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สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         ฉบับที่ 96 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551

โอกาสทอง !! สมัครทุนการศึกษาบุตร สมาชิก 
ยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 

โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก
ขอรับใบสมัครได้ที่ผู้แทนสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

หรือดาวน์โหลดจากเวบไซต์ของสหกรณ์ที่
www.025798899.com 

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าช่วยช้างไทย  

ต.เวียงตาล จ.ลำปาง 

เสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2551 
                                     ( อ่านต่อหน้า 7 ) 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณสมชัยเพียรสถาพร

ที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ 

ประกาศแล้ว30รายชื่อ
ผู้โชคดีส่งบันทึกข้อตกลงฯ
ประจำเดือนพฤษภาคม 

ตามที่สหกรณ์ได้กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2551  ขึ้น
ในวันที่ 4 กันยายน 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ได้ประกาศรายชื่อ
กลุ่มครั้งแรก โดยรายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มตามประกาศครั้งแรกนี้ ทาง
สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านมีสิทธิแจ้งขอย้ายกลุ่มได้ตามความ
ประสงค์ หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คนเพื่อขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ ทั้งนี้ 
สามารถแจ้งความประสงค์ขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิกหรือขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ 
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551  

เมือ่พน้กำหนดวนัดงักลา่วแลว้ สหกรณจ์ะประกาศชือ่กลุม่ครัง้ที ่2 และ  
รายชื่อสมาชิกที่สังกัดกลุ่มใหม่ตามความประสงค์ของสมาชิกที่แจ้งย้ายสังกัด
และขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ รวมทั้งจำนวนผู้แทนสมาชิกของแต่ละกลุ่มในวันที่   
1 สิงหาคม 2551 กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก วันที่ 13 - 29 
สิงหาคม 2551 และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกวันที่ 4 กันยายน 2551 

สมาชิกทุกท่านโปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่หัวหน้าหน่วยงานกลุ่มที่
สังกัดของท่าน นอกจากนี้ทางสหกรณ์ยังได้จัดส่งหนังสือเพื่อแจ้งกลุ่มสังกัดให้
แก่สมาชิกทุกท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ 

4 กันยายน 2551 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
ประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชิกที่ยื่น

ความประสงค์จะย้ายกลุ่มหรือตั้งกลุ่มใหม่
ภายใน15กรกฎาคม

ท่านใดยังไม่ส่งรีบส่งด่วน!!
(อ่านต่อหน้า 5) 



อออ
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ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

เขา..ประวัติ  เหมืองจา เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 6 
โดดเด่นมีสง่า.. .ท่ามกลางความเศร้าหมองที่ครอบคลุมอยู่
 

รอบตัว
 
แววตาอ้างว้างสุดพรรณนา
แม้ในมือจะมีเครื่องหมาย

ประกันความมั่นคงที่มาทดแทนถึง
 3
ล้านบาท
แต่นัยน์ตาคู่นั้น

สุดแสนเศร้าและเดียวดายยิ่งนัก........


ขา้งหนา้นัน้
รา่งของผูเ้ปน็ทีร่กัยิง่วางเรยีงรายขนานกนัไป 

มีความโศกศัลย์จากกัลยาณมิตรรายรอบ
 สะท้อนถึงครั้งหนึ่ง

ยามที่ยังมีชีวิต
 พวกเขาต่างเป็นที่รัก
 เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม..ที่
 

ทิง้ความทรงจำไวม้ากมายใหเ้พือ่นพอ้งนอ้งพี
่ญาตมิติรไดค้ะนงึถงึ..


ในวนัอนัแสนเจบ็ชำ้
พวกเขาทัง้สี
่คณุพชัร ีเหมอืงจา
ลกู
ๆ 

และหลานสาว
บนเส้นทางถนนสายงาว
–
แพร่
บ้านปีป
คงกำลัง
 

สุขใจ
 เมื่อนึกถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้า
ที่พ่อและสามีที่รัก

กำลงัคอยอยู.่..รอกลบับา้นไปดว้ยกนั
แตพ่วกเขาไปไมถ่งึจดุหมาย...


และเขา
คุณประวัติ

เหมืองจา

ได้แต่รอ......


พวกเขาไหนเลยจะนึก....
 ข้างหน้ามัจจุราชกำลังคืบคลาน

มา
 ..รถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่.. .เมื่อต้องปะทะกันในนาม

อุบัติเหตุ
 
สี่ชีวิตในรถเล็ก ๆ คันนั้นก็มีอันต้องปลิวคว้าง... 

