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ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันที่ 5 ธันวาคม นั้นเป็น “วันพ่อ
แห่งชาติ” โดยทางราชการได้ก�าหนดให้วันพ่อแห่งชาติ เป็นวันหยุดราชการ 
แต่รู้กันหรือไม่ว่า “วันพ่อแห่งชาติ” ของแต่ละประเทศตรงกับวันไหน และ 
วันพ่อแห่งชาติ ของประเทศไทยมีที่มาอย่างไร  คนหลังเลนส์จะพาไปรู้จัก
เรื่องราวของ “วันพ่อแห่งชาติ” กันค่ะ

ส�าหรับวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทย ตรงกับวันท่ี 5 ธันวาคมของ
ทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 และยังได้มีการก�าหนดให้ดอกพุทธรักษา 
เป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ

ทั้งนี้ นอกจากวันที่ 5 ธันวาคม จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช และเป็น “วนัพ่อแห่งชาต”ิ  
แล้ว ยังถือว่าวันนี้เป็น “วันชาติของไทย” อีกด้วย 

 ที่มาของ วันพ่อแห่งชาติ ในประเทศไทย
วันพ่อแห่งชาติ จัดข้ึนเป็นครั้งแรกในปี 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา

เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เน่ืองจาก “พ่อ” คือผู้ที่ควรได้รับการเทิดทูน และยกย่อง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา และทรงทะนุบ�ารุงพระราชโอรส และพระราชธิดาด้วยความรัก ทรงอบรม
อนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ และทรงบ�าเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเพื่อให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้พสกนิกรถ้วนหน้า  
จึงถือเป็น “พ่อแห่งชาติ” ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่น
ในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

กิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ได้แก่ การประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน, การจัดพิธีศาสนสงฆ์  

ท�าบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล และที่ขาดไม่ได้ส�าหรับกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คือการมอบรางวัลพ่อตัวอย่างหรือพ่อดีเด่น เพื่อเทิดทูนพระคุณ
ของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม อีกทั้งยังเพื่อให้ผู ้เป็นพ่อได้ส�านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน   
 

          และในวันพ่อแห่งชาติท่ีจะมาถึงน้ี ลูก ๆ ทั้งหลายก็อย่าลืมแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพ่อ จริง ๆ แล้ว 

การแสดงความรักและความกตัญญูต่อพ่อสามารถท�าได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่วันพ่อแห่งชาติ เพียงวันเดียว 

5 ธันวามหาราช 
วันพ่อแห่งชาติ
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ครั้งนี้เป็นอีกปี ท่ีถึงเวลาเกษียณอายุของสมาชิกที่ได้เวลาอ�าลาจากการท�างานหลายท่านทีเดียว ที่ร่วมช่วยกันท�างานเพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ถึงเวลาพักผ่อนกายและใจ วัยสูงอายุมิใช่ช่วงเวลาแห่งการท้อถอย  แต่เป็นช่วงอายุของการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่
ของชีวิต จงใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ 
ประจ�าปี 2557 เพือ่เป็นการสร้างโอกาสให้สมาชกิได้พบปะสร้างสรรค์ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
และทัศนศึกษา รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต และมีการบรรยายถึงสิทธิประโยชน์ให้
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการได้ทราบ ในปีนี้จัดทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

ต่างประเทศ ปักกิ่ง – ก�าแพงเมืองจีน 
วันที่ 10-14 ตุลาคม 2557

พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในสมัย
จักรพรรดิเฉียนหลงให้ท�าการขุดลอกคลองเพื่อขยายเป็นทะเลสาบ และให้น�าดินที่ขุดขึ้นมาจากทะเลสาบมาถม
เป็นภูเขา ในปี 1998 พระราชวังอว้ีเหอหยวนได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพราะมีผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมในการสร้างอุทยานของจีน

  

