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วันน้ีพสกนิกรกำ�ลังทำ�อะไรกันอยู่?
 : คนหลังเลนส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเหน็ดเหนื่อยมาท้ังชีวิต เพื่อดูแล
ประเทศให้ปวงชนชาวไทย อยูดี่มีสขุ  เป็นงานทีเ่หนือ่ยยากอย่างย่ิง   

ในฐานะท่ีท่านเป็นประมุขของประเทศ ท่านเคยกล่าวไว้ว่า “เราจะครอง 
แผ่นดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” ไม่ใช้ค�าว่าปกครอง
แต่ใช้ค�าว่าครอง แสดงให้เหน็ว่าไม่มีเร่ืองอ�านาจแม้แต่น้อย พระองค์ท่านอยู ่
ใต้รัฐธรรมนูญ ดูแลพสกนิกรเหมือนคนในครอบครัว โดยยึดถือเร่ือง 
ทศพิธราชธรรมเป็นหลัก

พระองค์ท่านทรงพระอาการประชวรทุกวันนี้เพราะใช้พระวรกาย
ประกอบพระราชกรณยีกิจอย่างเหนด็เหนือ่ย พระองค์ท่านทรงท�าให้แผ่นดิน 
อยู่ได้จนมาถึงทุกวันนี้ ผ่านความรัก ความเมตตา ความรับผิดชอบ ท่าน 
ทรงเน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ให้ใช้ความดี และความถูกต้องใน 
การปฏิบัติงาน เราท่องมาแต่ไม่เคยใส่ใจ และไม่เคยน�ามาปฏิบัติ ท่านทรง
มองว่างบประมาณแผ่นดินจะมีเท่าไหร่ไม่ส�าคัญ มันส�าคัญอยู่ท่ีว่าใช้เงินนั้น
อย่างไร หากทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้อย่างมีประโยชน์ก็มีความสุข แต่ถ้าใช ้
ไม่ถกูต้อง เอาเงินของแผ่นดินไปถลุง กย่ิ็งท�าให้เกิดความทุกข์ 

เรา.. สร้างค่านิยมผิดๆ ว่าคนที่ประสบความส�าเร็จคือคนที่มีเงิน 
มากท่ีสดุ เรา... โกงทุกคร้ังทีมี่โอกาส  

เรา .. เรียกร้องประชาธปิไตยโดยคิดถึงแต่ “สทิธ”ิ แต่ลมืค�าว่า “หน้าท่ี ”  
เรา .. ก�าลังฆ่ากนัเองทกุวนัในภาคใต้ 
เรา .. สร้าง “ กฎหมู่ ” ให้เหนอื “ กฎหมาย ”  
เรา .. เดินขบวนประท้วงในทุกอย่างทีเ่ราไม่เหน็ด้วย  
เรา .. ก้าวร้าวต่อกัน  น�ามาซึง่ความแตกแยกกัน  
.. และท้ังโลกก�าลงัจบัตามองเราอยู ่ 

.. เราเคยหยดุคดิกันบ้างไหมว่า  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ของเรา .. จะทรงเสยีพระทยัเพยีงใด ?  
พระองค ์ท ่ าน มีพระชนมายุ  

87 ชนัษา  
หากเปรียบกับคนธรรมดาก็สมควร 

ที่จะได้พักเต็มที่ ได้รับการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่สมควรท่ีจะ
ตรากตร�าท�างานหนกั หรือกระทบกระเทือนใจแต่อย่างใด

ความสุขของพระมหากษตัริย์พระองค์นี ้ 
.. ไม่ใช่จะประทับอยูใ่นพระราชวงัใหญ่โตสวยงาม แห่ล้อมด้วยข้าราช

บริพาร
หากแต่ความสขุของพระมหากษตัริย์พระองค์นีค้อื  
.. ประชาชนของพระองค์ท่านรักสามัคคีกัน .. รู้จกัความพอเพยีงและ

มีสต ิ.. เพยีงเท่านีเ้อง
แล้ววนันีเ้ราก�าลังท�าอะไรกันอยู ่?
ปากที่ส่งเสียง .. “ขอจงทรงพระเจริญ” นั้น เป็นการกระท�าที่

ออกมาจากใจจริงของท่านหรือเปล่า?  อาจเป็นค�าตอบให้คนไทยกลับมาคิด
ทบทวนกันอีกคร้ังว่า เรามีพระมหากษัตริย์ท่ีประเสริฐท่ีสุด จนคนทั้งโลกยัง
อจิฉาแต่เราบางคนกลบัมองไม่เหน็  สิง่หนึง่ท่ีพระมหากษตัริย์ของเราต้องการ
มากท่ีสุด .. คือความรักและสามัคคีของคนในชาติที่ควรแสดงออกมาจากใจ 
แล้วคุณล่ะ ท�าความดีเพือ่ท่านบ้างรึเปล่า?         

                          

อาชีพเสริม เพิ่มรายได้
ตามท่ีสหกรณ์ได้จัดทำาพ้ืนท่ีวางผลิตภัณฑ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกและ

สมาชิกสมทบท่ีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นรายได้เสริมนำาตัวอย่างมาวางขาย เพ่ือให้  
บุคคลท่ีสนใจส่ังซ้ือ ก็ได้มีสมาชิกติดต่อนำาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาวางจำาหน่ายตาม
ตัวอย่างในรูป สมาชิกและบุคคลท่ีสนใจส่ังซ้ือ สามารถติดต่อผ่านเบอร์มือถือของ
สมาชิกท่านน้ันโดยตรง และสำาหรับสมาชิก 
ท่ีสนใจจะวางผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อขอใช้บริการ 
ได้ท่ีสหกรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน

การสร้างเม็ดเงินในกระเป๋าให้เพ่ิมพูน  
หากมีความต้ังใจจริง ทุกคนก็สามารถทำาได้ ขอเพียง 
ไม่ท้อถอย ความสำาเร็จจะรอคุณอยู่เบ้ืองหน้าแน่นอน

