
คณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาที่สหกรณ 
ออมทรัพย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ศึกษา 
ดูงาน เกี่ยวกับการใหบริการสมาชิก สหกรณ ATM 
การจัดสวัสดิการ และการดำเนินงานดานอื่น ๆ ของ
สหกรณ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550   

สอ.ม.หัวเฉียวเยี่ยมดูงาน 

ตอนที่ 2 หนา 4-5 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จำกัด

โปรดเวียนกันอาน

สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ ประจำป 2550
www.025798899.com
www.forestcoop.org

สหกรณออมทรัพยเพื่อขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         ฉบับที่ 91 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550

ในทุก ๆ วันสิ้นเดือน เชน 30 ม.ค. 29 ก.พ. ฯลฯ ระหวางเวลา 20.00 – 22.00 น. 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด จะปดใหบริการ “สหกรณ ATM” เปนการชั่วคราว

เพื่อปดบัญชีสิ้นเดือน  ดังนั้น สมาชิกที่ใชบริการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย

สินมัธยัสถที่สมาชิกฝากไวกับสหกรณ ผานตู ATM ธนาคารไทยพาณิชยทั่วประเทศ จะไม

สามารถทำรายการในชวงเวลาดังกลาวได สำหรับในชวงเวลาอื่น ๆ สหกรณใหบริการตาม

ปกติตลอด 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด 

ปดบัญชี-พักชั่วคราวสหกรณ ATM  

2 – 4 ทุมทุกวันสิ้นเดือน 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด เห็นกำหนดระเบียบ

เกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกฉบับใหม เรียกวา “ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนสวัสดิการเพื่อ

สงเคราะหการศพ บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก พ.ศ. 2550” โดยให สมาชิกเปนผู

ขอรับเงินทุน สวัสดิการเพื่อสงเคราะหการศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก ศพละ 

1,500 บาท จำนวนเงินดังกลาวสหกรณอาจมอบเปนเงินและหรือสิ่งของแสดงการไวอาลัย

ในงานศพ เชน พวงหรีด ฯลฯ ในนาม “สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด” หลักฐานการ

ขอรับเงินใหมี สำเนาใบมรณะบัตร และหลักฐานอื่นใดที่แสดงวาผูถึงแกกรรมเปนบิดา 

มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิกผูนั้น เชน สำเนาทะเบียนบาน สูติบัตร ทะเบียนสมรส อยาง

ใดอยางหนึ่ง  การขอรับตามระเบียบนี้ใหขอรับภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแตวันที่ถึง 

แกกรรม เมื่อพนกำหนดนี้แลวถือวาสละสิทธิ์ 

ใหม! พวงหรีด-เงินรวมทำบุญงานศพ 
บิดา มารดาคูสมรส บุตร สมาชิก 

รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัดรวมพิธีถวาย

พระพรชัยมงคล และกลาวปฏิญาณวันที่ 1 ธันวาคม 
2550 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  
ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยภายในงาน
จัดใหมีการลงนามถวายพระพร นิทรรศการ พระบารมี 
ปกเกลาฯ ชาวสหกรณ” และรวมบริจาคโลหิตแก
สภากาชาดไทย 
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ผานไปแลวกับมุมมองเล็กๆแตยิ่งใหญของชาวคายทั้ง 

วัยซนและวัยตกกระ  ไมวาผลสำเร็จของคายฯจะวัดดวยอะไร   
แตสิ่งหนึ่งที่ทีมงานสุขใจนัก นอกจากน้ำตารื้นที่ไดเห็นครอบครัวอยูกัน

พรอมหนา  มีเวลาพูดคุยกันโดยไมตองผานมือถือใหเปลืองตังค นั่งมองสาย

สัมพันธอบอุนในออมแขนกันและกัน สายลมหนาวชโลมกายแผวเบาลูบไลดวย

รักจากออมกอดของขุนเขา กลิ่นไอของพืชปา เสียงเสนาะกองพงไพร ก็คือ...   

การไดปลูกจิตสำนึกรักปาและสิ่งแวดลอม การไดมีสวน

รวมพิทักษผืนปา  คุมครองโลกใหรอดพนภัยพิบัติจากภาวะโลก

รอน  ที่มนุษยอีกฟากฝงกระทำไว แมจิตสำนึกจะบังเกิดแคเพียง

คนเดียวในคาย  ก็คิดวาคุมแลวและนั่นละคือสิ่งที่ทีมงานพบ

ความสุขอยางแทจริง... 
ขอขอบคุณชาวคายที่นำพาความรักความสุขมายังคายฯนี้ หวังอยางยิ่ง  

จะไดพบกันอีกเมื่อธรรมชาติตองการผูกอบกู.. 

