
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จำกัด

โปรดเวียนกันอาน

ทุก ๆ วันสิ้นเดือน เชน 31 ต.ค. 30 พ.ย. ระหวางเวลา 20.00 – 22.00 น. และในวันที่ 31 
ธ.ค. วันสิ้นประหวางเวลา 14.00 – 16.00 น. สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด จะปดให
บริการ “สหกรณ ATM” เปนการชั่วคราว  ดังนั้น สมาชิกที่ใชบริการถอนเงินสดจากบัญชี 
เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถที่สมาชิกฝากไวกับสหกรณ ผานตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย 
ทั่วประเทศ จะไมสามารถทำรายการในชวงเวลาดังกลาวได สำหรับในชวงเวลาอื่น ๆ สหกรณ 
ใหบริการตามปกติตลอด 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด 
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เพื่อปดบัญชีสิ้นเดือนและสิ้นป 

ตอนรับเงินเดือนเพิ่ม 4% สำหรับสมาชิกสหกรณ แบงรายไดเพิ่มบางสวน 1% หรือ 2% 
มาฝากออมเพิ่มบัญชีเงินฝาก “ออมทรัพยชีวิตพอเพียง” งาย ๆ เพียงกรอกแบบฟอรม
แจงใหสหกรณหักจากเงินเดือน รวมกันประหยัดอดออม และดำเนินชีวิตสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ “ทำดีเพื่อพอ” ลดคาใชจายที่ฟุมเฟอยสำหรับการดำรงชีพ   
สู..วิถีชีวิตแหงความสุขพอเพียงอยางยั่งยืน ดวยการ ลด – ละ – เลิก ลดโลกรอนดวยชีวิต
พอเพียง ละอบายมุขดวยชีวิตพอเพียง เลิกตามกระแสนิยมดวยชีวิตพอเพียง ลด 
น้ำหนักรักษาสุขภาพดวยชีวิตพอเพียง  

(อานตอหนา 2) 

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป 2551 ในวันเสาร - 
อาทิตยที่ 2 – 3 ก.พ. 2551 โดยใน วันเสารที่ 2 ก.พ.2551 ภาคเชา จะเปนการประชุมใหญเพื่อ
รายงานผลการดำเนินงาน การรับรองงบดุล การจัดสรรกำไรสุทธิ ภาคบาย แผนงานและงบ
ประมาณป 2551 และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สวน วันอาทิตยที่ 3 ก.พ. 2551 จะ
เปนการสัมมนาและการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยกับเศรษฐกิจพอเพียง  

สำหรับผูแทนสมาชิกสวนภูมิภาคทุกทาน โปรดสำรองตั๋วเดินทางและจองที่พักไวดวน  
เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนวันประชุมใหญของหลายสหกรณที่อยูในพื้นที่เขตจตุจักร และงาน
เกษตรแฟร หากทานไมสำรองตั๋วเดินทางหรือที่พักไวแตเสียเนิ่น ๆ ทานอาจซื้อตั๋วเดินทางใน
ราคาแพงขึ้น หรืออาจสำรองที่พักไมไดก็อาจเปนได 

 

หนา 4-5 

คณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย 
ทีทีแอนดที จำกัด ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการ
บริหารการจัดการ การใหบริการสมาชิก สหกรณ ATM 
การจัดสวัสดิการ และการดำเนินงานดานอื่น ๆ ของ
สหกรณ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550   

สหกรณ TT&T เยี่ยมดูงาน 

สัมมนาการบริหารความเสี่ยง 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด สัมมนากรรมการและ
เจาหนาที่และผูแทนสมาชิก เรื่อง สหกรณออมทรัพยกับ
การบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 
2550 และมีการทำ work shop สรุปความเสี่ยงของ
สหกรณ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานและพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อความมั่นคงของสหกรณในระยะยาว 

ประชุมใหญสหกรณ 2 – 3 ก.พ. 2551 
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สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2550 www.025798899.com
www.forestcoop.org

สหกรณออมทรัพยเพื่อขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         ฉบับที่ 90 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550
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ตอนรับเงินเดือนเพิ่ม 4% สำหรับสมาชิกสหกรณ แบงรายไดเพิ่มบางสวน 1% หรือ 2% มาฝากออมเพิ่มงาย ๆ เพียงกรอกแบบฟอรมแจงให
สหกรณหักจากเงินเดือน เปดใหบริการแลว ! “ออมทรัพยชีวิตพอเพียง” เพื่อสงเสริมการประหยัดอดออม การดำเนินชีวิตสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำร ิ“ทำดเีพือ่พอ” โดยลดคาใชจายทีฟุ่มเฟอยสำหรบัการดำรงชพี สู..วถิชีวีติแหงความสขุพอเพยีงอยางยัง่ยนื ดวยการ ลด – ละ – เลกิ 
ลดโลกรอนดวยชีวิตพอเพียง (ประหยัดคาไฟฟา คาน้ำมัน) ละอบายมุขดวยชีวิตพอเพียง (คาบุหรี่ คาสุรา คาหวย) เลิกตามกระแสนิยมดวยชีวิต
พอเพียง (คาโทรศัพท เสื้อผา กระเปา เครื่องสำอาง) ลดน้ำหนักรักษาสุขภาพดวยชีวิตพอเพียง (คาขนม อาหาร งานสังสรรค)  

แจงความประสงคขอเปดบัญชี แจงจำนวนเงินที่ตองการลดคาใชจายแตละเดือน ใหสหกรณหักเงินเดือนนำฝากเขาบัญชี “ออมทรัพยชีวิต 
พอเพียง” ขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท สูงสุดไมเกินเดือนละ 3,000 บาท งดฝากไมไดแตเพิ่มหรือลดจำนวนเงินฝากรายเดือนได ถาถอนตองถอน
พรอมปดบัญชี และเปดบัญชีใหมไดอีกเพียง 1 ครั้งเทานั้น รับดอกเบี้ยสูง 4.25% ตอป ซึ่งปจจุบันสูงเทากับดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพยพิเศษ จายดอก
เบี้ยปละ 2 ครั้งทุกวันที่ 1 ก.ค. และวันที่ 1 ม.ค. ของป 

พิเศษ ! ฝากครบ 6  เดือน มีสิทธิลุนเงินรางวัลรวม 50,000 บาท ปละ 2 ครั้ง (รวม 100,000 บาท) ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ) 
ของทุกป และวันประชุมใหญสามัญประจำป (3 กุมภาพันธ 2551) เงินรางวัลนำฝากเขาบัญชีที่ไดรับรางวัล 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) 

ลดโลกรอน...ละอบายมุข...เลิกตามกระแสนิยม….ดวยชีวิตพอเพียง 
เงินฝากรายเดือนดอกเบี้ยสูง...เริ่มตนเดือนละ 100 บาท  
ฝากครบ 6 เดือนลุนรับรางวัล 5 หมื่นบาทปละ 2 ครั้ง 
มารวมทดสอบความแนวแนมั่นคงแหงการ ลด – ละ – เลิก ของตนเอง 
เพื่อรวมเดินทาง สู..วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง. 
เริ่มออมตั้งวันนี้...วันนี้ตนกลา...วันหนาปาใหญ 

