COVID-19 เป็ น ชื่ อ ใหม่ ที่ ค นในโลกยุ ค พ.ศ.2563 ได้ รู้ จั ก
หลังจากรับรู้กันว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่คร่าชีวิตมนุษย์ได้เป็นจำนวน
มากอย่า งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศ าสตร์ของโลกใบนี้ เพีย ง
เดือนเดียวนับแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2563 สามารถข้ามทวีป
จากเอเชียไปยุโรปและทั่ วโลกได้อย่างรวดเร็วโดยมีมนุษย์เป็นพาหะ ทำ
ให้ ผู้ ค นตายไปมากกว่า 100,000 คน ถ้ า นั บ ถึ ง เดื อ นนี้ (พฤษภาคม
2563) ก็ถึงหลักหลายแสนคนแล้ว ด้วยเป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา
ได้ โดยตรง ทุ ก ประเทศต่ า งก็ ค้ น หาวิ ธีรั ก ษาและวิ ธี ป้ อ งกั น กั น อย่ า ง
จ้าละหวั่น ซึ่งก็ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้างอย่างที่พวกเราได้รับรู้จากข่าวสาร
ทางสื่อมวลชน
ประเทศไทย นับว่าโชคดีค่อนข้างมากที่ 1) เรามีผู้บริหารประเทศที่ไวต่อสถานการณ์ 2) มีทีมแพทย์ที่มีความสามารถสู ง และ
3) มีประชาชนที่ส่วนมากมีสติปัญญาและมีวินัยพอที่จะพิจ ารณาได้ว่า สิ่งใดควรหรือไม่ที่จะต้องทำตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด
เพียงใด
ซึ่งส่งผลให้สถิติคนป่วยและคนตายด้วยโรคระบาดร้ายแรงนี้ของประเทศไทยค่อนข้างสูงในช่วงแรก และค่อยๆลดลงเป็นระดับต่ำ
ในช่วงเวลาต่อ ๆ มา พร้อมคำชื่นชมจากนานาประเทศที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันว่า ประเทศไทยโชคดีที่มีสิ่งดีสามประการที่กล่าวแล้ว
ที่ชื่น ชมมากคือ ความอดทนและความมี วินัย อย่างเหนี ยวแน่ น ของคนไทยซึ่งเขาไม่คิด ว่าคนไทยจะมี ข่าวและภาพทางสื่อมวลชนที่
แพร่กระจายออกไปทำให้ทั่วโลกเห็นว่า น้อยนักที่คนไทยไม่สวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรค น้อยนักที่คนไทยจะฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิว ภาพของ
คนไทยที่ยังพอมีกำลังยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้มีกำลังน้อยกว่าตน ที่สำคัญคือคนไทยได้รับการดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึง แม้ว่าจะมีปัญ หาอยู่
บ้างเนื่องจากมีคนที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมาก แต่ก็สามารถแก้ปัญหาจากหนักเป็นเบาให้ลุล่วงไปได้...ตามศักยภาพของเรา
เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2563 รัฐมีนโยบายให้คนอยู่บ้าน (stay at home) และทำงานที่บ้าน (Work from home)
คนส่วนใหญ่จึงอยู่กับบ้าน...ทำให้แต่เดิมเคยไปไหนมาไหนตามใจชอบ จับจ่ายใช้สอยกันตามความพึงพอใจ กินอาหารนอกบ้านอย่างอิ่ม
หนำสำราญ...เมื่อไปไหนมาไหนไม่ได้ตามใจชอบ เราก็นำพฤติกรรมการกินอยู่แบบบรรพบุรุษ (แต่ก่อนเก่า) ของเราออกมาใช้โดยอัตโนมัติ
นั่น คือ กิน กัน แต่พ ออิ่ ม เก็บผักหักหญ้า (พืชสวนครัว) กิน ไม่ไปไหนมาไหนตามใจตนเอง (ไปลำบาก : ต้องถูกกลั่น กรอง/ติดเคอร์ฟิว
ฯลฯ)...พอเป็นเช่นนี้นานวันก็เกิดความรู้สึก(เชิงประจักษ์)ว่า การกินอยู่อย่างง่าย การไม่ค่อยออกนอกบ้าน ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง มีเงิ นใน
กระเป๋าเหลือมากกว่าการใช้ชีวิตตามปกติก่อนโควิด-19 มาเยือน...ความรู้สึกที่สัมผัสได้นี้เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก จนเกิดเป็นคำศัพท์ใหม่ว่า...

