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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

เพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์จึงมอบทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 

ให้กับบุตรสมาชิก จำานวน 3 ประเภททุน ได้แก่ ทุนส่งเสริมการศึกษา รับทุกคน ทุนเรียนดี  

เรียงตามคะแนนเฉล่ีย และเพ่ิมทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม ทุนการศึกษากรณีพิเศษ 

สำาหรับเด็กต้องดูแลพิเศษ สมาชิกย่ืนขอรับทุนได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึง 29 ก.ค. 54  

ประกาศผล 29 ส.ค. 54  และสามารถตรวจสอบสถานะการย่ืนขอรับทุนการศึกษา 

ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ได้ท่ี www.025798899.com ได้ทุกสัปดาห์ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่ www.025798899.com              อ่านต่อหน้า 2
สอ.ปม. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม

สมาชิกท่ีประสบอุทกภัย
ยื่นขอรับทุนสวัสดิการด่วน! 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ี  www.025798899.com

สอ.ปม. เยียวยาสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  
กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละ 3,000 บาท  
วันที่ 12 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม สำานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) โดยมี นายศรัณย์ 
ใจสะอาด ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
ที่  5 ประธานในพิธี  ร่วมกับนายสุเทพ บัวจันทร์  
ผู้แทนสมาชิก กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงิน
ช่วยเหลือดังกล่าว   

เปิดให้กู้แล้ว!! หมดเขต 30 มิ.ย.นี้
เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
กรณีอุทกภัยภาคใต้ มี.ค.-เม.ย. 2554

จากวิกฤตภัยน้ําท่วมในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต้ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนเมษายน 2554 ทําให้สมาชิกประสบปัญหาไร้ท่ีอยู่อาศัย และขาดแคลน
ส่ิงของจําเป็นเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค สอ.ปม. จึงได้ประกาศให้มีเงินกู้สามัญเพ่ือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติในท้องท่ีจ.ภาคใต้ โดยย่ืนคําขอกู้ต่อสหกรณ์ได้ต้ังแต่ 
วันน้ี ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และกู้ได้ในวงเงินไม่เกินมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 
เก่ียวกับบ้านท่ีอยู่อาศัย ทรัพย์สินท่ีอยู่ในบริเวณบ้านและยานพาหนะ (ไม่รวมพืชผล
อาสินทางการเกษตร)                        

 อ่านต่อหน้า  4

ทุนการศึกษาปี 2554
ทุนส่งเสริม 500 บาทรับทุกคน
เรียนดี 180 ทุน เรียงตามคะแนนเฉลี่ย
ใหม่!เพ่ิมทุนเกียรตินิยมและทุนเด็กต้องดูแลพิเศษ
ย่ืนขอรับทุนการศึกษาได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง 29 ก.ค. 54

สมาชิกเกษียณปี 2554
ท่องลาวใต้ฟรี 4 วัน 5 คืน
เดินทาง 14 – 18  ก.ค.น้ีสมัครด่วน!

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิ.ย. 54
  สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2554 

และสมาชิกเกษียณก่อนกำาหนดในปี 2553 (และ

ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยไม่เกษียณ) 

ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (สหกรณ์เป็น 

ผู้ออกค่าใช้จ่ายคนละ 6,300 บาท)       

อ่านต่อหน้า 3
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เรื่องจากปก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด มีความประสงค์จะมอบทุน
สนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระหว่างปีการ
ศึกษา 2554 โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติและ 
หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ดังน้ี

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิย่ืนขอรับทุนและบุตรผู้สมัคร
 1.1 สมาชิกผู้ย่ืนขอรับทุน
  1.1.1 สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาบุตรต้องเป็น
สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  1.1.2 สมาชิก 1 คน ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน  
ในกรณีท้ังสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถแสดงความจำานงขอรับ
ทุนการศึกษาบุตรได้ท้ังสองคน โดยสมาชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน
  1.1.3 สมาชิกท่ีได้รับทุนสวัสดิการเพ่ือสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
แล้ว ไม่มีสิทธ์ิขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 1.2 บุตรผู้สมัครขอรับทุน
  1.2.1 เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด (รวมถึง
บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ท่ีกำาลังศึกษาอยู่อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 
25 ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพเป็นโสด 
  1.2.2 เป็นบุตรสมาชิกท่ีศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็ก 
ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ท้ังน้ี ต้องเป็นสถานศึกษา 
ท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. ประเภทของทุน
 ทุนการศึกษามี 3 ประเภท บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธ์ิสมัครขอรับทุนได้
ประเภทใดประเภทหน่ึง (ยกเว้นผู้ขอรับทุนเกียรตินิยม)  ดังน้ี
 2.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนท่ีส่ง
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุกระดับช้ันการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาล – 
ปริญญาตรี ทุน ๆ ละ 500 บาท 
 2.2 ทุนประเภทเรียนดี โดยมอบให้กับบุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ท่ีมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.5 ข้ึนไป และระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ท่ีมีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.00 
ข้ึนไป ซ่ึงจะใช้คะแนนเฉล่ียผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 2  ปี 2553  หรือ
ระดับช้ันการศึกษาปีท่ีผ่านมา (ตัวอย่างเช่น ขอรับทุนเรียนดีประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ให้แนบคะแนนเฉล่ียผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
หรือ ขอรับทุนเรียนดีมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้แนบคะแนนเฉล่ียผลการเรียนของ

ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำาปี 2554
สังคมทุกวันนี้ ใครต่อใคร ต่างตั้งหน้าตั้งตาเพียงแต่จะรับแต่ไม่มีใครคิดบ้างเลยว่า “การให้...เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่า 

การรับ” สหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของการศึกษา การศึกษาสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
ประจำาปี 2554 ได้วนเวียนมาอีกครั้ง สมาชิกสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณ์โดยตรงภายในวันที่   
29  กรกฎาคม 2554 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นหลักและสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร  
ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ที่ www.025798899.com ได้ทุกสัปดาห์  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จะแจ้งผลให้ผู้มีสิทธ์รับทุน
การศึกษาทราบ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2554  และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์  ภายในวันที่ 5 กันยายน 2554

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่ www. 025798899.com)

ภาคเรียนท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  หรือ ขอรับทุนเรียนดีปริญญาตรีปีท่ี 1 
ให้แนบคะแนนเฉล่ียผลการเรียนของภาคเรียนท่ี 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
โดยการพิจารณาจะนำาคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัดเรียงลำาดับ
แยกตามระดับช้ันเรียนและมอบทุนให้ไม่เกินจำานวนทุนของแต่ละระดับ 
ช้ันเรียน ดังน้ี 
  (1) ระดับประถมศึกษา (ป.2 – ป.6)  ระดับช้ันละ 15 ทุน  

รวมท้ังส้ิน 75 ทุนๆ ละ 1,500 บาท 
  (2) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ระดับช้ันละ 10 ทุน  

รวมท้ังส้ิน 60 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 
  (3) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปี 1  - ปี 3 ) ระดับช้ันละ  5 ทุน  

รวมท้ังส้ิน 15 ทุนๆ ละ 2,000  บาท 
  (4) ระดับอาชีวศึกษา ( ปวส. ปี 1 – ปี 2 ) ระดับช้ันละ  5 ทุน  

รวมท้ังส้ิน 10 ทุนๆ ละ 2,500  บาท 
  (5) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  จำานวน  20 ทุน  รายละเอียด ดังน้ี
   - ปริญญาตรี ปี 1   จำานวน  5  ทุนๆ ละ  3,000 บาท 
   - ปริญญาตรี ปี 2   จำานวน  5  ทุนๆ ละ  3,000 บาท 
   - ปริญญาตรี ปี 3   จำานวน  5  ทุนๆ ละ  3,000 บาท 
   - ปริญญาตรี ต้ังแต่ปี 4 ข้ึนไป จำานวน 5 ทุนๆ ละ  3,000 บาท 
   - ทุนเกียรตินิยม มอบให้กับบุตรสมาชิกท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับ

 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
    ท่ีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2553  

 ทุนละ 1,000 บาท
 2.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ มอบให้กับบุตรสมาชิกท่ีศึกษา
ในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
ในสถานศึกษา ท้ังน้ี โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง
จากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,000 บาท

3. หลักฐานประกอบใบสมัคร
 สมาชิกผู้ย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจะต้องนำาหลักฐานต่างๆ  
ดังต่อไปน้ีมาประกอบการพิจารณาดังน้ี
 3.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
  3.1.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด 
  3.1.2 สำาเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรท่ีขอรับทุน

การขอรับทุนบุตรสมาชิก

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

เร่ือง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจําปี 2554
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  3.1.3 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษา 
ท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในปี 2554
 3.2 ทุนเรียนดี
  3.2.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด 
  3.2.2 สำาเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรท่ีขอรับทุน
  3.2.3 ใบระเบียนการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 หรือผลการเรียน
เฉล่ียท้ังปีกรณีประกาศผลการเรียนปีละ 1 คร้ัง ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา 2553) หรือสำาเนาสมุดรายงานประจำาตัวนักเรียน (รบ.4) 
  3.2.4 ทุนปริญญาตรีเกียรตินิยม กรณีย่ืนขอรับทุนปริญญาตรี
เกียรตินิยมให้แนบเอกสารประกอบ ดังน้ี
   - ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด 
   - สำาเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรท่ีขอรับทุน
   - หนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 
ปีการศึกษา 2553 จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจาก 
สภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ในปีการศึกษา 2553 
 3.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
  3.3.1 ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด 
  3.3.2 สำาเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือบุตรท่ีขอรับทุน
  3.3.3 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนสอนคนพิการ ท่ีได้รับ 
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

