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 “ความพอเพียง” เป็นส่ิงที่เราทุกคนรู้กันดีว่า  
ถ้าเราสามารถท�าได้กจ็ะช่วยท�าให้ชวีติของเรามคีวามสขุ 
ใช้ชีวิตได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ไม่ต้องเบียดเบียนใคร 
และไม่ต้องมานั่งกังวลเก่ียวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเรา
จะต้องหาเงินมาจ่ายอีกด้วย ซึ่งหลายๆ คน อาจจะ 
คิดว่าคงไม่มีใครสามารถท�าได้หรอก แต่ส่ิงเหล่านี้ 
เราก็สามารถเห็นตัวอย่างในความพอเพียง ได้จาก 
“พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
(รัชกาลที่ 9)”

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช (รชักาลที ่9) ทรงมพีระราชด�าร ิเกีย่วกบั  
“ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” เพือ่เป็นการชีแ้นะแนว 
ทางการด�าเนนิชวิีต ให้ด�าเนินไปบน “ทางสายกลาง” 
เพ่ือสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คง ยัง่ยนื ภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญาน้ี
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ท้ังระดับบุคคล องค์กร 
และชุมชน
	 “การพฒันาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดบัขัน้ 
ต้องสร้างพื้นฐาน	 คือ	 ความพอมีพอกิน	 พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นอันพอควรและปฏิบัติได้แล้ว 
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกจิ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป	 หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้าง
ความเจรญิ	ยกเศรษฐกจิขึน้ให้รวดเรว็แต่ประการเดยีว 
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของ
ประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย	 ก็จะ
เกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ	ขึ้น	ซึ่งอาจกลายเป็น 
ความยุง่ยากล้มเหลวได้ในท่ีสดุ…” พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
 ส�าหรับ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึด 
“หลักทางสายกลาง” ที่น�ามาชี้แนะแนวทางการ
ด�าเนนิชวีติของประชาชนทกุคน ให้รู้จกัความพอเพียง 
และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ 
และความระมดัระวัง ในการวางแผนและด�าเนนิการ 
ทุกข้ันตอน ท้ังนี ้เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นการด�าเนนิชีวติ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้สามารถอยู่ได้แม้ในยุค
โลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “3 ห่วง 2 เง่ือนไข”  
มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. พอประมาณ คือ ความพอดี ที่ไม่มากและ
ไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น 
การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ
 2. มีเหตุผล คือ การใช้หลักเหตุผลในการ

ตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง
รอบคอบ
 3. มีภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว 
โดยที่ เราจะต ้องค�านึ งถึ งความเป ็นไปได ้ของ 
สถานการณ์นั้นๆ ด้วย

ส่วนส�าคัญที่ท�าให ้ป ัจจัยเหล่านี้ เกิดขึ้นได ้นั้น  
จะต้องอาศัย “ความรู้และคุณธรรม” เป็นเงื่อนไข
พื้นฐาน ดังนี้ 
 1. เงื่อนไขความรู ้ หมายถึง ความรอบรู ้  
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มีแบบแผน 
ในการใช้ชีวิตและการท�างาน
 2. เงือ่นไขคณุธรรม คือ การยึดถอืคณุธรรมต่างๆ 
เช่น ความซ่ือสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร  
ใช้สตปัิญญาในการด�าเนนิชวีติ และการเห็นถงึประโยชน์ 
ของส่วนรวมส�าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมรู้จัก
การเสียสละและการแบ่งปัน เป็นต้น
 จากพระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ท�าให้เราได้เรยีนรูว่้า “ความพอเพยีง” เป็นส่ิงทีข่ึน้อยู ่
กับตัวของเราว่าจะสามารถท�าได้หรือไม่ โดยที่เราจะ 
ต้องรูจ้กัการปรบัตวัให้เข้ากับสงัคมในปัจจบัุน ไม่ใช้จ่าย 
ตามกระแสนิยม ไม่ฟุ่มเฟือยซ้ือของท่ีไม่จ�าเป็นหรือ
ตามผู้อื่น เพราะนั้นจะท�าให้เราใช้จ่ายเกินตัว สุดท้าย
แล้วก็จะท�าให้เรามาน่ังกังวลว่าจะต้องหาเงินมาใช้
หน้ีบตัรเครดติเท่าไหร่ถึงจะหมด หรือว่าจะต้องไปยมื
เงินคนอื่นมาจ่ายอีก ซึ่งถือได้ว่านอกจากจะท�าให้เรา
ไม่มีความสุขแล้ว ยังเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอีกด้วย 
ดังน้ัน เราควรท่ีจะเริ่มจากค�านวณเงินที่เราได้รับ
ในแต่ละเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายใน
แต่ละเดือนว่ามีท้ังหมดเท่าไหร่ โดยที่ให้เราต้องตัด
รายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกไป พร้อมทั้งเริ่มการออมเงิน 
ไปด้วย เพียงเท่านี้ก็จะท�าให้เราไม่ต้องมาเป็นกังวล 
หรือเครียด กับการต้องหาเงินมาจ่ายหนี้สินในแต่ 
ละเดือน แถมยังไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นอีกด้วย 
เพียงเท่านี้ก็ท�าให้เราสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขแล้ว
 จงพอใจในสิง่ทีต่นเองม ีพอใจในสิง่ทีเ่ราเป็น  
และรู้ใช้เท่าทีเ่ราสามารถใช้ได้หรือหามาได้ โดยไม่ต้อง 
ไปเบียดเบียนผู้อื่น ซึ่ง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตได้ ทั้งใน
วัยเรียน วัยท�างาน…
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จากที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี 2561

ล�าดับ ค�าถาม ค�าชี้แจง

1  ติดตามข้อเสนอแนะในปี 2560 ผู้แทน
สมาชิกเคยเสนอให้สหกรณ์ฯจัดหาบริษัท
ประกนัเพือ่ช่วยเหลือผูค้�า้ประกนักรณีสมาชิก
ถูกไล่ออกจากราชการ บัดนี้มีความคืบหน้า
อย่างไร

 คณะกรรมการด�าเนินการ ขอเรียนว่า
1. กรณีสมาชิกสมทบ ได ้มีการ จัดหาบริษัทประกัน 
 มารับรองแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป
2. กรณีสมาชิก เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบค ่าใช ้จ ่าย 
 ที่สมาชิกยื่นกู ้จะต้องเสียค่าเบี้ยประกันประมาณปีละ  
 5,000 – 6,000 บาท รวมแล้วคดิเป็นเงนิหลายสบิล้านบาท 
 ต่อปี แต่เมื่อเทียบกับจ�านวนสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก 
 ราชการเฉลี่ยปีหนึ่งมีประมาณไม่เกิน 10 คน เกรงว่า 
 จะท�าให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการ 
 ได้ด�าเนินการวิธีต่างๆแล้ว ดังนี้
 2.1 ลดดอกเบี้ยเงินกู ้ส�าหรับสมาชิกที่รับหนี้ในฐานะ 
  ผู้ค�้าประกัน ร้อยละ 3.75 บาทต่อปี และมีเงินเฉลี่ย 
  คืนให้ สมาชิกที่รับหนี้ในฐานะผู้ค�้าประกัน
 2.2 เพิ่มจ�านวนผู ้ค�้าประกัน เพื่อให้มีตัวหารมากขึ้น  
  เพื่อจะได้ไม่ต้องรับภาระหนักเกินไป

2  ขอให้สหกรณ์ออกจากการเป็นสมาชกิของ
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด เพื่อเพิ่ม
ช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

 ปัจจุบันสหกรณ์เป ็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต 
แห่งชาติ จ�ากัด แต่สหกรณ์จะตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร 
ของสมาชิกเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น
1. สมาชิกที่กู้เงินสถาบันการเงินอื่นเพื่อช�าระหนี้สหกรณ์
2. สมาชิกที่ถูกองค์กรอิสระ หรือหน่วยงานราชการสอบสวน  
 ตามที่คณะกรรมการเงินกู้ก�าหนด
3. ส�าหรับสมาชิกที่มี เหตุอันสงสัยเห็นควรให ้น�าเสนอ  
 คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป

3  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง  
ควรก�าหนดให้สมาชิกสามารถถอนเฉพาะ
ดอกเบี้ยได้

 เนื่องจากการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการประหยัด อดออม ด้วยการ 
ลด-ละ-เลิก สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยหักเงินฝาก 
จากเงินได้รายเดือน เดือนละ 100 – 10,000 บาท การถอน
เฉพาะดอกเบี้ยจะท�าให้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ 
เปิดบัญชี

