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สวัสดีครับ ท่านสมาชิก สอ.ครูจันท์ทุกท่าน 

นายวิสิฏฐ์  กิจปรีชา : รองประธานฯ ฝ่ายการเงนิ 
 

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960
แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่
สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสาย
พันธ์ุน้ีแล้วทั้งหมด 6 สายพันธ์ุ ส่วนสายพันธ์ุที่ก าลังแพร่ระบาดหนัก 
ทั่วโลกตอนน้ีเป็นสายพันธ์ุทียั่งไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธ์ุที่ 7 จึงถูก
เรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกต้ังชื่อ
อย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) น่ันเอง ดังน้ัน ไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม่และไวรัสโควิด-19 จึงหมายถึงไวรัสชนิดเดียวกัน 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 มาจากไหน? 

แรกเริ่มเดิมทีถูกค้นพบจากสัตว์ก่อน โดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติด
เชื้อไวรัสน้ีแล้วคนที่อยู่ใกล้ คลุกคลีกับสัตว์เหล่าน้ีก็ติดเชื้อไวรัสมาอีกที 
โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยมี ข้อสงสัยว่ามาจากตลาด 
ที่ค้าขายสัตว์ทะเล และสัตว์หายากเหล่าน้ี 
อาการเมือ่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19  
 1. มีไข้ 2. เจ็บคอ 3. ไอแห้งๆ 
 4. น้ ามูกไหล 5. หายใจเหน่ือยหอบ 

ทางด้านแพทย์อาจจะตรวจสอบเพ่ิมเติมด้วยการเอกซ์เรย์ปอด แล้ว
พบว่าปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากมีอาการหนักมากๆ (พบว่าติดเชื้อ 
ในระยะหลังๆ แล้ว) อาจอันตรายถึงอวัยวะภายในต่างๆ ล้มเหลว 
อันตรายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสโควิด-19 

แม้ว่าอาการโดยทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา แต่ที่กลัว
กันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสน้ีเป็นสายพันธ์ุใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะ 
ตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรง การรักษาเป็นไปแบบ
ประคับประคองตามอาการเท่าน้ัน 
 

นอกจากน้ี อันตรายที่ท าให้ เสี่ยงถึงชี วิต จะเกิดข้ึนเมื่อระบบ 
ภูมิต้านทานโรคของเราไม่แข็งแรง หรือเชื้อไวรัสเข้าไปท าลายการท างาน
ของปอดได้ จนท าให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายลุกลามมากข้ึน รวดเร็วข้ึน 
วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสโควิด-19 

1. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ ามูกไหล 
เหน่ือยหอบ เจ็บคอ 

2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง 
3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 
4. ระมัดระวังการสัมผัสพ้ืนผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะ

อยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง เช่น ที่จับบน BTS, MRT, Airport Link 
ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่างๆ ก๊อกน้ า ราวบันได ฯลฯ เมื่อจับ
แล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ 

5. ล้างมือให้สม่ าเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 
วินาที ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ ากว่า 70% (ไม่ผสมน้ า) 

6. งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ 
7. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่างๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน 
8. รับประทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ท า

จากสัตว์หายาก 
9. ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากาก
อนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพ่ือป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะ
หรือสารคัดหลั่งเข้าตา 

 
ขณะน้ีไม่มีอะไรจะโด่งดังไปท่ัวโลกมากกว่าข่าวการระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด-19 ซึ่งเช่ือว่ามีต้นก าเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตามข่าวว่าเมืองน้ีเป็นแหล่งค้า
สัตว์ป่าต่างๆ ที่หลากหลาย หลังจากเริ่มมีการระบาดของเช้ือไวรัส
ตัวน้ีก็มีการน าเสนอคลิปการรับประทานอาหารเมนูที่ปรุงมาจาก
สัตว์ จนเช่ือกันว่าเช้ือไวรัสตัวน้ีมาจากค้างคาวบ้าง จากงูที่ไปกิน
ค้างคาวมาบ้าง ถ้าเป็นจริงตามน้ีก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามนุษย์เราทาน
อะไรไม่เลือกก็มสีิทธิ์จะเป็นภัยกับตนเองได้ ท าให้เช้ือไวรัสจากสัตว์
มาสู่มนุษย์ ที่ร้ายไปกว่าน้ันคือสามารถติดต่อกันได้ระหว่างมนุษย์
ด้วยกันเองอย่างรวดเร็ว จนเป็นเหตุให้รัฐต้องประกาศปิดเมือง ซึ่ง
ท าให้คิดไปว่าในสมัยโบราณมีผู้เล่าให้ฟังว่าเมืองใหญ่บางเมืองต้อง
ร้างเพราะโรคระบาด ซึ่ ง ไม่ น่า เ ช่ือแต่ก็ปรากฏให้ เห็นแล้ว 
ในปัจจุบัน แต่โชคดีที่มนุษย์เราฉลาดข้ึนมีความพยายามสามารถ
แก้ปัญหาน้ีได้ แต่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ท าให้
คิดถึงหลักสัจธรรม "อนิจจัง" ท่ีทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับ 

