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 เป็นเวลากว่าแปดเดือนแล้ว ที่ทุกคนยังไม่หายเศร้าโศกถึงพระองค์  
ผู ้เคยถวายงานในพระองค์สาขาต่างๆ เมื่อรับเชิญมาสัมภาษณ์ออกทีวี ก็พูด
ไปร้องไห้ไป อย่างน้อยน�้าตาก็ไหลพรากไม่ว่าผู ้ชายหรือผู ้หญิง ในขณะพูด  
ชวนให้ผู้ดูซ่ึงนั่งอยู่หน้าจอ ร้องไห้ไปตามๆ กัน
 ความเศร้าโศกที่ยิ่งใหญ่ของประเทศทุกคนที่ก�าลังอยู ่ในแผ่นดินไทย 
พากันร้องไห้โดยท่ัวกัน ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เราโชคดีที่มีในหลวง” 
หรือ “เรารักในหลวง” เช่ือได้แน่ว่าทุกคนคิดเช่นนั้น และตั้งใจปฏิญาณตนโดย
ไม่ลังเลว่า จะ “คิดดี พูดดี ท�าดี” ถวายพ่อหลวงจนกว่าชีวิตจะหาไม่
 แต่มีใครบ้างเคยฉุกคิดไหมว่า เมื่อเราพูดว่า “เราโชคดีที่มีในหลวง” นั้น 
ในทางกลับกัน ถ้าเราเป็นพระองค์ท่าน จะคิดบ้างไหมว่า ท่านโชคดีที่มีเรา
เป็นราษฎร?  ตลอดชีวิตเราได้เคยท�าอะไรให้พระองค์ชื่นใจ จนคิดว่า พระองค์
โชคดีเหลือเกินที่มีคนอย่างพวกเราเป็นราษฎร พระองค์อุทิศพระวรกายพัฒนา
บ้านเมืองให้เราเป็นเวลายาวนานถึง 70 ปี พ่อสอนให้เรารู้จักค�ำว่ำ “พอเพียง”  
มำโดยตลอด ควำมหมำยของค�ำว่ำพอเพียง คือ พอมี พออยู่ พอกิน ไม่ต้อง
รวยล้นฟ้ำ ชีวิตก็มีควำมสุขได้

พ่อหลวงคิ ด ถึ ง
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 มีฝรั่งคนหนึ่งเขียนบทความว่า 
ทุกครั้งที่เขาได้ยินคนไทยพูดว่า “เรา
รักในหลวง” เขารู ้สึกเศร ้าใจมาก 
อ่านครั้งแรกจะสะดุดใจ นึกในใจว่า 
“บังอาจ บังอาจ”  ท�าไมจึงมาดูถูก
ความรู ้สึกของคนไทยเช่นนี้ หากคุณ 
ไม่รู ้สึกเศร้าโศกไปกับเราเมื่อท่านสวรรคต ก็ไม่ควรจะพูดออกมาอย่างนี้ 
ให้สะเทือนใจคนไทย แต่ก่อนจะโกรธ เรามาลองฟังความคิดเห็นของฝร่ังคนนี้
ก่อนจะดีไหม? เป็นการหาเหตุผลท่ีถูกต้องแน่นอน 

อย่าแค่แขวนพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ไว้ในบ้าน
 ศาสตราจารย์แมนเฟรด คราเมส (Prof.ManfredKrames) เป็นคน 
เยอรมัน อาศัยอยู ่ในศรีลังกาหลายปี กระท่ังเกิดมหาสึนามิไม่นาน เขาจึง 
ย้ายมาพ�านักที่ประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่
 ฝรั่งคนนี้มีมุมมองท่ีน่าสนใจยิ่งเรื่องในหลวงกับคนไทย เขาบอกว่า  
เวลาได้ยินคนไทยพูดว่า รักในหลวง เขารู้สึกเศร้าใจ เขาถามว่าเป็นคุณ ๆ  จะไม่
เศร้าใจหรือ ถ้าคุณมีลูกท่ีไม่เคยเช่ือค�าสอนของคุณเลย ไม่เคยเดินตามแนวทาง
ที่คุณวางไว้ “สิ่งที่พวกเขำท�ำนั้นเพียงแค่ก่อปัญหำแล้วก็เรียกร้องให้ท่ำน 
ย่ืนมือเข้ำไปช่วยเหลือเสมอ ในขณะเดียวกันก็พร�่ำพูดว่ำ ลูกรักพ่อ ถ้ำท่ำน 
เป็นพ่อ ท่ำนจะรู้สึกอย่ำงไร”
 ในทัศนะของเขา ในหลวงคือ ครูผู้ยิ่งใหญ่ หรือเป็นบรมครูผู้ท่ีเราต้อง
เรียนรู้จากพระองค์ท่าน “...ทรงเป็นครูของเรำ แต่ได้โปรดตระหนักไว้เสมอว่ำ 
อย่ำศึกษำเล่ำเรียนเพ่ือเอำใจครู แต่จงศึกษำเล่ำเรียนเพ่ือประโยชน์และ 
ควำมดีงำมแก่ตัวท่ำนเอง....” ศ.คราเมส เสนอแนะว่า คนไทยจะต้องเข้าใจ
คุณค ่าของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อย่างถ่องแท้ และผสมผสานแนวทางแห่งพุทธศาสนาของพระองค์ลงไปในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และถ่ายทอด
เรื่องราวเหล่านี้ในโรงเรียนเพ่ือให้คน
รุ่นใหม่ๆ ได้ศึกษาด้วย พระราชด�าริ 
หรือสิ่งที่ท่านทรงท�าในทุก ๆ  เรื่องนั้น 
ทรงใช้หัวใจทั้งสิ้น เพราะพระองค์
เข ้าใจดีถึงคุณค ่าของความรักและ
ความซื่อสัตย์ คนไทยทั้งหลายรู ้สึก
เชื่อมโยงถึงพระองค์ท่านได้ก็เพราะ
สิ่งนี้ 
 หากทุกคนช่วยกันเก็บรักษา 
เจตนารมย์อันแรงกล้าและค�าสอน
ของพระองค์เอาไว ้ให ้อยู ่สืบต ่อไป
ตราบชั่วลูกชั่วหลาน ถึงเวลาแล้วที่เรา 
ควรช่วยกันคิด ช่วยกันท�า ช่วยกัน 
สืบทอด ช่วยกันบ�ารุงรักษา หรือพัฒนา 
มรดกที่พระราชทานไว้ให้แก่สังคมเรา 
ค�าสอนของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ก็จะไม่สูญหายไปกับกาลเวลา และ 
เช่ือเหลือเกินว่า “พระมหากษัตริย์ 
ผู้ย่ิงใหญ่ของทุกคนพระองค์นี้จะอยู ่
ในหัวใจคนไทยตลอดกาล”
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บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนได้ประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้
 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล – ปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท
 2. ทุนประเภทเรียนดี มอบให้บุตรสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   ระดับชั้นประถมศึกษา ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ย 4.00 ทุนละ 2,000 บาท
   ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.90 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท
   ระดับอาชีวศึกษา ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ีย ต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไป (ระดับ ปวช.) ทุนละ 2,500 บาท   
   (ระดับ ปวส.) ทุนละ 3,000 บาท 
   ระดับอุดมศึกษาต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ทุนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ให้ใช้คะแนน 
   เฉลี่ยผลการเรียนของปี 2559
   ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม)  
   ที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตรแล้ว ในปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็น
   -   เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท
   -   เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,500 บาท
 3. ทนุส่งเสรมิการศกึษากรณพีเิศษ มอบให้บุตรสมาชกิท่ีศกึษาในโรงเรียนสอนคนพกิาร หรือเป็นเดก็ท่ีต้องได้รับการดแูล
เป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,500 บาท
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.025798899.com สมาชิกต้องส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณ์โดยตรง
ภายในวันที่ 25 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน 26 ก.ย. 60 เมื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ ์
จะโอนเงนิทนุการศกึษาทกุประเภท เข้าบญัชอีอมทรพัย์สินมธัยสัถ์ทีส่มาชิกมอียูก่บัสหกรณ์ ภายในวนัท่ี 10 ต.ค. 60 ซึง่สมาชกิ
สามารถเบิกถอนได้ด้วยบัตร ATM CLICK CO-OP Card ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด สมาชิกสามารถตรวจสอบการ
ยื่นขอรับทุนการศึกษา ผ่านเว็บไซด์สหกรณ์ที่ www.025798899.com

ทุนศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนการศึกษาปี 2560
ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 600 บาท ได้ทุกคน
ทุนเรียนดีอีก 195 ทุน เรียงตามคะแนน
หมดเขต 25 ส.ค. 60 ประกาศผลทุน 26 ก.ย.60

 มาถึงช่วงเวลาดีๆ กันอีกครั้ง ส�าหรับบุตรสมาชิก ที่สหกรณ์ได้มอบทุน
เพ่ือส่งเสริมสมาชิกที่มีบุตรก�าลังศึกษาอยู่ โดยมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 
25 ปีบริบูรณ์ มีสถานภาพเป็นโสด สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาประจ�าปี 2560  
โดยยื่นใบสมัครทุนการศึกษาก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณียากรเป็นหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการ
ศึกษาได้ที่ www.025798899.com
 เมื่อประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะ
โอนเงินทุนการศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

•	 ผูข้อทนุจะต้องเป็นบตุรสมาชกิสหกรณ์
ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั(รวมถงึบตุร
บุญธรรมตามกฎหมาย)

•	 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
•	 บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องอายุไม่

ต�่ากว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
และมีสถานภาพโสด

•	 สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกได้ 1 คน 

•	 สมาชกิทีไ่ด้รบัทนุสวสัดกิารทีไ่ม่มบีตุร
หรอืเป็นโสดไปแล้ว ไม่มสิีทธิข์อรบัทนุ
การศึกษาบุตรสมาชิก

สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน4



ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2560
----------------------------

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีความประสงค์
จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกที่ก�าลัง
ศึกษาอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2560 หรือทุนเรียนดี และ
ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ประจ�าปี 2559 โดยผู้ประสงค์
จะสมัครรับทุนดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 
ต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนและบุตรผู้สมัคร
 1.1 สมาชิกผู้ยื่นขอรับทุน
 1.1.1 สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือการ
ศึกษาบุตรต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 1.1.2 สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกได้ 1 คน ในกรณทีัง้สามแีละภรรยาเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
สามารถแสดงความจ�านงขอรบัทนุการศกึษาบุตรได้ทัง้สองคน 
โดยสมาชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน
 1.1.3 สมาชกิทีไ่ด้รบัทนุสวสัดกิารเพ่ือสมาชกิทีไ่ม่มี
บตุรหรอืเป็นโสดแล้ว ไม่มสีทิธิข์อรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชิก
 1.2 บุตรผู้สมัครขอรับทุน
 1.2.1 เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่า
ไม้ จ�ากัด (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ที่ก�าลังศึกษา
อยู่ อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
 1.2.2 เป็นบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคน
พิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถาน
ศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ

2. ประเภทของทุน
 ทนุการศกึษาม ี3 ประเภท บตุรสมาชกิ 1 คน มสีทิธิส์มคัร
ขอรับทุนได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง  ดังนี้

 2.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
 มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ส่งใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา ทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล – 
ปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท
 2.2 ทุนประเภทเรียนดี 
 โดยบุตรสมาชิกผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนเรียนดีจะต้องมี
ผลการเรียน ดังนี้
 2.2.1 ทนุประเภทเรยีนด ีมอบให้กบับตุรสมาชิก ดงั
ต่อไปนี้
   2.2.1.1 ระดับประถมศึกษา ต้องมีผลการ
ศึกษาคะแนนเฉลี่ย 4.00 
   2.2.1.2 ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีผลการ
ศึกษาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.90 ขึ้นไป
   2.2.1.3 ระดับอาชีวศึกษา ต้องมีผลการ
ศึกษาคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
   2.2.1.4 ระดบัอุดมศกึษา ต้องมผีลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

ทั้งนี้ ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของ ปี 2559
ตัวอย่างเช่น
 - บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 หรือ  
 - บุตรท่ีขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่1 เพือ่พจิารณาทนุเรียนดีระดับชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 1 หรือ 
 - บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี 
ปีที่ 1 ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 โดยการพิจารณาจะน�าคะแนนผลการเรียนของบุตร
สมาชิกมาจัดเรียงล�าดับแยกตามระดับชั้นเรียน และมอบทุน
ให้ตามจ�านวนทุนของแต่ละระดับชั้นเรียน ดังนี้
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ประถมศึกษา

ระดับชั้น จ�านวนทนุ ทุนละ รวมเป็นเงิน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 2 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 3 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 4 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 5 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 6 15 2,000 30,000

มัธยมศึกษา

ระดับชั้น จ�านวนทนุ ทุนละ รวมเป็นเงิน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 2,500 25,000

อาชีวศึกษา (ปวช.)

ระดับชั้น จ�านวนทนุ ทุนละ รวมเป็นเงิน

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 1 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 2 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 3 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา (ปวส.)