ฟงเสียงจากชาวคาย คุณสมเกียรติ เสนานุช ที่เพียรพยายาม 

สมัครมาคายถึง 3  รอบ แตก็ไมพรอมสักครั้ง   

“ชอบเสียงเพลงและบทเพลงธรรมชาติที่นำมาตอนรับพวกเขามาก  บวก

กับหนาฝนตนหนาว จึงไดลิ้มรสอากาศแสนดี กลางขุนเขาใหญอยางเขาใหญ ที่

คนเคยมาตองจินตนาการออก กิจกรรมที่นำมาไมนาเบื่อ  ชวงไหนตองรอคอย

รุนลูกทำกิจกรรม ก็มีกิจกรรมอื่นที่แตกตางมารองรับการรอคอยของพอแม

ทำใหสนุกสนานกับการรอ การมาคายทำใหมีโอกาสรูจักครอบครัวอื่น ไดเห็น 

ไดประทับใจ ไดแลกเปลี่ยน ที่สำคัญคิดวาคายไดปลูกจิตสำนึกเยาวชนใหรัก  

มีน้ำใจกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

มาที่ครอบครัว…คุณสมคิด สิงหสาธร มาไกลจากอุดรธานี ไม

พูดพร่ำทำเพลง รีบบอกความประทับใจใหเปนกำลังใจแกทีมงานเลยวา    

“ดีใจมากๆที่ไดมา...อยากใหสหกรณจัดทุกปและควรจะจัดปละ 2 ครั้ง 

เห็นความรักใครสามัคคีปรองดองกันของแตละครอบครัวขณะทำกิจกรรมแลว

ปลื้ม ทำใหลูกหลาน ซึ่งเปนเยาวชนของชาติไดรูจักการดำรงชีพของสัตวปา 

และ ชนดิของพนัธุไมปา ในวงจรของสิง่มชีวีติเหลานี ้สดุยอดกค็อืทำใหลกูหลาน 

รูจักการดำรงชีพในปาและดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันแมจะเดินทางมาจาก

คนละภาคของประเทศไทย ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นถึงความรักของครอบครัว

สหกรณออมทรัพยกรมปาไมของเรา ตองขอบคุณมากๆ”    

คายครอบครัวสหกรณสัมพันธ  
สานความผูกพัน 

ครอบครัวฉัน...ครอบครัวเธอ  
ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  

20 – 22 ตุลาคม 2550      

   เลาสูโดย  บรรดาวัยซนคาย 50 
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แถมขอเสนอแนะเพื่อทีมงานไดมาปรับปรุงเพื่อ

คายตอไปวา คราวหนาอยากใหจัดแถวๆ อุทยานทะเล 

เพือ่ใหลกูหลานรอบรูกวางขึน้ในทกุสิง่แวดลอม กอนทิง้ทาย

กำลังใจใหคณะกรรมการสหกรณไดยิ้ม คือการอวยพร

และแสดงความยินดีที่สหกรณเราไดรับรางวัลดีเดน 

ประจำปนี้ ขอบคุณมากๆนะเจาคะ ที่ไดมาจริงๆแลว 

ก็เพราะมีสมาชิกที่แสนนารักทุกคนนะแหละเปนหลัก..... 

คุณสุเจนต สุริยะโสภา เปนอีกหนึ่ งใน 

ครอบครัวคายฯ ที่การมาคายทำใหรูสึกรักและสามัคคีใน

ครอบครัวมากขึ้น  ทั้งยังไดสานสัมพันธกับครอบครัว

อื่นๆ ไดรูจักเด็กนารักๆอยางนองเติ้ล (ลูกใครหวา) 

อดทนกับความยากลำบาก  ติดดินวางั้นเหอะ  แมจะ

เหนื่อยลาแตมีความสุขมากคะ และสุดทายนี้ลืมไมไดเลย 

พี่เลี้ยงนารักทุกคนเลย ขอขอบคุณ พอครัว – แมครัว 

มากคะที่ทำอาหารใหเราทาน อาหารอรอยมาก ๆ เลยคะ 

ทีมงานกอขอบคุณและดีใจที่ทำใหครอบครัวรักใครกันยิ่ง

ขึ้น ไมวาวันไหนๆ ก็จะทำหนาที่ใหดีที่สุด ตามที่สมาชิก

คาดหวังไว เจอกันอยาลืมทักทายกันบางเดอ . . . . . .  

