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สารบัญ         
 
 จากใจประธานสหกรณ�                                        
 หน�า  2 
 
 สรุปรายละเอียดการ 
 ประชุมใหญ� และเลือกตั้ง 
 ประจำป� 2562 
 หน�า 3 
 
 แนะนำคณะกรรมการ  
 และผู�ตรวจสอบกิจการ   
 ประจำป� 2562 
 หน�า 4 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 ประจำป� 2561 
 หน�า 8 
 
 คำนี้มีความหมาย 
 หน�า 9 
 
 Coop Event 
 หน�า 10-11 
 
 ท�ายเล�ม...มีรางวัล 

 หน�า 12                      

 สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน	 ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก	 ที่ได้มอบความ	

ไว้วางใจเลือกผมและกรรมการอีก	 7	 คนเข้ามาเป็นคณะกรรมการชุดที่	 30	 เพื่อมาบริหารจัดการ

สหกรณ์ฯ	 ร่วมกับคณะกรรมการชุดเดิมผมและคณะกรรมการทุกคนจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด	 โดยมี	

นโยบายในการบรหิารงาน	คอื	การสานตอ่งานทีค่ณะกรรมการชดุเดมิไดท้ำไว	้และจะดำเนนิการเพิม่เตมิ 

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเน้นเรื่องการบริหารจัดการที่โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ

แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 และจะสร้าง

ความสมดุลระหว่างสมาชิกที่ใช้บริการเงินออมและเงินกู้	 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับสมาชิก	 เช่น	

ในเรื่องทุนการศึกษาของบุตร	 เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติต่าง	 ๆ	 ฯลฯการมอบเงิน

ช่วยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพี่ๆพนักงานบำนาญผ่านมูลนิธิไทรใหญ่	 การให้ความ

ร่วมมือกับธนาคารในการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับสมาชิก	 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับ

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในเรื่องการให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี	 การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบงานให้บริการแก่สมาชิกที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	 โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบและ

ทราบข้อมูลของตนเองได้ง่าย	 ๆ	 ผ่านApplicationของสหกรณ์รวมถึงการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน

สมาชิกในส่วนภูมิภาคเพื่อรับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงสหกรณ์	

ให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุม	 ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	 เหล่านี้

จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 ทั้งนี้	 ด้วยประสบการณ์ที่ผมทำงานอยู่ในธนาคารออมสินมากว่า		

30	 ปี	 และการเข้ามาเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์	 ฯ	 กว่า	 20	 ปี	 นั้น	 ผมจะใช้ความรู้	 ความสามารถ	

ประสบการณ์	 ความจริงใจ	 และความตั้งใจจริง	 มาบริหารสหกรณ์	 ฯให้ยั่งยืนและเข้าสู่มาตรฐานสากล	

ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกท่านให้ดียิ่งขึ้น............สวัสดีครับ	

 

ด้วยความจริงใจ	

 

 

 

(นายวุฒิพงษ์			ภิรมยาภรณ์)	

ประธานกรรมการ 

  
“สหกรณ�ก�าวไกล 

พร�อมรับใช�สมาชิก” 

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 

สวัสดีครับท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน	 ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก	 ที่ได้มอบความ	
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ÊÃØ»ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹ áÅÐàÅ×Í¡µÑé§»ÃÐ¨Ó»‚ 2562 

1 

2 

สรุปจำนวนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2562 

สรุปผลการเลือกตั้งประจำป 2562 

           รายการ                     จำนÇน ( คน )  

¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔìÅ§·ÐàºÕÂ¹  18,279  

¨Ó¹Ç¹¼ÙŒÁÒãªŒÊÔ·¸ÔìÅ§·ÐàºÕÂ¹   9,087  

        ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ  49.71  

หมายเหตุ	ไม่มีสมาชิกสมทบเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี	2562 

	 1.		 ในปี	 2562	 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ	 ไม่เกินจำนวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัคร	 ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง	

โดยวิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญ่	ผลเป็นเอกฉันท์	คือ	นายวุฒิพงษ	ภิรมยาภรณ	

	 2.	 ในปี	 2562	 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ	 จำนวน	 7	 คน	 ซึ่งไม่เกินจำนวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัคร		

ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญ่	ผลเป็นเอกฉันท์	ดังนี้	

   ËÁÒÂàÅ¢              ª×èÍ – ¹ÒÁÊ¡ØÅ                           ÊÑ§¡Ñ´  

 1.  ¹ÒÂÍ¹ØÃÑ¡É�  àÊ§ÕèÂÁ¨ÔµÃ  ÊÒÂ§Ò¹ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ÅÙ¡¤ŒÒºØ¤¤Å  

 2.  ¹Ò§ÊÒÇÀÒÇÔ¹Õ  ¹¾µÃÐ¡ÙÅ  ½†ÒÂ¸ØÃ¡Ô¨»ÃÔÇÃÃµ  

 3.  ¹ÒÂÊØÃ¾Å  ¨Ñ¹·Ã·‹Ò¨Õ¹  ºÓ¹ÒÞ  

 4.  ¹ÒÂÇÔÁÅ  ·Ø‹§·Í§  ÀÒ¤ 1  

 5.  ¹ÒÂÊØÀÒÇØ²Ô  ´ÒÃÐÍÔ¹·Ã�  ½†ÒÂÊÔ¹àª×èÍÅÙ¡¤ŒÒ¸ØÃ¡Ô¨ SMEs ÀÙÁÔÀÒ¤  

 6.  Ç‹Ò·ÕèÃ.µ.àªÉ°�ªÑÂ  ¾Ä·¸ÔìÅÒÀÒ¡Ã  ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒàÁ×Í§ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹  

 7.  ¹ÒÂ³Ñ°¾ÑªÃ�  ÂÔéÁãËÞ‹  ºÓ¹ÒÞ   

 3.	 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 จำนวน	 10	 คน	 มีผู้สมัครถอนตัว	 1	 คน	 คือหมายเลข	 4	 เพื่อทดแทน	

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ครบวาระแล้วโดยเลือกตั้งไม่เกิน	 5	คน	จึงขอสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจำปี	 2562	ดังนี้		

(ไม่ประสงค์ลงคะแนน	จำนวน	723	คน) 
 หมายเล¢             ช×่Í – นามสกØล   คะแนน                    สังกัด  

 1 ¹ÒÂÈÔÇÁ¹µ�    ÊÇÃÃÂÒÇÑ²¹� 5114 ½†ÒÂ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÅÙ¡¤ŒÒºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒ¤ÃÑ° 

 2 ¹ÒÂ³Ñ°ÇÑ²¹�  ¨Ñ¹·ÃÑµ¹� 5138 ½†ÒÂºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

 3 ¹ÒÂ³°ÇÑ²¹�  ªÒÞ»ÃÐä¾Ã 4358 ½†ÒÂ¾Ñ²¹ÒË¹ÕéÅÙ¡¤ŒÒºØ¤¤Å 

 4                                 ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¶Í¹µÑÇ  

 5 ¹ÒÂÊÁ¾Å  ºØÞ»ÃÐ¤Í§ 4446 ½†ÒÂ¾Ñ²¹ÒË¹ÕéÅÙ¡¤ŒÒ¸ØÃ¡Ô¨ 

 6 ¹Ò§ÍØÉÒ ª×è¹¨Ôµµ� 3937 ºÓ¹ÒÞ 

 7 ¹Ò§ÊÒÇÊÍÒ´ÈÃÕ ÊØÃªÑÂ 3418 ½†ÒÂ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¡ÒÃà§Ô¹ 

 8 ¹Ò§ºØË§Ò ºÓÃØ§àÍ×éÍ 2690 ½†ÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ 

 9 ¹Ò§ÊÒÇÊØ¸ÕÃÒ ¡ÄÉ³¨Ñ¡ÃÒÇÑ²¹� 3346 ½†ÒÂºÃÔËÒÃÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹ÕéÊÔ¹ 

 10 ¹ÒÂºØÞàªÔ´ ª×è¹¨Ôµµ� 3100 ºÓ¹ÒÞ 
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คณะกรรมการดำเนินการ  
ªØ´·Õè 30 »ÃÐ¨Ó»‚ 2562 

