให้อากรแสตมป์ด้วงน่�ได้ผ้า่นการใช่ง้านแลว้	เพื�อป้องกนัมิให้

ม่การนำาไปใช่้ใหม่ซึ่ำ�าอ่ก	แต่ก็ม่เจั้าหน้าที่่�ไปรษณ่ย์บัางคนม่การนำาไปใช่้ใหม่ซึ่ำ�าอ่ก	แต่ก็ม่เจั้าหน้าที่่�ไปรษณ่ย์บัางคน

ทีุ่จัริตไม่ยอมประที่ับัรอยขีด้ฆ์่าและก็นำามาขายอ่ก	 ต่อมาทีุ่จัริตไม่ยอมประที่ับัรอยขีด้ฆ์่าและก็นำามาขายอ่ก	 ต่อมา

ถูกจัับัได้้และได้้ม่การไล่เจั้าหน้าท่ี่�ออกไปแล้วด้้วยครับั ถูกจัับัได้้และได้้ม่การไล่เจั้าหน้าท่ี่�ออกไปแล้วด้้วยครับั 

เช่่นเด้่ยวกันครับั	ในการติด้อากรแสตมป์	กฎหมายได้้วางเช่่นเด้่ยวกันครับั	ในการติด้อากรแสตมป์	กฎหมายได้้วาง

หลักไว้ว่าให้ขีด้ฆ์่าอากรแสตมป์นั�นครับั	 แต่ด้้วยความ หลักไว้ว่าให้ขีด้ฆ์่าอากรแสตมป์นั�นครับั	 แต่ด้้วยความ 

พลั�งเผลอ	 หรือขาด้ความละเอ่ยด้รอบัคอบั	ที่นายโจัที่ก์ พลั�งเผลอ	 หรือขาด้ความละเอ่ยด้รอบัคอบั	ที่นายโจัที่ก์ 

ลืมขีด้ฆ์่าอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร	ซึ่ึ�งศาลฎ่กาลืมขีด้ฆ์่าอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร	ซึ่ึ�งศาลฎ่กา

ได้้ม่คำาพิพากษาล่าสุด้เมื�อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 โด้ยโจัที่ก์ ได้้ม่คำาพิพากษาล่าสุด้เมื�อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 โด้ยโจัที่ก์ 

ฟ้้องขอให้บัังคับัจัำาเลยช่ำาระหน่�เงินกู้	 ตามหนังสือสัญญา ฟ้้องขอให้บัังคับัจัำาเลยช่ำาระหน่�เงินกู้	 ตามหนังสือสัญญา 

กู้ยืมเงิน	 จัำาเลยให้การปฏิิเสธความรับัผิด้โด้ยอ้างว่า กู้ยืมเงิน	 จัำาเลยให้การปฏิิเสธความรับัผิด้โด้ยอ้างว่า 

ไม่เคยลงลายมือช่ื�อในสัญญาเงินกู้และเป็นหนังสือสัญญาไม่เคยลงลายมือช่ื�อในสัญญาเงินกู้และเป็นหนังสือสัญญา

เงินกู้ปลอม	 ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 สัญญาเงินกู้เป็นเงินกู้ปลอม	 ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 สัญญาเงินกู้เป็น

ตราสารซึ่ึ�งต้องปิด้อากรแสตมป์และขีด้ฆ์่า	 ตามประมวลตราสารซึ่ึ�งต้องปิด้อากรแสตมป์และขีด้ฆ์่า	 ตามประมวล

รัษฎากร	 มาตรา	 ๑๑๘	 เมื�อสัญญาเงินกู้ท่ี่�โจัที่ก์ได้้นำามา รัษฎากร	 มาตรา	 ๑๑๘	 เมื�อสัญญาเงินกู้ท่ี่�โจัที่ก์ได้้นำามา 

เป็นพยานหลักฐานในคด่้ได้้ปิด้อากรแสตมป์มาอย่าง เป็นพยานหลักฐานในคด่้ได้้ปิด้อากรแสตมป์มาอย่าง 

ถูกต้อง	 แต่มิได้้ขีด้ฆ์่าอากรแสตมป์	 จึังถือเป็นตราสารท่ี่�ถูกต้อง	 แต่มิได้้ขีด้ฆ์่าอากรแสตมป์	 จึังถือเป็นตราสารท่ี่�

ปิด้อากรแสตมป์ไม่บัริบัูรณ์	 ไม่อาจัใช่้เป็นพยานหลักฐานปิด้อากรแสตมป์ไม่บัริบัูรณ์	 ไม่อาจัใช่้เป็นพยานหลักฐาน

ในคด้่แพ่งได้้	 เป็นผลเท่ี่ากับัว่าโจัที่ก์ไม่ม่หลักฐานเป็นในคด้่แพ่งได้้	 เป็นผลเท่ี่ากับัว่าโจัที่ก์ไม่ม่หลักฐานเป็น

หนังสืออย่างใด้อย่างหนึ�งลงลายมือช่ื�อจัำาเลยผู้กู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใด้อย่างหนึ�งลงลายมือช่ื�อจัำาเลยผู้กู้ยืมเป็น

สำาคัญ	 โจัที่ก์จึังไม่อาจัฟ้้องร้องบัังคับัคด่้แก่จัำาเลยได้้	สำาคัญ	 โจัที่ก์จึังไม่อาจัฟ้้องร้องบัังคับัคด่้แก่จัำาเลยได้้	

ปัญหาด้ังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเก่�ยวด้้วยความปัญหาด้ังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเก่�ยวด้้วยความ

สงบัเรียบัร้อยของประช่าช่น	 แม้จัำาเลยจัะมิได้้ ให้การ สงบัเรียบัร้อยของประช่าช่น	 แม้จัำาเลยจัะมิได้้ ให้การ 

ต่อสู้ไว้	 จัำาเลยย่อมยกขึ�นฎ่กาได้้	 ซึ่ึ�งคด้่น่�ในศาลช่ั�นต้นต่อสู้ไว้	 จัำาเลยย่อมยกขึ�นฎ่กาได้้	 ซึ่ึ�งคด้่น่�ในศาลช่ั�นต้น

พิพากษายกฟ้้อง	ศาลอุที่ธรณ์ภูาค	๔	แผนกคด้่ผู้บัริโภูคพิพากษายกฟ้้อง	ศาลอุที่ธรณ์ภูาค	๔	แผนกคด้่ผู้บัริโภูค

พพิากษากลับัใหจ้ัำาเลยช่ำาระเงินตามฟ้อ้ง	สุด้ท้ี่ายศาลฎก่าพพิากษากลับัใหจ้ัำาเลยช่ำาระเงินตามฟ้อ้ง	สุด้ท้ี่ายศาลฎก่า

พิพากษากลับัให้ยกฟ้้องโจัที่ก์	 ผู้เขียนจัึงไม่แน่ใจัว่าคด่้น่�พิพากษากลับัให้ยกฟ้้องโจัที่ก์	 ผู้เขียนจัึงไม่แน่ใจัว่าคด่้น่�

ที่นายจัะเรียกค่าว่าความได้้หรือไม่	 เอวังก็ม่ด้้วยประการที่นายจัะเรียกค่าว่าความได้้หรือไม่	 เอวังก็ม่ด้้วยประการ

ฉะน่�ฉะน่� สำาหร่บสมาชื่ิกที�กู้ยุ่มจากสหกรณุ์ ไดิ้ร่บยุกเว้น  สำาหร่บสมาชื่ิกที�กู้ยุ่มจากสหกรณุ์ ไดิ้ร่บยุกเว้น 

ไม่ต้องเสียุอากรแสตมป์ตามพึ่ระราชื่กำาหนดิ แก้ไข ไม่ต้องเสียุอากรแสตมป์ตามพึ่ระราชื่กำาหนดิ แก้ไข 

เพึ่ิ�มเติมประมวลร่ษฎากร (ฉบ่บที� ๑๔) พึ่.ศ. ๒๕๒๙เพึ่ิ�มเติมประมวลร่ษฎากร (ฉบ่บที� ๑๔) พึ่.ศ. ๒๕๒๙

ปีที่ ๔๓  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๓

9



 อ่บู่ติข้้�นเมื�อ : อ่บู่ติข้้�นเมื�อ :	 ในอด่้ตม่การระบัาด้ใหญ่ของ	 ในอด่้ตม่การระบัาด้ใหญ่ของ

กาฬโรคเกิด้ขึ�น	๓	ครั�ง	ได้้แก่	กาฬโรคเกิด้ขึ�น	๓	ครั�ง	ได้้แก่	

  ช่ว่งท่ี่� ๑ช่ว่งท่ี่� ๑		ยคุกลางตอนตน้	ในสมยัจัักรวรรดิ้โรมนั		ยคุกลางตอนตน้	ในสมยัจัักรวรรดิ้โรมนั

ตะวันออก	คริสต์ศตวรรษที่่�	๖	 ในระหว่างปี	ค.ศ.	๕๔๑-ตะวันออก	คริสต์ศตวรรษที่่�	๖	 ในระหว่างปี	ค.ศ.	๕๔๑-

๕๔๒	(พ.ศ.	๑๐๘๔-๑๐๘๕)	เป็นการระบัาด้ที่่�เรียกกันว่า	๕๔๒	(พ.ศ.	๑๐๘๔-๑๐๘๕)	เป็นการระบัาด้ที่่�เรียกกันว่า	

“กาฬโรคแห่งจ่สติเนียุน”“กาฬโรคแห่งจ่สติเนียุน”	(Plague	of	Justinian)	ที่ำาให้	(Plague	of	Justinian)	ที่ำาให้

ม่ผู้เส่ยช่่วิตที่ั�วโลกมากกว่า	๑๐๐		ล้านคน	ม่ผู้เส่ยช่่วิตที่ั�วโลกมากกว่า	๑๐๐		ล้านคน	

 ช่่วงท่ี่� ๒ ช่่วงท่ี่� ๒	 ในคริสต์ศตวรรษท่ี่�	 ๑๔-๑๙	 คนใน 	 ในคริสต์ศตวรรษท่ี่�	 ๑๔-๑๙	 คนใน 

สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี่�	 ๑๔	 เรียกการระบัาด้น่�ว่า	สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี่�	 ๑๔	 เรียกการระบัาด้น่�ว่า	 “Great  “Great  

Pestilence”Pestilence”	(โรคระบัาด้ครั�งใหญ่)	หรอื		(โรคระบัาด้ครั�งใหญ่)	หรอื	“Great Plague”“Great Plague”  

(กาฬโรคครั�งใหญ่)	 ซึ่ึ�งเริ�มต้นจัากตอนใต้ของประเที่ศ(กาฬโรคครั�งใหญ่)	 ซึ่ึ�งเริ�มต้นจัากตอนใต้ของประเที่ศ

อินเด้่ยและประเที่ศจัีนระบัาด้ไปตลอด้เส้นที่างสายไหม	อินเด้่ยและประเที่ศจัีนระบัาด้ไปตลอด้เส้นที่างสายไหม	

(Silk	 Road)	 กระจัายไปที่ั�วเอเช่่ย,	 ยุโรป	 และแอฟ้ริกา	(Silk	 Road)	 กระจัายไปที่ั�วเอเช่่ย,	 ยุโรป	 และแอฟ้ริกา	

สันนิษฐานว่าพ่อค้าช่าวจัีน-มองโกลเป็นผู้นำาเช่ื�อมาแพร่สันนิษฐานว่าพ่อค้าช่าวจัีน-มองโกลเป็นผู้นำาเช่ื�อมาแพร่

ในยุโรป	 ที่ำาให้เกิด้การแพร่ระบัาด้ในยุโรปอย่างต่อเนื�อง	ในยุโรป	 ที่ำาให้เกิด้การแพร่ระบัาด้ในยุโรปอย่างต่อเนื�อง	

การแพร่ระบัาด้ต่อเนื�องมาจันถึงคริสต์ศตวรรษท่ี่�	 ๑๗ การแพร่ระบัาด้ต่อเนื�องมาจันถึงคริสต์ศตวรรษท่ี่�	 ๑๗ 

เรียกกันว่า	เรียกกันว่า	 “แบล็คเดิธ”“แบล็คเดิธ”	 (Black	Death)	 การระบัาด้ใน	 (Black	Death)	 การระบัาด้ใน

ยุโรปช่่วงน่�ม่ประช่ากรตายประมาณ	๒๕	ล้านคนยุโรปช่่วงน่�ม่ประช่ากรตายประมาณ	๒๕	ล้านคน

  ช่่วงท่ี่� ๓ช่่วงท่ี่� ๓	 ศตวรรษท่ี่�	 ๑๙-๒๐	 เริ�มขึ�นท่ี่�มณฑ์ล 	 ศตวรรษท่ี่�	 ๑๙-๒๐	 เริ�มขึ�นท่ี่�มณฑ์ล 

ยูนนาน	ประเที่ศจัีน	ในปี		ค.ศ.	๑๘๕๕	(พ.ศ.	๒๓๙๘)	ม่ยูนนาน	ประเที่ศจัีน	ในปี		ค.ศ.	๑๘๕๕	(พ.ศ.	๒๓๙๘)	ม่

