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                สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ

อ่านต่อหน้า  ๒

รมช.มนญัญา มัน่ใจรฐับาล

อธิบดีสหกรณ์มีแผนแก้ไข
82 สหกรณ์ ถือหุ้นกู้การบินไทยฯ มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ไม่ฝืนกระแสสงัคมแบนสารพษิ

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

อ่านต่อหน้า ๒

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

อ่านต่อหน้า  ๒

พร้อมให้ความชว่ยเหลอืสหกรณท์ี่มีปัญหา

อ่านต่อหน้า  ๒

  สุมาลี  ทองธีระ

        พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

  สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง

      พลต�ารวจโท วิโรจน์   สัตยสัณห์สกุล

   มนัญญา ไทยเศรษฐ์

ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือกและคณะ

พร้อมดแูล 82 สหกรณ์เจ้าหนี้

รายงานข่าวจากศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มี

อันตรายร้ายแรง ได้พบว่ามีหนังสือเลขที่ สค.๐๖๕/๒๕๖๓ จากนายกลินท์ 

สารสนิ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ขอขยายเวลาบังคับใช้ให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตราย

ชนิดที่ ๔ จากวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็น ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่า

การแพรร่ะบาดของโคโรน่าไวรัส(COVID-19) จะสิน้สดุลง และยังมกีระแส

ข่าวว่า นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม เตรยีม

หารือเพื่อเลื่อนการแบนสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชดังกล่าว

เมื่อวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ 

นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ตัวแทนเครือข่าย

สนับสนุนการแบนสารพิษที่ีมีอันตรายร้าย

แรง ได้ยื่นหนังสือถึง นายสุริยะ จึงรุ่งเรือง

กิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในฐานะประธานคณะกรรมการวตัถอุนัตราย 

เพื่อคัดค้านการเลื่อนการแบนสารเคมีด้าน

การเกษตรทั้่งสองชนิด ซึ่งจะมีการประชุม

คณะกรรมการในวันที่ ๓๐ เมษายน นี้

และจากรายงานข่าวของไทยโพสต์

ออนไลน์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้

รายงานว่า “บอร์ดวัตถุอันตรายลงมติแบน

พาราควอต”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยใน

ฐานะประธานการประชมุคณะกรรมการวตัถุ

อันตราย ครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ 

เม.ย. ๒๕๖๓ ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณา

เรือ่งทีส่�าคญัหลายเรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่งส�าคญั

ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ได้แก่ ร่าง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี

รายชื่อวัตถุอันตราย(ฉบับที่..) พ.ศ. ...ซึ่ง

เป็นการออกประกาศเพื่อก�าหนดให้พารา  

ควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตราย

ชนิดที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ โดยที่

ประชมุได้มกีารอภปิรายให้ความเหน็ประเดน็

ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่ง

แวดล้อม ผลกระทบต่อเกษตรกรและภาค

อุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ 

สงัคม รวมทัง้สภาวการณ์ทีป่ระเทศไทยก�าลงั

เผชิญอยู่ในขณะนี้

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันให้มีการ

ออกประกาศฉบับนี้ ส�าหรับผลกระทบใน

ส่วนของการก�าหนดปริมาณสารตกค้างใน

ผลิตภัณฑ์อาหารนั้น กระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งมีคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในเรื่องดังกล่าว จะพิจารณาและก�าหนดให้

เหมาะสมต่อไป

“คณะกรรมการฯ ได้มกีารลงมตโิดย

มีกรรมการอยู่ในห้องประชุม จ�านวน ๒๔ 

ท่าน และมีผู้เห็นด้วย จ�านวน ๑๗ ท่าน ไม่

เห็นด้วย จ�านวน ๖ ท่าน งดออกเสียง จ�านวน 

๑  ท่าน สรปุได้ว่า เสยีงส่วนใหญ่ให้ความเหน็

ชอบในร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ... โดยมกีารให้ข้อสงัเกตรวมทัง้ข้อเสนอ

