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คุยกับสมาชิกคุยกับสมาชิก
เรียน  ทานสมาชิก
  วารสารเลมน้ีเปนฉบับท่ี 2 ป 2560 ตอเน่ืองจากฉบับท่ี 1 เดือนพฤษภาคม

คณะกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 53 โดยกระผมเปนประธานกรรมการไดพยายามบริหารงาน

สหกรณใหเปนไปตามนโยบายที่ไดใหไวแกทานสมาชิกเพื่อรักษาประโยชนแกมวลสมาชิกสูงสุด 

 สําหรับขาวตางๆ เก่ียวกับสหกรณออมทรัพยที่ปรากฎตามส่ือตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองสหกรณเครดิตยูเน่ียน

ทีผ่านมา ขาวการโกงของบุคคลดงัทีอ่ดตีเคยเปนประธานสหกรณหรอืการส่ังเลิกกิจการสหกรณเคหสถานนพเการวมใจ 

และอื่นๆ ที่ทานสมาชิกไดรับทราบแลวอาจเกิดความไมสบายใจไมแนใจในความมั่นคงของสหกรณ วิตกกังวลวามีเงิน

เก็บฝากไวที่สหกรณจะสูญมั๊ย? สหกรณไปเกี่ยวของกับสหกรณเหลานั้นหรือเปลา? จะมีปญหาจะไดเงินคืนมั๊ย? 

 คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 53 ขอเรียนยืนยันแกทานสมาชิกวาสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา 

จํากัด ของเรานั้นไมไดเขาไปยุงเก่ียวใดๆ เลยทานสมาชิกไมตองวิตกกังวล สหกรณยังมีความม่ันคงเหมือนเดิม

และนับวันจะยิ่งมั่นคงมากเพิ่มขึ้น ดวยขณะนี้มีทุนดําเนินการเกือบ 15,000 ลานบาท มีสมาชิกเกือบ 25,000 คน เปน

สหกรณขนาดใหญทัง้ดานทุนทรัพยและจํานวนสมาชิก และกําลังจะไดรบัการประเมินเปนสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล

 ในป 2560 ทีผ่านมา 7 เดือน นโยบายการบริหารเงนิของสหกรณและสินทรัพยเปนไปในแนวทางท่ีมัน่คง อยูภายใน

กรอบวตัถปุระสงค พระราชบัญญัตสิหกรณ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ(คพช.) ขอกาํหนดคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)และกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผลงานใหเห็น ณ  31 กรกฎาคม 

2560 ดังนี้  รายได                                    365   ลานบาท
                  หัก คาใชจายแลว มีกําไรสะสม 305   ลานบาท

( ดร.วิทธยา  บริบูรณทรัพย )

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด

              ในดานการบริหารการเงินไดพยายามหารายไดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่ตองตอสูกับวิกฤตดอกเบี้ยตํ่า การลงทุน

ในหุนกูอัตราดอกเบี้ยตํ่ามาก ลงทุนระยะเวลา 7-10 ป อยูที่ไมเกิน 3.00% - 3.50% การปลอยเงินกูแกสหกรณอื่น มีการ
แขงขันสูงดอกเบี้ยอยูที่ 4.00%  ตองลดดอกเบี้ยเพื่อรักษาลูกหนี้ที่กูไวใหคงอยูใหไมใหชําระคืน มีการเปดโครงการใหม

ออกไปประชาสัมพันธเชิญชวนใหกูถงึท่ีตามโครงการเย่ียมเยือนเพ่ือนสหกรณและเครือขายเพ่ือรักษาลูกคาเดมิและเพ่ือ
ลูกคาใหม เพื่อรักษายอดสัดสวนลูกหนี้ไมใหลดลง 

              สุดทายขอฝากทานสมาชิกไววาสหกรณ ยังคงเปนที่พึ่งของสมาชิกที่ตองการรายไดจากการออมเงิน(ดอกเบี้ย)
โดยเฉพาะสมาชิกท่ีจะเกษียณอายุราชการปนี้ หากมีเงินกอนท่ีตองการเก็บออมนํามาฝากไวกับสหกรณ แนะนําฝาก

ออมทรัพยพิเศษ ดอกเบ้ีย 3% ไมเสียภาษี และขอยํ้าวาไมจําเปนอยาลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณเพราะสิทธิ

และประโยชนมีมากมายแมเกษียณแลวก็เปนสมาชิกได ตามหลักการสหกรณ...ยามมีมาฝาก ยามยากมาถอน ยาม
เดือดรอนมากู

 ดงัน้ันมวลสมาชกิทุกทานตองชวยกันทํากิจกรรม มเีงินมากก็มาออมไวกับสหกรณ คนเงินนอยเดือดรอนจําเปน

ใชเงินก็มาพ่ึงสหกรณกูเงินไปใชบรรเทาความเดือดรอน เพ่ือสรางสังคมแหงการเอ้ืออาทร เศรษฐกิจมั่นคง..และชีวิตที่

ยั่งยืนตอไป

พบกันใหมฉบับหนา...ขอบคุณครับ

ดร.วิทธยา บริบูรณทรัพย ประธานกรรมการดร.วิทธยา บริบูรณทรัพย ประธานกรรมการ



บก.แถลง
เรียน  ทานสมาชิกสหกรณทุกทาน
 วารสารสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด  ฉบับนี้  เปนฉบับเดือน

กันยายน เปนเดือนสุดทายท่ีบุคคลกลุมหนึ่งตองเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต

การทํางานที่เหน็ดเหน่ือยมาเปนเวลา ไมนอยกวา20-30ป มาถึงจุดแหงการไดพักผอน 

ปลดเปล้ืองภาระรบัผิดชอบท่ีไดรบัมอบหมายมาเปนนายตัวเอง ไมตองตืน่แตเชาแตงตัวไปทาํงานผจญการจราจรท่ีแสน

ตดิขัด ทัง้เชาและเย็น สมาชกิสหกรณจาํนวน 800คน กเ็ปนหนึง่ในบคุคลเหลาน้ันท่ีจะเกษียณอายุราชการ ดงัน้ัน เน้ือหา

สาระภายในเลมนีจ้งึคดัสรรแตเรือ่งท่ีเปนประโยชนสาํหรับสมาชกิผูทีจ่ะเกษียณ โดยเฉพาะ “ เร่ืองท่ีหามพลาด.....สาํหรับ

สมาชิกที่จะเกษียณ “ ชื่อเรื่องก็บอกแลวพลาดไมได เพราะจะไขขอของใจสําหรับสมาชิกสหกรณที่กําลังจะเกษียณอายุ

ราชการจะปฎิบตัติวัอยางไร จะตองลาออกจากสมาชิกดวยหรอืไม หนีสิ้นยงัตดิพนัอยู จะตองสงชาํระอยางไร ไดบาํนาญ

หรือรับบําเหน็จนอยกวาเดมิไมพอสงชําระหนีเ้ทาเดมิตองดาํเนนิการอยางไร เกษยีณแลวยายไปอยูตางจงัหวดัจะติดตอ

กบัสหกรณอยางไรไดบาง และอกีหลายๆ เร่ือง ซึง่ทกุเร่ืองไดเขียนชีแ้จงไวเปนเรือ่งๆภายในเลมแลว สมาชกิสามารถเปด

เขาไปศึกษารายละเอียดไดเพราะเปนผลประโยชนของทาน เรื่องผลการดําเนินงานของสหกรณที่ผานมา 7 เดือน ก็เปน

ไปตามเปาหมาย เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน คาดวาจะจายไดในอัตราที่ไมตํ่ากวาปที่แลวนอกจากนี้ภายในเลมยังมีบท

ความอื่นๆ มาเลา มาบอกตอลวนเปนประโยชน มีสาระทั้งสิ้น 

 จากสภาพดิน ฟา อากาศ ฝนตกหนัก ทําใหเกิดน้ําทวมหลายพ้ืนท่ีทางภาคอีสาน ประชาชนไดรับเดือดรอน 

จากภัยทางธรรมชาติที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได สหกรณออมทรัพยเพื่อนๆและลูกคาของเราทางภาคอีสานไดรับความเดือด

รอนจากภัยพิบัติครั้งนี้หลายแหง ซึ่งคณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณขอสงนํ้าใจและเปนกําลังใจใหแกทุกทานผาน

พนวิกฤตโดยเร็ว ตลอดท้ังขอรวมเปนกําลังใจแกทานสมาชกิบางทานท่ีอาจจะมผีลกระทบจากภัยพิบตัคิร้ังน้ีเพราะอาจ

มีญาติพี่นองประสบภัยตองไดรับการชวยเหลือ....สูๆ นะครับ

   
    ............ ดวยความปราถนาดี............

( ดร. บุญธรรม  พิมพาภรณ )( ดร. บุญธรรม  พิมพาภรณ )

ผูจัดการ  สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา  จํากัดผูจัดการ  สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา  จํากัด



ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ตั้งแต 1 มกราคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

 ผลการดําเนินงานในรอบ 7 เดือนของป 2560 สหกรณ ทํากําไรหลังหักคาใชจายแลวเปนเงิน 305.29

ลานบาท ซึง่เฉลีย่แลวเดือนละประมาณ 44 ลานบาท อกี 5 เดือน ตองเรงทาํรายไดใหกาํไรสทุธิเปนไปตามเปาหมาย

กําไรสุทธิไมตํ่ากวา 535 ลานบาท เพื่ออัตราเงินปนผลที่เหมาะสมแกสมาชิกไมตํ่ากวาปที่แลว 5.25%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เงินฝากประจํา 12 เดือน  รอยละ 2.75 ตอป                 

 (หักภาษีดอกเบี้ย 15 %ตามกฎหมาย)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน รอยละ 7.05 ตอป   เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รอยละ 7.05 ตอป

เงินกูสามัญ                   รอยละ 7.05 ตอป เงินกูสามัญวิทยฐานะ/เงินประจําตําแหนง รอยละ 7.05 ตอป 

เงินกูสามัญกองทุนสงเคราะห รอยละ 7.05 ตอป เงินกูสามัญสําหรับผูรับบํานาญรายเดือน   รอยละ 7.05 ตอป   

เงินสามัญสินเชื่อสวนบุคคล รอยละ 5.75 ตอป เงินกูสามัญโครงการเฉพาะ (เพื่อการศึกษา เพื่อทัศนศึกษา 

เงินกูพิเศษ รอยละ 7.50 ตอป เพื่อซื้อยานพาหนะ เพื่องานมงคล) รอยละ 6.00 ตอป

เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย รอยละ 5.75 ตอป

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ   รอยละ 3.00 – 3.15 ตอป

เงินฝากเพิ่มพูนทรัพย 24 เดือน  รอยละ 3.25 ตอป

(ฝากครบตามเงื่อนไขเดือนที่ 24 ดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป)

เงินฝากออมทรัพย             รอยละ  1.00 ตอป

                    (ไมเสียภาษีดอกเบี้ย)

ผลการดําเนินงาน   จํานวน (บาท)

           รายได                                365,658,059.79                                                                   

  คาใชจาย                              60,368,256.37 

  กําไรสุทธิ                            305,289,803.42

ฐานะการเงิน                                       จํานวน (บาท)

                     สินทรัพยทั้งสิ้น                  14,170,104,008.59    

  หนี้สินทั้งสิ้น                       6,003,138,974.26

  สวนของทุน                        8,166,965,034.33              

4

สําหรับผูที่ตองการใชเงินชวงปใหม  ไมตองคอยประชุมใหญ เตรียมเอกสารไวเลย
“เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปนผล”

...คาดวา... เริ่มใหกู เดือนตุลาคม 2560 เปนตนไป ติดตามรายละเอียดปลายเดือนกันยายน 2560
สอบถามรายละเอียดไดที่ฝายสินเชื่อ 02-2804288-9 ตอ 108,109 และ 114 .....

