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เป็นเวลาล่วงเลยมาเดือนกว่าแล้ว ทว่าทุกข์ในหัวใจของราษฎร ที่เผชิญ

หน้าต่อการสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ เมื่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช” เสด็จสวรรคต สู่สวรรคาลัย เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา นับจาก

วันนี้ประชาชนชาวไทยรวมทั้งคนไทยเชื้อสายต่างๆ ตลอดจนชาวต่างชาติที่อาศัย

อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ ต่างรู้สึกเสียใจอย่างที่สุด

ในความโศกเศร้าจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ  

เมื่อวันนี้ วันที่เราไม่มีในหลวง อยู่เป็นมิ่งขวัญกับเราอีกต่อไป แต่ถึงกระนั้น 

ในความเสียใจ และทุกข์โศกท่ีน�้าตาท่วมหัวใจของคนไทยท้ังชาติ ยามน้ีกลับ 

บังเกิด “ความมหัศจรรย์แห่งพระบารมี” แสดงให้โลกได้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่  “King of Kings” ทรงเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั้ง

ประเทศ และทรงเป็นหนึ่งเดียวของโลกท่ีไม่มีใครเสมอเหมือน  เพราะเรา

ต่างมี “พ่อ” คนเดียวกัน

บัดนี้ความทุกข์เศร้าภายในใจของประชาชน ทั้งที่อยู่ในประเทศและ

คนในต่างแดน ได้แปรเปลี่ยนไปสู่การสร้างปรากฏการณ์ที่ดีงาม  การแสดงความ

อาลัยของประชาชนมีขึ้นทั้งในรูปแบบของบุคคลและคณะบุคคล ที่พร้อมใจกันท�า

กิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่อง 

ปรากฏการณ์แห่งความจงรักภักดีจากพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ ล้วน

มาจากหัวใจที่มี “ในหลวง” เป็นมิ่งขวัญ หลอมรวมให้พวกเราเป็นหน่ึงเดียวกัน 

จากหัวใจที่รับรู้แล้วว่า ไม่มีพระมหากษัตริย์ในโลกองค์ใดที่จะทรงงานหนัก ทุ่มเท

พระวรกาย เสียสละพระองค์เองเพื่อหาทางช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์โดยไม่

เว้นว่างแม้ในยามท่ีทรงพระประชวร ขณะประทับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ศิริราช ก็ยังทรงเป็นห่วงเรื่องน�้าท่วม

โครงการพระราชด�าริ มากมายเหลือคณานับกว่า 4 พันโครงการ ล้วน

แล้วแต่มีขึ้นมาเพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ให้แก่พสกนิกร อีกทั้งยังมีสายพระเนตร

ที่ยาวไกล จึงทรงมอบ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” เอาไว้ให้ประชาชนคนไทยเพื่อ

รับมือกับปัญหาทั้งในวันนี้และวันหน้า

จากความรัก ความภักดี ด ้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณจาก

ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติท่ีอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภาร 

อยู่บนผืนแผ่นดินไทยอย่างมีความสงบสุข ได้ร่วมกันท�าสิ่งดีงาม เพื่อถวายเป็น

มหัศจรรย์
แห่งพระบารมี
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พระราชกุศล อย่างไม่รู ้จักเหน็ดเหนื่อย ทุกวันนี้บริเวณท้อง

สนามหลวง คือสถานที่รองรับผู้คนที่หลั่งไหลจากทุกทิศทุกทาง

ที่มาร่วมกันแสดงความอาลัย ได้เกิดภาพแห่งความปีติ เมื่อคน

ไทยทุกคนต่างหันมาช่วยเหลือ แสดงน�้าใจไมตรี หยิบยื่นทุก

ความช่วยเหลือเท่าท่ีก�าลังของตนเองจะเกื้อกูลได้ ในแต่ละวัน

จะมีบุคคล หน่วยงาน ห้างร้าน ท�าหน้าที่ “จิตอาสา” น�าข้าวของ 

เพื่อมาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งการน�าอาหาร น�้าดื่ม  

ยาหอม ยาลม มาเดินแจกจ่ายคนแปลกหน้า แต่กลับเหมือน

เป็นญาติมิตรในยามเผชิญหน้ากับความทุกข์จากการสูญเสีย 

ครั้งยิ่งใหญ่

นอกเหนือไปจากการท�ากิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้าง

ความดีถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยแล้ว ยังต้องไม่ลืมว่าการ

รวมตัวผนึกก�าลังของพสกนิกรชาวไทย เรือนหมื่นเรือนแสน ณ 

มณฑลท้องสนามหลวง ได้เกิดข้ึนจนสร้างความปลาบปล้ืมใจให้

ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงความรัก ความภักดีที่คนไทยมีต่อในหลวง

ด้วยซาบซึ้งในพระบารมี 

พสกนิกรเรือนแสน ต่างพร้อมใจกันเดินทางมาจาก

ทุกทิศทุกทางเพื่อร่วมกันร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” จน