4. เกณฑ์การพิจารณา
 การพิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี
 4.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา การพิจารณามอบทุนการศึกษาให้
บุตรของสมาชิกทุกคนท่ีย่ืนใบสมัครก่อน วันท่ี 29 กรกฎาคม 2554  
 4.2 ทุนประเภทเรียนดี  
  4.2.1 พิจารณาจากผลการเรียนสูงสุดของภาคเรียนท่ี 2 หรือผลการ
เรียนเฉล่ียท้ังปีกรณีประกาศผลการเรียนปีละ 1 คร้ัง ในปีการศึกษา 2553 
หรือระดับช้ันการศึกษาปีท่ีผ่านมา และจะต้องมีเกรดเฉล่ียไม่ตำ่ากว่า ตามท่ี
กำาหนดในข้อ 3.2 โดยสหกรณ์จะนำาคะแนนผลการเรียนของบุตรสมาชิกมาจัด 
เรียงลำาดับแยกตามระดับการศึกษา กรณีคะแนนผลการเรียนลำาดับสุดท้าย
ของบุตรผู้ขอรับทุนเท่ากันหลายคน สหกรณ์จะคัดเลือกผู้ได้รับทุนโดยการ 
จับสลาก 
  4.2.2 บุตรสมาชิกท่ีได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้วไม่มีสิทธิ
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก
  4.2.3 บุตรสมาชิกท่ีย่ืนขอรับทุนเรียนดีแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้
ได้รับทุนเรียนดี จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทนการพิจารณาผู้มีสิทธ์ิ 
รับทุนการศึกษาดังกล่าวให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์เป็นอันส้ินสุด
  4.2.4 ทุนเกียรตินิยม  การพิจารณามอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก
ท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซ่ึงมีหนังสือรับรองการสำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ปีการศึกษา 2553 จากมหาวิทยาลัย 
หรือได้หนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ในปีการ
ศึกษา 2553 ท่ีย่ืนใบสมัครก่อนวันท่ี 29 กรกฎาคม 2554
  4.2.5 บุตรสมาชิกท่ีย่ืนขอรับทุนเกียรตินิยมแล้ว มีสิทธิย่ืนขอรับทุน
เรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษาได้อีก 1 ประเภททุน
 4.3 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ การพิจารณามอบทุน
การศึกษาให้บุตรของสมาชิกทุกคนท่ีย่ืนใบสมัครก่อน วันท่ี 29 กรกฎาคม 2554  

5. กําหนดวันและสถานท่ีรับสมัครทุนการศึกษา
 สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีผู้แทน
สมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
ของสหกรณ์ท่ี WWW.025798899.com ได้ต้ังแต่วันท่ี  4 พฤษภาคม 2554 

ผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณ์โดยตรงภายในวันท่ี  
29 กรกฎาคม 2554 โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียากรเป็นหลักหาก 
พ้นจากกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวสหกรณ์จะไม่นำามาพิจารณาให้ทุนการศึกษา

6. การตรวจสอบสถานะการย่ืนขอรับทุนการศึกษา
 สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการย่ืนขอรับทุนการศึกษาบุตร ผ่านเว็บไซต์
ของสหกรณ์ท่ี  www.025798899.com เป็นประจำาทุกสัปดาห์ หากสมาชิก
ย่ืนขอรับทุนมายังสหกรณ์แล้วเกินกว่า 10 วัน แต่ไม่ปรากฏรายช่ือของสมาชิก
ให้ดำาเนินการติดต่อสหกรณ์ทันที  

7. การประกาศผลผู้มีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาและการรับเงิน
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จะแจ้งผลให้ผู้มีสิทธ์รับทุนการศึกษา
ทราบ ภายในวันท่ี 29 สิงหาคม 2554 และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
สินมัธยัสถ์ท่ีสมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์  ภายในวันท่ี 5 กันยายน 2554 ท้ังน้ี  
ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป
               
  ประกาศ ณ วันท่ี    28 เมษายน   พ.ศ. 2554
                

(ลงนาม)  นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์
(นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์)

ประธานกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เคยมีผู้กล่าวว่าการท่องเท่ียวน้ันเสมือนเป็นกำาไรของชีวิต เพราะไม่ว่า 
ท่านจะไปเท่ียวท่ีใด ท่านก็จะได้พบเห็นส่ิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ  
ศิลปวัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถ่ิน ณ ท่ีน้ันๆ ซ่ึงอาจจะ
เป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีท่านไม่เคยพบเห็นมาก่อน

