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วัสดีครับทานสมาชิกทุกทาน ฉบับนี้ประจําไตรมาสที่ 3 ของป 
2562 สําหรับฉบับนี้ผมตองขออนุญาตที่จะกลาวถึงสมาชิกที่จะ
พนสภาพจากการเปนพนักงานการไฟฟานครหลวง ท่ีจะมีผลใน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 กรณีพนักงานผูเกษียณอายุ และพนักงานที่เขา
โครงการรวมใจจากการไฟฟานครหลวง

การเริ่มตนของสมาชิกแตละทานก็เหมือน ๆ กัน คือเริ่มเขามา
ทํางานในวันแรกและก็สิ้นสุดการทํางานโดยผลของกฎหมาย (ตามระเบียบ
ขอบังคับ) แตจะเหมือนกันหรือไมก็อยู ที่สมาชิกแตละทานที่ทํากรรมไว 
(กรรม = การกระทาํ) โดยสมาชิกทีพ่นสภาพจากการไฟฟานครหลวงก็ยงัคงเปน
สมาชิก สอฟ. ตอไป และจัดอยูในกลุมสมาชิก “คงสภาพ” โดยสมาชิกที่ผม
ไดกลาวไวขางตนหากเดินทางมาถึงจุดนี้ได ผมถือวาแตละทานเปนบุคคลที่
ทําคุณประโยชนใหแกการไฟฟานครหลวง และทุกทานเปนสมาชิกที่ สอฟ. 
ตองขอขอบพระคุณพวกทานท่ีเปนสมาชิกสรางให สอฟ. เจริญเติบโต มี
ความมั่นคง ไมวาทานสมาชิกจะเปนผูฝากเงิน หรือผูกูเงิน หรือเปนท้ังผูฝาก
และกูดวย ผมไมคาดหวังวาสมาชิกแตละทานจะดําเนินการใชชีวิตอยางไร
หลังจากพวกทานไดพนสภาพ เพราะแตละทานมีตนทุนไมเทากัน แตถา
เปนไปไดผมขอใหสมาชิกดํารงชีวิตใหอยูกับปจจุบัน โดยไมตองอาลัยกับ
ส่ิงที่ผ านมาแลว (อดีต) และไมต องพะวงกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นใน
ขางหนา (อนาคต)  ขอใหทานสมาชิกเขาใจและเรียนรูศึกษาธรรมชาติ และ
สิ่งสําคัญขอใหรูจักปลอยวาง                                                                              

สุดทายนี้ ขอใหสมาชิกที่จะพนสภาพในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 พนักงาน
ผูเกษียณอายุ และพนักงานท่ีเขาโครงการรวมใจจากการไฟฟานครหลวง
ทุกทานมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุขในแบบของตนเอง 
และบริหารจัดการทางการเงินอยางคุมคา พรอมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

และขอฝากขอคิดท่ีดีของ  “ศรันย ไมตรีเวช” หรือนามปากกา 
“ดังตฤณ”  ใหไวแกสมาชิกดังนี้

ขอผิดพลาดใหญ ๆ ในชีวิต 
มักไหลมาจาก
การคิดวาตัวเอง 
“ถูกตอง”
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กีรพัฒน เจียมเศรษฐ
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นปนีม้พีี ่ๆ  ผูทีจ่ะเกษยีณอายจุากการไฟฟานครหลวงจาํนวน 193 คน คดิแลว
กน็าใจหาย เม่ือใกลเดือนกนัยายนของทกุปเวยีนมาบรรจบอกีคร้ังหนึง่ นัน่แสดง
ถึงสัญญาณที่บงบอกวาจะมีพี่ ๆ บางทานจะตองพนจากการเปนพนักงาน

การไฟฟานครหลวงดวยเหตุแหงการเกษยีณอาย ุทัง้ ๆ  ทีใ่จจริงแลวไมอยากใหวันนัน้
มาถงึเลย แตเมือ่กฎเกณฑไดกาํหนดไวเชนนัน้ กต็องเปนไปตามนัน้  เมือ่มวัีนเริม่ตน
ก็ตองมีวันสิ้นสุด แตวันส้ินสุดของพ่ี ๆ ท้ังหลายนั้นคือวันเกษียณ ถือวาเปน
ความภาคภมูใิจของวนัแหงชยัชนะท่ีไดคาดหวงัไว หลาย ๆ  คนไมสามารถเดนิทาง
มาถึงจุดหมายปลายทางแหงนี้ได บางทานก็มีเหตุตองพนจากการเปนพนักงาน
การไฟฟานครหลวงไปดวยเหตตุาง ๆ  แตวนันีพ้ี ่ๆ  มาถงึเสนแหงชยัชนะของความ
ภาคภูมิใจที่ไดรับใชการไฟฟานครหลวงมาอยางยาวนาน หลายทานอายุงานใน
การไฟฟานครหลวงเกอืบ 40 ป หลายสิง่หลายอยางไมวาจะเปนประสบการณทาํงาน
ของพี่ ๆ ท้ังหลายที่ไดสงตอฝากไวใหรุนนอง ๆ ไดใชศึกษาเพื่อเปนวิชาความรู
เพือ่พฒันาองคกรและตอยอดตามเจตนารมณของพวกเราชาวการไฟฟานครหลวง
ทีต่องการใหองคกรแหงนีม้ัน่คงยนืยงสถาพร รบัใชพีน่องประชาชน คูกบัประเทศ
ชาติสืบไป......

ในสวนของสหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา
นครหลวง จํากัด ผมและคณะกรรมการ ตลอดจนเจาหนาท่ีทุกทานที่มีสวน
เกี่ยวของ จะขอดูแลองคกรแหงนี้ใหเปนองคกรสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง 
ปลอดภัย มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และจะพัฒนาใหสมาชิกไดรับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีมาตรฐานระดับสากลที่ยอมรับได

ทายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลกที่
พี่ ๆ ไดเคารพนับถือ ไดโปรดดลบันดาลใหพี่ ๆ พรอมครอบครัวใหมีแตความสุข
ความเจริญทั้งกายและใจ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงดวยเถิด

สวัสดีครับ

นายนิพัทธ   เหลืองดํารงค
ประธานสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟานครหลวง  จํากัด

สวัสดีครับทานสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟานครหลวง จํากัด 

ใ

นิพัทธ เหลืองดํารงค



วัสดีครับพี่ ๆ ผูเกษียณอายุประจําป 2562 ในฐานะสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟานครหลวง จํากัด กระผมนายคมสัน  ทองศิริ  ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง 
ขอแสดงความยนิดกีบัพี ่ๆ  ทุกทานท่ีประสบความสําเรจ็ทัง้ในดานการงาน การเงนิ และในฐานะของสมาชกิ สอฟ.  