หอบชูาฟ้าเทยีนถาน สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1420 เพือ่เป็นสถานที่ 
ซึ่งจักรพรรดิราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา 
เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารในราชอาณาจักรมีความอุดมสมบูรณ์

พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1406 เป็นสถานท่ี 
ว่าราชการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 พระองค์ และเป็นสิ่งก่อสร้าง 
ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร มีต�าหนักน้อยใหญ่ถึง 9,999 ห้อง 
เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีความสมบูรณ์แบบที่สุด รวมทั้งมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลกอีกด้วย

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศ
จีน เป็นส่วนหนึ่งของตราแผ่นดินจีน ในโลกมีเนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 275 ไร่  
สามารถบรรจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสถานที่จัดงานฉลองวันชาติของประเทศจีน   
ตรงกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์วีรชน ด้านทิศใต้เป็นหอระลึกถึงประทานเหมาเจ๋อตุง ทางใต้
ถัดลงมาจากหอที่ระลึกคือซุ้มประตู ด้านตะวันตกเป็นอาคารมหาศาลาประชาคม ที่ประชุม
รัฐสภาขนาดมหึมา  ตรงกลางไม่มีเสาค�้า เป็นหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  
ก�าแพงเมืองจีน  เป็นสิ่งมหัศจรรย์

หนึ่งในเจ็ดของโลกยุคกลาง ที่สร ้างด ้วย
แรงงานคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 
กิโลเมตร สร้างขึ้นครั้งแรก ประมาณกว่า 
2,000 ปีก ่อน เพื่อป้องกันการรุกรานจาก 
ชนเผ่าทางตอนเหนือ

เที่ยวไปก�ำไรชีวิตหลังเกษียณ..
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1. นายชนาธิป  กุลดิลก สมาชิกเลขที่ 3336    
 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

“ทราบโครงการจากจดหมายที่สหกรณ์ส่งไป
ที่บ้าน เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีจึงเข้าร่วมและอยากจะ
พักผ่อนในช่วงหลังเกษียณ ประทับใจที่บริษัททัวร์และ
สหกรณ์ให้การดูแลที่ดี อยากให้จัดโครงการดีๆแบบนี้
ต่อไป”

2. นายชาญชัย งามเจริญ สมาชิกเลขที่ 3472
 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

“ทราบข่าวโครงการสายใยไม่เกษียณจาก
ทาง website และทุกๆ สื่อของสหกรณ์ เหตุผลที่ 
เข้าร่วมโครงการคือได้ติดตามโครงการเกษียณรุ่นก่อนๆ  
เลยคิดไว้ว่าจะร่วมโครงการ ประทับใจในทุกๆ ด้าน 
ควรจัดโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป อาจจะมีโครงการ
ส�าหรับเด็กในช่วงปิดเทอมเพื่อให้เรียนรู ้ประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรม สังคม การสื่อสารของประเทศ
เพื่อนบ้านด้วย”

3. นายสว่าง  เฟื่องกระแส  สมาชิกเลขที่ 1954
 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

“ทราบข่าวโครงการจากทางวารสาร และ
จาก website ตั้งใจมาเที่ยวเนื่องจากยังไม่เคยมา การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และบริษัททัวร์ให้
ความใส่ใจดูแลดี การอ�านวยความสะดวกอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี ราคาไม่แพงอยากให้จัดโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป”

4. น.ส.เรณู  สุวรรณรัตน์ สมาชิกเลขที่ 1336
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

“ทราบข่าวโครงการจากวารสารของสหกรณ์
ที่ส ่งไปสอบถามว่าอยากไปที่ไหนซึ่งเคยมาเที่ยว 
ท่ีปักกิง่แล้ว แต่ตัดสนิใจมาอกีครัง้นงึ มคีวามประทบัใจ 
ในสหกรณ์ออมทรัพย ์ เนื่องจากเป ็นสมาชิกมา  
20 กว่าปีแล้วได้เห็นวิวัฒนาการมากขึ้น มีการคืน
ก�าไรให้กับสมาชิก ส่วนการช่วยเหลือสมาชิกอยากมี
มากกว่านี้ และโครงการดีๆควรจัดแบบนี้ต่อไป ค่าใช้จ่ายไม่แพงมากจะได้
ไม่เป็นภาระให้กับทางสหกรณ์”