ลากอน 

อตัราดอกเบีย้ 
เงนิฝาก(เริม่วนัที ่1 กรกฎาคม 2550)  รอยละ  

     ออมทรพัยสนิมธัยสัถ 4.00 

     ออมทรพัยเอนกประสงค 4.00 

     ออมทรพัยพเิศษ 4.25 

     ออมทรพัยเกษยีณเปยมสขุ 4.50 

     ออมทรพัยชวีติพอเพยีง 4.25 

เงนิกู (เริม่วนัที ่1 กนัยายน 2550)  รอยละ  

     ฉกุเฉนิ 7.75 

     สามญัทัว่ไป 7.75 

     สามญัเพือ่การศกึษา 4.90 

     สามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ 6.65 

     สามญัเพือ่ประหยดัพลงังาน 6.85 

     สามญัเพือ่คุมครองชวีติและทรพัยสนิ 6.85 

     สามญัเพือ่สงเคราะหผูประสบภยั(คงที ่2 ป) 1.00 

     สามญัเพือ่สงเคราะหผูประสบภยั(ปที ่3) 6.85 

     สามญัเพือ่ซือ้คอมพวิเตอรและอปุกรณคอมพวิเตอร 6.50 

     เงนิกูพเิศษใชเงนิฝากเปนหลกัประกนั 5.75 

     เงนิกูพเิศษใชหุนเปนหลกัประกนั 7.75 

     เงนิกูพเิศษสนิเชือ่วนาเคหะ(คงที ่2 ป) 4.50 

     เงนิกูพเิศษสนิเชือ่วนาเคหะ(ปที ่3หรอืไมมคีงที)่ 6.40 

ผลการดำเนินงาน 
รายการ 31  ตลุาคม  2550 30  พฤศจกิายน  2550 

จำนวนสมาชกิ 13,087 13,116 

จำนวนสมาชกิสมทบ 2,821 2,850 

สนิทรพัยรวม 4,307,229,928.48 4,376,020,376.62 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 154,001,921.15 230,254,571.80 

เงนิลงทนุระยะสัน้ 349,174,197.25 299,179,086.43 

ลกูหนีเ้งนิกูฉกุเฉนิ 53,733,373.69 56,788,264.44 

ลกูหนีเ้งนิกูสามญั 2,915,722,649.52 2,948,810,254.51 

ลกูหนีเ้งนิกูพเิศษ 550,335,251.57 556,325,977.74 

เงนิลงทนุระยะยาว 280,585,083.20 280,585,083.20 

สนิทรพัยอืน่ 3,677,452.10 4,077,138.50 

หนีส้นิรวม 2,009,799,383.04 2,044,892,358.20 

เงนิกูยมื 0.00 0.00 

เงนิรบัฝากออมทรพัย 284,556,085.91 284,555,148.28 

เงนิรบัฝากออมทรพัย(สมาชกิสมทบ) 18,913,082.17 20,350,598.13 

เงนิรบัฝากออมทรพัย พเิศษ 1,386,558,434.94 1,405,282,585.55 

เงนิรบัฝากออมทรพัย พเิศษ(สมาชกิสมทบ) 188,604,552.22 191,365,408.59 

เงนิรบัฝากออมทรพัยเกษยีณเปยมสขุ 83,615,355.27 90,944,124.52 

เงนิรบัฝากออมทรพัย - เอนกประสงค 28,849,073.98 30,904,901.38 

เงนิรบัฝากออมทรพัย - เอนกประสงค(สมาชกิสมทบ) 2,159,269.99 2,200,769.99 

เงนิรบัฝากจากสหกรณอืน่ 2,289,806.62 2,293,613.48 

เงนิรบัฝากออมทรพัยทวสีนิ 1,496,210.82 1,552,210.82 

เงนิรบัฝากออมทรพัยชวีติพอเพยีง 512,611.36 771,572.52 

หนีส้นิอ่ืน 12,244,899.76 14,671,424.94 

ทนุของสหกรณ 2,151,540,623.99 2,168,835,543.99 

ทนุเรอืนหุน 1,962,240,550.00 1,979,566,770.00 

ทนุสำรอง 118,719,563.40 118,719,563.40 

ทนุสะสม 70,580,510.59 70,549,210.59 

รายได 232,945,181.86 256,366,313.53 

ดอกเบีย้เงนิกูสมาชกิ 222,575,752.39 243,596,432.01 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 9,508,415.60 11,860,347.65 

