
ตามที่ สหกรณ ออมทรัพย

กรมปาไม ไดใหเงินกูสามัญ สําหรับ

สมาชิกสมทบ ที่เปน “พนักงาน

ราชการ” ทําใหมีสมาชิกสมทบเขามา

กู เงินกันอยางลนหลาม จนทําให

พนักงานราชการ ที่ยังไมเคยสมัคร

เปนสมาชิกสหกรณ ตางก็รีบมาสมัคร

สมาชิกกันเปนจํานวนมาก เพราะ 

เล็งเห็นถึงประโยชนที่พวกทานจะได

จากสหกรณ

ในเมื่อทานรูวา สหกรณมีสิทธิ

ประโยชนมากมายดี ๆ อยางนี้ อยาเสียโอกาสในการสมัครสมาชิกนะจะ สําหรับ

พนักงานราชการที่มีคุณสมบัติ ตรงกับที่สหกรณกําหนด สามารถยื่นกูไดแลว 

ตั้งแตวันนี้เปนตนไป

สหกรณออมทรัพยเพื่อขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    ฉบับที่ 134 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณปาไม

ใหกูแลว!เงินกูสามัญ
สมาชิกสมทบท่ีเปนพนักงานราชการ

กูไดตามเงินเดือนสูงสุด 1 แสนบาท

หลักเกณฑการใหเงินกู
● กูไดตามเงินเดือนสูงสุดถึง 1 แสนบาท

● เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน

● สงคาหุนติดตอกันครบ 3 เดือน

● มีหุนไมนอยกวารอยละ 20 ของเงินกู

● พนักงานราชการค้ํากันเอง 2 คน

● ทําประกันชีวิตกลุมต้ังแตเดือนละ 60 บาท

● ทําประกันภัยผูค้ําประกันเดือนละ 35 บาท

● มีเงินฝากคางไวในบัญชี 500 บาท

พนักงาน
ราชการ
ผูกูรายแรก
นายวิรุฬห  กุศลชู
นักวิชาการปาไม

 “กอนอื่น ผมอยากจะขอขอบคุณสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มากครับ ที่เห็นถึง

ความสําคัญของพนักงานราชการ  ผมวาเปน

โครงการที่ดีมาก ที่เปดโอกาสใหสมาชิกหลัก 

และพนักงานราชการ ไดมีโอกาสเทาเทียมกัน  

สําหรับเงินที่ผมกูไปนั้น ผมคิดวาจะนําเงินที่กู

ไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดครับ”

กูฉุกเฉินทางโทรศัพท
 (CO-OP PHONE)  สําหรับสมาชิกสมทบ

ท่ีเปนพนักงานจางเหมาบริการ (TOR)  

สมาชิกค้ํา 1 คน  กูได 1 เทาของเงินได

รายเดือน โอนเงินเขาบัญชีสหกรณ สะดวก งาย 

สมาชิกสมทบ ชําระคาธรรมเนียมการใชบัตร 

ATM ตามท่ีสหกรณกําหนด  

อานรายละเอียดไดจาก www.025798899.com

 เปดแลว

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
หมดเขตยื่น 29 ก.ค. 2554

ใครยังไมยื่น รีบยื่นดวน
ดาวนโหลดแบบฟอรมที่
www.025798899.com

รับสมัครแลว “คนดีศรีสหกรณ” 
แบบอยางใชชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”
ซื่อสัตย – อดออม – เอื้ออาทรตอผูอื่น

รับรางวัลโลเชิดชูเกียรติ และเข็มทองคํามูลคา 4 หม่ืนบาท  

เชิญชวนสมาชิกเสนอชื่อ หมดเขต 29 กุมภาพันธ 2555

ดาวนโหลดแบบฟอรมและดูรายละเอียดไดจาก

www.025798899.com                                  อานตอหนา 3
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 เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 

 มีหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนเงินกู

 จํานวนเงินกูตั้งแต 5 แสนบาทไมเกิน 10 ลานบาท

 ผอนชําระสูงสุด 30 ป แตตองไมเกินอายุ 65 ป

 ตองมีเงินไดรวมของผูกูและคูสมรส ตามที่สหกรณกําหนด

 ทําประกันชีวิตคุมครองหนี้ตามที่สหกรณกําหนด

เงินกูพิเศษ
เพื่อประกอบกิจการ
ประเภทอาคารธุรกิจ

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดมี

มติเห็นชอบใหเปดการใหเงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการ ประเภท

อาคารธุรกิจ ซ่ึงเปนการเพ่ิมรายได สงเสริมฐานะ และสรางความม่ันคงใหแก

สมาชิกและครอบครัว ไดแก หอพัก บานเรือนแถว อาคารพาณิชย อาคารชุด 

บานรีสอรท และอาคารอ่ืนๆ เพ่ือประกอบธุรกิจ

1. ประเภทของการใหเงินกู
 1.1 ซ้ืออาคารธุรกิจ พรอมท่ีดิน 

 1.2 ซ้ือท่ีดินเปลาพรอมปลูกสรางอาคารธุรกิจ

 1.3 ปลูกสรางอาคารธุรกิจบนท่ีดินกรรมสิทธ์ิของผูกู หรือคูสมรส 

สําหรับกรณีปลูกสรางแลวอาคารธุรกิจตองกอสรางยังไมแลวเสร็จ

 1.4 การตอเติม การปรับปรุง ซอมแซมอาคารธุรกิจบนท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

