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สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             ฉบับที่ 88 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด

โปรดเวียนกันอ่าน

ตามที่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการ
พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เกี่ยวกับคุณสมบัติและ
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ 

บัดนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวแล้ว โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ
บังคับสรุปได้ ดังนี้ 

1.	คณุสมบตัขิองสมาชกิสมทบ ผูท้ีม่สีทิธสิมคัรเปน็สมาชกิสมทบตอ้งมคีณุสมบตั ิคอื 
	 1.1	 เป็นบุตร	คู่สมรส	หรือบิดา	มารดา	ของสมาชิก หรือของคู่สมรสสมาชิก หรือ 
	 1.2	 เป็นพนักงานราชการ	 หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในทำนองเดียวกันของ
กรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง หรือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือส่วนราชการอื่นใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม หรือสหกรณ์นี้ หรือ 

	 1.3	 เป็นนิติบุคคล ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม หรือ
ที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสมาชิก หรือ 

	 1.4	 เปน็คณะบคุคล	 ทีด่ำเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอ้ม หรอื  
ที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสมาชิก ทั้งนี้ให้มีบุคคลหรือคณะบุคคลกระทำการแทนชมรม สโมสร โครงการ
หรือกลุ่มบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ข้อบังคับใหม่ ! สมาชิกสมทบไม่ต้องส่งหุ้นรายเดือน 
พนักงานราชการ นิติบุคคล คณะบุคคลก็สมัครได้ 
คู่สมรสมีสิทธิขอผ่อนบ้านต่อจากสมาชิกหลัก 
แต่กู้ได้เฉพาะหุ้นและเงินฝากของตนเองเช่นเดิม 

สหกรณ์สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาบริเวณชุมชนโดยรอบกรมป่าไม้ โดยมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน
โรงเรียนบางบัว ชั้นอนุบาลถึง ป.6. โรงเรียนสารวิทยา ชั้น ม.1. – ม.6 นิสิตคณะวนศาสตร์ และภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่   
28 กันยายน 2550 เนื่องในวันครบรอบ 29 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

สหกรณ์มอบทุนการศึกษา-ร.ร.บางบัว-ร.ร.สารวิทยา-นิสิตคณะวนศาสตร์ 

ในฉบับพบกับ.. 

สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น 
ของสมาชิกเกษียณอายุราชการ

หน้า	3	

สหกรณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา  

และสดุดีวีรชนป่าไม้และร่วมจัด

นิทรรศการ 111 ปี กรมป่าไม้ 

(อ่านต่อหน้า 2) 
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ลดโลกร้อน...ละอบายมุข...เลิกตามกระแสนิยม
….ด้วยชีวิตพอเพียง

เงินฝากรายเดือนดอกเบี้ยสูง...เริ่มต้นเดือนละ100บาท

ฝากครบ 6 เดือนลุ้นรับรางวัล 5 หมื่นบาทปีละ 2 ครั้ง 

มาร่วมทดสอบความแน่วแน่มั่นคงแห่งการ

ลด–ละ–เลิกของตนเอง

เพื่อร่วมเดินทางสู่..

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง.

เริ่มออมตั้งแต่วันนี้...วันนี้ต้นกล้า...วันหน้าป่าใหญ่

2.	สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ	
 2.1	 ไมต่อ้งสง่หุน้รายเดอืน และมสีทิธริะดมหุน้เพิม่เมือ่ใด  

ก็ได้ แต่จะถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน)  

 2.2	 มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท โดยที่
สหกรณ์อาจงดรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบเมื่อใดก็ได้ และสมาชิก
สมทบรายหนึ่งจะมีเงินฝากทุกประเภทในสหกรณ์รวมกันได้ไม่เกิน 
20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

 2.3	 มีสิทธิกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้รวมกันได้ไม่เกิน
รอ้ยละ 90 ของทนุเรอืนหุน้และเงนิฝากทีส่มาชกิสมทบมอียูใ่นสหกรณ ์ 

 2.4	 กรณสีมาชกิสมทบทีเ่ปน็บตุร	คูส่มรสของสมาชกิหลกั 
มีสิทธิได้รับโอนหนี้และหลักประกันมาจากสมาชิก เช่น กรณี
สมาชิกหลักกู้ซื้อบ้านสินเชื่อวนาเคหะไว้กับสหกรณ์ และต่อมา  
เสียชีวิต สมาชิกสมทบอาจผ่อนชำระบ้านดังกล่าวต่อไปได้ ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 

รายชื่อผู้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ 
โปรดส่งใบสมัครสมาชิกสมทบด่วน 

สหกรณ์ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ เมื่อตรวจสอบ
รายชื่อผู้โอนกับธนาคารและข้อมูลของสหกรณ์แล้วทราบว่า ยังมิได้
เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ซึ่งไม่มีที่อยู่ใดๆ ให้
สามารถติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามวัตถุประสงค์ของการโอนเงินได้  
แต่คาดว่าอาจมีความประสงค์สมัครสมาชิกสมทบ 

จึงขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดส่งใบสมัคร
สมาชิกสมทบ ไปยังสหกรณ์โดยด่วน หรือกรณีไม่มีใบสมัครและ
ตอ้งการแจง้วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆโปรดโทร. 02-579-7070 ตอ่  103,112   
เพื่อสหกรณ์จะได้ส่งแบบฟอร์มใบสมัครไปให้ท่านหรือดำเนินการ
ตามความประสงค์ของท่านต่อไป 

