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ส ารบัญ

	พระราชาผู้ทรงเป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน	 ๑-๓	

	ปฏิทิน...ประติทิน	 ๔	

	คำคมน่าคิด...เปลี่ยนชีวิตคุณได้	 ๕	

	ประเพณีลอยกระทง	 ๖	
	 มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 	

	สวนประดับพุทธมณฑลถวายเป็นพุทธบูชา	 ๗	

	ตู้ยาประจำบ้าน	 ๘-๙	

	เป็นสมาชิก	สอ.ศธ.	แล้วได้อะไร	 ๑๐-๑๒		

	ผู้จัดการพบสมาชิก	 	

	 สวัสดีครับท่านสมาชิก	 สอ.ศธ.	 ทุกท่าน	
ปงีูใหญ	่๒๕๕๕	กำลงัจะเปลีย่นผา่นไปสูป่งีเูลก็
๒๕๕๖	ขอให้ทุกท่านประสบโชคดี	ลัคก้ี	(Lucky)
ในสิ่งที่มุ่งมาดปรารถนา	 สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ
และใหอ้ภยัในสิง่ทีท่ำใหท้กุทา่นรูส้กึไมส่บายใจ	
ใจจะได้ทุกข์น้อยและสุขเยอะๆ	กันนะครับ	สำหรับสาร	สอ.ศธ.	ฉบับนี้
ยังคงยึดม่ันในเนื้อหา	สาระ	และเกร็ดความรู้ต่างๆ	ก่อนอื่นขอเชิญชวน
ทุกท่านน้อมนำแนวพระราชดำริต่างๆ	ของพระราชาผู้ทรงเป็นพลังปัญญา
ของแผ่นดินไทย	 เพื่อการนำมาปรับใช้ ในการดำรงชีวิต	 ในยุคสังคมวิถี
พุทธ	 ที่มุ่งเน้นหลักธรรมแนวคิดเชิงบวก	 เพื่อเป็นกรอบในการจัดการ
ตนเองให้เกิดความสุข	สันติ	ในการอยู่ร่วมกัน	และขอแถลงให้ทุกท่าน
ได้ทราบถึงกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ ในการรับผิดชอบต่อสังคมที่	
สอ.ศธ.	ได้ดำเนินการแทนท่านสมาชิก	ในกิจกรรมจัดสร้างสวนไม้ประดับ
พุทธมณฑล	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	 ณ	 สำนักงานพระพุทธศาสนา	
แห่งชาติ	 จังหวัดนครปฐม	 และที่สำคัญเพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิก	
เนื้อหาของ	 "เป็นสมาชิก	 สอ.ศธ.	 แล้วได้อะไร"	 	 รีบเปิดอ่านนะครับ		
แล้วจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่ท่านสมาชิกจะได้รับ	
	 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 สาระของสาร	 สอ.ศธ.	 ฉบับนี้จะก่อ
เกดิประโยชนแ์กท่า่นสมาชกิทกุทา่น		และขอใหท้กุทา่นมคีวามสขุเยอะๆ		
Much	of	Happiness		ในปี	๒๕๕๖		ปี ใหม่นี้นะครับ	

บรรณ
าธ ิการแถลง

เจริญ  ภูวิจิตร์  

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำาราญ
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

สวัสดีปีใหม่
Happy New Year

นายชินภัทร  ภูมิรัตน 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 



รศ.ดร. เอื้อมพร  เธียรหิรัญ
เรียบเรียง

	 ข้าพเจ้าเคยอ่านหนังสือเรื่อง	“The	third	wave”		
หรือคลื่นลูกที่สาม	 	 ที่สรุปให้เห็นว่าโลกสามารถถูกแบ่ง
ออกได้เป็น	 ๓	 ยุค	 	 เปรียบเสมือนคลื่น	 	 โดยคลื่นลูกที่	 ๑	
คือ	 	 คลื่นของเกษตรกรรม	 	 ถัดมาคืออุตสาหกรรม	 	 และ
คล่ืนลูกท่ี	๓		คือ		IT	และอิเล็กทรอนิกส์		นัยของความหมาย
คือในคลื่นลูกที่	 ๑	 	 ภาคเกษตรกรรมจะมีมูลค่าต่ำสุดทาง
เศรษฐศาสตร์	 	 ถ้าใครยังดำรงสถานะอยู่ในคลื่นลูกนี้จะ
ยากจนกว่าการผ่านเข้าไปสู่คลื่นลูกที่	 ๒	 และ	๓	 ที่มีมูลค่า
มากกว่า	 	 เนื่องจากภาคเกษตรกรรมจะได้รับผลกระทบ
จากตัวแปรแทรกซ้อนที่มีอิทธิพลจากการผลิต	 	 ทั้งน้ำท่วม
และภัยแล้งที่ควบคุมไม่ได้	 	 ซึ่งประเทศไทยของเรายังมี
ประชาชนที่อยู่ในส่วนนี้มากที่สุด	 	 โดยมากกว่าส่วนอื่นๆ		
ประชาชนส่วนใหญ่จึงวนเวียนอยู่ในวัฏจักรความยากจนไม่
จบสิ้น	 	 จากสาระเรื่องคลื่นลูกที่สาม	 	 ปัจจุบันได้ขยายผล
ไปสู่คลื่นลูกที่	๔	 	คือความรู้	 	และคลื่นลูกที่	๕	 	ที่มีมูลค่า
สูงสุด		คือทรัพย์สินทางปัญญา		ในระบบการผลิตถ้าสามารถ
พัฒนาขึ้นไปถึงคลื่นของทรัพย์สินทางปัญญา	 	 จะสามารถ
สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยจากประโยชน์เชิงธุรกิจให้กับเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญามากมายมหาศาล	 	 แต่องค์พระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไมไ่ดห้วงัความรำ่รวย		ทรงพระราชทาน		
ทุกสิ่งทุกอย่างให้ราษฎรของพระองค์ท่าน	

พระราชา
ผู้ทรงเป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน

The King, who is the wisdom of the land

พระราชา

 ข้าพระพุทธเจ้า  รศ.ดร.เอื้อมพร  เธียรหิรัญ  
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเทิดพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยบท
วิเคราะห์พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน  ด้วยความ
จงรักภักดี  ในนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  เนื่อง
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

อัจฉริยภาพทางปัญญาเป็นเลิศ  เป็น

กษัตริย์อัจฉริยะ (Genious King)  ที่

สามารถสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์

คิดค้นในสองมิติควบคู่กัน  ทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์และศิลปะ (Science & 

