จดหมายข่าว
ฉบับที่ 135 (ปีที่ 21) เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

พระมหาอุโบสถพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ (วัดผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์)
พระกกุสันโธพุทธเจ้า, พระโกนาคมโนพุทธเจ้า, พระกัสโปพุทธเจ้า
พระศากยมุนีโคตโมพุทธเจ้าและพระอาริยเมตรัยโยพุทธเจ้า
ฐานความยาว 63 เมตร กว้าง 45 เมตร สูง 36 เมตร

l

เรื่องในเล่ม

สมเด็จพระสังฆราช l จากใจ.....บก. l ข่าวชมรม
l แม้จะสูงวัย แต่ก็อย่าหยุดขับรถ l โลกอนาคต
l สิทธิขอตายอย่างสงบตามธรรมชาติ l Stroke
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สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงเป็นพุทธศาสนิกและอัครศาสนูปถัมภก ทรงสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
พระนามสมเด็จพระสังฆราช ที่จารึกในพระสุพรรณบัฏคือ

สมเด็จพระสังฆราช นามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.
2470 ณ ตำ�บลบางป่า อำ�เภอเมืองราชบุรี โยมบิดาชื่อ นายนับ ประสัตถพงศ์ โยมมารดาชื่อ นางตาล
ประสัตถพงศ์ ครอบครัวมีอาชีพค้าขาย
บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. 2480 ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี ต่อมาได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ณ
พัทสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำ�นักเรียนวัดราชบพิธฯ จนได้
เปรียญธรรม 6 ประโยค ต่อมาเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นนักศึกษารุ่นที่ 5
จบศาสนศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2500 และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras Hindu University) ประเทศ
อินเดีย จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมื่อปี พ.ศ. 2512 ใน
ปี พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายปริญญาศาสน
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ธรรมนิเทศ ปัจจุบัน พ.ศ. 2560 เจ้าประคุณ
สมเด็จ ฯ มีอายุ 89 ปี พรรษา 68
เกล้ากระหม่อมขอประทานพระวโรกาสกราบสักการะฝ่าพระบาท
ให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
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จากใจ...

บก.

ปันความรัก ความรู้ แก่กันให้มากขึ้นและพยายามหลีก
เลี่ยงเรื่องความเชื่อ เกี่ยวกับศาสนา สำ�นักโน้นสำ�นัก
นี้ การเมืองพรรคโน้นพรรคนี้ เพราะทั้งสองเรื่องนี้เป็น
บ่อเกิดของความขัดแย้งได้ง่าย
จดหมายข่าวฉบับนี้ถือเป็นมงคลยิ่ง
สำ�หรับ
พุทธศาสนิกชนชาวไทย คือ การสถาปนาสมเด็จพระ
สังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์.....ฉบับนี้
ข่าวชมรมค่อนข้างยาว โดยเฉพาะอยากให้อ่านราย
ชื่อ ผู้มีสิทธิรับไม้เท้าทอง (ไม้เท้ารุ่นใหม่ มีไฟ) และ
ผู้มีสิทธิรับเกียรติบัตรในปี 2560 ........ข่าวการทำ�บุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่วัดไร่ขิง นครปฐม แด่
พระนวกะ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดบรรพชาอุปสมบท
89 รูป....... ข่าวกิจกรรมร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ปีที่ 101 และการ Kick off โครงการสหกรณ์สีขาว
Back to the members ..... เรื่องราวที่ทำ�ให้บรรดา
สว. ทั้งหลายที่เริ่มถอดใจหรือ ถูกลูกเมียยึดกุญแจ
รถ ได้เฮ !!! อ่านบทความ …แม้สูงวัย แต่อย่าหยุด
ขับรถ ของ น.พ.สันต์ ใจยอดศิลป์.....ขอบคุณคุณ
สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ที่ส่งบทความ สิทธิขอตายตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว มาแบ่งปันความรู้และ
ที่อยากให้สมาชิกได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าในโลก อ่าน
โลกอนาคต... ที่มีผู้ส่งมาทางไลน์ อ่านแล้วจะทึ่ง ขอ
ขอบคุณเจ้าของ Line ทุกท่านที่แบ่งปันความรู้และ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์....อย่าลืมอ่าน
ปกหลังฉบับ
นี้ เรื่องของ Stroke ถ้ามีอาการอย่างนี้รีบจับส่งโรง
พยาบาลทันที

จดหมายข่าวฉบับ 135 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
2560 ที่จริงฉบับนี้ควรจะออกก่อนฉบับที่แล้ว (ฉ. 136)
แต่ตอ้ งยอมให้ฉบับพิเศษเพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์
แห่งชาติปีที่ 101 ออกก่อน ซึ่งก็ได้ส่งให้สมาชิกแล้ว
และส่วนหนึ่งได้แจกจ่ายให้ผู้แทนสหกรณ์ที่มาร่วมใน
พิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ พระบิดาแห่ง
การสหกรณ์ไทย ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 กว่า 200 เล่ม เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านการสหกรณ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์
งานชมรมของเราด้วย ซึ่งได้ทำ�เช่นนี้ทุกปีมาแล้ว
ณ วันนี้จดหมายข่าวของเรามีอายุถึง 21 ปี ถ้า
เป็นคนก็บรรลุนิติภาวะแล้ว พวกเราที่เป็นฝ่ายจัดทำ�
ก็พยา ยามทำ�เต็มความสามารถ พยายามใฝ่หาข้อมูล
เรื่องราวต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้านที่เป็นประโยชน์แก่
เพื่อนสมาชิก เราได้ตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งต่าง ๆ ที่
เรามอบให้ เ พื่ อ นจะต้ อ งเป็ น ความรู้ ที่ มี คุ ณ ค่ า เสมอ
จากผลของการทำ�โพลสำ�รวจความเห็นของสมาชิก
เป็นครั้งที่ 5 ก็ได้รับการยืนยันมาจากสมาชิกว่า มีความ
พอใจโดยให้คะแนนถึง 90 จากร้อย มีไม่น้อยที่อยาก
ให้ออกทุกเดือน มีเพียงรายเดียวที่ให้คะแนนความ
พอใจเพียง 20 คะแนน จาก 100 โดยไม่ได้ชี้แจงใด ๆ
(อยากได้เหตุผลจังเลย ไม่ต้องลงชื่อจริงก็ได้ครับ) เรา
“ถึงยามแก่ เป็นทุกโรค โศกสลด
ถือว่า “ผู้ชี้ โทษ คือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์” อนึ่ง วัตถุประสงค์
ฮอร์ โมนหมด หนังเหี่ยว เอี้ยวปวดหลัง
ของจดหมายข่าว ก็เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างสมาชิก
ไขมันความดันเบาหวานมาประดัง
กับชมรม และระหว่างสมาชิกกับสมาชิก ปัจจุบันโลก
แถมยัง เป็นโรคฮิต ติดเล่นไลน์”
ของโซเชี่ยลมีเดีย มีความก้าวหน้ามาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง Line ในชมรมได้ตั้งกลุ่มกันหลายกลุ่ม มีกลุ่ม
สวัสดีปีไหม่ 2560 ย้อนหลัง ขอให้อยู่ดีมีสุข
กรรมการ ชอส. กสส. กลุ่มสมาชิกชมรม ชอส. กลุ่ม
แข็งแรงกันทุกคนนะครับ
วารสาร ชอส. กลุ่มเฉพาะข่าวชมรม ขรก. อว. อยาก
ให้สมาชิกใช้ประโยชน์จากกลุ่ม Line เหล่านี้ ได้แบ่ง
บก.
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ข่าวชมรม
ชมรมรับสมาชิกใหม่ ขอต้อนรับ คุณวิสุณีย์