 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เมื่อวันที่ 3 - 4 
กุมภาพันธ์ 2561 ผู ้แทนสมาชิกได้มีข้อซักถามจากที่ประชุมใหญ่  
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รวบรวมค�าถามจากผู้แทน
สมาชิก และทางคณะกรรมการด�าเนินการขอชี้แจงค�าถามดังนี้

ค�าถาม
?
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ทุนการศึกษาปี 2561

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มอบทุนเพื่อส่งเสริม 
สมาชิกที่มีบุตรก�าลังศึกษาอยู่ โดยมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 
25 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาประจ�าปี 2561 โดยยื่น 
ใบสมัครทุนการศึกษาก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถือวันท่ีไปรษณีย์ 
ประทับตราเป็นเกณฑ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาได้ที่ 
www.025798899.com หัวข้อ 4.7
 เมื่อประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินทุน 
การศึกษาทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่
กับสหกรณ์ ภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

 ผู้ขอทุนจะต้องเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  
 (รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)

 เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องอายุไม่ต�่ากว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปี 

 บริบูรณ์
 สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ 1 คน 
 สมาชิกที่ได้รับทุนสวัสดิการที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดไปแล้วไม่มีสิทธิ์ 

 ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุน
การศกึษาให้แก่บตุรของสมาชกิ  ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระหว่างปีการศกึษา 2561 หรือ
ทุนเรียนดี และทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว 
จะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ต่างๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนและบุตรผู้สมัคร
 1.1 สมาชิกผู้ยื่นขอรับทุน
  1.1.1 สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรต้องเป็น
สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  1.1.2 สมาชกิ 1 คน ยืน่ขอรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิได้ 1 คน ในกรณี 
ท้ังสามีและภรรยาเป็นสมาชกิสหกรณ์ และมบีตุรมากกว่า 1 คน สามารถแสดงความจ�านง 
ขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ทั้งสองคน โดยสมาชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน
  1.1.3 สมาชกิทีไ่ด้รบัทนุสวสัดกิารเพือ่สมาชิกท่ีไม่มบีตุรหรอืเป็นโสดแล้ว 
ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 1.2 บุตรผู้สมัครขอรับทุน
  1.2.1 เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด (รวมถึง 
บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ท่ีก�าลังศึกษาอยู่ อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 
25 ปีบริบูรณ์ 
  1.2.2 เป็นบตุรสมาชิกทีก่�าลงัศกึษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรอืเป็นเดก็ 
ทีต้่องได้รบัการดแูลเป็นพเิศษในสถานศึกษา ท้ังนี ้ต้องเป็นสถานศึกษาทีไ่ด้รับการ
รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. ประเภทของทุน
 ทุนการศึกษามี 3 ประเภท บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนได้ประเภท
ใดประเภทหนึ่ง  ดังนี้
 2.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
  มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุกระดับ
ชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท

 2.2 ทุนประเภทเรียนดี 
  โดยมอบให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี ดังนี้
  2.2.1 ทุนประเภทเรียนดี มอบให้กับบุตรสมาชิก ดังต่อไปนี้
    2.2.1.1 ระดบัประถมศกึษา ต้องมีผลการศกึษาคะแนนเฉล่ีย 4.00
    2.2.1.2 ระดบัมธัยมศกึษา ต้องมผีลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 
3.90 ขึ้นไป
    2.2.1.3 ระดบัอาชวีศกึษา ต้องมผีลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 
3.50 ขึ้นไป
    2.2.1.4 ระดบัอดุมศกึษา ต้องมผีลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 
3.50 ขึ้นไป

ทั้งนี้ ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนของ ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างเช่น
 - บตุรทีข่อทนุการศกึษาอยูร่ะดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ให้แนบหลกัฐาน 
ผลการเรียนท้ังปี (ภาคเรียนท่ี 1 และ 2) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 - บุตรที่ขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้แนบหลักฐาน 
ผลการเรียนทั้งปี (ภาคเรียนที่ 1 และ 2) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 - บุตรท่ีขอทุนการศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีท่ี 1 (ในปีการศึกษา 
2561) ให้แนบหลักฐานผลการเรียนทั้งปีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1 
และ 2) เพื่อพิจารณาทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 โดยการพจิารณาจะน�าคะแนนผลการเรยีนของบตุรสมาชกิมาจดัเรยีงล�าดบั 
แยกตามระดบัชัน้เรยีน และมอบทนุให้ตามจ�านวนทนุของแต่ละระดบัชัน้เรียนดังนี้

ประถมศึกษา

ระดับชั้น จ�านวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 2 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 3 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 4 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 5 15 2,000 30,000

ประถมศึกษาปีที่ 6 15 2,000 30,000

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ�าปี 2561
----------------------------

ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 600 บาท ได้ทุกคน 
ทุนเรียนดี 195 ทุน เรียงตามคะแนน

หมดเขตวันที่ 31 ส.ค. 61 ประกาศผลทุนวันที่ 1 ต.ค. 61

สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน4



    - ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย ์
     กรมป่าไม้ จ�ากัด
    - ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
    - หนงัสอืรบัรองการส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตร ี(เกยีรตนิยิม) 
     จากมหาวิทยาลัย หรือหนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจากสภา 
     มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี 2561
 3.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
  3.3.1 ใบสมคัรขอรบัทนุตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด 
  3.3.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
  3.3.3 หนังสอืรับรองจากสถานศกึษาหรือโรงเรียนสอนคนพกิาร ทีไ่ด้รับ
การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

4. ก�าหนดวันและสถานที่รับสมัครทุนการศึกษา
 สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ผู้แทนสมาชิก
หรือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากดั หรือดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของสหกรณ์
ที่ www.025798899.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 สมาชิกต้องส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาถึงสหกรณ์โดยตรงภายในวันที่ 31 
สงิหาคม 2561 โดยถือวนัทีไ่ปรษณย์ี ประทบัตราเป็นเกณฑ์ หากพ้นก�าหนดระยะ
เวลาดังกล่าวสหกรณ์จะไม่น�ามาพิจารณาให้ทุนการศึกษา

5. เกณฑ์การพิจารณา
 การพิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษามีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 5.1 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา มอบให้บุตรของสมาชิกทุกคนที่ยื่น 
ใบสมัครขอรับทุน 
 5.2 ทุนประเภทเรียนดี
  5.2.1 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี ในปีการศึกษา 2560 และ
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ตามที่ก�าหนดในข้อ 2.2.1 โดยสหกรณ์จะน�า
คะแนนผลการเรียนมาจดัเรียงล�าดบัแยกตามระดบัชัน้การศกึษา และพจิารณาจาก
ล�าดับสูงสุด 
  5.2.2 บุตรสมาชิกท่ีได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนเรียนดีแล้วไม่มีสิทธิ
ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาอีก
  5.2.3 บตุรสมาชิกทีย่ืน่ขอรับทุนเรียนดแีต่ไม่ได้รับการพิจารณาตามข้อ 
5.2.2 จะได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาแทน
  5.2.4 ทุนเกียรตินิยม มอบทุนให้บุตรสมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ซึ่งมีหนังสือรับรองการส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(เกียรตินิยม) หรือหนังสืออนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) 
ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี 2561 ทุกคนที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน
 5.3 ทนุประเภทส่งเสรมิการศกึษากรณพีเิศษ มอบให้บตุรของสมาชกิทกุคน
ที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน
 5.4 กรณมีสีมาชิกขอรบัทนุสวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบตุรสมาชกิ มากกว่า 
จ�านวนทุนท่ีสหกรณ์ก�าหนดไว้ สหกรณ์ อาจใช้วิธีจับสลากหรือวิธีอื่นใด โดยให้ 
คณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพนัธ์เป็นผู้พจิารณาตามความเหมาะสม การพจิารณา 
ผูมี้สทิธิร์บัทนุการศึกษาให้ถือค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
เป็นที่สุด

6. การตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับทุนการศึกษา
 สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ผ่านเว็บไซต์
ของสหกรณ์ที่ www.025798899.com ได้ทุกสัปดาห์ หากสมาชิกยื่นขอรับทุน
มาแล้วเกินกว่า 10 วัน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อให้ติดต่อสหกรณ์ โทร. 0 2579 7070

7. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาและการรับเงิน
 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จะประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ์รบัทนุการศกึษา
ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2561

มัธยมศึกษา

ระดับชั้น จ�านวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 2,500 25,000

มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 2,500 25,000

อาชีวศึกษา	(ปวช.)

