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อ่านต่อหน้า  ๒อ่านต่อหน้า  ๒

ผศ.สชุนิ ย�า้ระบบสหกรณ์
เป็นระบบดีที่สุดในโลก

ใช้แทก็ซีส่่งสนิค้าสหกรณ์ถงึบ้าน
กสส.ประสานขบวนการสหกรณ์

อ่านต่อหน้า ๒
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

 กสส.ชวนสหกรณ์ทั่วประเทศ

         พ.อ.(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

                     ชาย  คงแก้ว

อ่านต่อหน้า  ๒

                   พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

             ผศ. สุชิน ปลีหะจินดา

ผลิตหน้ากากผ้าแจกสมาชิก

คณะกรรมการด�าเนินการ ชรสท. ชุดที่ ๔๑ ฟ้องคณะ

กรรมการด�าเนินการ ชรสท. ชุดที่ ๓๖ -๓๗ ต่อศาลแพ่ง

เรยีกค่าเสยีหายกว่า ๓๔๓ ล้านบาท ศาลชัน้ต้นพพิากษาให้

ชดใช้ ๒๕๐ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี วาง

นโยบายพฒันาและฟ้ืนฟกูจิการสร้างบคุลากรของสหกรณ์

สมาชิกให้มีความรู้ธุรกิจออนไลน์ ตัดใจขายหุ้นบริษัทไทย

เดลมาร์ฯ ใช้หนี้และเสริมสภาพคล่องได้เงินมาเกือบ ๕๐ 

ล้านบาทไม่ต้องเสียค่านายหน้าการขายแม้แต่บาทเดียว

พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน 

ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชรสท.) ได้ให้สัมภาษณ์

กับ เกลี ยว เชือกถึ งนโยบายการพัฒนา

และฟื ้นฟูกิจการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด ว่า คณะกรรมการด�าเนิน

การ ชรสท. ชุดที่ ๔๑ ได้ปรับปรุงแผนการ

ขายทางออนไลน์กับสหกรณ์สมาชิก ซึ่ง

ขณะนี้ได้จัดท�าแอปพิเคชั่นของ ชรสท. ขึ้น

มาเองเพื่อขยายการตลาดทางออนไลน์ ตอน

นี้ได้มีโครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรของ

สหกรณ์สมาชิกเพื่อขายของทางออนไลน์ ปี

นี้มีโครงการจัดอบรมขึ้นจ�านวน ๓ รุ่น ตอน

นีไ้ด้จดัอบรมเสรจ็เรยีบร้อยไปแล้ว ๑ รุน่ เมือ่

ประมาณกลางเดอืนมนีาคม ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา 

ส�าหรบัรุน่ที ่๒ และรุน่ที ่๓ ทีจ่ะจดัอบรมต่อ

ไปก็มาเจอกับวิกฤติไวรัส covid 19 ที่ก�าลัง

ระบาด จึงต้องเลื่อนโครงการอบรม รุ่นที่ ๒ 

และรุ่นที่ ๓ ออกไปก่อนจนกว่าจะพ้นวิกฤติ

และเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ภาวะปกติจึงจะ

ก�าหนดการจัดอบรมต่อไป

เกลียวเชือกได้ถามถึงกรณีที่คณะ

กรรมการด�าเนินการของ ชรสท. ชุดก่อน ๆ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชวนสหกรณ์ทั่วประเทศป้องกันการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกให้สมาชิก หลังหน้ากากอนามัยใน

ท้องตลาดขาดแคลน โดยใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ จ้างกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มแม่บ้าน หรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกสมาชิก 

พร้อมทั้งเร่งชี้แจงท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ไวรัสโควิค- 19   

นายพเิชษฐ์ วริยิะพาหะ อธบิดกีรม

ส่งเสรมิสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ – 19 ในขณะ

นี้ จ�านวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีจ�านวน

เพิ่มขึ้น และการระบาดมีแนวโน้มจะเข้าสู่

ระยะที่ 3 เป็นระดับการติดเชื้อจากคนสู่คน

มากขึ้นและรุนแรงในวงกว้าง ส่งผลให้เกิด

ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้อง

ตลาดและมีราคาจ�าหน่ายที่สูงขึ้น กรมฯจึง

ได้แจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศให้

ประสานกับสหกรณ์ทุกพื้นที่ช่วยกันดูแล

สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว รักษาสุข

อนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาด

ของโรคไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือ

จากสหกรณ์ได้สนับสนุนการผลิตหน้ากาก

อนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับสมาชิกได้สวม

ใส่ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโควิด-19 ในระดับชุมชน 

“ ก ร ม ฯ ข อ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ไ ป

ยั ง ส ห ก ร ณ ์ ทุ ก แ ห ่ ง ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ผ ลิ ต

หน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ ่ายให ้กับ

สมาชิก        คนละ 3 ชิ้น โดยใช้เงินทุน

สาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ หรือเงินกู้

จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ น�าไปจัดซื้อผ้า

และอุปกรณ์ ส�าหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย 

หรือจ้างกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ 

ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าตามรูปแบบที่

เป็นมาตรฐานตามที่กรมอนามัยแนะน�า เพือ่

น�ามาแจกให้กบัสมาชกิ ซึง่วตัถดุบิในการ

ตัดเย็บหน้ากากอนามัยนั้นสามารถหาได้ใน

ชมุชน เพราะกลุม่แม่บ้านส่วนใหญ่ มีการ

รวมกลุ่มกันผลิตผ้าฝ้ายผ้าทอมือต่าง ๆ ที่

สามารถน�ามาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย

แบบผ้าได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหา

การขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้ว ยัง

เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนใน

ชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้เน้นย�า้กับ

ผศ.สุชิน ฟันธงระบบสหกรณ์ดีที่สุดในโลก เจอวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้ง

ธุรกิจเอกชนล้มละลาย แต่สหกรณ์อยู่ได้ ที่ส�าคัญคนสหกรณ์ต้องมีอุดมการณ์สหกรณ์ 

บุคลากรสหกรณ์ต้องมีความรอบรู้สามารถอธิบายสมาชิกได้ว่าสหกรณ์นั้นดีอย่างไร

หากกูเ้งนิจากสหกรณ์นัน้ดกีว่าเอกชนตรงไหน ในยคุเทคโนโลยก้ีาวหน้าต้องรกัษาเก้าอี้

ในสหกรณ์ไว้ให้มั่นเพราะพนักงานธนาคารจ�านวนมากจะเข้ามาแย่งงาน

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นวิทยากร

บรรยาย หัวข้อ การปลูกฝังแนวคิด หลักการ 

วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ ให้กับผู้เข้าอบรม

หลักสูตร การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้

ค้างช�าระ รุ่นที่ ๑ จัดโดย สถาบันพิทยาลง

กรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ 

ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพชิยั 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ได้บรรยาย

ตอนหนึ่งให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและศรัทธา

วิธีการสหกรณ์ว่า ตนสอนวิชาการสหกรณ์

ก็จริงแต่ก็ได้คลุกคลีอยู ่กับธุรกิจของภาค

เอกชนด้วยจึงมั่นใจว่าหลักและวิธีสหกรณ์

นั้นดีที่สุดในโลก สหกรณ์มีผู้ค้นคิดและน�า

มาใช้กว่า ๑๘๗ ปี ประเทศไทยน�ามาใช้ ๑๐๔ 

ปี สังเกตได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจใหญ่ 

ๆ หลายครั้งธุรกิจภาคเอกชน ระบบธนาคาร

ล้มระเนระนาด เปรียบเทียบวิกฤตเศรษฐกิจ

กรณีต้มย�ากุ ้ง ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ธุรกิจภาค

เอกชน ระบบธนาคารล้มละลายไปมากมาย 

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ และ

ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ รับส่งสินค้าสหกรณ์คุณภาพสู่ชุมชน 

ตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ ๖ ร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และข้อที่ ๗ 

เอื้ออาทรต่อชุมชน ประธานกรรมการ ชสท. รับประกันสินค้าสหกรณ์

คุณภาพราคายุติธรรม ขนส่งสินค้าทางแท็กซี่สะอาดปลอดภัยราคาถูก

นายชาย คงแก้ว ผู้อ�านวยการ กอง

พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ ่ม

เกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ชี้แจงถึง

โครงการ น�าสินค้าสหกรณ์ สินค้าคุณภาพ

สู ่ชุมชน โดยขบวนการสหกรณ์ ณ ห้อง

ประชมุ ชัน้ ๔ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) โดยมีตัวแทนจาก

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

นายชาย คงแก้ว ได้กล่าวว่า ตน

ได้เสนอโครงการนี้กับอธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์แล้วและได้รับมอบหมายให้ขับ

เคลื่อนได้เลย วันนี้เราก�าลังจะขับเคลื่อน

ขบวนการสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์ ข้อ 

๖ คือการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และหลัก

การสหกรณ์ข้อ ๗ คอื การเอือ้อาทรต่อชมุชน  

เป็นการพัฒนาสหกรณ์อย่างเป็นระบบ วันนี้

มสีหกรณ์ภาคบรกิารมาร่วมกบัสหกรณ์ภาค

การเกษตร เนื่องจากผู้บริโภคหลายกลุ่มไม่

สามารถเข้าถึงตัวสินค้าได้ เพราะความวิตก

กังวลในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

covid 19 เช่น ตอนนีไ้ข่ไก่ขาดตลาด แต่ความ

เป็นจริงแล้วไข่ไก่ไม่ได้ขาดตลาด มีปัญหา

อยู่ที่การขนส่งเท่านั้น ขบวนการสหกรณ์

สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้  อย่างเช่นวันนี้

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากดั(ชสท.) สามารถไปรบัไข่ไก่จากสหกรณ์

ผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดชลบุรีมาบริการสมาชิก

ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขบวนการสหกรณ์ยัง

มีระบบที่จะขับเคลื่อนช่วยเหลือผู ้บริโภค

ในช่วงเกิดวิกฤติได้เป็นอย่างดี วันนี้ ชสท. 

ท�าหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิต รวบรวม

สนิค้าทัง้อปุโภคและบรโิภคจากสหกรณ์ภาค

การเกษตรทั่วประเทศ และได้มีการเชื่อมโยง

ไปยงัสหกรณ์ร้านค้าทีเ่ป็นศนูย์กระจายสนิค้า

ของสหกรณ์ เช่น ร้านสหกรณ์ตราด จ�ากัด 

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด วันนี้เราก�าลังจะ

บูรณาการกับสหกรณ์นอกภาคคือ ชุมนุม

สหกรณ์บรกิารเดนิรถแห่งประเทศไทย จ�ากดั  

เพราะว่าเรามสีนิค้าแต่ไม่มคีนขนส่งสนิค้าไป

ให้ผู้บริโภคถึงบ้าน เพราะตอนนี้ห้างสรรพ

สินค้าเกือบทุกแห่งในกรุงเทพฯ ปิดตัวลง

ทัง้หมด เปิดเฉพาะในส่วนของซเูปอร์มาร์เกต็

เท่านั้น แต่การเดินทางของผู้บริโภคมาถึงตัว

สินค้าค่อนข้างจะยาก

นายชายได้กล่าวว่าตนในฐานะเป็น

ตัวแทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์และเรื่องนี้

ได้มกีารพดูคยุกนัทัง้สองฝ่ายมาบ้างแล้วว่าจะ

ท�างานร่วมกนัได้อย่างไรจงึได้อาสาท�าหน้าที่

เป็นผูป้ระสานงานเพือ่ให้ขบวนการสหกรณ์

น�าสนิค้าสหกรณ์ทีม่คีณุภาพไปสูช่มุชน  โดย

มีกิจกรรมอยู่ ๒-๓ กิจกรรม 

กิจกรรมแรก ในเรื่องของตัวสินค้า 

ที่จะน�าไปจ�าหน่ายที่สหกรณ์แท็กซี่ ที่มีอยู่

ประมาณ ๕๐ สหกรณ์ จะบรรจุถุงอย่างไร มี

กี่ขนาด ราคาเท่าไหร่ สินค้าที่จะบรรจุในถุง

นี้เรียกว่าถุงบริโภคส�าหรับผู้บริโภคในครัว

เรือน การแบ่งปันผลประโยชน์จะต้องให้เกิด

ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่าย ชสท. ใน

ฐานะผู้ผลิตถุงบริโภค กับ สหกรณ์แท็กซี่ใน

ฐานะผู้ให้บริการถุงบริโภค โดยไม่รวมค่า

ขนส่ง ถุงบริโภคนี้น�าไปไว้ที่สหกรณ์ที่เข้า

ร่วมโครงการ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์แท็กซี่

รบัสนิค้าได้อย่างสะดวกไม่ต้องมารบัที ่ชสท.  

