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...ถ้าหลายๆ แรงมาท�างานด้วยกันในทิศทางที่ถูกต้องทางเดียวกัน
มันก็มีแรงมาก ถ้ามีแรงที่มาท�างานด้วยกันแต่สวนทางกัน แรงนั้นก็เสียไป

กลายเป็นความเสียหาย กลายเป็นความเจ็บปวดก็ได้...

...ถ้าเราจะเอาแต่ชนะ มันจะต้องมีแพ้
แต่ถ้าเราปรองดองกัน มีแต่ชนะ ไม่มีแพ้...

พระราชด�ารัส ในโอกาสที่อธิบดีกรมปศุสัตว์น�ากรรมการสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

พระราชด�ารัส พระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จ�ากัด
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
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รอยน�้ำตำ   อำลัย   ไม่อำจเร้น
ยังคงเป็น   แปลบ-รอน   สะท้อนไหว

ริ้วร�ำลึก   ผลึกท้วง   ทุกห้วงใจ
พระครรไล   ล่วงแล้ว   ยังแว่ววอน

เหล่ำพฤกษ์พันธุ์   หลั่นเขำ   ก็เศร้ำสร้อย
เจ้ำคือรอย   เรื่องรำว   ครั้งครำวก่อน

ยำมพระย่ำง   ยำตรไป   ในนำคร
ทุกรอยซ่อน   ร้อนหำย   กลำยเป็นเย็น

ทั้งอุทก   ทั่วธำร   แหล่งย่ำนไทย
เขื่อนน้อยใหญ่   ฝำยสร้ำง   จำงทุกข์เข็ญ

แม้ฝนหลวง   ช่วงช�้ำ   ก็จ�ำเป็น
ร�ำลึกเห็น   เด่นภำระ   พระทรงดล

หลำกหลำยชัด   ปรัชญำ   น�ำพำคิด
หลักพอเพียง   เลี้ยงชีวิต   ประสิทธิ์ผล

ถวิลเอย   ถวิลธ.   พระภูมิพล
ด้วยน้อมตน   ตำมพระองค์   ทรงสอนไทย

ร�ำลึกไท้ไผทสยำม

ปวงข้าพระพุทธเจ้า 
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
     นายกมล สุส�าเภา สมาชิก สอ.กปน. ผู้ประพันธ์
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บรรณำธิกำร
นางอรพินธ์ งาแก้ว

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร
นางวริษา ค่ายใส

นายพนัชกร แก้วส�าเร็จ

กองบรรณำธิกำร
นายประดิษฐ หัสดี

นายวิทัย อาวุชานนท์
นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง
นายเจริญ เตียวัฒนานนท์

ดร.อาทร สุนทรชื่น
นางสาวชุลีกร เสมาชัย
นางสาวพนิดา อุปเถย์
นายณัฐพงษ์ ย่องบุตร

จากใจ บ.ก.

สารบัญ

คณะผู้จัดท�าวารสาร

จากใจ บ.ก. 

เถาถั่ว ต้มถั่ว  

สารจาก ประธานผู้ตรวจ สอ.กปน.

พอเพียง...เพียงพอ

ความเปลี่ยนแปลงในการจัดสัมมนาปี 2559

ภาพกิจกรรมสัมมนาสมาชิก สอ.กปน.

รายงานคดี สอ.กปน.

รายงานสถานะการเงิน

โครงการคลินิกสหกรณ์สัญจร

ภาพกิจกรรมโครงการคลินิกสหกรณ์สัญจร

โรคกรดไหลย้อน

ต�าลึง” ลดน�้าตาล! ป้องกันเบาหวาน

เติมเต็มรอยยิ้มกับ 10 แหล่งท่องเที่ยวในมาเก๊า 
สัมผัสลาสเวกัสแห่งโลกตะวันออก
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สวัสดีคะ 
ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินของพ่อหลวง ในรัชกาลที่ 

9 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช จ�าได้เสมอว่าทกุสอง
ทุ่มจะต้องดูข่าวพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน  ด้วยความซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณมากมายที่พ่อหลวงมีให้กับปวงชนชาวไทย แม้นวันนี้
จะได้ดภูาพพระกรณยีกิจย้อนหลงั ท�าให้ความรูส้กึเดิมยิง่ตระหนกึถงึความ
เหน็ดเหนื่อยของพระองค์ท่าน วันที่ 13 ตุลาคม ฟ้าดับ เพลงของพี่แอ๊ด 
คาราบาว ใช่เลยเชื่อว่าวันนั้นทุกบ้าน ทุกที่มีแต่เสียงร�่าไห้ แม้รู้ล่วงหน้า
ว่าอาการของพ่อหลวงสาหัสมากแล้ว แต่ไม่สามารถกลั้นน�้าตาได้ คิดว่า
วนันัน้ทกุคนไม่อายทีจ่ะหลัง่น�า้ตาและเสยีงร้องไห้ ด้วยความอาลยัในองค์
พ่อหลวง นบัจากน้ีคงเหลือเพียงพระราชด�ารสั พระบรมราโชวาท น้อมน�า
มาสถิตไว้ในใจตลอดไป 

วารสาร สอ.กปน.ฉบบันี ้ขอน�าภาพพระราชกรณียกจิ พระราชด�ารสั  
พระบรมราโชวาทและพระบรมฉายาลักษณ์ที่สวยงาม เพื่อมอบให้ท่านผู้
อ่านได้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ เพ่ือร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอด
กาล นอกจากนี้ เรายังน�าเสนอสาระความรู้ สถานะการเงินปัจจุบัน  และ
กิจกรรม สอ.กปน.รวบรวมใว้ให้ทุกท่านได้ติดตามในเล่มนี้คะ

ขอขอบคุณ พี่กมล  สุส�าเภา ที่ช่วยประพันธ์บทกลอนไว้อาลัยองค์
พ่อหลวง และทุกท่านที่ช่วยส่งบทความลงในวารสาร สอ.กปน.ด้วยคะ

อรพินธ์ งำแก้ว
บรรณาธิการวารสาร สอ.กปน.

ประธานธานกรรมการการศึกษา 

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ปีที่ 44  •  ฉบับที่ 2  •  2559

4 สหกรณ์ออมทรัพย์
วารสาร

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด



5สหกรณ์ออมทรัพย์
วารสาร

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

นึกถึงค�ำพังเพยเก่ำๆ ที่คนรุ่นใหม่อำจไม่เคย
ได้ยินมำก่อน เป็นค�ำกล่ำวที่ท�ำให้มองเห็น
ภำพพจน์ที่ชัดเจนถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของ
เมืองไทยเรำ สมกับค�ำว่ำ “ในน�้ำมีปลำในนำ
มีข้ำว” ในไร่ในสวนมีพืชผักผลไม้ จะไปไหน
ก็มีพืชผักผลไม้อำศัยเก็บกินได้ไม่ยำก

ชาวนาชาวไร่แต่ก่อนนัน้จะปลกูกระต๊อบ
อยู่กับนาไร่ คอยเฝ้านาเฝ้าไร่ป้องกันนกหนู  
บางครัง้บางคราวอยากกนิพชืผกัผลไม้ทีป่ลกูไว้ 
แต่มิได ้จัดเตรียมพร้อมเชื้อฟืนไฟเก็บไว้ที่
กระต๊อบ ยามเย็นค�่าเกิดหิวขึ้นมาก็มักจะได้
อาศยัพืชผกัท่ีปลกูไว้เป็นอาหารรองท้อง ในไร่ถ่ัว 
คนปลูกถั่วก็ถอนต้นถั่วลิสงเก็บเมล็ดถ่ัวลิสง 
มาต้มกิน แต่ติดขัดที่ลืมสระสมฟืนไว้ใช้ท�า 
เชื้อเพลิง หันหาอะไรไม่เจอ เจอแต่เถาต้น 
ถั่วลิสงที่ถอนออกมา จึงแก้ปัญหาด้อยการเอา
มาใช้ท�าเชื้อเพลิงต้มถั่วกิน เถาแห้งบ้าง สดบ้าง 
เป็นเชื้อเพลิงที่ท�าให้ไฟติดๆ ดับๆ กว่าถั่วจะสุก
ให้ได้กินก็ใช้เวลามาก แถมเถาถั่วมีน้อยเป็น 
เช้ือไฟให้ได้ไม่มาก ท�าให้ถัว่ต้มสกุๆดบิๆ พอกนิ
กล้อมแกล้มแก้หิวแก้อยากไปได้แบบกระท่อน
กระแท่น