ระดับชั้น จ�านวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 1 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 2 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา ปวช.ปี 3 5 2,500 12,500

อาชีวศึกษา	(ปวส.)

ระดับชั้น จ�านวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน

อาชีวศึกษา ปวส.ปี 1 5 3,000 15,000

อาชีวศึกษา ปวส.ปี 2 5 3,000 15,000

อุดมศึกษา	(ปริญญาตรี)

ระดับชั้น จ�านวนทุน ทุนละ รวมเป็นเงิน

ปริญญาตรี ปี 1 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ปี 2 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ปี 3 5 3,500 17,500

ปริญญาตรี ตั้งแต่ ปี 4
ขึ้นไป (ทั้งนี้ต้องลง
ทะเบียนเรียนไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต)

5 3,500 17,500

รวมทุกระดับชั้น 195 467,500

  2.2.2 ทนุปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) บตุรสมาชิกทีไ่ด้รับทนุสง่เสริมการ
ศึกษาหรือทุนเรียนดีแล้วเมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) โดย
ส�าเรจ็การศกึษาในปี 2561 มสีทิธขิอรบัทนุสวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ
เพิ่มได้อีก 1 ทุน ดังนี้
    (1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่มอีก 2,500 บาท
    (2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่มอีก 1,500 บาท
 2.3 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
  มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กท่ี
ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา  ทุนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ โรงเรียนและ
สถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

3. หลักฐานประกอบใบสมัคร
 สมาชิกผู ้ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจะต้องน�าหลักฐานต่างๆ มา
ประกอบการพิจารณาดังนี้
 3.1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
  3.1.1 ใบสมัครขอรบัทนุตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด 
  3.1.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
  3.1.3 เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงว่าก�าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา ในปี 2561
 3.2 ทุนเรียนดี
  3.2.1 ใบสมัครขอรบัทนุตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด 
  3.2.2 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่ขอรับทุน
  3.2.3 ใบระเบยีนการศึกษาหรอืผลการเรยีนเฉล่ียท้ังปี ของปีการศกึษา
ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) หรือส�าเนาสมุดรายงานประจ�าตัวนักเรียน (รบ.4)
  3.2.4 ทุนปริญญาตรี (เกียรตินิยม) กรณียื่นขอรับทุนปริญญาตรี
เกียรตินิยมให้ยื่นเอกสารขอรับทุนแยกจากทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนด ี
เพิ่มอีก 1 ทุน โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

(นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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รับสมัครแล้ว กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
สมาชิกตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป เสนอโครงการ

ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 กจิกรรมกลุม่สมาชกิ ประจ�าปี 2561 

กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ กระชับไมตรี 

สร้างสายใยแห่งความเอื้ออาทรสหกรณ์  

ในกลุ่มสมาชิกให้มากขึ้นกว่าเดิมในการรวมกลุ่มกันปีละครั้ง เป็น

กิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสหกรณ์เอ้ืออาทรต่อสมาชิก 

เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์สมาชิก

 ส�าหรับปีนี้ รับสมัครแล้ว สมาชิกจับกลุ่มตั้งแต่ 10 คน  

ขึ้นไป และไม่เกิน 200 คน เสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 

พร้อมเอกสารต่างๆ ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด โดยผู้เข้าร่วม

โครงการ ต้องเป็นสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และบุคคลอื่นที่สนใจ และมีสัดส่วน

สมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ส�าหรับบุคคล

อื่นท่ีสนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 

ร้อยละ 10 ของสมาชกิและสมาชกิสมทบทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมท้ังหมด

 ทั้ งนี้กลุ ่มสมาชิกสามารถ

เสนอโครงการ ตามแบบที่สหกรณ์

ก�าหนด ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันอังคารที่ 

31 กรกฎาคม 2561 (พิจารณาจาก

วันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) โดย

สหกรณ์จะพิจารณาจดัสรรงบประมาณ 

และอนุมัติวงเงินไม่เกิน 200 บาท  

ต่อผูเ้ข้าร่วมโครงการ 1 คน และอดุหนุน 

งบประมาณในการบริหารโครงการ 

ไม่เกิน 25 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดกิจกรรม
 ต้องเป็นการอบรม หรือสัมมนา 

บรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการ 
อุดมการณ์ของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ 
ของสมาชิก ข ้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการบรรยายได้จาก 
www.025798899.com

 ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
 งดการจั ด กิ จกรรม ในรู ปแบบ

ทัศนศึกษา และดูงาน

1 คน คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาอนุมัติ 

โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง

 ส�าหรับกลุ่มสมาชิกท่ีได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ต้องจัด 

กจิกรรมกลุม่สมาชกิให้แล้วเสรจ็ภายในวนัศกุร์ที ่ 30 พฤศจกิายน 2561 

และรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม พร้อมแนบภาพประกอบ

ภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรมกลุ่ม และหากกลุ่ม

สมาชกิรายงานผลการจดักจิกรรมกลุม่สมาชกิล่าช้าเกนิระยะเวลา 

30 วัน หรือไม่รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก จะไม่ได้รับ 

การพิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป (อ่านรายละเอียดเพ่ิม

เติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอโครงการการจัดกิจกรรม

กลุ่มสมาชิก หัวข้อ 9.9 จาก www.025798899.com)
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วิธีที่ 1 เพิ่มด้วยวิธีการหา QR Code :

1. สมาชิกเข้าไปใน Line แล้วกด “เพิ่มเพื่อน”

วิธีที่ 2 เพิ่มจากการค้นหา ID :

1. สมาชิกเข้าไปในLine แล้วกด “เพิ่มเพื่อน” 

2. จากนั้นกดค�าว่า “คิวอาร์โค้ด” 

 2. จากนั้นกดค�าว่า “ค้นหา”

5. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

4. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

3. สแกนคิวอาร์โค้ด ตามรูป  

4. กด “เพิ่มเพื่อน”

3. ค้นหาเพื่อนพิมพ์ @forestcoop

วิธีการเพ่ิมเพ่ือน

สมาชิกรู้หรือไม่ !!
  Line@ ถือเป็นอีกหนึ่งบริการในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก ที่แยก
มาจากLine บุคคล ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร และยังท�าให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น มาดูวิธี
การเพิ่มเพื่อนกันค่ะ

ตัวอย่าง 
พิมพ์ค�าว่า บัตร

 ATM Click Coop
จะแสดงข้อมูลตามน้ี

เลยค่ะ

เพื่อนๆ สามารถพิมพ์ 
“คีย์เวิร์ด” จากค�าเหล่านี้ 

ใน Line@ ครับ

สอ.ปม. มี Line@ แล้วค่ะ
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ขั้นตอนการติดตั้ง APP Forest CO-OP 4.0

Application Forest CO-OP 4.0
สะดวกง่ายเพียงปลายนิ้ว

 ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีทางดิจิตอลก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด  

ได้จัดท�าโปรแกรม (Application Forest CO-OP 4.0) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกท่ีฝากเงิน กู้เงิน หรือติดต่อกับสหกรณ ์

ได้รบัความสะดวกสบาย ในการท�าธรุกรรมออนไลน์ผ่าน Application ทีส่มาชกิสามารถตดิตัง้ได้ในโทรศัพท์มือถอืของตนเอง ทัง้ระบบ IOS 

 หรอื Android  โดยสามารถดขู้อมลูทางการเงนิ หุน้ เงนิฝาก เงนิกู ้สทิธิก์ูส้ามญัคงเหลอื ภาระการค�า้ประกนั รายการเรยีกเกบ็ ใบเสร็จรบัเงนิ 

สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์และข้อมูลการเป็นสมาชิก เป็นต้น

   รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ ์ออกแบบให้ใช้งานง่ายได้ทุกอุปกรณ์

   การเช็คข้อมูลได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ท�าให้การเช็คข้อมูลต่างๆ สะดวก ง่าย และปลอดภัย

 ส�าหรับท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด Application Forest CO-OP 4.0 สามารถท�าตามขั้นตอนดังนี้

1. ค้นหา APP Forest CO-OP และติดตั้ง

  ระบบ IOS ไปที่ APP Store         พิมพ์ Forestco-op by upbean และติดตั้ง

  ระบบ Android ไปที่ Play Store       พิมพ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และติดตั้ง 

 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

2. 5. 6. 7.3. 4.

