ขสหกรณ
าว ออมทรัพยจุฬาฯ

ปที่ 57 ฉบับที่ 2

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์
ยกระดับเศรษฐกิจ
ชีวิตแจ่มใส

ã¹àÅ‹Á...
ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÁÒªÔ¡à¾×èÍÊ§à¤ÃÒÐËÊÁÒªÔ¡
·Õè»ÃÐÊºÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ

5

วันมาฆบูชาในประเทศไทย... มีมาตั้งแตเมื่อไหร?
เชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2559
งดใหบริการผานระบบ ATM

6
15

16

โครงการในพระราชดําริ

“แกลงดิน”

แกลงดิน เปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบปญหา
เกีย่ วกับดินเปรีย้ ว หรือดินเปนกรด ทําให ไมสามารถเพาะปลูกได จึงมีพระราชดําริใหสว นราชการตางๆ พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง
พื้นที่พรุที่มีนํ้าแชขังตลอดป ใหเกิดประโยชน ในทางการเกษตรมากที่สุด และใหคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศนดวย ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดดําเนินการสนองพระราชดําริโครงการ “แกลงดิน” เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความเปนกรดของดิน เริ่มจากวิธีการ “แกลงดินใหเปรี้ยว” คือทําใหดินแหงและเปยกสลับกันไป เพื่อเรงปฏิกิริยาทางเคมีของดิน
ทําใหดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด กระทั่งพืชไมสามารถเจริญงอกงามได จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงและปรับสภาพฟนฟูดินดวยปูนขาว
จนกระทั่งดินมีสภาพดีขึ้นพอที่จะใช ในการเพาะปลูกได
จาก…http://www.เรารักพระเจาอยูหัว.com

ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนเอกสารภายในของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

ดอกเบี้ยทบตน
ณ วันจันทรสุดทาย
ของเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.

1.25
1.2539
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

รศ.วิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
อ.อธิรัตน บุญสมบูรณสกุล
อ.ชาญวิทย อุปยโส
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นายลับแล ณ บางชาง

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจาํ กัดยอด

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด
ธนาคารพาณิชยอื่น
12 เดือน
หลังหักภาษี 15% (รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

ระยะเวลา/วงเงินฝาก
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

1.75
2.00

1.4875
1.7000

2.10

1.7850

2.20
2.30
2.40
2.50

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

0.5500-1.6500
0.6500-1.7000

0.7500-1.8000

โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ
ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

สํานักงาน
08.30 - 15.30 น.
สาขา 1 และ 5
08.45 - 15.15 น.
สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 13.30 น.)

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับละ (บาท)
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป)

2.20
2.30
2.40
2.50

หลังหักภาษี 15%

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

(เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559)
**·‹Ò¹·Õè»ÃÐÊ§¤¨Ð½Ò¡ËÃ×Í½Ò¡µ‹Íà§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨íÒ ËÃ×ÍµÑëÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹
ÊÍº¶ÒÁ·Õèà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂà§Ô¹½Ò¡àºÍÃ 0-2218-0555 µ‹Í 1802-5

โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102
ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน

พวงเงิน
ทองสงฆ
ชาติปญญาวุฒิ
ชวยวงศ
สิทธิสังข

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต 1 มกราคม 2554

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

นางอังคณา
น.ส.ธารินี
นางฉัตรชุลี
นายธนากร
นายเรืองศักดิ์

ประเภท

สมาชิก

(เร�่มตั้งแต
1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณอื่น

หนวย : รอยละ

ดอกเบี้ยเง�นกู เง�นเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ
ประชุมพ�จารณา
5.00
…
การจัดสรรกําไรสุทธิ
4.75
2.755
42.00
4.00
2.800
30.00
3.00
2.850
5.00
ประเภท
ระยะสั้น

วงเง�นไมเกิน

(ไมเกิน 72 เดือน) 300 ลานบาท
(เร�่มตั้งแต
29 พฤศจิกายน 2559)
ระยะยาว
(ไมเกิน 180 เดือน) ไมจํากัดวงเง�น

ดอกเบี้ยเง�นกู

3.75
4.75

* เปนไปตามระเบียบ สหกรณออมทรัพยจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย จํากัด วาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเง�น พ.ศ. 2550

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รายการ
จ�านวนสมาชิก (ราย)
สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ (พระองค์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพย์รวม
1.1 เงินให้สมาชิกกู้
1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
1.3 เงินลงทุน
1.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร
1.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว
1.3.3 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ / สหกรณ์อื่น
1.4 สินทรัพย์อื่น

2. หนี้สินรวม
2.1
2.2
2.3
2.4

เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หนี้สินอื่น

3. ทุนของสหกรณ์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ารอง
ทุนสะสม
อื่นๆ
ก�าไรสุทธิ

4. รายได
4.1
4.2
4.3
4.4

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รายได้อื่น

5. คาใชจาย
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หนวย : บาท

2558

พ.ย. 2559

ธ.ค. 2559

15,646

15,924

15,959

1
11,570
4,075

1
11,607
4,316

1
11,628
4,330

37,239,023,391.83 39,665,933,327.82 40,083,786,897.38
5,645,460,381.29
5,848,252,394.46 5,901,855,346.26
11,593,889,886.68 11,832,779,640.99 12,346,307,972.08
19,692,347,625.24 21,713,471,423.40 21,583,604,946.74
661,969,777.40
508,348,232.67
575,852,026.34
17,226,409,783.95 19,339,233,015.83 19,229,522,745.50
1,803,968,063.89
1,865,890,174.90 1,778,230,174.90
307,325,498.62
271,429,868.97
252,018,632.30
20,558,902,190.12
6,295,000,000.00
13,356,344,798.32
675,026,222.47
232,531,169.33