พอพูดถึงเถาถั่วต ้มถั่ว ก็ เลยมานึก 
เปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
การประปานครหลวงตอนน้ีขึ้นมา แต่เดิมเรา 
อยู่กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์ มีเงินหมุนเวียน 
มากพอที่จะน�าไปลงทุนท�าธุรกรรมการเงิน 
โลดแล่นเสี่ยงได้เสี่ยงเสียอยู่ภายนอกองค์กร 
เป็นลกัษณ์การบริหารทีเ่ผชญิความเสีย่งสงู แต่
ผลตอบแทนก็สูงตาม High risk high return 
จนมีผลประกอบการที่น่าพอใจ ท�าให้มี ก�าไร 
เงนิปันผลและโบนสั เป็นกอบเป็นก�า ทัง้สมาชกิ 
กรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างมีเงินอู้ฟู่ ได้ใช้จ่าย
กนัอย่างเปรมปรี  มรีายได้จากดอกเบ้ียเงนิฝาก
และเงนิปันผลทีสู่งเหนอืกว่าไปลงทนุฝากไว้กบั
ธนาคาร สามารถคุยข่มผู้ที่มีเงินเยอะๆ แต่ได้
อาศัยเพียงแค่ลงทุนฝากไว้กับธนาคาร ซึ่งให้ 
ผลตอบแทนน้อยมาก เมื่อเทียบกับสหกรณ์ 
ของเรา เพยีงเพราะเขาเหล่านัน้มไิด้เป็นสมาชกิ
สหกรณ์

แต่พอมาถงึยคุน้ีทีเ่กดิเหตกุารณ์ จตจุกัร
โมเดล ท�าให้มวลเหล่าสมาชิกหันมาเล่นงาน
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง กล่าวหาว่าคณะ
กรรมการท�าหน้าที่ไม่รัดกุมปล่อยให้เกิดความ

เสียหายถึงสองร้อยกว่าล้านบาท ก็เข้าต�าราว่า 
เมื่ออยากได้ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงจาการ
สูญเสียก็ตามมา

ด้วยเหตุการณ์ผกผันดังกล่าว จึงมีผลให้
คณะกรรมการรุ่นต่อๆ มา ไม่ค่อยกล้าที่จะน�า
เงินไปลงทุนหาดอกผลจากภายนอก จึงมี 
นโยบายหันกลับมาเอาเงินฝากจากสมาชิก  
มาให้สมาชิกกู้ เป็นการเข้าสู่โหมด concept 
เดิมตามปณิธานของหลักสหกรณ์ ที่ด�าเนิน
ธุรกิจในการให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
นัน่คอืหนัมาหารายได้จากสมาชกินกักูท้ัง้หลาย 
กเ็พียงได้อาศัยจากดอกเบ้ียเงนิกูจ้ากสมาชกินัน้
น�ามาจดัสรรแบ่งกนัตามสภาวะทีมี่แค่ไหนกเ็อา
แค่นั้นเข้ายุคเศรษฐกิจพอเพียง

 เมือ่ยดึหลกัการเช่นนี ้ต่อไปก็คงจะไม่ได้
ผลตอบแทนสงูๆ อย่างแต่ก่อนอกี เข้าต�ารา Low 
risk low return ความเสี่ยงต�่า รายได้ก็ต�่า 
ตามมา ซึ่งเหล่าสมาชิกเราๆ ท่านๆ ก็ต้องท�าใจ 
รับสภาพกับผลตอบแทนที่ต�่าลงมา เมื่อความ
เสี่ยงน้อย ผลตอบแทนก็น ้อย จะเอาอู ้ฟู  ่
แบบเดิมก็เป็นไปไม่ได้ ใครท่ีคิดแบบ...จะเอา 
ทั้งถูกทั้งดี....ที่ไหนใครเขาจะยอม... 

เมือ่ถอยเข้ามาอยูใ่นกระดองแล้ว จะหวัง
ให้มีรายได้มากๆอย่างแต่ก่อนก็คงไม่ได้ เข้ากับ
ค�าพังเพย “เถาถั่ว ต้มถั่ว” จะหวังกินอิ่มอุดม
สมบูรณ์ เอร็ดอร่อยแบบใช้เชื้อเพลิงฟืนไฟจาก
ภายนอก ก็คงจะยากอีกต่อไป รายได้จากเงิน
ฝากและดอกเบี้ยก็คงต้องลดลงมาเยอะ ไม่
สมบูรณ์พูนสุขอีกต่อไป คงไม่ต่างอะไรกับกิน 
ถั่วต้ม สุกบ้าง ไม่สุกบ้าง หาความเอร็ดอร่อย 
ชุ่มเขี้ยวเหมือนอย่างเดิมๆ คงไม่ได้ ความอุดม
สมบรูณ์ท่ีเคยมมีา กค็งเหลอืเป็นต�านานเล่าขาน
ให้สมาชิกรุ่นใหม่ๆ ได้เพียงแค่ฟัง

เถาถั่ว ต้มถั่ว   
เรื่อง : กนก ยิ้มยวน
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ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมเข้ามาท�างานในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา
นครหลวง จ�ากดั ผมต้องสารภาพวา่ ผมไม่ทราบว่าผูต้รวจสอบกจิการสหกรณต์้องท�าอะไรบา้ง แยกหน้าที่กบั
กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ อย่างไร เมือ่ผมเข้ามาท�างานได้อ่านรายงานประจ�าปีของ สอ.กปน. และสหกรณ์
ออมทรพัย์แห่งอืน่ๆ พบว่าผมยงัขาดความรูด้้านบญัช ีต้องมเีทคนคิในการตรวจสอบแต่เรือ่งแรกทีผ่มเริม่ตรวจ
คอืสญัญาเงนิกูข้องสมาชิก และสรปุผลการด�าเนินการของ สอ.กปน. รายเดอืน สิง่ทีผ่มพบคอืสมาชกิกลุม่หน่ึง
ค่อนข้างมากจ�านวนพันกว่าคนมีหนี้สิ้นกับ สอ.กปน. ค่อนข้างมากเทียบกับรายได้ ผมศึกษาต่อว่าหนี้สินที่มี
เกดิจากอะไรบ้างพบว่า สอ.กปน. เปิดให้กูห้ลายอย่างมากโดยไม่ได้ค�านงึถงึสมาชกิว่าเมือ่หกัเงนิจ่ายค่าดอกเบีย้
เงินต้นทีกู่แ้ล้วเงนิในซองเงนิเดอืนจะพอยงัชีพหรือไม่ และไม่พบว่า สอ.กปน. ได้ให้ความรู้กบัสมาชิกเรือ่งการ
ออมเงนิ การบรหิารเงนิเพ่ือทีจ่ะมเีงินยงัชพีหลังเกษยีณอย่างไร การให้กูเ้งินบางประเภททีไ่ม่สมเหตุสมผลเช่น 
การกู้เงินโดยใช้สิทธิการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลคนละประเภท และการขาด
สมาชกิภาพเกดิได้ง่ายมาก สอ.กปน. ให้กูโ้ดยไม่ค�านงึถงึความสามารถในการช�าระเงนิคนืผลทีป่รากฏแล้วคอื
สมาชิกที่เกษียณอายุหลายท่านมีเงินเหลือหลังเกษียณน้อยมาก หรือไม่พอจ่ายหนี้ต้องกู้หุ้นมาช�าระหนี้ผมไม่
อยากนกึถงึสภาพหลงัเกษยีณของสมาชกิเหล่านัน้ทีต้่องด�ารงชพีในสภาพขาดแคลนหากบตุรหลานไม่อปุการะ

สหกรณ์ มีหลักการ คือ สมาชิกช่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเหมือนแหล่งเงินของสมาชิก
ทีเ่ข้าถงึสถาบนัการเงินได้ยาก จงึผ่อนคลายระเบยีบการกูเ้งนิให้เหมาะกบัสมาชกิแต่ไม่ใช่ให้กู้เงินอย่างไม่จ�ากดั
ต้องงดูความสามารถในการช�าระเงินคืน และมีเงินพอส�าหรับด�ารงชีพด้วยหลักการช่วยเหลือสมาชิกคือช่วย
ให้สมาชิกสามารถช่วยตัวเองและยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเพื่อช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ

ในช่วงนี้ที่ด้านหน้า สอ.กปน. ได้มีการน�าพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
มาเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยผมจึงขออัญเชิญพระราชด�ารัส เรื่องการกู้เงินของพระองค์ท่านที่
พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคน 2547 ดังนี้

“การกู้เงิน เงินนั้นต้องเกิดประโยชน์ มิใช่กู้ส�าหรับไปเล่น ไปท�าอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ ถ้ากู้เงินแล้ว
ท�าให้มีรายได้ก็เท่ากับใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ”

ผมหวงัว่าสมาชกิทีค่ดิจะกูเ้งนิจะได้พจิาณาอย่างรอบคอบในการน�าเงนิไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อตนและ
ครอบครัว เงินที่กู้ไม่ใช่ได้ไปเปล่า ท่านสมาชิกต้องช�าระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ สมาชิก
ทีเ่ข้ามาใหม่ผมอยากให้ท่านพจิารณาการออมเงนิ การใช้จ่ายอย่างประหยดั การกนิอยูอ่ย่างเศรษฐกจิพอเพยีง
ที่พ่อหลวงท่านทรงสอน แนะน�าประชาชน ผมเห็นจากทีวีอ่านจากหนังสือพิมพ์ทุกคนต่างบอกว่ารักพ่อหลวง
จะเดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็หวังว่าสมาชิกของ สอ.กปน. คงรักพ่อหลวงและเดินตามแนวทางที่ท่าน
สอน เพื่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติ

ในปีหน้าผมหวังว่าจะมีนักบัญชีสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อจะตรวจสอบได้สมบูรณ์มากขึ้น

      
ยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์

สารจาก ประธานผู้ตรวจ สอ.กปน.
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บทความ

ในช่วงเวลำ...แห่งควำมอำดูรอำลัยของปวง
ชนชำวไทยต่อ องค์พระบำทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหำภูมิพลอดุลย เดช ซึ่ ง เสด็จ สู ่
สวรรคำลัย พระองค์ทรงสถิตในดวงใจให้
ควำมร่มเย็นแก่พสกนิกรชำวไทย ตลอดมำ
เป็นเวลำถึง ๗๐ ปี กำรน้อมน�ำแนวทำงพระ
รำชด�ำรมิำปฏิบัต ิจงึถอืได้ว่ำเป็นหนทำงหนึง่
ในกำรน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ

พระราชด�ารสัตอนหนึง่เนือ่งในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ที่ว่า

“...ให้พอเพยีงกห็มายความว่า มกีนิ มใีช้ 
ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บาง
อย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท�าให้มีความสุข 
ถ้าท�าได้กส็มควรทีจ่ะท�า สมควรทีจ่ะปฏิบติั...”

