
ในเล่ม 
 2	 วันนีท่ี้...	สอมธ.	

 3	 สารจากประธานฯ

 4	 เงินกู้ปันผลสูงสุด	50%

	 5	 ปรบัปรุงหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ

 11	 ใช้ทรพัย์อย่างไรให้มีความสุข	 
by A.J.Nicky

 13	 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 
กับบทบาทของสหกรณ์ 
โดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี 

  14	 ชีวิตดีดี๊ย์...ท่ีน�าไปสู่ความล้มเหลว 
โดย ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา

	15	 เพ่ิมสวัสดิการเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
โดย ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรตัน์

 16	 บทบรรณาธกิาร

สอมธ.
ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม	2563	 www.tuscinfo.com

อัตราดอกเบีย้เงินฝาก อัตราดอกเบีย้

เงินฝากออมทรพัย์	 0.75%	ต่อป	ี

เงินฝากออมทรพัย์สินทวี	 1.00%	ต่อปี

เงินฝากออมทรพัย์พิเศษเพ่ือสวัสดิการ

	 2.00%	ต่อป	ี

เงินฝากประจ�าทวีทรพัย์	 2.25%	ต่อป	ี

เงินฝากประจ�า	 2.00%	-	3.25%	ต่อป	ี

อัตราดอกเบีย้เงินกู้				 4.75%	ต่อป ี

 (ตัง้แต่	1	ต.ค.	63)

ข่า
ว

ช่องทางรบัข่าวสารของ	สอมธ.	

มอบเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ
เป็นจ�านวนเงิน 4,630,000.00 บาท 

เม่ือวันท่ี	18	กันยายน	2563	สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

จ�ากัด	ได้จัดงานเลีย้งเกษียณอายุราชการ	แก่สมาชิก	สอมธ.	ณ	ห้อง	North	Wing	

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร	์เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิต	ต่อสมาชิกท่ีได้ท�าคุณประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ์ละให้การสนับสนุนกิจการของ	สอมธ.	ด้วยดีตลอดมา	

โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เกศินี	 วิฑูรชาติ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร	์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินกองทุนให้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ

ท่ีมารว่มงานเลีย้งด้วย	“สายใยท่ีไม่เกษียณ”
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หน่วย	:	บาท	
ก.ย.	63 ต.ค.	63

จ�ำนวนสมำชิก 9,951 คน 9,963 คน 
1.	สินทรพัย์รวม 34,200,525,552.27 33,810,698,089.98	

1.1	เงินให้สมาชิกกู้ 5,271,630,801.63 5,249,960,185.90	
1.2	เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 8,737,980,000.00 8,561,550,000.00	
1.3	เงินลงทุน

1.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 691,298,705.04 700,508,040.39	
1.3.2	เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00	
1.3.3	เงินลงทุนระยะส้ันและยาว 16,393,407,899.93 16,192,421,986.96	

1.4	สินทรพัย์อ่ืน 	106,208,145.67 106,257,876.73	
2.	หนีสิ้นรวม

2.1	เงินรบัฝากจากสมาชิก 19,678,848,209.16 19,710,609,357.62	
2.2	เงินกู้ยืม	-	ระยะส้ัน 5,370,000,000.00 4,860,000,000.00	
2.3	หนีสิ้นอ่ืน 236,784,993.10 234,817,321.49	

3.	ทุนของสหกรณ์
3.1	ทุนเรอืนหุ้น 6,032,381,270.00 6,069,901,350.00	
3.2	ทุนส�ารอง 1,513,115,842.41 1,513,115,842.41	
3.3	ทุนสะสมและอ่ืนๆ 167,704,101.48 167,455,601.48	
3.4	ก�าไรจากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 850,647,033.55 850,647,033.55	

4.	การให้ทุนสวัสดิการต่างๆ
	 4.1	 ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 26,750.00	

(12	ราย)
26,750.00	
(12	ราย)

	 4.2	 ทุนเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกเม่ือท�าการสมรส 70,500.00
(47	ราย)

73,500.00
(49	ราย)

	 4.3	 ทุนเพ่ือสมทบเป็นค่ารกัษาพยาบาลให้แก่สมาชิก 430,200.00
(313	ราย)

488,700.00
(354	ราย)

	 4.4	 ทุนเพ่ือการสงเคราะห์เกีย่วกับการศพของคู่สมรสหรอืบุตร	
หรอืบิดามารดา

1,282,000.00
(134	ราย)

1,436,000.00
(150	ราย)

	 4.5	 ทุนสมทบเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 70,000.00
(14	ราย)

80,000.00
(16	ราย)

	 4.6	 ทุนเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกหรอืคู่สมรสหรอืบิดามารดา	
ประสบภัยพิบัติ

35,500.00
(8	ราย)

35,500.00
(8	ราย)

	 4.7	 ทุนเพ่ือสวัสดิการส�าหรบัสมาชิกผู้เป็นโสด 13,500.00
(9	ราย)

16,500.00
(11	ราย)

	 4.8	 เงินค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต		
หรอืได้รบัอันตรายแก่รา่งกายจากอุบัติเหตุ

100,633.05
(40	ราย)

131,663.05
(45	ราย)

	 4.9	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 1,869,000.00
(18	ราย)

2,029,000.00
(20	ราย)

	 4.10	 กองทุนทดแทนกรณีสมาชิกอายุ	ครบ	61-95	ปบีรบูิรณ์ 3,749,800.00
(535	ราย)

4,269,400.00
(595	ราย)

	 4.11	 กองทุนเกษียณอายุราชการ 4,890,000.00
(115	ราย)

5,020,000.00
(118	ราย)

วันนี้ที่………. สอมธ.

ข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 25632
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3ข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563

โครงสร้างหนี้ในส่วนของ	

ผู้ท่ีขาดสมาชิกภาพไปแล้ว	

แต่ยังคงมีหนีท่ี้ต้องช�าระให้

กับ	สอมธ.	คณะกรรมการฯ		

ไ ด้ เ ปิ ด โ อก าส ใ ห้ เ ข้ า สู่

โครงการปรบัโครงสรา้งหนี้

ได้ตามระเบียบฯ	 เพ่ือเปิด

โอกาสให้เกิดการช�าระหนี้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ก่อนใช้

มาตรการบังคับคดีทางกฎหมาย	ดังน้ัน	หากสมาชิกท่านใดประสบ

ปัญหาเรือ่งการช�าระหนี	้ขอให้รบีเข้าไปปรกึษาหารอืกับเจ้าหน้าท่ี	

ฝ่ายสินเช่ือ	 ท้ังสาขาท่าพระจันทร	์ และรงัสิต	 หรอืปรกึษาผ่าน	

ช่องทาง	FACEBOOK	และ	@LINE	TUSC.	ได้โดยตรง	เพ่ือหา

ทางแก้ไขก่อนท่ีจะเข้าเกณฑ์ท่ีท�าให้ขาดสมาชิกภาพ

(3)	 ประเด็นการเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการของ	

บมจ.การบนิไทย	 ท�าให้ปีนี้	 สอมธ.	 ไมส่ามารถรบัรู้รายไดจ้าก

ดอกเบ้ียท่ีควรได้รบัจ�านวนหน่ึง	 และการต้องมีการตัง้ค่าเผ่ือหนี้

ท่ีสงสัยจะสูญตามกฎหมายอีกประการหน่ึง	ซ่ึง	สอมธ.	ได้แต่งตั้ง

คณะอนกุรรมการตดิตามสถานการณฟ์้ืนฟกูจิการของ 	บมจ.