22,352,597,980.45 22,962,800,614.58
7,040,000,000.00 7,775,000,000.00
14,502,891,961.74 14,451,130,341.00
553,445,073.93
534,155,737.78
256,260,944.78
202,514,535.80

16,680,121,201.71
12,473,453,690.00
2,147,461,629.40
737,893,460.08
543,294,510.08
778,017,912.15

17,313,335,347.37 17,120,986,282.80
13,016,278,810.00 13,080,880,080.00
2,264,242,118.01 2,266,538,434.60
540,468,560.57
535,798,375.25
588,069,201.00
321,813,964.14
904,276,657.79
915,955,428.81

1,528,516,638.32
253,710,303.16
539,961,576.28
690,963,930.87
43,880,828.01

1,551,083,870.21
214,185,093.75
487,160,488.50
811,795,094.92
37,943,193.04

1,697,424,392.17
233,801,213.50
527,732,009.34
894,614,164.36
41,277,004.97

750,498,726.17
561,953,390.86
188,545,335.31

646,807,212.42
521,968,119.07
124,839,093.35

781,468,963.36
563,806,173.59
217,662,789.77

ขาวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

3

ประธานแถลง
สิ้นปบัญชีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณทํากําไรสุทธิได 915,955,428.81 บาท จากการประชุมจัดสรร
กําไรสุทธิ ประจําป 2559 เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ทีผ่ า นมา สมาชิกในทีป่ ระชุมไดเสนอแนะการจัดสรรฯ
เปนอัตราเงินปนผลรอยละ 5.80 (ตองใชเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล จํานวน 58 ลานบาทเศษ จายเปนเงิน
ปนผลดวย) และอัตราเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 50.00 (จากอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 5.00) พรอมทั้งในสวนอื่นๆ อีก
โดยที่ผมไดนําขอสรุปการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 มาเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ
เรียบรอยแลว และจะนําเสนอผลตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2560
ณ หองประชุมอเนกประสงค 212 อาคารมหิตลาธิเบศรตอไป จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2559 โดยพรอมเพรียงกัน เพื่อรวมรับฟงรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2559 และอนุมัติระเบียบวาระ
ตางๆ ที่คณะกรรมการไดนําเสนอในวันนั้น
ผมเริ่มเปนกรรมการดําเนินการตั้งแตป 2514 และตอมา รวมเปนเวลา 11 ป และไดรับเลือกตั้งเปน
ประธานกรรมการตั้งแตป 2528 จนสิ้นสุดครั้งนี้ รวมเวลา 26 ป และเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการอีก 6 ป
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาผมมีโอกาสไดรับใชสมาชิกสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ทุกทาน ในหลายสถานะ ผมมี
ความภาคภูมใิ จเปนอยางยิง่ ทีส่ มาชิกใหการสนับสนุนผมและกิจการของสหกรณของเราดวยดีตลอดมา ผมจึงทุม เท
กําลังกาย กําลังใจ และกําลังความคิดทําใหสหกรณของเราเจริญเติบโตอยางมากและตอเนือ่ งมาโดยตลอด พูดไดวา
เปนองคกรสหกรณอยางแทจริง เพราะไดชวยเหลือสมาชิกในทุกระดับ นั่นคือ สมาชิกที่มีหุนมากไดรับเงินปนผล
ดีพอควร ผูม เี งินฝากเยอะก็ไดอตั ราดอกเบีย้ ทีด่ ี สมาชิกมีเงินกูแ ยะก็ไดกเู งินในอัตราดอกเบีย้ ตํา่ ทัง้ ยังไดรบั เงินเฉลีย่ คืน
ทําใหสหกรณของเรามีอัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิตํ่าที่สุดในประเทศไทย สมาชิกมากเกินกวา 31% มีอสังหาริมทรัพย
เปนของตนเอง นอกจากนี้สมาชิกยังไดรับสวัสดิการหลากหลายและเหลือเฟอ พูดไดวาสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
เปนสหกรณตนแบบใหกับสหกรณอื่น ในหลายๆ ดาน จนทําใหเปนสหกรณออมทรัพยแหงแรกที่ไดรับพระราชทาน
โลรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติถึง 3 ครั้ง ดวยกัน
ทั้งนี้ผมตองขอขอบคุณสมาชิกทุกคนอีกครั้งที่ใหการสนับสนุนผมดวยดีเสมอมา แมวาผมจะตองพนจาก
วาระการบริหารงานสหกรณในเดือนนี้แลวก็ตาม ผมก็ขอใหสมาชิกทุกคนยังคงสนับสนุนกิจการของสหกรณ
และสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการชุดตอไป เพื่อใหสหกรณของเราเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องไป
ไมหยุดยั้ง และหวังวาผมอาจจะไดกลับมารับใชสมาชิกอีกครั้งในโอกาสตอไปก็ได
สุ ด ท า ยนี้ สมาชิ ก ยั ง คงสอบถามข อ มู ล และให ข  อ เสนอแนะต า งๆ กั บ ผมได ต ลอดที่ ห มายเลข
081-617-1358 ครับ ... สวัสดี

รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหสมาชิก

ที่ประสบสาธารณภัย

ธารินี

ข่าวอุทกภัยใหญ่ที่เป็นที่สนใจของคนไทย ซึ่งหน่วยงานหลายภาคส่วนรวมถึงประชาชนให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ สถานการณ์
อุทกภัยในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ซึง่ มีฝนทีต่ กหนักตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธ.ค. 2559 ส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น�า้ ปาไหลหลากในพืน้ ทีภ่ าคใต้และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด ปจจุบันสถานการณ์คลี่คลายอยู่ระหว่างการฟนฟู 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง
กระบี่ ตรัง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา สงขลา
ปตตานี และนราธิวาส รวม 35 อ�าเภอ 200 ต�าบล 1,113 หมู่บ้าน (ข้อมูลจากไทยรัฐ ออนไลน์ วันที่ 23 ม.ค. 2560) ซึ่งคนไทยทุกคน
ต่างเอาใจช่วย ทั้งก�าลังคน สิ่งของ เครื่องใช้ และส่งก�าลังใจให้ผู้ประสบภัยต่างๆ เหล่านั้น ได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างรวดเร็ว
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีสวัสดิการถึง 16 สวัสดิการ หนึ่งใน 16 นั่นคือ สวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบ
สาธารณภัย ค�าว่า สาธารณภัย รวมกรณีต่างๆ ไว้ 4 กรณี คือ ธรณีพิบัติภัย (ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยุบ รอยดินแยก) อุทกภัย
วาตภัย และอัคคีภัย ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการ ดังนี้

กรณี
ธรณีพิบัติภัย
อุทกภัย
วาตภัย
อัคคีภัย (มีประกันอัคคีภัย)
อัคคีภัย (ไม่มีประกันอัคคีภัย)

วงเงิน

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

ไม่เกิน 20,000 บาท - ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่
ส�าเนาบัตรประชาชน
- ส�าเนาทะเบียนบ้านคัดจาก
ประสบสาธารณภัย
ไม่เกิน 20,000 บาท
ส�านักงานเขต ทั้งนี้ สมาชิกต้อง
ไม่เกิน 20,000 บาท - กรณีสมาชิกมีชื่อเป็นผู้อาศัยให้มี
มีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบ
สิทธิ์รับเงินสวัสดิการไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ไม่เกิน 50,000 บาท
ภัยมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกัน
ของหลักเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถึงวันที่
ไม่เกิน 100,000 บาท - จายเงินสวัสดิการโดยพิจารณา
ประสบสาธารณภัย
ตามสัดสวนของความเสียหาย
- หนังสือรับรองการประสบภัย
จากส่วนราชการ
- รูปถ่ายแสดงความเสียหาย
อย่างน้อย 4 รูป ซึ่งรูปต้องแสดง
ให้เห็นถึงความเสียหายภายในและ
ภายนอกตัวบ้านและต้องเห็นเลขที่
บ้านที่เกิดความเสียหายชัดเจน
- กรณีสมาชิกเป็นคู่สมรสของ
เจ้าบ้าน ต้องใช้ ส�าเนาใบส�าคัญ
การสมรส ส�าเนาบัตรประชาชน
ของเจ้าบ้าน และส�าเนาทะเบียน
บ้านที่คัดจากส�านักงานเขตของ
เจ้าบ้าน

ที่ผ่านมา มีสมาชิกบางท่านมายื่นขอรับสวัสดิการนี้ โดยเป็นกรณีของการประสบอุทกภัย เมื่อสหกรณ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณี
น�้าท่วมทางเข้าที่พักอาศัย เรือกสวน ไร่นา หรือรอบๆ บริเวณบ้าน แต่ไม่ได้ท�าให้พื้นที่ในบ้านหรือตัวบ้านเสียหาย กรณีนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับสวัสดิการนี้ไปนะคะ
อย่าลืมนะคะ สวัสดิการเกือบทุกประเภทของสหกรณ์ฯ มีระยะการยื่นขอรับ หากเกินระยะเวลาไปแล้วจะไม่พิจารณาย้อนหลังให้
สมาชิกต้องใส่ใจ หรือบอกกล่าวให้เพื่อนๆ ทราบด้วยนะคะ
สหกรณ์ฯ ขอส่งก�าลังใจให้ผู้ประสบภัยทั้งหลายผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็ว และขอเป็นก�าลังเล็กๆ ที่ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนลงไปได้บ้าง ขอให้ทุกคนสู้ได้อีกค่ะ
ขาวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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วันมาฆบูชาในประเทศไทย...
มีมาตั้งแตเมื่อไหร?

