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วนัทีร่ะลึก พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ตรงกบัวันที ่๓๑ มนีาคม ของทกุปี

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด 

ที่เคารพรักทุกท่าน....พบกันเช่นเคยในฉบับของเดือน มีนาคม  

2561 เป็นช่วงของหน้าแล้งและมีอากาศก็เร่ิมร้อนมากขึ้น           

เป็นล�าดับ ตลอดเดือนมีนาคม  เมษายนและพฤษภาคม และสิ่ง

ที่น่าเป็นห่วงก็คือ ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน�า้ครับ เม่ือ

วันที่ 1  มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นวันส�าคัญทางพุทธศาสนา  คือ       

วันมาฆบูชา  เป็นวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3  มีเหตุการณ์อัศจรรย์ คือ

พระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้า จ�านวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า 

ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์  แคว้นมคธ  โดยมิได้นัดหมาย  และ

พระสงฆ์ทัง้หมดเป็นพระอรหนัต์ ทีไ่ด้รับการอปุสมบทโดยตรงจาก

พระพุทธเจ้า และในวันนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์        

ในทีป่ระชุมสงฆ์เหล่านัน้  ซึง่เป็นหลักการอดุมการณ์และวธิปีฏบิตัิ

ของพุทธศาสนา มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความช่ัวทุกชนิด 

ท�าความดีให้ถึงพร้อม และท�าจิตใจให้ผ่องใสครับส่วนในช่วง         

ปลายเดือน คือวันที่ 31 มีนาคม   เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ของ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ่3  มีพระนาม

เดิมว่า พระองค์เจ้าชายทับ  ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้

ทรงกรม เป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก�ากับ

ราชการกรมท่า  กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระต�ารวจว่า              

การฎกีา และได้รับพระกรุณาให้แต่งส�าเภาหลวงออกไปค้าขายกับ 

เมืองจีน  ต่อมาได้เสด็จเถลิงถวัลย์ครองราชสมบัติ เป็น            

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ่3 แห่งราชวงศ์จักรี 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 และจังหวัดนนทบุรี ก็ถือว่า

เป็นเมืองใกล้ชิดและผูกพันธ์กับพระองค์อย่างมาก เนื่องจาก

สมเด็จพระศรีสุลาลัย พระราชชนนีในพระองค์ ทรงเป็นพระธิดา

ของพระนนทบรีุ ( ผูว่้าราชการจังหวดันนทบรีุ) ซึง่ตัง้บ้านเรือนอยู่ที่

วัดเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งต่อมาได้ทรงยกบ้านและที่ดิน บริเวณดัง

กล่าวให้สร้างเป็นวดั พร้อมพระราชทานนามวดั ว่า  “วัดเฉลมิพระเกียรติ”  

ซึง่กค็อืวดัเฉลิมพระเกยีรตใินปัจจุบนัและเมือ่ครบก�าหนดวนัที ่31 

มีนาคมของทุกปี  จังหวัดนนทบุรี จะมีการจัดงานรัฐพิธี
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สวสัดคีรบั สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครูนนทบรุ ี จ�ากดั      
ที่เคารพทุกท่าน  

 สหกรณ์ฯเราก�าลังปฏิรูปองค์กรในหลายมิติครับ    
ซึ่งปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมานานแล้ว ไม่ได้รับการแก้ไข       
คณะกรรมการที่ตั้ งจากผู ้แทนสมาชิกท่ีประชุมใหญ่           
เขามาช่วยในการแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกันปัญหา       
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ต่อไปเรื่องการกู้เงินของสมาชิกทุก
สังกัดจะได้รับการคัดกรองและรัดกุมมากยิ่งขึ้นการก�าหนด       
การลงทุนของสหกรณ์ฯที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา      
จะได้รับการป้องกันและรัดกุมยิ่งขึ้นการบริหารงานบุคคล  
การให้บริการสมาชิกจะมีคุณภาพ และเป็นการบริการที่ดี   
ยิ่งขึ้น และการเข้าโครงการสหกรณ์สีขาวจะท�าให้เกิดเป็น
รูปแบบมากยิ่งข้ึนการจัดท�าจรรยาบรรณของทุกภาคส่วน
คณะกรรมการปฏิรูปก็ด�าเนินการให้ จะมีทั้งจรรยาบรรณ
คณะกรรมการด�าเนินการ จรรยาบรรณส�าหรับเจ้าหน้าที่  
สหกรณ์ฯ จรรยาบรรณของสมาชิก และผู้ตรวจสอบกิจการ 
คงจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้

ส่วนการบริหารสหกรณ์ฯของเราก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆ
ครับ มีสมาชิกบางท่านวิตกว่าอีก 4 ปี แล้วปัญหาลอตเตอรี่
หมดแล้วเกิดของสหกรณ์นพเก้าอีก 8 ปีความจริงของ 
สหกรณ์เคหสถานนพเก้าร่วมใจเราตั้งหนี้สูญน้อยมาก คือ 
15 ล้านบาท ถ้าเราตัง้หนีส้ญูของลอตเตอรีห่มดจะท�าให้เรา
ไม่มีปัญหาการจ่ายเงินปันผล และเฉลี่ยคืนจะจ่ายได้มาก   
ยิ่งขึ้นแน่นอนครับ  ผมขอให้ความมั่นใจกับพวกเราสมาชิก
ทุกท่านว่าสหกรณ์ฯของเราจะกลบัมคีวามมัน่คงอีกในไม่ช้านี้ 
และเราได้เข้าโครงการสหกรณ์ต้านคนโกง ส่งเสรมิคนดขีอง
สหกรณ์ขอชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมี
ค�าขวัญว ่า ละผิด คิดชอบ มอบสุจริต จิตคุณธรรม                  
เพื่อป้องกันคนที่ไม่ดี ไม่มีศิลธรรมเข้ามาเป็นกรรมการเรา 
เช่นไม่มีศิลธรรม ไม่ปฏิบัติศิลห้า ละเมิดศิลเป็นประจ�า        
จะน�าไปสู่การทุจริต ต่อไปขอให้สมาชิกใคร่ตรองดูนะครับ 
นอกจากนี้เรายังได้ตั้งผู้ตรวจสอบภายในขึ้นมาเพื่อบริหาร

ความเสีย่งป้องกนัการกระท�าผดิมาตรการเหล่านีจ้ะเป็นผล
สมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการคัดสรรคนเข้ามาเป็น
กรรมการต่อไป

การประชมุคณะท�างานเกีย่วกบัการปรบัปรุงระเบยีบ, 
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน ครั้งท่ี 2 วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2561การหารือคณะกรรมการแก้ไขระเบียบ    
ข้อบังคับ โดยผู้แทนสมาชิก มีส่วนร่วมในการออกระเบียบ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร ชูชาติ กาญจนธนชัย
ประธานสหกรณ์ออมทรพัย์ครูนนทบรุจี�ากัด ได้มอบเงนิช่วยเหลอื
น�า้ท่วมโรงเรยีนวดัปรมยัยิกาวาส(แสนสวสัดิว์ทิยาคาร)และ
ขอเช่าพระนนทมนุนิทร์พระประจ�าจังหวัดนนทบรุ ีวัดปรมยั 
ในราคาองค์ละ 3,500 บาท จ�านวน 2 องค์ เพือ่มอบให้คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ และขอขอบคุณท่านผอ.พิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์ 
โรงเรยีนวดัปรมยัยกิาวาส (แสนสวสัด์ิวทิยาคาร) ทีด่�าเนนิการ
ให้ครับ

สวัสดี
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คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน ฉบับเดือนมีนาคม 2561 นี้ก็จะ

เป็นในส่วนสวัสดิการของสมาชิกในเร่ืองของทุนการศึกษาบุตร

สมาชิก ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 

มาเป็นเงินจ�านวน 1,250,000 บาท (หนึง่ล้านสองแสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 

ซึง่นบัว่ามากพอสมควร แต่เม่ือเงินส่วนนีส้ามารถกลับไปช่วยเหลือ

ครอบครัวสมาชิกได้เป็นบางส่วน สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้

บ้างก็นับว่ายังมีประโยชน์พอสมควรที่เดียวครับ

 ท่านสมาชิก ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบนันีภ้าครัฐเข้ามามบีทบาท

ในสหกรณ์ฯมากขึน้ก�าหนดเกณฑ์ต่างๆให้สหกรณ์ฯปฏบิตัติามมากขึน้ 

และค�าๆหนึง่คอื (ความเส่ียง” ห่วง “สหกรณ์ฯ” สะสมความเส่ียง) 

และระบบสหกรณ์เร่ิมสะสมความเส่ียงมากขึ้นจากการที่สหกรณ์

ออมทรัพย์หลายแห่งมีปัญหาการบริหารจัดการ ซึ่งสินทรัพย์ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ยังขยายตัวได้ในอัตราสูง แม้ชะลอลงบ้างจาก

ช่วงก่อนหน้า ขณะทีก่ารลงทนุในหลักทรัพย์ทีเ่พ่ิมขึน้  ส่งผลให้ระบบ

สหกรณ์มีความเช่ือมโยงกับระบบการเงินมากขึ้นด้วยโดยยังต้อง

เร่งยกระดับกรอบกฎหมาย การบริหารความเส่ียงและธรรมาภบิาล

ที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์

 ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงมีขนาดเพ่ิมขึน้ต่อเนือ่ง โดย 

