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สหกรณม์หาดไทย
วารสาร

• โปรโมชั่นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษต่างๆ

• อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ และ เงินฝาก

• ระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ

 ผู้คํ้าประกันเงินกู้สามัญ กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม

ปีที่ 15  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2554

ชะรอยบุญ ดินไทย ได้แก้วฟ้า
ประโลมหล้า ประดับฉัตร จำารัสขวัญ

เป็นมหา ราชินี มิ่งชีวัน
กอปรคุณธรรม์ กรณี ศรีแผ่นดิน

บำาบัดทุกข์ ทวยราษฎร์ พระยาตรผ่าน
โรคภัยพาล พระทรงแล แก้หมดสิ้น
ครู-ทหาร เปี่ยมอาสา เป็นอาจินต์
ดุจฝนริน ดับทุกข์ชน พ้นลำาเค็ญ
“บำารุงสุข” ทวยไทย ให้ภูมิชาติ

ทำานุศาสตร์ อันเรืองรอง ให้มองเห็น
ธำารงศิลป์ ประคองธรรม อันฉำ่าเย็น

ประดับเป็น ยอดฉัตรแก้ว อันแพรวพราย
เจ็ดสิบเก้า พรรษา มาสมงคล

พระกมล สฤษฏ์หวัง ดังมุ่งหมาย
เฉลิมขวัญ มิ่งวันเดือน มิเคลื่อนคลาย

น้อมถวาย จิตจงรัก ภักดีเทอญ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 
นายวิเชียร ชวลิต ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด 

พร้อมด้วยคณะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด
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1. เงินกู้

	 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ	 อัตราดอกเบี้ย 6.75 %

	 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ	 	 อัตราดอกเบี้ย 4.50 %

	 เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถยนต์	 อัตราดอกเบี้ย 4.50 %

	 เงินกู้พิเศษเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ	 อัตราดอกเบี้ย 5.75 %

	 เงินกู้พิเศษเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน	 อัตราดอกเบี้ย 6.25 %

2. เงินฝากออมทรัพย์

	 2.1	ออมทรัพย์	 	 อัตราดอกเบี้ย 2.25 % 

 2.2 ออมทรัพย์พิเศษ (รวมออมทรัพย์พิเศษรายเดือน) อัตราดอกเบี้ย 3.00 %

 2.3 ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 2

	 ปีที่	1	(1	ตุลาคม	2553	 -	 30	กันยายน	2554)	 อัตราดอกเบี้ย 3.25 %

	 ปีที่	2	(1	ตุลาคม	2554	 -	 30	กันยายน	2555)	 อัตราดอกเบี้ย 3.50 %

	 ปีที่	3	(1	ตุลาคม	2555	 -	 30	กันยายน	2556)	 อัตราดอกเบี้ย 3.75 %

	 ปีที่	4	(1	ตุลาคม	2556		 -	 30	กันยายน	2557)	 อัตราดอกเบี้ย 4.75 %

3. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์

	 เดือน	เมษายน	2554		 -	 กรกฎาคม	2554	 อัตราดอกเบี้ย 1.75 %

	 เดือน	สิงหาคม	2554	 -	 พฤศจิกายน	2554	 อัตราดอกเบี้ย 2.25 %

	 เดือน	ธันวาคม	2554		 -	 มีนาคม	2555	 อัตราดอกเบี้ย 3.75 %

	 เดือน	เมษายน	2555	 	-	 กรกฎาคม	2555	 อัตราดอกเบี้ย 6.50 %

4. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 2

	 เดือน	กรกฎาคม	2554	 -	 ตุลาคม	2554	 อัตราดอกเบี้ย 2.00 %

	 เดือน	พฤศจิกายน	2554	-	 มกราคม	2555	 อัตราดอกเบี้ย 2.50 %

	 เดือน	กุมภาพันธ์	2555	 -	 เมษายน	2555	 อัตราดอกเบี้ย 3.25 %

	 เดือน	พฤษภาคม	2555	 -	 มิถุนายน	2555	 อัตราดอกเบี้ย 5.75 %

	 เดือน	กรกฎาคม	2555	 -	 สิงหาคม	2555	 อัตราดอกเบี้ย 8.50 %

5. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ มัธยัสถ์  อัตราดอกเบี้ย 3.00 %

