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ชุดท่ี 59 ประจ�ำปี 2561 ฉบับประจ�ำเดือน ตุลำคม 2561
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
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ย้อนร�าลึกพระเมตตา ๒ กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ พ่อหลวง ร.๙ และเสด็จพ่อ ร.๕



สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร2

ย้อนร�ำลึกพระเมตตำ 2 กษัตริย์ที่ย่ิงใหญ่               

พ่อหลวง ร. 9 และเสด็จพ่อ ร.5

สวสัดคีรับ เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั 

ทีเ่คารพรักทกุท่าน พบกนัในฉบบัเดอืนตลุาคม 2561 เป็นเดอืน

แห่งความสูญเสียคร้ังย่ิงใหญ่ที่สุดของประเทศไทย วันที่ 23 

ตุลาคม เป็นวันส�าคัญของประเทศไทย คือเป็นวันคล้าย                  

วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5 หรือพระปิยมหาราช  กษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชน

ชาวไทย พระองค์ทรงวางรากฐานและน�าความเจริญมาสู่สยาม

ประเทศ เป็นแบบแผนแห่งการพัฒนาประเทศส่งต่อมาจนถึง

ทุกวันนี้ แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม และวันที่ 13 

ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักย่ิง          

อีกพระองค์หนึ่งคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  เสด็จสวรรคต  

น�ามาซึง่ความสูญเสียคร้ังใหญ่ของพสกนกิรชาวไทย ใต้ร่มพระบารมี

ตลอดการครองราชย์ของพระองค์มากกว่า 70 ปี พระองค์               

ไม่เพียงเป็นพระมหากษัตริย์ผู ้ทรงครองราชยาวนานที่สุด                

ในประวตัศิาสตร์ชาตไิทย แต่ยังเป็นพระมหากษัตริย์ผูท้รงครองราชย์

ยาวนานทีสุ่ดในโลก พระมหากษัตริย์ทัง้ 2 พระองค์  เป็นกษัตริย์

นักปกครองที่ยึดความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง โดย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัวทรงน�าการ

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่มาสู่ปวงชน โดยโปรดเกล้าฯ ให้มกีารเลิกทาส

และไพร่ในประเทศไทย ทั้งยังทรงอนุญาตให้ประชาชนนับถือ

ศาสนาได้ตามอิสระ ท�าให้ประเทศสยามได้รับการยอมรับ               

ในระดับสากล และเป็นการให้สิทธิตามที่ประชาชนพึงมีในการ

ด�าเนนิชีวิตโดยเสรี ขณะเดยีวกนัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรม

หาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการเมื่อคร้ัง              

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493                

ว่า “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหำชน

ชำวสยำม” และพระองค์ก็ทรงพระราชกรณียกิจนานัปการกว่า 

4,000 โครงการ  เพ่ือบ�าบดัทกุข์บ�ารุงสุขให้กบัพสกนกิรชาวไทย  

โดยเฉพาะเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน

ส่วนเร่ืองของสหกรณ์ฯ ก็เป็นที่ทราบกันว่าเดือนตุลาคม 

เป็นเดอืนสุดท้ายของปีงบประมาณตามระบบบญัชีของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด  ที่ได้ก�าหนดให้ปีบัญชีส้ินสุด             

ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี  และในปีนี้  พบว่าผลการด�าเนิน

งานของสหกรณ์ฯ ก็น่าจะมีก�าไรประมาณ  175  ล้านบาท               

ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่มากกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยัง             

ไม่ทราบได้ว่าจะเหลือเป็นก�าไรสุทธิจ�านวนเท่าไร เนื่องจาก             

ยังไม่ได้หกัค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญต่างๆ ได้แก่การตัง้ค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญจากปัญหาการด�าเนนิธุรกจิค้าสลากกนิแบ่งรัฐบาล  

ปีที ่7  ก�าหนดการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญไว้ร้อยละ  11  คดิเป็น

เงินประมาณ  49.8  ล้านบาทเศษ  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก

การด�าเงินไปฝากกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด  

และปัญหาหนี้สงสัยจะสูญจากการกู้เงินของสมาชิกบางส่วน   

ที่ไม่สามารถส่งใช้หนี้เงินกู้ได้ และเป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษา  

รวมทัง้หมดต้องตัง้เป็นค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญทกุรายการ  และ

เอาไปลบออกจากยอดเงินก�าไรที่ท�าได้ในปีนี้ ก็จะเหลือเป็น

ก�าไรสุทธิที่สามารถน�าไปค�านวณเป็นเงินปันผลและเงินเฉล่ีย

คืนให้แก่สมาชิกต่อไป คณะกรรมด�าเนินการทุกคนก็อยากให้

สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคนืมากขึน้ๆทกุปี  กจ็ะดใีจ

มากครับ    

     สวัสดี

บทบรรณาธิการ
นายวิทยา ถาวรกันต์

081-725-9659

ถาม4

ตอบ

8. เป็นสมาชิก  17 ปีขึ้นไป - 19 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 

110,000 บาท

9. เป็นสมาชิก  19 ปีขึ้นไป - 21 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 

120,000 บาท

10. เป็นสมาชิก  21 ปีขึ้นไป - 23 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 

130,000 บาท

11. เป็นสมาชิก  23 ปีขึ้นไป - 25 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 

140,000 บาท

12. เป็นสมาชิก 25  ปีขึน้ไป ได้รับเงินสงเคราะห์ 150,000 บาท

สวัสดีครับ ผมอายุ 62 ปีนี้ มีสิทธิ์จะกู้อะไรได้บ้างหรือไม่จาก

สหกรณ์ฯ?

สวัสดีค่ะ  ในกรณีที่ท่านสมาชิกมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เกษียณ

อายุแล้ว)  ท่านสามารถย่ืนกูไ้ด้ทกุประเภท แต่การกู้ต้องเป็นไปตาม

เกณฑ์การกูแ้ต่ละประเภท และจะต้องมวีงเงินคงเหลือหลังจากกูไ้ป

แล้วไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ค่ะ
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สวัสดีครับสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด                 

ที่เคำรพรักทุกท่ำน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ฯ ได้จัดงานเกษียณให้กับ

ข้าราชการ และผู้ที่ออกจากงานประจ�าโดยเหตุอันควร ทีโ่รงเรียน

เตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ นนทบรีุ มีกจิกรรมดีๆ หลายอย่าง เช่นการ

บรรยายของ พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตัง้คณา วทิยากรช่ือดงั                  

มาให้ข้อคดิส�าหรับการเกษียณอย่างเกษม การแสดงชุดเหรียญทอง                     

งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนโรงเรียนไทรน้อย โดยการควบคมุของ                    

ผู้อ�านวยการรังสิมันต์ ยาละ และวงดนตรีลูกทุ ่งเหรียญทอง                     

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยสหกรณ์ฯ  

ได้จัดให้กับผูเ้กษียณปีนีเ้ป็นพิเศษ และได้มอบเช็คของขวญัให้กบั

สมาชิกทุกท่านตามจ�านวนอายุการเป็นสมาชิกของผู ้เกษียณ  

สังเกตดูสมาชิกทุกท่านยิ้มอย่างมีความสุขทุกคนครับ

 เราพยายามจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกให้มากข้ึนเพราะ

ก�าไรเราเพ่ิมขึน้ทกุปี แต่ไม่สามารถน�ามาจ่ายเป็นเงินปันผลได้ตาม

หลักการบัญชีของรัฐ สวัสดิการที่เพ่ิมขึ้นให้ในปีบญัชีทีแ่ล้วมา และ

จะน�ามาใช้ในปีต่อๆไป เช่น เงินวันเกิดเพิม่จำกเดิม 500 บำท เป็น 700 

บำท โดยจ่ำยให้เป็นเงินค่ำหุน้ เบีย้เลีย้งวันเลอืกต้ังจำกเดิม 1,000 บำท 

เพิม่เป็น 1,200 บำท เริ่มในปีบัญชีนี้เป็นต้นไป และก�าลังพิจารณา

ว่าจะเพิ่มสวัสดิการอะไรให้กับสมาชิกได้อีก ในปีนี้คาดว่าจะประชุม

เลือกต้ังกรรมการได้เร็วกว่าทกุปีทีผ่่านมา เพราะผูต้รวจบญัชีได้เร่ิม

เข้ามาดูรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลบ้างแล้ว เราพยายามให้

ท�าให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์ฯเรา  เช่น การปรับหลักเกณฑ์             

การกูใ้หม่ไม่ให้เกดิหนี ้NPL เป็นตามทีก่รมส่งเสริมสหกรณ์ก�าหนด 

เช่น สมำชกิทีป่ระสงค์จะขอกู้เงินใหม่ต้องช�ำระมำแล้ว 12 งวดข้ึนไป 

ผูท้ีม่อีำย ุ55 ปี ลดวงเงนิกูล้งเพื่อกำรเกษียณอย่ำงเกษม ไม่ท�ำให้

เกิดหน้ีสูญ ส�ำหรับกำรกู้เงินของสมำชิกที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร

สหกรณ์ต้องลดวงเงินกู้ลง ให้กู้ได้ไม่เกิน 2 สญัญำ ตำมหลกัเกณฑ์

ของสหกรณ์ฯ เพือ่ป้องกันเลอืดให้หยุดไหลออก จึงกราบเรียนสมาชิก

ทุกท่านโปรดเข้าใจพวกเราที่เป็นคณะกรรมการ เพราะพวกเราต้อง

พยายามท�าให้สหกรณ์ฯเกดิความเช่ือม่ันกบัสมาชิกทกุคน ไม่ให้เกดิ

หนีสู้ญในอนาคตเหมอืนเช่นหลายปีทีผ่่านมา และมาเกดิหนีเ้สียขึน้

ในปัจจุบันเป็นจ�านวนมาก ผู้กู้และผู้ค�้าประกันต้องรับผิดชอบร่วม

กันในการช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ทุกคนต้องท�าตามกฎหมาย                

จึงขอให้พวกเราช่วยกันในการท�าให้สมาชิกที่กู ้เงินไปน�าเงินมา              

ช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ โดยเฉพาะผู้ค�้าประกันทุกท่านทีใ่ห้การค�า้

ประกนัผูกู้ไ้ป ถอืเป็นภาระของท่านทีจ่ะประสานงานให้ผูกู้ม้าช�าระหนี้

ตามปกติ ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านครับ

ส�าหรับการจัดท�างบประมาณในปีบัญชีต่อไป สหกรณ์ฯ            

จะพยำยำมให้เกิดกำรประหยัดเหมอืน 3 ปีทีผ่่ำนมำ สหกรณ์ฯประหยัด

งบประมำณเหมอืนเดิมคงต้ังไม่เกิน 65-68 ล้ำนบำท เพรำะสหกรณ์ฯ

ต้องเพิ่มสวัสดิกำรให้กับสมำชิกเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินยอดต�่ำสุดของ

กรรมกำรชดุทีผ่่ำนมำหลำยปีแล้ว ต้ังไว้ต�ำ่สดุ  80  ล้ำนบำท และ

เวลำที่สหกรณ์ฯต้องต้ังค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสลำกกินแบ่ง

รัฐบำลจะเหลอือกี 2 ปี  รวมทัง้ปีน้ีด้วย หวังว่ำพวกเรำคงจะฟันฝ่ำ

อุปสรรคต่ำงๆของสหกรณ์ฯไปด้วยกันให้ได้ เพื่อศักด์ิศรีของครู

นนทบุรีทุกคน ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนล่วงหน้ำนะครับ

ขออัญเชิญคุณพระศรีที่เรืองฤทธิ์

เนรมิตพรชัยให้รักษำ

อัญเชิญองค์เผ่ำพงศ์วงศ์อินทรำ

น้อมพรมำแด่ครูผู้...เกษียณเทอญ
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สวัสดีครับสมำชกิทกุท่ำน เดือนตุลำคมน้ีนับเป็นเดือนสดุท้ำยของ

ปีทำงบัญชีของสหกรณ์ฯ ซึ่งจำกผลประกอบกำรในรอบ 11  เดือน          

ที่ผ่ำนมำ ก็อยู่ในจุดที่มีก�ำไรมำกกว่ำปีที่แล้ว ซึ่งขณะน้ีผู้ตรวจสอบ

รับรองงบดุลก�ำลังด�ำเนินกำรเข้ำตรวจบัญชีประจ�ำปี ซ่ึงในปีน้ีเป้ำ

หมำยที่วำงไว้จะให้ท�ำกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีให้ได้ก่อนปีใหม่  

เพือ่พวกเรำจะได้รับเงินปันผล และพำครอบครัวไปท่องเทีย่วในช่วงปี

ใหม่กันครับ

 พอเข้าเดือนตุลาคม ก็จะมีสมาชิกเราบางส่วนที่เกษียณอายุ

ราชการ และงานประจ�า ซึง่ในปีนีม้สีมาชิกเราเกษียณอายุจ�านวน 221 คน 

และสหกรณ์ฯได้จัดงานให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 

ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรุ ีได้ใช้

งบประมาณไปกว่า 2 ล้านบาท เพ่ือจัดเป็นสวัสดิการส�าหรับสมาชิก              

ผูเ้กษียณครับ และเม่ือย่างเข้าสู่วัยเกษียณ จะท�าอย่างไรให้  “ชวิีตแสน

มค่ีำ หลงัเกษยีณ” 1 ตลุำคมของทุกปี จะเป็นวันที่ชีวิตแตกต่ำงจำก

เดิมตลอดไปของข้ำรำชกำรทีเ่กษยีณอำยุ บางท่านอาจรู้สึกปลอดโปร่ง 

เบาตวั ปราศจากความกังวลเหมือนกบัหลุดพ้นจากพันธนาการทัง้ปวง 

ไม่มีอะไรที่จะต้องเร่งรีบและไม่รู้จะเครียดอะไรอีกต่อไป จึงสามารถ

สัมผัสกับความรู้สึก “สบำยๆ” และ “เรื่อยๆ”  อย่างแท้จริง

 หลังเกษียณแล้ว เราต่างเป็นอสิระทีจ่ะไปไหนมาไหนกไ็ด้  อยาก

ท�าหรือไม่ท�าอะไรก็ได้ จึงสามารถสัมผัสจับต้องกับ “ควำมเป็นอิสระ” 

และ “ควำมเป็นตัวของตัวเอง” ได้อย่างแท้จริง

ว่าไปแล้ว ชีวิตราชการและพนักงาน “ท�ำงำนกินเงินเดือน”              

ต่างจากชีวิตของ “ผู้ประกอบกำร”  หรือ “เจ้ำของกิจกำร” อย่างมาก 

เนือ่งจากผูป้ระกอบการหรือเจ้าของกจิการไม่มวีนัเกษียณอาย ุความเป็น

เถ้าแก่สามารถบริหารงานหรือท�างานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตได้ 

เพราะไม่มีกฎหมายให้เกษียณต้องเลิกท�างานตอนอายุ  60 ปี และที่

ส�าคญักค็อืราคาค่างวดของ “ประสบกำรณ์” ของแต่ละคน ย่ิงอายุมากย่ิง

มีประสบการณ์ย่ิงเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกจิการธุรกจิอตุสาหกรรม 

ประสบการณ์จึงเป็นเหมือน “ทุน” หรือ “สินทรัพย์” ที่ภาคเอกชน

ต้องการเพื่อต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กิจการ

ในขณะที ่“ประสบกำรณ์ท�ำงำนกว่ำ 30 ปี” (หลังจบการศกึษา)               

ของชีวติข้าราชการหรือพนกังานลูกจ้างกนิเงินเดอืนประจ�า อาจจะดไูม่มี

ค่าไม่มคีวามหมายเพราะไม่มปีระโยชน์ เนือ่งจากท�างานต่อไปไม่ได้แล้ว

 ยิ่งเป็นข้าราชการก็มักถูกตอกย�้าให้ “ถอดหัวโขน” ในท�านอง

ที่ว่า “เป็นรำมลักษณ์ยักษ์ลิงแน่จริงหรือ แท้ก็คือหัวโขนเขำโยนใส่ 

พอจบบทหมดเรื่องถอดเครื่องไป เดินเช่นไรก็เป็นเหมือนเช่นเดิม”

เร่ืองต้องถอด  “หวัโขน” หรือปล่อยวาง  “ต�ำแหน่งหน้ำที”่  เพ่ือ

คนืสู่สามญั จึงเป็นเร่ืองทีต้่องยอมรับ เพราะนอกจากจะถกูต้องตาม

ความเป็นจริงแล้ว ยังจะท�าให้ผู้เกษียณครองตนได้อย่างเหมาะสมใน

สังคมอกีด้วย เพ่ือจะได้ใช้ชีวติอย่างประชาชนคนปกตธิรรมดาได้ต่อไป

หลังเกษียณแล้ว ขอให้อยู่กบับ้านอยูก่บัครอบครัวให้เตม็ที ่พักผ่อนให้พอ 

ท่องเท่ียวหาความสุขให้พอ เอกเขนกให้พอ อยากท�าอะไรกท็�า ไม่อยากท�า

กไ็ม่ต้องท�า ใช้ชีวติทีอ่ยากใช้ (เพราะท�าไม่ได้ตอนท�างาน) จะใช้เวลาสัก 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี หรือกี่ปีก็ได้ตามต้องการ 

แต่ในที่สุดเราก็ต้อง “คืนสู่สำมัญ”  อีกครั้ง เพราะเรายังต้องมี

รายได้เพ่ือใช้จ่ายและเล้ียงดคูรอบครัว เราจึงต้องใช้  “ประสบกำรณ์” 

เพื่อชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีค่ามีศักดิ์ศรีต่อไป

ส่ิงที่อยากจะแนะน�าในวันนี้ก็คือ เราไม่ต้องท�างานมากมาย              

หลังเกษียณ แต่ควรท�างานหรือกิจกรรมทีม่คีวามหมาย และมีโอกาส 

ยืดเส้นยืดสาย และได้ใช้สมองเพียงพอที่จะท�าให้หัวใจเรายังอิ่มเอิบ

พองโต เพราะเห็นถึง “คุณค่ำของตนเอง” ในขณะที่มีเวลาพักผ่อน 

และใช้ชีวิตตามที่ต้องการอย่างเหมาะสมด้วย

เพราะความเป็นจริงก็คืออายุ 60 ปีในปัจจุบันนี้ เรายังคง                 

แขง็แรงและกระฉบักระเฉง เรายงัสามารถท�างานและท�ากจิกรรมต่างๆ 

ได้อกีมากมายการให้อยู่กับบ้านเพียงล�าพัง (ลูกไปท�างาน หลานไปเรียน) 