กวาพ่ี ๆ  หลาย ๆ  ทานนัน้จะกาวผานในการใชชวีติในแตละชวงน้ันกอ็าจจะมคีวามยากลาํบากท่ีแตกตางกันออกไป บางทาน
มีตนทุนดี มีทรัพยสมบัติท่ีตระกูลไดเก็บรักษาไวใหตอทุน ก็จะลําบากนอยหนอย แตบางทานมีแตตัวเดินทางเขามา
ในเมอืงเพือ่แสวงหาอนาคต ตองมาเริม่ตนชีวติจากศนูยเพือ่สรางฐานะ ครอบครวัพี ่ๆ  เหลานีก้อ็าจจะลาํบากมากสกัหนอย 
จากประสบการณตรงนีจ้งึทาํใหผูนําแรงงานท่ีชือ่ ไพศาล ธวชัไชยนนัท อดีตประธานสหภาพ กฟน. หลายสมัย ผูท่ีมีความคิด
ที่จะตอสูเพื่อความเปนธรรม ทําอยางไรท่ีจะใหคนงานใน กฟน. นั้นอยูดีกินดี  จึงไดริเริ่มการกอตั้งสหกรณออมทรัพย 
กฟน. ขึ้นมา เพื่อหวังวาจะไดเปนที่พึ่งในดานการเงินเพื่อนํามาสรางอนาคต สรางฐานะใหคนงานดํารงชีวิตอยูไดในสังคม
อยางมีศักดิศ์ร ีแต สอฟ. ของเรากไ็ดลองผดิลองถกูจากกรรมการทีม่าจากการเลอืกตัง้ของสมาชกิ จนทาํให สอฟ. เรานัน้มี
ความมัน่คงในระดบัท่ีเช่ือถือได ก็อาจจะมบีางชวงทีก่ารบรหิารนัน้มกีารแขงขนักนัสงู ใชนโยบายประชานยิมจนไรขอบเขต 
ไรกติกา แตเมื่อวันหนึ่งเราเองก็เห็นถึงมหันตภัยรายกับนโยบายที่อาจทําให สอฟ. เสียหาย พวกเราก็ชวยกันกอบกู สอฟ. 
ใหกลับมามีความนาเชื่อถือ มั่นคง และปลอดภัย สําหรับพี่ ๆ ที่จะนําเงินกอนสุดทายมาฝากกับ สอฟ. ผมมีความเห็นวา
สหภาพฯ และสหกรณออมทรพัยตองเกือ้หนนุกัน มคีวามเปนหนึง่เดยีวกนั ซึง่กม็คีนบางคนและคนบางกลุมพยายามท่ีจะ
แยกสหกรณและสหภาพฯ ออกจากกันโดยใชวาทกรรมวาใหสหกรณบริหารการเงินสวนสหภาพฯ ไปแสวงหาประโยชน
ใหสมาชิก  สหภาพฯ ที่มีผมเปนประธานนั้นไดแสวงหาประโยชนใหสมาชิกมาอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงสวัสดิการ
หลายอยาง แมระเบียบหรอืสวสัดกิารอืน่ ๆ ท่ีไมเคยมใีน กฟน. เรากเ็รยีกรองมาใหสมาชกิ และยงัเหลอืงานอกีหลายอยางตองทาํ 
เพราะบางเรือ่งมีความยากงายสลบัซบัซอนแตกตางกนัไป แตไมเคยยอทอทีจ่ะทาํ สหภาพฯ ชดุนีไ้มเคยกดดนัการบรหิาร
งานของกรรมการ สอฟ. ชุดนี้มีแตสงเสริมใหกรรมการ สอฟ. ทําใหสมาชิกมีความสุข และสําเร็จตามความประสงคของ
สมาชิก โดยสหภาพฯ เปนผูเชื่อมโยงขอมูล เพราะฉะนั้นจึงขอยํ้าจุดยืนของอดีตผูนําไพศาล ธวัชชัยนันท ที่ตองการให
สหภาพฯ และสหกรณ กฟน. เปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกอยางมั่นคง ยั่งยืน ในชวงเวลา
ที่เหลือของพวกพี่ ๆ นั้นก็อยากใหพี่ ๆ ไดรักษาสุขภาพ  สหภาพฯ จะดูแลในสวนของการใหพี่ไดรับความสะดวกในเรื่อง
ของ รพ.กฟน. ทีจ่ะตองพฒันาไปสูความพงึพอใจ และมมีาตรฐานเพียงพอตอความตองการของทัง้พนกังานและผูเกษยีณ
ตอไป ถามีขอขัดของหรือปญหาใด ๆ ท่ีตองการใหผมและกรรมการสหภาพฯ ชุดนี้ไดรับใชพี่ ๆ ก็ขอใหพี่ไดสงขาวกัน
และถามีโอกาสไดมาที่สํานักงานก็ขอใหมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยน เรายังคงผูกพันกันตลอดไป

       สวัสดีครับ
       นายคมสัน  ทองศิริ
       ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง

สารจาก
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง

ส
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คมสัน ทองศิริ



รียนพี่นองเพื่อนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟานครหลวง จาํกัด ทกุทาน  ในนามมลูนธิไิพศาล ธวชัชยันันท ขอแสดง
ความยินดีกับคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่อีกวาระหนึ่งที่รวมกัน

บรหิารงานของสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟานครหลวง 
จํากัด ไดเจริญกาวหนาไปไดเปนอยางดี

 พี่นองชาว กฟน. (ทั้งอดีตและปจจุบัน)  ที่เปนสมาชิกคงสภาพและ
สมาชกิปจจบัุน สหกรณออมทรพัยสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิการไฟฟานครหลวง 
จํากัด  เกิดจากความคิดของคณะกรรมการสหภาพแรงงานการไฟฟานครหลวง 
จํานวน 35 คน โดยมี นายไพศาล  ธวัชชัยนันท  เปนประธาน และมีผูเขารวมเปน
สมาชิกผูกอตั้ง 700 คน  ในป 2520 โดยเชิญผูกอการทั้ง 700 คน กับกรรมการ
สหภาพฯ ท้ังหมดมารวมประชุมขอมติจัดต้ัง โดยใหนายบุญเทียน  คํ้าชู  รอง
ประธานสหภาพแรงงานฯ  เปนประธานจดัต้ังและเปนผูแทนเจรจากบัฝายบรหิาร
โดยมีกรรมการสหภาพฯ ทั้งหมดเปนคณะทํางาน จนไดรับการจดทะเบียนจาก
นายทะเบียน เมื่อวันที่  25 ม.ค. 2522 

 จึงเปนอันวาสหกรณแหงนี้ไดกอตั้งขึ้นโดยผูใชแรงงานที่เปนพนักงาน
การไฟฟานครหลวงทุกคน ดวยปณิธานที่แนวแนวาจะเปนสถาบันที่สามารถ
ชวยเหลอืทางดานคาครองชพีโดยการออมและรูจกัรวมตวักนัเพือ่พ่ึงตนเองใชเงนิ
ใหคุมคา มปีระโยชนสงูสดุของครอบครวั และสหกรณฯ ใหจดัสวัสดกิารดานตาง ๆ
ไวใหอกี ทีส่าํคญัมาก ๆ  กค็อืพนักงาน กฟน. ทีเ่ปนสมาชิกสหกรณฯ นาํเงนิบาํเหนจ็
ฝากไวกบัสหกรณฯ และไมลาออกจากการเปนสมาชกิ สหกรณฯ กจ็ะดแูลทานไป
จนถึงวาระสุดทาย คือตาย สมาชิกคงสภาพหากขัดสนเงินหรือตองการลงทุนก็
สามารถกูหุนของตัวเองได และมีไมนอยเลยทีกู่หุนของตัวเอง และเดินมาสงทัง้ตน
และดอกดวยความรับผิดชอบดวยตัวเองอยางนาชมเชยอยางยิ่ง เปนท่ีประจักษ
ตอสายตาของทุกทานแลววาสหกรณฯ ดูแสมาชิกตั้งแตสมัครเปนสมาชิก
จนกระทั่งถึงแกกรรมทุกคน ทุกประเภท ไมแบงแยกกัน

 มลูนธิไิพศาล ธวชัชยันนัท ขอขอบคณุทานสมาชกิทกุทาน ทกุประเภท 
ทีช่วยกนัสบืสานปณธิานของคณะกรรมการผูกอตัง้ทีเ่ปนกรรมการสหภาพแรงงาน
ในขณะนัน้และสมาชกิผูเร่ิมตนตลอดมาจนถงึปจจุบนั ทาํใหสหกรณฯ มัน่คง เจริญ
กาวหนาเทาเทียบกับสหกรณฯ อื่น ๆ ขอขอบคุณดวยใจจริงอีกครั้งหนึ่ง

              
      นายบุญเทียน คํ้าชู
                    ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท 

บุญเทียน คํ้าชู
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นายบุญเทียน คํ้าชู
ประธานมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท
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มขอแสดงความยินดีกับทานสมาชิก สอฟ. ที่จะเกษียณอายุในป 2562 
ทุกทาน และยินดีตอนรับเขาเปนสมาชิกชมรมผูเกษียณอายุสหกรณ
ออมทรัพยฯ กฟน. ซึ่งทุกทานสามารถสมัครไดโดยไมมีคาใชจาย ผมใน