กระเป๋าถักลวดลายต่างๆ 
สนใจสั่งซื้อได้ที่ 

คุณพิรุณ พงษ์ชัยภูมิ 
มือถือ  081-186-2539 รับท�าพานพุ่ม สนใจสั่งซื้อได้ที่ 

คุณสุทามาส มือถือ 083-271-4584

ร้านถักทอ งานฝีมือ 
สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณอังคณา ฝั้นสืบ 

มือถือ 089-951-6700
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1. การฝากเงิน
ฝากด้วยเงนิสด  
จ�านวนเงนิฝากต้องไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อคร้ัง
ฝากด้วยเช็คธนาคาร 
รับฝากเช็คทุกธนาคาร จ�านวนเงินต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท สมาชิกจะถอนเงินได้ใน 
วนัถดัไป ทัง้นี ้สมาชกิสามารถเบิกเงนิทีฝ่ากด้วยเชค็นัน้ โดยเชค็นัน้ ต้องถกูเคลียร์ร่ิงก่อน 
ยกตัวอย่าง สมาชิกฝากเช็ควันจันทร์ก่อนเวลา 12.00น. สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ใน 
วนัองัคารหลัง 14.30 น. เป็นต้นไป หากฝากวนัจนัทร์หลัง เวลา 12.00 น. สามารถเบิกเงนิ
ได้ในวนัพธุหลังเวลา 14.30น.เป็นต้นไป
- เช็คขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด” 
น�าฝากเข้าบัญชีทีส่มาชิกเปิดอยู่กบัสหกรณ์
- เชค็ขดีคร่อม “A/C PAYEE ONLY” สัง่จ่ายบุคคล นติบุิคคล น�าฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ไม่ได้
สมาชิกโปรดจ�าให้ดีนะคะ เพราะเวลาไปออกเชค็จากธนาคารเพือ่น�ามาเข้าบัญชสีหกรณ์ ถ้าจ�าเป็นต้องขีดคร่อมเพือ่ความปลอดภยัแล้วล่ะก็ โปรดระบุการส่ังจ่ายเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จะได้ไม่เสยีเวลา ทัง้นีเ้พราะสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ ฯ เป็นสถาบันการเงิน  ไม่ใช่ธนาคาร  การน�าเชค็ธนาคารท่ีได้รับจาก
สมาชกิ ไปฝากธนาคารพาณิชย์อกีที  จงึจ�าเป็นต้องสัง่จ่ายเป็นชือ่สหกรณ์
- ดร๊าฟท์   การรบัฝากดร๊าฟท์ รปูแบบเหมือนการรับฝากเชค็ทุกประการ ต่างกนัตรงก�าหนดเวลาเคลียร์ริง่ 3-5 วนัท�าการ สมาชกิจงึจะถอนเงนิจากบัญชไีด้
- แคชเชียร์เช็ค  การรับฝากแคชเชยีร์เชค็รูปแบบเหมือนการรับฝากเชค็ทุกประการ
ในเขต ไม่มีค่าธรรมเนยีม ** สมาชกิสามารถถอนเงนิจากบัญชใีนวนัถดัไป
นอกเขต ก�าหนดเวลาเคลียร์ร่ิง 3-5 วันท�าการ สมาชกิจงึจะถอนเงนิจากบัญชไีด้ และมีค่าธรรมเนยีมเรียกเก็บจากธนาคารของยอดเงนิทีโ่อน 0.10% 
- การฝากเงนิผ่านธนาคาร (Payment)  สามารถฝากเงนิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และธนาคาร กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ก�าหนด 

2. การถอนเงิน
- กรณีถอนเงินด้วยตนเอง ผู้มีอ�านาจถอนเงิน จะต้องยื่นใบถอนเงินด้วยตนเอง โดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กับสหกรณ์ พร้อมกับสมุดคู่ฝากและกรอก 
รายละเอยีดของบัตรประจ�าตวัท่ีทางราชการออกให้ หรือบัตรเอทเีอม็ของสหกรณ์ ในใบถอนเงนิ และแสดงบัตรดังกล่าว
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน เจ้าของบัญชีต้องลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะ (ด้านหลังใบถอนเงิน) และแสดงบัตรประจ�าตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ
ฉนัทะด้วย
- การถอนเงินข้างต้น มีหลกัเกณฑ์ ดังนี้
 * กรณถีอนเงินสดจะถอนได้ไม่เกินวนัละ 1,000,000 บาท ต่อหนึง่บัญชี
 * กรณถีอนเงินเกิน 1,000,000 บาท สหกรณ์จะจ่ายเป็นเชค็ในนามเจ้าของบัญชเีท่านัน้ ทัง้นี ้สหกรณ์เป็นผูจ่้ายค่าธรรมเนยีมเชค็
 * กรณถีอนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และผูถ้อนร้องขอให้สหกรณ์จ่ายเป็นเชค็ ผูถ้อนต้องเป็นผูจ่้ายค่าธรรมเนยีมธนาคารและเชค็ ฉบับละ 25 บาท

3. ก�าหนดเวลาการให้บริการ
 *  การฝากเงินสด  เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 15.30 น.
 *  การฝากด้วยเช็ค เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 12.00 น.
 กรณนี�าเชค็มาฝากหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะบันทกึบัญช ี  
ให้ในวนัท�าการถดัไป
 *  การถอนเงินสด เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 15.30 น.
 *  การถอนเงินท่ีสัง่จ่ายเป็นเชค็ 
 เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 15.30 น.