วธินีีเ้ป็นการซือ้ด้วยเงนิสด ฉะนัน้สหกรณ์ที่

จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีเงินสดจ�านวน

หนึ่งลงทุนไปก่อน

ส ่วนกิจกรรมที่สอง คือ เรื่อง

การขนส่ง วันนี้ก็เริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าเข้า

มาในระบบออนไลน์ Co-op click ของ ชสท. 

บ้างแล้ว เรื่องนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าแท็กซี่จะ

เข้ามาให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้บริโภคได้

อย่างไร ยกตัวอย่าง มีผู้บริโภคสั่งสินค้าเข้า

หนึ่งรายแล้วให้แท็กซี่ไปส่งเลย ค่าขนส่งก็

จะแพง แต่ถ้าโครงการนี้ได้ขับเคลื่อนออก

ไปพร้อมทั้งได้เสนอข่าวออกไปแล้ว การสั่ง

ซื้อก็จะมีเข้ามาพอที่จะจัดเส้นทางเพื่อให้

เกิดความคุ้มค่าให้กับคนขับแท็กซี่ที่เข้าร่วม

โครงการ โดยใช้ระบบการบริหารจัดการโล

จีสติกส์เหมือนกับบริษัทเอกชนทั่วไป เช่น 

ไปส่งสินค้าที่โรงพยาบาลศิริราช ระยะทาง

จาก ชสท. ๑๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 

๒๗ นาที ค�านวณค่าขนส่งทางแท็กซี่อยู่ที่ 

๑๔๑ บาท ไปส่งสนิค้าทีก่ระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ระยะทางจาก ชสท. ๑๕ กิโลเมตร 

ใช้เวลาประมาณ ๒๕ นาที ค่าแท็กซี่อยู่ที่ 

๑๒๗ บาท  ไปส่งสินค้าที่สันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย ระยะทางจาก ชสท. ๑๒ 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๑๙ นาที ค่าแท็กซี่

อยู ่ที่ ๑๐๙ บาท การไปส่งสินค้าให้กับผู ้

บริโภคทั้ง ๓ จุดนี้คงไม่ยากส�าหรับแท็กซี่ที่

จะให้บริการ เมื่อรวมค่าขนส่งทั้ง ๓ จุดแล้ว 



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    คณะกรรมการ ชรสท.ฟื้นฟูกิจการ

     กสส.ชวนสหกรณ์ผลิตหน้ากากผ้า

         ระบบสหกรณ์ดีที่สุดในโลก

     กสส.ประสานขบวนการสหกรณ์

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

บริหารงานผิดพลาดท�าให้เกิดความเสียหายท�าให้เสียหายกับ ชรสท.

เป็นเหตุให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินขึ้นเรื่องนี้แก้ไขกันอย่างไร 

พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน กล่าวว่าได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการ

ขายหุ้นที่ ชรสท. ได้ร่วมลงทุนเอาไว้กับชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น เพื่อ

ผลิตและแปรรูปอาหารทางการเกษตรและประมงเพื่อส่งไปจ�าหน่าย

ยังประเทศญี่ปุ่น เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ในสมัยพันเอกสุรินทร์ 

ชลประเสรฐิ  อดตีอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ 

ชรสท. ในขณะนั้น โดยจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาชื่อว่า “บริษัท โคอ๊อพ 

ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  มีทุนจดทะเบียนจ�านวน ๗๒ ล้านบาท 

ราคาหุ้นละ ๑๐๐ บาท มีจ�านวน ๗๒๐,๐๐๐ หุ้น ปัจจุบันได้เปลี่ยน

ชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยเดลมาร์ จ�ากัด มีสินทรัพย์รวม ๑,๙๑๕.๔๒ 

ล้านบาท บรษิทัมกีจิการเจรญิเตบิโตมาอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนัหุน้ของ 

บริษัทฯ มีมูลค่าหุ้น ๆ ละ ประมาณ ๒,๕๐๐ บาท  ซึ่งคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ชรสท. พิจารณาแล้วได้มีมติให้ขายหุ้นดังกล่าวที่มีอยู่

จ�านวน  ๑๙,๘๐๐ หุ้น เพื่อน�าเงินมาเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจและ

ลดภาระดอกเบี้ยที่ ชรสท. ไปกู้เงินจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) มาใช้ คณะกรรมการได้น�าเรื่องนี้

เสนอเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญฯ เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งสหกรณ์สมาชิกได้มี

มติอนุมัติให้ขายได้ จึงได้เงินจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 

๔๙.๕ ล้านบาท เกลียวเชือกได้ถามว่าได้เสียค่านายหน้าในการขาย

อย่างไรบ้าง ได้รับการยืนยันจาก พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน ว่า

ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายหรือค่านายหน้าในการขายหุ้นดังกล่าวแม้แต่บาท

เดียว เมื่อได้เงินมาแล้วก็น�าไปช�าระเงินกู้ให้กับ ช.ส.ค. เป็นจ�านวน

เงิน ๓๐ ล้านบาท และน�าไปฝากไว้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) อกี ๑๕ ล้านบาท ส่วนทีเ่หลอืกเ็อามาใช้เป็น

เงินหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจของ ชรสท. ซึ่งขณะนี้ยังไม่จ�าเป็น

ต้องเก็บเงินเอาไว้ที่ ชรสท. เป็นจ�านวนมาก ๆ

เกลียวเชือกได้ถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่ชุมนุมร้าน

สหกรณ์ฯ ได้เป็นโจทก์ฟ้องคณะกรรมการด�าเนินการ ชรสท. ชุดที่ 

๓๖ และชุดที่ ๓๗ ยกเว้นนายนพคุณ ยังเอี่ยม และนายเจริญ โชชัย ว่า 

ตอนนี้ศาลได้มีค�าพิพากษาแล้วทั้่งสองคดี คือ ๑. คดีหมายเลขด�าที่ พ.

๑๒๙๗/๒๕๖๑ คดหีมายเลขแดงที ่พ.๓๙๖๐/๒๕๖๒ ทีศ่าลแพ่งข้อหา 

ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเหตุให้ชุมนุมร้าน

สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหาย เรียกค่าเสียหาย ๒๙๐,๔๙๐,๑๔๖.๙๖ 

บาท ในการด�าเนินโครงการจ�าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ศาลมีค�า

พิพากษาเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้จ�าเลยทั้ง ๘ และจ�าเลยร่วม 

ช�าระเงิน ๑๙๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับ

แต่วนัที ่๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ และค่าทนายความ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

และ ๒. คดหีมายเลขด�าที ่พ.๑๔๙๐/๒๕๖๑ คดหีมายเลขแดง

ที ่พ.๓๓๖๐/๒๕๖๒ ข้อหาปฏบิตัหิน้าทีห่รอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่

อันเป็นเหตุให้ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหาย เรียกค่าเสีย

หาย ๕๓,๒๙๘,๘๗๐.๓๗ บาท ในการด�าเนินการโครงการจ�าหน่าย

บุหรี่ต่างประเทศ ศาลพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้

จ�าเลยทัง้ ๘ และจ�าเลยร่วม ช�าระเงนิ ๕๓,๒๙๘,๘๗๐.๓๗ บาท พร้อม

ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง

ตอนนีฝ่้ายจ�าเลยได้ยืน่อทุธรณ์และทางชมุนมุร้านสหกรณ์ฯ 

ได้มอบให้ทนายยืน่ค�าแก้อทุธรณ์ไปแล้ว พนัเอก(พเิศษ) ฉฐันรา กล่าว

ในที่สุด

สหกรณ์ทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มสมาชิก ขอให้ชี้แจงและสร้าง

ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันและลดการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งได้สั่งการให้ส�านักสหกรณ์

จังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ค�าแนะน�าแก่สหกรณ์ได้ช่วยกันดูแล

สมาชิกในช่วงที่มีการแพร่ระบาด               ของไวรัสโควิด- 19 จนกว่า

จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป” นายพิเชษฐ์ กล่าว

ด้านนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร

สบปราบ จ�ากัด จังหวัดล�าปาง กล่าวว่า ทางสหกรณ์  ได้จ้างกลุ่ม

อาชีพในชุมชนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในราคาพิเศษชิ้นละ 

6.50 บาท ขณะนี้สหกรณ์ฯได้รบัหน้ากากผ้าปิดจมกูทีผ่ลติแล้วประมาณ 

2,500 ชิน้ ซึง่ในพืน้ทีอ่�าเภอสบปราบมีกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปท�างานที่

ต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น และได้กลับมายังภูมิล�าเนา 

ทางสหกรณ์ฯ จึงให้ประธานกลุ่มส�ารวจว่าในแต่ละหมู่บ้านมีกลุ่ม

คนเหล่านี้จ�านวนเท่าไหร่ แล้วแจ้งมายังสหกรณ์ฯ รับไปแจกให้

ผู้น�าสมาชิก โดยจะแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวก่อน จากนั้น

จึงจะทยอยแจกในกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์ได้ผลิต

หน้ากากอนามัยแบบผ้าและแจกให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง  

นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรล�า

พระเพลิง จ�ากัด จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้จัด

กิจกรรมสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้าให้กับสมาชิกสหกรณ์และ

ผู้ที่สนใจทุกวัน โดยสหกรณ์ได้เตรียมผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บให้ เปิด

สอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่ฝึกตัดเย็บเป็นแล้วสามารถให้น�าความ

รู้กลับไปสอนให้กับคนในชุมชน  ได้ฝึกท�าเป็นอาชีพเสริมช่วยสร้าง

รายได้ คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้สมาชิกและคนในครอบครัว

ได้มีหน้ากากอนามัยไว้สวมใส่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงใน

การติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง โดยสหกรณ์ฯยังได้

แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มสมาชิก หากสนใจจะฝึกเย็บหน้ากาก

อนามัยแบบผ้า สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง 

จ�ากัด หรือรวมกันเป็นกลุ่มแล้วแจ้งให้สหกรณ์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไป

สอนในพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน

ขณะที่ทางสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ�ากัด จังหวัด

นครราชสีมา ได้ร่วมกับกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์  ตัดเย็บหน้ากาก

อนามัยน�าไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชนทั่วไปที่น�า

รถมาใช้บริการเติมน�า้มันที่ปั๊มของสหกรณ์ทุกคันด้วย

แต่สหกรณ์อยู่รอด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์

เก้อในสหรัฐอเมริกา ก็เช่นกันธุรกิจเอกชนเสียหายแต่สหกรณ์ยังไป

ได้ เพราะระบบสหกรณ์เป็นระบบทีช่่วยเหลอืเกือ้กลูกนัไม่เอาเปรยีบ

กัน เพราะมีความเชื่อตามอุดมการณ์สหกรณ์ คือ การช่วยตัวเองและ

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์อันจะน�าไปสู่การ

กินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม  

ผศ.สุชิน กล่าวถึงบุคลากรที่อยู่ในวงการสหกรณ์ไม่ว่าจะ

เป็นพนกังานสนิเชือ่ หรอืพนกังานการตลาด  ต้องมคีวามเชือ่ในหลกั

และวธิกีารสหกรณ์ อาจจะเรยีกว่าค่านยิมหรอืคณุค่าของสหกรณ์ นัน่

ก็คือความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอ

ภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ  จึงจะท�าให้สหกรณ์

สามารถยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมีมากน้อยแค่ไหน

ผศ.สุชิน ได้ยกตัวอย่างวิกฤตไวรัส covid 19 ที่ก�าลังระบาด

อยู่ในขณะนี้ว่า ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้จะมีระยะฟักตัว ๑๔ วันจึงจะ

แสดงอาการ ถ้าได้รบัเชือ้มาวนัสองวนันัน้ตรวจหาไม่เจอ ถ้าจะตรวจ

กนัอย่างจรงิจงัและรูผ้ลเรว็ต้องตรวจเลอืดอย่างละเอยีดแต่กต้็องเสยี

ค่าใช้จ่ายเป็นหมืน่ วธิกีารสหกรณ์กเ็ช่นเดยีวกนัต้องรูจ้รงิจงึจะท�าให้

สหกรณ์อยู่รอดปลอดภัยได้ เช่น มีสมาชิกที่เป็นคุณป้า คุณลุง จะมา

ขอกู้เงินจากสหกรณ์ไปซื้อรถป้ายแดง แต่สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 

๕% ในขณะที่ไฟแนนซ์ หรือบริษัทลิสซิ่ง คิดดอกเบี้ยแค่ ๓% เขา

ไม่ได้โกหกแต่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด  ถ้าเราไม่รู้จริงว่าไฟแนนซ์ 

หรือบริษัทลิสซิ่ง คิดดอกเบี้ยกันอย่างไร ก็จะอธิบายคุณป้า คุณลุง ที่

เป็นสมาชกิไม่ได้ คณุป้า คณุลงุ กจ็ะไปใช้บรกิารเงนิกูก้บัธรุกจิเอกชน 

แต่ถ้ารูว้ธิขีองบรษิทัไฟแนนซ์หรอืบรษิทัลสิซิง่ กจ็ะอธบิายให้กบัคณุ

ป้า คณุลงุ ได้ว่ากูเ้งนิจากสหกรณ์คดิดอกเบีย้ถกูกว่า เพราะธรุกจิของ

เอกชนนัน้มเีทคนคิการคดิดอกเบี่ย้ทีซ่บัซ้อน แล้วเขากไ็ม่ได้ชีแ้จงราย

ละเอียดทั้งหมดให้เราฟัง เลือกเอาแต่เรื่องดี ๆ มาบอกให้รู้ ซึ่งจริง ๆ 

แล้ว บริษัทไฟแนนซ์ นั้นเขาจะคิดแค่ ๓% ตอนออกรถเท่านั้น   ต่อ

จากนัน้กจ็ะคดิดอกเบีย้รวมเป็นก้อนเดยีวแล้วเอามาเฉลีย่ส่งเป็นราย

งวด  วิธีคิดแบบนี้ต้องเอา ๒ คูณ ถ้าดอกเบี้ย ๓% คูณด้วย ๒ ก็เป็น 

๖% ถ้าดอกเบีย้ ๔% คณูด้วย ๒ กเ็ป็น ๘%  แต่ของสหกรณ์คดิดอกเบีย้

แบบลดดอกลดต้นตลอด การกูจ้ากสหกรณ์จงึถกูกว่าไฟแนนซ์ ฉะนัน้

บุคลากรของสหกรณ์จะต้องมีความรอบรู้จึงจะอธิบายสมาชิกให้

เข้าใจได้ว่าหลักและวิธีคิดของสหกรณ์นั้นดีกว่าเอกชนอย่างไร

ผศ.สุชิน ยืนยันว่าสิ่งที่ดี ๆ ของสหกรณ์นั้นมีมากมาย เช่น 

ทุนส�ารองของสหกรณ์ ที่กฎหมายสหกรณ์ก�าหนดไว้ว่าให้จัดสรร

จากก�าไรของสหกรณ์ปีละไม่น้อยกว่า ๑๐%  ฉะนั้นสหกรณ์ใดมี

ทุนส�ารองมากก็จะท�าให้ต้นทุนการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นต�่า

สามารถแข่งขันธุรกิจกับคนอื่นได้ แต่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและ

ไม่เห็นด้วยที่จะให้จัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองมาก ๆ เพราะถ้าหาก

จัดสรรเป็นทุนส�ารองมาก ๆ สมาชิกก็จะได้เงินปันผล และเงินเฉลี่ย

คืนน้อย จากประสบการณ์ของตนที่ได้ท�างานกับหลายหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และสหกรณ์ ขอยืนยันว่าระบบสหกรณ์นั้นดีที่สุด ก็

ขอให้ผูท้�างานในสหกรณ์ จงภมูใิจและให้รกัษาเก้าอีใ้นสหกรณ์เอาไว้

ให้ดเีพราะว่าขณะนีธ้นาคารต่าง ๆ  เริม่มปัีญหาจากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ได้น�าระบบเทคโนโลยีมาท�างานแทนคน ท�าให้ธนาคาร

ต่าง ๆ ทยอยปิดสาขาเป็นจ�านวนมาก เป็นเหตุให้พนักงานธนาคาร

จ�านวนไม่น้อยต้องตกงาน หากย้อนหลงัไป ๕-๖ ปี คนสหกรณ์ไฝ่ฝัน

อยากจะท�างานธนาคารมาก แต่ปัจจบุนันีค้นธนาคารไฝ่ฝันและอยาก

จะมาท�างานกบัสหกรณ์ เพราะเขารูว่้าสหกรณ์มคีวามมัน่คงมากกว่า

ธนาคาร ผศ.สุชินกล่าวถึงความมั่นคงที่มีอยู่ในสหกรณ์

จะได้เงิน ๓๓๗ บาท แต่ถ้าคิดระบบบริหารจัดการแบบโลจีสติกส์ ก็

อาจจะลดทอนลงมาได้จะกีเ่ปอร์เซน็กแ็ล้วแต่  สมมตุจิากราคา ๓๗๗ 

บาท ลดเหลือ ๓๐๐ บาท ราคานี้ตนคิดว่าแท็กซี่คงรับได้ ส�าหรับผู้

บริโภคก็จ่ายน้อยลง เช่น สันนิบาตสหกรณ์ฯ  ๘๐ บาท กระทรวง

เกษตรฯ ๑๐๐ บาท โรงพยาบาลศิริราช ๑๒๐ บาท

นายชายเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ยอดสั่งซื้อ

จะเข้ามาเป็นจ�านวนมาก ถ้าหากเราบรหิารจดัการได้ดเีชือ่ว่าโครงการ

นี้น่าจะไปได้ดี ในส่วนเรื่องของน�้าหนักสินค้าก็น่าจะเป็นตัวแปรที่

ส�าคัญ เรื่องนี้ต้องมาช่วยกันคิดเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกัน เช่น 

น�้าหนักมากเกินไปกว่าปกติ อาจจะเพิ่มเป็น ๑๐ บาท หรือ ๒๐ บาท 

ก็มาก�าหนดกันเอาไว้ แต่ในช่วงแรก ๆ เรารวมออเดอร์ในลักษณะนี้

ไปก่อน เพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกกับการขนส่ง เพราะ

แท็กซี่สามารถรับน�้าหนักได้ประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม

นายชายได้ยกตัวอย่างอีกเส้นทางหนึ่ง ให้ไปส่งสินค้าที่

เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางจาก ชสท. ๒๖ กิโลเมตร ค่า

ขนส่งอยู่ที่ ๒๐๙ บาท ไปส่งสินค้าที่สนามบินดอนเมือง ระยะทาง

จาก ชสท. ๑๖ กิโลเมตร ค่าขนส่งอยู่ที่ ๑๓๕ บาท และไปส่งที่ตลาด

ยิ่งเจริญ(ตลาดใหม่ดอนเมือง)  ระยะทางจาก ชสท. ๙.๘ กิโลเมตร ค่า

ขนส่งอยู่ที่ ๙๑ บาท รวม ๓ จุด ค่าขนส่ง ๔๓๕ บาท ตามเส้นทางนี้

รบัสนิค้าจาก ชสท. ไปส่งทีต่ลาดยิง่เจรญิ แล้วไปทีส่นามบนิดอนเมอืง 

จากนั้นไปส่งที่เซียร์รังสิต  ค่าขนส่งเหลือ ๓๕๐ บาท  ผู้บริโภคก็จ่าย

ถูกลง ตลาดยิ่งเจริญ ๘๐  บาท ดอนเมือง ๑๒๐ บาท เซียร์รังสิต ๑๕๐ 

บาท เมื่อเทียบกับการขนส่งทางคาร์แกร็พ แท็กซี่ส่งได้ถูกกว่ามาก

อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์โครงการให้

ประชาชนได้รู้ว่าโครงการนี้มีสินค้าและบริการอะไรบ้าง ทางกรมส่ง

เสริมสหกรณ์จะใช้งบประมาณของกรมฯ ด�าเนินการจัดท�าในเรื่องนี้ 

เพื่อติดประชาสัมพันธ์โครงการในรถแท็กซี่ต่าง ๆ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ได้กล่าวว่า

โครงการนีไ้ด้มกีารประชมุกนัไปแล้วครัง้หนึง่ในวนันีม้คีวามพร้อมสงู

ขึ้นตนในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบตัวสินค้าก็ขอยืนยันว่าสินค้าของเรา

เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเต็มร้อย ราคายุติธรรม คือ ไม่สูงกว่าท้องตลาด 

ส่วนใหญ่เราขายต�า่กว่าท้องตลาดอยูแ่ล้วในระบบสหกรณ์ ในเรือ่งการ

ส่งมอบสนิค้าให้ตรงเวลาเป็นเรือ่งส�าคญั ระบบการซือ้ขายในปัจจบุนั

ที่อยู่ในภาวะวิกฤตไวรัส covid 19 ก�าลังระบาด ผู้บริโภคที่สั่งของเข้า

มาต่างก็มีความมุ่งหวังที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพและส่งตรงตามเวลา