Arts)  ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูตาม

มาตรฐานสากล  พระเกียรติขจรขจาย

ไปถึงนานาประเทศทั่วโลก 

1



	 แม้ว่าพระองค์ท่านจะได้แสดงอัจฉริยภาพในคลื่น
ลูกท่ี	๕		อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด		แต่พระองค์ยังคงห่วงใยพสกนิกร
ที่ขาดโอกาสที่ยังคงอยู่ในคลื่นลูกที่	๑		คือภาคเกษตรกรรม
อยู่ตลอดเวลา	 	 พระองค์ท่านทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบจำนวนมากที่ใช้แก้ปัญหาในภาค
เกษตรกรรม		และมหัศจรรย์ย่ิงกว่าน้ันคือได้ทรงสร้างสะพาน
เชื่อมโยงผลงานในคลื่นลูกที่	 ๕	 	 ด้านทรัพย์สินทางปัญญา		
ย้อนกลับไปแก้ปัญหาและสร้างโอกาสให้กับประชาชนใน
ภาคเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน	 	 พระองค์ไม่
เคยทิ้งประชาชน	 	 และทรงวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ประเทศมีที่ยืนในสังคมโลกอย่างมีเกียรติ	
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่าง
ของนักสร้างสรรค์ภูมิปัญญา	 	 ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะ	 	พระราชอัธยาศัยในการทรงงานที่ปรากฏชัดแจ้ง
คือการใฝ่หาความรู้		ทรงเรียนรู้และทดลอง		ทรงแก้ไขและ
ปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา	 	 โดยทรงมุ่งประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก	 	ตลอดระยะเวลาแห่ง
การครองศริริาชสมบตั	ิ	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รง		
สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และศิลปกรรม	 	 ตลอดจน		
หตัถกรรมงานชา่งอนัทรงคณุคา่นบัอเนกอนนัต	์ 	 งานเหลา่นี	้	
ได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร	 	 พระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์	 	 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า				
(Patent	Rights,	Copyright	and	Trademarks)		 เพื่อให้
ผลงานสร้างสรรค์ของพระองค์เป็นทรัพย์สินทางปัญญา				
(Intellectual	Property)		คู่แผ่นดินไทยไปชั่วลูกชั่วหลาน		
โดยไม่หวงแหน	 	 มีแต่การให้กับคนไทย	 	 เป็นการให้ที่ไม่มี
เงื่อนไข	 	 นวัตกรรมการประดิษฐ์	 	 (Innovations	 and	
Inventions)	 	 ทรัพย์สินทางปัญญาในพระปรมาภิไธย		
ประเภทสิทธิบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		ล้วนมี
ท่ีมาจากน้ำพระราชหฤทัยท่ีทรงห่วงใยพสกนิกรยามประสบ
ปัญหาทุกข์ภัยต่างๆ	 	 โดยเฉพาะในด้านการจัดการน้ำ						

ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม	 	 น้ำแล้ง	 	 น้ำเน่าเสีย	 	 กระทั่งถึงเรื่อง
พลังงานน้ำมัน	 	 พระองค์ทรงตระหนักในความสำคัญของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		จากงานประดิษฐ์คิดค้นไปสู่การ
ปฏิบัติจริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทย	 	 จึงทรงเผยแพร่ผลงาน	 	 ทรง		
พระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆ		ทรงติดตามความ
ก้าวหน้าและโปรดเกล้าฯ	 ให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ให้ก้าวหน้าและสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 	 นับได้ว่าเป็นการวิจัยและ
พัฒนา		(Research	&	Development:	R&D)		ท่ีเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ	 	 สังคม	 	 และสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงให้กับ
ประเทศไทย		ที่นับวันก็ยิ่งปรากฏชัดแก่สายตาชาวโลก	
	 พระเกียรติคุณด้านทรัพย์สินทางปัญญาขจรไกล
ไปทั่วโลก		หนึ่งในหลายพันโครงการคือ		โครงการฝนหลวง		
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 	 ได้รับรางวัลเหรียญทองเชิดชู
เกยีรต	ิ	และหนงัสอืประกาศเกยีรตคิณุในฐานะโครงการดเีดน่		
ด้านสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน		ในงาน
ประกวดสิง่ประดษิฐค์ดิคน้ทางเทคโนโลย	ี	บรสัเซลส	์	ยเูรกา		
๒๕๔๔		 (Brussels	Eureka,	2001)	 	สำนักสิทธิบัตรยุโรป		
(European	 Patent	 Office:	 EPO)	 	 ได้ทูลเกล้าฯ	 ถวาย
สิทธิบัตรเลขท่ี	๑๔๙๑๐๘๘		แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เมื่อวันที่	 ๑๒	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๘	 	 คุ้มครองสิ่ง
ประดิษฐ์ช่ือ		Weather	Modification	by	Royal	Rainmaking
Technology	 	 หรือสิทธิบัตรฝนหลวง	 	 ที่ทรงจดทะเบียน
ในพระปรมาภิไธย		นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์
แรก		และพระองค์เดียวของโลกท่ีได้รับการทูลเกล้าฯ	ถวาย
สิทธิบัตรนี้	 	 สิทธิบัตรฝนหลวง	 	 ครอบคลุมและขยายผล
คุ้มครองถึง	๓๐	ประเทศในยุโรป	อาทิ		ออสเตรีย		ฝรั่งเศส		
สหราชอาณาจกัร		สวติเซอรแ์ลนด	์		เยอรมน	ี	ฯลฯ		รวมทัง้		
เขตปกครองพเิศษฮอ่งกง	 	 โครงการฝนหลวงอนัเนือ่งมาจาก		
พระราชดำริ		แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ

2



3

พระเจ้าอยู่หัว	 	 ที่ทรงศึกษาและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 	 ทรงวิเคราะห์และใช้
ความรู้ด้านวิชาการ	 	จนทรงสามารถพระราชทานโครงการ
ฝนหลวงมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร	 	 ภายใต้ร่ม			
พระบรมโพธิสมภารมาตลอดระยะเวลากว่า	 ๕	 ทศวรรษ				
(กระทรวงพาณิชย์,		๒๕๕๐)	
	 นอกจากพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรแล้ว		พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวยังมีพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรมทุกแขนง	 	 ทั้งด้านหัตถกรรม	 	 ประติมากรรม		
วรรณกรรม		ฯลฯ		รวมทั้งด้านดนตรี	
	 ข้าพเจ้าไม่เคยลืมวันสำคัญที่สุดในชีวิตที่ครั้งหนึ่ง
ในชีวิตได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและได้
รับพระราชทานการทรงดนตรีและเพลงพระราชนิพนธ์จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการดนตรีอย่างยอดยิ่ง	 	 ได้ทรง
ดนตรีและทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงที่ไพเราะงดงาม		
เปี่ยมด้วยสุนทรีย์	 	 ประทับใจผู้ฟังทั้งในประเทศไทยและ
นานาอารยประเทศ	 	 บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ได้
กลายเป็นบทเพลงอมตะ		พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลง
ที่สร้างความรื่นรมย์ให้กับคนไทยมากระทั่งถึงปัจจุบัน		เช่น		
แสงเทียน		ยามเย็น		สายฝน		ใกล้รุ่ง	 	ชะตาชีวิต		ดวงใจ
กับความรัก		อาทิตย์อับแสง		เทวาพาคู่ฝัน		มหาจุฬาลงกรณ์		
รวมทั้งเพลงพรปีใหม่	 	 ฯลฯ	 	 ข้าพเจ้ายังจดจำวันที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาครั้งแรกในชีวิตได้	 	 เมื่อกว่า	 ๔๐	 ปี			
ท่ีผ่านมา		หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร		พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจะทรงดนตรีพระราชทานแก่บัณฑิต	 	 ตั้งแต่
ยังมีแสงอาทิตย์เรืองรองจนพลบค่ำ	 	 ครั้งนั้นสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ			
(เมื่อครั้งทรงพระเยาว์)		ได้โดยเสด็จด้วย		ทำให้ผู้เข้าเฝ้าได้
ชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน	 	และพระเจ้า