จึงขอน�าบทความ “การน�าเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใช้ในชวีติประจ�าวนั” มาถ่ายทอดให้ทกุ
ท่านได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระบรมราช
ปณิธาน

แนวคิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาหลักเศรษฐกิจพอ
เพียงที่จะให้พสกนิการชาวไทยได้เข้าถึงทาง
สายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฎีของ
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ทฤษฎนีีเ้ป็นพืน้ฐานของการ
ด�ารงชีวติซึง่อยูร่ะหว่าง สงัคมระดบัท้องถิน่และ
ระดับสากล จุดเด ่นของแนวปรัชญานี้คือ 
แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และ
ก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อ
ต้านกระแสสังคมและการอยู่รวมกันของทุก
คนในสังคม

ค�าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้นแปลเป็น
ภาษาองักฤษจะได้ว่า “Sufficiency Economy 
ซึง่เป็นพระราชด�ารัสทีพ่ระองค์พระราชทานแก่
พสกนกิรชาวไทยไว้ประมาณ ๒๕ ปีมาแล้ว เป็น

พอเพยีง...เพยีงพอ

ทฤษฎใีหม่ทีเ่กดิจากแนวด�ารทิีพ่ระองค์ทรงคิด
คันขึ้นมา เหตุที่เรียกว่า ทฤษฎีใหม่ก็ เพราะว่า 
ค�าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้น ไม่มีข้อบัญญัติ
ไว้ในพจนานกุรมมาก่อน พระองค์ทรงคดิค้นขึน้
มาด้วยพระองค์เอง นับได้ว่าเป็นความอัจริยะ
ภาพของพระองค์อย่างยิ่ง ท�าให้เป็นที่ยอมรับ
กันทั่วโลก ในฐานะ “กษัตริย์นักปฏิรูป” หาก
จะกล่าวถึงค�าว่า “เศรษฐกิจพอเพียงน้ัน เรา
อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของ
เศรษฐกิจน้อย ใหญ่ เป็นเรื่องเชย เป็นเรื่องของ
ชาวนา ชาวสวน แต่เศรษฐกจิพอเพยีงไม่ได้สอน
ให้เราจน หรือสอนให้เรามีเท่าไหร่ก็พอแค่น้ัน 
ไม่ต้องหามาเพิ่ม ไม่ขวนขวาย อันนั้นก็ไม่ใช่สิ่ง
ทีต้่องการ ปรัชญาน้ีสอนให้เรา เดินอยูบ่นความ
พอด ีอย่างเช่น ถ้าเราเป็นคนจนมากๆ อยูม่าวนั
หนึ่งมีคนพาเราไปกินอาหารภัตตาคารที่แพง
ที่สุด ได้กินอาหารรสเลิศ ถ้าเราเห็นแก่กินเกิน
ไป คือมีเท่าไหร่ก็กินให้หมด เอาให้คุ้ม พอกิน
ไปกินไปลืมไปว่า กระเพาะเราก็มีความจุจ�ากัด
เหมือนกัน กินซะจนกระเพาะแตกและตายใน
ที่สุด แต่หากว่า เราไม่โลภ รู้จักความพอดี เรา
ก็จะกินแต่เพียงว่าอร่อย พออิ่มท้อง พอใจใน
อตัภาพทีก่�าลงัเป็นอยู ่เรากจ็ะมคีวามสขุได้ ต่อ
มาก็ท�างานหาเงินเก็บ เอามาลงทุนในทางที่
สุจริต วันหน่ึงเราก็รวยได้เหมือนกัน แต่ถ้าวัน
นั้นเรากินจนท้องแตกตายเสียก่อน เราก็ไม่มี
โอกาสทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิ ไม่มโีอกาสทีจ่ะยก
ระดับครอบครัวอีกแล้ว

เรื่อง : สุทธิลักษณ์   ยอดพยุง   
           คณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 44

ค�านิยามของเศรษฐกจิพอเพยีง ความพอ
เพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะพร้อม
กัน คือ

ควำมพอประมำณ หมายถึง ความพอดี
ที่ไม่น้อยและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลิต การบริโภค ที่อยู่
ในระดับพอประมาณ

ควำมมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิน ใจ
เกี่ยวกับระดับความพอเพียงจะต้องมรเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตปัุจจยั ทีเ่กีย่วข้องจนถึงผล
ที่คาดว่าจะได้รับจากการกระท�านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ

กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียม
ตวัให้พร้อมรบัผลกระทบ และการเปลีย่นแปลง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นของสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

การน�าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน คือการไม่ใช้จ่ายในเรื่องที่เห็นว่าไม่
จ�าเป็น มีการจัดสรรรายจ่ายในแต่ละวัน  แบ่ง
เงนิส่วนหนึง่ไว้ใช้ในยามฉกุเฉนิ รวมทัง้แบ่งส่วน
หนึง่ไว้ออมเพือ่อนาคต ส่วนทีเ่หลอืน�ามาใช้จ่าย 
โดยจัดสรรรายจ่ายในส่วนต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
อีกประการหน่ึงการใช้สิ่งของทุกช้ินอย่างรู้คุณ
ค่า โดยมีการค�านวณก่อนที่จะซ้ือของว่าสิ่งนั้น 
สิ่งนี้ มีความจ�าเป็นและใช้ได้นานแค่ไหน คุ้ม
หรือไม่ การกระท�านี้นอกจากจะได้ของใช้ที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการประหยัดเงิน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พ่อหลวง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

ทางสายกลาง

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

สติปัญญา แบ่งปัน

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
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ผลตอบรับที่ผ่านมาได้ผลดีเกินคาดหวัง 
มีสมาชิกผู้สนใจตอบรับมาเป็นจ�านวนมากใน
ทกุรุน่ โดยเฉพาะบางรุน่มสีนใจตอบรบัถงึ 600 
กว่าคน ท�าให้ทางคณะกรรมการการศึกษาต้อง
จดัสรร แบ่งสมาชิกแยกเป็น 4 รุ่นเพือ่ให้สมาชิก
ทุกคนได้มีโอกาสไปสัมมนาอย่างที่ได้ตั้งใจ เรา
ไม่สามมารถจัดในโรงแรมเดียวกัน วันเวลา
เดียวกันได้ทั้งหมด แต่ก็จัดสรรแบ่งให้สมาชิก
เป็นผูเ้ลอืกไปตามทีก่�าหนดแยกรุน่ไว้ ให้สมาชิก
เลือกได้ตามความสมัครใจ จากการตอบรับเข้า
สมัมนา ท�าให้จ�านวนผูเ้ข้าสมัมนาเกนิเป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว้ในปี 2559 และผลจากการสมัมนาท่ีผ่าน
มาการจัดสัมมนาดังกล่าวก็ส�าเร็จเรียบร้อยไป
ด้วยดีตามเป้าหมายที่ได้รับจากท่านสมาชิก  

เนื่องจากในวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรม
นาถบพิตร เสด็จสวรรคต ท�าให้ประชาชนคน
ไทย่ได ้รับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ มีการ
ประกาศแสดงความไว้อาลัย และงดจัดงาน
บันเทิงรื่นเริง 30 วัน จึงมีการเลื่อนการจัด
สมัมนาไปอย่างไม่มกี�าหนด และต่อมาเมือ่มกีาร

ความเปลี่ยนแปลง
ในการจัดสัมมนาปี 2559

ประชมุคณะกรรมการด�าเนินการ มมีตใิห้งดการ
จัดสัมมนาในกิจกรรมที่เหลืออยู่ และคืนเงินงบ
ประมาณที่เหลือท้ังหมดให้กับสอ.กปน. ใน
สถานการณ์เช่นน้ีไม่มีใครอยากจัดงานรื่นเริง 
สงัสรรค์ หรอืแม้แต่เดนิทาง ส�าหรบัการสมัมนา
ที่ไม่ได้จัดในปี 2559 ในส่วนที่เหลือให้ยกไปจัด
ในปี 2560 โดยเน้นสมาชิกกลุ่มเดิมที่แจ้งความ
ประสงค์ไว้แล้ว  