ธนากร ชวยวงศ์ เรียบเรียง

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันส�าคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันส�าคัญของชาวพุทธเถรวาทและ
วันหยุดราชการของประเทศไทย โดยมีเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา
คัมภีร์ปปญจสูทนี ระบุว่า ครั้งนั้น มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ
1. พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
4. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต"
หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4
ค�าว่า "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทิน
ของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส
คือ มีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปท�าในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4)
แต่เดิมนั้น ไม่มีการประกอบพิธีวันมาฆบูชา ในประเทศที่มีการนับถือพุทธศาสนา นิกายเถรวาท
จนมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์
ครั้งพุทธกาล ในวันเพ็ญเดือน 3 ดังกล่าวว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ส�าคัญยิ่ง คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
โอวาทปาฏิโมกข์ ฯลฯ ควรประกอบพิธที างพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นทีต่ ั้งแห่งความเลือ่ มใสศรัทธา ควรมีการประกอบ
พิธีบ�าเพ็ญกุศลต่างๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จึงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชา
ขึ้น การประกอบพระราชพิธีคงคล้ายกับวันวิสาขบูชา คือ มีการบ�าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ และมีการพระราชทาน
จุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอารามหลวงต่างๆ เป็นต้น
ในช่วงแรกได้ทรงก�าหนดเป็นเพียงการพระราชพิธีบ�าเพ็ญกุศลเป็นการภายใน ยังไม่แพร่หลายทั่วไป
แต่ต่อมาประชาชนได้นิยมน�าพิธีนี้ไปปฏิบัติสืบต่อมาจนกลายเป็นวันประกอบพิธีส�าคัญทางพระพุทธศาสนาไปอีก
หนึ่งวัน และขยายออกไปทั่วราชอาณาจักรไทย
ปจจุบัน วันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้ง
พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่างๆ เช่น การตักบาตร การฟงพระธรรมเทศนา
6
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การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชาร�าลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์ส�าคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักค�าสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ท�าความชั่วทั้งปวง
การบ�าเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการท�าจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล
เนือ่ งจากในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนได้มกี ารประกอบพิธใี นวันมาฆบูชาสืบเนือ่ งมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 4
และนับถือกันโดยพฤตินยั ว่าวันนีเ้ ป็นวันส�าคัญวันหนึง่ ในทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยมาตัง้ แต่นนั้ โดยเมือ่ ถึง
วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนจะร่วมใจกันประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลต่างๆ กันเป็นงานใหญ่ ดังนั้นเมื่อถึงในสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระองค์จึงทรงประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์
ส�าหรับชาวไทยจะได้ร่วมใจกันบ�าเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาโดยพร้อมเพรียง
ในปจจุบันยังคงปรากฏการประกอบพิธีมาฆบูชาอยู่ในประเทศไทยและประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศไทย เช่น ลาว และกัมพูชา (ซึ่งเป็นส่วนที่ไทยได้เสียให้แก่ฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5) โดยไม่ปรากฏว่า
มีการประกอบพิธนี ใี้ นประเทศพุทธมหายานอืน่ หรือประเทศพุทธเถรวาทนอกนี้ เช่น พม่า และศรีลงั กา ซึง่ คงสันนิษฐาน
ได้ว่า พิธมี าฆบูชานีเ้ ริม่ ต้นจากการเป็นพระราชพิธขี องราชส�านักไทยและได้ขยายไปเฉพาะในเขตราชอาณาจักรสยาม
ในเวลานั้น ต่อมาดินแดนไทยในส่วนที่เป็นประเทศลาวและกัมพูชาได้ตกเป็นดินแดนในอารักขาของฝรั่งเศส
และได้รับเอกราชในเวลาต่อมา พุทธศาสนิกชนในประเทศทั้งสองที่ได้รับคตินิยมการปฏิบัติพิธีมาฆบูชาตั้งแต่ยังเป็น
ส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม คงได้ถือปฏิบัติพิธีมาฆบูชาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้มีการยกเลิก จึงท�าให้คงปรากฏ
พิธีมาฆบูชาในประเทศดังกล่าวจนถึงปจจุบัน

กิจกรรมตางๆ ที่ควรจัดในวันมาฆบูชา
1. ชวงเชา รวมกัน ทําบุญตักบาตร ขาวสาร อาหารแหง หรือถวายภัตรหารเพลแดพระภิกษุสงฆ์
2. ชวงบาย รวมกัน ฟงพระธรรมเทศนา และถวายสังฆทาน
3. ชวงคํ่า รวมกันสวดมนต์ ฟงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ หรือพระบรมธาตุเจดีย์
4. ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือนและสถานที่ราชการ

ที่มา...

https://th.wikipedia.org/
http://www.dhammathai.org/
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แวดวง สอ.จฬ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบ 100 วัน (สตมวาร)

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี น�ำคณะผู้บริหาร และบุคลากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมท�ำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์
89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนือ่ งในโอกาสครบ 100 วัน (สตมวาร) ทีพ่ ระองค์เสด็จสวรรคต ณ บริเวณ
รอบเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ วันศุกร์ 20 มกราคม 2560
ในโอกาสนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าฯ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธาน
กรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมท�ำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานท�ำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2560 โอกาสนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวอวยพรแก่ผู้ร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคล
ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมท�ำบุญ
ตักบาตร ณ โถงอาคารจามจุรี 3 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560

พิธีท�ำบุญครบรอบ 56 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
จัดพิธีท�ำบุญถวายภัตตาหารเช้า
แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 56 ปี แห่งการก่อตั้ง
โดยมี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
สมาชิก และผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในจุฬา และหน่วยงาน
ภายนอก ร่วมในพิธีดังกล่าว
ในการนี้ ผู้แทนหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบ
ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา และมอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
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แวดวง สอ.จฬ.
อวยพรปใหม 2560

รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มอบกระเช้า
อวยพรปีใหม่ แด่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 ดังนี้

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี

นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
รักษาการ รองผู้อ�านวยการศูนย์รักษา
ความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์สงสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พ.ต.อ.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง
ผู้ก�ากับสถานีต�ารวจเขตปทุมวัน

นางมรกต สนิทธางกูร
ผู้อ�านวยการเขตปทุมวัน

สหกรณ์ฯ จัดประชุมสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอ
แนะการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
เวลา 12.00 ณ ห้องประชุม 117 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ จะน�าผลการจัดสรร
ก�าไรสุทธิ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไป

รวมแสดงความยินดีในโอกาสรับตําแหนงใหม

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ
นายเฉลิมพร เศรษฐี ผู้จัดการ และนางสาวธารินี ทองสงฆ์ หัวหน้าฝายประชาสัมพันธ์
มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายณรงค์พล พัฒนศรี ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
ขาวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
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“โรคแมวขวน”

โรคจากนองแมว ที่ตะแงวติดมาถึงคน
ผูช ว ยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ทิลดิสร์ รุง เรืองกิจไกร