เปิดแอป 
กรอกหมายเลขสมาชิก

รหัสผ่าน
กรณีเข้าครั้งแรกคือ
เลขบัตรประชาชน 

13 หลัก

กรอกหมายเลย OTP 
ที่ได้รับจาก SMS

ก�าหนดรหัสผ่านใหม่
ด้วยตัวเลข 6 หลัก 

รหัสที่ก�าหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้

ในการเข้าสู่ระบบ
ครั้งต่อไป

เข้าสู่ระบบ 
Forest CO-OP
ท่านสามารถ
ดูรายละเอียด
ในหัวข้อต่างๆ 

ตามหน้าจอข้างต้น

กรอกเบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้
กับสหกรณ์

หากเบอร์ที่กรอก
ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้

ต้องแจ้งสหกรณ์
เพื่อลงทะเบียน

เบอร์ใหม่

หมายเหตุ : สมาชิกท่านใดที่มีปัญหาในการติดตั้ง สามารถโทรสอบถามได้ที่ Callcenter : 0-2579-7070

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 9



ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  30 เมษายน 2561  31 มีนาคม 2561

จ�านวนสมาชิก 13,184 13,192

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,665 18,665

สินทรัพย์รวม 18,649,278,180.32 18,391,818,064.29

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 195,574,162.27 191,517,617.75

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,973,280,183.88 1,972,809,571.72

เงินลงทุนระยะสั้น 300,000,000.00 300,000,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 156,859,039.85 155,293,676.61

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 106,848,202.03 115,707,738.21

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,696,931,096.89 6,710,983,118.24

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 494,683,032.76 505,417,679.53

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 931,971,741.02 931,434,869.06

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 22,038,258.62 22,004,909.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 63,080,842.16 63,506,089.89

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 1,545,211,081.00 1,374,666,639.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 0.00 1,920,686.61

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,836,239.66 21,378,781.22

เงินลงทุนระยะยาว 6,085,507,374.77 5,953,218,382.04

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,482,463.63 5,983,843.63

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 65,783,852.70 65,783,852.70

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 11,259,821,236.28 11,085,386,790.62

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,334,000,000.00 2,154,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,055,493,424.62 6,064,262,536.07

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 626,218,546.13 646,436,364.83

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,949,017,761.04 3,932,216,471.35

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 981,285,471.13 981,785,094.16

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 336,879,812.44 344,406,457.80

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 158,539,319.57 155,851,164.31

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,552,514.31 3,566,983.62

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,812,828,796.53 2,808,816,512.98

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 233,007,333.25 237,822,427.85

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,396,163,462.94 2,402,224,293.60

      - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 83,649,638.06 80,347,242.00

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 36,809,767.43 35,859,202.65

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 63,198,594.85 52,563,346.88

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 29,438,966.13 30,247,692.57

หนี้สินไม่หมุนเวียน 28,060,049.00 28,060,049.00

ทุนของสหกรณ์ 7,389,456,944.04 7,306,431,273.67

ทุนเรือนหุ้น 6,146,614,520.00 6,101,181,050.00

ทุนส�ารอง 584,334,038.26 584,334,038.26

ทุนสะสม 157,553,413.74 157,836,613.74

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 355,428,550.35 371,648,619.59

ประมาณการก�าไรสุทธิ 145,526,421.69 91,430,952.08

รายได้ 243,587,549.74 166,063,309.11

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 178,428,751.62                            133,290,800.30                          

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 16,631,065.33                              10,879,006.94                             

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 46,306,590.79                              19,774,494.87                             

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,221,142.00                              2,119,007.00                              

ค่าใช้จ่าย 98,061,128.05 74,632,357.03

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 77,388,122.31                              58,286,281.84                              

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 20,673,005.74                              16,346,075.19                              

ก�าไรสุทธิ 145,526,421.69                       91,430,952.08                        

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

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

4.95

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55
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1. ขอทราบที่อยู่ในการส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ จะต้องส่งมาที่อยู่ใด

ตอบ

2. สมาชิกมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 

เช่น ที่อยู่, เบอร์โทร, ลายเซ็น ต้องด�าเนินการอย่างไร 

ตอบ กรอกข ้อมูลในแบบค�าขอเปลี่ยนแปลงข ้อมูล

ส่วนบุคคล สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

www.025798899.com หัวข้อ 6.1 แล้วส่งมาที่สหกรณ ์

เพื่อท�าการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

3.  สมาชิกแจ้งว่าได้รับบัตรATM Click CO-OP Card และ

ได้รับรหัสบัตร ATM มาแล้ว 1 ปี แต่ไม่สามารถใช้งานได้ 

เพราะเหตุใด

ตอบ เมื่อรับบัตร ATM Click CO-OP Card และรหัสบัตร 

ATM แล้ว สมาชิกควรแจ้งเปิดบัตรภายใน 90 วัน

4. การเปิดใช้บริการบัตร ATM Click CO-OP Card สมาชิกจะท�าการเปิดใช้บริการบัตรได้ 

จะต้องได้รับบัตร ATM พร้อมรหัสบัตร ATM โดยแจ้งเปิดใช้บริการได้จากช่องทางไหนบ้าง

ตอบ 1. บริการทางโทรศัพท์ Call Center เบอร์ 0-2579-7070

 2. บริการทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Co-op Phone โดยท�าตามขั้นตอนดังนี้ 

  1) โทร. 0-2579-8899

  2) กดเลขสมาชิก ตามด้วยเครื่องหมาย # 

  3) จากนั้น ยืนยันหมายเลขสมาชิก กด #

  4) กดรหัสผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone (รหัส 4 หลัก)

  5) กด 0 เพื่อเปิดใช้บัตร ATM Click CO-OP Card 

  6) กดเลขที่บัตรATM ตามด้วยเครื่องหมาย #

  7) กดเลขที่บัตรประชาชน ตามด้วยเครื่องหมาย #

  8) กดเลขที่บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ตามด้วยเครื่องหมาย #

 หลังจากที่สมาชิกได้ท�าการเปิดบัตร ATM Click CO-OP Card แล้วรอรับ

SMS ยืนยันจากสหกรณ์ จึงสามารถใช้บริการได้

มุมนี้มีค�าตอบ
โดยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จ ากดั 
แบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูส่วนบคุคล 

 
 
เรื่อง ขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบุคคล 
เรยีน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จ ากดั 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส. ..............................................................เลขทีส่มาชกิ/สมาชกิสมทบ...........................................................  
ขอแจง้สหกรณ์เพื่อเป็นหลกัฐานในการเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบุคคล ดงันี ้
   กรณีเปลีย่นแปลงชื่อสกุล,ค าน าหน้านาม (กรอกเฉพาะสว่นทีต่อ้งการแกไ้ขเท่านัน้) 
       ค าน าหน้านาม............................ชื่อ............................................................นามสกุล............................................................... 
(แนบส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารในสว่นทีร่าชการออกให)้ 

  เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืเบอรเ์ดมิ...................................................เปลีย่นเป็นเบอร.์...................................................................... 
        E – mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  รปูถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (กรณีตอ้งการเปลีย่นรปูในระบบสหกรณ์) 
 ทีอ่ยู่ในการจดัสง่เอกสาร  

       บา้นเลขที.่..........................หมู่ที.่..............................หมู่บา้น/อาคาร.................................................................................. .....
ซอย...........................................ถนน.............................................................ต าบล/แขวง............................................................................
อ าเภอ/เขต.................................................... ..............จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

  เปลีย่นแปลงลายมอืชื่อ 

 
                                                                                             ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 

    

ลงชื่อ x ....................................................................ผูข้อ 

                     (x..................................... ..............................) ตวับรรจง 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
หมายเหตุ การขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลทุกกรณตีอ้งแนบ ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่
ของรฐั พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ลายมือช่ือเดิม เปล่ียนเป็น-ตวัอย่างลายมือช่ือใหม่ ดงัน้ี 
      
      x 
 

 
     x 
 

                              เจา้หน้าที ่

.........................................................................(ผูต้รวจสอบ) 
     ( .................................................................... ) 

                                  ผูจ้ดัการ 
 อนุมตั ิ                          ไม่อนุมตั ิ

......................................................................................  

 

ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าเป็นลายมอืชื่อของผูข้อจรงิ 

 
ลงชื่อ...................................................................................  
      ( ................................................................................. )  
ต าแหน่ง...................................................... ........................ 
วนัที.่...................................................................................  
หมายเหต ุเฉพาะกรณีเปล่ียนแปลงลายมือช่ือเท่านัน้ 
 
 
 

       วนัที.่.....................................................  