 ข้อปฏิบัตเิหล่าน้ี หากสมาชิกรู้ไว้
จะได้ประโยชน์ เพราะท�าให้
ไม่เสียเวลา สะดวกรวดเรว็ 
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พร้อมสาระดีๆ 
ที่เก็บมาฝากกันคะ

       

วิธีการน�าฝากเงินด้วยเงินสด หรือ เช็คธนาคาร                    
                                                                                     : ฝ่ายการเงิน

ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์   อ า ค า ร ส ห ก ร ณ์
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โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจ�าปี 2557
ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 21 - 23 ก.ค. 57 ณ สบอ. 14 (ตาก)
ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 18 - 20 ส.ค. 57 ณ ศนูย์ประสานงานป่าไม้
ชมุพร หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ่รน.8 (บ่อน�า้ร้อน) 
และเขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าคลองนาคา

สอ.ปม. ได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก เพื่อส่งเสริมความรู้ รับทราบ

ปัญหา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้บริการด้านต่างๆ  เพื่อน�ามา

พัฒนาและปรับปรุงบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ

แก่สมาชิกมากที่สุด อาทิ การรับสมัครสมาชิก การรับฝากเงิน การท�าบัตรสหกรณ์ 

ATM(Click Coop) รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข็มแข็ง และ 

ส่งเสริมความรู้ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 ณ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก) 

ศูนย์ประสานงานกลุ่มสมาชิกราชพฤกษ์ล�าปาง และศูนย์ประสานงานป่าไม้อุตรดิตถ์  

จัดขึ้นครั้งที่ 2 อีกทีในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร หน่วยป้องกัน

รักษาป่าที่ รน.8 (บ่อน�้าร้อน) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จึงขอเชิญสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ที่อยู่ในหน่วยงาน ในสังกัด และหน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ต่างๆและข้อมูลข่าวสาร 

ตามวันและเวลาดังกล่าว

เยี่ยมชมงานสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซิงเกอร์ จ�ากัด

เยี่ยมชมงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด
เ ม่ือวันพฤหัสบดีที่  10 เมษายน  2557 นายไพฑูรย ์

ศุกร์คณาภรณ์  ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานซิงเกอร์ จ�ากัด  น�าคณะกรรมการและท่ีปรึกษา จ�านวน  
3 ท่าน  เยี่ยมชมงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด  
ด้านระบบโปรแกรมสหกรณ์ ATM ที่พัฒนาโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  
ไทยไอซีที จ�ากัด  เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสหกรณ์ และเป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบการให้บริการสมาชิก

ของสหกรณ์ โดยมี  นายวิชิต สนธิวณิช  ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด  และ
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และ นายเดชธนา  อัศวทวีกุล  ผู้ประสานงานของ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ากัด
เยี่ยมชมงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ากัด  น�าคณะ
กรรมการและเจ้าหน้าท่ี จ�านวน 10 ท่าน เยีย่มชมงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และการด�าเนนิธรุกรรมการ
เงนิของสมาชกิด้านต่างๆ รวมท้ังแนวทางการพฒันาระบบ ATM ของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซทีี 
จ�ากัด และมีการตอบข้อซกัถามกัน เพือ่เป็นประโยชน์ในการท่ีจะน�าความรู้มาพฒันาให้เกิดผลประโยชน์
ต่อสมาชิกให้มากที่สุด โดยมี นายสมศักด์ิ  อังศุโกมุทกุล  รองประธานกรรมการด�าเนินการ  ชุมนุม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด  ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ร่วมกับ 
ทีมงานชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซที ีจ�ากัด และยังได้รับเกียรตจิาก นายวิชติ  สนธวิณชิ  ทีป่รกึษา 
ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซทีี จ�ากัด และ นายเดชธนา  อศัวทวกุีล  ผูป้ระสานงาน ชมุนมุสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทยไอซทีี จ�ากัด  บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร เม่ือวนัองัคารท่ี  6 พฤษภาคม  2557 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ�ากัด
เยี่ยมชมงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด

ดร.อุทัย อันพิมพ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ�ากัด น�าคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จ�านวน 9 ท่าน  เยี่ยมชมงาน
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และการด�าเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกด้านต่างๆ รวมทั้ง สวัสดิการ
ด้านต่างๆ ที่ให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสหกรณ์ และมีการตอบข้อซักถามกัน  
เพื่อเป็นประโยชน์ในการท่ีจะน�าความรู้มาพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากท่ีสุด โดยมี 
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  และกรรมการ
ท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด  บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

พระสูตรท่ีกองบรรณาธิการได้น�ามาเผยแพร่ในคร้ังน้ี ด้วยจุดประสงค์ว่าต้องการให้พุทธศาสนิกชนท่ีแสดงตนว่าเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธได้เข้าใจ 
เก่ียวกับค�าสอนของพระศาสดา และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงจริงตามท่ีพระองค์ได้ตรัสส่ังสอนไว้ พวกเราในฐานะท่ีเป็นสาวก(ผู้ฟัง)ของพระองค์จึงสมควรอย่างย่ิง
ท่ีจะต้องฟังแต่ค�าของพระองค์เท่าน้ัน นับจากน้ีกองบรรณาธิการจะน�าพระสูตรส�าคัญต่างๆมาเผยแพร่ตามเหตุและปัจจัยต่อไป หากท่านใดสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติม
ด้วยตนเอง หากอยู่ในแถบกรุงเทพฯหรือเขตปริมณฑลก็ขอเชิญไปท่ีวัดนาป่าพง คลอง ๑๐ ปทุมธานีได้นะครับ หรือท่านท่ีไม่สะดวกก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้ท่ีเวบไซต์ www.watnapp.com ซ่ึงท่านจะได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตนในฐานะของชาวพุทธได้เป็นอย่างดีเลยครับ ฉบับน้ีจะเป็นพระสูตรอีก  
๒ พระสูตร จาก ๑๐ พระสูตรท่ีส�าคัญท่ีชาวพุทธพึงรู้เก่ียวกับค�าสอนจากพระศาสดา ดังน้ี

๙. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำาสอน
๑. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกล่าวอย่างน้ีว่า ผู้มีอายุ ! ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า “น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวินัย น้ีเป็นค�าสอน

ของพระศาสดา”...
๒. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกล่าวอย่างน้ีว่า ในอาวาสช่ือโน้นมีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์น้ันว่า 

“น้ีเป็นธรรมน้ีเป็นวินัย น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๓. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกล่าวอย่างน้ีว่า ในอาวาสช่ือโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จ�านวนมาก เป็นพหุสูต เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 

ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่าน้ันว่า “น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวินัย น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
๔. (หากมี) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีกล่าวอย่างน้ีว่า ในอาวาสช่ือโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหน่ึง เป็นพหุสูต เรียนคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 

ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปน้ันว่า “น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวินัย น้ีเป็นค�าสอนของพระศาสดา”...
เธอท้ังหลายยังไม่พึงช่ืนชม ยังไม่พึงคัดค้านค�ากล่าวของผู้น้ัน พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่าน้ันให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย 
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่าน้ัน สอบลงในสูตรก็ไม่ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่า “น้ีมิใช่พระดำารัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์

น้ันแน่นอน และภิกษุน้ีรับมาผิด” เธอท้ังหลาย พึงท้ิงค�าน้ันเสีย 
ถ้าบทและพยัญชนะเหล่าน้ัน สอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ได้ พึงลงสันนิษฐานว่า “น้ีเป็นพระดำารัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน

แน่นอน และภิกษุน้ันรับมาด้วยดี” เธอท้ังหลาย พึงจำามหาปเทส... น้ีไว้.
มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๖.

๑๐. ทรงตรัสแก่พระอานนท์ ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป
อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างน้ีว่า ‘ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดา’ ดังน้ี. อานนท์ ! พวกเธอ 

อย่าคิดอย่างน้ัน. อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ท่ีเราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอท้ังหลายธรรมวินัยน้ัน จักเป็นศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย  
โดยกาลล่วงไปแห่งเรา.

อานนท์ ! ในกาลบัดน้ีก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตาม จักต้องมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาส่ิงอ่ืนเป็นสรณะ; มีธรรมเป็นประทีป มีธรรม
เป็นสรณะ ไม่เอาส่ิงอ่ืนเป็นสรณะ เป็นอยู่. อานนท์ ! ภิกษุพวกใด เป็นผู้ใคร่ในสิกขา, ภิกษุพวกน้ัน จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศท่ีสุดแล.

อานนท์ ! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรน้ี มีในยุคแห่งบุรุษใด บุรุษน้ันช่ือว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษท้ังหลาย.... เราขอกล่าวย้�ากะเธอว่า...  
เธอท้ังหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย.

มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑.
มหาวาร. ส�. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐.
ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

“ พุทธวจน ”
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สหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์อาเซียน
โดย โชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการด�าเนินการ สอ.ปม.

ประเทศเวียดนาม มีช่ืออย่างเป็นทางการคือ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เป็นประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุด
ของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน
ทางทิศเหนือ ประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทางทิศ
ตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันออก
และใต้ ประเทศเวียดนามมีลักษณะเป็นแนวยาว มีพื้นที่
ประเทศ 331,689 ตารางกิโลเมตร ประชากรมากกว่า 
90 ล้านคน มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบ
ลุ่มแม่น�้าท่ีอุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือและใต้ เวียดนาม
แม้จะไม่ได้มีแผ่นดินที่ติดกับประเทศไทยโดยตรง แต่
ก็ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนเช่นเดียวกับประเทศไทย 
ลาวและกัมพูชา อีกท้ังยังอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ใช้แม่น�้า
โขงด้วย โดยประเทศเหล่านี้ได้มีการรวมตัวกันตั้งกลุ่ม
เรียกว่าประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (Greater 
Mekong Subregion,GMS) โดยสมาชิกของกลุ ่ม
ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนามและ
จีน แผ่นดินไทยและเวียดนามไม่ติดต่อกันแต่ในเชิง
การเมืองและวัฒนธรรมเช่ือมต่อกัน เม่ือมีเหตุการณ ์
ทางการเมืองในเวียดนาม ประเทศไทยเป็นท่ีหมาย 
แหล่งหนึง่ของชาวเวยีด เช่นการเข้ามาพึง่บรมโพธสิมภาร 
ขององค์เชียงสือสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
จนมีชุมชนบ้านญวนอยู่แถวสามเสน การอพยพของ
ชาวเวียดส่วนหนึ่งมาอยู่ที่จันทบุรี แถวจังหวัดนครพนม 
และก่อนหน้านั้นพี่น้องเผ่าไต/ไทย ไทยด�า จากลุ่มน�้า
แดงในเวียดนามเหนือและลาวเหนือก็อพยพมาอยู่ใน
ประเทศไทยหลายพื้นท่ี และในประเทศเวียดนามเอง
ก็มีชาติพันธุ์หลากหลายกว่า 50 กลุ่ม เช่น ชาวจาม
(นับถือมุสลิม) ชาวกรอม ชาวจีน มีชาวเขาหลายเผ่า 
เวียดนามเหนือ ลาวเหนือและไทยเหนือเป็นต้น

ขบวนการสหกรณ ์ ในเวียดนามเ ร่ิม เ ม่ือ
ประมาณ 50 ปีที่แล้ว แต่มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับสหกรณ์
ฉบับแรกเม่ือปีพ.ศ. 2539 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ในปี พ.ศ.2546 สหกรณ์ในเวียดนามมากกว่าร้อยละ 50 
เป็นสหกรณ์ชนบท(เกษตร) สังคมเวียดนามยอมรับว่า
ภาคสหกรณ์และภาคเอกชนมีส่วนส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศ (ช่วง พ.ศ.2538-2550 ภาคสหกรณ์มีผลต่อ 
GDP ของประเทศถึง 8%) ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม 
สหกรณ์เป็นหน่วยสร้างงานในภาคเกษตรและภาค
ชนบทได้กว่า 10 ล้านคน ซึ่งผู้คนเหล่านี้มีส่วนสร้าง
ความม่ันคงให้กับครอบครัวและชีวิตในชุมชนได้เป็น
อย่างดี