เมื่อเร็วๆ นี้ ในโลกโซเชียลได้มีการพูดกันมากมายถึงชายสูงอายุคนหนึ่งที่ถูก "แมวขวน" จนเกิดแผล แล้วไม่ได้
รีบรักษา ปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งลุกลาม กลายเป็นแผลเนื้อตายเน่า แล้วหลายคนก็ไปสรุปกันว่า เป็นเพราะ "แมวขวน"
ซึ่งจริงๆ แล้ว ทางการแพทย์ได้ให้ข้อมูลยืนยันแล้วว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ก่อให้ให้เกิด "โรคเนื้อเนา"
(Necrotizing fasciitis) ที่บางคนเรียกว่า "แบคทีเรียกินเนื้อ" และที่ส�าคัญ ยังมีปจจัยอื่นเกี่ยวข้องอีกหลายประเด็น
ที่เสริมให้อาการหนักขึ้นขนาดนั้น จนเกือบจะท�าให้ "แมว" กลายเป็น "แพะ (รับบาป)" ไปครับ
ฟงจากประเด็นนี้แล้ว เมื่อมีคีย์เวิร์ด 3 ค�าที่น่าสนใจ คือ "นองแมว" "การขวน" และ "แผล" แล้ว ท�าให้นึกถึง
เรื่อง "โรคในแมวที่สามารถติดตอมายังคน" ได้โรคหนึ่งนอกจากโรคพิษสุนัขบ้า นั่นคือ "โรคแมวขวน" วันนี้เรามาคุยกัน
ถึงโรคนี้กันครับ

âÃ¤áÁÇ¢‹Ç¹¤×ÍÍÐäÃ ÁÕÊÒàËµØÁÒ¨Ò¡ÍÐäÃ ?
โรคแมวขวน หรือ Cat Scratch disease (CSD) เป็นโรคในแมวที่สามารถติดต่อจากแมวสู่คนได้ครับ โรคนี้
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า "บาร์โทเนลล่า เฮนเซเล่" (Bartonella henselae) ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบ เกาะอยู่
ที่ผิวของเม็ดเลือดแดงของแมวปวย มีรูปร่างเป็นแท่งสั้น โค้งงอเล็กน้อย ซึ่งสามารถก่อโรคได้ในคน ในกรณีที่คนถูก
แมวกัด ข่วน หรือเลียที่บาดแผล ซึ่งถือเป็นโรคสัตว์ติดคน (Zoonoses) ชนิดหนึ่งครับ

ÍÒ¡ÒÃà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ ?
อาการในแมว แมวจะมีเชื้อในกระแสโลหิตภายหลังการติดเชื้อในระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึงหลายปี อาการของ
โรคในแมว อาจพบว่า มีไข้ เบื่ออาหาร ม่านตาอักเสบ ต่อมน�้าเหลืองบริเวณใกล้ผิวหนังอักเสบ และเหงือกอักเสบ
แต่ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการปวยใดๆ แต่จะเป็นตัวแพร่โรคสู่คนได้
อาการในคน พบผื่นแดง ตุ่มพอง แผลหลุมที่บริเวณบาดแผล อาจพบต่อมน�้าเหลืองโต โดยทั่วไป โรคนี้สามารถ
หายเองได้ภายใน 4-8 สัปดาห์ แต่ในกรณีคนที่มีร่างกายอ่อนแอ หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะมีความเสี่ยงสูงมากต่อ
การติดเชื้อโรคนี้ แล้วท�าให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด มีไข้ เกิดการติดเชื้อที่ตา ระบบประสาท หรือมีตุ่มนูนที่ผิวหนัง
นอกจากนี้ยังพบรายงานการ ติดเชื้อแทรกซ้อนที่หัวใจ และตับอีกด้วย

ÊÑµÇª¹Ô´ã´à»š¹âÃ¤áÁÇ¢‹Ç¹ä´ŒºŒÒ§ ?
สัตว์ตระกูลแมวทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยง หรือแมวปาก็สามารถติดเชื้อ Bartonella henselae ได้ตามธรรมชาติ
และที่ส�าคัญแมวที่มีเชื้อมักไม่แสดงอาการปวย แต่จะเป็นพาหะน�าเชื้อมาสู่คนได้
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ÊÑµÇµÔ´µ‹ÍâÃ¤¡Ñ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ ?
เชื่อกันว่า "หมัดแมว" (Ctenocephalides felis) เป็นพาหะน�าเชื้อจากแมวตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่ง แต่เชื้อไม่ติดต่อ
โดยตรงระหว่างแมวกันเองจากการข่วนหรือกัดกัน

¡ÒÃµÔ´µ‹Í¨Ò¡áÁÇÊÙ‹¤¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ
คนสามารถติดโรคแมวข่วนนี้ได้ จากการถูกแมวที่มีเชื้อกัด ข่วน หรือเลียบาดแผล เนื่องจากเมื่อแมวตัวที่มีเชื้อ
ในกระแสเลือดแล้ว หากแมวเกา กัด หรือข่วนตัวเองจนมีเลือดออก เชื้อในกระแสเลือดก็จะติดอยู่ตามซอกเล็บ
เขี้ยวและฟนของแมว เมื่อแมวเลีย กัด หรือข่วนเจ้าของจนเกิดแผล เชื้อก็สามารถเข้าสู่บาดแผลได้