“ทำดีเพื่อพอ” ดวย “ออมทรัพยชีวิตพอเพียง”“ทำดีเพื่อพอ” ดวย “ออมทรัพยชีวิตพอเพียง”

นายนิรันดร จงวุฒิเวศย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธาน
กรรมการสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จัดสัมมนาคณะ
กรรมการและเจาหนาที่ ณ ภูตะวันรีสอรท อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา 
และเชิญนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหนาที่ผูจัดการ สหกรณออม
ทรัพยกรมปาไม จำกัด ไปบรรยายเรื่อง “บริหารสหกรณอยางไรจึง
ประสบความความสำเร็จ” 

สอ.กรมการพัฒนาชุมชนเชิญบรรยาย
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด มอบทุนการศึกษาและอุปกรณกีฬา
ใหแกนักเรียน โรงเรียนปาไมอุทิศ 9 จ.นนทบุรี โดยมีนางสาวอารยา  
บุญยะศิรินันท ประธานกรรมการ นายพิณ เกื้อกูล รองประธานฯ และ
คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 

สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนปาไมอุทิศ 9
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สิ่งที่จะกลาวถึงตอไปนี้ ไมใชสัตวประหลาดจากดวงดาว ไมใชโรคภัยไขเจ็บ ไมใชสิ่งไกลตัวที่ไหน แตเปน จิต ของเรา

แตละคนนั่นเอง   
ที่กลาววา จิต ของเราเองคือสิ่งที่นากลัวที่สุดในอนันตจักรวาลนั้น ก็เพราะวา โดยความเปนจริงที่แทแลวสิ่งอื่นหรือ  

คนอื่นนั้น ไมมีอะไรหรือใครเลย ที่จะทำใหเราเปนทุกขได ไมวาจะเปนคำพูด การกระทำ สายตา กิริยา ทาทาง น้ำเสียง ฯลฯ  
(ถา จิต ของเราไมไปยึดมั่นถือมั่น ไมหวั่นไหวไปตามสิ่งเหลานั้น) แตสิ่งที่ทำใหเราเปน ทุกข ก็คือ จิต ของเราเองที่ หวั่นไหว ไป
ตามสิ่งเหลานั้นตางหาก 

✎  กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของเรา ติด 1 ใน 21 เมืองใหญจากการสำรวจวิจัย จาก 33 ประเทศของ 
สถาบันเวิรดิเวอลทวาในอีก 8 ป จะจมใตบาดาล อานขาวแลวสยอง 8 ป นี่แพลบเดียวเองนะ ไมรูผูมีหนาที่รับผิดชอบจะ
ตระหนักกันบางก็เปลา จะอยางไรจะมัวคอยคนรับผิดชอบฝายเดียวก็ไมถูก ประชาชนก็ควรตระหนักยิ่ง ชวยกันคนละไมละมือ  
อยางนอยก็ชวยกันลดโลกรอนทุกหนทางที่ทำได   

✎  ปลายฝนตนหนาว ถึงเทศกาลบูชาน้ำ  มีสายน้ำให ลอยกระทง กันทั่วไทย ขอไหวพระแมคงคา ที่มอบคุณคา 
แหงสายน้ำใหเราไดดื่มกิน ไดใชสอย มีไฟฟาพลังงานใชไมหมดสิ้น อีกทั้งเอื้อตอพืชผลทุกแดนดิน ความชั่วรายที่เกิดกับสายน้ำ
นั้นหามีไม  ที่ปรากฏและเห็นอยูเปนเพราะเกิดจากน้ำมือมนุษยทั้งสิ้น ขอไหวและกราบขออภัยมา ณ วันลอยกระทงเดือนนี้ดวย
เทอญ  ออ ใหดีนะ  คนเมืองหลวงควรจะใชกระทงที่รักษสิ่งแวดลอมหนอยเดอ  ระวัง!  เราเตือนคุณแลว แค 8 ป เองนะ......... 

✎ ..ไมตนเดียวซับน้ำไดถึง 6 เทานะ ปาเหนือเคยซับน้ำไดถึง 18 ชั่วโมง กวาจะไหลบาลงหวยระแหง แตวันนี้ 
เพียง 1 ชั่วโมงก็หลากทวม...  ลามถึงบานนอก ดูทาน้ำจะทวมโลก ปลาจะกินดาวซะละมั้ง กรรมติดจรวดละทานพี่นอง ตัดไม
ทำลายปากันดีนัก  ....ตอใหเพื่อนฝูงนักปาไมทั้งหลายจะชวยปลูกกันทุกปก็โตบทันเดอ... 

✎  ผานไปแลว สู..ออมอกภูผาและพงไพร คายครอบครัวสหกรณสัมพันธ 2550  สายใยชาวสหกรณ ลึกซึ้ง 
ถึงสายใยชาวปาอีกซอนหน่ึง  เปนแสงสวางกลางใจทุกดวง  ปนปายภูผา  สัมผัสหัวใจรักของกวางนอยหลงทาง  ชื่นมื่นทั้ง
ครอบครัว  บางครอบครัวไปกันทั้งยายหลาน เห็นแลวปลื้มตื้นตันในหัวใจซะไมมี คิดถึงยายตัวเองมั่ง ใครพลาดบอกไดคำเดียว  
ปหนาหามพลาดโปรแกรมนี้เด็ดขาดจา.... ติดตามภาพนารักประทับใจ และเรื่องราวไดใน.......วารสารฉบับนี้เองคา! 

✎ มิตรสหายจากแวดวงไอทีเยี่ยมชมดูงานสหกรณเรา สหกรณออมทรัพยทีทีแอนดที จำกัด ทัศนศึกษาดูงาน  
เกี่ยวกับการการบริหารการจัดการการใหบริการสมาชิก สหกรณ ATM การจัดสวัสดิการ และการดำเนินงานดานอื่น ๆ ของ
สหกรณ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและ 
เจาหนาที่ใหการตอนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหนาที่ผูจัดการ บรรยายสรุป 

✎ ..งวดเขามา  ก็เวลาของการทำงานในปนี้ของคณะกรรมการ ไดฤกษสัมมนา “สหกรณออมทรัพยกับการบริหาร 
ความเสี่ยง” เมื่อวันเสาร 17 พ.ย. 2550 ยกพวกกันไปใกลๆชิมลมหนาวไปดวย นครนายกนี้เอง  กลับมาคงคึกคักลุยงานกันตอ   

 ลมหนาวเริ่มมาเยือน พกพาความหนาวสบายอารมณ สำหรับคนที่สุขภาพบรรเจิด สำหรับบางคนลมหนาวพาความ
ทุกขมาสู..ยังไมสาย  ฟตรางกายสูลมหนาวและมหันตภัยโรครายที่แอบเรนกายมากับสายลมหนาว ออกกำลัง  จะรูปแบบไหน 
ลุยเลย  เพื่อลมหนาวที่พัดผาน แถมชวยลดการใชพลังงานไฟฟาอีกมากมาย  ชวยโลกชวยตัวเองไดอักโข ลมหนาวมีดีนะจะบอก
ให..ขอเพียงฟตไวเถอะ...พบกันใหมเมื่อสิ้นป  สวัสดีจะ  

หิรัญญิการสสายสัมพันธสหกรณายสัมพันธส
หกรณ
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ปนี้ก็เหมือนปกอนๆที่พวกเรายังคงสนุกกับการทำงานคาย  วาจะไมตื่นเตนแลวเชียว แตการไดรูจักคน
ใหมๆนี่เปนรสชาติที่หอมหวน กลิ่นมิตรภาพลอยอบอวลมากอนวันคายดวยซ้ำ รูปแบบคายก็คง

เอกลักษณเดิมเนนสัมพันธรักระหวางครอบครัว ที่ทุกวันนี้สภาวะสังคมทำใหผูคน โดยเฉพาะพอแมลูก 
แทบจะไมคอยไดเจอะเจอ  ทั้งที่อยูบานเดียวกันนะเนี่ย... 