จึงเป็นการ “เสียของ”  อย่างยิ่ง

หลังเกษียณแล้ว เรายังจะต้องมสัีงคม มเีพ่ือน มกีารสังสรรค์            

มกิีจกรรม มีงานท�า เช่นเดยีวกับมกีารพักผ่อนท่องเทีย่ว และออกก�าลังกาย

อย่างสมวัย และสมดุลลงตัวให้มากที่สุด

วนัเวลายังมค่ีาและมีความหมายอกียาวไกลต่อชีวติของพวกเรา

หลังเกษียณ เพราะอายุ  60 ปีในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นและพื้นฐาน          

ที่ส�าคัญของการใช้ชีวิตอย่างเต็มร้อยเมื่ออายุ 70 ปี 80 ปี และ            

ต่อๆ ไปอีกนานในอนาคต แล้วพบกันใหม่ครับ

คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม  2561  มีมติให้ชะลอการจ�าหน่าย และ มอบ

ฝ่ายอ�านวยการ ฯ ประสานกบัฝ่ายกฎหมายท�ายกเลิกการประกาศขาย โดยมอบ 

นายวิทยา  น้อยประเทศ  ก�ากับดูแลตรวจสอบการยกเลิกประกาศ

 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรฯ มีมติมอบให้ นายวันชัย  ศรีเพ็ง ประสาน

งานเชิญตัวแทน อบต.ไทรใหญ่  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ รายงานการประชุม

สัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์และประใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2561 ข้อ 4.5 เรื่อง

การถอนฟ้อง อบต.ไทรใหญ่ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ฯ รับทราบ ตามทีฝ่่ายกฎหมายรายงาน 

ตามมติทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั ประจ�าปี 2561 เม่ือวนัที ่25 – 26 สิงหาคม 2561 

ณ โรงแรมลองบีช อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี มีมติให้สหกรณ์ด�าเนิน                           

การถอนฟ้องคดีที่ พิพาทกับองค์การบริหารส่วนต�าบลไทรใหญ่และให ้                                                     

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ไปด�าเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนด                                                               

อ่านต่อหน้า 6



สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 5

รายงาน
   จากห้องประชุม

ดร.ฉตัรชยั ธรรมครบรุี

0894615373

เรียน เพื่อนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด               

ที่เคำรพรักทุกท่ำนครับ 

คอลัมน์รายงานจากห้องประชุมฉบับประจ�าเดือนตุลาคม 2561 

ผมขอสรุปประเด็นส�าคัญมารายงานจากที่ประชุมของคณะกรรมการ

ด�าเนินการชุดที่ 59  ในการประชุมคร้ังที่ 16 /2561 วันพุธที่ 26 

กันยายน พ.ศ. 2561 ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบพอสังเขปดังนี้ครับ

เร่ืองที่ 1 รำยงำนเก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรที่ ดินแปลงต่ำง ๆ                

ซึ่งเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด

   1.1  เรื่อง รำยงำนเกี่ยวกับกำรจ�ำหน่ำยที่ดินสหกรณ์ ฯ กับ 

บริษัท เจ็นวำย  พร็อพเพอร์ตี้  จ�ำกัด 

ข้อมูลน�ำเสนอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด ชุดที่ 59  ประจ�าปี  2561 ครั้ง

ที่ 14 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรม

การฯ  มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการโอนกรรมสิทธิ์โดย ไม่เกินวันที่ 

30 พฤศจิกายน  2561 เงินวางมัดจ�า 5  ล้านบาท ไม่เกนิ วนัที ่15 

สิงหาคม 2561 อตัราดอกเบีย้ 3.15 ต่อปีของเงินที่ค้างอยู่ และช�าระ

ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกวันสิ้นเดือน 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์           

ครูนนทบุรี  จ�ำกัด ชุดที่ 59  ประจ�ำปี  2561 ครั้งที่ 15 วันจันทร์ที่ 

27 สงิหำคม 2561 มมีติให้บริษทั เจน็ วำย พร็อพเพอร์ต้ี จ�ำกัด               

น�ำเงินค่ำทีดิ่นเพิม่ตำมสญัญำจะซือ้จะขำย จ�ำนวน 5,000,000 บำท             

(ห้ำล้ำนบำท) โดยช�ำระภำยในวันที่ 14  กันยำยน 2561 

หากบริษัท เจ็น วาย  พร็อพเพอร์ตี ้ จ�ากดั  ยังไม่ด�าเนนิการตาม

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ชุดที ่ 59 ประจ�าปี 2561            

ให้บอกเลิกสัญญาจะซือ้จะขาย ฉบบั ลงวนัที ่24  ตลุาคม 2561 พร้อม

ริบเงินมัดจ�า     

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 บริษัท เจ็น วาย  พร็อพ

เพอร์ตี้  จ�ากัด  ช�าระโดยเช็คสั่งจ่ายธนาคารกรุงศรี ฯ 

  ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 เป็นเงิน 5,000,000 บาท 

(เงินมดัจ�าล่วงหน้า) โดยเช็คสามารถขึน้เงินได้และสอ.ครูนนทบรีุ จ�ากดั              

ได้ออกใบส�าคัญใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 190911 ลงวันที่ 17 กันยายน 

พ.ศ.2561  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ฯ รับทราบ,และมอบฝ่าย

จัดการ ฯ ติดตามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็คที่ไม่สามารถขึ้น

เงินได้ในคร้ังแรก โดยให้ท�าเป็นหนังสือแจ้งไปยัง บริษัท เจ็น วาย  

พร็อพเพอร์ตี้  จ�ากัด  

1.2 เร่ือง รายงานการประกาศจ�าหน่ายทีด่นิ จังหวดัน่าน ต�าบลเปือ 

ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ข้อมลูน�ำเสนอ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั ชุดท่ี 59 ประจ�าปี  2561 คร้ังที ่ 15                

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม  2561 มีมติให้ฝ่ายกฎหมายด�าเนินการ                

จัดท�าการประกาศจ�าหน่ายที่ดิน ครั้งที่ 6 

ฝ่ำยกฎหมำยได้ด�ำเนินกำร จัดท�าประกาศ ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 7 

กันยายน พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดที่ประชุม ฯ ก�าหนดการจ�าหน่าย

ที่ดิน ต้องไม่ต�่ากว่า  86  ล้านบาท  และ เพิม่เตมิเกีย่วการจ�าหน่าย

ส�าเนาโฉนดทัง้ 72 แปลง  ชุดละ 500.-บาท  

ข้อมลูเพิม่เติม จากการเดนิทางไปดทูีด่นิและปิดป้ายประกาศขาย  

ในเดอืนสิงหาคมทีผ่่านมา ได้รับรายงานจากชาวบ้านในพ้ืนทีใ่กล้เคยีงว่า

ได้มีการปลดป้ายออก 

คณะกรรมกำร ฯ (นายวิวัฒน์  กองแกน) – จากการสอบถาม

ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง  นายประเสริฐ  ฯ ผู้ที่สหกรณ์ ฯได้มอบให้

ดแูลพ้ืนทีน่ัน้ กใ็ห้ผูอ้ืน่เข้ามาหาประโยชน์ในพ้ืนที ่และจ้างชาวบ้านจากที่

อื่นไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่นั้น 

ประธำน ฯ – (นายชูชาติ กาญจนธนชัย)  - ได้แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบเกี่ยวกับจะเดินทางไปขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการใน

พ้ืนทีเ่พ่ือประชาสัมพันธ์การประกาศขาย และตดิป้ายประกาศขาย เช่น 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ฯลฯ 

คณะกรรมกำร ฯ (นายฉนัทชิย์ ศรีทอง ) – ในลักษณะแบบนี้          

การประกาศขายยังขายไม่ได้ เราก็มีวิธีด�าเนินการอย่างอื่นเป็นแผน

ส�ารอง เพื่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ ฯ ข้อเสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับ

การให้เช่าพ้ืนที่ในการท�าเกษตรกรรม โดยต้องประสานกับผู้มีอิทธิพล

ในพื้นที่ 

นิติกรสหกรณ์ ฯ (นายไพบูลย์  ปิ ่นมังกร) – ในกรณีที่              

คณะกรรมการจะให้เช่านั้น ขอให้ค�านึงถึงสัญญาจ้างคนดูแลของเรา

และพ.ร.บ.ค่าเช่า ท�าการเกษตรกรรมด้วยเพราะเดี่ยวจะเกิดปัญหาได้

เมื่อ มีผู้ต้องการจะซื้อและสัญญาเช่ายังไม่ครบระยะเวลา

เลขำ ฯ (นายรังสิมันต์  ยาละ) - มอบให้นติกิร (นายไพบลูย์  ป่ินมังกร) 

ศึกษาเกี่ยวกับ เร่ือง พ.ร.บ.ค่าเช่า ฯ และการและสอ. ครูนนทบรีุ ฯ 

สามารถด�าเนนิการได้หรือไม่ และถ้าสามารถด�าเนนิการได้ ต้องท�าสัญญา

ในการให้เช่าอย่างไร

คณะกรรมกำร ฯ (นายดนตรี  จิตตะวิกุล) – ในการเดินทางไป

คร้ังนี้ จะเดินทางไปเพ่ืออะไร จะด�าเนินการอย่างไร ควรจะแจ้งในที่

ประชุมเพื่อขอเป็นมติให้ชัดเจน

ประธำน ฯ (นายชูชาต ิ  กาญจนธนชัย) – ในการเดินทางไปคร้ังนี้ 

จะไปเพ่ือขอความอนเุคราะห์และความร่วมมอืจากผูใ้หญ่ในพ้ืนที ่อบต.