เป็นประจำาทุกปีท่ีสอ.ปม.ได้จัดให้มีโครงการสายใยไม่เกษียณเพ่ือให้ 
ผู้ท่ีกำาลังจะเกษียณ ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับหลังเกษียณอายุราชการ 
อีกท้ังยังได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพ่ือนสมาชิกท่ีเกษียณด้วยกัน โดยสหกรณ์
จะพิจารณาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำานวน 60 คน
 สมาชิกเกษียณปี 2554 และสมาชิกเกษียณก่อนกำาหนดปี 2553 (ไม่เคย
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยไม่เกษียณ) ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 
(สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายคนละ 6,300 บาท) และผู้ติดตามจำานวน 1 คน 
(เสียค่าใช้จ่ายคนละ 6,300 บาท)
 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกำาหนด – สมาชิกเกษียณอายุราชการ
ก่อนปี 2554  สมาชิกท่ัวไปหรือผู้ติดตาม เสียค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 6,300 บาท
 สมาชิกท่ีจะเข้าร่วมโครงการจะต้องเสียค่ามัดจำา คนละ 1,000 บาท 
(สหกรณ์จะคืนให้เม่ือถึงวันเดินทาง) สำาหรับสมาชิกท่ีชำาระเงินมัดจำาแล้ว 
และไม่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าสมาชิกผู้น้ันบริจาคเงินจำานวน 
ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการน้ี

เรื่องจากปก

สมาชิกเกษียณปี 2554  

ท่องลาวใต้ฟรี 4 วัน 5 คืน
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ตามท่ีได้เกิดอุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทย ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยท่ัวไป รวมท้ังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จำานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติดังกล่าว อาศัยอำานาจตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2553 
ประกาศ ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และมติคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ชุดท่ี 34 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2554  จึงได้มีประกาศ 
เงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ดังน้ี

1. วัตถุประสงค์
 เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2554 
2. ระยะเวลาการย่ืนคําขอกู้
 ผู้มีความประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ ให้

ย่ืนคำาขอต่อสหกรณ์ต้ังแต่วันท่ี 11 เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554
3. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
 3.1 ผู้กู้จะต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติในท้องท่ีจังหวัด 

ภาคใต้ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2554
 3.2 สมาชิกคนหน่ึงๆ กู้ได้ในวงเงินไม่เกินมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง  

เก่ียวกับบ้านท่ีอยู่อาศัย ทรัพย์สินท่ีอยู่ในบริเวณบ้านและยานพาหนะ (ไม่รวมพืชผล 
อาสินทางการเกษตร) โดยเม่ือหักเงินท่ีต้องชำาระต่อสหกรณ์ต้องมีเงินคงเหลือ 
ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท

 ท้ังน้ี จำานวนเงินกู้สามัญทุกประเภท เม่ือรวมกับจำานวนเงินกู้สามัญเพ่ือ
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษท้ังหมด สามารถกู้ได้เกินกว่าวงเงินกู้สามัญตามท่ี
กำาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2553 ข้อ 14 อีกไม่เกิน 
100,000 บาท

 สำาหรับสมาชิกท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยคร้ังน้ี มีความประสงค์ 
จะกู้เงินเกินกว่าจำานวนเงินท่ีกำาหนดไว้ในวรรคก่อน ให้นำาเสนอคณะกรรมการเงินกู้เพ่ือ
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

 3.3 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้
 4.1 ผ่อนชำาระเงินต้น และดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีเท่ากันทุกเดือน
 4.2 ผ่อนชำาระได้ไม่เกิน 144 เดือน
5. การค้ําประกันเงินกู้
 ใช้บุคคลคำา้ประกัน  2 – 8 คน

 จากวิกฤตภัยนํ้าท่วมในพื้นที่ทางภาคใต้ ทําให้เพื่อนสมาชิกในพื้นที่ดังกล่าว ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัย และขาดแคลนสิ่งของ

จําเป็นเร่งด่วนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค สอ.ปม. จึงได้ประกาศให้มีเงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ระหว่างเดือนมีนาคม 

ถึงเดือนเมษายน 2554

6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
 6.1 คำาขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
 6.2 หนังสือรับรองมูลค่าความเสียหายจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานราชการ

ในพ้ืนท่ี โดยแสดงรายละเอียดรายการและมูลค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหายท้ังหมด
 6.3 สำาเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีประสบภัยธรรมชาติ ซ่ึงสมาชิกมีช่ืออยู่ 

หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
 6.4 ภาพถ่ายบ้านท่ีประสบภัยธรรมชาติในขณะเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุ 

และภาพถ่ายท่ีแสดงความเสียหายของทรัพย์สิน
 6.5 สำาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์

ของผู้กู้และผู้คำา้ประกัน
7. ข้ันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ
 7.1 ย่ืนคำาขอกู้พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสหกรณ์
 7.2   หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคำาขอกู้เงินเพ่ือสงเคราะห์ 

ผู้ประสบภัยครบถ้วนจะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายใน 10 วันทำาการ
8. อัตราดอกเบ้ีย
 อัตราดอกเบ้ีย 2 ปีแรก (24 งวด) ร้อยละ 1.00 ต่อปี หลังจากน้ันให้เป็นไปตาม

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามประกาศสหกรณ์ (ปัจจุบันร้อยละ 4.10 ต่อปี)
9.  การลงโทษ
 9.1 สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษตาม

ประกาศน้ี จะต้องนำาเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้เท่าน้ัน  หากพบว่าผู้กู้ 
ไม่นำาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ จะต้องถูกปรับดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 15 ต่อปี  
เป็นระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้กำาหนด และระงับสิทธ์ิการกู้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน  1 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษเป็นระยะเวลา ไม่เกิน 
2 ปี เว้นแต่ผู้กู้นำาเงินกู้และดอกเบ้ียมาชำาระคืนต่อสหกรณ์ครบถ้วน หรือได้รายงานผล
การใช้เงินกู้ หรือผู้กู้ได้ถูกลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว คณะกรรมการเงินกู้
อาจพิจารณาผ่อนผันการลงโทษดังกล่าวก็ได้ 

 9.2 สมาชิกท่ีใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จประกอบคำาขอกู้  จะต้องถูก
เรียกคืนเงินกู้ท้ังหมด หรือถูกปรับดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 15 ต่อปี และระงับสิทธ์ิการกู้เงิน
กู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และหรืออาจถูกดำาเนินคดีเว้นแต่ผู้กู้นำาเงินกู้และดอกเบ้ียมาชำาระ
คืนต่อสหกรณ์ครบถ้วน หรือได้รายงานผลการใช้เงินกู้ หรือผู้กู้ ได้ถูกลงโทษมาเป็นระยะ
เวลาพอสมควรแล้ว คณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาผ่อนผันการลงโทษดังกล่าวก็ได้

 9.3 สมาชิกท่ีกระทำาความผิด หรือเป็นตัวการ หรือผู้สนับสนุน ให้มีการกระทำา
ความผิดตามข้อ 9.1 หรือ 9.2 หากการกระทำาดังกล่าวเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
ร้ายแรง ให้ถือว่าสมาชิกผู้น้ัน แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ คณะกรรมการดำาเนินการ 
อาจพิจารณาให้สมาชิกผู้น้ันออกจากสหกรณ์ และดำาเนินคดีตามกฎหมายก็ได้ 

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 11 เมษายน  พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันท่ี  8 เมษายน  พ.ศ. 2554                                         

   ลงนาม  นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์
   (นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์)
   ประธานกรรมการดำาเนินการ
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เรื่องจากปก เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

เปิดให้กู้แล้ว!! เงินกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กรณีอุทกภัยภาคใต้ มี.ค. – เม.ย. 54
เมื่อหักเงินที่ต้องชำาระต่อ สอ.ปม. เงินคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 2,500 บ.

กู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 54

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

เรื่อง  การให้เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
กรณีภัยธรรมชาติระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2554
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เปิดอีกคร้ัง!! เงินกู้เพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ
มอบการศึกษาให้บุตร / บุตรบุญธรรมของสมาชิก
สมาชิกย่ืนคำาขอกู้ได้ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554
เงินคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 2,500 บ. ผ่อนชำาระไม่เกิน 144 เดือน

เรื่องจากปก เปิดอีกครั้ง !! เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 

 สมาชิกบางท่านอาจจะเคยพบกับปัญหาทางการเงินท่ีทําให้เกิดความท้อแท้และส้ินหวัง แต่อย่าพ่ึงหมดกําลังใจ สอ.ปม. ช่วยท่านได้  

สมาชิกมีสิทธ์ิย่ืนคําขอกู้เงินเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษได้ ต้ังแต่วันน้ี ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 โดยให้สมาชิกคนหน่ึงๆ กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 

ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท ท้ังน้ี เม่ือรวมจํานวนเงินกู้เพ่ือการศึกษากรณีพิเศษท่ีค้างชําระต่อสหกรณ์แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท และต้องเป็น 

สมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน กู้สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามประกาศ 

ของสถานศึกษาเท่าท่ีจ่ายจริง และกู้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาอีกไม่เกิน 5,000 บาท ต่อรายต่อภาคการศึกษา  

(อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.025798899.com)

การศึกษาดูงานจากสหกรณ์สู่คนสหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ดูงาน

นางจารนัย ผาระนัด ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.มก. และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ จำานวน 8 ท่าน เย่ียมชมงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านโปรแกรม

ระบบสหกรณ์ ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ และการดำาเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกด้านต่างๆ และแนวทางการพัฒนาระบบงานท่ีเก่ียวข้อง และ 

มีการตอบข้อซักถามกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท่ีจะนำาความรู้มาพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากท่ีสุด โดยมี นายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ 

ประธานกรรมการดำาเนินงานให้การต้อนรับและนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำาหน้าท่ีผู้จัดการ บรรยายสรุป ภาพรวมขององค์กร
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ผลการดำาเนินงาน อัตราดอกเบี้ย

มุมนี้มีรางวัล

รายการ 28  กุมภาพันธ์  2554 31  มีนาคม  2554

จำานวนสมาชิก 13,058 13,048

จำานวนสมาชิกสมทบ 5,191 5,320

สินทรัพย์รวม 7,983,145,363.97 8,357,615,854.35

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 78,365,591.25 180,336,869.81 