การจัดสัมมนาท่ีผ่านมาน้ัน เราได้เห็น
รอยยิม้ ความสขุ จากท่านสมาชิกทีไ่ม่เคยได้เข้า
ร่วมสัมมนามานานมาก บางท่านที่เกษียณอายุ
ไปเป็นเวลานบัสบิปี ได้มโีอกาสมาเจอเพือ่นร่วม
รุ่น ร่วมงานกัน เป็นการร่วมสัมมนาที่ท�าให้เกิด
ความรู้ ความสุข ความบันเทิง และรางวัลต่างๆ 
ท่ีทาง สอ.กปน.จดัเตรยีมมาแจกส�าหรบัผูโ้ชคดี

ในส่วนค�าถามที่สมาชิกบางท่านข้องใจ
สงสัยท�าไมต้องรอสามปี จึงมีสิทธิ์ได้ไปอีก ไป
ทุกปีไม่ได้หรือ ค�าตอบที่คณะกรรมการการ
ศึกษา ขอชี้แจงเนื่องจากสมาชิกมีจ�านวนมาก
ถึง 6,000 กว่าคน ในจ�านวนที่เราจัดสัมมนาได้
ไม่เกิน 1,000 คน ต่อปี หักสมาชิกที่ไม่สนใจไป
ร่วมสัมมนาประมาณ 2,000 คน จ�าเป็นต้อง

สลับไปคนละสามปีต่อหนึ่งครั้ง จึงจะเฉลี่ยกับ
จ�านวนสมาชิกโดยทั่วถึง เพื่อความเป็นธรรม
ป้องกันการผูกขาด เล่นพวกใช้สิทธิ์ทุกปี จึง
เรียนชี้แจงให้สมาชิกโปรดเข้าใจในการก�าหนด
กติกาของคณะท�างาน

ทีส่�าคญัสทิธิข์องตวัสมาชกิ ไม่สามารถใช้
สิทธิ์แทนกันได้ ดังนั้นทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนา
ต้องน�าบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงาน หรือ
ใบขับขี่ เพื่อยืนยันสิทธิ์ของตนเอง เป็นการจัด
สัมมนาเชิงวิชาการที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาการใช้ระบบเล่น
พรรคพวก หรือเส้นสายที่จะท�าให้การจัด
สัมมนาเกิดความไม่เท่าเทียม

ทางคณะกรรมการการศกึษา ขอน้อมรบั
ทกุความคดิเหน็ จากการประเมนิ เพ่ือปรบัปรงุ
แก้ไขให้การจดัสมัมนาครัง้ต่อไปให้ดข้ึีนกว่าเดมิ
ค่ะ อย่าลืมนะคะ ว่าสมาชิกทุกท่านมีสิทธิ 
เท่าเทียมกันทุกคนค่ะ

จำกค�ำถำมยอดฮิตของสมำชิกสอ.กปน.ในปีท่ีผ่ำนมำ “ท�ำไมเรำไม่เคยมีช่ือไปสัมมนำกับสอ.กปน.เลย นำนมำกแล้ว 
ที่ไม่ได้มีรำยชื่อเชิญไป” บำงท่ำนห้ำปี บำงท่ำนสิบปี บำงท่ำนเกือบยี่สิบปี บำงท่ำนก็ตั้งแต่เข้ำงำนมำไม่เคยไป ปัญหำ
นี้เคยได้เขียนอธิบำยกันมำแล้วเมื่อฉบับปีที่แล้ว ....... จวบจนปีนี้ทำงคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ชุดที่ 44 ได้น�ำปัญหำ
ต่ำงๆ มำวเิครำะห์ และร่วมประชมุปรกึษำเพ่ือแก้ไขปัญหำระบบกำรส่งหนงัสอืเชญิชวนสมำชกิไปร่วมสมัมนำกนั เพ่ือ
ให้สมำชิกทุกท่ำนได้มีสิทธิ์เท่ำเทียมกัน จนได้ข้อสรุปว่ำ ปีนี้สอ.กปน. จะจัดส่งหนังสือเชิญชวนสมำชิกให้เข้ำร่วมกับ
สัมมนำทั้งในต่ำงจังหวัดและกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิ์เข้ำสัมมนำ หำกท่ำนไปสัมมนำกับ สอ.กปน. เกินกว่ำ 3 ปี มีสิทธิ ์
ได้เข้ำรับกำรสัมมนำทุกท่ำน และก�ำหนดวันสัมมนำ สถำนท่ีพัก จังหวัด เพื่อให้เป็นทำงเลือกกับสมำชิกมำเป็นกลุ่ม 
หรือบุคคล ตำมที่ท่ำนสะดวก เพื่อไปร่วมสัมมนำในครั้งเดียวกัน ดังที่สมำชิกทุกท่ำนได้รับจดหมำยเชิญไปตั้งแต่ต้นปี 

เรื่อง : ชุลีกร เสมาชัย
           อนุกรรมการศึกษา
           คณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 44

สัมมนา
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ภาพกิจกรรม สอ.กปน.

ภาพกิจกรรมสัมมนาสมาชิก สอ.กปน.
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ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
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1. ฟ้องคดีแพ่ง กรรมกำรชุดที่ 40 และผู้จัดกำร สอ.กปน.มติพิเศษครั้งที่ 3/2559 
ทุนทรัพย์ 228,000,000 บาท(เท่ากับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่เสนอแนะไว้ ในการส�ารองหนี้สงสัยจะ

สูญ ปีละ 76 ล้านบาท รวม 3 ปี ซึ่ง สอ.กปน.รายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญปีที่แล้ว)กรรมการและผู้จัดการ 
รวม 16 คน โดยค่าใช้จ่ายทนายความ ให้ประกวดราคา ยื่นซองภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ซึ่งค่าใช้
จ่ายดังนี้

• ชั้นฟ้องคดี ศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา 
• และชั้นบังคับคดี ให้ทนายความแจ้งค่าใช้จ่าย ภายใน 15 วัน

2. คดีสหกรณ์บริกำรผู้ค้ำสวนจตุจักร จ�ำกัด 4 คดี ดังนี้
• คดีด�า 722/57 แดง 1618/57 เตรียมขายทอดตลาดที่ดินเกาะสมุย โดย สอ.กปน. ส่งเงิน ค่าด�าเนิน

การขายทอดตลาดเพิ่มอีก จ�านวน 3,000 บาท (1)
• คดีด�า 746/57 แดง 1708/57 สอ.กปน.ส่งงบการเงิน หลักทรัพย์ ทะเบียนผู้ถือหุ้น แผนที่ ของบริษัท

สลิล ซิสเต็มส์เวิร์ค จ�ากัดเพื่อขายทอดตลาดหุ้น (2)
• และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบริษัทสลิล ซิสเต็มส์เวิร์ค จ�ากัด 

คดีด�า182/57 แดง 1735/57 ด�า 221/57 แดง 1707/57 ติดตามเรื่องเมื่อ 28 ตุลาคม 2559 ขอรับเงินที่
จ�าเลยทั้ง12 คน ที่ถูกยึดมายังส�านักงานบังคับคดี รอตรวจรับรองบัญชี (3) 

• คดีอาญา สุพจน์ แสงวิริยภาพ ผู้จัดการ สอ.กปน. เป็นผู้ตามเรื่อง กับ สน.ต�ารวจนครบาล บางนา (4) 

3. คดีบริษัทเจริญประปำ จ�ำกัด 
ยึดที่ดินซอย 86 ถนนรามอินทรา วางเงินเพิ่ม รอขายทอดตลาด และยึดที่ดิน จังหวัดนครนายก ราคา

ที่ดิน 900,000 บาท รอขายทอดตลาด และขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อไป วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ยึดทรัพย์สินในบ้าน
ครั้งที่ 2

4. คดีอื่นๆ
เช่น นางสาวมัณฑนา คงประวัติ (ทายาทนายอิทธิพงศ์ฯ) นางบวรนันท์ คงกระพันธ์ นางวาสนา เขียว

รอด สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จ�ากัด นายสุนิช จันทร์เต็มดวง และนายภาสกร ตั้งเจริญชั้นบังคับ เพื่อตั้งเจ้า
พนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์สิน ขายทอดตลาด และสิทธิเรียกร้องต่อไป

รายงานคดี สอ.กปน. ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
ครั้งที่พิเศษ 4/2559 วันที่ 17 พ.ย. 2559
ผู้รายงาน : นายประดิษฐ หัสดี  รองประธาน (วิชาการ) สอ.กปน.
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รายงานสถานะการเงิน สอ.กปน.
31 ตุลาคม 2559 และ 2558 และประมาณการ 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ ข้อมูลทางการเงินนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี  
 

จ�ำนวนสมำชิก   

สมาชิก  

สมาชิกสมทบ  

1 สินทรัพย์รวม   

1.1 เงินให้สมาชิกกู้  

1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  

1.3 เงินลงทุน  

 1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

 1.3.1 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 

 1.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น 

 1.4 สินทรัพย์อื่น  

2 หนี้สินรวม   

 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 

 2.2 กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันส่วนสมาชิก  

 2.3 เงินกู้ธนาคาร  

 2.4 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น  

 2.5 หนี้สินอื่น  

3 ทุนของสหกรณ์   

 3.1 ทุนเรือนหุ้น  

 3.2 ทุนส�ารอง  

 3.3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  

 3.4 อื่น ๆ  

 3.5 ก�าไร   

4 รำยได้   

 4.1 ดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้  

 4.2 ดอกเบี้ยรับจากการให้สหกรณ์อื่นกู้  

 4.3 ดอกเบี้ยจากเงินฝากสหกรณ์อื่น  

 4.4 ดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาล  

 4.5 ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน  

 4.6 ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้  

 4.7 เงินปันผลชุมนุม ชสอ.  

