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นายสมัคร ดอนนาปี เลขสมาชิก 16929
ผู้อ�านวยการส�านัก  ส�านักอุทยานแห่งชาติ

“ผมตัดสินใจมาทริปนี้ คิดไม่นานครับ  ตอน
ที่ยังไม่เกษียณผมท�างานเยอะ  พอเกษียณแล้วก็อยาก
มีเวลาให้ลูกมากๆ  และทริปนี้สนุกมากครับ ถือได้ว่า
สหกรณ์ไม่ลืมคนเกษียณจริงๆ รู้สึกประทับใจนะ ได้
มาเจอเพื่อนๆ และถึงผมเกษียณไปแล้วจะยังคงเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ครับ  รู ้สึกว่าสหกรณ์เรา เป็น
สหกรณ์ที่มั่นคง แข็งแกร่ง และท�าเพื่อส่วนรวมครับ”

นายยงยุทธ บุญวัชรพันธ์ เลขสมาชิก 17729
นักวิชาการป่าไม้ช�านาญการพิเศษ สบอ.9 (อุบลราชธานี)

“ผมทราบโครงการนี้ จากเว็บไซต์สหกรณ์  
รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนๆ พบปะสังสรรค์เพื่อนที่เคยพบ
กัน  และท�างานกันมา  บางคนไม่ได้เจอกันมานานมาก 
อยากให้สหกรณ์จัดทุกๆปีครับ  สถานท่ีท่องเท่ียว
สวย ได้ไปกับเพื่อน ๆ มีความสุขครับ  ขอบคุณที่ไม่
ลืมผู้เกษียณ  และยังคงให้สวัสดิการ  คิดว่าเกษียณ
ไปแล้ว จะคงเป็นสมาชิกเหมือนเดิมครับ ”    

นางอ�าพัน แสงพงศานนท์ เลขสมาชิก 3844
นักจัดการทั่วไปช�านาญการ ทสจ.
จังหวัดขอนแก่น

“พี่เคยพาครอบครัวไปเข้าค่าย รู้สึกผูกพันกับ
สหกรณ์ ครั้งน้ีก็เลยมาอีกคะ มาเจอเพื่อน ๆ ได้รับการ
บริการที่ประทับใจ มีความสุข อยากให้สหกรณ์จัดแบบนี้
ไปทุกๆ ปีคะ”

นางสีฟ้า ละออง เลขสมาชิก 4502
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ

“พี่เคยมาทริปหลวงพระบางตอนที่ยังไม่เกษียณ  
ที่สหกรณ์เคยจัด รู้สึกว่าสหกรณ์จัดได้ดี ครั้งนี้เกษียณแล้ว  
ก็เลยชวนสามีมาด้วยกัน ก็ไม ่ผิดหวังคะ ยังคงจัดได  ้
สนุกสนานเหมือนเดิม และถึงแม้พี่จะเกษียณไปแล้ว  
กย็งัคงเป็นสมาชกิต่อค่ะ  สอ.ปม. ถอืได้ว่าเป็นสหกรณ์ 
ที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการดี  รู้สึกอุ่นใจที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
ออมทรพัย์กรมป่าไม้  และทีส่�าคญัให้ผลตอบแทนสงูกว่าธนาคารคะ”

นางรชัน ีจนัทรพาหา เลขสมาชกิ 6518 
พนักงานธุรการ จังหวัดสงขลา 
กรมอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ

“ดีใจที่ได้มาทริปนี้คะ รู ้สึกได้อยู่กับธรรมชาติ 
และขอบคุณที่สหกรณ์ได้จัดโครงการดีๆ แบบนี้ และ
สวัสดิการของสหกรณ์ก็มีให้สมาชิกมากมาย ขอบคุณที่
สหกรณ์ท�าเพื่อสมาชิกคะ”

นายชัยวุฒิ โสแสนน้อย เลขสมาชิก 13152         
พนักงานพทัิกษ์ป่า ส 2. ส�านักจดัการทรพัยากรป่าไม้ 
6 จงัหวดันครพนม 

“ก่อนอ่ืนต้องขอบคุณสหกรณ์ที่ให้โอกาสผมได้
มาทริปสายใยไม่เกษียณในครั้งนี้ รู้สึกดีใจครับ ที่สหกรณ์
ไม่เคยทอดทิ้ง ผมใช้บริการสหกรณ์มาตลอด ดีใจที่มี 
สหกรณ์เคียงข้างทุกเวลา ส�าหรับทริปเวียดนาม เป็น
ทริปที่ดีมาก ได้มาพบปะเพื่อนๆ พี่ๆ  ได้มาเห็นวัฒนธรรม
ของเขาครับ”

เวลาที่เรามีความสุขนั้น  มักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอ หลังจากตรากตร�าท�างานกัน
มาทั้งปี หลายคนวัยเกษียณพร้อมให้รางวัลชีวิตตัวเอง เมื่อวันที่ 10-13 ตุลาคม 2558  สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้  พาผู้เกษียณปี 2558 บินลัดฟ้าไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนามเหนือ 
4 วัน 3 คืน  สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองเบย์  ฮานอย นิงห์บิงค์  แม้จะเพียง
เวลาสั้น ๆ ที่ได้มาเสพความสุขและธรรมชาติ พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันมานาน  
ผูเ้กษยีณหลายท่าน ต่างเกบ็เกีย่วความประทบัใจกลบัมาเมอืงไทย พร้อมพดูเป็นเสยีงเดยีวกันว่า  
อยากให้สหกรณ์จัดโครงการดีๆ แบบนี้อีก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด ไม่เคยลืมผู้เกษียณ เกษียณเพียงตัว แต่สายใยยังคงอยู่
นิจนิรันดร์ ถึงเกษียณไปแล้ว สิทธิประโยชน์ยังคงมากมาย ถึงเวลาเกษียณอายุของสมาชิกที่ร่วมช่วยกัน
ท�างานเพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ได้เวลาพักผ่อน ท�างานกันมาก็นาน
แสนนาน ถึงเวลาพักผ่อนกายา ให้รางวัลกับชีวิต  จะมัวรีรออะไร ในเมื่อความสุขทั้งหลายล้วนออกแบบ
ได้ตามใจเรา  การเกษียณอายุราชการ เป็นการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ของชีวิต ขอให้ท่านจงใช้ช่วงเวลา
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด  มาฟังกันว่า แต่ละท่านรู้สึกอย่างไรกันบ้าง จากทริปครั้งนี้

เก็บตกความประทับใจ สายใยไม่เกษียณ2558

ทัศนศึกษา ณ เวียดนามเหนือ 
ฮาลองเบย์ ฮานอย นิงห์บิงค์

10 – 13 ตุลาคม 2558
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ทีมงานสหกรณ์อยากรู้ว่า ท่านรู้สึกอย่างไรที่ได้มาโครงการสายใยไม่
เกษยีณในทรปิน้ี ว่าแล้ว เรากไ็ม่รอช้า  รบีคว้าไมค์สมัภาษณ์สมาชกิทนัที