ณ ส้ินเดือนตุลาคม 2560 มีสินทรัพย์รวม 2.6 ล้านล้านบาท    

ขยายตัว 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากการ

ระดมเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้น 10.2 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 ทัง้นี ้การขยายตวัของ เงินฝากดงักล่าวมีแนวโน้มชะลอลง

จากทีเ่คยขยายตวัสูงถงึ 20% ในช่วงปี 2559 ภายหลัง จากทีห่น่วยงาน

ก�ากับดูแลได้เร่ิมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือยกระดับการ

ก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เหมาะสมมากขึ้น ขณะที่ส่วนทุน

ของสมาชิกขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนมาอยู่ที่ 7.2% ใน   

ขณะที่สินทรัพย์ของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ขยายตัวสูงขึ้นตาม   

เงินรับฝากและทุนของสมาชิกนั้น การปล่อยเงินให้กู้ขยายตัวใน

อตัราทีต่�า่เพียง 3.9% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลให้สหกรณ์

ออมทรัพย์น�าสภาพคล่องส่วนเกินไปแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์

 โดยเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนขยายตัว 

21.3% และ 25.1% จากระยะเดียวกันปีก่อนตามล�าดับสัดส่วน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์จึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง

มาอยู่ที่ 16.2% ของสินทรัพย์รวม

 นอกจากนี ้ความคาดหวงัของสมาชิกต่ออตัราผลตอบแทน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอยู่

ในระดับต�่าต่อเนื่องถือเป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่กดดันให้สหกรณ์    

ออมทรัพย์ลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ิมขึ้นเพ่ือแสวงหาผลตอบแทน    

ซึง่การลงทนุในหลักทรัพย์ทีเ่พ่ิมขึน้ เช่นนีท้�าให้ระบบสหกรณ์มีความ

เช่ือมโยงกับระบบการเงินโดยรวมมากขึน้ด้วย แม้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

จะลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ิมขึ้น แต่มูลค่าการลงทุนยังไม่สูงนักและ

ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทนุในตราสารหนีท้ีมี่อนัดบัความน่าเช่ือถอืดีถงึ 

55.1% ของเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากเกณฑ์การลงทุนที่

ก�าหนดให้ลงทุนได้เฉพาะตราสารที่มีคุณภาพดีและความเส่ียงต�่า 

อาทิ หลักทรัพย์ของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจตราสารหนี้ของสถาบัน           

การเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเช่ือถือใน

ระดับดี (A-ขึ้นไป) จึงท�าให้เงินลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มี   

ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit risk) จ�ากัด แต่ยังต้องติดตาม   

ความเสี่ยงด้านตลาด (market risk) ที่อาจท�าให้มูลค่าเงินลงทุนมี

ความผันผวนได้

 นอกจากนี ้ ระบบสหกรณ์เร่ิมสะสมความเส่ียงมากขึน้จากที่

สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งมปัีญหาการบริหารจัดการทีค่ล้ายกนัเช่น

 1.พฤตกิรรมการช่วยเหลือลุกหนีด้้วยการให้เงินกูใ้หม่เพ่ือ

ช�าระหนีเ้ดมิ (rollover) ซึง่ท�าให้ตวัเลขหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์อาจไม่สะท้อนฐานะความเส่ียงและ

คุณภาพสินเช่ือที่แท้จริง รวมทั้งลูกหนี้ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา  

อย่างจริงจัง

 2.การประเมินความเส่ียงของลูกหนี้ที่ต�่าเกินควร แม้ว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์มบีริุมสิทธทิีส่ามารถหกัเงินเดอืนได้ก่อนเจ้าหนี้

รายอื่น แต่อาจไม่ทราบภาระหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้หากลูกหนี้มีหนี้

กับสถาบันการเงินหลายแหล่ง เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์      

ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร

3.สหกรณ์ออมทรัพย์มกัพ่ึงพาเงินกูร้ะยะส้ันซึง่มต้ีนทนุต�า่กว่า

ระยะยาวทั้งจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น เพื่อมา

ปล่อยกู้ระยะยาวให้แก่สมาชิกท�าให้มีความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

จากความไม่สอดคล้องของระยะเวลาการกู้ยืม

หากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะสหกรณ์

ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มีปัญหาด้านการเงินหรือสภาพคล่องก็อาจ

กระทบกับความเช่ือม่ันต่อระบบสหกรณ์ในวงกว้างได้ เนื่องจาก

ความเช่ือมั่นของสมาชิกเป็นส่ิงส�าคัญและสหกรณ์ออมทรัพย์         

มคีวามเช่ือมโยงกับภาคครัวเรือน ซึง่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในวงกว้าง

ในระยะต่อไป

แม้หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องจะได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์

การก�ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรัพย์ไปแล้วส่วนหนึง่ แต่ยงัจ�าเป็นต้อง

เร่งยกระดับกรอบกฎหมายและกระบวนการก�ากับดูแลความเส่ียง

ของสหกรณ์ต่อไป เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารความเส่ียง

และธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับ 

ปรัชญาของสหกรณ์

พบกันใหม่ฉบัับหน้า
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รายงาน
   จากห้องประชุม

ดร.ฉตัรชยั ธรรมครบรุี

คอลัมน์รายงานจากห้องประชุมมี.ค.61

เรียน เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด              

ที่เคารพรักทุกท่านครับ 

ในคอลัมน์ รายงานจากห้องประชุมฉบบันีข้อรายงานสรุปประเดน็

ส�าคัญจากที่ประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 59 ในเดือน

กมุภาพันธ์ ขอเรียนช้ีแจงให้เพ่ือนสมาชิกทราบอกีคร้ังเกีย่วกบัคอลัมน์

รายงานจากที่ประชุมมีข้อมูลท่ีล้าหลังเนื่องจากข้อมูลที่ได้ต้องรอจาก

มติ    ที่ประชุมเดือนที่ผ่านมาและน�ามาลงในวาระสารเดือนนี้ จึงเป็น

ข้อมูลทีส่มาชิกอาจสงสัยว่าเคยด�าเนนิการมาผ่านแล้วเป็นต้นครับ และ

ฉบับเดือนนี้มีผลการประชุมพอสังเขปดังนี้ครับ

เรื่องที่ 1 รายงานทางสถานะทางการเงิน - ปัจจุบันสหกรณ์มี

สมาชิกสามัญ จ�านวน 11,134 คน ลดลงจากเดือนก่อน 3 คน และ

สมาชิกสมทบ จ�านวน 1,333 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3 คน รวม

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,467 คน

-  ทุนด�าเนินงาน มี  8,243.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน  

38.26  ล้านบาท  เป็นผลมาจาก

1.  เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น  36.20  ล้านบาท

     2.  เงินกู้ยืม (ลดลง)  10.09  ล้านบาท

     3.  ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น  0.86  ล้านบาท 

   4.  หนี้สินอื่น (ลดลง)  0.46  ล้านบาท

 - ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

1.  สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 206.16 ล้านบาท    

ลดลงจากเดือนก่อน 23.42 ล้านบาท

2.  เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง)  3.48  ล้านบาท

3.  เงินลงทุน  (ลดลง)  30.00  ล้านบาท

4.  เงินให้สมาชิกกู้ เพิ่มขึ้น  13.11  ล้านบาท

5.  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  (ลดลง)  0.06  ล้านบาท

6.  สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้น  5.58 ล้านบาท

***เป็นผลท�าให้มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 31.30  ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อน 0.38  ล้านบาท***

เร่ืองที่ 2 รายงานการด�าเนินคดีที่เก่ียวกับสหกรณ์เคหสถาน

นพเก้ารวมใจ จ�ากัด 

กรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้น�าเงินไปฝาก

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากดั เป็นเงินจ�านวน 150,000,000.00 

บาท จนเป็นเหตใุห้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ได้รับความเสียหาย 

สหกรณ์จึงได้ด�าเนนิคดกีบัสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด และ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการด�าเนินคดีทั้งหมด 3 คดี ดังนี้

  1) กรณี ขอถอนเงินดอกเบี้ยค้างรับและถอนเงินฝากบาง

ส่วน ซึ่งสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด ที่ส่ังจ่าย เช็คของ

ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) สาขาปทมุธาน ีเพ่ือช�าระเงินดอกเบีย้

ค้างรับและรับเงินบางส่วนมาให้สหกรณ์ จ�านวน 5,992,688.33 บาท 

ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจ�านวนดังกล่าว          

และสหกรณ์ได้ย่ืนฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องที่ลงนามในเช็คเป็นคดีอาญา         

เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2559  ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี คดีหมายเลข

ด�าที่ อ.1945/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คู่ความทั้งสอง

ฝ่ายแถลงว่าปัจจุบนัจ�าเลยที ่1 มผีูช้�าระบญัชีซึง่มอี�านาจในการจัดการ

บริหารจ�าเลยที่ 1 จ�าเลยที่ 3 กับโจทก์ได้มีการประชุมหารือข้อตกลง

กัน โดยผูช้�าระบญัชีของจ�าเลยที ่1 จะคดัแยกทรัพย์บางส่วนไม่มภีาระ

หนี้พันกับเจ้าหนี้รายใด และประเมินราคาทรัพย์ดังกล่าวตีใช้หนี้กับ

โจทก์คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ศาลเห็นว่าคู่ความ

ประสงค์ท่ีจะเจรจาจึงเล่ือนไปนัดพร้อมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  

เวลา 13.30 น.