เงินลงทุนระยะส้ัน 50,000,000.00 50,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 54,701,933.62 55,608,257.58 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,652,836,038.33 5,673,801,573.45 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 773,991,103.11 772,286,507.48 

เงินลงทุนระยะยาว 1,315,001,000.00 1,565,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,103,804.32 4,960,553.17 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 44,836,656.55 50,078,705.55 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8,203,727.71 5,436,878.23 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 105,509.08 105,509.08 

หน้ีสินรวม 4,656,518,961.35 4,991,986,138.85

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 415,000,000.00 695,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 423,701,445.31 411,659,305.00

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 52,610,893.78 54,411,257.52

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,362,968,124.46 2,394,559,983.70

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 856,711,743.86 888,696,557.95

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 363,799,918.83 366,844,675.78

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 106,683,626.14 107,300,397.62

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 20,233,733.91 20,214,147.91

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 23,247,168.72 24,084,038.78

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 1,080,336.74 1,167,079.12

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,735,871.14 1,754,848.77

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จำากัด 34,584.44 34,925.55

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จำากัด 24,746.83 24,990.91

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จำากัด 10,322.47 10,424.28

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จำากัด 10,330.38 10,432.27

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 10,330.38 10,432.27

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จำากัด 135,298.16 136,632.61

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด 250,000.00 382,126.03

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,376,445.80 12,548,342.78

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,894,040.00 13,135,540.00

ทุนของสหกรณ์ 3,326,626,402.62 3,365,629,715.50

ทุนเรือนหุ้น 2,926,003,030.00 2,946,392,570.00

ทุนสำารอง 206,870,437.36 206,870,437.36

ทุนสะสม 151,465,038.01 151,159,338.01

รายได้ 42,287,897.25 61,207,370.13

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 69,443,904.89 106,013,015.35

ผลตอบแทนจากการลงทุน 66,133,131.43 101,121,733.81

รายได้อ่ืน 3,201,385.36 4,755,563.44

กำาไรสุทธิ(รอการจัดสรร) 109,388.10 135,718.10

ค่าใช้จ่าย 27,156,007.64 44,805,645.22

ดอกเบ้ียจ่าย 20,229,583.28 34,151,094.91

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 6,926,424.36 10,654,550.31

กําไรสุทธิ 42,287,897.25 61,207,370.13

เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1  กรกฎาคม  2553) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญท่ัวไป 6.50

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.10

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.10

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงท่ี 2 ปี) 1.00

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีท่ี3-ปีท่ี10) 4.10

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปีท่ี 3หรือไม่มีคงท่ี) 5.85

เฉลย ผู้โชคดีท่ีได้รับรางวัล ฉบับท่ี 129
นายจรัล  สิทธิ  

นางกองมี มงคลชู

นายสนธิชัย  เขียวมาลี 

นางวิไลวรรณ  จันทร์ไทย

มาเจ๊อะ กันอีกแล้ว กับมุมน้ีมีรางวัล ท่ีให้เพ่ือนสมาชิก 

ได้ร่วมสนุกตอบคำาถามกันง่าย ๆ หากตอบถูก ก็รับรางวัล

กันไปเลยคะ  สำาหรับคำาถาม ฉบับท่ี 131 สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จำากัด ได้จ่ายทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิก

เดือนมีนาคม จำานวนก่ีราย รวมเป็นจำานวนเงินเท่าไหร่ 

ใครทราบคำาตอบแล้ว ส่งคำาตอบมาได้ท่ี  forestcoop@gmail.com 

หรือไปรษณียบัตรมาท่ีตู้ป.ณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม.10900 

ภายในวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2554 รับรางวัลกระเป๋า  

Co-op Green Bag จำานวน 5 ใบ ใบละ 1 คนกันไปเลย

“ผู้รับสุขใจเพียงใด  ผู้ให้สุขใจยิ่งกว่า” 
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การจ่ายทุนสวัสดิการประจำาเดือนมีนาคม
1. ทุนสมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัยฯ               2    ราย        6,000 บาท
2. ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก              1,117    ราย    111,700 บาท
3. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก          8    ราย      12,000     บาท
4. ทุนเพื่อสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส    11    ราย      16,500     บาท
5. ทุนสวัสดิการสมาชิกที่มิได้ทําประกัน           1    ราย    100,000    บาท
6. ทุนสมาชิกไม่มีบุตรหรือเป็นโสด                   5    ราย      15,000     บาท
7. ทุนสวัสดิการเพื่อประกันชีวิตสมาชิก    12,645   ราย 627,435 บาท

รวมสหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการไปท้ังส้ิน 13,789 ราย    เป็นเงิน 888,635 บาท

