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สหกรณ์ ฯ มท. กำาหนดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เพ่อจ่ายเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ให้สมาชิกและเลือกต้ังกรรมการชุดใหม่

กรรมการท่ีต้องเลือกต้ังใหม่ ประกอบด้วย 

1.	 กรรมการด�าเนินการ	(บรหิาร)	เลือกตัง้โดยวิธีเปิดเผยในท่ีประชมุใหญ่สามัญ 

	 จ�านวน	1	คน
	 -	 รองประธานกรรมการ

2.	 กรรมการด�าเนินการผู้แทนหน่วยงาน	 จ�านวน	 5	 คน	 เลือกต้ังโดยวิธีลับ	 
	 (ลงคะแนนบัตรเลือกตั้ง)
	 1.		สป.มท.	 	 จ�านวน		1		คน 

	 2.		กรมราชทัณฑ์	 	 จ�านวน		1		คน
	 2.		กรมโยธาธิการและผังเมือง	 	 จ�านวน		3		คน

ทั้งนี้กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งครบวาระสองปี		จ�านวน		6		คน		ประกอบด้วย

	 1.		นายจรินทร์		จักกะพาก		 	 รองประธานกรรมการ
	 2.		น.ส.พรเพ็ญ		โตประเสริฐ	 	 กรรมการผู้แทน	สป.
	 3.		นายมูฮ�าหมัด		มะแป้น	 	 กรรมการผู้แทน	รท.
	 4.		นายสยาม		เวโรจน์บรรจง	 	 กรรมการผู้แทน	ยผ.
	 5.		นายยงศักดิ์		ใหญ่จริง	 	 กรรมการผู้แทน	ยผ.
	 6.		นางสุดใจ		สุวรรณบุบผา	 	 กรรมการผู้แทน	ยผ.
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ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ มท. ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่ประจ�าปี 2558
เพือ่จ่ายเงนิปันผล – เฉล่ียคืน ให้กบัสมาชิกพร้อมกับมีการเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดมิทีค่รบวาระ 

โดยในปีนี้ในส่วนของ สป.มท. จะเลือกกรรมการใหม่ได้ไม่เกิน 1 คน
กรมราชทัณฑ์ ไม่เกิน 1 คน และกรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่เกิน 3 คน ซึ่งมีผู้สมัคร ดังนี้

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2559 ตัวแทน รท.

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2559  ตัวแทน ยผ.

เบอร์ 1

เบอร์ 1

เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4

เบอร์ 2 เบอร์ 3

นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน

นายมูฮำาหมัด มะแป้น นายปรีชา เครือจันทร์ นายไพโรจน์ โสมเพชร

ลงคะแนนวันพฤหัสที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้ไม่เกิน 1 คน

ลงคะแนนวันพฤหัสที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้ไม่เกิน 3 คน

นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน นายยงศักดิ์ ใหญ่จริง นายอลงกรณ อรุณโชติ  นางสุดใจ สุวรรณบุบผา

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2559 ตัวแทน สป.มท.

สป.มท. มีผู้สมัครเพียงคนเดียว 

ถือว่าได้รับการสรรหาเป็นกรรมการฯ

ว�รส�รสหกรณ์มห�ดไทย ปีที่ 18 ฉบับท่ี 4  ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 3



รายช่ือคณะกรรมการดำาเนินการ 
ประจำาปี 2558

 1  นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  ประธานกรรมการ
 2  นายจรินทร์  จักกะพาก  รองประธานกรรมการ
 3  นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์  รองประธานกรรมการ
 4  นายวันชัย  คงเกษม  กรรมการ /เหรัญญิก
 5  นายภิรมย์  นิลทยา  กรรมการ
 6  นายวุฒิพงศ์  ธนพาณิชย์วัฒนา  กรรมการ
 7  นางสาวพรเพ็ญ  โตประเสริฐ  กรรมการ
 8  นายทองสิน  สัตยาพันธุ์  กรรมการ
 9  นายมูฮ�าหมัด  มะแป้น  กรรมการ
 10  นายสายัณ  หมื่นพันธ์  กรรมการ
 11  นายอภิชิต  สีดา  กรรมการ
 12  นายสยาม  เวโรจน์บรรจง  กรรมการ
 13  นายยงศักดิ์  ใหญ่จริง  กรรมการ
 14  นางสุดใจ  สุวรรณบุบผา  กรรมการ
 15  นายนที  มนตริวัต  กรรมการ/เลขานุการ

ที่                    ชื่อ-สกุล                               ต�าแหน่ง
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ในปี 2558 นี้ สหกรณ์ฯ มท.
จ่ายเงินของขวัญท่านละ 500 บาท 

พร้อมกับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำ กัด

ส่วนเงินค่าอาหาร 100 บาท 
สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่ลงชื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่
สำ หรับสมาชิกสังกัดสำ นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ในส่วนภูมิภาค ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมใหญ่ ตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่
ที่สหกรณ์ฯ จัดส่งให้สำ นักงานจังหวัด หากสมาชิกท่านใด
ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้ยื่นคำ ร้องขอเพิ่มชื่อ

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำ หนด
ทั้งนี้ให้ส่งคำ ร้องไปถึงสหกรณ์ฯ