 
ตดิรปูถ่าย 

ไมน้่อยกวา่ 1 น้ิว 

 

 

x …………………………………………  (ตวับรรจง) 
 
 

x …………………………………………. (ตวับรรจง) 

 (ลายเซน็) 

 (ลายเซน็) 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ตู้ ปณ. 169 ปณศ.จตุจักร

กรุงเทพฯ 10900
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นิสัยการเงิน
ท�าแล้วไม่มีทางรวย

Mr.Money

1. การใช้จ่ายมากเกนิกว่ารายได้ทีค่ณุได้รบั
 ดเูหมอืนเรือ่งพืน้ฐานทีทุ่กคนกร็ู ้แต่มนั
ไม่ใช่ เพราะหากข้อผดิพลาดเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งง่าย
พอที่จะหลีกเลี่ยง ก็คงไม่มีใครตกอยู่ในภาวะ
วกิฤตทางการเงิน นีเ่ป็นนิสยัท่ีร้ายแรงท่ีสดุและ
ในทีส่ดุจะน�าไปสู่  ความทุกข์ทางการเงนิทัง้หมด 
สาเหตุที่ท�าให้เรื่อ ง เลวร้าย เพราะตอนนี้เรามี
บัตรเครดิตและส่ิงอ�าน ว ยความสะดวกอ่ืน ๆ 
(เช่น ออิอน) ทีท่�าให้เราใช้จ่ายมากขึน้กว่าความ
จ�าเป็นของเรา เพื่อลดกา ร กระตุ้นความอยาก
ได้ที่จะใช้จ่ายมากข้ึนก ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับ คือ
การจัดการงบประมาณรายรับ  รายจ่ายแล้ว
ติดตามอย่างใกล้ชิด

“ก่อนที่คุณจะใช้จ่าย ต้องได้รับก่อน.” 
~ วิลเลียม เอ วอร์ด

2. การซื้อสิ่งที่คุณไม่จ�าเป็น
 เราทุกคนต้องการที่จะแสดงออกถึง 
ความส�าเร็จของตัวเอง แต่จ�าไว้ คนที่ร�่ารวย 
ไม่ต้องแสดงออก มันแสดงให้เหน็ด้วยตัวมนัเอง 
แต่ถ ้าคุณอยู ่ระหว่างทางท่ีจะเป็นผู ้มั่งคั่ง  
คุณห้ามกระท�าผิดพลาดเร่ืองนี้ คุณควรใช้จ่าย 
ในส่ิงทีค่ณุสนใจ แต่ไม่ซือ้สิง่เพยีงเพือ่จดุประสงค์
ในการสร้างความประทับใจ (โชว์) ให้คนอื่นด ู
และบางครั้งแม้กระทั่งคนที่คุณไม่ชอบหน้าเลย

“ถ้าคุณซื้อสิ่งที่คุณไม่จ�าเป็น 
ในไม่ช้าคุณจะต้องขายสิ่งที่คุณต้องการ.” 

~ Warren Buffet

3. ไม่เผชญิหน้ากบัรายงานสถานการณ์
ทางการเงินของคุณ
 คณุอาจจะถามฉันว่าเร่ืองน้ีมนัจะท�าให้
ผิดพลาดเรื่องเงินได้ยังไง แต่นี้เป็นกลไกการ
ป้องกันของเราเอง เช่นเมื่อเราเป็นโรคอ้วนและ
ไม่ต้องการท่ีจะท�าความพยายามทีจ่ะลดน�า้หนัก
ใด ๆ เราเริ่มหลีกเลี่ยงกระจกใช่มั๊ย
 ในท�านองเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าเรื่องเงิน
ของเราอยู่ในฐานะที่ไม่ดี และเราไม่คิดที่จะ
พยายามแก้ไข เราจะหลีกเลี่ยงที่จะมองตัวเลข
นั้นๆ และแน่นอนที่ท�าให้เร่ืองยิ่งเลวร้าย! เรา
ควรจะใส่ตวัเลขบนกระดาษหรอืบน excel เพือ่
มองพวกตวัเลขอย่างระมดัระวงั น่ันเป็นก้าวแรก
ในการจัดการกับปัญหาเงินของคุณ

4. ไม่มีการวางแผน
 เช่นเดยีวกบัทกุๆเรือ่ง การวางแผนเป็น
สิ่งจ�าเป็นแน่นอน ส�าหรับเป้าหมายทางการเงิน
ของคณุ ซึง่เป้าหมายทางการเงนิของคุณรวมทัง้
การวางแผนการเกษียณอายุของคุณ เป็นการ
วางแผนที่จะจ่ายหนี้ของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ และเป็นการสร้างการลงทุนไม่ว่าราย
ได้ของคุณจะสูงหรือต�่า

“ให้แน่ใจว่าคุณมีการวางแผนในชีวิต
ของคุณในมือของคุณ รวมถึงการวางแผน

ทางการเงินและหน้าที่ของคุณ.” 
~ มาโนจ อโรร่า

5. อาศัยแค่รายได้หนึ่งช่องทาง
 พวกเราหลายคนมีชีวิตขึ้นอยู่กับราย
ได้ที่เดียว และเรามีความสุขมากที่จะได้รับเงิน
ในวันที่ก�าหนด (เงินเดือนตอนสิ้นเดือน) แม้แต่
คนที่ด�าเนินธุรกิจของตัวเองหรือเป็นเจ้าของ
กิจการมักจะพึ่งพาช่องทางเพียงหนึ่งรายได้ 
เรื่องนี้สามารถน�าไปสู่  ความหายนะแน่นอน ไม่
ว่ารายได้ดีอย่างต่อเน่ือ ง แต่ถ้ามันมีปัญหาเมื่อ
ใดหรือมีปัญหาใด ๆ ก็จะสร้ างปัญหาทางการ
เงินอย่างมากทันที

6. ไม่พยายามที่จะเพิ่มรายได้ของคุณ
 ถ้าใครถามคุณในวันนี้ที่จะให้เก็บเงิน
มากขึ้น คุณจะเริ่มต้นคิดโดยอัตโนมัติในทันที
ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายของคุณ? แต่มันเป็นวิธี 
การคิด ที่ไม่ถูกต้อง
 วิธีการคิดที่ดีคือการพยายามที่จะเพิ่ม
รายได้ของคุณเอง สมมติว่าคุณเก็บออม 25% 
ของรายได้ ถ้าหากรายได้เพิ่มขึ้น จ�านวนการ
ออมก็จะเพ่ิมขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่คนเรามัก
จะพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายของคุณเพ่ือเอา 
มาออม ซึง่มันจะไม่ได้ผลและไม่ใช่กลยทุธ์ระยะ
ยาว เพราะถ้าคุณลดการซื้อสิ่งต้องการมาก
เกินไป ก็จะท�าให้คุณเริ่มผิดหวังและคุณจะไม่
สามารถทีจ่ะบรรลเุป้าหมายของการเป็นเศรษฐี

“หาให้มากขึ้น เพื่อออม มิใช่ 
ลดรายจ่าย เพื่อมาออม”

7. จัดล�าดับความส�าคัญการใช้จ่าย 
ด้วยการออม
 เมื่อเรามีแรงกดดันในความต้องการ
ในปัจจุบัน เรามักจะรู ้สึกว่าเราควรจะตอบ
สนองความต้องการน้ัน และสุดท้ายก็ไม่เริ่ม
ออมเพราะความต้องการไม่สิ้นสุด นักเคมีวิจัย
นีลแมคคาร์เร่ิมต้นการลงทุนในตลาดหุ้นในวัย
หนุ่มสาวมาก วันน้ีเขามีมูลค่าสุทธิประมาณ $ 
2,100,000 ตามที่เขาพูดสิ่งที่ท�าให้เขาแตกต่าง
คือ “ถ้าคุณรอที่จะออมจากสิ่งที่เหลือจากเงิน
เดอืนของคณุ การออมกจ็ะไม่เกดิขึน้ ดงันัน้จ่าย
ให้ตัวเอง (ในอนาคต) ก่อน”
 ถ้าคุณต้องการที่จะรวย ไม่มีเส้นทาง 
ทีง่่าย แต่เพยีงแค่มุง่เน้นไปทีเ่ป้าหมายของคณุ 
และต้องเผชญิกบัปัญหาในปัจจุบนั ให้แน่ใจว่า 
คณุหลกีเลีย่ง 7 นสิยัเหล่านี ้คณุจะเป็นผูม้ัง่คัง่
และความส�าเร็จจะเป็นของคุณ !!

