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สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             ฉบับที่ 89 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด

โปรดเวียนกันอ่าน

ในฉบับพบกับ..

เมื่อชีวิตถูกไล่ล่า
หน้า 3 

ใครๆก็อยากเป็นนายก
หน้า 4 

ขั้นตอนง่ายๆการสมัครเป็น
สมาชิกและสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด

ด้วยข้าราชการและพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนหนึ่ง

ให้ความสนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วารสารสหกรณ์

ฉบับนี้ จึงขอสรุปขั้นตอนง่าย ๆ ในการสมัคร ดังนี้ 

ผู้สนใจสมัครเป็น สมาชิกสหกรณ์ เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

www.025798899.com (ยกเว้นแบบฟอร์มใบสมัครประกันชีวิตต้องขอที่สหกรณ์) เมื่อกรอก

ขอ้ความเรยีบรอ้ยแลว้สง่ทางไปรษณยีพ์รอ้มหลกัฐานทีก่ำหนดถงึสหกรณ ์กเ็สรจ็สิน้ขัน้ตอน 

สำหรับการสมัคร เป็นสมาชิกสมทบ เพิ่มขั้นตอนการชำระเงินค่าหุ้น ค่าเปิดบัญชี 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าทำบัตร ATM  

ผู้มีสิทธิสมัครเป็น “สมาชิก” สหกรณ์ ได้แก่ ข้าราชการ ซึ่งสังกัดส่วนราชการใน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยงานของตนไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครเป็น สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลในครอบครัวของสมาชิก   

(คู่สมรส บุตร บิดามารดา) หรือพนักงานราชการ หรือ พนักงานจ้างเหมา ในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีดังต่อไปนี้ 

 (อ่านต่อหน้า 2) 

การจัดกิจกรรม “จากต้นกล้า สู่..ป่าใหญ่” ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์จังหวัดต่างๆ เนื่องในวันครบรอบ 29 ปีแห่งการ

ก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 

จากต้นกล้าสู่...ป่าใหญ่กลุ่มสมาชิกจังหวัดต่างๆ

สมาชิกส่วนกลาง สมาชิกกำแพงเพชร 

สมาชิกส่วนกลาง 

สมาชิกนครศรีธรรมราช 

สมาชิกสุราษฎร์ธานี 

สมาชิกสงขลา 



2ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

1. การสมัครสมาชิก 
1.1 ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 








1.2 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม  
 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (ค่าหุ้นรายเดือนจะหัก

ตามอัตราเงินเดือนที่สหกรณ์กำหนด) 
 - เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ขั้นต่ำ 100 บาท 
1.3 การชำระเงิน 
 - สหกรณ์จะหักจากเงินได้รายเดือน ณ สิ้นเดือนถัดไปจาก

ที่สหกรณ์ได้รับใบสมัคร โดยสมาชิกตรวจสอบยอดได้จากใบเสร็จรับเงิน
จาก website ของสหกรณ ์(ดรูายละเอยีดไดท้ี ่www.025798899.com) 

1.4 การตอบรับเป็นสมาชิก  คณะกรรมการดำเนินการจะ
พิจารณารับเป็นสมาชิก ภายในเวลาประมาณ 30 วัน หลังได้รับเอกสาร
การสมัคร โดยจะแจ้งเป็นจดหมายถึงผู้สมัครตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ต่อ
สหกรณ ์

1.5 เอกสารประกอบการสมัคร     
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 3. เอกสารทางราชการอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยน  

ชื่อ – ชื่อสกุล  
 4. รูปถ่ายหน้าตรง สี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 
 5. สำเนาสลิปเงินเดือน 
 *********  การสมัครสมาชิกสามารถยื่นได้ที่ที่ทำการสหกรณ์หรือ

ส่งทางไปรษณีย์ 
 

2. การสมัครสมาชิกสมทบ 
2.1 ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 

 

สมาชิก 
1. กรอกแบบฟอรม์ใบสมคัร ทะเบยีนสมาชกิ (ดาวนโ์หลดไดท้ี ่www.025798899.com) 

2. กรอกเอกสาร คำรับรองของผู้บังคับบัญชา 

3. ผู้สมัครลงลายมือชื่อในเอกสาร หนังสือยินยอมให้หักเงิน 

4. กรอกรายละเอียดในเอกสาร คำขอใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จำกัด พร้อมลงนามผู้สมัคร 
5. กรอกรายละเอียดในเอกสาร  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน ์พร้อมลงนามผู้สมัคร
และพยาน 2 ท่าน 
6. การทำประกันชีวิตกลุ่ม ( การกรอกเอกสาร ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับ 

ผู้ขอเอาประกันภัย แบบแถลงสุขภาพ) 

  -  ผู้สมัครต้องกรอกทุกคน 

  -  กรอกหนังสือแจ้งความประสงค์เลือกประเภทการทำประกันชีวิตกลุ่ม   

สมาชิกสมทบ 
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ทะเบียนสมาชิกสมทบ 

2. กรอกเอกสาร คำรับรองกรณีสมัครสมาชิกสมทบ 
    - คำรับรองของสมาชิกหลัก(กรณีเป็นบุคคลในครอบครัว) 
    - คำรับรองของผู้บังคับบัญชา(กรณีเป็นพนักงานราชการ) 

3. ผู้สมัครลงลายมือชื่อในเอกสาร หนังสือยินยอมให้หักเงิน 

4. กรอกรายละเอียดในเอกสาร คำขอใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไมั 
จำกัด พร้อมลงนามผู้สมัคร 