การบินไทยข้ึน 	โดยมีประธาน	สอมธ. 	เป็นประธานอนุกรรมการ

ประกอบกับผู้ทรงคุณวุฒิในสายเศรษฐศาสตร์การเงิน	การลงทุน	

และกฎหมาย	เพ่ือคอยติดตามสถานการณ์และก�าหนดแผนรบัมือ

ให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ	 ซ่ึงขณะนี้	 ศาลล้มละลายกลางได้	

เห็นชอบให้	 บมจ.การบนิไทย 	จดัท�าแผนฟ้ืนฟกูจิการแลว้ 	ซ่ึง	

ขณะน้ีก�าลงัอยู่ระหวา่งการจดัท�าแผน 	และเจรจาในเร่ืองตา่งๆ	

กับคณะผู้ท�าแผนฟื้นฟูฯ	และเจรจากับกรมส่งเสรมิสหกรณ์เรือ่ง

เกณฑ์การตัง้ค่าเผ่ือฯ	เพ่ือรกัษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิก

ของ	สอมธ.

ส�าหรับการพัฒนาระบบงานต่างๆ	 ของ	 สอมธ.		

คณะกรรมการด�าเนินการได้อนุมัติให้มีการเปดิใช้	ATM	offline	

ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี	 2	

พฤศจิกายน	2563	โดยสมาชิกสามารถติดต่อไปท่ีสหกรณ์ทุกสาขา	

เพ่ือท�าการลงทะเบียนขอเปิดใช้ได้	 นอกจากนีค้ณะกรรมการฯ		

ได้อนุมัติให้พัฒนา	Application	ส�าหรบัท�าธุรกรรมทางการเงิน

ด้านต่างๆ	ผ่านโทรศัพท์มือถือเต็มรูปแบบ	พรอ้มปรบัระบบฐาน

ข้อมูลจากระบบเดิมไปเป็น	Oracle	เพ่ือให้สามารถรองรบัระบบ

ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีทันสมัยและปลอดภัยได้ในระยะยาว	ซ่ึงคาดว่า

จะด�าเนินการแล้วเสรจ็ภายในกลางป	ี2564

กราบเรยีนเพ่ือนสมาชิก	สอมธ.	ท่ีรกัทุกท่าน	

ในช่วงเดือนกันยายน	ถึงตุลาคม	2563	การบรหิารงาน

สหกรณ์ออมทรพัย์ของคณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี	 49	 ได้มี

การขับเคล่ือนนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมหลายประการ	 ภายใต้หลัก

ความม่ันคง	ม่ังค่ัง	และย่ังยืน	ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้	

ในการจัดสัมมนาสรุปผลงานกลางปีในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา	

พบว่า	 ผลการด�าเนินการของ	 สอมธ.	 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้

ก�าหนดไว้ในวันปดิบัญชีประจ�าป	ี2562	อย่างไรก็ตามในขณะน้ัน	

คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี	 48	 มิอาจคาดหมายได้ว่าจะเกิด

เหตุวิกฤตท่ีส�าคัญหลายประการ	อาทิ	(1)	วิกฤตการณ์โรคระบาด

โควิด-19	 ท่ีส่งผลกระทบให้สมาชิกจ�านวนไม่น้อยได้รบัความ	

เดือดรอ้น	(2)	การผิดนัดช�าระหนีส้ะสมของสมาชิกจ�านวน	109	

ราย	 ท่ีมีระยะเวลาเกินกว่าท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับ	 ท�าให้สมาชิก

เหล่าน้ันต้องพ้นจากความเป็นสมาชิกของ	สอมธ.	และจ�าเป็นต้อง

ท�าการตัง้เงินส�ารองทางบัญชีท่ีเรยีกว่าค่าเผ่ือหนีท่ี้สงสัยจะสูญ

จ�านวนหน่ึงไว้ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 (3)	 วิกฤตการณ์การเข้าสู่

กระบวนการฟื้ นฟูกิจการของ	บมจ.	การบินไทย	รฐัวิสาหกิจท่ีเคย

ติดอันดับ	A+	ท่ีสหกรณ์	89	แห่งได้ลงทุนบนตราสารหนีส้ะสมไว้

และเคยได้รบัผลตอบแทนท่ีดีมีผลก�าไรไปแบ่งปันสมาชิกอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี

จากวิกฤตการณ์ท่ีไม่ได้คาดคิดท้ังสามเรื่องดังกล่าว	

คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี	 49	 ได้ด�าเนินการแก้ไขเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของสมาชิก	สอมธ.	ดังนี	้

(1)	 ประเด็นโรคระบาดโควิด-19	 คณะกรรมการได้

ออกมาตรการให้พักช�าระหนี้เงินต้น	 ลดดอกเบีย้เงินกู้เป็นการ

ช่ัวคราว	ออกระเบียบโครงการปรบัโครงสรา้งหนีส้�าหรบัสมาชิก

ท่ีได้รบัผลกระทบเน่ืองจากโรคระบาดโควิด-19

(2)	 ประเด็นการผิดนัดช�าระหนี้จากสัญญาหนี้ค้าง

สะสมของสมาชิกท่ีกู้เงินในอดีตท่ีอาจต้องมีการตั้งค่าเผ่ือ	

หนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทางการบัญชีของสหกรณ์		

คณะกรรมการได้ออกระเบียบการปรับโครงสร้างหนี้ไว้	 2	

โครงการ	 โครงการแรกคือโครงการปรบัโครงสรา้งหนีเ้พ่ือช่วย

เหลือสมาชิกท่ียังไม่ขาดจากสมาชิกภาพ	สมาชิกท่ีมีคุณสมบัติเป็น

ไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดสามารถเข้าโครงการปรบัโครงหนีไ้ด้เพ่ือ

ผ่อนคลายให้สามารถช�าระหนีไ้ด้ตามก�าลังความสามารถของตน

ในปัจจุบันท�าให้ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ขาดจาก

สมาชิกภาพตามข้อบังคับ	 โครงการท่ี	 2	 คือโครงการปรับ

สารจากประธานฯ
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ในช่วงสองเดือนท่ีผ่านมา	 ผมได้น�าคณะกรรมการฯ		

และเจ้าหน้าท่ีไปศึกษาเรยีนรูก้ารบรหิารสหกรณ์ท่ีมีบทเรยีนท่ี	

น่าสนใจและมีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ	 เช่น	 นโยบายการบรหิาร

การลงทุนและความเส่ียงเพ่ือให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน	

ยามเกิดวิกฤติ	 นโยบายด้านการปล่อยสินเช่ือ	 นโยบายด้านการ

จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก	 และนโยบายด้านการพัฒนาระบบ

สารสนเทศสหกรณ์	 ซ่ึงสหกรณ์ออมทรพัย์ท่ีได้ไปดูงานมาแล้ว

ได้แก่	 สหกรณ์ออมทรพัย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

และสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ท�าให้	 สอมธ.	