5. นายภพพล ศิริลักษณะพงศ์ สมาชิกเลขที่ 3807
 ผู ้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จงัหวดัพงังา

“ทราบข่าวจากวารสารของทางสหกรณ์ 
ประทับใจในทุกๆด้าน การบริการที่สหกรณ์จัดขึ้นใน
โครงการนี้ เป็นสมาชิกสหกรณ์มา 20 กว่าปี ให้ความ
สนใจในความเคลื่อนไหวของสหกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
เพราะสหกรณ์ช่วยเหลือให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา สวัสดิการบ�าเหน็จ หรือทุนวันเกิด และ
อยากให้สหกรณ์จัดโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป”

6. นายสุจินต์ โตพังเทียม  สมาชิกเลขที่ 7915
 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 จังหวัดเชียงราย

“ทราบข่าวจากหนังสือที่ส่งมาสอบถาม และ
จากทางวารสารเหตุผลที่เข้าร่วม ยังไม่เคยมาเที่ยว
ที่ปักกิ่ง อีกทั้งอยากพักผ่อนหลังช่วงเกษียณ พอดี 
สหกรณ์มโีครงการดีๆ ในราคาทีไ่ม่แพงมาก จงึตดัสนิใจ 
เข้าร่วมโครงการ”

7.นายสุรินทร์  น�าประเสริฐ สมาชิกเลขที่ 1432
 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

“ทราบข่าวจากเอกสารเผยแพร่ รู ้สึกเป็น
ทริปท่ีน่าสนใจ ประทับใจท่ีสหกรณ์ได้จัดโครงการ
ดีๆนี้ขึ้นมา ดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่
อ�านวยความสะดวกในการจัดทริปได้อย่างดีเยี่ยม 
ควรจัดโปรแกรมดีๆแบบนี้ปีละ 1 ครั้ง”

8. นายไตรรัตน์  หิรัญวัฒน์ศิริ  สมาชิกเลขที่ 16251 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครื่องจักรกลวิศวกรรมป่าไม้ กรมป่าไม้

“เคยมาที่ปักกิ่งแล้ว รู้สึกประทับใจก�าแพง
เมืองจีน เพราะท�าให้ทราบว่าสุขภาพยังดีอยู ่เมื่อ
เทียบกับ 10 ปีที่แล้ว  อยากให้จัดโครงการดีๆแบบนี้
ต่อไป ตามความต้องการของสมาชิก”

ความรู้สึกที่สมาชิกเกษียณมีต่อทริปนี้
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ในประเทศ จังหวัดหนองคาย 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วันที่ 23-26 ตุลาคม 2557

เราออกเดินทางไปจังหวัดหนองคาย ถึงเช้ารุ่งอรุณพอดี แวะนมัสการเพื่อความ
เป็นสิริมงคลท่ีหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย และ ศาลาแก้วกู่ เข้าพักเอนกายท่ีโรงแรมรอยัล
นาคารา จังหวัดหนองคาย วันรุ่งขึ้นนมัสการวัดพระธาตุหลวง ช้อปปิ้งกันท่ีตลาดหนองด้วง  
และร้านค้าปลอดภาษี จากนั้นเก็บเกี่ยวความประทับใจระหว่างทางกันอย่างสนุกสนาน 

มาฟังความประทับใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ กันดีกว่า ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้าง

1. คุณประภาส เพชรย้อย  สมาชิกเลขที่ 10805  
 นักวิชาการป่าไม้ จ.นครศรีธรรมราช

“ทราบข่าวจากวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ ก็เลยรีบสมัครครับ ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วม
ทริปกับสหกรณ์ที่ได้จัดขึ้นมาเพื่อให้สมาชิก ได้เจอ
เพื่อนใหม่ๆ ได้สังสรรค์กัน อยากให้จัดทุกปีครับ”

