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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก�าหนดให้สมาชิก สมาชิก
สมทบ ที่กู้เงินสามัญทุกประเภทต้องท�าประกันชีวิตกลุ่ม ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น 
เว้นแต่การกูส้ามญัทีใ่ช้หุน้ หรอืเงินฝาก เป็นหลกัประกนันัน้ 

เนื่องจากในการท�าประกันชีวิตกลุ่ม สหกรณ์จะต้องส่งรายชื่อสมาชิกให้
กบับรษิทัประกนัชวีติตรวจสอบข้อมลูประวตัสิขุภาพของสมาชกิ ซึง่ต้องใช้เวลา
ในการตรวจสอบ ดังนัน้เพือ่ให้ความคุม้ครองแก่สมาชกิหรอืสมาชกิสมทบ และ
สหกรณ์จะอนมุตัเิงนิกูใ้ห้แก่สมาชกิได้ ถ้าสมาชกิท�าประกนัชวีติกลุ่มไว้ล่วงหน้า 
และสหกรณ์สนบัสนนุค่าเบ้ียประกนัให้รายละ 50 บาทต่อเดอืน

อ่านต่อหน้า 2

เริ่ม 1 ธ.ค. 54 ยื่นกู้สามัญ
ต้องท�าประกันชีวิตล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญนั้น
และต้องมีผลคุ้มครองก่อนจึงอนุมัติเงินกู้
หากไม่ท�าประกันล่วงหน้าอาจได้รับเงินกู้ช้าถึง 45 วัน

พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนป่าไม้

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ท�าพิธีวางพวงมาลาเพ่ือสดุดีวีรชนป่าไม้ เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา 
กรมป่าไม้ ครบรอบ 115 ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ครบรอบ 9 ปี ประจ�าปี 2554

ส�าหรับพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้  เพื่อร�าลึกถึงคุณความดี 
ตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

สมาชิกที่ประสบอุทกภัย ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อ

สงเคราะห์ผูป้ระสบภัย กรณบ้ีานเสียหายบางส่วน จ่าย 3,000 บ.  

เสียหายทั้งหลังจ่าย 30,000 บ.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ได้ที่ www.025798899.com ส�าหรับสมาชิกที่ขอทุนไปแล้ว 

ไม่สามารถขอได้อกี  

สหกรณ์ช่วยเหลือ    
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม

ย่ืนขอรับทุนสวัสดิการ ด่วน!!

เมื่อวันพุธท่ี 28 กันยายน 2554 นายถนอม เปรมรัศมี  

อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ ผู ้ก่อตั้งสหกรณ์เป็นประธานในพิธี  

เปิดบ้านใหม่สหกรณ์ และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต 

วัดบวรนิเวศวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ 

นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ 

กล่าวถึงความเป็นมาอาคารส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ และท�าบุญครบรอบ 33 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์
อ่านต่อหน้า 3

ยินดีต้อนรับ
สมาชิกทุกท่าน
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เรื่องจากปก

การท� าประกั นชี วิ ตกลุ ่ ม 
สหกรณ์จะต้องส่งรายช่ือสมาชิกให้
บริษัทประกันชีวิตเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลประวัติสุขภาพของสมาชิก 
ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ 
เพื่อให้ความคุ ้มครองแก่สมาชิก
หรือสมาชิกสมทบ และเป ็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุท่ี 34 
ครัง้ที ่10

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554  มีมติก�าหนดให้สมาชิกท่ีขอกู้เงินสามัญ 
ทกุประเภทตัง้แต่วนัที ่1 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ต้องแจ้งการท�าประกนัชวีติ
กลุ่มล่วงหน้ากับสหกรณ์ เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตอนุมัติรับท�าประกันชีวิต
กลุม่ของสมาชกิก่อน สหกรณ์จงึจะอนมัุตเิงนิกูใ้ห้แก่สมาชกิได้ ถ้าสมาชกิท�า
ประกนัชวีติกลุม่ไว้ล่วงหน้าจะทราบผลการอนมุตัเิงนิกูภ้ายใน 3 ชัว่โมง หาก
สมาชกิยงัไม่ท�าประกนัชวีติต้องรอผลรบัท�าประกนัชวีติกลุม่จากบรษิทัประกนั
ชวีติก่อน ซึง่จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วนั จงึจะทราบผลเงนิกูด้งักล่าว 

ส�าหรับสมาชิกเดิมที่จะกู้เพิ่มจะต้องปรับเบี้ยประกัน ตามแต่ละวงเงิน
การประกนัดงักล่าว

 และสหกรณ์ได้สนบัสนนุค่าเบีย้ประกนัให้ตามทีส่หกรณ์ก�าหนด รายละ 
50 บาท ต่อเดอืน ส่วนทีเ่กนิกว่านัน้ สมาชกิจะต้องเป็นผู้ช�าระเอง   