ได้รบัความรูท่ี้เป็นประโยชน์ในการน�ากลับมาพัฒนา	สอมธ.	ของ

เราได้ในหลายประเด็น	 ซ่ึงหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว		

ผมจะได้รายงานให้สมาชิกทราบในโอกาสต่อไป	

ในด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลส�าหรบัช่วงเปลี่ยน

ผ่านของ	 สอมธ.มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีใน

ต�าแหน่งพนักงานนิติกร	 และต�าแหน่งพนักงานสารสนเทศ	 เพ่ือ	

ให้บรกิารด้านการท�านิติกรรม/กฎหมาย	 และระบบสารสนเทศ

ของสหกรณ์	ซ่ึงในโครงสรา้งบุคคลเดิม	สอมธ.ไม่เคยมีต�าแหน่ง

เหล่านีม้าก่อน	แต่สถานการณ์ปัจจุบันเปลีย่นไป	ต�าแหน่งเหล่านี้

เป็นต�าแหน่งส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการบรหิารสหกรณ์	
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ	

นอกจากนีผ้มต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้จัดการ	

2	ท่านคือ	นางบุศรนิ	ช้างอยู่	และนางสาวนงลักษณ์	สีนวลนนท์สกุล		

ท่ีได้ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน	 โดยคณะกรรมการด�าเนินการได้

อนุมัติให้เล่ือนต�าแหน่งเป็นรองผู้จัดการ	 โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี	 1	

ตุลาคม	2563	ท่ีผ่านมา

ท้ายนีผ้มขอแสดงมุทิตาจิตกับสมาชิก	สอมธ.ท่ีเกษียณ

อายุจากหน่วยงานในปี	 2563	 จ�านวน	 108	 ท่าน	 รากฐานของ	

สอมธ.	มีความม่ันคงแข็งแรงได้จนทุกวันนีเ้พราะมีสมาชิกท่ีเข้าใจ

หลักการของสหกรณ์ท่ีมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกท้ังมวลได้ช่วย

เหลือซ่ึงกันและกัน	

ด้วยความรกัและเคารพ	

รองศาสตราจารย์	ว่าท่ีรอ้ยตร	ีดร.นพพร	ลีปรชีานนท์	

ประธานกรรมการ

ย่ืนได้ตั้งแต่วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ถึง วันท่ี 15 

มกราคม 2564 

คณะกรรมการด�าเนินการในคราวประชุมครั้ง ท่ี	

12/2563	 เม่ือวันท่ี	29	 กันยายน	2563	อนุมัติโครงการเงินกู้

เพ่ือการเฉพาะกิจ	(เงินกู้ปันผล)	เพ่ือให้สมาชิกท่ีมีความจ�าเป็นใน

เรื่องของการใช้จ่ายเงินช่วงปีใหม่โดยออก	 โครงการเงินให้กู้

เงินปันผลให้วงเงินสูงสุด	50%	ของเงินปันผลท่ีได้รบัในป	ี2562	

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้เงินปันผล
-	 ก�าหนดวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน	 50%	 ของจ�านวนเงิน 

ปันผลท่ีได้รบัในป	ี2562	แต่ถ้าผู้กู้	 มีหนีเ้งินกู้สามัญท่ีใช้บุคคล

ค�้าประกัน,	เงินกู้ข้าราชการออกนอกระบบ	วงเงินให้กู้จะต้องหัก

ค่าเบีย้ประกันชีวิตเงินกู้สามัญและค่าเบีย้ประกันเงินกู้ข้าราชการ

ออกนอกระบบเสียก่อน

-	ก�าหนดย่ืนค�าขอกู้เงินปันผลตัง้แต่วันท่ี	 14	 ตุลาคม	
2563	ถึงวันท่ี	15	มกราคม	2564

-	การรบัเงินกู้	สอมธ.	จะโอนเงินกู้ปันผลเข้าบัญชีเงิน
ฝากออมทรพัย์ของผู้กู้	หลังจากย่ืนค�าขอกู้เงินปันผล	3	วันท�าการ

-	อัตราดอกเบีย้	รอ้ยละ	4.75	ต่อป	ีหรอืเปลีย่นแปลง
ตามประกาศการปรบัอัตราดอกเบีย้ของ	สอมธ.

-	การช�าระคืน	ช�าระเงินต้นและดอกเบีย้ครัง้เดียวเม่ือ
ได้รบัเงินปันผล	ด้วยการหักจากเงินปันผล	

การงดให้เงนิกู้ปันผล
-	 กรณีสมาชิกถูกค�าส่ังศาลอายัด	 และส่ังให้	 สอมธ.		

น�าส่งเงินปันผลให้ศาล
-	กรณีช�าระหนีไ้ม่ตรงตามสัญญา
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	 หรอืตรวจสอบวงเงินกู้

ปันผลได้ท่ี	 ฝ่ายบรกิารสินเช่ือท้ัง	 3	 ส�านักงาน	 หรอืโทรศัพท์
หมายเลข	 (ภายในท่าพระจันทร	์ 3880-2,	 ศูนย์รงัสิต	 1158-
1159,	สาขาย่อยคณะแพทย์	9665	ต่อ	104)

การรบัเงินปันผล	กรณีท่ีมีเงินกู้เงินปันผล	สอมธ.	จะโอนเงินปันผลท่ีเหลือเข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ของท่าน	โดยท่ีท่านจะต้องน�า

สมุดคู่ฝากและบัตรประจ�าตัวประชาชนหรอืบัตรสมาชิกของท่านมาแสดงในวันรบัเงินปันผล	มิฉะน้ัน	จะไม่สามารถรบัเงินปันผลได้

เงินกู้ปันผลสูงสุด 50%
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5ข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 4.75% 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ
ปรับปรุงสิทธิของสมาชิกตามสถานภาพการจ้างงาน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สอมธ.	โดยคณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี	49/2563	ในคราวประชุมครัง้ท่ี	7/2563	เม่ือวันท่ี	29	มิถุนายน	2563	มีมติ

ให้ปรบัหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ	 โดยก�าหนดสิทธกิารกู้ของสมาชิกให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพการจ้างงานของบุคลากรใน	 มธ.	

รวมท้ังหน่วยงานท่ี	 มธ.	 ให้การสนับสนุน	 โดยค�านึงถึงความม่ันคงย่ังยืนของ	 สอมธ.	 รกัษาสมดุลและผลประโยชน์ของสมาชิก	

ทุกประเภท	ส�าหรบัวงเงินกู้ได้พิจารณาจากฐานเงินเดือนของสมาชิก	และสถานภาพการจ้าง	ดังนี	้

กลุ่มท่ี	1
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6 ข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563

กลุ่มท่ี	2

กลุ่มท่ี	3
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ท้ังนี	้ การให้บรกิารเงินกู้สามัญ	 ซ่ึงมีภาระความเส่ียงท่ี

ตกอยู่กับผู้ค�้าประกันด้วย	 เกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ท่ีมีบุคคลเป็น

หลักประกัน	 ซ่ึงบุคคลผู้ค�้าประกันต้องรบัผิดชอบหนีสิ้นรว่มกับ

ผู้กู้เต็มจ�านวน	 ดังน้ัน	 สอมธ.	 จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการให้

เงินกู้ท่ีเหมาะสมย่ิงข้ึน	ท่ีผ่านมาพบว่ามีสมาชิกผู้กู้หลังจากรบัเงิน

กู้สามัญไปแล้วในเดือนน้ัน	ๆ	สอมธ.	ไม่สามารถหักเงินเดือนจาก

ต้นสังกัดเพ่ือช�าระหนีไ้ด้	 ซ่ึงพบว่ามีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อ