2. คุณสิริกาญจน์ พันธชาติ สมาชิกเลขที่  13493
 พนักงานธุรการ จ.เชียงใหม่

“ดีใจคะที่ได้มาเจอเพื่อน ๆ และขอบคุณ
สหกรณ์ที่ไม่เคยลืมสมาชิกแม้จะเกษียณไปแล้ว รู้สึก
อบอุ ่นเสมอ สหกรณ์เป็นเหมือนที่พึ่งให้กับสมาชิก 
ทุกเวลา และสิทธิประโยชน์ที่สหกรณ์มีให้ผู ้เกษียณ  
ก็ยังมากมาย ไม่เปลี่ยนแปลง คิดว่าจะเป็นสมาชิก
ตลอดไปคะ”

3. คุณบรรเทิง  ไชยจรัส สมาชิกเลขที่ 16847
 พนักงานพิทักษ์ป่า  จ.ภูเก็ต  

“ทราบข่าวจากวารสารสหกรณ์ ผมเป็นคนชอบ 
ท่องเที่ยว จึงชวนภรรยามาด้วย ซึ่งก็ประทับใจกับ
ทริปที่สหกรณ์จัดให้ และการให้บริการของสหกรณ์ ฯ  
ขอบคุณส�าหรับสิ่งดีๆ ท่ีท�าให้สมาชิก ซึ่งก็เหมือน

เป็นการคืนก�าไรให้สมาชิก ถึงผมจะเกษียณไปแล้ว ก็ยังเป็นสมาชิกอยู่
แน่นอนครับ”

4. คุณพงศ์ อุตราภรณ์ สมาชิกเลขที่ 10012
 หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ จ.สุราษฎร์ธานี

“รู้สึกประทับใจเหมือนได้พบเพื่อนป่าไม้กัน
อีกครั้ง อยากให้สหกรณ์จัดทริปไป 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้บ้าง จริงๆ มันไม่ได้น่ากลัวอย่างท่ีคิดเลย 
ธรรมชาติยังคงมีความสวยงามเสมอ และต้องขอบคุณ
สหกรณ์ฯด้วย ที่จัดทริปดีๆแบบนี้ ผมเคยไปสัมผัสกับ
ที่อื่นๆ ก็ไม่ได้ดีเท่ากับสหกรณ์ฯของเราเลย  ดีใจครับ
ที่ได้อยู่ที่นี่ อบอุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองครับ”

5. คุณวันทา  ศิริโฉม  สมาชิกเลขที่  1282
 ลูกจ้างประจ�า กทม.

“ทราบข่าวจากวารสารค่ะ ดีใจท่ีได้มาพบ
เพื่อนๆ สหกรณ์ดูแลดี  เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับสิทธิ
ประโยชน์มากมาย” 

6. คุณโสภา ปล้องอิศวร สมาชิกเลขที่  1097
 ลูกจ้างประจ�า จ.นนทบุรี

“ได้เที่ยวกับสหกรณ์ รู้สึกสนุกสนาน และได้
พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ  สหกรณ์มีสวัสดิการมากมายให้
สมาชิก ก็รู้สึกดีคะที่เป็นสมาชิก”

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเจริญเติบโตของอายุได้ แต่
เราสามารถรักษาจิตใจอย่างสบายใจ ด้วยการท�าให้ตนเองมีคุณภาพชีวิต 
ทีด่ไีด้ ทีส่�าคญัจติใจต้องเข้มแขง็ ไม่ท้อแท้ตามปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ การ
เดินทางท่องเท่ียว เป็นช่วงเวลาหนึ่งท่ีสร้างความสุขกายสุขใจเวลาที่เรา
เดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  ความสุขใจก็เกิดขึ้นได้
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เก็บตกบรรยากาศเดือนแห่งการออม
ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ผ่านพ้นไปด้วยดี กับเดือนแห่งการออมที่สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริม

และปลูกฝังให้สมาชิกทุกท่าน หันมาใส่ใจในสุขภาพทางการ

เงินของตัวเอง ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกและสมาชิก

สมทบกันอย่างมากมาย บรรยากาศในงานมีการตรวจสุขภาพ

ทางการเงิน ว่าเรามีสถานะทางการเงินอย่างไร ? ค่าใช้จ่ายใน

แต่ละเดือนมากน้อยแค่ไหน มีเงินเก็บหรือไม่ในแต่ละเดือน?  

อีกทั้งยังมีโครงการเตรียมความพร้อมหลังเกษียณอายุ โดยมี

การวางแผนการออมว่า หากเราออมเสียแต่วันนี้ อนาคตอีก

กี่ปีข้างหน้า เราจะมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณ เดือนละเท่าไหร่?  

ที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิต 

ในงานมีการเล่นเกมพร้อมท้ังสอยดาวล่ารางวัล และฟังเพลงเพราะ ๆ  

ท�าให้สมาชิกมีความสุข และได้รับประโยชน์จากการออม กับโครงการที่สหกรณ์ 

ได้จัดท�าขึ้น เก็บมาเล่า เอามาฝากกัน หวังว่ากิจกรรมดีๆ ในช่วงปลายปีแบบน้ี 

คงจะสร้างรอยยิ้มให้ทุกท่าน

ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน 
และวางแผนด้านการออม

 หากคุณเริ่มจัดระเบียบการเงิน วางแผนชีวิต และลงมือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ เชื่อเถอะว่าเส้นทางความมั่นคงในชีวิตของคุณกำาลังรออยู่ข้างหน้า 

ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ชี้ให้คุณเห็นช่องทางความสุขในอนาคตที่น่าจะเป็นเข็มทิศให้คุณได้พิชิตความม่ังคั่งอย่าง 

ไม่ยากนัก อย่าเพียงแต่คิดอย่างเดียว ขอให้ลงมือท�า จะส�าเร็จผล  แม้ว่าเงินจะไม่ใช่พระเจ้า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เงินเป็นปัจจัยส�าคัญที่อ�านวย

ความสะดวกสบายให้เราในหลายๆ ด้าน ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะออมเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณ หรือจะเป็นการเก็บเงินเพื่อวางแผนในอนาคตไว้ ยังไงก็ถือว่าด ี

ต่อชีวิตในอนาคตคุณแน่นอน…

นาย สิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ ประธานสอ.ปม. และ 
นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง และดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้  
และกรรมการ สอ.ปม.ร่วมแสดงความยินดีและ 
ตัดริบบ้ิน เปิดโครงการ

จำ�นวนบัญชีที่สม�ชิกและสม�ชิกสมทบม�เปิด จำ�นวน 711 บัญชี เป็นเงิน 13,673,681.00 บ�ท

จำ�นวนร�ยที่เพิ่มยอดเงินฝ�กร�ยเดือน จำ�นวน 425 ร�ย             เป็นเงิน  667,500.00 บ�ท

สรุป สมาชิกออมเงินภายในเดือนแห่งการออม
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การท่องเที่ยว คือ ส ่วนเติมเต็มสีสันของชีวิตให ้สมบูรณ์ หากคุณรู ้สึก 

เหนด็เหนือ่ยกบัการท�างานหรอือยากให้รางวัลกบัชีวิต ลองหาวันว่างมองหาสถานทีท่่องเทีย่ว 

ที่คุณอยากไปสักแห่ง แล้วคุณจะรู้ว่า การท่องเที่ยว มีความสุขแค่ไหน.. เป็นก�าไรชีวิต 

ที่สร้างความทรงจ�าดี ๆ 

ตามที่สหกรณ์ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว ดอกเบี้ย 4.50%  

