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“แม่” ค�านี้มีอานุภาพยิ่งใหญ่ในใจลูกทุกคน จนยากท่ีจะเปรียบเทียบได้กับทุกสรรพสิ่งในโลก ดังค�าขวัญท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ได้พระราชทานไว้ว่า“แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้พระอรหันต์ อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวแล้ว ควร

ปฏิบัติต่อแม่อย่าให้บกพร่องได้” พระคุณของแม่อันประกอบไปด้วยความรักท่ีมีต่อลูกอย่างสุดหัวใจเช่นนี้ คงไม่ยากจนเกินไปนัก หากเอ่ยค�าว่า “รัก” ให้

แม่ได้ชื่นใจบ้าง เพราะคุณอาจโชคดีกว่าหลาย ๆ คนที่ได้เพียงแต่ร�าลึกถึงพระคุณแม่ผ่านภาพและเงาที่ตราตรึงไว้ในความทรงจ�าเท่านั้นว่า “ลูกรักแม่” 

วันแม่แห่งชาติ เป็นวันส�าคัญที่ถูกก�าหนดขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ บุคคลท่ีส�าคัญมากท่ีสุดในชีวิตมนุษย์ทุกคน เพราะ

แม่น้ันเปรียบดังเทวดาผู้ให้ชีวิต ผู้คอยดูแลคุ้มครองรักษา มอบความรัก ความอบอุ่น อุ้มชูบุตรไปสู่ความเจริญท้ังกาย ท้ังใจ เป็นผู้ร่วมทุกข์ในยามที่ลูก

ตกต�่าและเหนื่อยยาก เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรให้ที่ปกป้องลูกให้ร่มเย็นเป็นสุข ดั่งพระในบ้านที่บุตรควรกราบไหว้บูชา สักการะทุกวันเวลา

ส�าหรับวัตถุประสงค์ที่จัดงานวันแม่แห่งชาตินี้ขึ้นมาก็เพื่อ

-  เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 

ต่อปวงชนชาวไทย

-  ให้ผู้เป็นลูกได้ส�านึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีรวมทั้งความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพ 

ทั้งกายใจของแม่ให้ครบถ้วนสมบรูณ์

- ให้ผู้ที่เป็นแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อบุตร ธิดา และครอบครัว

- ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ถึงคุณงามความดีของแม่และลูกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีของตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สมควรแก่ความ

ชื่นชม ยกย่อง

- รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ให้คงอยู่ต่อไป

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ของทุกปี ก็คือ ดอกมะลิ ด้วยเหตุผลที่ว่า ดอกมะลิเป็นดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้ง

ยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย...

สัญลักษณ์อีกอย่างของวันแม่ก็คือ เพลงค่าน�้านม ผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงท่ีมีผลงานท่ีมีชื่อเสียงจ�านวนมาก 

จนได้รับการขนานนามให้เป็น “อัจฉริยะนักแต่งเพลงอันดับหนึ่งของไทย” บทเพลง

ค่าน�้านมนั้นยามได้ฟังเมื่อไร เป็นชวนให้ระลึกถึงบุญคุณของเเม่ ท่วงท�านองกับ

ค�าร้องที่ตรงไป ตรงมา ชวนให้นึกภาพตามได้ไม่ยาก แม้แต่เด็กเล็กๆก็เข้าใจ ใครฟัง

เพลงนี้แล้วก็มักจะต้องหลั่งน�้าตาให้กับความซาบซึ้งแห่งรักที่แม่มีให้เรา นอกจากนี้

เนื้อเพลงยังกล่าวให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมดั้งเดิมตามวิถีไทย อย่างความเชื่อว่า หาก

ลูกชายบ้านไหน ได้บวชเรียน ก็จะส่งแผ่อานิสงค์ให้กับพ่อแม่ ได้เกาะชายผ้าเหลือง 

ไปสู่ที่ดีๆ เมื่อถึงยามสิ้นใจ

ทฆีายกุา โหต ุมหาราชนิี
ทรงเป็นแม่ในดวงใจไทยทั้งชาติ
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สอ.ปม. ได้เพ่ิมช่องทางการบริการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ โดยผ่านระบบทางโทรศัพท์ต้ังแต่วันน้ี
เป็นต้นไป  สะดวกสบาย ง่ายกว่าที่คิด ไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์ รับเงินง่ายแค่ปลายนิ้ว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กดหมายเลข 02-5798899
2. กดหมายเลขสมาชิก ตามด้วยปุ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม # ยืนยันเลขท่ีสมาชิก #
3. กดรหัสผ่าน
4. กด 7 ถอนเงินฝากออมทรัพย์
 4.1 กด 3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
5. ระบบจะแจ้งยอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือ และยอดสูงสุดที่สามารถโอนได้  แล้วท�าการกดจ�านวนเงินที่ต้องการ โอนไปยังบัญชี 
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์แล้วตามด้วยปุ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม #
6. ถ้าจ�านวนเงินถูกต้อง กดปุ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ถ้าต้องการยกเลิก กดปุ่มเครื่องหมายดอกจัน *
7. กดปุม่เครือ่งหมายสีเ่หลีย่ม # ระบบจะบนัทกึรายการ และตรวจสอบยอดเงนิได้ในวนัท�าการถดัไป
หมายเหตุ
1. สมาชิกสามารถท�ารายการผ่านระบบ CO-OP PHONE ได้เดือนละ 1 ครั้ง
2. ถ้าท�ารายการถอนผ่านเคาน์เตอร์แล้ว ไม่สามารถท�ารายการได้ 

ในทางพระพุทธศาสนาเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบรรยายคุณธรรมของบุตรที่พึงปฏิบัติเพื่อทดแทนพระคุณต่อ บิดา มารดาไว้ด้วยค�าว่า

“กตัญญู กตเวที” คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นลูกนั้นรวมอยู่ใน 2 ค�านี้

กตัญญู หมายถึงเห็นคุณท่าน คือเห็นด้วยใจ ด้วยปัญญา ว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างแท้จริง คุณของพ่อ แม่ดูได้จากการอุปการะเลี้ยงดู

เรามา ตามธรรมดาของคนทั่ว ๆ ไป เมื่อจะอุปการะใครเขาต้องเห็นทางได้ เช่น เห็นหลักทรัพย์ หรือดูนิสัยใจคอ ต่อเมื่อแน่ใจแล้วว่าอุปการคุณของเขา