นายวุฒิพงษ	ภิรมยาภรณ	

ประธานกรรมการ	

นายสุรพล	จันทรท่าจีน	

กรรมการและเลขานุการ	

นายมงคล	เปยเมือง	

กรรมการ 

นายสมเกียรติ	ภิรมยาภรณ	

กรรมการ	

นายสุภาวุฒิ	ดาระอินทร	

กรรมการ	

ว่าที่ร.ต.	เชษฐชัย	พฤทธิ์ลาภากร	

กรรมการ 

นายสังวาลย	กิตติวีระนุกูล	

รองประธานกรรมการ	คนที่	2	

นายอนุรักษ	เสงี่ยมจิตร	

รองประธานกรรมการ	คนที่	1	

นายณัฐพัชร	ยิ้มใหญ่	

กรรมการ	

นายวิมล		ทุ่งทอง	

กรรมการ	

นายชัยรัตน	สร้อยแสง	

กรรมการ	

นายอนุสรณ	อนุวัฒนนนทเขตต	

กรรมการ 

นางสาวภาวินี		นพตระกูล	

กรรมการ	

นางประภาภรณ	เทพสุธรรมรัตน	

กรรมการ	

นายปฏิภาณ	อนุสรณพานิช	

กรรมการและเหรัญญิก	

ผÙ้µรÇจสÍบกิจการ ประจำปี 2562 

นายศิวมนต	สวรรยาวัฒน	 นายณฐวัฒน		ชาญประไพร	

	

นายสมพล		บุญประคอง	 นายณัฐวัฒน		จันทรัตน	

	

นางอุษา		ชื่นจิตต	
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ผลการดำเนินงานสหกรณ์ ประจำปี 2561 
ณ ÇันทÕ่ 31 ธันÇาคม 2561 



ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 06 

แผนการดำเนินงานสหกรณ์ ประจำปี 2562 

1. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

 	 สร้างกระบวนการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	

 	 เสริมสร้างความรู้ทักษะด้านบริหารหนี้และกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงานบริหารหนี้	 โดยการจัดอบรม	 

	 	 โครงการพัฒนาทักษะด้านบริหารหนี้และกฎหมาย	 ทำให้เจ้าหน้าที่ในสายงานมีความรู้และความเข้าใจงาน	 

	 	 มากขึ้นและเจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

 	สำรวจและศึกษาช่องทางใหม่ๆ	 ในการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบข่าวสารให้ได้มากที่สุดและติดตาม	 

	 	 ข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา	

 	จัดทำประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลของตนเอง	

 	จัดสัมมนาอบรมเจ้าหน้าที่	 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้ภายในสหกรณ์	 เนื่องจากสหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ใหม่เพิ่มขึ้น	 

	 	 และปัจจุบันระเบียบ	 คำสั่งของสหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รู้วิธีและขั้นตอน  

  ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน	 เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเข้าใจตรงกันและเป็นการกระจายงาน  

  ลดภาระงานของแต่ละสายงานในการตอบคำถามและให้ข้อมูลกับสมาชิก		

 		จัดอบรมให้กับสมาชิกในหลักสูตรต่างๆ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสมาชิกและสหกรณ์ฯ	

 		จัดสัมมนาอบรมเจ้าหน้าที่	 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องกฎหมายในการฟ้องร้องบังคับคดีของสหกรณ์	  

  เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายและระเบียบหรือ	 พ.ร.บ.	 ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ได้มีการแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง	  

  เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย	

 		จัดสัมมนาอบรมเจ้าหน้าที่	 ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้ภายในสหกรณ์	 เนื่องจากสหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ใหม่เพิ่มขึ้น  

  และปัจจุบันระเบียบ	 คำสั่งของสหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รู้วิธีและขั้นตอน  

  ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน	 เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเข้าใจตรงกันและเป็นการกระจายงาน  

  ลดภาระงานของแต่ละสายงานในการตอบคำถามและให้ข้อมูลกับสมาชิก		

 		จัดอบรมให้กับสมาชิกในหลักสูตรต่างๆ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสมาชิกและสหกรณ์ฯ	

 		พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะลูกหนี้	 เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ	 ได้ตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ที่มี  