พระธาตุ ,หอการค้าจังหวัด เพ่ือการประชาสัมพันธ์การจ�าหน่ายที่ดิน 

และ หารือกับผูด้แูลเกีย่วกับผลประโยชน์ของสหกรณ์ ฯ ในส่วนการเข้า

มาท�าประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ ฯ

ประธำนผู้ตรวจสอบกิจกำร (นายเอนก ล่วงลือ)  - เห็นด้วยกับ

แนวความคิดของคณะกรรมการ ฯ  ในการที่จะหาประโยชน์ในที่ดินซึ่ง

เป็นกรรมสิทธ์ิของเรา ดกีว่าการปล่อยให้รกร้างหรือการให้คนอืน่มาท�า

ประโยชน์ในที่ดินเรา  โดยขอให้ทุกท่านศึกษาและช่วยกันวิเคราะห์               

หาแนวทางในการด�าเนินการที่ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ,พรบ. 

,ระเบียบต่างๆ ที่ถูกต้อง

      ที่ประชุมคณะกรรมกำร ฯ  รับทราบ ตามข้อเสนอแนะและ

จะน�าเร่ืองนีไ้ปหารือ โดยมผีูร่้วมเดนิทางไป ทัง้หมด 6ท่าน 1.นายชูชาติ    

กาญจนธนะชัย 2.นายปัญญา  เนื่องฤทธ์ิ  3.นายรังสิมันต์  ยาละ  

4.นายวิทยา  น้อยประเทศ 5.นายบงัเอญิ  อิม่จิตร  6.นายววิฒัน์ กองแกน 

1.3 เร่ือง รำยงำนกำรประกำศจ�ำหน่ำยที่ดินหน้ำวัดสโมสร 

แปลงทีดิ่น ต�ำบลไทรใหญ่ อ�ำเภอบำงบวัทอง (ไทรน้อย) จงัหวัดนนทบรีุ

ข้อมลูน�ำเสนอ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ชุดที่  59 ประจ�าปี  2561 ครั้งที่ 15            

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม  2561  มีมติให้ชะลอการจ�าหน่าย และ มอบ

ฝ่ายอ�านวยการ ฯ ประสานกบัฝ่ายกฎหมายท�ายกเลิกการประกาศขาย 

โดยมอบ นายวิทยา  น้อยประเทศ  ก�ากับดูแลตรวจสอบการยกเลิก

ประกาศ

 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรฯ มีมติมอบให้ นายวันชัย  ศรีเพ็ง 

ประสานงานเชิญตัวแทน อบต.ไทรใหญ่  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ 

อ่านต่อหน้า 4



สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร6

ต่อจากหน้า 4

หลักธรรม ข้อคิดที่ได้จำกกำรเย็บผ้ำ 

 วันเวลำเวียนหมุนเปลี่ยนไปปีเก่ำใกล้หมดไปแล้ว เก่ำไป

ใหม่มำแทนทีส่มำชกิก�ำลงัท�ำอะไรกัน อยู่ให้ค�ำนึงถึงวันเวลำทีผ่่ำน

ไปมหีลำยสิง่ไม่กลบัคนืได้ เช่น เวลา โอกาส ค�าพูด และลูกธน ูชีวติ

คนเราก็เหมอืนกนัวนันีเ้ตรียมกายเตรียมใจพร้อมแล้วหรือไม่ส�าหรับ

ส่ิงต่าง ๆ  ทีจ่ะเปล่ียนไปในชีวิต ในโอกาสนีข้ออ้างองิมุม “คลำยใจ” 

ของท่านว.วชิรเมธี ในวารสารแพรว เพ่ือเตือนจิตสะกิดใจพวกเรา        

ทั้งหลายไม่หลงลืมประมาทในชีวิต  

 เคยได้มกีารเปรียบเทยีบว่าชีวติเราไม่ต่างอะไรกบัเส้นด้ายที่ถูก

ดึงออกจากหลอดด้าย เห็นด้วยหรือไม่ ที่ใช้เวลาในชีวิตนั้นเปรียบ

ได้กับการดึงเส้นด้ายออกจากหลอดนั้น บ่อยคร้ังที่เราเผลอนึกว่า

เส้นด้ายยังเหลืออกีมาก คงใช้เย็บผ้าได้อกีหลายคร้ัง แต่พอดงึด้าย

ไปเย็บเร่ือย ๆ  ไม่เท่าไรกลับพบว่าด้ายหมดหลอดเสียแล้ว และเมือ่

ด้ายหมดไปแล้ว เราจึงพบว่าความจริงที่ตาเราเห็นเส้นด้ายที่คง

เหลือมากนั้น แท้จริงไม่ใช่เลย เส้นด้ายมีนิดเดียว แต่หลอดด้าย

อันใหญ่นั้นต่างหาก ที่ลวงตาเรา ให้คิดไปว่ายังมีเส้นด้ายเหลืออีก

มากมาย 

 แกนของหลอดด้ายอันใหญ่ นั่นแหละ ที่เป็นมายาจูงใจให้

เราประมาท คิดไปเองว่าเส้นด้ายมีมาก ทั้ง ๆ  ที่จริงมีเส้นด้ายให้ดึง

ไปใช้ได้เพียงนิดเดียว ใช่หรือไม่ว่าการใช้ชีวิตคนเราไม่ต่างอะไรกับ

เส้นด้ายที่ถูกดึงออกจากหลอดด้ายนั้น หากสมาชกิมสีต ิตระหนกัรู้

ได้ว่าเวลาในการใช้ชีวตินัน้ เป็นดงัการดึงเส้นด้ายออก และยังคง

เหลืออยู่มากหรือน้อยต่างกัน แต่คนเรามักจะคาดคิดไปเองว่าเส้น

ด้ายแห่งเวลาชีวติของตนเองยังคงเหลืออยู่มากมาย เพราะขาดสติ

คิดกันไปเอง นีแ่หละ จึงมคี�าว่า “สำยเกินไป” ทีท่�าให้เราเสียใจ 

เสยีดายขึน้กับเรื่องราวหลาย ๆ ครั้งของชีวิต 

 ผู้เขียนเคยเสียคุณแม่บังเกิดเกล้ามาแล้ว ดีแต่ว่าผู้เขียน          

มีความรู้สึกก่อนได้เตรียมใจรับว่าการสูญเสียต้องเกิดขึ้นแน่ในวัน

เร็วช้านีแ้น่นอน จึงมเีวลาได้ท�าส่ิงทีด่ ีๆ  กบัแม่อย่างเตม็ความสามารถ 

วนัหนึง่เมือ่คณุแม่จากไป วันนัน้เรายงัมีค�าปลอบใจย้ิมให้ชีวติว่าลูก

ของแม่คนนี้ได้ท�าหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว 

แต่คนเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิต ไม่ง่ายทีใ่ครจะรู้ได้ล่วงหน้า ว่าคนทีเ่รารัก

ทีสุ่ด จะยังคงเหลือเวลาอยู่กบัเราในโลกนีอ้กีกีปี่ ทางทีด่ทีีสุ่ด เราไม่ควร

รอวนัเวลา แต่ควรรีบท�าความดกีนั ท�ากบัคนทีเ่รารักทีสุ่ดนัน้ อย่างถงึที่

สุดเท่าทีจ่ะสามารถท�าได้ โดยคดิเสมอว่า วันนี ้คอืวันสุดท้ายของชีวติเรา 

 เมือ่ได้คิดอย่ำงน้ีแล้ว เรำจะรูส้กึทีดี่กับคนทีเ่รำรัก ทีผู่กพนั 

ไม่ต่ำงอะไรกับคนที่จะร�่ำลำจำกกันดั่งไปไกล ไปไกลนำนแสนนำน 

เมือ่ได้สตคิดิได้ย้อนกลับไป หากเรายังมีความประมาทว่า ยังคง

มเีวลาในชีวติอกีเยอะแยะนัน้ ตอนนีจ้ะท�าอะไร ๆ  ทีอ่ยากท�าไปก่อน 

เวลาส�าหรับ พ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูก หลาน ค่อยว่ากันทีหลัง รู้ไหม 

คนทีค่ดิอย่างนีล้้วนแต่ต้องมาเสียใจภายหลัง ด้วยความรู้สึกคดิผดิไป 

ไม่น่าท�า ถ้าย้อนคืนเวลาได้จะไม่คิดท�าแน่ จะคิดจะท�าแต่ส่ิงดี ๆ 

แน่นอน 

อย่างไรกต็ามเท่าทีเ่ท่าทีข้่าพเจ้าเขยีนเร่ืองราวมานี ้ต้องการเน้น

ความกตญัญู เคารพรักต่อกันเป็นปิยะมติรต่อกัน ในมนุษย์เรานั้น 

“ไม่มีใครได้ทุกอย่ำงดังใจหวัง และไม่มีใครสมหวังทุกอย่ำงไป”

ต่อไปนีเ้ราควรหนักลับไปมองคนรอบ ๆ ข้าง เราว่ายังเหลือใครอกี 

ที่เป็นคนส�าคัญในชีวิต ที่ยังรัก และเคารพ และหวงแหนในดวงใจ 

ใครบ้างทีเ่ราต้องมีปฏสัิมพันธ์อย่างใกล้ชิด และต้องดแูลเขาให้ดทีีสุ่ด 

แต่ถ้าเวลาในอดตีของเรามีข้อผดิพลาดมาแล้ว ขอให้เราปล่อยวาง

จากอดีตนั้นไป และทิ้งอดีตความทุกข์นั้นไป หันมาใช้เวลาปัจจุบัน

ดูแลกันให้ดีที่สุด อย่าพะวงกับความรู้สึกนั้น อย่าไปเสียเวลาเลย            

เราเร่ิมใช้เวลาทียั่งคงเหลือมาสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ทีด่ต่ีอกนั