จะไม่สูญเปล่า แต่ที่บิดา มารดา ท�าโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มองถึงหลักประกันใด ๆ เลย เราเองก็เกิดมาตัวเปล่าไม่มีหลักทรัพย์ ยิ่งนิสัยใจคอแล้วยิ่งรู้ไม่ได้

เอาทีเดียว โตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรจะเป็นคนอกตัญญูหรือไม่ ก็ไม่รู้ หนังสือสัญญาระหว่างเรากับท่านก็ไม่มี แต่ท่านก็ทุ่มเทเข้าช่วยเหลือเราจนสุดชีวิต  

ผู้เป็นลูกจึงควรมองให้เห็นคุณของท่านในข้อนี้

อีกข้อก็คือ กตเวที หมายถึง การทดแทนพระคุณของท่าน ซึ่งมี 2 ประการ คือ

ข้อแรก การประกาศคุณท่าน หมายถึง การท�าให้ผู้อื่นรู้ว่า ท่านมีคุณแก่เราอย่างไรบ้าง มากน้อยเพียงใด การประกาศคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็

คือการประพฤติตนของเรา เพราะเราก็คือตัวแทนของพ่อแม่ทั้งเลือดเนื้อก็แบ่งมาจากท่าน ตลอดจนนิสัยใจคอก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดมาจากท่าน 

ความประพฤติของเรานี่แหละจะเป็นเครื่องประกาศคุณพ่อแม่อย่างดีที่สุด ประกาศคุณความดีของท่านด้วยความดีของตัวเราเองตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่  

จะท�าให้ท่านมีความสุขใจอย่างยิ่ง

ข้อสอง การตอบแทนคุณท่าน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1.เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่านเลี้ยงดูท่านยามท่านชรา ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่

ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วย

2.เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็จัดพิธีศพให้ท่าน และท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม�่าเสมอ 

นี่แหละถึงเรียกว่า “กตัญญู กตเวที” คุณธรรมเบื้องต้นของผู้เป็นลูกทุกคน ที่ต้องพึงปฏิบัติต่อ พ่อ แม่

ในทุกวันนี้ ผู้คนต้องใช้เวลาในชีวิตอย่างเร่งรีบ เวลาส่วนมากในแต่ละวันหมดไปกับการท�างาน หารายได้ เวลาที่จะใช้ชีวิตกับครอบครัว 

และดูแลตอบแทนคุณพ่อ แม่ นั้นมีน้อยเหลือเกิน ดังนั้นในโอกาสพิเศษอย่างวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 นี้ น่าจะเป็นโอกาสท่ีดีอย่างยิ่งหาก

จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัว กลับไปบ้าน น�าพวงมาลัยไปกราบแม่ รับศีลรับพรอันเป็นมงคลแก่ชีวิต และก็อย่าลืมท่ีจะพยายามเพิ่มวันแม่ของเราเอง  

ที่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแต่วันแม่แห่งชาติ เข้าไปในปฏิทินส่วนตัวปีละอีกหลายๆวัน กลับไปกราบแม่อีกหลายๆหน หรือถ้าจะให้ดีท่ีสุดก็จงท�าให้ทุกวันเป็น

วันแม่ส�าหรับตัวเราเอง...และแม่ของเรา

สมาชิกสามารถทำาการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ได้แล้ววันนี้
สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางมาสหกรณ์
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ใครอยากเป็นผู้โชคดี ลุ้นรับ iPhone 6  16 GB เครื่องแรก เมื่อสมาชิก  
และสมาชกิสมทบสมคัรและเปิดใช้งานครบ 12,000 ใบ สหกรณ์มอบรางวลั iPhone 6   
16 GB  และเมื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบเปิดใช้งานครบ 15,000 ใบ สหกรณ ์
มอบรางวัล iPhone 6 16 GB อีก 1 เครื่อง

บัตร  ATM Click CO-OP Card   ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จ�ากัด สิทธิพิเศษที่มากกว่าบัตร ATM ทั่วไป ท�าธุรกรรมได้หลากหลาย 
ท�าให้สมาชิก สมาชิกสมทบมีทางเลือกด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองทุกความต้องการของสมาชิกได้อย่างครบวงจร  

บัตร Click CO-OP Card ใบเดียว กด ถอน ถามยอด เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายให้กับสมาชิกในการใช้บริการ สมาชิกไม่ต้องเดินทางมายัง
ที่ท�าการสหกรณ์ ก็สามารถท�าธุรกรรมได้ง่ายและรวดเร็ว  

ATM Click CO-OP Card เป็นบัตรเดียวที่ใช้ได้กับตู้ ATM หลายธนาคาร โดยท่ีไม่ต้องท�าบัตรเพิ่ม เพียงแค่มีบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์อยู่
กับสหกรณ์ ณ วันนี้สมาชิกสามารถท�ารายการถอนเงิน หรือ ถามยอดได้ที่ ตู้ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด, ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย  
(มหาชน) ,ตู้ ATMธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ตู้ ATMธนาคารออมสิน และตู้ ATM ในเครือข่าย ชอท.ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

สหกรณ์ยังให้บริการระบบ SMS เพื่อยืนยันยอดว่า
ท่านท�ารายการถอนเท่าไหร่ และมีบัญชีคงเหลือเท่าไหร่ ไม่ว่าที่
ตู้ ATM  หรือเคาน์เตอร์สหกรณ์ ระบบ SMS จะส่งข้อความไปที่ 
มอืถอืของท่านทนัท ีทัง้นีเ้พือ่ให้ท่านสมาชกิมัน่ใจได้ว่า เงนิทกุบาท 
ทุกสตางค์ที่ท่านฝากเงินไว้กับสหกรณ์ยังอยู่ครบถ้วน ปลอดภัย 

แจกจริง สมัครด่วน

เพียงสมัครใช้บัตร  Click  CO-OP Card มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล iPhone 6 
ลุ้น iphone เครื่องที่หนึ่ง เมื่อสมาชิกใช้บัตร ATM ครบ 12,000 คน
ลุ้น iphone เครื่องที่สอง เมื่อสมาชิกใช้บัตร ATM ครบ15,000 คน 
อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ รีบสมัครบัตร ATM CLICK CO-OP CARD