  หมายอายัดสิทธิเรียกร้องต่างๆ	หรือลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีต่างๆ	 เพื่อป้องกันการทำธุรกรรมการเงินที่  

  อาจทำให้เกิดผลเสียกับสหกรณ์	

 		พัฒนาระบบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกในแอปพลิเคชั่น	 และเว็บไซต์	 เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  

  ถูกต้องของข้อมูล	 และอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการยื่นเอกสารขอรับทุนฯ	 และสามารถลดขั้นตอน  

  ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้	



ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 07 

 		พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารบุคคลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใหม่	ตรวจสอบสถานะข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	

 		พัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ให้ทันยุคสมัยและดูข้อมูลได้ง่าย	

 		พัฒนาการรับ-ส่งเอกสาร	ให้มีความถูกต้อง	รวดเร็ว	และสะดวกต่อการค้นหาเอกสาร	

 		พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นโดยการทำ	Gate	Way	สำหรับดึงข้อมูล	เพื่อให้สมาชิกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์	

 		จัดทำระบบ	QA	เรื่องธุรกรรมต่างๆ	ของสหกรณ์	

 		ให้คำแนะนำกับสมาชิกและบริการสมาชิกด้วยความรวดเร็ว	 และถูกต้อง	 และสร้างความประทับใจในการให้  

  บริการสมาชิกด้วยรอยยิ้ม	

 		ตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักงานให้เป็นปัจจุบันทุก	3	เดือน	เพื่อควบคุมการสูญหาย	

 		ควบคุมค่าใช้จ่าย	เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด	
 

2. แผนการลดค่าใช้จ่าย 

	 ปรับเปลี่ยนวิธีการรับชำระหนี้สมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระ/หักไม่ได้	ให้ได้เพิ่มมากขึ้นโดย	

 		สหกรณ์จะติดต่อลูกหนี้ที่มีรายการค้างชำระครบสี่เดือนมาปรับโครงสร้างหนี้หรือเรียกให้มาชำระหนี้ให้ได้มาก  

  ที่สุดเพื่อเป็นการลดภาระในการฟ้องร้องบังคับคดี	

 		จะมอบหมายให้ทนายความหรือเจ้าหน้าที่ในสายงานบริหารหนี้ติดตามการขายทอดตลาดทุกคดีเพื่อเป็นการ  

  ติดตามให้ลูกหนี้มาชำระหนี้หรือบุคคลภายนอกที่ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดได้มาชำระหนี้กับสหกรณ์	

 		เร่งรัดขบวนการดำเนินคดีความและการดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วเพื่อผลประโยชน์ของ  

  สหกรณ์	
 

3. แผนการเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ 

 		พิจารณาจ่ายเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน	 สามัญ	 และพิเศษ	 จำนวน	 1,320	 ล้านบาท	 เฉลี่ยเดือนละ	 110	 ล้านบาท	  

  โดยสามารถรับชำระคืนระหว่างเดือนในวันเงินเดือนออกประมาณ	 60	 ล้านบาท	 จะจ่ายเงินกู้สุทธิเดือนละ	  

  50	ล้านบาท	รวมจ่ายสุทธิทั้งปีจำนวน	600	ล้านบาท	จะได้รายได้ประมาณ	685.34	ล้านบาท	

 		กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ	สามัญ	และฉุกเฉิน	ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ	

 		สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อสมาชิกรายใหม่	จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆ	ของสหกรณ์	

  สมาชิกทั้งที่เป็นพนักงาน	และพนักงานบำนาญ	โดยจะให้กู้เพิ่มตามวงเงินหักกลบชำระหนี้เดิม 

แผนการดำเนินงานสหกรณ์ ประจำปี 2562 



สมาชิกคÇรรÙ้ 

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 08 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2562 เป�นต�นไป 



คำนÕéมÕคÇามหมาย 

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 09 

สมาชิกสมทบ 
 

 การได้สิทธิใน°านะสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก	 กับชำระค่าธรรมเนียม

แรกเข้า	 	 และชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว	 	 คณะกรรมการดำเนินการ	 มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบแล้ว	 ถือว่าได้สิทธิในฐานะ

สมาชิกสมทบ	และมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับระเบียบ	และมติของสหกรณ์	