วงเงนิกู้สามญัตามฐานเงนิเดอืน

เงินเดือน วงเงินกู้ใหม่ไม่เกิน ผ่อนช�าระ/เดือน ทนุเรอืนหุน้ขัน้ต�า่

ไม่เกิน 10,000 550,000 5,520 110,000

10,001 - 11,000 580,000 5,820 116,000

11,001 - 12,000 630,000 6,320 126,000

12,001 - 13,000 680,000 6,820 136,000

13,001 – 15,000 780,000 7,820 156,000

15,001 – 17,000 830,000 8,320 166,000

17,001 – 19,000 850,000 8,520 170,000

19,001 – 23,000 870,000 8,720 174,000

23,001 – 26,000 890,000 8,920 178,000

26,001 – 32,000 920,000 9,220 184,000

32,001 – 37,000 950,000 9,520 190,000

37,001 – 42,000 1,000,000 10,020 250,000

42,001 – 50,000 1,200,000 12,030 300,000

50,001 – 58,000 1,500,000 15,030 375,000

58,001 ข้ึนไป 2,000,000 20,040 500,000

กรณผีูส้มคัรเป็นสมาชกิไม่ครบ 1 ปี มีสิทธ์ิกูไ้ด้กึง่หนึง่ของจ�านวนเงนิกู้
ตามตาราง

หมายเหต ุ :  ยอดผ่อน ณ อตัราดอกเบีย้ 6.50% ต่อปี ซึง่จะเปลีย่นแปลง
ไปตามอตัราดอกเบีย้

(การสมัครทำาประกันชีวิตกลุ่ม)

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เร่ือง การประกันชีวิตกลุ่มส�าหรับสมาชิกท่ีประสงค์จะขอกู้เงิน

ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด  ก�าหนดให้สมาชิก สมาชิก

สมทบท่ีกู้เงินสามัญทุกประเภทต้องท�าประกันชีวิตกลุ่ม ท่ีสหกรณ์จัดให้มีข้ึน 

เว้นแต่การกู้สามัญท่ีใช้หุ้น หรือเงินฝากเป็นหลักประกันน้ัน

เน่ืองจากในการท�าประกันชีวิตกลุ่ม สหกรณ์จะต้องส่งรายช่ือสมาชิก

ให้บริษัทประกันชีวิตตรวจสอบข้อมูลประวัติสุขภาพของสมาชิก ซ่ึงต้อง

ใช้เวลาในการตรวจสอบ ดังน้ันเพ่ือให้การคุ้มครองแก่สมาชิก หรือสมาชิก 

สมทบ และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จ�ากัด คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 34 คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี  

23 กันยายน 2554 มีมติก�าหนดให้สมาชิกท่ีขอกู้เงินสามัญทุกประเภท 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ต้องแจ้งการท�าประกันชีวิตกลุ่ม 

ล่วงหน้ากับสหกรณ์ เพ่ือให้บริษัทประกันชีวิตอนุมัติรับท�าประกันชีวิตกลุ่ม

ของสมาชิกก่อน  สหกรณ์จึงจะอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้ ถ้าสมาชิกท�า

ประกันชีวิตกลุ่มไว้ล่วงหน้าจะทราบผลการอนุมัติเงินกู้ภายใน 3 ช่ัวโมง  

หากสมาชิกยังไม่ท�าประกันชีวิตต้องรอผลรับท�าประกันชีวิตกลุ่มจากบริษัท

ประกันชีวิตก่อน ซ่ึงจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ  45  วัน จึงจะทราบผล 

การขอกู้เงินดังกล่าว

อน่ึง ส�าหรับเบ้ียประกันชีวิตท่ีสมาชิกต้องจ่ายเพ่ือท�าประกันชีวิต 

กลุ่มน้ัน สหกรณ์ฯจะสนับสนุนค่าเบ้ียประกันให้ตามท่ีสหกรณ์ก�าหนด (ปัจจุบัน 

ให้รายละ 50 บาท/เดือน) ส่วนท่ีเกินกว่าน้ันสมาชิกจะต้องเป็นผู้ช�าระเอง

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี  23  กันยายน พ.ศ. 2554

    

            

 (นายสิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ์)

 ประธานกรรมการด�าเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ทุกวงเงินกู้ สมาชิกจะต้อง
ทำ�ประกันชีวิตคุ้มครอง
หน้ีตามแต่ละวงเงินกู้โดย
สหกรณ์สนับสนุนค่�เบ้ีย
ประกันคนละ 50 บ�ท  
ต่อเดือน
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ฤกษ์งามยามดีวันพุธท่ี 28 กันยายน 2554 สหกรณ์ก็ถึงวัน
ครบรอบการก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นเวลา 
33 ปี และวันเกิดสหกรณ์ จากต้นกล้าเพียงต้นเล็ก ๆ ได้แผ่ก่ิงก้าน
ไพศาล มาเป็นต้นกล้าต้นใหญ่หลังน้ี บ้านใหม่สหกรณ์ บ้านท่ีก่อ
ก�าเนิดโดยแนวความคิดมาจากอาคารประหยัดพลังงาน นายถนอม 
เปรมรัศมี ผู้ก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และอดีตอธิบดี 
กรมป่าไม้ และนายสิทธิชัย อ๊ึงภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ได้ร่วมกันเปิดอาคารส�านักงานใหม่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และประกอบพิธีเปิดการใช้
บริการตู้สหกรณ์เอทีเอ็ม ซ่ึงเป็นตู้ ATM ตู้แรก ในระบบสหกรณ์ของ
ประเทศไทย ซ่ึงจะเปิดใช้บริการเร็ว ๆ น้ี 

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ท้ัง
กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธ์ุพืช และกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน  
ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี และมีพิธี 
มอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในชุมชน
รอบกรมป่าไม้ ซ่ึงสหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษา 
ให้เป็นประจ�าทุกปี