ขอขอบคุณ : www.sinsaehwang.com

มใีครบ้างทีไ่ม่อยากรวย? หากคณุถามคนรอบ ๆ  ตวัคณุเกีย่วกบั
เป้าหมายของพวกเขาในชีวิต หลายคนจะบอกว่ามันคือความ
ร�่ารวยหรือความมั่งคั่ง เหตุผลที่คนอยากรวยแตกต่างกันไป
แต่ละคน ไม่ว่าแรงจูงใจของคุณจะเป็นอย่างไร ถ้าคุณต้องการ
ที่จะรวย มีการทดลองและทดสอบความผิดพลาดเรื่องเงิน  
ขอสรุปความผิดพลาดเรื่องเงิน 7 เรื่อง ที่คุณต้องหลีกเลี่ยง7
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 มนุษย์เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือ
ว่า ชอบเก็บทุกอย่าง วัตถุก็เก็บ อารมณ์ก็เก็บ 
มีอะไรผ่านมาก็เก็บใส่กระเป๋าเสียเรื่อย เอาไป
กองไว้เยอะแยะในท่ีท่ีจะกองได้ ถ้ามทีางพอที่
จะวางของได้ มันก็ค่อยมากขึ้น ๆ
 ถ้าเราเก็บไว้ด้วยอารมณ์หวงแหน เก็บ
ไว้ด้วยความโลภ ความตระหนี่ อันนั้นมันก็เป็น
กเิลสเกดิขึน้ในใจ ท�าให้เป็นภาระ เป็นกงัวลด้วย
ประการต่าง ๆ  นสิยัของมนษุย์กช็อบเกบ็อย่างนี้ 
เพราะฉะนัน้จงึเกบ็ไปถงึอารมณ์ เรยีกว่าเป็นสิง่
ไม่มีตัวตนอะไร มันเป็นนามธรรม ที่เกิดขึ้นแล้ว
ก็ดับไป แต่ว่าเราไม่ให้มันดับไป เอามาเก็บไว้
 ทุกคนลองคิดดูว่า ในชีวิตของเรานี่เก็บ
อะไรไว้บ้าง เรื่องเก่าๆแก่ๆ ตั้งแต่ในสมัยก่อนๆ 
สมมติว่าในสมัยเป็นเด็กเรายังจ�าได้ว่า อะไร
เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ถ้าเพียงนึกแล้วหัวเราะ 
ตนเองก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ว่าบางทีเรานึกแล้ว
ก็เศร้าใจ น้อยใจในโชคชะตาของตนเอง ว่าเรา
นี้เกิดมาไม่เหมือนเขา เขาสะดวกเขาสบาย เขา
มั่งมีก้าวหน้า แต่ว่าเรานี้ไปไม่รอด เกิดความ
น้อยเนือ้ต�า่ใจขึน้ในตัวเอง ว่ามสีภาพเช่นนัน้ อนั
นี้ก็เป็นทุกข์
 ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะว่าไปเอา
ของเก่ามาดู มาดูไม่ได้ดูด้วยปัญญา แต่ดูด้วย
ความหลงผดิความเข้าใจผดิ จงึได้เกิดความทกุข์
ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆ คนบางคน
มีอายุมากแล้ว แต่ยังคิดถึงความหลัง ซ่ึงท�าให้
เศร้าเสียใจ ของเก่าที่ผ่านพ้นไปแล้ว แล้วเอา
มาคิดให้มันเป็นทุกข์นี่ไม่ดีแน่ อย่าคิดอย่างนั้น  
ถ้าเอามาคิดแต่เพียงเพื่อศึกษาเรื่องชีวิต เพื่อให้
เห็นว่า ชีวิตเรานี่มันผ่านอะไรมามากมาย ดีบ้าง
ชัว่บ้าง สขุบ้าง ทกุข์บ้าง ได้บ้างเสยีบ้าง ขึน้และ
ลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงป่านนี้แล้ว แล้วเรา
ก็จะมองเห็นความจริงอันหนึ่งว่า บรรดาสิ่งท้ัง
หลายที่เกิดขึ้นแล้ว มันก็หายไปแล้ว ไม่มีอะไร
เหลอือยูก่บัเราอกีต่อไป มนักลายเป็นความหลงั 
ขอให้มันเป็นความหลังไปเสีย อย่าให้มันเป็น
ความหวังเลย แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นความ
หลังผ่านพ้นไปแล้ว ก็แล้วไป มันไม่มีเรื่อง แต่
ถ้ามีความหวังอยู่แล้ว มันก็วุ่นวายสับสนด้วย
ประการต่างๆ นีค่อืความยุง่ในชวีติทีเ่ป็นสนัดาน
ก็ว่าได้ เพราะเราเกิดมาก็ต้องมีการสะสมมา
เรือ่ยๆ เป็นทกุข์มาเรือ่ยๆ ทน้ีีเรามาศกึษาธรรมะ 

ธรรมะกับชีวิต อยู่อย่างวิธี

ขอขอบคุณ : 
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี

มารู้ความจริงว่า การเก็บอารมณ์ทั้งหลายไว้นั้น
ไม่ดี เราก็หัดปล่อยวางของเก่าไปแล้ว แล้วก็
อย่าเอาของใหม่เข้ามาอีก ให้เหมือนกับค�าสวด
มนต์บทหนึ่งว่า

ภารา หเว 
ปัญจักขันธาขันธ์ทั้งห้า เป็นภาระหนักเน้อ

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล 
บุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไป

ภาราทานัง ทุกขัง โลเก 
การยึดถือของหนักไว้เป็นความทุกข์ในโลก

ภาระ นิกเขปะนัง สุขัง 
การสลัดของหนักลงเสียได้เป็นความสุข

นิกขิปิตวา คะรุง ภารัง 
พระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้ว

อัญญัง ภารัง อนาทิยะ 
ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก

สะมูลัง ตัณหัง อัพพุยหะ 
ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้ กระทั่งราก

นิจฉาโต ปะรินิพพุโต 
เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ

 หมายความว่า จิตมันว่าง พอปล่อยวาง
อันเก่าแล้ว อย่าไปเอาอันใหม่เข้ามาอีก ให้จิต
มันว่างจากความอยากในเรื่องนั้น เที่ยงแท้ที่จะ
ดับทุกข์ได้ คือถึงพระนิพพาน นี่คือการสอนให้
ปล่อยวาง
 เพราะว่าคนเราไม่ชอบปล่อยวาง จงึเป็น
ทุกข์ ทีนี้หัดปล่อยหัดวางเสียบ้าง เร่ืองอะไรที่
มันกลุ้มอกกลุ้มใจ เอามาคิดแล้วมันไม่สบายใจ
วางๆเสยีบ้าง อย่าคดิถงึสิง่นัน้ การทีจ่ะไม่คดิถงึ
สิง่นัน้ กต้็องควบคมุจติใจของเราไว้ เวลามนัเกดิ
ความคดิในเร่ืองอะไร ซึง่เป็นเร่ืองประวติัศาสตร์
ซ�้ารอย คิดแล้วมันกลุ้มทุกที