5. กรอกรายละเอียดในเอกสาร  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน ์พร้อมลงนามผู้สมัคร
และพยาน 2 ท่าน 

6. ใบยินยอมให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิกสมทบ สมาชิกหลักเป็นผู้
กรอกเฉพาะกรณีที่สมาชิกหลักต้องการให้บุคคลในครอบครัว   คือ คู่สมรส และ/หรือ 
บุตร และ/หรือ บิดา และ/หรือ มารดา  สมัครเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ เท่านั้น 

2.2 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม  
 - ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเบื้องต้นได้แก่ ค่าธรรมเนียม

แรกเข้า 100 บาท, หุ้นแรกเข้า 100 บาท,เปิดบัญชี 400 บาท รวม   

600 บาท  

 - ผู้สมัครสมาชิกสมทบที่ประสงค์ใช้บริการบัตร ATM 

สหกรณ์ ต้องชำระค่าบัตร ATM สหกรณ์อีก  200 บาท (สมาชิกสมทบ

ชำระค่าบัตร ATM สหกรณ์ ปีละ 1 ครั้ง โดยในปีต่อๆ ไป เมื่อชำระ  

ค่าบัตร 200 บาทเข้ามาที่สหกรณ์ สหกรณ์จะโอนคืนให้ 100 บาท  

เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ผูกกับบัตร ATM เพื่อให้บัญชีมีการ

เคลื่อนไหวป้องกันการปิดบัญชี )        

2.3 การชำระเงิน 
 ชำระเงินที่ที่ทำการสหกรณ์ หรือโอนด้วยแบบฟอร์ม ใบแจ้ง

การรับชำระเงิน (PAYMENT) ผ่านธนาคารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ใดๆ โดยกรอกข้อมูลในใบแจ้งการรับชำระเงินดังนี ้

 1. วันที่โอนเงิน   

 2. ทำเครือ่งหมายถกูเลอืกธนาคารทีท่ำรายการ (ไทยพาณชิย ์ 

หรือกรุงไทย)  

 3. กรอก ชื่อ-สกุล    

 4. กรอกเลขที่สมาชิก (ในที่นี้ให้กรอกเลขที่ชั่วคราวคือ 

500000 ซึ่งเลขสมาชิกจริงสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อได้รับการ

อนุมัติให้เป็นสมาชิกสมทบแล้ว)  

 5. กรอกรหัสวัตถุประสงค์ (ในที่นี้ให้กรอกเลขวัตถุประสงค์

เป็น 114 ซึ่งหมายถึงเงินโอนเพื่อการสมัครสมาชิกสมทบ)   

 6. กรอกจำนวนเงินที่จะโอนทั้งตัวเลขและตัวอักษร   

 7. ยื่นให้พนักงานธนาคารเพื่อทำรายการและรอรับเอกสาร

หลักฐานการชำระเงิน 

2.4 การตอบรบัเปน็สมาชกิสมทบ คณะกรรมการดำเนนิการ  

จะพิจารณารับเป็น สมาชิกสมทบ ภายในเวลาประมาณ 30 วัน หลังได้

รับเอกสารการสมัครและหลักฐานการโอนเงินโดยจะแจ้งเป็นจดหมายถึง

ผู้สมัครตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ต่อสหกรณ ์

2.5 เอกสารประกอบการสมัคร  
 1. สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน หรอื สำเนาบตัรขา้ราชการ 

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

 3. เอกสารทางราชการอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญแสดงการเปลี่ยน

ชื่อ – ชื่อสกุล , ใบรับรองบุตร ฯลฯ 

 4. รูปถ่ายหน้าตรง สี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 

 

*********  การสมัครสมาชิกสามารถยื่นได้ที่ที่ทำการสหกรณ์

หรือส่งทางไปรษณีย์ 



ขั้นตอนง่ายๆการสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ(ต่อจากหน้า 1) 



3ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

นาทีของนาฬิกาเดินติ๊กๆต๊อกๆ ไล่ล่ากาลเวลาไม่หยุดนิ่ง ผ่าน
นาทีแล้วนาทีเล่า อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ฝนจะตก ฟ้าจะร้อง เด็กจะเกิด คนจะ
ตาย แผ่นดินจะไหว น้ำจะท่วมโลก ปลาจะกินดาว เวลาไม่เคยหยุดนิ่ง พอๆกับ
ชีวิต ผ่านวัยวันตามเวลาที่เดินทุกย่างก้าวทุกวินาที ทุกนาที ผ่านโมงยาม ไม่เคย
หยุดเช่นกัน 

ถ้าชีวิตถูกไล่ล่าด้วยกาลเวลา ก็ไม่ใช่เรื่องน่าตระหนก เพราะ
ธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเอง ทุกชีวิตผ่านวัยเยาว์ หนุ่มสาว แล้วก็แก่เฒ่าไปเป็น  
วัฏสงสาร อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กลไกแห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่     

แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นเล่า  บางชีวิตถูกกระชากจิตวิญญาณตั้งแต่เยาว์วัย 
หนุ่มสาว หรือเริ่มกลางคน วงจรแห่งโซ่ชีวิตถูกตัด   โดยมิคาดหมาย....อะไรไล่ล่าชีวิตก่อนเวลาอันควรหรือ 