øùÊñà´“ûäˆ“û‰î Click CO - OP Card

äüçê®Ÿç

หมายเหตุ : ส�าหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีเคยสมัครและเปิดใช้งานแล้ว  
ทางสหกรณ์ก็จะน�ารายชื่อ มาร่วมจับรางวัลด้วยเช่นกัน 
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Click CO-OP Card บัตรเดียวที่อำานวยความสะดวกได้อย่างครบครัน                               
ท่านใดที่ยังไม่มีบัตร ATM Click CO-OP Card สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ค�าขอใช้บริการบัตร ATM Click CO-OP Card ได้จากเว็บไซต์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ (หัวข้อ 3.1) แล้วกรอกชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมแนบส�าเนาบัตรประชาชน แล้วส่งกลับมายังสหกรณ์ ลุ้น 
IPhone 6  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
● ถอนได้วนัละไม่เกนิ 10 ครัง้ ครัง้ละไม่เกนิ 20,000 บาท สงูสดุไม่เกนิ 200,000 บาท/วนั
● การเปลีย่นรหสับตัร ATM Click CO-OP Card  ต้องเปลีย่นทีตู้่ ATM สอ.ปม. เท่านัน้
● ค่าธรรมเนยีมการท�ารายการ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตร ATM Click Co-op Card
รายการ สมาชิก สมาชิกสมทบ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี 100 บาท

ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี ฟรีปีแรก ปีถัดไป 150/ปี

ค่าธรรมเนียมการท�ารายการ
- ตู้ ATM สอ.ปม.
- ตู้ ATM ธ.กรุงไทย
- ตู้ ATM ธ.อิสลาม
- ตู้ ATM ธ.ออมสิน

ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี

ฟรี
ฟรี
ฟรี
ฟรี

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย/ช�ารุด 100 บาท 100 บาท

หมายเหตุ : 
1) สมาชิกสมทบที่จะสมัครใช้บัตรสหกรณ์  ATM Click Co-op Card สามารถช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า โดยใช้ใบแจ้งการรับช�าระ

เงิน (Payment)

2) สมาชิกสมทบสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM Click Co-op Card ของปีถัดไปโดยการ 

หักจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์

การสมัครท�าบัตร Click Co-op Card
1. สมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัครส่งไปรษณีย์มายังสหกรณ์

3. สมัครผ่านผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกผู้รวบรวมโดยกรอกใบสมัครส่งให้ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิกผู้รวบรวม

เอกสารแนบ
1. ส�าเนาบัตรประชาชน

2. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีของสหกรณ์ที่ต้องการใช้ถอนกับบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มทุกบัญชี

การรับบัตร Click Co-op Card
1. รับได้ที่ส�านักงานสหกรณ์

2. สหกรณ์จัดส่งทางไปรษณีย์ ถึงสมาชิกตามที่อยู่ที่ระบุในใบสมัคร

การเปิดใช้บริการ
1. แจ้งขอเปิดใช้บริการที่ส�านักงานสหกรณ์

2. แจ้งขอเปิดใช้บริการทางโทรศัพท์ Call Center เบอร์ 0-2579-7070

3. แจ้งขอเปิดใช้บริการทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Co-op Phone 

 โดยท�าตามขั้นตอนดังนี้

 1.) โทร. 0-25798899

 2.) กด เลขทีส่มาชกิตามด้วยเครือ่งหมาย # และยืนยนัเลขท่ีสมาชกิ กด #

 3.) กดรหัสผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติ Co-op Phone (รหัส 4 หลัก)

 4.) กด 0 เปิดใช้บริการบัตร  Click Co-op Card

 5.) กดเลขที่บัตร ATM ตามด้วยเครื่องหมาย #

 6.) กด เลขที่บัตรประชาชน ตามด้วยเครื่องหมาย  #

 7.) กด เลขที่บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ตามด้วยเครื่องหมาย #

ส�าหรับสมาชิกท่านใด ที่ได้รับบัตร และรหสั  

ATM แล้ว แต่ยังไม่ได้ท�าการเปิดใช้บริการ 

สามารถแจ้งเปิดใช้บริการได้ที่ สอ.ปม. 

หรือ ทาง Call Center 
โทร.0-2579-7070  หรือ
ทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
CO-OP PHONE  0-2579-8899
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โดย...ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์มุมนี้มีคำ�ตอบ

สัมมนาและทัศนศึกษา ในประเทศ 
ณ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
เดินทางวันที่  18-20 ตุลาคม 2558  สมาชิกส่งใบสมัคร
และเอกสารมายังสหกรณ์ภายในวันที่ 14 กันยายน 2558 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.025798899.com

J ส�าหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด 

ที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2558 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยไม่เกษียณ สหกรณ์สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 บาท  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ต้องช�าระเงินมัดจ�าคนละ 1,000 บาท และ

สหกรณ์จะคืนให้เมื่อสมาชิกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ส�าหรับสมาชิกท่ีช�าระเงินมัดจ�าแล้ว และไม่ได้

เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าผู้นั้น บริจาคเงินจ�านวนดังกล่าวให้กับสหกรณ์

J ผู้ติดตามสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 และผู้ติดตามสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อน

ก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2558 เสียค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 บาท

J สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2558 และสมาชิกทั่วไป  เสียค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 บาท

รีบสมัครด่วน 

กิจกรรมกลุ่ม สมาชิก

ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป

เสนอโครงการของบสนับสนุนได้ 

ภายใน 30 ตุลาคม 2558

300 บาท/สมาชิก 1 คน และ

ค่าด�าเนินการ 25 บาท 

รวม 325 บาท ต่อคน

 สมาชิกที่กู้เงินสามัญสอบถามเข้ามายังสหกรณ์เป็นจ�านวนมาก เกี่ยวกับจ�านวนของผู้ค�้าประกัน และต้องการตรวจสอบวงเงินของผู้ค�้าประกัน

ว่าผู้ค�้าประกันจะเพียงพอหรือไม่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอแนะน�าวิธีการตรวจสอบวงเงินการค�้าประกันของผู้ค�้า ดังนี้

1. จะทราบได้อย่างไรว่าสมาชิกแต่ละคนมีวงเงินคำ้าประกันจำานวนเท่าไหร่
ตอบ วงเงินการค�้าประกันของสมาชิกแต่ละคนจะเท่ากับสิทธิการกู้สามัญสูงสุดตามฐานเงินเดือนของสมาชิกท่านนั้น