ลูกยาเธอมาก	 	 แม้กาลเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานในหัวใจของ
ข้าพเจ้ายังอิ่มเอมไปด้วยเสียงเพลงพระราชนิพนธ์แนวแจ๊ส		
โดยทรงเดี่ยวเครื่องดนตรีแบบโซโล	แอด-ลิบ	(Solo	adlib)		
ซึ่งนักดนตรีต้องแต่งเนื้อหา	 (ทำนอง)	 ขึ้นโดยฉับพลัน			
เสียงที่จะคงอยู่ในใจข้าพเจ้าและคนที่ได้เข้าเฝ้าชั่วนิรันดร์			
ข้าพเจ้าคิดว่าคนอื่นๆ	 	 ในยุคสมัยนั้นคงมีเป้าหมายสำคัญ
อันหน่ึงของการเรียนจบปริญญาตรี		คือการได้มีโอกาสเข้าเฝ้า
และรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 	 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ			
พระองค์ทรงพระเมตตาเสด็จพระราชทานปริญญา	 	 และ
ทรงดนตรพีระราชทานใหแ้กท่กุมหาวทิยาลยั		ไมเ่พยีงแตจ่ะ		
แสดงพระปรีชาสามารถในการทางดนตรีให้พสกนิกรไทยได	้	
ชืน่ชมพระบารมเีทา่นัน้		พระองคย์งัไดแ้สดงพระอจัฉรยิภาพ		
ด้านน้ีในต่างประเทศด้วย		เช่นเม่ือคร้ังท่ีได้เสด็จเยือนสหรัฐ
อเมริกา	 	 พุทธศักราช	 ๒๕๐๓	 	 ผู้ว่าการรัฐฮาวายได้ถวาย
พระกระยาหารค่ำ		ณ		วอชิงตันเพลส		ฮอโนลูลู		และได้กราบ
บังคมทูลเชิญเสด็จไปร่วมทรงบรรเลงดนตรีด้วยคลาริเน็ต		
กับนักดนตรีแจ๊สชาวอเมริกันด้วยพระปรีชาสามารถ	
	 ในหลวงของเราทรงงานหนักมากกว่าผู้ใดใน
แผ่นดิน  ข้าพระพุทธเจ้า  คณะกรรมการดำเนินการ 
เจ้าหน้าท่ี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จำกัด  และชาวไทยทั่วประเทศ  ซาบซึ้งใน
พระเมตตาของพระองค์ท่านอย่างหาท่ีสุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า  
จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นสิ่งประเสริฐนี้ให้สืบทอดกันไป
ถึงคนรุ่นหลัง  ให้ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าเกิดมาเป็น
คนไทยในแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารและ
พระบวมวงศานุวงศ์  นับเป็นความโชคดียิ่งนัก  จนหาที่
เปรียบไม่ได้  จักรักเคารพและเทิดทูนพระองค์ท่านไว้
เหนือเกล้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 
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Intellectual Property of H.M. King Bhumipol Adulyadej, 
(๒๕๕๐).  กระทรวงพาณิชย์  



 ไหนๆ สาร สอ.ศธ. ที่อยู่ในมือของท่านนี้เป็น
ฉบับสุดท้ายของ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  นับจากเดือน 
กันยายน – ธันวาคม  เป็นฉบับที่ ๓  (สอ.ศธ. เริ่ม
ดำเนินการก่อตั้ง  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๐)  
ด้วยทุนเรือนหุ้นเพียง ๘๓,๕๔๑.- บาท  และมีสมาชิก 
๖๕๖ คนเท่านั้น  ด้วยวิสัยทัศน์สั้นๆ ว่า  “เป็นศูนย์
รวมการเงินและสมาชิก  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้อยู่ดีมีสุขโดยการออม  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม”  โดย  นายสมาน 
แสงมลิ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น  เป็น
ผู้ก่อตั้ง  และปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านต่อๆ มา  
ไดเ้ลง็เหน็ความสำคญัและความจำเปน็  จงึดำเนนิการ  
ต่อเนื่องกันมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 
 ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของผู้นำใน
ปัจจุบัน  นายชินภัทร  ภูมิรัตน  ประธานกรรมการ  
จึงขับเคลื่อนองค์กรของเราให้โตวันโตคืน  จนขณะนี้   
(ณ วนัที ่๓๑ ต.ค. ๒๕๕๕)  มสีมาชกิ ๑๒,๗๑๙ คน 
ทุนดำเนินการ ๖,๙๙๔ ล้านบาท  ทุนเรือนหุ้น  ๓,๔๖๒
ลา้นบาท  เงนิรบัฝาก ๒,๒๙๖ ลา้นบาท  และเงนิใหกู้้
แก่สมาชิก ๔,๑๔๓ ล้านบาท  และได้รับรางวัลเกียรติยศ  
ดังนี้ 
 ๑. ผ่านการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล  ด้วยคะแนนร้อยละ ๙๙.๕๘ 
ระดับดีเลิศ  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ 
 ๒. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์  ระดับดีเลิศ 
ประจำปี ๒๕๕๔  โดยได้รับคะแนนตั้งแต่ ๙๖ ขึ้นไป 
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 อันแสดงถึงศักยภาพขององค์กรที่มีอายุ ๓๕ ปี 
ดังกล่าว  มีพัฒนาการอย่างมีหลัก  มีกฎเกณฑ์  มี
แบบแผน  เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและบุคคลทั่วไป 

	 วัน	 เดือน	 ปี	 ผ่านไปเร็วเสียจริง	 	 และกำลังต้องเปลี่ยน		
ปีพุทธศักราชเป็น	 ๒๕๕๖	 	 ในอีกไม่ช้านี้	 	 ผู้เขียนจึงนำเสนอ
เคร่ืองมือบอก	 วัน	 เดือน	 ปี	 	 ซ่ึงรวมๆ	 แล้วนับได้	 ๑	 ปี														
การนับเวลาเป็นปีก็แตกต่างกันไปตามวิถีของมนุษยชาติ	 	 ซึ่ง
กำหนดขึ้นตามชาติพันธุ์		เช่น		ศาสนาพุทธนับจากพระพุทธเจ้า
เสด็จปรินิพพาน	 	 เป็นพุทธศักราช	 	 คำย่อ	 พ.ศ.	 	 ส่วนศาสนา
คริสต์นั้นนับแต่พระเยซูเจ้าประสูติ	 	 เป็นคริสต์ศักราช	 	 คำย่อ
คือ	ค.ศ.		
	 เครือ่งมอืทีใ่ชบ้อก	วนั	เดอืน	ป	ี	เรยีกวา่	“ปฏทินิ”	คำวา่	
ปฏทินิ		ภาษาองักฤษเรยีกวา่		"Calendar"		มาจากภาษาโรมนั
ชาวกรีกโรมันเรียกว่า	 	Kalend	 	 มีความหมายว่า	 	 “I cry”  
ในสมัยนั้นมีคนมาร้องบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวเมือง
อยูเ่รือ่ยๆ	 	พอถงึปใีหมก่ร็อ้งบอกใหล้กูหนีจ้า่ยเงนิคงคา้งใหเ้สรจ็		
จนกระท่ังสังคมมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน	 	 จึงมีผู้คิดค้นปฏิทิน	
เพื่อบอก	 วัน	 เดือน	 ปี	 ขึ้นมาแทนคนร้องบอกข่าว	 	 จนเป็นสิ่ง
สำคัญในวิถีชีวิตของคน	 	 และพัฒนาเรื่อยมาด้วยการกำหนด		
วันหยุดประจำปีตามความสำคัญทางศาสนา	 	 วันหยุดสำคัญ
ประจำชาติ	 	 ฯลฯ	 	 ปฏิทินจึงมีความหมายว่า	 	 แบบสำหรับดู	
วัน	เดือน	ปี		ภาษาสันสฤตเขียนว่า	“ประติทิน” 
	 ประเทศไทยมีปฏิทินใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่	 	๑๔		มกราคม		
พ.ศ.	๒๓๘๕		(ปลายรชักาลที	่๓)		หมอบรดัเลยเ์ขยีนไวว้า่		“14 
First Calendar print in B.E. 1842”	คาดว่าหมอบรัดเลย์	
พิมพ์เพราะเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ในเวลานั้น	 	 ต่อมารัชกาลที่	 ๔	
ทรงโปรดให้พิมพ์เป็นภาษาไทย	 	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 มีนาคม	 พ.ศ.	
๒๔๐๔	 	 และพัฒนาเป็นรูปแบบต่างๆ	 ดังที่เห็นและใช้กันอยู่
ทุกวันนี้	

โดย...หิ่งห้อย

ปฏิทิน
ประติทิน

หิ่งห้อยขอเชิญชวนสมาชิกเขียนเรื่องต่างๆ 
มาร่วมลงในสาร สอ.ศธ. ด้วย 

ปีที่ ๓๕  ฉบับที่ ๓  เดือนกันยายน - ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
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วิมลรัตน์  ต้อยสำราญ 
เรียบเรียง 

   คำ�คมน่�คิด...