	 สำาหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มียอดเงินฝาก	 จำานวน	 100,000.-	 บาทขึ้นไป	

สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายเดือน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	14	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554	เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

หมายเหตุ ข้อ 2.3 และข้อ 3 ปิดรับฝากแล้ว
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ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสหกรณ์ (ปันผลเฉลี่ยคืนปี  2553)

    สหกรณ์ ออม ออมทรัพย์ 3 6 12 
เงินกู้

 เงินกู้ 
ปันผล เฉลี่ยคืน

   ทรัพย์ พิเศษ เดือน เดือน เดือน  เคหะ
		สอ.กระทรวงมหาดไทย	 2.25	 3.00	 -									 -	 -	 	6.75		 4.50	 7.00	 9.00
	 สอ.กรมการพัฒนาชุมชน		 2.75	 3.75	 -	 4.00	 4.25	 7.50	 6.00	 6.00	 8.00
	 สอ.พนง.เทศบาล		 -	 3.25		 -	 -	 -	 7.50	 -	 5.65	 7.50
	 สอ.กรมการปกครอง		 2.50	 3.00	 -	 3.75							 4.00	 6.75-7.00	 5.50		 6.50	 10.25
	 สอ.แรงงาน			 1.75	 3.00	 -	 -	 -	 6.50	 -	 5.35	 10.00
	 สอ.กรมราชทัณฑ์			 2.00	 3.00	 -	 -	 -	 6.75	 -	 6.50	 9.50
	 สอ.กรมที่ดิน	 2.50	 3.00	 3.00	 3.50	 3.75	 7.00	 6.00	 5.55	 8.80
	 สอ.รพช	(กรมป้องกัน)		 2.00	 2.50	 2.75	 3.00		 3.25	 6.85	 6.85	 5.91	 7.26
	 สอ.กรมโยธาธิการ	ฯ	 -	 3.00	 -	 -	 -	 6.50	 -	 5.90	 10.00

แหล่งที่มา จากประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแต่ละแห่ง ณ วันที่  15  มิถุนายน  2554
หมายเหตุ สอ.ปกครองฯ อัตราดอกเบี้ย 6.75% หมายถึงการชำาระหนี้แบบจำานวนเงินรวมเท่ากันทุกเดือน (แบบธนาคาร)
													 อัตราดอกเบี้ย	7.00%	หมายถึงการชำาระหนี้แบบจำานวนเงินต้นเท่ากันทุกเดือน
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	 (2)	 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด	 ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2546
	 (3)	 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด	 ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2547
	 (4)	 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด	 ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2549
	 (5)	 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด	 ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2550
	 (6)	 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด	 ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2553
	 (7)	 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด	 ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2553
	 ข้อ	4	ในระเบียบนี้
	 “สหกรณ์”			หมายความว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด
	 “สมาชกิ”	หมายความวา่	สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย	จำากดั
	 “คณะกรรมการดำาเนนิการ”	หมายความวา่	คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด
	 “กองทุน”	 หมายความว่า	 กองทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้
ถึงแก่กรรม
	 “สมาชกิกองทนุ”	หมายความวา่	สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย	
จำากัด	ที่ชำาระเงินเข้ากองทุนเต็มจำานวนเรียบร้อยแล้ว
	 ข้อ	 5	 ให้มีกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสหกรณ์เรียกว่า	 กองทุนช่วยเหลือผู้คำ้า
ประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม	 	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้คำ้าประกัน
เงินกู้ส่ามัญ	ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้คำ้าประกันที่ต้องรับภาระ
แทนสมาชิกผู้กู้เงินประเภทสามัญ	อันเนื่องมาจากผู้กู้ถึงแก่กรรม
	 ข้อ	6	ที่มาของเงินกองทุน
	 (1)	สมาชิกผู้กู้เงินจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
	 (2)	จัดสรรจากกำาไรสุทธิ
	 (3)	จัดสรรจากงบประมาณประจำาปี
	 (4)	ได้รับการบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไข
ให้สหกรณจ์า่ยคา่ตอบแทนใหก้องทนุในอตัราทีค่ณะกรรมการดำาเนนิการกำาหนด	และ
นำาเข้ากองทุนทุกวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
	 ข้อ	7	การจ่ายเงินของกองทุนให้นำามาจากดอกผลของกองทุน	หากดอกผลไม่
เพียงพอให้จ่ายจากกองทุนได้ตามข้อ	6	
	 ข้อ	8	การเป็นสมาชิกกองทุน
	 8.1	สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญ	ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ให้ส่งเงินตามอัตรา
ที่กำาหนดในข้อ	 9	 เข้ากองทุนทันที	 เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ	 โดยวิธีหักชำาระเต็ม
จำานวนจากเงินกู้ที่ได้รับ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จำากัด
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ
ผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญ

กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม
พ.ศ. 2554

 
 โดยที่ เห็นเป็นการสมควรปรับปรุง
ระ เ บียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวง
มหาดไทย	 จำากัด	 ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ 
ผูค้ำา้ประกันเงินกู้สามญักรณผีูกู้ถ้งึแกก่รรม	ให้
มีความเหมาะสมแก่การดำาเนินงานยิ่งขึ้น
				 อาศัยอำานาจตามความในข้อ	 59	 (9)
และข้อ	 87	 (11)	 ของข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	 จำากัด	 และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดำา เนินการครั้ งที่
5/2554	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคมพ.ศ.	2554
จึ งกำ าหนดระเบี ยบสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย	 จำากัด	 ว่าด้วยกองทุน 
ช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้ 
ถึงแก่กรรมไว้ดังต่อไปนี้
				 ข้อ	 1	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด	
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้คำ้าประกันเงินกู้
สามัญกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม	พ.ศ.	2554”
				 ข้อ	 2	 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2554	เป็นต้นไป
				 ข้อ	3	ให้ยกเลิก
	 (1 ) 	 ระ เบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย	จำากดั	วา่ดว้ยกองทนุชว่ย
เหลอืผูค้ำา้ประกนัเงนิกูส้ามญักรณผีูถ้งึแกก่รรม	
พ.ศ.	2541
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	 8.2	สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญอยู่ก่อน	ถ้าประสงค์จะสมัครเข้ากองทุนให้
แสดงความจำานงโดยส่งเงินเข้ากองทุนเต็มจำานวน	 ในจำานวนเงินกู้สามัญที่มีหนี้
ค้างอยู่กับสหกรณ์ตามอัตราที่กำาหนดในข้อ	9
	 ข้อ	9	สมาชิกผู้มีหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้สมาชิกคำ้าประกันทุกราย	ต้องชำาระ
เงนิเขา้กองทนุตามจำานวนเงนิท่ีกูแ้ละหากสมาชิกผูกู้เ้งนิสามญันัน้ถงึแกก่รรม	ให้
สหกรณจ่์ายเงินกองทนุเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่มาชกิผูค้ำา้ประกนัเงนิกูส้ามญั
ในอัตราต่อไปนี้
  

 จำานวนเงิน (บาท)
 จำานวนเงินที่ต้อง วงเงินที่จะได้รับ

    ชำาระเข้ากองทุน ความช่วยเหลือ
    (บาท) (บาท)
	 ไม่เกิน		250,000	 250	 50,000
	 ตั้งแต่		250,001-500,000	 500	 100,000
	 ตั้งแต่		500,001-750,000	 1,000	 200,000
	 ตั้งแต่		750,001-1,000,000	 1,500	 300,000
	 ตั้งแต่		1,000,001-1,250,000	 2,000	 400,000
	 ตั้งแต่		1,250,001-1,500,000	 2,500	 500,000
	 ตั้งแต่		1,500,001	ขึ้นไป	 3,000	 600,000

	 ทั้งนี้	การจ่ายเงินกองทุนต้องไม่เกินจำานวนหนี้เงินกู้สามัญที่ค้างชำาระต่อ
สหกรณ์
	 สมาชิกที่ได้ผ่อนชำาระหนี้เงินกู้สามัญมาแล้วบางส่วนหรือท้ังหมด	 หาก