ชูเกียรติไพบูลย์ จาก จ.แพร่ เป็นสมาชิกใหม่ เลข
ทะเบียน 839
มีสมาชิกชมรมเสียชีวิต 3 รายคือ
1. นายเจริญ ประกายแก้ว กทม.
2. นายสนิท จริยะยรรยง จังหวัดเชียงใหม่
3. คุณสำ�ราญ พันทวี
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชมรมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้
เสียชีวิต ขอให้ทั้งสามท่านได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
เทอญ
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 11 มกราคม 2560
จำ�นวน 662 คน
สมาชิกย้ายที่อยู่ คุณอนุชา ฟักสุวรรณ ที่อยู่
ใหม่ 152/4 หมู่ บ้านเพชรคันลำ� หมู่ 6 ต.ห้วยจรเข้
อ.เมืองนครปฐม 73000
ชมรมส่งบัตรอวยพรวันเกิดสมาชิก ที่มีวัน
คล้ายวันเกิด ในเดือนธันวาคม 54 คน และมกราคม
58 คน ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านและขอ
ให้สุขี ๆๆ HBD. นะครับ (สมาชิกชมรมที่มีอายุสูงสุด
ขณะนี้ คือ นายฤทธี ชลายนนาวิน กทม. รองลงมา
ได้แก่ นายมาลัย ริตจันทร์ อายุ 98 ปี สุพรรณบุรี)
สมาชิกบริจาคเงินให้ชมรม ในเดือนมกราคม
– กุมภาพันธ์ ดังนี้
รายละ 2,000 บาท
คุณสมพงษ์ ดำ�รงนวรัตนกุล คุณยินดี นับแสง
รายละ 1,000 บาท
คุณสุวัฒน์ หาญกำ�ธร
คุณพัชรี สิทธิธัญกิจ
คุณอำ�ไพวรรณ โพธามิกเกษม คุณทวี สุขประเสริฐ
คุณวิมลรัตน์ มงคลรังสฤษฎ์ คุณวัลลภ สุขมี
คุณอรวรรณ สระสรง
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รายละ 500 บาท
คุณกินนรี หิรัญวัฒน์
คุณวินัย กสิรักษ์
คุณสมนึก ผลประสิทธิ
คุณอัมพร ชุณหปราณ
คุณสุดา เชาวลิต
คุณเรณู นิยมพฤกษ์
คุณยุพดี ปริญโญกุล
รายละ 400 บาท
คุณจรัส คงคาน้อย
รายละ 300 บาท
คุณอรสา สุกุมลนันท์
คุณลัดดา ณ นครพนม
ชมรมขอบคุณสมาชิกผู้บริจาคทุกท่าน ขอคุณ
พระศรีรัตนตรัย
โปรดอำ�นวยพรให้ท่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มี
สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังประสงค์ทุก
ประการ

ชมรมประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิรับไม้เท้าทอง
และสมาชิกผู้มีสิทธิรับเกียรติบัตร ในปี 2560 ดังนี้

สมาชิกอายุ 75 ปี รวม 27 คน คือ

1. คุณสุนันท์ เพ็ชรแก้ว 2. คุณชลอรัตน์ เสนีย์วงศ์ ฯ
3. คุณสุคนธ์ เจริญศักดิ์โยธิน 4. คุณธีระ เตียเมธากูร
5. คุณกู้เกียรติ บัวงาม 6. คุณสุทัศน์ สุขประเสริฐ
7. คุณนันทา บูรณะโสภณ 8. คุณกำ�ธร วรเลิศ
9. คุณณรงค์ ศรีจันทร์กลัด 10. คุณนคร ศรีนะพงศ์
11. คุณสมนึก ศรประสิทธ 12. คุณวิมล สุขสมใจ
13. คุณมงคล กวงคำ� 14. คุณไพลิน ศุภกิจวิเลขการ
15. คุณสุวัฒน์ หาญกำ�ธร 16. คุณพนมกร กาลันสีมา
17. คุณนันทา ใจประสาท 18. คุณสมสุข แปลกสกุล
19. คุณวิชัย ลือชาปราการ 20. ส.ท. ผดุง บุญญจักร
21. คุณแสงจันทร์ นงค์ชะนา 22. คุณเกตุ ราชคมน์
23. คุณชาคริต บุญสอาด 24. คุณสุนทร ภุมราดี
25. คุณธีระศักดิ์ ปอศรี 26. คุณธนิต จงมีสุข
27. คุณวีณา ศรีทานันท์
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สมาชิกอายุ 80 ปี มีสิทธิได้รับเกียรติบัตร 17

คนดังนี้
1. คุณวิเชียร ทองสิมา 2. คุณวิบูลย์ ชิตบัณฑิตย์
3. คุณสำ�ราญ พันทวี 4. คุณสอางศรี นวลบุญเรือง
5. คุณสุนทร ศรีอุดม 6. คุณผ่องศรี ศิริพานิช
7. คุณพิชัย พันธุ์ชื่น 8. คุณพนอ คเชนทรัสย์
9. คุณดำ�รงค์ ปั้นประณต
10. คุณระมัด เสริมทองหลาง
11. คุณสิทธิพร กองลำ�เจียก 12. คุณศุลี ทิพย์สุวรรณ
13. คุณภาณุ กาฬวงศ์ 14. คุณสมจิตต์ ทองดัง
15. คุณสุรินทร์ ณ นคร 16. คุณลัดดา ณ นครพนม
17. คุณสอาด แก้วเกษ
ชมรมจะมีพิธีมอบไม้เท้าและเกียรติบัตร ในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559 ในปลายเดือน
เมษายน 2560 อนึ่ง สำ�หรับผู้มีสิทธิรับเกียรติบัตร
นั้น ชมรมได้ทำ�หนังสือลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ถึงทั้ง 17 ท่านเพื่อให้กรอกข้อมูลประวัติ ตามแบบ
พร้อมรูปถ่ายของท่าน แล้วโปรดส่งคืนภายในวันที่
25 มีนาคม 2560 ด้วย

กิจกรรมชมรม
ชมรมไปสวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ประธานวรรณี รัตน
วราหะ ได้นำ�คณะกรรมการชมรมไปมอบกระเช้าของ
ขวัญอวยพรปีใหม่ 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ชั้น 6 อาคารกรมส่ง
เสริมสหกรณ์

(กองเชียร์)

.

อธิบดีได้มอบ “ข้าวสารสหกรณ์ ช่วยชาวนา” แก่
ผู้ไปอวยพรทุกคน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท
ข้าราชการจำ�นวน 89 คน เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ที่วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 16 – 26
มกราคม 2560
ชมรมข้าราชาการอาวุโส ได้ไปร่วมถวายภัตตาหาร
และร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระ
นวกะ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ในการนี้ กลุ่มสมาชิก
ชมรมจังหวัดนครปฐม มี คุณรัชนีวรรณ ประทุมทอง
คุณทนงศักดิ์ ขันเทศไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

.