เปลี่ยนชีวิตคุณได้     

	 	 	 ..ในชีวิตของคนเรา	ล้วนได้เจอกับเหตุการณ์และมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน		ซึ่งการเรียนรู้	
	 	 	 	 	 ความจริงของชีวิตทุกๆ	 อย่างที่มีด้วยตัวเองทั้งหมด	 	 จึงดูเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และยากเย็นเกินกว่าที่			
	 	 	 	 เราๆ	 ท่านๆ	 จะทำได้...	 การได้แลกเปลี่ยนความคิดด้วยการถ่ายทอดผ่านถ้อยคำที่สะกิดใจ จึงเป็นการ 
เรียนรู้ความจริงของชีวิตได้อีกทางหนึ่ง... 
	 วันนี้		สาร	สอ.ศธ.	ได้คัดสรรคำคมที่หลักแหลม		ชวนให้คิดสะกิดใจมาฝาก		เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างกำลังใจ
ให้สมาชิกและผู้อ่านทุกท่านค่ะ...		ว่าแล้วก็อ่านกันเลย		ดูซิว่าถ้อยคำกินใจได้อารมณ์ที่เลือกมาฝากมีอะไรบ้าง	

ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใคร...มาจากไหน
ความสำเร็จ...เริ่มต้นที่...ตัวคุณ...เสมอ

พูด๑ฟุต
สู้ทำ๑นิ้วไม่ได้

คนที่ปรับปรุงไม่ได้...ก้าวหน้าไม่ได้

มีเพื่อนพันคน...นับว่า...น้อยเกินไป
มีศัตรู๑คนถือว่า...มากเกินไป

อย่ากลัวที่จะพูดคำว่า...ขอโทษ...หากตัวเองเป็นฝ่ายผิด
เพราะอีกฝ่ายเขาอาจจะรอใช้สิทธิ์คำว่า...ให้อภัย...อยู่

การแก้แค้น...ยิ่งทำให้คนอื่น...ยิ่งแค้น
แต่การให้อภัย...ทำให้คนอื่น...สำนึกได้

ท้อแท้ได้แต่...อย่าท้อถอย
อิจฉาได้แต่...อย่าริษยา
พักได้แต่...อย่าหยุด

คนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่...คนที่“มี”ทุกอย่าง...ในชีวิตดีที่สุด
แต่คือ...คนที่สามารถ“ทำ”ทุกอย่างในชีวิต...ให้ดีที่สุด

โทษคนอื่น...แก้ไขอะไรไม่ได้...โทษตนเองแก้ไขได้
แก้ตัว...ไม่ได้ช่วยอะไร...แต่...แก้ไข...ช่วยให้ดีขึ้น

ลองคิดดูว่ามันยากแค่ไหน...ที่จะเปลี่ยนตัวเราเอง
แล้วคุณจะหวังอะไร...กับการที่จะเปลี่ยนคนอื่น

อย่าท้อแท้...สิ้นหวัง...คนที่ด้อยกว่าเรายังมี...
ทุกชีวิตย่อมมีปัญหา...ปัญหามีมาให้แก้...ไม่ใช่มีมาให้กลัดกลุ้ม

“การแก้ปัญหาเป็นหน้าที่ของชีวิต”

	 และนี่ก็คือ...คำคมชีวิตดีๆ	 ทั้งหมดที่		

สาร	 สอ.ศธ.	 ของเรานำมาฝากให้สมาชิกและ				

ผู้อ่านทุกท่านได้เรียนรู้ชีวิตผ่านถ้อยคำสะกิดใจ		

เพ่ือนำไปคิดต่อ		ซ่ึงความหมายของคำคมอ่านแล้ว

อาจทำให้หลายๆ	 ท่านยึดเป็นคติพจน์ประจำใจ

ไปแลว้...		อมืม.์..แลว้คณุละ่คะ...		เหน็ดว้ยหรอืไม	่	

กับคำที่กล่าวไว้ว่า	 	“คำคมน่าคิด  เปลี่ยนชีวิต

คุณได้”		ค่ะ...อย่างไรก็ตาม	สาร	สอ.ศธ.	ขอเป็น

กำลังใจให้ชาวสมาชิกของเราและผู้อ่านทุกท่าน		

มีความสุขให้ได้...กับปัจจุบัน...นะคะ	
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  ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ กันแล้ว

ครับ  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เชื่อว่า

ท่านสมาชิก สอ.ศธ. หลายท่านคงเตรียมตัวพาครอบครัวอัน

แสนอบอุ่น  ควงหวานใจ  หรือเพื่อนสนิท  ไปลอยกระทง

ร่วมกันที่ใดที่หนึ่งเป็นแน่แท้  อย่างไรแล้ว...ก่อนที่จะไป

ลอยกระทงกันนั้น  เรามาทำความรู้จักประเพณีลอยกระทง

สักหน่อยกันก่อนดีกว่านะครับ  เพื่อจะได้เข้าใจถึงประวัติ

ความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง  และการร่วมเทศกาล

ลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์ 

 วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน 

๑๒  ตามปฏิทินจันทรคติไทย  หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติ

ล้านนาจะตรงกับเดือนยี่  และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราว

เดือนพฤศจิกายน  ซึ่งเดือน ๑๒ นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว  

อากาศจงึเยน็สบาย  และอยูใ่นชว่งฤดนูำ้หลากมนีำ้ขึน้เตม็ฝัง่  

ทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจน  อีกทั้งวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เป็นวัน

ที่พระจันทร์เต็มดวง  ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์

สอ่งกระทบลงมา  เปน็ภาพทีด่สูวยงามชืน่ตาเหมาะแกก่ารชม  

เป็นอย่างยิ่ง 

 ประเพณีลอยกระทงนั้น  ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่ม

ตั้งแต่เมื่อใด  แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนาน

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย  โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง  เรียก

ประเพณีลอยกระทงนี้ว่า  "พิธีจองเปรียง" หรือ "การลอย

พระประทปี"  และมหีลกัฐานจากศลิาจารกึหลกัที ่๑  กลา่วถงึ  

งานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานร่ืนเริงท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงสุโขทัย

ทำให้เช่ือกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

 ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม  โดย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ได้

ทรงสันนิษฐานว่า  พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์  จัด

ขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า ๓ องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ 

และพระพรหม  ต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง 

จงึใหม้กีารชกัโคมเพือ่บชูาพระบรมสารรีกิธาต ุ  และลอยโคม  

เพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้า๑  

 ประเพณีลอยกระทงสืบต่อกันเรื่อยมา  จนถึงสมัยกรุง-

รัตนโกสินทร์ตอนต้น  สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๓  พระ

บรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางนิยมประดิษฐ์กระทงใหญ่

เพือ่ประกวดประชนักนั  ซึง่ตอ้งใชแ้รงคนและเงนิจำนวนมาก  

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่๔  ทรงเหน็วา่  

เปน็การสิน้เปลอืง  จงึโปรดใหย้กเลกิการประดษิฐก์ระทงใหญ่

แข่งขัน  และโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ทำเรือลอยประทีป

ถวายองค์ละลำแทนกระทงใหญ่  และเรียกชื่อว่า  "เรือลอย

ประทีป"  ต่อมาในรัชกาลท่ี ๕ และ รัชกาลท่ี ๖  ได้ทรงฟ้ืนฟู

พระราชพิธีนี้ขึ้นมาอีกครั้ง  ปัจจุบันการลอยพระประทีปของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงกระทำเป็นการส่วนพระองค์