 4.8 ผลตอบแทนจากธนาคาร  

 4.9 รายได้อื่น  

5 ค่ำใช้จ่ำย   

 5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก  

 5.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  

 5.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้  

 5.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6,662

414

13,918,782,285.56

4,409,184,971.22

3,738,618,611.24

100,068,651.94

3,904,792,283.88

1,762,523,347.94

3,594,419.34

8,780,957,776.27

5,797,087,345.50

25,672,625.00

2,170,000,000.00

782,563,333.33

5,634,472.44

5,137,824,509.29

4,357,389,970.00

456,789,331.39

14,519,387.86

32,076,075.30

277,049,744.74

588,877,869.38

202,190,837.24

177,288,650.31

94,561,795.47

4,515,413.69

16,317,122.80

52,426,112.14

40,618,019.73

285,991.47

673,926.53

311,828,124.64

162,444,118.34

23,346,374.50

89,234,197.33

36,803,434.47

6,820

494

14,320,730,826.70

4,901,769,228.18

2,637,890,543.48

162,188,544.05

4,521,721,892.89

2,077,438,753.55

19,721,864.55

9,071,798,087.50

6,783,772,992.95

28,282,925.00

1,697,000,000.00

554,500,000.00

8,242,169.55

5,248,932,739.20

4,482,443,050.00

487,102,073.31

14,662,548.69

24,780,434.99

239,944,632.21

536,738,968.62

208,776,952.97

136,261,409.31

62,338,197.54

4,724,588.99

14,774,905.65

67,315,920.73

41,506,910.24

457,903.69

582,179.50

296,794,336.41

191,463,571.90

23,293,809.29

43,960,631.11

38,076,324.11

6,750

450

15,000,000,000.00

4,900,000,000.00

4,100,000,000.00

20,000,000.00

4,000,000,000.00

1,950,000,000.00

30,000,000.00

9,609,000,000.00

5,440,000,000.00

30,000,000.00

3,399,000,000.00

730,000,000.00

10,000,000.00

5,391,000,000.00

4,500,000,000.00

487,000,000.00

14,000,000.00

30,000,000.00

360,000,000.00

751,200,000.00

289,100,000.00

209,100,000.00

109,000,000.00

5,000,000.00

12,000,000.00

85,000,000.00

40,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

391,200,000.00

217,600,000.00

31,025,000.00

92,575,000.00

50,000,000.00

รายการ  31 ตุลาคม 2558  31 ตุลาคม 2559 ประมาณ 
 31 ธันวาคม 2559
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วัตถุประสงค์ของโครงกำร
คณะกรรมการวจิยัและพฒันา ชดุที ่44 ก�าหนดให้มโีครงการสญัจร

ตามหน่วยงานต่างๆ ของ กปน. เป็นประจ�าทุกเดือน โดยคณะกรรมการวิ
จัยฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สอ.กปน. ที่ดูแลด้านสินเชื่อและด้านสวัสดิการ 
ร่วมกนัส�ารวจข้อมูลของสมาชกิโดยใช้แบบสอบถาม ด้านการวางแผนและ
การบริหารทางการเงินของสมาชิก วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา เพื่อ
ก�าหนดเป็นแนวทางให้ความรู้และให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้ามาขอค�า
แนะน�า อีกทั้งยังเป็นการอ�านวยความสะดวกให้สมาชิกในการขอรับค�า
ปรกึษาโดยไม่ต้องเดนิทางมาทีท่�าการ สอ.กปน. โดยให้ค�าปรกึษาและตอบ
ข้อซักถามเกี่ยวกับการออมเงิน การกู้เงิน การลงทุน และการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล 

โครงการคลินิกสหกรณ์สัญจร
เรื่อง : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ชุดที่ 44

ปัญหำส�ำคัญที่พบ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. ภาระหน้ีสินและเหตุผลของการก่อหน้ีของสมาชิก 
สอ.กปน. 

2. การประเมินคุณภาพชีวิตของสมาชิกและผลกระทบของ
หนี้สินต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก สอ.กปน.

3. การเสนอแนะบทบาททางการเงินในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิก สอ.กปน.

กำรวำงแผนโครงกำรในอนำคต

• โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและการวางแผน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่ยังไม่มี
ความรู้และความเข้าใจในการวางแผนทางการเงนิ และใน
กลุม่ทีอ่ยากเพิม่ความรูค้วามเข้าใจในการวางแผนทางการ
เงินมากขึ้น เพ่ือจัดระเบียบการเงินส่วนบุคคลให้มี
ประสทิธภิาพ ด้วยการรูจ้กัจดัหาเงินมาและใช้จ่ายไปอย่าง
เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายให้มีชีวิตที่มีคุณภาพหลังวัย
เกษียณ

• โครงการฝึกสอนวิชาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพ่ิมอีกช่อง
ทางหน่ึงจากรายได้ประจ�า เพื่อเป็นการเพ่ิมสภาพคล่อง
ทางการเงินแก่สมาชิก สอ.กปน. ในปัจจุบัน และการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพโดยเป็นอาชีพหลังเกษียณอายุ

• โครงการสนิเช่ือเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศัย โดยคิดอตัราดอกเบีย้
คงที่ต่อปี ร้อยละ 3.5 ถึง 4.0  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สมาชิกที่มีภาระดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินภายนอก ใน
รูปแบบของการขอสินเชื่อใหม่และการขอวงเงินสินเชื่อ
เพือ่ปรับโครงสร้างหน้ีสนิทีอ่ยูอ่าศัยของสามาชกิ สอ.กปน.  
(Re-finance) สรุปสถิติที่น่ำสนใจ (จำกแบบสอบถำมกำรออกสัญจรรวมทั้ง 5 ครั้ง) 

การออมเงินต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ คุณมีกองทุน/กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ หรือไม่

ไม่มีการออมเลย

ออมน้อยกว่าร้อยละ 10

ออมร้อยละ 10 - 20

ออมมากกว่าร้อยละ 20
ไม่มี

18.53 %

34.41 %
41.65 % 51 %

7.35 %

29.12 %

17.94 %

จากข้อมูลที่ได้มีการส�ารวจ พบว่า สมาชิก สอ.กปน. ไม่มีการออม
เงนิเลยคิดเป็นร้อยละ 34.41 ถอืว่าค่อนข้างสงู และเงนิท่ีเป็นหลกัประกนั
ทางการเงินหลังเกษียณอายุ เช่น เงินกองทุนฯ พบว่า ไม่มีคิดเป็นร้อยละ 
7.35
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1. นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น  ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย  กรรมการ
3. นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ
4. นายสหกรณ์ พร้อมมูล  อนุกรรมการ
5. นายสุพรรณ ศรีมาตา  อนุกรรมการ
6. นายพรเทพ ผดุงถิ่น  อนุกรรมการ
7. นายวิสุทธิ บุตรศรีภูมิ  อนุกรรมการ
8. นางสาวรุจิรา อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
9. นายธิติ ทัศคร   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพกิจกรรมโครงการคลินิกสหกรณ์สัญจร

15สหกรณ์ออมทรัพย์
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รายชื่อคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ชุดที่ 44



16 สหกรณ์ออมทรัพย์
วารสาร

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

โรคกรดไหลย้อนหมำยถึงภำวะที่กรดใน
กระเพำะไหลย้อนมำในหลอดอำหำรท�ำให้เกดิ
กำรอักเสบของหลอดอำหำรท�ำให้เกิดอำกำร
เจ็บแน่นหน้ำอก หรือแสบหน้ำอก บำงครั้ง
อำจจะรู้สึกรสเปรี้ยว โดยเมื่อเรำรับประทำน
อำหำรทำงปำก อำหำรจะถูกเคี้ยวและกลืน
เข้ำหลอดอำหำร อำหำรจะถูกบีบไล่ไปยัง
กระเพำะอำหำร ระหว่ำงรอยต่อของกระเพำะ
อำหำรและหลอดอำหำรจะมีหูรูดหรือที่เรียก
ว่ำ Sphincter ท�ำหน้ำที่ปิดมิให้อำหำรหรือ
กรดไหลย้อนกลับไปยังหลอดอำหำร เม่ือ
อำหำรอยูใ่นกระเพำะจะมกีรดออกมำจ�ำนวน
มำก และเมื่ออำหำรได้รับกำรย่อยแล้วจะถูก
บีบต่อไปยังล�ำไส้เล็ก

โรคกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้อย่ำงไร
• หลอดอาหารส่วนปลายคลายตัวโดยที่

ยังไม่มีการกลืนอาหาร
• เกิดการเลื่อนของกระเพาะอาหาร

เข้าไปในหลอดอาหาร ท�าให้เพิม่โอกาสการไหล
ย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารมากขึ้น

• เกิดจากความผิดปกติของการบีบตัว
ของกระเพาะอาหาร หรือหลอดอาหาร

• อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิด 
หรือเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

• การดื่มสุรา สูบบุหรี่
• ภาวะอ้วน,ตั้งครรภ์
• อาหารโดยเฉพาะอาหารรสเปรี้ยวจัด 

เผ็ดจัด, ช้อกโกแลต,อาหารมนั ของทอด เป็นต้น

อำกำรของโรคกรดไหลย้อน
มีอาการแสดงที่ส�าคัญคืออาการทาง

หลอดอาหาร และอาการทางกล่องเสียงและ
ปอด โดยอาการทางหลอดอาหารมีดัง

• อาการปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก 
และลิ้นปี่ (heart burn) บางครั้งอาจจะร้าวไป
ที่คอได้ ซึ่งจะเป็นมากขึ้นภายหลังรับประทาน
อาหารมื้อหนัก การโน้มตัวไปข้างหน้า การยก
ของหนัก หรือการนอนหงาย

• รู้สึกเหมือนมีรสขมของน�้าดี หรือมีรส
เปรี้ยวของกรดในคอหรือปาก(เรอเปรี้ยว)

• รู้สึกมีก้อนอยู่ในคอ
• กลืนล�าบาก หรือกลืนแล้วเจ็บ
• เจบ็คอหรือแสบลิน้เร้ือรัง โดยเฉพาะใน

ตอนเช้า
• มเีสมหะอยูใ่นคอ หรือระคอตลอดเวลา
• เรอบ่อย คลื่นไส้
• รูสึ้กจกุแน่นอยูใ่นหน้าอก คล้ายอาหาร

ไม่ย่อย

อำกำรทำงกล่องเสียง และปอดมีดังนี้
• เสียงแหบเรื้อรัง หรือแหบเฉพาะตอน

เช้าหรือมีเสียงผิดปกติจากเดิม
• ไอเรื้อรัง
• ไอ หรือ รู้สึกส�าลักในเวลากลางคืน
• กระแอมไอบ่อย
• อาการหอบหืดแย่ลง
• เจ็บหน้าอก
• เป็นโรคปอดอักเสบเป็นๆหายๆ

กำรวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อน
โดยปกติ แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคนี้ ได้

จากอาการดงัทีก่ล่าวมา โดยผูป่้วยทีม่อีาการทัง้
แสบยอดอก และ/หรอื เรอเปรีย้ว (ทัง้ นีไ้ม่ควร
มีอาการที่บ่งบอกว่าน่าจะเป็นโรคอื่น อาทิ น�้า
หนักลด อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายด�า ถ่ายเป็น
เลือด หรือมีไข้) แพทย์สามารถให้การวินิจฉัย 
ได้เลยว่าผู ้ป่วยมีภาวะกรดไหลย้อนและให ้
การรักษา เบื้องต้นได้ โดยจะติดตามดูอาการ 
ของผู้ป่วย ในบางรายอาจม ีความจ�าเป็นต้องได้
รับการตรวจค้นพิเศษเพิ่มเติม เช่น การส่อง
กล้องทางเดนิอาหาร การกลืนแป้ง การตรวจวดั
การบีบตัวของหลอดอาหาร และการตรวจวัด
ความเป็นกรด-ด่างในหลอดอาหาร ซึ่งพบว่าได้
ผลแม่นย�าและดีที่สุดในปัจจุบัน

กำรรักษำ
โดยทั่วไปเป้าหมายของการรักษา แพทย์

จะมุ่งเน้นให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น รักษาอาการ
อักเสบของแผลในหลอดอาหารและป้องกันผล
แทรกซ้อน การรกัษาประกอบไปด้วยการเปลีย่น
พฤติกรรมการด�าเนินชีวิต การให้ยา การส่อง
กล้องรักษาและการผ่าตัดโดยวิธีที่ง่ายที่สุด คือ 
การเปลีย่นพฤติกรรมการด�าเนินชวีติ(Life style 
Modification) ซึ่งสามารถท�าได้ดังต่อไปนี้

• ลดน�้าหนักส�าหรับผู ้ที่มีน�้าหนักเกิน 
เพราะคนอ้วนจะมีความดนัในช่องท้องสงูท�าให้
กรดไหลย้อนได้มาก

• หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
• หลกีเลีย่งการดืม่น�า้ชา กาแฟ น�า้อดัลม 

น�้าผลไม้ หรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด 
อาหารไขมันสูง ช็อกโกแลต

• รับประทานอาหารพออิ่ม ควรรับ
ประทานอาหารปริมาณน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง

• ใส่เสือ้หลวมๆ ไม่ใส่เสือ้รัดรปูจนเกนิไป
• ระวังอาหารมื้อเย็น ไม่รับประทานใน

ปริมาณมากและไม่ควรนอนทันที เม่ือรับ
ประทานอาหารเสร็จแล้วอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

• ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ
• นอนตะแคงซ้ายและนอนหนุนหัวเตียง

ให้สูงอย่างน้อย 6 นิ้ว

กำรรักษำด้วยยำ
การรับประทานยา เพื่อลดปริมาณกรด

ในกระเพาะอาหาร และ/หรือ เพิ่มการเคลื่อน
ตัวของระบบทางเดินอาหารในการก�าจัดกรด 
ป ัจจุบันยาลดกรดกลุ ่ม proton pump  

สขุภาพ

โรคกรดไหลย้อน 
เรื่อง : อ.นพ.ชัยวัฒน์  ประดิษฐ์ทองงาม 
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านระบบทางเดินอาหาร
รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-029-R-00
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"ต�ำลึง"ผักที่ขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลำ มักชอบขึ้น
ตำมแนวริมรั้ว ริมทำงเดิน มีชื่อเรียกต่ำงกัน
ว่ำ ผักแคบ แคเด๊ำะ สี่บำท และผักต�ำนิน มี 
2 ชนิด คือต�ำลึงตัวเมียและต�ำลึงตัวผู้ ที่เรำ
กินยอดกินใบกันอยู่นี้เป็นต�ำลึงตัวเมีย นับ
เป็นพืชสมุนไพรใกล้ตัวเรำชนิดที่หลำยคน
มองข้ำมสรรพคณุทำงยำของมันท่ีมมีำกมำย 

ต�าลึงเป็นไม้เถาเลื้อยมีมือเกาะ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ Cocconia grandis (L.) Voigt 
ล�าต้นหรือเถาสีเขียว ทอดยอดไปเกาะตาม
หลัก ต้นไม้ ฯลฯ 

ใบ เป็นใบเดี่ยว สลับกันไปมาตามเถา 
โคนของใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ 

ดอก เป็นดอกเดีย่ว ออกทีซ่อกใบ มสีขีาว 
ผล เหมือนแตงกวาแต่มีขนาดเล็กกว่า 

สีเขียวมีลายสีขาว พอสุกจะกลายเป็นสีแดง 
ข้างในมีเมล็ด

ขยำยพันธุ ์ด้วยเมล็ด ข้ึนได้ทกุสภาพดิน
สรรพคุณทำงยำ : บรรเทาเบาหวาน 

ใช้เถาแก่ 1 ก�ามอื ต้มกบัน�า้ หรอืน�า้คัน้จากผล
ดบิ ดืม่วนัละ 2 ครัง้ เช้า-เยน็ จะช่วยลดน�า้ตาล
ในเลอืดได้,ลดอาการท้องอดืท้องเฟ้อ : ควรรับ
ประทานสดๆ เพราะเอนไซม์ในต�าลึงจะย่อย
สลายง่ายเมื่อโดนความร้อน, ลดอาการคัน 
อักเสบจากแมลงกัดต่อยและพืชมีพิษ : น�าใบ
ต�าลงึสด 2-20 ใบ ต�าให้ละเอยีดผสมกบัน�า้ ค้ัน
เอาน�้า ทาบริเวณที่เป็นจนกว่าจะหาย (ใช้ได้ดี
กับมดคันไฟ หรือใบต�าแย)

แผลอักเสบ : ใช้ใบหรือรากสด ต�าพอก
บริเวณที่เป็น, แก้งูสวัด, เริม : ใช้ใบสด 2 ก�า
มือ ล้างให้สะอาด ผสมพิมเสนหรือดินสอพอง 
1 ใน 4 ส่วน พอกหรือทาบริเวณที่ เกิด
อาการ, แก้ตาช�้าตาแดง : ตัดเถาเป็นท่อนยาว 