เหมือนหนึ่งใบไม้ปลิดจากขั้ว..
ลูกชายเด็กหนุ่มอนาคตไกล
กับ

ฝันที่อยู่ปลายฟ้า
 “นักบิน” แม่ คนงาน สำนักงานบริหารงาน

พื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ที่15 เชียงราย
มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม
ผู้แทน

สมาชิก แสนดีของชาวสหกรณ์
 
 ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์คุ้นเคย

เหลือหลาย

 และทุกคนที่รู้ข่าวต้องช็อกไปตามๆกัน
 ลูกสาว

หลานสาวเล่า...ใจเอ๋ยใจใครเล่าจะทานไหว....



 




หลับให้สบายเถอะนะคนดี...ไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง
 ใน

ความเดียวดายนั้น
คุณพ่อของหนูคงไม่โดดเดี่ยว
 เพราะทุกคน

จะอยู่ในหัวใจของพ่อและสามีชั่วนิรันดร...


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
 จำกัด
ขอเป็นตัวแทนเหล่า

เพื่อนพ้องน้องพี่
เป็นกำลังใจให้กับคุณประวัติ
เหมืองจา

ผู้เป็น

สามสีดุทีร่กัและคณุพอ่ทีน่า่รกัของลกูๆหลานๆ
ใหต้อ่สูช้วีติตอ่ไป 

ให้ความทรงจำดีๆหล่อเลี้ยงจิตใจ
 
 ให้ธรรมะหล่อหลอมจิต

วิญญาณให้สงบสุข
เพื่อคนรักที่จากไป..จะได้สุขสงบไปด้วยกัน.


เรื่องราวชีวิตผู้คนนั้น..ย่อมเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน
 
 บาง

เรื่องราวนั้นอาจเป็นทางให้ผู้คนอื่นได้เดินตามในวิถีทางที่ควร

เป็น
คุณพัชรี

เหมืองจา
ยามเมื่อมีชีวิต
เธอเป็นผู้แทนที่ขยันยิ่ง



สมาชิกของเธอหายห่วงในทุกเรื่องที่สหกรณ์มี
 โดยเฉพาะ
 

การประกันความมั่นคงในครอบครัว
 เธอทำประกันชีวิตหมู่
 

ให้ครอบครัวกับโครงการประกันชีวิตของสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้
 เธอตระหนักและเห็นความสำคัญ
ผู้ทำประกันชีวิต

เพื่อผู้อื่น เป็นผู้ให้ที่เสียสละยิ่ง ...                 

เพราะเมื่อมีรักย่อมมีห่วง
รักนั้นยิ่งกว่ารักแท้

รักของพ่อ

ของแม่ของสามี
 ไม่เพียงทิ้งรอยทรงจำแสนดี....ทว่าเธอยังทิ้ง

ความมั่นคงในชีวิตให้ผู้อยู่หลัง
 ...แม้ว่าจะเทียบไม่ได้เลยสักนิด

กบัการจากไปกอ่นเวลาของเธอและลกูหลาน
แตเ่ธอทำไปดว้ยรกั
 

และห่วงใยอย่างแท้จริง...ขอเธอพักให้สบาย
พร้อมลูกหลาน

ตลอดกาลนาน
ลากอ่น 

สวัสดี  

 

                       หิรัญญิการ์

เดียวดาย..กลางสายลมฝน 
อาลัยรักมิ่งมิตร..เหมืองจา 

คณุประวตัิเหมอืงจารบัสนิไหมมรณกรรมจากนางเปรมพมิลพมิพพ์นัธุ์
เลขานกุารกรรมการดำเนนิการและคณุสทิธบิญัญ์บญุสายผูแ้ทนบรษิทั
ประกันชีวิต



คุณพัชรีเหมืองจา
ที่รักของเพื่อนๆ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารเรือ นำคณะ

กรรมการและเจา้หนา้ที ่ เยีย่มชมกจิการศกึษาดงูาน 

“การกู้เงินฉุกเฉินทางโทรศัพท์” เมื่อวันพุธที่ 

21 พฤษภาคม 2551 โดยมีคณะกรรมการให้การ

ตอ้นรบัอยา่งอบอุน่ และนายประสทิธิ ์นิม่นวลฉวี 

กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุปผล  

การดำเนินงานสหกรณ์  

เมื่อวันอังคารที่ 20  พฤษภาคม 2551 สหกรณ์  
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จัดประชุมสัญจรสมาชิกสหกรณ์ 
สังกัดกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี  