¡ÒÃµÃÇ¨ÇÔ¹¨Ô ©ÑÂ¡ÒÃµÔ´àª×éÍ
สามารถท�าได้โดยการตรวจหาภูมิค้มุ กันต่อการติดเชื้อ (antibody detection) การตรวจหาตัวเชื้อบาร์โทเนลล่า
โดยการเพาะเชื้อ การใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) และเทคนิคทางอณูชีววิทยา
อื่นๆ อย่างไรก็ตาม การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อในแมวนั้น ไม่สามารถบอกได้ว่า ในขณะนั้นแมวก�าลังติดเชื้อ
อยู่หรือไม่ ในขณะที่วิธีการเพาะเชื้อ การใช้ PCR และเทคนิคทางอณูชีววิทยาอื่นๆ สามารถบอกได้ว่าแมวก�าลังติดเชื้อ
หรือมีเชื้ออยู่ในกระแสเลือด
การตรวจการติดเชือ้ บาร์โทเนลล่าในแมวมีความจ�าเป็นในหลายกรณี เช่น การตรวจเมือ่ ต้องการท�าการถ่ายเลือด
(Blood transfusion) โดยการตรวจในแมวตัวให้เลือด (Blood donor) และตรวจเพื่อเฝาระวังความเสี่ยงในการติดเชื้อ
สู่คน โดยในโปรแกรมการถ่ายเลือดหากพบว่าตัวให้เลือดสามารถติดเชื้อบาร์โทเนลล่าจะไม่มีการน�ามาใช้เป็นตัวให้เลือด
เนื่องจากการรักษาให้ผลที่ไม่แน่นอนในการก�าจัดเชื้อจากกระแสเลือด

àÁ×èÍäÃ·Õèà»š¹ÊÑÞÞÒ¹Ç‹Òä»¾ºá¾·Ââ´Â´‹Ç¹ ?
หากโดนแมวข่วน แล้วมีอาการดังต่อไปนี้ให้ไปปรึกษาแพทย์ อาทิ แผลกัดหรือข่วนหายช้า รอบรอยกัดหรือ
ข่วนแดงขึ้นและกว้างขึ้น ต่อมน�้าเหลืองบริเวณรักแร้หรือขาหนีบบวมและปวดอยู่เป็นเวลานาน ปวดกระดูกหรือปวดข้อ
หรือมีอาการอ่อนเพลียอย่างผิดสังเกตและเป็นไข้นานหลายวันครับ

àÃÒÊÒÁÒÃ¶»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤¹Õéä´ŒÂ‹Ò§äÃ ?
การปองกันโรคแมวขวนนั้น สามารถทําไดงาย ดังนี้
1. ปองกันไม่ให้แมวมีหมัด เพราะหมัดเป็นตัวน�าเชื้อโรคบาร์โทเนลล่ามาสู่แมว
2. เมื่อถูกแมวข่วน กัด หรือเลียแผล ให้ท�าการล้างแผลให้สะอาดด้วยน�้าสบู่หลายๆ ครั้ง จากนั้นใช้ยาฆ่าเชื้อ
ใส่แผลให้เร็วที่สุด เนื่องจากนอกจากโรคแมวข่วนแล้ว "โรคพิษสุนัขบา" ก็เป็นโรคที่ต้องระมัดระวัง
หากถูกแมวกัดหรือข่วนครับ
3. หลีกเลี่ยงจากภาวะที่ท�าให้แมวข่วนเช่น เช่นการเล่นกับแมวอย่างรุนแรง เป็นต้น
4. หากโดนแมวข่วน แล้วมีอาการดังที่กล่ามมาแล้ว ให้รีบไปปรึกษาแพทย์
จะเห็นว่าโรคนี้สามารถปองกันได้ไม่อยากเลยนะครับ หากปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว รับรองได้ว่าเราสามารถอยู่กับแมว
ได้อย่างมีความสุข และห่างไกลจากโรคแมวข่วนนี้ แน่นอนครับ

ขาวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

11

ขาวบริการสมาชิก

ขายที่ดิน

 เนื้อที่ 11 ไร ติดคลองชลประทาน ต.บอกระดาน อ.ปากทอ
จ.ราชบุรี ราคาไรละ 350,000 บาท สนใจติดตอ นายจําลอง
ฝอยโคกสูง โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม โทร. 086-173-3286

ขายบานพรอมที่ดิน
 เนื้อที่ 150 ตร.ว. พรอมอาคาร 24 หอง ซ.กรุงเทพฯ-นนท 3
ถ.กรุงเทพฯ-นนท แขวง/เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ (ใกลสถานีรถไฟฟาเตาปูน
เขาซอยขางธนาคารกรุงศรีฯ) ราคา 45,000,000 บาท สนใจติดตอ
นายภัทรวรรธน ธัญญาหารรุงโรจน คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร. 099-259-4343
 หมูบ า นพฤกษา 1 คลอง 8 เนือ้ ที่ 24 ตร.ว. ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี ราคา 880,000 บาท สนใจติดตอ นายสังเวียน คําตา
คณะทันตแพทยศาสตร โทร. 063-308-5385
 เคหะทุงสองหอง เนื้อที่ 19 ตร.ว. ซ.บานเรา ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 680,000 บาท สนใจ
ติดตอ นายมิตร นวมนิวงษ คณะวิทยาศาสตร โทร. 062-701-6427,
091-491-3971
 หมูบานสวนฟารม เนื้อที่ 60 ตร.ว. พรอมบานเดี่ยว
ต.บางหญาแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ราคา 2,500,000 บาท
สนใจติดตอ นางสาวสุขศรี วงศมุข คณะทันตแพทยศาสตร
โทร. 081-906-5615