ประสงคข์อกูเ้งนิสามญัในคราวตอ่ไปจะตอ้งสง่เงนิเขา้กองทนุตามทีก่ำาหนดในวรรคหน่ึง
	 ข้อ	10	 เงินที่ได้มาจากสมาชิกกองทุนตามข้อ	9	 ให้ถือว่าเป็นเงินได้ของ 
กองทุนโดยไม่ต้องจ่ายคืนแก่สมาชิกกองทุน
	 ข้อ	11	ในกรณีที่สมาชิกผู้มีหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้สมาชิกคำ้าประกัน	และได้
สง่เงนิเขา้กองทนุชว่ยเหลอืผูค้ำา้ประกนัตามระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวง
มหาดไทย	จำากดั	วา่ดว้ยกองทุนเหลอืผูค้ำา้ประกนัเงนิกูส้ามญักรณผีูกู้ถ้งึแกก่รรม	
พ.ศ.	2541	(อัตรารอ้ยละ	0.5	ของจำานวนเงนิทีกู่)้	หรอืระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัย์
กระทรวงมหาดไทย	จำากดั	วา่ดว้ยกองทนุชว่ยเหลอืผูค้ำา้ประกนัเงนิกูส้ามญักรณี
ผู้กู้ถึงแก่กรรม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2547	(อัตราร้อยละ	0.25	ของจำานวนเงินที่กู้)	
ใหถ้อืวา่เงินกองทนุทีส่มาชกิไดส้ง่เงนิเขา้กองทนุดงักลา่วขา้งตน้แลว้นัน้	เปน็เงนิ
ที่ส่งเข้ากองทุนตามข้อ	9

	 สมาชิกที่ส่ ง เงินเข้ากองทุนผู้คำ้ าประ
กัตามวรรคแรกถึ งแก่กรรม	 ให้นำ าข้อ 	 12 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 ข้อ	12	เมื่อสมาชิกกองทุนผู้ใดถึงแก่กรรม
ใหน้ำาเงนิกองทนุตามขอ้	9	ไปชำาระหนีเ้งนิกูส้ามญั
ตามจำานวนหนี้ค้างชำาระที่เหลืออยู่	 หากยังมีหนี้
คา้งชำาระเกนิกวา่วงเงนิทีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลอื
จากเงินกองทุนตามข้อ	 9	 ให้ดำาเนินการตามข้อ
บังคับสหกรณ์ต่อไป
	 ข้อ	 13	 ในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ	 ตาม
ระเบียบนี้	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดำาเนินการ

ประกาศ	ณ	วันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2554

(นายสุรพล	พงษ์ทัดศิริกุล)
รองประธานกรรมการ	ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด

เหตุ ผล  เพื่ อ เป็นการช่ วย เหลื อสมา ชิก ผู้ ค้ํ าประกัน เ งิ นกู้ ส า มัญ ในกรณีสมา ชิก ผู้ มีห น้ี เ งิ นกู้ ส ามัญที่ ใช้  
สมาชิกคํ้ าประกัน ที่ ส่ ง เงิน เข้ ากองทุนช่วยเหลือผู้คํ้ าประกันตามระเบียบฯ ว่ าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ ค้ํ า
ประกันฯ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2541 (อัตราร้อยละ 0.5 ของจํานวนเงินที่กู้ ) และฉบับที่  3 พ.ศ. 2547 (อัตรา 
ร้อยละ 0.25 ของจํานวนเงินท่ีกู้ ) ให้ถือว่า เงินกองทุนที่ส่งนั้นเป็นเงินที่ส่งเข้ากองทุนตามตามตารางข้อ 8
ของระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญกรณี ผู้กู้ถึงแก่กรรม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2553
โดยไม่ต้องคืนเงินกองทุนให้แก่สมาชิก ในกรณีสมาชิกที่ส่ ง เงินเข้ากองทุนผู้คํ้ าประกันดังกล่าวถึงแก่กรรม
จะได้รับความช่วยเหลือในวงเงินตามตารางข้อ 8 ของระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้คํ้าประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้กู้
ถึงแก่กรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
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	 ฉบับนี้	 ขอนำาเสนอประวัติหลวงพ่อโสธร	ครับ	 ข้อมูลพระพุทธโสธร	 วัดพุทธโสธร
วราราม	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดฉะเชิง	 เทรา	 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า	 “หลวงพ่อโส