 ไมตองมีคนคํ้า กูได รอยละ 95 ของเงินปนผลของปที่ผานมา   ไมตองคอยประชุมใหญ เอาเงินไปใชกอน   ชําระคืนเงิน
ตนพรอมดอกเบี้ยโดยหักกลบลบหนี้กับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่จะไดรับเมื่อที่ประชุมใหญ อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

2560 (เดือนกุมภาพันธ 2561)  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.05 ตอป เงินปนผลสวนที่เหลือหลังหักหนี้แลวและเงินเฉลี่ยคืน (ถามี) 
ไดรับตามปกติ

วารสารสหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษา



5

เม่ือใกลเดือนกันยายน ของทกุป คาํถามยอดฮิตท่ีไดยนิเสมอคอื จะเกษยีณแลว.....ตองลาออกจากสหกรณดวย
หรือเปลา.... ไมลาออกไดหรือไม ... เปนสมาชิกตอไปตองทําอยางไรบาง ....ยังมีหนี้อยูทําอยางไร....ถาบํานาญยังไมได
รบัทําอยางไร .....เอาเงินท่ีไหนมาสงคืนสหกรณ ..... คาํถามเหลาน้ี ทั้งกรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณจะไดรบัฟงตลอด 
คําตอบมีอยูแลว 7 เรื่อง ที่สมาชิกตองรูและปฎิบัติ ดังนี้ 

1. ทานตองมา แจงยายหนวยทีส่หกรณฯ ไดตัง้แต วนัที ่8 กนัยายน 2560 ไมเกนิวนัที ่29  เดอืนกันยายน 
2560 เพ่ือสหกรณจะไดออกใบเสร็จเรียกเก็บเงินคาหุน หรือเงินงวดชําระหนี้(ถามี) ไดถูกตองและทานจะไดไมเสียสิทธิใน
ฐานะสมาชิกดังนี้
             1.1 กรณีเปนสมาชิกหนวย ร.ร.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองยายจากหนวยโรงเรียนซึ่งหัก ณ ที่จาย มาเปน
หนวยอื่นๆ 
  1.2 กรณีเปนสมาชิกหนวยสวนกลาง ตองยายจากหนวยงานเดิม สพฐ, กศน., สพป.กทม. และสพม.1,2 
มาเปน หนวยอื่นๆ   
  1.3 กรณีเปนสมาชิกหนวย กทม. ตองยายจาก หนวยโรงเรียน ,ฝายการศึกษาสํานักงานเขต มาเปนหนวย
อื่นๆ กอนเมื่อมีเลขที่บํานาญแลว จึงมายายไปอยูหนวยกองบําเหน็จบํานาญ กทม.              

2. กรณทีีท่านยายมาอยูหนวยอ่ืนๆ ทานตองมาดาํเนนิการในเร่ืองตางๆ ทีส่หกรณดวยตนเองเพราะไมมผีูแทน
หนวย ซึ่งจะแบงแยกเปนหนวยอ่ืนๆ....ตามความสะดวก ในการนําสงเงินของทานสมาชิก โดยในใบแจงยาย
หนวยทานตองระบุ ดังตอไปนี้

2.1 หนวยอื่นๆ (ไมมีตอทาย) การนําสงเงินของทานเปนดังนี้  
              1. กรณีบํานาญไมผานธนาคารกรุงไทย หรือไมมีสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย ตอง
นําเงินสดมาชําระที่สหกรณดวยตนเอง ที่เคานเตอรหองการเงิน ตั้งแตวันที่ 20 ของเดือน เปนตนไปแตตองไมเกิน
วันทําการสุดทายของเดือน                        
   2. หากทานไมสะดวกจะนาํเงนิสดมาสงเองทีส่หกรณ ทานสามารถใชวธิโีอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ
สหกรณ บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่ 059-1-02776-3 และเม่ือโอนแลวทานตองสงหลักฐาน
การโอนใหแกสหกรณดวยทุกครั้งท่ีโอน โดยเขียนชื่อ -นามสกุล เลขสมาชิก ใหชัดเจน สงมาทาง โทรสาร หมายเลข
02- 280 - 2908 เม่ือสงแลวใหโทรศัพทสอบถามดวยวาสหกรณไดรบัหรือไม ตวัเลขชดัเจนหรอืไม เพราะเปนผลประโยชน
ของทานถาไมสงหลักฐานมาหรือหลักฐานไมชัดเจนสหกรณไมสามารถบันทึกรายการไดวาเปนของสมาชิกคนใด
ทานจะเสียผลประโยชนได

2.2 หนวยอื่นๆ หักบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 
  การนําสงเงนิของทาน ตองมแีบบฟอรมหนงัสือยินยอมใหหกัเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาใด
ก็ได โดยสมาชิกตองนําสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารมาดวยและถายสําเนาหนาท่ีมีเลขท่ีบัญชี 1 ฉบับ
มาติดตอที่สหกรณ เพื่อที่สหกรณจะไดทํารายการหักเงินจากบัญชีของทานไดอยางถูกตอง โดยทานไมตองเดินทางมา
ชําระหุน/หนี้ที่สหกรณ ในการตัดเงินจากบัญชีใหแกสหกรณ ธนาคารคิดคาใชจายรายการละ 7 บาท ซึ่งวันที่ตัดเงินจาก
บัญชีจะตัดในวันท่ีเงินบํานาญเขาบัญชี 1 คร้ังและหากตัดไมไดจะสงไปใหธนาคารตัดอีกคร้ังในวันทําการสุดทายของ
เดือน ซึ่งสมาชิกควร นําเงินเขาบัญชีหรือมีเงินคงเหลือในบัญชีใหเพียงพอและเกินกวายอดที่จะตัดไมตํ่ากวา 500 บาท
กอนวันทํารายการ 1 วัน  และสหกรณจะสงใบเสร็จรับเงินใหทานเมื่อหักเงินจากบัญชีของทานไดเรียบรอยแลว แลวแต
วาทานสมาชกิเลอืกรบับาํนาญท่ีใดกไ็ปทาํหนงัสอืยนิยอมใหหกับาํนาญรายเดือนใหแกสหกรณทีน่ัน่ และสาํเนาหนังสอื
ยินยอมที่เจาหนาที่งานบําเหน็จ บํานาญ รับทราบแลวมาใหสหกรณ    

2.3 หนวยอื่นๆ หักบํานาญตนสังกัด สํานักคลังสพฐ. , สพม.1,สพม.2, สพป.กทม
  ถาอยูหนวยอ่ืนๆ หกับาํนาญตนสงักดั...นี ้ขึน้อยูกบัวาสมาชิกมบีาํนาญรายเดือน และเลือกรับบาํนาญท่ีไหน 
สํานักคลังสพฐ, สพม.1,สพม.2, สพป.กทม. กศน. ซึ่งการที่สมาชิกจะมาอยูหนวยนี้ อาจจะแจงยายภายหลังไดซึ่งบาง
ครั้งการยายเกิดจากการกูเงินซึ่งมีเงื่อนไขหักเงินบํานาญที่ตนสังกัด เพื่อชําระหนี้แกสหกรณ ซึ่งกรณีนี้สมาชิกตองไปทํา
หนังสือยินยอมใหหักบํานาญรายเดือนใหแกสหกรณที่ตนสังกัด และนําสําเนาหนังสือยินยอมท่ีตนสังกัดบํานาญซ่ึงมี
เจาหนาที่งานบําเหน็จ บํานาญ ลงลายมือชื่อรับทราบแลวมาใหแกสหกรณ 

 

 àÃ×èÍ§·ÕèμŒÍ§ËŒÒÁ...¾ÅÒ´!!àÃ×èÍ§·ÕèμŒÍ§ËŒÒÁ...¾ÅÒ´!!

วารสารสหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษา

สําหรับสมาชิกผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2560สําหรับสมาชิกผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2560
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3. กรณเีปนสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูกรมสามญัศึกษา จาํกัด (ส.อ.ส)
ตองดําเนินการ
          3.1 หากตองการเปนสมาชิกสมาคมฯ ตอไป ตองแจงยายหนวย พรอมกับของสหกรณดวย
               3.2 หากงดสงคาหุนกับสหกรณแลว (สหกรณไมไดออกใบเสร็จเรียกเก็บหุน/หนี้แลว) ตองติดตอแจง
ยายหนวยกับสมาคมเปนหนวยหักธนาคารกรุงไทยของสมาคมฯ ซึ่งสมาชิกตองทําหนังสือยินยอมใหหักเงินสงเคราะห
จากบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทยของสมาชิก ในการตัดเงินจากบัญชีใหแกสมาคมฯ ธนาคารคิดคาใชจาย
รายการละ 7 บาท ซึ่งสมาคมฯ จะดําเนินการหักเงินรายเดือนชําระคาศพให ซึ่งวันที่ตัดเงินจากบัญชีจะตัดในวันที่เงิน
บํานาญเขาบัญชี 1 ครั้งและหากตัดไมไดจะสงไปใหธนาคารตัดอีกครั้งในวันทําการสุดทายของเดือน ซึ่งสมาชิกควรนํา
เงินเขาบัญชีหรือมีเงินคงเหลือในบัญชีใหเพียงพอและเกินกวายอดที่จะตัดไมตํ่ากวา 500 บาทกอนวันทํารายการ 1 วัน

4. กรณีบํานาญยังไมออกหรือไดรับนอยลงมาก มีปญหาในการชําระหุน/หนี้ รายเดือน ทานสมาชิก
ตองมาติดตอกับฝายกฎหมายและติดตามหนี้  
     4.1 กรณีบาํนาญยังไมออก โดยเฉพาะสมาชิกสังกัดหนวยกรุงเทพมหานคร และทานไมมเีงินเพียงพอชําระ
หุน/หนี้รายเดือนไดตามปกติ ทานตองรีบติดตอฝายกฎหมายและติดตามหนี้เพ่ือทําบันทึกถึงคณะกรรมการขอผอนผัน
การสงเงินไว รอบํานาญออก ซึ่งไมเกิน 3 เดือนตอหนึ่งครั้งได
      4.2 กรณีไดรับบํานาญนอยกวาเงินท่ีตองสงชําระแกสหกรณเปนรายเดือนเพื่อมิใหเกิดปญหาการผิดนัด
ชําระหนี้ หรือไมสงเงินชําระหนี้แกสหกรณ สรางปญหาใหแกตนเอง(ไมมีเงินพอใช) และผูคํ้าประกัน ทานสมาชิกตอง
ตดิตอกบัฝายกฎหมายและติดตามหนีเ้พือ่ขอประนอมหน้ีลดจาํนวนเงินงวดท่ีสงลงบางเพือ่ใหสงเงนิแกสหกรณรายเดอืน
ไดและเหลือไวใชจายบาง โดยใหหักจากบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนตนสังกัด 

ขอนีส้าํคญัมาก เพราะถาทานขาดการตดิตอหรือขาดการสงเงินมีการคืนใบเสรจ็ กรณีมหีน้ีคางไมวาตนเงิน
หรอืดอกเบีย้ทานอาจจะเสยีสทิธใินเรือ่งเงนิเฉลีย่คืน และอาจถกูจาํหนายออกจากสมาชกิได ถาคางคาหุนตดิตอกนั 
3 เดือนโดยไมไดรับอนุญาตหรือขาดสงเงินงวดชําระหนี้ ติดตอกัน 2 เดือนหรือผิดนัดชําระหนี้ 3 เดือน 

วิธีแกไข ผอนหนักใหเปนเบาหลังเกษียณ มีหนี้มากไมมีความสุข ดังนั้น ถาสมาชิกมีหนี้สินคางอยูจํานวน
มาก ทานสมาชิกที่ไดรับเงินจากทางราชการหลังเกษียณ เชนมีเงินบําเหน็จดํารงชีพ หรือไดรับเงิน กบข. (ถาเปน) ทาน
ควรจะแบงเงินดงักลาวน้ันนาํมาชําระหน้ีสหกรณบางสวนเพ่ือลดยอดหนีล้งบางและขอปรับยอดการสงชาํระใหมใหนอย
ลงเพื่อทานสมาชิกจะไดไมตองรับภาระหนี้สินมากในแตละเดือนและทานจะไดสบายหมดหนี้เร็วขึ้น

5. เรื่องการรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน(ถามี) ตามสิทธิที่พึงไดหลังการประชุมใหญ เม่ือยังรับราชการ
อยูก็รับที่โรงเรียน แตเมื่อเกษียณแลวตองมารับดวยตนเองที่สหกรณ 
 ดังนั้น เพื่อความสะดวกของสมาชิก ไมตองเดินทางไปสหกรณเพื่อรับดวยตนเองซึ่งเปนการประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางของทานสมาชิก ทานสามารถแจงความจํานงใหโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทยของทานได (กรณีอยูหนวยอ่ืนๆ หกับัญชธีนาคาร สามารถใชบญัชเีดียวกันไดเลย)ซึง่สหกรณจะโอนเงิน
เขาบัญชีใหทานตั้งแตบาย สามโมงของวันประชุมเมื่อผานวาระการจัดสรรกําไรแลวหรืออยางชาไมเกินวันทําการถัดไป
จากวันประชุมใหญ 1 วัน ในการนี้ธนาคารคิดคาใชจายการโอนเงิน 7/10 บาท ตอครั้งทั้งนี้ตามเงื่อนไขธนาคาร หรือมี
บญัชอีอมทรพัยพเิศษทีเ่ปดไวกบัสหกรณกส็ามารถโอนเขาได ซึง่การจะใหสหกรณโอนเงินใหไดนัน้ทานตองกรอกแบบ
ฟอรมแจงความจํานงที่ฝายบริหารทั่วไป