(สวัสดีปีใหม่ ขอให้แข็งแรง)

. .
(ถวายภัตตาหาร)
(พระกำ�พล พระคำ�รณ พระเสน่ห์)
(พระสงฆ์อนุโมทนาในการถวายสังฆทาน)
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(ถวายภัตตาหาร) (พระกำ�พล พระคำ�รณ พระเสน่ห์)
(โยมคอยถวายสังฆทาน)

(บิณฑบาตโปรดโยม)

(ลานพระพุทธรูปสถานที่ถวายสังฆทาน)

ในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครั้งนี้ มีข้าว
สารจากขบวนการสหกรณ์ 3,000 ก.ก. และอาหารอื่นๆ
รวมทั้งยาสามัญประจำ�บ้านอีกจำ�นวนมาก หลังจาก
พวกน้อง ๆ ข้าราชการของกรมหลายสิบคนที่ไปร่วม
งาน ช่วยกันแยกประเภทสิ่งของแล้ว สิ่งของทั้งหมด
ได้นำ�ไปบริจาคให้พี่น้องในจังหวัดทางภาคใต้ ที่ประสบ
อุทกภัย ทราบว่าวัดไร่ขิงไม่ได้เอาไว้เลย
การถวายสังฆทานนั้น ท่านว่าได้บุญเยอะนะ ดูแข็งแรง ขี่จักรยานได้ วิ่งจ๊อกกิ้งได้ ไม่น่าเป็นห่วง
ครับขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ มากน้อย เพราะใจสู้
- อีกรายหนึง่ อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตามกำ�ลังศรัทธาเทอญ
(ประทิน ศุภนคร) ป่วยเกี่ยวกับเส้นโลหิตในสมอง
กรรมการชมรมไปเยี่ยมสมาชิก
กำ�ลังทำ�กายภาพ บำ�บัดอยู่ที่บ้านในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
ที่เจ็บป่วยด้วยห่วงใย
ผู้ไปเยี่ยมครั้งหลังสุดบอกว่าอาการค่อยดีขึ้น ไม่น่า
- อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (คิด เฉลิม เป็นห่วง พูดจาได้ปกติ แต่มีปัญหาเรื่องเดินต้องมีคน
วรรณ์) ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับลำ�ไส้ ช่วงนี้พักฟื้นอยู่ที่ คอยประคอง อีกไม่นานก็คงหาย “พวกเราเป็นห่วง
บ้าน หมู่บ้านซื่อตรง ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นไย ขอพระรัตนตรัยคุ้มครอง”
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กิจกรรมของกลุ่มนนทบุรี ใน Valentine day
กลุ่มนนทบุรี ยังคงมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน
สม่ำ�เสมอ ทุกสามเดือน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
คุณชาคริต บุญสอาด ประธานกลุ่ม ชอส. นนทบุรี นัด
หมายพบปะสังสรรค์สมาชิกที่ภัตตาคารริมน้ำ� ตลาด
นนทบุรี และถือโอกาสวันแห่งความรัก ได้มอบของที่
ระลึกให้ที่ปรึกษากลุ่ม มี ท่านเชิญ บำ�รุงวงศ์ ท่าน
เสงี่ยม มาหมื่นไวย และท่านประกอบ ภู่กำ�ชัย เพื่อ เทเวศร์ ในช่วงเช้า 07.00 น. อธิบดีและรองอธิบดี กรม
แบ่งปันความรัก ด้วยมิตรภาพที่งดงามและยั่งยืน
ส่งเสริมสหกรณ์และข้าราชการ วางพานพุ่มสักการะ
พระอนุสาวรีย์ฯ ที่บริเวณหน้ากรม หลังจากนั้น ขบวน
ผู้บริหารกรมเดินทางไปวางพานพุ่มสักการะพระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ที่อาคาร
ฝึกอบรม สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ ถนนพิชยั และร่วมกิจกรรมทีส่ นั นิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งที่นั่นมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี และ
พระประยุรญาติ เสด็จมาร่วม
อยากทราบกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกอื่น ๆ บ้าง
เช่น นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา ราชบุรี
เพชรบุรี ฯลฯ อย่าปล่อยให้กลุ่มนนท์บุรี แย่งซีน
ไปหมดนะจะบอกให้

พิธีวางพานพุ่ม ที่สันนิบาตฯ ปีนี้มีผู้แทนจาก
ขบวนการสหกรณ์ โดยชุมนุมสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ
สหกรณ์และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิธีค่อน

วันสหกรณ์แห่งชาติ ปีที่ 101
วันเริ่มศตวรรษใหม่ของการสหกรณ์ไทย ปีนี้ทั้ง
ราชการสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรม
เพือ่ น้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคณ
ุ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ข้างมาก ชมรมของเราก็ไปร่วมกิจกรรม โดยมีประธาน
ชมรมและกรรมการชมรม ไปร่วมพิธวี างพานพุม่ สักการะ
เช่นทุกปีที่ผ่านมา
แถมด้วย ผู้จัดการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
จำ�กัด เชิญอธิบดีเชิญ บำ�รุงวงศ์ และประธานชมรม
ข้าราชการอาวุโส วางพานพุ่มสักการะพระรูปกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์รุ่นที่สร้าง ในครั้งเปิดสำ�นักงานสหกรณ์
วัดจันทร์ จำ�กัด จังหวัดพิษณุโลก พระรูปในพระอิรยิ าบท
ประทั บ ยื น องค์ นี้ ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู่ ใ นห้ อ งทำ � งานของผู้
จัดการสหกรณ์ ฯ

กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัด
ขึ้นในวันสหกรณ์แห่งชาติครั้งนี้ คือการถวายภัตตาหาร
เพลแด่พระสงฆ์ จำ�นวน 9 รูป ในเวลา 10.30 น. ที่อาคาร
พิทยาลงกรณ์สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ โดย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธาน

เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวรัชกาลที่ 9 และบรรพชนผู้ทำ�คุณประโยชน์แก่
ขบวนการสหกรณ์ไทย มีกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระ
ประกาศสหกรณ์ พระพิจารณ์พาณิชย์ เป็นต้น ตลอด
จนผู้มีพระคุณในการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้
ล่วงลับ

ของฝาก จาก ดร.วิชัย เกียรติสามิภักดิ์

จากที่หมอบอกว่า ง่ายมาก ขอเพียงทุก ๆ วันในตอน
เช้าตรู่ หลังล้างหน้าเสร็จ บริหารลิ้นหน้ากระจก ดังนี้

*******************

แลบลิ้นออก แล้วหดกลับ 10 ครั้ง
แลบลิ้นออก แล้วตวัดไปทางริมฝีปาก ซ้าย – ขวา

ฉันเข้าสู่วัยชราตอนปลายแล้ว (70 – 90 ปี) ถึง
วัยนี้ตามธรรมชาติจะมีความเจ็บป่วยต่าง ๆ ฉันกังวล
ใจมากที่สุดก็คือ การเป็นคนชราที่หลงลืม (อัลไซเมอร์)
เพราะไม่เพียงไม่สามารถช่วยตนเองได้เท่านั้น แต่ยัง
เป็นภาระให้คนอื่นในครอบครัวอีกด้วย
วันหนึ่งลูกชายกลับมาจากข้างนอก เล่าให้ฟังว่า
เพื่อนที่เป็นหมอบอกเขาเรื่อง การบริหารลิ้น
หมอบอกว่า การบริหารลิ้นไม่เพียงแต่ป้องกัน ผู้สูง
อายุเป็นอัลไซเมอร์เท่านั้น แต่ยังรักษาโรคอ้วน ความ
ดันสูง หลอดเลือดสมอง หอบหืด ตาฝ้าฟาง หูอื้อ คอ
อักเสบ ไหล่ติด นอนไม่หลับ ฯลฯ ได้อีกด้วย ลูกเล่า

สิ่งที่สำ�คัญคือ ต้องทำ�ทุกวัน และนี่ฉันก็ทำ�ได้ไม่
ขาดสักวัน ทั้งปรับปรุงวิธีบริหารลิ้น ยืนหยัดทำ�ไม่ขาด
อยู่ปีเศษ ผลที่ ได้รับคือ ไม่เพียงสมองโล่ง แต่อาการ
ที่เคยเป็น เช่นตาฝ้าฟาง มึนหัว กระเพาะไม่มีกำ�ลัง
น้ำ�มูกไหล เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน
ว่า เส้นประสาทลิ้นเชื่อมต่อสัมพันธ์กับสมอง และ
สัญญาณแรกที่บงชี้ว่า เข้าสู่สภาวะชราภาพ คือ ลิ้น
แข็ง
ดังนั้นการบริหารลิ้นบ่อย ๆ เป็นการกระตุ้นการ
ทำ�งานของสมองทางอ้อม ป้องกันสมองฝ่อได้...