ธร”เป็นพระพุทธรูป	ปางสมาธิ	มีประวัติความเป็นมาว่าประดิษฐานที่วัดโสธรวรารามตั้งแต่
ราว	พ.ศ.	2313	(ก่อนย้ายเมืองหลวงมากรุงรัตนโกสินทร์	12	ปี)	โดยมีเกร็ดประวัติกล่าวว่า	
พระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปทางเหนือที่แสดงปาฏิหาริย์ลอยนำ้ามาพร้อมกัน	3	องค์	และ

•• มุมสุขภาพ ••

การดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน

 เมือ่หนา้ฝนมาไขห้วดัประเภทตา่งๆ	กจ็ะกลบัมาระบาด	การดแูลสุขภาพในช่วง	
ทีอ่ากาศเปลีย่นแปลงจงึเปน็เรือ่งทีส่ำาคญัมากๆ	ถา้คณุเปน็คนหนึง่ทีไ่มอ่ยาก 

เจบ็ปว่ย	เปน็หวดักระเสาะกระแสะ	อยา่งแรกทีค่วรทำาเพือ่ดแูลสุขภาพตนเองใหม้าก
ขึ้น	เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้	โดยไม่ก่อ
ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สขุภาพ	โดยเฉพาะโรคตา่งๆ	ทีเ่ก่ียวกบัระบบทางเดนิหายใจโดย
เฉพาะโรคไขห้วดั	เพราะหากปว่ยเปน็ไข้หวดัและไมม่กีารดแูลสขุภาพทีด่	ีอาจสง่ผล
ใหก้ลายเปน็โรคหลอดลมอกัเสบและโรคปอดบวมได	้ดงันัน้จงึจำาเปน็ตอ้งสรา้งความ
อบอุ่นร่างกายและควรมีการออกกำาลังกายอย่างถูกวิธี
	 การออกกำาลังกายอย่างถูกวิธีและใช้เวลาอย่างเหมาะสม	 สามารถช่วยสร้าง
ความอบอุ่นให้แก่ร่างกายได้	 อีกท้ังยังสามารถกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อ
โรคไข้หวัดได้ด้วย	การออกกำาลังกาย	ควรเป็นการออกกำาลังกายแบบแอโรบิค	เช่น	
การเดินเร็วๆ	การวิ่งเหยาะ	การขี่จักรยาน	การเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง	
เป็นต้น	ทำาให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้น	สัปดาห์ละ	5	วัน	วันละ	30	นาที	 เป็นเวลาอย่าง
น้อยก็เพียงพอที่จะเกิดภูมิคุ้มกันในบริเวณทางเดินหายใจ	 การออกกำาลังกายหนัก
มากเกินไป	กลับไม่ส่งเสริมภูมิคุ้มกันในการเริ่มต้นออกกำาลังกาย	ควรเริ่มจากเบาๆ	
ระยะเวลาน้อยๆ	 ก่อนแล้วค่อยเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆ	 ในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ร่างกาย
ปรับตัว

ได้ไปขึ้นตามวัดต่างๆ	 โดยองค์พี่คือหลวงพ่อบ้านแหลม	 ขึ้นที่วัดบ้านแหลม	
จังหวัดสมุทรสงคราม	 องค์เล็กคือหลวงพ่อโตข้ึนท่ีวัดบางพลีใหญ่	 จังหวัด
สมุทรปราการ	สำาหรับองค์กลางคือหลวงพ่อโสธร	ได้ลอยวนไป	วนมา	และมา
แสดงอภนิหิารผดุขึน้หนา้วดัหงส	์หรอืวดัเสาธง	หรอืวดัเสาทอน	ต่อมาเรยีกกนั
ติดปากว่า	วัดโสธร	ประชาชนจำานวนมากได้พากันหลั่งไหลมาอาราธนาฉุดขึ้น
ฝัง่	แตก็่ไม่สำาเรจ็	กระทัง่ไดม้พีระอาจารยผ์ูท้รงความรูเ้ปน็ผูท้ำาพธิบีวงสรวง	ใช้
สายสิญจน์อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานได้สำาเร็จ	
	 พระพทุธโสธรถือเป็นตวัอยา่งพระพทุธรปูท่ีประชาชน	มคีวามศรทัธาใน
การกราบไหวบ้ชูา	และบนบานมากทีส่ดุในประเทศไทย	ศรทัธาและความเชือ่นี้
เกดิจากตำานาน	ความศกัดิส์ทิธิ	์และอภนิหิาร	เป็นสำาคญั	โดยเชอืกนัวา่หลวงพอ่
โสธร	มเีหลา่เทพเทวา	ปกปักษร์กัษา	จำานวนมากถึง	16	องค	์นบัวา่เปน็พระพทุธ