นายสุเมธ ศิริลักษณ์ 
ผู้อำานวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ กรมป่าไม้

“รูส้กึภาคภมูใิจมากทีส่หกรณ์ มกีารพฒันาเหนอืความขาดหมาย แสดงว่า การบริหารของ
สหกรณ์มีธรรมมาภิบาลที่มีผู้บริหารที่เก่ง และต้องขอชมว่าภูมิทัศน์ดีมาก มีความเป็นสัดส่วน  
น่าเชื่อถือเป็นองค์กรที่เห็นแล้วอยากเข้ามาใช้บริการทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์ มี wifi ให้ใช้ และ 
มีห้องรบัรองสมาชกิอกีด้วย”

นายพิชัย เอกศิริพงษ์ 
ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ สำานักจัดการป่าชุมชน  กรมป่าไม้

“ยินดีกับสหกรณ์ท่ีได้บ้านใหม่ สะดวก กว้างขวาง ซ่ึงได้รับทราบจากเจ้าหน้าท่ีว่า ผมเป็นผู้ท่ีเข้ามารับบริการ 
ท่ีบ้านใหม่สหกรณ์เป็นคนท่ี 2  ผมเป็นสมาชิกมา 20 กว่าปี เห็นการเติบโตของสหกรณ์มาตลอด มีความประทับใจ 
ในการบริหารจัดการระบบผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีก็เป็นกันเองกับสมาชิก และให้ค�าแนะน�าท่ีละเอียดเข้าใจง่าย ขอให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีความเจริญย่ิงๆ ข้ึนไปครับ”

นายยอดชาย ไวยเนตร 
นิติกรชำานาญการ สำานักบริหารงานกลาง

“ผมมาใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด วันน้ีเป็นวันแรก ท่ีสหกรณ์ย้ายบ้านและได้ 
เข้ามาท่ีใหม่แห่งน้ี และผมก็ได้มาใช้บริการเป็นคนท่ี 3 ก็รู้สึกต่ืนเต้น มีความรู้สึกว่าเป็นอาคารท่ีกว้างใหญ่  
มีความเหมาะสมท่ีจะรับใช้บริการสมาชิก และหวังว่าเพ่ือนสมาชิกทุกคนจะได้รับประโยชน์จากอาคารท่ีท�าการ
ส�านักงานสหกรณ์หลังใหม่แห่งน้ี”

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดส
ำานักงา

นใหม่สหกรณ์

นานาทัศนะ บ้านใหม่สหกรณ์
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เก็บความทรงจ�าไว้ที่ลาวใต้

เดือนกันยายนนี้ ส�าหรับหลาย ๆ คนที่มีอายุครบ 60 ปี คงจะ

เป็นช่วงเวลาทีช่วีติเปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส�าคญัเนือ่งจาก “เกษยีณ 

อายุ”  นั่นเอง ชีวิตที่ผ่านทั้งสุขและทุกข์ กับหลายสิบปีกับการท�างาน 

อันเป็นท่ีรัก สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ กไ็ด้เวลาอ�าลาหลายท่าน 

เลยทีเดียว สหกรณ์ก็ขอฝากสวัสดิการเพื่อเป็นก�าลังใจเช่นเคย  

ว่าหลงัเกษียณมอีะไรกนับ้าง 

ถงึแม้จะเกษยีณไปแล้ว แต่สายใยไม่เคยเกษยีณ สหกรณ์ออมทรพัย์ 

กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดทัศนศึกษาที่ประเทศลาวใต้ เมื่อ 15 -18 

กรกฎาคม 2554 และได้จดัสัมมนาให้ผู้เกษยีณทราบถงึสิทธปิระโยชน์

ต่างๆมากมาย จากน้ันก็ได้เวลาเที่ยวสนุกสุดหรรษา พร้อมอิ่มบุญ ที่ 

ปราสาทวดัพ ูมรดกโลกของลาวตอนใต้ และชมความงดงามของน�า้ตก

คอนพระเพ็ง น�า้ตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีอาคเนย์ สมัผสัสายน�า้ทีโ่ยนตวั

สูค่วามต่างระดบัเบือ้งล่าง กระโจนกระทบโขดหนิหลากหลายความงาม

จนได้สมญานามจากผูม้าเยือนว่า เปรียบเสมือน ไนแองการ่าแห่งเอเชยี  

และน�้าตกหลี่ผีเป็นน�้าตกที่ไหลผ่านกลางแม่น�้าโขงไหลรวมกันมาจน

รวมกนัเป็นแก่งหินต่าง ๆ เกดิเป็นผาสงู 15 ถงึ 20 เมตร ท�าให้สายน�า้ที่

ไหลลงมา เปรยีบเสมอืนดัง่กงัหนัแห่งสายน�า้

สนุกสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค์และเที่ยวชมธรรมชาติกันแล้ว 

กไ็ด้เวลากลับเมอืงไทยของเรา หวงัว่ากจิกรรมดีๆ  ในช่วงปลายปีแบบนี้

คงจะสร้างรอยย้ิมให้กบัผู้เกษยีณอายไุด้ไม่น้อยค่ะ

สขุสนัต์วนัเกษยีณอายรุาชการ ค่ะ

“มาบัดนี้ท่านเกษียณเปลี่ยนฐานะ ขอคุณพระช่วยคุ ้มครองพี่น้องฉัน  
จงประสบแต่ความสุขทุกวี่วัน ทุกข์ภัยนั้นจงอย่าหมายใกล้กายใจ”