สถิติการเสียชีวิต ทุพพลภาพเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ มะเร็งร้ายเริ่มเข้าครองตำแหน่ง คาดปีหน้าอาจมีคนถูกมะเร็งร้าย
คร่าชีวิตนับแสน  ต้อกระจกเริ่มระบาดเพราะภาวะโลกร้อน เชื้อโรค 1400  ชนิดดาหน้ามาเกิดใหม่ โอมายก๊อด  แต่อะไรทั้งหลายนี้อาจ
ป้องกันได้ โดยดำรงชีวิตด้วยความรู้ ปรุงอาหารด้วยตัวเอง ช่วยกันปลูกต้นไม้ ลดการใช้ถุงพลาสติกและกระดาษทุกชนิด ฝึกภาวนา  
จิต  และอีกมากมายที่มนุษย์ทำได้  ถ้าไม่เร่งรีบในการใช้ชีวิตจนเกินไป 

แต่มีบางอย่างที่เกินความคาดหวัง เดินเข้าห้องน้ำกลางดึก ลื่นล้ม เส้นโลหิตในสมองแตก เดินๆ ตกท่อ  เล่นกีฬาพลันข้อมือ
หัก กระดูกหัก คอเดี้ยง ขับรถด้วยความปลอดโปร่งใจเพราะระมัดระวังเต็มที่  มิวายโดนพวกเมาแล้วขับกระแทกท้าย ไม่ตาย  พิการ  ก็
อัมพาตเล่นงาน  ขึ้นเครื่องบินเพราะตามสถิติตกยาก  เดี๋ยวชักไม่มั่นใจ หรือบางคนแค่ทำความสะอาดปืน ยังมีโอกาสลั่นเปรี้ยง   กวาด
บ้านถูบ้านดันลื่นซะ...สารพัดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง 

สถิติอุบัติเหตุเพิ่มน่ากลัวยิ่งกว่าโรคระบาด ตายพิการมากกว่าไปรบในสงครามซะอีก เกิดอะไรกับการใช้ชีวิตของผู้คน เมื่อ
ผู้นำครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่  ต้องมีอันเป็นไป  จะเกิดอะไรกับลูกๆที่ยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้    

วิเชฐ  พลูสวัสดิ์  วัย 46 ปี ทำงานหน้าที่ยามประจำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ครอบครัวของเขามี  
ด้วยกัน 4 ชีวิต  ภรรยาเป็นพนักงานราชการ กรมป่าไม้ ประจำที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (ปราจีนบุรี) และมีบุตรหญิงด้วยกัน 
2 คน ยังอยู่ในวัยศึกษา  คนโตเรียนอยู่ระดับ ปวช. ปี 2  ปราจีนบุรี  คนเล็กเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 1    

ชีวิตการเป็นยาม   ทำให้วิเชฐต้องกลับบ้านดึกในบางครั้ง 3  ทุ่มในกรุงเทพอาจจะหัวค่ำแต่สำหรับต่างจังหวัดก็ถือว่าดึกแล้ว     
3 ทุ่ม คืนที่ 12 มีนาคม 2550 วิเชฐขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านตามปกติ   

อาจจะนึกถึงอาหารค่ำพร้อมลูกเมียที่คอยอยู่ โดยมิคาดคิด เมื่อถึงช่วงทางโค้งของถนน
สายกลับบ้านนั้น วิเชฐพลันรู้สึกตัวลอยกระแทกถังขยะใบใหญ่ที่วางอยู่ข้างทางโครมใหญ่  
ขยับตัวไม่ได้ ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงรีบออกมาช่วยอุ้มให้ออกพ้นบริเวณถนน คนที่เห็น
เหตุการณ์ บอกเล่าว่า เห็นรถยนต์คันหนึ่งชนกระแทกจักรยานยนต์ที่วิเชฐขับแล้วรีบ
แล่นหนีไป ทิ้งคนเจ็บหน้าตาเฉย    

การประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ กระดูกสันหลัง ของวิเชฐ  หัก 2 ช่วง คือ 
ช่วงที่ 1 บริเวณกระดูกหลังช่วงบน และช่วงที่ 2 บริเวณช่วงสะโพก เป็นเหตุให้วิเชฐ   

ไม่สามารถเดินได้ สมองก็ได้รับการกระทบกระเทือน ทำให้จดจำเหตุการณ์ได้ไม่ครบถ้วน และบางครั้งก็จำอะไรไม่ได้เลย 
การงานในชีวิตจบสิ้นก่อนวัย ลูกกำลังเรียน ในความทรงจำที่เหลืออยู่ เชื่อว่าวิเชฐคงกลัดกลุ้มทรมานและกังวลแทบตาย แต่

ในความโชครา้ย โชคดทีีว่เิชฐซึง่เปน็ สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั ไดส้มคัรทำประกนัชวีติกบัสหกรณเ์ดอืนละ 270  บาท  
การที่ชีวิตต้องทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุเช่นนี้ ทำใหว้เิชฐ ไดร้บัสนิไหม 1,000,000  บาท (หนึง่ลา้นบาทถว้น) ทันที  

เมื่อชีวิตถูกไล่ล่าด้วยเหตุนานา   การทำประกันชีวิตก็เป็นสิ่งดีที่ช่วยรับประกันความมั่นคงได้ส่วนหนึ่งของคนที่เหลือหรือ
กระทั่งตัวเราเองที่อาจพิการ  ช่วยตัวเองไม่ได้  แม้จะเป็นเงินไม่มากแต่บางคนที่ไม่ได้ทำอะไรไว้เลย  ชีวิตที่ย่ำแย่อยู่แล้ว  ก็แทบไม่มี
ความหวังเหลือ 