 สมาชิกสมทบ	 มีสิทธิในการถือหุ้น	 	 รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกันกับสมาชิก	 	 ฝากเงิน	 กู้ยืมเงิน	 การค้ำประกัน		

การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่	 	 การเข้ารับการศึกษาอบรมตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด	 เว้นแต่สิทธิในการนับชื่อของสมาชิก

สมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่	การออกเสียงในเรื่องใด	ๆ	หรือได้รับค่าตอบแทนในการเข้าสังเกตการณ์การประชุมใดๆ	หรือเป็น

กรรมการดำเนินการของสหกรณ์	

 การเปลÕ่ยนแปลงส¶านภาพหร×ÍภÙมิลำเนา 	 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลงสถานภาพและหรือภูมิลำเนา		

ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง	

 ÇันทÕ่ 14 กØมภาพันธ์ ¢ÍงทØกปีเปšน  

วันวาเลนไทน์	ซึ่งพวกหนุ่มสาวมักจะรีบไปซื้อบัตรส่งทักทายกัน	

ส่งใจถึงกัน	นับเป็นความนิยมมากขึ้น	ประเพณีนี้เข้ามาสู่	

ประเทศไทยทีละเล็กละน้อย	และดูเหมือนจะเป็นที่นิยมมากขึ้น	

ทุกปี	เป็นประเพณีที่หนุ่มสาวนิยมกันมากเป็นพิเศษที่สหรัฐอเมริกาและที่ประเทศอังกฤษ	

 ทำไมจÖงมÕช×่ÍÇ่า “ÇันÇาเลนไทน์”	 และความหมายที่แท้จริงของวันนี้คืออะไร?	 และมาจากไหน?	 นักบุญ	 วาเลนไทน์		

(Valentine)	 เป็นสงฆ์คาทอลิกองค์หนึ่งที่ได้ถูกประหารชีวิตในวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 คริสตศักราช	 270	 ในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิโรมัน		

เกลาดิอุส	 ที่	 2	 (Clanoius)	 โดยแท้จริงแล้วท่านนักบุญไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีการเลือกคู่	 หรือหาคู่	 หรือหาแฟน	 หรือความรัก		

ความสนใจระหว่างหนุ่มสาว	 ท่านก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยเลย	 ถ้าเช่นนั้นแล้ว	 ทำไมจึงเลือกนักบุญองค์นี้มาเป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับผู้ที่กำลังหา

คู่	เลือกคู่หรือเลือกแฟนกันได้เล่า	?	เหตุผลที่ค้นพบได้ก็คือ	ที่มาของวันวาเลนไทน์	ไม่ขึ้นอยู่กับคนผู้นี้	แต่ขึ้นอยู่กับวันที่	14	กุมภาพันธ์	

 ประเพณÕเล×ÍกคÙ	่ หรือหาคู่นี้มีมาแต่โบร่ำโบราณในทุกชาติ	 ดูเหมือนกับว่าได้เกิดขึ้นพร้อมกับวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ว่าได้	

ประเพณี	 วาเลนไทน์	 นี้ก็มีต้นเหตุหรือ	 ที่มาสมัยที่จักรวรรดิโรมันแผ่อิทธิพลไปทั่ว	 ชาวโรมันสมัย	 โบราณมีการฉลองเทพเจ้าองค์หนึ่ง	

ชื่อ	ลูแปร์คูส	 (Lupercus)	ซึ่งตรงกับวันที่	15	กุมภาพันธ์	และถือว่าเป็นการฉลองใหญ่	ส่วนหนึ่งของการฉลองใหญ่นี้ก็จะเป็นการจัดงานหาคู่

ของพวกหนุ่มสาว	 ซึ่งจัดขึ้นในวันก่อนวันฉลองใหญ่	 1	 วัน	 คือวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 นี้จะถือโอกาสให้พวกหนุ่มสาวเสนอตัวเป็นคนรักกัน	

ชั่วระยะเวลา	 1	 ปี	 ช่วงนี้จะเรียกว่าเป็นช่วงทดลองมิตรภาพเพื่อดูว่าทั้งคู่จะมีนิสัยใจคอเข้ากันได้หรือไม่	 ชาวโรมันเป็นคนศรัทธาในเทพเจ้า	