ยิ่งอ่านยิ่งดี รู้ไว้มีประโยชน์
วันนี้คุณแลบลิ้นหรือยัง
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เปิดตัวโครงการสหกรณ์สีขาว
Back to the members

ช่วงบ่าย 13.00 น. มีพิธีเปิดโครงการสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และกิจกรรมรณรงค์ ให้สหกรณ์
ตระหนักถึงความสำ�คัญต่อการส่งเสริมชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีของสมาชิก Back to the members ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
ในพิธีเปิด โครงการได้เน้นย้ำ�ให้เห็นประโยชน์ของธร
รมาภิบาล ขณะนี้มีสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ สมัครเข้า
ร่วมโครงการ 119 สหกรณ์ และมีแผนขยายเข้าไปใน
สหกรณ์ที่เหลือต่อไป หลักธรรมาภิบาลที่กำ�หนดโดย
สำ�นักงาน กพ. ปัจจุบันมี 9 หลัก (เดิมมี 6 หลัก) ได้แก่
หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักตอบสนอง
สมาชิก หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักความรับ
ผิดชอบ หลักการมี
ส่วนร่วม หลักการกระจายอำ�นาจ หลักนิติธรรม
หลักความเสมอภาค และ สหกรณ์จะต้อง Back to
the members ประธานได้มอบ แผ่นป้ายที่เขียนหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลักที่แตรียมไว้ เป็นสัญลักษณ์
ทำ�นองให้สหกรณ์รับไปปฏิบัติ
ภายหลังที่ประธานกล่าวเปิดตัวโครงการ ได้มอบ
รางวัลแก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแก่ผู้แทนสหกรณ์
แล้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

สรุปว่า วันสหกรณ์แห่งชาติในปี 101 นี้ ได้
ร่ ว มทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ รำ � ลึ ก ถึ ง พระคุ ณ พระบิ ด าแห่ ง
การสหกรณ์ไทย ครบถ้วน ทั้งการวางพานพุ่มพระ
อนุสาวรีย์ทั้ง 3 องค์ ได้ทำ�บุญอุทิศส่วนกุศล ให้บรรพ
ชนสหกรณ์ผู้ล่วงลับ ได้รับรู้การเปิดตัวสหกรณ์สีขาว
ธรรมาภิบาล และ Back to the members ล้วนเป็น
เรื่องที่ดี แต่อย่างไรก็ตามมีข้อคิดว่า
“ถ้าเป็นสหกรณ์แท้แล้ว ก็ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง
ธรรมาภิบาลเลย และ ใน สหกรณ์มีธรรมาภิบาลมา
ก่อนด้วยซ้ำ�ไป”
**********
กรมบัญชีกลางกำ�หนดปฏิทิน
การโอนเงินบำ�นาญ ปีงบประมาณ 2559
เดือน
กำ�หนดการโอนเข้าบัญชี
ต.ค. 59 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม
2559
พ.ย. 59 วันพุธที่
23 พฤศจิกายน 2559
ธ.ค. 59 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
ม.ค. 60 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
ก.พ. 60 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
มี.ค. 60 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม
2560
เม.ย. 60 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน
2560
พ.ค. 60 วันพุธที่
24 พฤษภาค 2560
มิ.ย. 60 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ก.ค. 60 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
ส.ค. 60 วันพฤหัสที่ 24 สิงหาคม 2560
ก.ย. 60 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
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แม้จะสูงวัย แต่ก็อย่าหยุดขับรถ
04 มีนาคม 2559
กลับมาเมืองไทยแล้วครับ ขอเริ่มด้วยการตอบจดหมายฉบับเบาๆก่อนนะ
เรียนคุณหมอสันต์ที่เคารพ
ขอรายงานว่านับตั้งแต่คุณพ่อกลับมาจากพบคุณหมอท่านสบายดี แต่มีปัญหาว่าท่านต้องคว้ากุญแจ
ขับรถออกจากบ้านทุกวัน ทั้ง ๆ ที่ท่านเลิกขับไปนานแล้วเพราะตาไม่ดีและสมองช้า พวกลูกห้ามไม่ให้ขับก็
ไม่ฟัง อ้างว่าหมอสันต์บอกให้ขับรถ คุณหมอคะ คุณพ่อ 68 แล้วนะ ความจำ�ของท่านก็มา ๆ ขาด ๆ ดุลพินิจ
และการตัดสินใจของท่านก็ไม่ค่อยดี ลูก ๆอยากให้ท่านเลิกขับรถคุณหมอช่วยพูดกับท่านได้ไหมคะ
กราบขอบพระคุณ