รายชือ่ผูโ้อนเงนิสมคัรสมาชกิสมทบโดยผา่น	PAYMENT	

ลำดับ						ชื่อ-สกุล	 															บาท	
 1.  นายอาหามะ  มามะ 300 
 2.  นายอาหามะ  มามะ 300 
 3. นายอาหามะ  มามะ 300 
 4.  นายอาเดะหมัด  บากา 300 
 5. นายอาเดะหมัด  บากา 300 
 6. นายอาเดะหมัด  บากา 100 
 7. นายอาดือนัน  มะเก๊ะ 300 
 8. นายอาดือนัน  มะเก๊ะ 300 
 9. นายอาดือนัน  มะเก๊ะ 100 
 10.  นายนิวัตร์  เผือกแสง 800 
 11.  นายอภิสิทธิ์  สารสิทธิ์ 1,000 
 12.  นายร่อหีม  คงเหลา 1,000 
 13.  นางลัดดา  ล่องลอย 800 
 14.  นางลัดดา  ล่องลอย 200 
 15.  นางลัดดา   ล่องลอย 800 
 16.  นายสมฤทธิ์   ขัดคำ 600 
 17.  นายสมศักดิ์   โพธิศาสตร์ 1,500 
 18.  น.ส.ประภัสสร   ชูสุทน 700 

สะดวก		รวดเรว็		และชดัเจน	เมือ่โอนเงนิผา่น	PAYMENT	
โปรดใส่วัตถุประสงค์ในการโอนเงินทุก	ๆ	ครั้ง	
พร้อมเลขที่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์	10	หลัก	
ให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	เมื่อต้องการฝากเงิน	

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 

เปิดให้บริการแล้ว ! “ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง” เพื่อส่งเสริมการ
ประหยัดอดออม การดำเนินชีวิตสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว  
พระราชดำริลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยสำหรับการดำรงชีพ  สู่..วิถีชีวิตแห่ง
ความสุขพอเพียงอย่างยั่งยืน ด้วยการ ลด	–	ละ	–	เลิก ลดโลกร้อนด้วยชีวิต
พอเพียง (ประหยัดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน) ละอบายมุขด้วยชีวิตพอเพียง   
(ค่าบุหรี่ ค่าสุรา ค่าหวย) เลิกตามกระแสนิยมด้วยชีวิตพอเพียง   
(ค่าโทรศัพท์ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง) ลดน้ำหนัก	 รักษาสุขภาพด้วย
ชีวิตพอเพียง (ค่าขนม ค่าอาหาร งานสังสรรค์)  

แจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือน ให้สหกรณ์หักเงินเดือนนำฝากเข้าบัญชี	 “ออมทรัพย์ชีวิต		
พอเพียง” ขั้นต่ำเดือนละ	 100	 บาท	 สูงสุดไม่เกินเดือนละ	 3,000	 บาท			
งดฝากไมไ่ดแ้ตเ่พิม่หรอืลดจำนวนเงนิฝากรายเดอืนได	้ ถา้ถอนตอ้งถอน		
พร้อมปิดบัญชี	 และเปิดบัญชีใหม่ได้อีกเพียง	 1	 ครั้งเท่านั้น	 รับดอกเบี้ย
สูง	 4.25%	 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันสูงเท่ากับดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์พิเศษ จ่าย  
ดอกเบี้ยปีละ 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 และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์) เงินรางวัล
นำฝากเข้าบัญชีที่ได้รับรางวัล 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) 

(ข้อบังคับใหม่ ! ต่อจากหน้า 1) 

คำคม
มรดกธรรม	5	ประการ		หลวงพ่อปัญญา

คิดดี พูดดี ทำดี 
คบคนดี และไปในสถานที่ที่ดี

หลวงพ่อปัญญานันทภิกข ุ
วัดชลประทานรังสฤษฏ์
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ผ่านห้วงชีวิตที่มีทั้งสุขและทุกข์ กับหลายสิบปีในกรมป่าไม้อันเป็น

ที่รัก ปีนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ก็ได้เวลาอำลา

หลายท่านทีเดียว สหกรณ์ก็ขอฝากสวัสดิการเพื่อเป็นกำลังใจเช่นเคย  

เผื่อลืมๆกันไปแล้ว  หลังเกษียณ ว่ามีอะไรกันบ้าง    

ไม่ว่าการอำลาจะยากเย็นหรือง่ายดาย  ปลดปล่อยหรือยึดติด  เรา

ก็ต้องมีก้าวย่างของเราต่อ แต่ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร ก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้

เวลาหลังสิ้นสุดภารกิจการงานไปกับภารกิจชีวิตที่ต้องการซะทีเนอะ   

ติดปีกบินไปเลย....... 

 

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการต้องทำอย่างไร	

1. งดส่งหุ้นรายเดือน หากสมาชิกส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 

120 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สหกรณ์จะงดการเรียกเก็บเงิน

คา่หุน้รายเดอืนของทา่นทนัท ี เวน้แตท่า่นประสงคจ์ะซือ้หุน้รายเดอืนหรอื  

ระดมหุ้นต่อ ก็สามารถแจ้งสหกรณ์ได้ตามที่ต้องการเหมือนเดิมหรือซื้อ

เป็นครั้งคราวก็ได้  ไม่ว่ากัน 

2. การประกันชีวิต หากท่านสมาชิกต้องการทำประกันชีวิตต่อ 

สามารถทำได้ถึงอายุ 65 ปี โดยสมาชิกจะต้องฝากเงินไว้ในบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ไม่น้อยกว่าเบี้ยประกันชีวิตจำนวน 3 เดือน 

และสหกรณ์จะหักเบี้ยประกันชีวิตจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก 

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่เกษียณอายุ	

1.	 มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก สหกรณ์จะ

จ่ายเงินแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรือ

อายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยจ่ายในเดือน

ตุลาคม ของทุกปี 

บำเหน็จ = อายุสมาชิก X จำนวนหุ้น 

                           100 

ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 5,000 บาท 

2.	 มสีทิธไิดร้บัทนุสวสัดกิารเพือ่เกือ้กลูสมาชกิอาวโุส จา่ยให้

เฉพาะสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า   

10 ปี  จ่ายให้ทุกปี ๆ ละ 1,000 บาท ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