  2) กรณดี�าเนนิการย่ืนฟ้องสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ 

จ�ากัด กับพวกรวม 16 คน เป็นคดีแพ่ง ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ข้อหา

ผิดสัญญาฝากทรัพย์, เรียกค่าเสียหาย, ค�้าประกัน เม่ือวันที่ 31 

มีนาคม 2560 คดีหมายเลขด�าที่ ผบ.5072/2560 

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศาลเล่ือนนัดนัดพร้อม 

เนื่องจากทนายจ�าเลยที่ 6,14,15 แถลงว่าจ�าเลยที่ 4 เสียชีวิตแล้ว 

ทนายโจทก์ จึงแถลงว่าเพ่ิงทราบจากทนายดังกล่าวจึงต้องขอเวลา

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกทายาทเข้ามาในคดีต่อไป ศาลจึง           

ให้เลื่อนไปนัดพร้อมวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.

  3) สหกรณ์ได้ด�าเนินการฟ้องคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ ชุดที่ 52 ที่กระท�าการประมาทเลินเล่ออนุมัติให้น�าเงินไปฝาก

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ        

ความเสียหาย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นคดีแพ่ง ต่อศาล

จังหวดันนทบรีุคดหีมายเลขด�าที ่พ.1743/2560 เมือ่วนัที ่25 ธันวาคม 

2560 ศาลนัดสืบพยานโจทก์ใน วันที่ 17,18 กรกฎาคม 2561                  

เวลา  09.00 – 16.00 น.และนดัสืบพยานจ�าเลยในวนัที ่19,20,24,25 

กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น

เร่ืองที ่3 การประกายขายทีดิ่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

จ�ากัด

 1) เรื่อง การประกาศขายที่ดิน จังหวัดน่าน ต�าบลเปือ                           

ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ดินจ�านวน 72 

แปลง(เป็นที่ดิน น.ส.3 ก จ�านวน 8 โฉนด และที่ดินจ�านวน 64 

โฉนด) เนื้อที่ประมาณ 989 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา) ครั้งที่ 2 

โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์        

ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้ประกาศแจ้งผลการประกวดราคาขายที่ดิน   

ต�าบลเปือ ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ดิน

จ�านวน 72 แปลง (เป็นที่ดิน น.ส.3 ก จ�านวน 8 โฉนด และที่ดิน

จ�านวน 64 โฉนด) เนื้อที่ประมาณ 989 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา

โดยผู้ชนะการประกวดราคาคือ นางสาววิมลพรรณ มหายศนันท์ 

โดยเสนอราคาซื้อในราคา 85,997,997.00.-บาท และต่อมาผู้ซื้อ

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่ทางผู้ซื้อและผู้ขายก�าหนดไว้ 

  ทางคณะกรรมการด�าเนินการ ฯ ชุดที่ 58 ประจ�าปี 2560 

มีมติ ให้ผู้ซื้อช�าระเงิน 3% ,6% และ เงินที่ค้างอยู่ตามข้อตกลงที่

ได้แจ้งไว้กบัสหกรณ์ ฯ โดยต้องด�าเนนิการช�าระเงินทัง้หมดภายใน 

วนัที ่29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และ  ทางผูซ้ือ้ไม่สามารถด�าเนนิ

การดงัทีก่ล่าวมาภายในก�าหนดระยะเวลาทีส่หกรณ์ระบสุหกรณ์ ฯ 

จึงด�าเนินการยกเลิกสัญญา  

 มติทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนินการฯ อนมัุตจิ�าหน่ายทีด่นิ

ในราคาไม่ต�ากว่า 86 ล้านบาท โดยมอบดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี      

เป็นผู้ด�าเนินการ และ แต่งตั้งคณะท�างาน

อ่านต่อหน้า 11
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นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

 
ควรรู้.....โครงการกู้เงินพิเศษ เพื่อคนพิเศษ

 แจ้งกบัสมาชิกไว้ได้เลย ว่าวนัใดวนัหนึง่ทีส่มาชิกเกดิมคีวามต้องการ

จะมทีีด่นิ มบ้ีานพักอาศยัในจังหวดัใดๆ (เว้น 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้)      

เพ่ือเป็นสินทรัพย์ในความมั่นคงของชีวิต หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน 

สมาชิกสามารถซื้อสินทรัพย์นั้นได้โดยใช้เงินกู้พิเศษจากสหกรณ์ฯไป 

จัดซือ้สินทรัพย์มาเป็นของท่านได้ แล้วน�ามาจ�านองผ่อนส่งช�าระคนืเป็น

งวด  ๆรายเดอืนกบัสหกรณ์ฯ โดยเสียดอกเบีย้ต�า่เพียงร้อยละ 50 สตางค์/เดอืน 

หรือร้อยละ 6.0 บาท/ปี และเมื่อตอนสิ้นปีจะมีเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยที่

เสียไปในรอบปี คืนเงินให้กลับไปกับสมาชิกด้วย สนใจการกู้พิเศษนี้

โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ือ หรือที่ผมโทร.081-778-2596  

ใช้ระยะเวลาด�าเนินการประมาณ 1 เดือน ครับ

 ในการอนมุตัยิอดเงินให้กูพิ้เศษ สหกรณ์ฯจะมกีารพิจารณาจาก

ราคาหลักทรัพย์ได้แก่ ราคาที่ดิน บ้าน เรือนหุ้น และเงินเดือนของ

สมาชิก โดยแนวทางการให้กู้กับสมาชิก จะพิจารณาจากราคาประเมิน

ของการซื้อขายจากส�านักงานที่ดินในท้องที่ของหลักทรัพย์นั้น

1.ความรู้ในสาระเรื่องการจ�านอง

 จ�านอง คือ การที่ผู้จ�านองเอาทรัพย์สินของตนมาเป็นประกัน

การช�าระหนีแ้ก่ผู้รับจ�านองโดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนัน้ให้แก่ผูรั้บจ�านอง 

การจ�านองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นประกนัหนีต้ามสัญญากูยื้มเงิน หาก

คู่สัญญามิได้ตกลงกันก�าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ หรือไม่มีกฎหมายใด

ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยโดยชัดแจ้งแล้วตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ก�าหนดให้ใช้อตัราดอกเบีย้ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี หากคูสั่ญญาตกลงกัน

ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ห้ามมิให้คิดดอกเบ้ียเกินร้อยละสิบห้าต่อปี 

แต่ถ้าก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี ข้อตกลงนั้น  

เป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันคู่กรณี

2.หลักเกณฑ์การจ�านอง

 2.1 การจ�านองต้องท�าเป็นหนงัสือและจดทะเบยีนต่อพนกังาน

เจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันคู่กรณี

 2.2 ต้องระบุทรัพย์สินที่จ�านองให้ชัดเจน

 2.3 ต้องระบุจ�านวนเงินเป็นเงินไทย หรือจ�านวนขั้นสูงสุดที่ได้

เอาทรัพย์สินจ�านองไว้เป็นประกัน

3.ทรัพย์อะไรจ�านองได้

 ทรัพย์ที่จดทะเบียนจ�านองต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประมวล

กฎหมายทีด่นิต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทีด่นิและทรัพย์อนัตดิอยู่

กับทีด่นิทีม่ลัีกษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบั

ทีด่นิ ทีด่นิทีจ่�านองได้โดยทัว่ไปได้แก่ ทีด่นิทีม่หีนงัสือแสดงสิทธิในทีดิ่น

แล้ว ได้แก่ ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนด

ตราจอง และตราจองทีต่ราว่า “ได้ท�าประโยชน์แล้ว” หรือหนงัสือรับรอง

การท�าประโยชน์ (น.ส.3 , น.ส.3 ก. และ น.ส.3.ข.)