เชาๆนี่ลองไดตื่นมาชวงนี้  คงไดลิ้มอากาศสดๆ ลมโชยออนหวานปะทะใบหนา  ชางรื่นรมยกวา 
หองแอรราคาแพงหรูโรงแรมหาดาวแหงๆ  ไมเชื่อก็ลองดู  หรือไมก็ถาม เจาหนูตนกลา ที่หนีฝนมาจาก
ปกษใตบานเราก็ไดนะ  ประสบการณตรงจากเคาละ...ตามมาเลย!.....  

“ปดเทอมกลางปนี้  แมพาผมหนีฝนจากปกษใตสุราษฎรธานีเมืองคนดี เพื่อไปทาลมหนาวที่เขา
ใหญกับคายครอบครัวสหกรณ  แคฟงชื่อวาเขาใหญผมก็ตื่นเตนแลวละ พอมาถึงสหกรณ มีเพื่อนจาก
ครอบครวัอืน่ ๆ  มากนัเยอะเลย  ยิง่ไดเจอครอบครวั “ปาจ”ิ ทีม่าจากสรุาษฎรฯ ดวยแลวรูสกึอบอุนมาก กะวาไดแหลงใตกนัใหหรอยจงัห ูแตวาอะไรมนัจะลุนเทาตอน 
รถบัสขึ้นเขาใหญนี่แหละตื่นเตนแทบขาดใจ ก็ดีใจที่พี่ทีมงานและพี่เลี้ยงบอกวารับรองปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต แคทำใหเสียวเลน แหม.. ไมยักบอกแตทีแรก”  

 
“กิจกรรมตางๆ ที่พี่เลี้ยงจัดใหก็สนุกทุกอยางเลย เปนประสบการณที่ผมไมเคยไดรับจากที่ไหนมากอน ก็ใครจะไปรูวาถุงพลาสติกก็หุงขาวไดดวยละ 

ประทับใจไมมีวันลืมเลย ไดรูจักเพื่อน ๆ  มากมาย  บางคนมาจากอุดรธานี  บอกวามาถึงตั้งแตเชาเปนครอบครัวแรกเลยตั้งใจมาจริง ๆ บางครอบครัวนะมาทั้ง 
พอ  แม  ลูก และคุณยา ดวย” 

“แหม....  ก็คุณยานี่แหละที่เปนขวัญใจของพวกเราทุกคน  ก็ยาเลนปาเปาซะแตกทุกลูกจนหลาน ๆ  เปนงงขอบอก และตีกอลฟไดเฉียบยังกะ
ไทเกอรวูด  พอพี่โตงถามวาไปฝกมาจากไหน  คุณยาบอกวาดูจากทีวี...และเวลาถางหญา ก็ลองหวดพราดวย
วงสวิงสวยๆ ..... นะหลานเอย....”  

งานนี้ครอบครัวคุณยาเลยไดรางวัลขวัญใจไปเลยนะจะบอกให  ออ....ลืมบอกคุณยาเขามาจากระยอง...ฮิ.. 
สวนผมลุนรางวัลครอบครัวบูบี้ เพราะมาสองคนกะแม แตเปนงงมากที่ไดรับรางวัลชื่อเหมือน  ก็ผมชื่อ  

ตนกลา ครับ สื่อความหมายวา “จากตนกลา ....สูปาใหญ” เลยไดรางวัลหมูทอง พรองเงินขวัญถุงจาก 
ทานกรรมการดวย  ปลื้มซะไมมี  ขอบพระคุณทานมากครับ 

กอนกลับผมไดเห็นน้ำตาใส ๆ  ของเพื่อน ๆ หลายคน (รวมทั้งผมดวย)  ที่บงบอกความรูสึกซาบซึ้งถึงความ
รักความผูกพันของคนในครอบครัวที่มีพอ แม ลูก  และความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันของสหกรณออมทรัพยกรมปาไมฯ 
ที่มีใหกับสมาชิกและครอบครัว  อยากบอกวาผมรักพอ รักแม และรักสหกรณฯ ครับ ปหนาอยากชวนเพื่อนๆ  มาเขา
คายกันนะครับ  ทั้งหนาว  ทั้งตื่นเตน  สะใจดีแทนะพี่นอง .... 

 ฟงผมเลามาเยอะแลว มาฟงความรูสึกแทนใจของครอบครัวเพื่อน ๆ  ที่มารวมคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ 
กันบางนะครับ.......สวนผมตองเตรียมตัวไปเลาประสบการณใหเพื่อนๆ และครูที่ โรงเรียนฟงกอนนะครับ 
.....บาย......บาย” 

....................................................... 
ไงละ  ลีลาเลาเรื่องของเจาหนูตนกลา มันสหยดติ๋งๆมั้ยละ ฟนธง อนาคต เจโครก็เจโครเหอะ รับรองตองทึ่ง ฝกปรือวิทยายุทธการเขียนไวละ   

ดังไมรูตัวขอบอก  ฮิ  ฮิ   บางทีความตื่นเตนที่วา  นอกจากไดรูจักคนใหมในชีวิตแลว  ยังไดรูเรื่องราวนารักๆจากชาวคายแตละรุน  แวบ!  เนียนๆเปนผูสื่อขาว
ประเภทกอสซิบ  เลียบๆเคียงๆ  จะเอ  เจาหนู  วัยซน 10  ขวบมั้งเนี่ย 

วากันวา  เจาหนูรอคอยวันเวลานี้มารวม 3 ปแลวนะ โอะ โอ  ก็ตั้งกะ 7 ขวบซี ไปนารักไกลๆเลยเจาหนู ตัวแคนี้รูจักรักปา อยากเที่ยวปา  เห็นมีแตอยาก
เที่ยวหางเนอะ  อยางนี้ตองเมาทกันหนอยละ  เด็กอะไร  ทำผูใหญอายนะจะ  มาฟงคุณพอคนเกงบอกเลากันดีกวา.... 