ของผูกู หรือคูสมรส 

1.5 ไถถอนจํานองอาคารธุรกิจพรอมท่ีดินจากสถาบันการเงิน ใหกูไมเกิน

ยอดหน้ีเงินตนคงเหลือ และตองเปนหน้ีเงินกูท่ีไมมีปญหาการผอนชําระหน้ี

กับสถาบันการเงินเดิม 

 1.6 ไถถอนจํานองท่ีดินเปลาจากสถาบันการเงิน พรอมปลูกสรางอาคาร

ธุรกิจบนท่ีดินของตนเอง

2. หลักเกณฑการใหเงินกู
 2.1 อายุการเปนสมาชิก ผู กูตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลว

ไมนอยกวา 6 เดือน และมีหุนไมนอยกวารอยละ 5  ของจํานวนเงินกู 

 2.2 จํานวนเงินกู สหกรณจะใหเงินกูรายละต้ังแต 500,000 บาท 

(หาแสนบาท) และไมเกิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาท) 

 2.3 ระยะเวลาการผอนชําระเงินกู ระยะเวลาใหกูสูงสุด 30 ป ท้ังน้ี 

อายุของผูกูรวมกับระยะเวลาผอนชําระหน้ี ตองไมเกิน 65 ป

2.4 การชําระหน้ีเงินกู ผูกูตองมีรายไดรวมเพียงพอตอการชําระหน้ีใน

แตละงวดเดือน โดยเงินงวดผอนชําระหน้ี ตองสามารถหักจากเงินไดรายเดือน

ของผูกู 

 2.5 เงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูและคูสมรส เม่ือหักเงินท่ีตอง

ชําระตอสหกรณ (หุน หน้ี เงินประกันชีวิต ฯลฯ) ผูกูตองมีเงินไดรายเดือน

คงเหลือไมนอยกวา 2,500 บาท และจะตองมีเงินไดรวมรายเดือนของผูกู

และคูสมรส ตามท่ีสหกรณกําหนด

3. อัตราดอกเบ้ีย
 อัตราดอกเบ้ียใหเปนไปตามประกาศสหกรณ  ท้ังน้ี กรณีไถถอน

กอนครบกําหนดระยะเวลา 2 ป ตองเสียคาธรรมเนียมรอยละ 5 ของภาระ

หน้ีเงินตนคงเหลือ

4. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู 
 4.1 คําขอกูเงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ 

 4.2 แผนธุรกิจตามแบบท่ีสหกรณกําหนด

4.3 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ ผูกู/คูสมรส  ทะเบียนบาน

ของผูกู/คูสมรส และสําเนาทะเบียนสมรส ใบหยา ใบเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล 

(ถามี)

 4.4 ใบแจงยอดเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ของผูกู/คูสมรส  

 4.5 เอกสารการเดินบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีสะสมทรัพย

หรือกระแสรายวัน หรือเงินฝากประจํา โดยถายเอกสารต้ังแตหนาบัญชีแรก 

ถึงวันท่ีปจจุบัน )

 4.6 เอกสารเก่ียวกับท่ีดินและอาคารธุรกิจ  

อานรายละเอียดไดจาก www.025798899.com
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ลงโทษหามกู 2 ป
ปรับดอกเบี้ยเปน 15%
ปลอมลายมือชื่อผูคํ้าประกัน

คณะกรรมการเงินกู ไดมีมติลงโทษเบ้ืองตนแกผูกู  คือ นายเชพนะทิน 

(นามสมมติ) โดยหามกูเงินกูสามัญทุกประเภท เปนระยะเวลา 2 ป และ

หามกูฉุกเฉิน เปนระยะเวลา 1 ป  และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู เปนรอยละ 15 

ตอป เนื่องจากการตรวจสอบลายมือชื่อของผูคํ้าประกันแลว ไมตรงกับระบบ

ที่ ใหไวกับสหกรณ จึงไดมีการตรวจสอบกับผูคํ้าประกัน และทราบวา 

นายเชพนะทิน ไดปลอมแปลงลายมือชื่อผูคํ้าประกัน โดยลวงลํ้าสิทธิ์สวนบุคคล 

ซึ่งคณะกรรมการไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว วาไดมีการปลอมแปลงลายมือชื่อ

ผูคํ้าประกันจริง จึงนํามาซึ่งบทลงโทษ

 ตามมติคณะกรรมการวาดวยขอบังคับและระเบียบสหกรณ 
หนาที่ 66 หมวด 9 เรื่องการลงโทษ ขอ 54 กําหนดไววา  หากผูใด
ปลอมลายมือชื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใด ไมวาจะปลอมในฐานะผูกู 
หรือ ผูคํ้าประกัน ยอมเปนความผิดอาญาฐานปลอมเอกสารสิทธิ 
และใชเอกสารสิทธปลอม นอกจากถูกดําเนินคดีอาญาแลว จะตอง
ถูกลงโทษทางปกครอง ดังนี้
                 

 นอกจากนี้ ทางสหกรณยังได

มีการแจงผล SMS ไปยังผูคํ้าประกัน

เงินกูสามัญทุกราย กอนที่สหกรณ

จะอนุมัติเงินกูสามัญ ทานสมาชิกควร

ตรวจสอบ SMS  ที่สงมาจากสหกรณ 

โดยใชชื่อวา Forest_COOP จะมี

ขอความปรากฏวา 

ขอควรระวัง
หากทานไมไดเปนผูคํ้าประกันสมาชิกรายนั้นๆ ใหรีบ

แจงสหกรณทันทีที่ 0 2579 7070 ดวน !!