นายสนั่น พันธุ์งาม เลขสมาชิก 2650 
พนักงานธรุการ  กรงุเทพมหานคร

“ทราบข่าวสารโครงการน้ี จากเว็บไซต์สหกรณ์  
จงึตดัสนิใจมา ได้เจอเพือ่นเก่า ได้รูจ้กัรุน่พี ่  ดใีจครบัทีม่าใน
ครัง้นี ้ชอบตอนทีฟั่งวทิยากรบรรยาย ท�าให้ได้รบัความรูแ้ละ
ปรบัทศันคต ิและได้รูจ้กัสทิธิประโยชน์ของสหกรณ์  ว่าถงึแม้
จะเกษยีณไปแล้ว กยั็งคงเป็นสมาชกิสหกรณ์ได้ครบั”

นางพรพรรณ วงศ์วิวัฒน์ เลขสมาชิก 16677
พนักงานธรุการ ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ท่ี 12 จังหวดั
นครศรธีรรมราช

“ได้รับประสบการณ์มากมาย จากทริปนี้คะ ดีใจ
ทีไ่ด้มา เพือ่นๆ พี่ๆ น่ารกักนัทกุคน ให้ความเป็นกนัเอง แม้
กระทั่งกรรมการสหกรณ์ ถึงแม้ว่าตัวเองจะเดินทางมาไกล  
แต่คิดแล้วก็คุ้มค่าที่ได้มา  ถือเป็นก�าไรชีวิต มีความ
รูส้กึภาคภมูใิจในสหกรณ์ การให้บรกิารกร็วดเรว็ อยาก
ให้สหกรณ์เจริญรุ่งเรืองตลอดไป ขอให้พนักงานและ 
ผูบ้รหิารมคีวามสุขกันทกุคนคะ”

นายดิลก เพชร์ล้อมทอง เลขสมาชิก 1140
ผู้อ�านวยการส่วนทรัพยากรน�้า ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม จงัหวดัพจิติร

“ผมได้รบัเอกสารโครงการนีส่้งไปทีบ้่าน ตดัสนิใจ 
มาโดยไม่คิดมากเลยครับ เรามีสิทธิ์ในการเกษียณปีนี้  
กไ็ม่ควรทิง้โอกาส ประทบัใจมากกบัทมีงานของสหกรณ์ 
และทีมงานของบ.หนุ่มสาวทัวร์ มีความสุขครับที่ได้มา
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต สหกรณ์ถือเป็นสื่อในการ
เป็นตัวเชื่อมให้สมาชิกแต่ละท่าน มาเจอกัน  ขอบคุณ
สหกรณ์แทนเพือ่น ๆ ทกุคนครบั”

นางฑิมาพร วงษ์ค�า เลขสมาชิก 5647
พนกังานธรุการ ระดบัส.2  จงัหวดัล�าปาง

“อ่านใบสมัครโครงการแล้ว เห็นว่าเป็นโครงการ 
ทีด่ ีกเ็ลยมาคะ ได้ฟังบรรยายสทิธปิระโยชน์ สวัสดิการของ 
สหกรณ์ และการดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุราชการ  
ถือว่าเป็นสิง่ท่ีมปีระโยชน์มากคะ ถ้าไม่ได้มาคงเสยีดาย
แย่เลย  ปกติไม่ค่อยได้เข้ามาในสหกรณ์  รู้สึกสหกรณ์
เติบโตและเจริญขึ้นมาก ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านท่ีดูแลสหกรณ์และ
สมาชิกอย่างดีคะ หลังเกษียณ ก็ว่าจะท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ  ดูแลสุขภาพ 
ให้ดี มีความสขุกบัชวิีตคะ”

เมือ่ก้าวสูว่ยัเกษยีณ จงอย่าปล่อยให้ตนเองรูส้กึว่า เป็นคนวยัเกษยีณ
ทีห่มดคณุค่า แต่ควรเตรยีมชวีติให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านสขุภาพ
กายและใจ ไม่ปล่อยให้ชวิีตเงยีบเหงา เพือ่ให้สามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างมคีวาม
สขุในบัน้ปลายชวีติ 

สายใยไม่เกษียณปี 2558 (ในประเทศ) 
ปากช่อง มนต์เสน่ห์เมืองคาวบอย  

18-20 ตุลาคม 2558   

มาต่อกันที่ทริปในประเทศ  วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2558 สอ.ปม. ได้จัดสัมมนาบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุราชการ และบรรยายสิทธิ
ประโยชน์สมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ โดยเข้าพักที่บลูสกายรีสอร์ท เขาใหญ่  3 วัน 2 คืน อิ่มเอมไปกับความรู้ที่ได้รับจาก วิทยากรที่มากไปด้วยความสามารถ 
คุณนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อ�านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  ดูแลสุขภาพกายและใจอย่างไร ให้มีความสุขอายุยืนนาน เป็นค�าถามที่มักถามกันบ่อย 
“แก่นแท้ของชีวิตที่มีความสุข จริงๆ แล้ว คือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล และพอประมาณ เป็นความสุขขั้นพื้นฐาน ผู้คนเดินขวักไขว่สวนกันไปมาอย่าง
รีบเร่งจนลืมมองท้องฟ้า บางคราวัตถุท่ีเป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความสุขที่มนุษย์อุปโลกน์ขึ้นมา เป็นเพียงแค่ความฉาบฉวยครั้งคราว ลมพัดก็ปลิวไป
ตามลม ทุกอย่างอยู่ที่ใจ เพียงแค่เก็บเกี่ยวและเดินช้า ๆ  ลองฟังเสียงหัวใจเต้นดูบ้าง สุขแบบตูมตามครั้งเดียว แล้วหาไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิต หรือจะสู้สุขทีละนิด 
แต่สุขนาน ๆ ได้  อย่างยั่งยืนดีกว่า....”  