ดังกึกก้องไปทั่วท้องสนามหลวง เพื่อบอกให้โลกได้รู้ว่า เรารัก

พระเจ้าอยู่หัวของเรามากแค่ไหน  สิ่งที่พสกนิกรได้แสดงความ

รัก ความภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ คือภาพสะท้อนได ้

อย่างชดัแจ้งถงึความสมัพันธ์ระหว่างประชาชนกบัสถาบนั ว่ามค่ีา  

มีความลึกซึ้งมากอย่างไร ทั้งที่พระองค์ไม่เคยบอกให้เรารักท่าน  

แต่ขอให้เรารักกันเอง “รู้รักสามัคคี” ทั้งที่พระองค์สามารถเลือก

ความสบายแทนการใช้เวลาทั้งชีวิตของพระองค์เพื่อพสกนิกร 

แต่ในหลวงกลับเลือก “อาบเหงื่อต่างน�้า” ทรงรักและห่วงใย

ประชาชนเสมอมา

วนัน้ี พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

เสด็จสู่สวรรคาลัย กลับคืนสู่สรวงสวรรค์ แต่ที่สุดแล้วพระองค์

ยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของไทยทุกคนตลอดไป เพราะทรงเป็น 

พระมหากษัตริย์ที่ “ครองใจคน” ทั้งประเทศตราบนานเท่านาน
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มหำรำชผู้ยิ่งใหญ่
พระมหากษัตริย์ ทรงปัดทุกข์  ทุกยุคมา
พระมหากษัตริย์ ทรงเมตตา   แม้ป่าเขา
พระมหากษัตริย์  เทิดไว้     ในใจเรา
พระมหากษัตริย์ ล้นเกล้า  เฝ้าทรงธรรม
พระมหากษัตริย์  ทรงพันผูก  ห่วงลูกหลาน
พระมหากษัตริย์  ทรงงาน  การมากล�้า
พระมหากษัตริย์  พระองค์นี้  ทรงชี้น�า
พระมหากษัตริย์  ทรงตรากตร�า ทรงย�่าไป
พระมหากษัตริย์ ไม่ทรงเหนื่อย หรือเมื่อยล้า
พระมหากษัตริย์  ทรงพัฒนา  แหล่งหล้าไว้
พระมหากษัตริย์ ถูกบันทึก  ผนึกใจ
พระมหากษัตริย์  พ่อไทย  ไปนิรันดร์
พระมหากษัตริย์  ทรงวางร่าง  ท่ามกลางหมอ 
พระมหากษัตริย์  ทรงพอ  ต่อร่างนั้น
พระมหากษัตริย์  ทรงไร้ร่าง ไม่ต่างกัน
พระมหากษัตริย์  สถิตมั่น  ไม่ผันแปร
พระมหากษัตริย์  ทรงสร้าง  ทางปัญญา
พระมหากษัตริย์ ทรงอุตส่าห์  นานมาแท้
พระมหากษัตริย์  ล้นเกล้า  เฝ้าดูแล
พระมหากษัตริย์  ทรงแน่วแน่   ไม่แปรไป
พระมหากษัตริย์  ครองแผ่นดิน ให้สิ้นทุกข์
พระมหากษัตริย์  ประทานสุข  คลายทุกข์ไซร้
พระมหากษัตริย์  ทรงธรรม  น�าพระทัย
พระมหากษัตริย์  เตือนให้  ใฝ่บุญทาน
พระมหากษัตริย์ โลกเทิดทูน  อาดูรครัน
พระมหากษัตริย์  ไทยนั้น  มั่นประสาน
พระมหากษัตริย์  ครองไทย  ได้ยาวนาน
พระมหากษัตริย์  ทรงงาน  นานกว่าใคร
พระมหากษัตริย์  องค์นี้  มีพระนาม
พระมหากษัตริย์  เรียกตาม ความจริงไซร้
พระมหากษัตริย์  ภูมิพล  เหล่าคนไทย
พระมหากษัตริย์  เทิดไว้  ในแผ่นดิน
พระมหากษัตริย์  ตรัสไว้  ไม่เคยผิด
พระมหากษัตริย์  เศรษฐกิจ  ประดิษฐ์ศิลป์
พระมหากษัตริย์  ทั่วหล้า  ว่าประพิณ
พระมหากษัตริย์  ทรงถวิล  ทั่วถิ่นไทย
พระมหากษัตริย์  พระองค์  ทรงปัญญา
พระมหากษัตริย์  ทรงปรีชา  โลกว่าไว้
พระมหากษัตริย์  ตรัสพอเพียง  ไม่เสี่ยงไป
พระมหากษัตริย์  ตรัสไว้  ให้รักกัน
พระมหากษัตริย์  คือพลัง  ไทยทั้งมวล
พระมหากษัตริย์  ไม่เสสรวล  ใคร่ครวญนั้น
พระมหากษัตริย์  สร้างสุข  ทุกเผ่าพันธุ์
พระมหากษัตริย์  ทรงบากบั่น  ด้นดั้นไป
พระมหากษัตริย์  ทรงย�่า  น�าส่องแสง
พระมหากษัตริย์  ทรงเป็นแรง  ทุกแห่งไว้
พระมหากษัตริย์  ทรงสอน  ป้อนคนไทย
พระมหากษัตริย์  สอนไว้  ให้เพียงพอ
พระมหากษัตริย์ ไม่ทรงโกรธ ถือโทษใคร
พระมหากษัตริย์ ทรงให้ ไม่ต้องขอ