 
“3 ปที่รอคอย กับคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ” 

 “พอ หนูอยากจะไปเที่ยวปา ไปเดินปาบาง เมื่อไหร จะพาหนูไปเสียที”  ลูกชายครอบครัวคุณวัชระ สุนทรภักดี บนกับพอ    
 “จริง” แมวา “เรานาจะไปเที่ยวกัน ดูแลวนาสนุก เพราะไปกันหลายครอบครัว”  
เสียงของลูกชายกับภรรยาบอกกับขาพเจา หลังจากที่ไดอานขาววารสารจากสหกรณออมทรัพยที่สงใหขาพเจาถึงบาน ความจริงทุก ๆ ป ในชวงปดเทอม 

ขาพเจาจะพาครอบครัวไปพักผอนแตเนื่องจากครอบครัวเราอยูจังหวัดชายทะเล ดังนั้น สวนใหญจึงไปเที่ยวชายหาด เที่ยวเกาะ ดูปะการัง ตกปลา หรือเที่ยว
น้ำตกตาง ๆ ละแวกใกลเคียง (ความจริงมีสาเหตุมาจากการจราจรที่สับสนและความพลุพลานของนักทองเที่ยวในชวงปดเทอม จึงทำใหไมอยากเดินทางไปเที่ยว

§à“¬§√Õ∫§√—« À°√≥å —¡æ—π∏å  
สานความผูกพันครอบครัวฉัน...ครอบครัวเธอ  

≥ Õÿ∑¬“π·Ààß™“µ‘‡¢“„À≠à  
20 - 22 µÿ≈“§¡ 2550 
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ไกล ๆ)  จากแหลงทองเที่ยวที่เราคุนเคย (ซึ่งเปนที่
ตองการของนักทองเที่ยวตาง ๆ)  ความตองการ 
ของครอบครัว จึงอยากจะไปเที่ยวเดินปาทองปา  
ทองธรรมชาติทางบกดูบาง แตการเที่ยวโดยไมมี
กิจกรรมกลุม ที่พอจะมีความสัมพันธกันบาง ก็คงจะ
ไมสนุกเต็มที่นัก ขาพเจาจึงสัญญากับครอบครัววา 
เมื่อลูกอายุครบ 10 ขวบ  จะมาเขารวมกิจกรรมของ 
สหกรณ  (ขณะนั้นขาพเจาเปนผูแทนสมาชิกของ จังหวัดระยอง ) 

วันนี้ (หลังจากลูกครบ 10 ขวบ เมื่อเดือนกันยายน  2550) ครอบครัวสุนทรภักดีก็ไดมา
เขารวมกิจกรรมคายครอบครัวสหกรณสัมพันธ หลังจากรอคอยมา 3 ป ยอมรับวาประทับใจทุก
อยาง ทั้งทีมงาน – วิธีการ – สถานที่ ไมงายนักสำหรับการจัดคาย ฯ ที่มีทีมงานจากหลายแหง
มารวมกัน สรางสรรคผลงานสูเปาหมายในสถานที่ ที่ตนไมรูคุนเคย ยอมรับในความสามารถและ
ประสบประการณของทีมงาน ที่ทำใหทุกครอบครัวมีความสุข ความพอใจ สนใจสรางความ
สัมพันธและความเขาใจกันระหวาง พอ – แม – ลูก (+ สังคม)   

ขอบคุณสหกรณออมทรัพยกรมปาไม    กิจกรรมนี้อาจจะเปนเพียงกิจกรรมเล็ก ๆ 
ของ สหกรณระดับดีเดนของประเทศ  แตเชื่อไดวา กิจกรรมแบบนี้แหละที่สมาชิกของ
หลายสหกรณฯตองการที่จะไดเขารวม  แตไมมีโอกาส  อาจมีบางแตคงจะไมสมบูรณ
แบบนี้ 

คายครอบครัวสัมพันธครั้งนี้ ครอบครัวสุนทรภักดีมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงและ 
ประสงคจะเขารวมกิจกรรมอีก (หากสหกรณใหโอกาส) ตลอดจนพรอมที่จะใหความรวมมือใน
กิจกรรมของสหกรณเทาที่จะชวยได เพื่อใหสหกรณออมทรัพยกรมปาไม คงคุณภาพและเพิ่มพูน
ศักยภาพที่สูง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ทายนี้ขออนุญาตเสนอขอคิดเห็นที่พอจะไดรับทราบจากการเขารวมกิจกรรม ดังนี้ 
1. ชวงวัยของบุตรสมาชิกที่ใกลเคียงกัน เชน 
 - ครั้งที่ 1  บุตรชวงอายุ 10 – 15 ป 
 - ครั้งที่ 2 บุตรชวงอายุ 15 – 20 ป 
 เพื่อความกลมกลืนและความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัดให 
2. ถาจัดกิจกรรมภาคเหนือ ควรระบุสมาชิก + ครอบครัวที่อยูภาคกลาง – ภาคใต –

ตะวันออก กิจกรรมภาคตะวันออก – ภาคใต ควรระบุสมาชิก + ครอบครัวที่อยูทางภาคอีสาน –
ภาคเหนือ เพื่อความสนใจและความตองการของสมาชิกที่สอดคลองกัน 

3. สหกรณออมทรัพยสมควรที่จะแสวงหาทีมงานแตละภาคเพื่อความเหมาะสมของ
กจิกรรม และ กระจายบคุลากรตามทองถิน่ เพือ่ปองกนัความอิม่ตวัของทมีงาน(ความออนลาดวย)    

4. เพิ่มจำนวนของกิจกรรม ในชวงปดเทอมละ 2 กิจกรรม เนื่องจากมีผูสนใจเขารวม
กิจกรรมจำนวนมาก 

ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความประทับใจที่สหกรณฯมอบใหสำหรับครอบครัวสมาชิก 
อยากฝากบอกสมาชิกทานอื่นๆ  ที่ยังไมเคยไปรวมกิจกรรม ใหพาครอบครัวมาแลวจะเขาใจถึง
คำวา  

“ คายครอบครัวสหกรณสัมพันธ ”  
จบลงดวยความรูสึกสวยๆ  ดีๆ ซึ้งๆกับสิ่งที่อยูใกลใจใกลตัวที่สุดแตคนไมคอยเห็นกัน  

นั่นคือรักสัมพันธที่แทจริงของครอบครัว กับชีวิตที่เปนอยู  ในระบบแขงขัน มือใครยาวสาวไดสาว
เอา โลกแหงการคลิก วัตถุนิยม กับการไดมาเยือนสิ่งที่อยูกับเรามาตลอดชีวิตแตเราไมรู  
ไมตระหนัก  ทำใหฉายภาพชัดเจนขึ้น การมาคายของทุกครอบครัว จึงคุมคาทุกเสี้ยววินาทีที
เดียว  พบกับคายฯตอในฉบับหนากับความรูสึกอบอุนของชาวคายฯ 

ปล.ชาวคายฯที่อยากบงบอกความ
รูสึกและอยากชักชวนใหผูอื่นไดมามีสวน
รวม เชิญสงความรูสึกมายังวารสารไดนะ  
ยินดีอยางยิ่งเลย  จะลงใหกับทุกความ
รูสึก..สวัสดี   

ทำมั้ย?  ใครๆถึงอยากเปนนักการเมืองกันนัก ทั้งๆที่
หนทางก็แสนลำบาก เหนื่อยก็แสนเหนื่อย งานก็หนัก  
ไมเคย ไมเคยมีเวลาใหกับครอบครัว  บางรายบานแตก   
ลูกติดยาเมียมีกิ๊ก รายจายก็บานเบอะ เดวงานแตง งานบวช 
แลวก็งานศพ  กฐินอีกพะเนิน เงินเดือนไมพอทำยาหรอก  
แถมบางทีโดนขับไลหนีกระเจิงอีก โอย ไมเขาใจ ทำไมใครๆ 
ถึงอยากเปนรัฐมนตรี นายกฯ กันนัก ไผงง จริงๆไม 
แกลงหลอก... 