6. เรื่องการรับสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ถาทานเปนสมาชิกตอไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 65 ป 70 ป 75 ป 80 ป
85 ป 90 ป 95 ป จนถึง 100 ปบริบูรณ ทานมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโสตั้งแต 2,000 - 10,000 บาท โดยมี
เงื่อนไขเดียวทานตองเปนสมาชิกมาไมนอยกวา 20 ป ณ วันที่ทานมีอายุครบบริบูรณตามที่กําหนด และทานไมตองมา
รับเองใหเสียเวลาเดินทางเสียคาใชจายรถติดเหนื่อย นั่ง/นอนคอยรอรับอยูที่บานใหสบายใจ สหกรณจะโอนเขาบัญชี
ใหทานตามเลขท่ีบัญชีที่ทานใหไวเม่ือถึงวันเวลาที่ทานไดรับสิทธิ แตถาทานไมไดใหเลขท่ีบัญชีไวทานก็สามารถมาย่ืน
หลักฐานขอรับเองท่ีสหกรณไดภายใน 180 วันนับถัดจากวันท่ีทานเกิดยึดตามบัตรประชาชนหรือตามหลักฐานใบสมัคร
ที่มีอยูที่สหกรณ                        

7. เรือ่งการไปใชสทิธลิงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดาํเนนิการ/ผูตรวจสอบกิจการในฐานะสมาชกิสหกรณ
เพราะเม่ือทานเกษียณอายุราชการแลวยายหนวยจากหนวยเดิมมาเปนหนวยอื่นๆ หรือหนวยบําเหน็จบํานาญกทม. 
(เฉพาะสมาชกิสังกดัหนวยกรงุเทพมหานคร) แลวทานจะไปใชสทิธลิงคะแนนสรรหาทีห่นวยเดมิไมไดแลวเพราะไมมชีือ่ 
 ดงันัน้ ทานตองแจงความประสงควาทานตองการไปใชสทิธ ิลงคะแนนสรรหา ณ หนวยสรรหาไหน ทัง้น้ีใหทาน
เลือกหนวยที่ทานสะดวกที่สุดจาก 9 หนวยสรรหา ที่สหกรณกําหนดไว และเมื่อทานเลือกไวทานจะไดรับหนังสือ
แจงยืนยันในการไปลงคะแนน พรอมสถานที่คูหาลงคะแนน ชั้นใดหองใด (ใกลๆ วันสรรหา) ไมเสียสิทธิแนนอนถาแจง
ไวอยาลืม....

วารสารสหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษา
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ยามเม่ือชีวิตการทํางานถึงวัยท่ีไดเวลาหยุดพัก เพ่ือเปนการผอนคลายความเครียด ความเหน่ือยลาท่ีมีสะสม

มาตลอดชีวิต คําวา “ เกษียณ ” คือคําตอบของการหยุดชีวิตการทํางานซึ่งกอนการเกษียณอายุจําเปนตองมีการเตรียม

ความพรอมไวเพื่อไมใหผูเกษียณเกิดความเครียดอันเปนสิ่งที่พบเห็นไดบอยครั้งในหมูของผูที่เกษียณ

 ชีวิตหลังการทํางานหรือที่เรียกวาชวีิตวัยเกษียณนั้น สวนใหญแลวผูสูงอายุมักเกิดความซึมเศรามีความรูสึกวา

ตนเองเปนภาระและรูสกึไรคา จากชีวติท่ีในหน่ึงวันเคยทาํงาน ไดพบเจอสงัคมและเพ่ือนฝงู เม่ือความเปล่ียนแปลงมาถงึ

กลับตองกลายเปนผูที่อยูกับบานเฉย ๆ   สิง่เหลาน้ีลวนแลวแตเปนปจจยัหลักท่ีบั่นทอนจติใจผูสงูอายุและทําใหผูสูงอายุ

เกิดความเบื่อหนายได

 นอกจากน้ีสขุภาพท่ีเสือ่มถอยลงไปทุกขณะก็ยิง่กลบักลายเปนภาระท่ีถวงหนักอยูในใจของผูสงูอายุอกีดวย การ

วางแผนเพ่ือเตรียมตัวใชชีวิตหลังเกษียณจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทั้งตัวผูเกษียณอายุเองและลูกหลานไมควรมองขาม งาน

อดิเรกที่เหมาะสําหรับผูเกษียณอายุ

1. เพาะตนไมจําหนาย

  สําหรับผูที่เกษียณอายุซึ่งมีใจรักในการปลูกตนไมอยูกอนหนาน้ีแลว การเลือกหารายไดเสริมจากการเพาะ

ตนไมจาํหนายเปนส่ิงท่ีนาสนใจอยางย่ิง ดวยเหตุทีว่าผูเกษียณอายุจะไดทาํในส่ิงท่ีตนเองรกั กอใหเกิดความสุขและความ

เพลิดเพลิน ซึง่ตวัเงินทีไ่ดจากการจําหนายตนไมจะเปนสิง่ทีท่าํใหผูสงูอายุมองโลกในแงบวกวาตนยังมคีวามสามารถใน

การประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองได

2. ใชชีวิตกับโลกโซเชียลมีเดียบาง

  การเลนสมารทโฟนมขีอดสีาํหรบัผูสงูอายหุลากหลายขอดวยกนั ไมวาจะเปนการดงึผูทีอ่ยูในวยัเกษยีณเขาสู

สงัคม Social Network ซึง่ชวยเสริมสรางกําลงัใจและคลายเหงาไดเปนอยางดี  อกีท้ังยังมเีกมสทีเ่ลนเพ่ือความเพลิดเพลิน  

และยังชวยฝกสมองใหผูที่เกษียณอายุไดใชความคิด เปนการเสริมสมาธิไดอีกทางหนึ่ง

3. เขารวมชมรมออกกําลังกาย

  การรวมกลุมหรือเขารวมชมรมออกกําลังกาย อาทิเชนกลุมรํามวยจีนยามเชา กลุมปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ 

กลุมโยคะเปนตน โดยกลุมออกกําลังกายที่ผูเกษียณอายุไดเขารวมจะเปนอีกชองทางหนึ่งใหผูเกษียณอายุไดพบปะ

สังคมใหมๆ  ไดพบเจอเพื่อนใหมๆ  กอใหเกิดความสดชื่นแจมใส ไมเบื่อหนาย  อีกทั้งยังเสริมสุขภาพใหแข็งแรงยิ่งขึ้น

4. ทํากับขาวหรือขนมเพื่อจัดจําหนาย

  หากผูเกษียณอายุชื่นชอบและมีฝมือในดานการทําอาหารหรือทําขนมอยูแลว การคิดคนและทดลองทําสูตร

อาหารใหมๆ หรือทําอาหารท่ีไมเคยไดทําดวยการหาสูตรจากอินเทอรเน็ตจะทําใหผูเกษียณอายุรูสึกเพลิดเพลินและมี

ความสุขมากกวาเดิม นอกจากน้ียงัสามารถตอยอดเพือ่นาํไปจําหนายหรือเปดชองทางในโลกโซเชียลเพ่ือรบัออรเดอรได

เชนกัน การทํางานอดิเรกที่ตนรักเพื่อเปนรายไดเสริมเล็กๆ  นอยๆ  จะทําใหผูเกษียณมีความสุขและมีกําลังใจมากขึ้น
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      อกีหน่ึงปญหาของผูเกษียณอายุคอืการปรบัตวัและปรบัใจ เนือ่งดวยสภาพ
ความเคยชินในการทํางานตลอดทั้งชีวิต ดังนั้นการปรับใจจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิง โดยผูเกษียณอายุจําเปนตองมี

เปาหมายในชีวิต แมวัยแหงการทํางานจะผานพนไปแลวก็ตามที แตการตั้งเปาหมายลวงหนาถึงชีวิตจะทําใหผูเกษียณ

อายุรูสึกมีคุณคามากข้ึน รวมท้ังการทํางานสาธารณกุศลก็เปนอีกหนทางหนึ่งสําหรับการเพิ่มความภาคภูมิใจใหกับ

ผูเกษียณอายุได  เพราะการทําดีเปรียบเสมือนนํ้าทิพยชโลมจิตใจใหผูเกษียณอายุตระหนักไดถึงคุณคาของตนเอง
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วารสารสหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษา

เกษียณอยางไร? ใหใจเปนสุขเกษียณอยางไร? ใหใจเปนสุข



  อาหาร
  ผูทีอ่ยูในวัยเกษียณควรเลือกรับประทานอาหารท่ีมปีระโยชน ไมวาจะเปน

อาหารจาํพวกโปรตนีจากเน้ือปลาซึง่ยอยไดงายกวาและมคีณุคาทางอาหารสูงกวา 

รวมไปถึงอาหารที่มีกรรมวิธีในการตมหรือนึ่ง  เนื่องจากวาวัยเกษียณเปนวัยที่ใช

พลังงานในการทํากิจกรรมแตละอยางลดนอยลง การรับประทานอาหารพลังงาน

สูงอาจจะทําใหเกิดภาวะอวนได  อีกทั้งการลดอาหารประเภทยอยยากก็เปนอีกสิ่ง

หนึ่งที่ผูอยูในวัยเกษียณควรระมัดระวังใหมากที่สุด  เนื่องจากระบบการยอยของผูสูงอายุนั้นมีประสิทธิภาพการทํางาน

ที่ตํ่าลง ซึ่งการรับประทานอาหารยอยยากอาจกอใหเกิดความไมสบายตัวขึ้นในรางกายของคนวัยเกษียณ

 

  ออกกําลังกาย
  แมผูสูงอายุจะมีรางกายที่เส่ือมถอยลงทําใหการออกกําลังกายจํากัดอยู

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แตก็ควรจะออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง

ครั้งละ 30 นาที ซึ่งการออกกําลังกายตองไมหนักหนวงหรือรุนแรงมากเกินไป  

เนื่องจากอาจจะทําใหเกิดอันตรายและบาดเจ็บไดภายหลัง

 

  หมั่นตรวจสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ
  ผูทีอ่ยูในวัยเกษียณควรมกีารตรวจสุขภาพอยูอยางสมํา่เสมอ เพ่ือปองกัน

การเกิดอนัตรายจากโรคและการรกัษาไดอยางทนัทวงท ีนอกจากน้ีหากผูทีอ่ยูในวยั

เกษยีณมโีรคประจาํตวั ควรระมดัระวังและรบัประทานยาใหตอเนือ่ง ซึง่สิง่น้ีเปนสิง่

ที่ลกูหลานควรดูแลเอาใจใส เนื่องจากวาบางครั้งผูสูงอายุอาจละเลยหรือหลงลืมก็

เปนได

 ทั้งนี้ผูเกษียณอายุควรมีปฏิสัมพันธกับผูคนรอบขางใหมากยิ่งขึ้น  เพราะการสานสัมพันธที่ดีกับคนรอบขาง ไม

วาจะเปนเพือ่นบาน มติรสหายเกา จะทาํใหผูเกษยีณอายเุกิดความรูสกึสดช่ืนในชวีติ ทัง้นีก้ารนําเอาตวัและใจของตนเอง

ไปผูกกับลกูหลานมากเกินไปอาจจะทําใหผูสงูอายุเกดิภาวะเหงาหรือซมึเศราได  เนือ่งจากวาสภาพสังคมในปจจบุนันีไ้ด

ทําใหลูกหลานอยูหางไกลจากผูสูงอายุมากกวาเดิม เน่ืองจากความหางของชวงวัย รวมถึงภาระจากการเรียนและการ

ทํางาน ผูสูงอายุจึงควรแสวงหาความสุขที่สรางดวยตนเอง มากกวาจะรอคอยใหลูกหลานมาเยี่ยมเยือนสุข
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สิง่สาํคญัทีส่ดุสาํหรับผูเกษยีณอายคุอืการเตรยีมความพรอมลวงหนากอนการเกษยีณจะเกดิขึน้ 
ไมวาจะเปนในดานสุขภาพ การเงิน และอาชีพสําหรับรองรับหลังการเกษียณ ซึ่งการวางแผน
และทาํตามแผนเพ่ือใหชวีติมุงไปสูเปาหมาย จะทาํใหผูทีอ่ยูในวัยเกษยีณตระหนกัไดถงึคณุคา
ในตัวเองและมีความสุขในบ้ันปลายของชีวิต

เหรียญยอมมี 2 ดานเสมอ เชนเดียวกับ “การเกษียณ” ที่บางคนอาจมองวาเปนความสูญเสีย
บางสิ่งบางอยางไปจากชีวิต และไมอาจยอมรับได แตในทางตรงกันขาม หากมีความพรอม
และลองมองโลกในแงดี จะพบวาถึงเวลาแลวที่จะไดพักผอน และแสวงหาความสุขใหกับชีวิต
ไดอยางเต็มที่เสียที

วารสารสหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษา



  คําวา “เกษียณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายวา “สิ้นไป” ซึ่งใชเกี่ยวกับการ
กําหนดอายุ เชน เกษียณอายุราชการ ก็จะหมายถึงการสิ้นกําหนดเวลารับราชการ หรือการทํางาน โดยสวนใหญ
แลวประเทศตางๆ ในแถบเอเชยี รวมถงึประเทศไทย มกัถือกาํหนดใหบคุคลทีม่อีายุ 60 ปบริบรูณ ตองเกษยีณอายุ
พนจากสภาพการทํางาน เพื่อใหรางกายไดพักผอนจากการตรากตรํา ทํามาหาเลี้ยงชีพตลอดชวงชีวิตที่ผานมา
     เมื่อตองกาวสูวัยแหงการเกษียณ แนนอนวาความคิด ความรูสึก และความหมายของการเกษียณ สําหรับ
แตละคนยอมมีความแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับทัศนคติ และความพรอมของแตละบุคคล ถาเปนผูที่มีการเตรียมตัว
และวางแผนลวงหนาไวเปนอยางด ีกจ็ะไมกงัวลกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิข้ึนในชีวติ และอาจมคีวามสขุเสียดวย
ซํา้ท่ีจะไดพนจากภาระหนาท่ีการงานเสยีที แตสาํหรับผูทีข่าดการเตรยีมความพรอม การเกษยีณอาจสงผลในทาง
ลบมากกวา ทัง้ในดานสุขภาพรางกายและจติใจ ตลอดจนวถิชีวีติทีต่องเปลีย่นแปลงไปดวย สาเหตุตาง ๆ  อาท ิการ
หมดอํานาจและบทบาทในทางสังคม การสูญเสียรายได อันเปนเหตุใหเกิดความไมมั่นคงทางการเงิน เปนตน
  สิ่งสําคัญที่จะตองทําเสียแตวันนี้ก็คือ การเตรียมตัวเองใหมีความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึน้ เพือ่ใหแนใจวา ในอีกหลายๆ ปขางหนา หลงัจากทีเ่กษยีณไปแลว จะยงัคงสามารถดาํรงชีวติอยูไดอยางมคีวาม
สุข จวบจนวาระสุดทายของชีวิต เพราะสมัยนี้ดวยเทคโนโลยีทางการแพทย และแนวโนมการใหความสําคัญกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ ทําใหอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย มีระยะเวลายาวนานขึ้น และทําให “การเกษียณ” เปนเรื่อง
ของการกําหนดเวลาเพื่อพนจากการทํางานเทานั้น ไมใชวาคนอายุ 60 ป จะตองเปลี่ยนสถานภาพไปเปน “ผูสูง
อายุ” เสมอไป อยางเชนในอดีต 
  ดงันัน้เพ่ือใหการดาํรงชวีติภายหลงัเกษยีณเปนไปอยางราบรืน่และมคีวามสุข จงึควรใสใจกับประเดน็ตางๆ 
ดังนี้
สุขภาพดีตองมากอน เพราะคําวา “ไมเปนไร” ใชไมไดกับเรื่องสุขภาพ จึงควรปฏิบัติตามขอแนะนําคือ
 1. หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงและอาการ ซึ่งเปนสัญญาณเตือนตาง ๆ  เชน อาการปวดหัวเปนประจํา นอน
ไมหลับ นํ้าหนักเพิ่ม หรือลดผิดปกติ เพื่อจะไดรีบปรึกษาแพทย
 2. บริโภคอาหารใหเหมาะสมกับวัย เชน เลือกทานอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เปนตน
 3. ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ และใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของแตละคน
 4. ทําจิตใจใหแจมใส สนใจบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัวใหมากขึ้น
ฐานะการเงินราบรื่น
 เปนอีกประเด็นสําคัญที่จะสงผลตอการดําเนินชีวิตหลังเกษียณวา จะเปนไปอยางมีความสุข ราบรื่น เลี้ยงดู
ตนเองได หรือตองเปนภาระใหกับครอบครัวและลูกหลาน ซึ่งฐานะการเงินภายหลังเกษียณจะเปนอยางไรนั้น ขึ้น
อยูกับ 3 กิจกรรมสําคัญคือ
 1. การออม จะดีมากถามีการวางแผนและไดเก็บออมไวแตเนิ่นๆ ตั้งแตยังทํางานอยู และมีระยะ เวลาการ
ออมที่ยาวนาน เมื่อถึงวันที่ตองเกษียณ ก็จะมีความพรอม และไมกังวลวาจะอยูตอไปอยางไร จะพึ่งพาลูกหลาน
ไดแคไหน เจ็บปวยข้ึนมาจะใชเงนิท่ีไหนรักษาตวั เพราะเงนิออมเพือ่การเกษยีณกอนนัน้ กจ็ะทาํหนาท่ีของมันตาม
วัตถุประสงคของการออมนั่นเอง
 2. การหาเงินเพ่ิม เพราะ “อตัราเงนิเฟอ” คอื ศตัรูตวัฉกาจตอการดาํรงชีวติและการออม จงึไมควรท่ีจะประมาท 
ถึงแมวาจะมีเงินออมอยูแลวก็ตาม การหาเงินเพิ่มทําไดโดยตรงดวยการทํางานอดิเรก ทํางานพิเศษที่สรางรายได 
และอยูในวิสัยที่สภาพรางกายยังเอื้ออํานวย หรือการทําธุรกิจสวนตัวเปนอาชีพใหม ซึ่งเหมาะสมกับวัยและความ
ถนัดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีวิธีเพิ่มมูลคาเงินออมดวยการลงทุน ซึ่งมีอยูมากมายหลายชองทางและรูปแบบให
เลือกลงทุน ตามความเหมาะสมกับชวงอายุ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และเปาหมายของการลงทุน
 3. การบรหิารคาใชจายในชวีติประจาํวัน คนวัยเกษยีณควรคาํนึงถงึความมัน่คงทางการเงนิเปนเรือ่งสาํคญั 
เพราะวันนึงขางหนาจะตองเกิดคาใชจาย ซึ่งหลีกเลี่ยงไมได อยางนอยที่สุดก็คือ คารักษาพยาบาล ดังนั้นการใช
จายในชีวิตประจําวัน จึงควรเปนไปอยางเขมงวด มีวินัย และประหยัดมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อที่เวลาถึงคราว
จําเปนตองใชเงินจะไดไมลําบาก
แนวทางสรางความสุข
 1. อยูไดดวยตนเอง และพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด
 2. อยาใหชีวิตไรคุณคา เปนที่พึ่งทางปญญาใหกับลูกหลาน และทําตนเปนประโยชนตอสังคม
 3. พึงตระหนักในสัจธรรมที่วา ชีวิตยอมมีการเปลี่ยนแปลง อยายึดติด และจงมีชีวิตอยูกับปจจุบัน
 4. ศึกษาธรรมะ และหลักคําสอนของศาสนา เพื่อจิตใจที่สุขสงบ

9

à¤Åç´(äÁ‹)ÅÑº à¾×èÍªÕÇÔμËÅÑ§à¡ÉÕÂ³

วารสารสหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษา



10

สัมมนาผูแทนหนวย : ดร.วิทธยา บริบูรณทรัพย ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด

เปนประธานการสัมมนาผูแทนหนวยของสหกรณ ประจําป 2560 ในเรื่อง “การสงรายการเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน

การนําสงเงินท่ีหักไดและการคืนใบเสร็จ การประสานงานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน” เม่ือวันท่ี 24–25 

มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมบลูเวฟ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ดร.วิทธยา  บริบูรณทรัพย  ประธานกรรมการ จับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2560

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 ตอหนาสักขีพยานผูแทนสมาชิกหนวยตางๆ

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ใหการตอนรับสหกรณออมทรัพย Teachers Mulit-purpose 

Cooperative, General Santos City, Philippines จากประเทศฟลิปปนส มาศึกษาดูงาน

วารสารสหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษา
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การประชมุสมัมนาสมาชกิกอนเกษยีณอายรุาชการ : ดร.วทิธยา บรบิรูณทรพัย ประธานกรรมการ เปนประธาน

เปดการประชุมสัมมนาสมาชิกกอนเกษียณอายุราชการ ประจําป 2560 ในหัวขอเรื่อง “สิทธิพึงมีพึงไดหลัง

เกษียณ”  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560  ณ หองเรสซิเดนซ  โรงแรมริเวอรไซด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

สมาชิกใหความสนใจเขารวมประชุมอยางคับคั่ง

ใหความรูแกสมาชกิใหม :  นายประเสรฐิ ถาวรชัยสิทธ  รองประธานกรรมการดําเนินการ ทาํหนาท่ีเปนประธาน

กลาวเปดการอบรมใหความรูแกสมาชิกใหม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสมาชิกไดรับทั้งความรูและโชคดีไดรับรางวัล

วารสารสหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษา
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      หน้ีบัตรเครดิต  เปนแลวส่ิงท่ีจะตามมาหลังจากน้ีคืออะไร ผลกระทบจากการผิดนัด
      ชําระหนี้จะรายแรงแคไหน  ติดตามไดจากบทความนี้

หน้ีบตัรเครดติ ทีห่ลายคนกอไวมาจากเหตผุลแตกตางกนัออกไป บางคนเกิดจากการใชจายทีฟุ่มเฟอยเกินฐานะความ
จําเปน อยากไดสิ่งของราคาแพงแตไมมีเงิน จึงตองนําเงินในอนาคตมาใช แตบางคนก็ตองแบกรับภาระหลายทางไหนจะคา
เทอมลูก คาบาน คารถ คานํ้า คาไฟ คาโทรศัพท ดังนั้นภาระความจําเปนของแตละคนก็ไมเหมือนกัน แตทุกสาเหตุนําไปสู
ผลลพัธเดยีวกันคอื การเปนหน้ี ดวยสภาพเศรษฐกิจทีย่ํา่แยบวกกับอตัราดอกเบ้ียบตัรเครดิตทีส่ดุโหดทําใหหลายคนเกิดอาการ
เบีย้วหน้ี พอเปนหนีแ้ลวไมจายหน้ี เจาหน้ีเขาก็ทวง พอทวงไมไดกต็องขึน้โรงข้ึนศาลกันไป แตมนษุยเงนิเดอืนอยางเราๆ จะเอา
เวลาไหนไปศกึษากฎหมายบตัรเครดติ วนัน้ีกระปุกดอทคอมจงึนําขอควรรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ หน้ีบตัรเครดติ มาบอกใหทาํความ
เขาใจไว เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจาหนี้ วาแลวก็ไปเริ่มกันเลย     

หากถูกเจาหนี้ฟองรอง คดีที่เกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิต ถือเปนคดีประเภทใด
ในกรณีที่คุณเปนหนี้บัตรเครดิตตามกฎหมายจะถือเปน คดีแพง  สวนโทษในคดีแพงจะมีเพียงการชําระหนี้และชดใช

คาเสียหายเทานั้น         

หากถูกฟองจะตองขึ้นศาลอะไร ที่ไหน
กรณีที่เปนคดีเก่ียวกับหนี้บัตรเครดิตจะเขาขายคดีเก่ียวกับหนี้เหนือบุคคล ซึ่งสถานที่ที่เจาหนี้สามารถย่ืนฟองลูกหนี้ 

ไดแก 1.ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล  2.ศาลที่มูลคดีเกิด (ที่ตั้งของสถาบันการเงินที่ลูกหนี้ไดไปรับบัตรเครดิต) คดี
บัตรเครดิตจะเริ่มนับอายุความตั้งแตเมื่อใดและมีอายุความกี่ป 
         ในคดีบัตรเครดิตโดยทั่วไปเมื่อเจาหนี้ไดแจงกําหนดการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ทราบแลว เมื่อถึงกําหนดลูกหนี้ไมชําระหนี้
ตามกําหนด อายุความจะเริ่มนับทันทีในวันถัดไป  สวนคดีหนี้บัตรเครดิตจะมีอายุความทั้งสิ้น 2 ป
เจาหนี้สามารถยึดทรัพยสินของลูกหนี้ไดหรือไม

คําตอบคือ ได โดยเมื่อศาลมีคําพิพากษาใหเจาหนี้ชนะคดี หากลูกหนี้ไมชําระคืนตามคําพิพากษาภายใน 30 วัน เจาหนี้
มสีทิธิย์ดึทรัพยหรอือายดัสทิธิเ์รยีกรองของลกูหนีไ้ด โดยศาลจะตัง้เจาพนักงานบังคับคดเีพือ่ออกหมายยดึและอายดัตอไป ดงันี้    
 1. ทรัพยสินที่เปนขาวของเครื่องใชในครัวเรือน ที่จําเปนในการดํารงชีวิต เชน โตะกินขาว เกาอี้ โทรทัศน เครื่องครัว 
มูลคารวมกัน 50,000 บาทแรก หามเจาหนี้ยึด แตถาเปนสรอย แหวน นาฬกา ของเหลานี้แมเปนทรัพยสินสวนตัวของลูกหนี้ 
แตเจาหนี้ก็มีสิทธิ์ยึดไดเพราะไมจําเปนตอการใชชีวิต 
 2. ทรัพยสินท่ีเปนเครื่องมือทํามาหากินของลูกหน้ี เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร (ถาประกอบธุรกิจรับถาย
เอกสาร) ถามูลคารวมกัน 100,000 บาทแรก หามเจาหนี้ยึด ในกรณีที่เครื่องมือประกอบอาชีพมีราคาสูงกวา 100,000 บาท 
และจําเปนตองใชจริงๆ ก็สามารถขอตอศาลได   