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์.....ประธาน
นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ
นายสรรเสริญ ขวัญดี นายบุญรอด สาดแฟง นายเกษม เสือสีนวล นางเกษมศรี ราษี.....กรรมการ
นายเชวง กมลโชติ

นายณรงค์ ผณินทร .....ที่ปรึกษา

นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

“นิวนอร์มอล (new normal)” ซึ่งหมายถึง การดำรงชีวิตให้ เป็นธรรมดาแบบใหม่ นั่นคือ การกินอยู่อย่างประหยัด
การดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกิน ไม่ฟุ่ มเฟื อย มีเท่าไรใช้เท่านั้น ฯลฯ ซึ่งตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ของล้นเกล้าฯ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย พอดี
มองย้อนกลับไปก่อน โควิด-19 มาเยือน ผู้คนทั่วไปมีงานทำ มีรายได้ตามอาชีพของตน...พอโควิด -19 มาเยือน กิจกรรมทาง
สังคมหยุด โรงงานปิด ฯลฯ คนต้องออกจากงาน คนเคยมีรายได้ก็ไม่มี ความยากจนข้นแค้นผุดขึ้นทั่วทุกกลุ่ม/ทุกคน ยกเว้น...มนุษย์
เงินเดือน...เช่น ข้าราชการประจำ ข้าราชการบำนาญ ฯลฯ เป็นต้น คนกลุ่มนี้แม้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยก็ไม่น่าจะเดือดร้อน
สักเท่าไร เพราะยังมีเงินเดือน แตกต่างจากคนที่ไม่มีเงินเดือนเพราะตกงาน
แต่ที่มนุษย์เงินเดือนยังเหมือนคนตกงานทั่วไปก็คือ ไปไหนมาไหนตามใจชอบไม่ได้ ต้องกินกันแต่พออิ่ม เก็บผักหักหญ้า(พืช
สวนครัว)กิน นานวันก็เกิดความรู้สึกว่าการกินอยู่อย่างง่าย การไม่ค่อยออกนอกบ้านทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง มีเงินในกระเป๋าเหลือมาก
ผม(ผู้เขียน)เห็นว่า ถ้าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาครของเรา ใช้ชีวิตแบบ “นิวนอร์มอล” ให้เป็นชีวิตปกติของเรา น้อมนำ
หลักการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มาใช้ให้มากๆ คงจะทำให้ชีวิตของเราและครอบครัวสุข
สบายขึ้นมาก ถ้าไม่มีหนี้สินมาก่อนก็จะทำให้มีเงินเหลือมากขึ้น แต่ถ้ามีหนี้อยู่ก่อนแล้ว การประหยัดทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง เงินเหลือก็จะ
มีมากขึ้น ถ้าบริหารเงินให้ดีอย่างมีวินัย ไม่ช้าไม่นานหนี้สินก็ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด
ผมคิดว่า...ผลพวงจาก COVID-19 : โอกาสทอง...ไม่ใช่เป็นของใคร...แต่เป็นของพวกเรานี่เอง.....
เดือนมีนาคม 2563 มีการสำรวจสมาชิก สอ.สค.ที่มีหนี้และไม่เป็นหนี้กับสหกรณ์ฯ ผลการสำรวจเป็นดังนี้

