
จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 82 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 2557

งานสรรหาคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 42 ประจำาปี 2557 
ณ บริเวณหน้าตึกผ่าตัดศัลยกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557

งานสัมมนาและงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำาปี 2557
ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่  6 – 7 กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด
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บรรณาธิการ แถลง

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 41 

(ปีบัญชี 2557) ที่ได้บริหารงานสหกรณ์ท่ามกลางเหตุบ้านการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาวะ

เศรษฐกิจมีความผันผวนตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม...เหตุการณ์เหล่านี้มิได้เป็นอุปสรรคในการ 

บริหารงาน สหกรณ์ยังมีการพัฒนามากมาย เพื่อให้เกิดความมั่นคง เป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก  

ผลจากการร่วมแรงร่วมใจทำางานของกรรมการตัวแทน ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และสมาชิก  

ส่งผลให้สหกรณ์สามารถทำากำาไรในระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557)  

กว่า 253 ล้านบาท คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 41 ยังมีเวลาบริหารการเงินอีก 1 เดือน เม่ือ 

สิ้นปีบัญชี 2557 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 (วันที่ 29 ตุลาคม 2557) สมาชิกทุกท่าน

ก็จะทราบถึงกำาไรสุทธิของสหกรณ์กันค่ะ           

ก็อยากจะกล่าวผลงานเด่น...ของกรรมการ ชุดที่ 41 อาทิ เช่น โครงการมอบของขวัญปีใหม่แก่สมาชิก (ประกันชีวิตหมู่

ด้วยค่าสินไหม 50,000.00 บาท) โครงการเงินฝากปลอดภาษี (เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน (4 เดือน) มั่นคง (1 ปี) สุขสันต์ (3 ปี) หรรษา (4 ปี))  

จนทำาให้ยอดเงินฝากมากกว่า 4,600 ล้านบาท โครงการเงินกู้ต่าง ๆ มีการคืนกำาไรสู่สมาชิกด้วยการให้สวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์  

การอบรมและทัศนศึกษาภายในประเทศ (โครงการพระราชดำาริเขาหินซ้อน - วังนำ้าเขียว) และต่างประเทศ (เกาหลีใต้) นอกจากนี้ ในเดือน

กันยายน ของทุกปี สหกรณ์ให้ความสำาคัญยิ่งกับ “งานมุทิตาจิต” แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการด้วยคะ 

“มุทิตา” หมายถึง ความเป็นผู้มีใจช่ืนชมยินดีเม่ือเห็นผู้อ่ืนได้ดี หรือได้รับความสำาเร็จอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นอาการท่ีเกิดข้ึนในใจเอง  

โดยมิได้บังคับ แต่เกิดขึ้นเฉพาะจิตใจปราศจากความอิจฉาริษยา เกิดขึ้นเพราะเป็นผู้มีปกติ ยอมรับในผลสำาเร็จหรือความดีของคนอื่น  

เพราะฉะนั้นจึงเรียกเป็นคำาเต็มว่า  “มุทิตาจิต” พี่ ๆ สมาชิกของเรา รับราชการมานาน จนเกษียณอายุราชการ เป็นบุคคลที่เราจะแสดง 

ความยินดีที่พี่ ๆ  เหล่านี้จะได้พักผ่อน ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ  จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตามความเหมาะสม เราจะอำาลา...จากกัน 

ในหน้าที่การงาน แต่สายใยความผูกพันมั่นคงตลอดไป...

  สวัสดีค่ะ

                                         ดุษฎี  ดวงมณี

                                         กรรมการและเลขานุการ



สารจากประธาน

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2549

สมาชิกท่ีต้องการโอนเงินให้สหกรณ์เพ่ือชำาระหน้ีหรือฝากเงิน
ให้โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด“

ลำาดับ ช่ือธนาคาร เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์

1 ธ.กรุงศรีอยุธยา - ราชวัตร 094-1-29372-4

2 ธ.ซีไอเอ็มบีไทย - เทเวศร์ 700-0-37361-9

3 ธ.กรุงไทย - ศรีย่าน 012-1-34476-2

4 ธ.กรุงเทพ - ราชวิถี 131-0-48900-8

5 ธ.ไทยพาณิชย์ - ย่อยสามเสน 073-2-09794-1

6 ธ.ทหารไทย - ศรีย่าน 041-2-29720-2

7 ธ.กสิกรไทย - บางกระบือ 007-2-49792-9

8 ธ.ออมสิน - ศรีย่าน 020066282458

9 ธ.ธนชาติ - อรุณอัมรินทร์ 139-2-20287-6

10 ธ.ธนชาติ - บางลำาพู 072-2-01177-7

ลำ�ดับ ประเภทเงินฝ�ก
อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปีอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