การออมก็เป็นอีกหนทาง แม้ไม่มากก็พอบรรเทา หรือถ้าใครไม่มีเหลือที่จะออมอีก ก็ถือว่าการทำประกันชีวิตก็เป็น  
การออมทางหนึ่ง    

อย่าให้ชีวิตไม่เหลือทางเดิน เมื่อวันหนึ่งคุณถูกไล่ล่าจนมุม.....เช่น วิเชฐ พูลสวัสดิ์ ชายหนุ่มที่โชคร้าย ขอให้ครอบครัว  
อย่าท้อแท้ทอดทิ้ง เติมกำลังใจให้กันและกัน ชีวิตมีความหวังเสมอและเป็นสุขได้ถ้าเข้าใจชีวิต สหกรณ์และเพื่อนพ้องขอเป็นกำลังใจ  
อีกแรง  สวัสดี 

 

เมื่อชีวิตถูกไล่ล่า... วิชิต สนธิวณิช 

กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ 

ขั้นตอนง่ายๆการสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ(ต่อจากหน้า 1) 
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หิรัญญิการ์สายสัมพันธ์สห
กรณ์

อำนาจไม่ได้มีไว้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง แต่อำนาจ

ที่แท้จริงมีไว้เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำประโยชน์เพื่อ

ประชาชนเพื่อส่วนรวม  เพื่อการงานจะได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ   

อำนาจ ในวันนี้กลับเป็นเรื่องยากเย็นที่ผู้คนต้องทุ่มเททั้งพลัง

ชีวิตพลังแห่งเงินตรา วัตถุ  เพื่อให้ได้มา  อำนาจที่ได้ถูกใช้เพื่อ

อะไรเพื่อใครกัน  ทำไมใคร ๆ จึงอยากได้  อย่างนี้ต้องไปออก

รายการ  มันแปลกดีนะ... 

✒ กลับมาที่บ้านเรา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  

ไวเหมอืนโกหก  รำๆจะครบปอีกีแลว้  การดำเนนิงานยงัเตม็ไปดว้ย

ความสนุกเบิกบานยิ่ง นั่นเพราะเหล่าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

ต่างมุ่งมั่นทำงานตามบทบาทอำนาจที่ได้รับเพื่อมวลสมาชิก  

เวลาในการทำงานจึงผ่านไปราวติดปีก 

✒ งานชุมชนสังคมสำหรับหน่วยงานมวลสมาชิกก็ไม่ละเลย   

วันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ร่วมวางพวงมาลาครบรอบวันก่อตั้ง   

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 5  ปี 

✒ มิตรสหาย ก็ยังมาเยี่ยมเยียนกันมิขาดสาย ต้นเดือน  

ตุลาคม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ก็ให้

เกียรติมาเยี่ยมชมดูงาน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 และปลายเดือน   

27 ตุลาคม ก็เชิญวิทยากรของเราผู้จัดการ คุณวิชิต สนธิวณิช   

ไปบรรยายแลกเปลี่ยนให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ของ

กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง “การบริหารสหกรณ์อย่างไรจึงประสบ

ผลสำเร็จ” ในการสัมมนาประจำปีที่ จ.นครราชสีมา 

✒ วันที่ 20 – 22  ตุลาคม 2550 ลูกหลานชาวเราพร้อม  

ครอบครัวก็ได้เวลาท่องไพรกับ ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด สู่อ้อมอกของภูผาและพงไพร  

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผลเป็นอย่างไร คุณสุภาพ คำแฝง   

นักข่าวหัวเห็ดจากสุราษฎร์ฯ จะคอยรายงานทุกช็อต ติดตามได้ใน

วารสารฉบับหน้านะจ๊ะ 

✒ แล้วก็รับ ทุนการศึกษาประจำปี 2550 จากสหกรณ์  

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กันไปเรียบร้อย เปิดเทอมก็คงได้  

ใช้ประโยชน์ตามความมุ่งหวังแห่งสหกรณ์เนอะ.. 

✒ จากต้นกล้าสู่ป่าใหญ่ สมาชิกจากทุกที่ร่วมฉลอง  

พร้อมกัน กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา 

กำแพงเพชร และอีกหลายจังหวัดที่ยังมิได้ส่งภาพมา วันดีๆที่

ช่วยให้มิตรสหายเส้นทางเดียวกันมีโอกาสได้มาพบปะแลกเปลี่ยน  

เสริมกำลังใจแนะนำช่วยเหลือเอื้ออาทรกันและกัน รางวัลนั่นแค่

ของนำทาง และโปรดส่งภาพกิจกรรมของท่านมาด่วนด้วยจ้า   

เพื่อน ๆ สมาชิกในวารสารสหกรณ์อยากชม 

✒ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่ชีวิตยังคงดำเนินต่อ คิดดี   

ทำดี พูดดี คบเพื่อนดี ไปสู่สถานที่ด ี ตามคำสอนของหลวงพ่อ

ปัญญานันทภิกขุ ชีวิตก็รุ่งโลดแล้วเพื่อนเอ๋ย แยกย้ายกันไป  

ปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมไปในตัวกันดีกว่านะ... 

อยากให้โลกมีแต่รัก  อยากให้โลกนี้ไม่มีสงคราม  ผู้คนไม่ว่า

ผิวพรรณเป็นเช่นไร  นับถือหรือมีความเชื่อต่างกัน  แต่ทุกคนล้วน

มีเลือดสีเดียวกัน  สวัสดี  พบกันใหม่ฉบับหน้า   

ใครๆก็อยากเป็นนายก

เงินโอนของใครโปรดแจ้งด่วน
สหกรณ์ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ โดยไม่ได้แจ้งว่าผู้ใดโอนเงินดังกล่าว ดังนั้น หากเป็นเงินของผู้ใดโปรด

แจ้งสหกรณ์ด่วน โทร. 02 – 579 -7070  

วันที่ ธนาคาร จำนวนเงิน(บาท)
    4 มกราคม 2550  ไทยพาณิชย์   1,000.00 
  24 กันยายน 2550  กรุงไทย-สิงห์บุรี   12,942.00

จากต้นกล้าสู่...ป่าใหญ่



5ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เชิญชวนให้ผู้แทนสมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมจัดกิจกรรม  

“จากต้นกล้า สู่..ป่าใหญ่” เนื่องในวันครบรอบ 29 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ และในโอกาสที่ 

ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550  

นี่คือภาพข่าวบางส่วนที่กลุ่มสมาชิกจังหวัดต่างๆ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและส่งมายัง 

วารสารสหกรณ์ 

จากต้นกล้า..สมาชิกส่วนกลาง

จากต้นกล้าสู่...ป่าใหญ่

จากต้นกล้า..

กำแพงเพชร

จากต้นกล้า..

สุราษฎร์ธานี

จากต้นกล้า..
นครศรีธรรมราช

จากต้นกล้า..สงขลา



�ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ผลพวงของการประกวดเขียนเรียงความของบุตรสมาชิก ประจำปี 
2550 ในหัวข้อเรื่อง  “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”  ก็คือได้รู้แนวคิดดีๆ
ที่ทำให้รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เจนเนอเรชั่น Y ไม่ได้เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ อย่างเขาว่ากัน  
ซักหน่อย หลายคนมีแนวคิดที่นึกไม่ถึง ประเภทที่กรรมการแบบหนักใจมากรักพี่
เสียดายน้องกว่าจะตัดใจได้  ทำไงได้เนาะ  รางวัลมีจำกัด  ก็เลยต้องดูแบบองค์รวม  
ฉบับนี้อ่านเรียงความของเด็กๆตั้งแต่ระดับ ม.1 ถึง ม. 3  กันได้  สวัสดีเจ้าค่ะ 

 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เด็กชายชนินทร จิตรกลาง 

โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมถ์) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
บุตรคุณประยุทธ จิตรกลาง 

ประหยัดอดออม หมายถึงการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยและใช้จ่าย
อย่างคุ้มค่าแล้วจะทำให้เรามีเงินเก็บมาขึ้นทำให้ชีวิตมีหลักประกันที่ดีการอดออมมี
ขั้นตอนไม่ยาก แค่ใช้จ่ายอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แค่นี้เราก็
จะมเีงนิออมเมือ่สะสมเงนิออมไดม้ากขึน้เรือ่ยๆ เรากจ็ะมฐีานะมัน่คงและมเีงนิกอ้นโต
สำหรับการลงทุนหลายๆ อย่าง เช่น เปิดร้านขายของหรือทำการเกษตร แบบ  
ผสมผสาน แต่ถ้าใครมีเงินเก็บมากๆ ก็อาจจะได้เปิดกิจการใหญ่โต ก็อาจจะเป็นได้  

แต่ถ้าเราอดออมไม่เป็น ก็จะเกิดโทษได้เหมือนกัน เช่น เราใช้จ่ายเงินอย่าง
ไม่ได้สัดส่วนคือใช้จ่ายมากกว่ารายรับ ก็จะทำให้เราขาดแคลนในวันข้างหน้า เพราะ
ฉะนั้นการอดออมจึงเป็นสิ่งที่สอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและประหยัด  

ส่วน การเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ก็เปรียบเสมือนป่าไม้กับสัตว์ป่าซึ่งต้อง
พึ่งพาอาศัยกันจึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่นต้นไม้ก็ต้องการให้สัตว์ช่วยขยายพันธุ์ 
กำจดัแมลงให ้หรอืพรวนดนิจนทำใหป้า่สมบรูณ ์สว่นสตัวน์กัลา่ กจ็ะลา่เหยือ่ ทีต่ดิโรค  
และอ่อนแอออก เพื่อไม่ให้สัตว์ตัวอื่นติดโรคไปด้วย ป่าไม้ก็ตอบแทนสัตว์ป่าด้วย
การให้อาหาร ได้ที่อยู่ และที่หลบภัย ทุกอย่างต้องพึ่งพาอาศัยกันจะอยู่ตัวคนเดียว
ไม่ได้ก็เหมือนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ที่ทำให้ทุกคนได้มีเงินออมและเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน 

เพราะฉะนั้นเราควรจะอดออมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรู้รักสามัคคี
ปองดองเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระชนม์มายุครบ 80 พรรษาในปีนี้ และนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน
มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของพวกเราซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า“ 
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” 

 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เด็กหญิงจารุวรรณ จันเทศ 
โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 

บุตรคุณจอม จันเทศ 

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท  อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ 
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง        อย่าจ่ายลงให้มากจะอยากนาน 