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(The Social Republic of Vietnam)

ในประเทศเวียดนามได้มีการจ�าแนกกลุ่มท่ียัง
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เรียกว่าภาคสหกรณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ (Informal Cooperative Group) กับกลุ่ม
ที่มีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วว่ากลุ่มเป็นทางการ 
(Formal Cooperative Group) จากข้อมูลตัวเลข
ทางสถิติพบว่าเวียดนามมีสหกรณ์ท้ังหมดรวมทั้งส้ิน
ถึง 320,000 แห่ง แบ่งเป็นประเภทเกษตรประมาณ 
100,000 แห่ง ประเภทอุตสาหกรรมและก่อสร้าง 
ประมาณ 150,000 แห่ง ส่วนที่เหลือเป็นประเภทการเงิน 
และบริการ แต่อย่างไรก็ตามมีสหกรณ์ที่จดทะเบียน 
เป็นสหกรณ์อย่างเป็นทางการเพียง 17,000 แห่ง มี
สมาชิก 12.5 ล้านคน และมีชุมนุมสหกรณ์ 44 แห่ง

องค์การกลางของขบวนการสหกรณ์เวียดนาม
เรียกว่า องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์แห่งเวียดนาม 
(Vietnam Cooperative Alliance,VCA) VCA มีลักษณะ
องค์การคล้ายสภาสหกรณ์มีสมาชิก 135 คน ประกอบ
ด้วย

- กรรมการประจ�า 23 คน
- กรรมการจากกระทรวงทางเศรษฐกิจ/สังคม 

6 คน (ผู้ต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการก่อสร้าง/
กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงการขนส่ง/กระทรวง
ประมง/กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท/กระทรวง
การค้า)

- กรรมการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 4 คน 
(รองประธานสหพันธ์สตรี/รองประธานสหพันธ์ชาวนา
เวียดนาม/ผู ้แทนจากกรรมการประจ�าหน่วยยุวชน
ชนบท/รองผู้อ�านวยการกรมแรงงาน)

- ผู้แทนจากสหพันธ์สหกรณ์จังหวัดทุกแห่ง
- ผู้แทนจากสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ตาม

ประเภทสหกรณ์
- ผู้อ�านวยการส่วนงานใน VCA 4 คน
- ผู ้อ�านวยการจากองค์การท่ีเก่ียวเนื่องกับ  

VCA (ศูนย ์ โปรแกรมเศรษฐกิจและสังคม/ศูนย ์
พัฒนาการค้าและการลงทุน/ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ 
Vietnam Business Times)

- กรรมการอื่นๆ 3 คน (รองกรรมการ 
ภาคประชาชนจากจังหวัดฮังเยน/จังหวัดไลเฉา/ 
นครฮานอย)

จากข้อมูลสหกรณ์ในประเทศเวียดนามพบว่า 
ประเทศเวียดนามมีการรวมกลุ่มในลักษณะของสหกรณ์
ค่อนข้างมาก ถึงแม้จะเป็นการรวมตัวในลักษณะท่ีไม่
เป็นทางการ แต่ด้วยหัวใจส�าคัญของสหกรณ์คือการ

ร่วมมือ ร่วมใจ ด้วยความสมัครใจของสมาชิกท่ีต้องการ 
พึง่พาตนเอง อาศัยหลกัประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วม  
ดังน้ันหากสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจในการ
เข้ามาร่วมกันในหลักการสหกรณ์ ก็จะมีส่วนช่วยให้เป้า
หมายและภารกิจที่สมาชิกแต่ละกลุ่มมุ่งหวัง ประสบผล
ส�าเร็จได้เป็นอย่างดีในท้ายท่ีสุด เม่ือประมาณ 40 ปีท่ี
แล้ว เวียดนามซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ สามารถเอาชนะ
สงครามต่อประเทศมหาอ�านาจอย่างอเมริกาได้ ถึง
แม้ว่าจะต้องต่อสู้ด้วยความยากล�าบากและสูญเสียมาก
เพียงใด นั้นแสดงถึงศักยภาพในทรัพยากรบุคคลที่ไม่
ธรรมดาของคนเวียดนาม คาดว่าต่อจากนี้เป้าหมาย
ของประเทศเวียดนามก็จะมุ่งเอาชนะทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจต่อประเทศทั้งในกลุ่มอาเซียนและเอเชียต่อไป 
และหากเวียดนามสามารถน�าระบบสหกรณ์มาเป็น
เคร่ืองมือในการผลักดันระบบสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ อีกไม่นานประเทศไทยอาจต้องไปศึกษาระบบ
งานสหกรณ์ในประเทศเวียดนามก็เป็นได้

อ้างอิง  วีระ ค�าวิเศษณ์ ,ขบวนการสหกรณ์ในประชาคม
อาเซียน, http://th.wikipedia.org/wiki ค้นหา เวียดนาม

www.vca.org.vn
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ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 9  เป็นโครงการท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัวให้แน่นแฟ้น และสหกรณ์เห็นความส�าคัญของสถาบันครอบครัวอย่างยิ่ง  การ
สานความรัก ความผูกพัน เป็นเรื่องที่ควรเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา 