พระมหากษัตริย์ เสด็จไหน คนไทยรอ
พระมหากษัตริย์ ไม่ท้อ ต่อโครงการ
พระมหากษัตริย์  ทรงท�า  กรรมดีอยู่
พระมหากษัตริย์  ให้ผู้  รู้สืบสาน
พระมหากษัตริย์  เสด็จแคว้น  แดนนิพพาน
พระมหากษัตริย์  ทรงส�าราญ  กัปกาลกัลป์
พระมหากษัตริย์ พระองค์นี้ ยังมีอยู่
พระมหากษัตริย์ ทรงต่อสู้ ศัตรูนั้น
พระมหากษัตริย์ ปราบความจน  ให้คนกัน
พระมหากษัตริย์ สร้างสรรค์ มั่นพระทัย
พระมหากษัตริย์ ของไทย ใหญ่ยิ่งนัก
พระมหากษัตริย์ ทรงงานหนัก ไม่ผลักไส
พระมหากษัตริย์ ล้นเกล้า ชาวชาติไทย
พระมหากษัตริย์ หลอมใจ ไว้หนึ่งเดียว
พระมหากษัตริย์ ทรงอยู่ คู่โลกา
พระมหากษัตริย์ ทั่วหล้า มาแลเหลียว
พระมหากษัตริย์ เก้านี้ มีองค์เดียว
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นเกลียว  คล้องเกี่ยวใจ
พระมหากษัตริย์ ไม่พราก จากทุกคน 
พระมหากษัตริย์ เลิศล้น พ้นทุกข์ไซร้
พระมหากษัตริย์ ทรงสถิต เหนือจิตใจ
พระมหากษัตริย์ ทรงให้ ได้สุขกัน
พระมหากษัตริย์ สร้างไทย ให้กระเดื่อง
พระมหากษัตริย์ ทรงปราดเปรือ่ง ทุกเรื่องนั้น
พระมหากษัตริย์ จัดหา สารพัน
พระมหากษัตริย์ ทรงให้กัน ทุกชั้นชน

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 
ร�าลึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการด�าเนินการ 
เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด

นายประจักษ์  ตันสกุล  ผู้ประพันธ์
สมาชิกเลขที่ 114
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ฉบับนี้น�าพระสูตรที่เกี่ยวกับทานมาน�าเสนอให้กับทุกท่านใน
ฐานะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับทราบ ด้วยความที่

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีการท�าบุญท�าทานกันเป็นเรื่องปกติและ
มากมาย เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลแก่ทุกท่านที่เข้ามาศึกษา จะได้ทราบ
ถึงสัจจะความจริงและประพฤติปฏิบัติตาม อันจะเป็นเหตุ เป็นปัจจัย
ให้การให้ทานเช่นนั้น มีผลมาก มีอานิสงส์มาก เช่น การให้ทานเป็น
เครื่องปรุงแต่งจิต คือ ตั้งจิตละความตระหนี่อันเป็นมลทิน จะได้เป็นผู้
ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้  ที่สุดของทาน คือ เป็นผู้
ถึงพร้อมด้วยจาคะ อันประเสริฐย่ิง คือ ความสละคืนอุปธิทั้งปวง เพื่อ
ถึงความเป็นอีกไม่ได้ มีความไม่เกิดต่อไป เป็นธรรมดานั้นคือ นิพพาน.

ผลแห่งทานในปัจจุบันและสัมปรายะ
-บาลี ปจก. อ�. ๒๒/๔๑/๓๔.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !พระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติผลแห่งทาน
ที่จะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือหนอ.

สามารถ สีหะ !

สีหะ !ทายกผู้เป็นทานบดี ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก  
แม้ข้อนี้เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.

อีกประการหนึ่ง สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายกผู้เป็นทานบดี แม้ข้อนี ้
ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.

อีกประการหนึ่ง กิตติศัพท์อันงามของทายกผู้เป็นทานบดีย่อมขจร  
แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเอง.

อีกประการหนึ่ง ทายกผู้เป็นทานบดี จะเข้าไปสู่ที่ประชุมใดๆ คือที่
ประชุมกษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี สมณะ

ก็ย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขินเข้าไป แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานท่ีจะพึง
เห็นเอง.

อีกประการหนึ่ง ทายกผู้เป็นทานบดี เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์ แม้ข้อนี้ก็เป็นผลแห่งทานที่จะพึงได้ในสัมปรายะ.