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ได้เยี่ยม
เยือนพบปะสมาชิกจังหวัดโคราชและนำอุปกรณ์กีฬา ไป
มอบให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 

สหกรณ์การเยี่ยมชมดูงานจากแวดวง

(อ่านต่อหน้า 4)
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สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2551 สหกรณ์ออมทรัพย์  

นครหาดใหญ ่จำกดั เขา้ศกึษาดงูาน การดำเนนิงานดา้นอืน่ ๆ 

ของสหกรณ์ เช่น การให้บริการสมาชิก สวัสดิการ การบริการ

สหกรณ์ ATM โดยมีคุณพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ  

ดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม

สหกรณ์ออมทร้พย์กรมป่าไม้ จำกัด 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงงานยาสูบ จำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงงานยาสูบ จำกัด ทัศนศึกษา

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์  

กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 โดยมีคุณ   

ประสทิธิ ์นิม่นวลฉว ีกรรมการทำหนา้ทีผู่จ้ดัการ ใหก้ารตอ้นรบั 

พร้อมกล่าวบรรยายสรุป  
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มือดั่งลั่น ราวกับเป็นคู่แข่ง

ตั๊กแตนตัวจริง 

สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลอุดรธานี นาง

เกสร ธีระธนานนท์ คน

สหกรณ์ตัวจริง เน้นในเรื่อง

ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร แ ล ะ

สหกรณ์พร้อมให้ข้อคิดว่ า  

ไมต่อ้งไปกลวัสถาบนัการเงนิอืน่ 

หากคิดว่าสหกรณ์ของตัวเอง

ดีและมีคุณภาพจริงๆ ถ้าเรา

รักสมาชิก สมาชิกก็จะรักองค์กรไปเอง 












 เมือ่วนัเสารท์ี ่1 มยิ. 2551 สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้

ได้จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2552-2555 โดยมี   

“รศ.สชุนิ ปลหีะจนิดา” ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาต ิ

เป็นผู้บรรยายขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์   

พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ต่างช่วยกันผนึก

กำลังระดมสมอง เห็นอย่างนี้แล้วต่างก็ชื่นใจกันถ้วนหน้า ที่เห็น

ความสามัคคีของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการทุกๆท่าน แผน

กลยุทธ์ของสอ.ปม.ในอีก 4 ปีข้างหน้า จะต้องนำพาสมาชิก  

ทุกท่านไปสู่ความสำเร็จแน่นอน 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกๆ องค์กร

ของสหกรณ์ต่าง ๆ ในงานสัมมนาผลกระทบโครงการสินเชื่อจาก

สถาบันการเงินอื่น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคดโป่งก้อนเส้า 

จ.สระบุรี ที่ช่วยกันร่วมบริจาคเงินทำบุญผ้าป่าช่วยช้างไทย งานนี้

อิ่มบุญกันไปตาม ๆ กัน 

 สุดท้าย กับข้อคิดดีๆ จงทำให้เงินเป็นทาสของเรา 

แทนที่เราจะไปเป็นทาสของเงิน 

 

สายสัมพันธ์สหกรณ์

ถึงช่วงที่การเมืองเริ่มกวัดแกว่ง คุกรุ่น พวกเราชาวสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ต่างก็ต้องช่วยกันรัดเข็มขัดในยุคที่ข้าวยาก

หมากแพง สินค้าอุปโภคบริโภคต่างขึ้นราคากันเป็นขบวน ฉะนั้น

จะใชจ้า่ยอยา่งไรใหเ้พยีงพอตอ่การดำรงชวีติ เปน็สิง่ทีเ่ราตอ้งชว่ยกนั  

คนละไม้คนละมือ    

 แก่นแท้ของความสุข ไม่มีขายที่ห้างสรรพสินค้า สั่งซื้อ

ทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีขาย หัวใจที่เหนื่อยล้า เพราะมัวแต่วิ่งตาม  

หาวัตถุ ทำให้บางคนหาความสุขในชีวิตไม่เจอ ลองใช้ชีวิตอย่าง

เรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง แล้วความสุขที่ยั่งยืนก็จะงอกงาม ตาม

วิถีธรรมชาติในหัวใจของคุณเอง เดือนนี้เราจึงมีอะไรดีๆ มาฝาก

สมาชิกมากมาย ทั้งงานที่เป็นสิริมงคลยิ่งอย่างงาน ผ้าป่าช่วยช้าง 

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2551 หากสมาชิกท่านใดอยาก  

จะทำบุญช่วยช้าง สามารถมาร่วมทำบุญผ้าป่าได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้  

 เดอืนนีถ้งึเวลาลกู ๆ เปดิเทอมกนัแลว้ แตน่ำ้มนักลบัแพง 

อย่างไม่เกรงใจใคร ถ้าใช้ระบบขนส่งมวลชนไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า 

หรือรถโดยสารก็น่าจะช่วยแบ่งเบาเงินในกระเป๋าได้สบายบรื๋อ.... 

