
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23   
ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2560 

  
 

 

 

 

 

     
   
 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ความหมายของวันวิสาขบูชา 
ค ำว่ ำ วิสาขบูชา  ย่อมำจำกค ำว่ำ  "วิสาขปุรณมี

บูชา" แปลว่ำ "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น 
วิสาขบูชา จึงหมำยถึง กำรบูชำในวันเพ็ญเดือน 6  
การก าหนดวันวิสาขบูชา 

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค ่า เดือน 6 ตำม
ปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภำคม 
หรือมิถุนำยน แต่ถ้ำปีใดมีอธิกมำส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เล่ือน
ไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ ำ กลำงเดือน 7 หรือรำวเดือนมิถุนำยน 

อย่ำงไรก็ตำม ในบำงปีของบำงประเทศอำจก ำหนด 
วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่ำนั้น 
อยู่ในต ำแหน่งท่ีต่ำงไปจำกประเทศไทย ท ำให้วันเวลำ
คลำดเคล่ือนไปตำมเวลำของประเทศนั้น ๆ 
ประวัติวันวิสาขบูชาและความส าคัญของวันวิสาขบูชา 

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันส ำคัญยิ่งทำงพระพุทธศำสนำ 
เพรำะเป็นวันท่ีเกิด 3 เหตุกำรณ์ส ำคัญท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เวียนมำบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 
แม้จะมี ช่วงระยะเวลำห่ำงกันนับเวลำหลำยสิบปี ซึ่ ง
เหตุกำรณ์อัศจรรย์ 3 ประกำร ได้แก่ เป็นวันที พระพุทธเจ้า
ประสูติ , ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ , เสด็จเข้าสู่
ปรินิพพาน (ดับสังขำรไม่กลับมำเกิดสร้ำงชำติสร้ำงภพอีกต่อไป) 

 

วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญสากลของสหประชาชาติ 
วั น วิ ส า ข บู ช า  ถื อ เ ป็ น วั น ส ำ คั ญ ท่ี สุ ด ท ำ ง

พระพุทธศำสนำ เนื่องจำกล้วนมีเหตุกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรถือก ำเนิดของพระพุทธศำสนำ คือ เป็นวันท่ีพระศำสดำ คือ 
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพำน ดังนั้น 
พุทธศำสนิกชนท่ัวโลกจึงให้ควำมส ำคัญกับวันวิสำขบูชำนี้  

และในวันท่ี 13 ธันวำคม พ.ศ. 2542 องค์กำรสหประชำชำติ
ได้ยอมรับญัตติท่ีประชุม ก ำหนดให้วันวิสำขบูชำเป็น 
วันส ำคัญของโลก โดยเรียกว่ำ Vesak Day ตำมค ำเรียกของ
ชำวศรีลังกำ ผู้ท่ียื่นเรื่องให้สหประชำชำติพิจำรณำ และได้
ก ำหนดให้วันวิสำขบูชำนี้ ถือ เป็นวันหยุดวันหนึ่ งของ
สหประชำชำติอีกด้วย ท้ังนี้  ก็เพื่อให้ชำวพุทธท่ัวโลกได้มี
โอกำสบ ำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพำน
ของพระบรมศำสดำ 

โดยกำรท่ีสหประชำชำติได้ก ำหนดให้วันวิสำขบูชำเป็น
วันส ำ คัญของโลกนั้น  ไ ด้ ให้ เหตุผลไว้ ว่ ำ  อง ค์สมเด็จ 
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงเป็นมหำบุรุษผู้ให้ควำมเมตตำต่อ
หมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกำสให้ทุกศำสนำสำมำรถเข้ำมำศึกษำ
พุทธศำสนำ เพื่อพิสูจน์หำข้อเท็จจริงได้โดยไม่จ ำเป็นต้อง
เปล่ียนมำนับถือศำสนำพุทธ และทรงส่ังสอนทุกคนโดยใช้
ปัญญำธิคุณ โดยไม่คิดค่ำตอบแทน 