เงินกู้ระยะสั้น  (12 เดือน)  5.10

เงินกู้ระยะปานกลาง  (36 เดือน)  5.10

เงินกู้ระยะยาว  (120 เดือน)  5.25

1 เงินฝากออมทรัพย์ 1.50

2 เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.30

3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 - ต้ังแต่ 1,000 – 1,000,000 บาท 2.50

 - ต้ังแต่ 1,000,001 – 5,000,000 บาท 2.75

 - ต้ังแต่ 5,000,001 – 10,000,000 บาท 2.85

 - ต้ังแต่ 10,000,001 ข้ึนไป 3.00

4 เงินฝากประจำา (เสียภาษี 15%) 

 - เงินฝากประจำา 3 เดือน 2.00

 - เงินฝากประจำา 6 เดือน 2.50

 - เงินฝากประจำา 12 เดือน 3.25

 - เงินฝากประจำา 24 เดือน 3.25

 - เงินฝากประจำา 36 เดือน 3.25

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

วนัเวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็ จดหมายข่าวฉบบัน้ีเป็นฉบบัสดุท้ายของคณะกรรมการชดุนีแ้ล้ว 

ในช่วงนีส้หกรณ์เปิดรบัฝากเงนิระยะยาวมกีำาหนด 3 ปี และ 4 ปี โดยมีอตัราดอกเบีย้ 3.90 %, 4.15 % 

ตามลำาดบัและจะให้ดอกเบีย้รายเดอืน หวงัว่าคงจะเป็นทีถ่กูใจของสมาชิกนะครบั

สำาหรับเรื่องการคำ้าประกัน ผู้คำ้าประกันเงินกู้ทางคณะกรรมการยึดหลักว่าเบี้ยประกันจะต้อง

ไม่แพงเพราะต้องเหน็ใจสมาชกิผู้กูท้ีด่ ีและผู้คำา้ด้วย ในกรณใีหม่นีถ้้าผูค้ำา้สามารถให้เบาะแสกบับรษิทั

ประกันจนทำาให้บรษิทัตดิตามผู้กูม้าได้จนตกลงชำาระเงนิได้ บรษิทักจ็ะจ่ายเงนิให้ผูค้ำา้จนครบครบั และ

บรษิทัประกนัแจ้งว่าผูกู้ท้ีไ่ม่ชำาระหนีจ้ะถกูดำาเนนิคดทีกุราย

ข้อความจาก หนงัสอืพมิพ์โพสตทเูดย์ เมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2557 คอลมัน์มนันี ่ทปิส์ ของ 

คณุสวล ีตนักลุรตัน์ ได้แนะนำาให้ค้นหาอาชพีเสรมิเพิม่รายได้ให้มนษุย์เงนิเดือนว่าควรทำา ดังนี้

1.  เริม่จากสิง่ทีช่อบ ว่าชอบอะไรรกัอะไร แล้ว

2.  เลอืกรปูแบบว่าทำาเพือ่ขาย หรอืซือ้มาขายไป

3.  เดนิหน้าอย่างมัน่ใจ ค่อย ๆ คดิ ค่อย ๆ ทำา อย่าทำาเกินตัว เช่น ชอบฟังเพลง เลอืกซ้ือ CD จากนัน้ ขาย CD ทีซ้ื่อมา ค่อย ๆ ทำาแล้ว

จะมเีงนิเพิม่ครบั

คงจะเป็นทีท่ราบกนัแล้วว่าในรอบการดำาเนนิการทีผ่่านมาสหกรณ์ออมทรพัย์วชิรพยาบาล จำากัด มทีนุดำาเนนิการทะลหุมืน่ล้านบาทแล้ว  

คณะกรรมการอำานวยการได้บริหารเงินทุนของสหกรณ์อย่างรอบคอบ โดยในขณะนี้เงินทุนของสหกรณ์ถูกเก็บอยู่ในหุ้นกู้เป็นจำานวนถึง 