มิฉะนั้น จะถือวาทานเปนผูคํ้าประกันสมาชิกรายนั้นทันที

✪ ผูท่ีใชชีวิตอยางประหยัดอดออม
✪ เอ้ืออาทรตอบุคคลและสังคม
✪ ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต
✪ เปนแบบอยางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
✪ เสนอรายช่ือต้ังแตบัดน้ีถึง 29 ก.พ. 2555

เม่ือปท่ีแลว เราก็ไดรูผลกันแลววา ใครไดรับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ” แบบ

อยางท่ีดีท่ีเปนส่ิงท่ีกระตุนสังคมไทย ใหทําดีโดยไมหวังผลตอบแทน คุณสุริยะ ศรีชุม 

จ.สุราษฎรธานี ผูท่ีใชชีวิตอยางเพียงพอ เพ่ือความสุขท่ีพอเพียง 

สําหรับปน้ี  โครงการ “คนดีศรีสหกรณ” ประจําป 2555 ท่ีสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม ไดจัดข้ึนเพ่ือยกยองเชิดชู กระตุนใหสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

มีความศรัทธาและเช่ือม่ันในอุดมการณสหกรณ ปลูกฝงจิตสํานึก ในคุณธรรม

ความดี เปนแบบอยางในการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดํารัส 

เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ และความเช่ือม่ันใหกับสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

วาผูท่ีทําดียอมมีผูเห็นคุณคาของความดีน้ัน  

           

การคัดเลือกและการตัดสิน
1. การคัดสรร โดยใหสมาชิก สมาชิกสมทบ กลุมสมาชิกและหนวยราชการ

สังกัดกระทรวงธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ัวประเทศ เสนอรายช่ือสมาชิกหรือ

สมาชิกสมทบท่ีเห็นสมควรไดรับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ”

2. การคัดเลือก โดยคณะทํางานคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ” พิจารณา

คัดเลือกผูท่ีเห็นวาเหมาะสมไดรับรางวัลนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ

เพ่ือพิจารณาตัดสิน

3. การตัดสิน โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด พิจารณาตัดสินผูท่ีเหมาะสมไดรับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ”

4. กรณีไมมีผูเหมาะสม คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการไมประกาศช่ือผูไดรับรางวัล

ระยะเวลาดําเนินการ
1. การคัดสรร เสนอรายช่ือ “คนดีศรีสหกรณ” ระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2554 – 29 กุมภาพันธ 2555

2. การคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ” ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม 2555 – 

31 สิงหาคม 2555

3. การตัดสินใจโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด ในการประชุมประจําเดือนตุลาคม 2555

4. การมอบรางวัล วันประชุมใหญสามัญประจําป 2556

รางวัล “คนดีศรีสหกรณ” ประจําป 2555 จํานวน 1 รางวัล
ผูท่ีไดรับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ” จะไดรับรางวัล ดังน้ี

1. โลเชิดชูเกียรติ

2. เข็มทองคํา “คนดีศรีสหกรณ” มูลคา 40,000 บาท

ดูรายละเอียดไดจาก www.025798899.com

บทลงโทษสมาชิกที่ปลอมแปลงเอกสาร
1. ปรับอัตราดอกเบ้ียจากประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกูประเภท
น้ัน ๆ เปนรอยละ 15 ตอป เปนระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการ
เงินกูกําหนด และ
2. ระงับสิทธ์ิการกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป 
เงินกูสามัญทุกประเภท และเงินกูพิเศษเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป
3. สมาชิกท่ีกระทําความผิด หรือเปนตัวการ หรือผูสนับสนุน 
ใหมีการกระทําความผิด หากการกระทําดังกลาวเปนเหตุ
ใหสหกรณไดรับความเสียหายรายแรง ใหถือวาสมาชิกผูน้ัน
แสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ
มีอํานาจใหสมาชิกผูน้ันออกจากสหกรณก็ได  หรืออาจดําเนินคดี
ตามกฎหมาย

ช ว ย กั น ค น ห า
“คนดีศรีสหกรณ”



4

และทุนสงเสริมการศึกษา กรณีพิเศษเพ่ิมข้ึน
มา ใหม  มอบ ให กับ บุตรสมา ชิก ท่ี ศึกษา ใน
โรงเรียนสอนคนพิการ หรือเปนเด็กท่ีตองไดรับ
การดูแลเปนพิเศษในสถานศึกษา และสถานศึกษาดังกลาวตองไดรับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,000 บาท 

❤   นายสมใจ คงบุญ ผูอํานวยการบริหาร สํานักบริหารงานกลาง 
นอกจากจะเปนผูมีอารมณขันเปนชีวิตจิตใจแลว ยังมี
แนวคิดดีๆท่ีนาสนใจอีกดวย ไมวาจะเปนแนวคิดเชิงบวก
ตลอด.. แถมยึดหลักปรัชญาชีวิต “พอเพียง” และไดวาง
รากฐานชีวิตเม่ือเขาสูวัยเกษียณ ถือไดวาเปนตนแบบ
ท่ีดีท่ีสมาชิกทุกทาน สามารถนําไปใชไดนะคะ เจาตัว
ไมสงวนสิทธ์ิคะ 

❤  สหกรณขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม จากรั้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวนศาสตร ไดแก นายสมโภชน คลี่ดี 
ผูแทนกลุมกองการอนุญาต และ นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ผูแทนกลุม
สมาชิก จ.ชลบุรี  คนที่มีความมุมานะอยางนี้ อยาลืมรีบมายื่นขอรับทุน
สงเสริมการศึกษา จํานวน 1,000 บาทตอ 1 ปริญญา  ไมเกิน 180 วัน 
นับแตวันที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตรจา 

พบกันใหมฉบับหนาขอรับกระผม

ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊË¡Ã³�  : รุงตะวัน

วาดวยเร่ืองราวชาวสหกรณ เวลาน้ันทําหนาท่ีของมันอยางรวดเร็ว 
อีกไมนาน คายเยาวชนคนรักปา จัดท่ีเขาใหญ คายครอบครัวสหกรณ
สัมพันธ จัดท่ีอุทยานแหงชาติ ดอยอินทนนท ใครท่ียังไมไดสมัครก็รีบสมัคร
กันเขามา สงใบสมัครถึงสหกรณไดต้ังแตวันน้ี ถึง 9 ก.ย. 2554 วางแผน
ใชเวลาวาง และกระชับความสัมพันธในครอบครัวใหแนนแฟน แถมยัง
ประหยัดและไดประสบการณดีๆท่ีหาซ้ือไมไดนะจะ ขอบอก..