ตามพระราชอัธยาศัย 

 ในปัจจุบันมีการจัดงานลอยกระทงทุกๆ จังหวัด  ซึ่งจะ

มีกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่  แต่กิจกรรมที่มี

เหมือนๆ กันก็คือ  การประดิษฐ์กระทงโดยนำวัสดุต่างๆ ทั้ง

หยวกกล้วย  ใบตอง  หรือจะเป็นกาบพลับพลึง  เปลือกมะพร้าว

ฯลฯ  มาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้  ธูป  เทียน  เคร่ืองสักการะ

บูชา  ให้เป็นกระทงที่สวยงาม  ภายหลังมีการใช้วัสดุโฟมที่

สามารถประดิษฐ์กระทงได้ง่าย  แต่จะทำให้เกิดขยะท่ีย่อยสลาย

ยากขึ้น  จึงมีการรณรงค์ให้เลิกใช้กระทงโฟม  เพื่อพิทักษ์

สิ่งแวดล้อม  ก่อนจะมีการดัดแปลงวัสดุทำกระทงให้

หลากหลายข้ึน  เช่น  กระทงขนมปัง  กระทงกระดาษ  กระทง

พลาสติกชนิดพิเศษ  เพื่อให้ย่อยสลายง่ายและไม่เป็นพิษ

เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

 สอ.ศธ. จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกมาร่วมกันส่งเสริม

ประเพณีลอยกระทง  โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์น้ำ 

ขอเสนอแนะวิธีประดิษฐ์กระทงจากใบตองและวัสดุธรรมชาติ 

เพ่ือช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อม  ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ไทย  เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา  และส่งเสริมให้

เยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์น้ำ  รู้จักเลือกประดิษฐ์กระทง

จากวัสดุธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นใบตอง  หยวกกล้วย  แป้ง

ขนมปัง  หรือผลไม้แกะสลัก 

ประเพณีลอยกระทง 
มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เจริญ  ภูวิจิตร์   

เรียบเรียง 

มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันลอยกระทง, http://hilight.kapook.com/view/30438 
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  ความเป็นมา 

	 เนื่องจากปีพุทธศักราช	๒๕๕๔	 	 ได้เกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทยที่เป็นภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ		ทำให้เกิดความเสียหายกับภาพรวมของประเทศ		รวมถึงบริเวณพุทธมณฑล	
ตำบลศาลายา		อำเภอนครชัยศรี		จังหวัดนครปฐม		ซ่ึงเป็นศาสนสถานท่ีสำคัญของประเทศ	
ทำให้พันธุ์ไม้และพื้นที่ภูมิทัศน์ประดับบริเวณพุทธมณฑลได้รับความเสียหาย	 	 สหกรณ์	
ออมทรพัยข์า้ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จำกดั		เลง็เหน็ถงึความสำคญัในอนัทีจ่ะชว่ยฟืน้ฟ	ู	
บรูณะบรเิวณพทุธศาสนสถานดงักลา่วเพือ่ถวายเปน็พทุธบชูา	 	 จงึมดีำรใิหจ้ดัทำสวนประดบั		
บริเวณพื้นที่เกาะกลางถนนหวัมมุวงเวยีนทางเขา้พทุธมณฑลมุง่สูห่อประชมุใหญ	่ 	 เพือ่สรา้ง
ความสวยงาม		ทางภูมิทัศน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่พุทธมณฑล	
		
  แนวความคิดในการออกแบบ 

	 การฟื้นฟูบูรณะสวนประดับดังกล่าว	 	 มีแนวคิดในการออกแบบเป็นลักษณะสวน
ประดับด้วยต้นไม้ใบประดับท่ีเป็นพันธ์ุไม้ท่ีเน้นความสวยงามของสีใบท่ีมีลักษณะหลากหลาย
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและง่ายแก่การบำรุงดูแลรักษา	 	 เป็นพันธุ์ไม้
ที่เจริญเติบโตตามลักษณะพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติ	 	 ไม่ต้องบังคับตัดแต่งทรงพุ่มมากนัก	 	 และ
ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับมลภาวะ	 	 ไอพิษ	 	 และอากาศเสีย	 	 เนื่องจากประดับอยู่ใน
บริเวณเกาะกลางถนนที่มียวดยานผ่านเข้าออกตลอดเวลา	 	 ซึ่งจะเป็นการกรองอากาศเสีย
ให้เป็นอากาศดี		เป็นการฟอกอากาศจากสภาวะตามธรรมชาติ		ลักษณะของสวนออกแบบ
ให้มีสภาพเกื้อหนุนกับทัศนวิสัยในการขับขี่ยวดยานที่ผ่านเข้าออก	 	 ลดอันตรายจากการ
มองเห็นไม่ชัดเจนในการขับขี่		แต่เน้นจุดเด่นทางสายตาเพื่อสร้างความสวยงามของสถานที่		
พชืพรรณสว่นใหญจ่งึเปน็พนัธุไ์มต้ระกลูสบัปะรดสชีนดิตา่งๆ	หลากหลายพนัธุ	์	ไมห้วัแตกกอ		
ตระกลูวา่นสีท่ศิ		วา่นหางชา้ง		หางจระเข	้	ทีม่คีณุสมบตัใินการดดูซบัอากาศเสยีและแตกกอ		
แน่น		ขยายพันธุ์ได้ดี		มีความทนทาน		และไม่ต้องตัดแต่งทรงพุ่มมาก		ต้นไม้ตระกูลจันผา		
เข็มกุดั่น		ที่มีทรงพุ่มโปร่งตา		แต่มีลีลาทรงต้นสวยงาม		เป็นสถาปัตยกรรมทางพืชที่มีชีวิต
และเติบโตได้	 	มีพืชคลุมดินและต้นไม้พุ่มเล็กปลูกประกอบเพื่อให้เกิดความลงตัวในทางภูมิ
สถาปัตย์และสุนทรียภาพทางศิลปกรรม	 	 และประกอบตกแต่งด้วยก้อนหินประดับขนาด
ใหญ่	 	 กลาง	 	 และเล็ก	 	 ส่วนหนึ่งผสมผสานกับกรวดประดับจากลำน้ำโขงและหินฟองน้ำ	
ปะการังจากเกาะช้างในภาคตะวันออกของประเทศไทย		ผนวกด้วยพื้นที่เป็นสนามหญ้ากึ่ง
ร่มเงา	 	 พันธุ์หญ้ามาเลเซียเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวตัดเรียบเนียนตา	 	 ทำให้เกิดบรรยากาศ
ผ่อนคลายแก่ผู้ผ่านไปมาที่ได้พบเห็นเป็นอย่างดี	
	 จึงหวังว่าสวนประดับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	
จำกดั		แหง่นี	้	จะเปน็สิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนท์างความงามแกพ่ทุธศาสนสถาน		พทุธมณฑล		
แห่งนี้อย่างยั่งยืน		รวมถึงเป็นประโยชน์อเนกอนันต์กับสังคมและประเทศชาติสืบไป	

สวนประดับพุทธมณฑล
ถวายเป็นพุทธบูชา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้�ร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร จำกัด โดย  อำมาตย์  คุณสวัสดิ์ 
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พยงค์  สีเหลือง
เรียบเรียง