รายไดอืน่ๆ 861,013.87 909,533.87 

คาใชจาย 87,055,260.41 94,073,839.10 

ดอกเบีย้จาย 65,742,584.31 70,702,730.85 

คาใชจายดำเนนิการ 21,312,676.10 23,371,108.25 

กำไรสทุธ ิ 145,889,921.45 162,292,474.43 
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ˇ ก็อยาหวัง จะไดไมผิดหวัง แตจงดำเนินชีวิตเยี่ยงศิษยตถาคต  

ตนเปนที่พึ่งแหงตน พอเพียงอยางเปน ดั่งแนวคิดของพอหลวงแหงแผนดิน  

มีก็ตองจาย ไมมีก็ตองหัดยับยั้ง พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงแตเทาทันทุนนิยม

ขางนอกดวย                                                                                                       

ˇ เพราะความไมพอของมนุษยมักคืบคลานเขามาหาโดยเราไมรูตัว  

กลืนกินจิตใจจนเราไมรูสึกไมรูสา  ตอสิ่งแวดลอมที่เปนพิษทางสังคมที่เกิดขึ้น  

ขอเพียงเราอยูรอดก็พอแลว ทั้งนี้ทั้งนั้นขอบอกวาทุกอยางเกิดขึ้น ซึมซับเรา

อาจประหลาดใจวาทำไมเรากลายเปนพวกทุนนิยม บริโภคนิยม วัตถุนิยม  

ตั้งแตตอนไหน ระวังมันเกิดขึ้นแลว......มีแตตองหาสาเหตุ... 

ˇ กระทั่งองคกร สถาบันการเงินนอกระบบสหกรณ ยังกาว

คืบมาหาเรา มายั่วกิเลสเราโดยไมคำนึงถึงภาวะแหงมนุษยที่เราควรจะมีใน

อนาคต  เพียงเพื่อที่องคกรจะไดมีกำไร มีโบนัสใหคนในองคกรมากมาย เรา

ชาวสหกรณที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลุกเราจิตสำนึกแหงการอดออม 

เพื่อวันหนา กำลังถูกอำนาจที่เหนือกวามาลมลาง หวั่นกลัววาในความอับจน 

หลายๆ คนอาจถูกสถานการณของลัทธิบริโภคนิยมบีบใหตองเลือก ไมเกรง

กลัวแมวาอนาคตจะกาวไปสูสวรรคหรือดิ่งลงเหว แลวองคกรที่เปนหลัก 

แหงความพอเพียงแหงเดียวของประเทศจะลมครืน ดวยเงื้อมมือแหงอำนาจ

และความไมรู .....   

ก็ขอใหความปรารถนาดีแหงชาวเราจงเจริญ...และรอดพนจากหายนะ

ทั้งหลาย สวัสดี พบกันใหมปหนู อิ่มแตพอเพียง  2551 

หิรัญญิการสสายสัมพันธสหกรณายสัมพันธส
หกรณ

คนตองเดินทาง..... สิ่งเดียวที่ดึงดูดใจใหทุกคนเดินทาง คือสาย

สัมพันธ มหกรรมการเดินทางเริ่มขึ้น นาประหลาดที่ทุกการเดินทางของชีวิต  

มักจบลงดวยรอยยิ้มและน้ำตา ในรอยยิ้มเบิกบานพรอมสำหรับการเริ่มตนอีก

ครั้ง น้ำตาวูบหมนหายจากไป พรอมกับชีวิตที่ตองเริ่มใหมอยางแสนเจ็บปวด  

แมผลบั้นปลายของการเดินทางเปนเชนไร ผูคนก็ยังคงเดินทาง...ชีวิตตองกาว

เดินตอ   ก็เทานั้นเอง 

ˇ กลับมา สวัสดีปเกาตอนรับปใหม ที่เดินทางมาเยือน (อีกแลว)  

สหกรณแกตัวขึ้น แตกลับมั่นคงมากขึ้น ดวยฐานที่ปูไวแนนปก สมาชิกก็

อาวุโสขึ้นอีกป ทวาฐานกลับมั่นคงเฉกเดียวกับสหกรณ ...ฮิ ฮิ ก็หุนมากขึ้น  

ปนผลก็มากขึ้น บางคนเงินออมก็เพิ่มขึ้น โอย แนนหนาเลยละ.... 