4.สิทธิของผู้จ�านองและผู้รับจ�านอง

 4.1 สิทธิของผูจ้�านอง เนือ่งจากการจ�านองเป็นการเอาทรัพย์สิน

มาเป็นประกันการช�าระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบสินที่จ�านองให้แก่ผู้รับ

จ�านอง ดงันัน้ แม้ว่าทรัพย์สินจะได้น�ามาจ�านองเป็นประกนัการช�าระหนี้

แล้ว ผู้จ�านองจึงยังคงเป็นเจ้าของอยู่ตามเดิม และยังคงครอบครอง

ท�าประโยชน์ในทรัพย์สินที่จ�านองได้ต่อไป

 4.2 สิทธิของผู้รับจ�านอง

  4.2.1 ผูรั้บจ�านองมสิีทธไิด้รับช�าระหนีจ้ากทรัพย์สินทีจ่�านอง

ก่อนเจ้าหนี้ทั่วไป

  4.2.2 ผู้รับจ�านองบังคับช�าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ�านองได้ 

ไม่ว่าทรัพย์สินทีจ่�านองจะโอนไปให้แก่ผูใ้ด การจ�านองย่อมตกตดิไปกบั

ตัวทรัพย์สินที่จ�านอง

5.การบังคับจ�านอง

 5.1 ผู้รับจ�านองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่า 

ให้ช�าระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งก�าหนดในค�าบอกกล่าวนั้น           

ถ้าลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามค�าบอกกล่าว ผู้รับจ�านองจะฟ้องศาล  

เพ่ือให้พิพากษาส่ังให้ยึดทรัพย์สิน ซึง่จ�านองและให้ขายทอดตลาดกไ็ด้

 5.2 เม่ือขายทอดตลาดทรัพย์จ�านอง ให้น�าเงินช�าระหนี้คืน      

ให้แก่ผู้รับจ�านอง หากมีเงินเหลือเท่าใดให้ส่งมอบแก่ผู้จ�านอง

 5.3 เมื่อฟ้องศาลแล้ว ผู ้รับจ�านองยังมีสิทธิที่จะเรียกเอา

ทรัพย์สินที่จ�านองหลุดเป็นของผู้รับจ�านองได้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  5.3.1 ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี

  5.3.2 ผู้จ�านองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาล ว่าราคา

ทรัพย์สินนั้นท่วมจ�านวนเงินอันค้างช�าระ “

  5.3.3 ไม่มกีารจ�านองรายอืน่หรือบริุมสิทธิอืน่ได้จดทะเบยีน

ไว้เหนือทรัพย์สินจ�านอง

 5.4 ถ้าผู้รับจ�านองเอาทรัพย์จ�านองหลุดเป็นของผู้รับจ�านอง 

และราคาทรัพย์จ�านองนั้นต�่ากว่าจ�านวนเงินที่ค้างช�าระอยู่ หรือถ้าเอา

ทรัพย์จ�านองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินสุทธิน้อยกว่าจ�านวนเงิน

ที่ค้างช�าระ เงินยังขาดจ�านวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น 

แต่หากมกีารตกลงกันว่า “ถ้าเอาทรัพย์จ�านองหลุดและราคาทรัพย์สิน

นั้นต�่ากว่าจ�านวนเงินที่ค้างช�าระลูกหนี้ยอมใช้เงินที่ขาดจนครบ หรือ

ยอมให้ยึดทรัพย์สินอื่น นอกจากที่จ�านองน�ามาบังคับช�าระหนี้จนครบ” 

ข้อตกลงเช่นนี้มีผลบังคับกันได้

เอกสารอ้างอิง

 จุลสารแนะน�าประชาชนเร่ืองการจ�านองที่ดินกรมที่ดิน , 

กระทรวงมหาดไทย , www.dol.go.th
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน

ผมขอรายงานการติดตามหน้ีสนิ  ของสมาชกิออมทรัพย์ครู

นนทบุรี จ�ากัด ประจ�าเดือนมีนาคม 2561 ให้ท่านสมาชิกทราบ

ดังนี้

1.การจัดชั้นลูกหนี้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

หนี้สิน เหล่านี้เกิดจากสมาชิกทุกหน่วย ทุกสังกัด ได้กู้เงินไป

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองแล้ว ขอบคุณ ท่านสมาชิกทุก

ท่านที่ได้ท�าหน้าที่ในการเป็นผู้กู้ที่ดี จัดส่งหนี้สิน ตามข้อตกลงแต่

มสีมาชิกผูกู้บ้างท่านไม่ท�าตามข้อตกลง ท�าให้มผีลกระทบต่อระบบ

การเงินของสหกรณ์ฯ 

คณะกรรมการ ประกาศขอเรียนเชิญท่านสมาชิก ที่มีปัญหา

เกี่ยวกับการจัดส่งหนี้สิน ได้โปรดมาติดต่อกับสหกรณ์ครูนนทบุรี 

ด่วน เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาของสมาชิก

ก่อให้ประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์ฯอย่างยั่งยืน 

โครงการติดตามการด�าเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้ NPL ตามหน่วย

งาน/โรงเรียน ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา NPL ของสหกรณ์ฯ รายงาน

การติดตามหนี้เดือนประจ�าเดือนพฤศจิกายน  2560 

ข้อคิดดีๆ

ข้อ รายการ จ�านวน/

สัญญา

วงเงินกู้ คงเหลือ

1 ประเภทลูกหนี้ปกติ (ผิดนัด 1-3 

เดือน)

94 34,031,200.00 25,974,511.74

2 ประเภทลูกหนีป้กต ิ(ผดินดั 4-6เดอืน) 109 54,691,745.75 45,251,506.45

3 ป ร ะ เ ภ ท ลู ก ห นี้ ป ก ติ  ( ผิ ด นั ด 

7-12เดือน)

65 62,825,800.00 56,335,681.00

2.ลกูหน้ีระหว่างด�าเนินคดี 211 67,846,232.14 66,468,232.14

3.ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 511 150,602,773.13 149,830,204.97

ช่วงชีวิตที่ตกต�่าถึงขีดสุด คุณจะได้พบกับคน 4 คน

 
 1. คนที่ช่วยคุณโดย ‘ไม่คิด’     3. คนที่อยู่ ‘เคียงข้าง’ คุณ

  2. คนที่ ‘ไม่คิด’ จะช่วยคุณ 4. และคนที่ ‘จาก’ คุณไป
สวัสดี

รายงานการติดตามหนี้สินประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ลูกหนี้ช�าระหนี้ทั้งหมด จ�านวน 424 ราย    

สมาชิกที่มีมติให้ออกจากสมาชิกและน�าหุ้นช�าระหนี้จ�านวน 19 ราย

   รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระทั้งสิ้น                           

การติดตามหนี้สิน เดือนมกราคมคม 2561

การติดตามหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561

การติดตามหนี้สิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561  

สรุปการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561

เป็นเงินจ�านวน 5,829,667.50 

เป็นเงินจ�านวน  2,077,201.25 

    7,906,868.75

เป็นเงินจ�านวน  7,481,676.50

เป็นเงินจ�านวน  19,464,509.81

เป็นเงินจ�านวน 7,906,868.75

เป็นเงินจ�านวน 27,371,378.56

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รักเคารพทุกท่าน

ฉบบันี ้ขอเปล่ียนบรรยากาศบ้างครับ จากการตดิตามข่าวสาร

บ้านเมอืง สังคม เศรษฐกจิ ท�าให้เกดิข้อสงสัยว่า “มนัเกิดอะไรข้ึน” 

ในบ้านเมืองเรา ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง การเลือกตั้ง ที่ไม่รู้ว่ามีเมื่อไร 

เร่ืองปมนาฬิกาหรู เร่ืองการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่ พ่ึง           

การทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต มหากาพย์หวย 30 ล้าน      

ที่ไม่รู้ว่าจะจบกนัอย่างไร เร่ืองเจ้าสัวล่าสัตว์ป่า ฆ่าเสือด�า รวมทัง้   

เรือ่งอื่นๆอีกเยอะแยะ  ที่สะท้อนให้เห็นถึงความโลภ  ความโกรธ  

ความหลง  ที่ยังมีอยู่ของคนในสังคมไทยในปัจจุบัน  ยากที่จะขจัด

ให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว  คิดแล้วกลุ้ม   คิดแล้วเป็นทุกข์จริงๆ 

 ผมได้อ่านข้อเขียนที่มีผู้เขียนไว้ในหัวข้อ“10 ความจริง

สูงสุดที่ทุกคนควรตระหนัก” อ่านแล้วอยากน�ามาแบ่งปันเป็น   

ธรรมทาน ดังนี้

 1.แท้จริงแล้วสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครท�า ไม่ได้เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก  แต่เกดิจากการกระทบกนัของ ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย

ใจ  ปัจจัยภายนอกเป็นเพียงตัวแปร  ปัจจัยภายในได้แก่ สติ  คือ

สาเหตุใหญ่  ถ้าสติไม่แขง็แรงไม่ว่าอยู่ในสถานะใด  เป็นใครมาจาก

ไหนก็มีความทุกข์ได้ทั้งนั้น เมื่อสติแข็งแรงย่อมเห็นกระบวนการ

ของ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย ใจ  เมื่อกระบวนการดังกล่าวจิตย่อม

ไม่เสวยอารมณ์อนัเป็นต้นเหตขุองสุขทกุข์ สุขทกุข์ จึงถกูปรับสมดลุ

ให้อยู่ในภาวะเป็นกลางสิ่งนี้เรียกว่า ความเบิกบาน                                             

2.ความเป็นเรา เป็นเขา คือกระบวนการปรุงแต่งของจิต

แท้จริงแล้วตัวเราไม่มีอยู่ ค�าว่าตัวเราไม่มีอยู่นี้ ไม่ใช่ค�าอุปมา

อุปไมย แต่เป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้เองจากการฝึกจิต ความ