23 ธันวาคม วันที่ผูคนเฝารอคอย แตกอนหนานั้น
บรรดานักเลนการเมือง ยังกะปลากระดี่ไดน้ำ แตบางคนยัง
กะปลาขาดน้ำ จะหมูจะจาชีวิตเลือกไมไดก็วากันไปตามเกม  
พรอมใจกันไปใชสิทธิ์กันใหมากมายก็แลวกันเนอะ... 

ฝอยการเมืองเยอะไปหนอย เดี๋ยวตกเทรนด มาวา
เรื่องของเราตอ ยังคงมีรางวัลใหตามลา  เปนเสื้อคายรุนใหม
ตามคำเรียกรองของบรรดาลูกหลานชาวสหกรณ จัดใหอยู
แลว  5 ตัวเหมือนเคย  กับคำถาม............ 

 
คำถาม  สหกรณจายเงินกูทุกประเภทโดยโอนเขา

บัญชีเงินฝากประเภทใด? 
คำตอบ............................ 
1. สงคำตอบได  ภายในวันที่  25  ธันวาคม  2550  
2. รางวัลดีๆ รออยู  .... ขอเพียงแตเขียนมาจะ 
3. สงตรงมายังสหกรณหรือสงอีเมลผานเว็บไซด 

 ของสหกรณ 

มุมนี้มีรางวัล 

ผูโชคดีควาเสื้อคายเกเทรุนใหม  5  ตัว 
ฉบับเดือนตุลาคม 2550 

1. คุณวันชัย ทองโชค  จ.สงขลา 
2. คุณคันถะสิทธิ์ บุญอาจ จ.อุบลราชธานี 
3. คุณณรงศักดิ์ แกวถิ่นดง จ.กำแพงเพชร 
4. คุณธนัชชา วิริยา  จ.ลำปาง 
5. คุณองครักษ ฤทธิรุฒม จ.กรุงเทพฯ 

เสื้อคายจากตนกลา  
สูปาใหญ 5 ตัว 

โดย ปาอวน 
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6ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน (อานตอหนา 7) 

การประกวดเขียนเรียงความของบุตรสมาชิก ประจำป 2550 ในหัวขอ
เรื่อง “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” ฉบับนี้สงทายเรียงความจาก
รุนพี่ใหญ ม.4 - ม.6  ซึ่งกลั่นกรองรอยความคิดของตัวเองไดโดยไมตองพึ่งพา
แนวการเขียนจากผูปกครองแลว  และก็ทำไดดีสมกับเปนลูกปาไมชาว
สหกรณ  ติดตามอานไดเลยนะคะ... 

 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 

น.ส.อลิษา  บุษดา 
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย 

บุตรนายวิจิตร บุษดา 
 
การประหยัด นั้นอาจหมายถึง การลดคาใชจายภายในบาน การลด

การใชพลังงานการอยูอยางพอเพียง ซึ่งสามารถทำไดทั้งที่บาน ชุมชน และที่
โรงเรียน ซึ่งลวนแตเปนสิ่งจำเปนทั้งนั้น การใชน้ำในบางครั้งเราลืมนึกไปวา 
น้ำที่เราใชซักผานี้มีประโยชนมากกวาที่เราจะเททิ้ง 

เราเอาน้ำที่ใชซักผาน้ำสุดทายมาใชรดน้ำตนไม ใชรดผักผลไม สวน
น้ำที่ใชลางจานชามก็สามารถนำมาใชในการรดน้ำตนไมไดเชนกัน และเรา
ควรสำรวจน้ำของแตละกอกวามีกอกไหนที่ยังไมไดปด หรือน้ำบางกอกอาจ
ปดไมสนิท จากนั้นเราก็จัดการปดกอกใหเรียบรอย ในบางสถานที่อาจใชน้ำ
เปนเวลานั้น ก็เปนวิธีหน่ึงที่จะชวยกันประหยัดน้ำ 

การใชไฟฟาก็เชนกัน เมื่อใชแลวควรปดไฟทุกหลอดที่ไมไดใชงาน 
เครื่องใชไฟฟาที่มีปลั๊กเสียบไมควรเสียบปลั๊กทิ้งไว เพราะอาจทำใหปลั๊กไหม
หรือเสียคาไฟฟามาก และอีกอยางไมควรใชเครื่องใชไฟฟาที่กินไฟในเวลา
เดียวกัน เชน ใชเตารีดและหมอหุงขาวในเวลาเดียวกัน เพราะทำใหกินไฟ
มาก ในการใชเตารีด ก็ควรรีดผาในจำนวนมาก ไมควรรีดครั้งละ 2 ตัว การใช
ตูเย็นก็ไมควรเดี๋ยวเปดเดี๋ยวปดตูเย็น และเปดตูเย็นทิ้งไวเปนเวลานาน  
ฉะนั้นการใชเครื่องใชไฟฟาในแตละชนิดเมื่อไมใชงานก็ควรปด หรือถอดปลั๊ก
ใหเรียบรอย  

ในแตละวันพอแมของแตละคนจะใหเงินลูกไปโรงเรียน เพื่อใชเปนคา
ใชจายในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆอีกมากมาย บางคนอาจไมเหลือ
เงินกลับบานเสียดวยซ้ำ จึงทำใหไมมีเงินเก็บ แตในขณะที่บางคน เขามีการ
ออมเงินเพื่อที่จะนำเงินสวนนี้มาใชในการซื้ออุปกรณการเรียน  ใชในการ
ศึกษา  และแบงเบาภาระของพอแม  โดยใชเงินที่พอแมใหมา นำมาแบงเปนสี่
สวน   คือ  สามสวนใชจายในแตละวัน อาจเปนคาอาหาร คาทำรายงาน ฯลฯ 
สวนอีก 1 สวนใชเปนเงินเก็บ อาจเก็บไวในออมสินเล็กๆหรือเก็บไวที่ใดที่หนึ่ง
แลวแตสะดวก พอสิ้นปก็นำเงินสวนนี้ไปฝากธนาคารเพื่อที่จะไดดอกเบี้ยจาก
ธนาคาร สวนของใชที่เหลืออาจเปนเสื้อเกา เสื้อผาที่ขาดสามารถนำมา
ซอมแซมได  ก็นำมาซอมแซมเพื่อสวมใสตอไป ถามีญาติพี่นองที่เรียน  มี
หนังสือสมุดที่เหลือพอที่จะใชเรียนก็ไปยืมหรือซื้อตอเขามา  เงินสวนนี้ก็จะไม
ไดจายไป เราอาจประดิษฐสิ่งของเครื่องใชเอง โดยการนำวัสดุธรรมชาติมาใช 