2,931,653,153.66 บาท หุน้สามญั 133,211,085.50 บาท และเงนิทีใ่ห้สหกรณ์อืน่กูจ้ำานวนถงึ 5,398,158,322.00 บาท เงนิทีใ่ห้สมาชกิกู้ 

1,595,370,824.97 บาท ในขณะเดยีวกนัเปิดทางให้สมาชกิออมเงนิได้โดยไม่เสยีภาษ ีคอื เงนิฝากออมทรพัย์ยัง่ยนื  มัน่คง  และเพ่ือพัฒนา

คณุภาพชวีติ และยงัเปิดเงนิฝากสขุสนัต์ และหรรษา โดยจ่ายดอกเบีย้รายเดือน ทำาให้มีเงนิฝากสงูสดุต้ังแต่ต้ังสหกรณ์มาครบั

ยั่งยืน 4 เดือน  3.25 / สุขสันต์ 3 ปี  3.90 / หรรษา 4 ปี 4.15

“ออมเงินกับสหกรณ์วันนี้ มั่นคงในวันหน้าแน่นอน”
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✿ ผลการสรรหาตำาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ได้ทำาการสรรหาตำาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการดำาเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

21 สิงหาคม 2557 มีสมาชิกมาใช้สิทธิ์ จำานวน 1,744 คน คิดเป็นร้อยละ 41.63 คณะกรรมการสรรหา มีมติให้ประกาศผลการสรรหา ดังนี้

1.  ตำาแหน่งประธานกรรมการ  

ลำาดับที่ 1 นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์ ได้รับคะแนน 505 คะแนน

ลำาดับที่ 2 นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร ได้รับคะแนน 392 คะแนน

ลำาดับที่ 3 นายสมบูรณ์  หมวกยอด ได้รับคะแนน 385 คะแนน

ลำาดับที่ 4 นายแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธนากุล ได้รับคะแนน 376 คะแนน

2.  ตำาแหน่งกรรมการ กลุ่มแพทย์  สรรหาเป็นกรรมการ จำานวน 4 คน
ลำาดับที่ 1 นายแพทย์ณัฐพล  สันตระกูล ได้รับคะแนน 501 คะแนน  

ลำาดับที่ 2 นายแพทย์ไวกูณฐ์  สถาปนาวัตร ได้รับคะแนน 449 คะแนน  

ลำาดับที่ 3 นางสาวรัชดาพร  อัจฉริยาเพ็ชร ได้รับคะแนน 409 คะแนน  

ลำาดับที่ 4 นายสุระ  ประเสริฐกุล ได้รับคะแนน 358 คะแนน

ลำาดับที่ 5 นางศิริยงค์  ยุพาพิน     ได้รับคะแนน 266 คะแนน

ลำาดับที่ 6 นายประสงค์  แตงร่ม   ได้รับคะแนน 235 คะแนน

3.  ตำาแหน่งกรรมการ  กลุ่มพยาบาล สรรหาเป็นกรรมการ จำานวน 2 คน
ลำาดับที่ 1 นางพรวรินทร์  นุตราวงศ์ ได้รับคะแนน 455 คะแนน  

ลำาดับที่ 2 นางวรรณี  โพธิ์เทศ ได้รับคะแนน 441 คะแนน

ลำาดับที่ 3 นางสาวศุลีมาศ  โลพินิจ ได้รับคะแนน 352 คะแนน

4.  ตำาแหน่งกรรมการ  กลุ่มลูกจ้าง  สรรหาเป็นกรรมการ จำานวน 1 คน
ลำาดับที่ 1 นายมานัส  พูนทราย ได้รับคะแนน 296 คะแนน

ลำาดับที่ 2 นายบัญชา  พรรณา ได้รับคะแนน 246 คะแนน

ลำาดับที่ 3 นายไกรสร  รักแจ้ง ได้รับคะแนน 216 คะแนน

✿ รายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่มาใช้สิทธิ์สรรหา
ลำาดับ

ท่ี
ช่ือ – สกุล เลขทะเบียน

สมาชิก
รางวัลท่ีได้รับ 

(บาท)
ลำาดับ

ท่ี
ช่ือ – สกุล เลขทะเบียน

สมาชิก
รางวัลท่ีได้
รับ (บาท)