3.	 มสีทิธฝิากเงนิ	ออมทรพัยเ์กษยีณเปีย่มสขุ	ออมทรพัยพ์เิศษ	

และเงินฝากสินมัธยัสถ์	ในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น ๆ  

4. มีสิทธิกู้	 	 เงินฉุกเฉิน – สามัญ – พิเศษ ได้ 90% ของเงิน  

ค่าหุ้นและเงินฝาก 

5.	 มสีทิธริบัเงนิปนัผล	เงนิเฉลีย่คนื เหมอืนกบัสมาชกิทีย่งัไมไ่ด ้ 

เกษียณอายุราชการทุกประการ 

สิทธิประโยชน์หลังเกษียณ 
รับทุนประกัน1แสนหยุดส่งหุ้นได้
แถมสวัสดิการมากกว่าเดิม

โดย ป่าอ้วน 

6.	 มีสิทธิรับสวัสดิการประกันชีวิตหรือสงเคราะห์การศพ	

100,000	 บาท สหกรณ์ทำประกันชีวิตเพิ่มให้สมาชิกทุกคนอีกคนละ 

100,000 บาท อุบัติเหตุ 150,000 บาท โดยส่วนนี้สหกรณ์เป็นผู้จ่าย

เบี้ยประกันให้ จนถึงอายุ 65 ปี และเมื่อครบอายุ 65 ปีไม่อาจทำประกัน

ชีวิตได้แล้ว กรณีเสียชีวิตหากท่านเป็นสมาชิกมาครบ 10 ปีต่อเนื่องกัน 

สหกรณ์มอบเงินช่วยเหลือ 100,000 บาท ช่วยค่าทำศพไม่ว่าท่านจะ

มีอายุกี่ปี ตราบเท่าที่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ (หากไม่ครบ 10 ปีคิดอายุ

สมาชิกปีละ 10,000 บาท)  

7.	 มีสิทธิทำกันประกันชีวิตรวม	 1	ล้านบาทได้ถึงอายุ	 65	ปี			

(คู่สมรสก็มีสิทธิด้วยเช่นกัน) ในอัตราเบี้ยประกันราคาประหยัดเพียง 

175 บาทต่อเดือน ผลประโยชน์คุ้มครอง 200,000 บาท อุบัติเหตุ 

850,000 บาท (รวมประกันที่สหกรณ์ทำให้เป็น 1 ล้านบาท) 

8.	 มสีทิธไิดร้บัทนุสงเคราะหเ์มือ่ประสบภยั เชน่ ไฟไหม ้บางสว่น  

จะได้รับช่วยเหลือ 5,000 บาท ทั้งหลัง 30,000 บาท น้ำท่วมหรือวาตภัย

บ้านบางส่วนเสียหาย จะได้รับวงเงินไม่เกิน  3,000 บาท แต่ถ้าเสียหาย

ทั้งหลังได้ 30,000 บาท 

9.	 มสีทิธไิดร้บัทนุสง่เสรมิการศกึษา แมว้า่บตุรยงัเลก็อยูช่ัน้ประถม  

หรือเรียนปริญญาตรี ท่านก็ยังมีสิทธิดังนี้ 1. สมัครทุนการศึกษาบุตร

สมาชิก 2. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพสมาชิก – คู่สมรส - บุตร 3. โครงการ  

ค่ายเยาวชนสหกรณ์  

10.	ทนุสงเคราะหส์มาชกิเมือ่ทพุพลภาพ จา่ยใหส้มาชกิเมือ่พกิาร 

ทุพพลภาพ จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเงินสงเคราะห์การศพ

สมาชิก  

11.	รับทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก จ่ายให้สมาชิกเนื่องในวัน  

คล้ายวันเกิดของสมาชิกปีละ 100 บาท  โดยนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์

สหกรณ ์หรอืบญัชอีอมทรพัยธ์นาคารทีส่มาชกิใชคู้ก่บับตัรสหกรณ ์ATM  
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หิรัญญิการ์สายสัมพันธ์สห
กรณ์

ลมฝนยังคงโปรยปรายให้ฉ่ำชื่นในบางห้วงของอารมณ์ร้อนๆ   

จาก ปรากฏการณ์โลกร้อน(global warming) สลับการบิดตัวขี้

เกียจของเปลือกโลก  เขย่าหัวใจให้ตื่นตัวเล่นเป็นบางเวลา ก้อไม่เลว

นัก ชีวิตจะได้กระชุ่มกระชวยมีสีสัน รับสภาพการทำลายล้างโลกของ

ทุกคนที่ร่วมกันมีส่วนร่วมซะดีๆ(ฮา)  . 

ø ดีใจกะ คนเกษียณ ทุกคน เป็นไทซักที กินนอนเล่นกีฬา 

อยู่กับบ้านลดภาวะโลกร้อนได้อีกทาง ก้อไม่ต้องเปลืองน้ำมันขับรถ

มาทำงานไง  ใช้ชีวิตให้เบิกบานเด้อ    

  ความสำเร็จของ	 การเอื้ออาทร ผองเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ดู

ได้จากการรวมกลุ่มติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอเป็นรูปธรรมอีก

กลุ่มหนึ่งแล้ว หลังจากกลุ่มสุราษฎร์นำร่องเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ เมื่อ 3 

กันยายนที่ผ่านมา ท่ามกลางกลิ่นควันปืนและเสียงตูมตาม กลุ่ม

สมาชิกสงขลา	 ก็สามารถรวมกลุ่มและจัดตั้ง ศูนย์ประสานงาน

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์สงขลา ได้สำเร็จ ที่รวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว

ทา่มกลางวกิฤตภิาคใต ้ ขอเปน็กำลงัใจและปรบมอืดงัๆ ให ้ กลุม่อืน่ๆ  

ก็อย่ายอมแพ้เด้อ  

ø	ท่านมาเยือน เราก็ยิ้มแย้มรับด้วยความดีใจ ที่องค์กร เรา  

นำพาประโยชน์ให้องค์กรอื่นได้บ้าง ก็ต้องขอบอกว่าปลื้มใจนะ วันนี้

มิตรสหายจาก สหกรณ์	ธกส. และ สหกรณ์พนักงานบริดจ์สโตน	

จำกัด	มาเยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ วันที่ 3 กันยายนและ 21  กันยายน 

โดยมีประธาน ผู้จัดการคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  

ø	และเราก็ไม่เคยลืมบรรพชน  18		กันยายน คณะกรรมการ  

สหกรณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนป่าไม้ร่วมกับกรมป่าไม้รำลึก