✿ ช่วงนี้ พี่น้องคนไทย ล้วนต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้น จาก ภาคใต้ ตามด้วยภาคกลาง ทางเหนือไม่ท่วม 
แต่กำาลังเจอกับภัยหนาว  ลองคิดเสียว่า นี่คือฤดูกาลของโลก มีการเปลี่ยนแปลง ผันแปร ร้อน-เย็น เพิ่ม-ลด  
ตามกาลเวลา จึงเป็นธรรมดาที่มนุษย์เราต้องเรียนรู้ในการรับมือ หรืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างรู้เท่าทัน ทำาให้ฉุกคิด
ด้วยว่า หากสังเกตให้ดี ธรรมชาติสอนอะไรคนเราหลายอย่างเหมือนกัน...และสุดท้าย... จากสถานการณ์ภัยพิบัต ิ
ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคนไทยวันนี้ เป็นโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกต่อกันอีกครั้งหนึ่ง ถึง “นำ้าหนึ่งใจเดียว”  
ของความเป็นคนไทยด้วยกัน เป็นนำ้าใจที่ไม่เคยแห้งหายในจิตใจ

✿ เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำาปี 2554 กันแล้วนะจ๊ะ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 ก.ค. 54 ใครที่รู้ข่าว 
ก็อย่าลืมนำาไปบอกต่อเพื่อนสมาชิกด้วยละ ยิ่งในปีนี้ มีทุนเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2553 ทุนละ 1,000 บ. และ
ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ เพิ่มขึ้นมาใหม่ มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ 
หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา และสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,000 บาท สวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้สมาชิกดีๆ แบบนี้ ใช้สิทธิ์ของสมาชิกให้เต็มที่
ไปเลยจ้า

✿ ต้องขอแสดงความยินดีด้ วยกับบัณฑิตใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ นางอั จฉราพรรณ สอนไวย์ ปริญญาตรี  
นางกอมาษ มาสันเทียะ ปริญญาตรี  นางขวัญพนิต นุชสวาท  ปริญญาโท 

 สหกรณ์จ่าย ทุนสวัสดิการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาของสมาชิก คนละ 1,000 บาท ต่อหนึ่งปริญญา  

สายสัมพันธ์สหกรณ์  : Ochin

“ผู้รับสุขใจเพียงใด  ผู้ให้สุขใจยิ่งกว่า” 

 บริเวณบ้านพักที่ได้รับเสียหายภาพเพดานบ้านพัก ร่วมกันตรวจสอบบริเวณกระสุนปืนตก

สอ.ปม.มอบทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิก
ที่เดือดร้อนจากเหตปุะทะเดือด!! ทหารไทย - กัมพูชา

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด มอบทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือนายศราวุธ บุญสู่  สมาชิกสอ.ปม. ตำาแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า จำานวน 

3,000 บาท 

 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา กรณีข้อพิพาทเส้นเขตแดนไทย – กัมพูชา บริเวณเขาพระวิหาร ทำาให้บ้านพัก 

และส่ิงของได้รับความเสียหาย  เม่ือวันท่ี  6 กุมภาพันธ์ 2554 



8

ในหลวง.... 
ดวงใจของคนทั้งชาติ

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ผมเช่ืออย่างสุจริตใจว่า คนในผืนแผ่นดินไทยน้ี รักและเคารพ “ในหลวง” 
อย่างบริสุทธ์ิใจกันแทบทุคน  

เพราะ “ในหลวง” หรือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” 
ทรงรักและเป็นห่วงพวกเราๆ ท่านๆ ซ่ึงเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน อย่างพ่อรักลูก 
ถ้าคุณเจ็บไข้ป่วย อยู่ในถ่ินท่ีห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก จะไปไหนมาไหน 

ก็ไม่ได้สะดวก เต็มไปด้วยความทุรกันดาร  อาจจะต้องข้ึนเขาลงห้วย หรือเดินกันเป็นวันๆ
จะมีใครมาช่วยเหลือคุณ  จะมีใครเดินทางมาหาคุณ ถ้าการไปมาหาสู่น้ันเต็มไป

ด้วยความยากลำาบาก  หรือเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆ
คนท่ีจะมาหาคุณได้น้ัน  ต้องเป็นคนท่ี “รัก” คุณจริงๆ ต้องมีความ “ห่วงใย”   

ในความทุกข์ยากของคุณจริงๆ
จะมีก็แต่พ่อแม่เท่าน้ันท่ีความรักและห่วงใยคุณ  อย่างท่ีไม่ต้องการอะไร 

มาตอบแทน  เป็นความรักและความห่วงใยท่ีเต็มไปด้วยความบริสุทธ์ิใจ
“ในหลวง” ก็ทรงเป็นเช่นน้ัน
ทรงเป็นพ่อท่ีห่วงใยลูกๆ ของพระองค์ท่าน
แม้ว่าลูกของพระองค์ท่านจะมีมากมายถึง 60 กว่าล้านคน
แต่ก็ไม่เคยทำาให้ลูกๆ ท้ัง 60 กว่าล้านคนรู้สึกเลยว่า  พ่อของพวกเขาเหล่าน้ี 