1 นางนิตยา  ดิสสร 004007 5,000.00 13 นางไพจิตร  ข้อทน 011346 500.00

2 นางเฉลา  ดีประเสริฐ 004124 3,000.00 14 นางกฤติกา  ศิริธานันท์ 012835 500.00

3 นางสมใจ  กสิวิทย์ 001750 3,000.00 15 นางสาวเพยาว์  ผลภาค 001031 500.00

4 นางสาวนราวดี  พุ่มพงษ์ 010681 500.00 16 นายอุเทน  ทองใบ 010334 500.00

5 นายกิตติพงษ์  วงษ์คล้าย 009988 500.00 17 นางสาวอำาภา  ฉิมพาลี 008955 500.00

6 นางสาวณัฐภรณ์  จ่างรอด 009492 500.00 18 นางสาวสุภาณี  โบว์แพร 002828 500.00

7 นางวิชุดา  ช้างแก้ว 012827 500.00 19 นายศักด์ิธาวุธ  คงเกษม 004849 500.00

8 นางสาวสุกัญญา  คำาก้อน 012428 500.00 20 นายธนบดี  ทิมเลขา 008055 500.00

9 นายสมชาย  เช่ือมแก้ว 006903 500.00 21 นางสาวปวันดี  ซ่ือสัตย์ 012794 500.00

10 นางสาวรจนา  พลรักษ์ 010793 500.00 22 นางปภาดา  ฟักพยุง 009259 500.00

11 นางสอ้ิง  จันทร์ฤทธ์ิ 000133 500.00 23 นายไพรัช  สังข์ผัน 012283 500.00

12 นางสาววรรษมน  ติวงษา 011449 500.00

** สหกรณ์จะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญฯ หากสมาชิกไม่มารับรางวัลในวันดังกล่าว สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมรัพย์ในอีก 10 วัน 
 ทำาการถัดมา

ประกาศสหกรณ ์
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✿ สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2557
เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 นี้นะคะ ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุม 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป และขอประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

1.  สหกรณ์จะหยุดทำาการ 1 วัน คือ ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557  

2.  สหกรณ์ งดบริการเฉพาะการจ่ายเงินกู้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 ตุลาคม 2557 เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีจะให้บริการถอนเงินฝาก 

ที่เป็นเงินปันผล – เฉลี่ยคืนแก่สมาชิก

3.  การจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน 

  3.1  สมาชิกที่สังกัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ และที่ไม่ได้สังกัด 

สำานักการแพทย์ รับเงินปันผล - เฉล่ียคืน โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิกมีความ

ประสงค์จะให้สหกรณ์โอนเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามที่ได้แจ้งไว้กับสหกรณ์

  3.2  สมาชิกที่สังกัดหน่วยงานอื่น โอนเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยตามเลขที่บัญชีที่ใช้โอนเงินเดือน หรือ 

ตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้

4. กำาหนดการจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน

  4.1  สมาชิกที่สหกรณ์โอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

   4.1.1  สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำา สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เ ก้ือการุณย์  

และกลุ่มผู้เกษียณสามารถถอนเงินฝากส่วนที่เป็นเงินปันผล - เฉลี่ยคืนได้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557 แล้ว  

จนถึงเวลา 16.30 น. 

   4.1.2  สมาชิกอื่น ๆ ยกเว้นข้อ 4.1.1 สามารถถอนเงินฝากส่วนที่เป็นเงินปันผล – เฉลี่ยคืนได้ในวันถัดไปจากวัน  

ประชุมใหญ่ ในเวลาทำาการปกติ 

   4.1.3  การขอรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ห้ามมอบฉันทะ

  4.2  สมาชิกท่ีโอนเงินปันผล - เฉล่ียคืนเข้าบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถถอนเงินฝากได้หลังจากการประชุมใหญ่ 

สามัญประจำาปี 2557 เสร็จสิ้นเป็นต้นไป

  4.3  สมาชิกไม่มีบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ทางสหกรณ์จะจ่ายเป็นเงินสด โดยจะจ่ายให้สมาชิกหลังจากเสร็จสิ้น 

การประชุมใหญ่แล้ว 7 วันทำาการ

ประกาศสหกรณ ์
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ถาม – ตอบ

สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  10,869,978,522.66     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น  2,548,155,910.00 บาท

ทุนสำารอง 450,109,888.69 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 128,975,050.99 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก 4,660,876,559.29 บาท

