
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 104 เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 

www.025798899.com
www.forestcoop.org

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมลงนาม
เซ็นสัญญาการประกันชีวิตกลุ่ม 

กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

คว้ารางวัล5หมื่นบาท
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงใน
วันประชุมใหญ่
7-8กุมภาพันธ์2552

 

ผลดำเนินงาน 2551 กำไร 188 ล้านบาท 
เสนอที่ประชุมใหญ่ปันผล 5.75 % เฉลี่ยคืน 10 % 
สมาชกิเบกิเงนิไดต้ัง้แต ่8 ก.พ. 52 เวลา 16.00 น. 
เป็นต้นไป 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้มีการสัมมนาและ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7-8 ก.พ.52 ผลการ

ดำเนินงานในรอบปี 2551 สหกรณ์มีผลกำไรทั้งสิ้น 188,162,850.67 บาท 

คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเสนอ  

ต่อที่ประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 5.75% 

สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ของท่านได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ผ่านระบบโทรศัพท์

อัตโนมัติ CO-OP PHONE : 0-2579-8899 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ไม่มีวันหยุด  

(อ่านต่อหน้า 6) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธาน
ในงาน

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 
26-29 ธันวาคม 2551

ทางสหกรณ์จะมอบโชคดี ๆ  แบบนี้ ปีละ 2 ครั้ ง  

ให้แก่สมาชิกที่ฝากรายเดือนครบ 6 เดือน ครั้งละ 50,000 บาท 

(รวม 100,000 บาท) และจะจับรางวัลทุกวันที่ 28 กันยายน   

วันก่อตั้งสหกรณ์ของทุกปี และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  

ที่กำลังจะมาถึงนี้ 
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คำคมประจำฉบับ
โลกนั้นแปรผัน      มิมีวันหยุด 
เอาอะไรมาฉุด         ก็หยุดบ่ได้ 
เราทำให้โลกหยุดหมุน  ไม่ได้แน่ไซร้ 
แต่ที่เราทำได้          คือหยุดตัวเอง    

กำหนดการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2552และการสัมมนา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด
ระหว่างวันที่7–8กุมภาพันธ์2552ณห้องประชุม1อาคารเทียมคมกฤสกรมป่าไม้

วันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2552
 

ภาคเชา้ เวลา 08.00 – 12.00 น. 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบยีน  
09.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ   เรือ่ง “วกิฤตเิศรษฐกจิโลก ผลกระทบและมาตรการรองรบัสำหรบัสหกรณอ์อมทรพัย”์ 
  โดย  รศ.ดร.ณรงค ์เพช็รประเสรฐิ ประธานคณะทำงาน การกระจายรายได ้สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
10.30 – 10.45 น. พธิเีปดิการประชมุใหญส่ามญัประจำป ี2552 
11.00 – 12.00 น. การประชมุใหญ่สามญัประจำปี2552
 ระเบยีบวาระที่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 ระเบยีบวาระที่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุใหญส่ามญัประจำปี2551
 ระเบยีบวาระที่3 เรือ่งการเลอืกตัง้ประธานคณะกรรมการเลอืกตัง้
  เรือ่งที ่3.1 จำนวนกรรมการทีว่า่งลงและการดำรงตำแหนง่ 
  เรือ่งที ่3.2 การเลอืกประธานกรรมการเลอืกตัง้  

ภาคบา่ย  เวลา 13.00 – 16.30 น. 

13.00 – 16.30 น. ระเบยีบวาระที่4   เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุทราบ 
  เรือ่งที ่4.1 รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำป ี2551 
  เรือ่งที ่4.2 รายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณฯ์ประจำป ี2551  
 ระเบยีบวาระที่5 เรือ่งเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
  เรือ่งที ่5.1 การอนมุตังิบดลุ ประจำป ี2551 
  เรือ่งที ่5.2 การจดัสรรกำไรสทุธ ิประจำป ี2551 
  เรือ่งที ่5.3 การแสดงวสิยัทศันข์องผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เปน็กรรมการดำเนนิการ 
  เรือ่งที ่5.4 การเลอืกตัง้คณะกรรมการดำเนนิการ 
16.30 น. การทดสอบและการประเมนิผลความรูผู้แ้ทนสมาชกิเกีย่วกบัสหกรณ์ 
  (พกัการประชมุ) 
 

วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2552


ภาคเชา้ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

09.00 – 12.00 น. ระเบยีบวาระที่5 (ตอ่)
  เรือ่งที ่5.5 การอนมุตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย ประจำป ี2552 
  เรือ่งที ่5.6   การกำหนดวงเงนิกูย้มืซึง่สหกรณอ์าจกูย้มืหรอืคำ้ประกนั ประจำป ี2552 
  เรือ่งที ่5.7   การนำเงนิไปฝากหรอืลงทนุอยา่งอืน่ของสหกรณฯ์ 
  เรือ่งที ่5.8   การเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณฯ์ ประจำป ี2552 และกำหนดคา่ตอบแทน 
  เรือ่งที ่5.9   การคดัเลอืกผูส้อบบญัชสีหกรณฯ์ ประจำป ี2552 และกำหนดคา่ธรรมเนยีม 
  เรือ่งที ่5.10 การเลอืกตัง้ประธานกรรมการดำเนนิการ 
  เรือ่งที ่5.11 ประกาศเรือ่งเงนิรอจา่ยคนื และเงนิรบัโอน 
 ระเบยีบวาระที่6 เรือ่งอืน่ๆ(ถา้ม)ี 
    
ภาคบา่ย   เวลา 13.00 – 15.00 น. 

13.00 – 15.00 น. จบัรางวลั“ออมทรพัยช์วีติพอเพยีง”
15.00  น. ปดิการประชมุและสมัมนา 
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พิธีลงนามเซ็นสัญญา
โครงการประกันชีวิตกลุ่มระหว่าง

เมืองไทยประกันชีวิตกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ลงนามเซ็นสัญญาการ

ทำประกันชีวิตกลุ่มกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โดยมีระยะ

เวลารับประกัน 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ซึ่งการประกัน

ชีวิตกลุ่ม เป็นการให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ตลอด  24 ชั่วโมง  

เปลี่ยนทัศนคติตัวเองได้เมื่อไหร่  
ก็จะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้เมื่อนั้น 

   

❤ สวัสดีปีใหม่ไทยคะ เพิ่งผ่านวันหยุดยาวไป หลายท่านคงชื่นบาน

หัวใจเพราะได้กลับไปพบครอบครัวที่คิดถึง เมื่อบรรยากาศอบอวลด้วย  

ความสุข ความสวยงาม และการเริ่มต้นปีใหม่ก็คือวัน ๆ หนึ่ง ในจุดเล็ก ๆของ

ช่วงชีวิตหนึ่ง คุณค่าของวันปีใหม่คงมิใช่เพียงแค่เป็นเหตุผลที่ได้เมาหัวราน้ำ   

ปีใหม่นี้หากเราจะให้ของขวัญกับตัวเอง ก็ไม่ยากนักเพียงแค่สำรวจตัวตน

ที่แท้จริงของตัวเอง หยุดซื้อของแพง หยุดตามคนอื่น ดำเนินชีวิตแบบพออยู่

พอกิน มีความสุขได้โดยไม่เป็นหนี้สิน ไม่เดือดร้อนใคร วิธีนี้จะทำให้ชีวิต  

เบาขึ้นเยอะ สุขภาพจิตเข้มแข็ง ไม่เชื่อลองดู!! 

❤ หากเราคิดจะตรึงพระอาทิตย์ ให้หยุดอยู่ตรงเที่ยงวัน พอตะวัน

ถึงกึ่งฟ้าก็ให้มันหยุดอยู่ตรงนั้น ไม่ให้เคลื่อนต่อ ไม่อยากให้เย็น ไม่อยากให้

มืดค่ำ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอน... พระอาทิตย์ขึ้นทาง  

ทิศตะวันออก ตกทางทิศตะวันตก เป็นอย่างนี้มานานแสนนาน และมันก็จะ  

ยังคงเป็นไปอยู่อย่างนี้ต่อไป จนถึงสักวันหนึ่งมันก็จะดับลง แล้วก็เมื่อถึง

สภาวะทีเ่หมาะสมมนักจ็ะเกดิขึน้มาใหมอ่กีเรือ่ยไป.....ไมใ่ชเ่รือ่งแปลกอะไรเลย 

สำหรับการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติ   

เราจะเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัส หากเราพยายามที่จะฝืน พยายามที่จะเอาชนะ

พลังของธรรมชาติ และไม่ยอมรับมัน แต่ในทางกลับกันเราจะมีความสุข

และไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยถ้าเราเข้าใจและยอมรับมัน

❤ สำหรับนัดสำคัญของเราชาวป่าไม้ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2552 

วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้แทนสมาชิกทุกท่าน อย่าลืมมาร่วมประชุม

เพื่อใช้สิทธิ์และเสียงของท่านให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกมากที่สุด แล้วคุณจะรู้