เป็นตัวเรานั้นเปรียบเหมือนรถยนต์หนึ่งคัน เมื่อจับล้อไว้ทางหนึ่ง  

เครื่องยนต์ไว้ทางหนึ่ง ประตู ตัวถังไว้ทางหนึ่ง  เมื่อจับแยกส่วนได้

เช่นนี้สภาพความเป็นรถยนต์ก็หมดไป เมื่อฝึกจิตจนแยกกาย  

ความคิดและจิตออกจากกันได้ความเป็นตัวเราก็หมดไป  ผู้ยึดมั่น

ถือมั่นก็หมดไปด้วย  ความทุกข์ทั้งปวงก็เป็นอันยุติ

3.เราทัง้หลายล้วนเกิดมาหลายล้านชาติเป็นจ�านวนทีนั่บไม่ได้ 

เคยเกิดเป็นคนรวย  คนจน  ราชา  พระ  ยาจก  เป็นคนฉลาด  

เป็นคนโง่เขลา  เป็นคนพิการ  เป็นคนรูปงาม  เป็นชาย  เป็นหญิง  

เป็นกระเทย  เป็นทอม เป็นนกับญุ  เป็นมหาโจร  เคยเกดิเป็นสัตว์

เดรัจฉาน  สัตว์นรก  เปรต  เทวดา  เคยเป็นมาทุกอย่าง  ดังนั้น  

ถ้าชาตินี้เกิดมาดี ชาตินี้อาจเป็นมหาเศรษฐี ชาติหน้าอาจเกิดเป็น

สัตว์นรก ชาตินี้อาจเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ชาติหน้าอาจเกิดเป็น

มนุษย์อยู่ในตระกูลสูงก็เป็นได้  ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด     

จงอย่าล�าพองใจว่านั้นดีแล้วประเสริฐแล้ว  เพราะแท้จริงไม่มีใคร

เลยที่ดีกว่าใคร  ทุกคนล้วนอยู่ในความสุ่มเสียงทั้งสิ้น

4.จิตสุดท้ายก่อนตาย เป็นส่ิงที่วัดว่าชาติหน้าเราจะไปเกิด

เป็นอะไร ขณะที่จิตสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้มากที่สุด  ในวินาที

สุดท้ายความเศร้า ความกลัว ความสงสัย การยึดติดและความ        

เจ็บปวด ส่ิงเหล่านีจ้ะดงึมนษุย์ให้ไปปฏสินธิจิตในภมูเิบือ้งต�า่ได้แก่ 

นรก เปรต เดรัจฉาน พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ผูท้ีไ่ด้เกดิเป็นมนษุย์

อีกคร้ังหลังจากตายไปแล้วมีเท่าจ�านวนเม็ดทรายที่ปลายนิ้ว         

ส่วนเม็ดทรายที่เหลือบนปฐพีเทียบได้กับผู ้ที่ตายแล้วไปจุติใน

อบายภูมิ ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคงน้อยกว่า  0.000000001 

เปอร์เซ็นต์ นั่นเท่ากับว่าเป็นไปได้มากเหลือเกินว่าคนทั้งหมดที่เรา

รู้จัก จะไม่มีใครเลยที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เว้นแม้กระทั่ง

เรา!!!

5.ชวิีตทีเ่ราเหน็อยู่ เป็นชีวติช่ัวคราวเมือ่เราตายส่ิงทีเ่ราหามา

ด้วยความล�าบาก  ส่ิงทีเ่ราเคยมัน่หมายว่าส�าคญั  ทัง้ความสามารถ 

เกียรติภูมิ ลูก เมีย ผัว หน้าที่การงาน สมบัติพัสถาน เงินทอง บ้าน

ช่อง ที่ดิน ความภูมิอกภูมิใจทั้งหมดนี้ ไม่มีอะไรเลยที่เราสามารถ

น�าติดตัวไปได้ ค�าถามส�าคัญที่เราควรต้องคิดคือ “ทุกวันนี้เราใช้

เวลาที่มีเพื่อสิ่งใด” แน่นอนว่าเกือบทั้งหมดของเรามุ่งไปสู่สิ่งที่เรา

ไม่สามารถน�าติดตัวไปได้ เหล่านี้คือ เร่ืองอันตรายที่เราสมควร   

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเร่งด่วน

6.บุญบาปเป็นของมีจริง ทุกการกระท�าของเราย่อมส่งผล

สะท้อนกลับไม่วนันีก้ว็นัหน้า ไม่ชาตนิีก้ช็าตหิน้า ค�าพูดและการกระ

ท�าจึงเป็นส่ิงส�าคัญมากกว่าที่เราคิด พูดส่ิงใดท�าส่ิงใดลงไป มิได้

จารึกไว้เพียงโลกนี้ หากแต่มันจะจารึกไว้ในสังสารวัฏในจิตของเรา 

และเราจะต้องเป็นผู ้ รับผลแห่งการกระท�าของตนเองตลอด         

การเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้น จงระวังค�าพูดและการกระท�าของเรา

ไว้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

7.ทุกคนที่เราเห็น พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน ผู้คน ทั้งคนที่รู้จัก

และไม่รู้จัก ตลอดการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีใครเลยที่ไม่รู้จักกัน 

ไม่มีใครเลยทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั และตราบใดทีเ่รายังเวยีนว่ายตายเกดิ

เราและเขา จะได้พบกันอีกไม่ฐานะใดฐานะหนึ่ง ท�าดีกับเขาวันนี้จะ

พบกันในเส้นทางที่ดี ท�าร้ายเขาในวันนี้ก็จะต้องตามจองเวรกันต่อ

ไปไม่สิ้นสุด ดังนั้นค�าว่า “เพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย” จึง

เป็นค�าที่มีนัยยะส�าคัญกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่า จงมองผู้อื่นให้

เหมือนครอบครัวของท่าน นั่นคือหนทางที่ดีที่สุด

8.เมือ่การเวียนว่ายตายเกิดมจีริง การบริหารจัดการชีวติของ

เราก็สมควรเป็นการบริหารจัดการชีวิตที่ครอบคลุมทุกมิติ ไม่เน้น

หนักในชาติใดชาติหนึ่ง ชาตินี้ต้องกินต้องใช้ แต่ชาติหน้าก็ต้องเผื่อ

เหลือเผื่อขาด กิจกรรมบางอย่าง อาจส่งผลดีสูงสุดในชาตินี้ แต่

ชาติหน้าอาจท�าให้ท่านไม่เหลืออะไรเลย แม้แต่อัตภาพความเป็น

มนุษย์ ดังนั้นในทุกวันนี้ เราควรถามตนเองว่า วันนี้เราได้เตรียม

เสบียงไว้เลี้ยงตัวเราในชาติหน้าบ้างแล้วหรือยัง

9.เวลาที่เราเห็นตรงหน้ามีเพียงปัจจุบัน วินาทีต่อวินาที เมื่อ

เวลาเคลื่อนเลยไป ไม่มีใครสามารถน�าช่วงเวลานั้นกลับมาใช้ซ�้าได้ 

อดตีไม่มีจริง เพราะอดตีคอืภาพจ�าทีเ่ราน�ามาคดิซ�า้ในเวลาปัจจุบนั 

ส่วนอนาคตกไ็ม่มีจริง เพราะอนาคตกค็อืการปรุงแต่งในปัจจุบนัของ

เรา จงจ�าไว้เสมอชีวิตคือเร่ืองสดใหม่ ตัวท่านมีอยู่เพียงปัจจุบัน   

อ่านต่อหน้า 11
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ถามมา
ตอบไป
นางพูลมาศ ทับเกร็ด  084-086-1739

ดฉินัขอตอบค�าถามทีท่่านสมาชิกมีข้อสกนั เข้ามาดงันี้

คะ

การย่ืนกู้โครงการเพ่ือใช้หนี้ดอกเบี้ยสูง ยังมีให้กู้อยู่

หรือไม่คะ ถ้ามีอยู่อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6 ใช่  หรือไม่?                                                                      

ยังสามารถยื่นกู้ได้ค่ะ อัตราดอกเบี้ย เฉพาะการกู้เพื่อ

ใช้หนี้ดอกเบี้ยสูงร้อยละ 6.50 ต่อปี ค่ะ

 สวัสดีครับ ขอถามเรื่องผู้ค�้าประกัน 1 คน สามารถ

ค�้าประกันได้กี่สัญญา

  

 ผู้ค�้าประกัน สามารถค�้าประกันได้ 9 สัญญา ค่ะ

 

การกูหุ้น้ตวัเอง สามารถกูไ้ด้จ�านวนเท่าไร และจะต้อง

ท�าอย่างไรคะ

การกูหุ้น้ตวัเอง ไม่ต้องมคีนค�า้ประกนั กูไ้ด้ 95% ของ

ทุนเรือนหุ้น และจะต้องไม่มีหนี้สัญญาอื่นๆกับสหกรณ์ฯค่ะ

สวัสดีครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ฯ สามารถ

ยื่นกู้เงินสหกรณ์ฯได้เลยหรือไม่ครับ

ต้องเป็นสมาชิก และมีการหักเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 6 

เดือน จึงจะสามารถยื่นก็ได้ค่ะ

ดิฉันได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯมาแล้ว

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในระดับชั้นประถมศึกษา  ปัจจุบันบุตร

อยู่ชั้นมัธยมศึกษา และจะสามารถยื่นขอทุนบุตรการศึกษา

ได้อีกไหมคะ และจะขอได้เมื่อใด

การยื่นขอทุนบุตรสมาชิก ถ้าสมาชิกเคยได้รับมาแล้ว 

3 ปี สมาชิกสามารถยื่นขอทุนได้ค่ะ เช่น ท่านสมาชิกได้รับ

มาแล้ว พ.ศ. 2558 จะขอได้อีกในปี พ.ศ. 2562 ค่ะ            

ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้เปิดให้

สมาชิกได้ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่สหกรณ์ฯ เร่ิมตั้งแต่      

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561         

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมรายละเอียดได้ที่                         

www.ntbcoop.com

สวสัดค่ีะ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั 

ทกุท่านในเดอืนนีข้อยกค�าสอนของท่านพุทธทาสภกิขมุาให้อ่าน

กนัได้เป็นแง่คดิให้สบายจิต 

การพึ่ ง ผู ้ อื่ น

อั นพึ่ ง ท ่ าน  พึ่ ง ได ้  แต ่ บ างสิ่ ง

เ ช ่ นพึ่ งพิ ง  ผ ่ าน เกล ้ า  เ จ ้ า อ ยู ่ หั ว

ห รือพึ่ งแ รง  คน ใช ้  จนควาย วั ว

ใช ่ จ ะพ ้ น  พึ่ ง ตั ว  ไป เมื่ อ ไ ร

ต ้ อ งท� า ดี  จึ ง เ กิดมี  ที่ ใ ห ้ พึ่ ง

ไม ่ มี ดี  นิดห น่ึ ง  พึ่ ง เ ข า ไฉน

ท� า ดี ไป  พึ่ ง ตั ว  ของ ตั ว ไป

แล ้ ว จ ะ ได ้  ที่ พึ่ ง  ซึ่ ง ถ าวร .