วนัพธุที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   ขึน้ 15 ค่า่ เดอืน 6 



 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
    
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

~ 2 ~ 

นายสุธี  ต้ังมั น 

นายมนตรี  วัฒฐานะ 
 

สวัสดีครบั สมาชิก สอ.ครูจันท ์ที เคารพรกัทกุท่าน 
ทริปเปิดโลกทัศน์สมำชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 

จ ำกัด ที่ผ่ำนมำ เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีเกิดจำกกำรเก็บข้อมูลมำจำก
กำรเดินทำงไปท่องเท่ียวนะครับ 

กำรท่องเท่ียวเรำอย่ำหยุดท่ีจะค้นหำท่ีเท่ียวใหม่ ๆ หรือแม้แต่
ที่เที่ยวเดิม ๆ ต้องมองด้วยมุมมองใหม่ ๆ และอย่ำลืมเปิดใจกับสิ่ง
ต่ำง ๆ ท่ีเข้ำมำ ทัง้อุปสรรคหรือปัญหำระหว่ำงกำรท่องเท่ียว 

กำรได้ท่องเท่ียวถือเป็นของขวัญ เป็นสีสัน เป็นก ำไรของชีวิต 
แต่เท่ียวอย่ำงไรถึงจะมีควำมสุข สนุกสนำน และเบิกบำนใจ ไปเพื่อ
ผ่อนคลำย ไปดู ไปเห็น ไปกิน ไปถ่ำยภำพ ไปเตมิพลัง ไปกรำบพระ
ขอพร ไปเพรำะเขำไปกัน ก ำลังฮิตติดกระแส หรือไปสัมผัส
บรรยำกำศ ไปตำมฝัน จินตนำกำร ไปเรียนรู้วิถีธรรมชำติ เรำ
ต้องกำรเที่ยวแบบใด!! เท่ียวแบบทัวร์ ไปกับครอบครัว ไปเด่ียว ๆ 
เงียบ ๆ หรือไปแบบเฮฮำเต็มท่ี จะได้เตรียมอำรมณ์ เตรียมร่ำงกำย 
เตรียมจิตใจ 

กำรเดินทำงทุกครั้งเรำจะได้พบกับสิ่งแปลก ๆ ท่ีเรำไม่พบเจอ
ในชีวิตประจ ำวันทั่วไป ได้เจอกับบททดสอบหลำยอย่ำงที่ไม่มีใน
ข้อสอบ ฉะน้ัน มันจึงเป็นประสบกำรณ์ท่ีเรำไม่สำมำรถหำเรียนรู้ได้จำก
ที่ไหนทั้งสิ้น 

บำงคน แ ค่ ไ ด้ออก เ ดินทำงก็ มี ควำ มสุ ขแล้ ว  กำ รห ำ
ประสบกำรณ์ให้ชีวิต ไม่ว่ำจะเดินทำงไปท่ีเก่ำ หรือที่ใหม่ ๆ ทุก ๆ ท่ี 
ทุก ๆ ครั้ง มันจะมีเรื่องรำวของมันในตัวเอง และทุกครั้งจะมี
เร่ืองรำวในควำมคิด ควำมทรงจ ำต่ำง ๆ กลับมำทุกครั้ง มันคือกำร
เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ เป็นกำรเรียนรู้ที่ดีที่สุด ที่ท ำให้ชีวิตดูดีมี
คุณค่ำขึ้นมำอีก 

ไม่มีทริปไหนท่ีจะสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่ำง ถ้ำไม่หลงทำงก็
ต้องเจอกับสภำพอำกำศไม่เป็นใจกัน ฝนตก น้ ำท่วม นอนบนเรือ 
หรือรถเสียบ้ำงล่ะ แต่ไม่ว่ำจะเกิดอะไรข้ึน ก็อย่ำหัวเสียครับ คิดเสีย
ว่ำทุกอย่ำงคือบทเรียนที่ท ำให้เรำรอบคอบมำกขึ้น และแม้จะเกิด
เหตุกำรณ์ไม่คำดคิดก็ตั้งสติไว้ก่อน เพรำะบำงอย่ำงมันอำจเป็นเหตุ
สุดวิสัยท่ีแก้ไขอะไรไม่ได้จริงๆ สิ่งส ำคัญเรำทุกคนต้องย้ิมเข้ำไว้  