ที่ตกลงกัน มีการสื่อสารที่ดี สามารถตอบได้ว่าตอนนี้อยู่ตรงไหน 

เหลอืเวลาอกีกีน่าทีจีะส่งถงึบ้าน ฉะนัน้แอปพเิคชัน่ทีจ่ะน�ามาใช้ต้อง

ให้เทียบเท่าของเอกชนที่เขาให้บริการ ถ้าหากโครงการนี้ท�าได้ส�าเร็จ

จรงิ กจ็ะเป็นนมิติหมายทีด่ใีนอนาคตด้วย ถงึแม้วกิฤตไวรสั covid 19 

จะคลีค่ลายลงแต่กไ็ม่ทัง้หมด ฉะนัน้ในอนาคตสามารถด�าเนนิการต่อ

เนื่องได้ไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น ในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็น

ไปได้ เพราะระบบจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดในเรื่องของการซื้อการขาย

นายศิริชัยกล่าวต่อไปว่า การขนส่งถ้าจะให้ประสบความ

ส�าเร็จเป็นอย่างดี การขนส่งจะต้องตรงเวลา ตลอดจนราคาขนส่ง

จะต้องไม่แพง เพราะเป็นภาระของผู้บริโภค ทาง ชสท. มีนโยบาย

ไม่ได้คิดค้าก�าไรในเรื่องของค่าขนส่ง ตอนนี้เป็นการช่วยเหลือเครือ

ข่ายสหกรณ์ด้วยกัน ฉะนั้นราคาที่ท่านสามารถบริการได้ ก็คือขอให้

เป็นราคาอย่างน้อยต้องไม่สงูกว่าของการขนส่งในระบบออนไลน์ใน

ปัจจบุนันี ้ตามทีไ่ด้พดูคยุกนัเหน็ว่าราคาถกูกว่า เรือ่งนีถ้อืเป็นจดุขาย

ทีส่�าคญั ส่วนเรือ่งเสรมิสร้างรายได้ให้กบัพีน้่องชาวแทก็ซีก่เ็ป็นเรือ่ง

ส�าคัญ เพราะขณะนี้พี่น้องแท็กซี่รายได้ตกไปเยอะ เรามีสินค้าที่จัด

เป็นแพคเกจ(เป็นชุด) ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ก�าหนด

ราคาไว้เลยว่าชุดหนึ่งเท่าไหร่ น�าไปจ�าหน่ายในรถแท็กซี่วันหนึ่งอาจ

จะมรีายได้ ๒-๓๐๐ บาทหรอืมากกว่านัน้ กเ็ป็นรายได้เสรมิให้กบัชาว

แท็กซี่ที่ก�าลังเดือดร้อน 

ในระยะเริ่มแรกกับโครงการจดัส่งสนิค้าให้กบัผู้บริโภคนั้น

อาจจะมีรถแท็กซี่เข้ามาสแตนบายเหมือนกับที่สถานีขนส่งต่าง ๆ 

หรือมาเข้าวินรอไว้ เป็นระบบบริหารจัดการที่สหกรณ์แท็กซี่จะต้อง

จดัควิเพือ่ให้พร้อมทีจ่ะให้บรกิารขนส่งสนิค้าให้กบัผูบ้รโิภคทีส่ัง่เข้า

มาทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

นายศิริชัยกล่าวถึงเรื่องที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ 

มาตรการต่าง ๆ  ของรัฐบาลที่เข้มข้นขึ้นในการที่จะหยุด covid 19 ให้

ได้ ตอนนี้บางจังหวัดได้สั่งปิดการเดินทางเข้าออกแล้ว เช่นที่ จังหวัด

ภเูกต็ ตอนนีส้ถานการณ์เปลีย่นรวดเรว็ ถ้ามกีารสัง่ปิดเกดิขึน้กรมส่ง

เสริมสหกรณ์จะต้องวางแผนล่วงหน้า สมมุติรถรับส่งผู้โดยสารต้อง

หยุดรับส่งไม่ได้ แต่รถส่งสินค้าต้องให้วิ่งได้ โดยมีสติ๊กเกอร์ หรือใบ

อนุญาตก็ได้ เรื่องนี้ต้องเตรียมป้องกันเอาไว้หากเกิดขึ้นในอนาคต

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์

บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้กล่าวขอบคุณกรมส่งเสริม

สหกรณ์ทีไ่ด้จดัท�าโครงการนีข้ึน้มาช่วยชาวสหกรณ์แทก็ซีเ่พราะตอน

นีไ้ด้รบัผลกระทบอย่างหนกัมากกว่าทกุ ๆ  ครัง้ทีผ่่านมา เพราะทีผ่่าน 

ๆ มามีผลกระทบอย่างมากไม่เกิน ๕๐% แต่คราวนี้ได้รับผลกระทบ

มากกว่า ๘๐% จากรายได้ที่เคยได้วันละ ๒ พันบาท ก็เหลือประมาณ 

๓-๔๐๐ บาท ฉะนั้นการคิดอัตราค่าโดยสารก็ไม่ได้คิดในภาระปกติ 

เพราะว่าตอนนี้เป็นภาวะไม่ปกติอะไรที่ช่วยให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้า

ของเรา แต่วันนี้เขาไม่สะดวกออกมาสู่ท้องถนน ท�าอย่างไรเราจะ

บริการส่งสินค้าให้เขาถึงบ้านได้ ฉะนั้นราคาที่เสนอมานี้สามารถที่

จะแข่งขันกับบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ขณะนี้ได้ เมื่อผู้ใช้บริการ

เห็นว่าค่าขนส่งไม่แพงก็จะได้มีแรงจูงใจสั่งสินค้าผ่านช่องทางของ

สหกรณ์อีกช่องทางหนึ่ง

นายวิฑูรย์ได้กล่าวถึงจุดเด่นของแท็กซี่ที่สมัครเข้าร่วม

โครงการนี้ว่า ในช่วงนี้เป็นวิกฤติไวรัส covid 19 ก�าลังระบาด คนขับ

แท็กซี่ทุกคนจะได้รับการอบรมอย่างดีทุกคน โดยเฉพาะเรื่องความ

ปลอดภัยในการขับรถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และความสะอาด สินค้า

ทุกอย่างที่จะส่งถึงมือของผู้บริโภคจะต้องปลอดภัยจากโรค เพื่อให้

ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าเรามีความสะอาดทั้งตัวรถและตัวคนขับ 

ฉะนั้นทุกเที่ยววิ่งหลังจากส่งของเสร็จแล้ว จะต้องท�าความสะอาด

รถ ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง ในรถต้องมีเจลล้างมือ ทุกคนต้อง

ใส่ถงุมอื และสวมหน้ากากอนามยั อกีทั้ง่ไม่ให้ส่งสนิค้าจากมอืถงึมอื 

เช่น เอาข้าวไปหนึ่งถุง ไม่ใช่ส่งถึงมือของผู้บริโภค  เมื่อได้นัดหมาย

กับผู้บริโภคจนเข้าใจแล้วว่าจะส่งกันตรงไหน เมื่อพบกันแล้วก็เอา

ข้าวสารวางให้ผูบ้รโิภคแล้วถอยออกไป เมือ่ตรวจสอบเสรจ็ให้เขาวาง

เงนิค่าขนส่งเอาไว้  แล้วจงึเข้าไปหยบิเงนิทีเ่ขาวางไว้ ฉะนัน้จะไม่มกีาร

สัมผัสมือกันเพื่อเป็นหลักประกันได้ว่าสินค้าจะปลอดภัยปลอดโรค

วันนี้อาจจะยังไม่ได้อะไร ๑๐๐% แต่อย่างน้อยก็มีจุดเริ่มต้น

ทีด่ ีแต่อย่างไรกต็ามเรือ่งนีต้้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา พดูกนัตรง ๆ  การ

ขนส่งในราคานี้แทบอยู่ไม่ได้ เนื่องจากมีระยะเวลาก�าหนดเอาขนส่ง

เอาไว้ สมมุติให้จัดส่งสินค้าไปโรงพยาบาลศิริราช มีเวลาไม่เกิน ๒ 

ชัว่โมง ระหว่างทีร่อนัน้อาจจะมผีูบ้รโิภคในเส้นทางเดยีวกนัสัง่สนิค้า

เข้ามา รายที่สอง รายที่สาม แต่ถ้าไม่มีใครสั่งเข้ามาเหลือเวลาอีก ๔๕ 

นาที ก็ต้องรีบออกไปส่งแล้ว มีสั่งเข้ามาเจ้าเดียวเราก็ต้องออกไปส่ง 

แต่ถ้ามีเข้ามาก็เป็นก�าลังใจให้กับผู้ขับแท็กซี่ จะได้มีการพูดกันปาก

ต่อปากขยายออกไปว่าโครงการนี้ดีให้สมัครเข้ามาร่วมโครงการ ก็

จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายต่อไปในอนาคตอันยาวไกล นายวิฑูรย์

กล่าวในที่สุด



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สสท. จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ๒๕๖๓
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดงาน “วัน

สหกรณ์แห่งชาต ิปี พ.ศ.๒๕๖๓” เมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ซึง่

ตรงกบัวนัสหกรณ์แห่งชาต ิปีนีน้บัได้ว่าเป็นปีที ่๑๐๔ ปี นบัตัง้แต่ได้มี

การจดทะเบยีนจดัตัง้สหกรณ์ขึน้มาในประเทศไทย สหกรณ์แห่งแรก

ที่ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๙ มีชื่อว่า 

สหกรณ์วดัจนัทร์ ไม่จ�ากดัสนิใช้  ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก  

ปัจจุบันยังด�าเนินกิจการบริการสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยน

ชื่อใหม่เป็น สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด เป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร

เท่าทีผู่เ้ขยีนได้ตดิตามการด�าเนนิงานของสนันบิาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยมาตลอด จ�าได้ว่าคณะกรรมการด�าเนนิการสนันบิาต

สหกรณ์ฯ จะทูลเชิญ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสของพระรา

ชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์

ไทย) มาวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการ

สหกรณ์ไทยเป็นประจ�าทุกปี และปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ปีนี้ท่าน

จะมีพระชันษา ๙๘ ปีแล้วก็ตาม นับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่ง

กับชาวสหกรณ์ไทย

ปีนี้ได ้รับเกียรติจาก ท ่านรัฐมนตรีเฉลิมชัย ศรีอ ่อน   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานใน

พิธีเปิดงาน โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงความส�าคัญของ

วันสหกรณ์แห่งชาติและกิจกรรมของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ

สหกรณ์ในประเทศไทยว่า กิจการสหกรณ์ไทยได้จัดตั้่งขึ้นมาใน

ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๙ ตามแนวพระ

ราชด�าริของรัชกาลที่ ๕ และมาส�าเร็จในรัชกาลที่ ๖ เกิดเป็นรูปธรรม

ในรัชกาลที่ ๗ และได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรัชกาลที่ ๙ 

ปัจจุบันสหกรณ์แบ่งออกเป็น ๗ ประเภท ประกอบด้วย ๑. 