ˇ พลพรรค ชาวสหกรณ  ทั้งจากนาครและเมืองใหญ  คงมีแผน 

เจอะเจอญาติมิตรสหาย ชวงหยุดยาวเทศกาลปใหมที่จะถึง เดินทางโดย 

สวัสดิภาพ ใหเบิกบานสดใสและเปนสุขกับการพบปะ กลับมาลุยงานดำเนิน

ชีวิตกันตอนะ.. 

ˇ กลบัมาแวดวงชาวสหกรณ ทมีงานเตรยีมงานสรปุผลงานในรอบป 

และคงตองวางแผน ประชุมใหญสามัญประจำป กันยกใหญ ไงๆก็แบงเวลา

ใหถูกกันนะ ครอบครัวตัวเองก็สำคัญ ทุกวันนี้ กลับมาเปนเจอลูกแปะโนตสั้นๆ 

ติดตู เย็น เปนกันทั้ งสังคมละมั้ ง ชักไมดีนา ดูแลๆกันหนอยนะจะ . . . 

ปญหาทุกวันนี้เริ่มตนจากจุดเล็กๆแลวก็ลามเปนเรื่องใหญแบบไมรูตัว สุดทาย

หาสาเหตุไมพบ เพราะสาวไปไกลเกินจะเจอ...ที่แทใกลตัวนิดเดียว 

ˇ สงทายปพี่นองมาเยือนบาน 26 พฤศจิกายน 2550 สหกรณ 

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ทัศนศึกษา 

ดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ การใหบริการสมาชิก สหกรณ ATM 

การจัดสวัสดิการ และการดำเนินงานดานอื่นๆ ของสหกรณ โดยมีนางสาว

อารยา บุญยะศิรินันท ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและ 

เจาหนาที่ใหการตอนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหนาที่ผูจัดการ 

บรรยายสรุป 

ˇ 1 ธันวาคม 2550 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด  

รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกลาวปฏิญาณเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ สันนิบาต

สหกรณ โดยภายในงานจัดใหมีการลงนามถวายพระพร นิทรรศการ  

“พระบารมีปกเกลาฯ ชาวสหกรณ” และรวมบริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทย 

งานนี้สาวๆเจาหนาที่สหกรณหลายคนอิ่มบุญ ผลบุญคงชวยทำใหหุนดีขึ้น

หลายคนเดอ.....ฮิ  ฮิ     

ˇ งานบุญสวนรวมที่ทุกคนชาวสหกรณทั้งประเทศไดอานิสงสรวม   

คืองาน สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนปาไมอุทิศ 9 โดยมีนางสาวอารยา 

บุญยะศิรินันท ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ไดรวม 

มอบทุน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 

ˇ ขอตอนรับกลับจากการเดินทาง ชีวิตกับปที่ผาน มีทั้งรอคอย 

และสบัสนในวถิทีางของสงัคม ประเทศชาต ิกระทัง่ตวัเราเอง แลวการเดนิทาง 

ของประเทศก็เริ่มขึ้นใหมอีกครา  ทามกลางความหวัง(อีกแลว)   

“สิ่งเดียวที่ดึงดูดใจใหทุกคนเดินทาง คือสายสัมพันธ” 
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สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนปาไมอุทิศ 9  

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียน
ปาไมอุทิศ 9 จ.นนทบุรี โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท ประธาน
กรรมการ นายพิณ เกื้อกูล รองประธานและคณะกรรมการดำเนินการ รวม
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณการกีฬาใหแกนักเรียนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2550 

สอ.ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเยี่ยมชมดูงาน 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด 
เยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การใหบริการสมาชิก สหกรณ ATM การจัด
สวัสดิการ และการดำเนินงานดานอื่นๆ ของสหกรณ เมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2550 โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท ประธาน
กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาที่ใหการตอนรับ และ 
นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหนาที่ผูจัดการ บรรยายสรุป 
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ทุนการศึกษา 2550 เรียงความเรื่อง  

“ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” 