ส่วนเร่ืองส ำคัญอีกอย่ำงคือกำรท ำตัวเป็นนักท่องเท่ียวท่ีดีไม่ใช่
เร่ืองยำก เพียงแต่เคำรพกฎ กติกำ และมำรยำทของทุกสถำนที่ อีก
ทั้งอย่ำมัวแต่กังวลกับอะไร ๆ มำกเกินไป เพรำะจะท ำให้เรำมี
ควำมสุขไม่เต็มที่ ดังน้ัน ควรปลดปล่อยทุกควำมกังวล แล้วไปเต็ม
อิ่มกับควำมสุขท่ีอยู่ตรงหน้ำกันดีกว่ำครับ 

 

“ โลกใบน้ีเปรียบเหมือนหนังสือเล่มหน่ึง 

และคนท่ีไม่เคยเดินทางเลย 

ก็เปรียบเหมือนคนท่ีอ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว ” 

ท่าไมสหกรณ์จึงไม่ให้สมาชิกกู้เงิน ชพค. หรือ  เงิน
บ่าเหน็จตกทอด โดยเอาเงิน ชพค. หรือ บ่าเหน็จตกทอด 
มาค้่าประกัน 

เงิน ชพค. เป็นเงินฌำปนกิจสงเครำะห์ท่ี
ต้องจ่ำยให้แก่ทำยำทตำมกฎหมำย แม้ว่ำสมำชิก 
ชพค.จะสำมำรถระบุตัวผู้รับประโยชน์ได้ แต่ก็
ต้องเป็นไปตำมล ำดับ ดังน้ี 

ล่าดับ 1  คู่สมรส บุตร บิดำมำรดำ ของสมำชิก ชพค. 
ล่าดับ 2  ผู้อยู่ในอุปกำระของสมำชิก ชพค. 
ล่าดับ 3  ผู้อุปกำระของสมำชิก ชพค. 
เมื่ อสมำ ชิก ชพค. ถึงแก่กรรม สกสค.  จะจ่ ำย เงิน 

สงเครำะห์ให้กับทำยำทโดยตรง ซึ่งสหกรณ์ไม่สำมำรถเรียกร้อง
ให้หักช ำระหน้ีของสหกรณ์ได้ท้ังสิ้น 

ส ำหรับเงินบ ำเหน็จตกทอดก็เช่นเดียวกัน เป็นเงินท่ี
กรมบัญชีกลำงต้องจ่ำยให้แก่ทำยำท เมื่อข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ถึงแก่กรรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ ดังน้ี 

1) บุตร 2 ส่วน (มีบุตร 3 คนข้ึนไปได้รับ 3 ส่วน) 
2) สำมี/ภริยำ  1 ส่วน  
3) บิดำ/มำรดำ 1 ส่วน 
ซึ่งหำกทำยำทของข้ำรำชกำรบ ำนำญที่เสียชีวิต ไม่ยินยอม

ให้หักช ำระหน้ี สหกรณ์ก็ไม่สำมำรถเรียกร้องได้เช่นกัน 
สิ่งส ำคัญอีกประกำรหน่ึงท่ีสหกรณ์ตระหนักก็คือ กำรท่ี

สมำชิกหลำยคนมีภำระหน้ีกับสหกรณ์อยู่แล้วหลำยประเภท ซึ่ง
มีภำระท่ีจะต้องช ำระหน้ีรำยเดือนท่ีสูงมำกแล้ว หำกมีเหตุ
จ ำเป็นอื่นท่ีท ำให้ไม่สำมำรถส่งช ำระหน้ีกับสหกรณ์ได้ตำม
สัญญำ นอกจำกสมำชิกและบุคคลในครอบครัวจะเดือดร้อน
แล้ว ยังจะกระทบไปถึงสมำชิกผู้ค้ ำประกันด้วยนะครับ 