ทอดท้ิงพวกเขา
เพราะเม่ือใดๆ ท่ีลูกๆ กำาลังมีความทุกข์ พ่อของพวกเขาก็จะเป็น “กำาลังใจ” ให้ตลอด
ด้วยการ “ปฏิบัติ” ให้พวกลูกๆ เห็นว่ายังคงทรงห่วงใยพวกเขาเหล่าน้ันอย่างจริงจัง
ไม่ว่าจะเป็นข่าวเสด็จพระราชดำาเนินไปเย่ียมเยียน  ปลอบขวัญ  ให้กำาลังใจ  หรือ

พระราชทานส่ิงของ  เงินทอง  ให้ผู้ท่ีกำาลังตกทุกข์ได้ยาก  หรือผู้ท่ีกำาลังถูกธรรมชาติ 
และสังคมรังแก

บางคร้ังก็ทรงให้กำาลังใจและข้อคิด ด้วยพระราชกระแส ด้วยพระราชดำาริ 

ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ นายธนโรจน์ โพธิสาโร
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินอ่อน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ์ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  ว่าที่ร.ต. หญิง พจนีย์  พวงจันทร์ นางสาวกุลพรภัสร์ พรหมจิระประวัติ นางสาวดนิตา โฉมฉิน
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด โทร.0-2903-8257-9

สถิตย์ในดวงใจ ไทยทั่วหล้า     : คนหลังเลนส์

บางเร่ือง บางคำาแนะนำาท่ีพระราชทานให้น้ัน  เป็นเร่ืองง่ายๆ ไม่ซับซ้อน  แต่ 
คนอ่ืนมักมองข้ามไป  

ยังมีอีกหลายเร่ืองหลายกรณีท่ีเราๆ ท่านๆ ไม่รู้หรอกว่า มีส่ิงของ ความช่วยเหลือ   
และคำาแนะนำา  การแก้ไข  ท่ีมาโดยตรงจาก “ในหลวง”

“ในหลวง” ไม่ได้ทรงทำาให้คนรู้  แต่ทรงทำาให้คนหายทุกข์ในเวลาท่ีทุกข์
เม่ือใดท่ีนำา้ท่วมบ้านเรือนราษฎร ก็เหมือนนำา้ท่วมในพระราชหฤทัยในพระองค์ท่าน
เม่ือใดท่ีเกิดภัยพิบัติ  สร้างความทุกข์ให้ราษฎร  พระองค์ก็ทรงทุกข์กว่า
จะมีใครล่วงรู้ว่า  กว่าท่ีความช่วยเหลือของทางการบ้านเมือง (หน่วยงาน

ราชการ) จะไปถึงมือผู้กำาลังมีทุกข์  นำา้พระราชหฤทัยของ “ในหลวง” เดินทางไปถึงมือ
ราษฎรของพระองค์ท่านแล้ว

ข้าวสาร อาหาร ถุงยังชีพ ฯลฯ เดินทางไปในทันที โดยผ่านทางหน่วยงานของ
พระองค์ท่าน  

แล้วอย่างน้ีจะไม่ให้ลูกๆ กว่า 60 ล้านคน “รัก” พ่อของพวกเขาได้อย่างไร ?
เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีความรัก ความห่วงใยพวกเราขนาดน้ีแล้ว   

สมควรท่ีเราๆ ท่านๆ จะต้องแสดงความบริสุทธ์ิใจ  ตอบแทนความรักของพระองค์ท่าน
ให้มากท่ีสุด

แต่ไม่ใช่เป็นการตอบแทนด้วยลมปากเพียงว่า “รัก” เราน้ันมักจะทำาอะไรไปโดย
ขาดความไตร่ตรอง  หรือทำาอะไรไปตามกระแส  และบ่อยคร้ังทำาอะไรไปโดยไม่คำานึงถึง 
“คุณค่า” และ “สาระ” เท่าท่ีควร

ขอให้ดูในส่ิงท่ี “ในหลวง” ได้ทรงทำา  ทุกอย่างท่ีทรงทำา  มี “สาระ” ตลอด
เวลาท่ีพระองค์ห่วงลูกหลานราษฎร พระองค์ไม่เพียงรับส่ัง (พูด)  แต่พระองค์

ทรงทำาให้เห็น  ให้เป็นเร่ืองราว
พระราชทานส่ิงของ  ส่ิงยังชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  หรือพระราชทาน

วิธีการแก้ไขความทุกข์น้ัน ท้ังระยะส้ันระยะยาว การท่ีใครสักคนหน่ึงห่วงเรา รักเรา  
ด้วยความบริสุทธ์ิใจน้ัน  เราควรจะตอบแทนความรัก  ความห่วงใยน้ัน ด้วยการกระทำา
ในส่ิงท่ีดีๆ ส่ิงท่ีมีคุณค่า เพ่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.......ในหลวง.......พ่อของ
แผ่นดิน

 
                                                