เน่ืองจน	สอมธ.	มิอาจปล่อยปละละเลยได้	เน่ืองจากสมาชิกเหล่า

นี	้ขาดราชการ	อยู่ระหว่างถูกพักงาน	ลาออกจากงาน	เป็นต้น	โดย

อาจเกิดข้ึนได้กับสมาชิกทุกสถานภาพการจ้างงานโดยเฉพาะ

อย่างย่ิง	 สมาชิกกลุ่มพนักงานเงินรายได้	 พนักงานมหาวิทยาลัย	

(ส่วนงาน)	และพนักงานมหาวิทยาลัย 

ส�าหรบั	 เรื่องการรบัรองของผู้บังคับบัญชาในค�าขอกู้

น้ัน	สอมธ.	ได้ยกเลิกการใช้ดังกล่าวแล้ว	โดยสมาชิกไม่ต้องให้ผู้

บังคับบัญชาให้ความเห็นในค�าขอกู้เงินสามัญ	สมาชิกท่ีประสงค์

จะกู้เงินให้รบัค�าขอกู้เงินสามัญแบบใหม่ได้ท่ี	สอมธ.	ทุกส�านักงาน	

ตัง้แต่วันท่ี	17	กันยายน	2563	เป็นต้นไป	

อย่างไรก็ตามในการให้บรกิารด้านสินเช่ือและด้านต่างๆ	

สอมธ.	 ยังคงให้ความส�าคัญกับสมาชิก	 เพ่ือให้ท่านได้รบัความ

สะดวกและได้รบัประโยชน์สูงสุด	และส�าหรบัสภาวะเศรษฐกิจท่ี

ยังมีความผันผวนอยู่มาก	 ขอให้สมาชิกใช้ความระมัดระวังและ

พิจารณาอย่างรอบคอบ	 ในการใช้สอยหรอืการน�าเงินไปลงทุน 

ในด้านต่างๆ	

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ท่ี

เคาน์เตอร์บริการสินเช่ือ	 หรือท่ีโทรศัพท์หมายเลข	 3880-2	

(ท่าพระจันทร)์	1158-9	(ศูนย์รงัสิต)
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สอมธ.	 บรรยายให้ความรู้เกี่ยว

กับ	 สอมธ.	 แก่สมาชิก	 เน่ืองใน

โอกาสท่ีหน่วยงาน	กองทรพัยากร

มนุษย์	 จัดสัมมนาของหน่วยงาน	

เม่ือวันท่ี	 	 22	 กันยายน	 2563	

พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัด

สัมมนา	จ�านวน	4,700	บาท

สอมธ.	 บรรยายให้ความรู้เกี่ยว

กับ	 สอมธ.	 แก่สมาชิก	 เน่ืองใน

โอกาสท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร	์

จัดสัมมนาของหน่วยงาน	 เม่ือ 

วันท่ี		14	กรกฎาคม	2563	พรอ้ม

มอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนา	

จ�านวน	4,000	บาท

เม่ือวันท่ี	16	กันยายน	2563	เข้าเยีย่มชม	และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรพัย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จ�ากัด

เยี่ยมเยียน ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์น�าโดย	รองศาสตราจารย์	ว่าท่ีรอ้ยตร	ีดร.นพพร	ลีปรชีานนท์		

พรอ้มด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	เยีย่มชมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรพัย์ต่างๆ	ดังนี้

บรรยายตามหน่วยงาน

เม่ือวันท่ี	7	ตุลาคม		2563	เข้าเยีย่มชม	และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ�ากัด

Journal Sep.indd   8 13/12/2563 BE   20:33



ข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 9

กิจกรรม สอมธ.
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 จ�ากัด	 จัดพิธีท�าบุญถวาย

สังฆทานพระสงฆ์	 ส�านักงานท่าพระจันทร	์	

เม่ือวันท่ี	10	กันยายน	2563	และส�านักงาน

ศูนย์รงัสิต	เม่ือวันท่ี	11	กันยายน	

2563	เพ่ือความเป็นสิรมิงคล

เม่ือวันท่ี	 21	 ตุลาคม	 2563	 รว่มพิธีวางพานพุ่ม	 “สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า	 ประจ�าปี	 	 2563”	ณ	 บรเิวณโถงชั้น	 1		

อาคาร	ม.ร.ว.สุวพรรณ	สนิทวงศ์	โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์	

เม่ือวันท่ี	11	สิงหาคม	2563	รว่มพิธวีางพานพุ่ม	“วันแม่แห่งชาติ		ประจ�าป	ี2563”	ณ	บรเิวณโถงชัน้	1	

อาคาร	ม.ร.ว.สุวพรรณ	สนิทวงศ์	โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์
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รศ.วิจิตร	ระวิวงศ์	
เลขทะเบียน	00187	สังกัดท่ัวไป	(ขร.บ�านาญ)
เม่ือวันท่ี	28	ตุลาคม	2563	
ณ	วัดมกุฎกษัตรยิารามราชวรวิหาร	กรุงเทพฯ				

คุณสมศักด์ิ	ทับทอง
เลขทะเบียน	04616	สังกัดท่ัวไป	
เม่ือวันท่ี	27	สิงหาคม	2563	
ณ	วัดหัตถสารเกษตร	จ.ปทุมธานี

คุณนนทชา	ลาวป้อม	
เลขทะเบียน	10035	
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร	์
เม่ือวันท่ี	9	กันยายน	2563	
ณ	วัดรงัสิต	จ.ปทุมธานี

ขอแสดงความเสียใจ 
สอมธ. รว่มเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก สอมธ. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครวัของท่านสมาชิกมา  
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ผู้อ่านเคยตัง้ค�าถามนีไ้หมคะ?	 ทุกครัง้ท่ีเงินเดือนออก

แล้วเราไปห้างสรรพสินค้าเพ่ือไปซ้ือเส้ือผ้า	 กระเป๋า	 รองเท้า	

เครื่องส�าอาง	 ทานอาหารญี่ปุ่น	 หรอือาหารจานโปรด	 หลังจาก	

จ่ายบิลเรยีบรอ้ยแล้ว	 เรากลับบ้านและนอนหลับอย่างเป็นสุข	

จรงิๆ	 หรอืเปล่า???	 ค�าถามต่อมาคือ	 เจ้าความสุขท่ีเราซ้ือมา	

ด้วยทรัพย์ท่ีเราต้องเหน่ือยท�างานมาท้ังเดือนน้ัน...อยู่กับเรา	

นานแค่ไหนกันหนอ???

มีความสุขพอสังเขปท่ีค้นพบด้วยตนเอง	คือคิดถึงเม่ือไร

ก็สุขใจเม่ือน้ัน	คือเม่ือตอนยังเล็ก	คุณย่าพามาใส่บาตรท่ีหน้าบ้าน	

จับมือเล็กๆ	 ท่ีประคองทัพพีท่ีมีข้าวส่งกล่ินหอมน่ารบัประทาน	
ลงในบาตรพระรูปหน่ึง	 ซ่ึงท่านค้อมตัวลงมารับข้าวทัพพีน้ัน		

พอข้าวตกลงในบาตร	ปรากฏว่ามีกระแสท่ีบรรยายไม่ถูกส่งผ่าน

จากมือเข้าสู่หัวใจ	 เกิดอาการใจพองโต	 ส�าหรบัเด็กอายุส่ีขวบ		

ส่ิงน้ันคือ	“ความสุข”

ความสุขอีกรูปแบบหน่ึงท่ีถูกค้นพบเช่นกัน	 คืออาการ

ปล้ืมใจท่ีได้เห็นคนรอบตัวเราย้ิม	 ดีใจ	 หรอืหัวเราะน้ันหมายถึง	
เราก�าลังท�าให้พวกเขามีความสุข	ลองดูว่าเม่ือเงินเดือนออกแล้ว