ฐานะรุนพีท่ี่เกษยีณมากอน ขอแนะนาํวาควรเตรยีมตัวอยางไรหลงัเกษยีณไปแลว 
เงนิทีท่านไดมานัน้ บางทานอาจจะไปทําธรุกจิไปลงทนุ บางทานไปชาํระหนี ้สวน
กรณีทานที่ไมไปลงทุน ไมมีหนี้ ขอแนะนําใหมาซื้อหุน หรือฝากเงินไวกับ สอฟ. 
ซึ่งจะไดรับเงินปนผล หรือดอกเบี้ยสูงกวาธนาคาร และเงินฝากไมตองเสียภาษี 
อกีเรือ่งกค็อื การพบปะสงัสรรคกบัเพือ่น ๆ  สมาชกิ เขากลุม เขาชมรม เพือ่มกีจิกรรม
รวมกัน หาเวลาออกไปพักผอน ทองเท่ียว ดูแลสุขภาพในการเลือกรับประทาน
อาหาร ออกกาํลงักาย และพกัผอนใหเพยีงพอ ฝกใชสมองตดิตามขาวสาร หางาน
หรือกิจกรรมมาทํา เพื่อไมเหงา

ทายนี้ ผมขอใหสมาชิกเกษียณอายุทุกทาน จงใชชีวิตสมความปรารถนา  
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

       นายสุนทรชัย ผลสมบูรณโชค
       ประธานชมรมผูเกษียณอายุ
       สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
       รัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง

นายสุนทรชัย ผลสมบูรณโชค
ประธานชมรมผูเกษียณอายุสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง

สุททรชัย ผลสมบูรณโชค
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นายสุนทรชัย ผลสมบูรณโชค
ประธานชมรมผูเกษียณอายุสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง

นเดอืนตลุาคมของทกุป จะมสีมาชกิสหกรณฯ ทีอ่ายคุรบ 60 ป รวมถงึสมาชกิ
ที่ไดรับการตออายุเนื่องจากเกิดหลังเดือนตุลาคม ก็จะเกษียณอายุงานจาก
การไฟฟานครหลวงพรอมกันนี้ดวย ซึ่งสมาชิกที่จะเกษียณอายุนั้น สหกรณ

ออมทรัพยฯ ระลึกเสมอวาทุกทานเปนบุคคลสําคัญ มีคุณูปการที่ทําใหสหกรณ
ออมทรัพยฯ ของเรามคีวามมัน่คง เจรญิกาวหนา และยัง่ยนื จนถงึปจจบุนั ซ่ึงปนี้
เปนปที่สหกรณออมทรัพยฯ ของเราครบรอบ 40 ปแลว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2562  และเมื่อวันที่ทุกทานเกษียณอายุแลว สหกรณออมทรัพยฯ ของเราจะ
มั่นคง เจริญกาวหนา และยั่งยืนตอไปตราบนานเทานาน  เนื่องเพราะสมาชิก
ทุกทานเห็นคุณคาของการเปนสมาชิกสหกรณฯ ทั้งมีสวนรวมในการเสนอแนะ 
สนับสนุนสหกรณออมทรัพยฯ ของเราตลอดมา

ในนามของเจาหนาที่ สอฟ. ทุกคน ขอขอบคุณทานสมาชิกที่เกษียณอายุ
ทีใ่หการสนบัสนนุ และไววางใจสหกรณออมทรพัยฯ ของเรา และขอกราบอาํนวยพร
ใหทกุทานมคีวามสขุ มสุีขภาพจิตท่ีแจมใส สุขภาพกายท่ีแข็งแรง  และดําเนินชวีติ
ในชวงหลังเกษียณตามสิ่งที่ทุกทานปรารถนาตอไป   

                                นางสาววรวรรณ   สองพลาย
                                ผูจัดการทั่วไป
                                  สหกรณออมทรพัยสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ
      การไฟฟานครหลวง จํากัด

สารผูจัดการทั่วไป
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วรวรรณ สองพลาย
ผูจัดการทั่วไป
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อนอ่ืน..ตองขอแสดงความยินดีกับเพื่อนทั้งหลาย
ที่เกษียณอายุในปนี้ 

ถือวา..ทานไดดําเนินชีวิตการทํางานมาจนถึง
วันนี้ วันที่ดูเหมือนวาจะหมุนวนกลับไปอยูที่เกา

เพราะชีวิตคนเรานั้นมีอยู 4 ชวง  คือ ชวงเด็กเล็ก  ชวง
เรียนหนังสือ  ชวงทํางาน และชวงเกษียณอายุ  ชวงเด็กเล็ก
สวนใหญเลนสนกุสนาน  พอโตข้ึนมากม็หีนาท่ี คอื เรยีนหนงัสอื 
เพื่อใหจบไปทํางาน เมื่อจบการเรียนการศึกษา ก็เขาสูชวงการ
ทํางาน ทํางานจนครบอายุ 60 ป คือ ชวงเกษียณอายุ ซึ่งเปน
ชวงที่หยุดทํางานเพื่อพักผอนในยามบั้นปลายของชีวิต

ดังน้ัน จะเห็นวาชวงวัยทํางานเปนชวงที่ยาวที่สุด 
ระหวางอาย ุ 20 - 60 ป รวมประมาณ 40 ป ซึง่เปนชวงทีเ่รา
สามารถสรางรายไดดวยตัวเอง  ชวงเรียนหนังสือ พอแมเปน
คนเลีย้งดแูละใหเงนิเราใชจาย  สวนชวงเกษยีณอายหุลงั 60 ป

ไปแลว จะเปนชวงที่เรากลับสู สภาพเดิมอีกคร้ังหนึ่ง ไมมี
รายไดประจําแลว

มีคําถามวา เราจะอยูอยางไร?
ระยะเวลารวม 40 ป ที่เราตองทํางานหาเงินมาเลี้ยง

ตวัเอง ถอืวาเปนชวงของการเปนทาสของเงนิ ไมทํางานก็ไมมีเงนิ 
บางคนมีหนี้สินมากนอยไปตามสถานะของแตละคน  ยิ่งมีหนี้
มาก ก็ยิ่งเปนทาสของเงินมากขึ้น เพราะตองทํางานหนักเพื่อ
หาเงินมาใชหนี้ ถือวาไมมีอิสรภาพทางการเงิน

แตบางคนที่รูจักบริหารเงินและบริหารชีวิตของตัวเอง 
รูจกักนิรูจกัใช และพยายามวเิคราะหและมองอนาคตของตนเอง 
แลวต้ังคําถามถึงอนาคตวา เมื่อเกษียณอายุเราจะอยูอยางไร
สาํหรบัชวีติทีเ่คยมรีายไดรายเดอืน แลวอยู ๆ รายไดรายเดือนนัน้
หายวับไปทันทีหลังจากวันที่ 30 กันยายน ซ่ึงเปนวันสุดทาย
ของการทํางาน

ไพบูลย แกวเพทาย
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ชีวิตหลังเกษียณอายุ
ก



พิจารณาจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย   ชีวิต
คนไทยหลังเกษียณอายุคอนขางลําบากในการดํารงชีพ  เพราะ
มเีพยีง 5% เทานัน้ทีม่ชีวีติทีส่ขุสบายและไมเดอืดรอน   สวนคน
เกษียณอายุอีก 95%  คอนขางลําบาก ถึงลําบากมาก

มีรายงานของ UN ระบุวา ขณะนี้ไทยมีอัตราการเกิด

ที่นอยระดับเดียวกับ Switzerland และ Finland ซึ่งภายใน
ป 2030 ไทยจะมีผูสูงอายุเกินกวา 60 ปขึ้นไป มากกวา 25% 
และสวนใหญจะมีฐานะยากจน ยิ่งคนเกิดนอย ยิ่งเปนการ
ซํา้เตมิปญหา   เพราะคนวยัทาํงานจะนอยลงดวย ซึง่จะสงผลถงึ
การบริโภคนอย การผลิตที่นอยลง  

                       ฐานะคนไทย เมื่อวัยเกษียณอายุ                             สรุปฐานะ = ชีวิตหลังเกษียณอายุ