ตอบครับ
เป็นความจริงที่ว่าหมอสันต์เชียร์ ให้ผู้สูงอายุทุกคนที่เคยขับรถ ให้ขับรถต่อไป ที่กลัวโน่นกลัวนี่จนไม่กล้า
ขับหรือเลิกไปแล้ว หมอสันต์ก็ลุ้นให้กลับมาขับรถใหม่ ทั้งหมดนี้เป็นคำ�แนะนำ�ตามหลักฐานวิทยาศาสตร์นะครับ
ไม่ได้แนะนำ�ซี้ซั้ว กล่าวคือ
ในแง่ของสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่ไม่ยอมลิกขับรถจะมีสุขภาพดีกว่าผู้ที่เลิกขับรถ หลัก
ฐานทำ�นองนี้ มีการตีพิมพ์กันเป็นระยะๆเรื่อยมา แม้เมื่อเดือนมค.ปีนี้เองก็ได้มีผู้ทบทวนงานวิจัยถึงสุขภาพของ
คนสูงอายุกับการขับรถรวม 16 งานวิจัยและตีพิมพ์ผลไว้ ในวารสารสมาคมชราวิทยาอเมริกา (AGS) ซึ่งสรุปได้
ว่าการหยุดขับรถทำ�ให้ผู้สูงอายุซึมเศร้าเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวและสุขภาพกายถดถอยมากกว่าเมื่อเทียบกับคนเพศ
และวัยเดียวกันที่มีสุขภาพดีเท่ากัน.แต่ยังไม่ยอมเลิกขับรถ อีกงานวิจัยหนึ่งพบว่าคนที่เลิกขับรถมีโอกาสตายใน
3-5 ปีหลังจากเลิกขับมากกว่าคนเพศและวัยเดียวกันสุขภาพเท่ากันที่ไม่ยอมเลิกขับ
การเลิกขับรถเนี่ยมันเป็นวงจรสาละวันเตี้ยลงนะครับ คือผู้สูงอายุพอรู้สึกว่าตาตัวเองชักไม่ค่อยดี เชื่อง
ช้า ความจำ�เสื่อม ก็มักจะคิดว่าอย่ากระนั้นเลย เลิกขับรถดีกว่า แต่ผลก็คือพอเลิกขับรถ สมองยิ่งช้าลง ยิ่งเสื่อม
มาก แถมได้ โรคซึมเศร้าเพิ่มมาอีกโรคหนึ่ง ที่เป็นเช่นนี้เพราะการเลิกขับรถเป็นการแยกตัวออกจากสังคมนอก
บ้าน มาเจ่าอยู่แต่กับหน้าจอโทรทัศน์หรือหน้าจอไอแพด ดังนั้นก่อนจะเลิกขับรถต้องชั่งน้ำ�หนักให้ดี การขับรถ
มันมีมนต์ขลังของมันเองเหมือนกันนะ มันเป็นการบริหารจัดการ เป็นขั้นตอนปฏิบัติการ เป็นการควบคุมบังคับ
บัญชาซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกตัวตนแก่ผู้ขับว่าเออ ข้านี้ก็แน่เหมือนกันนะโว้ย การยอมรับว่าตัวเองขับรถไม่ได้
แล้วมันเป็นการสูญเสียตัวตนหรือกำ�พืด (identity) ของผู้สูงอายุไปมากพอควร
คุณอาจจะแย้งว่า “แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ คุณหมอสันต์ การจะให้คนสูงอายุขับรถเพื่อสุขภาพของตัวเอง
แล้วให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนคนอื่นรับความเสี่ยงกับความเชื่องช้าฝ้าฟางของผู้สูงอายุมันจะยุติธรรมไหมคะ”
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น้าน ว่าเข้าไปน่าน..น ไปเอาที่ไหนมาพูดว่าคนแก่ อุ๊บ ขอโทษ ผู้สูงอายุ ขับรถแล้วจะไปชนชาวบ้านเขา
เละเทะ สถิติที่ดีที่สุดคือขององค์การความปลอดภัยยวดยานทางหลวงแห่งชาติอเมริกัน (NHTSA) และสถาบัน
ความปลอดภัยทางหลวง (IHS) รายงานปีแล้วปีเล่าก็ยังให้ผลเหมือนเดิม คือช่วงอายุของคนขับที่เกิดอุบัติเหตุ
ทั้งแก่ตนแก่ท่านน้อยที่สุดคือช่วงอายุ 64-69 ปีนะครับ ขณะที่ช่วงอายุที่อันตรายที่สุดคือ 15-20 ปี สถิติในยุโรป
และเอเชียก็เหมือนกัน คือยิ่งอายุน้อย ยิ่งอันตราย คือกลุ่มคนอายุ 15-20 ปีนี้ในอเมริกามี 8.5% แต่อุบัติเหตุถึง
ตายเป็นฝีมือของคนวัยนี้ตั้ง 12% ขณะที่ผู้สูงอายุ 65 – 69 มีจำ�นวน 3.7% แต่อุบัติเหตุถึงตายบนทางหลวงเป็น
ฝีมือคนกลุ่มนี้เพียง 3.2% ความจริงเรื่องที่ว่าคนอายุน้อยอันตรายกว่านี้บริษัทรถเช่าเขารู้มานานแล้ว วิธีที่จะทำ�
ธุรกิจของเขาโดยไม่เจ๊งก็คือบังคับให้ลูกค้ายอมรับโดยติ๊กในใบสมัครก่อนว่าอายุเกิน 25 ปีแล้ว ถ้ายังไม่เกินเขา
ก็จะโยกโย้อ้างว่ารถหมดบ้าง รถสะเป็คที่คุณอยากได้ไม่มีบ้าง เพราะการให้คนอายุน้อยเช่ารถดีๆของเขามันมี
โอกาสเสียมากกว่าได้ ถ้าเขายอมให้เช่าก็เป็นการยอมแบบขึ้นเบี้ยประกันไปให้สูงล่วงหน้าไว้รอก่อนแล้ว

(นายจรูญ นายอำ�เภอวัดโบสถ์คนแรก
อายุ 100 ปี ยังขับรถอยู่
– ขอบคุณภาพจาก S! News)