เรากลับไปบอกคนท่ีบ้านว่าอาทิตย์นี้เราจะไปหาอะไรอร่อยๆ		

ทานกันนอกบ้าน	 โดยเราขอเป็นเจ้ามือ...พวกเขามีปฏิกิรยิากัน

อย่างไร?	 ผู้เขียนยังจ�าใบหน้าของน้องสาวท่ีดีใจแบบออก	

นอกหน้า	 ถามย�้าว่า	 “จรงิๆ	 นะ?”	 ได้ดีมาจนถึงบัดนี	้ ซ่ึงเราไม่

สามารถท�าเช่นน้ันได้แล้ว	 เพราะน้องจะบอกว่าไม่เป็นไร	 ไม่ต้อง

เลีย้งแล้ว	เขาก็มีเงิน	จนต้องมาร�าพึงกับตัวเองว่า	ดูสิถึงแม้ว่าเรา

จะมีทรพัย์	แต่ก็ไม่ใช่จะหาความปล้ืมใจแบบน้ันได้อีกแล้ว

ปฏิบัติการค้นหาความสุขท่ีเกิดจากการแบ่งปันให้กับ	

คนรอบข้างจึงมีมานับตั้งแต่บัดน้ัน	 เพราะการไปร้านสุกี้ยากี	้	

ชาบู	โออิชิ	Pizza	Sizzler	Swensen’s	หรอืขับรถไปเสาะหา

ของอรอ่ย	เดินเท่ียวตลาด	ไปเท่ียวทะเล	ภูเขา	น�้าตก	แล้วต้องไป

คนเดียว...มันจะมีความสุขได้อย่างไร???

ทีนีก็้มาถึงเรื่องคนรอบข้าง	 หรอืรอบตัวเรา	 ซ่ึงเม่ือท�า

รายการแล้ว	เราจะค้นพบอีกเช่นกันว่า	ไม่ใช่มีแค่เพียงคนภายใน

ครอบครวัเราเท่าน้ัน	น่ีเราจะต้องแบ่งปันความสุขให้ใครกันบ้าง??	

ค�าถามนี้น่าจะถามสัตบุรุษสักท่านหน่ึงดีกว่า	 ว่าแล้วก็นึกถึง	

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ท่านได้ตรสัสอนเรื่องนีไ้ว้หรอืเปล่าหนอ??	

เหมือนว่าผู้อ่านจะเป็นผู้มีบุญ	 เพราะท่านได้เคยตรสัสอนเรื่องนี้

ไว้จรงิในพุทธวัจนปฐมธรรม	หน้า	18	แต่จะขอเล่าเป็นภาษาง่ายๆ	

ดังนี้

หรอืเปล่าเรื่องความสุข	กับเรื่องเงินในกระเป๋าซ่ึงในยุค

ปัจจุบัน

ก่อนอ่ืน	เราต้องได้ทรพัย์น้ันมาโดยชอบธรรม	คือได้มา

จากก�าลังกาย	ก�าลังสติปัญญาของเรา	 ท่านได้บอกโดยละเอียด

ว่า	เราใช้ทรพัย์เพ่ือท�าหน้าท่ี	4	ประการ	คือ

1.	 ดูแลตนเองก่อน	 เราต้องมีความสุขท้ังกายและใจ	

ดูแลสุขภาพตนเอง	 และมีคุณภาพชีวิตตามสมควรแก่ฐานะ		

ใช้ทรัพย์อย่างไรให้มีความสุข
by A.J. Nicky
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จากน้ันก็มาถึงคนในครอบครัว	 ท้ังคุณพ่อคุณแม่	 สามีภรรยา		

ลูกๆ	และบรวิาร	นับรวมไปถึง	เพ่ือนสนิทมิตรสหาย

2.	 ใช้ทรัพย์เพ่ือปิดกั้นอันตราย	 คือ	 ปกป้องเหตุ

อันตรายต่างๆ	เช่น	จากไฟไหม้	น�้าท่วม	พระราชา	โจรขโมย	หรอื

แม้แต่ทายาทท่ีประพฤติตนไม่น่ารกั	ในยุคปัจจุบันนี	้ ก็คือการท�า

ประกันภัยน่ันเอง

3.	 ใช้ทรัพย์เพ่ือท�าพลีกรรม	 5	 ประการ	 หมายถึง		

คนห้ากลุ่มท่ีเราให้ความช่วยเหลือ	 คือการท�าสังคมสงเคราะห์		

คนท้ัง	 5	 กลุ่มน้ันคือ	 1.	ญาติ	 2.	 แขกผู้มาเยือน	 3.	ญาติท่ี	

ล่วงลับไปแล้ว	4.	ประเทศชาติ	(จ่ายภาษี)	และ	5.	เทวดา

4.	 สมณพราหมณ์	ผู้ประพฤติธรรม	และตัง้ม่ันในธรรม	

หรอืเป็นพระแท้ผู้เป็นเน้ือนาบุญ	 เพราะทรพัย์ท่ีเราท�าไว้กับท่าน

จะส่งผลไปถึงภพชาติต่อไป	 เป็นเสบียงเตรียมพร้อมส�าหรับ	

การเดินทางอันยาวไกลในสังสารวัฏ

อ่านธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบแล้ว	ผู้เขียนได้

น�ามาเทียบกับรายการคนรอบข้างของตัวเอง	แล้วต้องยอมรบัว่า	

ธรรมะของพระองค์ละเอียดลึกซ้ึงจริงๆ	 เพราะเราจะคิดแต่	

เก็บเงินไว้ในธนาคารบ้าง	 ไว้ในหุ้นบ้าง	 หรอือสังหารมิทรพัย์บ้าง	

แต่ถ้าเราหมดลมหายใจ	ทรพัย์สินแม้แต่สักช้ินหน่ึงก็เอาติดตัวไป

ไม่ได้	 เป็นสมบัติผลัดกันชมในชาตินี	้ แต่เราไม่ได้เก็บหรอืฝากไว้

ให้ตนเองในภพเบ้ืองหน้า	ความรกัของพระพุทธองค์จึงเป็นความ

รกัและความปรารถนาดีแบบข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียว

ท่ีน่าท่ึงสุดๆ	 คือท่านได้บอกไว้ครบถ้วนว่าคนรอบข้าง

ของเราน้ันเป็นใครบ้างจรงิๆ	 อาทิ	ญาติท่ีล่วงลับไปแล้ว	 ท�าให้

นึกถึงประเพณีท�าบุญปุพพเปตพลีทุกวันพระ	 เพ่ืออุทิศบุญกุศล

ให้ท่านผู้เดินทางไปก่อนเราแล้วน่ันเอง	 ท่านจัดไว้ว่าเป็นหน้าท่ี	

ของเรา	เพราะความกตัญญูคือมงคลอันสูงสุด

อ่านมาถึงตรงนี	้ หลายท่านคงร�าพึงว่า	 ล�าพังทรพัย์ท่ีมี

ในแต่ละเดือน	แค่แบ่งปันกันในครอบครวัยังไม่พอใช้เลย	แล้วเรา

ควรจะท�าอย่างไร?	