การประหยัดออดออมและเอื้ออาทรซึ่งกันและเป็นสิ่งที่ดี คือ ให้รู้จักใช้จ่ายแต่
พอตัว ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว การประหยัดอดออมจะทำให้สามารถสร้าง
ครอบครัว สร้างหลักฐานได้การที่มีการเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทรกับผู้อื่นการประหยัดหรือ
การรู้จักใช้จ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสมแก่ฐานะของตน ไม่สุรุ่ย สุร่าย ฟุ่มเฟือย ตาม
แนวราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ใช้จ่ายอย่างพอเพียง พอกิน พอใช้ 
ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุดแต่ไม่ ตระหนี่จนเกินไป 

ทรัพย์มีสี่ส่วนไซร้                              ปูนปัน 
ภาคหนึ่งพึงกีดเส้น       เก็บไว้ 
ส่องส่วนเบ็ดเสร็จอัน     การกิจ ใช้นา 
ภาคหนึ่งพึงเก็บไว้     จ่ายเลี้ยงตัวตน 

ทุนการศึกษา2550เรียงความเรื่อง
“ประหยัดอดออมเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”

ทรัพย์ที่เราหาได้ ควรแบ่งเป็นสี่ส่วน ส่วนหนึ่ง ควรเก็บไว้เป็นเงินออม
เพื่อใช้จ่ายยามจำเป็นเช่น เพื่อเจ็บป่วย หรือต้องการสิ่งของที่จำเป็น อีกสองส่วน 
ใช้ในการใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัว ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีก ส่วนสุดท้าย 
ทีเ่หลอื เปน็การใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่เครือ่งแตง่กาย การทำบญุสงเคราะห ์ญาตพิีน่อ้ง 
บิดา มารดา ฯลฯ หากมีเงินเหลือเก็บก็นำไปฝากธนาคาร  เราควรมีความเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและผู้ที่มีพระคุณต่อเรา มีอะไรก็แบ่งปันกัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน   

นอกจากการประหยัดเงินแล้ว เราสามารถประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประหยัด
เสื้อผ้าของใช้ต่างๆ ได้อีก เช่น ไม่เปิดไฟ เปิดน้ำทิ้งไว้ให้รั่วไหลหรือสิ้นเปลืองไป
โดยเปล่าประโยชน์เสื้อผ้าที่ใช้ก็ใช้อย่างคุ้มค่า ดูแลรักษาให้ใช้ได้ทนทาน โดยอาจ
ดัดแปลงแบบเสื้อให้แปลกใหม่ใช้ได้อีกหรือให้น้องใช้ต่อก็ได้ 

ประหยัดวาจาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรต้องประหยัด คือ การรู้จักพูดเมื่อมีจังหวะ
เวลาโอกาสอันควร ไม่พูดมาก เพ้อเจ้อเหลวไหล การพูดมากทำให้คนฟังเบื่อและ
รำคาญไม่อยากอยู่ใกล้ 

คนประหยัดแตกต่างจากคนตระหนี่ คนตระหนี่ไม่รู้จักใช้เงิน หรือข้าวของที่มี
ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ เชน่อยากรบัประทานกจ็ะไมย่อมซือ้ของทีจ่ำเปน็มารบัประทาน  
จะยอมอดกินเพียงเล็กน้อยจนไม่พอแก่ความต้องการของร่างกาย ยามเจ็บป่วย  
ก็ไม่ยอมรักษา ให้เป็นเองหายเองกลัวสิ้นเปลืองเงินทองแม้กระทั่งลูกหลาน   
ญาติพี่น้อง พ่อแม่ก็ไม่ยอมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คนตระหนี่จึงเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีเสน่ห์ 
ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคม และไม่เป็นประโยชน์ แก่ใครแม้แต่กับตนเอง  

คนที่ไม่ประหยัดจะใช้จ่ายในทางไม่ถูกต้อง เช่นซื้อของเกินกำลังฐานะของ
ตนเอง ฟุ่มเฟือยทะเยอทะยาน รายได้ต่ำ แต่รสนิยมสูง คนที่ไม่ประหยัดไม่มีวันจะ
สร้างฐานะตนเองได้ คนที่ฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่ จะมีนิสัยตรงกันข้ามกับคนประหยัด  
กล่าวคือจึงมักจะเป็นคนเกียจคร้าน เป็นคนหมิ่นคนน้อย มัวแต่คอยวาสนา 

คนประหยัด อดทนจะสามารถสร้างฐานะตนเองเป็นเศรษฐีได้มากมาย   
ดงัตวัอยา่ง บคุคลเปน็จำนวนมากทีป่ระสบความสำเรจ็ในรายการโทรทศัน ์สูแ้ลว้รวย  

คนประหยัดนอกจากจะสามารถสร้างตนได้แล้ว ยังสามารถช่วยชาติได้ด้วย 
ถ้าคนในชาติเป็นคนประหยัดอดออม ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ และเอื้ออาทร 
เอื้อเฟื้อ ให้อภัยต่อผู้อื่น มีความรักไทย นิยมไทย รู้จักกิน รู้จักใช้ กินของไทย   
ใช้ของไทย ใช้จ่ายพอฐานะแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้ไทย ไม่เสียดุลการค้ากับ
ต่างชาติ ดังคำขวัญที่ว่า ทุกคนต้องทำงานหากิน ชาติที่เจริญต้องประหยัด   
ดังนั้นเราทุกคนจึงควรฝึกตนให้เป็นคนอดทน ขยัน ประหยัดอดออม เพื่อช่วยตน 
เอื้ออาทร เอื้อเฟื้อ ให้อภัยซึ่งกันและกัน  และช่วยกันพัฒนาชาติให้เจริญ 