ดังนั้น ปล่อยคุณพ่อเขาไปเถอะ สิ่งที่คุณลูกๆจะช่วยได้ก็คือ ถ้าเห็นว่าท่านจะห้าวเกินไปก็แค่คอยดึง ๆ
ไม่ให้ไปขับในภาวะวิสัยที่เสี่ยง ๆ เช่นไม่ขับกลางคืนกรณีที่ตาไม่ดีแล้ว หรือไม่ขับในถนนที่ยวดยานมากคับขัน
ฉวัดเฉวียน เป็นต้น ถ้ามีข้อจำ�กัดจากสภาพร่างกายเช่นคอเคล็ดคอแข็ง ก็ควรจะถือเป็นโอกาสยุให้ท่านไปออก
กำ�ลังกาย ฝึกกล้ามเนื้อคอเสียก่อนหรือจะเปิดดูการบริหารคอ ในบล็อกของหมอสันต์แล้วให้ท่านทำ�ตามก็ได้
ที่ผมเป็นห่วงกลับเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถขับรถได้แล้วจริงๆเสียมากกว่า แบบใจสู้แต่สังขารไปไม่ไหว
แล้ว ในกรณีเช่นนั้นลูกหลานต้องหาทางชดเชยให้ท่านไม่สูญเสียการสังคมและพบปะผู้คนนอกบ้านทุกวิถีทาง
จะด้วยการผลัดเวรกันพาออก หรือเช่าแท็กซี่เจ้าประจำ� หรือจ้างผู้ดูแลพาขึ้นรถเมล์ก็แล้วแต่ ขออย่างเดียว อย่า
ปล่อยให้ท่านเหงาเศร้าซึมอยู่กับหน้าจอในบ้านเท่านั้นแหละ เพราะความซึมเศร้าสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อม
และเมื่อคุณพ่อคุณแม่สมองเสื่อม คุณลูกคุณหลานทั้งหลายก็จะแจ๊คพอตเสียยิ่งกว่าถูกหวยซะอีก เพราะคุณ
พ่อคุณแม่ที่เคยว่าง่ายเจี๋ยมเจี้ยมมีสิทธิเท่ากับศูนย์นั้น ได้กลายเป็นพญาอะไรก็ไม่รู้ที่มีฤทธิเดชชนิดคุณลูกจะ
ต้องตำ�หนิตัวเองว่า..รู้งี้ตอนนั้นเชื่อหมอสันต์ซะก็ดี
นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
(Dr. Sant บทความสุขภาพ น.พ.สันต์ ใจยอดศิลป์ (Chaiyodsilp@gmail.com)
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สิทธิขอตายอย่างสงบตามธรรมชาติ
สัจจธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ว่าบุคคลใดรอดพ้นไปได้ ไม่ว่าบุคคลนั้น จะยากดี
มีจนขนาดใหน ไม่ว่าเป็นคนในชนชั้นใด ภาษาใด ในยามที่เจ็บป่วยต้องให้แพทย์รักษา ตามกฎหมายแพทย์มีหน้า
ที่ต้องรักษาให้อยู่ได้เป็นปกติสุข ไม่รักษาไม่ ให้บริการสาธารณสุขหรือรักษาไม่ถูกต้อง แพทย์ก็อาจมีความผิด มี
บ่อยไปที่แพทย์ถูกฟ้องคดีเพราะเหตุนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์เจริญก้าวหน้าทันสมัยมาก แม้ถึงวาระ
สุดท้ายของผู้ป่วย ซึ่งแพทย์วินิจฉัยตามมาตรฐานหรือโดยสภาพอวัยวะร่างกายจะต้องตายในไม่นาน แต่แพทย์
ก็อาจตัดสินใจใช้วิธีการแพทย์รักษาหรืออุปกรณ์เสริม สามารถยืดความตายในวาระสุดท้ายของผู้ป่วยไปได้อีกชั่ว
เวลาหนึ่ง ทั้งที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับรู้สื่อสารได้อีกแล้ว ถ้าบุคคลใดเจ็บป่วยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ประสงค์
จะยืดการตายออกไปอีกหรืออยากให้ยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย
จะขอสิทธิตายอย่างสงบตามธรรมชาติ
ได้หรือไม่ สำ�หรับประเทศไทยมีคำ�ตอบอยู่ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 วรรคแรก
บัญญัติไว้ว่า
“บุคคลมีสิทธิทำ�หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตาย ในวาระ
สุดท้ายของชีวิตตนหรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้”
บทบัญญัตินี้เป็นสิทธิของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
สิทธิดังกล่าวนี้เกิดได้อย่างไรและมี
ขอบเขตแห่งสิทธิเพียงใด?
สิทธิของบุคคลเกิดขึ้นโดยบุคคลนั้นต้องแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งทำ�หนังสือเป็นหลักฐาน ไว้ล่วงหน้าก่อน
ที่ตนจะตกอยู่ในภาวะที่ไม่อาจแสดงเจตนาด้วยตนเองได้ด้วยการสื่อสารตามปกติ ในหนังสือแสดงเจตนาต้อง
ระบุชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะไม่รับวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง เมื่อต้องถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เช่น ไม่ใช้เครื่องช่วย
หายใจ ไม่เจาะคอ ไม่ผ่าตัด ไม่ฟอกได เป็นต้น หนังสือแสดงเจตนาจะมีแบบฟอร์มตามกฎหมาย กำ�หนด
ขอบเขตแห่งสิทธิที่แสดงเจตนา คือ ไม่ประสงค์ ให้แพทย์ ใช้วิธีการรักษาและหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อทำ�ให้ยืดการตายออกไปโดยไม่จำ�เป็นหรือเกิดประโยชน์ ทำ�นองว่าฟื้นไม่ได้ตายไม่ลงหรือทำ�ให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานจากโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ขอบเขตแห่งสิทธินี้ ไม่รวมถึงการให้ยาหรือกระทำ�อย่างใด ที่
จะระงับความเจ็บป่วยเฉพาะคราว
วาระสุดท้ายของชีวิต หมายถึง ภาวะที่เกิดจากโรคหรือการบาดเจ็บที่ไม่อาจจะรักษาให้หายได้และโดย
มาตรฐานทั่วไปในวิชาชีพของแพทย์เห็นว่า ภาวะเช่นนั้นจะนำ�ไปสู่การตายอย่างแน่นอนในเวลาอีกไม่นาน และ
รวมถึงภาวะที่อยู่ในลักษณะมีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถรับรู้และติดต่อสื่อสารอย่างถาวร
สิทธิของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ ให้แสดงเจตนาได้ดังกล่าวมีความหมายว่าขอใช้สิทธิ
ตายอย่างสงบตามธรรมชาติ (Living Will) หรือนักวิชาการบางท่านเรียกว่าพินัยกรรมชีวิต แม้เมื่อมีหนังสือแสดง
เจตนาขอใช้สิทธิตายอย่างสงบตามธรรมชาติแล้ว ไม่ได้หมายความว่าแพทย์ พยาบาลจะละทิ้งการรักษา เพราะ
ยังมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาเพื่อระงับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสุขสบาย ตามสมควร
ท่านสมาชิก ชอส.กสส. พิจารณาดูนะครับจะขอใช้สิทธิไหม
สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
เลขานุการ ชอส.กสส.
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โลกอนาคต ยาวเเต่น่าอ่าน
ท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าวไว้ เข้าใจเลยว่า...
โลกเปลี่ยน.........คนเป็นครูต้องตีลังกากลับหัว คิด
สอนแบบเดิมไม่ได้แล้ว!!!
ตรงกับบทความในหนังสือ “This is a กู”
ว่า......โลกกำ�ลังเปลี่ยน ธุรกิจกำ�ลังเปลี่ยนหลาย
อย่าง ตอนนี้มันตีลังกากลับหัวหมด กลับหัวจนคนไทย
งง และตามไม่ทัน
เมื่อก่อนธุรกิจที่มั่นคงน่าเชื่อถือ ต้องมีโรงงาน
มีสำ�นักงาน มีบุคคลากรเยอะๆ แต่สมัยนี้ ยิ่ง
น้อยยิ่งดี
แต่น้อยอย่างมีประสิทธิภาพคนน้อยกำ�ไรเยอะ
ค่าตอบแทนสูงมันกลับหัวไปหมดจากอดีต
Appleไม่เคยมีโรงงานผลิตของตัวเอง แต่ครอง
ตลาดอันดับ 1 ของโลก เพราะจ้างผลิตล้วน ๆ
กำ�ไรเพิ่มขึ้นทุกปี มาร์จิ้นสูงมาก ผลประกอบการ
ดี๊ดี
Facebook, Google มีรายได้มหาศาล จาก
โฆษณาโดยไม่มีพนักงานขายโฆษณาเลยสักคนเพราะ
ใช้พาร์ทเนอร์และให้ลูกค้าทำ�เองได้กำ�ไรเพิ่มขึ้นทุกปี
มาร์จิ้นสูงมาก
ผลประกอบการดี๊ดี
วันนี้ ไม่เพียงแต่ตัวอย่างข้างต้น แต่เราจะเห็น
โมเดลธุรกิจแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เฮ่ย!นี่เรื่องจริงไม่ได้ล้อเล่น ไม่เชื่อคุณดูข้อมูล
ต่อไปนี้
Uber เป็นบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่
ไม่มีรถของตัวเองสักคัน
Alibaba เป็นแหล่งค้าปลีกออนไลน์ ที่มีมูลค่า
สูงที่สุดในโลก แต่ไม่เคยมีสินค้าและสต๊อกสินค้าเลย
สักชิ้น และล่าสุด Airbnb ผู้จัดหาห้องพักใหญ่ที่สุดใน
โลกแต่ไม่มีห้องพักของตัวเองเลยแม้แต่ห้องเดียว
นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ โลกกำ�ลัง
เปลี่ยน