ภายในวันที่ ๑๑ พ.ย. 2558
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เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
1. เงินปันผล  คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สมาชิกได้ร่วมท�าธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์  
โดยคิดค�านวณจากเงินของสมาชิกท่ีลงทุนถือหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ในอัตราร้อยละ ตามท่ี 
ที่ประชุมใหญ่ฯ ก�าหนด
	 วิธีค�ำนวณเงินปันผล
 เงินปันผลสามารถแบ่งค�านวณออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 ส่วนที่ 1 ค�านวณจากยอดยกมาของทุนเรือนหุ้นสมาชิก คูณอัตราเงินปันผล (ตามประกาศ 
สหกรณ์)
 ส่วนที่ 2 ค�านวณจาก (ยอดส่งหุ้นเป็นรายเดือน คูณ อัตราเงินปันผล) คูณ จ�านวนเดือนที่ 
ส่งค่าหุ้นเรือนเดือนในรอบปีด�าเนินการแล้ว หารด้วย 12 
 ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 = เงินปันผลที่ได้รับในปีนั้น
 สมมติ สหกรณ์ประกาศจ่ายปันผลในอัตรา 7 % 
 นาย ก. มีทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปีด�าเนินการที่แล้ว (31 ส.ค. ปีที่แล้ว) 100,000 บาท และ 
ส่งหุ้นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท ค�านวณปันผล ได้ดังนี้
 ส่วนที่ 1  ค�านวณจากหุ้นยกมา 100,000 x 7 /100 = 7,000 บาท
 ส่วนที่ 2  ค�านวณจากหุ้นรายเดือนที่ส่ง
    ก.ย. 57  (1,000 x 7%) x 12/12 = 69.99
    ต.ค. 57  (1,000 x 7%) x 11/12 =  64.17
    พ.ย. 57  (1,000 x 7%) x 10/12  =  58.33
    ธ.ค. 57  (1,000 x 7%) x 9/12  =  52.50
    ม.ค. 58  (1,000 x 7%) x 8/12  =  46.67
    ก.พ. 58  (1,000 x 7%) x 7/12  =  40.83
    มี.ค. 58  (1,000 x 7%) x 6/12  =  35.00
    เม.ย. 58  (1,000 x 7%) x 5/12  =  29.17
    พ.ค. 58  (1,000 x 7%) x 4/12  =  23.33
    มิ.ย. 58  (1,000 x 7%) x 3/12  =  17.50
    ก.ค. 58  (1,000 x 7%) x 2/12  =  11.67
    ส.ค. 58  (1,000 x 7%) x 1/12  =  5.83    รวม  455.00
 ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2  =  7,000+455 = 7,455.00  บาท

2. เงินเฉล่ียคืน  คือ เงินที่คืนให้แก่สมาชิกที่กู้เงินสามัญหรือฉุกเฉินหรือกู้หุ้นตนเองกับสหกรณ์ 
ในรอบปีบัญชี โดยคิดจากดอกเบี้ยท่ีสะสมทุกสัญญาเงินกู้รวมกันแล้วคูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนตามท่ี 
ที่ประชุมใหญ่ฯ ก�าหนด 
 สมมติ  นาย ก. กู้เงินจากสหกรณ์โดยมีดอกเบีย้สะสม 45,007.75 สหกรณ์ประกาศจ่ายเฉล่ียคนื 
8.25%  นาย ก. จะได้รับเฉลี่ยคืน = 45,007.75 x 8.25/100 = 3,713.00 บาท
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หมายเลขโทรศัพท์ 02-6221451-4 ต่อ
หมายเลข HOTLINE (สป.) 50650

เบอร์โทรศัพท์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด

ผู้จัดการ   (คุณถวิล)   127, 02-2257512 
รองผู้จัดการ   (คุณกฤษฎิ์)   128 
ตรวจสอบภายใน  (คุณนิตยา)      129
ตรวจสอบภายใน  (คุณจิระนันท์)    130 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน  (คุณนงลักษณ์)    102
คุณราศรี                                      106
คุณปิยะนุช                                   104
คุณวาสินี                105 , 50643
คุณสุรเชษฐ์                              103 , 50646

หัวหน้าฝ่ายการเงิน  (คุณมัทนา)      108 , 50640
คุณนันทนา                                 110
คุณอุมาพรรณ  109
คุณวรลักษณ์                               111

หัวหน้าฝ่ายบัญช ี (คุณเยาวลักษณ์)     112
คุณทัศนีย์                                  114
คุณนิสาชล                                 115
คุณโยฤทธิ์                                  117

หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ  (คุณพสิษฐ์)    118
คุณศศิธร                                    119
คุณศรีประภา                          120 , 50619
คุณพรพรรณ                               121

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ  (คุณพิพัฒน์)        122
คุณยุพา                                       123
คุณพินิจ                                       124
คุณปรารถนา                                 125

ส่ง FAX 02-6221451 - 4 ต่อ 133 , 02-2257511
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 ปัจจุบันเริ่มมีการพูดถึงเรื่องการก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ของประเทศไทย 

กันอย่างแพร่หลาย ในแต่ละปีจะมีผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 400,000 คนต่อปี 
กลุ่มทีก่�าลังจะก้าวสู่วยัผู้สูงอายก็ุต้องเตรยีมความพร้อมในเรือ่งเงนิออม เพือ่ไว้ดูแลตนเอง 
ในเรื่องสุขภาพ และการด�าเนินชีวิตต่อไปในช่วงหลังวัยเกษียณด้วยเช่นกัน
 ในวนัทีเ่ราหยดุท�างาน ไม่ว่าจะเกษียณตามเกณฑ์ท่ัวไปท่ีอาย ุ60 ปี หรอืเกษียณ 