ว่าการทำอะไรดีๆ เพื่อส่วนรวมนั้นมีความสุขมากแค่ไหน 

 

ใกล้ถึงวันประชุมใหญ่  เราก็มีคำถามสนุกๆ มา

ให้เพื่อนสมาชิกสอ.ปม.มาร่วมสนุกกัน คำถามมีอยู่ว่า  

ผู้แทนสมาชิกมีหน้าที่อะไรบ้าง  และวันประชุมใหญ่

สามัญประจำปีตรงกับวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร โดยท่าน

สามารถส่งคำตอบมาได้ที่ forestcoop@gmail.com  

รางวัลกระเป๋าลดโลกร้อนสารพัดประโยชน์ 

 

จำนวน 10 ใบ  

รอท่านอยู่ค๋า..  

มุมนี้มีรางวัล
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เหล่าเยาวชนร่วมสนุกเล่มเกมส์และชมนิทรรศการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
         

นิทรรศการ
วันคุ้มครองสัตว์ป่า
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2551

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน
เปิดงานในพิธี พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมป่าไม้ และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่มาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี ้ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ ้นระหว่างวันที ่ 
26-29 ธันวาคม 2551 
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เหล่าเยาวชนร่วมสนุกเล่มเกมส์และชมนิทรรศการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
         

นิทรรศการ
วันคุ้มครองสัตว์ป่า
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2551

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
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(ต่อจากปก ตรวจเงินปันผล)

วิธีง่ายๆเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่
สหกรณ์ออนไลน์
ดูยอดเงินปันผล–เฉลี่ยคืน
พิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเอง

www.025798899.com
1.ลงทะเบียน โดยป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนี้

- เลขที่สมาชิก

- เลขบัตรประชาชน

- วันเดือนปีเกิด

2.กำหนดชื่อและรหัสผ่าน ที่จำง่าย

- ชื่อผู้ใช้ (User Name)

- รหัสผ่าน (Password)

3.เข้าสู่ระบบ โดยป้อนข้อมูลตามข้อ 2.  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.025798899.com 

ดิฉันได้รับคำถามจากสมาชิกหลายท่านว่า เงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืนนั้น มีวิธีคิดคำนวณอย่างไร และเนื่องในวันประชุม

ใหญ่สามัญประจำปี ก็เป็นเวลาดีๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลและเงิน

เฉลี่ยคืนให้กับท่านสมาชิก วันนี้เรามีคำตอบมาฝากท่านสมาชิกกันค่ะ 

● ตอบ 1. เงินปันผลคือ ผลตอบแทนที่คิดจาก

จำนวนเงินค่าหุ้นจากสมาชิกซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลา

ของการส่งคูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้นๆ

ตัวอย่างนายเอ มีทุนเรือนหุ้นถึง 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา 

(ปี2550) เป็นเงิน 70,000 บาท และนาย เอ ถือหุ้นเดือนละ 1,000   

ทกุเดอืนของป ี2551 ในสิน้ป ีนาย เอ จะไดเ้งนิปนัผล ดงันี ้(สหกรณจ์า่ย

เงินปันผล 5.75%)                             

หน่วย: บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบ2. เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่าย

ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 

ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ กำหนดไว้ใน

แต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วน

ของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

ตัวอย่างนายเอกู้เงินสหกรณ์ประเภทต่างๆ นาย เอ. ชำระ

ดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี โดยสหกรณ์จะต้องคำนวณจาก  

ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่ (ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน) 

ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วนำมารวมกัน และหากที่ประชุมใหญ่มีมติ  

ให้จ่ายเฉลี่ยคืนร้อยละ 6.5 ดังนั้น จำนวนเงินเฉลี่ยคืนของนาย เอ. 

คำนวณได้ดังนี้ 

                 

หน่วย : บาท 















ตอบ3.เงินปันผล+เงินเฉลี่ยคืน

กรณนีายเอ. เมือ่รวมเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืแลว้จะเหน็วา่ 

นายเอ. ได้รับเงินจำนวนเงิน 

=  เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน 

=  4,341.26 + 3,017.04 

=  7,358.30บาท

หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำปีแล้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผลและเงิน  

เฉลีย่คนืในวนัอาทติยท์ี ่8 ก.พ. 2552 ตัง้แตเ่วลา 16.00 น. เปน็ตน้ไป 

โดยสหกรณ์จะ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

(สินมัธยัสถ์) ซึ่งสมาชิกทุกท่านมีกับสหกรณ์และสามารถเบิกถอน  

ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

ต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด และไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ  