ระดับชั้น จ�านวนทนุ ทุนละ รวมเป็นเงิน

อาชีวศึกษา ปวส.ปี 1 5 3,000 15,000

อาชีวศึกษา ปวส.ปี 2 5 3,000 15,000

อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

ระดับชั้น จ�านวนทนุ ทุนละ รวมเป็นเงิน

ปริญญาตรี ปี 1 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ปี 2 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ปี 3 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ตั้งแต่ 
ปี 4 ขึ้นไป
(ทั้งนี้ต้องลง
ทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต)

5 3,500 17,500

รวมทั้งสิ้น 195 467,500

 2.2.2 ทุนปริญญาตร ี(เกียรตินิยม) บุตรสมาชิกที่
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดีแล้วเมื่อส�าเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่จบการศึกษาในปีการ
ศกึษา 2559 และสภามหาวทิยาลัยอนมุติัปรญิญาบตัรแล้ว มี
สิทธขิอรับทนุสวสัดิการเพ่ือการศกึษาของบตุรสมาชกิเพิม่ได้
อีก 1 ทุน ดังนี้
   (1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 
2,500 บาท
   (2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 
1,500 บาท
 2.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
 มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคน
พิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถาน
ศึกษา  ทุนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาดัง
กล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

3. หลักฐานประกอบใบสมัคร
 สมาชกิผูย้ืน่ขอรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิจะต้องน�าหลกั
ฐานต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาดังนี้
 3.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
 3.1.1 ใบสมคัรขอรบัทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
 3.1.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
 3.1.3 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าก�าลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษา ในปี 2560
 3.2 ทุนเรียนดี
 3.2.1 ใบสมคัรขอรบัทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
 3.2.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
 3.2.3 ใบระเบียนการศึกษาหรือผลการเรียนเฉล่ีย 
ทัง้ปี ของปีการศกึษาทีผ่่านมา (ปีการศกึษา 2559) หรอืส�าเนา
สมุดรายงานประจ�าตัวนักเรียน (รบ.4) 
 3.2.4 ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) กรณียื่นขอรับ
ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยมให้ยื่นเอกสารขอรับทุนแยกจาก
ทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดีเพิ่มอีก 1 ทุน โดยแนบ
เอกสารประกอบ ดังนี้
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 - ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
 - ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
 - หนังสอืรบัรองการส�าเรจ็การศกึษาระดับปริญญา
ตรี (เกียรตินิยม) ปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัย หรือ
หนงัสอือนุมัตปิรญิญาบัตรจากสภามหาวทิยาลยั (เกียรตนิยิม) 
ในปีการศึกษา 2559 
 3.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
 3.3.1 ใบสมคัรขอรบัทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
 3.3.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
 3.3.3 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียน
สอนคนพิการ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

4. ก�าหนดวันและสถานที่รับสมัครทุนการศึกษา
 สมาชิกผู ้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบ
สมัครได้ที่ผู ้แทนสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่า
ไม้ จ�ากัด หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์ที่ 
www.025798899.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
สมาชกิต้องส่งใบสมัครขอรบัทนุการศกึษาถงึสหกรณ์โดยตรง
ภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 โดยถอืวันทีไ่ปรษณย์ี ประทบั
ตราเป็นเกณฑ์ หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะ
ไม่น�ามาพิจารณาให้ทุนการศึกษา

5. เกณฑ์การพิจารณา
 การพิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษามีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 5.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้บุตรของ
สมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน
 5.2 ทุนประเภทเรียนดี
 ทุนประเภทเรียนดี  
 5.2.1 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลีย่ทั้งปี ในปีการ
ศกึษา 2559 และจะต้องมคีะแนนเฉลีย่ไม่ต�า่กว่าเกณฑ์ตามที่
ก�าหนดในข้อ 2.2.1 โดยสหกรณ์จะน�าคะแนนผลการเรียนมา
จัดเรียงล�าดับแยกตามระดับชั้นการศึกษา และพิจารณาจาก
ล�าดับสูงสุด 
 5.2.2 บุตรสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน
เรียนดีแล้วไม่มีสิทธิได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก

 5.2.3 บุตรสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับ
การพจิารณาตามข้อ 5.2.2 จะได้รบัทนุส่งเสรมิการศกึษาแทน 
 5.2.4 ทุนเกยีรตินยิม มอบทุนให้บตุรสมาชกิทีส่�าเรจ็
การศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนังสือรับรอง
การส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ปีการ
ศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัย หรือได้หนังสืออนุมัติปริญญา
บตัรจากสภามหาวทิยาลัย (เกยีรตนิยิม)  ในปีการศกึษา 2559 
ทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน
 5.3 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้
บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน
 5.4 กรณีมีสมาชิกขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
ของบุตรสมาชิก มากกว่าจ�านวนทุนที่สหกรณ์ก�าหนดไว้ 
สหกรณ์  อาจใช้วิธจีบัสลากหรอืวธิอีืน่ใด โดยให้คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
  การพจิารณาผูมี้สทิธิรั์บทนุการศกึษาให้ถอืค�าวนิจิฉยั
ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นที่สุด

6. การตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา
 สมาชิกสามารถตรวจสอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา
บุตร ผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ที่ www.025798899.com ได้
ทุกสัปดาห์ หากสมาชิกยื่นขอรับทุนมาแล้วเกินกว่า 10 วัน  
แต่ไม่ปรากฏรายชื่อให้ติดต่อสหกรณ์ โทร. 0 2579 7070

7. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและการรับเงิน
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธ์รับทุนการศึกษาในวันที่ 26 กันยายน 2560 และโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับ
สหกรณ์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 

(นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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ยกเลิก
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญฉบับเก่า

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ได้ยกเลิกแบบฟอร์มเงินกู ้สามัญฉบับเก่า 
โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบกู้ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 
พฤษภาคม 2560 หากสมาชิกท่านใดท่ีมี
ความประสงค์จะยื่นกู้สามัญ กรุณาใช้แบบ
ฟอร์มค�าขอกู้เงนิสามัญฉบับใหม่ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฉบับใหม่ได้ที่ www.025798899.com

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนผู้ค�้าประกัน
เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2560

              กรณียอดรวมเงินกู้สามัญทั้งหมดมีจ�านวนเกินกว่ามูลค่าหุ้น นอกจากใช้เงินและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิก

มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกันแล้ว ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค�้าประกันดังนี้

 จ�านวนเงินกู้สามัญและจ�านวนผู้ค�้าประกัน

  จ�านวนเงินกู้สามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 2 คน

  จ�านวนเงินกู้สามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 4 คน

  จ�านวนเงินกู้สามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 5 คน

  จ�านวนเงินกู้สามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมผีูค้�า้ประกันไม่น้อยกว่า 6 คน 

   จ�านวนเงินกู้สามัญเกิน 1,500,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 8 คน 

 และผู้ค�า้ประกันจะต้องมิใช่สมาชิกที่เป็นคู่สมรสของผู้กู้ และสมาชิกสมทบ และผู้ค�้าประกันจะต้องเป็น

สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน

(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558)

เริ่มใช้ฉบับใหม่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
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 กลับมาพบกันทุก ๆ  เดือน กับคอลัมน์ครอบครัวสวัสดิการ 
คอลัมน์ที่แบ่งปันให้สมาชิกได้ทราบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด มีทุนสวัสดิการอะไรให้สมาชิกบ้าง ฉบับที่แล้ว เราพูดถึง ทุน
สงเคราะห์การศพสมาชิก ,ทุนสงเคราะห์การศพบิดา มารดา คู่สมรส 
และบตุรสมาชกิ ,ทนุสาธารณประโยชน์เพือ่สงเคราะห์การศพสมาชกิ
สมทบ วารสารฉบบัเดอืนพฤษภาคมนี ้จะพดูถงึทนุสวสัดกิารเพือ่บ้าน
หลงัใหม่ สหกรณ์มอบทนุสวสัดกิารเพือ่บ้านหลงัใหม่นี ้ให้กบัสมาชิกท่ี
เข้าอยูอ่าศยัหลงัใหม่ ครอบครวัละ 1,000 บาท เพยีงครัง้เดียว โดยถอื
วนัทีไ่ด้รบัสทิธิเ์ป็นเจ้าของทีอ่ยูอ่าศยั และย้ายเข้าอยูอ่าศยัตามส�าเนา
ทะเบียนบ้าน โดยยื่นค�าขอรับทุนสวัสดิการพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิ์
เป็นเจ้าของและการอยู่อาศัยและหลักฐานของสมาชิกที่แสดงว่าเป็น
บ้านหลังใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการดังนี้
 1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. จ่ายให้สมาชิกที่เข้าอยู่อาศัยบ้านหลังใหม่ โดยถือวันที่
ได้รบัสทิธิเ์ป็นเจ้าของทีอ่ยูอ่าศยั และย้ายเข้าตามส�าเนาทะเบยีนบ้าน 
ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว
 3. ยื่นขอรับทุนพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิ์เป็นเจ้าของและ
การอยู่อาศัยและหลักฐานของสมาชิกท่ีแสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่
ภายในก�าหนดเวลา 120 วัน  นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย และย้ายเข้าอยู่อาศัยตามส�าเนาทะเบียนบ้าน
 4. สหกรณ์จะน�าฝากเงนิทนุสวสัดกิารดงักล่าวเข้าบญัชีออม
ทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์
เอกสารประกอบ
 1. แบบค�าขอรบัทนุสวสัดกิารเพือ่บ้านหลงัใหม่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มที่ www.025798899.com หัวข้อที่ 4.5
 2. หลักฐานของสมาชิกที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่
  - ส�าเนาสญัญาซือ้ขายที่ดนิพรอ้มสิ่งปลกูสร้างของกรม 
   ที่ดิน (ทด.13 หรือ อช.16) หรือ
  - ส�าเนาสญัญาเงนิกูเ้พือ่การเคหะของสถาบนัการเงนิหรือ
  - ส�าเนาใบอนญุาตปลกูสร้างอาคารจากทางราชการ หรอื 
  - ส�าเนาใบอนุญาตให้เลขหมายประจ�าบ้าน
  - ส�าเนาบัตรประชาชน
 3. หลักฐานแสดงสิทธิ์และการอยู่อาศัย
  - ส�าเนาทะเบยีนบ้านหลงัใหม่และมชีือ่สมาชกิผูข้อรบัทนุ
  - ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินและมีชื่อของสมาชิก

 ทนุสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชกิอันเนือ่งมาจากปฏบิติัหน้าทีร่าชการ
 สมาชกิทีป่ฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามอ�านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ
หรอืตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชาหรอืหน่วยราชการ ได้รบั
อนัตรายจนถงึแก่กรรม ทพุพลภาพ หรอืได้รบับาดเจบ็ จนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพใดๆ และต้องใช้เวลารักษาหรือจนประกอบกรณียกิจ
ตามปกติไม่ได้ ไม่น้อยกว่า 20 วัน สามารถยื่นขอรับ
ทนุสวสัดิการเพือ่ช่วยเหลือสมาชิกเนือ่งมา
จากปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ ภายในก�าหนด 
90 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม หรือได้รับ
อนัตรายจนถงึทพุพลภาพหรอืได้รบับาด
เจบ็ จนไม่สามารถประกอบอาชพีใด ๆ  และ
ต้องใช้เวลารกัษาหรอืจนประกอบกรณยีกจิ
ตามปกติไม่ได้ไม่น้อยกว่า 20 วัน สามารถ
ยืน่ขอรบัทนุสวสัดกิารเพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิเนือ่งมาจากปฏิบตัหิน้าท่ี
ราชการ ภายในก�าหนด 90 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม หรือได้รับ
อันตรายจนถึงทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส กรณีดังต่อไปนี้
สูญเสียอวัยวะ : สูญเสียตาข้างหน่ึงหรือสองข้างและไม่มีทางรักษา
ให้หายได้ ,สูญเสียมือหรือเท้าข้างหนึ่งหรือสองข้าง หรือสูญเสียการ
ได้ยินและไม่มีทางรักษาให้หายได้
บาดเจ็บสาหัส : ลิ้นขาด เสียอวัยวะอื่นใด หรือเสียความสามารถใน
การดมกล่ิน, หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว ,แท้งลูก หรือจิตพิการอย่าง
ติดตัว
การจ่ายเงินสวัสดิการ
 1. กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายให้รายละ 20,000 บาท
 2. กรณีสมาชิกทุพพลภาพจ่ายให้รายละ 20,000 บาท
 3 กรณีสมาชิกบาดเจ็บสาหัส จ่ายให้รายละ 10,000 บาท
เอกสารประกอบ
 1. แบบค�าขอรบัทุนสวัสดิการเพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิเน่ืองมาจาก
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.025798899.com 
หัวข้อที่4.8
 2. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีสมาชิกสังกัดอยู่แจ้งเป็น
หนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
  - ส�าเนาใบมรณะบัตร หรือหนังสือรับรองของสถาน
พยาบาลหรือแพทย์ว่าทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส โดยเข้ารับการ
รักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า 20 วัน (ใบรับรองแพทย์)
  - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน
ที่สมาชิกสังกัด หรือหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้ว่าถึงแก่กรรม หรือ 
ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสนั้น เนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แล้วแต่กรณี หรือค�าสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
  - ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้านของ
สมาชิก
 3. การจ่ายเงินกรณีถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่ คู่สมรส หรือ
ทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ โดยแนบ
เอกสาร ดงันี ้ ส�าเนาบัตรประชาชน, ส�าเนาทะเบยีนสมรส และส�าเนา
หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์)

ครอบครัว
สวัสดิการ
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ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  30 เมษายน 2560  31  มีนาคม  2560

จ�านวนสมาชิก 13,188 13,197

จ�านวนสมาชิกสมทบ 17,841 17,801

สินทรัพย์รวม 16,211,146,237.69 15,762,848,608.40

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 187,079,949.96 103,144,983.18

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,163,792,619.00 1,159,753,391.11

เงินลงทุนระยะสั้น 593,213,000.00 243,606,903.80

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 150,581,741.86 147,688,959.12

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 81,021,912.57 74,453,370.88

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,762,248,870.58 6,785,135,502.16

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 453,775,016.59 436,340,561.24

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 954,865,026.18 948,306,978.50

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 10,689,701.00 8,928,372.50

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 54,201,281.47 54,308,054.22

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 192,688,589.00 104,999,984.00

เงินลงทุนระยะยาว 5,519,209,811.01 5,601,227,500.61

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,844,621.64 4,844,621.64

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,574,584.86 70,574,584.86

ลูกหนี้ระยะสั้น 15,000.00 0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12,153,902.89 19,344,231.50

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,568,787,310.93 9,195,420,816.66

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,298,000,000.00 978,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,673,607,279.81 5,636,403,567.46

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 606,291,373.81 623,425,288.27

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,722,197,538.87 3,687,037,184.99

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 898,009,746.00 883,803,729.75

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 317,937,091.17 315,679,018.36

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 126,103,914.55 123,429,752.68

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,067,615.41 3,028,593.41

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,544,200,059.31 2,523,719,264.76

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 216,120,442.72 220,691,835.66

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,217,074,310.34 2,193,579,024.97

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 60,786,134.53 60,202,389.82

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 25,704,554.18 24,801,218.26

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 24,514,617.54 24,444,796.05

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 26,543,213.81 30,861,226.44

หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,436,758.00 26,436,758.00

ทุนของสหกรณ์ 6,642,358,926.76 6,567,427,791.74

ทุนเรือนหุ้น 5,582,642,220.00 5,540,799,220.00

ทุนส�ารอง 533,787,333.42 533,787,333.42

ทุนสะสม 125,807,381.20 126,205,981.20

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 250,171,314.23 254,652,907.63

ก�าไรสุทธิ 149,950,677.91 111,982,349.49

รายได้ 244,052,512.46 184,455,581.22

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 161,883,257.45 120,020,473.54

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 9,684,247.02 7,505,009.30

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 38,623,266.60 23,170,266.64

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 31,443,437.74 31,443,437.74

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,418,303.65 2,316,394.00

ค่าใช้จ่าย 94,101,834.55 72,473,231.73

ดอกเบี้ยจ่าย 74,587,470.54 56,934,897.59

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 19,514,364.01 15,538,334.14

ก�าไรสุทธิ 149,950,677.91 111,982,349.49

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 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.00

เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราช
บัญญัติบ�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
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สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด

 เมือ่วนัองัคารที ่25 เมษายน 2560 นายไพรชั หวังด ี
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร จ�ากัด น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�านวน 
10 คน เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
ในด ้านระบบงานเทคโนโลยีและสารสารเทศ โดยมี  
นางสาวอารยา บญุยะศรินินัท์ ประธานกรรมการด�าเนนิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และคณะกรรมการ 
ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ 
บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

เยี่ยมชมงาน สหกรณ์สู่คนสหกรณ์

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 11



 กองบรรณาธิการได้รวบรวม
ค�าถามจากสมาชิก และสมาชิกสมทบ  
ที่ได้สอบถามมาที่ สอ.ปม. ดังนี้ค่ะ
 1. สมาชิกที่มีความประสงค์
จะยื่นกู้สามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2560 สามารถใช้แบบฟอร์มสัญญาเงิน
กู้แบบฟอร์มเก่าได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มเก่าได้ 
เนื่องจากสหกรณ์ ได้ยกเลิกแบบฟอร์ม
เก่า ให้ใช้แบบฟอร์มใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที ่
1 พฤษภาคม 2560 สมาชิกสามารถ
ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์ หรือ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์สหกรณ์ 
www.025798899.com หัวข้อที่ 2.4
 2. กรณีสมุดบัญชีเงินฝากของ 
สหกรณ์สูญหาย จะต้องด�าเนิน
การอย่างไร
ตอบ สมาชิกจะต้องแจ้งความที่
สถานีต�ารวจสน.ใดก็ได้ ว่าสมุด
บัญชีเงินฝากสูญหาย จากนั้นน�า
ใบแจ้งความ แนบส�าเนาบัตร
ประชาชน จ�านวน 1 ชุด 
พร้อมค่าธรรมเนียมท�าสมุด 
บัญชีใหม่ จ�านวน 20 บาท/ 
1 เล่ม แล้วส่งเอกสารทัง้หมดมาทีส่หกรณ์ 
เม่ือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากได้รับเอกสาร 
จะด�าเนินการออกสมุดบญัชเีล่มใหม่แทน
เล่มท่ีสญูหาย พร้อมใบเสรจ็ค่าธรรมเนยีม
ออกสมุดใหม่ แล้วส่งคืนให้สมาชิกตามที่
อยู่ที่ได้แจ้งไว้

 3. เม่ือเงินกู้ได้รับการอนุมัติ
แล้วสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีใด
ตอบ สหกรณ์จะโอนเงนิกูเ้ข้าบัญชอีอม-
ทรัพย์สินมัธยัสถ์ (บัญชีดอกกระเจียว) 
เท่าน้ัน สมาชิกสามารถถอนได้โดยใช้
บัตร ATM Click CO-OP Card, บัตร 
ATM สหกรณ์ - กรุงไทย และบัตร ATM 
สหกรณ์ - ไทยพาณิชย์
 4. การกู้สามัญของสมาชิกจะ
ต้องใช้ผู้ค�้าประกันจ�านวนเท่าไร
ตอบ - จ� านวนเงินกู ้ ส ามัญไม ่ เกิน 
300,000 บาท ต้องมีผู้ค�้าประกันไม่น้อย
กว่า 2 คน
 - จ�านวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 
บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผู้ค�้า
ประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
 - จ�านวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 

บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท ต้องมี 
ผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
 - จ�านวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 
1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 
1,500,000 บาท ต้องมีผู้ค�้า
ประกันไม่น้อยกว่า 6 คน 
 - จ�านวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 
1,500,000 บาท ขึ้นไป ต้อง

มีผู้ค�้าประกันไม่น้อยกว่า 8 คน 
และผูค้�า้ประกนัจะต้องมใิช่สมาชกิ

ที่เป็นคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค�้าประกันจะ
ต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน
 5. สมาชิก 1 คน สามารถค�้า
ประกันเงินกู้สามัญให้สมาชิกคนอื่นได้
จ�านวนกี่คน

ตอบ สมาชิก 1 คน สามารถค�้าประกัน
เงินกู ้สามัญให้สมาชิกคนอื่นได้จ�านวน  
8 คน ท้ังนีห้ากสมาชกิค�า้ประกนัยงัไม่ครบ
จ�านวน 8 คน แต่วงเงินการค�้าที่ค�้าไปแล้ว
เต็มวงเงินก็จะไม่สามารถค�้าได้อีก
 6. หากสมาชิกเหลือสิทธิ์การ
ค�้าเพียงพอ แต่จะไม่ใช้สิทธ์ิการค�้านี้ 
สามารถที่จะโอนสิทธ์ิการค�้าให้ท่านอื่น
ได้หรือไม่
ตอบ สิทธิ์การค�้าประกันไม่สามารถโอน
ให้กบับุคคลอืน่ได้ สทิธิก์ารค�า้ของสมาชกิ
ท่านนั้นจะใช้กับสมาชิกผู้นั้นเพียงผู้เดียว
 7. สมาชิกมีความประสงค ์
จะขอยกเลิกการเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้
สามัญให้กับสมาชิกท่านอื่น สามารถที่
จะแจ้งยกเลิกได้หรือไม่
ตอบ การท่ีผู้ค�้าประกันจะพ้นจากภาระ
การค�้าประกัน ก็ต่อเมื่อผู้กู้ช�าระหนี้ครบ
ถ้วน หรือ สมาชิกจะต้องแจ้งกับผู้กู ้ให้
เขียนสัญญาเงินกู้มาใหม่ และระบุคนค�้า
ประกนัคนใหม่ เมือ่อนมัุตเิงนิกูแ้ล้ว จึงจะ
ถือว่าพ้นภาระการค�้าประกัน
 8. สมาชิกสมทบซึง่เป็นพนักงาน 
ราชการและป ัจจุบันหักค ่าหุ ้นจาก 
เงินเดือน ต้องการเพิ่มหุ้น หรือลดหุ้น 
รวมทั้งเงินฝากรายเดือน สามารถ  
ท�ารายการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
ตอบ  ท่านสมาชิกสามารถเพิ่มหุ้นหรือ 
ลดหุน้ได้รวมท้ังเงินฝากรายเดือนสามารถ
ท�ารายการเปลีย่นแปลงได้ โดยสมาชกิแจ้ง
เป็นหนังสอืถงึสหกรณ์ ในการเพิม่หุ้น หรอื
ลดหุน้ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์ 
www.025798899.com หัวข้อที่ 5.3 
ส�าหรับการเปลีย่นแปลงเงินฝากรายเดอืน 
ให้ดาวน์โหลดหัวข้อที่ 5.2 สหกรณ์จะเริ่ม
เก็บเงินในเดือนถัดไป

ค�ำตอบ
มุมนี้มี

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน12



 1. มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่อง
ง่ายท่ีใคร ๆ  กท็�ากนั และน่ีกเ็ป็นเรือ่งพ้ืนฐานทางการเงนิอย่าง
ง่ายท่ีสุด ที่คุณจะท�าได้ แต่ปัจจุบันในโลกของเทคโนโลยีท่ี
สามารถช้อปปิ้งได้ตลอดเวลาแม้แต่บนรถไฟฟ้าขณะเดินทาง
กลับบ้าน คุณก็ยังสามารถซ้ือของได้ หรือการใช้บัตรเครดิต
ที่พร้อมรูดซื้อของตลอดเวลา ความสะดวกสบายเหล่านี้เป็น
อาวธุชัน้ดทีีจ่ะท�าให้การเงนิของคณุตดิลบได้ง่าย ๆ  ดงันัน้ควร
ตัง้งบประมาณในการใช้จ่ายให้แน่นอนและเตอืนตวัเองตลอด
เวลาเมื่อรายจ่ายถึงขีดที่ก�าหนดแล้ว
 2. จ่ายก่อนออม ถ้าคณุคดิว่าการออมเงินคอืใช้จ่าย
ไปก่อนแล้วเงินที่เหลือคือเงินออม น่ันคือสิ่งท่ีคุณคิดผิดถนัด 
เพราะมีความเป็นไปได้มากท่ีจะเป็นแบบนั้น โดยส่วนใหญ่
แล้ว เมื่อถึงคราวที่อยากช้อปปิ้ง คุณก็จะใช้เงินจนหมดแทบ
ไม่เหลือไว้ออม ดังนั้นการออมที่ดีคุณควรกันเงินออมออกมา
จากก้อนที่ช้อปปิ้งไว้ต้ังแต่แรกเลย เพื่อไม่ให้เงินแตะละก้อน
ของคุณปนกันไปหมด
 3. ไร้ซึ่งการวางแผน สิ่งจ�าเป็นที่ขาดไม่ได้ คือเป้า
หมายของการเป็นคนรวย เพราะแต่ละคนย่อมมีแรงจูงใจที่
แตกต่างกันออกไป เป้าหมายก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย 
เช่น บางคนต้องการปิดบัญชีหนี้สินท้ังหมด บางคนต้องการ
วางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณ และไม่ว่าเป้าหมายของ
คุณจะเป็นอะไร อย่างน้อยให้แน่ใจว่าคุณได้วางแผนการเงนิใน
ชีวิตคุณเอาไว้แล้ว

 4. ออมเงินเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ ถ้าคุณก�าลังก้มหน้า
ก้มตาเก็บเงินเพื่อน�าไปฝากธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยคุณเพียง  
2-3 % นีไ่ม่ได้ช่วยให้คณุรวยขึน้เลยแม้แต่น้อย การออมเงนิท่ี
ดคีอื น�าเงนิทีอ่อมไปลงทนุอย่างอืน่ สร้างเป็นรายได้ทีส่ามารถ
ให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
 5. ชีวติข้ึนอยูกั่บรายได้ทางเดียว ไม่ว่าเงนิเดอืนคุณ
จะสูงสักกีแ่สนบาท แต่กไ็ม่ได้แปลว่าคณุต้องพ่ึงพาเงินก้อนนี้
เพยีงอย่างเดยีว อย่าหยดุแค่เพยีงพงึพอใจกบัเงนิเดือนทีไ่ด้ แต่
ควรหาช่องทางเพิม่รายได้อืน่ๆ สร้างเป็นตัวเลอืกหรอืเป็นเงนิ
ส�ารองยามฉุกเฉิน
 6. ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น คนรวยที่แท้จริง 
ไม่ชอบการแข่งขันกับใคร พวกเขามักใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย  
ไม่จ�าเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนแพงๆ เพ่ือให้ตัวเองดรู�า่รวย ท�าให้
ไม่ต้องมีหนี้ก้อนใหญ่ไว้คอยฉุดดึงชีวิต สาเหตุอันดับหนึ่งของ
การมีหนี้สินคือ การชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น เห็นคนอื่นมี
แล้วคิดว่าเราต้องมีมากกว่า
 7. รอโชคหล่นจากฟ้า 80 %  ของคนรวยสร้างเงนิ
ล้านด้วยมอืของตวัเองล้วนๆ ไม่มใีครนัง่รอโชคหรอืมรดกร้อย
ล้านจากพ่อแม่ หรือรอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 เพื่อจะกลาย
เป็นเศรษฐีเพียงข้ามคืน ไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่าย หากอยากได้
ก็ต้องลงมือท�าด้วยตัวเอง
 8. ใส่ใจกับความจ�าเป็นมากกว่าอินเทรนด์ คนที่
รูจ้กัคณุค่าของเงนิ จะนกึถงึความจ�าเป็นในการใช้สอยมากกว่า
การอินเทรนด์ตามกระแสนิยม เพราะของทุกอย่างล้วนมี
ระดับความจ�าเป็นไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาก่อนที่จะ
หยิบเงินในกระเป๋าทุกครั้ง

 การอยากเป็นคนรวย นับเป็นหน่ึง 
ในฝันของคนเกือบทุกคน มีใครบ้างที่ไม่อยาก
เป็นคนรวย? แต่ก็ต้องถามกลับเช่นกันว่า  
แล้วคุณล่ะ มีความพยายามมากน้อยแค่ไหน
ที่จะเป็นคนรวย ? บางคนเอาแต่เก็บเงิน 
อย่างเดยีว ไม่ได้วางแผน บางคนกย็งัคงลดละเลิก 
การช้อปไม่ได้ ส่ิงเหล่านี้จะเป็นข้อผิดพลาด 
ทางการเงินที่จะท�าให้คุณพลาดจากการเป็น
คนรวย วนันีจ้ะมาแนะน�าถึงข้อผดิพลาด 8 สิง่
ที่ “คนอยากรวย” ไม่ควรท�า ดังนี้

8 สิ่ง
ท่ีคนอยาก

รวยไม่ควรท�ำ
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ความรวย
และความจน

 โดยส่วนตัวของเขาเองก็อยากจะสอนให้ลูกสาวรู้จัก
กบัชวีติจรงิในโลกควบคูไ่ปกบั  การสอนทฤษฏีในโรงเรียน  ใน
วนัหยดุเขาจะตระเวนพาลกูสาวคนเดยีวไปท่องเท่ียวในสถาน
ที่ต่างๆ แล้ววันหนึ่งเขาก็คิดถึงหัวข้อการสอนเรื่อง “ความ
ยากจน”  เพราะเขามคีวามเชือ่ว่าลกูสาวของเขาคงไม่มวีนัรูจ้กั
แน่นอน เขาจึงพาลูกสาวไปเยี่ยมครอบครัวชาวนาครอบครัว
หนึ่ง  และพักอยู่กับชาวนาเป็นเวลา 1 วัน 1 คืน  เมื่อกลับ
ถึงคฤหาสน์ของเขาในวันต่อมา มหาเศรษฐีก็จะทดสอบว่า  
ลูกสาวได้อะไรบ้างจากการไปพักแรมกับชาวนาผู้ยากจน
 ลูกสาวตอบค�าถามผู้เป็นบิดาว่า เธอขอขอบคุณเป็น
อย่างมากที่ได้พาเธอไปพบกับชาวนา และพักแรมที่นั่น ซ่ึง
ท�าให้เธอได้พบว่า....ชาวนามทีีท่�างานเป็นท้องนาทีก่ว้างใหญ่ 
ในขณะที่พ่อมีเพียงห้องสี่เหลี่ยมที่ว่ากว้าง แต่ก็ยังน้อยกว่า
ห้องท�างานของชาวนา อาหารที่ชาวนารับประทานสามารถ
หาได้ตลอดเวลารอบๆบริเวณบ้านโดยไม่ต้องซ้ือหา ในขณะ

ข้อคิด
เรื่อง

ทีบ้่านของเรามตีูเ้ยน็เท่านัน้ทีเ่ป็นทีเ่กบ็อาหาร  
เวลารับประทานอาหารก็มีเพ่ือนคุยอย่าง 
พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก ในขณะที่ตัวเอง 
ก็ต้องนั่งทานอาหารกับโต๊ะอาหารที่ยาวเกือบ
สิบเมตร และมีเก้าอี้ว ่างเปล่าท้ังสองด้าน 

 มหาเศรษฐีผู้หน่ึงสุดแสนจะภูมิใจที่ลูกสาววัยห้าขวบของ
เขาก�าลังจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดัง ซึ่งระดับเศรษฐีอย่างพวก
เขาเท่านั้นจึงจะมีปัญญาส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ได้  

ลูกชาวนาที่ซ้อนท้ายจักรยานของพ่อเขาต้องกอดเอวพ่อ 
ให้แน่น เพื่อจะได้ไม่ตกจากจักรยาน 
 แต่เธอเองต้องนั่งในรถที่ใหญ่โตอยู่ข้างหลังเพียง
ล�าพังโดยมีคนขับรถพาไปทุกที่ ชาวนามีแสงดาวแสงจันทร์
เป็นโคมไฟส่องสว่างตลอดเวลาในเวลากลางคืนโดยไม่
ขาดแคลน แต่เธอก็มีเพียงแสงจากโคมไฟที่ต้องซื้อด้วยเงิน
 ...ชาวนามีรั้วบ้านเป็นแม่น�้าภูเขาที่กว้างสุดลูกห ู
ลกูตา แต่เธอเองกลบัมเีพยีงแค่ก�าแพงบลอ็คในพืน้ทีไ่ม่กีไ่ร่ 
ลูกชาวนาได้มีเพื่อนเล่นเป็นจิ้งหรีดหิ่งห้อยนับร้อยนับพัน 
แต่เธอเองกลับไม่มีใครเลย เธอขอบคุณพ่ออีกคร้ังที่ท�าให้
เธอรู้ค�าตอบว่า...จริงๆ แล้ว...เรายากจนกว่าชาวนามาก
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อากาศ ที่เปลี่ยนไป 

 สวสัดคีรบั ท่ามกลางอากาศท่ีแปรเปลีย่นไป สมาชกิ
ทุกท่านคงต้องหมั่นดูแลรักษาทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพ
จิตใจให้ดีนะครับ เพื่อท่ีจะได้มีพลังสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้
อย่างพอเพยีงและพอด ีส่วนสขุภาพทางด้านการเงนินัน้ กอ็ย่า
ลืมจัดระเบียบการเงินของท่านให้เป็นระบบ ท่านจะได้เบาใจ 
เพราะว่าสหกรณ์จะอยู่เคียงข้างท่าน และพร้อมท่ีจะมอบสิ่ง
ดี ๆ ให้เสมอ ทั้งนี้ ตัวท่านเองก็ต้องมีวินัยในการเก็บเงินด้วย 
เพราะการดแูลจดัการกบัเงนิทีห่ามาได้จากการท�างานถือเป็น
ศาสตร์ที่ส�าคัญยิ่งในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ ในเร่ืองการ
ดูแลจัดการด้านการเงิน มีผู้คนจ�านวนมาก โดยเฉพาะบ้าน
เราประสบความล้มเหลวเพราะขาดความรู้ความเข้าใจ เมื่อ
มีรายได้จากการท�างาน ก็ปล่อยตนเองใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย 
และกว่าจะรู้ตัวว่าจัดการผิดพลาด ในเรื่องเงินทอง ไม่มีความ
มั่นคงทางการเงินจากการท�างานมาตลอดชีวิตเงินสดขาดมือ
ในยามพ้นวัยท�างาน ก็สายเกินไปเสียแล้ว
 โดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนรู้ว่าการออมเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในชีวิตข้างหน้า แต่ทั้งที่
รู้เช่นนี้การออมก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้ การยังไม่ได้ออม เพราะ
ผลัดวันประกันพรุ่ง เป็นสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจเสมอ และ “วัน
พรุ่งนี้” ที่เลื่อนลอยก็ยังไม่มาถึงสักที

 ถ้าเราท�าทุกสิ่งในปัจจุบันเหมือนที่เรากระท�าเมื่อวัน
วาน ผลทีจ่ะเกดิขึน้ในวนัพรุ่งนี ้ก็ไม่ต่างจากสิง่ทีเ่ป็นอยูใ่นวนั
นี้ ฉะนั้นสมาชิกมาท�าเงินให้งอกเงยและอยู่หมัดกันดีกว่า
 - การน�าเงินไปฝากสหกรณ์ หรือสถาบันการเงิน
 ท่ีให้อัตราดอกเบี้ยทบต้นด้วยการทยอยฝาก (ออม) 
เป็นวิธีที่ท�าให้มีเงินเป็นก้อน เพื่อน�าไปลงทุนโดยอาศัยความ
มหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้น
 - ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นลง
 500 บาท มิใช่เงินมากมายนักต่อเดือน ลองคิดดูว่า
ถ้าใช้จ่ายเงินน้อยลงเดือนละ 500 บาท และน�าจ�านวนนั้นใน
แต่ละเดือนไปฝากสถาบันการเงิน เงินก็จะงอกเงยขึ้นตลอด
เวลา แม้แต่ ณ อัตราดอกเบี้ยต�่าสุดคือร้อยละ 5 ฝากเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ยังได้เงินก้อน 34,145 บาท
         
 -    ใช้ชวีติตามพระราชด�ารสั “เศรษฐกจิพอเพียง”
 การด�าเนินชีวิตในแนว “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช คือ การด�ารงชีวิตอย่างพอเหมาะ พอควร 
ไม่ประมาท มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ใช้เงินที่
หามาได้อย่างไม่ประมาท
 การรู้จักหาความสุขจากสิ่งที่ตนเองมีไม่ว่าจะมาก
น้อยเพยีงใด ไม่ดิน้รนอย่างทนุทรุายเพือ่หาสิง่ทีต่นเองยงัไม่มี  
ผู้ท่ีไม่รู้จัก “ความพอเพียง” ใจจะร้อนรุ่มไม่เป็นสุข แต่ส�าหรบั
คนที่ถูกปลูกฝังให้เชื่อในเรื่องของความพอเพียงแล้ว  เขาจะ
รู้สึกเป็นสุข และพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่
 ที่ส�าคัญอย่าลืมท�าความดีเพ่ือความเป็นสิริมงคล
กับตัวเองด้วยนะขอรับ ...

ขอ จิตใจ อย่าได้เปลี่ยนตาม
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร. 0 2903 8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

 อาตมาเคยไปจ�าพรรษาที่วัดป่าแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
มุกดาหาร ทุก ๆ เย็น ชาวบ้านในละแวกนั้น จะมาที่วัดเพื่อ
ท�าวัตรสวดมนต์กันอยู่เสมอ หน่ึงในน้ันก็จะมีโยมผู้หญิงคน
หนึ่งที่มาวัดมิได้ขาด เธอมาปฏิบัติธรรม และมาสวดมนต์บท

ต่าง ๆ อย่างตั้งใจ ทั้ง ๆ ที่อ่านหนังสือ
ไม่ออก จึงสร้างความประหลาดใจให้
อาจารย์เป็นอย่างมาก เธอบอกว่า เธอ
ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะ พ่อแม่หวง 
ด้วยกลวัว่าเธอจะเสยีคนถ้าออกไปนอก
บ้าน กระทั่งเมื่อถึงเวลาต้องแต่งงาน 

พอมีลูกสาว เธอจึงขอให้ลูกสาวที่ค่อย ๆ เติบโต ช่วยอ่าน
หนังสือ รวมถึงหนังสือธรรมะต่าง ๆ ให้ฟัง แล้วอาศัยการ
จดจ�าแทน ซึ่งถือว่า เธอมีความเพียรพยายามมากเลยทีเดียว
 อีกประการหนึ่งที่น่าประทับใจ นั่นก็คือ เธอมีสามี
และลูกที่ดี ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันโดษ ด้วยช่วงเวลาหลังฤดู
เกี่ยวข้าวนั้น ครอบครัวของเธอก็จะมาท�าบุญท่ีวัดตามแต่
ก�าลังที่จะช่วยได้ ฝ่ายสามีมีฝีมือในงานไม้จึงใช้ความสามารถ 
ความศรัทธามาสร้างกุฎิถวายให้กับวัดอยู่เป็นแรมเดือน ฝ่าย
ภรรยาและลูกก็ท�าอาหารมาถวายพระ มาถือศีลปฏิบัติธรรม
อยู่เป็นนิจ ครั้นอาจารย์ถามเธอว่า “โยม...เดือนๆ หนึ่ง 
ครอบครัวโยมใช้เงินเท่ำไหร่” ขอขอบคุณ ท่าน ว.วชิรเมธี

ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

ท้ายเล่ม

 “ประมำณ 200 บำท เจ้ำคะ..” อาตมารู ้ สึก 
ประหลาดใจว่า คนสามคนใช้เงิน 200 บาทต่อเดือนนั้น  
เขาท�ากันอย่างไร? จึงถามต่อไปว่า “แล้วโยมซื้ออะไรบ้ำง?” 
“ซื้อผงซักฟอก ซื้อสบู่ และเครื่องปรุงในครัวเท่ำนั้นแหละ
เจ้ำค่ะ” “แล้วอำหำรกำรกินละ กนิอยูอ่ย่ำงไร?” “ทีบ้่ำนท�ำนำ 
ท�ำสวน เลยมีข้ำว มีผักที่ปลูกเอง มีไก่ มีไข่ มีปลำที่เลี้ยง
ไว้เจ้ำค่ะ โชคดีที่บ้ำนพวกเรำมีข้ำว มีเห็ด มีหน่อไม้ และ 
มผัีก ทัง้แบบทีเ่กบ็กนัใหม่ และแบบทีห่มกัดองตำกแห้งไว้กิน 
ตลอดปีเจ้ำค่ะ”
 บทสนทนาในคร้ังนั้น ท�าให้อาตมาเข้าใจถึงความ
อบอุน่ ความพอดขีองชวีติเกษตรกรทีย่งัสามารถด�ารงชีวติอยู่
ได้ในปัจจบุนั ด้วยความสขุตามอตัภาพ  ตรงนี ้หากเราคดิให้ดี ๆ  
ก็พอจะพิจารณาได้ว่า การใช้ชีวิตให้เป็นไปตามหน้าที่ด้วย
ความสนัโดษ อยูอ่ย่างพอม ีพอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบยีดเบยีน 
ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมแบบใด ก็สามารถปรับใช้ได้ท้ังนั้น เพียง
เท่านี้ ก็ยากนักที่จะรู้สึกว่า ตัวเองเป็นทุกข์ จะมีก็แต่ความสุข 
ความอิ่มเอมใจ อย่างครอบครัวโยมผู้หญิงคนนั้นนั่นเอง

ชีวิตนี้     พอเพียงที่