นายวรีะพงศ์ จงูพงศ์  (ผูอ้�านวยการส่วนพืน้ฟพูฒันาพืน้ทีอ่นรุกัษ์บรหิารที ่4  จ.สรุาษฎร์ธาน)ี
“ที่ตัดสินใจมาลาวใต้ครั้งนี้ เพราะอยากมาเจอเพื่อน ๆ ได้มาสังสรรค์กัน 

ประทบัใจหลายๆ อย่างครบั และสิง่หนึง่ทีเ่ป็นจดุทีน่่าสนใจทีพ่ลาดไม่ได้กค็อื สทิธิ
ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัหลงัเกษยีณ  ผมเป็นสมาชกิสหกรณ์มานาน รูส้กึดใีจทีไ่ด้มา 
และผูกพันกับสหกรณ์ เหมือนสหกรณ์ไม่ทอดทิ้งกัน เอื้ออาทรต่อสมาชิกเสมอ 
สหกรณ์สอนให้รูจ้กัอดออม ซึง่ผมเองกไ็ด้น�าแนวคดินีม้าใช้ในชวีติประจ�าวนั รูส้กึ
พอเพยีง และสบายใจในการด�ารงชวีติ  การพฒันาของสหกรณ์ ผมคดิว่า สหกรณ์
มาถกูทางแล้วครบั ได้ผูบ้รหิารทีเ่ก่ง และไม่ลมืผูเ้กษยีณ ผมคดิว่าเป็นแนวคดิทีด่มีากเลยครบั” 

นายวรีวตัน์ วฒันธรีกลุ (ผูว่้าการส�านกังานทรพัยากรแห่งชาตสิิง่แวดล้อม จ.อทุยัธาน)ี
   “ผมว่าเป็นโครงการทีด่มีาก อยากให้จดัต่อไปอกีเรือ่ย ๆ การเป็นสมาชกิ

สหกรณ์เป็นเรื่องที่ดี ท�าให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย  ถึงแม้ผมจะเกษียณ
ไปแล้ว แต่ก็ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ครับ  ประทับใจที่สหกรณ์ได้คืนก�าไรให้กับ
สมาชิก มาครั้งนี้มีความสุขมาก ได้มาเจอเพื่อน ๆ สังสรรค์กัน และยังได้ทราบ
สทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิอกีด้วย”

นายปรชีา คชพล   (เจ้าหน้าทีพ่นกังานป่าไม้อาวโุส จ.ตราด) 
   “ ได้รบัความรูเ้กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทีเ่ราไม่เคยทราบมาก่อน และความ

สนกุสนานทีส่หกรณ์จดัให้ผูเ้กษยีณ  กถ็อืว่าสหกรณ์ไม่ลมืผูเ้กษยีณครบั ผมว่า
เป็นเรือ่งทีด่ ีและผมกจ็ะเป็นสมาชกิสหกรณ์ต่อไปเรือ่ยๆ ครบั”

นายสมใจ คงบญุ  (ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารงานกลาง กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพนัธุพ์ชื)

 “ตัดสินใจเร็วมากครับที่มาทริปสายใยไม่เกษียณ ได้มาเจอเพื่อนๆ ท่ี
วัยไล่เลี่ยกัน มีความสุขครับ และเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาที่น่ี  อยากจะขอบคุณ 
สหกรณ์มากๆ ครับ ทีนึ่กถงึสมาชกิวยัเกษียณ แถมสทิธิประโยชน์ก็ยังได้เหมอืนเดมิ  
เกษียณไปแล้ว ผมอยากพักผ่อน ฟังธรรมมะ ด้านการบริหารสหกรณ์ถือว่า 
บรหิารงานได้ด ี การบรกิารต่อสมาชกิถกูต้อง รวดเรว็ แม่นย�า  ผมขอให้สหกรณ์
เจรญิยิง่ๆ ขึน้ไป และอยูคู่ก่บัสมาชกิตลอดไปครบั”

นายบญุชยั บญุชติ   (ผูอ้�านวยการส่วนควบคมุและบรกิารไฟป่า ส�านักพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่4 
จ.สรุาษฎร์ธาน)ี

“ผมคิดว่าเราเป็นวัยที่ใกล้เกษียณแล้ว ก็ควรหาความสุขให้ตัวเองบ้าง   
ทรปินีส้นกุมาก ถงึแม้ฝนจะตกบ้างแต่กเ็ป็นเรือ่งของธรรมชาติ น�า้ตกสวยมากครบั  
และขอให้ก�าลังใจแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ปัญหาอุปสรรคมันต้อง
มบ้ีาง  เป็นเรือ่งธรรมดา เราต้องผ่านพ้นมนัไปให้ได้ แล้วผลปรากฏมนักจ็ะแสดง
ของมนัเอง”

นายภูริภัณฑ์ ทองวิจิตร (ผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม จ.นราธวิาส)