 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก สิ่งหนึ่ง

ในหลาย ๆ สิ่งที่เราต่างรู้ว่าไม่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง แต่ก็ยัง

ทำคือ การสูบบุหรี่  ด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งกฎหมาย  

ทีอ่อกมา กย็งัไมม่ผีลตอ่การตดัสนิใจของผูส้บู อยา่งนอ้ยอยากใหร้กั  

สุขภาพตัวเองบ้าง สุขภาพไม่มีอะไหล่ให้เปลี่ยน ถ้าแวบหนึ่งของใจ

คุณ อยากปล่อยมือให้โล่ง ปล่อยปากให้ว่าง คุณสามารถทำได้

แนน่อน ขึน้อยูก่บัใจทีอ่อ่นแอเสมอมานะแหละ วา่คราวนีจ้ะหนกัแนน่  

ไดไ้หมและนานเทา่ไหร ่ขอเปน็กำลงัใจใหก้บัผูท้ีต่อ้งการเลกินะเจา้คะ 

เราไม่รู้ค่าของชีวิตหากเราไม่เฉียดตาย 

 คุณบุญราศี บุรพาธานินทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงแรงงาน  ดาวสหกรณ์ดวงใหม ่ 

แจ้งเกิดวันสัมมนา ให้ข้อเสนอแนะ

อย่างดุ เด็ดเผ็ดมันส์จริง ๆ ชนิด  

มันส์หยดติ๋งๆๆ  เพิ่มสีสันบันเทิงและ

สาระกับวงสัมมนา  ชนิดคนที่ใกล้หลับ

ต้องตื่นมาฟังคารมกันให้ชัดๆ.... 

 สาวตั๊กแตน สุจิรักษณ์ ศิริบูรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุข จ.อำนาจเจริญ หญิงมั่นเดินทางมาจากอำนาจเจริญ

คนเดียวเพื่อเข้าร่วมสัมมนาเรื่องผลกระทบโครงการสินเชื่อจาก

สถาบันการเงินอื่น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคดโป่งก้อนเส้า 

จ.สระบุรี แถมยังโชว์เสียงเพลงอันไพเราะ ประทับใจเรียกเสียงปรบ

BY:ไผ่ลู่ลม

สาวตั๊กแตน สุจิรักษณ์  ศิริบูรณ์ 
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Need your Voice !!!! 

 

 

 

 

   
             

รู้จักกันมาตั้งนาน แต่ไม่เคยรู้เลยว่า สมาชิกคิดอย่างไรกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  

เราอยากฟังเสียงติชม และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้ดียิ่งขึ้น   

เรายินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่านทั่วประเทศ และไม่ลืมที่จะมีของขวัญ

เล็ก ๆ น้อย ๆ มามอบให้ ส่งเสียงของคุณมาได้ที่ E-mail : forestcoop@gmail.com  

แฟกซ ์: 0-2579-9774 นาฬกิาเท่ๆ  และเสือ้ยดืเนือ้ด ีจำนวน 5 รางวลั รอทา่นอยู ่รบีๆ สง่  

กันเข้ามา ใครตอบได้โดนใจและรวดเร็วที่สุดรับกันไปเลย !!!! 

1. คุณวินัติ มณีศรี  (สุโขทัย) 2. คุณวิน เตียวพาณิช (สระบุรี)  

3. คุณปรีชา อิทธิกุล (นครราชสีมา) 4. คุณสมพงษ์ คำลือ 

(อุบลราชธานี ) 5. คุณสุกัญญา อิสโร (กรุงเทพมหานคร)    

6. คุณกันทร แสนงาม (ปทุมธานี) 7. คุณยอดชาย ทองดี (ชลบุรี)    

8. คุณประพัฒน์พงษ์ สุขุประการ (นครราชสีมา) 9. คุณนพดล คงดี 

(ปทุมธานี ) 10. คุณนิสิต ตระการภาสกุล (สุราษฎร์ธานี )   

11. คุณบวร  ขุมดำ (เชียงใหม่) 12. คุณสำรวย  สังข์อยุทธิ์ 

(นครศรีธรรมราช) 13. คุณสุรศักดิ์  เส็นฤทธิ์ (กระบี่) 14.คุณยุทธการ  

จิตรโคตร (เลย) 15. คุณนภา  เรืองชัย (ชลบุรี) 16. คุณยนตร์ชัย 

หิมะนันท์ (แม่ฮ่องสอน) 17. คุณสุนันท์  พิพัฒนสมบุญ (นนทบุรี) 18. 