การแพร่ระบัาด้ไปทัี่�วทีุ่กที่วีปของโลก	 ที่ำาให้ม่ผู้เส่ยช่่วิตการแพร่ระบัาด้ไปทัี่�วทีุ่กที่วีปของโลก	 ที่ำาให้ม่ผู้เส่ยช่่วิต

มากกว่า	 ๑๒	 ล้านคน	ซึ่ึ�งขณะนั�นยังไม่ที่ราบัสาเหตุของ มากกว่า	 ๑๒	 ล้านคน	ซึ่ึ�งขณะนั�นยังไม่ที่ราบัสาเหตุของ 

ยศพล่		เวณุโกเศศยศพล่		เวณุโกเศศ

ย้้อนอดีีต
โรคระบาดก่อ่นโควิดิ ๑๙
  หากจะย้อนกล่บูไปีในปีระว่่ติศาสตร์ หากจะย้อนกล่บูไปีในปีระว่่ติศาสตร์ 

โลกใบูนี�เคยปีระสบูพบูโศกนาฏกรรม โลกใบูนี�เคยปีระสบูพบูโศกนาฏกรรม 

จากโรคระบูาดีใหญ่ท่ี�พรากชิวี่ติคนในโลกจากโรคระบูาดีใหญ่ท่ี�พรากชิวี่ติคนในโลก

ไปีถูึงหลายร้อยล้านคน ในหลายต่อหลายไปีถูึงหลายร้อยล้านคน ในหลายต่อหลาย

คร่�ง ซึ่ึ�งก็ผ่านพ้นมาไดี้ท่่กคร่�งจนกระท่่�ง คร่�ง ซึ่ึ�งก็ผ่านพ้นมาไดี้ท่่กคร่�งจนกระท่่�ง 

ว่่นนี�ว่่นนี�  

	 จัึงจัะขอพาสมาชิ่กสหกรณ์ออมที่รัพย์ฯ	 ทุี่กท่ี่าน		 จัึงจัะขอพาสมาชิ่กสหกรณ์ออมที่รัพย์ฯ	 ทุี่กท่ี่าน	

ย้อนอด้่ตไปดู้โรคระบัาด้ที่่�เคยเกิด้ขึ�นและกำาลังเกิด้ขึ�นย้อนอด้่ตไปดู้โรคระบัาด้ที่่�เคยเกิด้ขึ�นและกำาลังเกิด้ขึ�น

อย่างโควิด้	๑๙	 ว่าจัะน่ากลัวและโหด้ร้ายแค่ไหน	แล้วเราอย่างโควิด้	๑๙	 ว่าจัะน่ากลัวและโหด้ร้ายแค่ไหน	แล้วเรา

จัะระวังตัวไม่ให้ติด้โรคระบัาด้ได้้อย่างไร	มาติด้ตามกันครับัจัะระวังตัวไม่ให้ติด้โรคระบัาด้ได้้อย่างไร	มาติด้ตามกันครับั

  ““ ก่ า ฬ โ ร คก่ า ฬ โ ร ค ””  
หรือ “มรณะดีำา” (The หรือ “มรณะดีำา” (The 
Black Death) Black Death) 
	 คอื	โรคระบัาด้ที่่�ร้ายแรง	 คอื	โรคระบัาด้ที่่�ร้ายแรง

ท่ี่�สดุ้	เลวรา้ยท่ี่�สดุ้	เที่า่ท่ี่�โลกเคยท่ี่�สดุ้	เลวรา้ยท่ี่�สดุ้	เที่า่ท่ี่�โลกเคย

ม่มา	 และปัจัจัุบัันโรคน่�ก็ยังคง ม่มา	 และปัจัจัุบัันโรคน่�ก็ยังคง 

ม่อยู่ 	 เพ่ยงแต่วงการแพที่ย์ม่อยู่ 	 เพ่ยงแต่วงการแพที่ย์

สามารถควบัคุมโรคน่�ได้้ด้่กว่าสามารถควบัคุมโรคน่�ได้้ด้่กว่า

แต่ก่อนนั�นเองแต่ก่อนนั�นเอง

10

ปีท์ี� ๔๓  ฉบุับุท์ี� ๑  เดิ์ือนมกรูาคิม - เมษ์ายน  ๒๕๖๓



การเกิด้โรค	จันใน	ค.ศ.	๑๘๙๔	(พ.ศ.	๒๔๓๗)	Alexandre	การเกิด้โรค	จันใน	ค.ศ.	๑๘๙๔	(พ.ศ.	๒๔๓๗)	Alexandre	

Emile	Jean	Yersin	แพที่ย์ช่าวฝ่รั�งเศสเป็นผู้ค้นพบัเช่ื�อEmile	Jean	Yersin	แพที่ย์ช่าวฝ่รั�งเศสเป็นผู้ค้นพบัเช่ื�อ

ก่อโรคคือ	เช่ื�อแบัคที่่เรีย	Bacillus	pestis	เป็นโรคติด้ต่อก่อโรคคือ	เช่ื�อแบัคที่่เรีย	Bacillus	pestis	เป็นโรคติด้ต่อ

จัากสัตว์สู่คน	 (Zoonosis)	 ท่ี่�เก่�ยวข้องกับัสัตว์ฟันแที่ะ จัากสัตว์สู่คน	 (Zoonosis)	 ท่ี่�เก่�ยวข้องกับัสัตว์ฟันแที่ะ 

และหมัด้และหมัด้

	 การระบัาด้ของกาฬโรคในประเที่ศไที่ย	จัากขอ้มลู	 การระบัาด้ของกาฬโรคในประเที่ศไที่ย	จัากขอ้มลู

ท่ี่�ปรากฏิอยู่ ในพงศาวด้ารอยุธยา	 ฉบัับัวันวลิต	 พ.ศ.	ท่ี่�ปรากฏิอยู่ ในพงศาวด้ารอยุธยา	 ฉบัับัวันวลิต	 พ.ศ.	

๒๑๘๒	ว่า	ก่อนที่่�จัะสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ�นมา	สมเด้็จั๒๑๘๒	ว่า	ก่อนที่่�จัะสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ�นมา	สมเด้็จั

พระรามาธิบัด้่ที่่�	๑	(พระเจั้าอู่ที่อง)	ในปี	พ.ศ.	๑๘๙๓	ซึ่ึ�งพระรามาธิบัด้่ที่่�	๑	(พระเจั้าอู่ที่อง)	ในปี	พ.ศ.	๑๘๙๓	ซึ่ึ�ง

ตรงกับั	 ค.ศ.	 ๑๓๕๐	 ซึ่ึ�งเป็นปีที่่�ม่การระบัาด้ใหญ่ของ	ตรงกับั	 ค.ศ.	 ๑๓๕๐	 ซึ่ึ�งเป็นปีที่่�ม่การระบัาด้ใหญ่ของ	

Black	 Death	 ในยุโรป	 	 ระยะต่อมาเมื�อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๐ Black	 Death	 ในยุโรป	 	 ระยะต่อมาเมื�อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๐ 

พบัว่ากาฬโรคจัากเมืองจัีนยังได้้ม่การแพร่กระจัายเข้ามาพบัว่ากาฬโรคจัากเมืองจัีนยังได้้ม่การแพร่กระจัายเข้ามา

ในไที่ยอก่	ในสมยัรัช่กาลท่ี่�	๕	แหง่กรุงรัตนโกสินที่ร์	ต่อมาในไที่ยอก่	ในสมยัรัช่กาลท่ี่�	๕	แหง่กรุงรัตนโกสินที่ร์	ต่อมา

ในป	ีพ.ศ.	๒๔๕๖	มร่ายงานวา่เกดิ้กาฬโรคระบัาด้ท่ี่�จังัหวดั้ในป	ีพ.ศ.	๒๔๕๖	มร่ายงานวา่เกดิ้กาฬโรคระบัาด้ท่ี่�จังัหวดั้

นครปฐม	ม่คนตาย	๓๐๐	คน	และครั�งสุด้ที่้ายเมื�อปี	พ.ศ.	นครปฐม	ม่คนตาย	๓๐๐	คน	และครั�งสุด้ที่้ายเมื�อปี	พ.ศ.	

๒๔๙๕	ม่รายงานผู้ป่วย	๒	ราย	ตาย	๑	ราย	ที่่�ตลาด้ตาคล่๒๔๙๕	ม่รายงานผู้ป่วย	๒	ราย	ตาย	๑	ราย	ที่่�ตลาด้ตาคล่

นครสวรรค์	 ซึ่ึ�งถือเป็นรายงานการระบัาด้ของกาฬโรค นครสวรรค์	 ซึ่ึ�งถือเป็นรายงานการระบัาด้ของกาฬโรค 

ครั�งสุด้ท้ี่ายในประเที่ศไที่ย	 จัากนั�นไม่ม่รายงานกาฬโรคครั�งสุด้ท้ี่ายในประเที่ศไที่ย	 จัากนั�นไม่ม่รายงานกาฬโรค

เกิด้ขึ�นในประเที่ศไที่ยจันปัจัจัุบัันน่�เกิด้ขึ�นในประเที่ศไที่ยจันปัจัจัุบัันน่�

  จำานว่นผู้เสียชิีว่ิต :จำานว่นผู้เสียชิีว่ิต :	ม่จัำานวน	ผู้เส่ยช่่วิตที่ั�วโลก	ม่จัำานวน	ผู้เส่ยช่่วิตที่ั�วโลก

	ประมาณเกือบั	๒๐๐	ล้านคน	ประมาณเกือบั	๒๐๐	ล้านคน

  สาเหต่ :สาเหต่ :	 เกิด้จัากการติด้เช่ื�อแบัคท่ี่เรีย	 เกิด้จัากการติด้เช่ื�อแบัคท่ี่เรีย “เยู่อร์-  “เยู่อร์- 

ซิเินิยู่่ เปสต้สิ” ซิเินิยู่่ เปสต้สิ” (Yersinia	pestis)	ซึ่ึ�งตั�งช่ื�อเพื�อเป็นเกย่รติ(Yersinia	pestis)	ซึ่ึ�งตั�งช่ื�อเพื�อเป็นเกย่รติ

แก่ผู้ค้นพบั	ว่าแก่ผู้ค้นพบั	ว่า “Yersinia”  “Yersinia” โด้ยม่สัตว์ฟันแที่ะจัำาพวกหนูโด้ยม่สัตว์ฟันแที่ะจัำาพวกหนู

และหมัด้เป็นพาหะนำาโรค			และหมัด้เป็นพาหะนำาโรค			

  อาการ :อาการ :	ผู้ที่่�เป็นโรคจัะม่อาการ	๓	รูปแบับั	ได้้แก่	ผู้ที่่�เป็นโรคจัะม่อาการ	๓	รูปแบับั	ได้้แก่

กาฬโรคปีอดีกาฬโรคปีอดี	 (peneumonie)		 (peneumonie)	กาฬโรคต่อมนำ�าเหลือง กาฬโรคต่อมนำ�าเหลือง 

(bubonic)	และ	(bubonic)	และ	กาฬโรคเลือดีกาฬโรคเลือดี	 (septicemic)	อาการที่่� 	 (septicemic)	อาการที่่� 

ม่บัันที่ึกไว้บั่อยท่ี่�สุด้	 คือ	 การพบัฝ่ีมะม่วงที่่�ขาหน่บั	 คอ	ม่บัันที่ึกไว้บั่อยท่ี่�สุด้	 คือ	 การพบัฝ่ีมะม่วงที่่�ขาหน่บั	 คอ	

หรือรักแร้	 ซึ่ึ�งฝ่ีน่�ม่หนองซึ่ึม	 เมื�อผ่าเปิด้แล้วม่เลือด้ออก หรือรักแร้	 ซึ่ึ�งฝ่ีน่�ม่หนองซึ่ึม	 เมื�อผ่าเปิด้แล้วม่เลือด้ออก 

ม่ไข้สูง	อาเจัียนเป็นเลือด้	และเส่ยช่่วิตได้้ใน	๒-๗	วันม่ไข้สูง	อาเจัียนเป็นเลือด้	และเส่ยช่่วิตได้้ใน	๒-๗	วัน

  ว่ิธีร่กษีา :ว่ิธีร่กษีา :	หลังจัากค้นพบัแบัคที่่เรีย		“Yersinia		หลังจัากค้นพบัแบัคที่่เรีย		“Yersinia	

pestis”	 นำาไปสู่การคิด้วิธีรักษากาฬโรค	 ม่การพัฒนา pestis”	 นำาไปสู่การคิด้วิธีรักษากาฬโรค	 ม่การพัฒนา 

และที่ด้ลองใช่้วัคซึ่่นต้านเช่ื�อกาฬโรคเป็นครั�งแรก และที่ด้ลองใช่้วัคซึ่่นต้านเช่ื�อกาฬโรคเป็นครั�งแรก 