ดีกว่าครับ

กลับไปดูแลปัจจุบันให้ดีที่สุด แม้คุณจะสูญเสียใครบ้ำง                

แต่ท�ำดีที่สุดแล้ว เรำจะได้ไม่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิต

นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-7782596

แวดวงสินเชื่อ

เลขที่ 5120, 6574 เลขทีด่นิ 79, 80 หน้าส�ารวจ 16, 559 ต�าบลไทรใหญ่                    

อ�าเภอบางบวัทอง (ไทรน้อย) จังหวดันนทบรีุ ให้ถกูต้องและเป็นไปตามกฎหมาย 

เพื่อจะได้ทราบถึงเนื้อที่ดิน ที่แท้จริงของที่ดินทั้งสองแปลง 

เรื่องที่ 2  รำยงำนทำงสถำนะทำงกำรเงินเดือนสิงหำคม  2561

-  ปัจจุบนัสหกรณ์มสีมาชิกสามญั จ�านวน 10,989 คน ลดลงจากเดอืนก่อน 

19 คน และสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,305 คน ลดลงจากเดือนก่อน 2  คน รวม

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,294 คน

-  ด้านทนุด�าเนนิงาน มี 8,275.95 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากเดอืนก่อน 26.24 

ล้านบาท เป็นผลมาจาก

1.  เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น  44.42  ล้านบาท

2.  เงินกู้ยืม (ลดลง)  30.09 ล้านบาท

3.  ทุนเรือนหุ้น (ลดลง) 2.52 ล้านบาท 

4.  หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น  0.79 ล้านบาท

- ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

1. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 136.83 ล้านบาท ลดลงจาก

เดือนก่อน  0.87 ล้านบาท

2.  เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง) 0.80 ล้านบาท

3.  เงินให้สมาชิกกู้ (เพิ่มขึ้น) 50.00 ล้านบาท

4.  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (ลดลง) 31.78 ล้านบาท

4.  สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น)  7.95 ล้านบาท

***เป็นผลท�ำให้มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน  151.30 ล้ำนบำท ลดลงจำก           

เดือนก่อน 13.64  ล้ำนบำท***

เร่ืองที่ 3 เร่ือง หน้ี NPL ของสมำชิกสหกรณ์ ต้ังแต่ พฤศจิกำยน 2560              

–  สิงหำคม 2561  

ตามที่คณะกรรมการติดตามหนี้สินติดตามถือว่ามีประสิทธิภาพ สามารถ

ติดตามได้ถึง 65,048,051.23.-บาท และขอได้โปรดติดตามอย่างต่อเนื่อง             

และเพ่ิมความเข็มข้นขึ้น ก็จะได้ผลตอบกลับมาเพ่ิมขึ้น และขอเป็นก�าลังใจ                   

ให้คณะกรรมการทกุท่านในการด�าเนนิการในเร่ืองนี ้พบกันใหม่ฉบบัหน้า สวสัดคีรับ
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวัสดีครับ ท่ำนสมำชิกที่เคำรพทุกท่ำน

ฉบับนี้ผมขอรายงานข้อมูลตัดจ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชี

ลูกหนี้ และต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบ

ของนำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรจัดจ�ำหน่ำยหน้ีสูญ             

จำกบัญชีหนี้ กำรจัดชั้นคุณภำพลูกหนี้เงินกู ้ มีดังนี้

กำรจัดชั้นคุณภำพลูกหนี้เงินกู้

1. ลูกหนี้ปกติ

2. ลูกหนี้จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน     ลูกหนี้

3. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย         ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

4. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ       NPL

5. ลูกหนี้จัดชั้นสูญ

ลูกหนี้ปกติ

ลูกหนี้เงินกู้ที่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

1. ลูกหนี้ที่ช�าระหนี้ได้ตามก�าหนด

2. ลูกหนีท้ีค้่างช�าระต้นเงิน และ/หรือ ดอกเบีย้เป็นระยะเวลา    

    ติดต่อกัน ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ครบก�าหนดช�าระ  

   และไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงว่าจะไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้

3. ลูกหนีท้ีไ่ด้ขอผ่อนเวลาการช�าระหนี ้และสามารถช�าระหนี้

   ได้ตามก�าหนดเวลาที่ขอผ่อนผัน

4. ลูกหนี้ ซึ่งสหกรณ์ได้ฟ้องด�าเนินคดี แต่มีการช�าระหนี้

   ได้ตามปกติ

ลูกหนี้จัดชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน

ลูกหนี้เงินกู้ที่เป็นไปตำมเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

1. ลูกหนีท้ีค้่างช�าระต้นเงิน และ/หรือ ดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 

    ติดต่อกัน เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วัน

   ที่ครบก�าหนดช�าระ

2. ลูกหนี้ที่ได้รับการผ่อนเวลาการช�าระหนี้ไว้ แต่ผิดนัด

   ไม่ช�าระหนี้ตามก�าหนดเวลาที่ตกลงกัน

ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   20%

รำยงำนกำรติดตำมหนี้ประจ�ำเดือนกันยำยน 2561

ประเภทลูกหนี้ จ�ำนวน รำย เป็นเงิน หน่วย

ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ จ�านวน 172 1,733,536.65 บาท

ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จ�านวน 218 2,161,833.00 บาท

ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี จ�านวน 10 39,290.00 บาท

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา จ�านวน 139  556,576.00 บาท

มติให้ออกน�าหุ้นมาช�าระหนี้ จ�านวน 15  1,592,291.00 บาท

กำรติดตำมหนี้สิน เดือนกันยำยน 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 554 6,083,526.65 บาท

กำรติดตำมหนี้สิน เดือนสิงหำคม 2561  5,327,832.26 บาท

ติดตำมหนี้สินเดือนพฤศจิกำยน 2560 -สิงหำคม 2561 65,803,745.62 บาท

กำรติดตำมหนี้สินเดือนพฤศจิกำยน 2560 -กันยำยน 2561 71,887,272.27 บาท
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สวัสดีครับ สมำชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่ำนครับ

 สมาชิกหลายท่านคงเคยได้ยินเร่ือง “กำยบริหำรแกว่ำงแขน

บ�ำบัดโรค” มาบ้างแล้ว หรือบางท่านอาจฝึกการแกว่งแขนไปแล้วก็ได้ 

เพราะเชื่อว่าเป็นการรักษาโรคได้ 108 ตามต�าราแพทย์ศาสตร์จีนได้แก่ 

โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคประสาท โรคจิต โรคไต โรคเกี่ยวกับ

โลหิต น�้าเหลือง โรคอัมพาต เป็นต้น แต่จะมีสักกี่ท่านที่ฝึกปฏิบัติได้

อย่างถกูวธิ ีและมผีลต่อสุขภาพอย่างจริงจัง ดงันัน้ฉบบันีผ้มจะน�าเร่ืองราว

ของเคล็ดวชิา 16 ประกำร และเคล็ดลับพิเศษกำยบริหำรแกว่งแขน               

มาเล่าสู่กนัฟังดงันีค้รับ

ค�ำอธิบำยเคล็ดวิชำ  16  ประกำร  ของกำยบริหำรแกว่งแขน

 1. ส่วนบนปล่อยให้ว่ำง  หมายถงึ  ส่วนบนของร่างกายคอื ศรีษะ 

ควรปล่อยให้ว่างเปล่า อย่าคิดฟุ้งซ่าน มีสมาธิแน่วแน่ ควรท�าอย่าง            

ตั้งอกตั้งใจมีสติ

 2. ส่วนล่ำงควรให้แน่น  หมายถงึ ส่วนล่างของร่างกายใต้บัน้เอวลงไป 

ต้องให้ลมปราณสามารถเดินได้สะดวก เพื่อให้เกิดพลังสมบูรณ์ ฉะนั้น

ค�าว่า “ส่วนบนล่ำง ส่วนล่ำงแน่น” จึงเป็นหลักส�าคัญอย่างย่ิงใน                 

การบริหารแกว่งแขน ขณะท�ากายบริหารหากไม่สามารถเข้าถึงจุดนี้ได้

แล้ว ก็จะท�าให้ได้ผลน้อยลงไปมากทีเดียว

 3. ศีรษะให้แขวนลอย  หมายถึง ศีรษะของท่านจะต้องปล่อย

สบายๆ ประหนึง่ว่าก�าลังแขวนลอยไว้ในอากาศ กล้ามเนือ้บริเวณล�าคอจะ

ต้องปล่อยให้ผ่อนคลายไม่เกร็ง ไม่ควรโน้มศีรษะไปข้างหน้า หรอืหงาย

ไปข้างหลัง หรือเอยีงไปข้างๆ ต้องมองตรงไม่ก้มไม่เงยหน้า

 4. ปำกปล่อยให้เงียบสงบตำมปกติ หมายถงึ ไม่ควรหบุปากแน่น 

หรืออ้าปากไปตามจังหวะทีอ่อกแรงแกว่งแขน ไม่ควรให้ปากอ้าตามใจชอบ 

ให้หบุปากเพียงเล็กน้อยโดยผ่อนคลายกล้ามเนือ้คอื ไม่เม้มริมฝีปากจนแน่น

 5. ทรวงอกเหมือนปุยฝ้ำย  คือ กล้ามเนื้อทุกส่วนบนทรวงอก

ต้องให้ผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ เม่ือกล้ามเนื้อไม่เกร็ง ก็จะอ่อนนุ่ม