ถึงความดีงามของวีรชนคนกล้าทุกท่านของชาวป่าไม้ 

ø	ได้เวลาครบรอบของการอยู่ร่วมกันอีกปี เมื่อวันที่ 28   

กันยายน ครบ ปีที่	 	 29	ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จำกัด   

29 ปีของการก่อตั้งสหกรณ์ศูนย์รวมสมาชิกเรา เป็นวันแห่งความ

รุง่โรจนท์ีช่าวเราชว่ยกนัเลีย้งดเูตบิโตกนัมา ยา่งกา้วแหง่ความสำเรจ็  

ขององคก์ร ยา่งกา้วของความหวงัใหม่ๆ ทีร่ออยู ่ กบั ประหยดัอดออม	

เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สู่ชีวิตที่พอเพียง ขอเพียงเรามีความหวัง

ร่วมกันเนอะ  ก้าวสู่ปีที่ 30  ด้วยกัน  

ø	ร่วมทำบุญครบรอบปีที่ 29 ช่วงเช้า สายๆ ก็มอบ ทุน		

การศึกษาเอื้ออาทรชุมชนใกล้เคียง โดยเป็นทุนตั้งแต่อนุบาลถึง

ประถมศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนบางบัว และทุนฯ ร.ร.สารวิทยา 

ตั้งแต่ม.1-ม.6 ทุนละ 1,500 บาท และ	 นิสิตคณะวนศาสตร์   

และ ภาควิชาสหกรณ์	 คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์อย่างละ 1  ทุนทุนละ 5,000  บาท  ก็ขอแสดงความ

ก้าวสู่ปีที่  30 ..ก้าวสู่ความหวังใหม่

ดีใจกับทุกคน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองให้มากที่สุด จะดีใจ

มากๆ เลยนะจะบอกให้ 

ø	สายๆหน่อย สมาชิกยังคงคับคั่งตั้งแต่เช้า สหกรณ์ถือ  

โอกาสจัดงาน จากต้นกล้าสู่ป่าใหญ่	ให้ชาวสมาชิกซะเลย สนุกสนาน  

บนัเทงิ  เบกิบานกบัของรางวลัทีไ่ดร้บักนัถว้นหนา้  สมาชกิตา่งจงัหวดั  

ก็มิต้องเสียใจนะ มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะไปเฮด้วยกัน แต่ให้ดีละก็    

กลุ่มสมาชิกรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว เช่น กลุ่มสุราษฎร์และสงขลา  

ก็สามารถจัดกิจกรรมได้หากต้องการ ...ขอเพียงส่งเสียงมา จะไปใน

ทันใดเลยจ้า.. 

ø	ดีใจกับ คุณสำรวย	 สุดเฉลียว ที่ขยันเขียนเรียงความ  

สง่มาในคอลมันม์มุนีม้รีางวลัเรือ่ง ทำไมสหกรณเ์ราจงึสมควรรบัรางวลั  

สหกรณ์ดีเด่น  ล่าสุดรับรางวัล 2,000 บาทกับกล่องไม้มงคล 9 อย่าง 

ที่ใครๆก็อยากได้ไว้เป็นมงคลบ้าน   

ø	ยังคงทยอยตีพิมพ์ เรียงความ ฝีมือลูกหลานของชาว  

สหกรณ์ วิธีประหยัดอดออม ติดตามหาอ่านได้ในวารสาร จะลง

จนกว่าจะหมดนะจ๊ะ  ไม่ลงได้ไง  ความภูมิใจของเด็กๆ 

ø	คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้อง  

ต่างสหกรณ์ที่เจอะเจอที่ไหนก็ยังชื่นชมกับสหกรณ์เรา ประทับใจ  

กับงาน  จากต้นกล้าสู่ป่าใหญ่  ต้องกราบขอบคุณมาอีกครา   

ø	ปิดท้ายข่าวดี ในวันดีๆ สำหรับสมาชิกที่ต้องเกษียณ  

กันยายนนี้ ยังคงรับสวัสดิการทุกอย่างเหมือนเดิมแถมมีพิเศษ จ่าย

ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	 ปีละ 1,000 บาททุกปี	 ทุนบำเหน็จ

สมาชิก  ได้คนละไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 5,000 บาท 

ต้องไปดูสูตรการคำนวณวารสารฉบับนี้นะจ๊ะ 

สุดท้าย ขอให้สมาชิกมีความสุข พบกับสิ่งดีๆลูกหลานเติบโต

อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม เป็นเช่นที่หวัง ใครยังไม่พบสุขก็  

ได้พบ สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นเพื่อนกันรับลมหนาว ปีใหม่ที่จะถึงและ

วันดีข้างหน้าอีกมากหลายนะ   สวัสดี	พบกันใหม่ฉบับหน้า	บาย	
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา

และสดุดีวีรชนป่าไม้ ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2550 โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานคณะกรรมการ

ดำเนินการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี  และสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการ 

111 ปี กรมป่าไม้ ใต้ร่มพระบารมี ณ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 

กันยายน 2550 โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และคำ

แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ ์

 สหกรณ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันครบรอบก่อตั้ง  

กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เมื่อวันที่ 

2 ตุลาคม 2550 

5 ปีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
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มาประหยัดอดออมเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ครอบครัวจะสุขสันต์ชีวันจะสดใส
จากคำกล่าวที่หนูได้นำมาเกริ่นนำข้างต้นนี้จะเป็นจริงหรือ ซึ่งหนูได้

ตั้งคำถามและคิดว่า จะมีความเป็นไปได้อย่างไร กับการประหยัดอดออม มี
ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน แล้วจะมีผลทำให้ครอบครัวมีความสุข และมีชีวิต
ที่สดใส กันในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเจริญอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันตก ที่แผ่ขยายเข้ามาในประเทศไทย และคนไทยที่ตกอยู่ 
ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ที่มีค่านิยมในเรื่องวัตถุความฟุ้งเฟ้อหรู
หราเสียด้วยซี แล้วเราจะต้านวัตถุนิยมเหล่านั้นได้อย่างไร อะไรละ ที่เป็นสิ่ง
หยุดยั้งค่านิยมเหล่านั้นให้ลดลงได้   