ธุรกิจกำ�ลังเปลี่ยน หลายอย่างมันตีลังกากลับ
หัวหมดคุณตามการเปลี่ยนแปลงให้ทันนะครับ........
“ร้านค้าอยู่บนอากาศ สาขาคือมนุษย์ทุก ๆ คน”
ชีวิตในอนาคต โลกนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไร ?
ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร?
ในปี 1998 บริษัทโกดักมีพนักงาน 170,000 คน
และมียอดขาย 85% ของกระดาษภาพถ่ายทั่วโลก แต่
ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี รูปแบบธุรกิจของพวกเขาหาย
ไปและต้องประสบกับภาวะล้มละลาย
สิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทโกดัก จะเกิดขึ้นอีกกับ
อีกหลายอุตสาหกรรมใน 10 ปีข้างหน้า และคนส่วน
ใหญ่จะยังมองไม่เห็น จะมีใครในปี 1998 ที่คาดคิด
บ้างว่า อีก 3 ปีต่อมา คุณจะไม่ถ่ายภาพบนแผ่นฟิล์ม
กระดาษอีกต่อไป กล้องดิจิตอลอันแรกที่ถูกคิดค้นขึ้น
ในปี 1975 มีความละเอียดเพียง10,000พิกเซล
ตามกฎของมัวร์ เทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่สร้าง
ความผิดหวังในตอนแรกและใช้เวลานานก่อนที่มันจะ
กลายเป็นความสำ�เร็จและเป็นวิธีที่ดีกว่าในเวลาอัน
รวดเร็ว
มันจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน กับปัญญาประดิษฐ์
(หุน่ ยนต์), สุขภาพ, รถยนต์ไฟฟ้า, ทีข่ บั เคลือ่ นอัตโนมัต,ิ
การศึกษา, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ การเกษตรและการจ้าง
งาน
ขอต้อนรับเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4
และต้อนรับสู่ยุคทวีคูณ
(1) ซอฟแวร์จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
แบบดั้งเดิมมากที่สุด ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า Uber
เป็นเพียงซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ ใด ๆ
แต่ จ ะกลายเป็ น บริ ษั ท รถแท็ ก ซี่ ท่ี ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก
Airbnb จะเป็นบริษัทโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ไม่
ได้เป็นเจ้าของที่ดินใด ๆ เลย คอมพิวเตอร์และปัญญา
ประดิษฐ์(หุ่นยนต์) จะฉลาดขึ้นเป็นทวีคูณและมีความ
เข้าใจโลกดีกว่ามนุษย์ ในปีนี้คอมพิวเตอร์สามารถ
เอาชนะมนุษย์ ในการเล่นเกมหมากรุก ซึ่งเร็วกว่าที่
คาดคิดไว้10ปี
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(2) ในสหรัฐอเมริกา, ทนายความที่จบใหม่เริ่ม
ตกงาน เพราะคอมพิวเตอร์ IBM Watson, สามารถให้
คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายพื้นฐาน ได้ภายในเวลาเพียง
ไม่กี่วินาทีและมีความแม่นยำ�ถึง 90% เมื่อเทียบกับ
มนุษย์ ที่มีความแม่นยำ�เพียง 70% ดังนั้นถ้าคุณกำ�ลัง
เรียนกฎหมายอยู่ก็เลิกได้เลย เพราะในอนาคต อาชีพ
ทนายจะหายไปกว่า 90% เหลือแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏ
หมายเฉพาะด้านเท่านั้น
(3) ปัจจุบันคอมพิวเตอร์วัตสันได้เข้ามามีส่วน
ช่วยพยาบาลในการวินิจฉัยโรคมะเร็งได้เร็ว
และ
แม่นยำ�กว่ามนุษย์ถึง4เท่า
(4) Facebook ขณะนี้ มีซอฟแวร์ ในการจดจำ�
รูปแบบใบหน้ามนุษย์ที่เหนือกว่าคน ในปี 2030
คอมพิวเตอร์จะเริ่มฉลาดกว่ามนุษย์
(5) รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติคันแรก จะเผย
โฉมต่อสาธารณชนในปี 2018 ประมาณปี 2020
อุตสาหกรรมรถยนต์จะล่มสลาย
ไม่มีความ
จำ�เป็น ที่คุณจะต้องมีรถยนต์เป็นส่วนตัวอีกต่อไป
เพราะเพียงแค่คุณโทรศัทพ์เรียกรถแท๊กซี่ก็จะมารับ
คุณในตำ�แหน่งที่คุณเรียก และส่งคุณไปยังจุดหมาย
ปลายทาง โดยคุณไม่จำ�เป็นต้องจ่ายค่าที่จอดรถ แต่
จ่ายเฉพาะค่ามิเตอร์ และยังสามารถทำ�งานไปด้วยใน
ขณะเดินทางอีก ลูก ๆ ของเราก็ไม่จำ�เป็นต้องสอบใบ
ขับขี่หรือซื้อรถยนต์
(5) ตัวเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงไป เพราะรถยนต์
จะหายไปจากท้องถนนถึง 90-95% เราสามารถ
เปลี่ ย นพื้ น ที่ จ อดรถให้ ก ลายเป็ น สวนสาธารณะได้
อุบัติเหตุทางรถยนต์
ที่ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกปีละ 1.2 ล้านคน ก็จะ
ลดลง รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ จะช่วยลดอุบัติเหตุ
ทางจราจรจากหนี่งรายต่อทุก 100,000 กม. เหลือ
เพียงหนึ่งรายต่อทุก 10 ล้านกม. ซึ่งจะช่วยลดการสูญ
เสียชีวิตมนุษย์ได้ปีละนับล้านคน
(6) บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่จะประสบกับการ
ล้มละลาย บริษัทรถยนต์ที่อนุรักษ์นิยม จะเพียงแค่
พยายามพัฒนารถยนต์ของตนให้ดีขึ้น
ในขณะที่
บริษัท TECH (Tesla, Apple, Google) จะปฏิวัติการ