เงินกู้ยืม 2,748,650,000.00 บาท

หนี้สินอื่น 66,654,339.86 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 13,029,828.95  บาท 

กำาไรสะสม 253,526,944.88 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้ 1,595,370,824.95 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 5,398,158,322.00 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 704,000,000.00 บาท

เงินลงทุนในตราสาร 3,064,864,239.16 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 43,802,670.01 บาท

สินทรัพย์อื่น 63,782,466.54 บาท

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 สิงห�คม 2557

1. สมาชิกเกษียณฯ อายุครบ 60 ปี จะได้รับเงินปีละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) เมื่อไหร่

ตอบ สมาชิกจะได้รับเมื่อมีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี ติดต่อกัน

2. กรณีบิดามารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน จะขอทุนการศึกษาบุตรได้กี่คน

ตอบ สมาชิก สามารถขอยื่นใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ (1 คน) เท่านั้น

3. สหกรณ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำาธุรกรรมผ่านตู้ ATM ถึงเมื่อไหร่ครับ

ตอบ สหกรณ์ขยายค่าธรรมเนียมการทำาธุรกรรมผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่ะ

4. ปัจจุบันสหกรณ์ให้สมาชิกออมเงินฝากไม่เสียภาษี มีอะไรบ้าง

ตอบ สหกรณ์ขณะนี้เปิด 3 โครงการ คือ

 -  เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 20 ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2557

 -  เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ (3 ปี) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

 -  เงินฝากออมทรัพย์หรรษา (4 ปี) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - วันที่ 30 ธันวาคม 2557
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ดาว (พราวแสง) สหกรณ์

ในช่วงเวลาหนึง่ขณะทียั่งปฏิบตังิานทีห้่องคลอด ได้พบกบัสามภีรรยาทีน่่ารกัและหน้าตาดคีูห่นึง่  แต่ทีน่่าสงสารคอืทัง้คูห่หูนวกและเป็นใบ้   

สามีพาภรรยามาคลอดช่วงแรกเราสือ่สารกนัค่อนข้างลำาบาก  โชคดีมน้ีองพยาบาลในทมีคนหนึง่สามารถใช้ภาษามอืได้   อกีทัง้สามสีามารถเขยีนหนงัสอืได้ 

เนือ่งจากไม่ได้เป็นแต่กำาเนดิ มาเป็นหลงัจากการป่วยในช่วงวยัรุน่   ระหว่างรอคลอดเราอนญุาตให้สามเีข้ามาอยูก่บัภรรยาได้นานเท่าทีเ่ขาอยากจะอยู่

เพือ่เป็นกำาลงัใจให้ภรรยา   ทำาให้การสือ่สารระหว่างเราเป็นไปด้วยดี  ทัง้สามแีละภรรยามอีาชพีเป็นหมอนวดแผนโบราณ (เรยีนจากวัดโพธิ)์ รายได้ดี

เพยีงพอต่อการดแูลครอบครวั ทัง้ 2 คนบอกว่าดใีจมากทีจ่ะมลีกูและบอกว่าจะเล้ียงลกูเอง (แม้ว่าจะมญีาติทีส่ามารถเล้ียงให้ได้ก็ตาม)  ภรรยาใส่ใจใน

การดแูลสขุภาพตวัเองมาก  ปฏิบตัติวัตามคำาแนะนำาอย่างด ี ในระหว่างการคลอดมสีติควบคุมตัวเองและมคีวามอดทนเป็นเลศิ  การคลอดผ่านไปด้วยดี

แม่ลูกแขง็แรงด ี  ระหว่างพกัอยู่หลังคลอดสามก็ีจะลงมาหาปรกึษาเรือ่งต่างๆและขอคำาแนะนำากบัพวกเราเสมอ  จนเรารูส้กึได้ว่าเขาไว้วางใจและผกูพนั

กบัพวกเรา   จนวนัทีแ่พทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้เขาพาลูกเมยีมาลาและขอบคุณพวกเรา ( รูส้กึเป็นปลืม้มาก ) พวกเราแสดงความห่วงใยและอวยพรกนั

อย่างจรงิใจ  รูส้กึได้ว่าเขาเป็นครอบครวัท่ีน่ารกัจรงิๆ

7 วนัต่อมา สามมีากดกริง่หน้าห้องคลอด ภาพทีเ่ราเหน็ตรงหน้าคือลกูผูช้ายทีม่นีำา้ตาไหลเป็นทางจากดวงตาทัง้ 2 ข้าง เขากอดเราร้องไห้... 