คุณสุวิชาติ  โคกทอง (พิจิตร) 19. คุณประเสริฐ  นกแย้ม (ลำปาง) 

20. คุณชำนาญ  สุรินทร์ (ราชบุรี) 21. คุณบุญมา  อาชาชาญ (แพร่) 

22. คุณสมฤทธิ์  คงเมือง (ตาก) 23. คุณอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์ (ตาก)       

24. คุณทองสุข  บุตรศรี (ขอนแก่น) 25. คุณปิ่นทอง  ใจตา 

(เชียงใหม่)   26. คุณนนทพัทธ์ ละมุลตรี (ตาก) 27. คุณประมวล 

หงษ์ทอง (นครราชสีมา) 28. คุณสมชาย  เหล่าอินทร์ (สระบุรี)   

29. คุณอดิศักดิ์  เจ๊ะมิ (ปัตตานี) 30. คุณสัญญา  จันทร์เดช (สระบุรี)  

  

สำหรับสมาชิกที่ส่งบันทึกข้อตกลง  

และหนังสือยินยอมให้หักเงินได้ ณ ที่จ่าย   

รับเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ รวมมูลค่า 90,000 บาท  

จับรางวัลทุกสิ้นเดือน เป็นเวลา 3 เดือน  

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2551   

เดือนละ 30 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท    

รายนามผู้โชคดีประจำเดือนเมษายน 
ผู้ส่งบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมให้หักเงินได้ ณ ที่จ่าย จับรางวัลเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551   

มุมนี้มีรางวัล ผ้าป่า จากใจสอ.ปม.
สู่ช้าง...ความหวังอันน้อยนิดแห่งเผ่าพันธุ์
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ผ้าป่า จากใจสอ.ปม.
สู่ช้าง...ความหวังอันน้อยนิดแห่งเผ่าพันธุ์

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไป ช้างก็เช่นกัน สัตว์มี

คุณอนันต์ที่เคยเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นอยู่บนธงชาติไทย 

กำลังได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจากน้ำมือของ

มนุษย์ จากอดีตที่เคยมีช้างมากมายนับหลายแสนเชือก เมื่อ

ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เหลือเพียงไม่กี่หมื่นตัวเมื่อ 30 ปี  

ที่แล้ว และมาบัดนี้ทั้งช้างทั้งประเทศมีจำนวนเหลือไม่ถึง 

4000 เชือก 

ช้างป่ากำลังถูกไล่ล่า เพื่อนำมาใช้แรงงานอย่างทารุณ

ในธุรกิจลักลอบผิดกฎหมาย หลายชีวิตต้องทำงานหนักทั้ง

กลางวันและกลางคืน ยามที่เจ็บไข้หรือประสบอุบัติเหตุจาก

การทำงานก็มักถูกทิ้งให้ล้มตายไป หรือไม่ก็นำไปขายเพื่อทำ

เนือ้เคม็ นำหนงัมาทำรองเทา้ หรอืกระดกูเชงิกรานมาทำเกา้อี ้ 

เพียงเพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับความสวยงาม 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพราะขณะนี้ยังขาดทุนทรัพย์  

ในการดำเนนิกจิกรรมของศนูยฯ์ชว่ยชา้งไทยอยูอ่กีจำนวนมาก 

จึงได้จัดโครงการทอดผ้าป่าช่วยช้างไทย และขอเชิญท่าน  

รว่มเปน็เจา้ภาพในวนัเสารท์ี ่19 กรกฎาคม 2551 ณ ต.เวยีงตาล 

อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

หากยังไม่มีใครทำอะไรเพื่อช้าง คำว่า ช้างเชือก

สุดท้าย คงมาถึงเมืองไทยในไม่ช้า  ถ้าไม่รีบช่วยกันหา

หนทางแก้ไขเสียแต่วันนี้ คำถามสำคัญที่ทุกคนต้องตอบก็คือ 

เราต้องการอนุรักษ์ช้างไว้หรือไม่ จริงอยู่หากวันนี้ช้างตาย

หมดทั้งประเทศก็คงไม่มีใครเดือดร้อน เพราะบทบาทของ

ช้างค่อยๆ ถูกกลืนหายไปตามกาลเวลา 

 By : รุ้งตะวัน

คำตอบที่ได้อาจหลากหลายกันไป แต่ความเป็น

จริงทุกวันนี้ ผู้มีคุณซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นยุทธปัจจัยสำคัญ