เร็วกว่านั้น เชื่อว่าทุกคนย่อมอยากมีชีวิตบ้ันปลายที่สุขสบาย แม้หยุดท�างานแล้วก็ยังมี 
เงนิให้ใช้จ่ายตามปรารถนา ซ่ึงแน่นอนว่า การมชีวีติเช่นนัน้ได้ต้องเกิดจากการวางแผนทีดี่  
ทั้งในด้านการวางแผนการเงิน และวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณ ไม่ว่าจะเป็นการ 
ก�าหนดอายเุกษียณของตัวเรา ค�านวณจ�านวนเงนิทีเ่ตรยีมไว้หลังเกษียณ เพือ่เตรยีมพร้อม 

ส�าหรับการออม หรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ การก�าหนดเป้าหมายในสิ่งเหล่านี้ และ 

การเลือกวธิกีารออมเงนิอย่างเหมาะสมเป็นเรือ่งส�าคัญ เพือ่ทีจ่ะมัน่ใจได้ว่า เราจะมเีงนิใช้ 

อย่างพอเพียงและมีความสุขได้ดังตั้งใจในวัยเกษียณ หรือวันที่หยุดท�างาน
	 ตัวชี้วัดความพร้อมในการเกษียณแบบไร้กังวล
 - มีเงินก้อนเพียงพอใช้จ่ายหลังเกษียณแล้ว
 - ลูกเรียนจบก่อนที่จะเกษียณ
 -  ภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถหมดก่อนเกษียณ
 -  ระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันหมดก่อนเกษียณ
 >> เตรียมเงิน หรือมีสวัสดิการรักษาพยาบาลหลังเกษียณแล้ว
  ชีวิตท่ีสุขสบายหลังเกษียณสร้างได้ไม่ยากขอเพียง ต้ังเป้าหมาย, เร่ิมต้น 

วางแผน และลงมือปฎิบัติเก็บออมเงินอย่างมีวินัย เรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลย ก็คือ  
“เงินเก็บต้องพร้อม” (ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณแบบพอเพยีง คือใช้จ่ายเดือนละ 15,500 บาท  
ซึง่เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่การด�ารงชพี และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทีอ่ยูอ่าศัย ในขณะที ่หากต้องการ 
เกษียณแบบสุขสบาย จะต้องมีเพียงพอใช้จ่ายเดือนละ 26,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย 

เพ่ือการด�ารงชพี ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทีอ่ยูอ่าศัย ค่าใช้จ่ายสันทนาการ สุขภาพ และค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกับรถ)
  วิธีการบริหารเงินในวัยเกษียณ จะต้องเน้นความปลอดภัยของเงินต้น 

เป็นหลักในขณะเดียวกัน อย่างน้อยผลตอบแทนรวมของการลงทุนก็ควรมากกว่าหรือ 

เท่ากับเงินเฟ้อ เพื่อไม่ให้สูญเสียอ�านาจการซื้อของเงินก้อนหลังเกษียณ

สุขดังต้ังใจในวัยเกษียณสุขดังต้ังใจในวัยเกษียณ
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 มใีครบ้างท่ีในแต่ละเดือนใช้เงินเกนิกว่ารายได้ ชกัหน้าไม่ถงึหลงั ไม่มเีงินเกบ็ จนบางครัง้ต้อง 
กูห้นียื้มสนิ เป็นหนีส้ารพัดบัตร ซึง่สิง่เหล่านีก้เ็กดิจากการไม่วางแผนการใช้เงิน ใช้โดยไม่คิดให้รอบคอบ 

จนต้องมานั่งกุมขมับทุกเดือน มาเริ่มต้นคุมตัวเองเพื่อให้เงินในกระเป๋ามีพอใช้กัน

>> แบ่งสรรปันส่วน เมือ่เงินเดอืนออกให้แบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ เช่น เงินเก็บ, ค่าใช้จ่ายแต่ละเดอืน 
ทั้งค่าบ้าน ค่ารถ ค่าไฟฟ้า ค่าน�้าประปา ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ, ค่ากิน ใช้ลงทุน และอาจจะมีเงิน 
ส�าหรับยามฉุกเฉินด้วยก็ได้ ส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยก็เก็บไว้ช็อปปิ้ง การแบ่งเงินเป็นก้อนๆ แบบน้ี 
ท�าให้มีวินัยในการใช้เงิน รู้คุณค่าของเงินที่หามาได้

>> ท�ำบัญช ีวธีิน้ีจะท�ำให้รูว่้ำแต่ละวนั  แต่ละเดอืนเราใช้จ่ายอะไรบ้าง  อะไรคอืสิง่จ�าเป็น  ไม่จ�าเป็น 
เงินใช้เกินจ�านวนทีแ่บ่งสรรเป็นส่วนๆ ไว้หรอืไม่ และถ้าเดอืนน้ีใช้เยอะก็จะท�าให้รูว่้าเดอืนหน้าจ�าเป็น 
ต้องลดการใช้เงินลง การจดบญัชีรายรบัรายจ่ายท�าให้มองเหน็ภาพชัดเจน แม้จะยุง่ยากทีต้่องมาน่ัง 
เขียนทุกวัน แต่ถ้าท�าไปนานเข้าก็จะเป็นนิสัย และมีระเบียบวินัยในการใช้เงิน
>> คิดให้รอบคอบก่อนใช้ โดยเฉพาะพนักงานกินเงินเดือนเมื่อเงินเดือนออกก็ตระเวนเที่ยว  
กิน ช็อป และโดยเฉพาะสาวๆ ที่มักเผลอลืม เมื่อมีอะไรที่ชอบ อยากได้ มีของลดราคาติดป้ายเซลล ์
ก็มกัว่ิงไปจับจองทนัท ีทัง้ๆ ทีซ้ื่อแล้วไม่รูจ้ะได้ใช้หรอืใส่ได้หรอืเปล่า แต่ก็ขอให้ได้ซ้ือไว้ก่อน เม่ือซ้ือ 
จนเงินสดไม่พอก็รดูบตัรเครดติ ถ้าเป็นแบบน้ีไปเรือ่ยๆ ใช้เงินแบบเดอืนชนเดอืน ซ้ือไม่คดิ รบัรองว่า 
ไม่มีเงินเก็บแน่นอน และยังต้องมาน่ังปวดหัวเพราะหน้ีบัตรเครดิตอีกด้วย ดังน้ัน ถ้าอยากสบาย 
ตอนแก่ มีเงินเก็บก็จงเริ่มนิสัยเก็บออมตั้งแต่วันน้ี โดยเฉพาะวัยเริ่มท�างานส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้อง 
ออมกันตั้งแต่เนิ่นๆ