ผู้ใหญ่หลายท่านได้บอกว่า เราต้องประหยัดนะ ทำให้หนูเกิดความ
สงสัยคำว่า ประหยัด	 คืออะไร จึงได้ศึกษาค้นคว้าดูก็พบคำว่า “ประหยัด” 
ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้
ว่า ระมัดระวัง	 ยับยั้ง	 และกระเหม็ดกระแหม่	 แต่ในที่นี้หนูอยากได้ความ
หมาย ของคำว่าประหยัดในเรื่อง ความระมัดระวัง ยับยั้งมากกว่า เพราะว่าคำ
ว่าระมัดระวังและยับยั้งนั้น หมายถึง เรามีสติในการจะทำอะไรก็ตาม ซึ่งถ้า
เป็นผู้ใหญ่ เขาก็คงมีสติในการทำงาน การดำเนินชีวิตและการวางแผนใน
อนาคต  

สำคัญเด็กอย่างหนูก็คงเป็นการระมัดระวังเรื่องการเรียนและการใช้
ชีวิตในวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหนูสามารถนำการประหยัดมาใช้ในชีวิต
ประจำวันในโรงเรียนได้เช่น การใช้อุปกรณ์ในการเรียน ไม่ว่าจะเป็น สมุด 
ดินสอ หนังสือ ไม้บรรทัด กระเป๋า ตลอดจนเครื่องแต่งกาย ถ้าเรามีความ
ระมัดระวังในการใช้ไม่ให้ชำรุดเสียหาย ก็จะส่งผลให้เราใช้สิ่งของเหล่านั้น  
ได้นาน ซึ่งก็จะประหยัดเงินที่จะต้องเสียไป หากเราต้องซื้ออุปกรณ์การเรียน
บ่อยครั้ง หนูก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดได้ทางหนึ่ง  

นอกจากนี้ยังสร้างนิสัยให้เราเห็นคุณค่าของการใช้สิ่งของอย่างมี
คุณภาพ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนก็มีมาก เช่นการช่วย
โรงเรียนในการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ เช่นการปิดไฟ ปิดพัดลม อุปกรณ์
ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้แล้ว ซึ่งเป็นการสร้างนิสัย ให้เคยชินในเรื่องความประหยัด  
แล้วสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ก็จะเป็นการช่วยครอบครัวได้วิธีหนึ่ง และเป็น  
การบรรเทาในเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้าน  คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเก็บออมเงิน
ไว้ได้ส่วนหนึ่ง 

ครอบครัวก็จะมีแต่ความสุข มีแต่รอยยิ้มและเต็มไปด้วยความสุขและ
ก็จะเกิดคำนี้ตามมาคือคำว่า	เอื้ออาทร	เพราะหมายถึงความเอื้อเฟื้อ เอาใจใส่ 

ทุนการศึกษา 2550 เรียงความเรื่อง  

“ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” 
ผลพวงของการประกวดเขียนเรียงความของบุตรสมาชิก ประจำปี 2550 ในหัวข้อเรื่อง “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” นอกจาก  

ได้รู้แนวคิดดีๆที่นำไปปรับใช้ได้ตามสภาพครอบครัวแต่ละท่าน ยังได้รู้เรื่องราวชีวิต บางขั้นบางตอนของครอบครัวป่าไม้ ที่ต้องเผชิญกับความเศร้า   

ความเจ็บปวด  ดั่งเช่นครอบครัวของหนูน้อย  ยินนิตรา  ที่คุณแม่ต้องสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งด้วยอุบัติเหตุ  แม้ว่าจะได้รับเบี้ยประกันก็ตาม  แต่ก็เป็นเรื่อง

เศร้าที่อ่านแล้ว กลับมาคำนึงถึง แค่เสี้ยววินาที  ชีวิตก็อาจผันแปร จึงต้องใช้ชีวิตที่เหลือให้รอบคอบ ระมัดระวังยิ่งขึ้น ชีวิตที่ไม่ได้แขวนด้วยมือเราแต่เพียง

อย่างเดียว  ยังเกี่ยวโยงกับคนรอบข้างที่อาจพาเราสู้ห้วงเหวลึกแบบไม่รู้ตัว.....ฉบับนี้อ่านเรียงความของเด็กๆตั้งแต่ป.4-6  ได้ในคอลัมน์นี้  สวัสดีค่ะ 

 

และมีน้ำใจต่อกัน ซึ่งถ้าประหยัดเป็นนิสัยก็จะมี	ความเอื้ออาทร ตามมา เช่น
การใหเ้พือ่นบา้นใชร้ถคนัเดยีวกนั ไปทำงานหรอืใหเ้พือ่นขึน้รถไปโรงเรยีนดว้ย 
ก็จะประหยัดน้ำมันหรือค่าโดยสาร การช่วยเหลือเพื่อน ในการให้ยืมอุปกรณ์
การเรยีน ในกรณทีีเ่พือ่นลมืนำมาเปน็ตน้  คนทีเ่ราชว่ยเหลอืเขากจ็ะรูส้กึดกีบัเรา 
เราเองก็มีความสุขใจเช่นเดียวกัน  

ดังที่หนูได้นำมาเกริ่นนำนั้น น่าจะตรงความหมายของ การประหยัด	
อดออม	 เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และมีความสมเหตุสมผล สามารถลดค่า
นิยมในความฟุ้งเฟื้อได้ เพราะวิเคราะห์แล้วเห็นว่าความประหยัดจะนำพา
ให้เกิดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและทำให้เกิดความสุขแก่ตนเองและ
ครอบครัวตามมา  

อีกประการหนึ่งหนูคิดว่าถ้าคนเราดำเนินชีวิตตามโครงการพระ
ราชดำรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พอ่หลวงของปวงชนชาวไทยในเรือ่ง
เศรษฐกิจพอเพียงแล้วไซร้เราก็จะช่วยเหลือชาติในด้านการประหยัดพลังงาน
และมีชีวิตที่เป็นสุขได้ ซึ่งหนูก็อยากชักชวน ให้ทุกคนดำเนินชีวิต ดังคำขวัญ
ที่ว่า ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ประหยัดกินประหยัดใช้ชีวิตให้เพียงพอ หนู
เชือ่วา่ทกุคนกจ็ะมคีวามสขุใจมคีวามรกัและความเอือ้อาทรซึง่กนัและกนัสบืไป                                   
 