อานิสงส์แห่งการให้ทาน
-บาลี ปจก. อ�. ๒๒/๔๓/๓๕

ภิกษุทั้งหลาย !อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการนี้มีอยู่ ๕ ประการ
เป็นอย่างไร คือ

(๑) ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก

(๒) สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน

(๓) กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป

(๔) ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์

(๕) ผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

ภิกษุทั้งหลาย !นี้แล อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ.

ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ชื่อว่าด�าเนินตามธรรมของ
สัปบุรุษ สัปบุรุษผู้สงบ ผู้ส�ารวมอินทรีย์

ประกอบพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อ สัปบุรุษเหล่าน้ันย่อม
แสดงธรรมเป็นท่ีบรรเทาทุกข์ท้ังปวงแก่เขา เขาได้ทราบชัดแล้ว ย่อม
เป็นผู้หาอาสวะมิได้ ปรินิพพานในโลกนี้.

การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๗๖/๕๗๙.

-บาลี จตุกฺก. อ�. ๒๑/๒๗๘/๑๙๗.

มัลลิกา !มาตุคามบางคนในโลกนี้ ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความ
คับแค้นใจ ถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง

ไม่ฉุนเฉียว ไม่กระฟัดกระเฟียด ไม่กระด้างกระเดื่อง ไม่แสดงความ
โกรธ ความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ

และเป็นผู้ให้ทาน คือ ข้าว น�้า เคร่ืองนุ่งห่ม ยานพาหนะดอกไม้ ของ
หอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีป

โคมไฟ แก่สมณะหรือพราหมณ์ ถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพน้ันแล้ว 
มาสู่ความเป็นอย่างนี้ กลับมาเกิดในที่ใดๆ

ย่อมเป็นผู้มีรูปงาม น่าดู น่าชม ประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณ
งามยิ่งนัก ทั้งเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติ

มากและสูงศักดิ์.

มาณพ !ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคทรัพย์มากนี้ คือ การให้ข้าว น�้า 
เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้

ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีปโคมไฟแก่สมณะ
หรือพราหมณ์.

หากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจ�าแนกทาน
-บาลี ขุ. ขุ. ๒๕/๒๔๓/๒๐๔.

ภิกษุทั้งหลาย !ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจ�าแนกทานเหมือน
อย่างเรารู้ไซร้ หากสัตว์เหล่านั้นยัง

ไม่ได้ให้ทานเสียก่อน ก็จะไม่พึงบริโภค อนึ่ง มลทินคือ ความตระหนี่จะ
ไม่พึงครอบง�าจิตของสัตว์เหล่านั้น แม้ค�าข้าว

คือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่ค�าสุดท้ายก็ตาม ถ้าปฏิคา
หกของพวกเขายังมีอยู่ หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้

แบ่งค�าข้าวค�าสุดท้ายแม้นั้น (ให้แก่ปฏิคาหก) ก็จะไม่บริโภค.

ภิกษุทั้งหลาย !แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู ้ผลแห่งการจ�าแนกทาน
เหมือนอย่างเรารู้  ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้น

จึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภค อนึ่ง มลทินคือความตระหนี่ จึงยังครอบง�า
จิตของสัตว์เหล่านั้น.

“ พุทธวจน ”
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ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีนโยบาย 

ให้กลุ่มสมาชิกเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อ 

ให้สมาชิกได้รับความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของสหกรณ์

ยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ มีการบรรยายถึงสิทธิประโยชน์ที่สมาชิก

พึงได้รับ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติต่อกัน  โดยมีกลุ่ม

สมาชิกที่ได้รายงานผลให้สหกรณ์แล้ว ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ ์

และจัดการต้นน�้า กลุ่มส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ

ป่า กลุม่กองคลงั กลุม่ส�านกัวจิยัการอนรุกัษ์ป่าไม้และพนัธุพ์ชื 

กลุ่มส�านักอุทยานแห่งชาติ กลุ่มส�านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่

อนรุกัษ์ กลุม่ส�านกัอนรุกัษ์สตัว์ป่า กลุม่ชมรมผูส้งูอายชุาวป่าไม้  

กลุ่มชมรมโยคะ กลุ่มจังหวัดสุราษฏร์ธานี กลุ่มแม่น�้ายวม-

แม่สะเรียง กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มจังหวัดอุตรดิตถ์ 

กลุ ่มราชพฤกษ์ล�าปาง กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มจังหวัด

ชัยภูมิ กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี   

เอ้ืออาทรต่อสมาชิกและสังคม
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
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เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด ได้จัดกิจกรรม RoadShow สัญจรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ณ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้มีข้าราชการ และพนักงาน
ราชการให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจ�านวนมาก 
รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ผู้ที่สมัครสมาชิกในวันน้ัน ยังได้รับของ
ที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนู กระติกน�้า  ซองใส่สมุดบัญชี ส�าหรับใครท่ี
พลาดไปไม่ต้องเสียใจ ปีหน้าเจอกันใหม่ค่ะ