และแล้วช่วงเวลาดีๆ ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง วันที่ 4 – 6 เมษายน 2557  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 9  
ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก ที่ครอบครัวแต่ละครอบครัว  
ต่างอยู่กันพร้อมหน้า ภารกิจก็เริ่มต้นด้วยกิจกรรมต่างๆ มีทั้งให้ร่วมกิจกรรม 
พ่อแม่ลูก และครอบครัวอื่นๆ ได้หุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ ต้มไข่จากถุงพลาสติก   
แม้จะเป็นความอบอุ่นในระยะเวลาอันสั้น ๆ  แต่ก็อบอุ่นทุกครั้งที่นึกถึง 

มาฟังเสียงสะท้อนกันดีกว่า ว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้าง 

ครอบครัวจันทวงษา จังหวัดขอนแก่น
“ผมดูจากเว็บไซต์สหกรณ์   

ก็เลยสมัคร โดยไม่ลังเลครับ  รู้สึกดีใจ 
ที่ได้มา ลูกๆ ผมก็มีความสุข สนุกสนาน 
เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน
เลยครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาเข้าค่าย 
อีกในป ีหน ้า เป ็นความสุขท่ีหาได ้ยาก 
ในปัจจุบันครับ”

ครอบครัวโตทองหล่อ จังหวัดแพร่
“ ดี ใจที่ สหกรณ ์ได ้จัด กิจกรรม 

นีข้ึน้มา เคยฟังแต่เพือ่นมาเล่าให้ฟัง ว่าค่ายนี ้ 
เป็นค่ายท่ีดีมาก ก็เลยลองมาสมัครดูครับ  
ท�าให้ครอบครัวของผมได้ใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น มีความอบอุ่น รักกันมากขึ้น  ให้ลูกได้
รู้จักช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือเพ่ือน ๆ 
ท�าให้ได้รับประสบการณ์ความรู้มากมาย 
ประทับใจกับสหกรณ์ที่นอกจากจะเป็นแหล่งกู้เงินแล้ว ยังมีอีกหลายโครงการ 
ที่น่าสนใจมาก แต่ละโครงการก็ท�าให้ได้รับประโยชน์ และที่แน่ๆเลย กิจกรรมนี้ 
ท�าให้ครอบครัวเรา มีเวลาให้กันมากขึ้น ครับ”

ครอบครัวศรีระสันต์  จังหวัดกรุงเทพฯ
“รู ้สึกดีใจที่ได้มาค่ายคร้ังนี้ ลูกๆ 

สนุกกับกิจกรรมมาก ได้เห็นรอยย้ิมของ
ลูก คนเป็นพ่อแม่ ก็มีความสุข  ท�าให้
ครอบครัวของเรา จากที่ไม่เคยได้บอกรัก
กัน ก็พูดกัน มันปลื้มครับ การสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก”

ค่ายครอบครัวสหกรณ์ ผูกสัมพันธ์วันแห่งความทรงจ�า..
วันที่ 4-6 เมษายน 2557  ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

3 วัน 2 คืน  ถือเป็นช่วงเวลาที่ทุกครอบครัว อบอวลไป
ด้วยรอยยิ้ม ได้เห็นพลังแห่งความรัก ความเข้าใจ และความเอื้ออาทร
ต่อกัน ครอบครัวแต่ละท่านมีความสุข ได้เปิดใจให้กันมากข้ึน ทีมงาน
ก็อิ่มใจตามไปด้วย และยังได้ปลูกจิตส�านึกให้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของป่าไม้ บางครอบครัวก็บอกว่า ไม่อยากกลับอยากอยู่ต่อ บางคนก็
บอกว่าอยากให้จัดอีก  ปีหนึ่งจัด 2 ครั้งได้ไหม?   สิ่งหนึ่งที่น่าดีใจที่สุด 
ก็คอื ทุกคนเกิดความรู้สกึทีดี่ต่อธรรมชาต ิและครอบครัวของแต่ละท่าน   
นับเป็นประสบการณ์ที่ดี เป็นเสมือนภูมิคุ้มกัน ที่จะเป็นพื้นฐานที่ดี
ส�าหรับการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมได้ตลอดไป 

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ สอ.ปม.
กล่าวเปิดค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 9

➟
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ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรเพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่
ปิดรับสมัครวันท่ี 31 ก.ค.57

เล่ือนวันอบรมหลักสูตร
จากวันท่ี 9-10 ส.ค.57 เป็น 30-31 ส.ค.57

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เพื่อคนสหกรณ์รุ่นใหม่” เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
จ�านวนน้อย สหกรณ์จึงขอขยายเวลา ปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 
2557 และเล่ือนวันอบรมหลักสูตรจากเดิม วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2557 
เป็นวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์
ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม 2556) ร้อยละ/ปี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.50

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.25

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 มกราคม  2556) ร้อยละ/ปี
ฉุกเฉิน 6.35

สามัญท่ัวไป 6.35

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.15

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.15

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.35

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.35

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.35

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.75

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.35

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.35

สามัญเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 6.35

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.25

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.35

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25

อัตราดอกเบี้ยผลการด�าเนินงาน
รายการ 30 พฤษภาคม 2557  30 เมษายน 2557

จ�านวนสมาชิก 13,301 13,291 

จ�านวนสมาชิกสมทบ 13,977 13,915 

สินทรัพย์รวม 11,798,075,692.86 11,814,806,308.34

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 182,569,739.60 277,262,412.50 

เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 553,758,278.81 552,162,789.87 

เงินลงทุนระยะส้ัน 264,623,060.00 265,339,360.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 79,903,047.70 78,699,633.20

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 14,019,415.25 13,041,527.50 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,019,873,244.07 6,010,575,980.49 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 127,459,595.72 120,984,085.96 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 889,337,738.83 888,188,081.68 

เงินลงทุนระยะยาว 3,563,965,425.54 3,503,903,766.57 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,173,747.85 11,562,343.72 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 83,052,865.51 83,493,744.09 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8,152,224.90 9,405,273.68 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 187,309.08 187,309.08 

หน้ีสินรวม 6,992,953,188.65 7,051,422,031.74

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,015,000,000.00 1,125,000,000.00 