❤ อีกไมนานสมาชิก สายใยไมเกษียนประจําป 2554 ก็จะลัดฟา 
ไปประเทศลาวแลวนะจะ แลวจะเก็บตกภาพถายสวยๆ มาฝากกันคา

❤ ขอขอบคุณผูแทนสมาชิกในหลายๆ หนวยงาน ท่ีทยอยอัพเดท
ลายเซ็นตกันเขามา  ผูแทนสมาชิกรวมใจเปนหน่ึงกันแบบน้ี ทําใหสหกรณ
มีแรงท่ีจะทําเพ่ือมวลสมาชิกกันตอไป

❤  อยาลืม กิจกรรมกลุมสมาชิก  เครือขาย
เอ้ืออาทรเสริมอุดมการณสหกรณ สมาชิกต้ังแต 10 คน 
ข้ึนไป เสนอโครงการของบสนับสนุนได  หมดเขต 
31 ต.ค. 2554

❤  รีบ ๆ ขอ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2554  กันเขามานะจะ 
หมดเขตย่ืน 29 ก.ค. 2554 ใครท่ีรูขาวก็อยาลืมนําไปบอกตอเพ่ือนสมาชิก
ดวยละ ย่ิงในปน้ีมีทุนเกียรตินิยม ปการศึกษา 2553 ทุนละ 1,000 บาท 

เยี่ยมชมดูงาน
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�
ÃÇÁã¨à»š¹Ë¹Öè§ í̈Ò¡Ñ́

นายปรีชากิจ แสงสังข ผูจัดการ สอ.รวมใจเปนหนึ่ง 
จํากัด  และเจาหนาที่ จํานวน 5 ทาน ไดเยี่ยมชมและดูงาน
ในดานเงินรับฝาก และการใหบริการแกสมาชิก และระบบไอที
ที่นํามาใชในองคกร เพื่อเปนแนวทางในการบริหารองคกร
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ตลอดจนมีการซักถามแลกเปล่ียน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปนประโยชนกับสหกรณ 
โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ ประธานกรรมการดําเนินการ 
ใหการตอนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช บรรยายสรุปภาพรวม
ขององคกร เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2554                               

ตามรอย. . นักเดินทาง
เงินกูสามัญเพื่อการทองเที่ยว
ตามท่ีสหกรณเปดใหบริการเงินกูสามัญเพ่ือการทองเท่ียว ดอกเบ้ีย 4.50 % ตอป 

นายกิตติศักด์ิ ทิตยสีแสง เปนบุคคลแรกในปน้ีท่ีมาขอกูเงินดังกลาว ไปทองเท่ียวประเทศรัสเซีย 
พรอมกับครอบครัว รวม 4 คน เปนเวลา 8 วัน 5 คืน  

เรายิงคําถามแรกดวยความสงสัยวาทําไมตองเปนประเทศรัสเซีย นายกิตติศักด์ิ บอกกับ
เราวา “เพราะครอบครัวและผมชอบ
สถาปตยกรรมท่ีประเทศรัสเซีย ได
ไปท่ีเซนตปเตอรสเบิรก – มอสโคว 
ถือไดวาเปนความทรงจําท่ีประทับใจ 
เพราะปกติจะมีเวลาใหกับครอบครัว
ไมมากนัก และผมก็คิดวา แมจะมีงาน
รัดตัวแคไหนก็ตาม ก็ควรหากิจกรรม 
ไปพักผอนกับครอบครัวบาง เพ่ือเติมเต็มกําลังใจใหกันและกันครับ”   

นายกําพล โมลัยรักษ ถือเปนสมาชิกรายท่ีสอง ท่ีขอกูเงินสามัญเพ่ือการทองเท่ียว โดยไป
ประเทศเกาหลีใต  พรอมครอบครัว รวม 6 คน และไดสงรูปมาใหทางทีมงานไดชมกัน นายกําพล 

ไดกลาวถึงความในใจใหฟงวา “ดีใจ
ครับ ท่ีไดมีโอกาสพาครอบครัวมา
เท่ียวท่ีเกาหลีใต เห็นพวกเขามีความสุข
เราก็สุขใจไปกับเขาดวย ขอบคุณ
สหกรณมากนะครับ ท่ีเปดใหบริการ
เงินกูสามัญเพ่ือการทองเท่ียว”              

เพราะสหกรณคํานึงเสมอวา 
การเดินทางทองเท่ียวเพ่ือพักผอนในชวงวันหยุด  เปนชวงเวลาหน่ึงท่ีสรางความสุขกายสุขใจ
และกระชับความสัมพันธของครอบครัวใหแนนแฟนย่ิงข้ึน สมาชิกทานใดสนใจท่ีจะกูเงินกูสามัญ
เพ่ือการทองเท่ียว ย่ืนกูไดแลวต้ังแตวันน้ีคะ