Road Show  สัญจร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห้ามผู้ค�้ำประกัน ลงลำยมือชื่อเป็นพยำนในสัญญำค�ำขอกู้เงินสำมัญ

สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เป็นผู้ค�้าประกันในสัญญาค�าขอกู้เงินสามัญ 
จะลงลายมือช่ือเป็นพยานไม่ได้
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ในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สมาชิกหลายท่านเกษียณอายุ

ราชการ บางท่านอาจอยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจว่าจะลาออกจาก

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ดีหรือไม่ สหกรณ์ขอแจ้งสิทธิประโยชน์ส�าหรับ

สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการและยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป

ได้  ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุ

ราชการ ดังนี้

➢ ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 100 บาท และ 

  วันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์  100 - 300 บาท ตามอาย ุ

  การเป็นสมาชิก

➢ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

➢ ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย

➢  ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส

➢  ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่

➢ ทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก

➢ ทุนสวัสดิการเมื่อสมาชิกทุพพลภาพ

➢ ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิก 

➢ ทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด

➢  ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก

➢  ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก

➢  ทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมทบหรือประกอบพิธีฮัจญ์

➢  ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่

➢  ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพบิดา มารดา คู่สมรส  

  และบุตรสมาชิก

สิทธิรับทุนสวัสดิการมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณ
อายุราชการ

➢  ทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ 

จ่ายให้เฉพาะสมาชิกที่อายุครบ 60 ปี (ได้รับเฉพาะปีที่เกษียณเพียง 

1 ครั้ง) และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

ค�านวณได้ ดังนี้ บ�าเหน็จ =  จ�านวนปี X  จ�านวนหุ้น

ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 7,000 บาท สหกรณ์

จะจ่ายเงินทุนให้ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี โดยน�าฝากเข้าบัญชี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และไม่ต้องยื่นค�าขอ

➢   ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส จ่ายให้สมาชิก

ท่ีมีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ป ี

จ่ายภายในเดอืนตลุาคม ของทกุปี น�าฝากเข้าบญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์  

และไม่ต้องยื่นค�าขอ

- อายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี จ่าย 1,500 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี จ่าย 2,000 บาท

  100

สิทธิรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�าหรับ
สมาชิกที่มิได้ท�าประกันชีวิต  

➢ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�าหรับสมาชิกที่

มิได้ท�าประกัน สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการและยังคงเป็นสมาชิกอยู่

กับสหกรณ์ ซึ่งอายุครบ 70 ปี ไม่อาจท�าประกันชีวิตได้ หากถึงแก่

กรรม สหกรณ์จะมอบเงินชว่ยเหลือค่าท�าศพสมาชิก ตามอายุการเป็น

สมาชิก ปีละ 10,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท

สิทธิฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี ่ยมสุขในอัตรา
ดอกเบี้ยสงู

สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษเปิดบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์เกษียณเปี ่ยมสุข เพื่อฝากเงินบ�าเหน็จ บ�านาญ กบข. 

บ�าเหน็จด�ารงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการในอัตรา

ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทและยังมีสิทธิฝาก

เงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภทบัญชี

สิทธิการกู้หุ้น หรือเงินฝาก
สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิกู ้หุ ้น หรือเงินฝากได้ 

ไม่เกินกว่า 90 % ของเงินค่าหุ้น หรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

สิทธิการงดส่งค่าหุ้น
สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ไม่มีหนี้ หรือมีหนี้สินไม่เกิน

กว่าค่าหุ้นท่ีตนมีอยู ่ในสหกรณ์ สามารถงดส่งค่าหุ ้นรายเดือนได้ 

นอกจากนี้ยังสามารถระดมค่าหุ้นเพิ่มได้ตามความสมัครใจ

สิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  

เช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังไมไ่ด้เกษียณอายุราชการ

สิทธิรับใบแจ้งยอดบัญชรีายไตรมาส
สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการพิเศษ โดย

สหกรณ์จะส่ง “ใบแจ้งยอดคงเหลือรายไตรมาส” เพื่อแจ้งจ�านวนเงิน

ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ (ถ้ามี) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นหลักฐาน

ส�าหรับการตรวจสอบโดย สหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้านสมาชิก

สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ
สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

ชิงโชค ลุ้นรับรางวัล หรือรับของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับ

สมาชิก และยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมส�าหรับผู้เกษียณอายุ

ราชการที่ สหกรณ์จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ

ท้ังหมดนี้เป็นสิทธิประโยชน์ดีๆ ท่ีสหกรณ์มอบให้ส�าหรับ 

ผู้เกษียณอายุราชการที่ร่วมกัน “ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน”

โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการมุมนี้มีคำ�ตอบ
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อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2559) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.25

ออมทรัพย์พิเศษ 3.50

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1  มีนาคม  2559) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.90

สามัญทั่วไป 5.90

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.90

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.00

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1  
(0.00 % 6 เดือนแรก)

3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2  
(0.00 % 3 เดือนแรก)