ลักษณะของตู้ยา 
 
	 ตู้ยาที่ดีจะต้องกันแสงได้หรือเป็นตู้ทึบได้ยิ่งดี	 นิยม
ทำข้างหน้าเป็นบานกระจกเลื่อนเปิดปิดได้	 	 เพื่อให้มอง
เห็นข้างในได้ง่าย	 	 ตู้ยาควรแบ่งเป็นช่องชัดเจนสำหรับจัด
แยกยาภายใน		ยาภายนอก		เวชภัณฑ์		และอุปกรณ์พยาบาล
ตา่งๆ		สว่นหนึง่นัน้	 	ควรเลอืกใหเ้หมาะกบัจำนวนสมาชกิใน
ครอบครวั		และจำนวนยา		ที่จะเก็บ		ก่อนการติดตั้งควรจัด
มุมหนึ่งในบ้านไว้เป็นที่เก็บยา		ซึ่งมีลักษณะดังนี้	
	 	 สูงพ้นมือเด็ก		และเด็กไม่สามารถปีนหยิบยาได้	
	 	 ไม่ถูกแสงแดด	 	 ห่างจากแหล่งความร้อน	 	 และ	
	 	 เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ		
	 	 ไม่อับชื้น		พ้นจากแหล่งความชื้น		เช่น		ห้องน้ำ	
	

ตู้ยาประจำาบ้าน
เรื่องของหยูกยา

 ยาประจำบ้านเป็นสิ่งจำเป็น
และสำคัญอย่างหนึ่ งสำหรับ
ครอบครัว  เมื่อเกิดเจ็บป่วยเล็กๆ 
น้อยๆ  เราไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอ
ห รื อ ไ ป โ ร ง พ ย า บ า ล ทุ ก ค รั้ ง  
เนื่องจากโรคหรืออาการเจ็บป่วย
ทั่วไปบางอย่างสามารถรักษาได้
ด้วยตนเอง  เช่น  ไข้หวัด  ลมพิษ  
ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  ท้องเสีย  และ
หากเกิดเจ็บป่วยในยามดึกดื่น  
การไปสถานพยาบาลกลางดึก
อาจลำบากไม่สะดวก  โดยเฉพาะ
ชนบทที่ห่างไกล  อีกทั้งยังลด
ความสูญเสียทาง เศรษฐกิจ     
หากเราไม่รู้จักรักษาตนเองใน
เบื้องต้นได้ 
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ยาที่ควรมีไว้ประจำตู้ยา 
 
	 อาจใช้วิธีพิจารณาจากประเภทยา		ซึ่งควรเป็นยาที่มีอันตรายน้อยที่สุด		สามารถใช้ได้เองอย่างปลอดภัย		ที่แนะนำ	
ให้มีคือ	
	 ยาใช้ภายในหรือยาใช้รับประทาน	 	 (ฉลากยาจะมีตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีน้ำเงิน)		ได้แก่	 	ยาแก้ปวดลดไข้	 	 เช่น		ยา
เม็ดและยาน้ำพาราเซตามอล		ยาลดน้ำมูก		แก้แพ้		แก้คัน		เช่น		ยาเม็ดคลอเฟนมิรามีน		ยาแก้ไอ		เช่น		ยาแก้ไอน้ำดำ		
ยาแก้ท้องเสีย		เช่น		ผงน้ำตาลเกลือแร่	(โอ.อาร์.เอส)		ยาแก้ท้องขึ้น		ท้องเฟ้อ		เช่น		ยาธาตุน้ำแดง		ยาขับลม		ยาลดกรด		
ในกระเพาะอาหาร		เช่น		ยาเม็ดและยาน้ำอะลูมิน่าแมกนีเซียม	
	 ยาใช้ภายนอก		(ฉลากยาต้องมีคำว่า		ยาใช้ภายนอก		หรือยาใช้เฉพาะที่ห้ามรับประทาน		พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดง)	
ที่ควรมีไว้	 	 ได้แก่	 	 ยาทาแก้ผื่นคันหรือคาลาไมน์โลชั่น	 	 ขึ้ผึ้งแก้ปวดบวมหรือยาหม่อง	 	 ทิงเจอร์ไส่แผลสดหรือทิงเจอร์
ไอโอดีน		ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก		เหล้าแอมโมเนียหอมแก้วิงเวียน	
	

หลักการจัดยา 
	
	 ๑.	 ควรแบ่งแยกช่องของชนิดยาใช้ภายใน		ยาใช้ภายนอก		และเวชภัณฑ์อื่นๆ	ออกจากกัน	
	 ๒.	 ยาแต่ละชนิดต้องมีฉลากปิดขวดให้เรียบร้อยครบถ้วน	
	 ๓.	 ยาทุกชนิดต้องมีภาชนะบรรจุเรียบร้อย		ฝาปิดสนิทแน่น	
	 ๔.	 ควรมีถ้วย		ช้อนตวงยา		และเวชภัณฑ์อื่นๆ	ที่จำเป็น		เช่น		สำลี		ผ้าพันคอ		พลาสเตอร์	
	
	 เนื่องจากยาสามัญประจำบ้านดังที่กล่าวแนะนำมาแล้วนั้น		อาจจะมีการเพิ่มเติมรายการอื่นบ้าง		เช่น		ยาสมุนไพร
ที่ทำสำเร็จรูป	 (Herbal	Medicine)	 	 ซึ่งจัดเป็นยาอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ	 	 เนื่องจากมีพิษค่อนข้างต่ำ	 	 ใช้ง่ายและยัง
เป็นการสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยด้วย	
	 ยาสมุนไพรที่ผลิตออกจำหน่ายและหาซื้อได้	 	 ได้แก่	 	 ขมิ้นชันแคปซูล	 (แก้ท้องอืด	 ท้องเฟ้อ)	 	 มะแว้ง	 (แก้ไข้	 ขับ
เสมหะ)	 	 ยาระบายมะขามแขก	 (แก้ท้องผูก)	 	 ครีมไพลจีซาล	 (แก้ปวดเมื่อย	 ปวดปวมจากกล้ามเนื้ออักเสบ)	 	 เจลว่าน-
หางจระเข้	(แก้แผลไฟไหม้	น้ำร้อนลวก)		โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม	
	

การใช้และดูแลรักษา 
	
	 ๑.	 จัดระเบียบตู้ยา		แยกยาภายใน		ยาภายนอก		และเวชภัณฑ์ออกจากกันอย่างชัดเจน		รวมทั้งจัดให้มีฉลากอย่าง
ชัดเจน		ทั้งชื่อยา		สรรพคุณ		วิธีใช้		ขนาดใช้		ข้อห้ามใช้		คำเตือนต่างๆ		
	 ๒.	 ก่อนใช้ยาควรศึกษาวิธีใช้	 	คำเตือน		ข้อห้ามใช้ของยานั้นๆ	ให้เข้าใจจริงๆ	เสียก่อน		โดยอ่านจากฉลากยาที่ติด
บนกล่อง		ขวดยา		แผงยา		หรือเอกสารกำกับยาให้ละเอียด		หรือถ้ามีเวลาว่างก็อาจศึกษาตำราการใช้ยา		คู่มือการใช้ยา	
ปรึกษาแพทย์		เภสัชกร		หรือผู้รู้อื่นๆ		เช่น		อาสาสมัครหมู่บ้าน	
	 ๓.	 หมั่นดูแลฉลากยาทุกชนิดในตู้ยา		หากลบเลือนควรรีบแก้ไขให้ชัดเจนอย่าปล่อยทิ้งไว้		ยาที่ไม่มีฉลากหรือฉลาก
ลบเลือนไป		หากไม่แน่ใจไม่ควรนำมาใช้	

ข้อมูล : คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน  “มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ” 
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เป็นสมาชิก สอ.ศธ. แล้วได้อะไร ?
โดย...	เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 ฉบับนี้		จะเป็นภาคต่อจากฉบับที่แล้ว		ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินพิเศษ		และวิธีการคำนวณปันผลและเฉลี่ยคืน	
	 เงนิกูพ้เิศษ		คอือะไร		กค็อืเงนิกูท้ีน่ำหลกัทรพัยป์ระเภทอสงัหารมิทรพัย	์	เชน่		ทีด่นิและบา้น		หรอืพนัธบตัรรฐับาล		หรือ
เอกสารการฝากเงินของสหกรณ์		มาค้ำประกัน	
	