 เดือดร้อนทุกที น�้าตาไหลทุกที ก็พอรู้
บ้าง มีประสบการณ์มาเยอะ พอสิ่งนั้นแวบเข้า
มาก็ให้รู้ทัน แล้วก็ตะเพิดมันออกไป ไล่มันออก
ไป ด้วยการพดูกบัตัวเองว่า “เอาอกีแล้ว เอาอกี
แล้ว จะโง่อีกแล้ว โง่ที่ไรแล้วยุ่งทุกที อย่าโง่เลย 
ปล่อยมันไปเถอะ”
 บอกกับตัวเองอย่างนั้น บอกอย่างนี้
บ่อยๆ มันค่อยฉลาดขึ้น การปล่อยวางก็จะ
เกิดขึ้นในใจของเรา เพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่
วุ่นวายหนักหนา คอยดุคอยว่าตัวเองไว้ อย่างนี้
เขาเรยีกว่าก�าหนดความคดิของเราไว้ในใจ เราก็
สามารถจะเอาชนะสิ่งนั้นได้
 ใครเกิดความทุกข์อะไรขึ้นในใจ ก็ใช้วิธี
นี้ขับไล่มันออกไป แต่ว่าขับมันออกไปแล้ว มัน
ไปแล้ว เราก็ต้องคิดอีกหน่อย คิดว่ามันเกิดขึ้น
เพราะอะไร ท�าไมมนัจงึได้เกดิอย่างนัน้ สิง่นัน้คอื
อะไร มนัมคุีณมค่ีาอะไรหนักหนาท่ีท�าให้เราต้อง
คิดต้องนึกถึงสิ่งนั้นบ่อยๆ มองให้ดี พิจารณาให้
รอบคอบ
 ให้เห็นว ่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเที่ยงแท้ ไม่มีอะไร
ที่เรียกว่าเป็นสุขสนุกสนาน ไม่มีอะไรที่เรียกว่า
เป็นเน้ือแท้ในตัวมันเอง มันเป็นแต่เพียงอาศัย
อะไรๆ หลายอย่างปรงุแต่งรวมกนัเข้า แล้วแสดง
ให้เราเห็นเป็นภาพมายาทั้งภายนอก ทั้งภายใน
 คล้ายกบัว่า เราเหน็พยบัแดด เวลาแดด
ร้อนจัด ตาลายไป มองเห็นเป็นภาพอะไรๆ พอ
เข้าใกล้มันหายไป หรือว่าภาพมายาประเภท
ต่างๆ ที่เราเห็นแล้วมันก็หายไปๆ เราก็เอามาบ
อกตวัเองว่า นีม่นัเป็นเรือ่งมายาทัง้นัน้ ไม่มอีะไร
ที่เที่ยงแท้แน่นอน ท�าไมไปคิดให้มันวุ่นวายใจ
บอกตัวเองอย่างน้ัน สิ่งนั้นมันก็ค่อยคลายเบา
ไปจากจิตใจเรา จะอยู่อย่างมีความสุข สดชื่นใน
ชีวิตประจ�าวัน การอยู่อย่างสดชื่นนั่นแหละ คือ
การที่เราได้สิ่งที่มีคุณค่าส�าหรับชีวิต แต่การอยู่
อย่างชนิดที่กลุ้มใจ มันไม่มีประโยชน์อะไร มัน
เป็นเรื่องให้เกิดความวุ่นวายเปล่าๆ

มีความสุข
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         “อาการความเสื่อมถอยของสมองยังเกิดได้
จากอีกหลายสาเหต ุ“นอกจากการด�าเนนิชวีติแบบ
ผิดๆ ท่ีกล่าวมา การใช้สารเสพตดิประเภทกาว หรอื 
การด่ืมแอลกอฮอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ การ
ขาดฮอร์โมนบางตัว เช่น ไทรอยด์ รวมไปถึงการใช้
ชีวิตประจ�าวันที่ซ�้าซากจ�าเจ หรือท�างานที่ไม่ค่อย
ได้ใช้ความคิด และไม่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็ท�าให้
มีโอกาสสมองเสื่อมได้ค่ะ”

ดูแลสมองก่อนสาย
 วันนี้เราเลือกวิธีการฟิตสมองแบบใหม่ๆ  
ที่ง่าย และท�าได้เองมาแนะน�า 3 วิธีค่ะ  
1. นิวโรบิคส์ (Neurobics Exercise) : 
ออกก�าลังสมอง
 นวิโรบิคส์ เอก็เซอร์ไซส์ หรอืการออกก�าลงั
สมอง เปรียบเทยีบได้กบัการออกก�าลงัของร่างกาย 
ที่จะต้องเคลื่อนไหวเพ่ือใช้กล้ามเนื้อหลายๆ ส่วน
ให้ท�างานเชื่อมโยงกัน ท�าให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น 
ดังนั้น การออกก�าลังสมองจึงเป็นการฝึกให้สมอง
ส่วนต่างๆ มกีารท�างานทีป่ระสานสมัพนัธ์กนั ท�าให้ 
ระบบการท�างานของสมองแข็งแรงและมีพลังขึ้น 
เพราะเมื่อเราฝึกออกก�าลังสมองบ่อยๆ สมองจะม ี
การหลัง่สารทีเ่รียกว่า นวิโรโทรฟินส์ (Neurotrophins) 
ที่เปรียบเหมือน “อาหารสมอง” ท่ีท�าให้เซลล ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ “เดนไดรท์” 
(Dendrites) ที่เชื่อมระหว่างเซลล์ประสาท ท�าให้
ท�างานดข้ึีน จึงเป็นปัจจัย (Factor) ทีท่�าให้เนือ้เซลล์
เจริญเติบโต และเซลล์สมองแข็งแรง
 เมือ่เซลล์สมองส่วนใหญ่แขง็แรง กจ็ะท�าให้เกดิ 
“พุทธิปัญญา” (Cognitive Function) ที่หมายถึง 
ความจ�า สมาธิ การรับรู้ ที่ท�าให้เกิดพฤติกรรม 
การแสดงออก รวมไปถึง “การท�างานของสมอง 
ระดับสูง” (Executive Function) คือ การคิด 
แก้ปัญหาการตดัสนิใจ และการวางแผนทีด่ข้ึีนท�าให้
การท�างานของสมองยังคงประสิทธิภาพดี แข็งแรง 
และชะลอความเสื่อม

นิวโรบิคส์ ท�างานอย่างไร 
 ส�าหรับหลักการของ การออกก�าลังสมอง 
เกดิจากการกระตุ้นให้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 (Sensory 
Organs) อันได้แก่ การได้ยิน การมองเห็น การได้
กลิน่ การลิม้รส และการสัมผัส รวมไปถงึ ส่วนส�าคญั
ส่วนที่ 6 คือ ส่วนของ “อารมณ์” (Emotional 
Sense) ได้ท�างานเชื่อมโยงกัน โดยใช้กิจกรรมใน
ชีวิตประจ�าวันเดิมของเราเป็นตัวช่วย เพียงแต่ต้อง
เปลี่ยนวิธีการไปจากเดิม 
 “ยกตัวอย่างเช่น จากที่เคยชินกับการใช้
มือขวาซึ่งเป็นข้างที่ถนัดหยิบจับทุกอย่าง ก็เปลี่ยน
มาใช้มือซ้ายท�าแทน เนื่องจากพฤติกรรม และการ
รับรู้ต่างๆ เกิดจากการท�างานประสานกันระหว่าง
สมองส่วนซ้ายและขวา ถ้าเราใช้แต่มือข้างขวาท�า
ทุกอย่าง สมองด้านซ้ายซึ่งบังคับมือขวาจะได้รับ
การกระตุ้นด้านเดียว แต่สมองส่วนขวา ซึ่งบังคับ
มือซ้ายก็จะไม่ค่อยได้ท�างานและอาจจะเสื่อมไป 
ดังนั้น เมื่อเราฝึกท�ากิจกรรมต่างๆ จากมือซ้าย ก็
ช่วยให้สมองส่วนขวาได้รับการกระตุ้น และท�างาน
มีประสิทธิภาพขึ้นด้วย”
 กจิกรรมทีช่่วยออกก�าลงัสมองนัน้จะต้องมี
คณุสมบตัพิเิศษคอื ต้องเกีย่วข้องกบัประสาทสมัผสั
อย่างน้อย 1 อย่าง รวมทั้งต้องดึงดูดความสนใจ
ให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ท�าอยู่ และเป็นการเปลี่ยน
กิจวัตรธรรมดาให้กลายเป็นกิจกรรมที่คาดไม่ถึง 
หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ในสามประการนี้

2. การบริหารสมอง (Memory Training)
 ส�าหรับวธิกีารบริหารสมองสามารถช่วยใน
เรื่องการฝึกการทักษะการคิด ประมวลผล และการ
เชื่อมโยงการท�างานของร่างกาย การมองเห็น และ
ประสาทสัมผัสต่างๆ โดยใช้ใช้เกม หรือกิจกรรม
ต่างๆ มาเป็นตัวช่วย ซึ่งถือเป็นการฝึกสมองที่ดีอีก
วิธีหนึ่ง แบ่งเป็นวิธีการง่ายๆ ได้ดังนี้
 การเล่นเกมฝึกสมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ค�าถามอะไรเอ่ย ปริศนาอักษรไขว้ เกมเรียงค�าใน
ภาษาอังกฤษ (Cross Word) เล่นไพ่ หรือ ซุโดกุ 
(Sudoku) ที่ก�าลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้   
 ท�ากจิกรรมส่งเสรมิความคดิต่างๆ เช่น การ
เขียนจดหมาย การเรียนพิมพ์ดีดแบบสัมผัส การ
เรียนภาษาใหม่ ฟังเพลงแนวใหม่ ดูภาพยนตร์ หรือ
สารคดีที่ไม่เคยดู กิจกรรมเหล่านี้ก็จะช่วยกระตุ้น
การท�างานของสมองได้เช่นเดียวกัน แต่เริ่มจาก
ความสนใจ และความชอบเป็นอันดับแรก