พึ่ ง ผู ้ อื่ น  พึ่ ง ได ้  แต ่ ภ ายอก

ท ่ าน เพี ย งแต ่  กล ่ า วบอก ห รือพร ่ สอน

ต ้ องท� า จ ริ ง  เพี ย รจ ริ ง  ทุ กสิ่ ง ,  ตอน น้ี , 

จึ งถอน ตัว ได ้  ไม ่ ตกจม .

จ ะตก จน  ห รือว ่ า  จ ะตกนรก

ตนต ้ องยก ตน เอง  ให ้ เ หมา ะสม

ตนไม ่ ยก ,  ให ้ เ ข ายก  น้ันพกลม . ,

จ ะตกหล ่ ม  ตาย เปล ่ า  ไม ่ เ ข ้ า  กา ร  ฯ                                                                        

ท ่ าน  พุ ทธทาส ภิก ขุ

ถาม1

ตอบ

ตอบ

ถาม2

ถาม3

ตอบ

ถาม4

ตอบ

ถาม5

ตอบ
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

นายวันชัย เพ็งศรี  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

      

สวสัดคีรับท่านสมาชิก สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ สหกรณ์     

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุทกุท่าน กระผมตวัแทนสมาคมฯ ขอเรียนให้สมาชิก

ทกุท่านได้รับทราบข่าวสาร  และสาระส�าคญัของสมาคมฯ ตามทีท่กุท่าน

ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ เกี่ยวกับการบรหิารงานของคณะกรรมการ       

ชุดที่ 13 ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 9,152 คน มีสมาชิกเข้าใหม่        

จ�านวน 4 ราย มมีตคิณะกรรมการให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิก

จ�านวน 22 ราย ตามข้อบงัคบั

ตามนโยบายของคณะกรรมการด�าเนนิการสมาคมฯ สมควรให้มี

โครงการรับสมคัรสมาชิกเพ่ิมให้มากขึน้เพ่ือรักษาสถานะจ�านวนสมาชิก

ทีล่ดลง จากการลาออก มตอิอก และ   เสียชีวติ จึงขอเรียนให้สมาชิก

ทกุท่านทราบว่า การค้างช�าระเงินสงเคราะห์ศพรายเดอืนจะมีผลในกรณี

เสียชีวิต ซึ่งอยู่ระหว่างการค้างช�าระ ทายาทอาจมีปัญหาในการ            

รับสิทธิประโยชน์จากสมาคมฯ

ท่านสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูนนทบรีุ 

ทกุท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกีย่วกบัสมาชิกทีล่าออกจากการ

เป ็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต ่ท ่านยังสามารถเป ็นสมาชิกของ                           

ฌาปนกิจฯต่อได้ครับ

(***ยกเว้นผู้ทีข่าดส่งการช�าระค่าสงเคราะห์รายศพต่อสมาคม

ฌาปนกิจ***)

กรณีมีภาระผูกพันทางการเงินกับสหกรณ์ฯ ทางสมาคมฯ           

จะต้องน�าเงินสงเคราะห์ไปช�าระหนีใ้ห้กบัสหกรณ์ฯตามจ�านวนทีส่มาชิก

ได้ท�าธุรกรรมด้านการเงินไว้กบัสหกรณ์ฯ ส่วนทีเ่หลือ สมาคมฯจะน�าจ่าย

ให้กบัทายาทผูรั้บผลประโยชน์ต่อไป

หมายเหตุ หากท ่านมีข ้อสงสัยสามารถติดต ่อได ้ที่                           

นายวันชยั ศรีเพง็ โทร.089-914-7567, 02-969-8201-2 ต่อ 132 

และ Fax 02-9698841 ID line : 02-969-8841

เพ่ือการปฏบิตัทิีถ่กูต้องและเป็นประโยชน์กบัตวัท่านเองการช�าระเงิน

หากท่านไม่สะดวกในการมาช�าระด้วยตนเอง ท่านอาจช�าระเงินโดยการ

โอนเข้าบญัชีตามเลขทีบ่ญัชี ดงันี้

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระนัง่เกล้า                       

 ช่ือบญัชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ                                                                           

 เลขทีบ่ญัชี 315-1-00001-4

- ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบรีุ

 ช่ือบญัชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

 เลขทีบ่ญัชี 108-1-37285-0

- ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบรีุ 

 ช่ือบญัชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  

 เลขทีบ่ญัชี 140-0-35869-1

-ธนาณตัมิาทีส่มาคมฯ เลขที ่776 ถ.รัตนาธเิบศร์ ต.บางกระสอ 

อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 11000

เม่ือท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน โทรแจ้งและส่งหลักฐานการ

ช�าระเงินให้สมาคมทราบทุกคร้ัง โดยการแฟกซ์เอกสารมาที่                      

เบอร์ 02-969-8841 หรือ ถ่ายรูปส่งไลน์มาทาง ID lind 02-969-8841 

กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านจนกว่าท่านจะได้รับใบเสร็จ       

รับเงินฉบบัจริงจากทางสมาคมฯ

สมาชิกสสอค.และ สส.ชสอ. ทียั่งไม่ได้ช�าระเงินคงสภาพปี 2561 

ถ้าเสียชีวติลงระหว่างนี ้ทางทัง้สองสมาคมฯจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ

ให้ในทกุกรณี

ตดิต่อสอบถามข้อมลูได้ทีศ่นูย์ประสานงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบรีุ จ�ากดั ช้ัน 2 โทร. 02-969-8841,02-9698201-2 ต่อ 221 

 “วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว”            

ณ ลานพระบรมราชานสุาวรีย์ รัชกาลที ่3 ริมฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา 

วดัเฉลิมพระเกยีรต ิเพ่ือให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้ร�าลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและ       

แผ่นดินไทย นอกจากนั้นก็มีการจัดงานพิธีถวายราชสดุดี

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ่3 ในวนัดงักล่าว

ที่วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อีกด้วยครับ 

การติดตามอ่านข่าวของสหกรณ์ฯ จากวารสารสหกรณ์ สมาชิก

สามารถตดิตามอ่านได้ทัง้ทางเอกสารทีส่หกรณ์แจกให้ทกุหน่วย

งาน  และจัดส่งให้กับสมาชิกบ�านาญได้อ่านถึงบ้านทุกคนแล้ว 

ท่านยังสามารถติดตามอ่านวารสารสหกรณ์ได ้จากทาง              

อนิเตอร์เนท็ www.ntbcoop.com ได้อย่างเตม็จอชัดเจน  ซึง่

ทางสหกรณ์ได้มีการ ปรับปรุงเว็บไซด์เพ่ือให้บริการแก่สมาชิก

ได้ครบทุกด้าน มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทั้งเงินและ

เวลา อีกทั้งยังติดตามอ่านย้อนหลังได้ตลอดทั้งปี ผมจึงอยาก

ส่งเสริมให้สมาชิกได้ใช้บริการส่ือด้านนี้ของสหกรณ์ให้มากๆ   

กันนะครับ 

พูดถึงเนื้อหาในวารสารฉบับประจ�าเดือนมีนาคมนี้มีเร่ือง             

ที่น่าสนใจต่างๆให้ติดตาม ได้ทุกคอลัมน์ครับเชิญติดตามอ่าน

กันได้เลยครับ 

พบกันฉบับต่อไป  สวัสดีครับ

ต่อจากหน้า 1
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 ส วัสดีครับ ท ่านสมาชิกสหกรณ์ฯ จ�ากัด                                        