เขาเล่าให้ฟังทั้งนำ้าตาว่าหลังจากภรรยาให้นมลูกในตอนเช้าก็นอนพักอยู่ใกล้กับลูก  เมื่อตื่นขึ้นมาดูลูกอุ้มลูกขึ้นมาพบว่าลูกไม่หายใจจึงรีบพามา 

โรงพยาบาล...จากการตรวจพบว่า ลกูสำาลกันำา้นมเข้าหลอดลม.....อนจิจาเพราะหหูนวกจงึไม่ได้ยนิเสยีงผดิสงัเกตจากการสำาลกัของลกู...เขาสญูเสยีลกู 

สุดที่รักซึ่งเป็นของขวัญอันลำ้าค่าของพวกเขาไป ไม่มีอะไรที่จะทุกข์มากกว่านี้อีกแล้ว ความสุขของครอบครัวเกิดขึ้นในช่วงส้ันๆก็พลันมลายหายไป  

ความทุกข์และความเศร้าเข้ามาแทนที่  เขาเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น เราก็รู้สึกตันที่คอสงสารจับใจไม่สามารถที่หาคำาพูดใดมาปลอบได้เพียงแค่กอด  

ให้กำาลงัใจ และหวงัว่าเขาจะลืมมนัได้ในไม่ช้า และจะมส่ิีงด ีๆ นำาความสขุกลบัมาสูค่รอบครวันีอ้กีครัง้... 
คุณวัลย์ดา  ศรนีวล  เลขทะเบยีนสมาชิก 002354

สวสัดีครบั ท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์วชริพยาบาล จ�ากดั ทุกท่าน
ดาวพราวแสง ฉบับนี้ เป็นฉบับที่จะนำาเสนอดาวที่น่ายกย่องอีกรายหนึ่ง ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรพัย์วชริพยาบาล จำากดั  สมาชกิท่านนีก้ำาลงัก้าวเข้าสูว่ยัเกษยีณอายรุาชการในเดอืนกนัยายน 2557 นี้ 
นะครบั และเขาคนนัน้กค็อื “คณุสุชาต ิ ไพรสันต์” 

คณุสชุาต ิ ไพรสนัต์  ปัจจบุนัอาย ุ60 ปี อายกุารทำางานทัง้หมดทีค่ณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล  
42 ปี ชีวิตการทำางานที่ผ่านมา กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ ต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าผ่านมาอย่าง 
ยากลำาบากยิ่งนัก แต่ก็สามารถผ่านมาได้ ด้วยมีสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง 
นอกจากนีท่้านยงัเป็นสมาชกิสหกรณ์ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2518 เลขทะเบยีนสมาชกิ 000164 บอกได้ว่า
เป็นรุน่แรกของสหกรณ์

คุณสุชาติ  เล่าว่าการสร้างครอบครัวที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความยากลำาบากเนื่องจากตัวคุณสุชาติ  
ไม่มสีมบตั ิหรอืทนุตดิตวัมาแต่กำาเนดิ เมือ่เร่ิมต้นทำางานกเ็ช่าบ้านเขาอยูพ่อมคีรอบครวั มลีกู กใ็ช้ชวีติแบบไม่ค่อย
สบายมากนกั คณุสชุาต ิ ไพรสนัต์ กบัภรรยา เป็นสมาชกิสหกรณ์ทัง้ 2 คน เริม่คดิทีจ่ะมบ้ีานเป็นของตวัเอง  
จงึกูย้มืเงนิกบัสหกรณ์ไปสร้างบ้าน แต่กไ็ม่สามารถสร้างบ้านได้สำาเรจ็ในการกูเ้งนิครัง้แรกจงึทยอยกูไ้ปเรือ่ย ๆ  
หลายครัง้จนสามารถปลกูบ้านได้สำาเรจ็