ขอควรรู หากมีเจาหนี้หลายราย ทรัพยใดถูกยึดไปแลว หามเจาหนี้รายอื่นมายึดซํ้า เจาหนี้รายใดยึดกอนก็ไดสิทธิ์กอน
เจาหนี้สามารถทําเรื่องขออายัดเงินเดือนของลูกหนี้ไดหรือไม 
    ขอน้ีอาจจะยาวเสียหนอย แตคนท่ีเปนหน้ีบัตรเครดิตควรจะทราบไวเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการรายไดให
เพียงพอตอการใชจายในชีวิตประจําวันกรณีที่ลูกหน้ีถูกเจาหน้ีทําเร่ืองขออายัดเงินเดือนครับ ถาลูกหน้ีเพิกเฉยไมยอมติดตอ
เจาหนี้ ไมยอมใชหนี้ หรือตกลงเรื่องการจายเงินไมได ทนายของฝายเจาหนี้ก็อาจจะทําเรื่อง

ขอยึดทรัพย หรืออายัดเงินเดือนได 
สําหรับเกณฑการอายัดเงินเดือนของกรมบังคับคดี หากลูกหน้ีเปนขาราชการ/ลูกจางประจําของขาราชการจะไมถูก

อายดัเงนิเดอืน หากลูกหนีเ้ปนพนกังานรัฐวิสาหกิจทุกแหง หรือเปนพนกังานบรษิทั ฯลฯ จะถกูอายัดเงนิเดอืน โดยมีหลักเกณฑ
ดังนี้
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 1. อายัดเงินเดือนไมเกิน 30%
           - ลูกหนี้เงินเดือนไมถึง 10,000 บาท  (อายัดไมได)
  - ลูกหนี้เงินเดือนเกิน 10,000 บาท อายัดได 30% แตจะตองเหลือเงินใหลูกหนี้ใชจายไมตํ่ากวา 10,000 บาท หาก
ลูกหนี้มีคาใชจายจําเปนอื่น ๆ เชน คาเลี้ยงดูบุตร คารักษาพยาบาล สามารถนําหลักฐานไปขอลดหยอนที่กรมบังคับคดีเพื่อ
ใหลดเปอรเซ็นตการอายัดเงินเดือนได     
 2. เงินโบนัส จะถูกอายัดไมเกิน 50%
 3. เงินตอบแทนการออกจากงาน จะถูกอายัด 100%
  4. เงินคาตอบแทนตางๆ คาสวัสดิการตางๆ เชน คานํ้ามัน คาที่พัก คานํ้า คาไฟ คาตําแหนง เจาหนี้จะสืบทราบและ
ทําการรองขอตอศาลวาจะอายัดเทาไร
 5. บัญชีเงินฝาก (อายัดได)
 6. เงิน กบข. (อายัดไมได)
 7. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ทํากับบริษัท (อายัดไมได) (พ.ร.บ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)
 แตถาทาํกองทุนตางๆ กบัธนาคารตองดตูามหลกัเกณฑของกองทุนวาเปนทรพัยสนิของลูกหนีห้รอืไม และมขีอหามการ
บังคับคดีหรือไม ถาเปนทรัพยสินของลูกหนี้ และไมมีขอหามก็จะอายัดได
 8. เงินคาวิทยฐานะ (คาตําแหนงทางวิชาการ) ถาเปนขาราชการจะไมถูกอายัด แตถาเปนสังกัดเอกชนจะถูกอายัด 
เพราะถือวาเปนเงินเดือน
 9. หุน กรมบังคับคดีสามารถยึดใบหุนเพื่อขายทอดตลาดไดหรือถามีเงินปนผลก็จะทําเรื่องอายัดเงินปนผลได
         10. เงินสหกรณ ไมวาจะเปนขาราชการหรอืพนักงานบริษทั หากเจาหน้ีสบืทราบวาเปนสมาชิกสหกรณใด สามารถอายดั
เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินคาหุนสหกรณได
          11. รวมทนุกับผูอืน่เปดบรษิทั หากผูรวมลงทุนมีปญหาถกูอายดัทรพัย กรมบงัคับคดจีะอายัดเฉพาะสวนท่ีเปนทรพัยสนิ
ของผูถูกอายัดเทานั้น ไมไดอายัดทั้งหมด อาจดูเฉพาะสวนของเงินปนผล ใบหุน ฯลฯ ของผูถูกอายัด
 การถูกอายัดเงินเดือน กรมบังคับคดีจะอายดั 30% จากเงินเดือนเต็ม กอนหักภาษีและประกันสังคม 
กรณีคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสกันถูกตองตามกฎหมายเจาหนี้สามารถยึดทรัพยสินภายในบานไดหรือไม         
 ถาเปนกรณีที่เปนสามีภรรยาโดยถูกตองตามกฎหมาย ใหถือวาทรัพยสินภายในบานเปนสินสมรส เจาหน้ีมีสิทธ์ินําช้ี
แถลงยืนยันตอ เจาพนักงานบังคับคดี พรอมนําสงเอกสารประกอบการยึดทรัพยได หากทรัพยภายในบานเปนสินสมรสจริง        
ในกรณีที่ลูกหนี้เสียชีวิตใครจะเปนผูรับผิดชอบภาระหนี้สินดังกลาว
            หลายคนอาจสงสัยวาหากเจาหนี้เสียชีวิตลง ใครจะตองเปนผูรับผิดชอบหนี้สินที่ผูตายไดกอไวกอนเสียชีวิต เรื่องนี้มี
คําตอบครับ กอนอื่นเราตองมาทําความเขาใจกฎหมายเก่ียวกับหนี้สินกันกอนซึ่งตามกฎหมายระบุไววา “หนี้” ถาคนไหนกอ
คนนั้นก็ตองเปนคนรับผิดชอบครับ คนอื่นไมเกี่ยว ดังนั้นชัดเจนแลววา คนอื่นที่เกี่ยวของกับผูตายไมตองเปนกังวลไปนะครับ
วาจะโดนทวงหน้ี แตทั้งนี้ไมไดหมายความวา ความเปนหนี้จะสิ้นสุดลงตามการตายของลูกหนี้ คนมีหนี้ก็ตองใชหนี้กันไป โดย
กฎหมายระบุไววา เม่ือลูกหนีไ้ดเสียชีวติลง เจาหนีก้จ็ะตองไปทวงหนีเ้อาจากกองมรดกของลกูหนีเ้ทาน้ันครบั แตถาหากลูกหนี้
ไมมีมรดกกอนตายก็จบครับเปนอันวา “เจาหนี้ก็ไมไดรับชําระหนี้คืนเลย”

ขอขอบคุณขอมูลจาก... กรมบังคับคดี, ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล, lukkid.com, บริษัท สํานักงานจรัสทนายความและการบัญชี 

จํากัด, บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝกอบรม จํากัด, บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จํากัด

  การไมมหีนีเ้ปนลาภอนัประเสรฐิ เปนประโยคทีใ่ชไดจรงิกับผูคนในยคุวัตถุนยิมอยางเชนในปจจบุนั ซึง่จะวาไปการ
มบีตัรเครดติกไ็มใชเรือ่งผดิแตอยางใดหากเรารูจกัการบรหิารจดัการอยางเปนระบบและรูจกัคาํวา “พอเพยีง” ไมใชจายเกินตวั 
ก็สามารถมีบัตรเครดิตได ดังนั้นจึงอยากจะฝากขอคิดถึงผูที่เปนหนี้ทุกประเภทวาจะใชจายอะไรก็ตาม
ขอใหนึกถึงความจําเปนและศักยภาพในการชําระหนี้ของเราเปนหลัก เพราะถาทําตามความตองการ
ของตัวเองมากจนเกินไปอาจกอใหเกิดหนี้สินพะรุงพะรังจนเราไมสามารถใชหนี้ไดหมด
และอาจโดนฟองรองจนเปนเหตุใหเสียทรัพยสินตามมาก็เปนได 
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 คณะกรรมการดําเนินการ ซึง่เปนผูทีส่มาชกิไววางใจเลอืกต้ังเขามาบริหารสหกรณ ตองใชความพยายาม

อยางเต็มทีท่ีจ่ะสนองความตองการของสมาชิกซึง่มสีถานะเปนทัง้ผูถอืหุนและผูใชบรกิาร (ผูกูและผูฝากเงนิ) เรือ่ง

การลดดอกเบ้ียเงินกู เปนความตองการของผูกู  เรื่องการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเปนความตองการของผูฝาก 

ทัง้ 2 เร่ืองเปน ปญหาท่ีแกยากท่ีสดุ  ตองใชความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา เพราะถาลดดอกเบ้ียเงินใหกู

แกสมาชิกลง ผลกระทบเปนอยางไร จะทําใหรายไดหลักลดลง เมื่อรายไดลดลง ขณะที่คาใชจายคงที่ กําไรสุทธิ

ยอมลดลง สงผลกระทบเงินปนผลของสมาชกิทุกคน(ผูถอืหุน) อาจตองลดตามไปดวย เพราะสหกรณตองรบัภาระ

จายเงินปนผลสําหรับคาหุนที่สมาชิกมีอยูเกือบ 6,900 ลานบาท ( (ปหนึ่งเฉพาะเงินปนผล เกือบ 400 ลานบาท)

 คณะกรรมการดําเนินการ จึงตองพิจารณาท้ังรายไดที่จะลดลงเมื่อมีการลดดอกเบ้ียเพราะขณะน้ีเงิน

ใหกูแกสมาชิกประมาณเกือบ 7,000 ลานบาทถาลดตองลดหมด สวนรายจายหลักคือดอกเบ้ียเงินรับฝากท่ีมีอยู

ประมาณเกือบ 5,000 ลานบาท จะตองปรับลดลงตามดวยหรือไม ตามหลักการถาลดรายไดก็ตองลดรายจาย

 นีแ่หละคอืปญหา ทาํอยางไรจึงจะเหมาะสมและสรางความพงึพอใจสูงสุดแกทกุฝายได เปนส่ิงท่ีทาทาย

ความสามารถของคณะกรรมการสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 53 ขอยืนยันจะพยายามอยางเต็ม

ที่ในการบริหารสหกรณใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวและใหสมาชิกไดผลตอบแทนสูงสุด และเหมาะสมยุติธรรมกับ

ทุกฝาย 

“ผู้กู้ต้องการเสียดอกเบี้ยตํ่า  ผู้ถือหุ้นต้องการเงินปันผลสูง  ผู้ฝากต้องการอัตราดอกเบี้ยสูง”
ผู้กู้ , ผู้ถือหุ้น, ผู้ฝากเงิน คือ คนที่สําคัญที่สุดในสหกรณ์ ซึ่งก็คือ  “สมาชิก “
  1. ผู้กู้  กู้เงินมาก ต้องการดอกเบี้ยเงินกู้ตํ่า และเงินเฉลี่ยคืนสูง
  2. ผู้ถือหุ้น มีหุ้นมาก ต้องการเงินปันผลสูง
  3. ผู้ฝากเงิน มีเงินฝากมาก ต้องการผลตอบแทนดอกเบี้ยสูง

ของคนเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ปญหาที่แกยากที่สุดของคณะกรรมการสหกรณ

จํานวนทุนเรือนหุน  6,900 ลานบาท

ปนผล  5.25%  เกือบ 400 ลาน

ปนผล 5.25  เฉลี่ยคืน 12.5 ถาลด
รายได ดอกเบี้ยจายไมลดกําไรลด  
.......กลุมจริงหนอ........