จากประสบการณ์ตามหาความสุขจากการใช้ทรพัย์ของ

ตัวเอง	เพราะอยากมีความสุขทุกวัน	ผู้เขียนเลยซ้ือกระปุกออมสิน

แล้วหยอดเหรยีญไว้ทุกวัน	แบ่งเป็นออมสินเพ่ืองานวันเกิด	 เพ่ือ

ท�าบุญตักบาตร	เราไม่ต้องใส่เงินจ�านวนมาก	เหมือนน�้าทีละหยด

สะสมทุกวัน	ย่อมเต็มแก้วได้ในสักวัน

ผู้เขียนใส่เงินวันละ	20	บาท	คูณ	30	วัน	ได้เงิน	600	

บาทต่อเดือน	 ครบหน่ึงปไีด้	 7,200	บาท	 สามารถซ้ือของขวัญ	

วันเกิดให้ทุกคนในครอบครวัได้สบายๆ	 ส่วนกระปุกออมบุญน้ัน	

ได้ท้ังท�าบุญตักบาตร	ไปจนถึงท�าบุญกฐนิเลยทีเดียว

ขอให้ทุกคนได้ค้นพบความสุขท่ีเกิดจากการใช้ทรพัย์	

ความสุขท่ีเกิดจากการแบ่งปัน	ความสุขท่ีไม่มีส่ิงใดมาพรากไปจาก

ใจของเราและท�าให้เราปล้ืมใจได้ตลอดเวลาเม่ือนึกถึง

.....เรามามีความสุขในทุกๆ	วันกันนะคะ....

ขอบคุณภาพประกอบจาก aarp.org

ผศ.ดร.วัจน์กัญจน์ สุรยิธรรม
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หากตั้งโจทย์ว่า	 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินภายใต้

ความย่ังยืนท่ีท้องถ่ินจะพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ มรดก

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาซ่ึงเป็นสินทรพัย์ท่ีดีน้ัน จะท�าอย่างไร

และควรมีการจัดการรว่มต่อภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องอย่างไร	ค�าถาม

นี้เป็นค�าถามใหญ่	 ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินควรขบคิดและสร้างการมี	

ส่วนรว่มเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนรว่มกัน	ค�าถามนียั้งโยง

ไปถึงภาคธุรกิจ	ภาครฐั	และผู้บรโิภค

บทบาทของภาคธุรกิจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน

อย่างย่ังยืนน้ัน	ได้รบัการพัฒนาผ่านกลไกท่ีดี	จนตกผลึกเรยีกว่า	

“Corporate	Social	Responsibility--CSR	(การรบัผิดชอบ

ต่อสังคม)”	 เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรจะต้องกระท�าอย่างต่อเน่ือง

และสนับสนุนอย่างเต็มท่ีเพ่ือพัฒนาสภาพทางเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง	เช่น	บรษัิท	“Coca-Cola”	

มุ่งม่ันท่ีจะคืนน�้าทุกหยดท่ีบรษัิทใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์	 คืนสู่

ธรรมชาติและสังคม	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่า	CSR	ของบรษัิทจะเป็น

กิจกรรมท่ีท�าอย่างต่อเน่ือง	แต่กิจกรรมดังกล่าวหากขาดความต่อ

เน่ืองเชิงพ้ืนท่ี	(ระยะเวลาไม่นานพอ)	ขาดความรว่มมือของคนใน

ท้องถ่ินน้ัน	(ขาดคนสานต่ออย่างตัง้ใจจรงิ)	กิจกรรมดังกล่าวก็ยัง

ประโยชน์ไม่ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินอย่างย่ังยืนน้ันจึงจ�าเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะต้องมีโครงสรา้งท่ีดี	เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ี	ชุมชน	

และสังคม	การประยุกต์หลักการสหกรณ์	ซ่ึงประกอบด้วย	คนใน	

ท้องถ่ินท่ีมีความตัง้ใจดี	ตัง้ใจจรงิ	ในการด�าเนินการทางเศรษฐกิจ	

ไม่ว่าจะเป็นฐานเกษตรกรรมหรอืฐานบรกิาร	 องค์ความรู	้ ความ

ช่วยเหลือ	 รวมถึงเงินทุนหรอืสินเช่ือท่ีมาจากภาครฐั	 หรอืภาค

เอกชน	 ซ่ึงโครงสรา้งเช่นนี้คล้ายกับโครงสรา้งของสหกรณ์ใน

ความหมายกว้าง	 นอกจากน้ัน	 ภาครฐัสามารถมีกลไกเพ่ือเรง่ให้

เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินอย่างย่ังยืนได้	 เช่น	 การจัดตั้ง

กองทุนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินอย่างย่ังยืน	โดยกองทุน

ดังกล่าวสามารถรบัเงินบรจิาคจากประชาชนและลดหย่อนภาษี

ได้	และเก็บเงินสมทบจาก	บรษัิทจดทะเบียน	หน่วยราชการระดับ

กรม	จังหวัด	สถานศึกษา	มูลนิธ	ิสมาคม	สหกรณ์	ท่ีมีผลก�าไรเป็น

รายป	ี

ท้ังนี้การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินอย่างย่ังยืนในแต่ละ

หมู่บ้าน	หรอืชุมชน	ไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกัน	ในเชิงรูปแบบวิธกีาร	

แต่ต้องมีการมีส่วนรว่มของคนในชุมชน	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

และเป้าหมายความย่ังยืนเป็นส�าคัญ	บทบาทของสหกรณ์ในแง่

การรวมตัวของคนเพ่ือบรหิารจัดการให้เกิดการพัฒนาท้ังด้าน

เศรษฐกิจ	 สังคม	และส่ิงแวดล้อม	และหากมีการจัดการท่ีดีเป็น

ระบบก็สามารถยกระดับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินอย่าง

ย่ังยืนได้

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กับบทบาทของสหกรณ์

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี
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หลายคนชอบเผ่ือแผ่สุขในชีวิตของตัวเองลงในส่ือ	

social	 ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	Facebook	 Instagram	และอ่ืนๆ	

แต่เบ้ืองหลังภาพความสุขท่ีน่าอิจฉาเหล่าน้ันอาจมีต้นทุนรวมท่ีสูง

เอาการจนท�าให้การแสดงความสุขมากและบ่อยมาก	น�าไปสู่ความ

ล้มเหลวทางการเงินของผู้ท่ีเผ่ือแผ่สุขเหล่าน้ันได้เลยทีเดียว		

ลองมาดูตัวอย่างเล่นๆ	กันนะคะ

1. ความสุขรายวัน
ความสุขเล็กๆ	 ท่ีจ่ายไปกันบ่อยๆ	 เช่น	 กาแฟ	 Hiso		

แก้วละ	160-200	บาท	ทุกวันท�างาน	ชาบูหมูกระทะ	สัปดาห์ละ

ครัง้	ครัง้ละเกือบ	1,000	บาท	ปารตี์เ้ดือนละหน	ม้ือละ	2,000-

3,000	 บาท	 เม่ือลองคิดเป็นยอดรวมต่อปี	 ปีหน่ึงๆ	 เราต้อง	

จ่ายเงินรวมราว	41,600-52,000	บาท	ส�าหรบักาแฟ	24,000	

บาทเป็นค่าชาบู	และ	24,000-36,000	บาท	ส�าหรบัค่ากินด่ืม

กับเพ่ือนฝูง	รวมกันเฉพาะ	3	รายการนีก็้เกินหน่ึงแสนบาทต่อปี

แล้ว	 น่ียังไม่นับท่านท่ีสูบบุหรีห่รือสาวๆ	 ท่ีชอบ	 upload	 รูป	

รว่มกับขนม	 bakery	 บิงซูรา้นดังท่ีต้องจ่ายเพ่ิมเติมกันบ่อยๆ		

อีกนะคะ

2. ความสุขแบบรายปีที่ไม่ได้ใช้
ค่าใช้จ่ายรายเดือนหรอืรายปีท่ีคิดว่า	 “ถูก”	 แต่จรงิๆ	