ทุนการศึกษา 2550 เรียงความเรื่อง  
“ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” 

เชน ไมไผ ไมมะขาม ฯลฯ นำมาทำถังขยะ นำมาทำที่หอยกระเปา ทำแจกัน     
และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถทำเปนสินคา OTOP เพื่อสรางรายไดใหกับ
ครอบครัว และชุมชน 

ปจจุบันเวลาไปโนน ไปนี่ ไปตามสถานที่ตางๆ ทำใหตองมีพาหนะใน
การเดินทาง เพื่อความสะดวกสบาย ทำใหตองเสียคาน้ำมันในการเดินทาง ใน
แตละครั้งตองจายคาน้ำมันเปนจำนวนมาก ทำใหประเทศชาติเสียเงินคานำ
เขาน้ำมัน จากตางประเทศเปนจำนวนมาก ควันพิษที่ไดจากทอไอเสียทำให
โลกรอน อากาศเปนพิษ หายใจไมสะดวกสบาย อีกทั้งยังกอใหเกิดโรคภัยไข
เจ็บไดงาย 

ดังนั้น การประหยัดในการใชพลังงาน ในดานตางๆ นั้นจำเปนตอพวก
เราทุกคน เพื่อประหยัดคาใชจายที่ตองเสียไป และเพื่อการอยูอยางพอเพียง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเพื่อฉลองครบ 80 พรรษาของพระองคทาน 

 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 
น.ส.  รัญรัตน  กาญจนรันต 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
บุตรนายเจริญ กาญจนรัตน 

 
ประหยัดอดออมไว       อิ่มเอื้อ   กรุณา 
รอมริบเก็บเงินมา มากได 
อดออมเพื่อวันหนา มีสุข 
แลวจึงเอื้ออาทรได แกผูมีจน 
 
เรามิอาจปฏิเสธไดวา “เงิน” เปนปจจัย 4 ที่จำเปนในชีวิตประจำวัน 

ทุกสิ่งยอมไดมาโดยมีสิ่งแลกเปลี่ยนนั้น คือ เงินตรา บางคนหรืออาจจะทุกคน
บนโลกนี้ เปรียบเงินดั่งพระเจา แตในมุมมองของขาพเจาเงินคือผลตอบแทน
จากการที่เราทำงานหรือแลกมันมาจากแรงกายของเราแตก็ไมอาจปฏิเสธได
เชนกันวาเงินคือทุกสิ่งแตในขณะที่เราไปเทิดทูนบูชาเงิน หรือใชจายฟุมเฟอย 
หรือสุรุยสุราย ไปโดยสูญเปลา เราเคยหันกลับมามองบางหรือยังวา ทำไมเรา
ไมชวยกันเก็บ ประหยัดอดออมทีละเล็กทีละนอยใชชีวิตอยางพอเพียง  
ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มีคนกลาวไววา คนฝรั่งเศส เปนคนเก็บเล็กผสมนอย การเก็บเล็ก
ผสมนอยเขาไปในสายเลือดของพวกเขาอยางไมรูตัว และมักจะสอนใหลูกฝาก
เงินที่ธนาคารออมสินตั้งแตยังเล็กๆ                 

ขาพเจาก็เปนอีกคนหนึ่งที่โดนปลูกฝงใหรูจักประหยัดมาตั้งแตเล็ก  
กลับมาจากโรงเรียนทุกเย็นตองมีเงินเหลือหยอดกระปุก ทีละเล็กทีละนอย 
นั้นก็คือความภูมิใจเล็กๆของขาพเจา และยังหวังวาสักวัน เงินเล็กๆกอนนั้น
จะกลายเปนเงินกอนโต บางครั้งขาพเจาก็อดไมไดที่จะไดเสื้อผาตัวใหมๆ 



7ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ใสแตก็อดที่จะแบมือขอพอแมเปนเรื่อยไป จนมาคิดไดทีหลังวา พอแมตอง
ทำงานลำบากเพียงไร เงินทุกบาททุกสตางคตองแลกมาดวยหยาดเหงื่อแรง
กายของทาน เพื่อที่จะสงเสียใหพวกขาพเจามีที่เรียนดีๆและไดงานทำดี ๆ  
ไมมีใครที่ซื้อลอตเตอรี่ครั้งเดียวแลวถูกเลย เงินไดมาอยางยากเย็น  

ทุกวันนี้ประเทศชาติของเราก็ตองมีเรื่องใหใชจายเงินอยูตลอดเวลา 
รัฐบาลผูบริหารประเทศ ยอมจายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับความสะดวก
สบาย ความทันสมัยเพื่อบานเมืองและประเทศชาติ ดังนั้นเราก็ควรจะเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกันไมนำเงินออกนอกประเทศใชของเมืองไทยและนิยมของ
ไทย นี้ก็เปนอีกวิธีหน่ึงที่ใชไดผลเลยมากที่เดียว 

เมื่อเรามองเห็นคุณคาของเงินแลว เราก็ควรมาชวยกันประหยัด
อดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มั่นเก็บออมทีละเล็กทีละนอย ไมไปเปนหนี้สิน
คนอื่น ใชเทาที่เรามี มีเงินแลวก็นำไปใชในสิ่งที่ดีๆ ชวยเหลือผูที่ดอยกวา 
ประเทศชาติเรายังมีคนเดือดรอนอีกเยอะ ถาเราไมชวยกันแลวใครจะมาชวย
เรา นำเงินไปฝากธนาคารเยอะๆ ปลูกจิตใตสำนึกของตนเอง และเยาวชน 
ของชาติใหรูจักเก็บ ประหยัด อดออม ใชชีวิตอยางพอเพียง  ไมใชจายสุรุย สุ
ราย เพื่อที่อนาคตขางหนาของเยาวชนโลกรวมถึงตัวเราเอง จะไดมีเงินเก็บ
และนำไปเปนทุนการศึกษาแกตัวเอง แลวนำกำลังความรูที่ไดมา นำกลับไป
พัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรืองสืบตอไป 

 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 
น.ส.  เสาวลักษณ   พวงพี 

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัด ระนอง 
บุตรนางวาลี  พวงพี 

 
“เรือที่จะฝาคลื่นอยูกลางมหาสมุทรจะแลนถึงฝงได นายทายเรือตอง

ตั้งจุดหมายปลายทางไวถูกตอง และรูจักควบคุมหางเสือใหเรือแลนไปไมผิด
ทศิทางฉนัใด คนเราจะประสบความสำเรจ็ในชวีติไดกจ็ะตองตัง้ตนชอบฉนันัน้” 