เหมือนปุยฝ้าย

 6. หลงัยืดตรงให้ตระหง่ำน หมายความว่า ไม่แอ่นหน้า แอ่นหลัง หรือ

ก้มตัวจนหลังโก่ง ต้องปล่อยแผ่นหลังให้ยืดตรงตามธรรมชาติ

 7. บัน้เอวต้ังตรงเป็นแกนเพลำ หมายถึง บั้นเอวต้องให้เหมือน

เพลารถ  ต้องให้อยู่ในลักษณะตรง

 8. ล�ำแขนแกว่งไกว หมายถึง แกว่งแขนทั้งสองข้างไปมา                

ได้จังหวะอย่างสม�่าเสมอ

 9. ข้อศอกปล่อยให้ลดต�ำ่ตำมธรรมชำต ิหมายถงึ ขณะทีแ่กว่งแขน

ทัง้ 2 ข้าง ไปข้างหน้าและข้างหลังนัน้ อย่าให้แขนแขง็ทือ่ ควรให้ข้อศอกงอ

เล็กน้อยตามธรรมชาติ

 10. ข้อมอืปล่อยให้หนักหน่วง  หมายถึง  ขณะที่แกว่งแขนทั้ง 2 

ข้างนั้นควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ข้อมือ เมื่อไม่เกร็งแล้วจะรู้สึกคล้าย

มือหนักเหมือนเป็นลูกตุ้มถ่วงอยู่ปลายแขน

 11. สองมอืพำยไปตำมจงัหวะแกว่งแขน หมายถงึ ขณะทีแ่กว่งแขน

นั้นฝ่ามือด้านในหันไปด้านหลัง ท�าท่าคล้ายกับก�าลังพายเรือ

อ่านต่อหน้า 11

มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

 12. ช่วงท้องปล่อยตำมสบำย  หมายถึง เมื่อกล้ามเนื้อบรเิวณ

ช่องท้องถกูปล่อยให้ผ่อนคลายแล้วจะรู้สึกว่าแขง็แกร่งขึน้

 13. ช่วงขำผ่อนคลำย  หมายถงึ  ขณะทียื่นให้เท้าทัง้สองแยก

ห่างกันนั้นควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ช่วงขา

 14. บั้นท้ำย  ควรให้งอนขึ้นเล็กน้อย  หมายถึง  ระหว่างท�า

กายบริหารนั้น ต้องหดก้นคือขมิบทวารหนัก คล้ายยกสูงให้หดหาย

เข้าไปในล�าไส้

 15. ส้นเท้ำยืนถ่วงน�ำ้หนักเสมอืนก้อนหนิ  หมายถงึ การยืนด้วย

ส้นเท้าที่มั่นคงยึดแน่นเหมือนก้อนหินไม่มีการสั่นคลอน

 16. ปลำยน้ิวเท้ำทัง้ 2 ข้ำงต้องงอจกิแน่นกับพืน้ หมายถงึ  ขณะ

ทียื่นนัน้ ปลายนิว้เท้าทัง้ 2 ข้างต้องงอจิกแน่นกบัพ้ืนเพ่ือยึดให้มัน่คง  

ค�ำอธิบำยเคล็ดลับพิเศษ “บนสำม ล่ำงเจ็ด”

ค�าว่า  “บนสำม ล่ำงเจ็ด”  หมายถึง อัตรำส่วนเปรียบเทียบกำร

ออกแรงมำกและน้อย

“บน” คือ ส่วนบนของร่างกาย หมายถึง มือ

“ล่ำง” คือ ส่วนล่างของร่างกาย หมายถึง เท้า

“สำม” หมายถึง ใช้แรงสามส่วน

“เจ็ด” หมายถึง ใช้แรงเจ็ดส่วน

เคลด็วิชำค�ำว่ำ  “บนสำมล่ำงเจด็”  มคีวำมหมำย  2 ประกำรคอื

ประกำรที ่1 ในกำรออกแรงแกว่งแขน หมายถงึ เวลาแกว่งแขนขึน้ข้างบน 

ใช้แรงเพียงสามส่วน เวลาแกว่งแขนลงต�่ามาข้างล่าง ใช้แรงเจ็ดส่วน

ประกำรที ่2 ในกำรออกแรงทัง้ตัว หมายถงึถ้านบักนัทัง้ตวั การออกแรง

ก็มีอัตราส่วนเปรียบเทียบคือ บน : ล่าง = 3:7  (บนต่อล่างเท่ากบัสาม

ต่อเจ็ด) คอืแกว่งแขนไปข้างหน้านัน้ จะเบาหรือแรงก็ตาม แต่มือจะต้อง

ให้ได้ส่วนกับเท้า ในอัตราความแรง 3 ต่อ 7 อยู่ตลอดเวลาดังนั้นหาก

แกว่งมือแรง  เท้าก็ต้องออกแรงยิ่งกว่านั้น นี่คือความหมายที่กล่าวไว้

ว่า  “ส่วนบนว่ำง ส่วนล่ำงหนักแน่น”  หรือ“บนสำมล่ำงเจด็”  ถ้าแขน

ออกแรง แต่เท้าไม่ออกแรงเป็นการบริหารทีส่มบรูณ์แบบ คอืรู้จักใช้แต่

แขนลืมใช้เท้า กรณีนีจ้ะท�าให้ยืนได้ไม่มัน่คงท�าให้รู้สึกคล้ายจะหงายหลังล้ม 

การทีไ่ม่ต้องการให้ออกแรง มิใช่ว่าจะปล่อยเลยทเีดยีว การทีใ่ห้ออกแรง

ก็มิใช่ว่าให้ออกแรงจนสุดแรงเกิด การปล่อยให้ผ่อนคลายทั้งร่างกาย

ต่อจากหน้า 5

1. 2.

3.
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ถามมา
ตอบไป
นางพูลมาศ ทับเกร็ด  084-086-1739

สวัสดีค่ะ การเข้าโครงการรวมหนี้  มีก�าหนดหรือไม่ว่าจะ

ออกจากการรวมหนีไ้ด้เม่ือไร และเมือ่เข้าโครงการรวมหนี ้ แล้ว

เงินเดือน จะเหลือขึ้นไหมค่ะ?

สวัสดีค่ะ  -  การเข้าโครงการรวมหนี้   สมาชิกต้องเป็น

ลูกหนี้ที่หักเงินเป็นปกติ  มีเงินเดือนคงเหลือต�ากว่า 15%  

- การออกจากโครงการรวมหนี ้ สมาชิกจะออกเม่ือไรกไ็ด้  

ตามที่สมาชิกประสงค์ แต่ต้องหักเงินรายเดือนได้เป็นปกตินะ

ค่ะ และในกรณทีีส่มาชิกได้กูเ้งินในโครงการไปแล้วจะต้องช�าระ

หนี้ให้หมดก่อนถึงจะออกจากโครงการรวมหนี้ได้ค่ะ

- สหกรณ์ฯให้สมาชิกเข้าโครงการรวมหนี้  มีจุดประสงค์

คือการช่วยให้สมาชิกมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายค่ะ

สวสัดคีรับ  ขอสอบถามกรณสิีทธิของทายาท หรือผูมี้สิทธิ

จะได้รับเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง ว่าจะได้รับอะไร

บ้าง?

สวสัดค่ีะ  ทายาทหรือผูม้สิีทธิรับผลประโยชน์จะได้รับเงิน

เมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง ดังนี้ค่ะ

- เงินสวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกถงึแก่กรรม (กองทนุ 10 ล้าน)

1. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์ 

10,000 บาท

2. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์ 

20,000 บาท

3. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์ 

30,000 บาท

-   เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน 

50  ปีสหกรณ์)

1.  เป็นสมาชิกตั้งแต่  1 - 5 ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ 

40,000 บาท

2 เป็นสมาชิก  5 ปีขึ้นไป - 7 ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ 

50,000 บาท

3 เป็นสมาชิก  7 ปีขึ้นไป - 9 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 

60,000 บาท

4 เป็นสมาชิก  9 ปีขึ้นไป - 11 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 

70,000 บาท

5 เป็นสมาชิก 11 ปีขึน้ไป - 13 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 

80,000 บาท

6 เป็นสมาชิก 13 ปีขึน้ไป - 15 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 

90,000 บาท

7 เป็นสมาชิก  15 ปีขึน้ไป - 17 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 

100,000 บาท

สวัสดีค่ะ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด           

ทุกท่าน  

ท่านสมาชิกที่เกษียณอายุในปีนี้ คงจะรู้สึกสบายใจไม่มี

ภาระงานที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติ บางท่านใช้เวลาไปเที่ยวใน

สถานทีต่่างๆ บางท่านกพั็กผ่อนอยู่บ้าน ดแูลหลานๆ แต่กอ็ย่าลืม

ดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะค่ะ ออกก�าลังกายเป็นประจ�าอย่าง

น้อย  30 นาทีต่อวัน ถ้าเป็นผู้สูงอายุออกก�าลังกายเบาๆ เช่น 

การเดินเร็ว แกว่งแขน การออกก�าลังกายท่านสมาชิกทราบดี

อยู่แล้วว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพเราอย่างไร  แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่

ท่านต้องตั้งใจด้วยค่ะ

ในเดือนตุลาคม นี้สหกรณ์ฯ จะมีการส่งสอบถามทาง

ไปรษณย์ีขอให้สมาชิกยืนยันรายการทนุเรือนหุน้และเงินกูค้งเหลือ  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 (หนงัสือนีไ้ม่ใช่ค�าเตอืนให้ช�าระหนี)้ 

แต่เพ่ือผลประโยชน์ในการสอบบญัชีของสหกรณ์ฯ และตวัท่าน

สมาชิกเองด้วย  ขอให้ท่านสมาชิกได้โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง

ผู้สอบบัญชีตามที่อยู่ที่สหกรณ์ฯ ได้ติดอากรแสตมป์ไว้ (ส่งทั้ง

ฉบับถึงผู้สอบบัญชี ภำยใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้)  

ขอบคุณค่ะ

สุดท้าย ได้มีสมาชิกสอบถามเข้ามามากเกี่ยวกับการรวม

หนี้มีก�าหนดไหม? โครงการช่ืนใจต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไร                

แล้วสิทธิของทายาทจะได้รับอะไรบ้างหลังจากทีส่มาชิกเสียชีวติ 

และค�าถามอื่นๆ ดิฉันขอตอบเป็นข้อๆดังนี้ ค่ะ

สวัสดีครับ โครงการสหกรณ์ช่ืนใจ 1 ถ้ากู้จะต้องเสีย 

ดอกเบี้ยเท่าไรครับ?