มุมความรู้

รูปที่มีเทพเทวา	 มาเฝ้าดูแลรักษาคุ้มครองและทำาหน้าที่ช่วยอนุเคราะห์ผู้คนที่มาบนบานกราบไหว้องค์หลวงพ่อโสธร	 ในแต่ละด้าน
แตล่ะองค์มากทีส่ดุ	เมือ่ผูเ้ลือ่มใสศรทัธาสมหวงัในสิง่ทีต่นไดบ้นบานกบัหลวงพอ่	สิง่ทีน่ยิมนำามาถวายเพือ่แกบ้นมกัจะเป็นไขต่ม้	ผลไม้	 
พวงมาลัย	และละครชาตรีรำาถวายหลวงพ่อโสธร	
	 องค์หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิ	 ขนาดทั่วๆ	 ไปไม่ใหญ่โตนัก	มีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิพระชงฆ์ขวาทับ
พระชงฆ์ซ้าย	พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลามีส่วนสูง	๖	ฟุต	๗นิ้ว	กว้าง	๕	ฟุต	๖	นิ้ว	องค์หลวงพ่อ	ไม่มี
ความงดงามทางด้านศิลปกรรมหรือสุนทรียศาสตร์เท่าใดนัก	เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปสำาคัญองค์อื่นๆ	โดยเป็นพระพุทธรูป	หินทราย	
สลักเป็นชิ้นๆ	รวม	11	ชิ้น	นำามาประกอบเข้าด้วยกันและลงรักปิดทอง	ซึ่งเป็นเทคนิคการสลักพระพุทธรูปหินทราย	ที่พบมากในสมัย
อยุธยาตอนต้น	 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะเขมร	 การมี	 พระรัศมีเป็นทรงสูงหรือเป็นเปลว	 จัดเป็นพระพุทธรูปแบบอู่ทอง 
รุ่นที่	2	อยู่ในศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น		ครับ	

เรียบเรียงโดย ยง.กจ.

	 นอกจากการออกกำาลังกายเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่
ร่างกาย	สิ่งสำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ	การรับประทานอาหาร	ควร
เนน้รบัประทานผกัหลากหลายทัง้สดและลวก	ตม้	ผดั	และผลไม้
ทีม่วีติามนิซสูีง	เช่น	ส้ม	ฝรัง่	มะกอกฝรัง่	องุน่	สปัปะรด	มะละกอ	
เพราะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย	 อีกทั้งยังช่วยเพิ่ม
อุณหภูมิความร้อนให้กับร่างกาย
	 แตถ่า้หากทา่นใด	ถกูไขห้วดัถามหาแลว้	ความเชือ่ท่ีวา่กนิ
ยากันไว้ก่อนไม่จริงนะครับ	 เพราะโลกใบนี้ยังไม่มียาท่ีสามารถ
ฆ่าเชื้อไวรัสได้	 แม้กระทั้งหวัดยังไม่มียาใดๆในโลกที่สามารถฆ่า
เชื้อหวัดได้	 ร่ายการของเราเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะไข้หวัด
ได้	ฉะนั้นเมื่อท่านเป็นไข้หวัด	ก็จงพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ	
และขอแนะนำาให้ไปซ้ือวิตามินซีมากินเพื่อติดอาวุธให้ภูมิคุ้มกัน
ของเราสามารถ	เอาชนะหวัดได้เร็วขึ้น

ข้อมูลจาก	:	สาระน่ารู้ดอทคอม		  http://www.bsnnews.com/news/index.php?NewsID=887
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การหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต	 คืออะไร	 ก่อนที่จะ
พิจารณาถึงเรื่องนี้ควรจะพิจารณาก่อนว่า	 การหมิ่น