 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีพรหมมุนี 
โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

บุตรคุณเริงชัย ศรีพรหมมุนี 

   ป. ประหยัดมัธยัสถ์   เก็บไว้ใช้ 
   อ. อดออมเข้าไว้      ไม่ขัดสน 
   อ. เอื้ออาทรแก่กัน ทุกๆคน 
   คำว่าจนจะไม่มีใน หมู่คนขยัน 

การประหยัดเป็นคุณสมบัติของทุกๆ คน การประหยัดหรืออดออมเป็นสิ่งที่
ทุกคนต้องปฏิบัติ เราสามารถรวยได้ด้วยตัวของเราเอง ถ้าเราเริ่มรู้จักประหยัดเป็น
ตั้งแต่เด็ก ดิฉันขอยกตัวอย่างคาถาที่จะทำให้เราเป็นเศรษฐีได้ดังที่ว่า “ขะ  ปะ” ซึ่ง
มาจากคำว่า “ขยัน ประหยัด” ทว่าความประหยัดไม่ได้มาจากความตระหนี่ขี้เหนียว 
แต่เป็นการรู้ประมาณตนให้พอประมาณความประหยัดย่อมอยู่คู่กับความอดทน   
ซึ่งนำมาซึ่งความพออยู่พอกิน พอเพียงและไม่ขัดสน 

การประหยัดอดออมเราสามารถทำได้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ
ประหยัดน้ำ การประหยัดไฟ หรือแม้กระทั่งการประหยัดในครอบครัว โดยการทำ
รายรับรายจ่ายในครอบครัวเป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราทุกๆ คนก็สามารถทำได้
อยู่แล้ว ส่วนในเรื่องการอดออมนอกจากในเรื่องของเงินทองแล้วยังรวมถึงการ

(อ่านต่อหน้า 7) 
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ผลการดำเนินงาน 

รายการ 
31  สิงหาคม  

2550 
30  กันยายน  

2550 
จำนวนสมาชิก 13.049 13.056  

จำนวนสมาชิกสมทบ 2.773 2.808 

สินทรัพย์รวม 4,151,435,182.09 4,191,531,375.42 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 178,427,301.03 160,063,507.95 
เงินลงทุนระยะสั้น 179,822,079.60    249,441,018.73 

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 54,093,231.27 53,109,926.90 

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 2,920,035,306.63 2,912,341,782.20 

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 524,794,984.26 532,270,760.34 

เงินลงทุนระยะยาว 290,585,083.20 280,585,083.20 

สินทรัพย์อื่น 3,677,196.10 3,719,296.10 

หนี้สินรวม 1,917,426,554.14 1,925,395,622.70 

เงินกู้ยืม 0.00 0.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 275,588,898.20 279,539,313.13 

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 18,567,234.86 18,592,498.41 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 1,328,812,612.89 1,341,378,483.68 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 153,893,229.62 156,942,746.53 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 77,411,689.55 78,831,689.55 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 26,126,498.08 26,047,967.29 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 1,984,447.99 4,291,427.99 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 22,282,107.05 2,285,887.01 

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 1,486,210.82 1,491,210.82 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 144,200.00 274,200.00 

หนี้สินอื่น 11,029,425.08 15,720,198.29 

ทุนของสหกรณ์ 2,120,489,469.17 2,136,201,761.17 

ทุนเรือนหุ้น 1,929,309,320.00 1,945,418,390.00 

ทุนสำรอง 118,719,563.40 118,719,563.40 

ทุนสะสม 72,460,585.77 72,063,807.77 

รายได้ 184,944,160.29 210,275,207.72 

ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก 179,129,579.61 200,698,075.55 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 5,054,746.81 8,769,708.30 

รายได้อื่นๆ 759,833.87 807,423.87 

ค่าใช้จ่าย 71,425,001.51 80,341,216.17 

ดอกเบี้ยจ่าย 54,223,355.38 60,770,026.60 

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 17,201,646.13 19,571,189.57 
กำไรสุทธิ 113,519,158.78 129,933,991.55 

อัตราดอกเบี้ย 
เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2550)  ร้อยละ  

     ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 4.00 

     ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 4.00 

     ออมทรัพย์พิเศษ 4.25 

     ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50 

     ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25 

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2550)  ร้อยละ  

     ฉุกเฉิน 7.75 

     สามัญทั่วไป 7.75 

     สามัญเพื่อการศึกษา 4.90 

     สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 6.65 

     สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 6.85 

     สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 6.85 

     สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00 

     สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่ 3) 6.85 

     สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.50 

     เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.75 

     เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 7.75 

     เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) 4.50 

     เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 6.40 

การเยี่ยมชมดูงาน...
จากแวดวงคนสหกรณ์

สอ.พนักงานไทยบริดจสโตน 

สอ.กรมการพัฒนาชุมชน 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจสโตน จำกัดทัศนศึกษาดูงาน 
เกีย่วกบัการบรหิารการจดัการ การใหบ้รกิารสมาชกิ สหกรณ ์ATM การจดั  
สวสัดกิารและการดำเนนิงานดา้นอืน่ ๆ ของสหกรณ ์เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 
2550 โดยมนีางสาวอารยา บญุยะศรินินัท ์ประธานกรรมการ คณะกรรมการ  
ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ
ทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ทัศนศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ การให้บริการสมาชิกสหกรณ์ ATM การ
จัดสวัสดิการและการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2550 