สวสัดค่ีะ  โครงการสหกรณ์ช่ืนใจ  1  เป็นสวสัดกิารให้กบั

สมาชิกผู้ที่เกษียณอายุ หรือ สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป                     

โดยกู้ได้ปีละ 10,000 บาท หักดอกเบี้ย  600 บาท  สมาชิกได้

รับปีละ 1 ครั้ง  เป็นจ�านวน 10 ปี  เป็นเงิน  100,000 บาท  

ส่วนเงินที่กู ้ไปจะน�าไปหักจากเงินกองทุนสงเคราะห์ 50 ปี

สหกรณ์  เมือ่สมาชิกถงึแก่กรรมลงค่ะ  แต่ทัง้นีต้้องดรูะยะเวลา

อายกุารเป็นสมาชกิประกอบดว้ยคะ่  เพราะสมาชกิจะไดร้บัเงนิ

สวัสดิการกองทุน  50 ปีสหกรณ์ฯ ในจ�านวนเงินที่ไม่เท่ากันค่ะ 

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

ถาม1

ตอบ

ตอบ

ถาม2

ถาม3

ตอบ

อ่านต่อหน้า 2
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

นายวันชัย ศรีเพ็ง  089-914-7567

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132

สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ

สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252

      

สวัสดีครับท่านสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรีทุกท่าน

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์            

ครูนนทบุรี ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวโรกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินนีาถ ในรัชกาลที ่9 โดยมกี�าหนดการรับสมคัร ระหว่าง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 นั้น ขณะนี้มีสมาชิก

ได้ให้ความสนใจสมคัรเป็นสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์จ�านวนหลาย

รายแล้ว ทางสมาคมฌาปนกิจฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่มีอายุ              

ไม่เกิน 65 ปี สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อสมาชิก และเป็นหลักการค�า้ประกนัในการกูเ้งินอกีด้วย 

หากสมาชิกท่านใดสนใจจะสมัคร ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสมาคม

ฌาปนกิจฯ ชั้นล่าง โทร 089-914-7567 นายวันชัย  ศรีเพ็ง หรือ 

โทร. 02-525-4270 ต่อ 132 , 02-968-8841 และ Fax 02-969-8841 

ID line :  02-969-8841

ท่านสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

ทุกท่าน  ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับสมาชิกที่ลาออก

จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของ

ฌาปนกิจฯต่อได้ ครับ

(***ยกเว้นผู ้ที่ขาดส่งการช�าระค่าสงเคราะห์รายศพต่อ

สมาคมฌาปนกิจ***)

เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกใหม่ 

1.  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

2.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่เกิน 45 ปี

3.  มีสุขภาพแข็งแรง มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล

ของรัฐ

4. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน ของผู้สมัครและผู้รับผล

ประโยชน์ (ส�าเนา)

5.  รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว ของผู้สมัคร (1 รูป)

6.  ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท 

พร้อมทั้งมาย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

กรณีสมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพันทางการเงิน

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทางสมาคมฌาปนกิจฯ                 

จะน�าเงินสงเคราะห์ศพไปช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯก่อน ตามจ�านวน

ที่สมาชิกได้ท�าธุระกรรมด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือ             

หลังจากช�าระหนี้แล้ว สมาคมฯถึงจะจ่ายคืนให้แก่ทายาทตามที่             

ผู้เสียชีวิตได้แจ้งไว้กับสมาคมฯ ต่อไป

ล�ำดับ ชื่อ-นำมสกุล อำยุ สำเหตุกำรเสียชีวิต

กองทุน 10 

ล้ำน

40 –50 ปี

สหกรณ์ฯ

สฌ.นบ. สส.อค. สส.ชสอ.

1. นางนภาพร  เรืองแสน 79 ปี โรคชรา 30,000 150,000 252,195 576,000 -

2. นายชุติกร  อรุณภู่ 47 ปี หัวใจโต สมทบ สมทบ 252,167 - -

3. นางนิตยา  ข�าปาน 65 ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด 20,000 90,000 252,646 576,000 -

4. นายประพันธ์ ประสิทธ์ิแสง 83 ปี ภาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่ สมทบ สมทบ 252,618 - -

แจ้งรำยชื่อสมำชิกเสียชีวิตประจ�ำเดือนกันยำยน จ�ำนวน 4   รำย  

*** จ�ำนวนเงินสงเครำะห์แต่ละรำยไม่เท่ำกันขึ้นอยู่กับจ�ำนวน

สมำชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ***

 ข่าวจากสมาคมครูไทย (สสอค.) และสมาคมชุมนุมแห่ง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) แจ้งเร่ืองก�าหนดการช�าระเงินค่าสงเคราะห ์           

ล่วงหน้าประจ�าปี 2562 (คงสภาพการเป็นสมาชิก) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 

ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 หรือติดต่อสอบถำมข้อมูล

ได้ที่ศูนย์ประสำนงำน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีชั้น 2                                

โทร.,02-969-8202 , 02-525-4270-2  ต่อ 221 
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สวัสดีครับท่ำนสมำชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ำกัด ทีเ่คำรพทกุท่ำน

 ปัจจุบนั เราจะพบปัญหาเกีย่วกบัการการใช้สมาร์ทโฟนในทีม่ดืแล้ว

มีอาการแสบระคายเคืองตา หรือมีอาการดวงตาพร่ามัวเป็นประจ�า                

กบับตุรหลาน หรือแม้แต่ตัวเราเอง อาการเช่นนีเ้กดิจากอะไร มีสาเหตมุา

จากการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆ หรือไม่ ผมมคี�าตอบมาฝากดงันีค้รับ

แพทย์เตือน!ระวังกำรปิดไฟเล่นมอืถือ – แทบ็เลต็ – สมำร์ทโฟน ในทีม่ดื

ก่อนนอน เสี่ยงโรคต้อหิน 

 รศ.นพ. นริศ กิจณรงค ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อ�านวยการทางวิทยาศาสตร์งาน 

ชมรมต้อหนิแห่งประเทศไทย และ เลขาธิการวิทยาศาสตร์งานราชวทิยาลัย

จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวในงานเสวนาสุขภาพ

 ภัยร้ำยสังคมก้มหน้ำ อำจถึงขั้นตำบอดได้ว่ำ ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มี

ปัญหำเก่ียวกับดวงตำมำกกว่ำ 80% สำเหตุมำจำกกำรได้รับรังสี UV 

400, UVA1 และแสงสีฟ้ำจำกพฤติกรรมจ้องคอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟน 

เฉลี่ยไม่ต�่ำกว่ำ 8 ชั่วโมงต่อวัน พบได้ทั้งผู้สูงอำยุ วัยท�ำงำนและเด็ก 

โดยพฤติกรรมที่พบส่วนใหญ่คือ ช่วงเวลำก่อนนอนที่จะมีกำรหยิบสมำ

ร์ทโฟนมำเล่นในขณะที่ปิดไฟแล้ว เป็นส่วนที่เร่งให้มีอำกำรทำงสำยตำ

เพิ่มขึ้น

  ทั้งนี้ อันตรายจากแสง UV แสงสีฟ้ำที่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์             

สมำร์ทโฟน และแท็บเล็ต จะท�ำลำยดวงตำเมื่อจ้องเป็นเวลำนำน เนื่อง

กำรกระพริบตำจะน้อยลง โดยปกติจะกะพริบตำประมำณ 20 คร้ัง              

ต่อนำที เพื่อให้ตำได้รับควำมชุ่มชื้น กำรเพ่งมองเป็นเวลำนำน จะท�ำให้

ตำแห้ง แสบตำ 

 ส่งผลให้กำรมองเหน็เร่ิมผิดปกติเหน็ ภำพซ้อน ภำพไม่ชดั พร่ำมวั 

ปวดเบ้ำตำ กล้ำมเนื้อตำอ่อนล้ำ คลื่นไส้ อำเจียน

 ซึง่เป็นอำกำรเร่ิมต้นของโรคคอมพวิเตอร์วิชชัน่ซนิโดรม เป็นส่วน

ท�ำให้เกิด ต้อเนื้อ ต้อลม และ จอประสำทตำเสื่อม ซึ่งพบมำกขึ้นเรื่อยๆ 

และรักษำได้ยำก อำจส่งผลให้ตำบอดได้ ขณะทีก่ำรตรวจสขุภำพตำน้อยมำก

วิธีหลีกเลี่ยงแสงอันตรำย

  1. เลือกอุปกรณ์ป้องกัน หรือ ลดปริมาณแสงสีฟ้าที่ดวงตาได้รับ

โดยตรง เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด แสงสีฟ้าป้องกันรังสียูวี หรือใช้

แว่นกันแดดที่เคลือบสารป้องกันแสงที่เหมาะสม

 2. ปรับค่ำควำมสว่ำงให้เหมำะสม เม่ือต้องใช้คอมพิวเตอร์ ควรพัก

สายตาทุก 1-2 ชั่วโมง ประมาณ 5 นาที

  3. กำรพักสำยตำที่ดีที่สุดคือกำรนอน แต่ถ้าไม่สามารถนอนได้ 

ให้มองไปไกลๆ หรือพื้นที่สีเขียว เช่น ต้นไม้ เพื่อลดการเพ่งของสายตา 

นอกจากนี้คือ

  4. กำรด่ืมน�้ำสะอำดให้เพียงพอ และรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ประเภทผกัผลไม้ทีม่สีีเหลืองส้มจะช่วยบ�ารุงสายตาได้ ซึง่คนไทย

มากกว่า 50 % เป็นโรคเกี่ยวดวงตา จึงอยากแนะน�าให้ผู้ที่อายุตั้งแต่ 45 

ปีขึ้นไปตรวจสุขภาพตาทุกๆ 1-2 ปี ในประเทศญี่ปุ่นได้มกีารศกึษาพบว่า 

ผูท้ีใ่ช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่วนัเป็นเวลานานๆ หลายช่ัวโมงตดิต่อกนั มี                

ความเส่ียงในการเกดิคอมพิวเตอร์วชิช่ันซนิโดม แล้วยังมีความสัมพันธ์              

กบัจ�านวนการเกดิต้อหนิ ในการประชากรทีเ่พ่ิมขึน้ด้วย ซึง่หากวนิจิฉยัและ

รักษาช้าเกินไปจะท�าให้สูญเสียการมองเห็นถาวร

 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ได้มีการประกาศเตือน           

ผูป้กครอง ในเดก็เล็กแรกเกดิถงึ 2 ปี ให้งดใช้เพราะจะส่งผลต่อการเจริญ

เตบิโตของสมอง ท�าให้การเรียนรู้ช้าลง และในเดก็ทีอ่ายุน้อยกว่า 12 ปี ควร

หลีกเล่ียงการใช้งาน เพราะจะท�าให้เด็กสมาธิส้ันการเคล่ือนไหวน้อย            

เด็กจะนั่งนิ่งๆจนกลายเป็นโรคอ้วน และโรคอื่นๆ ตามมา ไม่ควรจ้องมอง

สมาร์ทโฟน ในบริเวณที่มีแสงน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรปิดไฟนอน

แล้วเล่นสมาร์ทโฟน จะท�าให้ตาบอด ผู้ปกครองจึงควรระมัดระวัง

แหล่งที่มำ :

http://203.157.19.14/iprg/include/admin_hotnew/show_

hotnew.php?idHot_new=63912

http://www.yaimouth.com/41869  

โดยไม่ออกแรงเลยจนนดิเดยีวกจ็ะไม่ได้ผล เพราะผดิหลัก ผดิอยู่

ทีอ่ตัราส่วนเนือ่งจากแรงทีเ่ท้าน้อยไป คอืออกแรงเท้าเท่ากบัส่วน

บนนั่นเองหรือหากแขนจะออกแรงมากไปสักหน่อยก็จะกลับ

ตาลปัตร กลายเป็นว่าส่วนล่างว่าง ส่วนบนแน่น

 กำรแกว่งแขน ข้อส�ำคัญต้องระวังที่แขนให้มำก เมื่อ

ต้องกำรให้ออกแรงก็มกัจะคดิแต่กำรออกแรงทีแ่ขน ลมืไปว่ำ

ยังมเีท้ำ ยังมเีอวทีจ่ะต้องมส่ีวนช่วยกำรเคลือ่นไหวเหมอืนกัน

 การเคล่ือนไหวออกแรงของเท้าและเอวนีส้�าคญัมากกว่า

แขนเสียอกี การทีก่ล่าวเช่นนีบ้างท่านอาจไม่เข้าใจ หากเคยฝึก

มวยจีนไทเก็กหรือศึกษาหลักการแพทย์จีนสมัยโบราณ เกี่ยว

กับเส้นเอ็นและชีพจรแล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนัก  แขนที่แกว่ง

นั้นจะแกว่งไปจากเอวของเรา แต่รากฐานของเอวอยู่ทีเ่ท้าเมือ่

เป็นเช่นนีห้ากส่วนบน (แขน) ออกแรงแกว่งสะบดั แต่ส่วนล่าง 

(เท้า) ไม่ออกแรงยึดเกาะพื้นไว้ให้มั่นคงเราก็จะเสียการทรงตัว

ขาดความสมดุลกัน คนเราเวลาเสียหลักเซล้มลงขณะขึ้นรถ

หรือลงเรือ ก็เนื่องมาจากเสียการทรงตัว ขาดความสมดุลกัน

ผูท้ีป่่วยเป็นโรคเร้ือรังจ�านวนไม่น้อยกเ็พราะเลือดลมขาดความ

สมดุล เป็นอัมพาตก็เพราะเลือดลมขาดความสมดุลเช่นกัน  

ควำมดีเด่นของกำรแกว่งแขนที่ปรำกฏออกมำให้เห็นชัดก็คือ

สำมำรถช่วยแก้ไขและปรับควำมไม่สมดุลต่ำงๆของร่ำงกำย 

นั้นเอง

 เมื่อเราจะแก้ไขและปรับความสมดุลของร่างกายแล้ว 

ท�ำไมจะต้องออกก�ำลังเท้ำด้วย? ทั้งนี้ก็เพราะว่าที่ฝ่าเท้าของ

คนเรามีจุด ซึ่งทางแพทย์จีนเรียกว่า “จุดน�้ำพุ” จุดนี้ติดต่อไป

ถึงไตหากหัวใจเต้นแรงหรือนอนไม่หลับ ถ้ามีการบีบนวดตรง

จุดน�้าพุนี้ก็สามารถท�าให้ประสาทสงบ ช่วยรักษาโรคนอนไม่

หลับได้ตามต�ารายังกล่าวไว้ว่า “ที่ฝำเท้ำมีจุดอีกหลำยจุด 

เก่ียวโยงไปถึงอวัยวะภำยในของคนเรำ” เม่ือเราทราบ

ต�าแหน่งของจุดนั้นๆ แล้วก็จะสามารถรักษาโรคซึ่งเกิดกับ

อวัยวะเหล่านั้นได้ เช่นกัน

 ดงันัน้การออกก�าลังโดยวธีิแกว่งแขนกค็อืการปรับร่างกาย

ให้สมดลุ ซึง่เป็น “กำรบ�ำบดัรักษำโรคน่ันเอง”เคล็ดวชิาทัง้ ๑๖ 

ประการ และเคล็ดลับพิเศษในการบริหารแกว่งแขน ดงัได้อธบิาย

มาทัง้หมดนี ้ขอให้ทกุท่านอ่านทบทวนจนเข้าใจแจ่มแจ้งดแีล้ว จึง

ลงมอืปฏบิตั ิจะท�าให้ได้รับผลยอดเย่ียมครบสมบรูณ์

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก เอกสาร “กำรแกว่งแขนบ�ำบัด

โรค” ทีเ่รียบเรียงโดย “รัศมธีรรม” เป็นอย่างสูงครับ พบกนัใหม่

ฉบบัหน้าครับ

ต่อจากหน้า 8
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สวัสดีครับท่ำนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด   

ที่เคำรพรักทุกท่ำน

ฉบบันีก้ระผมขอประชาสัมพันธ์ เร่ืองผูท้ีไ่ปใช้สิทธ์ิการเลือกตัง้

กรรมการสหกรณ์ฯ ซึง่สหกรณ์ฯ ได้ท�าหนงัสือสอบถามความคดิเหน็

เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ใด ระหว่างหน่วย

เลือกตั้งโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ และหน่วยเลือกตั้งโรงเรียน

ชลประทานวิทยา เสียงตอบรับกลับมาจะไปใช้สิทธิที่เดิมมากกว่า  

คณะกรรมการจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่าให้

สมาชิกไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เดิม ไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อย่างใด  

ส่วนสมาชิกท่านที่มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามมาได้ที่สหกรณ์ฯ ครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั  ได้จัดงานเล้ียงเกษียณ

ครูที่เกษียณอายุราชการให้คุณครูในจังหวัดนนทบุรี เม่ือวันที่ 7 

ตุลาคม 2561 ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี  

ซึ่งผมขอน�าภาพบรรยากาศในงานมาให้ท่านสมาชิกได้สัมผัส                 

กับงานครับ

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ กองแกน  

093-026-7943

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด ดร.ประกิต วิทยสัมพันธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร  

โทร. 08-1409-5101, 02-594-3173  E-mail : p.p.s_1608@hotmail.com

นามผูƒรับ

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน
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โทร. 0 2525 4270-2, 02-969-8202  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com  
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 นายวิชัย ทับคล้าย
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