ต่อปี นางวารนิทร์ เนือ่งภริมย์ สมาชกิ ได้มากูเ้งนิสามัญเพือ่การท่องเท่ียว เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย 

เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 5 วัน 3 คืน นางวารินทร์  เนื่องภิรมย์ 

ได้ส่งภาพประทับใจมาให้ทีมงานได้ชมกัน 

และ กล่าวด้วยความปลื้มใจให้ทีมงานฟังว่า “ได้ไปท่องเที่ยวในวันหยุดจิตใจ

สดชื่นขึ้นมากค่ะ ต้องขอขอบคุณสหกรณ์มากครับที่เปิดให้บริการกู้เงิน เพราะ

ท�าให้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละประเทศค่ะ”

“ พุทธวจน ”

ในอุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์

ของสหกรณ์นั้น ก�าหนดไว้ว่าอุดมการณ์สหกรณ์  คือ  

แนวความคิดที่เชื่อว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหา

ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกให้มีความอยู่ดี

กินดีและมีสันติสุข  โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอน�าพระสูตรที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ

ต่อทิศเบื้องซ้าย ซึ่งหมายถึงมิตรสหาย ในที่นี้ขอ 

หมายความถึงมวลสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์  

กรมป่าไม้ จ�ากัด ที่ได้รวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการ 

ด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีพวกเราเป็นเจ้าของร่วมกัน  

ว่าเราพึ่งกระท�าต่อมิตรสหายของเราเช่นไรจึงจะตรง 

ดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ ดังนี้

มิตรสหาย เป็นอุตตรทิศ (ทิศเบ้ืองซ้าย) 
คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องซ้าย คือ มิตรสหาย

อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-

ด้วยการให้ปัน ๑

ด้วยการพูดจาไพเราะ ๑

ด้วยการประพฤติประโยชน์ ๑

ด้วยการวางตนเสมอกัน ๑

ด้วยการไม่กล่าวค�าอันเป็นเครื่องให้แตกกัน ๑

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องซ้าย คือ มิตรสหาย

อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ ๕ ประการ เหล่านี้แล้ว

ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ ๕ ประการ คือ :-

รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว ๑

รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว ๑

เป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย ๑

ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตราย ๑

นับถือสมาชิกในวงศ์ของมิตร ๑

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องซ้ายนั้น เป็นอันว่ากุลบุตร

นั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.

ปา. ที. ๑๑/๑๙๕-๒๐๖/๑๗๔–๒๐๕.

ทดลองทำากิมจิด้วยตนเอง

ชุดฮันบก ชุดประจ�าชาติเกาหลี

การท่องเที่ยว คือ ส่วนเติมเต็มสีสันของชีวิตให้สมบูรณ์ หากคุณรู้สึก
เหน็ดเหนื่อยกับการท�างานหรืออยากให้รางวัลกับชีวิต ลองหาวันว่างเล็ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณอยากไป แล้วคุณจะรู้ว่าการท่องไปในโลกกว้างนั้น  
ไม่ไปไม่รู้จริง ๆ….:-)

นานแค่ไหนแล้ว.. ที่คุณไม่ได้พาใจไปเที่ยว
เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจน�้า จ�ากัด 
เยี่ยมชมงาน

 

 พนัต�ารวจโท ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลศิรบ ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจน�้า น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  
จ�านวน 20 ท ่าน ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี  
การจัดสวัสดิการให้สมาชิก การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยมี 
นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ์ ประธานกรรมการสอ.ปม. และกรรมการ
ท่านอืน่ ๆ ให้การต้อนรบั นายวชิติ สนธวิณชิ กรรมการ บรรยาย
สรปุภาพรวมขององค์กร

เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม  2556) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.35

สามัญท่ัวไป 6.35

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.15

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.35

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
รายการ  31  ตุลาคม 2557  30  กันยายน 2557

จ�านวนสมาชิก 13,331 13,332 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 14,803 14,588 