เรื่องราวดีๆจากเยาวชนลูกหลานคนปา ผานไปแลวถึง 
ม.6 ตอไปก็ไดเวลาของรุนพี่ใหญ ระดับอุดมศึกษา เชื่อใจไดเลยวา

ฝมือจากใจลวนๆ แมเปนแคเพียงสนามเล็กๆ แตก็จงภูมิใจเถอะ

เพราะมืออาชีพทุกคนลวนผานเวทีเล็กๆกอนทั้งนั้น อนาคตถายัง

กาวตอไปในโลกน้ำหมึก ดังครับดังแนแตไมใชดัง พันกร เปนกำลัง

ใจใหนะ........ลองอานเรียงความดีๆ มีคุณคาและเปนจริงไดถา

ปฏิบัติ จากลูกหลานเราเอง 

 

 

ระดับอาชีวะศึกษาช้ันตน (ปวช.)  

นายณัฐพงษ ขำสระนอย 
วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

บุตรนายวิเชียร ขำสระนอย 

 

การพูดถึงเรื่องประหยัดนั้นเปนสิ่งที่ด ี แตถารวมมือรวมใจ 

ประหยัดก็จะเกิดผลดีกับตัวเราอยางชัดเจน เชน เราไดคาขนม 

ไปโรงเรยีน เรากเ็กบ็อกีสวนหนึง่เอาไวใสกระปกุออมสนิ และอกีสวนหนึง่

ก็ซื้อขนม ที่มีคุณคาทางอาหารที่อิ่มทอง ราคาไมสูงที่มีคุณคาสำหรับเรา 

และแบงปนเพื่อนกินได หรือซื้อคนละอยางคนละชิ้นกับเพื่อนแบงกันกิน  

นี่ก็เปนการเอื้ออาทรอยางมองเห็นไดชัดเจนทุกคนรูจักประหยัดและ 

เอื้ออาทรอยางมองเห็นไดชัดเจนทุกคนรูจักประหยัดและเอื้ออาทรกัน

อยางนี้แลว ตอไปในอนาคตก็จะไมมีคำวาจน และประเทศชาติคน 

ในสังคม ก็เขาใจกันไมตองมาตอสูยิงกันอยางทุกวันนี ้ ไมวาจะอยูสังคม

ไหนๆ ก็ประหยัดอดออมไดทั้งนั้นมีนอยออมนอยมีมากออมมากทุกคน 

ไมเหน็แกตวัอยูในสงัคมเดยีวกนัใหอภยัซึง่กนัและกนัรูจกัสามคัคกีนั กจ็ะ

นำจากสังคมเล็กๆ ไปสูสังคมใหญและมีคุณภาพ ประเทศชาติก็จะไมจน 

และมั่นคงอยางที่เรามีความรักใหในหลวงของเรา ทำความดีและนำ

ทฤษฎีมาใชในชีวิตประจำวันก็อยูแบบพอกินพอใช มีอะไรออกดอก 

ออกผล แลวกม็าแลกเปลีย่นกนัขายกนิ 

 

ระดับอาชีวะศึกษาชั้นสูง (ปวส.) 

น.ส. ปรารถนา จุลลนันท 
เทคโนโลยีภูเขียวบริหารธุรกิจ  จังหวัดชัยภูมิ 

บุตรนายสัญญา จุลลนันท 

 

การที่เรารูจักคำวาประหยัดอดออมนั้นเปนสิ่งที่ดีเพราะการ

ประหยัดอดออมนำเอาไปใชในชีวิตประจำวันได เราเปนนักศึกษาควรใช

คำวาประหยัดอดออมเพราะการประหยัดอดออมจะทำใหเรารูจักการใช

เงินอยางถูกวิธีและการใชของอยางประหยัดและคุมคาที่สุด การที่เรา

รูจักอดออมแลวก็ตองมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยดวยกันดวย 