สำหรับสมาชิกที่แจ้งโอนเงินปันผลเป็นทุนเรือนหุ้น สหกรณ์

จะโอนให้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 เช่นเดียวกัน 

ว่าเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน 
คืออะไร คำนวณอย่างไร 

ท่านทราบหรือไม่ 

ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ย

ทั้งปี

วิธีคำนวณ

เฉลี่ยคืน10%

เงิน

เฉลี่ยคืน

1. เงินกู้ฉุกเฉิน   5,512.60  5,512.60 X 10 /100  551.26 

2. เงินกู้สามัญทั่วไป 18,521.10 18,521.10 X 10 /100 1,852.11 

3. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา  2,463.25   2,463.25 X 10 /100 246.32 

4. เงินกู้สามัญอาชีพเสริม  3,673.45   3,673.45 X 10 /100   367.35 

รวม 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 นาย เอ. ได้เงินเฉลี่ยคืน      3,017.04 

วันที่ หุ้น วิธีคำนวณปันผล5.75% เงินปันผล

31 ธ.ค. 2550   70,000 70,000 X 5.75/100 X 12/12  4,025.00 
31 ม.ค. 2551     1,000 1,000 X 5.75/100 X 11/12       52.71 
28 ก.พ. 2551     1,000 1,000 X 5.75/100 X 10/12       47.92 
31 มี.ค. 2551     1,000 1,000 X 5.75 /100 X 9/12       43.13 
30 เม.ย. 2551     1,000 1,000 X 5.75/100 X 8/12        38.33 
31 พ.ค. 2551     1,000 1,000 X 5.75 /100 X 7/12        33.54 
30 มิ.ย. 2551     1,000  1,000 X 5.75/100 X 6/12        28.75 
31 ก.ค. 2551     1,000 1,000 X 5.75 /100 X 5/12        23.96 
31 ส.ค. 2551     1,000 1,000 X 5.75/100 X 4/12        19.17 
30 ก.ย. 2551     1,000 1,000 X 5.75 /100 X 3/12        14.38 
31 ต.ค. 2551     1,000  1,000 X 5.75/100 X 2/12          9.58 
30 พ.ย. 2551     1,000 1,000 X 5.75/100 X 1/12          4.79 
31 ธ.ค. 2551     1,000 1,000 X 5.75 /100 X 0/12          0.00 

รวม   82,000 หุ้นรายเดือน X 5.75% X เวลา    4,341.26 

รวม 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2551 นายเอ. ได้เงินปันผล        4,341.26 
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เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ว่าที่ร้อยตรีชาย ชินะไพโรจน์  กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุ  

การบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ  

ให้แก่สมาชิก และกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ รวมไปถึงบริการด้าน ATM และระบบสารสนเทศ โดยมีนายพิณ เกื้อกูล   

ประธานกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับ และคุณประสิทธ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด
เยี่ยมชมงาน 
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ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด  โทร. 0-2903-8257-9

เมื่อความไม่แน่นอนในชีวิตพลัดพรากให้นายสมศักดิ์ วงศร ต้องสูญเสียลูกชายสุดที่รักไป ไม่มีใครหยุดยั้งความตายได้   

นายชานนท์ วงศร ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกับจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2551 เมื่อตอนที่  

ชานนท์ยังอยู่เขาช่วยเหลืองานมูลนิธิอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วความตายก็ได้พรากเขาไปจากครอบครัว  

อันเป็นที่รักอย่างไม่ทันให้ครอบครัวได้มีเวลาตั้งตัวเลย  

นายสมศักดิ์เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และได้ทำประกันชีวิตให้กับลูกชายโดยส่งเบี้ยประกันเดือนละ 270 

บาท เพื่อประกันความเสี่ยงให้กับตัวเองและคนที่เขารัก หากวันนั้นเขาไม่ทำประกันชีวิต คงจะไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันให้กับชีวิต ในวันที่

ชานนท์จากไป พ่อและแม่ของเขาได้รับเงินสินไหมจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท  พวกเขาตั้งใจ

ว่าจะนำเงินที่ได้ไปสร้างศาลาวัดให้กับชานนท์ 

 หลับให้สบายเถิด มิต้องห่วงอะไร   

ขอเปน็กำลงัใจใหก้บัครอบครวัวงศร ใหม้แีรงใจพรอ้ม  

ที่จะสู ้ชีวิตคนไม่มีอะไรแน่นอน แต่ที่แน่นอน

คือความดีที่จะติดตัวไปตลอดกาล 

 

ไม่มีอะไรแน่นอน เมื่อเทียบกับความจีรังของชีวิต 