อดออมเรื่องการกินอยู่ในแต่ละวัน การใช้เสื้อผ้าหรือข้าวของต่างๆ โดยการใช้อย่าง
พอดี ไม่มากไม่น้อยใช้อย่างคุ้มค่ากับสิ่งนั้น ถ้าในกรณีที่เสื้อผ้าขาดรุ่งหริ่งตะขอขาด 
กระดมุหลดุ หรอืดว้ยสาเหตตุา่งๆ ถา้เสือ้ผา้บางชิน้ทีเ่ราสามารถซอ่มแซมไดก้ใ็หน้ำมา  
ซ่อมแซมได้ก็ให้นำมาซ่อมแซมเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อ
ต่างๆ ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา อย่างเช่นเรื่องโทรศัพท์มือถือเพราะ
เดี๋ยวนี้เรามีใช้กันทุกบ้าน ไม่ว่าจะในชุมชนเมืองหรือชนบท ไม่ว่าจะจนหรือรวยต่างมี
โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้น เพราะเทคโนโลยีได้นำมาเพื่อความสะดวกสบาย จนคนใน
ยุคนี้ได้หลงใหล ในเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยกันมากโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ตาม
มา ก็คือค่าใช้จ่ายที่มนุษย์ ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย กันมากขึ้นทำให้ขาดความประหยัด
อดออม ขาดความพอดีในค่าใช้จ่ายมากขึ้น และทำให้บุคคลในชุมชนขาดความเอื้อ
อาทรต่อกัน 

ดิฉันอยากจะยกอีกคาถาหนึ่งดังที่ว่า “ขี้  สุ” ซึ่งมาจากคำว่า “ขี้เกียจ   
สุรุ่ยสุร่าย” โดยเป็นการจับจ่ายใช้สอยสิ้นเปลือง มีรายจ่ายมากกว่ารายรับและไม่ขยัน
ในการทำงานจะทำให้ตกต่ำไปสู่ความจน อีกสิ่งหนึ่งคือการดูถูกเงินบาทเงินสลึงหรือ
เศษเงินเพียงน้อยนิด โดยไม่ยึดถือตัวดังคำกล่าวที่ว่า “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท 
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์” การประหยัดอดออมมาซึ่งความเอื้ออาทรต่อกัน 

“อดออมวันนี้ อีกสิบปีจะสบาย ถ้าหากสุรุ่ยสุร่าย จะอดตายอีกสิบปี” 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

ตุลาคม เสมือนเดือนวันแห่งประวัติศาสตร์เรียกร้องประชาธิปไตยอัน
ยิ่งใหญ่ของไทย  วันเวลาของการปลุกชีพของประชาธิปไตยผ่านมา
เนิ่นนานร่วม 34  ปี  จนแทบจะลืมเลือนให้เหลือแต่ซากปรักหักพัง
แห่งจิตวิญญาณ   หรือตุลาเริ่มลาลับ 
 ผู้ คนเดือนตุลา ผู้ฝากรอยจารึกตำนานอันบริสุทธิ์ของการเมืองไทย  หายไปในราวนครแห่งเมืองบาปของเงินตรา
และผลประโยชน์   เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานักศึกษาผู้ไร้เดียงสาแห่งวันวาน.... 
 ขณะที่วิญญาณบริสุทธิ์ของพม่าเริ่มเกิด  คนเดือนตุลาส่วนหนึ่งแห่งเมืองสยามเริ่มตายซาก  ลาลับเลือนหายไปจาก
ความทรงจำ..โอ้ว่าอนิจจัง   แต่เชื่อว่าคนเดือนตุลาบางส่วนยังคงเป็นคนเดือนตุลาที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังแห่งประชาธิปไตย
และยังคงไว้ซึ่งตำนาน… 
 กลับมาสู่วันจริงๆของชาวสมาชิกสหกรณ์กันดีกว่า  อย่าไปหลงวังวนอดีตเลยเนอะ  เศร้าเปล่าๆๆ  กลับมาตามล่าหา
คำตอบที่มีประโยชน์กับเราในวันนี้.... 
 รางวลัสวยๆหรเูท่ๆ ไมม่ขีายในตลาดหรอกนะ  แบรนดเ์นมของชาวเราโดยเฉพาะ  ฮิๆ ๆ  เสือ้ยดืชาวคา่ยสหกรณ์
รุน่ใหม ่ ในรุ่นเก่า  แฮะๆ  งง!อะ  เอานา  เสื้อค่าย  รุ่นจากต้นกล้าสู่ป่าใหญ่  นะ  5  ตัวเอาไปเลย  เพียงส่งคำตอบมา
ตามวันที่กำหนด  
 
คำถาม ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท จะได้ในกรณีไหนบ้างเอ่ย 
คำตอบ ........................................................ 

1. ส่งคำตอบได้ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550  
2. รางวัลดีๆ  รออยู่  .... ขอเพียงแต่เขียนมาจ๊ะ 
3. ส่งตรงมายังสหกรณ์หรือส่งอีเมล์ผ่านเว็บไซด์ของสหกรณ์ 

มุมนี้มีรางวัล

ตุลาลาลับต ุลาลาลับต ุลาลาลับต ุลาลาลับ