2. สมาชิก 1 คน สามารถคำ้าประกันเงินกู้สามัญให้สมาชิกคนอื่นได้จำานวนกี่คน
ตอบ สมาชิก 1 คน สามารถค�้าประกันเงินกู้สามัญให้สมาชิกคนอื่นได้จ�านวน 8 คน ทั้งนี้หากสมาชิกค�้าประกันยังไม่ครบจ�านวน 8 คน แต่วงเงิน 

การค�า้ประกันที่ค�า้ไปแล้วเต็มวงเงินก็จะไม่สามารถค�า้ได้อีก

3. สมาชิกจะสามารถตรวจสอบวงเงินคำ้าประกันคงเหลือได้อย่างไร
ตอบ สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ตรวจทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE 02-579 8899 กด 3 สิทธิการค�้าประกัน

 2. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center 02-579 7070 โดยผู้ค�้าประกันจะต้องเป็นผู้สอบถามข้อมูลด้วยตนเอง

4. หากผู้คำ้าประกันกรอกเอกสารและเซ็นชื่อในแบบฟอร์มการคำ้าประกันเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้สามารถโทรสอบถามได้
หรือไม่ว่าผู้คำ้าประกันเพียงพอหรือไม่
ตอบ ผู้กู้ไม่สามารถตรวจสอบการค�้าประกันทางโทรศัพท์ได้ ถึงแม้ว่าผู้ค�้าประกันจะเซ็นชื่อในแบบฟอร์มการค�้าประกันแล้วก็ตาม เนื่องจากข้อมูล

สิทธิการค�้าประกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องให้ผู้ค�้าประกันตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง หรือผู้กู้ส่งเอกสารการกู้สามัญมายังสหกรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ฝ่ายเงินกู้สามัญเป็นผู้ตรวจสอบ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด  
ครบรอบ 34 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และ ชุมนุม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด มอบกระเช้าแสดง 
ความยินดี ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี แห่งการก่อตั้ง เม่ือวันจันทร์ที่ 
27 กรกฎาคม 2558  

เงินฝาก (เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.40

ออมทรัพย์พิเศษ 3.65

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.15

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญท่ัวไป 6.10

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 5.15

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.10

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(อัตราดอกเบ้ียลอยตัว)ประเภท 3 5.75

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือความม่ันคงครอบครัว 5.25

เงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืนกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราช
บัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

5.15

อัตราดอกเบี้ยผลการดำาเนินงาน
รายการ  30  มิถุนายน  2558  31 พฤษภาคม 2558

จ�านวนสมาชิก 13,291.00 13,300.00

จ�านวนสมาชิกสมทบ 15,529.00 15,434.00

สินทรัพย์รวม 13,870,494,486.81 13,694,952,202.13

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 98,787,723.15 63,332,565.15

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,381,100,161.05 1,376,437,437.05

เงินลงทุนระยะสั้น 25,131,750.00 25,210,975.00

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 77,229,461.76 81,725,216.74

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(ฉุกเฉิน) 22,136,316.75 21,860,335.25

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 6,370,443,251.20 6,158,195,573.38

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สมทบ(สามัญ) 134,763,633.78 139,031,757.88

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 945,661,973.22 924,365,089.93

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 12,499,997.00 12,499,997.00

เงินลงทุนระยะยาว 4,714,657,958.11 4,801,388,494.26

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8,432,219.90 8,485,550.74

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 77,702,019.16 78,101,248.79

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,760,712.65 4,130,651.88

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 187,309.08 187,309.08

หนี้สินรวม 8,376,449,481.25 8,196,980,371.76

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,544,000,000.00 1,464,000,000.00

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 4,792,641,447.39 4,719,272,027.69

เงินรับฝากออมทรัพย์ 551,656,867.32 511,497,161.48

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,240,729,264.91 3,232,877,135.77

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 731,611,571.42 713,702,374.67

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 190,874,550.52 186,347,413.29

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 75,102,888.73 72,209,593.66

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2,666,304.49 2,638,348.82

รวมเงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 1,979,906,632.16 1,953,417,269.27

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 142,455,793.34 133,552,851.39

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,786,167,888.88 1,769,787,376.38

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 39,289,522.31 38,634,672.96

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 11,993,427.63 11,442,368.54

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 22,507,623.93 20,940,688.03

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15,938,962.77 17,895,571.77

หนี้สินไม่หมุนเวียน 21,454,815.00 21,454,815.00

ทุนของสหกรณ์ 5,350,674,647.67 5,353,763,841.72

ทุนเรือนหุ้น 4,603,837,740.00 4,578,664,260.00

ทุนส�ารอง 443,232,690.03 443,096,041.02

ทุนสะสม 90,796,712.11 91,207,418.11

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 212,807,505.53 240,796,122.59

รายได้ 311,550,584.60 254,845,256.99

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 219,245,655.70 181,888,142.39

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 26,928,673.31 21,897,584.12

ผลตอบแทนจากการลงทุน 64,561,907.23 50,441,562.87

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 139,491.00 90,804.00

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 674,857.36 527,163.61

ค่าใช้จ่าย 168,180,226.71 110,637,268.34

ดอกเบี้ยจ่าย 137,728,155.42 84,948,854.50

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 30,452,071.29 25,688,413.84

ก�าไรสุทธิ 143,370,357.89 144,207,988.65
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดโครงการสัมมนา “สายใยไม่เกษียณประจ�าปี  
2558 ” พร้อมทัศนศึกษา(ในประเทศ) ณ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 – 20  

ตุลาคม 2558
โดยสหกรณ์มุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

กับสหกรณ์ และสมาชิกยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ พร้อมท้ังสมาชิกยังได้พบปะ
สังสรรค์  รวมทั้งฟังการสัมมนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ โดย
สหกรณ์จะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 60 คน (รวมผู้ติดตาม) โดยพิจารณา 
คัดเลือกตามล�าดับดังนี้

Ωค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษาดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าที่พักตามโปรแกรม
2. ค่ารถบริการน�าเที่ยว
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามโปรแกรม
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท)

วิธีการชำาระเงิน
ค ่ าลงทะ เบี ยนสัมมนาและ

ทัศนศึกษา ช�าระด้วยตนเองที่สหกรณ์ 
ห รื อ โ อน เ งิ นผ ่ า นบัญชี อ อมทรั พย ์  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย
ใช้ใบแจ้งการรับช�าระเงิน (Payment) 
ผ่านธนาคารกรุงไทย จ�ากัด หรือธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา
ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา พร้อมส�าเนาใบโอน