ที่เคารพรักทุกท่าน  

 พบกับสาระน่ารู้กบัครูนนท์ ข้อมลูทีน่�าเสนอเร่ืองราวอนั

เป็นประโยชน์พร้อมสาระส�าคญัยุคใหม่โดยเฉพาะ ให้ท่านสมาชิก

ได้รู้ก่อนใคร ฉบบัเดือนมนีาคมนี ้ ขอน�าเสนอเร่ืองราวดีๆทีม่ี

ประโยชน์ในการด�าเนนิชีวติของทกุๆ ท่าน เร่ืองของการออกก�าลัง

กายกนับ้างครับ กฬีาๆ เป็นยาวเิศษจริงหรือ จะเกดิอะไรขึน้กบั

ร่างกายของเรา เมือ่เราออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอ

   1. ในการออกก�าลังกายคร้ังแรกๆ เราจะรู้สึกต่ืนตวัและ

มพีลังมากกว่าปกต ิเพราะว่าการไหลเวยีนเลือดโดยรวมนัน้เร็ว

ขึน้และออกซเิจนนัน้ถกูส่งไปยังสมองมากขึน้

  2. ในวนัต่อมา คณุอาจมอีาการ DOMS หรืออาการปวด

กล้ามเนือ้หลังออกก�าลังกาย ซึง่จะมีอาการอยู่ราว 1-3 วนั และ

เป็นเร่ืองปกติ ย่ิงออกก�าลังกาย อาการนี้ก็จะย่ิงเกิดขึ้น         

น้อยลงเร่ือยๆ 

  3.เม่ือออกก�าลังกายต่อเนือ่งราวสามอาทติย์ ร่างกายจะ

ผลิตmitochondria (ไมโตคอนเดรีย) มากขึน้ ผ่านกระบวนการ

ทีเ่รียกว่า mitochondrial biogenesis (ไมโตคอนเดรียล ไบโอเจนซีสิ             

หรือแปลตรงตวักคื็อ การก�าเนดิไมโตคอนเดรีย) ไมโตคอนเดรีย              

ท�าหน้าทีอ่ะไร? ไมโตคอนเดยีคอืส่วนนงึของเซลล์ในร่างกาย

มนุษย์ ที่ท�าหน้าที่เปล่ียนโปรตีน,ไขมัน,และคาร์โบไฮเดรต              

(แป้ง) เป็นพลังงานให้กบักล้ามเนือ้เมือ่เกดิการยืดหรือหดตวั

ของกล้ามเนือ้หลังจาก 6 – 8 สัปดาห์ของการออกก�าลังกาย

อย่างต่อเนือ่ง ผลการวจัิยทีอ่เมริการะบวุ่าผูเ้ข้าร่วมทดลองนัน้

สามารถสร้างไมโตคอนเดรียได้มากขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์          

ซึง่ส่งผลให้เรารู้สึกฟิตขึน้, ร่างกายมีความคงทนต่อการใช้งาน

อย่างหนกัมากขึน้ (และรวมถงึสามารถดงึสารอาหารทีเ่รากนิไป

ใช้ได้เร็วขึน้ ท�าให้อ้วนยากขึน้นัน่เอง 

 4. เมื่อคุณออกก�าลังกายติดต่อกันเป็นประจ�านาน       

กว่า 6 เดอืน คณุจะเหน็ผลการเปล่ียนแปลงภายนอก เช่นกล้าม

เนือ้ดสูวยงามมากขึน้ ไขมนัส่วนเกนิลดลง และคณุจะติดการ                                     

ออกก�าลังกาย 

 5. หากคณุออกก�าลังด้วยการ cardio (คาร์ดโิอ) เช่น วิง่ 

เดนิ ว่ายน�า้ ฯลฯ ตดิต่อกนัเป็นเวลา 9 เดอืน คณุจะพบว่าคณุ

ม ีVO2 max เพ่ิมมากขึน้ 25% ซึง่ VO2 max นัน้คอือตัรา

ความสามารถทีร่่างกายสามารถน�าส่งออกซเิจนไปทีก่ล้ามเนือ้

ได้เพ่ือผลิตพลังงาน และนีค่อืเคร่ืองช้ีวดัความฟิตของมนษุย์ 

การม ีVO2 max ทีสู่งขึน้ หมายความว่าเราสามารถออกก�าลัง

กายแบบเตม็ทีไ่ด้นานขึน้ 

  6. หลังจากออกก�าลังกายตดิต่อกนัเป็นประจ�านาน 1 ปี 

มวลกระดกูคณุจะมีความหนาแน่นเพ่ิมมากขึน้ ซึง่ลดอตัรา

ความเส่ียงในเร่ืองของกระดูกพรุนและกระดูกหักง่าย               

โดยเฉพาะในผู้สูงอายุทีม่กัจะมีปัญหากระดูกร้าวหรือหกัง่าย     

ทีห่ลังส่วนล่าง สะโพก หรือแขน ผลการวจัิยช้ีว่า แม้แต่ผูสู้ง

อายุทีม่คีวามหนาแน่นของมวลกระดกูน้อยมาก หากออกก�าลัง

ด้วยการผสมผสานระหว่างการใช้น�้าหนักและการคาร์ดิโอ        

มวลกระดกูจะสามารถกลับมาหนาแน่นกว่าคนปกตไิด้ 

 7. ผลการวจัิยช้ีว่า ผู้สูงอายทุีอ่อกก�าลังกาย วนัละ      

30 นาท ี  5 วนัต่อสัปดาห์ จะประหยัดเงินในการรักษาโรค         

ทีเ่กีย่วกบัหวัใจไปปีละ 100,000 บาทเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังลด

โอกาสในการเป็นโรคผู้สูงอายุต่างๆ เช่น โรคข้อเส่ือม,                 

โรคความจ�าส้ัน/เส่ือม, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง, และอืน่ๆอกีด้วย

  8. การออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอจะท�าให้อายุยืนขึน้ 

และเป็นการมอีายุยืนทีม่คีวามสุข เนือ่งจากการออกก�าลังกาย

นั้นช่วยลดอาการกังวล, เครียด, หรืออาการหดหู่ต่างๆได้ 

เนื่องจากการออกก�าลังกายนั้นลดฮอร์โมนที่ก่อให้เกิด

ความเครียด เช่น cortisol (คอร์ติซอล) และ adrenaline       

(อดรีนาลีน) ลง

   9. ทัง้นี ้ประโยชน์ต่างๆทีก่ล่าวมานัน้จะเกดิขึน้มากน้อย

อยูก่บัปัจจัยต่างๆ เช่น วธีิการออกก�าลังกาย, ความหนกัหน่วง

ในการออกก�าลังกาย, จ�านวนคร้ังในการออกก�าลังกาย                

ต่อสัปดาห์, ระยะเวลาในการออกก�าลังกายต่อคร้ัง, และอาหาร        

ทีค่ณุรับประทาน

  10. ผลวจัิยในอเมริกาช้ีว่า ใน 1 สัปดาห์ หากเรา             

ออกก�าลัง(ด้วยวธีิคาร์ดโิอ)ด้วยความหนกัหน่วงปานกลางเช่น

การเดนิเร็วหรือป่ันจักรยาน เราควรออกก�าลังประมาน 2 ช่ัวโมง

คร่ึงต่อสัปดาห์ แต่ถ้าหากเราออกก�าลังด้วยความหนกัหน่วง

ค่อนข้างหนกั เช่นการว่ายน�า้หรือวิง่ เราควรออกก�าลังกาย

สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง 15 นาท ีนอกเหนอืจากนัน้ เรายังต้องออก

ก�าลังกายด้วยการใช้น�้าหนักอย่างน้อยสองวันต่อสัปดาห์      

เพ่ือเพ่ิมความคงทนให้กบัร่างกาย

https://www.youtube.com/watch?v=rBUjOY12gJA 

เอกวฒุ ิเสริมสุ  ขสกลุชัย แปล
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การอยู่กับปัจจุบันจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของท่านได้ 

และนี้คือกุญแจเพียงดอกเดียวที่จะไขความลับของชีวิต          

จงอยู่กับปัจจุบันจนถึงที่สุดแล้วชีวิตจะเป็นของท่านอย่าง

แท้จริง

10.เป้าหมายของการเกดิเป็นมนษุย์คอือะไร บางคนบอก

ว่าฉันเกิดมาเพื่อมีความสุข บางคนบอกว่าฉันเกิดมาเพื่อสร้าง

ส่ิงดงีามไว้ในโลก บางคนบอกว่า ฉนัเกดิมาเพ่ือคนทีฉ่นัรัก นัน่

ก็เป็นส่ิงที่จะคิดกันไปตามภูมิปัญญา แต่ละคนก็มีเป้าหมาย

ชีวิตที่แตกต่างกันไป แต่ส�าหรับพระพุทธเจ้าท่านได้ฝากเป้า

หมายไว้ให้มนุษย์ชาติอย่างชัดเจน เป้าหมายของการเกิดเป็น

มนุษย์ในทัศนะของพระพุทธเจ้าก็คือ การดับกิเลสและท�าที่สุด

แห่งทุกข์ให้แจ้ง คือ การดับความไม่รู้หรืออวิชาอันเป็นต้นเหตุ

แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ตลอดกาลเวียนว่ายตายเกิดใน

สังสารวัฏ 

ขอให้เช่ือเถอะว่าเราเคยตั้งเป้าหมายชีวิตมาแล้วนับไม่

ถ้วน และขอให้เช่ือเถอะว่าทุกเป้าหมายทุกความปรารถนาทุก

ความส�าเร็จ ทุกความอยากมี อยากได้ อยากเป็น เราล้วนเคย

บรรลุแล้วก่อนหน้านีท้ัง้ส้ิน คงเหลือเพียงเป้าหมายเดยีวเท่านัน้

ทีเ่รายังไม่เคยบรรลุนัน้คอื เป้าหมายแห่งการไม่เกดิ ไม่ตาย เช่น

นัน้แล้วถ้าชาตนิีเ้รายังตัง้เป้าหมายเก่าๆ ซ�า้ๆ เดมิๆ ชีวิตของเรา

คงไม่ต่างอะไรกบันยิายน�า้เน่าทีน่�ามาเล่าซ�า้ เปล่ียนแต่เพียงช่ือ

แซ่ หน้าตา เส้ือผ้า หน้าผม แต่ทกุอย่างกยั็งวนเวียนอยู่ในวังวน

เก่าๆ เช่นนีแ้ล้ว การเกดิของเราคงเป็นการเกดิทีไ่ร้ค่า จงหยุดคดิ

พินจิ ใคร่ครวญ ด้วยสัมปชัญญะ ของท่าน อตัภาพความเป็น

มนษุย์คอืส่ิงล�า้ค่าอนัหาทีสุ่ดมไิด้ ทกุวนันีท่้านก�าลังใช้ส่ิงล�า้ค่าที่

ว่าเพ่ือแสวงหาส่ิงใดอยู่หรือ!!! 

ครับเป็นข้อเขียนที่ลึกซึ่งมากต้องขอขอบคุณท่านผู้เขียน  

(ไม่ระบุชื่อ) ไว้ ณ โอกาสนี้ อ่านแล้วตรงใจครับสามารถตอบ

โจทย์ที่ผมได้ตั้งค�าถามไว้ตั้งแต่ต้นฉบับว่า“มันเกิดอะไรข้ึน”   

ได้อย่างหมดจด หมดข้อสงสัยครับ    

          

      สวัสดีครับ  

2. เรื่อง การประกาศจ�าหน่ายที่ดินหน้าวัดสโมสร 

 ข้อมลูน�าเสนอ ตามมตทิีป่ระชุมใหญ่วสิามัญประจ�าปี 2560 เมือ่

วนัที ่26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มมีตใิห้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด 

ให้ด�าเนนิการจ�าหน่ายทีด่นิ แปลงทีด่นิ ต�าบลไทรใหญ่ อ�าเภอบางบวัทอง 

(ไทรน้อย) จังหวัดนนทบรีุ จ�านวนเนือ้ทีด่นิ 72 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา               

ในราคาไม่ต�่ากว่า 115,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน)

  มติคณะกรรมการอ�านวยการ ฯ รับทราบและเหน็ชอบให้ด�าเนนิ

การประกาศขายโดยมอบดร.ฉตัรชัย ธรรมครบรีุ เป็นผูด้�าเนนิการ และ

มอบฝ่ายจัดการ ฯ ด�าเนินการค�านวณการตั้งราคาทีด่นิอย่างละเอยีด และ

เหน็ควรน�าเสนอคณะกรรมการด�าเนนิการ ฯ เพ่ือพิจารณา

เรื่องที่ 5 ความคืบหน้า การยินยอมช�าระเงินเยียวยาความเสีย

หายให้แก่สหกรณ์ออทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

 ข้อมลู คดอีาญา คดหีมายเลขด�าที ่อ.3357/2557 ระหว่างสหกรณ์  

ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ�ากดั ที ่1 กบัพวกรวม 6 คน โจทก์ บริษัท เทวา

สิทธิพิฆเนศ จ�ากดั โดยนายสังเวยีน  ผ้าน�า้ฝน นายพัศรุตม์ พรหมชุตมิา 

คนใดคนหนึง่กรรมการผูม้อี�านาจกระท�าแทนกบัพวกรวม 110 คน จ�าเลย

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูนนทบุรี 

จ�ากัด ได้น�าเสนอต่อที่ประชุมประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2561เรื่อง

ขออนุมัติถอนฟ้อง จ�าเลยที่ 30 – 41 บางรายที่สามารถช�าระเงิน

เยียวยาความเสียหายให้แก่สหกรณ์เป็นเงินจ�านวน คนละ 1,500,000 บาท 

นั้น ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�าปี 2561 ได้มีมติอนุมัติให้        

ถอนฟ้อง จ�าเลยที่  30 – 41 บางรายที่สามารถช�าระเงินเยียวยา     

ความเสียหายให้แก่สหกรณ์คนละ 1,500,000 บาท จนครบถ้วน 

 มติทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนินการฯ รับทราบ โดยอนมุตัรัิบเงิน

เยียวยา และถอนฟ้อง(คดอีาญาคดหีมายเลขด�าทีอ่.3357/2557) เฉพาะราย

ทีข่�าระเงินเยียวยาค่าเสียหายได้ครบ 1,500,000 บาท จ�านวน 4 ราย คอื  

1.) นายสมนึก   ศักดิ์ทอง  จ�าเลยที่ 30     

2.) นายณรงค์  แสงสุวรรณ์ จ�าเลยที่ 33     

3.) นายประพันธ์   สุเนตรวรกุล จ�าเลยที่ 37                           

4.)นายชูศักดิ์   คชเพชร  จ�าเลยที่ 38                          

และ มมีตไิม่อนมุตัรัิบเงินเยียวยา จ�านวน 1 ราย คอื นายวจิิตร ค�ามญั  

จ�าเลยที่ 40 โดยให้น�าเงินไปวางที่ศาล 

  โดยคณะกรรมการด�าเนนิการ ฯ มมีตมิอบอ�านาจให้นายวนัชัย ศรีเพ็ง 

รองประธานกรรมการ ฯ คนที่ 3 และ นายมานัส บรรจงใหม่ ผู้จัดการ

สหกรณ์ เป็นผู ้ด�าเนินการถอนฟ้อง(คดีอาญาคดีหมายเลขด�า                      

ที่ อ.3357/2557) จ�าเลย  คือ                 

1.) นายสมนึก   ศักดิ์ทอง  จ�าเลยที่ 30      

2.) นายณรงค์   แสงสุวรรณ์   จ�าเลยที่ 33    

3.) นายประพันธ์   สุเนตรวรกุล   จ�าเลยที่ 37   

4.) นายชูศักดิ์   คชเพชร   จ�าเลยที่ 38    

ส่วนประเด็นอื่น ๆ จะขอรายงานให้ทราบในฉบับถัดไปนะครับ  

สวัสดีครับ

ต่อจากหน้า 4

ต่อจากหน้า 7
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การประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 

ประจ�าปี 2561 เดือนกุมภาพันธ์

สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เคารพรักทุกท่าน

 ผมมข่ีาวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า ขณะนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกที่มี

บุตรก�าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล –ระดับชั้นอุดมศึกษา เขียนใบ

สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 – 31 

เมษายน 2561 สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการ

ศึกษาบุตร ให้ท่านมาติดต่อขอรับใบสมัครขอรับทุนได้ที่สหกรณ์ฯ 

ในวนัเวลา ท�าราชการ หรือท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มพร้อม

ราละเอียดได้ที่ www.ntbcoop.com

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด ได้ด�าเนินการ

ประกาศขายที่ดินหน้าวัดสโมสร อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

จ�านวน 72 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา ในราคา 115,000,000 บาท 

และที่ดิน ต�าบลปือ ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

จ�านวน 72 แปลง 989 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา ในราคา 860,000,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าเสนอราคา

 การจ�าหน่าย จะจ�าหน่ายโดยวธีิเสนอราคา โดยให้ผูซ้ือ้ย่ืน

ซองเสนอราคาต่อคณะอนุกรรมการจ�าหน่ายที่ดินของสหกรณ์       

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์              

ครูนนทบรีุ จ�ากดั ภายในวนัพุธ ที ่25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. โดย

ผู้เสนอราคาสูงสุดแต่ไม่ต�่ากว่าราคาขั้นต�่าตามที่ประกาศ        จะ

เป็นผู้ซื้อได้ และจะประกาศช่ือผู้ซื้อได้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 

เมษายน 2561 ผู้ซื้อได้จะต้องท�าสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบที่   

สหกรณ์ฯ ก�าหนด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สหกรณ์ฯ ประกาศ

 รายละเอียดและข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับการซื้อขายที่ดิน

ติดต่อรับเอกสารเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายกฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์     

ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้ตามวัน เวลา ราชการ ครับ

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ กองแกน  

093-026-7943

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด  

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

นามผูƒรับ

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

เลขที่ 776 ถ.รัตนาธิเบศร† ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com  

ฝ่ายสินเช่ือโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย 
โทร 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ โทร. 02-969-8841  LINE ID : 02-969-8841  
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mai l  :  n tbcoop@hotmai l . com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ท่ีปรกึษา ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย  
 นายมานัส บรรจงใหม่   
บรรณาธิการ นายวิทยา ถาวรกันต์
กองบรรณาธิการ นายวิทยา น้อยประเทศ
 นายบังเอิญ    อิ่มจิตร
 นายดนตรี จิตตะวิกุล
 นายฉันทิชย์ ศรีทอง
 นายวันชัย ศรีเพ็ง
 ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี
 นายรังสิมันต์ ยาละ
 นายวิชัย ทับคล้าย
 นายวิวัฒน์ กองแกน
 นายธนสาร รมยะพันธุ์
 นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
 นางพลูมาศ ทับเกร็ด
 นางสุนิสา เก่งสกุล

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 59 ประจ�ำปี 2561 ฉบบัประจ�ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2561

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th