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55

รายการ  31  ตุลาคม  2559  30  กันยายน  2559

จ�านวนสมาชิก 13,211 13,206

จ�านวนสมาชิกสมทบ 17,053 17,000

สินทรัพย์รวม 16,403,731,553.14 16,398,034,049.91

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 132,605,577.97 97,190,338.44

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,258,211,626.51 1,261,214,447.19

เงินลงทุนระยะสั้น 942,453,000.00 871,028,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 144,817,574.19 143,354,186.77

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 70,103,026.09 64,202,333.25

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,785,951,532.14 6,801,580,895.80

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 58,345,107.75 55,199,239.67

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 955,901,171.00 957,502,551.51

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 7,119,000.00 4,112,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 51,937,279.56 48,491,357.46

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 139,374,989.00 146,805,546.00

ลูกหนี้ระยะสั้น 241,000.00 350,000.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 7,174.27 7,174.27

เงินลงทุนระยะยาว 5,778,497,091.60 5,868,318,126.65

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,609,215.15 4,824,830.40

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 71,373,905.63 71,781,221.40

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,992,673.20 1,881,192.02

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,819,561,322.06 9,884,104,192.91

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,030,000,000.00 2,185,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,375,950,398.41 5,311,710,953.40

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 540,482,050.52 543,112,038.85

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,577,648,997.56 3,559,528,802.82

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 842,331,057.33 823,295,250.54

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 303,311,533.92 275,408,141.86

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 109,202,156.79 107,395,617.04

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,974,602.29 2,971,102.29

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,340,478,863.68 2,312,936,507.26

     - เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 178,983,471.01 167,263,269.03

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 2,078,440,336.55 2,063,113,033.98

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 61,656,651.54 61,607,547.62

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 21,398,404.58 20,952,656.63

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 26,880,539.43 30,594,377.33

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,645,391.54 19,256,225.92

หนี้สินไม่หมุนเวียน 24,606,129.00 24,606,129.00

ทุนของสหกรณ์ 6,584,170,231.08 6,513,929,857.00

ทุนเรือนหุ้น 5,307,544,060.00 5,271,061,110.00

ทุนส�ารอง 487,408,361.77 487,408,361.77

ทุนสะสม 104,573,836.58 111,343,790.79

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 310,700,462.76 329,096,497.81

ก�าไรสุทธิ 373,943,509.97 315,020,096.63 

รายได้ 661,744,738.84 577,753,741.56

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 401,677,940.04 361,736,234.92

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 39,960,519.54 36,149,871.09

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 181,993,747.01 141,964,903.30

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 34,590,872.20 34,590,872.20

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,521,660.05 3,311,860.05

ค่าใช้จ่าย 287,801,228.87 262,733,644.93

ดอกเบี้ยจ่าย 235,353,702.36 215,855,375.49

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 52,447,526.51 46,878,269.44

ก�าไรสุทธิ 373,943,509.97 315,020,096.63

ปิดช่ัวคราว ATM – เงนิกูฉ้กุเฉนิอตัโนมตัิ

วนัที ่31 ธ.ค. 59  ตัง้แต่เวลา 17.00 – 24.00 น.

เพือ่ปิดบญัชแีละเตรยีมประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี

 วันที่ 31 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น.  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะปิดให้บริการ 

“สหกรณ์ ATM และเงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ” เป็นการ

ช่ัวคราว สมาชิกที่ใช้บริการถอนเงินสดจากบัญชี 

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกฝากไว้

กับสหกรณ์ ผ่านตู ้ ATM ของสหกรณ์ ตู ้ ATM 

ธนาคารออมสิน  ตู้ATM ธนาคารไทยพาณิชย์  และ 

ตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ จะไม่สามารถ

ท�ารายการดังกล่าวได้ ส�าหรับในช่วงเวลาอื่นๆ 

สหกรณ์ให้บริการตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มี

วันหยุด
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ย. 59 กลุ่มภาคีสหกรณ์

บางเขน ร่วมสมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อ 

ถวายพระราชกศุลแด่ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา 

ภมิูพลอดลุยเดช โดยกลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขน มอบเงนิ  

จ�านวน 30,000 บาท สอ.กรมชลประทาน จก. มอบเงิน  

จ�านวน 2,000 บาท สอ.กรมการขนส่งทางบก จก.  

มอบเงิน จ�านวน 2,000 บาท ณ วัดราชาธิวาสวิหาร 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อีกหนึ่งช่องทางความสะดวกสบาย 
ไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์
 สหกรณ ์ออมทรัพย ์กรมป ่าไม ้  จ� ากัด  
ได้เพิม่ช่องทางการบรกิารเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ 
สมาชิกที่ต้องการท�าธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ เพียง
ดาวน์โหลดใบ Payment  (หัวข้อ 6.1) สมาชิกสามารถ
เดินทางไปท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  
และธนาคารธนชาต ทุกสาขาใกล ้บ ้าน เพียง
กรอกแบบฟอร์ม เลขที่สมาชิก และวัตถุประสงค์ 
(ฝากเงิน ช�าระเงินกู ้  ฯลฯ) และใส ่จ�านวนเงิน  
ยื่นใบ Payment ให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร และรับส�าเนา
การฝากจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น (สหกรณ์
เป็นผู้รับช�าระเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการ) 
เริ่มใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Payment  ธ.ทหารไทย

กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน 
ร่วมสมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ครั้งนี้เป็นอีกปี ที่ได้เวลาเกษียณอายุราชการของสมาชิก   

ทีร่่วมช่วยกนัท�างานอย่างเตม็ที ่ถงึเวลาพกัผ่อนกายและใจ  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการสายใยไม่

เกษียณ ประจ�าปี 2559  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิก

ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเพิ่มพูน

ประสบการณ์ชีวิต 

ส�าหรับทริปต ่างประเทศ สอ.ปม. พาผู ้ เกษียณ 

บินลัดฟ้าทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ เมื่อ

วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2559 สมาชิกเดินทางสู่ จังหวัดนิงห์บิงห์  

เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ ่มน�้า 

ภาพบรรยากาศความประทับใจ สายใยไม่เกษียณ ปี 2559
ทริปในประเทศและต่างประเทศ

โบนัสแห่งวัย สุขใจเกษียณราชการ      
ทศันศกึษาฮานอย นงิห์บงิค์  17 - 20 ต.ค. 59
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เมื่อความเหงาเข้ามาเยือน ยังมีสหกรณ์คอยเคียงข้าง
เมื่อวันใดที่อ้างว้าง ยังมีสหกรณ์คอยปลอบโยน

ในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “อ่าว

ฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่

มีความสวยงาม ธรรมชาติ ทั้งเทือกเขา เนินเขา

หินปูน เราไม่พลาดที่จะล่องเรือพาย ซึ่งเป็นเสน่ห์

ของทริปนี้เลยก็ว่าได้ สองข้างทางโอบล้อมด้วย

ภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์เขียวขจี และบรรยากาศ 

อนัแสนสดชืน่ จากนัน้ชมถ�า้ต�าก๊อก เป็นถ�า้ทีม่หีนิงอก 

หินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขา

และทะเล เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันราวกับภาพวาด  ทริปนี้เสียดาย

ที่ไม่ได้ไปเห็นความสวยงามของอ่าวฮาลอง เนื่องจากวันที่เดินทาง 

ไปล่อง มีพายุเข้า และเป็นประกาศจากทางรัฐบาล ไม่ให้ออกเรือ แต่

ความสนุกสนานก็ยังเหมือนเดิม กับการช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้า 

ให้เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผ้า รองเท้า ของทีร่ะลกึต่างๆ  ช้อปป้ิง 

เสร็จชมการแสดงหุ่นกระบอกน�้า ศิลปกรรมประจ�าชาติ เอกลักษณ์

ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถใน 

การเชิดหุ ่นกระบอกจากในน�้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของ 

เครื่องดนตรีเวียดนาม และพากย์สด ๆ ของคณะละคร และอีกท่ีหนึ่ง

ที่หากใครมาเวียดนามแล้วไม่ได้มาที่นี่ ถือได้ว่ายังมาไม่ถึงเวียดนาม 

นั่นก็คือ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ และบ้านพักลุงโฮ 

ผู้ที่เป็นวีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม

ถึงเวลาท่ีผู้เกษียณต้องอ�าลาฮานอยกลับกรุงเทพกันซะแล้ว 

บางคนก็ได้มารู ้จักกันในทริปนี้  ในชีวิตเราจะมีสักกี่ครั้งท่ีได้เจอ

มิตรภาพดี ๆ  เจอเพื่อน เจอความจริงใจ 
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สมาชิกออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยรถบัสปรับอากาศ น�าท่านไหว้พระ อ่ิมบุญอ่ิมใจท่ีวัด 
เขาสุกิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี 2509 จากนั้นชมวัดคาทอลิกจันทบุรี เป็นวัดที่มี
ประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี และไม่พลาดที่จะแวะชมวัดมังกรบุปผาราม 

วันรุ่งขึ้นออกเดินทางชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้
ซึบซับธรรมชาติ บรรยากาศดี ๆ ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลตัวน้อย ๆ จากนั้นชม
ถนนบูรพาชลทิศ เนินนางพญา จุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออก ภาคบ่าย รับฟังการสัมมนา ดูแล 
กายและใจอย่างไร ให้พร้อมรบัมอืกบัวยัเกษยีณ วทิยากรโดย นายพณิ เกือ้กลู อดีตประธานกรรมการ สอ.ปม.  
ผู ้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุขกาย สบายใจ ยึดตามหลักค�าสอนของพ่อหลวง   
เคลด็ลบัอกีข้อทีส่�าคญัมาก นัน่กค็อื “อย่าปล่อยให้ชวีติผ่านไปอย่างไร้ค่า” จงคดิว่าทุก ๆ วนัท่ีผ่านพ้นไป  
คือ ส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ขอเวลาให้ใจสักวันๆละหนึ่งช่ัวโมง ดูแล เยียวยา บ�าบัดให้ใจมั่นคง เมื่อเราฝึก 
จิตบ่อยๆ จิตจะมีพลังรู ้สึกผ่อนคลายละจากความทุกข์ สัมผัสกับความสุข ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง  
มีรอยยิ้มสดใส จิตใจเบิกบาน  