ในปี	ค.ศ.	๑๘๙๗	(พ.ศ.	๒๔๔๐)	ปัจัจัุบัันกาฬโรคสามารถในปี	ค.ศ.	๑๘๙๗	(พ.ศ.	๒๔๔๐)	ปัจัจัุบัันกาฬโรคสามารถ

รักษาหายได้้หากตรวจัพบัเร็วโด้ยใช่้ยาปฏิิช่่วนะต่างๆ	รักษาหายได้้หากตรวจัพบัเร็วโด้ยใช่้ยาปฏิิช่่วนะต่างๆ	

““ไข้้หวิัดใหญ่่สเปนไข้้หวิัดใหญ่่สเปน””  
(Spanish flu) (Spanish flu) 
	 ไขห้วดั้ใหญส่เปน	ซึ่ึ�งเกดิ้จัาก	 ไขห้วดั้ใหญส่เปน	ซึ่ึ�งเกดิ้จัาก

เช่ื�อไวรัสไข้หวดั้ใหญ่สายพันธ์ุ	H๑N๑	เช่ื�อไวรัสไข้หวดั้ใหญ่สายพันธ์ุ	H๑N๑	

ได้้แพร่ระบัาด้ไปทัี่�วโลกในช่่วงท้ี่ายได้้แพร่ระบัาด้ไปทัี่�วโลกในช่่วงท้ี่าย

ของสงครามโลกครั�งท่ี่�	 ๑	 ถือเป็นของสงครามโลกครั�งท่ี่�	 ๑	 ถือเป็น

ประวัติศาสตร์โรคระบัาด้ท่ี่�ร้ายแรง ประวัติศาสตร์โรคระบัาด้ท่ี่�ร้ายแรง 

อ่กโรคหนึ�งรองจัากาฬโรค	 ส่งผล อ่กโรคหนึ�งรองจัากาฬโรค	 ส่งผล 

ให้ม่ผู้ เ ส่ยช่่ วิตไปประมาณเกือบั ให้ม่ผู้ เ ส่ยช่่ วิตไปประมาณเกือบั 

๑๐๐	ล้านคน	โด้ยม่ต้นตอการระบัาด้๑๐๐	ล้านคน	โด้ยม่ต้นตอการระบัาด้

ครั�งนั�นที่่�ประเที่ศสเปนจัึงม่ช่ื�อว่า	ครั�งนั�นที่่�ประเที่ศสเปนจัึงม่ช่ื�อว่า	“ไข้หว่ดิใหญ่่สเปน”“ไข้หว่ดิใหญ่่สเปน”  

  อ่บู่ติข้้�นเมื�อ :อ่บู่ติข้้�นเมื�อ :	ค.ศ.	๑๙๑๘-๑๙๒๐	หรือ	พ.ศ.		ค.ศ.	๑๙๑๘-๑๙๒๐	หรือ	พ.ศ.	

๒๔๖๑-๒๔๖๓	 โด้ยม่ต้นตอการระบัาด้ที่่�ประเที่ศสเปน๒๔๖๑-๒๔๖๓	 โด้ยม่ต้นตอการระบัาด้ที่่�ประเที่ศสเปน

ต่อมาในเดื้อนสิงหาคม	ค.ศ.	 ๑๙๑๘	หรือ	พ.ศ.	๒๔๖๑ ต่อมาในเดื้อนสิงหาคม	ค.ศ.	 ๑๙๑๘	หรือ	พ.ศ.	๒๔๖๑ 

ไข้หวัด้ใหญ่สเปนเริ�มระบัาด้ในสหรัฐอเมริกาอย่างหนักไข้หวัด้ใหญ่สเปนเริ�มระบัาด้ในสหรัฐอเมริกาอย่างหนัก

หน่วงและต่อมาระบัาด้ท่ี่�เมืองเบัรสต์	 ประเที่ศฝ่รั�งเศส	หน่วงและต่อมาระบัาด้ท่ี่�เมืองเบัรสต์	 ประเที่ศฝ่รั�งเศส	

พรอ้มกบััที่หารอเมรกินัที่่�เด้นิที่างมาช่ว่ยฝ่า่ยสมัพนัธมติรพรอ้มกบััที่หารอเมรกินัที่่�เด้นิที่างมาช่ว่ยฝ่า่ยสมัพนัธมติร

ก่อนหน้านั�น	 ๑	 เด้ือน	 กองกำาลังที่หารอาสาจัากประเที่ศก่อนหน้านั�น	 ๑	 เด้ือน	 กองกำาลังที่หารอาสาจัากประเที่ศ

สยาม	 (ช่ื�อในขณะนั�น)	 ได้้เดิ้นที่างมาถึงประเที่ศฝ่รั�งเศสสยาม	 (ช่ื�อในขณะนั�น)	 ได้้เดิ้นที่างมาถึงประเที่ศฝ่รั�งเศส

เพื�อมาช่่วยฝ่่ายพันธมิตรรบั	 เมื�อที่หารอาสาเด้ินที่างจัากเพื�อมาช่่วยฝ่่ายพันธมิตรรบั	 เมื�อที่หารอาสาเด้ินที่างจัาก

ยุโรปกลับัมาที่่�สยามพวกเขาได้้นำาโรคระบัาด้ใหม่กลับั ยุโรปกลับัมาที่่�สยามพวกเขาได้้นำาโรคระบัาด้ใหม่กลับั 

มาด้้วย	 และระบัาด้หนักในประเที่ศ	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๒-มาด้้วย	 และระบัาด้หนักในประเที่ศ	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๒-

๒๔๖๓	ประช่ากรจัำานวน	๘,๔๗๘,๕๖๖	คน	ม่ผู้ติด้เช่ื�อ ๒๔๖๓	ประช่ากรจัำานวน	๘,๔๗๘,๕๖๖	คน	ม่ผู้ติด้เช่ื�อ 

ถึง	๒,๓๑๗,๖๓๓	คน	และม่ผู้เส่ยช่่วิตถึง	๘๐,๒๖๓	คน	ถึง	๒,๓๑๗,๖๓๓	คน	และม่ผู้เส่ยช่่วิตถึง	๘๐,๒๖๓	คน	

  จำานว่นผู้เสียชิีว่ิต :จำานว่นผู้เสียชิีว่ิต :	ม่จัำานวนผู้เส่ยช่่วิตที่ั�วโลก	ม่จัำานวนผู้เส่ยช่่วิตที่ั�วโลก

ประมาณเกือบั	๑๐๐	ล้านคนประมาณเกือบั	๑๐๐	ล้านคน

  สาเหต ่:สาเหต ่:  เกดิ้จัากเช่ื�อไวรสัรหสั	H๑N๑	แพรร่ะบัาด้เกดิ้จัากเช่ื�อไวรสัรหสั	H๑N๑	แพรร่ะบัาด้

ในช่่วงที่้ายสงครามโลกครั�งที่่�	๑		ในช่่วงที่้ายสงครามโลกครั�งที่่�	๑		

  อาการ :อาการ :  เริ�มแรกผูป้ว่ยจัะม่ไขส้งู	ไอ	จัาม	คลื�นไส้เริ�มแรกผูป้ว่ยจัะม่ไขส้งู	ไอ	จัาม	คลื�นไส้

ปวด้เมื�อยตามลำาตวั	และที่อ้งเส่ย	เมื�อโรคลกุลามหนกัเข้าปวด้เมื�อยตามลำาตวั	และที่อ้งเส่ย	เมื�อโรคลกุลามหนกัเข้า

ผู้ติด้เช่ื�อจัะเริ�มหายใจัไม่ออก	 ที่รุด้ตัวลงอย่างรวด้เร็ว	ผู้ติด้เช่ื�อจัะเริ�มหายใจัไม่ออก	 ที่รุด้ตัวลงอย่างรวด้เร็ว	

ใบัหน้ากลายเป็นส่นำ�าเงิน	และเส่ยช่่วิตลงในที่่�สุด้ใบัหน้ากลายเป็นส่นำ�าเงิน	และเส่ยช่่วิตลงในที่่�สุด้

  ว่ธิรีก่ษีา :ว่ธิรีก่ษีา :  เช่ื�อไวรสัท่ี่�กอ่ใหเ้กดิ้ไขห้วดั้ใหญส่เปนเช่ื�อไวรสัท่ี่�กอ่ใหเ้กดิ้ไขห้วดั้ใหญส่เปน

ถูกค้นพบัโด้ยแพที่ย์ช่าวเยอรมันช่ื�อ	ถูกค้นพบัโด้ยแพที่ย์ช่าวเยอรมันช่ื�อ	Richard Pfeiffer Richard Pfeiffer 

รักษาได้้ด้้วยวัคซึ่่น	รักษาได้้ด้้วยวัคซึ่่น	 ซึ่ึ�งใช่้เวลาพัฒนาอยู่หลายปี	 จัาก ซึ่ึ�งใช่้เวลาพัฒนาอยู่หลายปี	 จัาก 

ห้องปฏิิบััติการเที่ศบัาลฟ้ิลาเด้ลเฟ้ีย	 จันสุด้ที่้ายได้้ถูกส่งห้องปฏิิบััติการเที่ศบัาลฟ้ิลาเด้ลเฟ้ีย	 จันสุด้ที่้ายได้้ถูกส่ง

ไปรักษาตัวกันที่ั�วโลก	ไปรักษาตัวกันที่ั�วโลก	
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11



  ““อหิวิาตก่โรคอหิวิาตก่โรค””  
หรือโรคห่า (Cholera) หรือโรคห่า (Cholera) 
	 เป็นโรคระบัาด้ประจัำาถิ�น	 เป็นโรคระบัาด้ประจัำาถิ�น

ของประเที่ศในที่วีปเอเช่่ยเป็นโรคของประเที่ศในที่วีปเอเช่่ยเป็นโรค

ติด้ต่อร้ายแรงและสามารถระบัาด้ได้้ติด้ต่อร้ายแรงและสามารถระบัาด้ได้้

อย่างรวด้เร็ว	 หากไม่ได้้รับัการรักษา อย่างรวด้เร็ว	 หากไม่ได้้รับัการรักษา 

ผู้ป่วยสามารถเส่ยช่่วิตภูายในไม่ก่�ผู้ ป่วยสามารถเส่ยช่่วิตภูายในไม่ก่�

ช่ั�วโมงช่ั�วโมง

  อ่บู่ติข้้�นเมื�อ :อ่บู่ติข้้�นเมื�อ :	 พ.ศ.	 ๒๓๖๓	 (ค.ศ.	 ๑๘๒๐)		 พ.ศ.	 ๒๓๖๓	 (ค.ศ.	 ๑๘๒๐)	

อหิวาตกโรคหรือโรคห่า	 ได้้ระบัาด้อย่างรุนแรงในอหิวาตกโรคหรือโรคห่า	 ได้้ระบัาด้อย่างรุนแรงใน

ประเที่ศไที่ย	 อินโด้น่เซ่ึ่ยและฟ้ิลิปปินส์	 ในประเที่ศไที่ย ประเที่ศไที่ย	 อินโด้น่เซ่ึ่ยและฟ้ิลิปปินส์	 ในประเที่ศไที่ย 

ตรงกับัสมัยรัช่กาลที่่�	๒	โด้ยระบัาด้จัากอินเด้่ยเข้ามาไที่ยตรงกับัสมัยรัช่กาลที่่�	๒	โด้ยระบัาด้จัากอินเด้่ยเข้ามาไที่ย

ผ่านที่างปีนัง	 ในสมัยนั�นบั้างเรียกโรคป่วง	 บั้างเรียกโรคผ่านที่างปีนัง	 ในสมัยนั�นบั้างเรียกโรคป่วง	 บั้างเรียกโรค

ลงราก	ที่ำาให้คนเส่ยช่่วิตจัำานวนมากม่คนตายในกรุงเที่พลงราก	ที่ำาให้คนเส่ยช่่วิตจัำานวนมากม่คนตายในกรุงเที่พ

และตัวเมืองใกล้เค่ยงประมาณ	 ๓๐,๐๐๐	 คน	 ทัี่�วโลกและตัวเมืองใกล้เค่ยงประมาณ	 ๓๐,๐๐๐	 คน	 ทัี่�วโลก

ประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	คน	ต่อมา	พ.ศ.๒๓๙๒	ช่่วงปลายประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	คน	ต่อมา	พ.ศ.๒๓๙๒	ช่่วงปลาย

รชั่กาลท่ี่�	๓	อหวิาตกโรคระบัาด้ขึ�นอก่ซึ่ึ�งการระบัาด้รอบัน่�รชั่กาลท่ี่�	๓	อหวิาตกโรคระบัาด้ขึ�นอก่ซึ่ึ�งการระบัาด้รอบัน่�

เรียกวา่	เรียกวา่	“หา่ลงปรีะกา” “หา่ลงปรีะกา” 	การระบัาด้ครั�งน่�ที่ำาให้มผู่เ้ส่ยช่ว่ติ	การระบัาด้ครั�งน่�ที่ำาให้มผู่เ้ส่ยช่ว่ติ