จำนวนสมาชิกเดือนมีนาคม 2563
จำนวนสมาชิกที่มีหนี้
จำนวนสมาชิกที่ไม่เป็นหนี้

5,293 คน
3,258 คน
2,035 คน

ร้อยละ 100.00
เป็นร้อยละ 61.55
เป็นร้อยละ 38.45

ผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์พึงระวัง (โดย...นายพรสวัสดิ์ เพชรแดง : ทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมายของ สอ.สค.)
ท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น อยู่แล้ว และยังมิได้ล าออกจากที่เก่า ต่อมาได้ส มัครเป็น สมาชิกสหกรณ์นี้อีก เจ้าหน้าที่หลงเชื่อ
เพราะท่านหลอกโดยเขียนใบสมัครด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง จนสามารถกู้เงินได้สำเร็จ อาจถูก
ดำเนินคดีฐานฉ้อโกง มีโทษขั้นสูงจำคุกสามปี หรือปรับหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับได้นะครับ เพราะถือว่าท่านมีเจตนาทุจริตเรียบร้อ ย
แล้ว ข้ออ้างว่าไม่รู้ ไม่ทราบ ฟังไม่ขึ้นครับ จึงขอเตือนด้วยความรักและหวังดีว่ า อย่าทำ! อย่าทำ!...และอย่าทำครับ... ซื่อกินไม่หมด
คดกินไม่นานครับ...
ผลประกอบการ 5 เดือน สอ.สค.ได้กำไร 98 ล้านบาทเศษ นายประสาน งามสม ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สค.รายงานผลประกอบการ
ตั้งแต่ต้ น ปี บั ญ ชี(พฤศจิก ายน 2563)ถึงวัน ที่ 31 มี น าคม 2563 ว่า มี รายได้ 113,017,181.06 บาท มีค่ าใช้ จ่าย 14,292,663.77 บาท
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (กำไร) เป็นเงิน 98,724,517.29 บาท

รายการ

ปีบัญชี

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

รายได้

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563

20,002,480.54
21,904,472.82
4,605,444.45
5,933,616.49
15,397,036.09
15,970,856.33
0.11
0.13

20,859,623.34
22,445,096.75
1,654,335.78
941,725.42
19,205,287.56
21,503,371.33
0.04
0.02

21,541,176.43
23,283,592.53
1,927,450.47
2,474,243.06
19,613,725.96
20,809,349.47
0.02
0.05

19,473,028.54
21,768,887.69
3,419,043.15
3,139,870.94
16,053,985.39
18,629,016.75
0.08
0.06

21,403,341.28
23,615,131.27
2,273,436.41
1,803,207.86
19,129,904.87
21,811,923.41
0.05
0.4

ค่าใช้จ่าย
กำไรสุทธิ
ต้นทุนบริหาร

ยอดรวม
(5 เดือน)
103,279,650.13
113,017,181.06
13,879,710.26
14,292,663.77
89,399,939.87
98,724,517.29

หน่วย
จังหวัด 1
จังหวัด 2
สพป.(เมือง)
สพป.(บ้านแพ้ว)
สพป.(กระทุ่มแบน)
โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล 1
เทศบาล 2
บำนาญจังหวัดสมุทรสาคร
สมาชิกกสมทบ
รอโอนย้าย
รับบำเหน็จ
อบต.แคราย
รวม

จำนวนสมาชิก(คน)
233
255
900
324
434
482
328
274
1,578
391
82
24
3
5,308

ทุนเรือนหุน้ (บาท)
147,141,860.142,063,680.235,237,610.80,369,110.117,030,820.153,470,930.128,650,920.117,879,110.1,244,072,750.82,923,940.18,840,300.4,687,730.291,100.2,472,659,860.-

คิดเป็นร้อยละ
6.00
5.75
9.50
3.25
4.73
6.20
5.20
4.76
50.31
3.35
0.76
0.18
0.01
100.00

ข่าวฌาปนกิจสงเคราะห์
จำนวนสมาชิก ค่าสงเคราะห์
ทั้งประเทศ
ศพรายละ
(คน)
(บาท)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร (สสสค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด (สส.ชสอ.)
- ประกันชีวิตกลุ่ม

สมาชิกชำระค่า
สงเคราะห์ศพ

เงินสงเคราะห์ จำนวนสมาชิก
ศพ
ของ สอ.สค.
(บาท)
(คน)

-

100

เสียชีวิต 1 ราย
ชำระ 100 บาท

380,000

3,800

296,200

2.007

เสียชีวิต 448 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

2,041

297,241

2.019

เสียชีวิต 175 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,161

-

-

1,425 บาท/ปี

500,000

4,047

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
930/25 ถนนสรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-423015,034-820144, 034-820192,099-2875754
Line id : stscoop
http://www.stscoop.com

เรียน