เงินกู้พิเศษ ๑. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ๒. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน		๕		ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน		๓			ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน		๑.๕		ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำาระ
๓๖๐		งวด ๒๔๐		งวด ๒๔๐		งวด

ไม่เกินอายุ  ๗๐  ปีบริบูรณ์

วัตถุประสงค์การกู้

(๑)		ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย
(๒)		ปรับปรุงที่ดิน		ต่อเติม		หรือ
						ซ่อมแซมบ้าน
(๓)		ซ้ือท่ีดินพร้อมท้ังบ้านอยู่อาศัย
						หรืออาคารลักษณะอ่ืนใดซ่ึงใช้
						เป็นที่อยู่อาศัย
(๔)		ไถ่ถอนจำานองที่ดินและ/หรือ
						บ้านอยู่อาศัย

ลงทุนประกอบอาชีพ
ของผู้กู้และครอบครัว

ซื้ออุปกรณ์		หรือสิ่งอำานวยความ
สะดวก		หรือเพื่อชำาระหนี้		หรือ

เพื่อการอื่นใดในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

คุณสมบัติผู้กู้
(๑)		ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า		๖	เดือน
(๒)		ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก	ณ	ที่จ่าย

หลักประกัน

หลักประกัน วัตถุประสงค์ ราคาหลักทรัพย์ เงื่อนไขอื่นๆ

อสังหาริมทรัพย์

-		นำาที่ดินว่างเปล่าเพื่อสร้างที่อยู่
			อาศัยบนที่ดินแปลงนั้น

-		กู้ได้	๙๐%	ของราคาประเมิน			
			ที่ดิน
-		และ	๖๐%	ของราคาประเมิน
			แบบแปลน

(๑)		ผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายในการจด
						ทะเบียนสิทธิการทำานิติกรรม
						และค่าใช้จ่ายต่างๆ	เกี่ยวกับ
						การกู้
(๒)		กรณีกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
						และซ่อมแซมบ้าน		จะแบ่ง
						จ่ายเงินให้แก่ผู้กู้เป็นสามงวด
(๓)		อสังหาริมทรัพย์ที่นำามาค้ำา-
						ประกัน		ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่มี
						แนวโน้มความเจริญ

-		ซื้อ		หรือไถ่ถอนที่อยู่อาศัย
-		วัตถุประสงค์อื่นๆ		โดยใช้ที่ดิน
			และสิ่งปลูกสร้างค้ำาประกัน

-		กู้ได้	๙๐%	ของราคาประเมิน

-		ที่ดินว่างเปล่าค้ำาประกัน -		กู้ได้	๖๐%	ของราคาประเมิน

  พันธบัตรรัฐบาล
-		คิดราคาหลักประกันในอัตรา
			๑๐๐%	ของหลักประกัน

  เอกสารการฝากเงินของสหกรณ์
-		คิดราคาหลักประกันในอัตรา
			๙๐%	ของหลักประกัน
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เป็นสมาชิก สอ.ศธ. แล้วได้อะไร ?
ตอนจบ

เอกสารประกอบคำาขอกู้  สำาเนาอย่างละ  ๑  ชุด

๑.		โฉนดที่ดินที่จะใช้เป็นหลักประกัน	
๒.		บัตรประจำาตัวของผู้กู้และคู่สมรส	 	
๓.		ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส		
๔.		หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส

๕.		สลิปเงินเดือนของผู้กู้	 	
๖.		ทะเบียนสมรส		หรือสำาเนาใบหย่า		หรือสำาเนาใบมรณะบัตร		(ถ้ามี)
๗.		ใบเปลี่ยนชื่อ		(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)	 	
๘.		บัตรประจำาตัวและสำาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์การกู้ เอกสารเพิ่มเติมประกอบการกู้ หมายเหตุ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เพื่อซื้อบ้านหรือซื้อที่ดิน -		สำาเนาสัญญาจะซื้อจะขาย		หรือสัญญาวางมัดจำา

เอกสารทุกรายการ
จะต้องนำาหลักฐาน
ตัวจริงแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เพื่อไถ่ถอนจำานอง
-		สำาเนาสัญญาจำานอง		สัญญาเงินกู้		พร้อมทั้งยอดหนี้
			คงเหลือ		และรายละเอียดการชำาระหน้ีย้อนหลัง	๖	เดือน

เพื่อต่อเติม,	ซ่อมแซมบ้าน

-		แบบแปลนการต่อเติม	(พิมพ์เขียว)		หรือรายการ
			ประมาณการวัสดุก่อสร้าง		และค่าแรงในการปรับปรุง
-		สำาเนาใบอนุญาตต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
-		สำาเนาสัญญาว่าจ้างซ่อมแซมอาคาร

เพื่อปลูกสร้างบ้าน
-		หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้านจากสำานักงานเขต
			หรืออำาเภอ		พร้อมแบบแปลน	(พิมพ์เขียว)
-		สำาเนาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร

เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ -		แผนการลงทุน		พร้อมรายละเอียดประกอบโครงการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

-	แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน	หรือ
-	แสดงรายได้และค่าใช้จ่าย	หรือ
-	แสดงรายละเอียดความต้องการเงินกู้	หรือ
-	แสดงรายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สิน
		ที่เสนอเป็นหลักประกัน

เพ่ือซ้ืออาคารชุด

(๑)		สำาเนาคำาขอจดทะเบียนอาคารชุด
(๒)		สำาเนาหนังสือสำาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
						อาคารชุด
(๓)		สำาเนาหนังสือสำาคัญการจดทะเบียนอาคารชุด
(๔)		สำาเนาสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด	หรือหนังสือ
						สัญญาขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด
(๕)		สำาเนาสัญญาเงินกู้		และหนังสือสัญญาจำานอง
						เป็นประกันกับสถาบันการเงินอื่นๆ		(ถ้ามี)
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วิธีการคิดเงินปันผลตามหุ้น และ เงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก 
	 เงินปันผล	 	หมายถึง	 	 เงินที่ท่านสมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกถือหุ้นอยู่ในสหกรณ์	 	 โดยสมาชิกจะต้อง
เป็นสมาชิกถึงสิ้นปีบัญชี		คือ		วันที่		๓๑		ธันวาคม		ของทุกปี	
	 เงินเฉลี่ยคืน	 	 หมายถึง	 	 เงินที่ท่านสมาชิกได้รับจากสหกรณ์	 	 ตามส่วนที่สมาชิกได้ทำธุรกิจไว้กับสหกรณ์	 	 ในระหว่างปี		
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้		ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีใด		มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น	
	 การคิดเงินปันผล 
	 	 	 	 สูตรการคำนวณ					=					ทุนเรือนหุ้นสะสม	x	อัตราเงินปันผล	(%)	x	เดือน		
	 	 	 	 	 																																																																									๑๒	

	 เช่น		มีทุนเรือนหุ้น	 	๗๐,๐๐๐		บาท		คิดจาก		๗๐,๐๐๐	x	๕.๒๕%		จะได้	 	๓,๖๗๕.-	บาท		แต่เมื่อเริ่มเดือนมกราคม	
๒๕๕๔	สมมุติว่าหักค่าหุ้นเดือนละ		๑,๐๐๐		บาท		การคิดปันผล		จะคิดเงินค่าหุ้นสะสมแต่ละเดือน		จนครบ		๑๒		เดือน		ก็ต้อง
คิดไปทีละเดือน		จนกว่าจะสิ้นปีลองดูตัวอย่างการคิดด้านล่างนี้	
	