มนุษยทุกคนตางก็มีความตองการมากมายไมวาจะเปน   การกินอิ่ม   
นอนหลับ  มีที่พักอาศัย และมีเงินใช  แตละคนตางก็ตองการประสบความ
สำเร็จและความสงบสุขในชีวิต  การตั้งเปาหมายในชีวิตเปนสิ่งสำคัญยิ่งใน
การประคับประคองตนใหดำเนินชีวิตไปตามเปาหมายนั้นดวยความ
ระมัดระวัง  และเปนขั้นตอนแรกในการสรางความสุขความเจริญกาวหนาแก
ชีวิต  เพราะถาใครตั้งเปาหมายในชีวิตไวผิด  ผูนั้นก็ไมมีทางที่จะมีความสุข
ความเจริญกาวหนาได   แมจะไปเสาะแสวงหาความรูความสามารถไดมาก
เพียงไร   ก็ไมเกิดประโยชนอะไร  เพราะความรูความสามารถนั้น ๆ ลวนเปน
ไปเพื่อยังความพินาศใหเกิดขึ้นแกตนเองและผูอื่นทั้งสิ้น 

ปจจุบันคนไทยกำลังตื่นตัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้น 
เนื่องจากฉลองการครองราชยครอบรอบ 60 ป  ของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว แตก็ยังมีคนจำนวนมากที่ยังไมเขาใจ ทั้ง ๆ ที่มีคนหลายคนพยายาม
อธิบายแตก็มีบางคนที่ยังไมสามารถเขาถึงความหมายและพระประสงคของ
พระองคได  ยิ่งบางคนที่ยังมี “ อคติ ” ตอระบบนายทุนนิยม  หรือคนรวยก็จะ
อธิบายเชิงตำหนิระบบนายทุนนิยมวาไมรูจักพอเพียงหรือโลภมาก  ทำใหคน
ที่มีฐานะดีมีความร่ำรวยเพราะการกอสรางตัวมาอยางประหยัดอดออม ถอม
ตน อดทน อดกลั้น มาสมัยปู ยา ตา ยาย  เกิดความนอยเนื้อต่ำใจ ไมรูสึก
เปนปฏิปกษตอทฤษฎีนี้  สวนคนจนก็รูสึกวาตนเองจะทำไมได  เพราะทุกวัน
นี้ก็ไมพอจะกินอยูแลวจะพอเพียงไดอยางไร  และที่สำคัญกวานั้นคือ  ทำให
เกิดความอิจฉาริษยาและแตกแยกระหวางคนรวยกับคนจนที่พยายามอธิบาย

แบบอคติลำเอียงเขาขางตนเองและไมเขาใจทฤษฎีของพระองคทานอยาง
ถองแท  ทั้ง ๆ ที่ความจริงแลวทฤษฎี เศรษฐกิจแบบพอเพียง  คือ หลัก
แหงการเดินสายกลางและการพึ่งตนเอง  ซึ่งเปนแกนของพระพุทธศาสนา
ที่สามารถเขากันไดกับทุกยุคทุกสมัย  ทุกชาติทุกภาษา  ทุกศาสนา  ทุกคน
ทุกครอบครัว  หรือทุกชีวิตในโลก  ไมวารวยหรือจนก็ตาม  เพราะพระองค
ของเราทรงเปนปราชญยอมเปนกลางและทรงเขาใจวาความรวย  ความจน
เปนเรื่องธรรมชาติ  ไมทรงตรัสวาอะไรดีหรือเลวทั้งหมดและที่สำคัญคือไม
ทรงปรารถนาใหเกิดความแตกแยกและการตอตานทฤษฎีของพระองค 

ความพอเพียงคืออะไร ความจริงแลว มีคำหลายคำที่มีความหมาย
พองกับคำนี้ เชน คำวา เดินสายกลาง  พอดิบพอดี เพียงพอ  พอประมาณ  
พอเหมาะพอควร  สมดุลและเปนธรรมชาติ เปนตน  คนที่ทำอยางนี้ตองเปน
คนรูจักคน รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล  รูจักชุมชน  และที่สำคัญตองขยัน 
ประหยัด อดออม ถอมตน อดทน อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ และพึ่ง
ตนเอง เมื่อคิดและทำอยางนี้แลวจนเปนนิสัยก็จะทำใหมีของกินของใชหรือ
เงินทองเหลือลน  จากคนที่ไมคอยกิน  กลายเปนคนพอมีพอกิน  ไมมีหนี้สิน  
แตมีทุนเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง สามารถยืนบนขาของตนเองได และในไมชา
ถายังมีคุณธรรมดังกลาวอยูก็จะเลื่อนฐานะตนเองใหสูงขึ้นได สวนคนที่พอมี
พอกินอยูแลวถายังขยัน ประหยัด อดออม  ถอมตน อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย
สุจริต และพึ่งตนเอง ไมทำตัวฟุงเฟอเกินตัวก็จะมีโภคทรัพยเหลือและลน  จน
มีฐานะเปนคนชั้นกลาง  สามารถใชชีวิตไดพอเหมาะพอดี  และเพียงพอกับ
ฐานะของตนจนเปนที่พึ่งของคนอื่นหรือสังคม   หรือเปนผูที่ฐานะร่ำรวยเสมอ
หนาคนอื่นไดในภายภาคหนา สวนคนที่เปนเศรษฐีมีฐานะร่ำรวยอยูแลว  
เพราะทำงานหรือมีมรดกตกทอด  ถารักษาคุณธรรมไว  ดวยการสอนลูกสอน
หลานและตนเองใหซื่อสัตยสุจริต  ขยัน ประหยัด อดออม ถอมตน อดทน อด
กลั้น ไมโลภ ไมโกงเขา ก็จะมีทรัพยสินเหลือลน  จนไดชื่อวาเปนผูมีบารมี  มี
ทรัพยสินมากมาย พอที่จะแผเมตตา  แบงปนใหผูอื่นที่เดือดรอน หรือแก
ประเทศชาติดังนั้นความพอเพียงจึงเหมาะหรือใชไดกับทุกฝาย ไมวาคนจน 
คนชั้นกลาง หรือคนชั้นสูง เพียงแตใหทุกคนรูจักทำงานดวยความขยัน
ประหยัด อดออม ถอมตน อดทน อดกลั้น  ซื่อสัตย สุจริตและพึ่งตนเอง เพื่อ
ใหคนจนไมเปนภาระของผูอื่นดวยการเลิกใชจายเกินตัว เลิกบุหรี่ เลิกเหลา 
เลิกการพนัน เลิกเที่ยวเตร  เลิกเกียจคราน ฯลฯ ไมโลภ  ไมเห็นแกตัว  
ไมฉอราษฎรบังหลวง หรือทำลายชาติบานเมืองดวยวิธีตาง ๆ อยางเชน 
ทุกวันนี้ดวยความโลภนั่นเอง 