 สัดสวน ชีวิตหลังเกษียณอายุ 5% ประสบความสําเร็จ

 1% รํ่ารวยเปนเศรษฐี 95% ประสบความลมเหลว

 4% มีเงินใชอยางสุขสบาย  

 7% พอชวยเหลือตัวเองได  

 40% ตองพึ่งพาลูกหลาน  

 48% ดิ้นรนทํางานหนัก  

 100%  100% 

พิจารณาขอมูลและสถิติที่นําเสนอโดยธนาคารแหงประเทศไทย

 หนึ่งคน คํานวณจํานวนมื้อ จํานวนมื้อ

 1 วัน 1 วัน x 3 มื้อ 3 มื้อ

 1 ป 365 วัน x 3 มื้อ 1,095 มื้อ

 20 ป 20 ป x 1,095 มื้อ 21,900 มื้อ

 30 ป 30 ป x 1,095 มื้อ 32,850 มื้อ

การลงทุนจึงนอยลง  เศรษฐกิจก็จะชาลง อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ลดลงดวย
ลองพิจารณาถึงคาใชจายในการดํารงชีพหลังเกษียณอายุ 20 - 30 ป  เฉพาะคาอาหาร

 อาหารตอมื้อ อายุ 20 ป จํานวนเงิน อายุ 30 ป จํานวนเงิน

 มื้อละ 30 บาท 21,900 x 30 657,000 บาท 32,850  x 30  985,500 บาท

 มื้อละ 50 บาท 21,900 x 50 1,095,000 บาท 2,850  x 50  1,642,500 บาท

 มื้อละ 70 บาท 21,900 x 70 1,533,000 บาท 32,850 x 70  2,299,500 บาท

 มื้อละ 100 บาท 21,900 x 100  2,190,000 บาท 32,850 x 100  3,285,000 บาท

 มื้อละ 120 บาท 21,900 x 120 2,628,000 บาท 32,850 x 120  3,942,000 บาท

เมื่อเกษียณอายุ หากตองดํารงอยูถึงอายุ 20 ป ตองมีเงินเปนคาอาหารถึง 21,900 มื้อ 
หรืออายุ 30 ป ตองมีเงินเปนคาอาหารถึง 32,850 มื้อ
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เพราะสังคมไทยไมเคยปรานีปราศรัยกับชีวิตของ
ผูคนเทาไรนัก ใครมีเงินก็อยูได ใครไมมีเงินก็ตายไป เคยเห็น
คนบางคนตองฟอกไต ไมมีเงิน ไมกี่เดือนก็ตาย บางคนมีเงิน 
ก็หมดเนื้อหมดตัว 

หลายครั้งที่เราตองเขาโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว หมอ
อาจใชเวลาเพียง 3 นาที สามารถควักเงินที่เราเก็บออมมา
ทัง้ชีวติกวา 40 ป จนหมดเนือ้หมดตวั เพราะเราไมมีบํานาญและ
สวัสดิการเหมือนตางประเทศ 

เรามีแตบําเหน็จที่พรอมจะนํามาใชจายเพื่อการรักษา 
ใหมีชีวิตอยูตอไป แตถาเงินหมด เราจะอยูตอไปอยางไร นี่คือ
ปญหาที่เราตองคิดในวันนี้ วันที่เราเกษียณอายุ ซึ่งเงินเดือน
หลายหมื่นตองหายวับไปทันที

แนนอนครับ ถาเราเตรียมพรอมมาอยางดี และดูแล
สุขภาพอยางยอดเยี่ยม 

ถือวาเราคือผูที่หลุดพนจากทาสของเงิน และเปนผูมี
อิสรภาพทางการเงิน โดยใหเงินทํางานใหเรา

จากขอมูลขางตน พิจารณาคาอาหารในปจจุบัน จะตอง
ใชเงินมื้อละ 50 บาท ถามีอายุถึง 20 ป ตองใชเงิน 1,095,000 
บาท และถามีอายุถึง 30 ป ตองใชเงิน 1,642,500 บาท ซึ่งยัง
ไมรวมถึงคาใชจายอื่น ๆ และคาครองชีพที่สูงขึ้นในแตละปอีก 

ชวงชีวิตคนเรา หลัก ๆ ท่ีสําคัญ คือ ชวงเรียนหนังสือ 
ซึง่เปนชวงทีไ่มมรีายได มพีอแมเปนคนดแูลรบัผดิชอบ  ชวงทีส่อง
เปนชวงของการทํางาน มีรายได ชวงนี้เปนชวงที่สามารถเก็บ
ออมไดและเปนชวงท่ียาวนานถึง 40 ป และชวงท่ี 3 ชวงสดุทาย 
เปนชวงเกษยีณอาย ุซึง่เปนชวงทีไ่มมรีายไดแลวเหมอืนชวงแรก

สิ่งที่ตองคิด คือ ชวงที่มีเงินรายไดและมีกําลัง เราเตรียม
ความพรอมไวเพียงใด สําหรับชวงสุดทายของชีวิต

เมื่อเดินทางชวงชีวิตมาถึงวันนี้ วันที่เกษียณอายุ เราคง
ประเมนิตวัเราออกวา ทีผ่านมาเราเตรยีมพรอมไวหรือไม ซ่ึงถา
คิดไดชวงนี้ก็คงสายไปที่จะ..กลับไปเตรียมความพรอมอีกแลว

มีเพียงสิ่งเดียว คือ ดูแลสุขภาพใหดี แลวหาแนวทาง
หรือวิธีการดํารงชีพท่ีเหมาะสมตอไป เพราะบางคนเตรียม
ความพรอมมาอยางด ีมีเงนิออมถึง 3 - 4 ลานบาท เจบ็ปวยเพยีง
ครั้งเดียว แทบหมดเนื้อหมดตัว
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เปนนวัตกรรมทางสังคมท่ีกวา 40 ประเทศท่ัวโลกนํามาชวยจัดการปญหาสังคมสูงวัย โดยเฉพาะ
การแกไขปญหาผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ไรการดูแลเอาใจใส ถูกนํามาประยุกตและประกาศใชในประเทศไทย
แลว กับโครงการ “ธนาคารเวลา” ดําเนินโดยกรมกิจการผูสูงอายุ  (ผส.)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  (พม.)

ในป 2564 ประเทศไทยจะเดินหนาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ  “มีสัดสวนประชากรสูงวัยรอยละ 
20 ของประชากรไทยทั้งหมด และสถานการณจะทวีความรุนแรงไปอีก”

ขณะท่ีพลวัตทางสังคมก็พบครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง  คูชีวิตรุนใหมตัดสินใจมีบุตรนอยลง  
บางคูตัดสินใจไมมี ขณะที่คนก็ครองโสดอยูตามลําพังจนแกชรามากขึ้น

ฉะนั้น เมื่อไมมีลูกหลานคอยดูแล หรือลูกหลานมีนอยจนไมพรอมดูแลผูสูงวัย  ก็จําตองพึ่งพาคน
ในสังคมที่มีจิตอาสาชวยดูแล แตกอนอื่นเราตองเปนที่พึ่งใหสังคมกอน

อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ อธิบายถึงหลักการ “ธนาคารเวลา” วาเปนรูปแบบกิจกรรมที่ชวย
สงเสรมิใหชมุชนดแูลซึง่กนัและกนั ดวยการแลกเปลีย่นทกัษะ ประสบการณ บรกิารขัน้พืน้ฐาน และสามารถ
สะสมเวลาไว เสมือนเราออมเงินในบัญชีธนาคารของเรา  เมื่อยามจําเปนที่ตองการไดรับความชวยเหลือ 
ก็สามารถเบิกเวลามาใชได

แมโครงการจะนาํรปูแบบธนาคารเวลาของสหราชอาณาจกัรและญีปุ่นมาเปนจดุต้ังตน  แตก็พยายาม
ออกแบบระบบใหรองรับกับสภาพสังคมไทย

หลงัจากทดลองนํารองกับ 42 พ้ืนทีใ่น 28 จังหวดั ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 กอนจะนาํมาประมวลผล 
ถอดบทเรียนจนไดเปนระบบที่เปนทางการ ซึ่ง  ผส. จัดทําเปนคูมือแนวทางธนาคารเวลาของประเทศไทย 
ประกาศผานเว็บไซต กรม ผส. ในเดือนกรกฎาคมนี้เอง อยางการทําความดี 1 ชั่วโมง จะได 1 คะแนน
เก็บสะสม

ธนาคารเวลา
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โครงการไดกําหนด 5 ประเภทกิจกรรมความดีหลัก ๆ ที่สามารถเก็บออมคะแนนได คือ
1. งานซอมบํารุงเล็ก ๆ นอย ๆ  เชน  จิตอาสาซอมบํารุงเกี่ยวกับไฟฟา ประปา และอุปกรณตาง ๆ ของผูสูงอายุเบื้องตน
2. งานบริการอํานวยความสะดวก  เชน  พาผูสูงอายุไปหาหมอ พาไปธุระ  พาไปออกกําลังกาย ซึ่งขอนี้ไดรับความสนใจ