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง	ๆ	ก็มีความเชื่อกันว่าพวกตนมีเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งเขาขอให้เป็นผู้ดูแลความรักของเขาในระหว่างช่วงระยะเวลาการทดลอง

เป็นคู่รักกัน	 1	 ปี	 นั้น	 เทพเจ้าองค์นี้เป็นหญิงชื่อเทพธิดา	 Juno	 Februataซึ่งตาม	 เทพนิยายของชาวโรมันเป็นมเหสีของ	 Jupiter	 องค์มหา	

เทพเจ้าทั้งหลาย	

	 ครั้นต่อมา	เมื่อชาวโรมันส่วนใหญ่กลับใจมาถือศาสนาคริสต์	 (ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่	4	)	ประเพณีของหนุ่มสาวที่จะหาคู่เพื่อทดลอง

เป็นคนรักกัน	 เพื่อจะแต่งงานกันในเวลาต่อไปนั้นก็ยังนิยมทำกันอยู่	 แม้ว่าจะเป็นคริสตชนแล้วก็ตาม	 ฉะนั้นเขาก็ยังรักษาประเพณีการเลือกคู่

ในวันที่	 14	 กุมภาพันธ์นั้นอยู่ตลอดมา	 เพียงแต่ว่าหนุ่มสาว	 โรมันชาวคริสต์ได้หันมาเปลี่ยนตัวผู้อุปถัมภ์องค์ใหม่	 เพราะคริสตชนไม่นับถือ

เทพเจ้าหรือเทพธิดาอย่างกาลก่อน	 เขาจึงหันมาเลือกหานักบุญในคริสตศาสนาที่มี	 วันฉลองในวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 ซึ่งก็มี	 นักบุญวาเลนไทน์

องค์นี้เอง	 จึงขอยืมชื่อท่านมาเป็นองค์อุปถัมภ์แทนเทพเจ้าเดิมของชาวโรมัน	 เรื่องราวความเป็นมามีดังนี้	 ฉะนั้นถ้าท่านนักบุญมีชีวิตอยู่ท่าน

อาจรู้สึกงงงวยในตำแหน่งที่หนุ่มสาวได้เลือกตั้งและแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์	โดยที่ท่านไม่ได้รู้เรื่องทางโลกของหนุ่มสาวด้วยเลยแม้แต่น้อย	

ความรักระหว่างหนุ่มสาวนั้นอาจจะเผชิญกับอันตรายบางอย่าง	 และอาจจะเป็นโอกาสให้พลังและความรักนั้นทำลายความสัมพันธ์อันสูงส่ง

ระหว่างหนุ่มสาวนั้นเอง	 ความหมายของการมี	 วันวาเลนไทน์	 นี้ก็คือการช่วยหนุ่มสาวหาวิธีการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วย

ใจบริสุทธิ์	

	 ความหมายเห็นได้ชัดในคำว่า	 “You	are	my	Valentine”	ที่มักจะเขียนลงในบัตรส่งใจถึงกันและกัน	ประโยคตามความหมายเดิม	

หมายถึงว่า	 “ข้าพเจ้าขอเสนอตัวเป็นเพื่อนสนิทของท่านในช่วงเวลา	 1	 ปี	 และข้าพเจ้าพร้อมที่จะตกลงแต่งงานกับท่าน	 ถ้ามิตรภาพของเรานี้

เป็นสิ่งที่ยืนยง”	