3. ดนตรีบ�าบัด 
 “การใช้ดนตรบี�าบดัแบบทีท่�าอยูน่ีส่้วนใหญ่ 
ใช้กบัผูป่้วยทีม่อีาการอยูไ่ม่นิง่ (Hyperactive) อายุ
ระหว่าง 30-50 ปี หลักการคือ เมื่อปลายนิ้วมือทั้ง
สิบของคนเรามีเส้นประสาทอยู่จ�านวนมหาศาล 
สังเกตง่ายๆ จากเมื่อเราเล่นเปียโนคร้ังแรกจะ
ไม่ได้ยินเสียงเปียโนเลย เพราะประสาทนิ้วก�าลัง
ท�างานอยู ่ดังนัน้ เมือ่เราให้ผู้ป่วยฝึกเปียโนไปนานๆ 
ก็จะท�าให้ระบบประสาทท�างานประสานกัน และ 
ส่งผลต่อการท�างานของสมองด้วย เห็นได้จาก 
ผู้ป่วยท่ีเคยอยู่ไม่นิ่ง แยกตัว และไม่ยอมเข้าสังคม  
หลังจากฝึกไปแล้ว เขาจะนิง่ข้ึน และเริม่มปีฏสิมัพนัธ์ 
กับผู ้อื่น ที่ส�าคัญคือไม่เครียด ทุกวันนี้เราเลย
ประยกุต์เทคนคินีม้าใช้กบัพนกังานโรงพยาบาลเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานด้วยครับ”

สารพัดวธิเีสรมิความแขง็แรงใหส้มอง
อาหารดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 
 เราควรเลอืกรับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ 
ต่อสมอง อันได้แก่ ผัก ผลไม้ และธัญพืช มะเขือเทศ 
แคนตาลปู ผกัใบเขยีว ต่างๆ ทีม่สีารแอนตอิอกซแิดนซ์ 
(Antioxidant) กับวิตามินบี และอี ที่จ�าเป็นต่อสมอง 
นอกจากนี้ต้อง หลีกเลี่ยงอาหารที่ท�าร้ายสมอง ไม่ว่า
จะเป็นอาหารประเภททีไ่ขมนัสงู ซึง่อาจท�าให้เกดิโรค
หลอดเลือดสมองตีบตันส่งผลให้สมองเสื่อม 
 ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานจัด  
มีน�้าตาลสูง เพราะระดับน�้าตาลที่ปรับตัวขึ้นๆ ลงๆ 
อยู่เสมอ จะท�าให้เซลล์สมองในส่วนของ ฮิปโป
แคมปัส (Hippocampus) ซึ่งไวต่อการปรับระดับ
การเผาผลาญพลังงานในร่างกายท�างานเสื่อมลงได้

การออกก�าลังร่างกายจ�าเป็นเสมอ 
 นอกจากการออกก�าลังกายจะท�าให้ร่างกาย 
แขง็แรงอยูเ่สมอ ยงัช่วยให้กระบวนการเผาผลาญพลงังาน 
(Metabolism) ท�างานเป็นปกติ ป้องกันปัจจัยเสี่ยง และ
โอกาสท่ีจะเป็นโรคสมองเสือ่มให้น้อยลงแล้ว การเล่นกฬีา
บางประเภท ก็ช่วยกระตุ้นสมองได้ โดยยึดหลักเดียวกับ
นิวโรบิคส์ นั่นคือการประสานการท�างานของประสาท
สัมผัสเข้าด้วยกัน เช่น การเล่นปิงปอง ที่กระตุ ้นให้
ประสาทสัมผัส (มอื) การมองเหน็ (ตา) ท�างานประสานกัน 
รวมทั้งใช้สมองในการกะระยะด้วย

พักผ่อนให้เพียงพอ
 เรื่องการพักผ่อนมองข้ามไม่ได้ เพราะการ
พกัผ่อนไม่เพยีงพอ ท�าให้ร่างกายเสยีสมดลุ เกดิเป็น
ความเครียด ซึ่งจะท�าให้เกิดความจ�าไม่ดี และการ
ฝ่อของสมอง (Neural Degeneration) ได้

ตรวจสุขภาพประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ 
 เพื่อจะได้ทราบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น 
และรกัษาได้ทนัเวลา เพราะป้องกนัส�าคญักว่าแก้ไข

ฟติสมอง ก่อนจะสาย

         การขาดการออกก�าลังกาย พักผ่อนน้อย การสูบบุหรี่ การรับสารพิษจากสิ่งแวดล้อม และการ
รบัประทานอาหารทีม่ไีขมนัมาก กล้็วนเร่งให้เกดิความเสือ่มของการท�างานในร่างกาย จติใจ รวมถงึ 
สมองให้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจารย์สาทิส อินทรก�าแหง กูรูชีวจิต ได้อธิบายว่า ความเครียด และ
วิตกกังวลของคนเรานั้น จะยิ่งท�าให้ความดันโลหิต การขยายตัวของหลอดเลือด และหัวใจท�างาน
ผิดปกติ และเมื่อกลไกในร่างกายเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ก็จะส่งผลต่อการท�างานของสมองด้วย 

เก็บมาฝาก ชวนคุณมา

ขอขอบคุณ :  www.kapook.com

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน14



ประกันภัยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.)

ราคาพ�เศษ สำหรับสมาช�ก

525 บาท

780 บาท

980 บาท

(สำหรับรถยนตจดทะเบียน ร.ย.1)

ราคาปกติ 645.21 บาท

(สำหรับรถยนตจดทะเบียน ร.ย.3)

ราคาปกติ 967.28 บาท

(สำหรับรถยนตจดทะเบียน ร.ย.2)

ราคาปกติ 1,182.35 บาท

สอบถามขอมูลเพ��มเติมไดที่
ICM INSURANCE CENTER ชั�น 1 อาคารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด 
โทร. 0-2191-9988        @icminsurance        ICM Insurance Center



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร 0-2579-7070

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด โทร. 0 2903 8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ชำาระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทองค�า
จากการติดตั้ง App Forest CO-OP 4.0 

และการเพ่ิมเพ่ือนใน line@
ศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัย

ครั้งที่ 4 ประจ�าเดือนพฤษภาคม 2561

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ขอขอบคุณสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ได้ร่วมกิจกรรม เปิดตัว  
Application Forest CO-OP 4.0  ลุ ้นรางวัลรับสร้อยคอทองคำาเดือนละ 4 เส้น จับรางวัลทุกวันท่ี 4  
ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 4 ก.พ. 4 มี.ค. 4 เม.ย. และ 4 พ.ค. เพียงแค่ติดตั้ง Application Forest CO-OP 4.0 และ 
ลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมเพือ่นใน line@ ศนูย์ประสานงานการประกนัชวิีตและประกนัภยัเพือ่สมาชกิสหกรณ์
ออมทรัพย์ (ICM CENTER) ก็ได้รับโชคดีๆแบบนี้ 
 สำาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Application Forest CO-OP 4.0 อย่ารอช้า สหกรณ์ยังมีกิจกรรมดีๆ 
ให้สมาชกิได้ร่วมสนกุลุน้รางวลัอกีแน่นอน ซึง่สมาชกิสามารถตดิตามการประชาสัมพันธ์ในทุกๆ ช่องทางของสหกรณ์ค่ะ

คุณมานะ ไกรสโมสร 
เลขสมาชิก 518383 

รับทองคำาหนัก 1 บาท 
จาก คุณศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล

 รองประธานกรรมการ สอ.ปม. 
เป็นผู้มอบรางวัล

คุณดำารัส ครสิงห์ เลขสมาชิก 4405  
รับสร้อยคอทองคำาหนัก 2 สลึง  
จาก คุณศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล  
รองประธานกรรมการ สอ.ปม. 
และ คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำากัด 
เป็นผู้มอบรางวัล

คุณวิลาวัลย์ โพธิวรรณ์ 
เลขสมาชิก 10543 

รับสร้อยคอทองคำาหนัก 1 สลึง 
จาก คุณฉวีวรรณ คัมภิรานนท ์

กรรมการ สอ.ปม. 
และ คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำากัด 
เป็นผู้มอบรางวัล

คุณกุลรดา หิรัญญสุทธิ์ 
เลขสมาชิก 20096 

รับสร้อยคอทองคำาหนัก 1 สลึง 
จาก คุณศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล  
รองประธานกรรมการ สอ.ปม.

เป็นผู้มอบรางวัล
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