>> งำนอดิเรกก็สรำ้งเงิน คุณชอบท�าอะไรเป็นงานอดิเรก หรือท�าอะไรได้ดี ใครๆ ต่างก็ชม 
ก็น�าสิ่งนั้นมาเพิ่มรายได้ได้ ไม่ว่าจะเป็นชอบเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ต้นไม้ ปลาสวยงาม ชอบท�าเบเกอรี่  
ชอบท�าเครื่องดื่มใหม่ๆ เพื่อสุขภาพ ถนัดท�างานประดิดประดอย ถักโครเชต์ นิตติ้ง ตัดเย็บเสื้อผ้า  
ท�าสมุดท�ามือ ชอบสรรหาของเหลือใช้มารีไซเคิลให้กลายเป็นสิ่งใหม่ สาวๆ คนไหนชอบท�าเล็บ 
เพนท์เลบ็ก็ลองศกึษาเรยีนรู้ ฝึกท�าก็สามารถน�าสิง่ทีช่อบมาสร้างเป็นรายได้ ช่องทางการขายน�าเสนอ 
สินค้าสมัยนี้ก็มีมากมาย เช่น เฟชบุ๊ค อินสตาแกรม เว็บไซต์ ขายตามตลาดนัด หรือถ้ามั่นใจในฝีมือ 
และมทีนุทรพัย์หน่อยก็เปิดเป็นร้านก็ได้ เผลอๆ ท�าดมีลีกูค้าเยอะ รายได้อาจงามกว่างานประจ�าก็ได้

>> ให้เงินท�ำงำน ในปัจจุบันมีวิธีที่จะน�าเงินที่มีไปเพิ่มมูลค่าหรือไปลงทุนมากมาย เช่น ซื้อสลาก 
ออมสินพิเศษ , หุ้น , กองทุนรวมตราสารหนี้ , การซื้อพันธบัตรรัฐบาล , LTF/RMF เพียงแต่การจะ 
เลือกลงทุนแต่ละอย่างก็ควรศึกษาหาข้อมูลหรือปรึกษาผู้รู้ก่อนว่าเหมาะสมกับตัวเองไหม ตั้งงบไว้ 
เท่าไหร่ ช่วงนี้ควรลงทุนอะไร เพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง

วิธีคุมเงินในกระเป๋า
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มุมธรรมะ
 สวสัดคีรับ ! ท่านสมาชกิ ฉบบัสุดท้ายในปีนีม้าพร้อมกับข่าวดี! ข่าวทีท่�าให้ 
ทุกท่านมีความสุข อิ่มเอิบหัวใจ นั่นก็คือ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นี้ เป็นวันที่ 
พวกเราจะได้รับเงินปันผล – เฉล่ียคนื ประจ�าปี 2558 กันแล้ว (เหน็ไหม! อ่านไปย้ิมไป และมโน 
ไปว่า เราจะได้สักเท่าไรเน้อปีนี ้ก็ต้องคอยติดตามความคบืหน้าต่างๆ จากทางเว็บไซต์เพิม่เติม 
นะครับ) ตอนนี้เรามาอ่านธรรมะ เพื่อให้ได้ข้อคิด , สติ , ปัญญา กันก่อน ในเรื่อง “กรมธรรม์ 
ประกันชีวิต” โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด สุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
 ชีวิตของคนเราจะปลอดภัยปลอดโปร่งต้องมีหลักสร้างกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ

	 1.	อย่าคบคนช่ัวเป็นมิตร
  การคบคนชัว่นัน้ชีวิตไม่ปลอดภยัไม่ปลอดโปร่งจะมีแต่เร่ืองร้ายๆ เข้ามาในชวิีต 
เสมอ แล้วจากเรื่องร้ายๆ ก็จะถูกท�าร้ายถูกฆ่า ท่านเห็นไหมว่า ทุกคนที่คบคนชั่วเป็นมิตรนั้น  
ชีวิตไม่ปลอดภัย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า อเสวนา จ พาลานัง อย่าคบคนชั่ว 
เป็นมิตร ปัณฑิตานัญจ เสวนา ให้คบคนดีเป็นมิตร คบบัณฑิตเป็นเพื่อน ปูชา จ ปูชนียานัง  
ให้บูชาคนที่ควรบูชา นี่คือกรมธรรม์ประการแรก

	 2.	อย่าติดการพนัน
  การติดการพนันนั้นน่ากลัวเหนือส่ิงอื่นใด ติดการพนันจะพลันย่อยยับ ชีวิต 
ตกอบัหมด ปัจจบุนันีมี้การพนนับอล การเล่นพนนัหวย หวยใต้ดิน หวยบนดิน มีการเล่นพนัน 
ทางออนไลน์ โบราณท่านสอนว่า 
  ชีวิตตกอับหมดความผุดผ่อง ไฟไหม้สิบหนโจรปล้นเงินทอง ไม่น�้าตานอง 
เท่าการพนัน
  สุดท้ายแล้วก็ต้องหนตีายหายหน้าหรือทีดิ่น แม้แต่เสาเรือนก็ยังต้องถูกเขายึดไป 
นี่เป็นกรมธรรม์ประการที่สอง