ระดับประถมศึกษาปีที่5
เด็กชายวรุตม์	พรหมแก้ว	

โรงเรียน อนุบาลทักษิณสยาม จังหวัดสตูล 
บุตรคุณวิรัตน์ พรหมแก้ว 

 
การประหยัดอดออมเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติ 

เพราะจะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข  
คำว่า ประหยัด หมายถึง การใช้จ่ายเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น 
การอดออม หมายถึง การเก็บสะสมเงินทีละนิดทีละน้อยจนเป็นเงิน

จำนวนมากและสามารถนำไปใช้จ่ายในสิ่งของที่จำเป็นโดยไม่ต้องกู้ยืมใครๆ  
เมื่อเรารู้จักการประหยัดอดออมแล้ว เราก็ควรมี ความเอื้ออาทร	ต่อ

เพื่อนบ้านหรือเครือญาติของคำว่าเอื้ออาทรซึ่งกันและกันหมายถึง การให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าทุกคนปฏิบัติเช่นนั้นคือ การรู้จักประหยัด
อดออมเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ก็จะเป็นการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ชาวไทย ทุก
คนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งทุกคนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงผมเป็นคนไทยคน
หนึง่ทีอ่ยากปฏบิตัติามแนวทางของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีพ่ระราชทานไว ้
ที่ผมทำได้ในขณะนี้ผมจะเหลือเงินที่คุณแม่ให้มาซื้อขนมที่โรงเรียน ฝากไว้กับ
ครูประจำชั้นทุกวัน ตั้งแต่ผมอยู่ชั้น ป. 2 จนตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่ชั้น ป. 5 
และทำไปเรื่อยๆ ตลอดไป 

ผมเชื่อว่าการประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน จะทำให้ชีวิต
ของชาวไทยดีขึ้น มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและมีความสุข 

ระดับประถมศึกษาปีที่4

เด็กหญิงสร้อยศิริ	แสงสร้อย	
โรงเรียน เจริญศิลป์  จังหวัดแพร่ 

บุตรคุณแสงเดือน แสงสร้อย 
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เด็กหญิงยินนิตรา	คำนึงผล	
โรงเรียนภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ 

บุตรคุณเจนวิทย์ คำนึงผล 

การประหยัดอดออม หมายถึง	 การรู้จักหา	 รู้จักใช้	 โดย
ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร เพื่อให้ได้ซึ่ง
ทรัพยส์นิเงนิทอง แลว้นำไปใชจ้า่ยในชวีติประจำวนัสามสว่นและ
เกบ็ออมไวห้นึง่สว่น โดยการฝากเปน็หุน้หรอืฝากออมทรพัยส์หกรณ ์
หรือธนาคาร เพื่อใช้จ่ายในคราวจำเป็นและยามแก่เฒ่า อันเป็นการ
ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพเพียง  

การเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั หมายถงึการใหค้วามชว่ยเหลอื  
ในคา่ใชจ้า่ยในสิง่ทีจ่ำเปน็ใหแ้กท่กุคนในสงัคม เชน่ การใชจ้า่ยเงนิทอง 
ในการศึกษาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่จำเป็นแก่คนใน
ครอบครัว หรือการให้ความช่วยเหลือคนอื่น ในการให้หยิบยืมเงิน
ทอง การบริจาคหรือให้ทานต้องทำด้วยความพอดี ไม่ประมาทตาม
ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่และพอทำได้ก็จะไม่เดือดร้อนในภายหลัง 

ดังเช่น ครอบครัวของหนู คุณพ่อรับราชการกรมป่าไม้ คุณ
แมท่ำธุรกิจเปิดร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ วัสดุ
อุปกรณ์การเกษตรอยู่ที่บ้าน ครอบครัวมีลูกอยู่ทั้งหมด 4 คน คุณ
พ่อบอกอยู่เสมอว่า ครอบครัวของเราต้องใช้จ่ายอย่างอดออม และ
ประหยัดเพื่อให้ลูก ๆ ทุกคน ได้เรียนหนังสือ เพื่อให้เป็นคนดีและมี
คุณภาพของสังคม  

คณุพอ่บอกวา่ เงนิเดอืนของคณุพอ่ เกบ็ออมโดยสง่เปน็คา่หุน้ 
และฝากออมทรัพย์สหกรณ์ป่าไม้ ฝากธนาคารอื่นบ้าง ที่เหลือของ
คณุพอ่รวมกบัคณุแมก่เ็ปน็คา่ใชจ้า่ยในครอบครวั และเปน็ทนุหมนุเวยีน  
ในธุรกิจของคุณแม่ ถึงเวลาเปิดเทอม คุณพ่อบอกว่า ต้องกู้เงิน
สหกรณ์ป่าไม้ เพื่อมาใชจ้า่ยในการศกึษาของลกู ๆ ทำใหค้รอบครวั
ของหนไูดร้บัการชว่ยเหลอืเอื้ออาทรจากสหกรณ์ป่าไม้อยู่ตลอดเวลา  

คุณพ่อได้ทำประกันชีวิตหมู่ของทุกคนในครอบครัว	
ไว้กับสหกรณ์ป่าไม้	 เพื่อความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
ก็เป็นจริงอย่างที่คุณพ่อบอก	 เพราะเมื่อวันที่	 5	มกราคม	2550	
ที่ผ่านมา	 คุณแม่ได้รับอุบัติเหตุรถยนต์ชนแขนขาดหนึ่งข้าง	
สหกรณ์ป่าไม้	 ได้จ่ายค่าผลประโยชน์คุ้มครอง	 ที่สูญเสีย
อวัยวะจำนวน	 420,000	 บาท	 (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)	 ซึ่ง
คุณพ่อกับคุณแม่ตกลงกันว่า	 จะเก็บเงินส่วนนี้ไว้เป็นเงินออม
เพิ่มจากที่มีอยู่	 จะนำมาใช้จ่ายในเวลาจำเป็นเท่านั้น	 คุณพ่อ
บอกว่า	 นี่คือผลพวงที่สหกรณ์ป่าไม้	 ได้ให้โอกาสให้การดูแล	
และเอือ้อาทรแกค่รอบครวัของเรา	 จงึทำใหท้กุคนในครอบครวั		
ดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงและมีความสุข		