ประมาท	 มีลักษณะการกระทำาอย่างไร	หมิ่นประมาท คือ
การใส่ความผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ	 เช่น	 พูด	 เขียน	
พิมพ์ข้อความ	 หรือแสดงกริยาต่างๆ	 โดยการใส่ความดัง
กล่าวนั้น	 ต้องเป็นการกระทำาให้บุคคลที่สามรับทราบ	 ซึ่ง
เป็นการกระทำาให้ผู้ถูกใส่ความนั้น	 ได้รับความเสียหาย 
ดังนั้น	 ผู้กระทำาการหมิ่นประมาทจะมีความผิดทั้งทางแพ่ง
และ	 ทางอาญา	 กล่าวคือความผิดทางแพ่งผู้กระทำาจะมี
ความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์	
มาตรา	 423	 ซึ่งมีหลักการสำาคัญ	 คือผู้กระทำาได้กล่าว	 หรือ
ไขข่าวแพร่หลาย	 ซึ่งข้อความที่ขัดต่อความเป็นจริง	 เป็นผล
ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ	 นอกจาก
นี้การหมิ่นประมาท	 ยังถูกบัญญัติให้เป็นความผิดหน่ึง	 ใน
ประมวลกฏหมายอาญา	 มาตรา	 326	 ซึ่งลักษณะการก
ระทำาคือ	 การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม	 โดยประการ
ที่น่าจะทำาให้ผู้อื่น	 เสียชื่อเสียง	 ถูกดูหมิ่น	 หรือถูกเกลียด
ชัง	 การพิจารณาข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทในทาง
อาญานั้น	 อาจเป็นความจริง	 หรือเท็จก็ได้ดังคำากล่าวที่ว่า	
“ย่ิงจริงยิ่งผิด”	 เพราะกฏหมาย	 มุ่งพิจารณาแต่เพียงว่า
ถ้ามีการกล่าวถึงบุคคลอื่นในด้านที่ไม่ดีแล้วย่อมจะทำาให้
สังคมไม่สงบสุข	 ไม่ว่าข้อความน้ันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม
การรับผิดทางอาญา	 และทางแพ่งมีข้อแตกต่าง	 ประการ
สำาคัญคือ หากข้อความท่ีกล่าวเป็นเรื่องเท็จ	 ผู้กระทำาจะ
มีความผิดทางอาญา	 และต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง	แต่
หากข้อความที่กล่าวเป็นจริง ผู้กระทำาจะมีความผิดทาง
อาญา	แตไ่มต่อ้งชดใชค้า่เสยีหายทางแพง่	กรณคีวามผิดทาง
อาญาสำาหรับการหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต จะมีความ
ผดิตามมาตรา	326	ทีบ่ญัญัติวา่	“ผูใ้ดใสค่วามผูอ้ืน่ต่อบคุคลที่
สาม	โดยประการที่ทำาให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่น	หรือ	ถูก
เกลียดชัง	ผู้นั้นกระทำาความผิดฐานหมิ่นประมาท	ต้องระวาง
โทษ	จำาคุกไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือ
ทั้งจำา	และปรับ”	แต่หากนำาข้อความ หรือภาพที่มีลักษณะ
หมิ่นประมาท ไปลงไว้ในเว็บไซต์ คนทั่วไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้	 มาตรา	 329	 ได้บัญญัติความผิดสำาหรับ
การกระทำาดังกล่าวว่า	 “ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาท	 ได้
กระทำาโดยการโฆษณา	 ด้วยเอกสาร	 ภาพวาด	 ภาพระบาย
สี	ภาพยนต์	ภาพ	หรือ	ตัวอักษรที่ทำาให้ปรากฎ	ไม่ว่าด้วยวิธี