สหกรณ์การเกษตร ๒. สหกรณ์นิคม  ๓. สหกรณ์ประมง  ๔. สหกรณ์

บริการ  ๕.สหกรณ์ร้านค้า  ๖. สหกรณ์ออมทรัพย์  และ ๗. สหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยน มีจ�านวนสหกรณ์ทั้่งสิ้น ๖,๗๕๗ สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ในภาค

การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม 

จ�านวน ๓,๕๕๖ สหกรณ์ และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์

ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

จ�านวน ๓,๒๐๑ สหกรณ์ มสีมาชกิรวมกนัประมาณ ๑๑ ล้านคน(ครอบครวั)

นอกจากนั้นการจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” สหกรณ์ที่

อยูใ่นจงัหวดัต่าง ๆ  ต่างกพ็ร้อมใจกนัจดังานเพือ่ร�าลกึถงึพระบดิาแห่ง

การสหกรณ์ไทย ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี เช่นเดียวกัน ก็

นับว่าขบวนการสหกรณ์ไทย เป็นขบวนการที่มีมวลสมาชิกมากมาย

มหาศาล มีประชากรที่อยู่ในวงการสหกรณ์เฉลี่ยครอบครัวละ ๓ 

คน ก็จะมีประชากรประมาณครึ่งประเทศ แต่น่าเสียดายที่ขบวนการ

สหกรณ์ไทยยงัขาดเอกภาพไม่สามารถรวมตวักนัให้เข้มแขง็ได้ เพราะ

ยังอยู่ในลักษณะตัวใครตัวมันขาดความพร้อมเพรียง

กต้็องพดูถงึผูน้�าประเทศทีไ่ม่ได้ส่งเสรมิขบวนการสหกรณ์

อย่างจริงจัง เพราะว่ากฎหมายสหกรณ์ยังไม่เป็นไปตามหลักการ

สหกรณ์สากล โดยเฉพาะสันนิบาตสหกรณ์ยังไม่เป็นองค์กรกลาง

ของขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง เพราะว่าสมาชิกของสันนิบาต

สหกรณ์ฯ เป็นสมาชกิโดยอตัโนมตัติามกฎหมายก�าหนด ซึง่ไม่เป็นไป

ตามหลกัการสหกรณ์สากล จงึท�าให้ความเป็นเอกภาพของขบวนการ

สหกรณ์ไทยยังห่างไกลความเป็นจริง

       สุเมธ  ศรีจรรยา

มจ.ภีศเดช รัชนี พร้อมด้วยพระประยูรญาติ
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สหกรณ์นิคมลานสัก เยี่ยม ชสท. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) และนายเรวตั เป่ียมระลกึ 

รองประธาน ชสท. มอบของทีร่ะลกึให้กบัฝ่ายจดัการสหกรณ์นคิมลานสกั จ�ากดั 

จ.อุทัยธานี ซึ่งน�าโดยนายจิตติ เจียมเจือจันทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ที่เข้าเยี่ยมชม

กิจการของ ชสท. เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชรสท.อบรมธุรกิจออนไลน์  พ.อ.พิเศษ ฉัฐนรา เนตินาวิน ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชรสท.) จัดอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ธุรกิจบนโลก Online” ให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ ของ

สหกรณ์สมาชิก โดยมี อาจารย์ภัทรชัย ผ่องแผ้ว เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

โชว์สินค้าสหกรณ์หน้าท�าเนียบ   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชม

นทิรรศการความก้าวหน้าซเูปอร์มาร์เกต็สหกรณ์ บรเิวณหน้าตกึนารสีโมสร ท�าเนยีบรฐับาล โดยมนีางสาวมนญัญา 

ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนนัต์ สวุรรณรตัน์ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และตัวแทนสหกรณ์การเกษตรน�าผลิตผลของสหกรณ์

การเกษตรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศตามโครงการซุเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์มาแสดง เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชสอ.หารอื ชสอ.ตร. ร่วมบรกิารโปรแกรม     พล.ต.ท.วโิรจน์ สตัยสณัห์สกลุ  ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) พร้อมด้วยทีมงานและฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าหารือความคืบหน้าการร่วมมือบริการโปรแกรมระหว่าง 

ชสอ. กบั ชสอ.ตร. ณ ส�านกังาน ชสอ.ตร. โดยม ีพล.ต.ท.มงคล กมลบตุร รองประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจแห่ง

ชาติ จ�ากัด(ชสอ.ตร.) พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและบรรยายถึงความคืบหน้าของการพัฒนาโปรแกรมของ ชสอ.ตร. เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชสอ.ร่วมยินดี ๖๘ ปี กตส.   นางภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ได้รับมอบหมายจาก 

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เข้าร่วมแสดงความ

ยนิดกีบันายโอภาส ทองยงค์ อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ในโอกาสวนัสถาปนา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๘ ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร

และซื้อเครื่องมือแพทย์แก่มูลนิธิวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๒ มีค.๖๓ 

ชสท.ร่วมยินดี  ๖๘ ปี กตส.  นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) นายเรวตั เป่ียมระลกึ รองประธาน

กรรมการ ชสท. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสท. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบ

รอบ ๖๘ ปี กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ และร่วมบรจิาคเงนิสมทบทนุเพือ่การกศุลแก่

มูลนิธิวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๒ มีค.๖๓ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์และรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมรับมอบ

ชสท.ช่วยขายเกลือทะเล   นายศริิชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสท.) พร้อมทีมงานร่วมกับส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ช่วยกระจายสินค้าเกลือ

ทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเล ในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ในราคาพิเศษกับ

สมาชิกสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อเร็ว ๆ นี้

สอ.ศธ.ร่วมเป็นพนัธมติรกบัสหประกนั  นายจรญู ชลูาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 

จ�ากัด(สอ.ศธ.) พร้อมด้วยนายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง ผู้จัดการและคณะท�าพิธีลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท สห

ประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) โดยมี พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค�้าประกันและทายาทสมาชิก ณ ห้องประชุม สอ.ศธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้.

มอบโล่บุคลากรดีเด่น กตส.  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นประธาน

ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น  ประจ�าปี ๒๕๖๒ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๖๘ ปี กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย นางสาว

อัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับ

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๑.... Y ขุนราม  เชื่อ

ในเรื่องของ กฎแห่งกรรม ข่าวสารโรคอุบัติใหม่ ไวรัส โคโร

น่า 2019 หรือ covid 19  ได้ระบาดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นโรค

ร้ายแรงจนรฐับาลจนีประกาศปิดเมอืงอูฮ๋ัน่ ซึง่อยูใ่นมณฑล

เหอเป่ยเพื่อควบคุมไม่ให้ไวรัส covid 19  แพร่ระบาดออก

ไปจนรับมือไม่ไหว แรก ๆ ก็ว่ากันว่าเชื้อไวรัสตัวนี้มาจาก

คนอตุรไิปกนิสตัว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวจงึท�าให้เกดิโรคร้าย 

covid 19 แพร่กระจายเข้าสู่คนอย่างรวดเร็วจากสารคัดหลั่ง 

เช่น น�้ามูก น�้าลาย จากการไอหรือจาม...เชื้อนี้เข้าไปท�าลาย

ปอดให้เสียหาย ตอนแรก ๆ ก็คิดว่าไม่ร้ายแรงอะไรเดี๋ยวก็

หาย แต่ปรากฎว่าชั่วเวลาแค่เดือนกว่า ๆ เชื้อโรคได้ระบาด

ไปทั่วโลก ประเทศที่ตั้งรับไม่ดีมีประชากรตายกันไปเป็น

เบอื...ตอนนีจ้งึสะดุง้กลวักนัไปทัว่โลก หลายประเทศถงึกบั

สัง่ปิดประเทศ ให้ทกุคนอยูแ่ต่ในบ้าน เพือ่ไม่ให้เชือ้โรคแพร่

กระจายไปจนรบัมอืไม่ไหว ประเทศไทย ณ วนัที ่๑๘ มนีาคม 

๒๕๖๓ คณะรฐัมนตรเีริม่มคี�าสัง่ให้ปิดธรุกจิทีจ่ะก่อให้เกดิ

การแพร่ขยายเชื้อโรค covid 19 ออกไปสู่หมู่คนได้ง่าย  เช่น 

สนามม้า สนามมวย สถานบนัเทงิ อาบ อบ นวด  สถานศกึษา  

ห้างสรรพสนิค้า ยกเว้น แผนกซปุเปอร์มาร์เกต็    ฯลฯ นีเ่ป็น

เพยีงมาตรการอ่อน ๆ  โดยขอความร่วมมอืจากประชาชนใน

เขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลว่าหากไม่มีความจ�าเป็นก็ขอ

ให้อยู่ในบ้าน พร้อมกับดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง เช่น 

กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว และล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ  หาก

จ�าเป็นต้องออกนอกบ้าน กต้็องสวมหน้ากากผ้าอนามยั และ

อย่าใกล้ชิดกันต�่ากว่าหนึ่งเมตร  ส่วนจังหวัดต่าง ๆ ได้มอบ

อ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ดุลพินิจได้ตามความเหมาะ

สมเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อโรคดังกล่าว

ออกไป...เมื่อเอา กฎแห่งกรรม มาจับ

แล้วกอ็ยูท่ีบ่ญุบาปของคนไทยว่ามบีาก

น้อยแค่ไหน  วบิากกรรมนัน้เกดิขึน้จาก

รัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนท�าบาป

กนัอย่างเสร ีเช่น ส่งเสรมิให้ประชาชนมอีาชพีบาปอย่างถกู

กฎหมาย เช่น อาชีพขายหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน 

ฯลฯ อาชีพเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอาชีพบาป 

ใครมีส่วนเกี่ยวข้องล้วนสร้างบาปด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ

เป็นผู้อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้สนับสนุนการขาย ผู้

บริโภค ล้วนสร้างบาปให้กับส่วนรวมทั้งสิ้น  จึงวิเคราะห์

ได้ว่าคนทั้งโลกได้สร้างบาปให้กับตัวเองและประเทศชาติ 

คนไทยนับถือศาสนาพุทธแต่รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชน

มีอาชีพบาปอย่างถูกกฎหมาย จึงท�าให้คนไทยมีมิจฉาทิฐิ

หรือความเห็นผิดตามบาปกรรมที่ท�าไป(เห็นกงจักรเป็น

ดอกบัว เห็นชั่วเป็นดี ซึ่งมีความเห็นตรงกันข้ามกับคนที่ไม่

ท�าบาป จะมีความเห็นเป็นสัมมาทิฐิ หรือความเห็นถูกต้อง

ตรงตามความเป็นจริง ตามผลบุญที่ได้ท�าเอาไว้ เช่น เห็น

ดอกบัวก็บอกว่าดอกบัว เห็นกงจักรก็บอกว่ากงจักร เห็นดี

ก็บอกว่าดี เห็นชั่วก็บอกว่าชั่ว) สังเกตได้สังคมไทยโดย

เฉพาะนักการเมืองในอดีตส่วนใหญ่จะถูกวิบากกรรมบาป

ลงโทษ บางคนก็ไปตายต่างประเทศบางคนก็อยู่ในแผ่น

ดินเกิดไม่ได้...ที่เห็นเป็นประจ�าได้แก่การทะเลาะกันโดย

ไร้เหตุผลถ้าหากอยู่กันคนละฝ่าย ...เช่น ถ้าเป็นรัฐบาลได้

ก�าหนดโครงการเพือ่ประชาชน แต่ฝ่ายค้านกลบัไม่เหน็ด้วย 

ทัง้ ๆ  ทีโ่ครงการประเภทนีเ้คยเหน็ดเีหน็งามมาแล้วเมือ่ครัง้

ตนเป็นรัฐบาล ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะวิบากกรรมบาปที่ท�าเอา