กําไรสุทธิ ......????....
เทาไหรจึงจะพอจัดสรร

คาใชจายบริหาร

ประมาณ 70 ลานบาท=
เงินลงทุนซื้อหุนกู/ฝาก/ใหสหกรณอื่นกู
7,000 ลาน รายไดรับเฉลี่ยดอกเบี้ย 4%
ตอป 300 ลานบาท

จํานวนเงินรับฝาก  เกือบ  5,000 ลานบาท
ดอกเบี้ยจาย 3-3.15 ตอป เกือบ 180 ลาน

ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก 6,600 ลานบาท
รายไดรับ เฉลี่ยดอกเบี้ย 7% ตอป 460 ลานบาท 

 

 

สัจธรรมของสหกรณ์ คือ

ความในใจ

วารสารสหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษา



 

 º·¤ÇÒÁ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡...มีการวางแผน...ชีวิตจึงอยูรอด
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จาํกัด  ท่ียงัรับราชการและทีเ่กษียณอายรุาชการแล้ว ท่ียงัสนใจ
ด้านข่าวสาร ความเป็นไปของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศและต่างประเทศท่ัวโลก  ไม่ปิดกั้นตนเอง ไม่รอนับ
อายุตนเอง หรือหายใจทิ้งไปวันๆ คงได้รับเรื่องราวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จนต้องร้องอุทานว่า อุตะ คนเราทําได้
เยี่ยงนี้ รึนี่  
 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคผู้อาวุโสจะครองเมือง คนที่ไม่สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ท-โฟน เล่นลายน์ (ดร.
กาญจนา นาคสกุล บอกเขียนเยี่ยงนี้จึงจะถูกต้อง) ใช้ลายน์วีดีโอพูดโทรศัพท์ได้ทั่วโลก แบบเห็นตัว และไม่เสียกะตังค์ 
เล่นอินตาแกรม เล่นเฟซบุ๊ก ฯลฯ  คงต้องบอกแบบรายการทูเดย์โชว์ ว่าผิด  
 คาํท่ีมหีลายคนกล่าว อย่าไปกลวัว่าตายก่อนจะได้ใช้เงนิบํานาญ หรือเงนิท่ีสะสมไว้แต่ให้กลวั เร่ืองอายดุนัยนืยาว
กว่าท่ีคิด แต่เงินไม่พอใช้ต่างหาก คนโชคร้าย ตายหลังเกษียณเพียงไม่กี่วัน อาจโชคดีกว่าคนที่มีอายุกว่าแปด-เก้าสิบปี 
เมื่อเงินเกษียณที่ได้รับตอนนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าท่ีคิด ชีวิตจะอยู่สุขสบายแบบเพียงพอ และพอเพียงได้เยี่ยงใด
 การวางแผนเป็นเร่ืองสําคัญ คนที่วางแผนก่อนได้เปรียบกว่าคนท่ีเพิ่งคิดจะวางแผนการวางแผนอาจจะคิดไว้
ในใจ แต่จะให้ดต้ีองมกีารบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร แบบเขยีนโครงการเสนอขออนมุติั มีวตัถปุระสงค์ งบประมาณ  
ที่มาของงบ ผลที่จะได้รับ ปัญหาและอุปสรรค ฯลฯ แต่ไม่ต้องเขียนละเอียด และผูกมัดตนเองจนเกินไป วางแผนแบบ
สบายๆ  สไตล์ของเราเอง
 ตัวอย่าง : เมื่อเข้ารับราชการ วางแผนจะแบ่งรายได้ที่ได้รับแต่ละเดือน ให้แยกเงินออมออกมาก่อน (แถม
วางแผนเพิ่มพูนเงินออมให้ได้มากข้ึน มากกว่าการฝากประจํากับธนาคารท่ัวไป มีคนบอกฝากประจํากะสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมสามัญศึกษา จํากัด ดอกเบี้ยได้รับเต็มๆ ไม่ต้องหักภาษี ก้อเป็นทางหน่ึง บางคนไปเล่นกองทุน ลงทุนซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ขายต่อ ก้อได้กําไรเนาะๆ) ที่เหลือแยกรายจ่ายที่จําเป็นโดยตั้งเป็นงบประมาณ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
(ถ้ามี สําหรับคนมีบ้านท่ีไม่ต้องผ่อนชําระ ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วครับท่าน) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่านํ้าค่าไฟ  
ค่าโทรศัพท์ (ยุคนี้ ขาดมือถือ เดี้ยงเลย ขอบอก) ค่าไวไฟที่ติดตั้ง ค่าหุ้นสหกรณ์ ค่าชพค. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วลองมา
หักกลบลบหนี้  ตานี้คงพอเห็นยอดเงินออมแบบลางๆ นะครับ
 ข้าราชการระดับใดก้อตาม  ลองคิดออมรายได้เดือนละพันบาท ปีหนึ่งได้แค่หมื่นสอง สิบปีแสนสอง ออมเยี่ยง
นี้สามสิบปี (อีนี่ อายุก้อใกล้เกษียณเข้าไปแล้ว) ได้สามแสนสอง ยังห่างไกลค่าคอนโดแนวรถไฟฟ้าผ่านอยู่เลยครับ  แต่
ถ้าออมได้เยี่ยงนี่จริงยังพอมีอนาคต ถ้าไม่ตบะแตกถอนออกมาซื้อของแบรนด์เนมเพื่อโชว์พาว หรือเล่นหวย เล่นพนัน
บอล เล่นแชร์ทุเรียน (ให้เขาหลอกเล่น ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเห็นแม้แต่ต้นทุเรียน) แต่ในความเป็นจริงยังมีรายจ่ายที่คาด
ไม่ถึง การเจ็บไข้ได้ป่วย (ถึงจะเบิกจ่ายตรงได้ แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกไม่ได้ยังมีอีกเยอะ ตั้งแต่ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่า
ยาพิเศษ ค่าหมอนอกเวลา ฯลฯ (นานๆ ไปหาหมอที ไม่เป็นไร ถือว่าไปทัวร์โรงพยาบาล แต่ถ้าไปเดือนละหลายครั้ง  
หลายหมอ เงินออมอาจหมดไปกับการหาหมอก้อเป็นได้) การเกิดอุบัติเหตุ เกิดภัยพิบัติต่างๆ (ใครจะไปคิดปลูกบ้าน
อยู่บนเนินสูง นํ้ายังดันท่วมได้)  การเดินทางท่องเท่ียวพักผ่อนในประเทศ และต่างประเทศ  (ก้อเห็นเพื่อนๆ ไปกันบ่อย 
เล่นลงในเฟซ แชร์ในไลน์ อิจฉาฝุดๆ เราต้องตามให้ทัน) คนในครอบครัว ญาติโกโหติกามีปัญหาเดือดร้อนต้องให้การ
ช่วยเหลือแบบปฏิเสธบ่ได้ นี่คือปัญหาและอุปสรรคในการวางแผน
 ลองใหม่ รายได้ของเราต้องมีมาหลายทาง เงนิเดือน เงินบํานาญ เป็นของตาย  ทางอ่ืนอาจจะมีเงนิปันผล (กรณี
มหีุ้นในสหกรณ์ หรอืบริษทั) ดอกเบีย้ (เมือ่มีเงินฝากธนาคาร) เฉลีย่คนื(เมือ่กู้เงินสหกรณ์ อันนีถ้้าไม่จาํเป็นก้ออย่ากู้เลย  
เพราะได้เฉลี่ยคืนเมื่อต้องเสียดอกไปแล้วทุกเดือน)ซื้อขาย-หุ้น ต้องแน่จริง เพราะมีอัตราเสี่ยงนะ จะบอกไห่
 ปิดท้าย รายได้ทีน่่าคิด คือ รายได้จากความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน ลองขดุออกมาใช้  อย่าดถูกูดแูคลน
ตนเอง ฉนัไม่มคีวามสามารถพิเศษอะไรเลย แย่ขนาดนัน้เชยีวร ึ คนทีช่อบขดีชอบเขยีน  ทัง้เขียนเรือ่ง  บทความ นวนยิาย 
(สมัยนี้ลองมีชื่อติดชาร์ท ค่าตัวไม่เลวนะครับ) คนเก่งภาษา (ได้ทั้งสอนพิเศษ ติวเตอร์ แปล เงินทั้งนั้น) คนเก่งทางช่าง  
ช่างไฟ ช่างประปา ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ฯลฯ ยกเว้น ช่างเถอะ ลองดูรอบๆ แถวบ้าน จะรับซ่อม รับต่อเติม ฝีมือดี ราคา
ถูกเดี๋ยวลูกค้าประจําตรึม  อันนี้เป็นแซมเปิ้ล
 ที่สําคัญหากเป็นคนมีความรู้ ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ ผูกพันกับหน่วยงานต่างๆ เป็นที่ศรัทธา เช่ือถือ  
บางคนถกูทาบทามก่อนเกษยีณ  แบบจองตวัไว้ก่อน งานท่ีทาํหลงัเกษยีณอายรุาชการอาจจะมีรายได้มากกว่า เงินเดอืน 
+ ค่าตําแหน่ง + ค่าวิชา เสียอีกมา วางแผน....เพื่อชีวิตที่อยู่รอด กันเถอะ ไม่มีวันหมดอายุหรอกนะ...

โดย....เดชา  ลาภเอกอุดม (สมาชิกสหกรณ 13059)

วารสารสหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษา 15
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นาฬกาปลุกปบ ตื่นทันที อยาเลื่อนเวลาปลุกเด็ดขาด 
เพราะนอกจากจะไมชวยใหนอนไดนานข้ึนแลว ยัง
รบกวนการทํางานของสมองทําใหรูสึกออนเพลียอารมณ
แปรปรวนและไมมีสมาธิอีกตางหาก

การนอนในทาเดิมๆ มาตลอดคืนทําใหปวดเมื่อยเน้ือตัว
ไมนอย ดังน้ัน กอนลุกจากเตียงยืดเหยียดบิดขี้เกียจ
สกัหนอยดีกวาลกุจากเตียงทันทเีพ่ือไมใหกลามเน้ือบาดเจบ็

ขับถายระหวาง 5.00 น. – 7.00 น. เปนชวงเวลาที่เหมาะ
กับภารกิจนี้หากมีปญหาเร่ืองการขับถายลองปลุกลําไส
ใหทาํงานดวยการนวดทองจากขวาไปซายหรือยนืแยกขา 
มือเทาสะเอวแลวหมุนเปนวงกลมประมาณ 2–3 นาที จะ
ทําใหลําไสเคลื่อนไหวไดดี ชวยใหถายงายขึ้น

หลังต่ืนนอนเหมาะกับการทาํ Oil Pulling มาก ๆ  เน่ืองจาก
เปนชวงเวลาท่ีชองปากมแีบคทีเรียมากท่ีสดุ เพียงใชนํา้มัน
มะพราวประมาณ 2 ชอนโตะ กลั้วปากนาน 10 – 15 นาที 
เพ่ือดงึแบคทเีรียท่ีกอตวัข้ึนระหวางนอนหลบัออกมา แลว
บวนทิ้ง เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

ออกกําลังกายเบา ๆ ยามเชา ไมวาจะไปจอกก้ิงหรือ
เลนโยคะอยูที่บาน ตางก็มีงานวิจัยยืนยันวาชวยกระตุน
ระบบประสาทและกลามเนื้อ ทําใหเลือดสูบฉีดไปทั่ว
รางกาย และทําใหสมองไดรบัออกซเิจนมากย่ิงขึน้ จงึรูสึก
กระฉับกระเฉงตลอดวัน

สมูตทีดี ๆ สักแกวชวยเติมวิตามินยามเชาไดดียิ่งข้ึน
ลองเติมนมอัลมอนดแบบไมมีนํ้าตาลลงในสมูตทีปนรวม
กับผักผลไมที่ชอบโดยไมเติมหรือปรุงแตงรสคุณจะได
เคร่ืองด่ืมสขุภาพท่ีประกอบไปดวยสารแอนติออกซิแดนต
ไฟเบอร และโปรตีน ซึ่งดีตอสุขภาพ

หยุดพฤติกรรมเชก็อีเมลเฟซบุกและคุยไลนยามเชาอยาให
โซเชียลเน็ตเวิรคมาแยงเวลาดี ๆ ไปจากคุณ

แทนท่ีจะเริ่มวันดวยการคิดถึงปญหาหรือกังวลในสิ่งที่ยัง
มาไมถึง ซึ่งรังแตจะทําใหเครียดเสียมากกวา แนะนําให
มองมุมบวกและคิดถึงส่ิงดี ๆ ชวยใหมีความสุขและเติม
กําลังใจไดอยางดีทีเดียว

2.

4.

7.

9.

11.

13.

15.

16.

เวลาในชวงเชาหากเราเตรียมตัวมาดีก็เร่ิมตนวันใหมอยางสดใสไดไมยาก แตถาไมรูจะเร่ิมตนจาก
ตรงไหนอยากใหลองทิปสเหลานี้ที่บอกเลยวาอีซี่มั่กๆ

20 Good20 Good  Things to doThings to do  in the Morningin the Morning

ตื่นเร็วขึ้น 10 - 15 นาที เพื่อใหมีเวลา
ในการทําสิ่งตางๆ อยางไมเรงรีบ

หลังจากลืมตา  สิ่งท่ีควรทําอยางแรก
คือ การหายใจลึกๆ

เริ่มวันใหมดวยการนั่งสมาธิเพียง 15 นาที

วางแผนการทํางานดวย To – do – List จัด
ระเบียบส่ิงทีต่องทําเปนการเตรียมความพรอม
กอนเริ่มทํางาน ซึ่งลดความเครียดและความ
หยุงเหยิงระหวางวันได

รับแสงแดดออน ๆ ชวยลดการผลิตสารเมลา
โทนิน ซึง่เปนสารทีท่าํใหรูสกึงวงเหงาหาวนอน
ตอนกลางคืน และกระตุ นการทํางานของ
รางกายใหรูสกึแจมใส แถมยงัเตมิวติามินดใีห
กระดูกแข็งแรงอีกตางหาก

ลางหนาดวยน้ําเย็นปลุกความสดชื่นใหเชา
วันใหมกระตุนการทํางานของฮอรโมนที่ทําให
หัวใจสูบฉีดเลือดไดเร็วขึ้น แถมยังชวยให
ผิวกระชับเตงตึงและลดถุงใตตาไดอีกดวย
ตอดวยอาบน้ําอุนสลับเย็นกระตุนการทํางาน
ของรางกาย พรอมปรับจากโหมดงวงเหงา
หาวนอนเขาสูโหมดพรอมเริ่มตนวันใหม

เร่ิมตนวันดวยเบรกฟาสตคุณภาพ เนนอาหาร
ที่อุดมไปดวยโปรตีนและไฟเบอร โดยควรรับ
ประทานภายใน 1 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพื่อเติม
พลังงานใหกับรางกาย และอยาลืมเพิ่มพลัง
สมองดวยโอเมกา–3 งาย ๆ เพียงเติมถ่ัววอ
ลนัทบดหยาบลงในโอตมีลหรือมูสลี่

1.