มากถึงประมาณ	๔๐,๐๐๐	คน	 และต่อมา	พ.ศ.	๒๔๑๖ มากถึงประมาณ	๔๐,๐๐๐	คน	 และต่อมา	พ.ศ.	๒๔๑๖ 

ช่่วงต้นรัช่กาลที่่�	๕	อหิวาตกโรคได้้กลับัมาระบัาด้อ่กครั�งช่่วงต้นรัช่กาลที่่�	๕	อหิวาตกโรคได้้กลับัมาระบัาด้อ่กครั�ง

ในระยะเวลาเพ่ยงเดื้อนเศษม่ผู้เส่ยช่่วิตประมาณ	๖,๖๐๐	ในระยะเวลาเพ่ยงเดื้อนเศษม่ผู้เส่ยช่่วิตประมาณ	๖,๖๐๐	

คน	 จันกระทัี่�งในปี	 พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๒	 อหิวาตกโรค คน	 จันกระทัี่�งในปี	 พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๒	 อหิวาตกโรค 

กลับัมาระบัาด้อ่กหนม่ผู้ป่วยทัี่�วประเที่ศ	 ๑๙,๓๕๙	 คน กลับัมาระบัาด้อ่กหนม่ผู้ป่วยทัี่�วประเที่ศ	 ๑๙,๓๕๙	 คน 

เส่ยช่่วิต	๒,๓๗๓	คน	 ในหลวงรัช่กาลที่่�	 ๙	 ได้้ที่รงจััด้ตั�งเส่ยช่่วิต	๒,๓๗๓	คน	 ในหลวงรัช่กาลที่่�	 ๙	 ได้้ที่รงจััด้ตั�ง

หน่วยฉ่ด้วัคซ่ึ่นพระราช่ที่านสำาหรับัป้องกันอหิวาตกโรค หน่วยฉ่ด้วัคซ่ึ่นพระราช่ที่านสำาหรับัป้องกันอหิวาตกโรค 

ให้กับัประช่าช่นบัริเวณพระตำาหนักจิัตรลด้ารโหฐานและให้กับัประช่าช่นบัริเวณพระตำาหนักจิัตรลด้ารโหฐานและ

ตามพื�นท่ี่�ตา่งๆ	ซึ่ึ�งปัจัจุับันัการระบัาด้ของอหิวาตกโรคในตามพื�นท่ี่�ตา่งๆ	ซึ่ึ�งปัจัจุับันัการระบัาด้ของอหิวาตกโรคใน

ประเที่ศไที่ยได้้สงบัลงแล้วประเที่ศไที่ยได้้สงบัลงแล้ว

  จำานว่นผูเ้สียชิวี่ติ :จำานว่นผูเ้สียชิวี่ติ :	องคก์รอนามยัโลก	(World		องคก์รอนามยัโลก	(World	

Health	Organization	:	WHO)	ได้้รายงานว่าในแต่ละปีHealth	Organization	:	WHO)	ได้้รายงานว่าในแต่ละปี

ม่ผู้ป่วยอหิวาตกโรค	 ปีละ	 ๑.๓	 ล้าน-๔	 ล้านคน	 และม ่ม่ผู้ป่วยอหิวาตกโรค	 ปีละ	 ๑.๓	 ล้าน-๔	 ล้านคน	 และม ่

ผู้เส่ยช่่วิตรวมที่ั�วโลกปีละ	๒๑,๐๐๐-๑๔๓,๐๐๐	คนผู้เส่ยช่่วิตรวมที่ั�วโลกปีละ	๒๑,๐๐๐-๑๔๓,๐๐๐	คน

  สาเหต่ :สาเหต่ :	 เกิด้จัากการติด้เช่ื�อ		 เกิด้จัากการติด้เช่ื�อ	 วิบริโอ โคเลอรี วิบริโอ โคเลอรี 

(Vibrio Cholerae) (Vibrio Cholerae) พบัได้้ทัี่�วไปในพื�นที่่�ท่ี่�ม่การจััด้การพบัได้้ทัี่�วไปในพื�นที่่�ท่ี่�ม่การจััด้การ

ด้้านสุขาภูิบัาลไม่ด้่	 โด้ยอาหารและนำ�า	 ถูกปนเป้�อนสิ�งด้้านสุขาภูิบัาลไม่ด้่	 โด้ยอาหารและนำ�า	 ถูกปนเป้�อนสิ�ง

ปฏิกิลู	หรอือจุัจัาระของคนซึ่ึ�งมเ่ช่ื�อน่�อยู่ในนั�น	โด้ยเช่ื�อจัะปฏิกิลู	หรอือจุัจัาระของคนซึ่ึ�งมเ่ช่ื�อน่�อยู่ในนั�น	โด้ยเช่ื�อจัะ

อยู่ในอุจัจัาระได้้ประมาณ	๗-๑๔	วัน	แล้วหายไปอยู่ตาม อยู่ในอุจัจัาระได้้ประมาณ	๗-๑๔	วัน	แล้วหายไปอยู่ตาม 

สิ�งแวด้ล้อมต่างๆ	 และสาเหตุน่�เอง	 จัึงที่ำาให้เกิด้การแพร่สิ�งแวด้ล้อมต่างๆ	 และสาเหตุน่�เอง	 จัึงที่ำาให้เกิด้การแพร่

กระจัายเข้าสู่ร่างกายคนอื�นต่อไปกระจัายเข้าสู่ร่างกายคนอื�นต่อไป

  อาการ :อาการ :	ที่้องร่วงรุนแรง	ถ่ายเป็นนำ�าจัำานวนมาก		ที่้องร่วงรุนแรง	ถ่ายเป็นนำ�าจัำานวนมาก	

ม่เนื�ออุจัจัาระน้อย	 เกิด้ขึ�นอย่างเฉ่ยบัพลัน	 อาจัม่คลื�นไส้	ม่เนื�ออุจัจัาระน้อย	 เกิด้ขึ�นอย่างเฉ่ยบัพลัน	 อาจัม่คลื�นไส้	

อาเจัียน	ส่วนใหญ่ไม่ม่ไข้	ไม่ปวด้ที่้องมากอาเจัียน	ส่วนใหญ่ไม่ม่ไข้	ไม่ปวด้ที่้องมาก

  ว่ิธีร่กษีา : ว่ิธีร่กษีา : รักษาได้้ด้้วยการให้รับัประที่าน รักษาได้้ด้้วยการให้รับัประที่าน 

นำ�าเกลือแร่	 ให้แร่ธาตุสังกะส่	และยาปฏิิช่่วนะ	ภูายใต้การนำ�าเกลือแร่	 ให้แร่ธาตุสังกะส่	และยาปฏิิช่่วนะ	ภูายใต้การ

ดู้แลของแพที่ย์เที่่านั�นดู้แลของแพที่ย์เที่่านั�น

““เอดส์เอดส”์” หรือเชิื�อไว่ร่ส HIV หรือเชิื�อไว่ร่ส HIV
	 โรคเอด้สเ์ริ�มเป็นที่่�รูจ้ักัครั�งแรก	 โรคเอด้สเ์ริ�มเป็นที่่�รูจ้ักัครั�งแรก

ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	(ค.ศ.	๑๙๘๑)	โด้ย ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	(ค.ศ.	๑๙๘๑)	โด้ย 

ม่รายงานไว้ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ของ ม่รายงานไว้ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ของ 

UNAIDS	 ระบุัว่าม่ผู้ ติด้เช่ื�อสะสม UNAIDS	 ระบุัว่าม่ผู้ ติด้เช่ื�อสะสม 

ที่ั�วโลก	๖๐	ล้านคน	เส่ยช่่วิตแล้ว	๒๕	ที่ั�วโลก	๖๐	ล้านคน	เส่ยช่่วิตแล้ว	๒๕	

ล้านคน	 ถือเป็นโรคติด้ต่อร้ายแรง ล้านคน	 ถือเป็นโรคติด้ต่อร้ายแรง 

มากท่ี่�สดุ้โรคหนึ�งท่ี่�โลกเคยมม่า	และยังคงด้ำาเนนิมาจันถงึมากท่ี่�สดุ้โรคหนึ�งท่ี่�โลกเคยมม่า	และยังคงด้ำาเนนิมาจันถงึ

ทีุ่กวันน่�ทีุ่กวันน่�

  อ่บู่ติข้้�นเมื�อ : อ่บู่ติข้้�นเมื�อ : พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 (ค.ศ.	 ๑๙๘๑)	พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 (ค.ศ.	 ๑๙๘๑)	

สำาหรับัในประเที่ศไที่ย	 พบัผู้ป่วยโรคเอด้ส์ครั�งแรกเมื�อ สำาหรับัในประเที่ศไที่ย	 พบัผู้ป่วยโรคเอด้ส์ครั�งแรกเมื�อ 

ปี	พ.ศ.	๒๕๒๗	จัากช่ายรักร่วมเพศปี	พ.ศ.	๒๕๒๗	จัากช่ายรักร่วมเพศ

  จำานว่นผู้เสียชีิว่ิต :จำานว่นผู้เสียชีิว่ิต :	 ม่รายงานไว้ในปี	 พ.ศ.		 ม่รายงานไว้ในปี	 พ.ศ.	

๒๕๕๒	 ของ	 UNAIDS	 ระบัุว่าม่ผู้ติด้เช่ื�อสะสมทัี่�วโลก ๒๕๕๒	 ของ	 UNAIDS	 ระบัุว่าม่ผู้ติด้เช่ื�อสะสมทัี่�วโลก 

๖๐	ลา้นคน	เส่ยช่วิ่ตแลว้	๒๕	ล้านคน	เฉพาะในแอฟ้ริกาใต้๖๐	ลา้นคน	เส่ยช่วิ่ตแลว้	๒๕	ล้านคน	เฉพาะในแอฟ้ริกาใต้

ท่ี่�เด้่ยวม่เด้็กท่ี่�ต้องกลายเป็นเด้็กกำาพร้าเพราะบัิด้ามารด้าท่ี่�เด้่ยวม่เด้็กท่ี่�ต้องกลายเป็นเด้็กกำาพร้าเพราะบัิด้ามารด้า

เส่ยช่่วิตจัากโรคเอด้ส์	 ๑๔	 ล้านคน	 นับัตั�งแต่เริ�มม่การเส่ยช่่วิตจัากโรคเอด้ส์	 ๑๔	 ล้านคน	 นับัตั�งแต่เริ�มม่การ

ระบัาด้ระบัาด้

  สาเหต ่:สาเหต ่:	นกัวจิัยัช่าวอเมริกนัพบัหลกัฐานวา่ไวรสั	นกัวจิัยัช่าวอเมริกนัพบัหลกัฐานวา่ไวรสั

เอช่ไอวี-๑	 ท่ี่�ก่อให้เกิด้โรคเอด้ส์นั�นม่ต้นกำาเนิด้มาจัาก เอช่ไอวี-๑	 ท่ี่�ก่อให้เกิด้โรคเอด้ส์นั�นม่ต้นกำาเนิด้มาจัาก 

ลิงช่ิมแปนซึ่่	 ส่วนการติด้ต่อมาสู่มนุษย์นั�นน่าจัะม่ต้นตอลิงช่ิมแปนซึ่่	 ส่วนการติด้ต่อมาสู่มนุษย์นั�นน่าจัะม่ต้นตอ

มาจัากที่วีปแอฟ้ริกา	 เพราะช่าวแอฟ้ริกาในบัางท้ี่องถิ�น มาจัากที่วีปแอฟ้ริกา	 เพราะช่าวแอฟ้ริกาในบัางท้ี่องถิ�น 

นิยมรับัประที่านเนื�อลิง	การติด้ต่อจัากที่างอื�นๆ	ได้้แก่...	นิยมรับัประที่านเนื�อลิง	การติด้ต่อจัากที่างอื�นๆ	ได้้แก่...	