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งน้ีนอกจากจะท าลายชีวิต
มนุษย์เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแล้ว ยัง 

ท าลายระบบเศรษฐกิจอย่างหนักไปท่ัวโลก ตลอดจนมีผลถึง 
วิถีวัฒนธรรมของประเทศ ความเป็นอยู่ของครอบครัวและวิถีชีวิต 
ส่วนบุคคล ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสมาชิกไม่ทางตรงก็ทางอ้อมท้ัง
ทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้
เรียนรู้วิธีการป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยผ่านพ้นไปได้ การ
ระบาดของไวรัสท่ีร้ายแรงท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา 
ครั้งน้ีสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีเงิน 
ก็ต้องออมไว้เยอะๆ อย่าสร้างหน้ีจนเกินตัว 
อย่าคิดเอาเงินในอนาคตมาใช้ให้มาก 
การลงทุนซึ่งมีผลต่อการประกอบการ 
หรือการเสริมสร้างความมั่นคงให้ 
กับชีวิตและครอบครัว ท่านคงต้อง 
ปรับระบบการวางแผนการใช้เงิน 
ให้เหมาะสม เพราะถ้าเกิดความ 
ผิดพลาด เพื่อนสมาชิกที่ช่วย 
ค้ าประกันท่านจะได้รับความ 
เดือดร้อนนะครับ 

ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 

บทเรียนจากไวรัสโควดิ-19 
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ครั้งที ่

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 
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  สหกรณ์ก าหนดเปิดให้บริการสมาชิกในวันหยุด ประจ าปี 2563 โดยสมาชิกสามารถติดต่อ 
ท าธุรกรรมต่างๆ ได้ทุกประเภท ตามวันที่ ดังนี ้

ครั้งที ่ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 2 

ครั้งที ่ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 3 
ครั้งที ่

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 4 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยรายงานทิศทางเศรษฐกิจไทย 
ปี 2563 ชะลอต่ ากว่าที่คาดและต่ ากว่าศักยภาพเศรษฐกิจคาดว่า
จะขยายตัวกลับมาดีกว่าปีกุน แต่ภาวะ VUCA  World  ท าให้
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะชะลอตัวและต่ ากว่าศักยภาพต่ออีกปี 

แบงก์ชาติเปรียบเทียบเห็นภาพว่า จากเดิมท่ีคาดว่าจะเป็นการ
ออกวิ่งเหยาะๆ กลับเป็นแค่เดินประคองตัว เน่ืองจากผลกระทบ
จากโรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 (Covid-19) และปัญหาภัย
แล้งท่ีรุนแรงกว่าท่ีคาดและพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีล่าช้า 

ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2563 ชะลอตัวต่ ากว่าท่ีคาดและ 
ต่ ากว่าศักยภาพ ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2563 นักวิเคราะห์หลาย
ส านักคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตท่ี 4% อยู่ในช่วง
ศักยภาพแต่ผลกระทบภาวะกีดกันทางการค้าสหรัฐ -จีน ท าให้
ส่งออกหดตัวขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพ 

เศรษฐกิจปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวดีข้ึนแต่ไม่ทันข้ามเดือน
แรกก็เกิดการระบาดของไวรัสโควิด–19 ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การจ้างานของภาคเอกชนและภาคการท่องเท่ียว 

การส่งออกสินค้าของไทยคาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย 
เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้านคือ 

1. ความขัดแย้งการค้าสหรัฐ – จีน มีทิศทางดีข้ึน หลังบรรลุ
ข้อตกลงทางการค้าเฟสแรก 

2. วัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ทยอยฟื้นตัว ส่วนหน่ึงมาจากการ
เริ่มใช้งานระบบ 5G  แต่การระบาดของไวรัสโควิด -19 อาจ
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและความเร็วในการฟื้นตัวได้  

 

 การท่องเที่ยว ตัวช่วยส าคัญประคับประคองเศรษฐกิจไทย
เริ่มเจอปัญหาใหม่  

การส่งออกการบริการโดยเฉพาะการท่องเท่ียวแม้จะมีขนาด
เล็กในระบบเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับภาคส่งออก แต่หลายปีท่ีผ่าน
มา การท่องเท่ียวมีส่วนส าคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจ 
หลังการระบาดของไวรัสโควิด–19 ท่ีเหนือความคาดหมายท าให้
จ านวนนักท่องเท่ียวลดลงมาก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับการท่องเท่ียวซึ่งมีสัดส่วนการจ้างงานอยู่ท่ี 23.5% 