3.
5.

6.

8.

10.

12.

14.

ดื่มนํ้าอยางนอย 5 แกวหลังตื่นนอน  ทําเปน
ประจําชวยรักษาสมดุลของระบบน้ําเหลือง 
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเผาผลาญ  
ทาํใหผวิสุขภาพดเีย่ียวยาอาการปวยหรือชวย
ใหรางกายตอสูกับความเจ็บปวยไดดีขึ้น
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เซตเวลาทีจ่ะออกบานเพือ่ไปทาํงานแลวทาํใหไดตามทีต่ัง้ใจ 
เพือ่ใหไปถึงทีห่มายไดทนัเวลาโดยไมตองกระหดืกระหอบ
รีบเรงจนกลายเปนความหงุดหงิด อารมณเสียแตเชา

เติมแรงบันดาลใจและไอเดียใหม ๆ ยาม
เชาจากหนังสือ ถอยคําดี ๆ หรือสิ่งตาง ๆ ที่
อยูรอบตัว ซึ่งลวนเปนแรงกระตุนไดเชนกัน

ลองสังเกตส่ิงตางๆ รอบตัว บอยคร้ังที่ความสุขไมไดมา
จากท่ีไหนไกล แคยิม้ใหตวัเองและผูคนท่ีเจอะเจอบาง เชา
วันใหมของคุณจะสดใสขึ้นเปนกอง

ฟงเพลงจงัหวะชาๆ ประเภท Easy Listening
เพลงแจซเลือกเพลงท่ีชอบ หรือลองฟงเพ
ลงใหมๆ  ชวยใหอารมณด ีสมองปลอดโปรง

17. 18.

19. 20.

ลดคาใชจายที่ไมจําเปน
 คนทาํงานหลายคนอาจจะรูสกึวาทุกส่ิงทุกอยางรอบตวั
ลวนแลวแตจาํเปนท้ังสิน้ ยากทีจ่ะตัดสนิใจไดวาอนัไหนเปนสิง่
ที่จําเปน แตเมื่อถึงเวลาที่ตองวางแผนทางการเงินแลว เราจะ
เห็นไดอยางงายดายวาคาใชจายท่ีไมจําเปนมาจากหลาย ๆ 
อยาง เชน คาอาหารราคาแพง คาชอปปง คาเส้ือผา คาสงัสรรค
ในงานปารตี้ ซึ่งบางครั้งอาจจะลดปริมาณการซื้อ หรือใชจาย
ใหนอยลง หากเราสามารถควบคุมคาใชจายทีไ่มจาํเปนได เรา
ก็จะมองเปนเงินออมอยางแนนอน

ต้ังเปาหมายในการออมเงิน
 ในชวงท่ีเริม่ตนการออมเงนิใหลองทาํบนัทกึรายรับ-ราย
จายดวย เพ่ือใหเห็นวาในแตละวัน หรือแตละเดือน ใชจายเงิน
ไปเทาไหร และมีเงินเหลือเก็บเทาใด แลวใหเริ่มตั้งเปาหมาย
ในการออมใหกับตัวเองวา จะนําเงินที่ไดไปทําอะไร เพื่อสราง
กาํลงัใจในการออมเงนิใหกบัตนเอง เชน จะเกบ็เงินซือ้บาน ซือ้
รถ ทองเท่ียวตางประเทศ วธิกีารน้ีจะชวยใหเขาใกลเปาหมาย
ในการออมไดงายขึ้น

ประหยัดจากสิ่งใกลตัว
 ประหยัดจากส่ิงใกลตวัในบานเรานีแ่หละ งายและทาํได
จริง เปนเร่ืองงายท่ีทุกคนรูอยูแลว อยางเชน เคร่ืองใชไฟฟา 
เม่ือไมไดใชงานก็ถอดปล๊ักออกเสียบท้ิงไวเฉย ๆ  อยาคิดวาไม
กินไฟ เปดแอร 25 องศา ตั้งเวลากอนตื่นนอนสัก 1 ชั่วโมง ให
ความเย็นยังคงอยูในหอง เปดนํ้าใชแตพอดี ไมปดนํ้าทิ้งตอน
แปรงฟน

ออมกอนคอยใช
 หลายคนเลอืกท่ีจะใชเงนิกอนเหลอืเทาไหรแลวคอยเก็บ
ออม ซึง่น่ันอาจจะไมใชวธิทีีถ่กูตองนัก เราควรหันมาใชวธิอีอม
กอนแลวคอยใช จะทําใหมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น เพราะเราได
กนัเงนิสวนหนึง่ออกไปแลว ทาํใหเกิดความอุนใจมากขึน้ ขณะ
เดียวกันอาจจะใชวธิเีปดบญัชเีงินฝากประจํารวม
ดวย เพื่อชวยเก็บออมเงิน โดยไมนําเงินสวนนี้มา
ใชและเปนการสรางวินัยการออมเงนิใหกบัตวัเอง

ออกหางจากแหลงดูดเงิน
 หลายคนไปเดินหางท้ัง ๆ  ที่ไมมีอะไรจําเปนตองซ้ือ เดิน
ไปเดินมา ไดของติดมือกลับบาน ฉะน้ันถาอยากประหยัดก็
ตองแกที่ตนเหตุ วันหยุดถาไมมีความจําเปนก็ไมตองออกไป
แหลงเสียตังค เชน หาง หรืองานอีเวนทขายของตาง ๆ ถามี
ธุระจําเปนตองไปทํา ก็พยายามไมวอกแวก ทําธุระใหเสร็จ
แลวรีบกลัย

สูญเสียไปเทาไหร กับคําวากาแฟ
 “Life Begins After Coffee” คาํน้ีคงเปน Quote ประจาํใจ
ของนกัดืม่กาแฟท่ีขาดกาแฟไมไดจรงิๆ เชากอนทาํงานตองขอ 
1 แกว บายขออีกสัก 2 แกว แกงวง มาลองคํานวณกันดูเลน ๆ  
กาแฟหรือนํา้ชงแถวออฟฟต ปกติราคาจะอยูทีป่ระมารแกวละ 
40 บาท กินเชา 1 แกว บาย 1 แกว วันนึง 80 บาท ทํางาน 5 
วนัตอสปัดาห เดือนนึงก็ 40 แกว คดิเปนเงิน 1,600 บาท/เดือน 
หรือ 19,200 บาท/ป นี่ยังไมรวมขนมจุกจิก ผลไม ของกินเลน
เห็นแบบนี้แลว ลด / ละ /เลิก กันดีกวา

ÍÍÁà§Ô¹áººÁ×ÍÍÒªÕ¾
 การใชชีวิตโดยปราศจากการวางแผน ถือเปนการใชชีวิตที่คอนขางเสี่ยง โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน หากไมไดมี
การจัดระบบใหด ีเมือ่รูตวัอกีทกีอ็าจสายเสยีแลว ตองยอมรบัวามนษุยเงนิเดอืนสวนหน่ึงยงัไมสามารถบรหิารการเงนิได
ดีพอ เราจึงพบวาคนทํางานสวนหนึ่งมีปญหาชักหนาไมถึงหลัง อาทิ เปนหนี้บัตรเครดิต หนี้นอกระบบ และที่แยที่สุด 
คือ ไมมีเงินเก็บไวใชในยามที่จําเปน จะไปขอยืมใครก็ยาก แตเชื่อหรือไมวาปญหาดานการเงินที่เกิดจากการจัดการที่ไม
เปนระบบ เราสามารถรบัมือกับมันได หากรูจกัวางแผนและใสใจกบัอนาคตทางดานการเงนิของตัวเองใหมากขึน้กวาเดิม 
วิธีการวางแผนการเงินอยางมืออาชีพ สามารถเริ่มตนดวยวิธีการออมเงินเหลานี้ ซึ่งเปนวิธีที่สามารถนํามาใชไดจริง
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ฟตรางกายใหแข็งแรง
 ยามไมสบาย คาหมอ คายา หมดกันไปหลายบาท ใคร
มีประกันก็อุนใจไป ถาไมมีแทบจะตั้งตัวไมทันเลย ฉะนั้นตอง
ดูแลรางกายใหแข็งแรงเสมอ จะไดไมเจ็บ ไมปวยงาย ชวย
ประหยดัคารกัษาพยาบาลไปไดมากทเีดยีว หาเวลาออกกาํลงั
กายบาง อยางการเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟต วิ่งจอกกิ้งใน
ซอยบาน หรือสวนสาธารณะ จาํไววาทํางานเก็บเงนิมาเหน่ือย
ขนาดนี้ ไมไดมีเอาไวไปให “หมอ”

จอบเสริมเพ่ิมรายได
 หารายไดจากส่ิงที่ตัวเองถนัด ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน อาทิ รับสอนพิเศษเด็ก ๆ ในหมูบาน รับแปลภาษา 
รับพิมพงาน หรือขายของออนไลน ชวยเพิ่มรายได

 พูดถึงคําวา ออมเงิน เราคงจําคําสอนของพอแมไดนะครับ วามีเงินก็ตองเก็บออม ไดคาขนมก็ใชใหเหลือ เก็บมาหยอด
ใสกระปุกออมสิน ตอนเด็กๆ ก็พอจะทําไดบางอยูหรอก แตพอโตขึ้น รูสึกวาการออมเงินแมแตจํานวนสักเพียงนิดจากเงินเดือน 
ทําไมถึงทํายากขนาดน้ี มีคนจํานวนมากท่ีไมมีความรูเก่ียวกับการวางแผนจัดการเงิน ทําใหเราไมมีเงินเหลือ
เก็บในแตละเดือน เผลอๆ กลับมีหนี้บัตรเครดิตจนคนรอบขางเอือมก็มีนะครับ การออมเงิน ไมจําเปนจะ
ตองเปนเรื่องยากครับ เรามาดูวิธีการออมเงินงายๆ 5 วิธี ที่จะชวยใหคุณออมเงินไดอยางชิลๆ กันครับ

 เงิน 20 บาท ฟงดูนอยมากเลยใชไหมครับ แลวแบบนี้จะออมเงินเปนกอนไดจริงๆ หรอ? บอกเลยวาอยาดูถูกธนบัตร
ใบนอยครับ หากคุณทําติดตอกันเปนระยะเวลา 1 เดือน (วันหยุด ก็อยาหยุดออม นะครับ) คุณจะมีเงินออมถึง 600 บาท แลว
ถาออมติดตอกัน 1 ปละ? คุณจะมีเงินออมถึง 7,300 บาทเลยละ! (หามแกะเงินออกมาใชละ!)
 สําหรับคนที่มองวา ยังไงก็นอยไปอยูดี อาจจะเปลี่ยนจาก 20 บาทเปนออมวันละ 50 บาท หรือ 100 บาทก็ได แตสิ่ง
ที่สําคัญก็คือ การสรางนิสัยการออมเงินอยางสม่ําเสมอ และการสรางวินัยการออมเงินของตนเอง อยาหาขออางนะครับ ใกล
สิ้นเดือนแลว ขอตามใจตัวเองหนอยดวยการนําเงินที่ตองออมไปใช เพราะเมื่อคุณทําอยางนั้นครั้งหนึ่ง ครั้งตอๆ ไปก็จะตามมา 
สุดทายก็ออมเงินแทบไมไดเหมือนเดิมครับ

 หากวนันีเ้ราไปทาํงาน ใชเงินยงัไงหากเราไมพยายามจะใชใหหมดกจ็ะตองไดเศษเงนิทอน ไดเหรยีญกลบัมาบานแนนอน 
จริงไหมครับ ก็ออมเหรียญนี่ละครับ ไดมาเทาไหร ก็เก็บใสกระปุก อยาเอาออกมาใช อาจจะใชขวดนํ้า กระปอง อาหารลางแลว
เจาะรูหยอดเหรียญ ทําเปนกระปุกออมสินแบบแนวๆ ก็ไดครับ ผมแนะนําใชขวดน้ํา หรือพาชนะใสๆ เพราะเราหยอดทุกวันๆ 
เห็นจํานวนเหรียญมันเพิ่มขึ้นๆ เปนกําลังใจใหเราออมตอไปไดครับ

 ใหคุณลองสังเกตตัวเองดูวา เฉล่ียแลวในแตละวันเสียเงินไปประมาณก่ีบาท บวกเงินเขาไปอีกนิดหนอยเผ่ือมีอะไร
ฉุกเฉิน หาตัวเลขกลมๆ ไว แลวใหนําเงินมาใสถุงเพื่อใชในแตละวัน เชน หากคุณใชเงินวันละไมเกิน 200 บาท ก็อาจจะใสซองไว

ตอบแทนผูมีพระคุณ
 การเลี้ยงดูบุพการี เปนสิ่งที่ลูกทุกคนควรทําอยูแลว 
ถือเปนการทดแทนบุญคุณท่ีทานเลี้ยงดูเรามาตั้งแตเล็กจน
โต นอกจากเร่ืองสุขภาพ การดูแลเอาใจใสทานแลว ถาเรา
สามารถแบงเงินในแตละเดือนเปนสัดสวนใหกับพอและแม
ไดดวย จะดีมาก ๆ เลย เพราะทําแบบนี้จะชวยใหเรารูจักฝก
จัดสรรเงินใหเปนระบบมากขึ้น เน่ืองจากเรามีเปาหมายแลว
วาทุกเดือนเราจะใหทานจํานวนเทาน้ี เราจะรูจักประหยัดได
เองโดยอัตโนมัติ ถือวาเปนวิธีที่ดีมาก ๆมีความสุข  อิ่มใจ ได
ทําหนาที่ลูกที่ดีไปพรอม ๆ กัน
 หากใครทาํไดตามน้ี รบัรองเปาหมายของการมีเงินออม
สะสมรออยูไมไกล ชวยใหเรามีเงินสะสมเพ่ิมมากข้ึนโดยไมรู
ตัว และจะเปนประโยชนมากขึ้นในบั้นปลายชีวิตอีกดวย...