ในชวีติคณุสชุาต ิ และภรรยา ม ี2 ส่ิงท่ีได้ตัง้ปณธิานไว้คือ เรือ่งบ้านจะต้องมเีป็นของตัวเอง และการศึกษาของลกูจะต้องจบระดบัปรญิญาตรี  
เมือ่ลกูเรยีนสงูขึน้ ค่าเล่าเรยีนกส็งูขึน้ คณุสชุาต ิ ไม่เคยกงัวลกบัค่าเทอมของลกู เพราะได้วางแผนว่าจะใช้เงนิจากสหกรณ์เป็นค่าเทอมของลกูในแต่ละเทอม  
จนลกูสาวคนโตเรยีนจบปริญญา ปัจจบุนัมงีานทำาเป็นท่ีเรยีบร้อยไว้แล้ว 

ในวยัใกล้เกษยีณ (ก่อนเกษียณ 5 ปี) ลูกคนที ่2 เข้าเรยีนระดบัมหาวทิยาลยัจำาเป็นต้องใช้เงนิมาก ประกอบกบัระเบยีบของสหกรณ์ในการ 
กูเ้งนิต้องชำาระงวดให้หมดค่อยเกษียณ แต่เนือ่งจากคณุสุชาต ิประกอบกรรมดส่ีงผลให้ลกูคนโตเป็นคนด ีช่วยส่งเสยีน้องเรยีนจนจบระดบัปรญิญาตรี 
ทีม่หาวทิยาลยัหอการค้า (พีส่าวแอบบอกชือ่มหาวทิยาลยัด้วย เพราะเขาภมูใิจทีเ่ขาทำาได้) เป็นสิง่ทีค่ณุสชุาต ิ ไพรสนัต์ ภมูใิจ ในตวัลกูทัง้สองคนเป็น
อย่างยิง่ ทีผ่่านมาคณุสชุาต ิ ไพรสันต์ และภรรยาลำาบาก และยอมทกุอย่าง ไม่อยากให้ลกูลำาบาก จงึเลอืกทีจ่ะลงทนุทีก่ารศึกษาของลกูเป็นสิง่สำาคญั

ปัจจบุนันี ้คณุสชุาต ิ ไพรสนัต์ มบ้ีาน ครอบครวั และลกู ๆ ทีน่่ารกั ทกุสิง่ทกุอย่างทีไ่ด้มาทกุวนันี ้ เมือ่มองย้อนกลบัไปในวนัทีเ่ริม่สร้างฐานะ  
เงนิทนุก้อนแรกในชวีตินัน้ กค็อืเงนิจากสหกรณ์ออมทรพัย์วชริพยาบาล จำากดั

นับว่าคุณสุชาติ  ไพรสันต์  เป็นแบบอย่างท่ีดีน่ายกย่องในความอดทน อดออม เพื่ออนาคตที่สดใสของครอบครัวและยังเป็นแบบอย่าง 
ประทบัใจแก่สหกรณ์ออมทรพัย์วชริพยาบาล จำากัด อีกด้วยนะครบั

เรื่องราวแห่งความทรงจ�า  ความสุขที่สูญสลาย



ขอเชิญสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคีมหากุศล
เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดพนมยงค์

ตำาบลท่าวาสุกรี อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ด้วยวัดพนมยงค์มีความประสงค์ที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญที่ชำารุดทรุดโทรม อันเนื่องจากสร้างมานานและยังไม่ได้รับ

การซ่อมแซมทำาให้หลังคารั่ว ทางวัดยังขาดปัจจัยที่จะซ่อมแซมจึงได้ปรึกษาหารือกัน ดำาเนินการจัดทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อนำาปัจจัยมาบูรณะ 

ดังกล่าว

ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิก และผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย

กำาหนดงาน
09.30 น. ตั้งองค์กฐินที่วัดพนมยงค์

10.30 น. ถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์

12.00 น. ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012-1-34476-2  ชื่อบัญชี  

“สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด” และกรุณาส่งใบตอบรับพร้อมแนบใบสำาคัญการโอนเงิน 

มาท่ีหมายเลขโทรสาร 02-241-3451 หรือบริจาคเป็นเงินสดที่สหกรณ์ฯ ภายในวันศุกรที่ 24 

ตุลาคม 2557 จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

อานิสงส์แห่งการทอดฐินสามัคคีมหากุศลในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเจริญ

ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ  สุขะ  พละ  สมปรารถนาทุกประการเทอญฯ

กรุณาส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด
โทรศัพท์ 0-2241-8111  โทรสาร 0-2241-3451  
www.vajiracoop.com, email : info@vajiracoop.com

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

ประชาสัมพันธ์