ตั้งแตดิฉันโตมาจนถึงอายุ 19 ป ดิฉันไดรูจักคำวาประหยัดมาตั้ง

แตดิฉันยังเปนเด็ก เพราะแมดิฉันเปนคนสอนใหดิฉันรูจักคำวาประหยัด 

การที่เราจะประหยัดของใชหรือวาทรัพยสินที่มีคาเราตองรูจักอดออม

กอนเพราะการประหยัดและอดออมจะนำไปใชคูกันเสมอ ตอนดิฉันเรียน

อยูมัธยมดิฉันไปโรงเรียนไดเงินวันละ 20 บาท กลับจากโรงเรียนเหลือ

เงิน 5 บาท ดิฉันเอาไปหยอดใสกระปุกออมสินไว เพราะแมสอนไววาถา

เราไมรูจักประหยัดอดออม ตั้งแตวันนี้ วันขางหนาเราจะไปกินอะไร  

จะทำอะไรไดถาไมรูจักอดออม ถาไมประหยัดก็จะใชเงินอยางสิ้นเปลือง

จะไมรูจักคุณคาของเงิน กวาพอแมจะหาไดยากลำบากมาก บางคน 

พอแมไปทำงานกรุงเทพฯ ก็ไม ใชวาจะสบายเปนแคกรรมกร 

หาเชากินค่ำ ถาเราอยากสบายตั้งแตวันนี้และวันขางหนาเราตองรูจักใช
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ระดับปริญญาตรี 

น.ส. ณัชณัฎฐ แสงศรี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บุตร นายจีรศักดิ์ แสงศรี 

 

“ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” คำเหลานี้นับวันยิ่งจะ

ลดหายไป เพราะปจจุบันคนในสังคมเต็มไปดวย คำวา “วัตถุนิยม 

ทุนนิยม ความเห็นแกตัว” แทน ผูคนสวนใหญใหความสำคัญกับวัตถุ 

เงินตรา มากกวาจิตใจ ตางคนเอาแตตัวรอด โดยไมสนใจวา สิ่งที่กระทำ

นั้นจะเกิดผลกระทบตอใครบาง ถึงเวลาแลวรึยังที่คนในสังคม “ประหยัด

อดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” 

ประหยัด หมายถึง การรูจักใช ซึ่งสิ่งของเฉพาะสิ่งจำเปน 

อดออม หมายถึง การเก็บหอมรอบริบ รูจักเหลือเงินไวใช 

  ยามจำเปน 

เอื้ออาทร หมายถึง การรูจักแบงปน มีน้ำใจ ชวยเหลือผูอื่น 

ดงันัน้ “การประหยดัอดออม เอือ้อาทรซึง่กนัและกนั” เมือ่เรารวม

กันแลวจึงหมายถึง การรูจักใชเงิน โดยแบงเงินออมเอาไวใชเมื่อยาม

จำเปน และรูจักแบงปน สิง่ทีเ่กนิความจำเปน และรูจกัแบงปน สิง่ทีเ่กนิ

ความจำเปนใหผูอืน่บาง  

หากคนในสังคมปฏิบัติตามสิ่งที่ไดกลาวมาขางตน สังคมเราคงจะ

สงบสุข ผูคนคงไมตองชิงดี ชิงเดน เพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตองการ สังคม

มากไปดวยน้ำใจที่ไมสามารถซื้อหาไดจากที่ไหน กอนที่สังคมเราจะถอย

หลังไปมากวานี้ คงไมยากนักหากคนในสังคม รูจัก “ประหยัดอดออม 

เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” 

เงินอยางประหยัดอดออม ถาเรารูจักการประหยัดและอดออมแลวเรา 

ก็จะไดรูจักใชเงินอยางประหยัดและอดออม ถาเรารูจักการประหยัดและ

อดออมแลวก็จะไดรูจักคำวาเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เพื่อนมนุษยที่ 

เกิดมารวมกันนี้ลวนมีความคิดสติปญญาที่แตกตางกันไป เราไมควรจะ

ไปตำหนิวาคนนี้ดอยกวาตนเอง เสื้อผาที่ใสก็ไมสวยแถมยังสกปรกอีก

เราควรหันไปมองเขาในดานที่ดีๆ กวา เพราะใครเขาไมอยากเปนอยู 

ในสภาพที่ไมดี ความดีติดไวในตัวและทำบุญดวยจิตใจเราจะไดราเริง

แจมใสและทำจติใจเรามแีตความด ีมคีวามเอือ้อาทรตอผูอืน่และตวัเราเอง 

ไดจะไดไมหันไปหาทางที่ไมดี หลงผิด หลงตัวเองวาดีกวาคนอื่น หยิ่ง 

ไม เชื่อฟงใครมีแต เขาจะรังเกียจเรา มองเราในทางที่ ไมดี เสมอ  

เราควรหมั่นทำความดีไว รูจักประหยัดอดออมและเอื้ออาทรซึ่งกัน 

และกัน จะทำใหอนาคตดี มีความสุข เหมือนที่เรามุงหวัง 

เพราะฉะนั้นเราควรรูจักการประหยัดและอดออมใชจายอยางพอ

เพียงใหสมกับที่เราอยู ไมใชจายฟุยเฟอย สุรุยสราย ไมรูจักคุณคาของ

เงนิใชจายแตของทีจ่ำเปนและมปีระโยชน และเราควรรูจกัความเอือ้อาทร 

ซึ่งกันและกันมีความรักใครปองดองกันในหมูเพื่อนฝูง ทำอะไรมีความ

สามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรัก ความอบอุนใหกับครอบครัว