ขออวยพรให้ ทุกท่ำนสุขภำพดี มีควำมสุข สนุกสนำน 
เบิกบำน ส ำรำญใจกับทริปต่อไปครับ 

รองประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ 
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สหกรณ์ฯ จัดโครงกำรเปิดโลกทัศน์สมำชิกสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2560 
โดยจัดไปจังหวัดอุทัยธำนี-สุพรรณบุรี จ ำนวน 2 รุ่น  
 รุ่นที  1 วันท่ี 5 – 8 เม.ย. 60   รุ่นที  2 วันท่ี 20 – 23 เม.ย. 60 

 มีสมำชิกร่วมโครงกำร จ ำนวน 154 คน 

ด้าน ระดบัความพึงพอใจ X  
รูปแบบกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม พึงพอใจมาก 4.41 

ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีศึกษำดูงำน พึงพอใจมาก 4.21 

ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีพักและอำหำร พึงพอใจมาก 4.29 

ควำมเหมำะสมของพำหนะในกำรเดินทำง พึงพอใจมาก 4.41 

ควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม พึงพอใจมาก 4.39 

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกกับกรรมกำร พึงพอใจมาก 4.41 

กำรให้บริกำรของกรรมกำร พึงพอใจมากที สดุ 4.51 

กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ พึงพอใจมากที สดุ 4.53 

กำรให้บริกำรของบริษัทน ำเท่ียว พึงพอใจมาก 4.50 

โดยรวมต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม พึงพอใจมาก 4.46 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 

เมื่อวันท่ี 4 เมษำยน 2560 คณะจำกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ่ากัด เยี่ยมชมกิจกำร 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูจันทบุ รี  จ ำกัด  เพื่ อ
แล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  โ ด ย มี 
นายปริญญา  หรรษาพันธุ์ ประธำนกรรมกำร 
คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำท่ี ร่วมต้อนรับ 

 



 

ที  รายการ มีนาคม 2560 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีช ำระแล้ว (บำท) 
เงินทุนส ำรองของสหกรณ์ (บำท) 
เงินกู้ในมือสมำชิกสุทธ ิ(บำท) 
ดอกเบ้ียและรำยรับ (บำท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บำท) 
เงินรับฝำกจำกสมำชิก (บำท) 
เงินกู้ยืมภำยนอก (บำท) 
ทุนด ำเนินกำร (บำท) 
ก ำไรสะสมโดยประมำณ (บำท) 

6,767 
2,453,559,390.00 

269,950,400.09 
10,335,175,016.73 

140,710,550.53 
1,010,988,500.00 
2,482,404,766.86 
6,174,055,089.29 

11,491,219,068.84 
48,884,013.87 

 

ข้อดีของการกินถั ว คือ โปรตีนที ได้จากถั วจะไม่มีไขมันติดมา
มากเท่าเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ในถั วยังมีสารสีหรือสารพฤกษเคมี 
ที สามารถป้องกันการเกิดโรคได้หลายชนิด ในเมล็ดถั ว 1 เมล็ด
อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและคุณค่าต่อร่างกายเรา เช่น 

1. เปลือกหุ้มเมล็ด มีหลากสี (เช่น เขียว ด ำ แดง น ้ำตำลส้ม) 
ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับชนิดพันธุ์ ซึ่งแต่ละพันธุ์จะให้สำรสีท่ีแตกต่ำงกันไป 
เช่น ในถ่ัวด ำจะมีสำรสีม่วง แอนโทไซยำนิน ชนิดเดียวกับท่ีอยู่ใน
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ซึ่งมีคุณสมบัติบ ำรุงสำยตำและป้องกันโรคได้
มำกมำย เช่น มะเร็ง ควำมดันเลือด หัวใจ และหลอดเลือด 