ครอบครัวโมลัยรักษ

ครอบครัวทิตยสีแสง

กาลเวลา ผูซึ่งทําหนาที่ไดอยางซื่อสัตย
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ในชีวิตของคนเราน้ัน ไมมีอะไรเปนเคร่ืองวัด หรือคาดการณลวงหนาไดวาจะตองอายุเทาน้ัน

เทาน้ี ถึงจะถึงแกกรรม จากความไมแนนอนน่ีเอง จึงทําใหตองหาหลักประกัน เพ่ือสรางหลักฐาน 

ความม่ันคงใหกับตนเองและครอบครัว สอ.ปม. มีความหวงใยและตระหนักถึงความม่ันคงในชีวิตของทานสมาชิก ท้ังน้ีสหกรณไดเปด

โครงการ “ประกันชีวิตครอบครัวอุนใจ” เพ่ือเปนสิทธิประโยชนพิเศษท่ีมอบใหกับบุคคลในครอบครัว ไดแก คูสมรส หรือบุตรของทาน

สมาชิก โดยมีวงเงินคุมครองสูงสุดถึง 1,600,000 บาท และทันทีท่ีบุคคลในครอบครัวของทาน สมัครเขารวมโครงการดังกลาว จะไดสิทธิ

ในการเขารวมชิงรางวัล มูลคากวา 1,625,000 บาท 

เปดรับใบคําขอเอาประกันไดต้ังแตวันน้ีเปนตนไป สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ีสหกรณ  โทร. 0 2579 7070

ประกันชีวิตครอบครัวอุนใจ
คูสมรส – บุตรสมาชิก 
สมัครครบ 8,000 ราย
ลุนรับนิสสันมารท
และรางวัลมูลคากวา 

1,625,000 บาท

ความทุกขระทมที่ผูประสบภัยพบเจอกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ เปนภาพที่กอใหเกิดความเห็นใจจนสงผลใหเกิดความชวยเหลือตางๆ 
เรงระดมเขาสูพื้นที่ที่ประสบภัยกันอยางตอเนื่อง  สหกรณก็ขอเปนหนึ่งในกําลังใจใหกับผูประสบภัยของเพื่อน ๆ ชาวปาไม และขอใหคิดไวเสมอ
นะครับ วา “ชีวิตยังไมสิ้น ก็ตองดิ้นกันตอไป”

โดยสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดจายทุนสวัสดิการ เดือน มิถุนายน ดังน้ี

1. ทุนสมาชิกประสบภัยอุทกภัย วาตภัย ฯ จํานวน 50 ราย เปนเงิน 150,000 บาท
2. ทุนสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิก จํานวน 1,052 ราย เปนเงิน 105,200 บาท
3. ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหศพสมาชิก จํานวน 4 ราย เปนเงิน 6,000 บาท 
4. ทุนสงเสริมศพบิดา มารดา คูสมรส จํานวน 16 ราย เปนเงิน 24,000 บาท 
5. ทุนสมาชิกท่ีไมมีบุตรหรือเปนโสด จํานวน 5 ราย เปนเงิน 15,000 บาท
6. ทุนสงเสริมการศึกษาสมาชิก จํานวน 3 ราย เปนเงิน 3,000 บาท
7. ทุนสวัสดิการเพ่ือประกันชีวิตสมาชิก จํานวน 12,665 ราย เปนเงิน 628,030 บาท
    รวมสหกรณจายทุนสวัสดิการ ท้ังส้ิน จํานวน 13,795 ราย เปนเงิน 931,230 บาท

ต้ังแตเดือน มกราคม – มิถุนายน  2554 สหกรณไดจายทุนสวัสดิการ เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน  5,316,860   บาท

● เดือนมกราคม จายทุนสวัสดิการ 1,054,085 บาท ● เดือนกุมภาพันธ จายทุนสวัสดิการ 686,510 บาท
● เดือนมีนาคม จายทุนสวัสดิการ  888,635 บาท ● เดือนเมษายน จายทุนสวัสดิการ 843,945 บาท
● เดือนพฤษภาคม จายทุนสวัสดิการ 912,455 บาท ● เดือนมิถุนายน จายทุนสวัสดิการ 931,230 บาท

ทุนสวัสดิการสมาชิก เดือน มิถุนายน
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มุมนี้มีคําตอบ : โดย...ฝายประชาสัมพันธ

 เรื่องราวของการประกันชีวิต แฝงดวยสาระและสิทธิประโยชนมากมายที่สมาชิกใหความสนใจ และสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
ประกันชีวิตกันเขามามาก มุมนี้มีคําตอบ จึงเปนสื่อกลางในการตอบขอสงสัย และใหความกระจางในทุกเรื่องที่สมาชิกสอบถามกันเขามาคะ

1. คูสมรสและบุตรสมาชิกจําเปนตองทําประกันทุกคนหรือไม
ตอบ  สหกรณไดสงหนังสือเชิญชวนใหคูสมรสและบุตรสมาชิกที่ไมเคยทําประกันชีวิตกับสหกรณมากอน เขารวมประกันโครงการประกันชีวิต

ครอบครัวอุนใจ ซึ่งสหกรณไมไดบังคับใหคูสมรสและบุตรสมาชิกตองทําประกันทุกคน แตหากสมัครประกันในตอนนี้จะไดรวมลุนรางวัลเปนรถยนตนิสสันมารท 
เมื่อสมัครครบ 8,000 คน และไดรับวงเงินคุมครองชีวิตสูงสุดถึง 800,000 บาท อุบัติเหตุ 1,600,000 บาท