โดย ฝ่ายจัดการ
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	 3.	อย่าเท่ียวสถานบันเทิงในยามราตรี
  การเทีย่วสถานบนัเทงิในยามราตรีนัน้เป็นส่ิงไม่ดี คนเกเร ไม่รักพ่อรักแม่ไม่รัก 
ลูกเมีย ไม่รักลูกไม่รักผัว ก็มักจะออกจากบ้านในยามราตรีไปเธคคลับผับบาร์ ร้านอาหาร 
สถานบนัเทิง แล้วมีใครปลอดภัยบ้าง ไม่มีใครปลอดภัย ประกันไม่ได้เลย มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน 
เกิดศัตรูกัน ยิงกันตายฆ่ากันตาย เพราะฉะนั้น อย่าเที่ยวสถานบันเทิงในยามราตรี
  อย่าเก้ียวพาราสหีญงิท่ีแปลกหน้า  การทีเ่ป็นผู้ชายไปเกีย้วพาราสีหญิงทีแ่ปลกหน้า 
เราไม่รูจ้ักเขามแีฟนที่ค้างคากนัอยู่หรอืเปลา่ แต่เราชอบในฐานะทีเ่ราคิดว่าเราหลอ่ เราคิดว่า 
เรามีเงิน แม้แต่นักร้องที่ไปคล้องพวงมาลัย ในที่สุดก็ฆ่ากันตาย เพราะฉะนั้นอย่าเกี้ยวพาราสี 
หญิงที่แปลกหน้า
	 	 อย่าเฮฮาโดยไม่เกรงใจคนรอบข้าง การทีเ่ราจะประกันชวิีตอย่าเฮฮาเป็นการ 
รบกวนคนรอบข้าง เขาหม่ันไส้ได้ ทีท่ะเลาะกันชกกันต่อยกัน ยิงกันในสถานทีบ่นัเทงิ ฆ่ากันตาย 
แม้แต่ร้านอาหารเข้าไปแล้วสงบเรียบร้อยมีคารวตาธรรม มีนวิาตธรรม คอือย่าเบ่งไอ้ทีมั่นเบ่ง 
มันตายไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าเฮฮาโดยไม่เกรงใจคนรอบข้าง
	 	 อย่าแสดงตัวกร่างอวดคน เป็นอะไรอย่าแสดงตัวกร่าง จะแสดงต�าแหน่งใหญ่ๆ  
ความสวยความหล่อความเป็นคนที่มีชื่อเสียง อย่าแสดงตัวกร่างอวดคน
	 	 อย่าท�าตนเป็นผูก้ว้างขวาง ผู้กว้างขวางมันแพ้มีดกับลูกปืน ทีมี่ค�ากล่าวอย่าง 
หยาบๆ เช่น “มึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใคร” ไอ้ลูกก็เอาพ่อมากร่าง บางทีคนที่อยู่ในนั้น เขาไม่รู้ 
หรอกว่าเป็นลูกใคร แต่เขาบอกว่า “มึงรู้ไหมว่าลูกปืนเป็นใคร” ทุกวันนี้มันมีข่าวการตาย 
เกิดขึน้เยอะ มันไม่เป็นการท�ากรมธรรม์ประกันชวิีต เพราะฉะนัน้อย่าแสดงตนเป็นผูก้ว้างขวาง
	 	 อย่าเช่ือคนรอบข้างยุยง	 บางทีเราอาจจะสบายๆ แต่บางทีคนรอบข้าง 
มันยุยงเอา เอาซิเก็บไว้ท�าไม เราไม่เก็บมันไว้ เราไปท�าเขาก่อน เราเป็นผู้ผิด เขาท�าเราก่อน 
เขาเป็นผู้ผิด เราตาย เพราะฉะนั้นการประกันชีวิตอย่าเชื่อคนรอบข้างยุยง
	 	 อย่าหลงตนเองว่าแน่	อย่าหลงตนเองว่าเราแน่ไม่มีใครแน่หรอก ท่านนกัเลงโต 
โดนจิ๊กโก๋ยิงตายหมด
 ทัง้หมดทัง้มวลนีถ้้าท�าก็มีแต่เร่ืองเปลืองเงินเดินเข้าสู่หายนะ แต่ถ้าเชือ่ตามทีก่ล่าว 
มานี้ ไม่มีเร่ืองไม่เปลืองเงิน เดินเข้าสู่ความเจริญ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จงน�าข้อคิดนี ้
ไปประพฤติปฏบิติัด้วยความปรารถนาดี ท่านทีพ่ลาดพล้ังไปแล้วในเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ จะกลับจติ 
กลับใจกลับกลายตัว กลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดี ท่านท่ีประพฤติปฏิบัติได้แล้วท่านท�า 
กรมธรรม์ประกันชีวิตท่านแล้ว ชีวิตท่านก็มีความสุข พ่อแม่ก็มีความสุขปลอดภัย ลูกเต้าก็มี 
ความสุข มีความปลอดภัย ลูกน้องก็มีความสุขความปลอดภัย
ที่มา : หนังสือระเบียงบุญ ตอนปาฏิหาริย์บุญ (สุดยอดธรรมะจากพระอาจารย์ชื่อดังทั่วไทย)
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แสงสีฟ้า จากหน้าจออันตราย และหากไม่อยากให้แสงสีฟ้าท�าร้ายสายตา 