ความพอเพียงนอกจากจะใชไดกับทุกคน ทุกฐานะ  และทุกอาชีพแลว  
ยังใชไดกับภารกิจชีวิต รวมทั้งรางกายและจิตใจ เชน การทำงาน ถาทำหนัก
เกินไปเพราะอดทนอดกลั้นเกินไป ไมพอเหมาะพอดี  ก็จะทำใหรางกายทรุด
โทรม ปวยไขไดงาย  จิตใจก็เครียด  วิตกกังวล กลายเปนโรคจิตประสาท  
แลวเปนโรคทางกาย เชน โรคหัวใจ ความดันสูง และโรคอื่น ๆ อีกมากมายได  
แมแตการกินการนอน  การเลนกีฬา  การศึกษาเลาเรียน การดูโทรทัศน ฯลฯ  
ถามากหรือนอยเกินไปก็จะทำใหเกิดผลเสียตอรางกาย จิตใจของตนเองและผู
อื่นได  ดังนั้นภารกิจชีวิตที่ดีจึงตองสมดุลไมมากไมนอยเกินไป ดังนั้นจึงควร
นำพระราชดำรัสของในหลวง ฯ ของเราที่แสนดีงามและเปนประโยชนตอทวย
ราษฎร ซึ่งสอดคลองกับ หลักพุทธธรรมไมทำใหคนไทยแตกแยก  สามารถ
ทำประโยชนแกประเทศชาติดวยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติให
เจริญมั่นคง ทัดเทียมนานาอารยะประเทศได และที่สำคัญที่สุดคือ ไมทำให
ระคายเคืองใตเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา  
ผูทรงปรารถนาใหคนไทยทุกคนรูรักสามัคคี  และมีชีวิตที่ “ พอเพียง”   
ไมฟุงเฟอ ทุจริต คดโกง  และอิจฉาริษยากันอยางเชนทุกวันนี้ 
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 208/47
ไปรษณียจตุจักร

กรุณาสง

ทายเลม โดย สนวลี
 

“ขาพเจาแจงใหทานทราบวา ขาพเจารักและบูชาพระพุทธธรรมมาก 
เพราะซาบซึง้ในรสของสจัธรรมเปนอยางดวีา พระธรรมใหผลแกชวีติของขาพเจา
อยางไร จงึขอพดูถงึนโยบายในการประกาศธรรมวา ขาพเจามคีวามมุงหมายในการ
ทำงานนีเ้พือ่อะไร ทานจกัไมตองสงสยักนัตอไปอกีวา ขาพเจาเปนพระประเภทใด”  

ขาพเจามนีโยบายแนวแนไมเคยเปลีย่นแปลง แมเหตกุารณบานเมอืงจะ
ผนัผวนไปอยางไร ใครจะมาครองเมอืงอยางไรกต็ามท ีขาพเจาจะทำตามนโยบาย
ของขาพเจาเสมอไมมีอะไรจะมาเปลี่ยนใจของขาพเจาจากความเชื่อและการ
กระทำตามพุทธธรรมที่พระบรมศาสดาไดแสดงไว ความประสงคของพระพุทธ
องค ผูซึง่ขาพเจาไดมอบกายถวายชวีติเปนธรรมพลแีลว ความมุงหมายของ
ขาพเจาจงึอยูในกฎเกณฑ 2 ประการคอื 

1. เพือ่ประกาศความจรงิทีพ่ระองคทรงประกาศไว 
2. เพือ่ทำลายความเหน็ผดิ และการกระทำทีผ่ดิๆ ในหมูพีน่องชาว

พทุธทัง้หลายใหหมดไป 
นัน่คอืนโยบายประกาศธรรมของพระผูใหทีย่ิง่ใหญตลอดกาล... 
หลวงพอปญญานนัทภกิข ุ
และขางลางนี้เปนเพียงใบไมใบเดียวที่ยกตัวอยางใหเห็นถึงบทธรรมที่

ทานสอน มใีบไมอกีคณานบัมากมายในชายปา ยกมาไมหวาดไมไหว ตองตดิตา
หามาศกึษาเพือ่ยกระดบัจติวญิญาณของตวัเอง   

“ขอใหธรรมะจงลางความสกปรกคือความเห็นผิดและการกระทำผิดๆ 
ของชาวพทุธใหหายไป จงพนจากความเขลา ความหลง จงหนัมานบัถอืพระพทุธ 
พระธรรม พระสงฆ โดยประการเดยีว การสัน่เซยีมซ ีรดนำ้มนต เสีย่งทาย ดวย
วธิกีารตางๆ จงหายไปจากแผนดนิไทย 

ขอใหอาจารยเสกพระเครื่องทั้งหลาย จงไดเสกคนใหเปนคนดีที่มี
พระในใจ มิใชมีพระหอยคอแตเมาเชาถึงเย็น ขอใหพวกมิจฉาชีพทั้งหลาย จง

กลบักลายเปนคนด ีมคีวามเหน็ชอบตามทำนองคลองธรรม นีเ่ปนพรของขาพเจา 
มอบใหแกทานทั้งหลายตามทัศนะของพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ ์ไมมีสิ่งโสโครก
สกปรกใดๆ เจอืปน ขอใหทานทัง้หลายจงรบัพรนีไ้ปปฏบิตัติามทางของพระพทุธ
องคเถดิ” 

พระทานสอนอยูเสมอวาอยาไดยดึมัน่ถอืมัน่  ไมอาลยัในวนัวานไมคำนงึ
ถึงอนาคต ใหรำลึกแคปจจุบันเทานั้นพอ กระนั้นพอทราบขาวการละสังขารของ
แมทัพธรรม ความเศรา เขาครอบงำ เสียดายและใจหายวาบ ปริวิตกถึงอนาคต
แหงธรรม พทุธศาสนาจะในบานเราจะเปนเชนไรหนอ  ขาดผูนำแหงสจัจะทีแ่ทไป 
ผูคนทกุวนัหลงทางไปไกลนอกเสนทางแหงอรยิสจัจ 4 ทีพ่ระพทุธองคคนพบและ
ปฏิบัติวิถีชีวิตที่ถูกตองนำทางไว ...แมมีเหลาสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคอย
นำทางให ผูคนกย็งัขาดความมัน่ใจออกนอกลูกนัตลอด แลวจะไมใหวติกไดอยางไรกนั 

พระพยอมทานวา ใหปฏิบัติในสิ่งที่หลวงพอปญญาทานชอบ นั้นคือ 
ปฏบิตัธิรรมเผยแพรธรรม ซึง่กช็วยเรยีกสตกิลบัมาได เผลอไผลแพลบ็เดยีว สตหิาย 
เลยเนอะ การตามสตินี่สำคัญ อานธรรมอยางเดียวไมเกิดผล ตองปฏิบัติดวย 
คอยๆ ละทีละเล็กทีละนอย คอยๆ ขัดเกลากิเลส แนนอนแรกๆ อาจจะลำบาก  
พอผานเลยไปไดจะพบวาไมยากเลยนะ เปนการใชชีวิตแบบพอเพียงไดในที่สุด 
คนเรากแ็คกนิอิม่ นอนหลบั จะตองการอะไรมากมายเชยีว ทกุขถามหาอยางเดยีว  
เชือ่มัย้ละ... 

 จบทายดวยคำสอนของหลวงพอทีอ่านแลวพอขำ ๆ 
 

โยม   :  เรียนถามฤกษยามจากหลวงพอเพื่อไปขึ้นบานใหมครับ   
หลวงพอปญญา  :  ที่บานมีบันไดแลวยัง   
โยม   :   มีแลวครับ 
หลวงพอปญญา  :   นั้นก็ขึ้นไดเลย 
 

เมื่อแสงเทียนแหงธรรมดับละจาก... 
โลกเศรากำสรด 
หลวงพอปญญานันทภิกขุ 
10 ตุลาคม  2550   