                                        ขอมูลจาก :  www.educatepark.com/วันวาเลนไทน 

ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง	

วันวาเลนไทน์	ซึ่งพวกหนุ่มสาวมักจะรีบไปซื้อบัตรส่งทักทายกัน	

ประเทศไทยทีละเล็กละน้อย	และดูเหมือนจะเป็นที่นิยมมากขึ้น	

ทุกปี	เป็นประเพณีที่หนุ่มสาวนิยมกันมากเป็นพิเศษที่สหรัฐอเมริกาและที่ประเทศอังกฤษ	

	 และความหมายที่แท้จริงของวันนี้คืออะไร?	 และมาจากไหน?	 นักบุญ	 วาเลนไทน์		



COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT 

1 
เม×่ÍÇันเสารท์Õ ่ 19 มกราคม 2562 สหกรณ์กำหนดจัดประชØมใหÞ่สามัÞ และการเล×Íกµัéงประจำป ี
2562 ณ ธนาคารÍÍมสนิสำนกังานใหÞ ่ âดยมÕสมาชกิเ¢า้รÇ่มจำนÇน 9,087 คน และสหกรณไ์ดร้บั
เกÕยรµจิากคØณÍสิระ ÇงÈร์Øง่ รÍงผÙÍ้ำนÇยการธนาคารÍÍมสนิ เปšนสกั¢Õพยานในการนบัคะแนนการ
เล×ÍกµัéงในครัéงนÕé 

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 10 



COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT 

2 

3 

เม×Í่ÇนัÍาทµิยท์Õ ่ 20 มกราคม 2562 สหกรณจ์ดัพธิÕทำบØÞ เน×Í่งในâÍกาสสหกรณค์รบรÍบ 36 ป ี
ณ หÍ้งÍาหารธนาคารÍÍมสนิสำนกังานใหÞ่ 

เม×่ÍÇันเสาร์ทÕ ่ 26 มกราคม 2562 
สหกรณ์ÍÍมทรัพย์พนักงานธนาคาร
ÍÍมสนิ จำกดั âดยนายสรÈกัดิì พØทธรกัÉา 
ÍดÕµประธานกรรมการ นายÇØ²ิพงÉ ์ 
ภิรมยาภรณ ์ ประธานกรรมการ และ 
กรรมการดำเนินการ เปšนµัÇแทนมÍบเงิน
สนับสนØนให้กับมÙลนิธิไทรใหÞ ่ เปšนจำนÇน
เงนิ 2,000,000.- บาท (สÍงลา้นบาท¶Ç้น) 
âดยคØณชาµชิาย พยØหนาÇÕชยั (Íธส.) เปšน
ผÙร้บัมÍบใน°านะประธานมÙลนธิไิทรใหÞ่ 
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สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก 
สิ่งตีพิมพ	

ตู� ป.ณ.205  สามเสนใน  พญาไท   
กรุงเทพฯ 10400   
Fax 02-278-0090 

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว	

ใบอนุญาตที่	92/2536	

ปทจ.สามเสนใน	

ท้ายเล่ม...มÕรางÇัล 

สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก 

1.	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน	จำกัด	ก่อตั้งมาแล้วกี่ปี	?	

	 ตอบ	............................................................................................	

2.	 มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี	2562		กี่คน	?	

	 ตอบ	............................................................................................	

3.	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน	จำกัด	ชุดที่	30	ประจำปี	2562	คือใคร	?	

	 ตอบ	............................................................................................	

4.	 สหกรณ์กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต	 (ใหม่)	 ในเงื่อนไขระยะเวลาการเป็นสมาชิก	 ตั้งแต่	 5	 ปี		

	 ไม่ถึง	10	ปี	ไว้ที่เท่าใด	?	

	 ตอบ	............................................................................................	

5.	 สมาชิกสมทบมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือไม่?	

	 ตอบ	............................................................................................	

 

	 ลงชื่อ-นามสกุล	สมาชิก	(ตัวบรรจง).........................................................	

	 เลขที่สมาชิก	/	รหัสพนักงาน....................................................................	

	 เบอร์โทรศัพท์...........................................................................................	

เงื่อนไขการมอบรางวัล	

-	 ของรางวัล	จำนวน	10	รางวัล	คัดเลือกจากสมาชิกที่ตอบคำถามถูกต้องทั้งหมด	5	ข้อ	

	 หากมีผู้ตอบคำถามถูกต้องเกินจำนวนรางวัลสหกรณ์จะทำการคัดเลือกผู้โชคดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์	

-	 สามารถส่งคำตอบเพื่อลุ้นรางวัลด้วยวิธีถ่ายภาพส่งผ่านทางLine@	สหกรณที่	ID	:	@gsb-coop	เท่านั้น	

-	 สามารถส่งคำตอบได้ถึงวันที่	31	มีนาคม	2562	