“สหกรณ์จดัโครงการนีไ้ด้ดคีรบั เหมอืนเป็นการคนืก�าไรให้กบัสมาชกิ มากกว่า
ทีส่มาชกิคาดหวงัไว้ซะอกี ตดัสนิใจไม่นานเลยทีจ่ะมา  เพราะคดิว่าเป็นโปรแกรมท่ีดี  
ประทับใจแหล่งท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ ผมจะเป็นสมาชิกแบบน้ีตลอด เพราะเป็น
แหล่งเงนิทนุในการเกบ็ออมทีใ่ห้ดอกเบีย้สงูกว่าทีอ่ืน่ ๆ ส�าหรบัทรปิต่อไป ถ้าจดัไป
ไหว้พระ แถว ๆ ประเทศเพือ่นบ้าน กจ็ะดคีรบั”

นายสมดุ ฟองน�า้ (พนกังานขบัรถยนต์ ภจูองนายอย จ.อบุลราชธานี )  
“ รู้ข่าวจากวารสารสหกรณ์ป่าไม้ ก็เลยรีบมาสมัครครับ ดีใจที่ได้มา ผม

อยากจะฝากไว้ว่า คนไหนทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิสหกรณ์ คนนัน้จะพลาดโอกาสดีๆ   
ไปเยอะ สนุกมากครับที่มาในครั้งนี้ ประทับใจ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น
น�า้ตกหรอืทีอ่ืน่ๆ สวยมาก และต้องขอบคณุสหกรณ์มากครบัทีไ่ม่ลมืคนเกษยีณ”

นางดวงมณ ีสถติ ิ (พนกังานทัว่ไป)
“ประทับใจในการบริการ ไกด์ก็น่ารัก  ดีใจที่สหกรณ์มีโครงการดีๆ ให้

สมาชกิแบบนี ้ให้สทิธเิท่าเทยีมกนั รูส้กึประทบัใจสหกรณ์มากค่ะ”

By :ไผ่ลู่ลม

 “ความประทับใจ อยากบอก” “ความประทับใจ อยากบอก”
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1. สิทธิรับทุนสวัสดิการเหมือนสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุ
ราชการ

สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ยังเป็นสมาชิกอยู ่ มีสิทธิได้รับทุน
สวัสดกิาร เช่นเดยีวกบัสมาชกิทีย่งัไม่เกษยีณอายรุาชการ ดงันี้

ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 100 บาท และวันครบรอบวันก่อตั้ง
สหกรณ์ 100 บาท

✿ ทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ
✿ ทนุสวัสดกิารสมาชกิเมือ่ประสบภยั
✿ ทุนสนับสนุนเบี้ยประกันชีวิต 35 บาท  

 จนอาย ุ65 ปี
✿ ทนุสวัสดกิารสมาชกิทพุพลภาพ
✿ ทนุสวัสดกิารเพือ่การศพสมาชกิ 
✿ ทนุสวัสดกิารส�าหรบัสมาชกิทีไ่ม่มบีตุรหรอืเป็นโสด
✿ ทนุสวัสดกิารเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการศกึษาของสมาชกิ

2. สิทธิรับทุนสวัสดิการมากกว่าสมาชิกท่ียังไม่เกษียณอายุ
ราชการ

✿ ทนุเพือ่บ�าเหนจ็สมาชกิเกษยีณอายรุาชการ จ่ายให้เฉพาะสมาชกิที่
อายุครบ 60 ปี (ได้รบัเฉพาะปีทีเ่กษยีณเพยีง 1 ครัง้ ) และเป็นสมาชกิตดิต่อกนั 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี  ค�านวณได้ ดงันี ้บ�าเหนจ็ =  จ�านวนปี X จ�านวนหุน้

                                                             100
 ทัง้น้ีไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกนิ 5,000 บาท 
 สหกรณ์จะจ่ายเงนิทนุให้ภายในเดอืน ต.ค. 

ของทกุปี 
 โดยน�าฝากเข้าบญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ 

และไม่ต้องย่ืนค�าขอ
✿ ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส จ่ายให้สมาชิกที่

อายุ 61 ปีข้ึนไป และเป็นสมาชกิตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 
10 ปี  โดยจะจ่ายให้ปีละ 1,000 บาท ภายในเดือน 
ต.ค. ของทกุปี น�าฝากเข้าบญัชอีอมทรพัย์สนิมธัยสัถ์ 
และไม่ต้องย่ืนค�าขอ

3. สทิธริบัเงนิช่วยเหลอืค่าท�าศพสมาชกิ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและยังคงเป็น

สมาชกิอยูก่บัสหกรณ์ ซ่ึงอายคุรบ 65 ปี ไม่อาจท�าประกนัชวีติได้ หากถงึแก่กรรม  
สหกรณ์จะมอบเงนิช่วยเหลอืค่าท�าศพสมาชกิ ตามอายุการเป็นสมาชกิ ปีละ 
10,000 บาท ทัง้น้ีไม่เกนิ 100,000 บาท

4. สทิธฝิากเงนิออมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสขุในอตัราดอกเบีย้สงู
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษเปิดบัญชี 

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข เพื่อฝากเงินบ�าเหน็จ 
บ�านาญ กบข. บ�าเหน็จด�ารงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ได้รับจาก 
ทางราชการในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ทกุประเภทและยังมสิีทธฝิากเงนิกบัสหกรณ์ได้ทกุประเภทบญัชี