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาทาวนเฮาส
 ขายทาวนเฮาส 2 ชั้น หมูบานคลองจั่นวิลลา 2 เนื้อที่
35 ตร.ว. (ติดถนนนวมินทร ซ.149 ทําเลดี เดินทางสะดวก หางจากถนนใหญ
50 เมตร เยื้องโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร และเทสโกโลตัส

มีพนื้ สวนหลังบาน 2 หองนอน 2 หองนํา้ หองครัว หองโถงรับแขก และ
หองรับประทานอาหาร) ราคา 3,000,000 บาท สนใจติดตอ นายขวัญชัย
ลีเผาพันธุ คณะวิศวกรรมศาสตร โทร. 081-826-0504

ขาย/ขายดาวน/ใหเชาคอนโดมิเนียม
 ขายคอนโดมิเนียมเมืองทองธานี (อาคาร T10 หอง 9/64
ชั้น 9) เนื้อที่ 22 ตร.ม. ถ.แจงวัฒนะ จ.นนทบุรี ราคา 490,000 บาท
สนใจติดตอ นางสาวสุมาลี โกวิทวรางกูร สมาชิกสมทบ โทร.
084-342-9595
 ขายคอนโดมิเนียม ศุภาลัย อโศก-รัชดา-ดินแดง เนื้อที่
36 ตร.ม. (พรอมเฟอรนเิ จอร หางสถานีรถไฟใตดนิ และเซ็นทรัลพระราม 9
ประมาณ 300 เมตร) ราคา 2,000,000 บาท สนใจติดตอ ผศ.มานิต
โกศลอินทรีย คณะครุศาสตร โทร. 081-442-8466
 ใหเชาคอนโดมิเนียมติดรถใตดินหวยขวาง (1 หองนอน
เฟอรนิเจอรบิวทอิน เครื่องซักผา เตาไมโครเวฟ เตาไฟฟาพรอม
เครื่องดูดควัน โทรทัศน สระวายนํ้าระบบนํ้าเกลือ ฟตเนส) ราคาเชา
12,000 บาทตอเดือน สนใจติดตอ อาจารยมยุรี เนตรนภิส
คณะวิทยาศาสตร โทร. 081-492-7209, 086-336-4990
 ขายคอนโดมิเนียม เอเบิล้ สบี เนือ้ ที่ 35.9 ตร.ม. ซ.ลาดพราว
27 ถ.ลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ราคา 3,000,000
บาท สนใจติดตอ นางจินตนา เอี่ยมสะอาด โทร. 081-669-0777,
086-523-2326 หรือที่ ID Line : bjintana
 ขายคอนโดมิเนียม พญาไทเพลส เนื้อที่ 29.87 ตร.ม.
ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ราคา 3,200,000 บาท
สนใจติดตอ อ.ชาญวิทย อุปยโส คณะครุศาสตร โทร. 081-639-7909
 ขายคอนโดมิเนียม ศุภาลัย เวอเรนดา รัชวิภา-ประชาชื่น
เนื้อที่ 31.50 ตร.ม. ซ.ประชาชื่น แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
(อาคารเซ็นเตอร ชัน้ 7 หอง 707 ใกลสถานีรถไฟฟาบางซอน ใหเครือ่ ง
ปรับอากาศ วอลเปเปอร ชุดครัว เครื่องทํานํ้าอุน ฉากกั้นอาบนํ้า)
ราคา 2,110,000 บาท สนใจติดตอ นางสาวรินทร มรุธราเลิศ สมาชิก
สมทบ โทร. 081-819-4421

***สมาชิกสามารถฝากขาวบริการสมาชิกได โดยกรอกแบบพิมพ “ขาวบริการสมาชิก” ขอรับไดทุกสาขา
หรือสงมาที่ E-mail : sav.coop@chula.ac.th, นําสงกอนวันที่ 15 ของเดือน สหกรณฯ จะประชาสัมพันธใหในเดือนถัดไป

ขอแสดงความอาลัย แดสมาชิกถึงแกกรรม
นางสาวทัศนีย
ศ.กิตติคุณ กระมล
นพ. พงษพีระ
นางจรัญ
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พวงเขียว
ทองธรรมชาติ
สุวรรณกูล
พึ่งความชอบ

คณะทันตแพทยศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะรัฐศาสตร

ล
ั
ว
ง
า
ร
ี
้
ี
ม
น
หนา

à¡Á

“ลอมกรอบ 1 - 9”
วิธีเลน

สวนที่หนึ่ง

หาตัวเลข 1-9 ที่มีลักษณะ
เรียงติดกัน 3x3 แถวโดยที่
เลขไมซํ้ากันเลย (ดังตัวอยาง)
รวมแลวจะมีคําตอบ 5 ตาราง
รวมที่ทําไวใหแลวดวย

เดือน
ธ
กุมภาพัน

นาย, นาง, นางสาว...............................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.............................................................................
คณะ/สังกัด...........................................................................................
โทร.......................................................................................................

ทําทัง้ สองสวน เสร็จแลวถายเอกสารและสงคําตอบมาทีฝ่ า ยประชาสัมพันธ์

ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ห้ามฉีกออกจากหนังสือข่าวฯ ส่งมาถือว่า
ผิดกติกา กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ส่งค�าตอบ

à©ÅÂ Ë¹ŒÒ¹ÕéÁÕÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á

à©ÅÂ

สวนที่หนึ่ง

2560

คําตอบ

เกม password
ตอบ TRY

ง คําถามประจําเดือน ก.พ. 2560
อ
ส
่
ี
ท
น
สว
การประชุมสมาชิกแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
26 มกราคม 2560 สมาชิกจัดสรรอัตราเงินปนผล
รอยละ........................................................ โดยผลการประชุมดังกลาว
จะนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ในวันพุธที่
15 กุมภาพันธ 2560 ณ อาคารมหิตลาธิเบศรตอไป

à©ÅÂ

สวนที่สอง

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
จัดการประชุมจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
ณ หองประชุม 117 อาคาร 3
คณะวิศวกรรมศาสตร

รายชื่อผูไดรับรางวัลเกมเดือน มกราคม 2560

จับรางวัลโดย นายทวี พูลมี ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ

มีผูสงคําตอบทั้งหมดจํานวน 189 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

เลขประจําตัว
สมาชิก

คณะ / สังกัด

1. นางสาวกาญจนา ตันจอ
2. นางจินตนา หัตถโกศล
3. นางสาววันเพ็ญ อรุณแสงทอง
4. นางสาวจินตนา สุวรรณเทศ
5. นางสาวนันทนา มเหศศิริ

393195
403970
442773
463573
573611

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
ส�านักบริหารยุทธศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
พยาบาลศาสตร์

ตอบถูก 186 คน

รายชื่อผูไดรับรางวัล

ตอบผิด 3 คน

เลขประจําตัว
สมาชิก

6. นางสาวธนพร วุฒิภาพ
7. นางสาวดรุณีพรรณ จันทรศักดิ์
8. นางสาวจิตรานันท์ แสงศรีจันทร์
9. นายตรีวิทย์ ตั้งวงศาเจริญ
10. นายพลวุฒิ เพ็ญธนานันต์

533487
554309
570793
573645
E11132

คณะ / สังกัด
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
สมาชิกสมทบ

ผูไดรับรางวัลโปรดถายสําเนาบัตรประจําตัวมาขอรับรางวัลไดที่

ฝายประชาสัมพันธสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โทร. 0-2218-0555
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ออมสุขภาพ
สุวรรณา แซ่เฮ้ง สมาชิก เลขที่ 341034
“อาโรคฺยปรมา ลาภา” มีความหมายว่าความไม่มีโรคหรือการมีสุขภาพดีนั้นนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้น
การที่สมาชิกมีสุขภาพดีย่อมท�าให้สมาชิกและครอบครัวมีความสุข รวมทั้งท�าให้สมาชิกสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท�าให้ไม่ต้องสูญเสียเงินทองเพื่อการรักษาพยาบาล ข้าพเจ้าคิดว่าแม้วิธีการออมเงินจะมี
หลายวิธีก็ตาม แต่วิธีการออมเงินที่ดีสุดและเป็นประโยชน์มากที่สุดคือ การออมสุขภาพ
การออมสุขภาพ ข้าพเจ้ามิได้หมายความว่าให้หยุดท�ากิจกรรมทั้งปวง แต่หมายถึง การทะนุถนอมร่างกาย ไม่หักโหม
ไม่เคร่งเครียดมากเกินไป จึงอาจกล่าวได้ว่าการพักผ่อนและการออกก�าลังกายที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละบุคคล จะช่วยเพิ่ม
สมรรถนะให้ร่างกาย ท�าให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใส มีชีวิตชีวา และช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น การพักผ่อนและ
การออกก�าลังกายที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพดีนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ “ถ้าอยากได้ต้องท�าเอง”
ข้าพเจ้าคิดว่าปจจัยส�าคัญที่ท�าให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนน้อยเกินไปนั้น อาจเกิดจากความตึงเครียดในการท�างาน
และความเจริญทางด้านวัตถุในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน
ของสมาชิกบางคนรวมทั้งลูกหลานของสมาชิก ท�าให้เสียโอกาสในการออกก�าลังกายและท�ากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพ เช่น การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นต้น
ดังนั้นการออมสุขภาพจึงเป็นวิธีการออมเงินที่ดีที่สุด สมาชิกหลายท่านคงทราบกันดีแล้วว่ามีบัญชียาหลายรายการ
ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ รวมทั้งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลก็มิได้ครอบคลุมถึงการบ�ารุงรักษา
สุขภาพอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย เช่น อาหารเสริม วิตามิน รถเข็น เป็นต้น ผู้ปวยจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง
นอกจากนี้ยาบางชนิดหรือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ บางรายการอาจต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ท�าให้ในแต่ละปีประเทศ
ต้องสูญเสียเงินไปเป็นจ�านวนมาก และถ้าประชาชนของชาติเจ็บปวยและมีสุขภาพอ่อนแอย่อมต้องมีผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมิได้รวมถึงค่าขนส่งหรือค่าเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปพบแพทย์ ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งยา วัสดุหรืออุปกรณ์ในการบ�ารุงรักษาสุขภาพ นอกจากนีโ้ รคภัยไข้เจ็บยังมีผล
กระทบต่อการท�างานประจ�าและงานพิเศษต่างๆ ท�าให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้กลับลดลง ตลอดจน
ผู้ปวยอาจต้องเป็นภาระให้คนในครอบครัวต้องลางานหรือลาออกจากงานเพื่อมาดูแล ท�าให้คนในครอบครัวต้องสูญเสียรายได้
อีกด้วย
“สุขภาพดีไมมีขาย ถาอยากไดตองทําเอง” ข้าพเจ้าเห็นค�าขวัญนี้หลายครั้งหลายหนและนึกชื่นชม
ท่านผู้คิดค�าขวัญนี้ เพราะถึงแม้จะมีเงินทองมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพดีที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่โรคภัย
ไข้เจ็บอาจท�าให้ต้องสูญเสียเงินทองมากมายก็ได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่า การออมเงินด้วยการออมสุขภาพนั้น เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในการออมเงินที่ดีที่สุดทั้งในด้านต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อประเทศชาติ
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