2 นิ้วน�ามาคลึงพอช�้า แล้วเป่า จะเกิดฟองใช้
หยอดตา, ท�าให้ใบหน้าเต่งตึง : น�ายอดต�าลึง 
1/2 ถ้วย น�้าผ้ึงแท้ 1/2 ถ้วย ผสม ปั่นให้
ละเอยีด พอกหน้า ทิง้ไว้ 20 นาท ีแล้วล้างออก 
ท�าทุกวันได้จะดี

• ใบใช้ในการแก้ไข้ ตัวร้อน ตาแดง 
ตาเจ็บ

• เถาน�าน�า้ต้มจากเถาต�าลงึมาหยอด
ตาแก้ตาแดง ตาฟาง

• ดอกต�าลึงช ่วยท�าให ้หายจาก
อาการคันได้

• รากใช้แก้อาการอาเจียน ตาฝ้า
• น�้ ายางจากต ้นและใบช ่วยลด

น�้าตาลในเลือด
ข้อควรระวงั : ต�าลงึมทีัง้ต�าลงึตวัผู ้และ

ต�าลึงตัวเมียดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวเมียกินได้
ไม่มีปัญหา หากเป็นตัวผู้ คนที่มีธาตุอ่อนอาจ
ท�าให้ท้องเสียได้ ฉะนั้น ต้องสังเกตให้ดี (ตัวผู้
หรือตัวเมียให้ดูได้จากลักษณะของใบ ดังใน
ภาพด้านล่าง) 

แหล่งที่มำ : วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี, ส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.), สำรำนุกรม
สมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย (วุฒิ วุฒิธรรมเวช), 
นิตยสำรหมอชำวบ้ำน (รศ.ดร.สุธำทิพ ภมรประวัติ), จำก
สำรศิลปยำไทย (ฉบับที่ 68)

ต�าลึง” ลดน�้าตาล! ป้องกันเบาหวาน
เรื่อง : Kom Chad Luek

inhibitor เป็น ยาที่สามารถยับยั้งการหลั่งกรด
ได้ดี สามารถเห็นผลการรักษาเร็ว ควรรับ
ประทานยาสม�่าเสมอตามแพทย์สั่ง ไม่ควรลด
ขนาดยา หรอื หยดุยาเอง และควรมาพบแพทย์
ตามแพทย์นัดอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ผู้
ป่วยบางรายอาจใช้เวลานานประมาณ 1-3 
เดือน กว่าที่อาการต่างๆ จะดีขึ้น ดังนั้นอาการ
ต่างๆ อาจไม่ดีขึ้นเร็ว ต้องใช้เวลาในการหาย 
เมื่ออาการต่างๆ ดีขึ้น และผู้ป่วยสามารถปรับ
เปลีย่นนสิยั และการด�าเนนิชวิีตประจ�าวนัในข้อ 
1 ได้ และได้รับประทานยาต่อเน่ืองกันอย่าง
น้อย 2-3 เดือน แล้ว แพทย์จะปรับลดขนาดยา
ลงเรือ่ยๆ ทลีะน้อย ไม่ควรซ้ือยารับประทานเอง
เวลาป่วย เนื่องจากยาบางชนิดจะท�าให ้
กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดเพ่ิมขึ้น หรือ
กล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างคลาย
ตัวมากขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงยาบางชนิด เช่น 
progesterone, theophyllin, anticholiner-
gics, beta-blockers, alpha-blockers, cal-
cium channel blockers, aspirin, NSAID, 
vitamin C, benzodiazepines พบว่าประมาณ
ร้อยละ 90 ของผูป่้วยทีม่อีาการของโรคกรดไหล
ย้อน สามารถควบคุมอาการได้ด้วยยา

กำรรักษำโดยกำรผ่ำตัด
การผ่าตัด เพื่อป้องกันไม่ให้กรดใน

กระเพาะอาหารไหลย้อนกลับข้ึนไปในระบบ
ทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหารส่วน
บน การรักษาวิธีนี้จะพิจารณาท�าในผู้ป่วยที่มี
อาการรนุแรง ซึง่ให้การรกัษาโดยการใช้ยาอย่าง
เต็มที่แล้วไม่ดีข้ึน หรือไม่สามารถรับประทาน
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะนี้ได้ หรือผู้ป่วยที่ดีขึ้น
หลังจากการใช้ยาแต่ไม่ต้องการที่จะกินยาต่อ 
ซึ่งผู้ป่วยที่ต้องท�าการผ่าตัดมีเพียงร้อยละ 10 
เท่านั้น การรักษาโดยการผ่าตัดมีหลายวิธี เช่น 
endoscopic fundoplication, radiofre-
quency therapy, injection / implantation 
therapy

ต�าลึงตัวเมีย ต�าลึงตัวผู้
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มำเก๊ำ (Macau) เป็นเมอืงทีผ่สมผสำนไปด้วย
วฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออกอย่ำงลงตวั 
ส�ำหรับสถำนท่ีท่องเท่ียวที่ได้รับควำมสนใจ
จำกคนท่ัวโลกน้ัน มีท้ังแหล่งท่องเที่ยวทำง
ประวัติศำสตร์และแหล่งบันเทิงอย่ำงคำสิโน
ขนำดใหญ่ เรียกได้ว่ำเป็นลำสเวกัสแห่งโลก
ตะวันออกเลยก็ว่ำได้ นับว่ำเป็นอีกเมืองที่มี
เสน่ห์น่ำหลงใหล วันนี้กระปุกดอทคอมเลย
หยบิเอำ 10 สถำนท่ีท่องเทีย่วยอดฮติในมำเก๊
ำจำก china.org.cn มำฝำกกันด้วย ใครที่
ก�ำลังวำงแผนเดินทำงไปเที่ยวมำเก๊ำพักผ่อน
ชลิ ๆ  ชำร์จพลงัให้ตวัเองละก็...อย่ำรอช้ำตำม
เรำไปเที่ยวกันเลย

เติมเต็มรอยยิ้มกับ 10 แหล่งท่องเที่ยว
ในมาเก๊า สัมผัสลาสเวกัสแห่งโลกตะวันออก

ซำกประตูโบสถ์เซนต์ปอล 
(Ruins of St. Paul's)
ซากประตโูบสถ์เซนต์ปอลท่ีหลงเหลอือยูน้ั่น สะท้อน
ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของโบสถ์ในอดีต และยังเป็น
แลนด์มาร์กที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองด้วย โดย
โบสถ์ถกูสร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1580 แต่น่าเสียดายว่าถกู
ไฟไหม้เป็นหลายครัง้ตัง้แต่ ค.ศ. 1595-1601 จนเริม่
มีการบูรณะในปี 1602 แต่ถึงแม้จะมีการซ่อมแซม
หลายครั้ง ในที่สุดก็มีการสร้างใหม่ทั้งหลังและสร้าง
ให้มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิม ถือได้ว่าเป็นโบสถ์
คาทอลิกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก สร้าง
แล้วเสรจ็เมือ่ปี ค.ศ.1637 แต่ซ�า้ร้ายถกูไฟไหม้อกีครัง้ 
จนเหลือเพียงซากก�าแพงด้านหน้าและบันไดหินสี
ขาวเท่านัน้ ซึง่ก็ยังคงความสง่างามทางประวัติศาสตร์
อยูเ่หมือนเดมิ และจากบนัทกึในประวตัศิาสตร์โบสถ์
สร้างด้วยหินสีขาวทั้งหลังและตกแต่งอย่างอลังการ  
ถัดมาในปี ค.ศ. 2005 ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบสถ์
แห่งนี้ ให ้เป ็นมรดกโลก เพราะเป็นศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์ในอดีตของมาเก๊า

วัดอำม่ำ (A-Ma Temple)
เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1488 หรือสมัยราชวงศ์หมิง 
เรียกได้ว่าวัดอาม่านั้นเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊า 
สร้างขึน้มาเพ่ือใช้เป็นสถานทีเ่ฉลมิฉลองเจ้าแม่มาจูห่รอื
เทพธิดาแห่งท้องทะเล ผู้ซึ่งปกปักษ์รักษาชาวประมง
และคนเดินเรือในเมืองนั่นเอง ตัววัดต้ังอยู่บนหน้าผา 
ท�าให้มีบรรยากาศที่เงียบสงบ ลมพัดเย็นสบาย และมี
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมจีน
คลาสสิกอันทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่อง
ให้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 ด้วย

คำสิโน (Casino)
เขตบริหารพิเศษมาเก๊านอกจากจะเป็นศูนย์รวม
มรดกทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมมากมายแล้ว 
ยังเป็นที่รู ้จักกันดีในนามของ "ลาสเวกัสแห่งโลก
ตะวันออก" เพราะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการพนัน
ท่ีใหญ่และเฟื่องฟูมาก คล้ายๆ กับลาสเวกัสนั่นเอง 
ส�าหรับคาสิโนที่มีชื่อเสียงนั้น มีทั้งคาสิโนที่น�าเข้ามา
อย่าง "เวเนเชี่ยนมาเก๊า" และยังมีคาสิโนที่มีชื่อเสียง
มายาวนานอย่าง "แกรนด์ลสิบวั" ซ่ึงเจ้าของธรุกจิเป็น
คนมาเก๊า ทั้งนี้ แม้ว่าในมาเก๊าจะเป็นแหล่งข้ึนชื่อ
ด้านคาสิโน แต่กฎหมายก็ก�าหนดห้ามไม่ให้เด็กอายุ
ต�่ากว่า 18 ปี เข้าไปในเขตคาสิโนนะจ๊ะ