ที่มา : ขอขอบคุณ สหกรณออมทรัพยกรมปาไมจํากัด คอลัมประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน..
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1. ออมวันละ 20 บาท

3. แบงเงินใสถุง

2. มีสลึง พึงบรรจบ ใหครบบาท …
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250 บาท เปนจาํนวนซองเทาจาํนวนวนัในเดอืนน้ัน จากน้ันกอนออกไปเรยีนหรือไปทํางาน กห็ยบิซองเงนิมาหนึง่ซอง การทําอยาง
นีจ้ะชวยใหคณุใชเงินในจาํนวนจาํกัด ทีเ่หลือจะไดออมหมด และฝกใหคณุวางแผนจัดการเงินในมืออยางมคีณุคามากทีส่ดุดวย

 กําหนดเลยวา ภายในหนึ่งวัน คุณตองใชเงินไปกับคาอาหารแคประมาณ 100 บาทเทานั้น หากเกินกวานี้ เชน คุณจาย
คาอาหารไป 200 บาทวันนี้ แสดงวาคุณตองหยอดกระปุกเปนเงิน 50 บาท วิธีนี้นอกจากจะไดจํากัดงบประมาณตนเองในการ
เลือกซื้ออาหาร ยังไดออมเงินเพิ่มอีกนิดๆ ดวย แบบนี้เงินเก็บหนาแนนอน

สําหรับวิธีนี้งายๆ เลยก็คือ ใหหากระปุกมาหลายๆ กระปุก จากน้ันก็เขียนแปะลงไปบนแตละกระปุกเลยวา อันน้ีเก็บไป
จายอะไร เชน คารองเทาทํางานคูใหม คาทริปไปตางประเทศ เปนตน การทําอยางนี้จะชวยใหกําลังใจใหคุณในการออมเงินเพื่อ
เปาหมายอะไรบางอยาง คุณอาจนําวิธีออมเงินอื่นๆ มาประยุกตใชกบัวิธีนี้ดวยก็ได ถึงเวลาที่จะตองใชเงิน ก็แคะกระปุกมานับดู

 สมมุติ คุณไดเงินเดือน 14,570 บาท ก็ลองเอา 570 บาทที่เปนเศษออกมาเก็บไว เทานี้ก็ไดรูแลววา อยางนอยๆ เนี่ย 
เดือนนี้ฉันมีเงินเก็บ 570 บาทแลวนะ งายๆ เลยใชไหมละ นี่ยังไมรวมกับการใชวิธีอื่นๆ อีกในการออมเงินอีกนะเนี่ย

 ถาคุณไดธนบัตรใหมที่ใบยังสวยๆ เหมือนกับยังไมเคยผานมือใครมากอน ใหคุณเก็บไวเลย ซึ่งคุณอาจถามกลับวา ถา
ไปกดเงินมา หรือไปธนาคารแลวไดธนบัตรใหมมาทั้งหมดเลย แตตองกินตองใชนี่? ก็ถาเปนธนบัตร 1,000 หรือ 500 บาท ยังไง
ก็ตองนําไปใชแหละเนอะ แตถาเจอธนบัตรยอยๆ อยาง 100 หรือ 50 บาท อยางนี้อยาใช รีบเก็บเลย 

 คณุเปนหน่ึงในคนทีซ่ือ้กาแฟทุกเชาเพ่ือใหรางกายรูสกึกระปร้ีกระเปราพรอมทํางานหรอืเปลา? ยิง่ซือ้จากรานช่ือดงับาง
รานแลว มูลคาแทบจะเทียบเทาอาหาร 3 มื้อเลยดวยซํ้า วิธีนี้จะชวยใหคุณไดมองเห็นวา การซื้อกาแฟจากราน ซึ่งดูเหมือนเปน
คาใชจายเพียงเล็กนอย จริงๆ แลวเมื่อทําทุกวัน จะเห็นไดวา คาใชจายตรงนี้แหละที่ทําใหเงินออมเราหายไปเปนจํานวนมาก
 สมมุติคุณซื้อกาแฟทุกวันที่ไปทํางาน ราคาแกวละ 70 บาท คุณจะไดออมเงิน 1,400 บาทจากวิธีนี้เพียงอยางเดียว แต
ก็เทากับวาคุณเสียเงินไป 1,400 บาทดวยเชนกัน ดังนั้นถาซื้อกาแฟนอยลง เงินที่จะบินออกจากกระเปาเงินของคุณก็จะนอยลง 
และสวนนั้นก็จะสามารถกลายมาเปนเงินออมไดโดยปริยาย 

 พอคาแมคา เงินทีไ่ดมามักจะไมคอยไดเก็บเพราะเอาไปหมุนเงินซือ้ของเพ่ือนํามาขายตออกีเร่ือยๆ มเีงินในบญัชหีรอืใน
มือเมื่อไรก็เอาไปลงกับการซื้อของหมด ดังนั้น ลองใชวิธี ออม 10% จากเงินที่ไดในแตละวัน เชน วันนี้ขายของได 5,000 บาท ก็
ใหหยอดลงกระปกุ 500 บาท วนัไหนขายไดมากก็มเีงินออมมาก วนัไหนขายไดนอยก็มเีงินออมนอย แตทีส่าํคัญคือเรามเีงินออม
ทุกวันนะครับ
 สําหรับผูที่ทํางานรับเงินเดือน เราก็สามารถทําวิธีนี้ไดเหมือนกัน คือเก็บเงินจากเงินเดือน แบงออกมา 10% ทุกเดือนๆ 
แลวฝากธนาคาร โดยเราจะตองไมนําเงินสวนนี้ออกมาใชเลย หากเราไดเงินเดือนละ 15,000 บาท ก็เก็บเดือนละ 1,500 บาท 
เปนตน สิ้นปทีมาตรวจสอบบัญชีอีกทีอาจจะมีมากกวาที่เราคิดก็ไดนะครับ
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5. มีหลายๆ กระปุก

4. กินแค 150 ถาเกิน ตองหยอดกระปุกตามที่เกิน

ิ ไ  ิ ื

6. หักเศษเงินเดือน

 ไ  ี่่

7. เจอแบงคใหม อยาใช

่ ่ ้้

8. ออมเทาคากาแฟ

่

9. ออม 10% จากเงินที่ได

 การออมเงินจรงิๆ แลวเราสามารถเร่ิมตนไดดวยการออมเพียงแควนัละนิดวนัละหนอย โดยเนนทีก่ารสรางนสิยั และวินยั
ในการออมเงิน ออมวนัละนิดกย็งัดกีวามวัแตนัง่คดิวาออมไมไหวนะครบั ลองนําวธิเีหลานีไ้ปปรับใชกบัชวีติประจําวนักนันะครับ 
ไดผลยังไง มีวิธีดีๆ ใหมๆ ไดผลยังไงมาเลาสูกันฟงในคอมเมนไดเลยครับ ·ÕèÁÒ : Cr.moneyguru.co.th



 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด 
   กอตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2544 มีกรรมการมาแลว 8 คณะ
            ปจจุบัน (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560) มีสมาชิกทั้งสิ้น 11,397 คน ถึงแกกรรม ทั้งหมด 1,075 คน
  เงินสงเคราะหศพ สมาชิกที่เสียชีวิต ศพละ 20 บาท (เริ่ม พ.ค.53)  **ตั้งแต ป 2544 – เมษายน 2560  
สมาชกิ 1 คน  จายเงนิสงเคราะหฯ ศพชวยเหลอืทายาทของสมาชกิท่ีเสียชวีิตมาแลว เปนเงนิทัง้ส้ิน 17,130 บาท 
(437/10+ 638/20) ทายาทไดรับเงินสงเคราะห (สุทธิ) ประมาณ 218,000 บาท
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ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¡ÃÁÊÒÁÑÞÈÖ¡ÉÒ ¨íÒ¡Ñ´ (Ê.Í.Ê.)ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¡ÃÁÊÒÁÑÞÈÖ¡ÉÒ ¨íÒ¡Ñ´ (Ê.Í.Ê.)
       ผลการดําเนินงานของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
สินทรัพย   8,704,002.96   บาท (เงินฝากสหกรณ/ธนาคาร 8,625,372.96 บาท)
หนี้สิน    2,366,651.80 บาท (เงินสงเคราะหลวงหนาและคางจาย)
ทุนสะสม   6,337,351.16   บาท

พิมพที่ : บริษัท  ธรรมรักษการพิมพ  จํากัด  เลขที่  241/55-57  ถ.ราษฏรยินดี  ต.หนาเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000  โทร. 032-325534-5,  032-327344

¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡à»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉข่าวดี!!

กรรมการที่ปรึกษา : นายภักดี คงดํา  นายกลาศักดิ์ จิตตสงวน  นายเลิศศิลป  รัตนมุสิก   นายประดิษฐ  ไทยอุดม  นายสุพจน  หลาธรรม

                                   นายอํานวย  พุทธมี  นายประพนธ  หลีสิน   นายพิศณุ  ศรีพล

บรรณาธิการ  : นายบุญธรรม  พิมพาภรณ 

กองบรรณาธิการ : น.ส.ศิวพร  ระงับภัย  นายอากาศ  ตันติธนพัฒน  นางสุนันทา  วิจิตรพงษ  นางชูศรี  อินสุวรรณ  นางพรจิตรา  ทิพยอักษร

                                 น.ส.จุฑามาศ  สุมนทา  น.ส.ศรีนวล  บัวภิบาล  นายธีระพงษ  พงษโสภา  น.ส.ปยนุช  มาชื่น

 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครตามที่สมาคมฯกําหนดและประกาศให้ทราบ
อายุ 45 ปี ขึ้นไป ถึงอายุ 50 ปี บริบูรณ์ บริจาคเงินเข้าสมาคม จํานวน 6,000 บาท
อายุ 50 ปี  ขึ้นไป ถึงอายุ 55 ปี บริบูรณ์ บริจาคเงินเข้าสมาคม จํานวน 8,000 บาท
อายุ 55 ปี  ขึ้นไป ถึงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ บริจาคเงินเข้าสมาคม จํานวน 10,000 บาท

 

  

 

กําหนดรับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2560

2. นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธ  ตําแหนงอุปนายก         3. นายประเสริฐ ผุดผอง ตําแหนงเหรัญญิก
4. นายนพดล   โกสุม           ตําแหนงนายทะเบียน 5. นายนาวี   ยั่งยืน    ตําแหนงเลขานุการ
6. นายประดิษฐ ไทยอุดม  ตําแหนง กรรมการ        7. นายไพบูลย สวนเจริญ ตําแหนงกรรมการ
8. นายชมพล    แสงมณี      ตําแหนงกรรมการ       9. นายถมยา แกวประดิษฐ ตําแหนงกรรมการ

1. นายศิริ สุงคาสิทธิ์    ตําแหนงนายกสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ชุดที่ 8

  โดยมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ไดอนุมัติใหเปดรับสมัครสมาชิกที่มี
อายุเกิน 45 ปบริบูรณ แตไมเกิน 60 ปบริบูรณ เขาเปนสมาชิกไดในวาระพิเศษ เพื่อเปนการแสดงมุทิตาจิตและ

ถวายสักการะแดสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 20 แหงราชวงศจักรี