ของกองทัพไทยออกกอบกู้เอกราชเพื่อบ้านเมืองของ

ไทยเคียงคู่กษัตริย์นักรบหลายยุคหลายสมัย กำลังร่ำไห้

ด้วยความทุกข์ทรมาน 
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ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภาภรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด  โทร. 0-2903-8257-9

ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าจะเหลือ

เวลาของตนอกีนานเทา่ไหร ่1 วนั 1 เดอืน 1 ป ี

หรือ 1 ชม.ฟังดูแล้วน่ากลัวแต่นี่คือเรื่องจริง 

เวลากับชีวิตนั้นสัมพันธ์กันมาก เพราะเวลาที่หมุนไป   

แต่ละคลิกแต่ละวินาทีนั้นย่อมกัดกินเศษเสี้ยวของชีวิตคุณให้

เหลือน้อยลงทุก ๆ ขณะ หากเมื่อมองย้อนกลับไปอดีตแล้ว   

คุณคิดว่าคุณได้ใช้ชีวิตคุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านมาหรือไม่ ? มีอะไร

บ้างที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำ แล้วสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าเพียงพอ  

กับเวลาที่เสียไปหรือเปล่า คุณให้เวลาให้ความสำคัญกับคนที่

คุณรักเพียงพอแล้วหรือไม่ คุณปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า

ประโยชน์และจัดเวลาในการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลหรือไม่..... 

ถ้าคำตอบคือ “ใช่”คุณคิดว่าคุณเหลือเวลาที่จะแก้ตัว  

อกีนานเทา่ไหร ่อยา่ลมืวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งตอ้งใชเ้วลาและเวลานัน้  

ใช้ชีวิตต่ออีกทีหนึ่ง มีคำพูดที่ว่า “จงใช้ชีวิต แต่อย่าให้ชีวิต

ใช้เรา” อย่ามัวแต่หลงคอยโชคชะตา รวมถึงอย่ารอคอยให้ใคร

มารัก ถ้าคุณเองไม่เริ่มต้นรักคนอื่นเสียก่อน 

ถ้าเจออุปสรรคขวากหนามอย่าพึ่งท้อถอย จงเรียนรู้กับ

มัน เรียนรู้ว่าคนเราพลาดกันได้ เรียนรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้

แน่นอน การเรียนรู้นั้นถือเป็นก้าวหนึ่งของความสำเร็จ หน้าที่

ท้ายเล่ม  By:ไผ่ลู่ลม

สำคัญคือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อว่าวันพรุ่งนี้จะได้ไม่เสียใจกับ

อดีตที่ผ่านมา สมกับคำที่มีคนพูดไว้ว่า “อย่าปล่อยให้ชีวิต

ผา่นไปอยา่งไรค้า่” โดยการปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไป จงคดิวา่ทกุ ๆ 

วันที่ผ่านพ้นไป คือส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ขอเวลาให้ใจสักวัน  

ละหนึ่งชม. ดูแล เยียวยา บำบัดให้ใจเรามั่นคง มีคุณภาพ 

ทบทวนการกระทำตัวเองในแต่ละวัน  เมื่อเราฝึกจิตบ่อย ๆ จิต

จะมีพลังรู้สึกผ่อนคลายละจากความทุกข์  สัมผัสกับความสุข  

ในใจ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงรอยยิ้มสดใส จิตใจเบิกบาน  

อบรมจิตตัวเองโดยการ “คิดดี พูดดี ทำดี” ทำให้

เป็นปกติ สม่ำเสมอ หากจะคิดก็คิดแต่สิ่งที่ดีงาม เมื่อเรา

พยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆวัน  ความสุขก็ย่อมอยู่ใกล้ ๆ 

ทุกวันเช่นกัน  บางทีก็ทำให้ความทุกข์บินหนีหายไปเอง  

แล้วความสุขก็จะบินมาหาเราแทน   ความสุขหาซื้อไม่ได้ 

อยากได้ต้องแสวงหาเอาเองนะจ๊ะ ขอบอก...... 

 