มาก  เพราะผูสูงอายุไมมีรถยนตสวนตัว
3. งานนันทนาการ เชน พาผูสูงอายุไปรวมกิจกรรมดนตรี กีฬา ถายทอดภูมิปญญา เพื่อทําใหผูสูงอายุมีโอกาสไดรวม

กิจกรรมชุมชนและสังคม
4. งานบานงานครัว เชน  ทําความสะอาดบาน  ทําอาหาร  ซักผาใหผูสูงอายุ 
5. งานสงเสริมการเรียนรู เชน ใหความรูใหม ๆ ใหคําปรึกษาตาง ๆ ที่ผูสูงอายุสนใจ 
สําหรับผูสนใจสมัครเปนจิตอาสาธนาคารเวลา ไดกําหนดคุณสมบัติหลัก ๆ อาทิ  ตองมีอายุขั้นตํ่า 15 ปขึ้นไป ไมมีประวัติ

อาชญากรรม เมื่อผานการกลั่นกรองคุณสมบัติแลว  จะไดรับการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุเบื้องตน 18 ชั่วโมง จากนั้นก็
เขาสูกระบวนการจับคูกับผูสูงอายุเปาหมาย กอนเริ่มปฏิบัติความดีสะสมลงสมุดบันทึกเวลา ซึ่งรูปเลมคลาย ๆ  สมุดบัญชีธนาคาร

“วันหนึ่งหากจิตอาสาตกอยูในสภาวะเจ็บปวย ตองการความชวยเหลือ ก็สามารถถอนคะแนนความดีได โดยแจงธนาคาร
เวลาเพ่ือจับคูจิตอาสาคนอืน่ ๆ  มาชวย หรอืหากไมตองการ แตอยากเอาคะแนนนีไ้ปชวยคนอืน่ ๆ  ทีอ่ยากใหชวย ก็สามารถบรจิาค
เวลาได” 

ทุกคะแนนมีคุณคาและความหมายเทากัน  จัดเก็บอยางเปนระบบโดยธนาคารเวลาของชุมชน ที่ออกแบบภายใตคณะ
กรรมการ ซึ่งมีผูจัดการธนาคาร มีรองผูจัดการธนาคาร  มีที่ปรึกษา  และกรรมการ
ดานตาง ๆ ซึ่งก็ลวนแตเปนผูบริหารทองถิ่นและคนในชุมชนที่เขามาบริหารจัดการ 
ออกกฎระเบียบที่สอดคลองกับชุมชน  กอนสรุปผลและถอดบทเรียนทุก 6 เดือน

ธนาคารเวลาถือเปนส่ิงที่ทั่วโลกกําลังทํากัน หลายประเทศพัฒนาไปถึงขั้น
ระดับองคกรตอองคกรที่คอยชวยเหลือกัน แตสําหรับประเทศไทย เช่ือวาอยาง
นอย ๆ ประโยชนที่จะเห็นไดคือ เราจะไดเห็นสังคมที่กลับมาเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ
ในบานใกลเรอืนเคยีง ชมุชน จะมาดแูลชวยเหลอืกนั ตรงนีย้งัทาํใหเกดิความสัมพนัธ
ตางวัย ภาครัฐก็ประหยัดงบประมาณ เพราะจิตอาสาไปชวยเหลือแทนรัฐ

“อีกประการที่สําคัญสําหรับโครงการนี้คือ จะเปนโมเดลใหคนรุ นใหม
ตระหนกัถงึการเตรยีมตวัเวลาไปเหน็ผูสงูอายท่ีุเจบ็ปวย  ผูสงูอายท่ีุยากจนก็จะเร่ิมคิด
และหาทางปองกันตัวเองไมใหเกิดปญหาอยางนั้น เสมือนสอนตัวเองไปในตัว” 

สวนขอกังวลของหลายคนที่วาอาจมีบางคนแอบอางมาเปนสมัครจิตอาสา
แลวฉวยโอกาสลักขโมยทรัพยสิน หรือแสวงหาประโยชนกบัผูสูงอายนุัน้  กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ยืนยันวาตรงนี้จะมีการสกรีนจิตอาสาจาก

คณุสมบตัริบัสมคัรขางตนแลว  แตท่ีสาํคญัคอื การจบัคูจติอาสากบัผูสงูอาย ุจะเลือกโดยคนในชมุชนและผูสงูอายใุนชมุชนเดยีวกนั 
อยางนอย ๆ เขาเคยเห็นหนากัน พอรูประวัติกัน และไดรับความไววางใจระดับหนึ่งแลวถึงเลือกมา

“ปจจุบันมีผูสนใจมาสมัครเปนจิตอาสาธนาคารเวลาแลวกวา  3,200 ราย อายุตํ่าสุด 35 ป อายุมากสุด 80 ป ผูที่สนใจ
สมัครเปนจิตอาสาธนาคารเวลา สามารถเขาไปสมัครไดที่เว็บไซตกรมกิจการผูสูงอายุ” อธิบดี ผส. สรุป พรอมเชิญชวนใหรวมเปน
จิตอาสาธนาคารเวลา ซึ่งเปนอีกมิติหนึ่งในการชวยดูแลสังคมผูสูงวัย

     ไพรวรรณ   พลวัน
     อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ
     กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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อภิชาติ รัศมี
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สารินทร์ เฮี้ยนชาศรี
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วินัย คุ้มถนอม
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ฝบฟ.

ธรรมนุ นพปิยะ

ฝบร.

สมชาย พันธ์ุเตี้ย

ฝบร.

ณัฐธวัช พลางกูร

17มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



ฝวจ.

18 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



19มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



20 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



21มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



22 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



23มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



ฝธข.

นพวรรณ เวโรจน์บรรจง

ฝธข.

ชูพงษ์ เชื้อข�าดี

ฝบช.

เฉลย รักแจ้ง
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าวา Technology  นั้นครอบคลุมและกวาง
มาก  ซ่ึงอาจหมายรวมถึงอะไรกไ็ด  ครอบคลมุ
ทัง้การเปล่ียนแปลงจาก  Analog ไปสู Digital  

ครอบคลุมการพัฒนาทางดานการเงิน เชน  Fintechs  
แตสิง่ทีค่นเรามกัจะสงสยั หรอืงง ๆ คือ เทคโนโลยเีหลานัน้
มันคืออะไร   มันทําอะไรไดบาง  มันเกี่ยวของอะไร
กับเราไหม และปจจุบันจะมีคําศัพทใหม ๆ เยอะแยะ
มากมาย  ชวนใหงง !!  ชวนใหสงสัย  ไหนจะ Bitcoin   
ไหนจะ Libra   แลวก็ Big Data   ยังมี  AI  อีกตางหาก 
แลวยังมาพูดเรื่อง 5G อีก (ที่เปนขาวใหญโตระหวาง
สหรฐัอเมรกิากบัจนี)  เอาเร่ืองใกลตวัพวกเรากอนดกีวา 
กอนอื่นมาเขาใจคําวา Baby Boomers กอน
ยุคของคน

-   Traditionalist (กลุมลายคราม) คือคนที่
เกดิกอน  พ.ศ. 2488  เปนคนทีไ่ดลงหลกัปกฐานไวทีใ่ด
ท่ีหนึ่ ง  คุณค าความสําเ ร็จและความภูมใจของ 
Traditionalist คือการไดสรางตํานาน กับการที่
ไดเร่ิมตนและส้ินสุดอาชีพการงาน ไวท่ีหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง

เทคโนโลยี กับ

Baby Boomers

สุณี เลิศอุดมมงคล

คํ
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-   Baby Boomers  คือ คนที่เกิดในชวง พ.ศ. 2489 - 
2507 ยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2

-   Generation X หรือ Gen X คือคนที่เกิดในชวง พ.ศ. 
2508 - 2522  คนที่เกิดมาในยุคมั่งคั่ง ใชชีวิตอยางสุขสบาย 
เติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม คอมพิวเตอร 