ใดๆ	แผ่นเสียง	หรือสิ่งบันทึกเสียง	บันทึกภาพ	หรือบันทึกอักษร	กระทำาโดย
การกระจายเสยีง	หรอืกระจายภาพ	หรอืโดยกระทำาการป่าวประกาศดว้ยวธิอีืน่	 
ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี	 และปรับไม่เกินสองแสนบาท”	
สำาหรับในกรณีที่ได้รับอีเมลล์ที่มีข้อความหมิ่นประมาทและได้	 Forward-
mail	 ต่อไปให้ผู้อื่น	 จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ประเด็นนี้เกิดขึ้น
ได้บ่อยมากในปัจจุบัน	เพราะสามารถทำาการส่งข้อความหรือภาพ	ที่เราได้รับ
มาไปให้เพือนหรือ	คนรู้จักกันได้อีกไม่จำากัดจำานวน	ประเด็นการ	Forward-
mail	 ไปให้ผู้อื่นจึงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท
นั้นเอง	 กรณีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต	 มาตรา	
๑๕	 บัญญัติว่า	 ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุน
หรือยินยอมให้มีการกระทำาความผิดตาม
มาตรา	 ๑๔	 ใน	 ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
ความควบคุมของตน	 ต้องระวางโทษเช่น
เดียวกับผู้กระทำาความผิดตามมาตรา	 ๑๔ 
	จำาคุกไม่เกิน	๕	ปี	ปรับไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท…
ขอ้มลูจาก	www.212cafe.com/			เรีบบเรียงโดย	ยง.กจ.

	 เย็นวันหนึ่งหลังจากผมไดร์ฟกอล์ฟท่ีสนามไดร์ฟย่าน
ชานเมือง	ขณะที่ผมขึ้นรถเตรียมจะกลับบ้านก็มีเด็กสาว

อายุราว	15-16	ปี	วิ่งมาเกาะที่ประตูรถผมพร้อมกับถามว่า
เด็กสาว :		พี่ๆ	เอาหนูไหมคะ  ไม่แพง”
ผมรู้สึกงุนงงกับคําถาม จึงถามเธอกับไปว่า 
ผม :	 “อะไรนะ” 
เด็กสาว :		“พี่จะเอาหนูไหม	ไม่แพง	รับรองสะอาด  หอมด้วย” 
ผมมองดูเด็กสาวคนนั้นอย่างพิจารณา “น่ารักแฮะ”  ใจผมคิดอย่างนั้น 
พร้อมกับดูรูปร่างของเธอ “ไม่เลว รูปร่างดีเหมือนกัน” จึงถามเธอกลับ
ไปว่า 
ผม  :	 “เท่าไหร่ล่ะ” 
เด็กสาว : 	“ร้อยเดียวค่ะ	พี่” 
“โอ้โห  ถูกเป็นบ้า”ใจผมคิดอย่างนั้น  
ผมจึงหยิบเงินให้เธอ พร้อมกับถามเธอว่า 
ผม  :	 “เอ่อ......ที่ไหนดีล่ะ” 
เด็กสาว : 	“ตรงนี้ก็ได้ค่ะพี่  รอแป๊บเดียวนะคะ” 
“ตรงนี้เลยเหรอ” ผมนึกในใจ  แล้วเด็กสาวก็วิ่งไปที่พุ่มไม้ใกล้ๆ ส่วนผม
ก็นั่งรอด้วยใจระทึก 
สักครู่เธอก็วิ่งกลับมาพร้อมกับถือถุงบางอย่างมายื่นให้ผม 
เด็กสาว : 	“ขอบคุณค่ะ” 
เธอกล่าวแล้วเธอก็วิ่งกลับไปที่พุ่มไม้เดิม  ผมจึงเปิดถุงออกดูด้วยความ
สงสัยแล้วผมก็เห็นหนูครับหนู	หนูจริงๆ	มันคือหนูนาย่าง  3	ตัว  ส่งกลิ่น 
หอมฟุ้งเต็มรถ	ราว	10	นาทีหลังจากนั้นผมจึงออกรถกลับบ้านพร้อมกับ

ความงุนงงว่า...อะไรเนี่ย

มุมขําขัน

การหมิ่นประมาท
ทางอินเตอร์เน็ต

มุมกฎหมาย
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การสัมมนาสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ โรงแรมแกรนด์  พาราไดซ์  อ.เมือง  จ.หนองคาย

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน  2554

วัตถุประสงค์ 	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้	ความเคลื่อนไหว	
		 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
		 และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์	มท.	
ที่ปรึกษา นายวิเชียร ชวลิต นายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล
เหรัญญิก 	 นายวันชัย		 คงเกษม	
เลขานุการ		 นายภิรมย์		 นิลทยา	
ผู้จัดการ		 นายถวิล		 เพ็ชรฤทธิ์
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เจ้าของ 	 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จำากัด
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