เมื่อมาถึงวันนี้ พี่สาวคนโตของหนูได้เรียนจปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีงานทำแล้ว ได้ส่งเงินมาช่วยเหลือ
ครอบครัวทุกเดือน พี่สาวคนที่ 2 เรียนปริญญาตรีปีสุดท้าย สาขา
นติวิทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร พีส่าวคนที ่3 เรยีนปรญิญาตร ี
สาขาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนตัวหนู
ตั้งใจไว้ว่า จะเรียนให้สูงที่สุดตามที่คุณพ่อคุณแม่จะส่งเสียให้เรียนได้ 
เพื่อจะได้เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม และจะได้มีผลงานดี ๆ 
ทำตามที่คุณพ่อสอนไว้ 

การประหยดัอดออมเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั กเ็หมอืนกบัการ
อนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาตินั่นเอง คือการรู้จักใฝ่หารักษาไว้ 
รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน ไม่ประมาท ไม่เอารัดเอา
เปรียบ ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย จนนำไปสู่ความวิบัติ สูญเสีย เป็นการ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดความมั่นคงใน
ด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม จะนำมาซึ่งความผาสุกใน
ครอบครัว มีความเป็นธรรม ความสงบสุขในสังคม และเกิดความ
สมานฉันท์ในประเทศอย่างยั่งยืน 

มุมนี้มีรางวัล 
พร้าเล่มงามนะเคอะ ว่าแล้วคนที่มีโชคสองเด้งในการเป็นนักเขียนสมัครเล่น เรียบ

เรยีงความรูส้กึเหตผุลทีส่หกรณเ์ราสมควรไดร้บัรางวลั ไดแ้ก.่........แตน่แตน๊ 3 ลา ...คณุสำรวย 
สุดเฉลียวจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (มหาสารคาม) จะว่าไป กต็ดัสนิดว้ยความ
ลำบากใจสดุแสนนะ เพราะแตล่ะคนมลีลีาประทบัใจไปคนละแบบ อยา่งคุณนิวัติ นพแก้วนี่ขอ  
บอกวา่สำนวนโดนใจเจา้คะ่ สว่นคณุวชิยั ศรจีนังาม โปรยคำไดด้รามา่ ทวา่คณุพรพมิล อมรโชต ิ
ก็ละสายตาไม่ได้ สุดท้ายต้องไม่ลำเอียง ดูองค์ประกอบหลายๆด้าน เนื้อหาเหตุผล สำนวน
ลีลา ฯลฯ คงต้องยกรางวัลดีเด่นให้คุณสำรวยนี่แหละนะ รับไปเลย รางวัล 2,000  บาท  พร้อม
กล่องไม้มงคล 9 ชนิด อย่างคุณค่าทางใจ ที่นับมูลค่าไม่ได้ ดีใจด้วยนะ  

ลงให้อ่านกันอีกรอบเผื่อคนที่พลาดไป หวังว่าคราวหน้าช่วยกันร่วมรายการกันอีกนะ
อย่าเพิ่งหนีกันไปไหน  ขอบคุณเจอกันฉบับเดือนคนตุลา  สวัสดี 

 

ทำไม...สหกรณ์ของเราจึงได้รับรางวัล 
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ 

ไม่น่าแปลกใจ.. 
สำรวย สุดเฉลียว  

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (มหาสารคาม) 
ก่อนอื่นกระผมต้องขอแสดงความยินดี กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้สหกรณ์ของ

เรา ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่หมู่มวลสมาชิกทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่ทราบกัน
โดยทั่วไปแล้ว คือรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์	ดีเด่นแห่งชาติ”	โดยส่วนตัวของกระผมแล้ว ตั้งแต่
ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ครั้งเมื่อบรรจุเข้ารับราชการกรมป่าไม้ ตามมาด้วยภรรยา และลูก ๆ 
ที่เป็นสมาชิกสมทบอีก 3 คน ทำให้เห็นพัฒนาการของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จำกัด ใน
ทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ทันกระแสกับยุคการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ สิ่งที่ทำให้สหกรณ์ 
ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์น่าจะประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายด้าน ดังนี้ 

1.ด้านสถานที่ตั้ง สำนักงานตั้งอยู่อาณาเขตของกรมป่าไม้เดิม (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรม
อุทยานฯ) อาคารทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม สะอาด สบาย จัดรูปแบบภายในคล้าย ๆ 
ธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคม การติดต่อสื่อสารกับสหกรณ์ สามารถทำได้รวดเร็ว สืบ
เนื่องมาจากกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนที่ไม่เกิน
ความจริงมากนัก 

2.ด้านบุคลากร	
2.1 กรรมการสหกรณ ์ จากอดตีถงึปจัจบุนั ลว้นแตเ่ปน็บคุคลทีม่ชีือ่เสยีงในสงัคม มุง่บรหิารงาน  

ด้วยความเป็นธรรม เสียสละ ตลอดจนการมีวิสัยทัศน์ 
2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสหกรณ์ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว เที่ยงตรง ให้คำ

แนะนำแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเป็นกันเองและถูกต้อง ให้ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ (การมี
บัตรคิว) 

2.3 กรรมการบริหารสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก ได้รับการคัดเลือกจากผู้มีความรู้ ความสามารถ  
ในหลายด้าน ทำให้เกิดการบูรณาการ รวมถึงการออกระเบียบ กฎ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทันสมัย 
เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