วันที่ เงินค่าหุ้น วิธีคำานวณปันผล  ๕.๒๕% เงินปันผล

๓๑	ธ.ค.	๒๕๕๓ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐	x	๕.๒๕%	x	๑๒	/	๑๒ ๓,๖๗๕.๐๐	

๓๑	ม.ค.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๑๑	/	๑๒ ๔๘.๑๓

๒๘	ก.พ.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๑๐	/	๑๒ ๔๓.๗๕

๓๑	มี.ค.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๙	/	๑๒ ๓๙.๓๘

๓๐	เม.ย.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๘	/	๑๒ ๓๕.๐๐

๓๑	พ.ค.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๗	/	๑๒ ๓๐.๖๓

๓๐	มิ.ย.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๖	/	๑๒ ๒๖.๒๕

๓๑	ก.ค.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๕	/	๑๒ ๒๑.๘๘

๓๑	ส.ค.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๔	/	๑๒ ๑๗.๕๐

๓๐	ก.ย.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๓	/	๑๒ ๑๓.๑๓

๓๑	ต.ค.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๒	/	๑๒ ๘.๗๕

๓๐	พ.ย.	๒๕๕๔ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐		x	๕.๒๕%	x	๑	/	๑๒ ๔.๓๘

รวม ๘๑,๐๐๐

รวม  ธันวาคม ๒๕๕๓  ถึง  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ได้เงินปันผล ๓,๙๖๓.๗๘
	

	 การคิดเงินเฉลี่ยคืน 
	 ให้คำนวณผลรวมของดอกเบี้ยที่สมาชิกชำระแต่ละเดือน		ตั้งแต่เดือน		ม.ค.	๒๕๕๔		ถึง		ธ.ค.	๒๕๕๔		แล้วคูณด้วยอัตรา
ร้อยละของเงินเฉลี่ยคืน		เช่น		ดอกเบี้ยที่สมาชิกชำระตั้งแต่ต้นปี		ถึง		๓๑	ธ.ค.	๒๕๕๔		=		๒,๕๐๐.-	บาท		สมมุติว่า		สหกรณ์
จ่ายเงินเฉลี่ยคืน		ร้อยละ	๑๓		ของดอกเบี้ยที่ชำระ	
	 	 	 	 เงินเฉลี่ยคืน	 =	 ดอกเบี้ยทั้งปี	x	อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	
	 	 	 	 	 	 =	 ๒,๕๐๐	x	๑๓%	
	 	 	 	 	 	 =	 ๓๒๕.-	บาท	
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	 พบกนัอกีเชน่เคยใน	สาร	สอ.ศธ.	ฉบบัที	่๓	ใกลเ้ขา้มาทกุทแีลว้นะครบั	

สำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...	 ยังไงก็ระวังและดูแลรักษาสุขภาพ

กันให้ดีๆ	 หากมีเวลาว่างสักหน่อยก็หาเวลาพักผ่อนให้มาก	 เพื่อทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา

จะได้มีรอยยิ้มที่สดใส	 สภาพอากาศภายในประเทศก็กำลังเย็นสบาย	 	 และด้วย

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป	 ประเทศไทยเองก็กำลังเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	(Asean	Economic	Community:	AEC)	 อาจทำให้สมาชิกบางท่านมี		

ค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น	 หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะใช้บริการด้าน

สินเชื่อ	ก็ขอให้นึกถึงสหกรณ์เป็นอันดับแรกก่อนนะครับ	

	 ขอแจ้งเรื่องดีๆ	ก่อน	เรื่องแรก :	สอ.ศธ.	ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนไม้ประดับพุทธ-

มณฑลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา	 ณ	 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	จังหวัดนครปฐม	 เมื่อวันที่	

๑๓	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 ได้มีคณะกรรมการดำเนินการ	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์บางส่วน	 เข้าร่วมปลูก

ต้นไม้จัดสวนด้วย	 ซึ่งมี	 อาจารย์อำมาตย์ คุณสวัสดิ์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสวนหย่อมเป็น					

ผู้ออกแบบภูมิทัศน์และควบคุมการดำเนินงานทั้งหมด	 อนึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เลือกประดับมีสีสัน

สวยงาม	 อีกทั้งเป็นไม้ที่ไม่ต้องแต่งกิ่งก้าน	 ปลูกง่าย	 ไม่ตายเร็ว	 สามารถเลี้ยงตัวเองได้	 และ

ช่วยซับมลพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้เป็นอย่างดี	ทำให้ผู้ผ่านไปมาสดชื่น	

	 เรื่องที่สอง :	 สอ.ศธ.	 เปิดเงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก	วงเงินกู้

ไม่เกิน	ร้อยละ	๙๐	ของเงินสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิก	ผ่อนชำระ	

๑๘๐	งวด	มีผู้ค้ำประกัน	๑	คน	และให้ค้ำประกันเงินกู้โครงการนี้ได้ไม่เกิน	๒	สัญญา	

ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์	 ไม่น้อยกว่า	 ๑	 ปี	 ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้ได้ตั้งแต่

วันน้ี	 ถึงวันท่ี	๓๐	สิงหาคม	๒๕๕๖	สำหรับโครงการต่อไปน่ันคือ	เงินกู้สามัญโครงการ		

แก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก	(โครงการ	 ๕)	วงเงินกู้สูงสุด	

๑๘๐,๐๐๐	 บาท	 ผ่อนชำระ	 ๑๘๐	 งวด	 โดยผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์							

ไม่น้อยกว่า	๑	ปี	และเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	สอ.ศธ.	ไมน่อ้ยกวา่	

๒	 เดือน	 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที	่www.moecoop.com	 และ						

ที่สำคัญการชำระเงินกู้เดี๋ยวนี้ก็ง่ายๆ	 ไม่ยุ่งยาก	 สมาชิกสามารถโอนชำระผ่านธนาคารกรุงไทย	

สาขากระทรวงศึกษาธิการ	ประเภทออมทรัพย์	ชื่อบัญชี	:	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด	

บัญชีเลขที่	 :	 ๐๕๙-๑-๒๖๑๙๕-๒	 	 เมื่อท่านทำรายการจากทางธนาคารเสร็จแล้ว	 	 กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินให้สหกรณ์ด้วย										

(หมายเลข	๐-๒๖๒๘-๗๕๐๔-๔)	

	 เรือ่งทีส่าม :	สหกรณ์ไดป้รบัปรงุการใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นระบบโทรศพัทต์อบรบัอตัโนมตั	ิ(Interactive	Voice	Response	

:	IVR)	เพือ่ใหส้มาชกิไดร้บัความสะดวกสบายในการรบัฟงัขอ้มลูทัว่ไปไดต้ลอด	๒๔	ชัว่โมง	ซึง่	สอ.ศธ.	หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่สมาชกิ		

จะได้รับประโยชน์จากการใช้งานระบบ	IVR	 นี้	 สมาชิกสามารถรับฟังข้อมูลตอบรับอัตโนมัติได้ที่เบอร์โทร.	 ๐-๒๖๒๘-๗๕๐๐-๓	

และ	๐-๒๒๘๒-๕๖๐๙	

	 "ใกลว้าระดถิขีึน้ปีใหม ่ ขออวยพรอวยชยัใหท้กุทา่นสขุสนัต ์ ใหท้กุข์โศกโรคภยัมลายพลนัสิง่ใดฝนัใหส้มดงัจนิตนา  

ใหม้แีตอ่ำนาจวาสนา ใหรุ้ง่โรจน์โชตชิว่งในดวงชะตา ใหม้ัง่คัง่ใหก้า้วหนา้ใหผ้าสกุ  (ทีส่ำคญั...เฮง.เฮง...เฮง...) ทกุทา่น!!!  

แล้วพบกันใหม่ในฉบับถัดไปครับ" 

	 	 	 	 	 	 	 	 ขอให้ทุกท่านโชคดี 

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน 