มาป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์ตามนี้เลยเถอะ
 การจ้องหน้าจอมือถือ แท็บเล็ต  
หรือจอคอมพิวเตอร์นานๆ รู ้ใช่ไหมคะว่า 

พฤติกรรมเหล่านีท้�าร้ายสายตาของเรามากเลย 

ทีเดียว ท้ังท�าให้แสบตา ตาแห้ง ปวดกระบอกตา  
และบางรายอาจมีอาการมองเหน็ภาพเบลอด้วย

1
ปรับแสงสว่างและความคมชัดของหน้าจอ 
ให้รู้สึกสบายตา ภายใต้ระดับความสว่างท่ี  

300-500 ลักซ์ หรือสังเกตได้ง่ายๆ จากการท่ี 
เราไม่ต้องหรีต่าเวลามองหน้าจอ รวมท้ังพยายาม 
ลดแสงสว่างบรเิวณรอบๆ เช่น ปิดไฟดวงท่ีสะท้อน 
ลงบนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3
ต�าแหน่งของจอภาพควรห่างจากดวงตาประมาณ  
18-24 น้ิว หรือประมาณช่วงแขนเอื้อม และปรับให้ 

ต�่ากว่าระดับสายตาประมาณ 15-20 องศา เพราะหาก 
ระยะห่างระหว่างตากบัจอภาพไม่สัมพนัธ์กัน จะท�าให้เกิด 
อาการเม่ือยล้าและปวดตาได้ง่าย

4
กะพริบตาบ่อยๆ ควรกะพริบตา 
ให้ได้ 1-2 ครั้งต่อ 10 วินาที  

เพื่อให้มีน�้าหล่อเลี้ยงดวงตาอยู่เสมอ  
วธีินีจ้ะช่วยลดความอ่อนล้าของสายตา 
ได้มาก

2 
ติดแผ่นกรองรังสีไว้ท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์  
แม้ว่าจะช่วยลดการกระจายรังสีจากจอ 

คอมพิวเตอร์ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แล้วแต่คุณภาพ 
ของสินค้า แต่อย่างน้อยๆ ก็ช่วยลดแสงจ้า 
จากจอคอมพิวเตอร์ลงได้ ส่วนสมาร์ทโฟนและ 
แท็บเลต็สามารถตดิฟิล์มกรองแสงได้ด้วยเช่นกัน

 แต่คร้ันจะให้เลิกแชท เลิกใช้ 
สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ไปเลยก็คงยาก  
ถ้าอย่างนั้นมีทางเดียวคือต้องรู้จักถนอม 

สายตาจากแสงสีฟ้าอันตรายเหล่านี้ ด้วยวิธ ี

ป้องกันแสงสีฟ้าง่ายๆ ที่เราน�ามาฝากนี่เลย 

แสงสีฟ้าจากหน้าจออันตราย ! 
แต่ป้องกันได้แค่ท�ำตำมนี้
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 การถนอมสายตาจากแสงสีฟ้าท่ีหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็น 
ข้อปฏิบัติที่น่าท�าส�าหรับคนทุกวัยทุกอาชีพไปแล้วนะคะ เพราะปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่า 
เทคโนโลยีเหล่านีเ้ข้ามามีบทบาทกับชวิีตของเราแทบทุกด้าน ฉะนัน้ก็อย่าลืมน�าวิธป้ีองกัน 
แสงสีฟ้าที่เราบอกต่อไปท�าตามกันด้วย เพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีของเราทุกคนนะจ๊ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ส�านักที่ปรึกษา กรมอนามัย
Hufington Post BLUE LIGHT EXPOSED

ส�านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5
ใช้สูตร 20-20-20 คือ ทุกๆ 20 นาที ควร 
ละสายตาจากหน้าจอไปมองบริเวณอื่นๆ โดยให้ 

มองห่างจากบรเิวณท่ีนัง่อยูป่ระมาณ 20 เมตร เป็น 
เวลา 20 วินาที เพื่อรีเฟรชสายตาให้ได้ปรับตัวใหม่  
และเป็นการออกก�าลังกายสายตาไปในตัว

6 
ปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่พออ่านสบายตา  
การปรบัขนาดตวัอกัษรให้มองเห็นได้ชัดเจน  

จะช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเน้ือดวงตาได้ 
เป็นอย่างดี พูดง่ายๆ คือเราไม่จ�าเป็นต้องเพ่ง 
สายตาอ่านตัวหนังสือมากเกินความจ�าเป็น

10
วางต้นกระบองเพชรไว้ข้างๆ คอมพิวเตอร ์
ผลวจิยัของสถาบนั Recherches en Geobiologie 

ของสวิตเซอร์แลนด์ และนักวิจัยในอเมริกาพบว่า  
หนามของต้นกระบองเพชรเป็นส่ือดูดรังสีจากทีวีและ 
คอมพิวเตอร์ได้ รวมท้ังกระบองเพชรยังอาจดดูรงัสี UV  
ท่ี เปล่งออกมาจากอุปกรณ์ไฮเทคไว้สังเคราะห์แสง 
แทนแสงแดดด้วยในตัว

7
สวมแว ่ นกรองรั ง สีจากหน ้ าจอ 
คอมพิวเตอร์ เพื่อถนอมสายตาไม่ให้ 

ปะทะกับแสงสีฟ้าบนหน้าจอโดยตรง วิธีนี้ 
จะช่วยปกป้องดวงตาเราจากแสงสีฟ้าได ้
พอสมควร

9
จ�ากัดเวลาอยู่หน้าจอ ไม่ควรจ้องหน้า 
จออปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทุกชนิดนาน 