ท่านวิทยากรให้แง่คิดที่ดีมาก ท�าให้เราได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง  จากนั้นมีการบรรยายสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ โดยนายโชคชัย 
เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ 

เช้าวันรุ่งขึ้น ทีมงานอารมณ์ดีจากหนุ่มสาวทัวร์ น�าสมาชิกทุกท่านเดินทางสู่วัดโนนกุ่ม และชมศิลปะ ณ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม ฟาร์มโชคชัย และปาลิโอ 
ช่วงเย็น เข้าสู่งานเลี้ยงสังสรรค์ สนุกกับดนตรีคาราโอเกะ เล่นเกมลุ้นรับรางวัลมากมาย   

แดนเซอร์จาก บ.หนุม่สาวทวัร์ 
งานเลีย้งยามค�า่คนื สนกุสนานเรยีกรอยยิม้จากผู้ชม
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ผ่านพ้นไปด้วยดี กับนิทรรศการ “เดือนแห่งการออม”  

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้น 

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและ 

สมาชิกสมทบ เห็นคุณค่าของการออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ก็ได้การตอบรับอย่างดียิ่ งจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ฟังเพลงแบบชิวล์ ๆ และวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 ร่วมเล่น

เกมและชิงรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะสมัครสมาชิกใหม่ หรือ 

เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 

5,000 บาทขึ้นไป หรือเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง หรือ

หักเงินฝากรายเดือนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับของรางวัล

มากมายจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด การจัดนิทรรศการนี้ขึ้นมา ไม่ใช่แค่เพียงความสนุกสนานที่สมาชิกได้รับ แต่สิ่งส�าคัญที่สุดที่

สหกรณ์ได้ตระหนัก และรณรงค์ มาโดยตลอด คือเรื่องการออมเงิน

ภาพบรรยากาศเดือนแห่งการออม 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  

 1-31 ตุลาคม 2558
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 ทุกวันนี้ “เงิน”เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ทุกอย่างราบร่ืน แต่จะมีสักกี่คนที่มีหลักในการใช้เงิน เพื่อความสบายในวันข้างหน้า  

“ลาก่อนความจน วางแผนการออม”เพ่ือจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามยาก เริ่มได้ด้วยการเก็บออมทีละน้อยเพื่อเป็นการฝึกนิสัยตัวเอง 

ไปในตัว ไม่ต้องก้อนใหญ่ก้อนโต ออมไว้ทีละนิด พิชิตความท้อ



6

เคยน�าเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยนโยบายให้กับ
สมาชิกได้รับทราบมาอย่างน้อยสองครั้งแล้ว ในครั้งนี้จะมาเล่าถึงความส�าคัญ
ของอตัราดอกเบีย้นโยบาย กลไกทีอ่ตัราดอกเบีย้นโยบายส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ และการชี้ให้เห็นความแตกต่างของ “ธนาคารพาณิชย์” ในฐานะที่
เป็นผู้เล่นหลักในฝั่งเอกชนซ่ึงรับไม้ต่อมาจากภาครัฐที่เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย
และ“สหกรณ์ออมทรัพย์”ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินของมวลสมาชิกในกลุ่ม
ที่จ�ากัดโดยผมขออนุญาตน�าบทความจาก thailandinvestmentforum.com  
ซ่ึงเขียนให้อ่านเข้าใจได้ง่ายมาน�าเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจน
มากขึน้

อตัราดอกเบีย้นโยบายนี ้จะว่าไปกเ็ปรยีบเหมอืนคนัเร่งและแป้นเบรค
ของรถยนต์ ซ่ึงเจ้ารถยนต์น้ีกคื็อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ

เมือ่เศรษฐกิจชกัจะเหงาหงอย เตบิโตต�า่ ซึง่เปรียบเหมือนรถยนต์
ที่วิ่งช้าลงจนแทบหยุด โดยหลัก ๆ ก็จะดูจากการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Production หรอื GDP) ทีช่ะลอตวั ยอดการ 
ส่งออกสทุธทิีล่ดลง และอตัราเงินเฟ้อทีต่�า่ลง คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.)  
ก็จะเหยียบคันเร่งด้วยการ “ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย” เพื่อส่งสัญญาณ 
ให้กลไกหลกัในตลาดการเงิน ซ่ึงกค็อืแบงก์พาณชิย์ ปรบัลดดอกเบีย้ เพือ่กระตุน้
ให้เศรษฐกจิมแีรงฮดึจนกลบัมาคกึคกัได้อกีครัง้ กล่าวคอื

1) ส่งสัญญาณให้แบงก์พาณิชย์ “ในฐานะเจ้าหนี้” ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 
เพื่อให้ลูกหนี้ซ่ึงมีทั้งประชาชนและภาคธุรกิจหายใจหายคอได้คล่องขึ้นด้วยเหตุ 
ทีค่่าใช้จ่ายดอกเบีย้จะลดลง … เมือ่ดอกเบีย้ต�า่ลง ลกูหนีท้ีเ่ป็นประชาชนผูบ้รโิภค  
กม็แีนวโน้มจะใช้จ่ายด้วยการก่อหนีม้ากขึน้ เช่น หนีบ้ตัรเครดติ หนีส้นิเชือ่ส่วน
บคุคล และเมือ่ดอกเบีย้ต�า่ลง ลูกหนีท้ีเ่ป็นภาคธรุกจิ กม็แีนวโน้มทีจ่ะกูย้มืเพือ่ไป
ลงทนุท�าธรุกจิมากข้ึน

2) ส่งสญัญาณให้แบงก์พาณชิย์ “ในฐานะลกูหนี”้ ลดดอกเบีย้เงนิฝาก  
เพื่อกดดันให้ลูกค้าเงินฝาก คิดอ่านน�าเงินออมที่ได้ดอกเบี้ยต�่าลงไปใช้จ่าย 
มากขึน้ หรอืไม่กเ็อาไปลงทนุอย่างอืน่ทีไ่ด้ผลตอบแทนสงูขึน้ 

นอกจากนั้น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยกลไกแล้วก็คือ
การปรบัลด “อตัราดอกเบีย้ธุรกรรมซือ้คนืพนัธบตัรระยะเวลา 1 วนั” (1-Day Re-
purchase Rate หรอืเรยีกสัน้ ๆ ว่า 1-Day Repo Rate) ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้
ส�าหรับธุรกรรมกู้ยืมระยะสั้นระหว่างสถาบันการเงิน ที่มีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นเจ้ามอืหลกัอยู่ในตลาด และมธีนาคารพาณชิย์เป็นคูค้่าหลกั ซึง่
เจ้าอตัราดอกเบีย้ 1-Day Repurchase Rate น้ีมีความสัมพนัธ์ใกล้ชดิกบัอตัรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและระยะกลางด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อ
เจ้า 1-Day Repo Rate ถกูปรบัลดลง  อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรภาครฐั (กระทรวง
การคลงัและแบงก์ชาต)ิ กจ็ะลดลงตามไปด้วย เม่ืออตัราดอกเบีย้พันธบตัรลดลง 
กจ็ะท�าให้ความน่าสนใจในการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งต�า่มาก ลดลงไปด้วย เท่ากบั
เป็นการกดดนัให้นักลงทนุในพนัธบตัร ต้องคดิใหม่ท�าใหม่ ในการลงทนุอย่างอ่ืน
ให้ได้ผลตอบแทนมากข้ึน (หลักการคล้าย ๆ กบัการลดดอกเบีย้เงนิฝาก)