สร้างรถยนต์ โดยใส่คอมพิวเตอร์ลงในล้อรถยนต์ ผม
คุยกับวิศวกรจากโฟล์คสวาเกนและออดี้; พวกเขา
กลัวคู่แข่งอย่างเทสลามาก
(7) บริษัท ประกันภัยจะเกิดปัญหาใหญ่ เพราะ
เมื่อไม่มีอุบัติเหตุ, เบี้ยประกันก็จะถูกลง 100 เท่า รูป
แบบธุรกิจประกันภัยรถยนต์จะหายไป
(8) อสังหาริมทรัพย์จะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะ
ถ้าคุณสามารถทำ�งานได้ระหว่างการเดินทาง คนก็จะ
ย้ายออกไปอาศัยอยู่ในพื้นที่รอบนอก ที่มีทัศนียภาพ
สวยงามกว่ามากขึ้น
(9) รถยนต์ไฟฟ้า จะกลายเป็นรถยนต์กระแส
หลักภายในปี 2020 เมืองก็จะมีเสียงดังหนวกหูลดลง
เพราะรถทุกคันจะเป็นรถไฟฟ้า
(10) ราคาค่าไฟฟ้าก็จะถูกลงและเป็นพลังงาน
สะอาดอย่างเหลือเชื่อ: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากใน 30 ปีที่ผ่านมา
แต่คุณเพิ่งจะเห็นผลกระทบของมันปีที่แล้ว มีการติด
ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก มากกว่าโรง
ไฟฟ้าถ่านหินฟอสซิล ราคาค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิ ต ย์ จ ะถู ก ลงอย่ า งมากจนทำ �ให้ บ ริ ษั ท เหมื อ งแร่
ถ่านหินต้องปิดตัวลงในปี2025
(11) ราคาค่าไฟฟ้าที่ถูกลงจะทำ�ให้มีน้ำ�ราคาถูก
และเหลือเฟือ จากการเปลี่ยนน้ำ�ทะเล ให้กลายเป็น
น้ำ�จืดโดยการใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 2kWh ต่อการ
ผลิตน้ำ�จืดหนึ่งลูกบาศก์เมตร เราจะไม่ขาดแคลนน้ำ�
ในสถานที่ส่วนใหญ่อีกต่อไป เพียงแต่อาจขาดแคลน
น้ำ�ดื่มเท่านั้น ลองจินตนาการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้าทุก
คนสามารถมีน้ำ�สะอาดให้ ใช้ได้ เท่าที่เขาต้องการโดย
เกือบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
(12) สุขภาพ : ราคา Tricoder X จะมีการประกาศ
ในปีนี้ จะมีบริษัทที่ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่
ทำ�งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ (ชื่อ “Tricorder” มา
จากภาพยนตร์เรื่อง Star Trek) ซึ่งจะสแกนม่านตา
ของคุณ พร้อมทั้ง ตรวจตัวอย่างเลือด และลมหายใจ
ของคุณแล้ววิเคราะห์ ข้อมูลทางชีวภาพ 54 ตัวที่จะ
บอกโรคได้เกือบทุกชนิดด้วยราคาที่แสนถูก ดังนั้นใน
อีกไม่กี่ปีข้างหน้า มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ ก็จะสามารถ
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เข้าถึงการแพทย์ระดับโลกในราคาที่เกือบฟรี
(13) การพิมพ์ 3 มิติ: ราคาของเครื่องพิมพ์ 3
มิติที่ถูกที่สุดได้ลดลงจาก 18,000 $ มาเป็น 400 $
ภายในเวลาเพียง 10 ปี และมีความเร็วขึ้นกว่าเดิม
100 เท่า บริษัทรองเท้าใหญ่ๆ ได้เริ่มต้นการผลิต
รองเท้าด้วยเครื่อง พิมพ์ 3 มิติ รวมถึงในสนามบินที่
อยู่ห่างไกล ก็เริ่มมีการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่อง
บินโดยเครื่องพิมพ์ 3 มิติแล้ว สถานีอวกาศในขณะนี้
ก็มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติสำ�หรับผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เอง
เพื่อลดความจำ�เป็นในการเก็บอะไหล่จำ�นวนมาก ใน
ปลายปีนี้สมาร์ทโฟนใหม่ จะมีความสามารถในการ
สแกน 3 มิติ ที่จะทำ�ให้คุณสามารถสแกนเท้าของ
คุณ และพิมพ์รองเท้า 3 มิติที่เหมาะสมกับเท้าของ
คุณไว้ ใส่เองที่บ้านได้ ประเทศจีนในขณะนี้ มีการสร้าง
อาคารสำ�นักงาน 6 ชั้นด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้แล้ว
ภายในปี 2027 10% ของผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง จะถูก
ผลิตโดยเครื่องพิมพ์3มิติ
(14) โอกาสทางธุรกิจ : ถามตัวคุณเองก่อนว่า
“ในอนาคตจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นไหม” ถ้าคำ�ตอบคือ ใช่
คุณจะมีวิธีทำ�ให้มันเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ ไหม แต่ถ้ามันไม่
สามารถจะใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ของคุณ ก็จงลืม
ความคิดนั้นไปได้ เพราะความคิดใด ๆ ที่ออกแบบ
มาเพื่อความสำ�เร็จในศตวรรษที่ 20 จะล้มเหลวใน
ศตวรรษที่ 21
(15) ตำ�เหน่งงาน : 70-80% ของตำ�เหน่งงาน
จะหายไปใน 20 ปีข้างหน้า จะมีงานใหม่เกิดขึ้นจำ�นวน
มาก แต่มันก็อาจจะยังไม่เพียงพอ ในระยะเวลาที่สั้น
เกินไป
(16) การเกษตร: ในอนาคตจะมีหุ่นยนต์ที่ใช้
สำ�หรับการเกษตรราคาถูกเพียงตัวละ 100 $ เกษตรกร
ในโลกที่ 3 จะทำ�งานเป็นผู้จัดการแทนที่จะทำ�งาน
กลางแดดตลอดทั้งวัน การเกษตรแบบ Aeroponics
จะใช้น้ำ�น้อยมาก
(17) เนื้อลูกวัวที่ผลิตในจานเพาะเลี้ยงเซล และ
เริ่มมีการขายในขณะนี้ จะมีราคาถูกลงกว่าเนื้อลูกวัว
จริงภายในปี 2018 ปัจจุบัน 30% ของพื้นที่ทางการ
เกษตร

ทั้งหมดใช้สำ�หรับการเลี้ยงปศุสัตว์ ในอนาคต
พื้นที่เหล่านั้นจะไม่มีความจำ�เป็นอีกต่อไป
(18) โปรตีนจากแมลง จะมีการวางตลาดใน
เร็วๆ นี้ มันมีโปรตีนมากกว่าเนื้อสัตว์ และมันจะถูก
ติดฉลากว่าเป็น “แหล่งโปรตีนทางเลือก” (เนื่องจาก
คนส่วนใหญ่ยังคงรังเกียจการกินแมลงเป็นอาหาร)
(19) มีแอปที่เรียกว่า “moodies” ซึ่งสามารถ
บอกอารมณ์ของคุณได้ ในปัจจุบัน แต่ภายในปี 2020
จะมีแอปพลิเคชันที่สามารถบอกการแสดงออกทาง
ใบหน้าของคุณ ว่าคุณกำ�ลังพูดโกหกอยู่ ลองนึกถึง
ภาพคนดีที่มายืนยันว่า อุปกรณ์ GT 200 ทำ�งานได้
จริง แต่ขณะถูกถ่ายทอด แอป บอกว่าคนคนนี้กำ�ลัง
ตอแหลอยู่
(20) Bitcoin (เหรียญเงินที่ใช้ซื้อขาย ทางอิน
เตอร์เน็ต): จะกลายเป็นสกุลเงินกระแสหลักในปีนี้
และอาจจะกลายเป็นสกุลเงินสำ�รองด้วย
(21) อายุวัฒนะ : ปัจจุบันค่าเฉลี่ยของชีวิต
มนุษย์เพิ่มขึ้น 3 เดือนต่อทุกปี สี่ปีที่แล้วอายุเฉลี่ย
ของมนุษย์อยู่ที่ 79 ปี ปัจจุบันนี้เพิ่มเป็น 80 ปี ภายใน
ปี 2036 เราทุกคนอาจมีชีวิตยืนยาวไปถึงมากกว่า 100
ปี
(22) การศึกษา : ปัจจุบันราคาสมาร์ทโฟนที่
ถูกที่สุดอยู่ที่ 10 $ ในแอฟริกาและเอเชีย ภายในปี
2020 คนในโลก 70% จะมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเอง
ซึ่งหมายความว่า ทุกคนจะสามารถเข้าถึงการศึกษา
ระดับโลกได้ เด็กทุกคนสามารถใช้ Khan Academy
สำ�หรับเรียนรู้ทุกสิ่ง ที่เด็กในโรงเรียนของประเทศที่
เจริญแล้วเรียนได้ ซอฟแวร์นี้ ได้เปิดใช้แล้วในประเทศ
อินโดนีเซีย และจะมีเป็นภาษาอาหรับ ภาษาสวาฮิลี
และภาษาจีนในฤดูร้อนนี้ สำ�หรับ App ภาษาอังกฤษ
จะเปิดให้ ใช้ฟรี เพื่อให้เด็กในประเทศแอฟริกาได้เรียน
พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วภายในเวลาเพียง
ครึ่งปี
ดังนั้น ผู้เตรียมตัวเผชิญหน้ากับอนาคตจึงจะอยู่
รอดและได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
/ ข้อมูลจาก Line
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