การบริโภคภาคเอกชนมีความเปราะบาง  
แม้การจ้างงานและรายได้ครัวเรือนจะได้รับผลกระทบจาก

การส่งออกท่ีลดลง แต่การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัว
ลงตามปัจจัยพื้นฐานด้านรายได้ รายได้ของเกษตรกรคาดว่าจะ
ลดลงการปีก่อน ปัญหาภัยแล้งท าให้ผลผลิตหดตัว รายได้นอก
ภาคเกษตรคาดว่าจะชะลอตัว โดยเฉพาะรายได้ภาคบริการ 
ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงจาก โควิด -19 

“VUCA World” เป็นค าย่อของ ความผันผวน 
(Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ 
(Ambiguity) “VUCA World” เป็นค าที่ทาง
กองทัพสหรัฐอเมริกาใช้เรียกสถานการณ์ในสงคราม
ที่อัฟริกาและอิรัก ต่อมาน ามาใช้ในธุรกิจ 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

พิษ COVID-19 ท าเศรษฐกิจพัง 
แบงก์ชาติรายงานทศิทางเศรษฐกิจไทยปี 63 ชะลอตัวต่ ากว่าคาด ต่ ากว่าศกัยภาพ 



 

  

 

 

เลขบัญชีธนาคาร 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบญัชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250 
ธนชาต/จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ที่ รายการ กุมภาพนัธ์ 2563 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว (บาท) 
เงินทุนส ารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 
ดอกเบ้ียและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนด าเนินการ (บาท) 
ก าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,144 
3,059,624,180.00 

425,704,892.52 
10,543,947,229.90 

91,460,839.33 
1,010,988,500.00 
3,686,873,030.47 
4,292,426,400.00 

11,837,479,110.57 
33,308,548.16 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

4 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 250 250,000 

ฌสค. 250 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 450 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

 นางเสาวนีย์  แสงพลอย  หน่วย บ านาญมะขาม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  3 ก.พ. 63 
 นางสุรีย์  ชวาลารัตน ์  หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  4 ก.พ. 63 
 นางปราณี  จงอนุรกัษ ์  หน่วย ว.นาฏศิลปจันทบุรี 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  12 ก.พ. 63 
 นายประสงค์  แสงประทุม  หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  17 ก.พ. 63 
 นางอนนัต์  ศริิโภค  หน่วย สมาชิกสมทบ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  17 ก.พ. 63 
 นายวิชิต  เชียงใหม่  หน่วย บ านาญสามัญ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  22 ก.พ. 63 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน ก.พ. 63 
 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
เรียกเก็บเดือนมีนาคม 2563 699 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 906,548 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1.  นายบุญสม  พักตร์ฉวี 2.  น.ส.พวงแก้ว  นิยมสิทธิ ์
3. นางสมพร  มั่นภักดี 4. นางจุรนิทร์  มงคลการ 
5. นายพนิัย  เอี่ยมสกุล 6. นางเสาวนีย์  แสงพลอย 
7. นายจ ารสั  สิงห์อุปถัมภ์ 8. นางสุรีย์  ชวาลารัตน ์
9. น.ส.พาพร  จิตต์ธรรม 10. นายวรวุฒิ  โสมะภีร ์
11.นางปราณี  จงอนุรักษ ์

เรียกเก็บเดือนมีนาคม 2563 340 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 373,584 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นางเสาวนีย์  แสงพลอย 2.  นางสุรีย์  ชวาลารัตน ์
3.  นางส าอาง  พูลสวัสด์ิ 4.  นางอนนัต์  ศิริโภค 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

ขา่ว สกสค.จนัท ์

คนลดความอ้วนใหม่ๆ มักเลือกทานสลัด แต่เครื่องสลัด
กลับอุดมไปด้วยของเพิ่มพุง เช่น ไข่นกกระทา , ของแปรรูป 
อย่างไส้กรอก และน้ าสลัดครีมจ านวนมาก คุณรู้หรือไม่ว่า 
สลัดจานนั้นอาจมีพลังงานรวมไม่ต่างกับการกินข้าว 1 มื้อเลย
ทีเดียว ในขณะท่ีกินข้าวกับ 
กับข้าวดีๆ อยู่ท้องกว่า  
และได้สารอาหาร 
ครบกว่า 

ที่มา : www.lovefitt.com 

Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด             ID Line :  @lgo9715v 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยน ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

http://www.chancoop.com/
mailto:chancoop@hotmail.co.th