- Generation Y หรือ Gen Y หรือ Millennails  คือ
คนที่เกิดในชวง พ.ศ. 2523 - 2540 คน Gen-Y จะเติบโตมา
พรอมกบัเทคโนโลยดีจิทิลั  มคีวามเปนสากล  มเีทคโนโลยีพกพา 
รกัความสะดวกสบาย  เกดิมาในยคุทีเ่ศรษฐกจิกาํลงัเตบิโตและ
เฟองฟู

- Generation Z หรือ Gen-Z  คือคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 
2540 เกิดจากพอแมรุนใหมอยาง Gen-X และ Gen-Y เปนเด็ก
รุนใหมทีเ่กิดมาพรอมกบัสิง่อาํนวยความสะดวกรอบดาน  เรยีนรู
รูปแบบการดําเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิทัล ดําเนินชีวิตแบบมี
การติดตอสื่อสารไรสาย  และสื่อบันเทิงตาง ๆ
Baby Boomers  อยางเรา

อาวฉันเปนคนยุค Baby boomer แลวทําไมรึ บางคน
ก็นึกวาฉันไมเห็นตองตามเทคโนโลยีเลย ฉันก็ใชโทรศัพท
ติดตอ  Line กับเพื่อน ๆ  แคนี้ก็พอแลว  แตบางคนก็บอกวาฉัน
เลน Facebook หรือ Instagram  ดวยนะ เวลาไปเที่ยวจะได
ถายรูปสวย ๆ  up ขึ้นใหคนอื่นไดเชยชมบาง   แคนี้ฉันก็พอแลว  
แตหยดุฟงทางน้ีกอน  มนัมขีองดทีีม่ปีระโยชนมากมาย  ซึง่หาก
เราคอย ๆ  พจิารณาและเลอืกใชเทคโนโลยบีางเรือ่งกอ็าจจะเปน
ประโยชนเหมือนกัน  เริ่มนาสนใจขึ้นมานิด ๆ แลวซิ
เราจะกาวตาม หรือกาวทันเทคโนโลยี

เราไมจําเปนตองกาวตามเทคโนโลยีหรอก แตอยาก
ใหพวกเรากาวทันมากกวา กาวทัน คืออะไร กาวทัน คือ การ
รับรูเทคโนโลยีแตละอยาง (ตามที่เราสนใจอยากรู) ลองดูวา
มันใชทําอะไร มันมีประโยชนอะไร แลวเลือกเอาส่ิงท่ีมีเปน
ประโยชนตอตัวเองมาใชงาน  พูดใหใกลตัวสักนิด โดยจะขอ
ยกตวัอยางเรือ่งท่ีจะเปนประโยชนในชีวติประจาํวนัของพวกเรา  
เชน 

- โปรแกรม Line ถูกพัฒนาขึ้นมาและพวกเราสามารถ
ใชบริการโทรศัพทผาน  Line โดยไมเสียคาใชจาย (โทรศัพท
เคร่ืองน้ันตองมี  internet นะ)  และปจจบุนัโปรแกรม  Line ได

มกีารพัฒนาไปมากมาย  ทีสํ่าคัญปจจุบนัพวกเราจะใชโปรแกรม  
Line  เปนชองทางในการสื่อสาร   การนัดหมายพบปะสังสรรค   
การสงขาวคราวถึงกัน การรวมกลุม Line เพื่อการทองเที่ยว   
กลุม Line ของครอบครัว  แลวแตวาใครจะใชมากนอยแคไหน   
บางคนพอมขีอมลูขาวสารสงกันมาใน Line กส็นใจอาน บางคน
ก ็delete ทิง้ทนัท ี บางคนกค็ดิวา  โถ ๆ  คนอยางพวกเราทาํไม
ตองสนใจอะไรกันหนักหนา แตก็ตองยอมรับกันหละวา  Line 
นั้นมีประโยชนจริง ๆ 

- โทรศพัทมอืถอื  เราสามารถใชพดูคยุกบัคนอ่ืนได  และ
หากมอืถอืเราเชือ่มตอกับ internet ได เรากส็ามารถใช Line ใน
การพูดคุย (ไมเสียเงิน)  และก็สามารถคุยกันแบบเห็นหนากัน
ได   โดยเฉพาะอยางยิง่คนทีม่ลีกูหลานอยูตางประเทศกส็ามารถ
พดูคยุกนัไดอยางสะดวกและประหยดัคาใชจาย  รวมทัง้สามารถ
ดูหนัง ฟงเพลง จาก  internet  ไดแบบไมเสียเงินอีกดวย

- การถายรูปจากกลองบนมือถือ สมัยนี้เมื่อเราไป
ทองเทีย่วเรามกัจะใชมอืถือถายรปู เน่ืองจากสะดวกและรวดเรว็ 
สามารถหยิบใชไดทันที  สามารถถาย  selfie กับเพื่อน ๆ ได   
กลองบนมือถือรุนใหม ๆ มีประสิทธิภาพมาก มีความละเอียด
มากถึง 40 ลานพกิเซล  สามารถซมูภาพจากระยะไกลได  อีกท้ัง
ยังมีโปรแกรมแตงภาพบนมือถือมากมายใหเราเลือกใชฟรี ๆ 
ทั้งบน  Android  (คาย Sumsung  Huawei  OPPO) และ 
IOS (คาย iPhone) เชน โปรแกรม  Lightroom โปรแกรม 
Snapseed โปรแกรม Camera 360  และยงัมโีปรแกรม Snow 
ที่ใชในการถายรูปคนใหดุกดิกได 

- Games  การเลนเกมตาง ๆ  ก็มีประโยชนเหมือนกัน  
แตเกมนั้นควรจะเปนเกมที่ฝกสมอง (เพื่อปองกันการเปน
อัลไซเมอร) แตก็ไมควรใชเวลามากเกินไปจนกลายเปนการ
ติดเกม 

- WIFI ที่บาน  ในกรณีที่บานมีคนอยูหลายคน  สมาชิก
ในบานก็สามารถใช wifi ที่บานได แทนการใช internet ของ
มือถือสวนตัว  และความเร็วในการใชงาน internet ที่บานจะ
เร็วกวา รวมทั้ง wifi ที่บานสามารถเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือ
ไดหลายเครื่อง  ซึ่งโดยรวมจะเปนการประหยัดคาใชจาย

- การคนหาขอมูลที่สนใจดวย Google บางคนอยาก
จะคนหาขอมูลเกี่ยวกับการเกษตร บางคนอาจจะอยากคนหา
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ขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว  ซึ่งตองยอมรับวา Google เปน
โปรแกรมที่เกงมาก รวมท้ังยังมี Google Map ที่ชวยนําทาง
เราอีกดวย เชน ถาวาเราจะเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  
เราสามารถสอบถาม จาก Google ได โดยระบุจุดหมาย
ปลายทางทีเ่ราจะไป  Google map จะบอกวิธกีารเดนิทาง เลีย้วซาย
เลีย้วขวา ใหเราจนถึงจุดหมายปลายทางที่ตองการ รวมท้ัง
ประมาณระยะเวลาเดินทางใหดวย     

- Google Translate  เปนตัวชวยในการแปลภาษา 
สมมติวาเราไปตางประเทศแตอยากจะสอบถามราคาสินคา ซึ่ง
บางครั้งเขาจะไมไดพูดภาษาอังกฤษ ทําใหยากตอการสนทนา  
เราสามารถปอนภาษาไทยเขาไป โปรแกรมนีจ้ะแปลงเปนภาษา
อ่ืน ๆ  ไดมากมาย  เชน  ภาษาเกาหล ี ภาษาญีปุ่น  ภาษารัสเซีย 
ก็จะชวยใหเราสื่อสารกันได รวมท้ังชวยในการอานฉลากของ
สินคาบนบรรจุภัณฑไดดวย  

- รถไฟฟา BTS หรือรถไฟใตดิน (MRT)  ก็เปนความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีที่ชวยใหพวกเราเดินทางไดสะดวก
และรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถกําหนดเวลาถึงจุดหมาย
ปลายทางได  ไมตองเสียเวลารถติดกับการจราจรในกรุงเทพฯ