มากๆ ครอบครัวจะไดอบอุนและจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณียจตุจักร

กรุณาสง

มุมนี้มีรางวัล 

เสื้อคายจากตนกลา สูปาใหญจำนวน 5 ตัว 

โดย ปาอวน 

 

วันเวลาดีๆมักผานไปเร็ว  ผานวาบดุจดั่งเดินทางดวย

ความเร็วแสง แมบอกไมถูกวา 1ป ที่ผานเปนหวงแหงความสุขหรือ

ทุกข  เปนสุขหรือทุกขดวยเหตุผลกลใด ขึ้นกับอะไร ตัวตนหรือ

ปจจัยภายนอก 

แตสำหรับบางคน  ไมวากงลอเวลาจะหมุนไปกี่รอบ โมงยาม

แหงความสุข ขึ้นอยูกับใจตนลวนๆ พอใจกับเงินที่หามาดวยแรงกาย

แรงใจ พอเพียงกับสิ่งที่ตองจายโดยไมรบกวนผูใดเพิ่ม พอเพียงการ

ดูแลครอบครัว  สุขภาพกายและใจ  พอใจกับการไดมีสวนพิทักษโลก

บางเล็กๆนอยๆในชีวิตประจำวันดีกวาไมทำอะไรเลย ใชทิชชูนอยลง  

รีไซเคิลกระดาษใชอยางคุมคา พยายามลดการใชถุงพลาสติก  

ปดไฟทุกครั้ งที่ ไม ใชงาน ลดการใชแอรหนาหนาวพอดีแฮะ  

ปลูกตนไมเพิ่มแมวาเปนแคเพียงไมประดับ  และพยายามรณรงค

ดวยปากถามีโอกาส   

แมโลกจะยังไมเปลี่ยน  ก็ไมเสียใจ  มีความหวังดีกวายอมแพ  

แมตายไปก็ตายตาหลับ ก็เพราะพยายามแลวดวยแรงเพียงนอยนิดที่

มีอยู .......อาวสูกันไป อยายอมแพนะ  ลาจากวันเวลาสุดทายแหงป

ดวยรอยยิ้มและความหวัง  วันหนาตองดีกวา....ไมตองรอคอย

นักการเมืองไหนๆมาโปรยความหวังใหเลย............(ขออภัยที่วกกลับ

มา เพราะดูนโยบายแตละพรรค ไมมีเรื่องการแกปญหาระดับโลกนี้

เลย เรื่องใกลตัวแทๆ  กะวาจะเลือกพรรคไหนก็ไดตอใหโนเนมหากมี

นโยบายสิ่งแวดลอมบาง  แตอกหักหวะ...) 

ผูโชคดีควาเสื้อคายรุนใหม  5  ตัว 
ฉบับเดือนพฤศจิกายน  2550 

    สหกรณจายเงินกูทุกประเภทโดยโอนเขาบัญชีเงินฝาก

ประเภท “ออมทรัพยสินมัธยัสถ” 
     1. วันชัย   ทองโชค    จ.ปตตานี  
     2. พงษเทพ  สุทธิอนันต    จ.กรุงเทพ ฯ  
     3. ประสาร   เจนสวัสดิ์พงศ   จ.ราชบุรี 
     4. บรพัฒน   โชติศรีพันธุพร    จ.พิษณุโลก 
     5. แสงอรุณ ปานนอย       จ.ลำปาง 

คำถาม  สหกรณจะปดระบบ ATM ชั่วคราวเพื่อปดบัญชี 

ทุกวันสิ้นเดือนในชวงเวลาใด 

คำตอบ............................ 

1. สงคำตอบได    

2. รางวัลดีๆ  รออยู  .... ขอเพียงแตเขียนมาจะ 

3. สงตรงมายังสหกรณหรือสงอีเมลผานเว็บไซดของสหกรณ 