เกิน 2 ช่ัวโมงต่อครั้ง เพราะหากเล่นนาน 
เกินกว่า 2 ช่ัวโมง อาจท�าให้สายตา 
อ่อนล้าและปวดเกร็งได้

8
ท�าความสะอาดหน้าจอ โดยเฉพาะ 
ฝุ ่นละอองและรอยเป ื ้อนบนจอ 

ท้ังหลาย หากท�าความสะอาดหน้าจอ 
ได้หมดจดจะช่วยลดทอนการเปล่งแสง 
สีฟ้าได้ด้วยนะ
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เรื่องต้องห้ามส�าหรับคนไม่มวีนิยัด้านการเงนิ
	 การเป็นคนที่ขาดระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงิน	เป็นต้นเหตุของปัญหาการเงินหลายอย่าง	 
เช่น	เงนิไม่พอใช้	ปัญหาหนีสิ้น	ไม่มีเงนิเกบ็	ไม่มีความม่ันคงในชีวติ	ฯลฯ	แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรดี	 
หากพบว่าตนเองเป็นคนแบบนั้นไปเสียแล้ว
	 การไม่มีวินัยในการใช้จ่าย	 เป็นปัญหาใหญ่ส�าหรับหลายคน	 ซึ่งบางคนน้ันไม่สามารถ 

แก้ไขได้เลยเพราะส่ังสมความไม่มีวินัยด้านการเงินมานานเป็นสิบๆ ปี	 หากรู้ว่าตัวเองเป็นคน 

ขาดวนัิยในการใช้จ่าย	และได้พยายามหาวธิแีก้ปัญหาทุกแนวทางแล้ว	แต่ไม่ส�าเรจ็	อาจจะลอง 
พิจารณาสิ่งต้องห้ามดังต่อไปนี้	
อย่ายุ่งกับยานพาหนะ โดยเฉพาะรถยนต์ จักรยานยนต์
	 การมีรถยนต์หรอืจักรยานยนต์จะช่วยให้เดินทางไปได้ไกลกว่าเดิม		มีค่าใช้จ่ายทีม่ากขึน้		เพราะเม่ือ 
มรีถแล้ว	สถานท่ีท่ีจะไปกจ็ะเป็นท่ีท่ีใช้เงินนัน่เอง	ท�าให้ชวิีตท่ีขาดวินัยการเงนิอยูแ่ล้ว	ยิง่แย่ลงไปอีก 
ขับรถทุกวัน	 รายจ่ายก็เพ่ิมข้ึนทุกวัน	 รถราคาถูกหรือแพง	 มีส่วนท�าให้เกิดการใช้จ่ายต่างกัน 
รถแพงๆ	 ไม่ต้องซ่อม	 แต่จะเสียเร่ืองสังคม	 ไปร้านอาหาร	 ท่องเท่ียว	 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง 
ดูแลรถตามระยะทาง	ประกันภัยรถยนต์แต่ละปีหลักแสน	สถานที่ที่ไป	คนที่คบ	จะมีหลายระดับ 
รถหรูกจ็ะพาไปเจอสังคมหรูกว่า	มค่ีาใช้จ่ายมากกว่า	ส่วนรถเก่า	อาจจะเสียเงนิค่าซ่อม	แต่เร่ืองอ่ืนๆ 
ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาไม่ต่างกัน
	 หากเลีย่งไม่ได้		เพราะมคีวามจ�าเป็นต้องใช้รถ	กค็วรซ้ือเงินสด		ไม่ควรซ้ือเงินผ่อน		หากประสบปัญหา 
การเงินจะล�าบาก	 ไม่เหมือนซื้อสด	 ใช้รถมือสองก็ยังดีกว่าซื้อเงินผ่อน	 เพราะสามารถขายได้ทันที 
หากมีปัญหาเรื่องเงิน
อย่ามีกิ๊ก แต่จงหาคู่ครอง หาคู่ชีวิตจริงๆ
	 การมีกิ๊ก	 มีคู่ควงชั่วคราวจะมีรายจ่ายตามมาเช่นกัน	 หากมีรถด้วยแล้วรายจ่ายก็จะเพิ่มอีก 
เป็นเท่าตัว	 โดยเฉพาะประเภทต้องส่งเสีย	 เล้ียงดู	 ค่าใช้จ่ายจะยิ่งสูงมาก	 การหาคู่ครอง	 คู่ชีวิต 
เพ่ือช่วยกันสร้างจะดีกว่า	หรือไม่เช่นน้ัน	กอ็ย่าไปยุง่เร่ืองพวกน้ี	อยูใ่ห้ห่าง	เพราะการคบกนัหลังหมด 
โปรโมชั่นแล้วส่วนใหญ่จะมีแต่ปัญหาสร้างความปวดหัวตามมา	 เสียท้ังทรัพย์	 เสียท้ังตัว	 
เสียทั้งเวลาท�ามาหากิน	และเสียวินัยการเงิน
อย่าท�าอะไรให้เป็นความเคยชิน
	 การท�ากิจกรรมบางอย่างจนเกิดความเคยชิน	 หรือติดจนเป็นนิสัยเป็นเร่ืองควรหลีกเล่ียง 
เช่น	 ทุกเย็นต้องหาเคร่ืองด่ืมเพ่ือมอมตัวเอง	 หรือต้องไปท่ีชอบๆ	 เมื่อสร้างช่องทางใช้จ่ายเงิน 
จนเกิดเป็นความเคยชินแล้ว	 ก็จะก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองเงินตามมา	 เพราะในแต่ละวันเมื่อถึงเวลา 
ก็จะท�าเรื่องที่เสียเงินเหมือนเดิม	หากติดแล้วจะเลิกยากมาก
อย่าคบคนมีปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงิน
	 การคบคนมีปัญหา	ก็จะท�าให้ชีวิตของเรามีปัญหาไปด้วยเช่นกัน	แค่การรับรู้ปัญหาของคนอื่น 
ก็ท�าให้ทุกข์พอแล้ว	 แต่บางทียังต้องเข้าไปพัวพันกับปัญหา	 โดยเฉพาะหากเป็นเร่ืองการเงิน 
ปัญหาหน้ีสิน	 คบคนประเภทน้ีจะมีปัญหาเร่ืองการหยิบยืมเงิน	 กลายเป็นภาระต้องเล้ียงดูปูเส่ือ 
ไปไหนไม่เคยช่วยออก	มีแต่เสียกับเสีย
อย่าคิดว่าเงินไม่มีวันหมด
	 หลายคนมองว่าตัวเองมีเงินมากพอ	 งานการดี	 มีอนาคต	 ไม่มีปัญหา	 มีลูกหลาน	 เพ่ือนฝูง	 
หรือการลงทุนด้านต่างๆ	รองรับ	ใช้เงนิได้สบายๆ	อยูแ่ล้ว	แต่โลกน้ีมคีวามไม่แน่นอน	อะไรกเ็กดิขึน้ได้ 
ประมาทไม่ได้	 เพราะคนเยอะข้ึนกว่าเดิม	 การแข่งขันกันท�ามาหากินรุนแรงและเข้มข้นกว่าเดิม 
แนวทางท�าเงินที่ท�าอยู่	อาจจะไม่สามารถท�าได้อีกต่อไป	โดนคลื่นลูกใหม่แย่งอาชีพ	ห้ามประมาท 
ทุกวันนี้คนฉลาดกว่าแต่ก่อน	เพราะการแข่งขันสูง
อย่าเข้าใกล้การพนัน
	 หากเข้าไปเกีย่วข้องกบัการพนัน	เงนิมเีท่าไหร่กไ็ม่เหลือ	โดยเฉพาะช่วงผีพนันเข้าสิง	เป็นช่วงท่ี 
เล่นแล้วเสีย	 มีอะไรก็จะขายเพ่ือหาเงินไปเล่นหวังถอนทุนคืน	 ซึ่งบางคนก็หมดตัวในช่วงน้ีน่ันเอง 
ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ	แม้จะหมดตัว	จนเข็ดหลาบ	แต่ไม่นาน	เมื่อเริ่มเก็บเงินได้	ก็จะท�าเหมือนเดิม 
วนเป็นวงอยูแ่บบน้ัน	หากเพ่ิงแค่เร่ิมต้น	กจ็งรีบหยดุ	อย่าให้กลายเป็นนิสัย	และสันดาน		เพราะจะแก้ 
ยากมาก	จากที่เจอมาหลายคน	เมื่อเป็นสันดานแล้ว	ไมสามารถแก้ไขได้เลย	ทุกอย่างเป็นการพนัน 
ไปท้ังหมด	ฝนตกหรือไม่ตก	เอาเคร่ืองคิดเลขมากดตัวเลข	พนันสงูต�า่	ฯลฯ	เหน็อะไรกเ็ป็นการพนัน 
ได้ทั้งหมด
อย่าซื้อสินค้าคุณภาพต�่า สินค้าฟุ่มเฟือย
	 สินค้าคุณภาพต�า่		สินค้าฟุ่มเฟือย		จะท�าให้เสียเงินอยู่บ่อยๆ	เส้ือผ้า		กางเกง		รองเท้าดีๆ		อาจมีราคาสงู 
แต่ใช้กนันานๆ	เป็นสิบปี		จะคุ้มค่ามากกว่าการซือ้เส้ือผ้าคุณภาพต�า่		ไม่นานก็ขาด	ต้องซ้ือใหม่		อย่างเช่น 
รองเท้าราคาถูก	ใส่หน้าฝน	โดนน�้าก็เรียบร้อย	ไม่กี่เดือนก็ต้องทิ้ง