- การใหบริการของธนาคารตาง ๆ ผาน internet 
banking หรือ mobile banking  ซึ่งประโยชนคือ สมมติวา
ถาเราตองการโอนเงิน หรือจายเงินใหบุคคลอื่น  เราสามารถ
ทํารายการดังกลาวผาน internet ไดทันที โดยที่เราไมตองไป
ธนาคารเบิกเงิน  โอนเงิน  หรือจายเงินที่ธนาคาร  ซึ่งจะชวย
ใหเราประหยัดเวลาและประหยัดคาใชจาย และเราก็สามารถ
ใชควบคูกับเทคโนโลยี Touch ID (ลายนิ้วมือ) ของเรา เพื่อ
เปนการยืนยันตัวตน 

เทคโนโลยีชวยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่กลาวมาขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี ที่ทําใหพฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนแปลง  
สะดวกขึน้  ประหยดัเวลา และคาใชจาย  ซึง่บางคนอาจจะใช
อยูบางไมมากก็นอย พวกเรานาจะเตรียมพรอมและยอมรับ
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น แลวนํามาใชใหเปนประโยชน  ซึ่งใน
อนาคตอันใกลไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ  
(Artificial Intelligence-AI)  พัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ที่เปนประโยชนกับผูสูงวัย  เชน

-  Robotics หุนยนต  อีกไมนานเราจะเห็นหุนยนตดูแล
ผูสูงอายุใชงานกัน  เชน หุนยนตสําหรับอุม หุนยนตเพื่อการ
เอนเตอรเทรน หรอืหุนยนตสาํหรบัแจงเตอืนเวลาการรบัประทานยา
หรือพบแพทย เปนตน

-  อปุกรณตรวจจับความเคลือ่นไหวจากไฟ LED  ซึง่ไดมี
การพัฒนาตอยอดเปนเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว ยก
ตัวอยาง เชน  อปุกรณตรวจจับการเคล่ือนไหวท่ีตดิตัง้บนหุนยนต
ชวยเหลอื   ซึง่สามารถเห็นวามคีนอยูในหองหรอืไม   โดยดจูาก
คล่ืนความรอนของมนษุย หรือถูกพัฒนาใหติดตัง้บนอางนํา้หรอื
เตาอบ ที่สามารถปดระบบอัตโนมัติเมื่อไมมีคนอยูในหองนั้น 
เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได

-  ผูสูงอายุที่ตองอยูคนเดียวอาจะเกิดสิ่งที่ไมคาดคิดขึ้น 
เชน ลื่นลม หรือโรคประจําตัวกําเริบ การมีนาฬกาแบบ smart  
watch ที่สามารถตรวจจับสัญญาณชีพจรของผูสวมใสได หาก
ตํ่ากวาที่กําหนดไวในชวงเวลาหนึ่ง ระบบจะแจงไปยังศูนย
ชวยเหลอืโดยอตัโนมตั ิสงทีมแพทยทีส่ามารถเขาไปยงัพืน้ทีเ่พือ่
ดูแลรักษาไดทันทวงที

 
อะไรท่ีมีประโยชนอาจมีโทษแฝงอยู  เราจึงควรใช

เทคโนโลยอียางระมดัระวงั ไมเสพขาวมากเกนิไป ไมแชรขอมลู
หรือขาวที่จะสรางความเสียหายแกตนเองและผูอื่น 

แตเทคโนโลยีไมใชสิ่งที่นากลัว เทคโนโลยีอยูรอบ ๆ
ตวัเรา อาจมาโดยเราไมรูตวั เราไมสามารถหลกีเลีย่งได  จงึอยากให
พวกเราเผชญิหนา  สนใจเทคโนโลยบีาง  เรียนรู (เทาทีส่ามารถ)  
เลือกใชและสนุกกับเทคโนโลยีที่เปนประโยชน ใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมและความตองการของพวกเรา ใหเหมาะสมและ
สมดุลมากทีส่ดุ  เพือ่ทีจ่ะชวยใหพวกเราไดใชชวีติอยางมีความสขุ 
สนุกสนาน ในบางชวงเวลา
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ในเดือนตุลาคมของทุกป จะมีสมาชิกสหกรณฯ ท่ีอายุครบ 60 ป รวมถึงสมาชิกท่ีไดรับการ
ตออายุ เนื่องจากเกิดหลังเดือนตุลาคมก็จะเกษียณอายุงานจากการไฟฟานครหลวงพรอมกันนี้ดวย 
ในป 2562 มสีมาชกิเกษยีณอาย ุ193 คน ซึง่ในทุก ๆ  ป สหกรณออมทรัพยฯ จะจัดงานเลีย้งอาํลาใหกับ
สมาชิกเมื่อสมาชิกเกษียณอายุ  และมีการจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเกษียณอายุใหกับสมาชิก
ผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการที่ตองมีอายุครบ 60 ป สมาชิกจะไดรับเงินสวัสดิการนี้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
และหากสมาชกิคงสถานะการเปนสมาชกิสหกรณออมทรพัยฯ ของเราตอไป   ก็จะยงัคงสิทธใินการฝาก 
ถอนเงิน กูเงิน เมื่อคราวจําเปน และสิทธิอื่น ๆ  การถือหุน การซื้อหุน โดยนําเงินที่ไดรับจากการเกษียณ 
มาซื้อหุนไดคนละไมเกิน 2.0 ลานบาท  ณ วันเกษียณอายุ บทความนี้เปนเรื่องสวัสดิการหลังเกษียณ ที่
สมาชกิยงัมสีทิธไิดรบั ซึง่สมาชกิอาจเกบ็วารสารสหกรณ ฉบับผูเกษยีณนีไ้วเปนคูมอืสมาชกิไดเลยนะคะ

ดานการสรางสวัสดิการแกสมาชิกโดยตรง และครอบครัวสมาชิก 
สําหรับสวัสดิการที่ใหแกสมาชิกโดยตรง 
1. สวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ             5. สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม
2. สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล                6. สวัสดิการประจําปสําหรับสมาชิก
3. เงินชวยเหลือกรณีอัคคีภัยบานสมาชิก              7. ทุนสงเสริมการศึกษาสมาชิก

สทิธ ิสวสัดกิาร
แกสมาชิกเกษียณอายุ

 กองทนุสวสัดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชกิ
กรณีเกิดอุบัติเหตุ

สําหรับสวัสดิการที่ใหแกสมาชิกโดยตรง 
1. สวสัดกิารบาํเหนจ็สมาชกิเกษยีณอายุ 
สมาชิกจะไดรับตองมีอายุครบ 60 ป โดย

สมาชิกจะไดรับสิทธิตามอายุการเปนสมาชิก
สหกรณ คือ 

วรวรรณ สองพลาย
ผูจัดการทั่วไป
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 - เปนสมาชิกครบ 3 ป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จ     6,000 บาท 
 - เปนสมาชิกครบ 5 ป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จ     8,000 บาท 
 - เปนสมาชิกครบ 8 ป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จ   10,000 บาท 
 - เปนสมาชิกเกินกวา 8 ปขึ้นไป ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จ   สมาชิกเพิ่มปละ 1,000 บาท 
ทั้งน้ี การนับอายุเปนสมาชิกใหนับตั้งแตวันที่เขาเปนสมาชิกติดตอกันจนถึงวันเกษียณอายุ เศษของปถาเกิน 6 เดือน 

ใหนับเปน 1 ป สมาชิกสหกรณฯ ทุกทานจะไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จ
2. สวสัดกิารเพ่ือการรกัษาพยาบาล   สาํหรบักรณสีมาชกิเจ็บปวยไมวากรณใีด ๆ ตองเขารบัการรักษาพยาบาลเปนคนไขใน

ไมนอยกวา 5 คืน สหกรณฯ จะจายคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลเปนเงิน 500 บาท ซึ่งสมาชิกตองมายื่นแบบฟอรมขอรับ
เงินสวัสดิการนี้ ภายในระยะเวลา 60 วัน

3. เงินชวยเหลือกรณีอัคคีภัยบานสมาชิก
 -   กรณีบานเปนกรรมสิทธิ์ของสมาชิกเองและมีหลักฐานมาแสดงและพิสูจนไดวาเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยทั้งหลัง 