แล้วไม่ได้ถูกอย่างท่ีคิด	และอาจถึงขัน้	“ผิด”	เลยก็ได้	ยกตัวอย่าง

ได้แก่	ค่าสมาชิกรายเดือน/รายป	ีส�าหรบั	fitness	(อาจมีค่าจ้าง	

trainer	 หุ่นล�่ามาช่วยบีบบังคับให้เราเสียเหง่ืออีกต่างหาก)		

ค่าเคเบ้ิลทีวี	ค่า	Netflix	Spotify	ค่า	package	โทรศัพท์แบบ

โทร/เน็ต/wifi	 ไม่อั้น	 แถมบริการเลขาส่วนตัวและส�ารอง	

ท่ีจอดรถในห้างให้ด้วย	ไหนจะค่าเก็บข้อมูลใน	cloud	ค่า	items	

ในเกมส์ต่างๆ	อีก	เหล่านีท่ี้เรามักคิดว่าแต่ละรายการแค่เล็กน้อย

เม่ือเฉลี่ยต่อวัน	 (ตามท่ี	 sales	 มักบอกเวลามาหว่านล้อมให้	

เราซ้ือสมาชิก)	 แต่ความเป็นจรงิแล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก	

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นประจ�าทุกวันอย่างท่ีคิด	 แต่เม่ือถึงเวลา	

ต้องต่อสมาชิกรายปบีางครัง้ก็ท�าให้เรารูสึ้ก	“วูบ”	ข้ึนมาได้	จรงิ

ไหมคะ

3. รถคันใหม่และของใช้แบรนด์เนม
ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มักออก

ผลิตภัณฑ์รุน่ใหม่ๆ	ออกมาย่ัวให้สาวกสาย	gadget	ได้น�้าลายหก

กันแทบทุกปี	 แต่คนส่วนใหญ่ท่ีซ้ือรถคันใหม่หรอืโทรศัพท์มือรุน่

ใหม่รวมถึงของใช้แบรนด์เนมราคาแพงอ่ืนๆ	ก็ไม่ใช่ทุกคนท่ีร�า่รวย

พอจะจ่ายเงินสดเพ่ือซ้ือ	eco	car	ตราดาวสามแฉก	หรอืโทรศัพท์

มือถือเครื่องละเหยียบแสนน้ันมาครอบครองได้ง่ายๆ	หลายท่าน

ยังต้องพ่ึงระบบเงินผ่อนและเสียเงินเป็นค่าดอกเบีย้ส�าหรบัการ

ผ่อนช�าระค่าสินค้า	(แม้จะมีโปรโมช่ันผ่อน	10	เดือนไม่มีดอกเบีย้	

แต่อาจเป็นไปได้ว่าราคาท่ีตัง้ไว้น้ันได้รวมค่าดอกเบีย้ไว้เรยีบรอ้ย

แล้ว)	น่ันย่ิงท�าให้ต้นทุนส�าหรบัคนท่ีเห่อของ	“รุน่ใหม่”	เพียงเพ่ือ

ไว้อวดลงหน้า	wall	ย่ิงแพงข้ึนไปอีก

หลายคนอาจไม่เคยคิดวางแผนทางการเงินใดๆ	ในขณะ

นี	้ตราบเท่าท่ียังมีงาน	มีเงินเดือน	มีรายได้	ก็อาจจะเย็นใจน่ังดูทีวี	

เปดิโทรศัพท์อ่าน	feed	ใน	social	media	ต่างๆ	แต่ถ้าลองสละ

เวลาสักสัปดาห์ละช่ัวโมงเพ่ือคิดทบทวนดูว่า	 สัปดาห์ท่ีผ่านมานี	้

เราได้ใช้เงินไปอย่างไรบ้าง	 เราได้เผ่ือแผ่ความสุขผ่าน	 social	

media	 เพียงเพ่ือให้ได้	comment	 ว่า	“น่าอิจฉา”	 ไปกี	่post	

และมีกี	่post	ท่ีอุตส่าห์ลงทุนจ่ายซ้ือ/กิน/ใช้ของราคาแพงไปแต่

ไม่มีใคร	 comment	 กลับมาเลยซ่ึงก็ถือได้ว่าเป็นการลงทุนท่ีไม่

คุ้มค่าเอาเสียเลย	 และเม่ือมาถึงจุดนีเ้ราอาจต้องคิดทบทวนดูว่า

จะลงทุนเพ่ือความสุขของคนอ่ืนต่อไปหรอืไม่	หรอืใช้จ่ายอย่างพอ

เหมาะ	เพ่ือความสุขอย่างเพียงพอส�าหรบัตัวเราเองดีกว่า	แต่ถ้า

หากใครท่ีมีรายได้สูงพอ	 และการจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะไม่ท�า	

ให้ตัวเองเดือดร้อน	 ก็ถือว่าท่านโชคดี	 และมีชีวิตดีดี๊ยยยย์...		

จรงิๆ	ค่ะ

ชีวิตดี๊ดีย์...ที่น�าไปสู่ความล้มเหลว
ผศ.ดร.นนทวรรณ ยมจินดา
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กราบเรยีนท่านสมาชิก	สอมธ.	ท่ีเคารพทุกท่าน

กระผม	 ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์	 เชาว์แสงรัตน์	 ในฐานะ	

รองประธานกรรมการด�าเนินงาน	 สอมธ.	 และประธาน	

คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน	 โดยด�ารขิองท่านประธาน

กรรมการด�าเนินงาน	 (รศ.ว่าท่ีรอ้ยตร	ี ดร.นพพร	 ลีปรชีานนท์)		

ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการท่ีท่านสมาชิก	 สอมธ.	 ทุกท่าน

ปรารถนาท่ีจะมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตัวท่านเอง	ซ่ึงถือเป็นรากฐาน

ส�าคัญของการด�าเนินชีวิตในระยะยาวและยังเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ี

ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัท่านสมาชิกทุกท่าน	ดังน้ันในการหารอือย่างไม่เป็น

ทางการกับท่านกรรมการด�าเนินการท่านอ่ืนๆ	 ได้มีความเห็น

สอดคล้องกันว่าถือเป็นความจ�าเป็นอย่างเรง่ด่วนท่ีทาง	 สอมธ.	

จะต้องหาหนทางให้ท่านสมาชิกมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง	ดังน้ัน

ทางคณะกรรมการด�าเนินงานชุดท่ี	 49/2563	 มีแนวคิดท่ีจะ	

ลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้พิเศษส�าหรบัท่ีอยู่อาศัยให้แก่ท่านสมาชิก

ทุกท่านท่ีย่ืนขอกู้เงินกู้พิเศษ	เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของดอกเบีย้

เงินกู้	 และท�าให้ท่านสมาชิกสามารถมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตัวท่าน

สมาชิกเองได้รวดเรว็ย่ิงข้ึน	ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมแรงจูงใจ

ให้ท่านสมาชิกได้กลับมาใช้บรกิารเงินกู้พิเศษกับทาง	สอมธ.	เพ่ิม

มากข้ึน	ตามหลักการของสหกรณ์	คือ	การช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิก

ด้วยกันเอง	

ด้วยเหตุนี้	 กระผมจะรีบน�าประเด็นดังกล่าวเสนอให้

คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี	49/2563	พิจารณาอนุมัติโดยเรว็