5. สทิธกิารกูหุ้น้ หรอืเงนิฝาก
สมาชิกเกษียณอายรุาชการมสีทิธกิูหุ้น้ หรอืเงนิฝากได้ไม่เกนิกว่า 90 % 

ของเงินค่าหุ้น หรอืเงินฝากทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์

6. สทิธกิารงดส่งค่าหุน้
สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ไม่มีหนี้ หรือมีหนี้สินไม่เกินกว่าค่าหุ้น

ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ สามารถงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ นอกจากนี้ยังสามารถ
ระดมค่าหุ้นเพิม่ได้ตามความสมคัรใจ

7. สทิธิรบัเงินปันผลและเฉลีย่คืน
สมาชกิเกษยีณอายรุาชการมีสิทธริบัเงนิปันผลและเฉลีย่คนื  เช่นเดยีว

กบัสมาชกิทีย่งัไม่ได้เกษยีณอายรุาชการ

8. สทิธิรบัใบแจ้งยอดบญัชรีายไตรมาส
สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการ

พิเศษ โดยสหกรณ์จะส่ง “ใบแจ้งยอดคงเหลือราย
ไตรมาส” เพื่อแจ้งจ�านวนเงินทุนเรือนหุ้น เงินฝาก 
หรือเงินกู้ (ถ้ามี) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นหลักฐาน
ส�าหรับการตรวจสอบ โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้าน
สมาชกิ

9. สทิธิเข้าร่วมกิจกรรมและรบับรกิารทางวิชาการ
สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้น

รับรางวัล หรือรับของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับสมาชิก และยังได้
รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมส�าหรับผู้เกษียณอายุราชการท่ีสหกรณ์จัดขึ้น
เป็นการเฉพาะ

10. ไม่ต้องหกัเงนิเดอืน ณ ทีจ่่าย และกูหุ้น้ไม่เกนิ 60% ให้น�า
เงินปันผลช�าระหนี้ได้  (โดยจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์  
เพือ่ช�าระหนี)้

✿ ในกรณทีีส่มาชกิมหีนีเ้กนิกว่า 90% ของหุน้ ให้ช�าระหน้ี   บางส่วน
เพือ่ให้มหีนีค้งเหลอื 60% ของหุน้ หรือสมาชกิท่ีมีหน้ี
ไม่เกิน 60% ของหุน้ สามารถกู้หุน้ไม่เกนิ 60% โดย
สามารถน�าเงนิปันผลมาช�าระหนีไ้ด้ ตัวอย่างเช่น

✿ มีหุ ้น 100,000 บาท จะได้รับเงินปันผล
ประมาณปีละ 5,500 บาท (5.50%)

✿ กูหุ้้น 60,000 บาท จะต้องผ่อนช�าระ 30 ปี 
ประมาณปีละ 4,560 บาท เดอืนละ 380 บาท (6.50%)

✿ แจ ้งน�าเงินป ันผลเข ้าบัญชีออมทรัพย ์
อเนกประสงค์  เพือ่ช�าระหนี ้(ได้ดอกเบ้ียด้วย)

✿ มหีุน้ 100,000 บาท รบัเงินปันผล 5.50% ปี
ละ 5,500  บาท 30 ปี เท่ากบั 165,000 บาท

✿ กู ้60,000 บาท จ่ายดอกเบ้ีย 6.50% 30 ปี 
ดอกเบีย้รวม  เท่ากบั 75,949 บาท

✿ ก�าไร เท่ากบั 89,051 บาท การช�าระหนีน้ัน้จะหักจากเงินปันผลท่ี
น�าฝากในบญัช ีออมทรพัย์อเนกประสงค์เพือ่ช�าระหนีโ้ดยอตัโนมติัไม่ต้องหัก  
เงนิเดอืน ณ ทีจ่่าย

“สำาหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้ว   
มีความประสงค์จะให้สหกรณ์ หักรายการชำาระต่างๆ 
อาทิ (เงินค่าหุ้น ผ่อนชำาระหน้ีกับสหกรณ์ เงินฝาก  
ค่าประกันชีวิต) จากเงินบำานาญ โปรดแจ้งความจำานง
พร้อมกรอกหนังสือยินยอมให้หักเงินบำานาญ  ติดต่อ
ได้ท่ีสหกรณ์ 0-2579-7070 ”

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการต้องท�าอย่างไร? 

“เกษียณอายุราชการแล้ว  
ยังคงเ ป็นสมาชิกสหกรณ์  
ต่อไปได้  และสิทธิประโยชน์
ยังเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม”

“สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการ
เพ่ือบำาเหน็จสมาชิก ปี 2554 
ท้ัง ส้ิน  280  ราย  เ ป็นเ งิน 
1,031,612.25 บาท”

“สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการ
เก้ือกูลสมาชิกอาวุโส ปี 2554  
ท้ัง ส้ิน  972  ราย  เ ป็นเ งิน 
972,000 บาท”

สิทธิประโยชน์มากมายสำาหรับสมาชิกเกษียณ
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ทายถูก เอาไปเลย
เส้ือค่ายสหกรณ์ 5 ตัว