สหกรณ์ควรท�าอย่างไร เม่ือดอกเบ้ียนโยบายขยับ 1
: นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์                          

กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ

เม่ือดจูากโครงสร้างเงนิฝากของประเทศไทยซึง่มีทัง้หมด 11.85 ล้าน
ล้านบาท กพ็บว่าเงนิฝากส่วนใหญ่เป็นเงนิฝากระยะสัน้ ไม่เกนิ 3 เดอืน ในขณะท่ี
ดอกเบีย้เงนิกูห้ลกัของแบงก์พาณชิย์คอื Minimum Loan Rate หรือ MLR

 จ�านวนเงิน  จ�านวนเงิน                 สัดส่วน

     ประเภทเงินฝาก (ล้านบาท) สัดส่วน สะสม สะสม

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 535.069 4.52% 535.069 4.52 %

           ออมทรัพย์ 5.764.349 48.65% 6.299.418 53.16 %

ประจ�า <= 3 เดือน 1.255.922 10.60 % 7.555.340 63.76 %  

ประจ�า >3-6 เดือน 801.205 6.76 % 8.356.545 70.52 %  

ประจ�า > 6 เดือน-1ปี 1.952.645 16.48 % 10.309.190 87.00 %  

ประจ�า > 1-2 ปี 1.139.567 9.62 % 11.448.757 96.62 %  

ประจ�า > 2 ปี 400.372 3.38 % 11.849.129 100.00 %

 รวมเงินรับฝาก               11.849.129                100.00 %

(ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ มีนาคม  2558)

และเพื่อจะติดตามว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกปรับลดลงใน
แต่ละรอบนั้น แบงก์พาณิชย์ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยแค่ไหน จึง
ได้เก็บสถิติ “ส่วนต่าง” อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ MLR กับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ�า 3 เดือน ในแต่ละรอบของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาให้ดูกัน

ปีที่จบรอบการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

       (ยกเว้นปี 2015 ใช้ตัวเลขล่าสุดที่มี)

2551 2553 ส่วนต่าง 

51   53
2558

ส่วนต่าง 

53      58

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3.250% 1.250% 1.500%

ส่วนต่างอัตรา

ดอกเบี้ย

MLR ลบด้วยเงินฝาก       

ประจ�า 3 เดือน

           

1. ทหารไทย 5.125% 5.600% 0.475%
6.025-

6.275

0.425-

0.675

2. กรุงศรีอยุธยา 4.875% 5.500% 0.625%
5.850-

5.950

0.350-

0.450

3. ธนชาต 4.375% 5.505% 1.130%
5.900-

5.950

0.395-

0.445

4. กสิกร 4.600% 5.200% 0.600% 5.600% 0.400%

5. กรุงเทพ 4.625% 5.125% 0.500% 5.500% 0.375%

6. ไทยพาณิชย์ - - - 5.625% 0.400%

7. กรุงไทย 4.625% 5.225% 0.600% 5.6250% 0.400%

จะเห็นว่า ตลอดเวลา 8 ปีที่ผ่านมานั้น แบงก์พาณิชย์เกือบทั้งหมด
มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย หรือ Interest Spread กว้างขึ้นตลอดเวลา

จากปี 2551 ที่ทั้ง 7 แบงก์มีค่าเฉล่ียของ Spread อยู่ท่ี 4.745% 
(ตอนนั้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 3.25%) มาจนถึงปัจจุบันปี 2558 ที่ค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น 5.725% (ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดเหลือแค่ 1.75%) หรือสูง
ขึ้นถึงเกือบ 1% (0.98%)

ถึงแม้ดอกเบ้ียนโยบายจะปรับลดลง แต่แบงค์พาณิชย์กับได้
ประโยชน์เพิ่มมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหกรณ์จะพยายามรักษาอัตราส่วน
ของดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู้ให้ใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ใน
โอกาสหน้าจะท�าข้อมูลในส่วนนี้มาน�าเสนอให้ทราบต่อไป
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“ พุทธวจน ”
พระสตูรส�าหรบัผูม้ทีกุข์เป็นไข้หนัก ผู้เจ็บ

ป่วยหรือผู้จะท�ากาละ(ตาย) พระสูตรนี้ว่าด้วยเม่ือ
พระพุทธองค์เสด็จเย่ียมพระผัคคุณะที่ก�าลังอาพาธ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นพระสูตรที่แสดงให้เห็นความส�าคัญ
ของการได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนท�ากา
ละ ดงันี้

กส็มยันัน้ ท่านพระผัคคุณะอาพาธ มีทกุข์ 
เป็นไข้หนัก ครั้งน้ัน ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้า 
พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ  
ทีค่วรส่วนข้างหน่ึง ครัน้แล้วได้กราบทลูว่า....

ข ้าแต ่พระองค ์ ผู ้ เจ ริญ! . . .  ท ่านพระ
ผัคคุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนัก ข้าแต่พระองค์ผู้
เจรญิ!.... ขอประทานพระวโรกาสขอพระผูม้พีระภาค
ทรงอาศยัความอนุเคราะห์ เสดจ็เข้าไปเยีย่มท่านพระ
ผคัคณุะเถดิ

พระผูม้พีระภาคทรงรบัโดยดุษณภีาพ คร้ัง
นั้นเป็นเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่
เร้น เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระผัคคุณะถึงที่อยู่ ท่าน
พระผัคคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคก�าลังเสด็จมาแต่
ไกล แล้วจะลกุจากเตยีง

ล�าดับน้ัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่าน
พระผัคคุณะว่า อย่าเลยผัคคุณะ เธออย่าลุกขึ้นจาก
เตียง อาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูไว้มีอยู่ เราจักนั่งบน
อาสนะน้ัน พระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะ
ที่ได้ปูไว้แล้ว ครั้นแล้ว ได้ตรัส ถามท่านพระผัค 
คณุะว่า..

ดกูรผัคคณุะ!...เธอพออดทนได้หรอื พอยงั 
อัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาย่อมบรรเทา 
ไม่ก�าเรบิหรอืปรากฏว่าบรรเทา ไม่ก�าเรบิขึน้หรอื? 