        

ทริปในประเทศ จังหวัดจันทบุรี 
เม่ือวันที่ 24 - 26  ต.ค. 59

หลังจากนั้น รับฟังการบรรยายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สหกรณ์มีให้สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ โดย

นายชัยยันต์ ค�าป้อ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ถึงเกษียณไปแล้วยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์

ได้ สิทธิรับทุนสวัสดิการมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ (อ่านสิทธิประโยชน์ได้ในมุมนี้มีค�าตอบจ้า)

มาจันทบุรีทั้งที เราไม่พลาดชมโอเอซีส ซี เวิลด์ ฟาร์มปลาโลมาแห่งแรกของประเทศไทยและ 

ใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตาต่ืนใจกับความแสนรู้ของปลาโลมาจากอ่าวไทย บนเนื้อท่ีกว่า 50 ไร่ หลังจากน้ัน 

พาท่านไปช้อปปิ้งหาซื้อของฝาก เดินทางมุ่งสู่กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

“เสียงหัวเราะไปหาเอาข้างหน้า
อ่ิมกับธรรมชาติที่ยืนรออยู่

บนเส้นทางที่ต้องใช้ใจไปเปิดประตู”
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  โดยให้สหกรณ์ระมัดระวังในการบริหารการเงินโดยเฉพาะ
การปล่อยเงินกู้ การพิจารณาก�าหนดงวดช�าระหนี้เงินกู้แต่ละประเภท และได้มีการศึกษาวิเคราะห์การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องจาก
สภาพปัจจุบันพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง ก�าหนดจ�านวนงวดการส่งช�าระหนี้เงินกู้ของสมาชิกเป็นระยะเวลานาน โดยมิได้ค�านึงถึงความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปล่อยเงินกู้

ดังนั้น สมาชิกควรจะมีเงินเหลือเพื่อด�ารงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของรายได้ ซึ่งขณะนี้ ทางคณะกรรมการสอ.ปม. ก�าลังพิจารณา
แนวทางที่จะแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามค�าแนะน�าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์แนะน�ำ 
เงินคงเหลือหลังช�ำระหนี้ไม่ควรน้อยกว่ำ 40% ของรำยได้



  การด�ารงชีวิตหลังเกษียณ จ�าเป็นต้องมีการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน 

ด้านการเงิน ด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ มาดูกันว่า เกษียณก่อนวัยให้มีความสุขนั้น 

ต้องท�าอย่างไรถึงจะมีความสุขอย่างที่ทุกคนปรารถนา

1.ออมสุขภาพ ควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม�่าเสมอ การออกก�าลังกาย เป็น 

การกระตุ้นความเคลื่อนไหว ใช้พลังงาน นอกจากสุขภาพกายแล้ว สุขภาพจิตก็ไม่ควรมองข้าม 

การมองโลกในแง่ดี ย่อมน�าความสุขมาให้

2.ออมทรัพย ์เน้นลดค่าใช้จ่าย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หนัก 

ชีวิตหลังเกษียณท่ีดีที่สุด ควรมีรายได้จากการออมและลงทุนประมาณ ¾ 

หรือ 75% ของรายได้

3.ลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่งอกเงย

4.หางานอดิเรก และค้นคว้าความรู้ในเรื่องที่สนใจ

5.เข้าสังคมบ้าง เพื่อให้ชีวิตสดชื่น ไม่เหี่ยวเฉา

6.ไม่ยึดติดกับความส�าเร็จ ต้องรู้จักวางให้ลง ปลงให้เป็น

หากเจออุปสรรคขวากหนามอย่าพึ่งท้อถอย จงเรียนรู้กับมัน  

เรียนรู้ว่าคนเราพลาดกันได้ เรียนรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน การเรียนรู้นั้นถือเป็นก้าวหนึ่งของความส�าเร็จ ส�าคัญคือ ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด และ 

“อย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างไร้ค่า” จงท�าตนให้เป็นประโยชน์ ชีวิตหลังจากการท�างานประจ�า เป็นชีวิตแห่งการพักผ่อน เป็นช่วงชีวิตแห่งอิสระ

ที่อยากจะท�าอะไรก็ได้ตามใจคิด อยากไปเที่ยวก็ไปได้  และสามารถน�าเอาผลพวงแห่งความสุขนั้นไปช่วยเหลือสังคมบ้าง เหมือนค�ากล่าวที่ว่า 

“เกษียณแต่ตัว แต่สายใยยังคงอยู่นิจนิรันดร”

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

ใช้ชีวิตให้สุขใจอย่างไร ในวัยเกษียณ