ส�าหรับค�าถามประจ�าฉบับ
ท่ี 136 ถามว่า ทุนสวัสดิการเพ่ือ
บ�าเหน็จสมาชิก ท่ีสหกรณ์จ่ายให้
สมาชิกในปี 2554  มีจ�านวนท้ังส้ิน 
ก่ีราย รวมเป็นเงินเท่าไหร่ ทราบ 
ค�าตอบแล้วส่งมาได้ท่ี forestcoop 
@gmail.com  หรือตู้ป.ณ. 169 
ปทจ. จตุจักร กทม.10900 โปรดส่งท่ีอยู่ให้ชัดเจน หากท่ีอยู่ไม่ชัดเจน  
ถือว่าสละสิทธ์ิ ส่งค�าตอบภายในวันศุกร์ท่ี 23  ธันวาคม 2554  
ใครตอบถูกรับรางวัล เส้ือค่ายเน้ือดี มีสไตล์

เฉลยค�าถามฉบับท่ี 135 ถามว่า  วันเกิดสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด วันท่ี 28 กันยายน ของทุกปี และครบรอบ 33 ปี 

รายช่ือผู้ท่ีได้รับนาฬิกาต้ังโต๊ะ จ�านวน 5 เรือน ดังน้ี
✿ คุณสุมาลี ศรจันทร์
✿ คุณโอฬาร ประทุมรัตน์
✿ คุณฐิตารีย์ รฐาศุขนิธิดิษยา
✿ คุณบุญศรี นทีโสภา
✿ คุณพิมพ์นารา บุญรอด

มุมนี้มีรางวัล

ผลการดำาเนินงาน
รายการ 30 กันยายน 2554 31  สิงหาคม  2554

จ�านวนสมาชิก 13,174 13,144

จ�านวนสมาชิกสมทบ 7,682 7,050

สินทรัพย์รวม 8,805,232,251.72 8,801,154,536.84

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 93,809,412.94 114,967,417.74 

เงินลงทุนระยะส้ัน 500,000,000.00 500,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 62,352,730.83 61,828,427.73 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,814,626,069.43 5,794,431,761.93 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 766,939,328.09 768,525,567.86 

เงินลงทุนระยะยาว 1,470,001,000.00 1,470,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,042,154.28 5,267,649.76 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 90,548,894.46 85,251,881.26 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 803,152.61 775,321.48 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 109,509.08 105,509.08 

หน้ีสินรวม 5,161,687,928.63 5,196,933,804.77

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 554,100,000.00 695,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 409,824,432.15 407,190,311.98

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 56,936,884.21 56,937,276.26

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,557,275,128.08 2,511,465,381.83

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 979,171,871.80 938,985,115.49

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 397,804,178.17 388,392,127.14

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 115,016,923.88 116,210,000.94

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 24,041,971.67 22,233,455.42

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 29,088,119.86 28,267,103.90

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 1,606,919.16 1,526,346.78

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,794,658.38 1,774,530.79

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 35,629.49 35,273.85

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จ�ากัด 25,494.61 25,240.13

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จ�ากัด 10,634.39 10,528.24

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จ�ากัด 10,642.54 10,536.31

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด 10,642.54 10,536.31

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จ�ากัด 139,386.48 137,995.19

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด 1,449,719.76 1,254,989.93

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,365,401.46 16,487,764.28

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,979,290.00 10,979,290.00

ทุนของสหกรณ์ 3,643,544,323.09 3,604,220,732.07

ทุนเรือนหุ้น 3,093,843,510.00 3,069,471,420.00

ทุนส�ารอง 206,894,505.86 206,894,505.86

ทุนสะสม 145,989,688.01 149,792,188.01

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 196,816,619.22 178,062,618.20

รายได้ 359,260,966.94 320,168,027.32

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 310,750,726.19 276,534,517.47

ผลตอบแทนจากการลงทุน 47,977,461.65 43,186,365.75

รายได้อ่ืน 532,779.10 447,144.10

ค่าใช้จ่าย 162,444,347.72 142,105,409.12

ดอกเบ้ียจ่าย 131,557,170.31 115,752,279.90

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 30,887,177.41 26,353,129.22

ก�าไรสุทธิ 196,816,619.22 178,062,618.20

อัตราดอกเบ้ีย
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 สิงหาคม 2554) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญท่ัวไป 6.50

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.30

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.30

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงท่ี 2 ปี) 1.00

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีท่ี3-12) 4.30

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) 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25
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ทนุสวสัดกิารสมาชกิ  เดอืน กนัยายน
ความทุกข์ระทมทีผู่ป้ระสบภยัน�า้ท่วม พบเจอกบัภยัพบิติัจากธรรมชาต ิเป็นภาพทีก่่อให้เกดิความเห็นใจ ส่งผลให้เกิดความช่วยเหลอื 

ต่างๆ ทัง้ทางภาครฐัและเอกชน รวมทัง้สหกรณ์ หากสมาชกิท่านใดทีก่�าลงัประสบภยัอยู ่รบีขอรบัทนุสวสัดกิารสมาชกิประสบอทุกภัยด่วน 

โดยสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้จ่ายทุนสวัสดิการแก่สมาชกิ ดังนี้

ล�าดับ ทุนสวัสดิการสมาชิก

ก.ย. ม.ค. – ก.ย.