ท่านพระผัคคุณะกราบทูลว่า....ข้าแต่
พระองค์ผูเ้จรญิ!.. ข้าพระองค์อดทนไม่ได้ ยงัอตัภาพ
ให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์!...ก�าเริบ
หนกัไม่บรรเทา ปรากฏว่าก�าเรบินัน้ไม่บรรเทาเลย.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ!... เปรียบเหมือน
บรุษุ มกี�าลงัพึงเฉือนศรีษะด้วยมดีโกนทีค่มฉนัใด ลม
กล้าเสยีดแทงศรีษะของข้าพระองค์.. ฉนันัน้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ!....ข้าพระองค์อดทน
ไม่ได้ ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของข้า
พระองค์ก�าเริบหนัก ไม่บรรเทา ปรากฏว่าก�าเริบ
ขึน้ ไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนบรุษุผู้มกี�าลังพงึเอา
เชือกที่เหนียวแน่นพันศีรษะ ฉันใด ความเจ็บปวดที่
ศรีษะของข้าพระองค์กม็ปีระมาณยิง่ฉนันัน้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ!... ข้าพระองค์อดทน
ไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษฆ่าโค หรือลูกมือของบุรุษ
ฆ่าโค เป็นคนขยันพึงใช้มีดส�าหรับช�าแหละโคที่
คม ช�าแหละท้องโค ฉันใด ลมกล้ามีประมาณยิ่งย่อม
เสยีดแทงท้องของข้าพระองค์ ฉนันัน้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ!... ข้าพระองค์อดทน

ไม่ได้ ...เปรียบบุรุษผู้มีก�าลังสองคน จับบุรุษผู้อ่อน
ก�าลงัคนเดยีวทีแ่ขนคนละข้าง แล้วพงึลนย่างบนหลมุ
ถ่านไฟ ฉันใด ความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค ์
กป็ระมาณยิง่ฉนันัน้.

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ !...ข้าพระองค์อดทน
ไม่ได้ ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้า
พระองค์ก�าเริบหนักไม่บรรเทา ปรากฏว่าก�าเริบขึ้น 
ไม่บรรเทาเลย.

ล�าดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจง
ด้วยธรรมีกถาให้ท ่านพระผัคคุณะเห็นแจ้ง ให้
สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง แล้วเสด็จลุกจากอาสนะ
หลกีไป.

ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่
นาน ท่านพระผคัคณุะได้กระท�ากาละและในเวลาตาย
อนิทรย์ีของท่านพระผคัคณุะนัน้ ผ่องใสยิง่นกั ฯ

คร้ังนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ เม่ือพระผูม้พีระภาคเสดจ็จากมาไม่นาน ท่าน
พระผัคคุณะก็กระท�ากาละ และในเวลาตายอินทรีย์
ของท่านพระผคัคณุะผ่องใสยิง่นกั.

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า... 
ดูกรอานนท์!...ก็อินทรีย์ของผัคคุณภิกษุ

จักไม่ผ่องใสได้อย่างไร จติของผคัคณุภกิษยุงัไม่หลดุ
พ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต�่า ๕ จิตของ
ผคัคณุภกิษนุัน้ ก็หลุดพ้นแล้วจากสงัโยชน์อันเป็นไป
ในส่วนเบือ้งต�า่ ๕ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานัน้.

ดูกรอานนท์ !...อานิสงส์ในการฟังธรรม
โดยกาลอันควร ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม
โดยกาลอนัควร ๖ ประการนี ้

๖ ประการเป็นไฉน?...
ดกูรอานนท์ !..จิตของภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ 

ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต�่า 
 ๕ ในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นตถาคต ตถาคตย่อม
แสดงธรรมอนังามในเบือ้งต้น อนังามในท่ามกลางอนั
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของ
เธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบ้ือง
ต�า่ ๕ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานัน้ ดกูรอานนท์ นีเ้ป็น
อานสิงส์ข้อที ่๑ ในการฟังธรรมโดยกาลอนัควร ฯ

อีกประการหนึ่ง! ..จิตของภิกษุยังไม่
หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบ้ืองต�่า ๕ ใน
เวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่ได้เห็น
สาวกของพระตถาคต สาวกของพระตถาคตย่อม
แสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งาม
ในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้ง

พยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่เธอ จิตของ
เธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้อง
ต�า่ ๕ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานัน้.

ดูกรอานนท์ !..นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๒ ใน
การฟังธรรมโดยกาลอนัควร ฯ

อีกประการหนึ่ง!... จิตของภิกษุยังไม่หลุด
พ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต�่า ๕ ในเวลา
ใกล้ตาย เธอไม่ได้เหน็ตถาคต และไม่ได้เห็นสาวกของ
ตถาคตเลย แต่ย่อมตรกึตรองเพ่งด้วยใจ ซึง่ธรรมตาม
ทีไ่ด้ฟังมาได้เรยีนมา เมือ่เธอตรกึตรองเพ่งด้วยใจ ซึง่
ธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อม
หลดุพ้นจากสงัโยชน์อนัเป็นไปในส่วนเบ้ืองต�า่ ๕.ดกูร
อานนท์ !..นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่๓ในการใคร่ครวญเนื้อ
ความแห่งธรรมโดยกาลอนัควร ฯ

ดูกรอานนท์ !..จิตของมนุษย์ในธรรมวินัย
นี้ ได้หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้อง
ต�่า ๕ แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็น
ที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นย่ิงกว่ามิได้ ใน
เวลาใกล้ตาย เธอย่อมได้เหน็พระตถาคต พระตถาคต
ย่อมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองต้น... แก่เธอ จิตของ
เธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิ
กิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ เพราะได้ฟังธรรม
เทศนานัน้. 

ดูกรอานนท์ !...นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๔ ใน
การฟังธรรมโดยกาลอนัควร ฯ

อีกประการหนึ่ง!... จิตของภิกษุหลุดพ้น
แล้วจากสังโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบ้ืองต�่า ๕ แต่
จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นท่ีสิ้นไป
แห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้
ตาย เธอย่อมไม่ได้เหน็พระตถาคตแต่เธอย่อมได้เหน็
สาวกของพระตถาคต สาวกของพระตถาคตย่อม
แสดงธรรมอันงามในเบ้ืองต้น ... แก่เธอ จิตของเธอ
ย่อมน้อมไปในนพิพานเป็นทีส่ิน้ไปแห่งอปุธกิเิลส อนั
หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น.
ดกูรอานนท์นี!้ ..เป็นอานสิงส์ข้อที ่๕ ในการฟังธรรม
โดยกาลอนัควร ฯ

อีกประการหนึ่ง!.. จิตของภิกษุหลุดพ้น
แล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบ้ืองต�่า ๕ แต่
จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไป
แห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้
ตาย เธอย่อมไม่ได้เหน็พระตถาคตและย่อมไม่ได้เหน็
สาวกของพระตถาคตเลย แต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่ง
ด้วยใจซึง่ธรรมตามทีไ่ด้ฟังมาได้เรยีนมา เมือ่เธอตรกึ
ตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมา
อยู่ จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไป
แห่งอปุธกิเิลสอนัหาธรรมอืน่ยิง่กว่ามไิด้.