มำเก๊ำ ฟิชเชอร์แมน วำร์ฟ 
(Macau Fisherman's Wharf)
สถานทีแ่ห่งนีต้ัง้อยูใ่กล้ ๆ  กบัท่าเรือเฟอร์รีแ่ละทีล่าน
จอดเฮลิคอปเตอร์ฮ่องกง-มาเก๊า ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเดนิจากท่าเรอืมายงัฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ โดย
ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น จุดเด่นของท่ีนี่ คือ 
สถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ทาง
วัฒนธรรมของมาเก๊า พื้นท่ีบริเวณนี้เต็มไปด้วยร้าน
อาหาร แหล่งช้อปป้ิง ท่ีพักอาศัย รวมถงึใช้เป็นสถาน
ทีส่�าหรบัจดันทิรรศการและการชมุนมุต่าง ๆ  โดยมา
เก๊า ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ ถกูแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 3 ส่วน
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วนท่าเรือแห่งราชวงศ์ (Dynasty 
Wharf) เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
โบราณแบบจีนในช่วงราชวงศ์ถัง, ส่วนตะวนัออกพบ
ตะวันตก (East Meets West) พื้นท่ีบริเวณน้ีจะ
ห้อมล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและ
ตะวันออก และส่วนท่าเรือในต�านาน (Legend 
Wharf) เป็นพื้นที่ของร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร 
และกาสิโน

ข้อมลูเพิม่เตมิ : เปิดตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เสียค่าเข้าชม
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พิพิธภัณฑ์มำเก๊ำ (Museum of Macau)
พพิธิภณัฑ์แห่งนีต้ั้งอยูใ่นป้อมปราการเซนต์ปอล มอน
ติ นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊า ภายในมี
การจัดแสดงเ ร่ืองราวทางประวัติศาสตร ์และ
วัฒนธรรมตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่ถึงปัจจุบัน ซึ่งจะดีไม่
น้อยเลยถ้านักท่องเท่ียวเริ่มต้นการเดินทางเยี่ยมชม
มาเก๊าที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อน เพื่อจะได้ไอเดียใหม่ ๆ 
ว่าจะไปส�ารวจอะไร ที่ไหนต่อดี เพราะคงได้รับทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมามากที
เดียวจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

ฟอร์ทำเลซำ ดู มอนเต 
(Fortaleza do monte)
เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง
ทางทหาร และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลก เพราะถอืว่าเป็นศนูย์รวมแห่งวฒันธรรม
ของมาเก๊า ป้อมปราการนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของวดัเก่าเซนต์ปอล ถูกสร้างขึน้เมือ่ครสิต์ศตวรรษ 
16 เพ่ือป้องกันการบกุรุกโบสถ์เซนต์ปอลจากพวก
โจรสลัด หลังจากนั้นก็ถูกใช้เป็นป้อมปราการทาง
ทหารแทน แต่เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ที่งดงาม จึงกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผู ้คน
สามารถรับชมวิวได้ครบทั่วทั้งมาเก๊าเลย วัดเจ้ำแม่กวนอิม (Kun Iam Temple)

เป็นวัดพุทธที่มีความส�าคัญกับชาวมาเก๊ามาก เพราะ
ภายในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหน่ียวทางจิตใจ
หลายอย่าง เช่น พระพทุธรปูล�า้ค่าส�าหรบัสกัการบชูา
เพือ่ชวีติท่ียัง่ยนื และรปูป้ันเจ้าแม่กวนอมิท่ีสวมชดุผ้า
ไหมอยู ่บัลลังก์ท่ีมีชายผ้า (เปลี่ยนทุกปี) โดยมี
พระพทุธรปู 18 องค์ ตัง้อยูท่ัง้สองฝ่ังของโต๊ะบชูา โรง
สวดศพ และภาพเขียนพู่กันรูปเจ้าแม่กวนอิม ส่วน
ด้านหลงัวัดเป็นระเบยีงและมีโบราณวัตถุท่ีส�าคญัทาง
ประวัติศาสตร์อย่างโต๊ะหินที่ใช้ในการลงนามสนธิ
สัญญาจีนอเมริกัน ซึ่ งฉบับแรกลงเมื่อ วันที่  3 
กรกฎาคม ค.ศ. 1844 โดย คียิง อุปราชแห่งกวางตุ้ง 
และ คาเล็บ คุชชิง รัฐมนตรีสหรัฐอเมริกา บริเวณนี้มี
ต้นไทรโบราณแผ่กิง่ก้านพันกนัไปมา ซึง่ชาวมาเก๊าเช่ือ
ว่าเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงความรกัทีซ่ือ่สตัย์ของสามี
ภรรยา นอกจากนี้  ยังมีน�้าพุที่มีรูปร ่างเหมือน
ภูมิประเทศจ�าลองของจีน

หอคอยมำเก๊ำ (Macau Tower)
หอคอยมาเก๊านัน้เป็นจดุชมววิทีส่�าคัญแห่งหน่ึงก็ว่าได้ 
นับว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีต้องมาให้ได้ถ้ามาเยือน
มาเก๊า หอคอยนี้สูงเป็นอันดับที่ 8 ในเอเชีย และสูง
เป็นอันดับที่ 10 ในโลก อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็น
อนุสาวรีย์หอคอยที่ยิ่งใหญ่ของโลกอีกเช่นกัน ถ้าใคร
อยากชมเมืองมาเก๊าในมุมเบิร์ดอายวิว ต้องมาชมที่นี่
เท่านั้น โดยเฉพาะในเวลากลางคืน  นักท่องเที่ยวจะ
ได ้ เห็นทัศนียภาพที่น ่าตื่นตาต่ืนใจมากทีเดียว 
นอกจากนี้ ยังเป็นจุดส�าหรับให้บริการบันจี้จัมพ์ด้วย

จัตุรัสเซนำโด (Senado Square)
จัตุรัสเซนาโดเป็นลานสาธารณะที่มีขนาดกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับการเฉลิมฉลอง บริเวณพื้นทางเดินที่จัตุรัส
นีต้กแต่งด้วยหนิและจดัเรยีงให้มลีวดลายคลืน่แบบโมเสก เนือ่งจากความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรกดโลกจากยูเนสโกด้วย และเนื่องจากจัตุรัสแห่งนี้อยู่ติดกับอาคารรัฐสภาเก่าซึ่งมีสถาปัตยกรรม
แบบโบสถ์ของเซนต์โดมินิก อีกท้ังยังอยู่ติดกับตึกลีอันเซนาโด นักท่องเท่ียวจึงได้สัมผัสกับความหลากหลายทาง
ศลิปวฒันธรรมในชมุชนมาเก๊า นอกจากนี ้บรเิวณรอบ ๆ  จตัรุสัเซนาโดมีแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหารจนี เปิดให้บริการ
อยู่หลายแห่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็ว่าได้

เดอะเวเนเชี่ยนมำเก๊ำ 
(The Venetian Macau)
เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนถนนโคไท อีกทั้งมีขนาดใหญ่
ที่สุดในเอเชียและใหญ่เป ็นอันดับสองของโลก 
นอกจากขนาดที่อลังการแล้ว โรงแรมแห่งน้ียังเป็น
โรงแรมหรู 6 ดาวอีกด้วย ภายในมีห้องพักและบ่อน
กาสิโนให้บริการ สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพัก คือ 
การออกแบบที่ผสมผสานความโรแมนติกในแบบ
เวนิส และความน่าตื่นตาตื่นใจของบรรยากาศที่ลาส
เวกัส ภายในมีห้องสวีท 3,000 ห้อง ซึ่งมีขนาดกว้าง
ขวางและตกแต่งอย่างหรูหรา ถือว่าเป็นการผสม
ผสานกันระหว่างความสะดวกสบายและความ
สวยงามได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ ยังมีโรงละคร ห้องรับประทาน
อาหาร ร้านค้า กาสโิน และเพยีบพร้อมไปด้วยอาหาร
กว่า 35 เชื้อชาติ ร้านขายเสื้อผ้ามากกว่า 300 ร้าน 
สถานท่ีส�าหรับออกก�าลังกาย และห้องประชุม รวม
ถึงกจิกรรมทีถื่อว่าเป็นไฮไลท์ นัน่คอื การล่องเรอืกอน
โดลา เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเวนิสเป็นเมืองแห่ง
สายน�า้ ดงันัน้ นกัท่องเทีย่วจะได้สมัผสัความรูส้กึของ
การล่องเรือแบบชาวเวนิส อีกทั้งคนแจวเรือก็ร้อง
เพลงขับกล่อมไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้
ว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านความบนัเทงิครบครนัทีน่่า
ตืน่เต้นและดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้ดีทีส่ดุในเอเชยีเลยก็
ว่าได้
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