2. ถาตองการเพิ่มเบี้ยประกันของสมาชิก คูสมรสหรือบุตรสมาชิกสามารถแจงทางโทรศัพทไดหรือไม
ตอบ 1) เบี้ยประกันที่สามารถแจงทางโทรศัพทได คือ เดิมประกันอยูที่เบี้ย 270 บาทตองการเพิ่มเปนเบี้ย 400,470 บาท โดยสหกรณจะขอเลขที่บัตรประชาชนของ

ผูที่ตองการเพิ่มเบี้ย ซึ่งสมาชิก คูสมรส หรือบุตรสมาชิกตองเตรียมไว เพื่อแจงเจาหนาที่สหกรณทางโทรศัพท
 2) แตหากประกันเดิมอยูที่เบี้ย 21,130,210 บาท ไมสามารถแจงจากโทรศัพทไดตองกรอกแบบฟอรมประกันตามที่สหกรณสงไปใหกรอกขอมูล หรือดาวนโหลด

แบบฟอรมประกันไดที่ www.025798899.com พรอมแนบเอกสารสําเนาบัตรประชาชน

3. สมาชิกที่ไมมีหนี้กับสหกรณสามารถทําประกันเบี้ยสูงสุดไดจํานวนเทาใด
ตอบ  สมาชิกที่ไมมีหนี้สามารถทําประกันไดเบี้ยสูงสุด 470 บาท คุมครองเสียชีวิต 800,000 บาท อุบัติเหตุ 1,600,000บาท แตถาสมาชิกมีหนี้กับสหกรณการทําประกัน

จะกําหนดวงเงินตามหนี้ที่สมาชิกมีอยูตอสหกรณ

4. เดิมสมาชิกไดทําประกันใหบุคคลในครอบครัวอยูแลว จําเปนตองเพิ่มเบี้ยประกันทุกคนหรือไม
ตอบ  การเพิ่มเบี้ยประกันใหกับบุคคลในครอบครัว สามารถเพิ่มแคบุคคลเดียวหรือทุกคนก็ได ตามความประสงคของสมาชิก

5. เพราะเหตุใดในแบบฟอรมคําขอเอาประกันชีวิตของบริษัทประกันจึงระบุผูรับประโยชนคือสหกรณ 
ตอบ  เพราะสหกรณ จะเปนผูเรียกรองสินไหมกับบริษัทประกันชีวิต ถาสมาชิกท่ีมีการกูและเสียชีวิต หากมีหน้ีจะตองนําเงินประกันมาชําระหน้ีกอน สวนท่ีเหลือจึงจะแบงสัดสวน

ตามหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกแจงไว สําหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีไมมีหน้ีกับสหกรณ เม่ือเสียชีวิต สหกรณจะเปนผูเรียกรองสินไหมกับบริษัทประกันชีวิตใหเพ่ือความสะดวก
สําหรับทายาท เม่ือบริษัทจายสินไหมใหกับสหกรณแลว สหกรณจะนําเงินสินไหมดังกลาวจายใหกับทายาทตามหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนท่ีทุกทานไดมอบไวใหกับสหกรณแลว

6. สมาชิกสอบถามวาตองการเพิ่มเบี้ยประกันชีวิตใหคูสมรสเดือนละ 470 บาท แตตัวสมาชิกทําอยูที่เบี้ย 270 บาทสามารถเพิ่มไดหรือไม
ตอบ  สมาชิกตองเพิ่มประกันเปนเบี้ย 470 บาทดวย มิฉะนั้นคูสมรสจะเพิ่มเบี้ยไมได  เพราะคูสมรสจะเพิ่มเบี้ยประกันสูงกวาสมาชิกไมได

7. หากสมาชิกหยารางกับคูสมรส และไดเคยสมัครทําประกันชีวิตใหกับคูสมรสไวจะตองทําอยางไร และหากปจจุบันไดจดทะเบียนสมรสใหม
และประสงคจะสมัครทําประกันชีวิตใหกับคูสมรสคนใหมจะตองทําอยางไร

ตอบ หากสมาชิกหยารางกับคูสมรส และไดเคยสมัครทําประกันชีวิตใหกับคูสมรสไวจะตองแจงตอสหกรณ โดยทําบันทึกขอความแจงขอยกเลิกการทําประกันใหกับ
คูสมรส เนื่องจากหยาราง พรอมทั้งแนบสําเนาใบหยา สงมายังสหกรณ และหากสมาชิกไดจดทะเบียนสมรสใหมและประสงคจะสมัครทําประกันชีวิตใหกับคูสมรสคนใหม จะตองให
คูสมรสกรอกแบบฟอรมคําขอเอาประกันชีวิตของบริษัทประกัน หนังสือแจงความประสงคการทําประกันชีวิตกลุม (ใบเลือกเบี้ยประกัน) และหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน พรอมทั้ง
แนบสําเนาบัตรประชาชน ,สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาทะเบียนสมรส สงมายังสหกรณ

ตอบปญหา..ประกันครอบครัวอุนใจ

ห ลังจากที่ โ ครงการปลูกป า  88  ชนิดพันธุ  8 , 800  ตน 
ณ วัดทิพยสุคนธาราม อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี ที่สหกรณออมทรัพย
กรมปาไม และสหกรณภาคีบางเขน 6 สหกรณ ไดไปปลูกปาเมื่อวันอาทิตย
ที่ 22 สิงหาคม 2553 บัดนี้ไดถึงเวลาที่จะตองดูแลรักษาอยางตอเนื่อง  
ทางสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จึงไดไปดูแลบํารุงรักษาเมื่อวันเสารที่ 25 มิถุนายน  2554 โดยมี นายอนุชิต แตงออน กรรมการดําเนินการ 
และเจาหนาที่สหกรณฯ ไปรวมดูแลรักษา อยางไรก็ดี การที่จะปองกันรักษาปาไมอันเปนทรัพยากรธรรมชาติลํ้าคาของเรานั้น จําเปนจะตองอาศัย
ความรวมมือของหนวยงานราชการและประชาชนทุกฝาย มิฉะนั้น ปาไมจะตองหมดไปจากประเทศไทยอยางแนนอน เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญและ
คุณประโยชนของทรัพยากรปาไม ทุกคนควรหันมาดูแลเอาใจใส ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา 

ดวยความเชื่อที่วา “ตนทางดีจะกอใหเกิดผลลัพธปลายทางที่ดี ”สหกรณ ฯจึงมุงมั่น ใสใจ ดูแลสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชนและสังคม 
สิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศ 

ดูแลปารักษาส่ิงแวดลอม
88 ชนิดพันธุ 8,800 ตน
ณ วัดทิพยสุคนธาราม จ.กาญจนบุรี
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มุมนี้มีรางวัล

ตอบถูกรับหนังสือธรรมะดีๆ
   

สําหรับคําถามประจําฉบับที่  134  ถามวา  คนดี

ศรีสหกรณ เสนอรายช่ือ ไดถึงวันท่ีเทาไหร  สงคําตอบมาไดท่ี 

forestcoop@gmail.com  หรือตูป.ณ. 169 ปทจ.จตุจักร กทม.

10900  ขอใหสงที่อยูที่ชัดเจนมาดวยนะครับ ภายในวันพุธ

ที่ 31 สิงหาคม 2554 ใครตอบไดถูก รับรางวัล หนังสือธรรมะ 

“ไดเวลาชําระจิตชํารุด” จํานวน 5 เลมไปเลย รับรองอาน

แลวสนุกไดสาระมากมาย

เฉลยคําถามฉบับที่ 133  สมาชิกสมทบที่เปนพนักงาน

ราชการ กูไดตามเงินเดือนสูงสุด 1 แสนบาท

รายชื่อผูที่ไดรางวัล  ฉบับที่ 133

✿ คุณบุษบา อบอาย

✿ คุณณัฐชนันท ชํากรม

✿ คุณแพรจิตต เวียงแกว

✿ คุณดรุณี จันทรโชติ

✿ คุณประพิศ โตนอย

อัตราดอกเบ้ีย
เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) รอยละ/ป

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.75

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75

ออมทรัพยพิเศษ 4.00

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.50

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู (เร่ิมวันท่ี 1  กรกฎาคม  2553) รอยละ/ป

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญท่ัวไป 6.50

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.10

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.10

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 4.50

สามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย(คงท่ี 2 ป) 1.00

สามัญเพ่ือสงเคราะหผูประสบภัย(ปท่ี3-ปท่ี10) 4.10

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 4.50

สามัญเพ่ือการทองเท่ียว 4.50

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.50

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 1 3.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ป) ประเภท 2 4.50

เงินกูพิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปท่ี 3หรือไมมีคงท่ี) 5.85

ผลการดําเนินงาน
รายการ 31  พฤษภาคม 2554 30  มิถุนายน  2554

จํานวนสมาชิก 13,096 13,117

จํานวนสมาชิกสมทบ 5,461 5,566

สินทรัพยรวม 8,245,191,121.09 8,566,714,460.49

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 44,093,211.69 137,704,775.06 

เงินลงทุนระยะส้ัน 35,000,000.00 220,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(ฉุกเฉิน) 57,831,736.32 59,303,001.05 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(สามัญ) 5,702,145,310.27 5,740,635,882.30 

ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก(พิเศษ) 769,252,716.55 763,971,925.83 

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4,680,761.54 5,185,490.57 

สินทรัพยไมมีตัวตน 63,608,350.20 73,082,061.50 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 3,472,525.44 1,724,815.10 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 105,509.08 105,509.08 

หน้ีสินรวม 4,789,077,009.43 5,072,138,418.59

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 395,000,000.00 625,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย 399,958,315.92 406,176,300.03

เงินรับฝากออมทรัพย(สมาชิกสมทบ) 54,626,243.99 58,265,581.36

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 2,454,908,628.71 2,471,566,763.57

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 924,974,853.79 932,642,366.85

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 369,454,980.73 382,227,541.18

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 114,617,368.34 118,454,143.44

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค(สมาชิกสมทบ) 20,648,280.77 21,432,798.59

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 25,596,051.18 26,795,512.34

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 1,287,690.37 1,402,891.88

เงินรับฝากออมทรัพยเจาหนาท่ีสหกรณ 1,755,163.98 1,774,530.79

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมวิชาการเกษตร จํากัด 34,925.55 35,273.85

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมสงเสริมการเกษตร  จํากัด 24,990.91 25,240.13

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมประมง จํากัด 10,424.28 10,528.24

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จํากัด 10,432.27 10,536.31

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 10,432.27 10,536.31

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.กระทรวงพาณิชย  จํากัด 136,632.61 137,995.19

เงินรับฝากออมทรัพย สอ.ดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 647,126.03 782,544.26

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,704,177.73 11,365,150.95

หน้ีสินไมหมุนเวียน 13,670,290.00 14,022,183.32

ทุนของสหกรณ 3,456,114,111.66 3,494,576,041.90

ทุนเรือนหุน 2,985,198,250.00 3,013,820,670.00

ทุนสํารอง 206,870,437.36 206,894,505.86

ทุนสะสม 150,592,538.01 150,275,238.01

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 113,452,886.29 123,585,628.03

รายได 187,214,733.18 234,445,403.87

ดอกเบ้ียรับเงินใหกูแกสมาชิกและเงินฝากธนาคาร 169,844,731.14 204,692,940.30

ผลตอบแทนจากการลงทุน 17,185,083.94 29,501,694.47

รายไดอ่ืน 184,918.10 250,769.10

คาใชจาย 73,761,846.89 110,859,775.84

ดอกเบ้ียจาย 57,337,729.24 91,069,279.74

คาใชจายดําเนินการ 16,424,117.65 19,790,496.10

กําไรสุทธิ 113,452,886.29 123,585,628.03
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ตู ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาสง

วารสารสหกรณปาไม

ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ นายธนโรจน โพธิสาโร
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรียพรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินออน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตตประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  วาที่ร.ต. หญิง พจนีย  พวงจันทร นางสาวกุลพรภัสร พรหมจิระประวัติ
ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด โทร.0-2903-8257-9

จําไดวา ประมาณเม่ือสัก 2 ปท่ีแลว เอแบคโพลเขาสํารวจดัชนี
ความสุขของคนไทย พบวาในขณะท่ีดัชนีความสุขทางดานการเมือง และ
ดานเศรษฐกิจ ถึงกับติดลบอยางนาเปนหวงคนไทยกลับมีความสุขสูงสุด 
จากความรูสึกจงรักภักดี และความปล้ืมปติอันลนพน ในชวงงานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 82 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซ่ึงมี
คะแนนความสุขเฉล่ียท่ัวประเทศพุงข้ึนสูงจนเกือบ 10 คะแนนเต็ม

ไมวาเวลาจะผานไปแคไหน ก็เห็นจะเปนอยางน้ันจริงๆ นะคะ  
ทามกลางความรุมรอน เพียงนึกถึงพระองคทานข้ึนมาในใจคร้ังใด
แมเพียงในมโนภาพ ก็ราวกับมีหยดน้ําท่ีชุมฉ่ําหลอเล้ียงหัวใจเรา
ทุกคน

นับวาเปนบุญของคนไทย ท่ีเรามีพระมหากษัตริยผูทรงพระปรีชา
สามารถ และทรงปกครองแผนดินโดยธรรมอยางแทจริง เชน พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ของเรา พระองคทรงเปนแบบอยางของการเพียร
ทําความดีอยางไมยอทอ พระองคทรงสอนใหคนไทยเราเขมแข็ง หนักแนน 
ในการทําส่ิงท่ีดีงามและถูกตอง แมวาจะไมมีใครมองเห็นความดีงามน้ัน
ของเรา ราวกับปดทองเพียงหลังพระก็ตาม 

เวลาไดยินขาววามีใคร “ทําดีถวายในหลวง” อยางเปนรูปธรรม
ข้ึนมาสักคร้ังก็อดรูสึกปลาบปล้ืมใจไมไดเลย และเช่ือวาพลังแหงความดี
ในแตละคน แตละคร้ังน้ันยอมสงกระแสความสุขถึงคนรอบขางและสังคม
โดยรวม 

กระแสความโลภ ความโกรธ ความหลง ของคนทุกวันน้ี เช่ียวกราก
ย่ิงนัก ถาไมม่ันคงในความดีงามเสียแลว เกิดพลาดพล้ัง เราอาจโงเขลาเบาปญญา 
ทําอะไรโดยปราศจากสํานึกผิดชอบช่ัวดีไปไดอยางงายดาย ท้ังท่ีไมไดต้ังใจ
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“เขมแข็งในความดี 
เพ่ือในหลวงของเรา”

: คนหลังเลนส

โดยเฉพาะถาเราพยายาม
จะเปนน้ําดี ท้ังท่ีอยูทามกลาง
น้ําเสีย เราจะมีแรงสูอยูไดอยางไร?

ในหลวงทานทรงตรัสสอน
พวกเราไววา

“หลักประกันสําคัญในการทําดีอยูที่วา แตละคนตองทําใจ
ใหมั่นคง 

ไมหวั่นไหวกับสิ่งแวดลอม ที่เห็นอยูมากเกินไป จนเกิด
ความทอถอย 

เมื่อใจมั่นคงแลว  จะเอาชนะความเสื่อมทรามตางๆ 
ไดไมนานเกินรอ...”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันศุกรท่ี 20 ตุลาคม 
พุทธศักราช 2521)

ใครท่ีมักมีขออางใหตัวเองวา งานยุง ไมมีเวลา เอาไวแกชรา เอา
ไวเกษียณกอน ฯลฯ เคยลองนึกดูไหมคะวา ในหลวงทานทรงงานหนัก
กวาพวกเราก่ีรอยเทา ทรงดูแลโครงการตาง ๆ เพ่ือความสุขของพสกนิกร 
พระองคตองเหน็ดเหน่ือยเพียงไหน แมกระน้ันพระองคก็ยังทรงไมละท้ิง
การศึกษาธรรมะ เพ่ือประโยชนอันสูงสุดท่ีชาวพุทธคนหน่ึงพึงจะเรียนรู
ไดในชีวิตหน่ึงน้ี ทามกลางความวุนวายท้ังปวงในสังคมวันน้ี

ชวยกันขัดเกลาตัวเราเองทุก ๆ วัน และเผ่ือแผความรมเย็นถึงคน
รอบขางเทาท่ีเราจะทําไดเพ่ือใหเมืองไทยเปนเมืองท่ีนาอยู อยางท่ีในหลวง
ของเราทรงต้ังพระปณิธานกันไว