ท่ีสุด	โดยปรารถนาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้พิเศษ

ส�าหรบัท่ีอยู่อาศัยให้สามารถแข่งขันกับอัตราดอกเบีย้การกู้ยืม

ของธนาคารพาณิชย์ท่ัวไปได้	โดยคาดหวังว่าเม่ือทาง	สอมธ.	ได้

ปรบัลดอัตราดอกเบีย้เงินกู้พิเศษดังกล่าวแล้ว	 จะช่วยให้ท่าน

สมาชิกสามารถมีท่ีอยู่อาศัยของตนเองได้อย่างรวดเรว็	 และมี

ภาระในการผ่อนช�าระท่ีเป็นท่ีพอใจกับท่านสมาชิก	 โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในปัจจุบันท่ีสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นอย่างมาก	เป็น

อุปสรรคส�าคัญและกระทบต่อรายได้ของท่านสมาชิก	สอมธ.	ไม่

มากก็น้อย

ท้ายท่ีสุดนี้	 กระผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังท่าน

สมาชิก	สอมธ.	 ทุกท่านในช่วงเวลาใกล้ปใีหม่	ขอให้ทุกท่านมีแต่

ความสุข	ความเจรญิ	 สุขภาพแข็งแรง	ปลอดภัยจากโรคาพยาธ	ิ

และมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานย่ิงๆ	ข้ึนไปครบั

ด้วยจิตคารวะ

ผศ.ดร.เชาวฤทธิ	์เชาว์แสงรตัน์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กับการเพิ่มสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของสมาชิก
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การโอนเงินเข้าบัญชี	ของ	สอมธ.
ช่ือบัญชี	สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์จ�ากัด
ประเภท	ออมทรพัย์

ช่ือธนาคา สาขา เลขท่ีบัญชี

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ�ากัด บางล�าภู 011-1-21678-4

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ท่าเตียน 026-1-01958-9

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด บางล�าพู 116-4-27595-8

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด มธ. ท่าพระจันทร์ 155-2-00006-7

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด ท่าพระจันทร์ 114-2-07341-0
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 สอมธ. ได้รบัเอกสารของท่านหรอืไม่ เพ่ือประโยชน์ของท่าน
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ไม่ถึงมือผู้รบักรุณาส่งคืนท่ี
สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์จ�ากัด	(สอมธ.)
เลขท่ี 2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2224-1343, 0-2226-1877 โทรสาร 0-2225-9487

โทรศัพท์	สอมธ.

บรรณาธิการแถลง
ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
ประธานอนกุรรมการสื่อสารองค์กร สแกนคิวอารโ์ค้ดนีใ้ห้ความเห็น

เรื่องจุลสารข่าว

สวัสดีสมาชิก	 สอมธ.ท่ีรักทุกท่าน	 วันท่ี	
บก.จรดน้ิวพิมพ์สัมผัสไปยังแป้นคีย์บอรด์นี	้
เป็นวันท่ีส�าคัญย่ิงของปวงชนชาวไทยท่ี	
เกิดในรชักาลท่ี	 9	 วันนีเ้ม่ือ	 4	ปก่ีอน	 ท่าน

เสด็จสู่สวรรคาลัย	 จากไปด้วยความเศร้าโศกของคนไทยท้ัง
ประเทศน�้าตานองท้ังแผ่นดิน	มาถึงวันท่ี	13	ตุลาคม	2563	ความ
เศร้าโศกเสียใจถูกผลักให้เป็นแรงพลังในการท�างานสานต่อ
โครงการท่ีพ่อได้รเิริ่มกว่า	4,400	โครงการ	ยามใดคิดจะท้อหัน
ไปมองหน้าท่านแล้วคิดถึงส่ิงท่ีท่านท�าให้ปวงชนชาวไทย	 จึงไม่
สามารถมีเวลาหรอืช่องว่างให้คิดท้อได้เลย...คิดถึงพ่ออยู่เสมอ

จุลสารข่าว	สอมธ.	ฉบับนีก้ลับมาตามค�าม่ันสัญญา	ตาม
เวลา	 ตามความเบิกบานใจท่ีมีหลายเรื่องจะบอกกล่าวสมาชิก	
คอลัมน์ภายในฉบับนีเ้ราลดหน้าสีตรงกลางลง	และเหลือหน้าปก
สี	และด้านในใช้กระดาษถนอมสายตาอ่านง่ายและจัดรูปแบบการ
พิมพ์โดยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรห์น่ึงเดียวท่ี	 สอมธ.
ไว้ใจมายาวนาน	สาระภายในเล่มนอกจากบอกเล่าสถานการณ์การ
เงินของ	 สอมธ.	 แล้ว	 ยังมีเรื่องราวการมอบสวัสดิการเน่ืองใน
โอกาสต่างๆ	ท่ี	สอมธ.ถือเป็นหน่ึงในภารกิจส�าคัญของการจัดตัง้
สหกรณ์	 ท่ีสมาชิกต้องมีท่ีพ่ึงยามเดือดรอ้น	 สนับสนุนทุนการ
ศึกษาบุตร	เงินขวัญถุงยามเกษียณ	ฯลฯ	นอกจากนียั้งมีบทความ
พิเศษจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ท่ีมาช่วยเติมเต็มมุมมองต่อการ

บรหิาร	 สอมธ.	 เต็มๆ	 3	 เรื่อง	 ใช้ทรพัย์อย่างไรให้มีความสุข	
บทบาท	 สอมธ.กับการเพ่ิมบทบาทสวัสดิการเพ่ือท่ีอยู่อาศัย		
และเกาะติดการบินไทย	 แล้วเรื่องราวน่ายินดีท่ี	 สอมธ.	 ได้มี	
รองผู้จัดการท่ีได้ขยับข้ึนมาจากประสบการณ์ท�างานกว่า	 30	ป	ี
ท่ีการันตีคุณภาพ	 2	 ท่าน	 ยินดีกับพี่อุ๋ม	 (คุณบุศริน)	 และ	
พี่นงลักษณ์	 (คุณนงลักษณ์)	 ประสบการณ์ของท่านมีค่าย่ิงต่อ
การบรหิาร	สอมธ.	

ท้ายนีมี้แบบสอบถามส้ันๆ	ถามความเห็นเกีย่วกับจุลสาร
ข่าว	สอมธ.	 ท่ีอาจจะต้องลดจ�านวนการพิมพ์และปรบัโฉมให้ทัน
กับยุคสมัยท่ีเปลีย่นแปลง	สมาชิกสามารถแสกนคิวอารโ์ค้ดด้าน
บนนีแ้ละให้ความเห็นได้โดยการประมวลผลความเห็นจะเป็นการ
ประมวลรวม	และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเข้ามาในระบบจะถูกเก็บเป็น
ความลับ	 จุ๊ๆ...	 การให้สมาชิกรว่มแนะน�าเกี่ยวกับจุลสารข่าว	
สอมธ.รอบนี้	 จะมีรางวัลมอบให้ด้วยนะคะส�าหรบัผู้รว่มแสดง
ความเห็น	 10	 ท่าน	 ท่ีทางเราสุ่มจับหมายเลขสมาชิก	 เชิญชวน
สมาชิกมารว่มสนุกกับกิจกรรมของเราพรอ้มข้อเสนอท่ีส่งผ่าน
มายังเรา	 เราพรอ้มพัฒนาปรบัปรุงงานของเราอยู่เสมอ	 สุดท้าย
ในยุคท่ีสภาวะโควิดยังอยู่ใกล้ๆ	ตัวเราขอให้สมาชิกการด์อย่าตก	
รกัษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะ

ด้วยจิตศรทัธาท่ีอาสามารบัใช้มวลสมาชิก
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