ไดรับเงินสงเคราะห  20,000 บาท
 -  กรณีบานและทีด่นิมใิชกรรมสทิธิข์องสมาชกิและคูสมรส หรือกรณบีานเชา โดยสมาชกิหรือคูสมรสท่ีมชีือ่อยูในทะเบียน

บาน หากเสียหายเกินกวารอยละ 50 เปอรเซ็นต ใหมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  10,000 บาท 
4. กองทนุสวสัดกิารเพ่ือสงเคราะหสมาชกิกรณีเกิดอบุติัเหตุ    เปนสวสัดิการสงเคราะหแกสมาชกิเฉพาะในกรณีทีป่ระสบ

อุบัติเหตุจนไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในอัตราดังนี้
 (1) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จายใหจํานวนเงิน 140,000.00 บาท
 (2) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จายใหจํานวนเงิน  120,000.00 บาท
 (3) สูญเสียมือ 1 ขาง หรือเทา 1 ขาง หรือสายตา 1 ขาง (ตั้งแตสองชิ้นขึ้นไป) จายใหเปนจํานวนเงิน 120,000.00 บาท 
 (4) สูญเสียมือ 1 ขาง หรือเทา 1 ขาง หรือสายตา 1 ขาง (อยางใดอยางหนึ่ง) จายใหเปนจํานวนเงิน 72,000.00 บาท 

สวัสดิการใหกับสมาชิก คุมครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงินคุมครอง 100,000 บาท 
5. สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม 
 - เปนสมาชิกครบ 1 ป ไดรับเงินสงเคราะห                  10,000  บาท
 - เปนสมาชิกครบ 3 ป ไดรับเงินสงเคราะห                   20,000  บาท
 - เปนสมาชิกครบ 5 ป ไดรับเงินสงเคราะห                  30,000  บาท 
 - เปนสมาชิกครบ 8 ป ไดรับเงินสงเคราะห                   50,000  บาท 
 - เปนสมาชิกครบ 10 ป ไดรับเงินสงเคราะห                 70,000  บาท 
 - เปนสมาชิกเกินกวา 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินสงเคราะหเพิ่มปละ 3,000 บาท ทั้งนี้ไมเกิน 160,000  บาท 
   ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหสวัสดิการตองนําหลักฐานเอกสารมาแจงสหกรณ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห
6. สวัสดิการประจําปสําหรับสมาชิก ซึ่งสหกรณฯ จะจายใหสมาชิกในวันประชุมใหญ คนละ 2,000 บาท
7. ทุนสงเสริมการศึกษาสําหรับสมาชิก  สหกรณฯ จัดใหมีทุนการศึกษาใหกับสมาชิก 
สวัสดิการแกครอบครัวสมาชิก 
 1.  สวัสดิการทายาทสมาชิกถึงแกกรรม 
 2.  ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 3.  สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สิทธิสมาชิกเกษียณอายุ
 1. สามารถคงความเปนสมาชิกสหกรณตอไปไดโดยไมตองสงคาหุนรายเดือนตอไปอีก แตตองคงคาหุนคงเหลือไว หรือ

คงคาหุนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของคาหุนคงเหลือปจจุบัน 
 2. กรณีการขอโอนหุน/ขายหุนบางสวนไดไมเกินครึ่งหนึ่งของหุนที่มี ณ วันเกษียณ
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 3. สามารถใชสทิธใินการกูไดไมเกนิ 90% ของมลูคาหุน และ/หรอืเงนิฝากทีม่อียูกับสหกรณ โดยการผอนชาํระรายเดอืน
ตามเกณฑ ระยะเวลา หรือจํานวนงวดที่สหกรณกําหนด

 4. สามารถใชสิทธิในการกูไดไมเกิน 90% ของมูลคาหุน รวมกับหลักทรัพยโฉนดที่ดินของสมาชิกไดอีก 50% ของราคา
ประเมินที่ดิน  ไมเกินวงเงิน 2,000,000 บาท ผอนชําระรายเดือน ภายในอายุ 70 ป

หลักเกณฑการจายเงินคืนทายาท กรณีสมาชิกถึงแกกรรม
1. กรณีสมาชิกไมไดทําหนังสือแตงตั้งผูไดรับโอนผลประโยชน
 1.1 กรณีเงินไมเกิน 300,000 บาท ใหดําเนินการสืบทายาทตามหลักเกณฑและใหทายาทผูมีสิทธิทําคํารองใหการตาม

แบบฟอรมที่สหกรณฯ กําหนด  ทั้งนี้ทายาทผูมีสิทธิทั้งหมดจะตองทําความตกลงรวมกันเปนที่ยุติ 
 1.2 กรณีวงเงินเกินกวา 300,000 บาทขึ้นไป ใหรองตอศาลเพื่อขอแตงตั้งเปนผูจัดการมรดก โดยสหกรณฯ จะจายเงิน

ใหตามคําสั่งศาล   
อนึ่ง ในกรณีขอ 1.2 หากทายาทมีปญหาขัดของในการรองตอศาลเปนผูจัดการมรดกก็ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาวินิจฉัยเปนกรณีไป
2. กรณีสมาชิกทําหนังสือแตงตั้งผูรับโอนผลประโยชน 
    2.1 สหกรณฯ จะพิจารณาจายใหแกบุคคลที่มีชื่อในหนังสือผูที่รับโอนผลประโยชนนั้น 
สําหรับโครงการซื้อหุนพิเศษเพื่อสงเสริมการออมสมาชิกเกษียณอายุป 2562 ตามประกาศท่ี 27/2562 โครงการซ้ือหุน

พเิศษเพ่ือสงเสรมิการออมสมาชกิ  สมาชกินาํเงินทีไ่ดรับจากกองทนุสาํรองเลีย้งชพี หรอืเงนิชดเชย เงนิโบนสัทีก่ารไฟฟานครหลวง
จายใหเมื่อพนจากการเปนพนักงาน นํามาซื้อหุนพิเศษไดอีกไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) จากที่มีหุนสะสมอยูเดิม
กอนพนสภาพจากการเปนสมาชิก ซื้อไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม  2563

สําหรับเงินที่ทานสมาชิกไดรับชวงเกษียณ สมาชิกสามารถจัดสรรการฝากเงินกับสหกรณฯ ของเรา หรือซื้อทุนเรือนหุน 
(หุนพิเศษ) ไดตามความเหมาะสมของสมาชิกเอง  สําหรับเงินฝากประเภทออมทรัพยเพิ่มพูน ฝากตั้งแต 100,000 บาท ก็สามารถ
รับดอกเบี้ยรายเดือนกับสหกรณฯ เพื่อไวใชจายในชีวิตประจําวันในแตเดือนได  ซึ่งสหกรณฯ มีอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลา ให
สมาชิกเลือกเพื่อฝากเงิน ขึ้นอยูกับการจัดสรรเงินของทาน ดังนี้  

สมาชิกสามารถเพ่ิมช่ือคูสมรส บุตรของสมาชกิ ไดทกุประเภท  สาํหรบับทความนี ้สมาชกิสามารถเกบ็ไวเปนคูมือสหกรณฯ 
ของทานได ซึ่งสมาชิกจะไดทราบถึงสิทธิที่ทานมี แมวาจะเกษียณอายุจากการเปนพนักงาน แตสิทธิการเปนสมาชิกสหกรณฯ เรา
ยังคงมีอยูในกรอบการเปนสมาชิกคงสภาพ

สดุทายนี ้สหกรณฯ หวงัเปนอยางยิง่ทีท่านสมาชกิเกษยีณอายจุะเล็งเหน็ประโยชนทีท่านจะไดรับหลงัเกษยีณ ซึง่สหกรณฯ 
มีความตั้งใจในการบริหารงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับสมาชิก ทั้งสมาชิกเกษียณอายุ สมาชิกที่เปนพนักงาน และกราบ
อวยพรทุกทาน มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขมาก ๆ หลังเกษียณอายุนะคะ

                                                                                                   
     วรวรรณ   สองพลาย

                    ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย

 เงินฝากออมทรัพย 1.25%

 เงินฝากออมทรัพยเพิ่มพูน   6 เดือน  (41) 2.80% 

 เงินฝากออมทรัพยเพิ่มพูน 12 เดือน  (61) 3.00%

 เงินฝากออมทรัพยเพิ่มพูน 24 เดือน (81) 3.75%
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