การช�าระเงินค่าใช้จ่าย ฯ ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ทางโทรสารหมายเลข 
0-2579-9774 ภายในวันที่ 14 กันยายน 2558 และหากผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งยกเลิก
ตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน 2558 ถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเงินจ�านวนดังกล่าวให้แก่
สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้

ความสุขที่แท้จริงของชีวิต 
คือ ความสุขกาย สบายใจ  หาก
เหนื่อยล้า ก็ต้องรู้จักให้รางวัลกับตัว
เองบ้าง เพราะจริง ๆ แล้ว ความสุข 
ก็ อ ยู ่ ล ้ อ ม ร อ บ  ตั ว เ ร า นี่ แ ห ล ะ  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  
www.025798899.com

กลุ่มเป้าหมาย
1. สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2558 และสมาชิก

เกษียณอายุราชการก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี 

ในปี 2558 (ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใย 

ไม่เกษียณ หรือโครงการสายใยไม่เกษียณกลุ่มที่ 2 

ประเทศเวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์)

2. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2558  สหกรณ์จะ

พจิารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณตีามข้อ 1 ยงัไม่ครบ

3. สมาชิกทั่วไป (สหกรณ์จะพิจารณาการเข ้าร ่วม

โครงการ กรณีตามข้อ 1 และ 2 ยังไม่ครบ)  ในกรณี

กลุ่มบุคคลที่อยู่ในล�าดับเดียวกัน สหกรณ์จะพิจารณา

คัดเลือกผู ้เข้าร่วมโครงการ ตามวันและเวลาท่ีส่ง 

ใบสมัครและช�าระค่าใช้จ่าย 

ส�าหรับค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา

1. ส�าหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 

2558 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด  

ที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2558 และไม่เคยเข้าร่วม

กิจกรรมสายใยไม่เกษียณ หรือโครงการสายใย 

ไม่เกษียณกลุ่มที่ 2 ประเทศเวียดนาม ฮานอย  

ฮาลองเบย์ (สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 

6,000 บาท โดยสมาชิกที่ เข ้าร ่วมโครงการ  

ต้องช�าระเงินมัดจ�าคนละ 1,000 บาท และ

สหกรณ์จะคืนให้ เมื่อสมาชิกเดินทางเข้าร่วม

กิจกรรม หากสมาชิกท ่านใดไม ่ได ้ เดินทาง 

เข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าสมาชิกผู้น้ันบริจาคเงิน 

ดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้)

2. ผู ้ติดตามสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 

2558 และผู้ติดตามสมาชิกเกษียณอายุราชการ

ก่อนก�าหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2558 เสีย 

ค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 บาท 

3. สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2558 และ

สมาชิกทั่วไป เสียค่าใช้จ่ายคนละ 6,000 บาท

4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา ต้องส่งใบสมัคร

เข้าร่วมโครงการพร้อมส�าเนาใบโอนการช�าระเงิน

ค่าใช้จ่ายมายังสหกรณ์ ภายในวันที่ 14 กันยายน 

2558 ทางโทรสารหมายเลข 0-2579-9774

อ่านรายละเอยีดโปรแกรมการเดินทางและดาวน์โหลดใบสมัคร 

ได้ที่ www.025798899.com

  

สมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2558
สัมมนาและทัศนศึกษา ในประเทศ ณ ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เดินทาง 18-20 ตุลาคม 2558
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 ก.ย. 58
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“ พุทธวจน ”
คำานำา

หากมีการกล่าวถึงพุทธวจนท่ีมีความส�าคัญมาก
ท่ีสุดของพระศาสดา อานาปานสติ โดยตถาคต นับได้ว่า
มีความส�าคัญในอันดับต้นๆ ในฉบับน้ีและต่อจากน้ีจนถึง
เดือนธันวาคมจะขอน�าเสนอพุทธวจนท่ีเก่ียวข้องกับ 
อานาปานสติให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษา น�าไปใคร่ครวญ
และปฏิบัติ ในเบ้ืองต้นใคร่ขอคัดลอกค�าน�าในหนังสือ 
พุทธวจน ฉบับท่ี ๖ อานาปนสติท่ีได้จัดท�าข้ึนโดย 
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ มาให้ทุกท่านได้เห็นความส�าคัญของ 
อานาปานสติ ดังน้ี

พุทธวจน ท่ีเก่ียวข้องกับอานาปานสติภาวนา
ท้ังหมด เม่ือพิจารณา ประกอบด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท
ของจิตโดยละเอียดแล้ว จะพบข้อสังเกตอันน่าอัศจรรย์
ว่า;อานาปานสติ คือการลดอัตราความถ่ีในการเกิดของจิต
ซ่ึงเป็นการสร้างภาวะท่ีพร้อมท่ีสุดส�าหรับการบรรลุธรรม
พระพุทธองค์ทรงเผยว่า อานาปานสติ น้ี แท้จริงแล้วก็คือ
เคร่ืองมือในการท�าสติปัฏฐานท้ังส่ี ให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ ซ่ึง
เป็นเหตุส่งต่อให้โพชฌงค์ท้ังเจ็ดเจริญเต็มรอบ และน�าไป
สู่วิชชา และวิมุตติในท่ีสุด โดยท้ังหมดน้ีเกิดข้ึนได้ แม้ใน
ลมหายใจเดียว ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า จะต้องเป็นการปฏิบัติ
ท่ีตรงวิธี ในแบบท่ีระบุโดยมัคควิทู (ผู้รู้แจ้งมรรค) คือ 
จากการบอกสอนด้วยค�าพูดของพระพุทธเจ้าเองโดยตรง
เท่าน้ัน

ส�าหรับมนุษย์ทุกคนท่ีอยู่ในข่ายท่ีสามารถบรรลุ
ธรรมได้ น่ีคือ หนังสือท่ีจ�าเป็นต้องมีไว้ศึกษา เพราะ
เน้ือหาท้ังหมด ได้บรรจุรายละเอียดในมิติต่างๆ ของอานา
ปานสติ เฉพาะท่ีเป็นพุทธวจนล้วนๆ คือตัวสุตตันตะท่ีเป็น
ตถาคตภาษิตไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแง่มุม