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,259,261,263.51 4,247,421,637.58

เงินรับฝากออมทรัพย์ 442,023,071.70 439,011,112.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,948,166,085.17 2,953,681,193.36 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 651,862,161.41 642,449,259.03 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 158,116,594.83 154,197,750.02 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 56,899,368.15 55,888,340.92 

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 2,193,982.25 2,193,982.25 

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,671,447,608.83 1,626,074,122.12

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 104,194,551.47 102,894,997.49 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,528,190,862.84 1,484,581,329.42 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 32,310,725.64 32,101,375.66 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 6,751,468.88 6,496,419.55 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 18,241,035.77 16,086,984.85 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,091,630.54 19,927,637.19 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 16,911,650.00 16,911,650.00 

ทุนของสหกรณ์ 4,671,596,658.15 4,663,308,359.18

ทุนเรือนหุ้น 4,127,753,300.00 4,098,225,860.00 

ทุนส�ารอง 403,524,473.82 403,524,473.82 

ทุนสะสม 78,826,265.77 79,410,765.77 

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 61,492,618.56 82,147,259.59 

รายได้ 237,206,525.17 183,300,633.24

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 190,236,252.47 150,566,610.76 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 45,901,121.53 31,725,028.29 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 1,069,151.17 1,008,994.19 

ค่าใช้จ่าย 103,680,679.11 83,224,715.82

ดอกเบ้ียจ่าย 79,235,463.20 63,247,000.18 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 24,445,215.91 19,977,715.64 

กำาไรสุทธิ 133,525,846.06 100,075,917.42

มุมนี้มีรางวัล
เฉลยค�าถาม ฉบับที่ 168 เดือนพฤษภาคม 2557
ACCU ย่อมาจาก Association of Asian Confederation of Credit 
Unions 
เคยกล่าวถึงหรือเขียนไว้ในสหกรณ์ประเทศ

- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- กัมพูชา

รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบค�าถามได้ถูกต้องและว่องไวที่สุดจ้า
       นายสุกิจ รักพานิชแสง
 นายโอฬาร ประทุมรัตน์
         นางเกสร ชัยสุวรรณ
ค�าถามประจ�าฉบับที่ 169 ถามว่า สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มีสหกรณ์ทั้งหมดกี่แห่ง แบ่งเป็นกี่ประเภท 
ประเภทละกี่แห่ง ทราบค�าตอบแล้ว  รีบส่งค�าตอบมาด่วน ท่ี 
email:forestcoop@gmail.com  , ตู้ป.ณ.169 ปทจ.จตุจักร กทม.
10900 วงเล็บมุมซองว่า มุมนี้มีรางวัล ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 ของขวัญชิ้นพิเศษก�าลังรอคุณอยู่
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มุมนี้มีรางวัล

หลายคร้ังท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบ ได้แจ้งเร่ืองขอรับเงินสินไหมทดแทนเนื่องจากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและการสูญเสียอวัยวะ  

แต่บริษัทประกันได้ปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมทดแทน เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ตามสาระส�าคัญของสัญญา

เพิ่มเติมคุ้มครองประกันอุบัติเหตุหมู่ และสาระส�าคัญของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่ม นั้น

สหกรณ์ได้ตระหนักและเป็นกังวลในกรณีดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจท�าให้สมาชิกรู้สึกว่าสหกรณ์ไม่ด�าเนินการเรียกร้องสิทธิในการขอรับ

เงินสินไหมให้กับสมาชิก โดยสหกรณ์ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า สหกรณ์ได้ท�าการเรียกร้องสิทธิการขอรับเงินสินไหมทดแทนให้กับสมาชิกที่

ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ ทุกรายและพยายามเรียกร้อง เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท�าประกันชีวิตกลุ่ม แต่

สาเหตุท่ีบริษัทประกันชีวิตปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมทดแทนการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือการสูญเสียอวัยวะของสมาชิกคือไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขในกรมธรรม์ ที่บริษัทประกันชีวิตกับสหกรณ์ได้ตกลงร่วมกันไว้ ดังนั้นสหกรณ์จึงขอให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่สมัครท�าประกันชีวิตกลุ่ม 

ได้เข้าใจในสิทธิและเงื่อนไขในการเรียกร้องเงินสินไหมทดแทนกรณี ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และการสูญเสียอวัยวะ ดังนี้

การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (สาเหตุจากอาการเจ็บป่วย)
การขอรับเงนิสินไหมทดแทนกรณทีพุพลภาพส้ินเชงิถาวร ตามกรมธรรม์ในสัญญาเพิม่เตมิคุม้ครองทุพพลภาพสิน้เชงิถาวรกลุม่ ก�าหนดว่า 

“ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร”  หมายถึง ทุพพลภาพเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพ

ประจ�าหรืออาชีพอื่น ๆ ได้โดยส้ินเชิงตลอดไป โดยมีเงื่อนไขว่า การทุพพลภาพเช่นว่านั้นจะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน  

นับแต่วันท่ีทุพพลภาพ ได้เริ่มเกิดข้ึน หรือบริษัทยินยอมให้ถือว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ในภายหลังตามนัยแห่งสัญญานี้ ภาระผูกพัน

ของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่การทุพพลภาพได้เริ่มเกิดขึ้น

การทุพพลภาพต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วย
1. สูญเสียสายตาทั้งสองข้างโดยบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้

2. สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป

3.  สูญเสียสายตาหนึ่งข้างโดยบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ และสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 

 หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป

4. สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป

การสูญเสียอวัยวะ (จากอุบัติเหตุ)
“อุบัติเหตุ”  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และท�าให้เกิดผลท่ีผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนา 

หรือมุ่งหวัง

“การสูญเสียมือหรือเท้า” หมายความถึง การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าและให้หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพ 

ในการใช้งานโดยสิ้นเชิงถาวรของอวัยวะนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