2. เส้นใยอาหาร ในถ่ัวมีเส้นใยอำหำรท้ังแบบละลำยน้ ำได้ 
และละลำยน้ ำไม่ได้ ชนิดไม่ละลำยในน้ ำ จะช่วยเพิ่มกำกใยและ
ช่วยอุ้มน้ ำ ท ำให้อุจจำระน่ิมและขับถ่ำยเป็นปกติ ซึ่งช่วยลดควำม
เสี่ยงต่อกำรเป็นมะเร็งล ำไส้ใหญ่และริดสีดวงทวำร ส่วนชนิด
ละลำยในน้ ำ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด ช่วยลดควำมเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองแตก 

3. คาร์โบไฮเดรต เมื่อคนเรำกินถ่ัวร่ำงกำยจะย่อยแป้งท่ีมีอยู่ 
ในถ่ัวและดูดซึมน้ ำตำลท่ีได้ไปใช้อย่ำงช้ำๆ ท ำให้มีกลูโคสล ำเลียง
เข้ำไปในเลือดอย่ำงสม่ ำเสมอ กำรกินถ่ัวเมล็ดแห้งจึงเป็นผลดีต่อผู้ท่ี
เป็นเบำหวำน เพรำะท ำให้ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดได้ดียิ่งข้ึน 

4. ไขมัน ในถ่ัวมีไขมันค่อนข้ำงต่ ำ ยกเว้นถ่ัวเหลืองท่ีมีไขมัน 
สูงถึงร้อยละ 30-35 แต่ไขมันดังกล่ำวจะมีปริมำณของไขมัน
คุณภำพดี ได้แก่ กรดไลโนเลอิกและกรดโอเลอิก ซึ่งล้วนแต่มี
ควำมส ำคัญต่อร่ำงกำย เช่น ช่วยสร้ำงควำมสมบูรณให้แก่ผิวหนัง 
ช่วยลดคอเลส เตอรอลในหลอดเลือด และ จ ำ เป็นต่อกำร
เจริญเติบโตของทำรกและเด็ก 

5. โปรตีน ในเมล็ดถ่ัวเป็นแหล่งโปรตีนท่ีส ำคัญ ในเมล็ดถ่ัวมี 
กรดอะมิโนจ ำเป็นอยู่ครบท้ัง 10 ชนิดไม่แตกต่ำงจำกเน้ือสัตว์ 
เพียงแต่ปริมำณของกรดอะมิโนบำงชนิดมีปริมำณน้อยกว่ำท่ี
ร่ำงกำยต้องกำร ดังน้ันกำรกินถ่ัวอย่ำงเดียว อำจท ำให้ร่ำงกำย
ได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอ จึงควรกินธัญพืชอย่ำงอื่น (เช่น งำ ลูก
เดือย หรือเมล็ดอัลมอนด์) เสริมเข้ำไปด้วย เพื่อให้ร่ำงกำยได้รับ
สำรอำหำรครบถ้วนตำมต้องกำร 

 
 

ที มา : สนง.กองทุนสนับสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ 
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ชื อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัเงนิประมาณ (บาท) 
ฌสจ. - 250,000 
ฌสค. - 250,000 
ฌสคค. 120 230,000 
ชพค. 490 950,000 
ชพส. 245 380,000 

 

สมำชิก ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2560 264,238 รำย 
ถึงแก่กรรม 196 รำย 
ลำออก 25 รำย 
สมำชิกคงเหลือ 264,017 รำย 
ได้รับเงินสงเครำะห์ประมำณ 600,000 บำท 

สมำชิก ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2560 245,980 รำย 
ถึงแก่กรรม 179 รำย 
ลำออก 42 รำย 
สมำชิกคงเหลือ 245,759 รำย 
ได้รับเงินสงเครำะห์ประมำณ 600,000 บำท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ่ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยำตรัง ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       
Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ำกัด             ID Line :  @lgo9715v 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบญัชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250 
ธนชำติ/จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 
กรุณำโอนเงินภำยในเวลำ 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที 

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท่าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

mailto:chancoop@hotmail.co.th
http://www.chancoop.com/