เรียกได้ว่าเป็นคู่มือพ้นทุกข์ด้วยมรรควิธีอานา
ปานสติฉบับแรกของโลก ท่ีเจาะจงในรายละเอียดของ
การปฏิบัติโดยไม่เจือปนด้วยสาวกภาษิต (ซ่ึงโดยมาก
มักจะตัดทอนต้นฉบับพุทธวจนเดิม หรือไม่ก็เพียงอ้างถึง
ในลักษณะสักแต่ว่า แล้วบัญญัติรายละเอียดต่างๆ เพ่ิม
เติมข้ึนใหม่เองอย่างวิจิตรพิสดาร นอกแนว น�าไปสู่ความ
เข้าใจท่ีผิดเพ้ียนหรือไม่ก็บิดเบือนคลาดเคล่ือน พลัดออก
นอกทางในท่ีสุด) การเกิดข้ึนของอานาปานสติฉบับพุทธ
วจนน้ี ไม่ใช่ของง่ายท่ีจะมีข้ึนได้เลย เพราะในเม่ือการ
เกิดข้ึนของตถาคตในสังสารวัฏ เป็นของท่ีมีได้ยาก การ
รวบรวมน�ามรรควิธี ท่ีตถาคตทรงใช้เป็นวิหารธรรมเคร่ือง
อยู่ มารวมไว้เป็นหนังสือคู่มือชาวพุทธในเล่มเดียว จึง
ไม่ใช่ของง่ายท่ีจะมีข้ึนได้

การที่หนังสือเล่มนี้จะเป็นท่ีแพร่หลายในสังคม
พุทธวงกว้างหาก็ไม่ใช่ของง่ายเช่นกัน ทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะ
เหตุว่า พุทธวจนเป็นสิ่งที่หาได้ยาก อ่านยาก หรือ
ท�าความเข้าใจได้ยาก และ ไม่ใช่เพราะเหตคุอื เงือ่นไขใน
ด้านบุคลากร ในด้านการจัดพิมพ์ หรือ ปัญหาเรื่องเงิน
ทุน แต่เพราะด้วยเหตุว่า พระตถาคตทรงใช้อานาปาน
สตเิป็นวหิารธรรมเครือ่งอยูแ่ละทรงพร�า่สอนไว้ ก�าชบักบั
ภกิษ ุและกบับคุคลทัว่ไปไว้บอกรายละเอียดไว้ แจกแจง

อานสิงส์ไว้ มากทีส่ดุในสดัส่วนทีม่ากกว่ามาก เมือ่เทยีบ
กบัมรรควธิอีืน่ๆ

ในหมู่นักปฏิบัติ อานาปานสติ จึงถูกน�ามาเผย
แพร่ ถูกน�ามาบอกสอนกันมาก ซ่ึงเม่ือเป็นเช่นน้ัน การ
ปนเป้ือนด้วยค�าของสาวก ในลักษณะตัดต่อเติมแต่งก็ดี 
หรือเขียนทับก็ดี จึงเกิดข้ึนมาก…...ไปจนถึงจุดท่ีเราแทบ
จะไม่พบเจอส�านักปฏิบัติท่ีใช้อานาปานสติ ในรูปแบบ
เดียวกับท่ีพระพุทธองค์ทรงใช้ในคร้ังพุทธกาลได้อีกแล้ว

เม่ือเป็นเช่นน้ี ในข้ันตอนการเรียนรู้ จึงหลีกเล่ียง
ไม่ได้ท่ีจะต้องผ่านกระบวนการน�าออก ซ่ึงความเข้าใจผิด
ต่างๆ รวมถึง ความเคยชินเดิมๆ ท่ีมีมาอยู่แล้วก่อนเป็น
ข้ันแรก

ดังน้ัน หากมรรควิธีท่ีถูกต้อง ในแบบท่ีตรงอรรถ
ตรงพยัญชนะ ถูกน�ามาเผยแพร่ออกไป ได้มากและเร็ว
เท่าไหร่; ข้ันตอน หรือ กระบวนการศึกษา ตลอดจนผล
ท่ีได้รับก็จะเป็นไปในลักษณะลัดส้ัน ตรงทางสู่มรรคผล
ตามไปด้วย 

เพราะส�าหรับผู้ท่ีเร่ิมศึกษาจริงๆ ก็จะได้เรียนรู้
ข้อมูลท่ีถูกต้องไปเลยแต่ทีแรก และส�าหรับผู้ท่ีเข้าใจผิด
ไปก่อนแล้ว ก็จะได้อาศัยเป็นแผนท่ี เพ่ือหาทางกลับสู่
มรรคท่ีถูกได้

อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 
๒ ประการ

ภิกษุท้ังหลาย ! อานาปานสติอันบุคคลเจริญ
กระท�าให้มากแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่  
ก็อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร กระท�าให้มาก
แล้วอย่างไร จึงมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ 

ภิกษุท้ังหลาย ! ในกรณีน้ี ภิกษุไปแล้วสู่ป่า
หรือโคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม น่ังคู้ขาเข้ามาโดยรอบ  
ต้ังกายตรง ด�ารงสติเฉพาะหน้า เธอน้ัน มีสติหายใจเข้า  
มีสติหายใจออก :

เม่ือหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว, 
เม่ือหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว;

เม่ือหายใจเข้าส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าส้ัน, 
เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกส้ัน;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง (สพฺพกายปฏิส�เวที) หายใจเข้า”, 
ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงกายท้ังปวง หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�ากาย
สังขารให้ร�างับ (ปสฺสมฺภย� กายสงฺขาร�) หายใจเข้า”, ว่า 
“เราเป็นผู้ท�ากายสังขารให้ร�างับ หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซ่ึงปีติ (ปีติปฏิส�เวที) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซ่ึงปีติ หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซ่ึงสุข (สุขปฏิส�เวที) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซ่ึงสุข หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร (จิตฺตสงฺขารปฏิส�เวที) หายใจเข้า”, 
ว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซ่ึงจิตตสังขาร หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิตต
สังขารให้ร�างับ (ปสฺสมฺภย� จิตฺตสงฺขาร�) หายใจเข้า”, ว่า 
“เราเป็นผู้ท�าจิตตสังขารให้ร�างับ หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้รู้พร้อม
เฉพาะซ่ึงจิต (จิตฺตปฏิส�เวที) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้รู้
พร้อมเฉพาะซ่ึงจิต หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิต
ให้ปราโมทย์ย่ิง (อภิปฺปโมทย� จิตฺต�) หายใจเข้า”, ว่า “เรา
เป็นผู้ท�าจิตให้ปราโมทย์ย่ิง หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิต
ให้ต้ังม่ัน (สมาทห� จิตฺต�) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ท�าจิต
ให้ต้ังม่ัน หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้ท�าจิต
ให้ปล่อยอยู่ (วิโมจย� จิตฺต�) หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้ท�า
จิตให้ปล่อยอยู่ หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็น
ซ่ึงความไม่เท่ียงอยู่เป็นประจ�า (อนิจฺจานุปสฺสี) หายใจ
เข้า”, ว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความไม่เท่ียงอยู่เป็นประจ�า 
หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง
ความจางคลายอยู่เป็นประจ�า (วิราคานุปสฺสี) หายใจ
เข้า”, ว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความจางคลายอยู่เป็นประจ�า 
หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึง 
ความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจ�า (นิโรธานุปสฺสี) หายใจ
เข้า”, ว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจ�า 
หายใจออก”;