๑.	 การม่เพศสัมพันธ์	 ๒.	 การรับัเลือด้	 และองค์ประกอบั๑.	 การม่เพศสัมพันธ์	 ๒.	 การรับัเลือด้	 และองค์ประกอบั

ของเลือด้	๓.	 การใช่้เข็มฉ่ด้ยาร่วมกัน	๔.	 จัากมารด้าสู่ของเลือด้	๓.	 การใช่้เข็มฉ่ด้ยาร่วมกัน	๔.	 จัากมารด้าสู่

ที่ารกที่ารก

  อาการ :อาการ :	 ม่ไข้	 ผื�นตามตัว	 ต่อมนำ�าเหลืองโต 	 ม่ไข้	 ผื�นตามตัว	 ต่อมนำ�าเหลืองโต 

เจั็บัคอ	ฝ่้าในปาก	ผึ�นคันตามตัว	นำ�าหนักลด้เจั็บัคอ	ฝ่้าในปาก	ผึ�นคันตามตัว	นำ�าหนักลด้
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แหล�งข็้อมั่่ลอ้างอิง :แหล�งข็้อมั่่ลอ้างอิง :
๑. https://www.thaipost.net/main/detail/๕๖๑๖๔๑. https://www.thaipost.net/main/detail/๕๖๑๖๔
๒. https://www.gedgoodlife.com/health/๒๐๕๓๕-most- ๒. https://www.gedgoodlife.com/health/๒๐๕๓๕-most- 
 pandemics-in-history/ pandemics-in-history/
๓. https://www.facebook.com/boraannaanma/posts/ ๓. https://www.facebook.com/boraannaanma/posts/ 
 ๒๔๘๑๓๐๕๗๗๘๗๙๐๒๓๔/ ๒๔๘๑๓๐๕๗๗๘๗๙๐๒๓๔/
๔. https://www.hfocus.org/content/๒๐๒๐/๐๓/๑๘๖๘๐๔. https://www.hfocus.org/content/๒๐๒๐/๐๓/๑๘๖๘๐
๕. Khaosod Online๕. Khaosod Online

  ว่ิธีร่กษีา :ว่ิธีร่กษีา :	 ปัจัจัุบัันยังไม่ม่วัคซึ่่นป้องกันการติด้	ปัจัจัุบัันยังไม่ม่วัคซึ่่นป้องกันการติด้

เช่ื�อเอช่ไอวีใช่้ทัี่�วไป	 และไม่ม่วิธีรักษาการติด้เช่ื�อเอช่ไอวีเช่ื�อเอช่ไอวีใช่้ทัี่�วไป	 และไม่ม่วิธีรักษาการติด้เช่ื�อเอช่ไอวี

หรือโรคเอด้ส์ให้หายขาด้ได้้	 วิธีป้องกันโรคอย่างเด้่ยวท่ี่�ม่หรือโรคเอด้ส์ให้หายขาด้ได้้	 วิธีป้องกันโรคอย่างเด้่ยวท่ี่�ม่

ใช่้อยู่คือการหล่กเล่�ยงการได้้รับัเช่ื�อไวรัส	หรือถ้าได้้รับัมาใช่้อยู่คือการหล่กเล่�ยงการได้้รับัเช่ื�อไวรัส	หรือถ้าได้้รับัมา

แล้วก็ต้องใช่้ยาต้านไวรัสที่ันที่่แล้วก็ต้องใช่้ยาต้านไวรัสที่ันที่่

  ““ไวิรัสโคโรนา ไวิรัสโคโรนา 
๒๐๑๙๒๐๑๙”” หรือ โคว่ิดี-๑๙  หรือ โคว่ิดี-๑๙ 
  เมื�อต้นปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓ เมื�อต้นปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓ 

ท่ี่�ผ่านมาเกิด้การแพร่ระบัาด้ไวรัสท่ี่�ผ่านมาเกิด้การแพร่ระบัาด้ไวรัส

โคโรนา	 หรือโควิด้-๑๙	ซึ่ึ�งม่ท่ี่�มาโคโรนา	 หรือโควิด้-๑๙	ซึ่ึ�งม่ท่ี่�มา

จัากประเที่ศจัีน	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จัากประเที่ศจัีน	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่

ที่ำางานในตลาด้	 หรือม่ประวัติเดิ้นที่างไปท่ี่�ตลาด้ค้าส่ง ที่ำางานในตลาด้	 หรือม่ประวัติเดิ้นที่างไปท่ี่�ตลาด้ค้าส่ง 

แห่งหนึ�งกลางเมืองอู่ฮั่ั�น	ประเที่ศจัีน	 และม่การระบัาด้ไปแห่งหนึ�งกลางเมืองอู่ฮั่ั�น	ประเที่ศจัีน	 และม่การระบัาด้ไป

ในหลายประเที่ศทัี่�วโลกกว่า	 ๑๒๐	ประเที่ศ	ด้้วยจัำานวน ในหลายประเที่ศทัี่�วโลกกว่า	 ๑๒๐	ประเที่ศ	ด้้วยจัำานวน 

ผู้ป่วย	 ๓,๖๒๕,๕๖๒	 ราย	 ในจัำานวนน่�กำาลังรักษาอยู่	ผู้ป่วย	 ๓,๖๒๕,๕๖๒	 ราย	 ในจัำานวนน่�กำาลังรักษาอยู่	

๒,๑๙๔,๐๒๖	ราย	รักษาหาย	๑,๑๗๒,๑๖๓	ราย	เส่ยช่่วิต	๒,๑๙๔,๐๒๖	ราย	รักษาหาย	๑,๑๗๒,๑๖๓	ราย	เส่ยช่่วิต	

๒๕๙,๓๗๓	 ราย	 (ข้อมูล	ณ	 วันที่่�	 ๘	พ.ค.	๒๕๖๓)	 ซึ่ึ�ง๒๕๙,๓๗๓	 ราย	 (ข้อมูล	ณ	 วันที่่�	 ๘	พ.ค.	๒๕๖๓)	 ซึ่ึ�ง

องค์การอนามัยโลกได้้ประกาศให้โรคตดิ้เช่ื�อไวรสัโคโรน่าองค์การอนามัยโลกได้้ประกาศให้โรคตดิ้เช่ื�อไวรสัโคโรน่า

	๒๐๑๙	หรือโควิด้-๑๙		เป็นโรคระบัาด้ในระด้ับัโลก		๒๐๑๙	หรือโควิด้-๑๙		เป็นโรคระบัาด้ในระด้ับัโลก	

  อ่บู่ติข้้�นเมื�อ :อ่บู่ติข้้�นเมื�อ :	ต้นปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	โด้ยม่ต้นตอ	ต้นปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	โด้ยม่ต้นตอ

การระบัาด้อยู่ท่ี่�เมืองอู่ฮัั่�น	 ประเที่ศจัีน	 ถึงวันน่�โรคติด้การระบัาด้อยู่ท่ี่�เมืองอู่ฮัั่�น	 ประเที่ศจัีน	 ถึงวันน่�โรคติด้

เช่ื�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	หรือโควิค-๑๙	 ยังคงม่การแพร่เช่ื�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	หรือโควิค-๑๙	 ยังคงม่การแพร่

ระบัาด้ในหลายประเที่ศที่ั�วโลกกว่า	 ๑๒๐	ประเที่ศ	 แม้ว่าระบัาด้ในหลายประเที่ศที่ั�วโลกกว่า	 ๑๒๐	ประเที่ศ	 แม้ว่า

สถานการณ์ในประเที่ศจันีมแ่นวโนม้ช่ะลอตวัลง	แตจ่ัำานวนสถานการณ์ในประเที่ศจันีมแ่นวโนม้ช่ะลอตวัลง	แตจ่ัำานวน

ผู้ป่วยในประเที่ศอื�นๆ	 ทัี่�วโลกกลับัเพิ�มสูงขึ�น	 สำาหรับัผู้ป่วยในประเที่ศอื�นๆ	 ทัี่�วโลกกลับัเพิ�มสูงขึ�น	 สำาหรับั

ประเที่ศไที่ยเผชิ่ญกับัโรคติด้เช่ื�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	หรอื ประเที่ศไที่ยเผชิ่ญกับัโรคติด้เช่ื�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	หรอื 

โควิด้-๑๙	 อยู่	 โด้ยม่ผู้ป่วยติด้เช่ื�อ	 จัำานวน	๓,๐๐๐	 รายโควิด้-๑๙	 อยู่	 โด้ยม่ผู้ป่วยติด้เช่ื�อ	 จัำานวน	๓,๐๐๐	 ราย

รักษาหายจัำานวน	๒,๗๘๔	 ราย	 เส่ยช่่วิตแล้ว	 จัำานวน	๕๕	รักษาหายจัำานวน	๒,๗๘๔	 ราย	 เส่ยช่่วิตแล้ว	 จัำานวน	๕๕	

ราย	ราย	 (ข้้อม่ล้ ณ ว้นท่� ๘ พ.ค. ๒๕๖๓)(ข้้อม่ล้ ณ ว้นท่� ๘ พ.ค. ๒๕๖๓)	ซึ่ึ�งรัฐบัาล	หน่วย	ซึ่ึ�งรัฐบัาล	หน่วย

งานและบุัคคลท่ี่�เก่�ยวข้องทุี่กภูาคสว่นกำาลงัเรง่ด้ำาเนนิการงานและบุัคคลท่ี่�เก่�ยวข้องทุี่กภูาคสว่นกำาลงัเรง่ด้ำาเนนิการ

ควบัคุมโรคที่ำาให้การระบัาด้อยู่ในวงจัำากัด้	 ช่ะลอตัวและควบัคุมโรคที่ำาให้การระบัาด้อยู่ในวงจัำากัด้	 ช่ะลอตัวและ

หายไปในที่่�สุด้หายไปในที่่�สุด้

 จำานว่นผู้เสียชิีว่ิต : จำานว่นผู้เสียชิีว่ิต :	ม่จัำานวนผู้เส่ยช่่วิตที่ั�วโลก		ม่จัำานวนผู้เส่ยช่่วิตที่ั�วโลก	

จัำานวน	จัำานวน	๒๕๙,๓๗๓	ราย	(ข้อมูล	ณ	วันที่่�	๘	พ.ค.	๒๕๖๓)๒๕๙,๓๗๓	ราย	(ข้อมูล	ณ	วันที่่�	๘	พ.ค.	๒๕๖๓)

 สาเหต ่: สาเหต ่:	เกดิ้จัากการตดิ้เช่ื�อไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	เกดิ้จัากการตดิ้เช่ื�อไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙

	หรือโควิด้-๑๙	โด้ยม่คนเป็นพาหะนำาโรค	หรือโควิด้-๑๙	โด้ยม่คนเป็นพาหะนำาโรค

 อาการ : อาการ :	ม่อาการไข้	ไอ	เจั็บัคอ	หอบัเหนื�อย	หรือ	ม่อาการไข้	ไอ	เจั็บัคอ	หอบัเหนื�อย	หรือ

ม่อาการของโรคปอด้อักเสบั	 ในรายท่ี่�ม่อาการรุนแรง ม่อาการของโรคปอด้อักเสบั	 ในรายท่ี่�ม่อาการรุนแรง 

จัะม่อาการระบับัที่างเด้ินหายใจัล้มเหลว	 และอาจัถึงขั�น จัะม่อาการระบับัที่างเด้ินหายใจัล้มเหลว	 และอาจัถึงขั�น 

เส่ยช่่วิตเส่ยช่่วิต

 ว่ิธีร่กษีา : ว่ิธีร่กษีา :	 อยู่ระหว่างการพัฒนาหาวัคซึ่่นมา 	 อยู่ระหว่างการพัฒนาหาวัคซึ่่นมา 

รักษา	 ที่ั�งน่�เมื�อรู้ว่าม่อาการอยู่ ในกลุ่มเส่�ยงต้องรีบัพบัรักษา	 ที่ั�งน่�เมื�อรู้ว่าม่อาการอยู่ ในกลุ่มเส่�ยงต้องรีบัพบั

แพที่ย์โด้ยด้่วนแพที่ย์โด้ยด้่วน

	 จัะเห็นได้้ว่าโรคระบัาด้ทัี่�งในอด้่ตและปัจัจัุบััน 	 จัะเห็นได้้ว่าโรคระบัาด้ทัี่�งในอด้่ตและปัจัจัุบััน 

ได้้คร่าช่่วิตมนุษย์ไปมากมายนับัร้อยล้านคน	 และเช่ื�อว่า ได้้คร่าช่่วิตมนุษย์ไปมากมายนับัร้อยล้านคน	 และเช่ื�อว่า 

ในอนาคตจัะม่โรคระบัาด้หรือโรคติด้ต่อเกิด้ขึ�นมาอ่ก ในอนาคตจัะม่โรคระบัาด้หรือโรคติด้ต่อเกิด้ขึ�นมาอ่ก 

อย่างแน่นอน	 ฉะนั�นสิ�งท่ี่�พ่�น้องสมาชิ่ก	 สอ.ศธ.	 พอจัะอย่างแน่นอน	 ฉะนั�นสิ�งท่ี่�พ่�น้องสมาชิ่ก	 สอ.ศธ.	 พอจัะ

ป้องกันไม่ให้ติด้โรคระบัาด้ไปด้้วยทัี่�งในปัจัจัุบัันและป้องกันไม่ให้ติด้โรคระบัาด้ไปด้้วยทัี่�งในปัจัจัุบัันและ

อนาคต	ก็คืออนาคต	ก็คือ

  ••	 สร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงด้้วยการออก 	 สร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงด้้วยการออก 

กำาลังกาย	 นอนหลับัให้เพ่ยงพอ	 เพื�อให้ร่างกายม่ภููมิกำาลังกาย	 นอนหลับัให้เพ่ยงพอ	 เพื�อให้ร่างกายม่ภููมิ

ต้านที่านโรคที่่�ด้่ต้านที่านโรคที่่�ด้่

  ••	 ที่านอาหารที่่�ถูกสุขอนามัย	 รับัประที่านเฉพาะ	 ที่านอาหารที่่�ถูกสุขอนามัย	 รับัประที่านเฉพาะ

อาหารที่่�สุกแล้วเที่่านั�น	และกินร้อน	ช่้อนกลางอยู่เสมออาหารที่่�สุกแล้วเที่่านั�น	และกินร้อน	ช่้อนกลางอยู่เสมอ

  ••	 ใส่หน้ากากอนามัย	 เมื�อต้องออกไปเผชิ่ญใน	 ใส่หน้ากากอนามัย	 เมื�อต้องออกไปเผชิ่ญใน

สถานท่ี่�เส่�ยงตดิ้เช่ื�อ	หรอืเมื�อตอ้งออกไปเผช่ญิกบััฝุ่น่ควนัสถานท่ี่�เส่�ยงตดิ้เช่ื�อ	หรอืเมื�อตอ้งออกไปเผช่ญิกบััฝุ่น่ควนั

ข้างนอกข้างนอก

  ••	 ตรวจัสุขภูาพประจัำาปีอยู่เสมอ	 ตรวจัสุขภูาพประจัำาปีอยู่เสมอ

  ••	 ไม่อยู่ ใกล้ช่ิด้ผู้ป่วย	 ถ้าเล่�ยงไม่ได้้	 ให้ ใส่	 ไม่อยู่ ใกล้ช่ิด้ผู้ป่วย	 ถ้าเล่�ยงไม่ได้้	 ให้ ใส่

หน้ากากอนามัย	 และล้างมือให้สะอาด้อยู่เสมอ	 ไม่นำามาหน้ากากอนามัย	 และล้างมือให้สะอาด้อยู่เสมอ	 ไม่นำามา

สัมผัส	ตา	จัมูก	ปาก	โด้ยไม่จัำาเป็นสัมผัส	ตา	จัมูก	ปาก	โด้ยไม่จัำาเป็น

  ••	 เมื�อใด้ท่ี่�เกิด้โรคระบัาด้	 ให้ติด้ตามข่าวสาร 	 เมื�อใด้ท่ี่�เกิด้โรคระบัาด้	 ให้ติด้ตามข่าวสาร 

ที่ั�งวิธีป้องกัน	และการด้ำาเนินของโรค	แต่อย่าตื�นตระหนกที่ั�งวิธีป้องกัน	และการด้ำาเนินของโรค	แต่อย่าตื�นตระหนก

จันเกินไปจันเกินไป
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 เพราะ “สอ.ศธ.” เป็็นท่ี่�พ่�งของ 
“สมาชิิก” ได้้ทุี่กคน ทีุ่กโอกาส ไม�ว่�า
จะยามขดั้สนหรือมั�งม่ สอ.ศธ. ยังคง
เป็็นมิตรแท้ี่ในทุี่กยาม จะทุี่กขห์รือสุข 
“สอ.ศธ.” คือ ที่างออกหน่�งท่ี่�ชิ�ว่ยผ่�อน
คว่ามกังว่ลใจให้คลายทุี่กข์ได้้ทัี่นท่ี่
อย�างป็ลอด้ภััย

	 น่�คือ...ข้อเขียนเกริ�นนำาท่ี่�ตกผลึกจัากเรื�องราวท่ี่� 
ท่ี่มงานได้้สนที่นากับัสมาช่ิกรับัเช่ิญ	 “คอล่มน์ ตามไปีดีู...
สมาชิิกสู่มืออาชิีพ”	ของเราฉบัับัน่�
	 ตามไปสนที่นากับัสมาชิ่กท่ี่านน่�พร้อม	ๆ 	กนัเลยด้ก่ว่า
นะคะ
 ค่ณครูเพยาว่์  จ่นท่ร์สมบููรณ์	สมาช่ิกสหกรณ์เลขที่่�	
๐๑๙๐๔	 อายุ	 ๖๖	 ปี	 เป็นหนึ�งในสมาช่ิกผู้ ได้ัรับัคัด้เลือก 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมาชิ่กสู่มืออาช่่พ	 ประจัำาปี	 ๒๕๖๑	
ของสหกรณ์ออมที่รัพย์ข้าราช่การกระที่รวงศึกษาธิการ	จัำากัด้	
(สอ.ศธ.)
	 บั่ายวันนั�น	ณ	 “ศ่นิย์ู่สร้างส่ข็ท่ี่กว่ยู่”	 อาคารสองช่ั�น
เล็กๆ	 ในบัริเวณวัด้โสมนัสวรวิหาร	 เขตป้อมปราบัศัตรูพ่าย	
กรุงเที่พมหานคร
	 ภูาพท่ี่�ปรากฎขณะนั�น	หอ้งเรยีนแหง่น่�ท่ี่�เปรียบัเสมอืน
โลกของคนท่ี่�รักการตัด้เย็บัเสื�อผ้า	 ม่เส่ยงหัวเราะพูด้คุยของ
คนที่่�รักในสิ�งเด้่ยวกัน	โด้ยม่	คุณครูเพยาว์	ผู้ฉายแวว	“ความั่
เป็นิคร่”	ปรากฏิใหเ้หน็อยู่ในที่กุอริยาบัถที่กุถ้อยคำาสอนที่่�มต่อ่
ลูกศิษย์ในวันนั�น	จันที่ำาให้ผู้เขียนเองอยากรู้ว่า

อะไร...คือ จุด้ป็ระกาย
	 คุณครูเพยาว์เล่าว่า	 “ชื่อบและร่กการต้่ดำเยู่็บเส่�อผู้้า 
มั่าต้่�งแต้�เดำ็กๆ จำาไดำ้ว�าแมั่�ซิ่�อจ่กรให้ค่นิละ ๙๐๐ บาที่ ต้อนิ
เป็นินิ่กเรียู่นิก็เย็ู่บเส่�อเย็ู่บกระโปรงใส�เอง แต้�ก็ยู่่งไมั่�ไดำ้เรียู่นิ

ดำ้านินิ่�โดำยู่ต้รง จนิกระท่ี่�งสอบเข็้าที่ำางานิต้ำาแหนิ�งเจ้าหนิ้าท่ี่�
ธ่รการไดำ้ท่ี่�กรมั่อาชื่่วศึกษา กระที่รวงศึกษาธิการ และไดำ้ร่บ
เล่อกใหเ้ป็นิเลข็านิก่ารข็องที่�านิรองอธิบดำ ่ศรีนิวล โกมั่ลวณ์ชิื่
ก็ที่ำาหนิ้าท่ี่�นิ่�อยู่่�ในิกรมั่เรื�อยู่มั่า ข็ณ์ะเด่ำยู่วก่นิก็เป็นิชื่�าง ต้่ดำ
เส่�อผู้้าให้เพ่�อนิๆ ท่ี่�สนิิที่ใส� ว่นิไหนิท่ี่�เพ่�อนิใส�ชื่่ดำท่ี่�เราต้่ดำ 
เป็นิคร่�งแรก เพ่�อนิเดำินิไปโรงอาหารเราก็จะเดำินิต้ามั่เพ่�อ 
จะดำ่ว�ามั่่ใครชื่มั่บ้าง แล้วก็มั่่เส่ยู่งที่่ก “โห...ว่นินิ่�ใส�ชื่่ดำใหมั่� 
สวยู่จ่งเลยู่ ต้่ดำท่ี่�ไหนิจ๊ะ” เส่ยู่งนิ่�แหละ...ท่ี่�เราต้้องการได้ำยิู่นิ 
ความั่ภิาคภิมิ่ั่ใจโลดำแล�นิ หว่ใจพองโต้ จนิอยู่ากต้ด่ำให้เพ่�อนิๆ
ใส�ฟ้รี เพราะร่กในิการต้่ดำเยู่็บเส่�อผู้้า”
	 ครูเพยาว์ยิ�มอย่างม่ความสุขก่อนเล่าต่อว่า...
	 ระหว่างที่ำางาน	 ได้้ศึกษาต่อท่ี่�วิที่ยาลัยครูสวนสุนันที่า	
เอกคหกรรม	 แผนกผ้าและเครื�องแต่งกาย	พอเรียนจับัก็ย้าย
ไปลงตำาเเหน่งอาจัารย์	 ๑	ที่่�วิที่ยาลัยสารพัด้ช่่างส่�พระยา	 งาน
ในหน้าท่ี่�คือการสอนวิช่าตัด้เย็บัเสื�อผ้าสตรี	 งานที่ำาผ้าปะติด้	
งานปักเลื�อม	สรา้งช่ิ�นงานจัากเศษผา้ท่ี่�เหลอืใช่น้ำามาออกเเบับั
ตดั้เยบ็ัเเละตกเเตง่เป็นของใช่ภู้ายในบัา้น	ด้ฉินัมค่วามสขุมาก
กับัการที่ำางานเพราะเป็นงานที่่�ช่อบัเเละถนัด้

คว่ามภัาคภูัมิใจในอาช่ิพ 
	 จัากการที่ำางานท่ี่�ผ่านมา	 ม่หลายเรื�องราวจัากอาช่่พ
ท่ี่�รกัท่ี่�ได้ท้ี่ำาอยา่งภูาคภูมูิใจั	ดิ้ฉนัมค่วามสขุกบััการเป็นครแูละ
เป็นเ เม่ค้ าควบัคู่ ไปกับัการ
ด้ำาเนินช่่ วิต	 ขณะเด้่ยวกันก็
ที่ำาตัวเป็นประโยช่น์ต่อสังคม	
เมื�อม่ช่ั�วโมงว่างในการสอน 
จัากวิที่ยาลัยก็จัะออกไปสอน	
๑๐๘	 อาช่่พ	 ตามชุ่มช่นเเละ
โรงเรียนต่างๆ	 ท่ี่�ประสานมา
กับัวิที่ยาลัย	 และบ่ัอยครั�งท่ี่� 

ตามไปดูู...ตามไปดูู...
สมา ชิิกสู� มืออา ช่ิพสมา ชิิกสู� มืออา ช่ิพ

วิมล่รัึตน์์		ต้อยส�ารึาญวิมล่รัึตน์์		ต้อยส�ารึาญ
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	 ลำาด้ับัต่อมา	 นับัเริ�มจัากการสมัครเข้ามาเป็นสมาช่ิก
สหกรณ์ฯ	 ด้ิฉันม่ความอบัอุ่นใจัมาโด้ยตลอด้	 จัากกู้เงินเพื�อ
ปลูกบ้ัาน	บัางส่วนนำามาช่่วยเหลือเป็นค่าใช่้จ่ัายในครอบัครัว	
เมื�อมเ่หตจุัำาเป็นตอ้งใช่เ้งนิด้ว่นกก็ูฉ้กุเฉนิจัากสหกรณฯ์	เพราะ

สะด้วกรวด้เร็วไม่ยุ่งยากด้ิฉันใช่้บัริการเงินกู้
มากกว่าออม	จัะม่ไม่ม่ขอกู้มาเก็บัไว้ในกระเป๋า
ให้อุ่นใจัก่อน	แต่จัะว่าไปแล้วโด้ยส่วนตัวอาจั
เห็นต่างจัากเพื�อนสมาช่ิก	 มองว่าการกู้เงิน 
สหกรณ์ฯ	ก็เปรียบัเหมอืนการออม	เพราะการ
กู้แต่ละครั�งที่ำาให้ครอบัครัวของด้ิฉันม่ความ
คล่องตัวในภูาระต่างๆ	คล้ายกับัว่าม่เงินออม
ของตัวเอง	จัะใช่้ก็ไปเบัิกมา	แถมสิ�นปีได้้เงิน
เฉล่�ยคืนอ่ก	ต้องยอมรับัว่าสหกรณ์ฯ	เป็นท่ี่�พึ�งท่ี่�
ด่้ท่ี่�สุด้	หากสมาชิ่กผู้กู้ใช้่เงินอย่างม่ประโยช่น์
ม่วินัยและซึ่ื�อสัตย์ต่อการช่ำาระหน่�

	 และลำาด้บััสดุ้ที่า้ย	ขอ้เที่จ็ัจัรงิท่ี่�วา่	หากรา่งกายสมบัรูณ์
จัิตใจัด้่	โรคภูัยไม่ม่	ด้ำารงช่่วิตแบับัพอเพ่ยง	แค่น่�ก็สุขเกินพอ	
ปัจัจััยท่ี่�กล่าวน่�ที่ำาให้ช่่วิตการที่ำางานของด้ิฉันท่ี่�ผ่านมาม่ 
ความสุขกับัการเป็น	 “คร่”	 เป็น	 “เเมั่�ค้า”	 ควบัคู่ไปกับัการ
ด้ำาเนินช่่วิตที่่�ไม่ขัด้สนเพราะเป็นสมาช่ิกสหกรณ์ฯ	ม่	สอ.ศธ.	
เป็นแหล่งเงนิกู	้เงนิออม	ท่ี่�มั�นคงและปลอด้ภัูย	จัากการด้ำาเนนิ
ช่วิ่ตที่่�ไมต่อ้งมเ่รื�องกงัวลอะไรมากนกั	ส่งผลใหม้โ่อกาสปฏิบัิัติ
ตนเป็น	 “ผู้่้ให้”	 เพื�อสังคมเมื�อม่โอกาส	 โด้ยช่่วงน่�เกิด้ภูาวะ 
โควิด้	๑๙	ระบัาด้	ว่างจัากการสอนในหน้าท่ี่�	ก็จัะออกไปสอนที่ำา
หน้ากากอนามัย	ถ้าไม่ม่ภูารกิจัใด้ๆ	ก็นั�งเย็บัหน้ากากอนามัย
อยู่ท่ี่�บ้ัาน	 ได้้กว่าสิบัอันต่อวัน	 แจักจั่ายให้เพื�อนพ้องน้องพ่� 
ได้้ใช่้ประโยช่น์กัน	 ถือว่าม่ส่วนร่วมในการช่่วยเหลือสังคม 
หล่กเล่�ยงการแพร่ระบัาด้เช่ื�อไวรัสโควิด้	๑๙	ที่ำาแล้วสุขใจัค่ะ
		 ครูเพยาว์	 จัันที่ร์สมบัูรณ์	 พูด้ที่ิ�งที่้ายด้้วยนำ�าเส่ยงและ
แววตาที่่�บั่งบัอกถึงความมุ่งมั�นและจัริงจััง
	 เพื�อนๆ	 สมาช่ิกคะ	 น่�คือ	 เรื�องราวของ	 “บุคคล 
คุณุภิาพึ่” หนึ�งในสมาช่ิกท่ี่�ได้้รับัคัด้เลือกเข้าร่วมโครงการ 
“สมาชื่ิกสู่ม่ออาชีื่พึ่”	 ท่ี่�	 สาร	 สอ.ศธ.	 ฉบัับัเปิด้ศักราช่	 
สรรมาฝ่ากเพื�อนสมาชิ่ก	เพื�อเป็นแบับัอย่างในการด้ำาเนนิช่วิ่ต
เพื�อนสมาช่ิกที่่านใด้สนใจังานตัด้เย็บัติด้ต่อสมัครเรียนกันได้้
เลยนะคะ	 ท่ี่�	 “ศูนยุ์สร้างสุขทุกว่ยุ” อยู่ในบัริเวณวัด้โสมนัส
วรวิหาร	เขตป้อมปราบัศัตรูพ่าย	กรุงเที่พมหานคร	
	 ที่้ายสุด้น่�	 สาร	 สอ.ศธ.	 ขอขอบัคุณ	 คุณครูเพยาว ์
จัันที่ร์สมบัูรณ์	 สมาช่ิกรับัเช่ิญ	 และขอส่งกำาลังใจัและความ
ห่วงใยถึงสมาชิ่กทุี่กท่ี่าน	 ให้ม่สุขภูาพแข็งแรง	ปลอด้ภูัยจัาก	
โควิด้	๑๙	“อยุู่บ้าน หยุุดิเชื่่�อ เพึ่่�อชื่าติ”	กันนะคะ...

           ส วั่ ส ด่้ ค� ะ

ได้้รับัเช่ิญไปเป็นวิที่ยากรสอนอาช่่พให้แก่หน่วยงานอื�นๆ 
สอนวชิ่าช่พ่ใหก้บััคนท่ี่�ตกงานในกระที่รวงเเรงงาน	และท่ี่�ภูมูิใจั
ซึ่ึ�งใจันำ�าตาซึ่ึมทีุ่กครั�งเมื�อนึกถึง	คือ	การได้้เข้าไปสอนวิช่าช่่พ
ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจัำาต่างๆ
	 และจัากโอกาสที่่�ได้้ออกไปสอนใน
หลายๆ	 สถานที่่�	 กระที่รวงเเรงงานได้้เก็บั 
ผลงานหลายช่ิ�นงาน	ไปลงในยูทีู่ป	ที่ำาให้ด้ิฉัน
ได้้เปิด้ตัวและพบัปะกับัผู้คนมากมาย	 ทัี่�ง 
ช่าวไที่ยและต่างช่าติ	บัางคนโที่รมาสอบัถาม
บั้างก็เด้ินที่างมาจัากต่างจัังหวัด้มาขอเรียนที่่�
บั้าน	 ดิ้ฉันก็ยินด้่สอนให้ฟ้รี	 ผู้ ท่ี่�มาเรียน 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเเม่บั้าน	 ท่ี่�นำาความรู้และ
ประสบัการณ์ไปต่อยอด้เป็นอาช่่พเพื�อเล่�ยง
ครอบัครัว	 หลายคนฝี่มือด้่มาก	 งานของเขา
เรยีบัรอ้ยเเละมค่วามคดิ้สรา้งสรรค	์ที่ำาใหด้้ฉัิน
ม่เเนวคิด้ท่ี่�จัะช่่วยเหลือเเละเผยเเพร่ผลงาน	 จึังได้้คัด้เลือก 
ช่ิ�นงานส่งเข้าประกวด้	ตามโครงการคัด้สรรสุด้ยอด้	๑	ตำาบัล	
๑	 ผลิตภูัณฑ์์	 ในนามของเขตบัางกอกน้อย	 เเละได้้รับัการ 
คัด้สรรเป็นผลิตภูัณฑ์์ระด้ับั	 ๓	 ด้าว	 ประเภูที่ของใช่้	 ของ
ตกเเต่ง	 ของท่ี่�ระลึก	 เมื�อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 (otop	 product	
champion)	
	 ต่อจัากนั�น	 ได้้รวบัรวมผลงานของลูกศิษย์แล้วมา
จัำาหน่ายตามสถานท่ี่�ท่ี่�รัฐบัาลจััด้ให้	 เเละได้้รับัเช่ิญให้ ไป
จัำาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าช่ั�นนำา	 เช่่น	 ห้างเซ็ึ่นที่รัล	 สยาม 
พารากอน	ไอคอนสยาม	เเละงานตลาด้นดั้คลองผด้งุกรงุเกษม
ในช่ื�อ	 “ร้านิร่กษ์เล่�อมั่ที่อง”	 ผลิตภูัณฑ์์ของเราขายด้่เป็นท่ี่� 
ช่ื�นช่อบัของผู้ซึ่ื�อที่ั�งคนไที่ยเเละช่าวต่างช่าติ
	 ครูเพยาว์เล่าถึงผลงานด้้วยนำ�าเส่ยงส่หน้าท่ี่าที่างท่ี่� 
บั่งบัอกถึงความสุขความภูาคภููมิใจั	 จันผู้เขียนสัมผัสได้้ถึง
เหตุผลท่ี่�ว่า...ที่ำาไมคุณครูจึังอยู่กับัการเป็นครูสอนตัด้เสื�อ 
ได้้ยาวนานกว่าสามสิบัปีและยังคงที่ำาหน้าที่่�ต่อไป	ณ	 ศูนย ์
สร้างสุขทีุ่กวัย	แห่งน่�

สอ.ศธ.กับคุณภัาพช่ิวิ่ต
	 ลำาด้ับัแรก	ต้องขอบัคุณ	 สอ.ศธ.	 ท่ี่�ริเริ�มกิจักรรมด่้ๆ	
ช่่วยเหลือและให้โอกาสแก่สมาช่ิกท่ี่�ประกอบัอาช่่พเสริมเพื�อ
หารายได้้เล่�ยงครอบัครัวเข้ารับัการคัด้เลือกมาเป็น	 “สมาชิิก 
สู่มืออาชีิพ”	รางวัลสนับัสนุนพร้อมประกาศน่ยบััตรท่ี่�	สอ.ศธ. 
มอบัให้	 นับัเป็นขวัญและกำาลังใจัแก่ด้ิฉันและครอบัครัวเป็น
อย่างยิ�ง	 หว้งว่า “โครงการส่งเสริมสมาชิิกสู่มืออาชีิพ”	 ยัง 
คงอยู่คู่	สอ.ศธ.	เพื�อสร้างแรงจัูงใจัในการประกอบัอาช่่พเสริม
แก่สมาช่ิกต่อไป

ปีที่ ๔๓  ฉบับที่ ๑  เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๓
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	 ๒.	กรอกข้อมูล
	 	 ๒.๑	 กรอกข้อมูลตามแบับัฟ้อร์มพร้อมลงลายมือช่ื�อสมาชิ่กท่ี่�
ขอผอ่นผัน	ลงลายมอืช่ื�อคำายนิยอมของผูค้ำ�าประกันแตล่ะสัญญาและสำาเนา
บััตรพร้อมลงลายมือช่ื�อของผู้ขอผ่อนผันและผู้คำ�าประกัน
	 	 ๒.๒	 ยื�นคำาร้องขอผ่อนผันก่อนวันที่ำาการสุด้ท้ี่ายของเดื้อนหนึ�งวัน
จัะได้้รับัการพิจัารณาในเด้ือนถัด้ไป	(ภูายในวันที่่�	๒๗	พฤศจัิกายน	๒๕๖๓)
	 ๓.	ยื�นแบับัคำาร้องขอผ่อนผันพร้อมเอกสารตั�งแต่	 ๑๕	 เมษายน	
๒๕๖๓	ได้้	๓	ช่่องที่างด้ังน่�
	 	 ๓.๑	 ไปรษณ่ย์	หรือ
	 	 ๓.๒	 ฝ่ากผู้นำาส่งเอกสาร	หรือ
	 	 ๓.๓	 ติด้ต่อด้้วยตนเอง
	 สำาหรบััการยื�นแบับัคำารอ้งขอผอ่นผนังด้สง่คา่หุน้รายเด้อืน	(สมาช่กิ
สามารถงด้ส่งหุ้นหรือไม่งด้ก็ได้้	ตามความสมัครใจั)	และ/หรือการพักช่ำาระ
เงนิตน้	สำาหรบััด้อกเบั่�ยยงัหกัตามปกติในแต่ละสัญญาเงินกู	้(สอ.ศธ.	ได้ล้ด้
อัตราด้อกเบั่�ยเงินกู้ให้สมาช่ิก	๐.๑๐%	เมื�อวันที่่�	๑๖	ม่นาคม	๒๕๖๓	แล้ว	
ซึ่ึ�งกระผมมค่วามคาด้หวังส่วนตัววา่เมื�อสิ�นปบัีัญช่	่สมาชิ่กสามารถยงัได้รั้บั
ผลประโยช่น์เงินปันผลและเงินเฉล่�ยคืนไม่น้อยกว่าปีที่่�แล้วครับั)	 สมาช่ิก
สามารถของด้หักเงินต้นได้้ทีุ่กสัญญา	 หรือบัางสัญญาก็ได้้	 จัะต้องกรอก 
รายละเอ่ยด้ในแบับัฟ้อร์มทุี่กสัญญาและต้องให้ผู้คำ�าประกันเซึ่็นยินยอม 
ทีุ่กสัญญา	พร้อมถ่ายสำาเนาบััตรผู้ขอผ่อนผันและผู้คำ�าประกันพร้อมรับัรอง
สำาเนาถูกต้องแนบัมาทุี่กสัญญา	 โด้ยสัญญาใด้ท่ี่�ขอพักช่ำาระเงินต้น	 จัะไม่
สามารถกู้ ได้้ ในสัญญานั�น	 โครงการน่�	 สอ.ศธ.	 ได้้จััด้ที่ำาเพื�อช่่วยเหลือ 
สมาช่ิกที่่�ประสบัปัญหาจัากการระบัาด้ของโรคติด้เช่ื�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)	เป็นการเฉพาะที่่�สมาช่กิขาด้รายได้้ใช้่จัา่ยในครวัเรอืน	สามารถ
เขา้รว่มโครงการใหค้วามช่ว่ยเหลือด้า้นหน่�สินและการปรับัโครงสรา้งหน่�ของ
สมาช่ิกสหกรณ์ท่ี่�ได้้ผลกระที่บัจัากการระบัาด้ของโรคติด้เช่ื�อไวรัสโคโรนา	
๒๐๑๙	(COVID-๑๙)	ตามความเด้ือด้ร้อนและสมัครใจัครับั
 เรื�องท่ี� ๒	ที่่านสมาช่ิกได้้ที่ำาหนังสอืตั�งผู้รับัโอนประโยช่น์หรือยัง?	
เพื�อความสะด้วกและความเรียบัร้อยขอให้ที่่านได้้จััด้ที่ำาหนังสือตั�งผู้รับัโอน
ประโยช่นเ์ป็นการแสด้งเจัตนามอบัที่รพัยสิ์นท่ี่�มอ่ยู่ในสหกรณ์	ใหแ้กท่ี่ายาที่
หรือบัุคคลท่ี่�แจั้งไว้ต่อสหกรณ์ในวันและเวลาที่ำาการ	 สามารถด้าวน์โหลด้
แบับัฟ้อร์มหนังสือตั�งผู้รับัโอนประโยช่น์จัากเว็บัไซึ่ต์สหกรณ์	 WWW. 
MOECOOP.COM
 เรื�องท่ี� ๓	สำาหรบััที่า่นสมาช่กิท่ี่�มอ่ายุครบั	๖๐	ปบีัรบิัรูณ์	ซึ่ึ�งไมเ่คย
ได้้รับัสวัสด้ิการภูักด้่ต่อองค์กรมาก่อน	 สามารถยื�นขอรับัสวัสด้ิการน่�ได้้
ภูายใน	๑	ป	ีนบััจัากวนัท่ี่�มอ่ายคุรบั	๖๐	ปบีัรบิัรูณ	์โด้ยจัะได้ร้บััเงนิสวสัดิ้การ
ตามหลักเกณฑ์์	ด้ังน่�	 สำาหรับัสมาช่ิกที่่�ม่อายุการเป็นสมาช่ิก	ตั�งแต่	๑๐	ป ี
ขึ�นไป	 ได้้รับัเงินสวัสด้ิการ	 ๕,๐๐๐	 บัาที่	 ตั�งแต่	 ๑๕	 ปีขึ�นไป	 ได้้รับัเงิน
สวัสด้ิการ	 ๑๐,๐๐๐	 บัาที่	 และตั�งแต่	 ๒๐	 ปีขึ�นไป	 ได้้รับัเงินสวัสด้ิการ 
๑๕,๐๐๐	บัาที่	โด้ยจัะโอนเงินเข้าสมุด้บััญช่่ออมที่รัพย์เล่มส่ส้ม
	 ที่า้ยน่�	กระผมขอใหท้ี่กุท่ี่านได้เ้ตรียมพร้อมรบััมอืกบััทุี่กสถานการณ์
อย่างม่สติและไม่ตระหนก	ปฏิิบััติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างที่างสังคม	
(Social	Distancing)	ในการด้ำาเนนิช่วิ่ตประจัำาวนั	เพื�อหยุด้การแพร่กระจัาย
ของเช่ื�อไวรสัโควดิ้-๑๙	และเนื�องในวนัปีใหมข่องไที่ย	๒๕๖๓	น่�	ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ�งศักด้ิ�สิที่ธิ�ทัี่�งหลาย	 จังด้ลบัันด้าลให้ท่ี่านพร้อม
ครอบัครัว	 ประสบัแต่ความสุขด้้วยจัตุรพิธพรช่ัย	 สมบัูรณ์พูนผลในสิ�งที่่�พึง
ปรารถนาทีุ่กประการ	 ท่ี่�สำาคัญขอให้สมาช่ิกทีุ่กที่่านปลอด้ภูัย	 ม่ความสุข	
ความเจัริญ	และม่ความสุขภูาพแข็งแรงทีุ่กที่่านครับั
 
	 	 	 	 ขอให้ทีุ่กที่่านโช่คด้่
                
                           
    นายเอนก  ศรีสำาราญร่่งเรือง

ผู้้�จััดการผู้้�จััดการ

พบสมาชิกิพบสมาชิกิ

ผู้้�จััดการ

พบสมาชิกิ

สว่่สดีีสมาชิิกท่่กท่่าน...
 พบักันอ่กเช่่นเคย	ในสาร	สอ.ศธ.	ปีที่่�	๔๓	ฉบัับัที่่�	
๑เด้ือนมกราคม	-	เมษายน	๒๕๖๓	สำาหรับัการประชุ่มใหญ่สามัญประจัำาปี	
๒๕๖๒	 เมื�อวันท่ี่�	 ๘	 กุมภูาพันธ์	 ๒๕๖๓	ณ	บัริเวณหอประชุ่มคุรุสภูา	 ท่ี่� 
ผ่านมานั�น	 กระผมขอกราบัขอบัพระคุณสมาชิ่กทีุ่กคน	 ท่ี่�ให้ความร่วมมือ 
เขา้รว่มการประช่มุใหญอ่ย่างพรอ้มเพรยีงกนั	ที่ำาให้การด้ำาเนินงานในวันนั�น
เป็นไปด้้วยความเรียบัร้อย	 บัรรยากาศภูายในงานเป็นไปอย่างอบัอุ่นและ 
เป็นกันเอง	สอ.ศธ.	สามารถจั่ายเงินปันผลในอัตราในอัตรา	ร้อยละ	๕.๒๕	
และเงินเฉล่�ยคืนอัตราร้อยละ	๒๑	หากในวันด้ังกล่าวม่การปฏิิบััติงานของ
คณะกรรมการ	 เจั้าหน้าที่่�	 ขาด้ตกบักพร่องประการใด้	ต้องขออภูัย	ณ	ที่่�น่�
ด้้วย	 และหวังเป็นอย่างยิ�งว่าสมาช่ิกทุี่กท่ี่านจัะให้ความร่วมมือเฉกเช่่นน่� 
ในโอกาสต่อๆ	ไป
	 อยา่งท่ี่�ทุี่กที่า่นที่ราบัด้ว่่าสหกรณ์เรามก่ารลงทุี่นเพื�อหาผลตอบัแที่น
ที่่�เหมาะสมกลับัมาให้สมาช่ิก	ในช่่วงต้นปี	๒๕๖๓	ที่่�ผ่านมาเป็นปีที่่�สภูาวะ
เศรษฐกิจัที่ั�วโลกช่ะลอตัว	และการระบัาด้	COVID-๑๙	และเกิด้ความไม่ม่
เสถ่ยรภูาพที่างการเมอืงในหลายประเที่ศทัี่�วโลก	ตั�งแตค่วามไมแ่นน่อนของ 
Brexit	 ในประเที่ศอังกฤษ	 ระบับัธนาคารกลางสหรัฐ	 Federal	 Reserve	
System	 หรือ	 Fed	 ลด้อัตราด้อกเบ่ั�ยของสหรัฐอเมริกา	 คณะกรรมการ
นโยบัายการเงิน	(กนง.)	ของธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	กำาหนด้อตัราด้อกเบ่ั�ย
ลด้ตาม	 และสถานการณ์โรคติด้เช่ื�อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (COVID-๑๙) 
ที่ำาให้เกิด้ผลกระที่บัต่อธุรกิจัในต่างประเที่ศทัี่�วโลก	 ซึ่ึ�งสหกรณ์ของเราได้้
พยายามกันอย่างเต็มท่ี่�เพื�อต่อสู้กับัปัจัจััยต่างๆ	 ดั้งกล่าว	 และได้้ด้ำาเนิน
กิจัการอย่างรัด้กุม	 ที่ั�งน่�เพื�อเพิ�มประสิที่ธิภูาพ	 ลด้ความเส่�ยง	 สร้างความ
โปร่งใสในการบัริหารจััด้การ	ที่ำาให้สหกรณ์ฯ	ของเราม่การบัริหารจััด้การที่่�ด้่	
และหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่มาตรการที่กุด้า้นท่ี่�ที่างสหกรณจ์ัดั้ขึ�นจัะช่ว่ยบัรรเที่า
ความเด้ือด้ร้อนของสมาช่ิกและครอบัครัวให้ผ่านพ้นภูาวะวิกฤตน่�ไปได้้ 
ด้้วยด้่	 ซึ่ึ�งเป็นการช่่วยเหลือเกื�อกูลกันในหมู่มวลสมาช่ิกตามวัตถุประสงค์
ในการก่อตั�งสหกรณ์ของพวกเรา
	 สำาหรับัข่าวด้่ขอรายงานให้ทีุ่กที่่านที่ราบัเพิ�มเติม	ด้ังน่�
 เรื�องท่ี� ๑	สอ.ศธ.	เปิด้โครงการให้ความช่่วยเหลือด้้านหน่�สินและ
การปรับัโครงสร้างหน่�ของสมาช่ิกสหกรณ์ที่่�ได้้รับัผลกระที่บัจัากการระบัาด้
ของโรคติด้เชื่�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-๑๙)	สมาชิ่กสามารถขอผ่อนผัน
งด้ส่งค่าหุน้และ/หรือเงินต้นได้้ไมเ่กนิ	๖	เด้อืน	ระหว่างเด้อืนพฤษภูาคม	ถึง
เด้ือนธันวาคม	๒๕๖๓	ม่รายละเอ่ยด้ขั�นตอนด้ำาเนินการ	ด้ังน่�
	 ๑.	รับัแบับัฟ้อร์มได้้	๒	ช่่องที่าง	คือ
	 	 ๑.๑	 ที่่�สำานักงานสหกรณ์
	 	 ๑.๒	 ด้าวน์โหลด้ที่่�เว็บัไซึ่ต์	WWW.MOECOOP.COM
  (สามารั้ถึดิ่ข้้อม่ล้ส่วนต้วไดิ้ท่� Application MOE COOP)



นายจรููญ  ชููลาภนายจรููญ  ชููลาภ
ปรูะธานกรูรูมการูปรูะธานกรูรูมการู

ผศ.ศรีูจันทร์ู  โตเลิศมงคลผศ.ศรีูจันทร์ู  โตเลิศมงคล
กรรมการกรรมการ

นางสุุภาพรู  สุภาวธรูรูมนางสุุภาพรู  สุภาวธรูรูม
กรรมการกรรมการ

ผศ.วิสุุทธิ�  แก้วมณีีผศ.วิสุุทธิ�  แก้วมณีี
กรรมการกรรมการ

นายเสุฐีียรูพงษ์์  แก้ววิมลนายเสุฐีียรูพงษ์์  แก้ววิมล
กรรมการกรรมการ

 นายไพบูลย์  เสุียงก้อง นายไพบูลย์  เสุียงก้อง
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

นายเชูาว์เลิศ  ขวัญเมืองนายเชูาว์เลิศ  ขวัญเมือง
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

ดรู.ชูินภัทรู  ภูมิรูัตนดรู.ชูินภัทรู  ภูมิรูัตน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายปรูาโมทย์  สุรูวมนามนายปรูาโมทย์  สุรูวมนาม
ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

นายอดุลย์  ชู้วนรัูกธรูรูมนายอดุลย์  ชู้วนรัูกธรูรูม
รองประธานกรรมการ คนท่ี ๓รองประธานกรรมการ คนท่ี ๓

รูศ.ดรู.สุมเกียรูติ  กอบัวแก้ว รูศ.ดรู.สุมเกียรูติ  กอบัวแก้ว 
กรรมการกรรมการ

นายทรูงธรูรูม กาญจนพิบูลย์นายทรูงธรูรูม กาญจนพิบูลย์
กรรมการและกรรมการและเลขานุการเลขานุการ

ผศ.ดรู.จุฑารัูตน์  ศริูดารูา ผศ.ดรู.จุฑารัูตน์  ศริูดารูา 
กรรมการกรรมการ

นายกษิ์พัฒ  ภูลังกานายกษิ์พัฒ  ภูลังกา
กรรมการกรรมการ

นายปัญญา  สุุพรูรูณีพิทักษ์์นายปัญญา  สุุพรูรูณีพิทักษ์์
กรรมการและกรรมการและเหรัญญิกเหรัญญิก

นายพูลลาภ  อินทรูนัฏนายพูลลาภ  อินทรูนัฏ
รองประธานกรรมการ คนท่ี ๒รองประธานกรรมการ คนท่ี ๒

นายวิโรูจน์  ใจอารีูรูอบนายวิโรูจน์  ใจอารีูรูอบ
รองประธานกรรมการ คนท่ี ๑รองประธานกรรมการ คนท่ี ๑

ที่่�ปรึึกษาที่่�ปรึึกษา

ผู้้�ตรึวจสอบกิจการึผู้้�ตรึวจสอบกิจการึ

ผศ.อรูทัย  รัูตนานนท์ ผศ.อรูทัย  รัูตนานนท์ 
กรรมการกรรมการ

นายพยงค์  สุีเหลือง นายพยงค์  สุีเหลือง 
กรรมการกรรมการ

บรูิษ์ัท  วรูกรูและสุุชูาดาสุอบบัญชูี  จำากัดบรูิษ์ัท  วรูกรูและสุุชูาดาสุอบบัญชูี  จำากัด

คณะกรึรึมการึดำำาเนิินิการึ  คณะกรึรึมการึดำำาเนิินิการึ  ชุุดำที่่�ชุุดำที่่�  ๔๐๔๐



ปท่ี  ๔๓   ฉบับท่ี  ๑
เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๓

ปท่ี  ๔๓   ฉบับท่ี  ๑
เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๓

ปท่ี  ๔๓   ฉบับท่ี  ๑
เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๓

ปท่ี  ๔๓   ฉบับท่ี  ๑
เดือนมกราคม - เมษายน  ๒๕๖๓

๒๔	เม.ย.	๖๓		•		สสอ.ศธ.	มอบัเงินเพื�อสนับัสนุนทีุ่นการศึกษาแก่เด้็กนักเรียน
วิที่ยาลัยเที่คนิคดุ้สิต

๒๖	ก.พ.	๖๓		•		สอ.ศธ.	ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบัิด้าแห่งการสหกรณ์ไที่ย 
ณ	สันนิบัาตสหกรณ์แห่งประเที่ศไที่ย

๒๔	เม.ย.	๖๓		•		สอ.ศธ.	ร่วมมอบัเงิน	“โครงการ	ข.ช่สอ.กที่ม.๑	และ	ช่สอ.	
รวมใจัสหกรณ์สู้ภูัยโควิด้-๑๙”	ให้กับัโรงพยาบัาลราช่วิถ่

๘	ก.พ.	๖๓		•		สอ.ศธ.	จััด้การประชุ่มใหญ่สามัญ	ประจัำาปี	๒๕๖๒
ณ	หอประชุ่มคุรุสภูา