“ ท่านใดท่ีมปัีญหา กข็อเป็นก�าลงัใจให้มีจติใจเข้มแขง็สามารถควบคมุวนัิยการเงนิของตวัเองได้ ”
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พิธีมอบทุนการศึกษาประจ�าปี 2558
โดยมี ร.ต.ท. อาทิตย์  บุญญะโสภัต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ 

มอบทุนการศึกษา แก่บุตร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ
และบุตรสมาชิก สอ.มท.

วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 19 ฉบับท่ี 4  ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 15



16 วารสารสหกรณ์มหาดไทย ปีที่ 19 ฉบับท่ี 4  ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

วารสารสหกรณ์มหาดไทย วารสารสำาหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด

ประธาน  นายวิบูลย์  สงวนพงศ์
รองประธาน  นายจรินทร์  จักกะพาก
   นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
กองบรรณาธิการ 
 นายวันชัย   คงเกษม  นายนที   มนตริวัต
 นายวุฒิพงศ์  ธนพาณิชย์วัฒนา  นายทองสิน  สัตยาพันธุ์
 นายอภิชิต   สีดา   นายสยาม   เวโรจน์บรรจง
 นายถวิล   เพ็ชรฤทธิ์  นายกฤษฎิ์   สาริกา

วัตถุประสงค์  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รวมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์มหาดไทย
เจ้าของ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
 กระทรวงมหาดไทย อาคารด�ารงราชานุภาพ ชั้น 4
 ถนนอัษฏางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร. 0-2622-1451-4 แฟ็กซ์. 0-2225-7511
 สื่อสาร สป. 50650-3

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
คุณสมบัติ สิทธิได้รับประเภท

120

120