เธอย่อมท�าการฝึกหัดศึกษาว่า “เราเป็นผู้เห็น
ซ่ึงความสลัดคืนอยู่เป็นประจ�า (ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี) 
หายใจเข้า”, ว่า “เราเป็นผู้เห็นซ่ึงความสลัดคืนอยู่เป็น
ประจ�า หายใจออก”;

ภิกษุท้ังหลาย ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
แล้ว กระท�าให้มากแล้ว อย่างน้ีแล ย่อมมีผลใหญ่  
มีอานิสงส์ใหญ่.

ภิกษุท้ังหลาย ! เม่ืออานาปานสติ อันบุคคลเจริญ
ท�าให้มากแล้วอยู่อย่างน้ี ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหน่ึง 
ในบรรดาผล ๒ ประการ เป็นส่ิงท่ีหวังได้; คือ อรหัตต
ผลในปัจจุบัน หรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น 
อนาคามี.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๖-๓๙๗/๑๓๑๑-๑๓๑๓.

อานาปานสติ
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ออมเงินอย่างไร ?  ที่ทำาได้จริง
สุภาพ  คําแฝง

เรื่องเงินทองสมัยนี้ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่พอสมควร เงินนับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญมากต่อการด�ารงชีพ 

และเมื่อเงินมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีพ จะท�าอย่างไรให้มีเงินอยู่กับตัวเราให้มากที่สุด  แต่ความ

จริงที่หนีกันไม่พ้นของมนุษย์เงินเดือน ก็คือเรื่องหนี้สิน ซึ่งคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นหนี้กันหมด

อยู่ที่ว่าใครจะเป็นมากหรือน้อย และส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บเลย หากตอนท�างานแล้วไม่มีเงินเก็บ 

เมื่อมีเหตุจ�าเป็นที่ต้องการใช้จ่ายเงินหลายคนก็ต้องใช้วิธีไปกู้หนี้ยืมสิน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคม

ไทยมาตลอด ดังนั้นจุดเริ่มต้นคือการออมเงินจึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความส�าคัญอันดับแรก 

การออมเงิน หมายถึง การเก็บเงินส่วนหนึ่งของรายได้ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีจุด

ประสงค์เพื่อใช้จ่ายต่าง ๆ ในอนาคต  ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการออมเงินได้ ดังนี้

1. ออมเงินเพื่ออนาคตอันใกล้ ส�าหรับใช้จ่ายหนี้สินท่ีมีของแต่ละเดือน การใช้จ่ายใน

ครอบครัว และส�ารองไว้ใช้ยามจ�าเป็นหรือเพื่อเป็นค่ารักษาตัวยามป่วยไข้

2. ออมเงินเพ่ืออนาคตระยะยาว ส�าหรับใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ เพื่อความม่ันคงของครอบครัว และเป็นมรดกให้ลูกหลาน หรือใช้ใน

การลงทุนต่อยอดเงินออมให้เพิ่มขึ้น  

การสร้างวินัยในการออมควรเริ่มต้นที่ตัวเรา และคนในครอบครัว ส�าหรับคนที่มีลูกหลานควรสร้างวินัยรักการออมให้ลูกหลานมาก ๆ   

แต่ก่อนอื่นผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรท�าตัวอย่างให้เห็นเสียก่อน โดยอาจจะเริ่มต้นที่ไปซื้อกระปุกออมสินมา พ่อแม่ 1 กระปุก ลูกๆ อีกคนละ  

1 กระปุก แล้วชักชวนให้หยอดเงินใส่กระปุกทุก ๆ วัน  และที่ส�าคัญผู้ปกครองควรสร้างแรงบันดาลใจในการออม โดยพาลูกน�าเงินไปฝากกับ

สหกรณ์หรือธนาคาร และทุกครั้งที่มีการน�าเงินไปฝาก ให้ผู้ปกครองเพิ่มเงินฝากจากเงินออมนั้น ๆ เป็นสองเท่าเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้ในการ 

เก็บเงินต่อไป 

ความสัมพันธ์ของสมการออมเงินแบบไหนจะเหมาะกว่ากัน  

บางคนบอกว่าใช้ก่อน  เหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บ  ก็จะได้ตามสูตร 1 

 รายได้ – รายจ่าย  =  เงินออม 

บางคนบอกว่าต้องเก็บก่อน  เหลื่อเท่าไหร่แล้วค่อยใช้  ก็จะได้ตามสูตร 2 

 รายได้ – เงินออม ( อย่างน้อย 10 %)  =  รายจ่าย

ลองคิดดูซิว่าอย่างไหนเหมาะกว่ากัน ซึ่งคิดว่าสูตร 2 น่าจะเหมาะส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ท่ีมีเงินเดือนประจ�า ซึ่งสามารถให้

สหกรณ์หักเงินเดือนรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อฝากเป็นเงินออมไว้ก่อน ในรูปของบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ ตามก�าลังความสามารถของแต่ละคน ส่วน

ที่เหลือจึงจะเป็นค่าใช้จ่าย

หากต้องการเพิ่มจ�านวนเงินออมให้มากขึ้นมีอยู่สองวิธีด้วยกัน คือ

 1.  การหารายได้มาเพิ่ม  

 2.  การลดค่าใช้จ่ายลง  

สมการที่ได้จะเป็นดังนี้

 สูตร  1 รายได้ (เพิ่ม) - รายจ่าย (ลด)  = เงินออม (เพิ่ม) 