ไว้มาส่งผลให้มมีจิฉาทฐิเิกดิขึน้ซึง่เป็นไปตาม กฎแห่งกรรม 

นั่นเอง...ถึงแม้จะมีองค์กรต่าง ๆ  สร้างกิจกรรมส่งเสริมเติม

บุญให้กับประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น ชาววัด

พระธรรมกายทั่วโลก ซึ่งมีอยู่กว่าหนึ่งล้านคน ได้สวดมนต์

บทธมัมจกักปัปวตัตนสตูรกนัเป็นประจ�าทกุวนัมากว่าสอง

ปีแล้ว จนถึงปัจจุบันสวดไปแล้วกว่า 2,100 ล้านจบ และได้

ข่าวว่าจะมกีารสวดมนต์บทรตันสตูรเพือ่ขจดัโรคร้าย covid 

19  จากวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศก็ตาม  แต่ก็คงจะล้างบาปที่คน

ไทยร่วมกันท�าเอาไว้มากมายได้ไม่เท่าไหร่  แต่ก็มีส่วนเตือน

สติผู้ที่สร้างบาปทั้งหลายจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเพราะเป็นไป

ตาม กฎแห่งกรรม ...แต่ในวกิฤตนิัน้กม็โีอกาสดเีสมอ ฉะนัน้ 

เมื่อพ้นวิกฤตินี้แล้วก็ขอฝากให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาออก

กฎหมายห้ามอาชีพบาปที่มีอยู่ให้หมดไป ไม่ให้เป็นอาชีพ

ที่ถูกต้องตามกฎหมายในสังคมไทยต่อไป วิบากกรรมบาป

เหล่านี้ก็จะได้ไม่กลับมาสร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากให้

กับคนไทยอีกต่อไปในอนาคต  ขอให้เชื่อค�าสอนของ พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะสังคมไทยก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็น

เป็นสุข ท�าไม่ยากเลยและไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย เพียง

แต่กล้าใช้ต�าแหน่งผู้บริหารประเทศออกกฎหมายป้องกัน

ไม่ให้ประชาชนท�าบาปเท่านั้น เมื่อประชาชนส่วนใหญ่

ของประเทศไม่มีโอกาสร่วมกันท�าบาปอย่างถูกกฎหมาย 

ประเทศก็มีสิริมงคลมากขึ้นคนไทยหันมาสร้างบุญบารมี

กัน สังคมไทยก็จะเป็นสังคมของคนมีสัมมาทิฐิ นั่นก็คือมี

ความเหน็ถกูต้องตามความเป็นจรงิ สิง่ทีด่กีร่็วมกนัท�า สิง่ที่

ชั่วก็ร่วมกันห้าม ผลสุดท้ายทุกคนในสังคมก็จะอยู่กันอย่าง

สงบสุขตาม กฎแห่งกรรม ประเทศไทยก็จะได้เป็นประเทศ

ตัวอย่างของสังคมโลกที่อยู่กันอย่างสงบสุข เพราะมนุษย์

เป็นสัตว์ประเสริฐ เกิดมาทุกคนต้องการสร้างบุญบารมีอยู่

แล้ว  แต่ที่เดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสภาพแวดล้อม

ของระบบทนุนยิม ทีบ่ชูาเงนิเป็นพระเจ้า จงึไม่สนใจว่าที่ม่า

ของเงินนั้นมาอย่างถูกต้องมีศีลธรรมหรือไม่ จึงส่งเสริมให้

มนุษย์มีกิเลสหนาเห็นแก่ตัวมากขึ้น  พระพุทธเจ้าทรงตรัส

ว่า เงินนั้นคืออสรพิษ  ใช้ถูกก็เป็นคุณ หากใช้ผิดก็เกิดโทษ  

ฉะนัน้ผูบ้รหิารประเทศต้องส่งเสรมิให้ประชาชนมอีาชพีที่

เป็นสมัมาทฐิ ิไม่ส่งเสรมิให้ประชาชนมอีาชพีทีเ่ป็นมจิฉาทฐิิ 

...ดังนั้น ก็ต้องวัดกันด้วยบุญและบาปของประเทศไทย ถ้า

ประเทศมีบุญมากกว่าบาปก็ถือว่าเป็นโชคดีของประชาชน

คนไทย ที่ผลบุญจะส่งผลให้ผู้บริหารประเทศมีความคิดที่

เป็นสมัมาทฐินิ�าพาประเทศไปในทางทีถ่กูต้องตามเส้นทาง

บุญ หลีกเลี่ยงเส้นทางสร้างบาปเหมือนเช่นที่ผ่าน ๆ มา ก็

คาดว่าวิกฤติไวรัส covid 19 จะเป็นบทเรียนที่ดีของทั้งชาว

ไทยและชาวโลก......Y   ขุนราม  เห็นประโยชน์ ของ

วกิฤตไิวรสั covid 19  สร้างบทเรยีนให้กบัมนษุย์ชาตไิด้เป็น

อย่างดี ตอนแรกก็รู้สึกหงุดหงิดเพราะเคยได้เที่ยวเตร่เฮฮา

ตามใจปรารถนา ในห้องอาหาร สถานบันเทิงต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็น สนามมวย สนามม้า สนามกีฬา ผับ บาร์ สถานอาบ 

อบ นวด นวดแผนโบราณ แต่ตอนนี้มีการสั่งปิดขึ้นแล้วใน

กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล ต่อมาได้ขยายไปทกุจงัหวดั

แล้ว กน็บัว่าเป็นผลดกีบัสร้างวนิยัทีด่ใีห้คนไทย เพราะทีผ่่าน

มาประเทศไทยเรามเีสรภีาพมากเกนิไปจนไม่มวีนิยั มสีถาน

ที่กินที่เที่ยวได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จนท�าให้ประเทศชาติขาด

การพฒันาเพราะว่าคนไทยขาดระเบยีบวนิยั เนือ่งจากรฐับาล

ส่งเสรมิระบบทนุนยิมอย่างไม่มขีอบเขต เป็นเหตใุห้ทนุใหญ่

ผูกขาดการค้าในประเทศ ขยายสาขาออกไปทุกซอกทุกมุม

เปิดขายกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง เข้าลักษณะปลาใหญ่กินปลา

เล็ก  ร้านค้าเล็ก ๆ (โชว์ห่วย)ของประชาาชนทั่วไปล้มหาย

ตายจากไปหมด นับว่าเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งในการ

พัฒนาสังคมไทย  เมื่อวิกฤติไวรัส covid 19 ระบาด ท�าให้

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมสะดุด ในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็น

โอกาสดขีองขบวนการสหกรณ์ไทยทีจ่ะเข้ามาช่วยกนัแก้ไข

ปัญหาวิกฤติดังกล่าว ในเมื่อประชาชนคนเล็กคนน้อยได้

รวมตัวกันตามวิธีการสหกรณ์ก็จะเป็นทางรอดของสังคม

ไทยได้เป็นอย่างดีตามหลักและวิธีการสหกรณ์ ที่ไม่ฉวย

โอกาสเอาเปรยีบซึง่กนัและกนัเพราะเป็นกจิการของตวัเอง. 

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๓



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

นิเทศ มสธ.คืนรัง

สหประกันฯ จับมือ สอ.ศธ. จัดสวัสดิการให้สมาชิก
วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวันที่ชาวนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) จัดงานคืนสู่เหย้าใช้ชื่อว่า “นิเทศ

คนืรงั กปั็งซคิร๊าบ...” ข่าวนีผ่้านทางสือ่โซเชีย่ลกเ็ลยโอนเงนิสมคัรเข้าร่วม

งานทันที เพราะตั้งแต่จบนิเทศฯ มสธ. เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ยังไม่เคยมีการ

จัดงานในลักษณะนี้มาก่อนเลย

ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัด โดยเฉพาะ คุณวิสุทธิ์ ขันศิริ เป็น

ก�าลังส�าคัญในการจัดงาน โดยมีคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มสธ. ซึ่งน�า

โดย  ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี ประธานสาขานิเทศศาตร์ และชาวศิษย์เก่า

นิเทศฯ มสธ.มาร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน พอดีกับห้องสุโขทัย อาคาร

อเนกนิทัศน์ มสธ.  

งานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรี

สอ้าน นายกสภา มสธ. มาเป็นประธานในพิธีเปิดและอยู่ร่วมงานจนถึง

งานเลิกประมาณ ๕ ทุ่มกว่า และท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 

รักการแทนอธิการบดี มสธ. อยู่ร่วมงานจนดึกดื่นเช่นกัน

ก็นับว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีที่มีศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่

มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น เพราะว่า มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสที่

จะท�ากิจกรรมร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ ...ก็หวังว่าปีต่อ ๆ ไปคณะ

กรรมการทีจ่ดังานในครัง้นี ้คงจะมกีารจดัขึน้ในลกัษณะนีจ้นเป็นประเพณี 

ของชาวนิเทศ มสธ.
สุเมธ  ศรีจรรยา

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) โดย พล

ต�ารวจเอก นิพจน์  วีระสุนทร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการและคณะ ท�าพิธี

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตร กับสหกรณ์ออม

ทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด โดย นายจรูญ 

ชูลาภ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเอนก  ศรีส�าราญ

รุ่งเรือง ผู้จัดการและคณะที่มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่น

ให้สหประกันชีวิตดูแลสวัสดิการประกันชีวิตแก่สมาชิก

ของสหกรณ์  ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 

 พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธาน

กรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

ต้องขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด  ที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท และยัง

มอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นให้กับสหประกันชีวิตได้

เข้ามาดูแล จัดสวัสดิการคุ้มครองความเสี่ยงให้กับสหกรณ์

และสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่ง สอ.ศธ.ได้มีส่วนช่วยบริษัทมา

ตั้งแต่ต้นแล้ว และปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นในล�าดับต้นๆ 

ของบริษัทอีกด้วย  

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออม

ทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด (สอ.ศธ.) 

กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตร กับ

สหประกันชีวิตในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือด้าน

สวัสดิการกับสมาชิก  และเห็นว่าบริษัท สหประกันชีวิต

เป็นบริษัทที่ก�าลังโต แต่สามารถท�าก�าไรได้อย่างต่อเนื่อง 

เลยตกลงที่จะร่วมมือกันในวันนี้ เพราะในอนาคตข้างหน้า

เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผู้ค�า้ประกันจะ

มีความเดือดร้อนมากแค่ไหนหากสมาชิกผู้ขอสินเชื่อเสีย

ชีวิตไป นอกจากนี้หากใช้บริการกับสหประกันชีวิตซึ่งเป็น

บริษัทที่สหกรณ์ถือหุ้นเป็นเจ้าของ ผลตอบแทนต่างๆ ก็จะ

กลับคืนมาสู่สหกรณ์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

เราต้องส่งเสริมให้สมาชิกรวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการสิน

เชื่อกับเราใช้บริการด้วย  



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

          อ.ปทุมวดี มนต์คงธรรม           อ.ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สสท.อบรม “การจัดท�าบัญชีสหกรณ์” รุ่น ๑

สค.ชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้าฯ เติมปัญญาสมาชิก

สถาบันพิทยาลงกรณ ์   สันนิบาตสหกรณ ์แห ่ง

ประเทศไทย(สสท.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดท�า

บญัชสีหกรณ์” รุน่ที ่๑ ระหว่างวนัที ่๑๐-๑๒ มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส(น.ม.ส.) 

โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ

สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพธิเีปิดการอบรม 

วิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ อาจารย์ปทุมวดี มนต์คงธรรม จากกรม

ตรวจบญัชสีหกรณ์ มเีจ้าหน้าทีบ่ญัชจีากสหกรณ์ต่าง ๆ  เข้าร่วมอบรม

กันเป็นจ�านวนมาก แต่ละคนต่างก็ตั้งใจตักตวงความรู้จากวิทยากร

เอาไปพัฒนาสหกรณ์กันอย่างเต็มที่ ถึงแม้ขณะนี้จะมีปัญหาจากโรค 

covid 19 ก�าลงัระบาดอยูก่ต็าม แต่ทกุคนกไ็ม่ประมาทเพราะแต่ละคน

ต่างก็สวมใส่มาสหรือหน้ากากอนามัยป้องกันเอาไว้อย่างดี ส่วนทาง

สนันบิาตสหกรณ์ฯ กจ็ดัแอลกอฮอร์เจลเอาไว้ให้ล้างมอือย่างเพยีงพอ 

จากปัญหาไวรัส covid 19 ระบาดอย่างรุนแรงท�าให้

รฐับาลต้องออกมาตรการเพือ่หยดุยัง้การระบาดของ covid 19 ไม่

ให้แพร่หลายสร้างความเสียหายกับกับคนไทย หน่วยงานต่าง ๆ 

จึงพร้อมใจให้ความร่วมมือ ดังนั้น โครงการอบรมหลักสูตรต่าง 

ๆ ของสนันบิาตสหกรณ์ฯ จงึต้องเลือ่นออกไปจนกว่าสถานการณ์

ร้ายดังกล่าวจะเข้าสู่ภาวะปกติ ก็ขอเอาใจช่วยให้คนไทยและ

ประเทศไทยรอดพ้นจากภัย covid 19 โดยเร็ววัน.

รุ้งกินน�้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ไปร่วม

สังเกตการณ์การอบรมสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน 48 ไร่

ไพร่ฟ้า จ�ากัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตามค�าชวนของคุณค�าไพร แก้ว

พรม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

การอบรมครั้งนี้จาก ท่านสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (สกจ.

ฉลวย ชาญสวัสดิ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยาย

พิเศษ วิทยากรที่มาให้ความรู ้กับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ 

ท่าน ผอ.ปริญญา เศวตธรรม ผู้อ�านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักและวิธี

การสหกรณ์ วิทยากรอีกท่านก็คือ หน.เนตรภัทร รัชนีกร หัวหน้า

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

สมาชิกให้ความสนใจกับการบรรยายของวิทยากร โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์ เพราะเป็นวิธีการที่สร้างความเข้มแข็ง

และความมัน่คงให้กบัสหกรณ์ เพราะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกนัของบรรดา

สมาชกิทัง้หลาย  เท่าทีส่งัเกตดผููเ้ข้าอบรมส่วนใหญ่จะเป็นผูส้งูวยั ส�าหรบั

คนหนุม่คนสาวมไีม่เท่าไหร่ นีค่อืปัญหาของการพฒันาขบวนการสหกรณ์

ไทยในขณะนี้

แต่ก็ต้องขอชื่นชมผู้จัดการสหกรณ์คนหนุ่มไฟแรง คือ คุณ

ค�าไพร่ แก้วพรม ที่ยังมีไฟในอุดมการณ์สหกรณ์อยู่อย่างเข้มข้น ได้

ทุม่เทแรงกายแรงใจเพือ่งานสหกรณ์อย่างไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ยเพือ่มวล

สมาชกิสหกรณ์ การให้ความรูก้บัมวลสมาชกินัน้เป็นเรือ่งส�าคญัอย่าง

ยิ่งกับการพัฒนาสหกรณ์ เพราะว่าสหกรณ์จะเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

และถาวร บุคลากรของสหกรณ์ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ ฝ่าย

จัดการและมวลสมาชิกทั้งหลาย จะต้องมีความรู้ในหลักและวิธีการ

สหกรณ์เป็นอย่างดี อีกทั้งต้องมีความพร้อมเพรียงที่จะให้ความร่วม

มือกับการพัฒนาสหกรณ์ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน 

กข็อแสดงความยนิดกีบัสมาชกิสหกรณ์ทกุ ๆ  ท่านทีร่่วม

แรงร่วมใจกนัสร้างสรรค์องค์แห่งนีใ้ห้เข้มแขง็เจรญิรุง่เรอืง เป็น

ที่พึ่งของมวลสมาชิกทั้่งหลาย

สุเมธ ศรีจรรยา



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ชสท.เตรียมตั้งศูนย์รับส่งสินค้าสหกรณ์

ทีน่ีม่คี�าตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรยีนอนบุาลฝันในฝันวทิยา

ทางโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

วัดพระธรรมกาย

“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า

ตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกท�าไม ที่เขาพูดหาว่าเรา

อย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักค�าว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน 

หมายเอาใคร เขาอาศยัความไม่รูม้าว่าเราผูต้ั้ง่ใจปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจจ

ธรรมของพระพทุธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบกก็ลบได้เพยีง

ชัว่คราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพทุธศาสนากจ็ะเปล่งรศัม ีให้

ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง 

การที่เขาน�าไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติที่

เราได้กระท�ากันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน�้าไม่ได้กิน

แล้วนอน เป็นส�านักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม การที่เขา

น�าไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�านักเราไปเผยแพร่ ดีเสียกว่า

การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขาน�าไปพูดเช่น

นั้น เป็นการกระท�าของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใคร  
เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน

กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ 

เพราะธรรมกายของพระพุทธศานาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊ 

หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึง

ธรรม เรือ่งอย่างนีเ้ราไม่หวัน่ เราเชือ่ในคณุพระพทุธศาสนา” 

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงปู่วัดปากน�า้ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร  

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสท.) เตรียมจัดตั้งศูนย์รับส่งสินค้าสหกรณ์ แห่ง

แรกของขบวนการสหกรณ์ ณ ส�านักงานสหกรณ์ถนน

งามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

กรุงเทพฯ 

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. 

พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายจัดการ ซึ่งน�าโดย นายโชคดี ออ

สุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. ได้ไปศึกษาดูงานระบบการ

ขนส่งสินค้าจากบริษัทต่าง ๆ ทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน 

เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด เพื่อเตรียมจัดท�า “โครงการ

ศูนย์รับส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์” ในราคาที่ถูกกว่าและ

บริการครบวงจร (One Stop Service) เพื่อช่วยลดต้นทุน

และลดค่าใช้จ่ายแก่สหกรณ์และสมาชกิสหกรณ์ทัว่ประเทศ 

โดยจะเชญิชวนเครอืข่ายศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ให้เปิด

ศูนย์รับส่งสินค้าขึ้นทั่วประเทศ และคาดว่าส�านักงานของ 

ชสท. จะสามารถเปิดศูนย์ฯ ได้เป็นแห่งแรก ภายในเดือน 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้

แต่งงบบัญชี พิมพ์ธนบัตรปลอม นักเขียน

ลูกมีความช�านาญในการท�าบัญชีทั้งที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มา

เลย อาชพีรบัจ้างแต่งงบบญัชใีห้กบับรษิทัต่าง ๆ  ทีล่กูท�าอยูจ่ะมวีบิาก

กรรมหรือไม่คะ

เงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการท�างานนี้ ๙๙% ลูกจะน�าไปบุญ ลูก

จะได้รบัอนสิงส์อย่างไร อาชพีบญัชทีีล่กูท�า ซึง่เป็นงานทีล่กูถนดัมาก 

แต่สุดท้ายลูกก็ต้องเลิกอาชีพนี้ไป เป็นเพราะกรรมใดคะ

คุณครูไม่ใหญ่

อาชีพรับจ้างแต่งงบบัญชีให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่ลูกท�าอยู่นั้น 

กจ็ะท�าให้ศลีข้อสองด่างพร้อยไป ดงันัน้วบิากกรรมนีก้จ็ะท�าให้มส่ีวน

เกี่ยวกับโรคเลือด โรคไต เป็นต้น

เงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการท�างานนี้ ๙๙% ได้น�ามาท�าบุญ ลูก

จะได้อานิสงส์ คือ บุญนี้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนัก

เป็นเบา แต่กจ็ะเป็นเศรษฐปีระเภทสขุภาพไม่ค่อยแขง็แรงเท่าคนปกติ

อาชีพบัญชีเป็นอาชีพที่ลูกถนัดมาก แต่สุดท้ายก็ต้องเลิก

อาชพีนีไ้ป เพราะในอดตีมเีศษกรรม ทีเ่มือ่ท�าบญุแล้วมาเสยีดายในภาย

หลัง ดังนั้นจึงท�าให้อาชีพที่ถนัดซึ่งเป็นทางมาแห่งทรัพย์ได้ไม่ตลอด

    ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙

ทหารรับใช้ชาติ

การเป็นทหารรับใช้ชาติของผมถือว่าได้บุญไหม ถ้าได้ ได้

อย่างไรครับ ถ้าไม่ได้ เป็นเพราะอะไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่

อาชีพทหารเป็นอาชีพที่มีทั้งบุญและบาปเจือกัน เพราะเป็น

อาชีพที่เสียสละเพื่อชาติ เพื่อส่วนรวม เพื่อให้เกิดความสงบของบ้าน

เมือง ต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภัย ล�าบาก และก็ต้องตายแทนคนอื่น ดังนั้น 

ต้องหมั่นสั่งสมบุญให้มาก ๆ ในทุกบุญ เพราะการฆ่าเขามันเป็นบาป 

แต่เราเสียสละชีวิตเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง นี่ถือว่าเป็นบุญ 

แต่มันก็เจือ ๆ กันอยู่

การเป็นทหารรับใช้ชาติของลูก ถ้ามีเจตนาอยากให้ชาติ 

ศาสนา และประชาชนผูอ้ยูแ่นวหลงัปลอดภยั กม็ส่ีวนแห่งบญุอยูบ้่าน

แบบโลก ๆ  คอื จะได้รบัการชืน่ชมแบบทางโลก ได้รบัเกยีรตยิยศเชดิชู

ยกย่องในสงัคมของประเทศทีไ่ปเกดิทรพัย์สมบตัจิะถกูปกป้องไม่ให้มี

ภัยต่าง ๆ เพราะเราสละชีวิตเพื่อปกป้องผองภัย ส่วนวิบากกรรมนั้น

ขึน้อยูก่บัความตัง้ใจทีจ่ะฆ่าข้าศกึนัน้รนุแรงแค่ไหน และจ�านวนข้าศกึ

ที่ถูกฆ่า รวมถึงวิธีการฆ่าทรมานมากน้อยแค่ไหน

    ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘

คณุพ่อมส่ีวนในการพมิพ์ธนบตัรปลอม จะถอืว่าผดิศลีข้อ ๔ 

หรือศีลข้อ ๒ คะ เพราะการปลอมก็เหมือนกับโกหก น่าจะเป็นข้อ ๔ 

แต่เวลาเอาเงินไปซื้อของก็เหมือนกับไปโกงทรัพย์เขามา น่าจะข้อ ๒ 

คนพมิพ์ธนบตัรปลอมกบัคนใช้ธนบตัรปลอมจะได้รบัวบิาก

กรรมอย่างไร และคนใช้ธนบัตรปลอมทั้ง ๆ ที่รู้แล้วใช้ กับคนที่ใช้

เพราะไม่รู้ จะได้รับกรรมต่างกันอย่างไร

คุณครูไม่ใหญ่

การพิมพ์ธนบัตรปลอม ก็ถือว่าผิดศีลทั้่งข้อ ๔ และข้อ ๒ 

เพราะเป็นการหลอกลวงประชาชน และโกงทรัพย์สินผู้อื่นด้วย

คนพมิพ์ธนบตัรปลอมกจ็ะไปอบายโดยเริม่ต้นทีม่หานรกชมุ 

๔ จะโดนนายนิรยบาลล้วงเอาธนบัตรเหล็กร้อนในท้องออกมาจาก

ปาก และจะมีธนบัตรปลอมที่เป็นเหล็กคมเหมือนใบมีดตกใส่ ทุกข์

ทรมานมาก เป็นต้น แล้วก็รับโทษตามล�าดับ จากอุสสทนรก ยมโลก 

เป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะยากจน มี

หนีส้นิล้นพ้นตวั และจะเป็นโรคมะเรง็กระดกูบ้าง มะเรง็ในเลอืดบ้าง

ส่วนคนที่รู้แล้วใช้ ก็จะมีวิบากโดนเขาหลอกด้วยของปลอม

บ้าง เป็นต้น ส่วนคนที่ไม่รู้แล้วใช้ ก็ไม่มีวิบากกรรม
    ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙

Copy ลิขสิทธิ์

ผมเคยก๊อปป้ีสขิสทิธิต์ราสนิค้าของผูอ้ืน่ แต่ปัจจบุนัเลกิแล้ว 

จะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างครับ

สินค้าที่ขายในปัจจุบัน เป็นชุดว่ายน�้าสตรีบิกีนี่ ไม่ทราบว่า

จะมีวิบากกรรมอย่างไร จะแก้ไขอย่างไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่

ตวัลกุเคยก๊อปป้ีลขิสทิธิย์ีห้่อสนิค้าแบรนด์เนม กจ็ะมวีบิากกรรม 

คือ ตัวลูกท�าอย่างไร ชาติต่อไปก็จะเจออย่างนั้นบ้าง เช่น ถ้าลูกมีสินค้าแบ

รนด์เนมดังมากขายดี ก็จะไปเจอคนอื่นท�าอย่างนี้บ้าง และมักจะเจอของ

แทนมากกว่าของแท้

ปัจจบุนัสนิค้าเป็นชดุว่ายน�า้สตรบีกินีีจ่ะมวีบิากกรรมหรอืไม่นัน้ 

ขึ้นอยู่กับผู้ใส่ ถ้าใส่เพื่อปกปิดร่างกาย และให้เหมาะสมต่อการออกก�าลัง

กายและสถานที ่กไ็ม่มวีบิากกรรมอะไร แต่ถ้าใส่เพือ่ยัว่ยวนให้ผูพ้บเหน็เกดิ

ความก�าหนดัยนิดใีนกาม จงึจะท�าให้มวีบิากกรรม เช่น มเีหตทุ�าให้ผดิศลีข้อ

กาเมฯ จนได้สักวันหนึ่ง ดังนั้นขึ้้นอยู่กับวัตถุประสงค์ดังกล่าว

แต่เพื่อความสบายใจของลูกและพี่น้องทุกคน ก็ให้สั่งสมบุญทุก

บุญให้มาก ๆ แล้วอธิษฐานจิตอย่าให้มีวิบากกรรมใดมาตัดรอนเลย
    ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙

ในฐานะนักเขียน บางครั้งลูกต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น 

กับผู้ที่พยายามโจมตีพระพุทธศาสนา รวมถึงผู้ที่พยายามปลุกปั่นให้สังคม

วุน่วาย ลกูต้องคอยตอบโต้กบัคนพาลอย่างดเูดอืด การกระท�าเช่นนีถ้อืเป็น

บุญหรือบาปอย่างไร

คุณครูไม่ใหญ่

การกระท�าเช่นนัน้ กข็ึน้อยูก่บัเจตนาและการให้ถ้อยค�า ถ้าเจตนา

ดีและถ้อยค�านั้นไม่ไปทิ่มแทงใคร เป็นวิธีการเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าโต้ตอบพวกมิจฉาทิฏฐิ แบบ “อนูปวาโท” คือ ไม่ว่าร้ายใคร ถ้าเป็นอย่าง

นี้ก็ไม่มีวิบากกรรมใด
๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

นักมายากล

อาชีพนักมายากลถือเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่ ต่างจากการหลอก

ลวงไหม จะมผีลต่อปรโลกอย่างไร แก้ไขได้อย่างไรหากเล่นเพือ่ความบนัเทงิ

จะบาปไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่

อาชพีนกัมายากลยงัไม่ได้จดัว่า เป็นสมัมาอาชวีะทีส่มบรูณ์ แม้ว่า

เล่นให้คนดเูพือ่ความบนัเทงิกต็าม เพราะกระแสแห่งความคดิกจ็ะวนเวยีน

อยู่ว่า จะหลอกคนให้ทึ่งอย่างแนบเนียนได้อย่างไร ท�าให้ใจไม่ใส แต่ก็ไม่

ถึงกับหมอง ซึ่งถ้าตายไปอย่างมากก็ไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์ ชั้นจาตุมหาราชิ

กา เพราะเป็นสายหนึ่งของวิทยาธร และถือว่าเป็นวิทยาธรระดับล่างที่ต่าง

จากวิทยาธรสายเวทมนตร์คาถา

จะแก้ไข ก็ต้องหักดิบเลิกเล่นเด็ดขาดแล้วไปหาอาชีพอื่นที่เป็น

สัมมาอาชีวะที่สมบูรณ์จะดีกว่า
    ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

นักร้องกลางคืน

สามีของลูกมีอาชีพรับราชการครู เหล้าไม่ดื่ม บุหรี่ไม่สูบ การ

พนันไม่เล่น ตอนกลางคืนจะหารายได้เสริมด้วยการร้องเพลงและเล่น

ดนตรี การร้องเพลงและเล่นดนตรีในเวลากลางคืนจะบาปไหมคะ และจะ

มีผลอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

การร้องเพลงและเล่นดนตรใีนเวลากลางคนื เป็นเหตใุห้คนเทีย่ว

กลางคืน ซี่งเป็นหนึ่งในอบายมุข ๖ แม้เป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ความบันเทิง 

และท�าให้มรีายได้เพิม่ แต่กเ็ป็นเหตสุนบัสนนุทางอ้อมให้คนเทีย่วกลางคนื 

เที่ยวแล้วก็ดื่มสุรา มีนารีและอีกหลาย ๆ อย่างตามมา ซึ่งเป็นอกุศลกรรม 

สิง่นีจ้งึมวีบิากกรรมทางอ้อม คอื จะต้องไปเกดิในครอบครวัทีม่สีมาชกิเป็น

บ้าใบ้ ปัญญาอ่อน และจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจจากสมาชิกในครอบครัว

ที่ขี้เมา เจ้าชู้ ปัญญาอ่อน
    ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖
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ชสท. อบรมผู้น�าสหกรณ์การเกษตรที่อุดร
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วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

              อ.ตาปี วัชรางกูร

               เพียร เพชรอาวุธ            อ.บรรจบ สงฤทธิ์

             ศิริชัย  ออสุวรรณ

ปีนีเ้ป็นปีทีค่นไทยต้องรบัวบิากกรรมจากโรคร้าย covid 19 

กันทั่วหน้า ไม่ยกเว้นโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เกษตรยุคใหม่ 

คิดและท�าอย่างไรให้ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ในยุคคนไฟแรงทีมเข้มแข็งซึ่งน�า

โดย คุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ที่น�าพาองค์กรนี้

พัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องนับหนึ่งทศวรรษ ด้วยความมุ่งมั่น

ติดอาวุธทางปัญญาให้กับบุคลากรขบวนการสหกรณ์การเกษตรมา

อย่างต่อเนื่องเกือบ ๑๐๐ รุ่น มีผู้เข้าอบรมประมาณ ๓ หมื่นคน ท�าให้

ขบวนการสหกรณ์การเกษตรเริ่มมีความหวังในการเป็นก�าลังส�าคัญ

สร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง 

และยัง่ยนื แต่กด้็วยวบิากกรรมบาปของสงัคมไทยตาม กฎแห่งกรรม 

ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และน�ามาสอนชาวโลกว่า กฎแห่งกรรม 

หรือ กฎธรรมชาติ นั้นเป็นกฎที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ นั่นก็คือสัตว์

โลกเป็นไปตามกรรม ใครท�าสิ่งใดก็ได้รับผลในสิ่งนั้น ท�าดีก็ได้ดี ท�า

ชั่วก็ได้ชั่ว เพียงแต่ผลของกรรมนั้น ๆ จะส่งผลเมื่อไหร่เท่านั้นเอง

วิบากกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกในขณะนี้

จากไวรัส covid 19 ก็มาจากพฤติกรรมบาปของสัตว์โลกนั่นเอง ถ้า

คนในสังคมเลิกท�าบาปโรคร้ายเหล่านี้ก็จะหมดไปเอง 

ส่วนโรคร้ายทีก่�าลงัระบาดอยูใ่นขณะนีก้เ็ป็นผลพวงมาจากวบิาก

กรรมบาปทีช่าวโลกได้ท�ากนัเอาไว้ เมือ่ผลของบาปเตม็เป่ียมแล้วกจ็ะส่งผล

หรือถูกลงโทษเพื่อล้างบาปให้หมดไป ถ้าหากได้ศึกษาประวัติศาสตร์โลก

ก็จะรู้ว่าได้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นป็นระยะ ๆ เช่น สงครามกลางเมือง 

สงครามโลก โรคระบาดต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็น อหิวาต์ ไข้ทรพิษ(ฝีดาษ) ฯลฯ 

หรอืแม้กระทัง่ covid 19 ในปัจจบุนัซึง่จะมคีนตายกนัเป็นเบอื เพือ่เป็นการ

ล้างบาปนัน่เอง เรือ่งเหล่านีม้มีาตัง้แต่พทุธกาลแล้ว ไม่ใช่เพิง่เกดิขึน้ ขอให้

เข้าใจว่าเรื่องเช่นนี้เป็นไปตาม กฎธรรมชาติ  หรือ กฎแห่งกรรม นั่นเอง 

ไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเองเพียงแต่เป็นเรื่อง

ที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสมบุญบารมีมานับแสนชาติและได้หยั่งรู้ด้วยบุญ

บารมีของท่านเอง เมื่อท่านรู้ท่านก็น�ามาเตือนสัตว์โลกทั้งหลายว่าอย่า

ประมาท ท�าแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ก็จะท�าให้ชีวิตของแต่ละคนมีแต่

สิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่เป็นอัปมงคลจะไม่เข้ามากล�้ากรายท�าร้ายชีวิตให้เดือด

ร้อน เพราะว่าธรรมะจะรักษาผู้ประพฤติธรรม

ตอนนี้ก็ต้องรับวิบากกรรมกันไปตามกรรมที่ท�ากันไปจะ

รู้ตัวหรือไม่ก็ตาม โครงการอบรมดี ๆ เช่นนี้ จึงต้องระงับไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์กลับคืนสู่ปกติแล้วค่อยมาสร้างความดีกันต่อไป

    สุเมธ  ศรีจรรยา

               ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา


