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	 ท่ี่�ปรึึกษา		:  จรููญ  ชููลาภ   ไพเลิศ สุุมานนท์์

  สุมศักดิิ์�  สุุหรู่ายคิิมหันต์์   บุุญเตื์อน  ศรีูวรูพจน์ 

  ยศพล เวณุุโกเศศ

	 บรึรึณาธิิการึ		: สุมเกียรูติ์  กอบัุวแก้ว

	กองบรึรึณาธิิการึ		: เสุฐีียรูพงษ์์  แก้ววิมล   พยงค์ิ สีุเหลือง  

  กษิ์พัฒ  ภูลังกา   วิมลรัูต์น์ ต้์อยสุำารูาญ

  พัชูรูาวรูรูณุ  ปานสุมบูุรูณ์ุ   เมธา  อุทั์ยพยัคิฆ์์

  เอนก  ศรีูสุำารูาญรุู่งเรืูอง   วิสุุท์ธิ�  แก้วมณีุ

	 รูึปเล่่ม		: อรุูณุ  เที์�ยงธรูรูม   สุุภกรู  ชูาญศิริูวิริูยกุล

สหกรึณ์ออมที่รัึพย์์ข้้ารึาชการึกรึะที่รึวงศึึกษาธิิการึ	จำำากัดสหกรึณ์ออมที่รัึพย์์ข้้ารึาชการึกรึะที่รึวงศึึกษาธิิการึ	จำำากัด
The Ministry of Education Official's Saving and Credit Cooperative Ltd.The Ministry of Education Official's Saving and Credit Cooperative Ltd.

๓๑๙  อาคารสมานฉัันท์์ ชัั้�น ๓  กระท์รวงศึึกษาธิิการ  ถนนพิิษณุุโลก  เขตดุุสิต  กรุงเท์พิฯ  ๑๐๓๐๐
โท์รศัึพิท์์: ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๐-๓, ๐-๒๒๘๒-๕๖๐๙  โท์รสาร: ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๔-๕  www.moecoop.com

แถลง

สวััสดีีสมาชิิก สอ.ศธ. ทีี่�เคารพทุี่กที่�าน

 สาร สอ.ศธ. ปีีที่ี� ๔๓ ฉบัับัทีี่� ๒ ปีระจำำาเดีือน
พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๓ ฉบัับันี�ยัังคงเน�นการเสนอ
สาระ ควัามร้� สุขภาพ และควัามเคลื�อนไหวัของ สอ.ศธ.  
เชิ�นเดิีม โดียัเนื�อหาในฉบัับันี�จำะปีระกอบัไปีดี�วัยับัที่
สัมภาษณ์ ์สมาชิิก สอ.ศธ. อาวุัโส ที่�านสมชัิยั วุัฒิิปีรีชิา  
อดีีต รมชิ.ศธ. และตำาแหน�งบัริหารสำาคัญในกระที่รวัง
ศึกษาธิการอีกหลายัตำาแหน�ง ที่�านไดี�ให�มุมมองต�อ
สหกรณ์์ออมที่รัพยั์ข�าราชิการกระที่รวังศึกษาธิการไวั�
อยั�างน�าสนใจำมากครับั และในฉบัับันี�ที่�านจำะไดี�สาระ

 ควัามร้� เกี�ยัวักับัควัามเป็ีนมา ควัามแตกต�างของดีอกไม�
พุ�มเข�าพรรษา เขียันโดียัที่�านบุัญเตือน ศรีวัรพจำน ์

 

สุสุารึบัญารึบัญ
	 สารประธานกรรมการ ..........๑
	 ดอกไม้พุ่่�มเข้้าพุ่รรษา .........๒
	 มอง...สหกรณ์์ออมทรัพุ่ย์์ข้้าราชการ ..........๔
	 กระทรวงศึึกษาธิการ	จำำากัด	(สอ.ศึธ.)

	 “New	Normal”	คำำาน้�คืำออะไร ..........๘
	 สม่นไพุ่รไทย์ใช้เป็นหาย์ป่วย์	:	ช่มเห็ดไทย์ .......๑๐
	 ผู้้้จัำดการพุ่บสมาชิก .......๑๑
	 					การทำาธ่รกรรมผู้�านระบบ	Bill	Payment .......๑๒
	และ	วิธ้ติิดตัิ�ง	MOECOOP	Mobile	Application

Financial Saving

นอกจำากนี�ยัังมีบัที่ควัามทีี่�เกี�ยัวักับัสุขภาพ  
ที่�านพยังค์ สีเหลือง ไดี�เขียันเรื�องชุิมเห็ดีไที่ยั 
ที่�านยัศพล เวัณุ์โกเศศ ไดี�อนุเคราะห์เขียันเรื�อง
สถานการณ์์ New Normal และที่ี�จำะขาดีเสียั
ไม�ไดี�เลยัสำาหรับัฉบัับันี� ที่�านปีระธานกรรมการ
 สอ.ศธ. ที่�านจำร้ญ ช้ิลาภ ไดี�เขียันไวั�ในคอลัมน์
สารจำากปีระธานกรรมการ กล�าวัถึงกรณี์การ 
ลงทุี่นของ สอ.ศธ. กับับัริษัที่ การบิันไที่ยั จำำากัดี  
(มหาชิน)  เพื�อให�สมาชิิกคลายัควัามวิัตกกังวัลกับั

สถานการณ์ก์ารปีรับัโครงสร�างการบัริหารภายัในบัริษัที่  
ดัีงกล�าวั
 ที่�ายัสดุีนี� ขอกราบัขอบัพระคณุ์ที่�านสมาชิิก สอ.ศธ.  
ทุี่กที่�านทีี่�ไดี�ติดีตามข�าวัสารของสาร สอ.ศธ. ดี�วัยัดีี

 เสมอมา ขอขอบัคุณ์ครับั

  
  (รศ.ดีร.สมเกียัรติ  กอบััวัแก�วั)
  บัรรณ์าธิการ



ประธานกรรมการ
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ
กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัดกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด

	 ในช่ว่งท่ี่�ผ่า่นมา	มข่่่าวที่่�สมาชิ่กให้ค้วามสนใจมากเป็นพิิเศษคือข่่าวสถานะข่อง	บริิษทัี่	การิบินไที่ย	 

จำากัด	 (มห้าช่น)	 ท่ี่�ต้้องยื�นศาลล้มละลายกลางเพิื�อข่อฟื้้�นฟืู้กิจการิ	 ที่ำาให้้สมาช่ิกบางคนต้กใจและเกิด

ความกงัวล	เกริงจะกริะที่บกริะเที่อืนเสถ่ยริภาพิข่องสห้กริณ์์ข่องเริา	ในฐานะผู้่ลงที่นุซื้ื�อหุ้น้กูข้่อง	บริิษทัี่	

การิบินไที่ย	จำากัด	(มห้าช่น)	จำานวน	๓๒๐	ล้านบาที่	คิดเป็นริ้อยละสองข่องทีุ่นดำาเนินการิ

	 ในนามปริะธานกริริมการิสห้กริณ์์ออมที่ริัพิย์ข่้าริาช่การิกริะที่ริวงศึกษาธิการิ	 จำากัด	 ข่อช่่�แจง

ให้้สมาช่ิกที่ริาบเพิื�อจะได้คลายความกังวลว่า	บริิษัที่	การิบินไที่ย	จำากัด	 (มห้าช่น)	 เคยเป็นริัฐวิสาห้กิจ	 

ริฐับาลเป็นผู่ถ้อืหุ้น้ให้ญ่่	ถงึแม	้ณ์	ข่ณ์ะน่�จะข่ายหุ้น้ออกบางสว่น	แต้ท่ี่่�ยงัถอือยูก่ย็งัเป็นผู้่ถอืหุ้น้ริายให้ญ่่	

กจิการิใดที่่�รัิฐยงัถือหุ้น้เป็นส่วนให้ญ่่	ย่อมถือได้วา่เป็นกิจการิที่่�เก่�ยวข้่องกับความมั�นคงห้รืิอช่ื�อเส่ยงข่อง

ปริะเที่ศช่าต้ิ	ดังนั�น	ริัฐบาลคงไม่ยอมให้้ล้มละลาย	อ่กเห้ตุ้ผ่ลห้นึ�งที่่�ที่ริาบกันที่ั�วไป	บริิษัที่	การิบินไที่ย

	จำากัด	(มห้าช่น)	ยังคงม่ที่ริัพิย์สินอยู่กว่าสองแสนล้านบาที่	และหุ้้นกู้ที่่�สห้กริณ์์ซื้ื�อเอาไว้ก็ถือเป็นที่ริัพิย์

ข่องเจา้ห้น่�บุริิมสทิี่ธท่ิี่�มสิ่ที่ธิ�ไดร้ิบัการิเฉล่�ยที่ริพัิยค์นืเป็นลำาดบัต้น้	ห้ากบริิษัที่	การิบนิไที่ย	จำากดั	(มห้าช่น)	 

ล้มละลาย	ซื้ึ�งไม่น่าเช่ื�อว่าจะเกิดข่้�นดังที่่�ให้้เห้ตุ้ผ่ลไว้ข่้างต้้นคือ	เป็นกิจการิที่่�สำาคัญ่ข่องช่าต้ิ

	 ปีน่�สห้กริณ์์ข่องเริาม่เงินทีุ่นห้มุนเวียน	๑๕,๒๓๗,๒๑๒,๙๘๒.๒๗	ล้านบาที่	 (ณ์	๓๐	มิถุนายน	 

๒๕๖๓)	 และม่เงินทุี่นสำาริองท่ี่�สะสมมาจากผ่ลกำาไริ	 ๖๘๙	ล้านบาที่เศษ	การิลงทีุ่นในหุ้้นกู้ข่อง	บริิษัที่	 

การิบินไที่ย	 จำากัด	 (มห้าช่น)	 จ้งไม่กริะที่บสินที่ริัพิย์ท่ี่�สมาช่ิกม่ไว้กับสห้กริณ์์อย่างแน่นอน	 ข่อให้้ที่่าน

สมาชิ่กวางใจในการิบริิห้าริงานข่องคณ์ะกริริมการิที่่�จะดูแลเงินฝากข่องท่ี่านให้้ได้ริับดอกเบ่�ยสูง	 และ

อัต้ริาดอกเบ่�ยด้านสินเช่ื�อที่่�เป็นธริริมต้่อมวลสมาช่ิก

  

	 	 (นายจริูญ่		ชู่ลาภ)

	 	 ปริะธานกริริมการิ	สอ.ศธ.	ชุ่ดที่่�	4๐
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	 	 บที่ปริะพิันธ์ท่ี่�ยกมานั�นมาจาก 

“นิิราศเดือืนิ”	ซื้ึ�งนายมห่้ริอืเสมย่นมแ่ต้ง่ข่้�น

ในสมัยรัิช่กาลท่ี่�	 ๓	พิริริณ์นาถึงดอกไม้พิุ่ม

ถวายพิริะเนื�องในเที่ศกาลเข่้าพิริริษา

	 เที่ศกาลเข่้าพิริริษานั�นเริิ�มต้ั�งแต้่วันแริม	๑	คำ�า	เดือน	๘	และสิ�นสุดลงในวันแริม	๑	คำ�า

เดือน	๑๑	ต้ามปฏิิที่ินจันที่ริคต้ิ	ริวมริะยะเวลา	๓	เดือน	“พรรษา”	มาจากศัพิที่์	วรฺษ	ในภาษา

สันสกฤต้	และ	วสฺฺสฺ	ในภาษาบาล่	แปลว่า	ฤดูฝน

	 ในสมัยพุิที่ธกาล	พิริะภิกษุสงฆ์์ต้้องเท่ี่�ยวจาริิกบำาเพิ็ญ่สมณ์ธริริมถือธุดงควัต้ริต้าม

ท่ี่�บัญ่ญ่ัต้ิในพิริะวินัย	 ครัิ�นถึงฤดูฝนสภาพิดินฟื้้าอากาศที่ำาให้้พิริะภิกษุท่ี่�เดินที่างจาริิกไป 

ต้ามท่ี่�ต้่างๆ	 ได้ริับความลำาบาก	 ทัี่�งเป็นฤดูท่ี่�ข่้าวกล้าพิืช่ผ่ลข่องริาษฎริกำาลังเจริิญ่เต้ิบโต้ 

พิริะภิกษุอาจต้อ้งเดนิผ่า่นที่ำาให้้เกดิความเสย่ห้าย	จง้ม่พิทุี่ธบญั่ญ่ตั้ิให้้ช่่วงเวลาดงักล่าวเป็น

“เข้้าพรรษา”	กำาห้นดให้้พิริะภิกษุอยู่ปริะจำาในวัดวาอาริาม	เริียกว่า	“จำำาพรรษา”

	 วันแริกข่องเที่ศกาลเข่้าพิริริษาคือ	แริม	๑	คำ�า	เดือน	๘	ต้่อเนื�องกับวันอาสาฬห้บูช่า 

คือแริม	๑๕	คำ�า	 เดือน	๘	 “อาสฺาฬหบููชา”	 มาจากศัพิท์ี่	อาสฺาฬห + บููชา	 ในภาษาบาล ่

และ	อาษาฒ + บููชา	 ในภาษาสันสกฤต้	 แปลว่า	 การิบูช่าในเดือนอาสาฬห้ห้ริือเดือน	๘ 

พิทุี่ธศาสนิกช่นไที่ยถอืว่า	“บุูญพรรษา”	เป็นการิที่ำาบญุ่ให้ญ่่	ได้อานิสงส์แริง	ข่องถวายพิริะใน 

เที่ศกาลดังกล่าวท่ี่�ถอืปฏิิบัติ้มาแต่้โบริาณ์คอื	ผ้่าอาบนำ�าฝนห้รืิอผ้่าจำานำาพิริริษา	และดอกไม้พิุม่ 

	 สำาห้ริบัพิริะสงฆ์์ไที่ยในสมยัโบริาณ์เมื�อถงึเที่ศกาลเข่า้พิริริษาต้้องจดัเครืิ�องบชู่าพิริอ้ม

“พุ�มเทีียนิ”	สำาห้ริับ	“ทีำาวัตร”	อุปัช่ฌาย์อาจาริย์เป็นการิแสดงความเคาริพิในฐานะศิษย์ใน

สำานัก	พิุ่มเท่ี่ยนท่ี่�ว่าน่�ที่ำาเป็นพินมเท่ี่ยนด้วยขี่�ผ่ึ�งเป็นกล่บๆ	นำาไปถวายพิริะอุปัช่ฌาย์ห้ริือ

สมภาริเจ้าวัดที่่�ภิกษุริูปนั�นบวช่จำาพิริริษาอยู่

 “  ระดัับพุ่่�มบ่ปผาพุ่ฤกษากระถาง	 รูปแรดัช้้างโคควายขายกันว่�น

	 	 ตุ๊่�กตุ๊าหน้าพุ่ราหมณ์์งามละม่น	 ตุ๊้นพุ่ิก่ลลิ�นจี่่�ดัูดั่จี่ริง

	 	 ตุ๊้นไม้ทองเสาธงหงส์ข่�ผ้�ง	 คู�ละสล้งเขาขายพุ่วกช้ายหญิิง

	 	 อ่ณ์ร่ทย่ดักินนรช้ะอ้อนพุ่ริ�ง	 ม่ท่กสิ�งซื้้�อมาบูช้าพุ่ระ  ”

ดดอ อ กไม้้พุ่่ �ม้กไม้้พุ่่ �ม้
   เข้า้พุ่รรษา   เข้า้พุ่รรษา

บุญเตืือน		ศึร่ึวรึพจำน์
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ดดอ อ กไม้้พุ่่ �ม้กไม้้พุ่่ �ม้
   เข้า้พุ่รรษา   เข้า้พุ่รรษา

	 ส่วน	 “ดือกไม้พุ�ม”	 ที่่�

ริาษฎริปริะดิษฐ์ข่้�นเป็นข่องถวาย

พิริะในเที่ศกาลเข่้าพิริริษาอย่าง 

“ต้นิไม้ทีองเสฺาธงหงสฺ์ข้้�ผ้ึ้�ง” 

และต้ัวตุ้�กตุ้่นตุ้�กต้าท่ี่�	 “ประดืับู

พุ�มบูุปผึ้าพฤกษากระถาง”	 นั�น	

ล้วนที่ำาจากขี่�ผ่ึ�งด้วยจุดปริะสงค์ 

ที่่�ว่า	เมื�อถวายพิริะแล้วที่่านจะได้

นำาข่ี�ผึ่�งจากดอกไม้พิุ่มและตุ้�กต้า

ไปฟั่่นเป็นเที่่ยนข่นาดเล็กสำาห้ริับ

จดุให้้แสงสว่างเป็นเท่ี่ยนอ่านห้นังสอื

เพิริาะสมัยก่อนยังไม่ม่ไฟื้ฟ้ื้า	 ยังไม่ม่เท่ี่ยนไข่	 เท่ี่ยนขี่�ผ่ึ�งจ้ง

เป็นข่องใช้่จำาเป็นสำาห้รัิบพิริะสงฆ์์

	 ต้่อมาเมื�อม่อุปกริณ์์ท่ี่�ให้้แสงสว่างห้ลากห้ลายข่้�น

	เช่่น	ต้ะเก่ยงลาน	ซื้ึ�งใช่้นำ�ามันก�าดเป็นเช่ื�อเพิลิง	บที่บาที่

ข่องเท่ี่ยนข่ี�ผ่ึ�งจ้งค่อยๆ	ลดลง	ดอกไม้พิุ่มที่่�ถวายพิริะใน

เที่ศกาลเข้่าพิริริษากเ็ปล่�ยนรูิปแบบไปเป็นดอกไม้กริะดาษ

ห้ริือไม้โสนส่สดใสซื้ึ�งซื้ื�อห้าได้ต้ามที่้องต้ลาด	ปัจจุบันการิ

ถวายดอกไม้พิุ่มและผ่้าจำานำาพิริริษาเสื�อมคลายไปจากวิถ่

สังคมไที่ย	เห้ลือเพิ่ยงการิไปที่ำาบุญ่ที่่�วัด

	 ปริะเพิณ่์อย่างห้นึ�งท่ี่�ยังถือปฏิบัิต้มิาจนถึงปัจจุบนั

คือการิถวายเท่ี่ยนจำานำาพิริริษาสำาห้ริับจุดในอุโบสถ	 ซื้ึ�ง

วตั้ถปุริะสงคเ์ดมิก็เพิื�อให้ม้แ่สงสว่างเพิย่งพิอเมื�อพิริะสงฆ์์

ปริะกอบพิิธีที่างศาสนา	 เนื�องจากเที่ศกาลเข้่าพิริริษาเป็น

ช่ว่งฤดฝูน	เวลาท่ี่�พิริะสงฆ์ท์ี่ำาวตั้ริสวดมนต้์ในอโุบสถห้าก

ปริะจวบกับเวลาท่ี่�ฝนต้กอาจต้้องปิดปริะตู้ห้น้าต้่างที่ำาให้้

แสงสวา่งไมเ่พิย่งพิอจง้ต้อ้งจดุเที่ย่นข่นาดให้ญ่่เพิื�อให้แ้สง

สว่างที่ั�วถึง

  “เทีียนิจำำานิำาพรรษา”	 เป็นที่่�มาข่องปริะเพิณ่์แห้่

ปริาสาที่ผ่ึ�ง	คือการินำาขี่�ผ่ึ�งมาปริะดดิปริะดอยเป็นปริาสาที่

แล้วไปถวายพิริะ	เพิื�อพิริะสงฆ์์จะได้นำาข่ี�ผ่ึ�งเห้ล่านั�นไปที่ำา

เป็นเท่ี่ยน	การิแห่้ปริาสาที่ผ่ึ�งเป็นปริะเพิณ่์ข่องพิทุี่ธศาสนิกช่น

ช่าวอ่สาน	ซื้ึ�งปัจจุบันที่้องถิ�นต้่างๆ	ปริับเปล่�ยนเป็น	“แห�

เทียีนิพรรษา”	โดยการิสลกัเสลาขี่�ผ่ึ�งเป็นแท่ี่งเท่ี่ยนปริะดับ

ด้วยริูป	“ตุ�กตา”	ข่ี�ผ่ึ�งข่นาดให้ญ่่	ปริะกอบลวดลายวิจิต้ริ	

เช่่นที่่�จังห้วัดข่อนแก่นและอุบลริาช่ธาน่	เป็นต้้น

เทีียนจำำ�นำ�พรรษ�พระร�ชที�น

แห่่ปร�ส�ทีผึ้้�ง

ตัักบ�ตัรดอกไม้้

พ่่ม้เทีียนห่ลวงลักษณะ
เห่ม้ือนกับพ่่ม้ เ ทีียน 
ทีี�พระสงฆ์์นำ�ไปถว�ย 
พระอ่ปัชฌ�ย์เป็นก�ร 
แสดงคว�ม้เค�รพใน
เทีศก�ล เ ข้้ �พรรษ�

		 ดอกไม้พิุ่มเข่้าพิริริษาเปล่�ยนแปลงพิัฒนาไปต้าม

สภาพิสงัคมและกาลเวลา	เที่ศกาลเข่า้พิริริษาในปัจจบุนับาง

ที่้องถิ�นม่กิจกริริมการิบูช่าท่ี่�ค่อยๆ	พิัฒนาเป็นปริะเพิณ่์ 

เช่่น	 ปริะเพิณ่์ตั้กบาต้ริดอกไม้ข่องวัดพิริะพุิที่ธบาที่	 ซื้ึ�ง

กิจกริริมดังกล่าวเกิดข่้�นครัิ�งแริกเมื�อ	 ๕๐	 กว่าปีมาแล้ว 

ปัจจุบันกลายเป็นปริะเพิณ่์สำาคัญ่ในเที่ศกาลเข่้าพิริริษา 

ข่องที่้องถิ�น	 วัฏิจักริข่องวัฒนธริริม	 คือ	 การิสริ้างสริริค์	

สะสม	ปริับปริุง	และเปล่�ยนแปลง
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วิมล่รัึตืน์		ต้ือย์สำารึาญวิมล่รัึตืน์		ต้ือย์สำารึาญ

	 วิที่ยากริริับเช่ิญ่ข่องเริา	 กล่าวกับผู่้เข่ียนด้วย 

นำ�าเส่ยงห้นักแน่น	 ส่ห้น้าและแววต้าสื�อถึงศริัที่ธาท่ี่�มั�นคง

ต้่อ	สอ.ศธ.	ต้ามนัยที่่�เกริิ�นไว้ข่้างต้้น

	 เพืิ�อนๆ	 สมาช่ิกคะ	 สาริ	 สอ.ศธ.	 ฉบับน่�ข่องเริา 

ได้รัิบเกย่ริติ้อยา่งสูงจากอดต่้รัิฐมนต้รีิช่ว่ยว่าการิกริะที่ริวง 

ศึกษาธิการิ	อด่ต้ปลัดกริะที่ริวงศึกษาธิการิ	อด่ต้ปริะธาน 

กริริมการิสห้กริณ์์ออมที่รัิพิย์ข้่าริาช่การิกริะที่ริวงศกึษาธิการิ 

และเป็นห้นึ�งในผู่้ ร่ิวมก่อต้ั�งสห้กริณ์์แห้่งน่� 	 และด้วย 

อัจฉริิยภาพิด้านการิบริิห้าริการิศึกษา	 ที่่านยังเป็นขุ่นศึก

แก้ปัญ่ห้าริะดับช่าต้ิจนได้ริับการิกล่าวข่านถึงการิคุมเข่้ม

คุณ์ภาพินักเริียน	 จนเป็นท่ี่�เคาริพิยำาเกริงข่องผู่้ ใต้้บังคับ

บัญ่ช่า	ส่งผ่ลให้้เด็กไที่ยยุค	๒๕๕๑	ปลอดคนไม่ริู้ห้นังสือ

อ่กด้วย	

	 เพืิ�อนสมาช่ิกห้ลายที่่าน	 ร้ิองอ๋อกันเลยใช่่มั�ยคะ 

ถูกต้้องแล้วค่ะ	ที่่านนั�นคือ...	นิายสฺมชัย  วุฑฒิปร้ชา

...เงิินทุุกบาทุทุุกสตางิค์์...เงิินทุุกบาทุทุุกสตางิค์์
ของิค์รอบค์รัว ผมฝากไว้ของิค์รอบค์รัว ผมฝากไว้
ทุ่�สหกรณ์์.. ผมเช่ื่�อมั�น ทุ่�สหกรณ์์.. ผมเช่ื่�อมั�น 
และศรัทุธาต่อระบบ และศรัทุธาต่อระบบ 
การบริหารจััดการ ทัุ�งิการบริหารจััดการ ทัุ�งิ
ฐานะค์วามมั�นค์งิและฐานะค์วามมั�นค์งิและ
ค์วามโปร่งิใสในการค์วามโปร่งิใสในการ
ดำาเนินงิานของิ สอ.ศธ.ดำาเนินงิานของิ สอ.ศธ.

ม   งิ...ม  งิ...
สหกรณ์์ออมทุรัพย์์สหกรณ์์ออมทุรัพย์์
ข้าราชื่การกระทุรวงิข้าราชื่การกระทุรวงิ
ศึกษาธิการ จัำากัดศึกษาธิการ จัำากัด

 (สอ.ศธ.)  (สอ.ศธ.) 

สหกรณ์์ออมทุรัพย์์สหกรณ์์ออมทุรัพย์์
ข้าราชื่การกระทุรวงิข้าราชื่การกระทุรวงิ
ศึกษาธิการ จัำากัดศึกษาธิการ จัำากัด

 (สอ.ศธ.)  (สอ.ศธ.) 
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ประวัติิโดยสัังเขป
	 ที่่านเป็นช่าวจังห้วัดนคริปฐม	 เกิดวันที่่� 	 ๒๑	

กริกฎาคม	๒4๗๕	สำาเริจ็การิศึกษา	ริะดับปริญิ่ญ่าต้รีิ	สาข่า

บริิห้าริการิศึกษา	จากวิที่ยาลัยวิช่าการิศึกษาปริะสานมิต้ริ	 

ริะดับปริิญ่ญ่าโที่	 (M.S.	 in	 Education)	 จาก	 Indiana	

University,	 U.S.A.	 ได้ริับปริิญ่ญ่าปริัช่ญ่าดุษฎ่บัณ์ฑิิต้

กิต้ติ้มศักดิ�	 สาข่าวิช่าการิศึกษาศาสต้ริ์จากมห้าวิที่ยาลัย

ริามคำาแห้ง	 และสาข่าบริิห้าริการิศึกษา	 จากมห้าวิที่ยาลัย

ศริีนคริินที่ริวิโริฒ	ปริะสานมิต้ริ	 และมห้าวิที่ยาลัยริาช่ภัฏิ

ต้่างๆ	ห้ลายมห้าวิที่ยาลัย

	 ณ์	วันน่�	วัยข่องที่่านย่างเข่้า	๘๙	ปี	สุข่ภาพิริ่างกาย

ยังสมบูริณ์์แข่็งแริง	 ปัจจุบันที่่านได้ริับบที่บาที่ท่ี่�ปร้ิกษา

ช่มริมข้่าริาช่การิและครูิอาวุโสข่องกริะที่ริวงศึกษาธิการิ	 

(ช่.อ.ศ.ศธ.)	

	 เมื�อคริั�งที่่�ยังริับริาช่การิ	เคยดำาริงต้ำาแห้น่งที่างการิ

บริิห้าริท่ี่�สำาคัญ่ห้ลายต้ำาแห้น่ง	 อาที่ิ	 ศึกษาธิการิจังห้วัด	 

ริองผู่้ว่าริาช่การิกรุิงเที่พิมห้านคริ	 และได้ริับต้ำาแห้น่ง

เลข่าธิการิคณ์ะกริริมการิการิปริะถมศกึษาแห้ง่ช่าต้	ิอธบิด่

กริมอาช่่วศึกษา	 และเลข่าธิการิคณ์ะกริริมการิการิศึกษา

เอกช่น	 ในริะห้ว่างปี	 พิ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๕	 เป็นปลัด

กริะที่ริวงศึกษาธิการิ	 ได้ริับเช่ิญ่เป็นปริะธานกริริมการิ

สห้กริณ์์ออมที่รัิพิย์ข่้าริาช่การิกริะที่ริวงศึกษาธิการิ	 จำากัด

	 นอกจากน่�ท่ี่านเป็นสมาช่ิกวุฒิสภา	 ๒	 สมัย	 และได้ริับ 

แต้่งต้ั�งเป็นริัฐมนต้ริีช่่วยว่าการิกริะที่ริวงศึกษาธิการิสอง

สมัย	 ในสมัยริัฐบาลนายอานันที่์	 ปันยาริชุ่น	 เป็นนายก

ริัฐมนต้รีิ	 ปริะสบการิณ์์จากต้ำาแห้น่งสำาคัญ่ที่างการิบริิห้าริ

เมื�อครัิ�งอด่ต้ในช่่วิต้ริาช่การิข่องท่ี่านเปรีิยบดั�งคลังสมอง

ข่องช่าติ้ท่ี่�ต้กผ่ลกึ	ผู่เ้ขี่ยนข่อไมป่ลอ่ยผ่่านกบัคำาถามแริก

น่�นะคะ

อะไรคืือ...คัืมภีีร์การบริหารงาน 
	 วิที่ยากริผู่้ที่ริงเก่ยริติ้ต้อบอย่างริวดเร็ิว	พิร้ิอมยก

ปริะสบการิณ์์ส่วนต้ัว	มาให้้แง่คิด

	 ผ่มให้้ความสำาคัญ่เรืิ�องข่องการิวางแผ่นเป็น 

ลำาดับแริก	 เพิริาะผ่มมองว่า	 ไม่ว่าจะที่ำาอะไริ	 อยู่ท่ี่�ไห้น	 

ภาริกิจให้ญ่่ห้รืิอเล็ก	 เรืิ�องการิวางแผ่นม่ความสำาคัญ่ 

อย่างยิ�ง	ส่งผ่ลต้่อความสำาเริ็จในการิดำาเนินการิเริื�องนั�นๆ

	 ก่อนอื�นต้้องบริิห้าริต้นเอง	 วางริะบบให้้แก่ต้นเอง	

ฝึกต้นเองให้้เป็นคนม่วินัยโดยเข่้มงวดต้่อต้นเอง	ที่ำางาน

อย่างม่ริะบบด้วยการิกำาห้นดเป้าห้มาย	 นโยบาย	 วิธีการิ	

โคริงการิและแผ่นปฏิิบัต้ิงานอย่างช่ัดเจน	ไม่เพิ้อฝัน	ต้้อง

ปฏิิบัต้ิได้	 และที่ำาให้้ด่ท่ี่�สุด	 ให้้บริริลุเป้าห้มาย	 ปริะพิฤต้ิ 

ให้้ถูกที่ำานองคริองธริริม	 ละเว้นการิกริะที่ำาที่่�ถูกใจแต้่ไม่ 

ถูกต้้อง		

	 จะว่าไปแล้วเรืิ�องน่�ผ่มอาจได้เปริียบที่่�ผ่มเคย

เป็นผู่้อำานวยการิกองแผ่นงาน	 สำานักงานปลัดกริะที่ริวง

ศึกษาธิการิ	 และได้รัิบโอกาสจากกริะที่ริวงส่งผ่มเข้่าร่ิวม

โคริงการิข่องห้น่วยงานยูเนสโก	ไปเริียนเริื�องการิวางแผ่น

ท่ี่�ปริะเที่ศอินเด่ย	 ซึื้�งจากความรู้ิและปริะสบการิณ์์ท่ี่�ผ่ม 

ได้ริบัในคริั�งนั�น	ผ่มนำามาปริบัใช่ก้บัการิที่ำางาน	การิบริหิ้าริ

งาน	และการิดำาเนินช่่วิต้ปริะจำาวันจวบจนทีุ่กวันน่�

	 และน่�คือ...คัมภ่ริ์การิบริิห้าริงานข่องผ่ม

	 ณ์	ข่ณ์ะนั�น	ผู่เ้ข่ยีนนั�งนิ�ง	ฟั่ง	คดิ	พิยกัห้นา้ต้อบริบั

ช่้าๆ	สื�อถึงความเห้็นพิ้อง	ใจก็แอบคิดย้อนถึงความสำาเริ็จ

เมื�อครัิ�งยงัรัิบริาช่การิ	และท่ี่�สำาคัญ่	ทุี่กวนัน่�เกษย่ณ์ได้อยา่ง

ม่คุณ์ค่า	ม่ความสุข่แบบพิอเพิ่ยง	ไม่สริ้างความเดือดริ้อน

ให้้คริอบคริัว	 ก็เพิริาะม่การิเต้รีิยมวางแผ่นช่่วิต้และแผ่น

เงินไว้ล่วงห้น้านั�นเอง	 (แผ่นเงิน	 สอ.ศธ.	 ช่่วยได้นะคะ...	

ข่อบอก)

	 กอ่นที่่�จะพิดูคยุเก่�ยวกบัเรืิ�องสห้กริณ์์	สาริ	สอ.ศธ. 

ข่อต้ามต้ิดช่่วิต้ขุ่นศึกแก้ปัญ่ห้าริะดับช่าต้ิ	 อ่กสักคำาถาม

นะคะ

ถามถึงประสับการณ์์ชีีวิติกับการแก้
ปัญหาระดับชีาติิ
	 ต้อนห้นึ�ง	 ท่ี่านสมชั่ย	 วุฑิฒิปริีช่า	 อด่ต้รัิฐมนต้รีิ

ช่่วยว่าการิกริะที่ริวงศึกษาธิการิ	 อด่ต้ปลัดกริะที่ริวง

ศึกษาธิการิ	เล่าย้อนภาพิเมื�อคริั�งอด่ต้ว่า	

ปีที่ ๔๓  ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๖๓

5



 “...สมัยัผมัเป็นศึกึษาจังัหวัดัขอนแกน่ ผมัแนะนำา 

ให้คุุณคุรููทำำาบััญชีีคุำาทำี�เด็กอ่านหนังสือไมั่ออก เขียนไม่ัได้  

ปรูากฏว่ัาคุุณคุรููทำำาแล้้วัได้ผล้ดี เด็กมีัพััฒนาการูดีข้�นมัาก 

สามัารูถอา่นออกเขยีนได้ แล้ะเมัื�อปรูะมัาณป ี๒๕๕๑ สมัยั

ผมัเป็นเล้ขาธิิการู สปชี. ผมัปรูะเมันิคุณุภาพัเดก็ ป.๔-ป.๖  

ทำั�วัปรูะเทำศึ ทำำาออกมัาเป็นคุะแนนเฉล้ี�ยทำุกจัังหวััด ผมัส่ง 

ผล้คุะแนนให้ ผอ.สปชี. ทำุกจัังหวััด ของใคุรูอยู่จุัดไหน

 เปรูียบัเทำียบักันทำุกปี หากผล้ปรูะเมัินพับัวั่าคุุณภาพัการู

เรูยีนของเดก็ ป.๔ แล้ะ ป.๖ อยูก่บััทำี� หรูอืล้ดล้ง ผอ.สปจั.

ต้อ้งมัาคุยุกบััผมั รูายงานมัาใหห้มัด ต้ล้อดเวัล้า ๓๖๕ วันั

 ในฐานะผู้บัรูิหารูทำำาอะไรูอยู่ ทำำาไมัคุุณภาพัการูศึึกษาของ

เด็กถึงอยู่กับัทำี� หรูือล้ดล้ง...”

	 แน่นอน	 ผ่ลปริะเมินคุณ์ภาพิการิศึกษาข่องเด็ก

แต้่ละโริงเริียนม่ผ่ลต้่อการิเลื�อนข่ั�นเลื�อนต้ำาแห้น่ง	เริื�องน่�	 

แม่บ้านข่องที่่านกริะซื้ิบผู่้เข่ียนว่า	 “ท่ำานเป็นผู้บัรูิหารูทำี� 

รูะเบัียบัจััด เข้มังวัดเรูื�องการูทำำางานมัาก โดยเฉพัาะเรูื�อง 

คุณุภาพัของเดก็นกัเรูยีนอยา่งทีำ�ทำา่นบัอก ต้ดิต้ามัปรูะเมันิ 

ผล้ ถงึผล้สัมัฤทำธิิ�จัริูงจังั ไม่ัปล้อ่ย แล้ะเรืู�องทีำ�จัะมัาวัิ�งเต้น้ 

ต้ำาแหนง่ โอนย้าย ไม่ัมัีใคุรูกล้า้เข้าหน้า จันเป็นทีำ�หวัั�นเกรูง

ของผู้ใต้้บัังคุับับััญชีา”

	 น่�...เป็นเพิย่งห้นึ�งผ่ลงานการิแกป้ัญ่ห้าริะดบัช่าติ้

ข่องปูช่น่ยบุคคลด้านการิศึกษาข่องกริะที่ริวงศึกษาธิการิ

ไที่ย	ที่่�ต้้องจดจำาไปต้ลอดกาล...	นิายสฺมชัย วุฑฒิปร้ชา

กว่่า ๔๐ ปี ีกับ สอ.ศธ.
	 ...นบัเวลายอ้นผ่่านกวา่	4๓	ป	ีกบัการิดำาเนนิงาน

ข่องสห้กริณ์์ออมที่รัิพิย์ข่้าริาช่การิกริะที่ริวงศึกษาธิการิ 

ซึื้�งผ่มเป็นห้นึ�งในผู่้ริ่วมก่อต้ั�ง	 ภายใต้้ผู่้นำาการิก่อต้ั�งข่อง

ที่่านสมาน	แสงมะลิ	อด่ต้ปลัดกริะที่ริวงในสมัยนั�น	ที่่าน

เป็นบุคคลตั้วอย่าง	 มุ่งมั�นและทุ่ี่มเที่ให้้กับงานสห้กริณ์์

ข่องเริาอย่างมาก	

	 เริิ�มจากท่ี่�ผ่มเข่้ามาเป็นสมาช่ิกเมื�อปี	 ๒๕๒๙ 

เลข่ที่่�สมาช่ิก	๐๘๗๗๗	จากนั�น	ช่่วงปี	๒๕๓4	ได้ริับเช่ิญ่ 

เป็นปริะธานกริริมการิสห้กริณ์์ออมที่รัิพิย์ข้่าริาช่การิ

กริะที่ริวงศึกษาธิการิ	ในฐานะต้ำาแห้น่งปลัดกริะที่ริวง	

	 ที่่านสมช่ัย	ออกต้ัวกับผู่้เข่ียนว่า

	 ...แม้ผ่มไม่ได้ม่บที่บาที่อะไริมากนักใน	 สอ.ศธ.	

แต่้ผ่มเฝ้ามองการิพิัฒนาการิดำาเนินงานข่องสห้กริณ์์ด้วย

ความช่ื�นช่มมาโดยต้ลอด	 จากอด่ต้ถึงปัจจุบัน	 สอ.ศธ.	

เต้ิบโต้อย่างริวดเริ็ว	ม่สมาช่ิกเพิิ�มข่้�นจำานวนมาก	ม่ความ

มั�นคงที่างการิเงินสูง	 ม่การิบริิห้าริจัดการิท่ี่�ด่	 ให้้บริิการิท่ี่�

ห้ลากห้ลาย	 ทัี่�งด้านการิออม	 ด้านสวัสดิการิ	 และด้าน

สนิเช่ื�อในริปูแบบต้า่งๆ	ท่ี่�มม่าต้ริฐาน	เพืิ�อปริะโยช่นส์งูสดุ

แก่มวลสมาช่ิก	 จนเป็นท่ี่�ยอมริับและเช่ื�อมั�นข่องสมาช่ิก	

ห้น่วยงานภายในและภายนอกที่่�เก่�ยวข่้อง	

	 ...นั�นสื�อถงึ	สอ.ศธ.	ข่องเริามอ่งคาพิยพิท่ี่�เข้่มแข่ง็ 

ม่ความเป็นมืออาช่่พิในการิบริิห้าริจัดการิ	 ม่ความรู้ิความ

สามาริถ	 มากด้วยปริะสบการิณ์์	 ปริะกอบด้วยจิต้ใจที่่�ม่

คณุ์ธริริม	นำาห้ลกัธริริมาภิบาลมาใช่ป้ฏิบัิติ้	ไม่ปริะพิฤติ้ผ่ดิ

ทีุ่จริิต้ฉ้อโกง	บริิห้าริองค์กริได้สำาเริ็จต้ามความคาดห้มาย 

ส่งผ่ลปริะโยช่น์เป็นสวัสดิการิต้่อมวลสมาช่ิกอย่างมั�นคง

	 สำาห้ริับเริื�อง	ความเชื�อมั�นิ	ข่องผ่มที่่�ม่ต้่อ	สอ.ศธ.

 ผึ้มในิฐานิะสฺมาชกิ มองว�า ตลอดืระยะเวลากว�า 

๔๓ ป ีหากจำะเปรย้บูสฺหกรณ์ข์้องเราเป็นิผ้ึ้า กต็อ้งจัำดืให้ 

อยู�ในิกลุ�มผึ้้าสฺีข้าว เพราะอยู�แล้วอุ�นิใจำไร้กังวล ไม�เคย

มีเร่�องดื�างพร้อยให้สฺังคมครหา ผึ้มศรัทีธาและเชื�อมั�นิ 

ในิการบูริหารจำัดืการการเงินิทีี�เป็นิระบูบู มีแผึ้นิในิการ 

ระดืมทุีนิ มีการวางโครงสฺร้างพื�นิฐานิและความเสฺี�ยง 

ทีางการเงินิ มีระบูบูบูัญชีทีี�ดีื และดืำาเนิินิธุรกิจำภายใต้ 

ความเพียงพอข้องเงินิทุีนิและสฺภาพคล�อง รวมถ้ง

การนิำาผึ้ลกำาไรไปจัำดืสฺรรเป็นิสฺวัสฺดิืการให้กับูสฺมาชิก

มาโดืยตลอดื
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 นีิ�คอื...คำาตอบูข้องคำาถามทีี�ว�า ทีำาไมเงินิทุีกบูาที

ทีุกสฺตางค์ข้องครอบูครัวผึ้ม จำึงฝากไว้ทีี� สฺอ.ศธ.

   

ฝาก...ท้ิ้�งท้ิ้าย
	 จากอายุปริะสบการิณ์์	กวา่	๘๘	ปี	ข่องผ่ม	มส่องเรืิ�อง 

สำาคญั่และจำาเป็นอยา่งยิ�งต้อ่คณุ์ภาพิช่ว่ติ้ข่องคนเริา	ท่ี่�ผ่ม

อยากฝากให้เ้พืิ�อนสมาช่กิที่กุคนต้ริะห้นกัและถอืปฏิบิตั้ิให้้

ได้อย่างสมำ�าเสมอ

	 เริื�องแริก	เป็นเริื�องข่อง	การออม

	 เพิริาะช่่วิต้คนเริาจะม่อะไริท่ี่�เต็้มไปด้วยการิ

เปล่�ยนแปลงอยู่ต้ลอดเวลา	 เริาจ้งจำาเป็นต้้องม่เงินออมไว้

ใช่้จ่ายในอนาคต้	 เพิื�อความผ่าสุข่เมื�อยามเกษ่ยณ์	 และม่ 

ใช่้จ่ายเมื�อยามคับข่ัน	แม้ทีุ่กคนม่ริายได้ไม่เที่่ากัน	ก็ออม

ต้ามกำาลังข่องต้ัวเอง	 ท่ี่�สำาคัญ่ต้้องม่วินัยในการิออม	 คิด 

เส่ยว่า	 เงินิออม	 คือ	 รายได้ื	 ข่ณ์ะเด่ยวกันก็ต้้องม่การิ

วางแผ่นการิใช่้เงิน	ต้้องคิดให้้ริอบคอบเสมอว่าควริใช่้จ่าย

เงินอย่างไริจ้งจะด่ท่ี่�สุด	 เพิริาะแผ่นจะช่่วยให้้เริาปริะห้ยัด

และอยู่ได้อย่างปลอดภัย

	 เรืิ�องน่�ผ่มฝากให้้	 สอ.ศธ.	 เน้นยำ�าให้้สมาชิ่กออม

และวางแผ่นในการิดำาเนินช่่วิต้	 ก็จะเป็นการิดูแลทีุ่กข่์สุข่

ข่องสมาช่ิกอ่กที่างห้นึ�ง	

 ออม้ก่อน...สบ�ยกว่�	 เริิ�มออมกันต้ั�งแต้่วันน่�กัน

เลยนะคะเพิื�อนสมาช่ิก

	 เริื�องที่่�สอง	เริื�อง	สฺุข้ภาพ

	 ...ผ่มเห้็นถึงความสำาคัญ่ข่องการิออกกำาลังกาย 

มาโดยต้ลอด	 เมื�อต้อนผ่มเป็นเด็กผ่มต้ัวเล็กมาก	 ขี่�โริค 

ผ่มมักโดนเพืิ�อนรัิงแก	ผ่มตั้�งใจไว้เลยว่าผ่มต้้องแข็่งแริง 

ให้้ได้	ผ่มจะไปช่กคนท่ี่�รัิงแกผ่ม	แต่้ต้อนน่�เป็นเพิื�อนกันแล้ว 

(ห้วัเริาะ)	ผ่มเข่า้สถานท่ี่�เพิาะกาย	เลน่สองอยา่ง	ยกบาริเ์บล 

กับบาริ์คู่ 	 ซื้ึ�งที่ำาให้้ผ่มแข่็งแริงสู้กับโริคได้	 และเมื�อ 

สมัยท่ี่�ผ่มเป็นปลัดฯ	 เวลาผ่มไปริาช่การิต้่างจังห้วัดห้ริือ 

ต้่างปริะเที่ศ	ผ่มก็ออกกำาลังกาย	วิ�ง	วิดพิื�นอยู่ในห้้อง	และ 

ที่กุวนัน่�ผ่มกอ็อกกำาลงักายดว้ยการิเดนิริอบบา้นปริะมาณ์

ห้นึ�งช่ั�วโมง	ใคริท่ี่�ละเลยเรืิ�องการิออกกำาลงักาย	ผ่มบอกเลย

ว่า	คิดืผึ้ิดื	 เพิริาะเป็นสิ�งจำาเป็นสำาห้รัิบมนุษย์	 อยู่ท่ี่�ต้ัวเริา 

อย่าอ้างเห้ตุ้ผ่ล	 ทุี่กอย่างไม่ใช่่เรืิ�องยาก	 เพิ่ยงแค่เริิ�มจาก

ใจข่องเริาก่อนเที่่านั�น	 สุข่ภาพิท่ี่�ด่จะส่งผ่ลต้่อสุข่ภาพิจิต้

ท่ี่�ด่	 และเมื�อต้ัวเริาสุข่ภาพิกายและใจด่	 ก็จะส่งผ่ลให้้เริา

ม่ช่่วิต้ที่่�ด่

	 ที่า่นสมช่ยั	ยอ้นไลฟื้ส์ไต้ลก์าริออกกำาลงักาย	ผ่า่น

นำ�าเส่ยง	ส่ห้น้าและแววต้าข่องคนม่ความสุข่ที่่�ได้เล่าในสิ�ง

ที่่�ริัก

	 แล้วเพิื�อนๆ	สมาช่ิก	ออกกำาลังกายกันสมำ�าเสมอ

ริ้เปล่าคะ

	 ริักต้ัวเอง	ริักสุข่ภาพิกันนะคะ

	 ที่า้ยสดุน่�	คอลมัน	์มอง...สห้กริณ์์ออมที่ริพัิย์ 

ข่้าริาช่การิกริะที่ริวงศึกษาธิการิ	จำากัด	ข่องเริา 

ห้วงัวา่เพิื�อนสมาช่กิที่กุที่า่น	คงไดร้ิบัปริะโยช่น์

และพิิจาริณ์านำาทัี่�งข่้อคิด	 มุมมองข่องการิ

ที่ำางาน	และการิดำาเนนิช่ว่ติ้ให้เ้ป็นสขุ่	ท่ี่�สะที่อ้น

จากท่ี่านวิที่ยากริผู่้ที่ริงเก่ยริติ้	ที�านิสฺมชัย 

วุฑฒิปร้ชา	 อด่ต้ริัฐมนต้ริีช่่วยว่าการิกริะที่ริวง

ศกึษาธิการิ	และอด่ต้ปลดักริะที่ริวงศกึษาธิการิ	

สาริ	สอ.ศธ.	ข่อกริาบข่อบพิริะคุณ์เป็นอย่างสูง

ไว้	ณ์	โอกาสน่�ค่ะ
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ย์ศึพล่		เวณุโกเศึศึย์ศึพล่		เวณุโกเศึศึ

New
Normal

คํํ า นี้้ � คํื อ อ ะ ไ ร

	 สวัสด่ครัิบ	 พิ่�น้องพิ้องเพิื�อนสมาช่ิกสห้กริณ์์ 

ออมที่รัิพิย์ข่้าริาช่การิกริะที่ริวงศึกษาธิการิ	 จำากัด	 ท่ี่� 

เคาริพิริัก	 เป็นยังไงกันบ้างคริับกับบริริยากาศการิใช่้ช่่วิต้

ช่่วงสถานการิณ์์โควิด-๑๙	 ซื้ึ�งแน่นอนคริับคงจะอึดอัด 

อัต้คัด	 และลำาบากกันทีุ่กคนอย่างแน่นอน	 ทัี่�งการิที่ำางาน

และการิดำาริงช่่วิต้	 จากวิกฤต้โควิด-๑๙	 ดังกล่าวที่ำาให้้ 

เกิดคำาว่า	“New Normal”	เกิดข่้�นมาอ่กคริั�ง	เพิื�อให้้เกิด

ความรู้ิ	 ความเข่้าใจ	 ว่าจะเก่�ยวข่้องและม่ผ่ลกริะที่บอะไริ

กับเริามั�ย	จ้งข่อนำาพิาทีุ่กที่่านไปที่ำาความริู้จักคำาว่า	“New 

Normal”	 ให้้กริะจ่างช่ัด	 เพิื�อเต้ริียมพิริ้อมและปริับต้ัวให้้

สอดคล้อง

	 เมื�อวนัท่ี่�	๑๓	พิฤษภาคม	๒๕๖๓	ริาช่บณั์ฑิิต้ยสภา	 

บญั่ญั่ต้ศิพัิท์ี่	คำาว่า	“New Normal”	ห้มายถึง	ความปริกติ้

ให้ม	่ห้ริอืฐานวถ่ิช่ว่ติ้ให้ม	่โดยเข่ยีนที่บัศพัิที่ว์า่	“นิวินิอร์์มัลั”

โดยคำาว่า	 “New Normal”	 เป็นวล่และเป็นสำานวน	ซื้ึ�ง 

Oxford	Dictionary	 ได้ให้้คำานิยามว่า	 “A previously 

unfamiliar or atypical situation that has become 

standard, usual, or expected.”	ห้มายถึง	สถานการิณ์์ 

ห้รืิอปริากฏิการิณ์์ท่ี่�แต่้เดิมเป็นสิ�งท่ี่�ไม่ปริกติ้	ผู่ค้นไม่คุน้เคย 

ไม่ใช่่มาต้ริฐาน	ต้่อมาม่เห้ตุ้ห้ริือเกิดวิกฤต้บางอย่าง	จ้งม่

การิเปล่�ยนแปลง	ที่ำาให้้สถานการิณ์์ห้รืิอปริากฏิการิณ์์นั�น

กลายเป็นสิ�งที่่�ปริกต้ิและเป็นมาต้ริฐาน

	 คำาว่า	 “New Normal”	 ถูกใช่้เป็นครัิ�งแริกเมื�อ 

ปี	คศ.	๒๐๐๘	(พิ.ศ.	๒๕๕๑)	โดย	บิลล์	กริอสส์	นักลงทีุ่น 

ต้ริาสาริห้น่�ช่ื�อดังช่าวอเมริิกัน	 ผู่้ริ่วมก่อต้ั�งบริิษัที่บริิห้าริ

สนิที่ริัพิย์	Pacific	Investment	Management	(PIMCO)	

กริอสส์ใช่้คำาน่�นิยามสภาวะเศริษฐกิจโลกในช่่วงวิกฤต้

แฮมเบอริ์เกอริ์ปี	๒๐๐๗-๒๐๐๘	(พิ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๑)										

ในสห้ริฐัอเมริิกา	และภาวะเศริษฐกจิต้กต้ำ�าคริั�งให้ญ่่	(Great	

Recession)	ช่ว่งปี	๒๐๐๘-๒๐๑๒	(พิ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๕๕)	

ท่ี่�ผ่่านมาโลกเกิดการิแพิร่ิริะบาดข่องโริคโควิด-๑๙	คำาว่า 

“นิิว นิอร์์มััล”	 ถูกนำากลับมาใช่้อ่กครัิ�งแต้่ข่ยายวงกว้าง 

ออกไปในทีุ่กวงการิไม่ว่าจะเป็นภาคเศริษฐกิจ	ธุริกิจ	การิ

ศึกษา	การิสาธาริณ์สุข่	ช่่วิต้ปริะจำาวัน	ห้ริือ	ภาคสังคม	การิ

ปริับเปล่�ยนพิฤต้ิกริริมข่องผู่้คนในการิใช่้ช่่วิต้ปริะจำาวัน

และการิข่บัเคลื�อนที่างเที่คโนโลยโ่ดยเฉพิาะออนไลน	์อะไริ

ก็ต้ามที่่�เป็นเริื�องเกิดให้ม่ห้ลังโควิด-๑๙	 วิถ่ช่่วิต้แบบให้ม่ 

ก็จะถูกเริียกว่า	“New Normal (นิิว นิอร์์มััล)” 

อะไรบ้้างจะกลายเป็็น “New Normal” 
 • พฤตกิรรมการใช้อนิิเทีอรเ์นิต็มากขึ้�นิในิทุีกมติิ 

	 การิใช่้อินเที่อร์ิเน็ต้จะม่บที่บาที่มากข้่�นในช่่วิต้

ปริะจำาวัน	ไม่ว่าจะเป็นการิเริียนออนไลน์	ธุริกิจการิค้าข่าย

ที่างออนไลน์	การิสั�งอาห้าริที่างออนไลน์	การิที่ำางานที่่�บา้น	

(Work	from	home)	การิปริะชุ่มออนไลน์	การิที่ำาธรุิกริริม

ที่างการิเงิน	 ห้รืิอการิดูท่ี่วี	 ดูละคริ	 ดูภาพิยนต้ร์ิ	 ดูก่ฬา 

ดรูิายการิบันเทิี่ง	ดูข่่าวผ่า่นที่างออนไลน	์			ซื้ึ�งเป็นสิ�งที่่�เห้น็

ช่ัดมากข่้�นแล้วในข่ณ์ะน่�

ปีที่ ๔๓  ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๖๓

8



 • ความตระหนิกัความใสฺ�ใจำในิสฺุข้ภาพอนิามยัมากขึ้�นิ

	 จากวิกฤต้ิโควิด-๑๙	ที่่�ผ่่านมา	ที่ำาให้้คนส่วนให้ญ่่

ต้ริะห้นักและที่ำาให้้ความสำาคัญ่กับการิดูแลสุข่ภาพิและ 

สขุ่อนามัยทัี่�งข่องต้นเองและข่องส่วนริวมมากข้่�น	ไม่ว่าจะเป็น 

การิใส่ห้น้ากากอนามัยที่กุครัิ�งท่ี่�ออกมาจากบ้าน	การิที่ำาความ 

สะอาดมอือยูต่้ลอดเวลาทัี่�งจากการิล้างด้วยนำ�า	ดว้ยเจลและ 

แอลกอฮอล์	การิริับปริะที่านอาห้าริที่่�ช่่วยสริ้างภูมิคุ้มกัน

 • การเว้นิระยะห�างทีางสฺังคม

	 การิเว้นริะยะห่้างที่างสังคมจะกลายเป็นความปริกติ้ 

ให้ม่ข่องสังคมเช่่นกัน	คนส่วนให้ญ่่จะลดการิปฏิิสัมพัินธ์กัน 

ในสถานที่่�สาธาริณ์ะ	โดยเนน้การิที่ำากจิกริริมท่ี่�บา้นมากข่้�น 

ลดการิเดินที่างที่่องเที่่�ยวในปริะเที่ศและต้่างปริะเที่ศ	การิ

ปริับริูปแบบการิปริะกอบธุริกิจ	 เช่่น	 ธุริกิจเก่�ยวกับการิ 

เดินที่าง	ทัี่�งที่างเครืิ�องบิน	ที่างริถโดยสาริ	และเรืิอโดยสาริ	ท่ี่� 

ต้อ้งบริกิาริโดยสาริในลกัษณ์ะท่ี่�นั�งเวน้ท่ี่�นั�ง	ริา้นอาห้าริ	และ 

โริงภาพิยนต้ร์ิก็เช่่นเด่ยวกัน	ต้ลอดจนถงึห้้างสริริพิสินค้าและ 

ริา้นซื้ปุเปอร์ิมาริเ์ก็ต้ท่ี่�ต้อ้งเว้นริะยะห่้าง	จนอาจจะเกิดการิ

ช่อ้ปปิ�งแบบให้ม	่มจุ่ดช่ำาริะสินคา้อตั้โนมตั้	ิทัี่�งบริิการิต่้างๆ	

ที่่�เป็นริูปแบบการิบริิการิให้ม่ๆ	ที่่�อาจต้ามมาในไม่ช่้า

 • การแพทีย์และการสฺาธารณ์สฺุข้ในิยุค Telehealth

ในช่่วงการิริะบาดข่อง	COVID-๑๙	จากมาต้ริการิ	Social	

Distancing	 ที่ำาให้้ห้ลายคนมักจะห้าข่้อมูลเก่�ยวกับการิ

ดูแลสุข่ภาพิเพิื�อสังเกต้อาการิข่องต้นเอง	 ห้รืิอใช่้บริิการิ

การิดูแลสุข่ภาพิผ่่านริะบบ	 Telehealth	 นั�นคือ	 การินำา

เที่คโนโลย่การิสื�อสาริรูิปแบบต่้างๆ	 มาสนับสนุนการิให้้

บริิการิที่างสุข่ภาพิที่่�ห้ลากห้ลาย	เช่่น

 •	 การิให้ค้ำาปร้ิกษา	การิต้ดิต้ามอาการิ	การิแปลผ่ล

ต้ริวจสุข่ภาพิกับแพิที่ย์ผ่่านริะบบ	Virtual	Hospital

 •	 การิให้บ้ริกิาริเจาะเลอืด	ต้ริวจสขุ่ภาพิ	ฉด่วคัซื้น่	

ส่งยา	ที่ำากายภาพิ	ที่ำาแผ่ลและอื�นๆ

 •	 การิดูแลผู่้ป่วยเริื�อริัง	 เช่่น	สโต้ริก	ด้วยอุปกริณ์์

วดัคา่สขุ่ภาพิเพิื�อลดโริคแที่ริกซื้อ้นและการิกลบัมาเป็นซื้ำ�า	

ช่่วยให้้ผู่้ที่่�ดูแลอุ่นใจ

	 สำาห้รัิบในปริะเที่ศไที่ยนั�น	Telemedicine	ยังมข่่อ้

จำากดัในห้ลายดา้น	ห้นึ�งในข่อ้จำากัดท่ี่�สำาคญั่คอืการิท่ี่�แพิที่ย์ 

ไม่สามาริถต้ริวจริ่างกายผู่้ป่วยได้	 ซื้ึ�งในการิให้้คำาวินิจฉัย

ห้ริอืคำาแนะนำาที่างการิแพิที่ยน์ั�น	บอ่ยคริั�งที่่�แพิที่ยต์้อ้งการิ

ข่้อมูลจากการิฟั่งเส่ยงปอด	ฟั่งเส่ยงหั้วใจ	 ดูลำาคอ	 และ

อื�นๆ	 เพิื�อปริะกอบการิตั้ดสินใจ	 แต้่ห้นึ�งในเที่คโนโลย่ที่่�

กำาลังเป็นท่ี่�ถูกกล่าวถึง	 และพิยายามเข่้ามาอุดช่่องโห้ว่น่�	

คือ	เคริื�องมือในกลุ่ม	Handheld	Examination	Kit	เช่่น 

TytoCare	ซื้ึ�งเป็น	Digital	Stethoscope	ห้ริือเคริื�องมือ 

ท่ี่�ใช่ฟ้ั่งเส่ยงห้วัใจและปอด	อก่ทัี่�งยงัสามาริถสอ่งดหู้	ูลำาคอ 

จมูก	 ผ่ิวห้นัง	 และวัดอุณ์ห้ภูมิริ่างกายได้ในเคริื�องเด่ยว 

ที่ำาให้้แพิที่ย์ได้ข่้อมูลจากริ่างกายคนไข่้	โดยไม่ต้้องสัมผ่ัส 

ใกล้ชิ่ดโดยต้ริง	ซื้ึ�งเครืิ�องมือน่�ได้ผ่่านการิรัิบริองจากองค์การิ 

อาห้าริและยาข่องปริะเที่ศสห้ริัฐอเมริิกาและปริะเที่ศไที่ย

	 ดังนั�นคงปฏิิเสธไม่ได้ใช่่มั�ยคริับ	พิ่�น้องพิ้องเพิื�อน 

สมาช่กิสห้กริณ์์ออมที่รัิพิยข์่า้ริาช่การิกริะที่ริวงศึกษาธกิาริ	 

จำากัด	 ท่ี่�พิวกเริาทีุ่กคนต้้องปรัิบตั้วและปรัิบเปล่�ยน 

พิฤติ้กริริมทัี่�งการิใช้่ช่่วิต้ปริะจำาวันทัี่�งการิที่ำางานต้ลอดจน 

การิรัิกษาสขุ่ภาพิและอื�นๆ	ให้ส้อดคลอ้งกบั	New	Normal	 

ในสถานการิณ์์ห้ลังวิกฤติ้โควิด-๑๙	 ท่ี่�เกิดข้่�นให้ม่จนกลาย 

เป็นความปริกติ้ให้ม่ห้ริือฐานวิถ่ช่่วิต้ให้ม่	 โช่คด่ม่พิลังกัน

ทีุ่กคนนะคริับ	สู้	สู้

แหล่่งข้้อมููล่อ้างอิง:
1.	 https://news.thaipbs.or.th/content/292432
2.	https://workpointnews.com/2020/05/06/new-normal- 
	 covid19-newworld/
3.	https://www.sanook.com/health/22569/
4.	https://www.posttoday.com/world/622276
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พยงค์์  สีีเหลืือง

  ช ุมเห็ดืไทีย เป็นไม้ข่นาดเล็ก	สูงปริะมาณ์	๒-๓	ฟืุ้ต้	แต้กกิ�งก้านเป็นที่ริงพิุ่ม	 ใบเป็นใบปริะกอบแบบ 

ข่นนกม่ใบย่อยปริะมาณ์	๓	ใบ	ออกดอกเป็นช่่อข่นาดเล็กต้ามง่าม	ดอกส่เห้ลือง	๕	กล่บ	ฝักกลมเมื�ออ่อนจะเป็นส่เข่ียว	พิอแก่

จะเปล่�ยนเป็นส่นำ�าต้าลไห้ม้	ฝักที่่�แก่จัดจะแต้กออกเป็น	๒	ซื้่ก	เมล็ดกลมผ่ิวมันส่นำ�าต้าล

	 ใบและกิ�งก้านม่กลิ�นเห้ม็นเข่ียว	จ้งไม่นิยมนำามาปริะกอบอาห้าริ	แต้่ในเริื�องสมุนไพิริ	จัดเป็นยาริะบายข่นานเอกเพิริาะ 

ม่สาริจำาพิวกแอนที่าควิโนนในริะดับที่่�เห้มาะสม	 จ้งใช่้เป็นยาถ่ายได้ด่	 โดยเฉพิาะกับผู่้ท่ี่�ม่อายุจะช่่วยให้้ถ่ายเห้ลวอ่อนๆ	 แบบ 

คอ่ยเป็นคอ่ยไป	อก่ที่ั�งยงัเป็นยานอนห้ลบัออ่นๆ	ห้ากใช่้ในปริิมาณ์ท่ี่�ไมม่ากจะช่ว่ยให้น้อนห้ลบัสนทิี่	ส่วนท่ี่�เป็นเมลด็แห้ง้จะเป็น

ส่วนที่่�ใช่้กันมาก	นิยมใช่้เป็นสมุนไพิริริะบายที่้อง	และแก้อาการิที่้องผู่ก

	 ถ้าสมาช่ิกจะห้ายาริะบาย	ห้ริือยาแก้ที่้องผู่กเอาไว้ติ้ดบ้านเริือน	 ใบชุ่มเห้็ดไที่ยต้ากแห้้งช่งดื�มเป็นช่าเป็นที่างเลือกท่ี่�ด่ 

ท่ี่เด่ยว	 เพิริาะไม่ที่ำาให้้สมาช่ิกที่้องเส่ยริุนแริง	 แม้จะดื�มบ่อยๆ	ช่่วยแก้อาการิที่้องผู่กท่ี่�เกิดจากความเคริียดได้ด่	 อ่กทัี่�งช่่วยให้้

นอนห้ลับได้ง่ายยิ�งข่้�น	เห้มาะกับการิใช่้ช่่วิต้ในปัจจุบันที่่�ต้้องเผ่ช่ิญ่กับความเคริียดสูง

แก้้ท้้องผููก้ 
ช่่วยให้้ระบาย

สมุุนไพรไทย
- ใช้้เป็็น -

ห า ย ป่็ ว ย

ชุ่มเห็้ดไท้ย

ทีี�ม้�		:		108 สมูุนไพรไทย ใช้้เป็น หายป่่วย โดย	พิม้ลวรรณ		อนันตั์กิจำไพศ�ล		สำ�นักพิม้พ์เพื�อนอักษร

สรรพคุุณเด่นของชุ่มเห็้ดไท้ย

	 ชุ่มเห้็ดไที่ยเป็นช่ื�อท่ี่� ใช้่เริียกข่องคนภาคกลาง	 ถ้า

สมาชิ่กไปที่างเห้นือจะเรีิยกช่มุเห้ด็ไที่ยด้วยช่ื�อวา่	ลบัูมนืิน้ิอย 

ช่ื�อแปลกมากท่ี่เดย่ว	ฝัง่ภาคใต้ย้ิ�งแปลกให้ญ่่	จะเริยีกวา่	หญา้

ล้กลืนิ ช่มุเห้ด็ไที่ยมักจะไม่คอ่ยมค่นเอามาปลูกต้ามบ้านเรืิอน

เที่่าไริ	 เพิริาะลักษณ์ะต้้นและดอกไม่ค่อยน่าพิิสมัยนัก	มักจะ

พิบต้ามที่่�ริกที่ึบที่ั�วไป	เริียกว่าเป็นข่องด่ที่่�ถูกมองข่้าม	เวลาที่่�

สมาชิ่กเจอชุ่มเห้ด็ไที่ยอยา่ลืมเก็บเอาเมล็ดแห้ง้มาใสข่่วดโห้ล	

เกบ็ไว้ที่ำาช่าดื�มแก้ที่อ้งผู่ก	และช่ว่ยให้น้อนห้ลับ	ไมต่้อ้งลงทุี่น

อะไริมากแค่อาศัยความสังเกต้สักห้น่อยเที่่านั�น

 ผู้้�เขีียนิหวังเป็นิอย่างยิ�งว่าสมัาชิกจะนิำาความัร์้�เร์่�อง 

ชุมัเห็ดไทย ซึ่่�งเป็นิสมัุนิไพร์ไทยไปปร์ับใช�ในิชีวิตปร์ะจำาวันิ

ตามัขี�อมั้ลที�บ่งชี� เพ่�อให�ปลอดภััยจากสาร์เคมัี

	 	 ด้้วยความห่่วงใย

วิธีีเข้าตััวยา

 ๑. ยาแก้อาการที้องผึู้ก ช�วยให้ระบูาย	 เมล็ดแห้้ง

ปริะมาณ์	 ๑๐	 กริัม	 คั�วจนเห้ลือง	 ทีุ่บให้้แต้กเป็นผ่ง	 ช่งกับ 

นำ�าริ้อน	กริองเอาแต้่นำ�า	ดื�มเพิื�อเป็นยาริะบายอ่อนๆ	และช่่วย

ให้้นอนห้ลับง่าย

 ๒. ยาข้ับูปัสฺสฺาวะ	 เมล็ดแห้้งปริะมาณ์	๑๐	กริัม	คั�วจน

เห้ลือง	ทีุ่บพิอแต้ก	ต้้มกับนำ�า	๑	ลิต้ริ	เค่�ยวจนเห้ลือคริ้�งเด่ยว 

กริองแต้่นำ�าดื�มต้ลอดวัน	 ช่่วยแก้อาการิปัสสาวะข่ัด	 ช่่วยข่ับ

ปัสสาวะ	ลดอาการิบวมนำ�า

 ๓. ยารักษาโรคผึ้ิวหนิังทีี�เกิดืจำากเชื�อรา	ใบสด	๕-๑๐	

ใบ	โข่ลกจนละเอ่ยดกับเห้ล้าข่าวห้ริือแอลกอฮอล์	๑	ช่้อนแกง	

กริองเอาแต้่นำ�า	ที่าบริิเวณ์ที่่�เป็นจนกว่าจะห้าย
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 เร่�องทีี� ๑	สอ.ศธ.	ให้ท้ี่นุการิศกึษาบตุ้ริสมาช่กิ	ปริะจำาปี	

๒๕๖๓	จำานวน	๑,๓๙๐	ทุี่น	เป็นเงินที่ั�งสิ�น	๒,๒๕๐,๐๐๐	บาที่ 

ริะดับอนุบาลถึงริะดับต้ำ�ากว่าปริิญ่ญ่าต้ริี	 ๑,๐๖๐	 ทุี่นๆ	 ละ	 

๑,๕๐๐	บาที่	และริะดบัปริิญ่ญ่าต้ริ	ี๓๓๐	ทุี่นๆ	ละ	๒,๐๐๐	บาที่	 

ยื�นข่อริับทีุ่นได้ต้ั�งแต้่บัดน่�	จนถึงวันที่่�	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	 

และจะปริะกาศผู่้ได้ริับทุี่นภายในวันที่่�	 ๑๕	ตุ้ลาคม	๒๕๖๓	 

สามาริถดูริายละเอ่ยดเพิิ�มเต้ิมได้ที่่�	www.moecoop.com

 เร่�องทีี� ๒	 สมาช่ิกท่ี่�กำาลังจะม่อายุคริบ	๖๐	 ปีบริิบูริณ์์	

ซื้ึ�งไม่เคยได้ริับสวัสดิการิภักด่ต่้อองค์กริมาก่อน	 สามาริถยื�น

ข่อรัิบสวสัดกิาริน่�ได้ภายใน	๑	ปี	นับจากวันที่่�มอ่ายุคริบ	๖๐	ปี 

บริิบูริณ์์	 โดยจะได้ริับเงินสวัสดิการิต้ามห้ลักเกณ์ฑิ์	 ดังน่�	 

สำาห้รัิบสมาช่ิกท่ี่�ม่อายุการิเป็นสมาช่ิก	 ต้ั�งแต้่	 ๑๐	 ปีข่้�นไป	 

ได้ริับเงินสวัสดิการิ	๕,๐๐๐	บาที่	ต้ั�งแต้่	 ๑๕	ปีข่้�นไป	 ได้ริับ

เงินสวัสดิการิ	๑๐,๐๐๐	บาที่	และต้ั�งแต้่	๒๐	ปีข่้�นไป	 ได้ริับ

เงินสวัสดิการิ	 ๑๕,๐๐๐	 บาที่	 โดยจะโอนเงินเข่้าสมุดบัญ่ช่่

ออมที่ริัพิย์เล่มส่ส้ม

 เร่�องทีี� ๓	สอ.ศธ.	 เปิดบริิการิ	Mobile	Application	 

“MOECOOP”	 เพิื�อเพิิ�มที่างเลือกให้้สมาชิ่กสามาริถเริียกดู 

ข่้อมูลภายใน	สอ.ศธ.	ได้คริอบคลุมมากยิ�งข่้�น	เช่่น	เงินฝาก 

ข่องสมาช่ิก,	 การิต้ริวจสอบสินเช่ื�อ,	 เงินค่าหุ้้นข่องสมาช่ิก	 

และเพืิ�ออำานวยความสะดวกให้้แก่สมาช่ิก	 สอ.ศธ.	 ได้เพิิ�ม 

ช่อ่งที่างให้ส้มาชิ่กนำาฝากเงินเข่า้บัญ่ช่อ่อมที่รัิพิย,์	ออมที่ริพัิย์ 

พิิเศษ,	ฝากปริะจำาเพิิ�มที่วีที่ริัพิย์	๓,	ช่ำาริะค่าหุ้้น	และสินเช่ื�อ 

ปริะเภที่ต้า่งๆ	ผ่า่นริะบบ	Bill	Payment	ข่องธนาคาริกริงุไที่ย	 

ซื้ึ�งริายละเอ่ยดจะม่ภาพิปริะกอบอยู่ในห้น้าถัดไป	 ห้ริือห้าก 

ต้้องการิศึกษาข่้อมูลริายละเอ่ยดเพิิ�มเต้ิมก็สามาริถเข่้าไป 

ที่่�	www.moecoop.com

	 สุดที่้ายน่�...	 ข่อให้้ท่ี่านสมาช่ิกได้ดูแลสุข่ภาพิต้นเอง	 

คริอบคริัว	 และคนริอบข่้าง	 เพิื�อป้องกันการิแพิริ่ริะบาด	 และ

ริับเช่ื�อโริค	 ห้ากม่ไข่้ห้ริืออาการิผ่ิดปกต้ิให้้ริีบปริ้กษาแพิที่ย์	

และห้ากที่่านต้้องการิมาที่่�สำานักงาน	สอ.ศธ.	ข่อได้โปริดสวม

ห้น้ากากอนามัย	 ห้ริือห้น้ากากผ่้า	 ควริพิกเจลแอลกอฮอล์	 

ล้างมือบ่อยๆ	 งดใช่้สิ�งข่องริ่วมกับผู่้อื�น	 ต้ามวิถ่ช่่วิต้ให้ม่	 

New	Normal

	 	 ข่อให้้ทีุ่กที่่านโช่คด่

               

               

  นิายเอนิก  ศร้สฺำาราญรุ�งเร่อง

ผู้้�จััดการผู้้�จััดการ

พบสมาชิิกพบสมาชิิก

สฺวัสฺดืีสฺมาชิกทีุกที�านิ...

 พิบกันอ่กเช่่นเคย	ในสาริ	สอ.ศธ.	ฉบับเดือน
พิฤษภาคม-สิงห้าคม	๒๕๖๓	อยา่งท่ี่�ทุี่กคนที่ริาบด	่โควดิ-๑๙

	ส่งผ่ลกริะที่บต้่อเศริษฐกิจในที่ั�วทีุ่กมุมโลก	การิล็อกดาวน์ที่่�

เกดิข้่�นในห้ลายปริะเที่ศสำาคญั่	ส่งผ่ลให้กิ้จกริริมที่างเศริษฐกจิ

ห้ยุดช่ะงัก	จำานวนผู่้ว่างงานเพิิ�มสูงข่้�นเป็นปริะวัต้ิการิณ์์	และ 

สง่ผ่ลต้อ่สมาช่กิ	ริวมไปถงึคริอบคริวัข่องสมาช่กิดว้ย	ปัจจุบนั

เศริษฐกิจไที่ยยังคงเผ่ชิ่ญ่ความเส่�ยงสูงจากเศริษฐกิจโลก

ท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป	 ถึงแม้สถานการิณ์์การิแพิร่ิริะบาดจะเริิ�ม

คล่�คลายลงในช่่วงท่ี่�ผ่่านมาต้ามมาต้ริการิและนโยบายข่อง

ริัฐบาล	 และยังไม่ม่การิแพิร่ิริะบาดซื้ำ�าในไที่ย	 แต้่ภาพิริวม

เศริษฐกิจไที่ยอาจต้้องใช่้เวลาพิอสมควริในการิท่ี่�จะพิลิกฟื้้�น

กลับมาได้เห้มือนเดิม	 ฉะนั�น	 ข่อให้้สมาชิ่กทุี่กท่ี่านได้โปริด 

ไว้วางใจใน	สอ.ศธ.	ภายใต้้การิดำาเนินการิข่องคณ์ะกริริมการิ	

ชุ่ดที่่�	4๐	โดยม่ที่่านจริูญ่	ชู่ลาภ	เป็นปริะธานกริริมการิ	ว่าจะ

สามาริถนำา	 สอ.ศธ.	 ฝ่าวิกฤต้เศริษฐกิจท่ี่�กำาลังยำ�าแย่จากการิ

แพิริ่ริะบาดข่องโควิด-๑๙	และมาต้ริการิล็อกดาวน์ที่่�สง่ผ่ลให้้

กิจกริริมที่างเศริษฐกิจต้่างๆ	 ช่ะงักงันไปได้ด้วยด่	 และด้วย 

ช่่วงน่�การิศึกษาข่องเด็กจะเป็นเรืิ�องท่ี่�สำาคัญ่มาก	 ควริเน้น 

การิเริียนรู้ิให้้เป็นธริริมช่าต้ิข่องเด็กไปต้ามวัย	 แต้่คงความ

อยากรู้ิอยากเห็้นไว	้แลว้เสริิมทัี่กษะท่ี่�จำาเป็นในอนาคต้	เพิริาะ 

ถึงแม้ว่าเด็กจะม่ความฝันว่าอยากปริะกอบอาช่่พิอะไริ	แต้่ใน

วันข้่างห้น้า	 อาช่่พิเห้ล่านั�นอาจไม่ม่อยู่แล้ว	 ห้ริืออาจม่อาช่่พิ

ให้ม่ๆ 	เกดิข่้�น	โดยท่ี่�เดก็ยงัไมร่ิูจ้กั	ดงันั�นการิแนะแนวเดก็ควริ

เน้นให้้เด็กเต้รีิยมความพิร้ิอมต้่อการิเปล่�ยนแปลง	 และเสริิม

ที่ักษะด้านต้่างๆ	ให้้ริองริับต้่ออาช่่พิในอนาคต้

ผู้้�จััดการผู้้�จััดการ

พบสมาชิิกพบสมาชิิก
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ปท่ี  ๔๓   ฉบับท่ี  ๒
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๖๓

ปท่ี  ๔๓   ฉบับท่ี  ๒
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๖๓

ปท่ี  ๔๓   ฉบับท่ี  ๒
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๖๓

ปท่ี  ๔๓   ฉบับท่ี  ๒
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  ๒๕๖๓

๒๙	ก.ค.	๖๓		•		สอ.ศธ.	ริ่วมแสดงความยินด่เนื�องในโอกาส
ว่าที่่�ริ้อยต้ริี	ธนุ	วงษ์จินดา	ผู่้ต้ริวจริาช่การิกริะที่ริวงศึกษาธิการิ
ปฏิิบัต้ิห้น้าที่่�เลข่าธิการิคุริุสภา		ณ์	สำานักงานเลข่าธิการิคุริุสภา

๒๖	มิ.ย.	๖๓		•		สสอ.ศธ.	ถวายเงินสมเด็จพิริะกนิษฐาธิริาช่เจ้า
กริมสมเด็จพิริะเที่พิริัต้นริาช่สุดาฯ	สยามบริมริาช่กุมาริี

สมที่บทีุ่นมูลนิธิสายใจไที่ย	ในพิริะบริมริาชู่ปถัมภ์	ณ์	ศาลาดุสิต้ดาลัย	สวนจิต้ริลดา

๒4	ก.ค.	๖๓		•		นายจริูญ่	ชู่ลาภ	ปริะธานกริริมการิสห้กริณ์์ออมที่ริัพิย์ 
ข่้าริาช่การิกริะที่ริวงศึกษาธิการิ	จำากัด	(สอ.ศธ.)	และอด่ต้ปลัดกริะที่ริวง

ศึกษาธิการิ	นำาบุคลากริ	๖	ห้น่วยงาน	ปริะกอบด้วยสห้กริณ์์ออมที่ริัพิย์ข่้าริาช่การิ
กริะที่ริวงศึกษาธิการิ	จำากัด		สห้กริณ์์ออมที่ริัพิย์คริูกริมสามัญ่ศึกษา	จำากัด

ธนาคาริ	กริุงไที่ย	จำากัด	(มห้าช่น)	สาข่ากริะที่ริวงศึกษาธิการิ		ที่่�ที่ำาการิไปริษณ์่ย์
ศึกษาธิการิ		กองทีุ่นสงเคริาะห้์	กริะที่ริวงศึกษาธิการิ	และกลุ่มออกแบบและก่อสริ้าง	

สำานักอำานวยการิ	สำานักงานคณ์ะกริริมการิการิศึกษาข่ั�นพิื�นฐาน	
ริ่วมพิิธีวางพิานพิุ่มและเปิดกริวยดอกไม้	พิิธีถวายพิริะพิริช่ัยมงคลวันเฉลิม

พิริะช่นมพิริริษาพิริะบาที่สมเด็จพิริะปริเมนที่ริริามาธิบด่ศริีสินที่ริมห้าวช่ิริาลงกริณ์ 
พิริะวช่ิริเกล้าเจ้าอยู่ห้ัว	และริ่วมริ้องเพิลงสริริเสริิญ่พิริะบาริม่และเพิลงสดุด่จอมริาช่า	

ณ์	บริิเวณ์ห้น้าอาคาริสมานฉันที่์	กริะที่ริวงศึกษาธิการิ