 สูตร  2   รายได้ (เพิ่ม)  - เงินออม (เพิ่ม)  =  รายจ่าย (ลด)

ตามหลักแล้วเงินจะมีมูลค่าลดลงเรื่อย ๆ หากมองย้อนกลับไปในอดีตสมัยรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย  เงินเพียง 1 บาท สามารถซื้อสินค้า อาหาร

มารับประทานได้ แต่ปัจจุบันข้าวหนึ่งจาน  ราคาถูกสุดก็ประมาณ  30 บาท ไม่รู้ว่ายังมีขายราคานี้อยู่หรือป่าว นั่นแสดงว่าเงินจะมีมูลค่าลดลงไป

เรื่อย ๆ และเงินที่เราออมไว้นั้นก็จะมีมูลค่าลดลงตามไปด้วย ดังนั้น หนทางที่จะท�าให้เงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เราต้องเปลี่ยนจากเงินออมเป็นทรัพย์สิน

ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเรา หรือน�าเงินออมไปลงทุน เช่น  ซื้อกองทุน ซื้อหุ้น  ซื้อประกันแบบออมเงิน  หรือจะซื้อที่ดินเก็บเอาไว้ก็ด ี 

การออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมเงินของสมาชิก เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น

สถาบันการเงินที่มั่นคงและให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น  เป็นการออมเงินที่ไม่มีความเสี่ยง  อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร  และไม่ต้องเสียภาษี

อีกด้วย

อ้างอิง : http://www.thaiarcheep.com   : http://www.aommoney.com



11

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจ�านวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  คณะกรรมการด�าเนินการ  

จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนสถานะสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกสามัญ โดยให้มีการฝึกอบรมสมาชิกสมทบ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ส�าคัญในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ โดยโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักการ  อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการอบรมสมาชิกสมทบใครครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 101 คน 

                                ลงทะเบียนสมาชิก                                                                                      

            

                                           นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ 
ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ    

นายสุภาพ ค�าแฝง กรรมการสหกรณ์  
บรรยาย เรื่องการบริหารการเงิน

ของตนเองตามวิธีการสหกรณ์

เก็บตก บรรยากาศ การฝึกอบรมสมาชิกสมทบ ประจ�าปี 2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม  2558

นายชัยยันต์ ค�าป้อ  
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
บรรยายเรื่อง  กฎหมาย ข้อบังคับ  และระเบียบสหกรณ์ 
 

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ 
กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายรู้จักสอ.ปม.

1.	นางสาวสุชิน	มะดีลิ
	 ส�านักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้า
“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับ
ฟังการอบรมสมาชิกสมทบ ท�าให้ได้รู้และเข้าใจ
ถึงประโยชน์ต่างๆ ท่ีจะได้รับจากสหกรณ์ และ
เข้าใจในความเป็นสหกรณ์มากยิ่งขึ้น รู้สึกดีใจ 
ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้คะ”

2.	นายจักรกฤษณ์		อภิญญาสุวรรณ
	 ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
“การอบรมในครั้งนี้ ท�าให้ผมมีความรู ้มากขึ้น
กว่าเดิม จากคนที่ไม่มีความรู้ด้านสหกรณ์เลย   
ก็ได้รับความรู ้จากการอบรม รู ้สึกอุ ่นใจครับที่
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ สหกรณ์ให้สิ่งดี ๆ กับ
สมาชิกมากมายครับ”

3.	นางสาวเสาวนีย์	สมัครการ	
	 ส�านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
“ได้รับรู้ประโยชน์จากสหกรณ์มากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นกฎ ระเบียบ และข้อมูลต่าง ๆ ที่สมาชิก
สมทบควรจะรู้ และส่วนตัวแล้ว มีความมั่นใจใน
ระบบการบริหารของกรรมการมากคะ เพราะมี
ประสบการณ์ในการท�างานคะ”

4.	นางเพ็ชร์รุ่ง	บุญมี
	 ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
“ได้รับความรู้และข้อมูลมากมาย ท้ังหลักการ 
และอุดมการณ์สหกรณ์ มีข้อมูลหลายอย่างที่ยัง 
ไม่เคยรูม้าก่อน กพ็ึง่จะมาได้รบัรูว้นันีค้ะ ได้ฟังแล้ว 
มีประโยชน์มากคะ และท่ีส�าคัญท�าให ้ รู ้จัก
การออมมากขึ้นด้วย  ออมทรัพย์กับสหกรณ์
ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารคะ

ความคิดเห็นของสมาชิกสมทบ ต่อการอบรมครั้งนี้
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

ทีป่รกึษา นายสทิธิชยั อึง๊ภากรณ์ 
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร นายโชคชยั เลศิเกยีรตวิงศ์
กองบรรณาธกิาร นายสภุาพ ค�าแฝง, นางวรย์ีพรรณ  โหมดเทศ, นางภาราดา หนิอ่อน, นางณภทัร อนิสกลุ, นางสาวขนษิฐา จติต์ประเสรฐิศร,ี  
 นางรตันพร   สิทธิกลุนนัท์, นางกลุพรภสัร์ สพุรมพนัธุ์

ภาคีสหกรณ์บางเขน ร่วมกัน 
มอบความสุขให้กับเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาส

           เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จ�ากัด ร่วมกับภาคีสหกรณ์บางเขน  เดินทางไปบริจาคหนังสือท่ีใช้แล้ว 
ทุกปร ะ เภท  และมอบทุนการศึกษา ให ้นั ก เ รี ยนโรง เรี ยนส� าม ะกัน 
ใน”โครงการห้องสมุดบ้านดินที่โรงเรียนส�ามะกัน จ.พระนครศรีอยุธยา”  
น�าโดย นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล และนายน�าศักดิ์ ประสาร กรรมการ
สอ.ปม.และเจ้าหน้าที่สอ.ปม. 

           การแบ่งปันน�้าใจ เป็นผู้ให้ย่อมสุขใจกว่าการเป็นผู้รับ  สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ต้องขอขอบคุณสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ทุกท่าน ที่ได้น�าสิ่งของมาบริจาค ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า และหนังสือ  
ขอให้คุณความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกระท�า ส่งผลให้ท่านมีความสุข เจริญก้าวหน้าตลอดไป