3.ด้านบริหารจัดการ	
3.1 บริหารงานอิงกระแส ตลาดเงิน ตลาดทุน และธนาคาร ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ เงินฝาก หรือการนำเงินไปลงทุน 
3.2 จัดสรรเงินปันผลค่าหุ้น ผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก   

การเจ็บ การตาย อย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าถึงหมด 
3.3 ช่วยเหลือสังคม เช่นนำเงินรายได้บางส่วนไปบริจาคสมทบสร้างวัด โรงเรียน หรือ  

ผู้ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ 
3.4 กำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ เสนอแก่สมาชิกเป็นประจำ เช่น การออมทรัพย์ 

ประเภทตา่ง ๆ การประกนัชวีติ การใหร้างวลัในโอกาสสำคญั สอดคลอ้งกบัคำขวญัทีว่า่  “ประหยดั		
อดออม		เอื้ออาทร	ซึ่งกันและกัน”	

3.5 มีวารสารรายเดือน ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งได้
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออม เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 

4.ด้านเทคโนโลยี	 มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับระบบสหกรณ์ 
4.1 การตรวจสอบยอดเงินฝากได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (CO-

OP Phone 02-5798899) 
4.2 การเบิก ถอนเงิน ผ่านธนาคาร โดยระบบ ATM 
จึงไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับ ทำไมสหกรณ์ของเรา จึงได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์	 ดี

เด่นแห่งชาติ	ในปีนี้ 
 



8ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

ท้ายเล่ม โดย สนวลี

คนมหีนทางชวีติใหเ้ลอืกมากมาย คนบางคนเลอืกทางใหต้วัเอง  

ถูกทาง  บางคนไม่โชคดีปานนั้น  ต้องเดินไปบนเส้นทางที่มัวหมอก

คลำทางไม่พบจนชั่วชีวิต  ทว่าบนเส้นทางที่เดินอยู่แม้จะไม่ตรงกับ

ความต้องการก็ย่อมมีวันสิ้นสุด ขอเพียงระหว่างทางได้พยายาม

อย่างที่สุดแล้ว  ชีวิตก็ใช่ว่าจะมัวหม่นนัก... 

30  กันยายน  อาจเป็นวันดีที่สุดของใครบางคนและก็อาจเป็น

วันที่สับสนที่สุดในชีวิตของใครอีกคน มันก็เป็นแค่เพียงวันเวลาที่

ผู้คนกำหนด  ชีวิตจริงใช่ว่าชีวิตจะสิ้นสุดลงก็หาไม่  ภารกิจแห่งการ

งานอาจได้เวลาจบ  แต่ภารกิจแห่งชีวิตอาจกำลังเริ่มต้น...เส้นทางที่

ถกูควรจะมาถงึแลว้  อยูท่ีเ่ราลขิติเองจะวนอยูใ่นกบัดกัหรอืทลายกบัดกั....    

คนๆหนึ่งกำลังอยู่ระหว่างแสวงหาทางหลุดพ้นดั่งที่พระพุทธ

องค์นำทางไว้   บอกว่าชีวิตถูกบีบให้เลือกทางนี้   มีสักกี่คนในโลกที่

ชีวิตถูกบีบและเต็มใจเดินในทางที่ถูกบีบและพยายามอย่างสุดชีวิต

เพื่อให้ภารกิจแห่งชีวิตสิ้นสุดลงพร้อมการเกิดใหม่ที่ไม่มีวันเกิด  

อีกแล้ว... 

คำตอบอยู่ที่ใจและสติ 1 ตุลาคม อาจเป็นวันปิติหรือเศร้า

หมองใจและสติจะเป็นผู้กำกับ รู้เท่าทันจิต รู้เท่าทันกาย ต่อให้กิเลส

หนาบางตนวิ่งเข้ามาชน ก็มิอาจระคาย กระนั้นใจที่ยังคงสับสนวุ่น

วายก่อเกิดจิตที่ฟุ้งซ่าน และหลงทางได้ง่าย ถ้าชีวิตถูกบีบให้ใฝ่หา

เส้นทางธรรม ได้ฝึกฝนจิตให้แข็งแกร่ง คุณจะยอมถูกบีบหรือไม่  คำ

ตอบสุดท้ายกับเส้นทางใหม่ที่คุณจะเลือกในบั้นปลายของภารกิจชีวิต  

อยู่ที่คุณเท่านั้น 

วันเวลาไม่มีวันสิ้นสุด แต่ภารกิจชีวิตมีวันจบสิ้น..
ไม่ว่าจะเลือกอะไรก็แล้ว

แต่ สุดท้ายแม้วันเวลาไม่มีวัน

สิ้นสุดแต่ชีวิตย่อมต้องมีวันสิ้น

สดุอยา่งแนน่อน เมือ่ถงึตอนนัน้

ต่อให้อยากเลือกชีวิตที่หวังก็  

มิอาจทำได้แล้ว กับวันเวลาที่

เหลืออยู่ กล้าที่จะก้าว ชีวิตยังกว้าง  ทางยังไกล  ท้องฟ้าสีฟ้าระดาษ  

เต็มไปด้วยพลังและความหวัง  มีที่ทางให้เราได้ค้นคว้าแสวงหา  

หลังเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่เต็มไปด้วยข้อผูกมัดและไร้อิสรภาพ 

ปลอ่ยวางและปลดปลอ่ยใหก้บัชีวิตที่เหลือ   

กางแขนติดปีกแห่งความเสรี.....มุ่งหน้าหาทางที่ถูกกับชีวิตตัว

เองซะที อย่ารีรอเลย ลุย....ขอให้โชคดีทุกคน คนวัยเกษียณ    

ผู้ยังเต็มไปด้วยความหวังและตั้งมั่น 

ก่อนจากวันนี้   กับกวีธรรมะ  ของ เว่ยหลาง-ชินเชา	
“กายของเราคือต้นโพธิ์  

ใจของเราคือกระจกเงาอันใส  
เราเช็ดมันโดยระมัดระวังทุกๆ ชั่วโมง  

และไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับ”  
(ชินเชา)	

“ไม่มีต้นโพธิ์  
ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาด  

เมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้ว  
ฝุ่นจะลงจับอะไร”  
(เว่ยหลาง)