ดูกรอานนท์! ....นี้เป็นอานิสงส์ข้อ ๖ ใน
การใคร่ครวญเนือ้ความแห่งธรรมโดยกาลอนัควร 

ดูกรอานนท์! อานิสงส์ในการฟังธรรม ใน
การใคร่ครวญเนื้อความโดยกาลอันควร ๖ ประการ
นีแ้ล ฯ

ปญจฺก.อำ. ๒๒/๓๔๓/๓๒๗ 
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เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสหกรณ์ไทย
: รุ้งตะวัน

จากการเปล่ียนแปลงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการค�้าประกัน และว่าด้วยการจ�านองตาม 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ

ธุรกิจการเงินเป็นอย่างมาก ท�าให้แต่ละองค์กรต้องระดมสมองปรับกระบวนยุทธ์เพื่อตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเงินโดยตรงเมื่อพิจารณาสาระส�าคัญของการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงตัวบทกฏหมายดังกล่าว

ประเด็นส�าคัญ คือ มีเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจการเงินต้องมีความเสี่ยงใน

การด�าเนินงานเพิ่มมากขึ้น นั่นก็หมายความว่า หากองค์กรใดไม่ปรับตัวตั้งรับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ย่อม

สร้างความยุ่งยากต่อการด�าเนินงานขององค์กรมากขึ้น ฉะนั้น หากพิจารณาในส่วนขององค์กรธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ 

ถือว่าสหกรณ์นั้นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเงินเช่นกัน แต่มีความต่างในเร่ืองวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้ประกอบการ

ธุรกิจการเงินรูปแบบอื่นมีเป้าหมายเพื่อหาก�าไรสูงสุดจากลูกค้า แต่สหกรณ์มีเป้าหมายเพื่อให้บริการที่ดีแก่สมาชิกซึ่งเป็น

ผู้มีสถานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ด้วย และการด�าเนินงานของสหกรณ์ก็มิได้หวังผลก�าไรจากสมาชิก ซึ่งด�าเนินงานภายใต้ 

อุดมการณ์ที่มีร่วมกัน เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด เมื่อพิจารณาตามหลักการแล้ว จะเห็นได้ว่าการด�าเนินงานของ

สหกรณ์มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับผู้ประกอบการธุรกิจการเงินรูปแบบอื่น 

ในขณะท่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอุปสรรคส�าคัญส�าหรับองค์กรธุรกิจการเงิน

รูปแบบอื่นเพิ่มขึ้น  ในส่วนของสหกรณ์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่หากมองวิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสได้โดยพิจารณา

จากจุดแข็งของสหกรณ์ท่ีเป็นความต่างจากองค์กรธุรกิจการเงินรูปแบบอื่น คือ ด้านลูกค้า ลูกค้าของสหกรณ์คือเจ้าของ

สหกรณ์ ฉะนั้น ลูกค้าย่อมเข้าใจและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ ความเสี่ยงในเรื่องที่สมาชิกจะบิดพลิ้วไม่รับผิดชอบ

ในภาระหนี้สินท่ีมีต่อสหกรณ์ย่อมน้อยกว่าองค์กรธุรกิจการเงินรูปแบบอื่น เป็นโอกาสที่สหกรณ์จะต้องเร่งพัฒนาปรับ

เปลี่ยนกระบวนงานในการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะด้านสินเช่ือให้มีความรัดกุม ปรับปรุงการบริหารจัดการให้เป็นระบบ

พัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อสร้างความเช่ือม่ันในระบบสหกรณ์ นั่นก็หมายความว่าในอนาคตอันใกล้ ประชาชน 

คนไทยจะเห็นความส�าคัญและเข้าสู่ระบบสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็ต้องขับเคลื่อนโดยความร่วมมือกันของคนในวงการ

สหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อประชาชนในชาติในทางบวกได้อย่างยั่งยืน
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โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ
ส�าหรับมุมนี้มีค�าตอบในฉบับนี้ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้รวบรวมค�าถามจากสมาชิกและ
สมาชกิสมทบเกีย่วกับหลักเกณฑ์การกูส้ามญั ดงันี้

1. สมาชกิทีกู้่เงินสามัญจะต้องมหีุน้สะสมตามยอดหนีจ้�านวนเท่าไหร่
ตอบ สมาชิกจะต้องมหีุน้สะสมตามยอดหนี ้ดงันี้
 (1) จ�านวนเงนิกู้น้อยกว่า 1,000,000 บาท ผูกู้ต้้องมหุ้ีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ�านวนเงินกู้
 (2) จ�านวนเงนิกู้ตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป ผูกู้ต้้องมหุ้ีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จ�านวนเงินกู้

เงินเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน ผ่อนช�าระ/เดือน ทนุเรอืนหุน้ขัน้ต�า่

 ไม่เกิน 13,000 750,000 7,360 150,000

13,001 - 15,000 850,000 8,340 170,000

15,001 - 17,000 900,000 8,830 180,000

17,001 - 21,000 950,000 9,320 190,000

21,001 - 25,000 1,000,000 9,820 250,000

25,001 - 30,000 1,250,000 12,270 312,500

30,001 - 35,000 1,500,000 14,720 375,000

35,001 - 41,000 1,750,000 17,170 437,500

41,001 - 51,000 2,000,000 19,630 500,000

51,001 - 61,000 2,250,000 22,080 562,500

61,001 - 71,000 2,500,000 24,530 625,000

71,001 ข้ึนไป 3,000,000 29,440 750,000

2. การกูส้ามญัจะต้องมีผู้ค�า้ประกนัจ�านวนกีค่น
ตอบ 
1. จ�านวนเงินกู้สามญัไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมผีูค้�า้ประกนัจ�านวน 2 - 10 คน

2. จ�านวนเงนิกู้สามญัเกิน 300,000 - 1,000,000 บาท ต้องมผีูค้�า้ประกันจ�านวน 4 - 10 คน
3. จ�านวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาทขึน้ไป  ต้องมผีูค้�า้ประกนัจ�านวน 6 - 10 คน

3. ส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการสามารถกู้สามัญเพื่อการ
ศกึษาได้หรอืไม่
ตอบ ส�าหรบัสมาชกิสมทบทีเ่ป็นพนักงานราชการไม่สามารถกูส้ามัญเพือ่การศกึษาได้ 
จะกูไ้ด้เฉพาะเงนิกูส้ามญัทัว่ไปเท่านัน้

4. สมาชกิสมทบทีเ่ป็นพนกังานราชการมหีลกัเกณฑ์การกูส้ามัญอย่างไร
ตอบ เงนิกูส้ามญัส�าหรบัพนกังานราชการ
- ต้องเป็นสมาชกิสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน
- สญัญาจ้างเหลอือยูไ่ม่น้อยกว่า 6 เดอืน
- ต้องส่งค่าหุน้โดยการหกัเงนิเดอืน ณ ทีจ่่ายตดิต่อกนัมาแล้วตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป เดอืน
ละไม่น้อยกว่า 500 บาท
- ต้องมเีงนิฝากคงไว้ในบญัชอีอมทรพัย์ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
- ต้องมหีุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวนเงนิกู้
- ต้องมสีมาชกิสมทบทีเ่ป็นพนกังานราชการค�า้ประกนั 2 คน
- ต้องท�าประกนัชวีติกลุม่ และท�าประกนัภยัผูค้�า้ประกนั
- กรณยีืน่กูใ้หม่ต้องช�าระหนีเ้งนิกูม้าแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน

วงเงนิกูต้ามอายกุารเป็นสมาชกิ ดงันี้
- อายกุารเป็นสมาชกิไม่เกนิ 1 ปี จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 30,000    บาท
- อายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 2 ปี จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 50,000 บาท
- อายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่ 2 ปี แต่ไม่เกนิ 3 ปี จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 70,000 บาท
- อายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่ 3 ปี ขึน้ไป และเงนิเดอืนรวมค่าครองชพีไม่น้อยกว่า 15,000 
บาท จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 100,000 บาท

                             

ปีใหม่นีส้หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอมอบสิ่งดีๆ ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ (ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกสมทบก่อนหรือภายในวันที่ 31 

ตุลาคม 2558) เป็น Gift Set ผ้าขนหนู และสามารถรับ Gift Set ผ้าขนหนู ได้ 2 วิธี ดังนี้

1. รับด้วยตัวเองที่สหกรณ์ฯ ไม่ต้องกรอกเอกสารการจอง สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่  25 พ.ย. 58 - 29 ม.ค. 59

2. รับเป็นกลุ่มผ่านตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยลงลายมือชื่อใบแบบฟอร์มใบสั่งจอง Gift Set ผ้าขนหนู และสามารถขอรับ Gift Set ผ้า

ขนหนู ได้ 2 วิธี ดังนี้

1) รับที่สหกรณ์ โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในใบจอง ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป (รวมรายชื่อตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิกด้วย) พร้อมท้ัง

ก�าหนดวัน-เวลาที่จะมารับด้วยตนเอง

2) ให้สหกรณ์จัดส่งไปยังสถานีขนส่งของจังหวัด ให้แก่ตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อใน

ใบจอง ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (รวมรายชื่อตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิกด้วย) ซึ่งจะต้องก�าหนดสถานีขนส่งที่จะรับของ พร้อมทั้งแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์

ส�านักงานให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงานต่อไป

***  กรุณายื่นใบจอง Gift Set ผ้าขนหนู ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 58 *** 

ดาวน์โหลดใบจองผ้าขนหนู Gift Set ได้ที่ www.025798899.com

ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙
จากใจสหกรณ์

“Gift Set” ผ้าขนหนู



รายการ 31  ธันวาคม 2557  31  ตุลาคม  2558  30 กันยายน  2558

จ�านวนสมาชิก 13,331.00 13,252.00 13,253.00

จ�านวนสมาชิกสมทบ 15,005.00 16,113.00 15,890.00

สินทรัพย์รวม 13,070,730,739.23 14,685,893,394.04 14,696,598,665.68

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 349,084,055.65 153,194,746.40 172,352,887.30

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 1,148,708,404.15 1,327,187,347.80 1,378,552,628.84

เงินลงทุนระยะส้ัน 328,354,900.00 20,682,800.00 20,750,920.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 86,136,657.12 116,463,561.95 107,097,942.10

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 19,097,344.98 26,604,950.25 25,161,792.50

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,053,030,547.98 6,729,807,941.70 6,688,434,074.21

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 143,827,805.87 114,183,504.98 117,965,300.76

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 909,809,499.59 963,649,917.45 966,287,439.75

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน 33,333,332.00 403,333,332.00 323,333,332.00

เงินลงทุนระยะยาว 3,859,834,928.47 4,745,422,272.60 4,810,478,168.94

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10,265,871.48 7,283,916.06 7,683,481.72

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 80,177,537.76 76,208,517.60 76,620,874.91

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 46,783,374.15 1,683,276.17 1,692,513.57

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 187,309.08

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 2,099,170.95 0.00 0.00

หน้ีสินรวม 7,673,939,819.74 8,801,229,393.74 8,967,979,314.41

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,145,000,000.00 1,613,000,000.00 1,983,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 4,544,270,242.13 4,954,540,207.60 4,846,588,669.29

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ 431,860,677.26 564,462,236.44 565,126,100.07

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,140,339,156.44 3,347,582,336.97 3,267,867,233.29

  - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 722,974,710.08 754,571,652.67 736,956,850.53

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 181,533,018.76 203,217,910.68 193,440,260.02

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 65,276,128.59 81,999,170.86 80,497,325.40

  - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,286,551.00 2,706,899.98 2,700,899.98

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,902,067,272.75 2,118,830,401.68 2,070,002,227.08

  - เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 116,469,003.48 143,876,550.76 143,151,559.55

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,733,676,583.97 1,921,369,078.97 1,873,007,905.21

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 42,764,623.08 39,483,307.56 40,220,500.58

  - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 9,157,062.22 14,101,464.39 13,622,261.74

  - เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 18,726,873.85 25,908,193.45 24,930,187.43

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 42,420,616.01 67,495,776.01 22,003,415.61

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 21,454,815.00 21,454,815.00 21,454,815.00

ทุนของสหกรณ์ 5,037,240,595.27 5,532,280,932.75 5,477,424,172.07

ทุนเรือนหุ้น 4,348,140,930.00 4,748,438,200.00 4,702,555,890.00

ทุนส�ารอง 403,545,505.32 443,232,690.03 443,232,690.03

ทุนสะสม 69,386,663.52 81,458,909.13 87,360,442.11

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 216,167,496.43 259,151,133.59 244,275,149.93

รายได้ 693,951,524.84 578,138,120.45 493,083,669.49

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 446,533,174.90 379,006,449.02 338,547,265.99

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 39,859,222.42 45,932,119.31 41,731,666.22

ผลตอบแทนจากการลงทุน 202,650,822.40 150,379,295.11 111,600,110.67

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 2,483,091.33 1,621,616.40 187,199.00

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 2,425,213.79 1,198,640.61 1,017,427.61

ค่าใช้จ่าย 334,401,200.62 265,755,052.90 241,888,490.29

ดอกเบี้ยจ่าย 262,386,552.16 214,170,761.19 195,849,545.31

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 72,014,648.46 51,584,291.71 46,038,944.98

ก�าไรสุทธิ 359,550,324.22 312,383,067.55 251,195,179.20
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เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.40

ออมทรัพย์พิเศษ 3.65

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.15

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญท่ัวไป 6.10

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 5.15

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.10

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 5.75

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือความม่ันคงครอบครัว 5.25

เงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืนกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญ

ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

5.15

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน

ปิดชัว่คราว 
ATM – เงนิกูฉ้กุเฉนิอตัโนมตัิ
วนัที ่31 ธ.ค. 58 ต้ังแต่เวลา 17.00 – 24.00 น.
เพือ่ปิดบญัชแีละเตรยีมประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี

วันที่ 31 ธ.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะปิดให้บริการ 
“สหกรณ์ ATM และเงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ” เป็นการ
ชั่วคราว สมาชิกที่ใช้บริการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จะไม่สามารถถอนเงินจากบัตร 
ATM Click CO-OP CARD และบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม  
ไทยพาณิชย์และกรุงไทยได้ ส�าหรับในช่วงเวลาอื่นๆ 
สหกรณ์ให้บรกิารตามปกต ิตลอด 24 ชัว่โมงไม่มวีนัหยดุ
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ล�าดับเหตุการณ์ ของชุดภูเขียว 502
เขตฯภูเขียวได้รับแจ้งข่าวจากชุดลาด

ตระเวนหนองไร่ไก่ อัตราก�าลังประมาณ 6 นาย 

เวลา 10:08น. พิกัดUTM 0772584-1817654  ว่าพบ

ผู้กระท�าผิด ก�าลังลักลอบตัดไม้ห่างจากชุดลาด

ตระเวนหนองไร่ไก่ 200ม.จากนั้นจึงแจ้งขอก�าลัง

เสริมจากทางเขตฯภูเขียว และชุดลาดตระเวน

ภูเขียว 502 ได้จัดก�าลัง 5 นาย ประกอบด้วย 

1.นายประสิทธิ์ คุ้มหมู่

2.นายประภาส ราชเตชัย

3.นายพงศกรณ์ เรืองเจริญ

4.นายณัฐพงษ์ โกยทรัพย์มา

5.นายวีรศักดิ์ เค้าโนนกอก 

เข้าเสริมพร้อมอาวุธ ที่พิกัด  UTM 0772584_1817654 เวลาประมาณ 10.30 น.  

รถยนต์ของทางเขตฯ ภูเขียว ได้จัดส่งชุดลาดตระเวนภูเขียว 502 บริเวณเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติ ต่อมาเวลาประมาณ 12.30 น. เขตฯภูเขียวได้รับวิทยุจากชุดลาด

ตระเวน 502 สอบถามว่าติดต่อชุดลาดตระเวนหนองไร่ไก่ได้หรือไม่ ซึ่งเขตฯภูเขียว

แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อชุดลาดตระเวนหนองไร่ไก่ได้ หลังจากนั้นเขตฯภูเขียวก็ไม่ได้

รับการติดต่อจากชุดลาดตระเวนทั้ง 2 ชุด จากนั้นช่วงเย็นเวลา 14.25 น. เขตฯภูเขียว

ได้รับแจ้งข่าวจากปางม่วงว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส คือนายประสิทธิ์ คุ้มหมู่ หัวหน้า

ชุด และผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิต เมื่อเวลา 19.00 น.

ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอแสดงความเสียใจกับ

ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของนายประสิทธิ์ คุ้มหมู่ พนักงานพิทักษ์ป่า เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อย่างสุดซึ้ง ประเทศไทยได้สูญเสียผู้ที่มุ่งมั่นในการท�างาน

ด้านอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าอีกหนึ่งท่าน เพ่ือหวังให้มีผู้สืบทอดวิญญาณป่าไม้ของ

ตนเองนายประสิทธิ์ คุ้มหมู่ได้ส่งเสียให้บุตรชายชื่อวุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่ เข้าศึกษาท่ีคณะ

วนศาสตร์ (วน.80) ขณะนี้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในฐานะที่นายประสิทธิ์ คุ้มหมู่ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด  สหกรณ์ได้มอบทุนสวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

จ�านวน 20,000 บาท และสินไหมทดแทนประกันชีวิตจ�านวน 2,000,000 บาท หากท่าน

ใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัว หรือมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสามารถ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ เลขที่บัญชี 407-046-7807 ชื่อบัญชี  

วุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่  

• อกีหนึ่งแล้วคนดพีลชีวีติ

นาม”ประสทิธิ์ คุ้มหมู่”ผู้ถงึฆาต

ถูกมารยงิเข่นฆ่าพร่าชวีาตม์

สมชายชาตปิ่าไม้ยิ่งใหญ่นัก

• จ�าใจจากหน้าที่ที่แลเหลยีว

ถิ่น “ภูเขยีว”ผนืป่าไห้ตระหนัก

ทั้งพลัดพรากจากสัตว์ป่าอาลัยรัก

สุดจะหักข่มใจให้ร้าวราน

• กับการงานหน้าที่มุ่งลขิติ

ยอมอุทศิจรงิจังหวังสบืสาน

เพื่อพงชัฏสัตว์ป่าพาเบกิบาน

ด้วยวญิญาณมั่นอยู่ให้คู่ชาติ

• พทิักษ์ป่าเนิ่นนานด้วยพันผูก

ปลูกฝังลูกศกึษาวนศาสตร์

ตัวเองคว้าปรญิญาพาองอาจ

สุโขทัยธรรมาธริาชมุ่งมาดใจ

• ทุ่มเทงานหนักหนามาเนิ่นนาน

เพื่อนร่วมงานตระหนักด้วยรักใคร่

หัวหน้าชุดลาดตระเวนเน้นป้องไพร

ฝากผลงานบันทกึไว้ท้ายชวีติ

• กับหมู่มารมากมายท�าลายป่า

ทั้งไล่ล่าฆ่าสัตว์อ�ามหติ

มากเล่ห์เหลี่ยมเลวร้ายเกนิใฝ่คดิ

จงึถูกปลดิชพีลับดับคู่ไพร

• เสยีดายเอยคนดชีวีติสั้น

มาดับฝันเรอืงรองสุดหมองไหม้

ทิ้งคนเคยรอบข้างต่างเศร้าใจ

แสนอาลัยสุดฝืนให้คนืมา

• ขอ “ประสทิธิ์ คุ้มหมู่” คู่ “ภูเขยีว”

คนแลเหลยีวตราตรงึคะนงึหา

ผู้พลชีพีป้องไว้ไพรพนา

เพื่อสัตว์ป่าคู่ไทยไปนริันดร์

ประพันธ์โดย ครูนิด(วน.43) ชมรมสีเสียดแก่น
http://lookforest.com/00_newlook/article_person.php?id_send=484

“ประสทิธิ์ คุ้มหมู่” “ภูเขยีว”



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,ี  
 นางรตันพร สิทธิกลุนนัท์, นางกลุพรภสัร์ สพุรมพนัธุ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 สอ.ปม. 

โดยนายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ ์  กรรมการ 

ท�าหน้าที่ผู ้จัดการ และเจ้าหน้าที่สอ.ปม.ร่วม

วางพวงมาลาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว  

กรมป่าไม้ เพือ่เป็นการรำาลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