สินทรัพย์รวม 12,740,872,228.04 12,655,177,246.21

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 138,813,095.82 120,059,583.32 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 890,404,976.89 883,760,956.55 

เงินลงทุนระยะส้ัน 590,859,265.00 261,809,340.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 83,314,205.81 81,495,985.26

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 17,738,017.48 16,495,138.98 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,033,929,188.05 6,015,305,218.35 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 142,796,275.70 140,426,379.37 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 912,423,994.95 904,300,542.69 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน 45,833,333.00 50,000,000.00 

เงินลงทุนระยะยาว 3,793,020,050.54 4,088,557,828.76 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,202,672.15 10,188,997.39 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 80,877,311.82 81,317,884.66 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 472,531.75 1,272,081.80 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 7,550,892,757.76 7,574,765,109.67

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,130,000,000.00 1,294,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,488,483,391.88 4,388,248,356.31

เงินรับฝากออมทรัพย์ 438,214,120.57 433,688,913.63 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,116,829,315.33 3,039,308,895.65 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 695,822,233.38 682,892,012.77 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 173,681,192.34 169,067,068.86 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 61,674,139.92 61,029,147.11 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,262,390.34 2,262,318.29 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,860,213,140.62 1,823,815,991.56

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 114,226,347.16 118,326,739.71 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,691,591,705.62 1,661,757,032.05 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 46,152,624.13 35,731,527.51 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 8,242,463.71 8,000,692.29 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 18,108,471.43 18,051,481.27 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 37,176,103.83 33,737,630.53 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00 16,911,650.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,908,957,952.44 4,846,227,174.41

ทุนเรือนหุ้น 4,283,444,805.00 4,250,656,680.00 

ทุนส�ารอง 403,545,505.32 403,545,505.32 

ทุนสะสม 70,130,374.52 73,699,868.27 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 151,837,267.60 118,325,120.82 

รายได้ 525,893,349.68 456,970,692.38

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 368,548,785.58 330,987,799.42 

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 26,795,918.77 23,552,058.43 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 126,505,982.80 98,507,928.00 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 2,439,531.33 2,439,531.33 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 1,603,131.20 1,483,375.20 

ค่าใช้จ่าย 244,881,831.84 222,785,730.25

ดอกเบ้ียจ่าย 195,791,123.69 178,765,024.21 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 49,090,708.15 44,020,706.04 

ก�าไรสุทธิ 281,011,517.84 234,184,962.13
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สมัครดวน!  
รับ Flash Drive (แฟลชไดรฟ) 4GB ทันที 

แบบฟอรมการสมัครเขารวมโครงการ E–Journals   

 การจัดสงวารสารสหกรณเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E–mail)

      ที ่ผานมา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด ไดจัดทำวารสารสหกรณปาไมรายเดือน เพื ่อเผยแพร 

ประชาสัมพันธขาวสารของสหกรณใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางตอเนื่อง โดยมียอดพิมพประมาณเดือนละกวา 

15,000 ฉบับ ในขณะที ่ป จจุบัน สอ.ปม. มีสมาชิกและสมาชิกสมทบมากกวา 27,000 คน เพื ่อใหสมาชิก 

ไดรับวารสารสหกรณ และขาวสารตางๆ จากสหกรณไดอยางรวดเร็วและไม 

พลาดการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ จึงไดจัดทำโครงการ 

E-Journals  เพื่อลดคาใชจายและสามารถเผยแพรขาวสารได 

อยางรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น โดยการจัดสงวารสารสหกรณเปนจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) แทนการสงไปรษณีย  โดยสมาชิกผูสมัครเขารวม 

โครงการ   E-journals   จำนวน 6,000 ทานแรก จะไดร ับของที ่ระลึกเปน         

Flash Drive (แฟลชไดรฟ) 4 GB ดีไซนเก ๆ ทันที เมื่อสมาชิกไดมีการเปดอาน 

E-Journals ตั้งแตฉบับเดือนธันวาคมเปนตนไปจนครบ 3 ฉบับ 

ชื่อ –  สกุล  ................................................................  สมาชิกเลขที่....................... สังกัด........................................................