จ�านวน(ราย)
จ�านวนเงิน

(บาท)
จ�านวนเงิน

(บาท)

1 เม่ือประสบภัยอุทกภัย วาตภัย ฯ 40 120,000 836,720

2 เพ่ือวันเกิดสมาชิก 14,153 1,415,300 2,313,300

3 เพ่ือสงเคราะห์ศพสมาชิก  7 10,500 78,000

4 สงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส     18 27,000 200,500

5 สมาชิกท่ีมิได้ท�าประกัน 1 10,000 110,000

6 ช่วยเหลือเน่ืองจากปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 1 10,000 20,000

7 ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด  8   24,000 129,000

8 การศึกษาบุตรสมาชิก    2,829   1,884,500 1,884,500

9 ส่งเสริมการศึกษาสมาชิก   6 6,000 31,000

10 เพ่ือประกันชีวิตสมาชิก    12,666 627,885 5,648,125

11 ส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก  350

รวมสหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการ ท้ังส้ิน 4,135,185 11,251,495

บ้านนายครรชิต วงค์ใส บ้านนายพนมมาศ  ยอมเยาว์

บ้านนายสุพจน์  ทัศนานนท์ บ้านนายสุพิน  อนุบุตร

สอ.ปม.เยียวยาสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย 
เสียหายบางส่วนจ่าย 3,000 บาท
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ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ นายธนโรจน์ โพธิสาโร
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินอ่อน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธ์ิ  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ์ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  ว่าที่ร.ต. หญิง พจนีย์  พวงจันทร์ นางสาวกุลพรภัสร์ พรหมจิระประวัติ
ออกแบบและพิมพ์ที ่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร.0-2903-8257-9

การเอาชนะความทุกข ์ใจในภาวะวิกฤติน�้ าท ่วม 

ครั้งใหญ่นี้ มีหลากหลายวิธีที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ใจต่างๆ 

ดังนี้ 

1. การยอมรับความจริง คือต ้องเผชิญหน ้ ากับ 

ความจริง ยอมรับว่า เราได้สูญเสียทรัพย์สินไปแล้ว อย่างไรเสีย 

ไม่มีทางเอาคืนมาได้ และเราก็ต้องยอมรับตัวเรา ด้วยว่า

ความเศร้าเสียใจย่อมมีเป็นธรรมดาของปุถุชน 

2. รักษาจิตใจให้ดีเพ่ือคนที่ท ่านรักที่จากไป ญาต ิ

พี่น้องที่ท ่านสูญเสียไป ท่านรักเขามากเท่าไรเขาก็คงรักท่าน 

ไม่น้อยไปกว่าที่ท่านรักเขา เขาคงไม่ต้องการให้การจากไปของเขา 

ท�าให้ท่านต้องทุกข์โศก ทรมานใจ ทรมานกาย อย่างไม่สิ้นสุด 

ถ้าเขาเหล่านั้นสามารถบอกกับท่านได้ ถ้าเขาสามารถปลอบใจ

ท่านได้ ญาติท่านคงอยากให้ท่านหักห้ามใจ ให้หายเศร้าโศก 

ดูแลตัวเองให้ดี ใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขให้ได้ในท่ีสุด  

แม้จะไม่มีเขาอยู่เคียงข้างก็ตาม 

3. มองส่วนดีของสิ่งที่เหลืออยู ่ แม้บางคนจะพูด

ว่า “ไม่เหลืออะไรเลย สูญสิ้นทุกอย่างแล้วจะอยู ่ไปท�าไม” 

เช ่น ญาติพี่น ้องเสียชีวิตหมดหรือตัวเองรอดคนเดียว  

ทรัพย์สมบัติที่หามาชั่วชีวิตสลายไปหมดแล้ว ถ้ามองให้ดีจะ

เห็นว่าท่านยังเหลือชีวิตที่สูงค่าที่สุดอยู ่ ทรัพย์สมบัตินอกกาย 

ไม่ตายคงหาเอาใหม่ได้ พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่..

4. อย่าโทษตัวเองและคนอื่นๆ ผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ 

มักรู ้สึกผิดว ่าท�าไมตนจึงช ่วยคนอื่นไม่ได ้และรู ้สึกโกรธว ่า 

ท�าไมผู ้ ท่ีควรรับผิดชอบป้องกันภัยของบ้านเมือง จึงไม่ได้

ท�าการป้องกัน ทั้ง ๆ ที่ควรจะได้กระท�าแล้ว ท�าไมตัวเราเอง

จึงไม่ได้จัดการป้องกัน ค�าอธิบายคือมนุษย์ไม่ได้ฉลาดรอบรู้

ไปทุกเรื่อง มนุษย์มีชีวิตไปก็เรียนรู้ไป มีคนได้รับผลเช่นเดียว

กับเรามากมายเป็นประวัติการณ์ ครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติแท้ๆ 

คนและสัตว์โลกทุกชนิดไม่สามารถอยู่เหนือธรรมชาติได้ เช่น

มีความตายเป็นท่ีส้ินสุดตามธรรมชาติทุกคน                                               

ท้ายสุดนี้ผู้เขียนขอให้ก�าลังใจทุกท่านที่ประสบภัย ทุก

คนพยายามให้ก�าลังใจกับท่าน หวังว่าท่านจะให้ก�าลังใจกับ

ตัวเองเช่นกัน และสู้ชีวิตต่อไปให้ดีที่สุด

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

ท�ำใจให้สู้ 
เหนือภัยธรรมชาติ

By : รุ้งตะวัน