“การสูญเสียสายตา” หมายความถึง  ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาหายได้  

บริษัทจะจ่ายเงินทดแทนให้เป็นร้อยละของจ�านวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุหมู่ ดังนี้

สูญเสียอวัยวะและสายตา “จากอุบัติเหตุ”

1.  มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง  ร้อยละ  100

2.  มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า    ร้อยละ  100

3.  มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง     ร้อยละ  100

4.  เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง     ร้อยละ  100

5.  มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ       ร้อยละ   60

6.  เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า       ร้อยละ   60

7.  สายตาหนึ่งข้าง        ร้อยละ   60

8.  นิ้วหัวแม่มือตั้งแต่ข้อแรกและนิ้วชี้ตั้งแต่ข้อที่สองนับจาก

     ปลายนิ้วของมือข้างเดียวกันมือใดมือหนึ่ง     ร้อยละ   25 

เมื่อทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและการสูญเสียอวัยวะ 
บริษัทจะจ่ายเงินสินไหมทดแทนกรณี ดังนี้



นอนติดเตียงไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้

หรือไม่สามารถประกอบ

กิจการงานประจ�าใด ๆ ได้

สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง

โดยบอดสนิทและไม่มีทาง

รักษาให้หายได้

สูญเสียมือสองข้าง

ตั้งแต่ข้อมือ 

สูญเสียเท้าสองข้างตั้งแต่

ข้อเท้าขึ้นไป

สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง

โดยบอดสนิท และไม่มีทาง

รักษาให้หายได้ และสูญเสีย

มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ

10

สูญเสียตาหนึ่งข้างโดยบอด

สนิท และไม่มีทางรักษาให้

หายได้ และสูญเสียเท้า

หนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป

สูญเสียมือหนึ่งข้าง

ตั้งแต่ข้อมือ  ร้อยละ 60 

ของวงเงินคุ้มครอง

สูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่

ข้อเท้าขึ้นไป  ร้อยละ 60 

ของวงเงินคุ้มครอง

สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง

โดยบอดสนิท และไม่มีทาง

รักษาให้หายได้  ร้อยละ 60 

ของวงเงินคุ้มครอง

สูญเสียนิ้วหัวแม่มือตั้งแต่

ข้อแรกและนิ้วชี้ตั้งแต่

ข้อที่สองนับจากปลายนิ้ว

ของมือข้างเดียวกัน

มือใดมือหนึ่ง  ร้อยละ 25 

ของวงเงินคุ้มครอง

การสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากอุบัติเหตุ 
ที่ขอรับเงินสินไหมทดแทนได้
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สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง

โดยบอดสนิทและไม่มีทาง

รักษาให้หายได้

สูญเสียมือสองข้าง

ตั้งแต่ข้อมือ 

สูญเสียเท้าสองข้างตั้งแต่

ข้อเท้าขึ้นไป

สูญเสียสายตาหนึ่งข้างโดย

บอดสนิท และไม่มีทางรักษา

ให้หายได้ และสูญเสียมือ

หนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ

สูญเสียตาหนึ่งข้างโดยบอด

สนิท และไม่มีทางรักษา

ให้หายได้ และสูญเสีย

เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่

ข้อเท้าขึ้นไป

สูญเสียมือหนึ่งข้าง

ตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้าง

ตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเจ็บป่วย 
ที่ขอรับเงินสินไหมทดแทนได้



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

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
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มุมนี้มีคำาตอบ โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
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      ส�าหรับฉบับนี้ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้รวบรวมค�าถามเก่ียวกับ 
การใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card  

เพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกดังนี้
1. สำาหรับสมาชิกที่มีบัตร ATM สหกรณ์-ไทยพาณิชย์ หรือ
บัตรATM สหกรณ์-กรุงไทยแล้ว จำาเป็นจะต้องสมัครใช้บริการ
บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card อีกหรือไม่
ตอบ ส�าหรับบัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card เป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่สหกรณ์ได้อ�านวยความสะดวกในการถอนเงินให้กับสมาชิก 
ซ่ึงสมาชิกสามารถถอนเงินได้ท่ีตู้ ATM ธนาคารออมสิน และสามารถ
ถอนได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอน
ทั่วประเทศ 
2. สำาหรับสมาชิกที่สมัครใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM Click  
CO-OP Card ทางไปรษณีย์ เม่ือได้รับบัตรและรหัส ATM 
เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องทำาอย่างไร
ตอบ ส�าหรับสมาชิกท่ีได้รับบัตรและรหัส ATM เรียบร้อยแล้ว จะ
ต้องท�าการเปิดใช้บัตร ATM โดยสมาชิกจะต้องเป็นผู้ท�าการเปิดบัตร
ด้วยตนเอง และสามารถเปิดบัตรได้ 2 ช่องทาง คือ

 - เปิดบัตรผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE  
02-5798899 กด 0 เปิดใช้บัตร ATM
 - ติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center 02-5797070
 หลังจากท่ีท�าการเปิดใช้บัตรแล้วจะต้องรอรับ SMS แจ้ง
ยืนยันการเปิดใช้บัตรจากสหกรณ์ภายใน 3 วันท�าการ จึงจะสามารถใช้
บริการบัตร ATM ได้
3. บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card สามารถถอนได้สูงสุด
วันละเท่าไหร่
ตอบ บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card สามารถถอนได้สูงสุด
วันละ 200,000 บาท ท�าการถอนได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท
4. บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card สามารถเปลี่ยนรหัส ATM 
ได้หรือไม่
ตอบ บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card สามารถเปล่ียนรหัส 
ATM ได้เฉพาะตู้ ATM สหกรณ์เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสที่ตู ้
ธนาคารออมสินได้

นานาค�าถาม กับบัตร 
ATM Click CO-OP Card