ตำแหนง ...........................................................................  วัน – เดือน – ปเกิด..............................................อายุ.................ป

ที่อยู.............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

อีเมล ที่ใหจัดสงวารสารสหกรณ  …………………………………………………………………………………….....................…………………….…

เบอรโทรศัพท (มือถือ) ................................................................................................................................................................

 

 ขาพเจา ยินยอมใหสหกรณจัดสงวารสารสหกรณปาไมรายเดือน และขาวสาร ประชาสัมพันธตาง ๆ ของ 
สหกรณในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) และขอยกเลิกการรับวารสารสหกรณปาไมรายเดือนทางไปรษณีย

ลงชื่อ.....................................................................ผูสมัคร

(.......................................................................................)

วันที่..................................................................

E
������������ ����������������������

JournalsE
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ในที่ สุ ด เราก็ เดินทางใกล ้ จะถึ ง เดื อนสุดท ้ ายของป ีกันอีกครั้ ง  

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป ่าไม ้  จ� ากัด  ขอมอบของขวัญเพื่อตอบแทน 

มวลสมาชิกที่อยู ่คู ่กับสหกรณ์ออมทรัพย ์มาโดยตลอด ส�าหรับสมาชิก 

และสมาชิกสมทบ (ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ ก่อนวันที่ 28  

กันยายน 2557) เป็นผ้าเช็ดตัว “ด้วยใจรัก” เนื้อดี ผืนใหญ่ และสามารถรับ

ผ้าเช็ดตัว “ด้วยใจรัก” ได้ 2 วิธี ดังนี้

1. รับด้วยตัวเองที่สหกรณ์ฯ ไม่ต้องกรอกเอกสารการจอง สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.57 – 20 ม.ค.58

2. รับเป็นกลุ่มผ่านตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบสั่งจองผ้าเช็ดตัว “ด้วยใจรัก” และสามารถ

ขอรับผ้าเช็ดตัว “ด้วยใจรัก” ได้ 2 วิธีดังนี้

 ➤ รับที่สหกรณ์ โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ลงลายมือช่ือในใบจอง ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (รวมรายช่ือตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิก

ด้วย) พร้อมทั้งก�าหนด วัน – เวลา ที่จะมารับด้วยตนเอง

 ➤ ให้สหกรณ์จัดส่งไปยังสถานีขนส่งของจังหวัด ให้แก่ตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อ 

ในใบจอง ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป (รวมรายชื่อตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิกด้วย) ซึ่งจะต้องก�าหนดสถานีขนส่งที่จะรับของ พร้อมทั้งแจ้งเบอร์โทรศัพท์

มือถือ และโทรส�านักงานให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงานต่อไป

กรุณาย่ืนใบจองผ้าเช็ดตัว 
“ด้วยใจรัก” ภายในวันที่ 21 พ.ย.57 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ส�าหรับวิธีการรับผ้าเช็ดตัว “ด้วยใจรัก” 

และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.025798899.com

ของขวัญปีใหม่ 2558 
ผ้าเชด็ตวั “ด้วยใจรกั” ของขวญัจากใจ

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั



ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

ทีป่รกึษา นายสิทธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นายสุภาพ ค�าแฝง, นางวรย์ีพรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หนิอ่อน, นางณภทัร อนิสกลุ, นางสาวขนษิฐา จติต์ประเสรฐิศร,ี  
 นางสาวรตันพร   สิทธิกลุนนัท์, นางสาวกลุพรภสัร์ พรหมจริะประวตัิ

เมื่อวันพุธที่  26 พฤศจิกายน 2557 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก 
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้ท�าพิธีเปิดการประชุม และการมอบ
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระดับจังหวัด พร้อมกันนี้ ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน 
ตามนโยบาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

การใช้ประโยชน์จากอาคาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มอบนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด


