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สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             ฉบับที่ 87 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด

โปรดเวียนกันอ่าน

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 20 สตางค์-เงินฝากไม่ลด 

คำกล่าวแทนใจ จาก.. 
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ปลัดกระทรวงฯ อธิบดีและอดีตกรรมการดำเนินการ 

เนื่องในงาน “จากต้นกล้า สู่..ป่าใหญ่” 
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2550 

คลิก.. ชมผ่าน VDO ออนไลน์ www.025798899.com 


เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินและสภาพทางเศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายของ

สหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ที่ลดต่ำกว่าแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อคราวการประชุมวันที่ 24 สิงหาคม 2550 จึงมี

มติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินสามัญทั่วไปลงร้อยละ 0.20 บาท 

โดยไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 ดังนี้ 

  อ่านต่อหน้า 2 

ในฉบับพบกับ..

สรุปผลการประกาศ
ทุนการศึกษาประจำปี 2550 

หน้า 6 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ฉบับที่คุณต้องการหรือยัง?

สหกรณ์ใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านโปรด

ส่งแบบฟอร์ม “หนังสือผู้รับโอนประโยชน์”ฉบับปัจจุบัน 

เพื่อสหกรณ์จะได้ปรับปรุง.. 
อ่านต่อหน้า 2

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
ลด – ละ – เลิก 
เริ่มต้นเดือนละ 100 บาท 

ครบ 6 เดือนลุ้นรับรางวัล 5 หมื่นบาท 
อ่านต่อหน้า 3

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 
จำนวน 15 ท่าน เยี่ยมชมดูงานเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 

สหกรณ ์ธกส. เยีย่มดงูาน 
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อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้

1. เงินให้กู้ประเภทฉุกเฉิน - สามัญ 
 1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 7.75 ต่อปี 

 1.2 เงินกู้สามัญ  

  1) เงินกู้สามัญทั่วไป ร้อยละ 7.75 ต่อป ี

  2) เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ร้อยละ 4.90 ต่อปี 

  3) เงนิกูส้ามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ รอ้ยละ 6.65   

   ต่อปี 

  4) เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร้อยละ   

   1.00 ต่อปี  ระยะเวลา 2 ปี   

   สำหรบัปทีี ่3 เปน็ตน้ไป อตัราดอกเบีย้ 6.85 ตอ่ป ี

  5) เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ   

   6.85 ต่อปี 

  6) เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน   

   ร้อยละ 6.85 ต่อปี 

  7) เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  

   คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 6.50 ต่อปี 

  

2. เงินกู้พิเศษ 
 2.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 

  1) ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อย

ละ 4.50 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี  (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) สำหรับปีที่ 3 

เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์ โดยอัตรา

ประกาศปัจจุบันร้อยละ 6.40 ต่อปี จะต้องผ่อนชำระไม่เกินจำนวน

เงินงวดผ่อนชำระตามปกติภายในระยะเวลา 5 ปีแรก และหาก

ไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนดภายในระยะเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่

ทำนิติกรรม ต้องชำระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 3 ของ

วงเงินกู้ที่ระบุในสัญญากู้เงิน 

  2) ประเภทอตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัรารอ้ยละ 6.40 

ต่อปี สามารถชำระเงินกู้เกินกว่าจำนวนเงินงวดผ่อนชำระตามปกติ

ได้ตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ และไถ่ถอนจำนองก่อนเมื่อใดก็ได้ 

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ 

 2.2 เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน ร้อยละ 7.75 

ต่อปี 

 2.3 เงนิกูพ้เิศษโดยใชเ้งนิฝากของสหกรณเ์ปน็หลกัประกนั 

ร้อยละ 5.75 ต่อปี 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป  

ประกาศ มติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ หรือ

ข้อความอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ประกาศนี้ ซึ่งมีข้อความขัดหรือ

แย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น 

 ประกาศ ณ วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 

 (ลงชื่อ)    อารยา บุญยะศิรินันท์ 

 (นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์) 

 ประธานกรรมการดำเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

ลดโลกร้อน...ละอบายมุข...เลิกตามกระแสนิยม
….ด้วยชีวิตพอเพียง

เงินฝากรายเดือนดอกเบี้ยสูง...เริ่มต้นเดือนละ100บาท

ฝากครบ 6 เดือนลุ้นรับรางวัล 5 หมื่นบาทปีละ 2 ครั้ง 

มาร่วมทดสอบความแน่วแน่มั่นคงแห่งการ

ลด–ละ–เลิกของตนเอง

เพื่อร่วมเดินทางสู่..
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง.
เริ่มออมตั้งแต่วันนี้...วันนี้ต้นกล้า...วันหน้าป่าใหญ่

เปิดให้บริการแล้ว ! “ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง” เพื่อส่งเสริมการประหยัดอดออม 
การดำเนินชีวิตสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย
สำหรบัการดำรงชพี สู.่.วถิชีวีติแหง่ความสขุพอเพยีงอยา่งยัง่ยนื ดว้ยการ ลด – ละ – เลกิ 
ลดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง (ประหยัดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน) ละอบายมุขด้วยชีวิตพอ
เพียง (ค่าบุหรี่ ค่าสุรา ค่าหวย) เลิกตามกระแสนิยมด้วยชีวิตพอเพียง (ค่าโทรศัพท์ 
เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง) ลดน้ำหนักรักษาสุขภาพด้วยชีวิตพอเพียง (ค่าขนม 
อาหาร งานสังสรรค์)  

แจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน 
ให้สหกรณ์หักเงินเดือนนำฝากเข้าบัญชี “ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง” ขั้นต่ำเดือนละ 
100 บาท สูงสุดไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท งดฝากไม่ได้แต่เพิ่มหรือลดจำนวน  
เงินฝากรายเดือนได้ ถ้าถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และเปิดบัญชีใหม่ได้อีก
เพียง 1 ครั้งเท่านั้น รับดอกเบี้ยสูง 4.25% ต่อปี ซึ่งปัจจุบันสูงเท่ากับดอกเบี้ยบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งทุกวันที่ 1 ก.ค. และวันที่ 1 ม.ค. ของปี 

พิเศษ ! ฝากครบ 6 เดือน มีสิทธิลุ้นเงินรางวัลรวม 50,000 บาท ปีละ 2 ครั้ง 
(รวม 100,000 บาท) ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ์) ของทุกปี และวันประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์) เงินรางวัลนำฝากเข้าบัญชีที่ได้รับรางวัล 
สำหรับรางวัลมี ดังนี้ 

 รางวัลที่  1  เงินฝากจำนวน  10,000  บาท (1 รางวัล)   
 รางวัลที่  2  เงินฝากจำนวน    5,000  บาท (2 รางวัล)  
 รางวัลที่  3  เงินฝากจำนวน    1,000  บาท (30 รางวัล) 

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

สหกรณ์ใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน โปรดส่งแบบฟอร์ม “หนังสือตั้งผู้รับ
โอนประโยชน์” ฉบับปัจจุบัน เพื่อสหกรณ์จะได้ปรับปรุงทะเบียนให้ตรงกับความประสงค์
ที่แท้จริงของท่านสมาชิก 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เป็นหนังสือเพื่อกำหนดสิทธิให้แก่บุคคล ได้แก่   
คู่สมรส บุตร บิดามารดา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นๆ ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งจะมี
สิทธิได้รับ ค่าหุ้น เงินฝากและดอกเบี้ย เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการ  
ที่จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์  เงินสินไหมทดแทน หรือเงินอื่น ๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้แก่
สมาชิกเมื่อเสียชีวิตนั้น 

ดังนั้น สมาชิกท่านใดที่ไม่มั่นใจว่า หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ฉบับปัจจุบัน ถูกต้อง
ตรงความประสงค์ของตนหรือไม่ โปรดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทน
ฉบับเดิม ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ โดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์และโปรดระบุ
วันที่ปัจจุบันให้ชัดเจนเพื่อให้มีผลเพิกถอนฉบับเดิม 

ลดดอกเบีย้เงนิกู ้20 สตางค-์เงนิฝากไมล่ด ตอ่จากหนา้ 1 

หนังสือตั้งผู ้รับโอนประโยชน์
เป็นฉบับที่คุณต้องการหรือยัง?
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ประวัติ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 นับจนถึง

บัดนี้ปีพ.ศ.2550 เป็นเวลา 29 ปี 
คณะกรรมการดำเนนิการ มมีาแลว้ 30 ชดุ ผมเคยทำหนา้ทีร่องประธาน  

ในชุดที่ 21 ประจำปี 2541 สมัยนายสถิตย์ สวินทร เป็นประธาน 
ผมเคยทำหนา้ทีป่ระธานกรรมการดำเนนิการ ในชดุที ่ 22 ประจำป ี 2542 

และชุดที่ 23 ประจำปี 2543 และเกษียณอายุราชการเมื่อ 30 ก.ย. 2543 
 

ขอแสดงความยินดี
ผมขอร่วมแสดงความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่สหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติปี 2550 
ซึ่งผมคิดว่าสมาชิกสหกรณ์ของเราทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารของกรมต่างๆ ใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกรมป่าไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
คงมีความรู้สึกยินดี และมีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกับผมนี้ 

 
สหกรณอ์อมทรพัยก์บัการมบีทบาทตอ่การเอือ้อาทร
ต่อสังคมและชุมชนอย่างไร

1. ผมมีความเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในยุคปัจจุบัน 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนต่อสังคมและ
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยลำดับ เหตุผลก็
เนื่องจากสหกรณ์ของเรามีทุนทรัพย์ มีเงินรับฝากประเภทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
มีการบริการเงินให้กู้ประเภทต่าง ๆ แก่สมาชิกหลายรูปแบบ และบริหารดอก
เบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ทำให้มีเงินส่วน
เหลื่อมเพิ่มขึ้นโดยลำดับ จากแต่เดิมเคยได้เพียงปีละ 10 ล้านบาท ก็เพิ่มขึ้น
เป็นปีละ 100 ล้านบาทเศษ ในเวลาเพียง 7-8 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากเรามี
คณะกรรมการดำเนนิการและคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ทีม่คีณุภาพ มอีดุมการณ ์
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสหกรณ์อย่างลึกซึ้ง กับทั้งเรามีสมาชิกที่  
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกในความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ทำให้การ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของเราไม่มีปัญหาเรื่องหนี้
สิน และไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้ 

2. ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด   
ควรให้การสนับสนุนต่อสังคมและชุมชนตามแผนกลยุทธ์ปี 2548-2551 ที่
สหกรณ์ฯ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการเหมาะสมแล้ว แต่ผมขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า
กลุ่มประชากรเป้าหมายและกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ เราควรให้การสนับสนุนเป็น
พิเศษก่อนในระยะแรก ๆ นี้ คือ การสร้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์
ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ การเอื้ออาทรสมาชิกสหกรณ์อย่างทั่วถึง 
การสนับสนุนกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเน้นในด้านสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ของ  
กรมดังกล่าว และส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการป้องกันรักษาป่า การปลูกป่า 

ขอแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดได้รับรางวัล

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2550
วัฒนา  แก้วกำเนิด

วัฒนาแก้วกำเนิด
อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้และ
ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
สตัวป์า่ และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

3. ห ากสหกรณ์ อ อม
ทรพัยก์รมปา่ไม ้ จำกดั จะจดั  
โครงการเพื่อสังคมหรือชุมชน 
ผมมั่นใจว่าภาครัฐ มีนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องนี้
อย่างแน่นอน หากกิจกรรม  
ที่จัดนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
ซึ่งเป็นสิทธิของชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

 
บทบาทและทศิทางการดำเนนิงานของสหกรณอ์อมทรพัย์
ควรเปน็อยา่งไรในอนาคต

1. ผมคิดว่าการจัดทำแผนกลยุทธ์มีความสำคัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
กรมปา่ไม ้ จำกดั ในยคุปจัจบุนัเปน็อยา่งมาก เพราะจะไดม้ทีศิทาง กจิกรรม 
แนวทางปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัสถานการณใ์นปจัจบุนั แตแ่ผนกลยทุธด์งักลา่วนี ้
จะตอ้งมกีารปรบัปรงุ แกไ้ข ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ หรอืเหตกุารณ ์ หรอื
เมือ่มขีอ้มลูใหม ่ ๆ ทีถ่กูตอ้งเกดิขึน้มาอกี กต็อ้งปรบัปรงุแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกนั 
และใหท้นัสมยัมากทีส่ดุ 

2. ผมคดิวา่ทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคตภาครฐัไดม้บีทบาทสอดคลอ้งและ
สนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่แล้ว   
ดงัจะทราบไดจ้ากรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย หมวด 5 “แนวนโยบาย  
พืน้ฐานแหง่รฐั” สว่นที ่7 “แนวนโยบายดา้นเศรษฐกจิ” มาตรา 83 “รฐัตอ้งสง่เสรมิ  
และสนบัสนนุใหม้กีารดำเนนิการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” และมาตรา  
84(4) ระบวุา่ “รฐัตอ้งดำเนนิการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกจิ โดยจดัใหม้กีาร
ออม เพือ่การดำรงชพีในยามชราแกป่ระชาชน และเจา้หนา้ทีข่องรฐัอยา่งทัว่ถงึ” 

ดงันัน้เรือ่งของสหกรณอ์อมทรพัยน์ัน้ จงึเปน็กจิกรรมทีท่นัสมยัตลอดมา  
ทุกรัฐบาล กับทั้งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเกีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีป่วงชนชาวไทย  
ทกุหมูเ่หลา่รบัใสเ่กลา้ใสก่ระหมอ่ม มายดึถอืเปน็ทางปฏบิตั ิโดยทัว่กนัในปจัจบุนันี ้

นายวฒันา  แกว้กำเนดิ



4ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

อะไรๆในชีวิตที่ผ่านมา ใช่ว่าจะผ่านเลย มักทิ้งข้อกังขา คลุมเครือ  

กระทั่งความสุขหรือความเจ็บปวด คาอารมณ์และใจไปเนิ่นนาน พระ

ท่านว่า อดีตไม่หวนคืน ทิ้งไปเลย อย่าไปยึดข้องเกี่ยว เดินไปข้างหน้า

อย่างมีสติ พยายามไม่ทำผิดซ้ำซากอดีต 

✿ รวม เพือ่นพอ้งนอ้งพีช่าวสหกรณ ์ และคนในแวดวงมากมาย  

เป็นประวัติการณ์  ในโอกาสที่ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

แห่งชาติ ประจำปี 2550 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด เมื่อ

วนัที ่17  สงิหาคมทีผ่า่นมา  หลายคนไมเ่จอกนัมานาน  ไดโ้อกาสแลกเปลีย่น  

ทั้งเรื่องชีวิตและการงาน กับอนาคตที่จะเดินกันต่อ..บางวงถกปัญหา

บ้านเมืองกับอนาคตของประเทศอันใกล้  บางกลุ่มบ่นสงสารชาวภาคใต้

ที่ต้องประสบเคราะห์กรรมทุกวัน  บางวงคุยเรื่องราวของสหกรณ์ด้วย

ความดีใจหลากหลายอารมณ์  หลากหลายเรื่องราว 

✿ รวมๆแล้วนอกจากอรรถรสจากการครีเอทที่รังสรรค์ตั้งแต่  

นิทรรศการหน้างาน จนถึงการแสดงบนเวที ไม่นับการนำเสนอวีทีอาร์

บทสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ในวงการสหกรณ์แล้ว(ขัดข้องทางเทคโนโลยี่)  ถือว่า 

อลังการงานสร้าง ทีเดียว บรรยากาศเก่าๆของคนป่าดงพงไพรและ  

นักแอ๊คติวิทเก่ายุคเพื่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสหกรณ์ป่าไทย ที่เรียบ

เรยีงเนือ้ใหมโ่ดยผูจ้ดัการ รวมทัง้ขบัรอ้งโดยกลุม่เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์ หรอื  

แม้แต่ยิ้มกลางสายฝน ที่ยังคงขลังในความเป็นบทเพลงเพื่อชีวิต...  

เหมาะกบักำลังใจให้กับคนป่าไม้ที่ต้องใช้ชีวิตกลางดงและคมคน  

✿	ขอบพระคุณ ผู้ร่วมงาน “จากต้นกล้า สู่..ป่าใหญ่” คุณวิชัย 

แหลมวไิล อธบิดกีรมปา่ไม ้ในฐานะผูแ้ทนรฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากร  

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม คณุเฉลมิศกัดิ ์วานชิสมบตั ิอธบิดกีรมอทุยาน  

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คุณนิศากร โฆษิตรัตน ์ อธิบดีกรม

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ รวมทัง้รองอธบิด ี ผูอ้ำนวยการสำนกัและ  

ผู้อำนวยการกองทุกท่าน คุณปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ ์คณุมงคลตัถ ์พกุะนดัต ์ประธานสนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย 

คณุเฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ์ ประธานชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

จำกดั คณุสวสัดิ ์แสงบางปลา ทีป่รกึษาสหกรณอ์อมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และอีกหลายท่านที่มิได้เอ่ยนาม 

รวมถึง อดีตคณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และ

สมาชกิสหกรณส์หกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั ทกุทา่น นอกจาก

นีย้งัมคีณะกรรมการดำเนนิการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีส่หกรณ ์ สหกรณ ์ 

ออมทรพัยต์า่ง ๆ ไดแ้ก ่สอ. กรมวชิาการเกษตร จำกดั สอ. กรมสง่เสรมิ  

การเกษตร จำกัด สอ. กรมประมง จำกัด สอ. กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด    

สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หิรัญญิการ์สายสัมพันธ์สห
กรณ์

จากต้นกล้า สู่..ป่าใหญ่ 
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอ.พระจอมเกล้า

พระนครเหนือ สอ.ครูสิงห์บุรี สอ.ครูร้อยเอ็ด สอ.โรงเรียนเอกชน 

สอ.พนักงานการประปานครหลวง สอ.การประปาส่วนภูมิภาค 

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  

แหง่ประเทศไทย สอ.พนกังานการไฟฟา้สว่นภมูภิาค สอ.พนกังานบรษิทั

การบนิไทย สอ.ปตท สอ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์สอ.กระทรวงพาณชิย ์

สอ.กระทรวงมหาดไทย สอ.ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิาร สอ.ขา้ราชการ

สหกรณ ์ สอ.ข้าราชการกรมที่ดิน สอ.กรมทางหลวง สอ.กรมปศุสัตว์ 

สอ.กรมชลประทาน สอ.กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก สอ.กรมราชทัณฑ์ 

สอ.กรมการปกครอง สอ.สำนกังานเลขานกุารกองทพับก สอ.ศนูยอ์ำนวยการ

สรา้งอาวธุ สอ.ศนูยก์ารบนิทหารบก สอ.กองทพัภาคที ่3 สอ.ตำรวจปา่ไม ้

สอ.โรงพยาบาลราชวถิ ี สอ.วชริพยาบาล สอ.ทนายความแหง่ประเทศไทย 

สอ.พนกังานสว่นตำบลจงัหวดัลพบรุ ี สอ.พนกังานธนาคารแหง่ประเทศไทย 

สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สอ.ทีที แอนด์ ที สอ.บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น สอ.คอสโม  

อุตสาหกรรม สอ.เขาสามยอด 

✿	วกกลับมาที่งานสหกรณ์กันต่อ ไม่หยุดยั้งความเคลื่อนไหว  

ยังคงก้าวเดินต่อ...เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน บทเพลงนี้ต้องขับขานกัน

ต่อไป  ไม่สิ้นสุดเหมือนกาลเวลา.... 

✿	เริม่ตน้เรือ่งดีๆ  ทนุการศกึษาประจำป ี2550 ออกมาแลว้นะจะ๊  

ทกุคนรบักนัถว้นหนา้ มากนอ้ยตามความขยนั พรอ้มเรยีงความประกวด  

ที่ชนะการแข่งขันระดับต่างๆ แม้บางเรียงความจะดูเกินจริงสำหรับเด็ก

บางระดับ แต่ก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันในครอบครัวก็โอเค อาจจะเป็น

ความผิดพลาดของกติกาที่ไม่ได้ระบุเด่นชัด แต่ก็ไม่เป็นไร เพื่อนพี่น้องๆ

ชาวเราเนอะ…แม้เป็นเงินจำนวนไม่มากแต่สำหรับบางครอบครัวก็ช่วย

ได้เยอะ.... 

✿	เริม่แลว้เชน่กนั คา่ยสหกรณค์รอบครวัสหกรณส์มัพนัธ ์ วนัที ่

20 – 22 ตุลาคมนี้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หยุดความว่างลูกหลาน

ดว้ยสมัพนัธภาพดีๆ ระหวา่งเพือ่นๆและพงไพร รวมทัง้สตัวป์า่ อากาศสดๆ  

ประสบการณ์เยี่ยมจากค่ายได้  รำลึกกันมิรู้ลืมเลยละ 

✿	คนทีข่าดคณุธรรม ยอ่มไมม่อีดุมการณอ์นัยิง่ใหญ ่ ผูท้ีข่าดความรู ้

ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล การเรียนรู้สังคมให้เท่าทัน ไม่เพียงนำพา

ชีวิตก้าวพ้นภัย ประเทศชาติยังพลอยแคล้วคลาด ก่อนเลือกใคร บริหาร

ประเทศในครั้งหน้าที่จะถึง เท่าทันคนและการเมือง อ้อ! อย่าลืม

นโยบาย สิ่งแวดล้อม โลกร้อนจนเกินพอแล้ว ใครมีนโยบายข้อนี้   

ขอ้ยเลอืกโลดละ... เจอกนัเมือ่ชาตติอ้งการ เอย๊ ฉบบัหนา้นะนะ ลาจะ๊..... 
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ภาพข่าวงาน “จากต้นกล้า สู่..ป่าใหญ่” เพื่อรวมพลังชาวสหกรณ์ โอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ได้รับรางวัลสหกรณ์

ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ โดยมีท่าน ถนอม เปรมรัศมี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นผู้วาง 

“ต้นกล้า” ต้นน้อยเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ และมีอธิบดีกรมป่าไม้ นายวิชัย แหลมวิไล 

เป็นประธานเปิดงาน 

ภาพข่าว จากต้นกล้า สู่...ป่าใหญ่ 
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ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่องการมอบ

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2550 นั้น   

บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้พิจารณาผู้มีสิทธิรับทุน

การศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ในปี 2550 นี้มีผู้สมัครขอรับทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,609 

ราย ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนจะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นเงิน 500 บาททุก

ท่าน  ส่วนผู้สมัครที่ขอทุนเรียนดีของบุตร สหกรณ์พิจารณาจากผลการเรียน

บุตรสมาชิกแล้วจัดสรรให้ 397 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ยกเว้นผู้ได้รับทุนเรียนดี

ในระดับอุดมศึกษาได้ทุนละ 1,500 บาท นอกจากนี้ บุตรสมาชิกที่ส่ง  

เรียงความมาพร้อมคำขอฯ สหกรณ์ได้คัดเลือกเรียงความดีเด่นจากทุกระดับ

ชั้นๆ ละ 1 ทุน ทั้งสิ้น 15 ทุนๆ ละ 1,000 บาทที่เหลือเป็นรางวัลชมเชย

รางวัลละ 200 บาท จำนวน 558 ทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,841,100 บาท   

โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกผู้ได้รับทุนตั้งแต่วันที่ 

31 สิงหาคม 2550 รายละเอียด ดังนี้ 

 

1.ทุนส่งเสริมการศึกษา2,609ทุน
สำหรับสมาชิกผู้สมัครขอรับทุนทุกคน ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา  

คนละ 500 บาท 

 

2.ทุนประเภทเรียนดี397ทุน
 พิจารณาโดยนำ ผลการเรียน บุตรสมาชิกมาเรียงลำดับแยกตามระดับ

ชั้นการศึกษา ผู้ใดได้เกรดเฉลี่ยสูงกว่าก็จะได้รับทุนการศึกษา 

กรณีคะแนนผลการเรียนลำดับสุดท้ายของบุตรผู้ขอรับทุนเท่ากันหลายคน 

สหกรณ์จะเพิ่มทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนลำดับสุดท้าย

นั้นทุกคน   ผลเกรดเฉลี่ยที่ได้รับทุนการศึกษา มีดังนี้ 

(1) ระดบัประถมศกึษา (ป.2 – ป. 6)  จำนวน 227 ทนุ ๆ ละ 1,000  บาท   

 - ระดับ ป.2 จำนวน 53 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 

 - ระดับ ป.3 จำนวน 58 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00  

 - ระดับ ป.4 จำนวน 51 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 

 - ระดับ ป.5 จำนวน 34 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00   

 - ระดับ ป.6 จำนวน 31 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 

    (บุตรสมาชิกที่ผลการเรียน 4.0 ได้รับทุนทุกคน)    
(2) ระดับมัธยมศึกษา (ม. 1 – ม. 6) จำนวน 124 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  

 -  ระดับ ม.1 จำนวน 46 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 

 - ระดับ ม.2 จำนวน 24 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 

 - ระดับ ม.3 จำนวน 16 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 

 - ระดับ ม.4 จำนวน 14 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.98 

 - ระดับ ม.5 จำนวน 12 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.94 

 - ระดับ ม.6 จำนวน 12 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.91         

(3) ระดบัอาชวีศกึษา (ปวช. และ ปวส.) จำนวน 20 ทนุ ๆ ละ 1,000 บาท  

 - ระดับ ปวช. จำนวน 10 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.68 

 - ระดับ ปวส. จำนวน 10 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.53  

(4) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  จำนวน  26 ทุน ๆ ละ 1,500  บาท  

 -  ปี 1 – 4  จำนวน 26 ทุน เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.83 

    

3.ทุนประกวดเรียงความ573ทุน
สำหรับบุตรสมาชิกที่เขียนเรียงความส่งมาพร้อมกับใบคำขอ

ทุนการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง   “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” 

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการให้ทุนดังนี้ 

(1) รางวลัเรยีงความดเีดน่  ระดบัชัน้ละ  1  รางวลั  จำนวน  15  รางวลั ๆ 

ละ 1,000 บาท แยกเป็น 

 -  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป. 6)   ระดับชั้นละ  

    1 รางวัล รวมจำนวน  6  รางวัล 

 -  ระดับมัธยมศึกษา (ม. 1 – ม. 6)   ระดับชั้นละ 

    1 รางวัล รวมจำนวน  6  รางวัล 

 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.)  

     จำนวน  1  รางวัล 

 -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

     จำนวน  1  รางวัล 

 -  ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)   

      จำนวน  1   รางวัล 

** ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

    ไม่มีผู้ขอรับทุนการศึกษา 

(2) รางวัลชมเชย  จำนวน  558 รางวัล ๆ ละ  200 บาท 

 สหกรณ์จะทำการโอนทุนการศึกษาเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

ของสมาชิกผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 นี้ 

 

(ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนทั้งหมดได้จากผู้แทนสมาชิกของ

ท่าน หรือ WWW.025798899.com)

ผลทุนการศึกษาปี 2550 
ส่งเสริมการศึกษา 2609 ทุน เรียนดี 397 ทุน เรียงความ 573 ทุน  

รวม2,609ทุน1,841,100บาท
ตรวจชือ่ทีผู่แ้ทนสมาชกิหรอื www.025798899.com 
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บุตรสมาชิกที่เขียนเรียงความส่งมาพร้อมกับใบคำขอทุนการศึกษา 
ประจำปี 2550 ในหัวข้อเรื่อง “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” คณะ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้พิจารณาเรียงความ จำนวน 573 ฉบับ 
คัดเลือกรางวัลเรียงความดีเด่น ระดับชั้นละ 1 รางวัล จำนวน 15 รางวัล ๆ ละ 
1,000 บาท ต่อไปนี้ คือเรียงความที่ได้รับรางวัลเรียงความดีเด่น ซึ่งวารสาร
สหกรณ์จะคัดเลือกทยอยตีพิมพ์เฉพาะบางระดับชั้น บางเรียงความอาจเป็น
เรียงความที่เกิดจากการบอกเล่าของลูกหลานและวานพ่อแม่ช่วยเรียบเรียง
เขียนให้  แน่นอนว่าเฉพาะเด็กเล็กๆที่อยากร่วมรายการ  ทางวารสารสหกรณ์
ก้อไม่ว่ากัน  เอาไอเดียและความต้องการเป็นหลักเนอะ.... 

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิทธิเรือง 
โรงเรียนณัทชวิทญ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

(บุตรคุณสุนทร สิทธิเรือง) 
 

ประหยัดอดออม เป็นสิ่งที่ทุกคนในวันนี้จะต้องนำไปปฏิบัติและถือ
เป็นเรื่องสำคัญของบุคคลทุกๆคนที่จะต้องช่วยกันประหยัดอดออมไว้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและช่วยเหลือประเทศไทยเราที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ
หลายๆด้าน ยังไม่ดี คนไทยทุกๆ คน ต้องรักประเทศชาติที่บรรพบุรุษ ได้
สร้างไว้ ต้องช่วยกันประหยัดใช้จ่ายอย่างถูกต้อง พอเพียงกับความเป็นอยู่ 
อย่าได้ฟุ่มเฟือย รู้จักประมาณตนเองและควรนำแนวพระราชดำรัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาปฏิบัติใช้กับชีวิตประจำวัน จะนำให้ชีวิตมี
ความสุข ของการพอเพียง 

 
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  ทุกวันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยภาคใต้

อยู่กันอย่างไม่เป็นสุข มีการทำร้ายซึ่งกันและกัน เป็นอยู่รายวันแม้กระทั่ง
สถานที่ราชการ เช่น โรงเรียนของหนู ๆ คนร้ายยังลอบเผาโดยไม่ยังคิดว่าทำ
ไปแล้วคนหลายๆคนได้รับความเดือดร้อนอยู่กันอย่างหวาดผวา น่ากลัว ทำให้  
คนเราไม่มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน รักกันสามัคคีกัน หากคนเรามีความ
เอือ้อาทรตอ่กนัแลว้จะทำใหป้ระเทศไทยอยูก่นัอยา่งมคีวามสขุ เหน็อกเหน็ใจกนั 

การประหยัดอดออมเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในภาวะสังคมปัจจุบันทุกคน
ต้องถือ ปฏิบัติ นำมาใช้ควบคู่กับสังคมไทยที่อยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระของประเทศไทยที่กำลังประสบปัญหาอยู่ อย่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น  
การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมต้องมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันให้อภัยต่อกัน 
เป็นมิตรที่ดีต่อกันจะก่อให้เกิดผลดี ต่อประเทศชาติและการดำรงชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบันอย่างมีความสุข 

 

ทุนการศึกษา 2550 เรียงความเรื่อง  
“ประหยัดอดออมเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 
เด็กหญิงชิฎาภรณ์ แสนมูล 

โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จังหวัดแพร่ 
(บุตรคุณ เสน่ห์ แสนมูล)  

การประหยัดอดออมเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั้น นับวันจะมีแต่ลดน้อย  
ถอยลงไปทุกวันจะเห็นว่าชีวิตประจำวันของคนเราขาดการประหยัดอดออม
เงินทองบางส่วนที่หามาได้เพื่อออมไว้ใช้จ่ายยามขัดสน ไม่ซื้อสิ่งขอที่ไม่จำเป็น 
คนใช้จ่ายสุรุ่ย สุร่าย จนเกินฐานะตัวเองเห็นอะไรที่สวยงามก็จะซื้อไม่คิดถึง
เงินที่ได้มา เราได้มาจากพ่อและแม่ที่ทำงานหนักเพื่อเรา เราต้องช่วยพ่อและ
แม่ประหยัด จะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ใคร หนูเห็นเด็กบางคนดิ้นเมื่อไม่ได้ของดั่งใจ
สำหรับหนูไม่เคยทำเลยเพราะสงสารพ่อกับแม่ ดังคำสอนของพระองค์ท่านที่
สอนให้คนไทยประหยัดและอดออมสำหรับหนูก็ได้ประหยัดอดออมเช่นกัน คือ
เมื่อคุณพ่อ คุณแม่ให้เงินเป็นค่าอาหาร ค่าขนมไปโรงเรียนหรือให้เงินเป็น
รางวัลต่าง ๆ เมื่อใช้จ่ายซื้ออาหาร ขนมแล้ว พอมีเงินเหลือหนูก็นำไปหยอด
กระปุกออมสินเป็นประจำ เมื่อถึงเวลากระปุกออมสินเต็ม คุณแม่ก็จะทุบ
กระปกุออมสนิไปซือ้สิง่ของหรอือปุกรณท์ีจ่ำเปน็ในการเรยีน เชน่ รองเทา้ หนงัสอื 

ส่วนในเรื่องของการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั้น เวลาหนูกินขนมใน
โรงเรียนก็จะแบ่งให้เพื่อนๆ หนูกินด้วยเป็นประจำ ถ้าเพื่อนดินสอหมด หนูก็
จะให้เพื่อนยืม เพราะสงสารเพื่อนเดี๋ยวเขียนตามกันไม่ทัน  

การประหยัด อดออม เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน จึงมีความจำเป็นจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติให้ได้ไม่มากก็น้อย เพื่อให้คนเรามีชีวิตที่พอเพียง มีความสุข
สบายใจและไม่เดือดร้อนได้ 

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 
เด็กหญิงกุลกัลยา บุญถึง 

โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์   จังหวัดแพร่ 
(บุตรคุณ ดรุณี บุญถึง) 

หนูมีวิธีประหยัดโดยการอดออม คือ หนูจะช่วยคุณแม่ประหยัด ได้โดย
อดขนมบางอย่างที่หนูชอบทานมาก ๆ เช่น กินไอติมบ่อยทำให้อ้วน เพราะ
ขนมหวานจะทำคนกินแล้วอ้วน หนูกลัวความอ้วน  เพราะจะทำให้เราไม่สวย 
แต่งตัวก็ไม่สวย ใส่เสื้อผ้าแบบสวยๆ ไม่ได้ ชุดที่สวย ๆ ที่เราชอบ จะใส่  
ได้นานก็เพราะเราไม่อ้วน อย่างเช่น ชุดนักเรียนหนูจะใส่ได้นานหลายปี 
เพราะคุณแม่ซื้อให้หนูตั้งแต่อยู่ชั้น ป. 1 จนถึงตอนนี้ หนูอยู่ ป. 3 แล้วชุดก็ยัง
ใส่ได้อยู่ แต่ก็แน่นท้องบ่อยๆ หนูจะใช้วิธี ลดความอ้วนโดยการออกกำลังกาย
ไม่กินของจุกจิก หนูจะกินอาหารที่มีประโยชน์ นี่ก็เป็นวิธีประหยัดของหนู
อย่างหนึ่ง เพราะคุณแม่จะต้องไม่สิ้นเปลืองเงินซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้หนูทุกปี  

ส่วนการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันจะทำโดยการนำสิ่งของที่หนูไม่สามารถ
ใช้ได้แล้วนำไปให้คนอื่น เช่น รองเท้านักเรียน ซึ่งหนูใส่ไม่ได้แล้ว หนูก็จะเอา
ไปให้น้องสาวใส่แทน ทั้งๆ ที่หนู เป็นคนที่รักและห่วงสิ่งของ ของใช้ของตัว
เองมากๆ แต่หนูก็มีน้ำใจ ที่จะแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นเพราะหนูคิดว่าเป็นการ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยการที่เราจะได้บุญกุศลด้วย การทำให้คนอื่นมี
ความสุข เพราะเขาจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อสิ่งของอย่างอื่น โดยสิ้นเปลือง  
ไปอีก ก็จะเป็นการช่วย ทำให้เขาประหยัดไปในตัวอีกทาง  

หนูชอบแบ่งปันทั้งความคิดและสิ่งของที่หนูมีมากพอ ให้กับคนที่หนู
ชอบพอรักใคร่ เช่น เด็กที่หนูคิดว่ามีโอกาสน้อยกว่าหน ู
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จากต้นกล้า  สู่...ป่าใหญ่ 

การธำรงไว้ซึ่งความสำเร็จยิ่งลำบาก  
แต่ผู้ที่รู้ว่าลำบากจักไม่ลำบาก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

นาฬิกาหมุนไป ชีวิตก็ดำเนินต่อ...ต้นกล้าเติบใหญ่ ผู้คน

เติบกล้า ท้าทายลมฝนที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิต...หลังพายุฝน    

ฟ้ากระจ่างใส  เช่น สหกรณ์กับความพยายาม..วันแล้ววันเล่า

ประคับประคองสร้างสรรค์งานชีวิตเพื่อสมาชิก  จนสังคมเห็น... 

ณ  วนันีท้ีต่อ้งชว่ยกนัสานตอ่เพือ่ลกูหลาน  ใหม้ชีวีติทีเ่รอืงรอง  

และมีความหวัง  อย่าเพิ่งละทิ้งภารกิจกันนะ  มีแรงเข้ามาช่วย

หรือเสนอไอเดียเพิ่ม พุ่งเข้ามาเล้ย  ยินดีเหลือหลายจ๊ะ ที่สำคัญ

สุดๆ ต้องดำเนินชีวิตตามอุดมการณ์ ประหยัดอดออม เอื้ออาทร

กันและกัน อนาคตจึงจะเป็นจริง..คนล่าฝัน...ค้นคว้าหาดาว 

เหมือนกลับสู่ยุคเป็นนิสิตเกษตรก่อนเก่ากับบทเพลงให้กำลังใจ  

ยิ้มกลางสายฝน ในงานฉลองรับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น  ท่ามกลาง

เพื่อนพ้องน้องพี่ หลายคนฮัมเพลงคลอระหว่างสดับรับชม  

จินตลีลา อลังการงานสร้างที่สหกรณ์จัดสรรมาฝาก…ให้ฮึกเหิม

และกร้าวแกร่งยามต่อสู้กับอุปสรรคข้างหน้า 

งานเลี้ยงเลิกรา แม้ต้องเจออุปสรรคที่ไม่คาดคิด กับบท

สมัภาษณผ์ูห้ลกัผูใ้หญท่ีไ่มไ่ดอ้อกโชวเ์พราะขดัขอ้งทางเทคโนโลยี ่ 

ต้องขออภัยท่านผู้เกียรติมาณ โอกาสนี้อีกครั้ง  

ฝากสุภาษิตจีนดีๆ ให้แง่คิดชีวิตและกำลังใจ : 

เงียบลง คุณจึงจะคิดได้   

ท้ายเล่ม โดย สนวลี

ถ้าคุณไม่เงียบ คุณจะไม่ได้ยินทุกอย่างที่คนพูดกับคุณ 

เพราะว่าใจคุณพะวงอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้ว เรียนรู้ที่จะฟัง 

ฟังด้วยหัวใจของคุณ  

ความหวิแกด้ว้ยอาหาร ความเขลาแกด้ว้ยการศกึษา การศกึษา  

เปรียบเสมือนพายเรือทวนน้ำ ถ้าไม่รุดหน้าก็ถอยหลัง 

ผู้มีใจตั้งมั่นย่อมชนะฟ้า  ผู้ไร้ความตั้งมั่น ฟ้าย่อมชนะ  คน

ที่ขาดคุณธรรม ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่   

ผู้ที่ขาดความรู้ ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล การสร้างเนื้อ

สร้างตัวเป็นเรื่องลำบาก      

การธำรงไว้ซึ่งความสำเร็จยิ่งลำบาก 

แต่ผู้ที่รู้ว่าลำบากจักไม่ลำบาก 