แนะในการด�าเนินการต่อหน่วยงานผู้รับผิด

ชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ก�าหนด

มาตรการทีช่ดัเจน เพือ่ให้มผีลกระทบต่อฝ่าย

ต่าง ๆ น้อยที่สุด” นายสุริยะกล่าว

ทัง้นีก้ารรบัรองรายงานการประชมุ

และการรับรองมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ 

พ.ย. ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการพิจารณายกเลิก

การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้น ที่

ประชุมยืนยันว่า มติดังกล่าวเป็นมติทีี่ีมีการ

รับรองโดยที่ประชุมถูกต้องแล้ว แต่ส�าหรับ

การรับรองรายงานการประชุมนั้น ในวันนี้

ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานอีกครั้ง

หนึ่ง และมีมติโดยเสียงส่วนใหญ่รับรอง

รายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีกรรมการ

บางท่านแจ้งขอสงวนสิทธิไ์ม่รับรองรายงาน

อย่างไรก็ตามนอกจากการพิจารณา

เกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร ยัง

ได้มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ เช่น มีการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างระเบียบ/

ประกาศ จ�านวน ๔ ฉบับ ที่เสนอโดยหน่วย

งานที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการด�าเนินการที่

“อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” เคลียร์ข้อกังขา ๘๑ สหกรณ์ถือหุ้นกู้ 

“การบินไทย” เผยสัดส่วนเล็กน้อยแค่ ๓.๒๖% ไม่กระทบผลด�าเนินงาน/สภาพ

คล่อง ยันมีแผนส�ารองทุกรูปแบบ แต่เชื่อว่ารัฐดูแลอย่างดี จากกรณีที่มีข่าวว่า

สหกรณ์เข้าไปถือหุ้นกู้ใน บมจ.การบินไทย (บริษัทการบินไทย จ�ากัด(มหาชน) 

จ�านวน ๗๔ สหกรณ์ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า ๓.๖ หมื่นล้านบาท จึงเกิดค�าถามตาม

มาว่าจะเกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์หรือไม่

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า สหกรณ์

ที่ไปถือหุ ้นกู ้ในการบินไทย ความจริง

มีทั้งหมด ๘๒ สหกรณ์ เป็นหุ้นกู้ ๘๑ 

สหกรณ์ เป็นมูลค่า ๔.๒ หมื่นล้านบาท 

ในส่วนหุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ชนิดหนึ่ง

ที่ออกโดยเอกชนคล้ายกับการระดมทุน

คล้ายกับการกู้ยืมเงิน โดยบริษัทเป็นผู้

ออกหุ้นกู้ตามสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ย

เท่าไหร่ โดยมีสัญญาเริ่มต้นและสิ้นสุด

แน่นอน เมื่อครบก�าหนดช�าระหุ้นก็จะ

ได้รับเงินคืนตามสัญญา  และมีอยู ่ ๔ 

สหกรณ์ที่ไปลงทุนในหุ้นสามัญ จ�านวน 

๒๗๓ ล้านบาท

ในจ�านวน ๘๒ สหกรณ์ที่ไปถือ

หุ้นกู้ถือว่าเป็นสหกรณ์ชั้นน�าและชั้น ๑ 

ทุกสหกรณ์ และเป็นสหกรณ์ที่มีฐานะ

ความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างสูงมาก 

และเงินที่มาทั้งหมดเป็นเงินจากหุ้นของ

สมาชิก ส่วนที่กู ้มาจากที่อื่นจะมีน้อย

มากหรือแทบไม่มีเลย สหกรณ์เหล่านี้มี

สนิทรพัย์รวมกนั ๑.๗๗ ล้านล้านบาท ถ้า

เทยีบกบัสนิทรพัย์ในสหกรณ์ในสหกรณ์

นี้มีทั้งหมด ๓.๓ ล้านล้านบาท สหกรณ์

กลุ ่มนี้เป็นสหกรณ์ที่มีฐานะการเงินที่

มั่นคง ถ้าเทียบกับปริมาณหุ้นกู้ที่ลงใน

บรษิทัการบนิไทย เมือ่เทยีบกบัสนิทรพัย์

แล้ว โดยรวมแล้วมากกว่า ๓.๒๖% จะ

เห็นได้ว่าในสัดส่วนที่ไปลงทุนกับหุ้นกู้

ในบรษิทัการบนิไทยฯ มสีดัส่วนนดิเดยีว

เอง เมื่อเทียบกับสถานะทางการเงินของ

สหกรณ์โดยรวม ส่วนความกังวลที่เป็น

ห่วงว่าจะเกิดผลกระทบสถานะทั้่ง ๘๒ 

สหกรณ์หรือไม่

“ถ้าพิจารณาจากสัดส่วนการ

ลงทุนหุ ้นกู ้ เป็นแค่ ๓.๒๖% แต่เมื่อ

พิจารณาผลกระทบต ่อสหกรณ ์  มี

สินทรัพย์ที่ไม่เกิน ๕% มีทั้งหมด ๗๗ 

สหกรณ์ ที่มีเกิน ๑๐% ขึ้นไปมีอยู ่ ๗ 

สหกรณ์ หมายถึงว่ามีสินทรัพย์ที่ถือหุ้น

กู ้การบินไทยที่ถือหุ ้นเกิน ๑๐% มีแค่ 

๗ สหกรณ์ แสดงให้เห็นว่าตัวสถานะ

ทางการเงินของสหกรณ์ที่ไปลงทุนเหล่า

นี้แทบจะไม่ได ้รับผลกระทบสถานะ

ทางการเงินของสหกรณ์เลย”

หากไปดูผลการด�าเนินงานของ

สหกรณ์ หลายคนกงัวลโดยเฉพาะสมาชกิ

จะกังวลว่าไปลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท

การบินไทยฯ ท�าให้สหกรณ์ตัวเอง จะล้ม

ไปด้วยหรอืไม่ หากในกรณกีารบนิไทยล้ม

นายพิเชษฐ์ กล่าวย�้าว ่า การ

ลงทุนแค่ ๓.๒๖% ของสินทรัพย์เท่านั้น

เอง ไม่กระทบต่อสถานะแน่นอน ส�า

หรับคณะกรรมการสหกรณ์/

สมาชิกกังวลว่าไปลงทุนหุ้นกู้การเมือง

ไทยกว่า ๔ หมื่นล้านจะไปกระทบผล

ก�าไรขาดทุนสหกรณ์หรือไม่ หากยังไม่

ช�าระคืนตามก�าหนด

 รัฐมนตรีช่วยฯ มนัญญา ยันกรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมพร้อมดูแล 

82 สหกรณ์ เจ้าหนี้บินไทย เผยแต่ละแห่งสถานะการเงินดี มั่นใจรัฐบาลจะหา

ทางออกช่วยการบินไทยดีที่สุด

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ 

เปิดเผยว่า  ขณะนี้ได้ให้กรมส่งเสริม

สหกรณ์เตรียมแนวทางมาตรการที่จะ

ดูแล 82  สหกรณ์เจ้าหนี้ที่ลงทุนในหลัก

ทรัพย์ของบมจ.การบินไทย ไว้ทุกรูป

แบบ  รอเพียงมติคณะรัฐมนตรีที่จะออก

มาเท่านั้นว่าจะมีออกมาแนวทางไหน 

อย่างไร และจะใช้โมเดลใดเข้าไปช่วย

ดูแล   แต่เบื้องต้นเมื่อพิจารณาจากสถา

นทางการเงินของแต่สหกรณ์พบว่าค่อ

นข้างดีถึงดีมาก  และสัดส่วนที่ลงทุน 

42,229  ล้านบาท คิดเป็น 3.62%  ของ

สินทรัพย์ที่สหกรณ์เหล่านั้นมี 1.17  ล้าน

ล้านบาท  ซึ่งทุกฝ่ายก็เชื่อว่ารัฐบาลจะ

เลือกแนวทางที่ดีที่สุด และไม่ส่งผลกระ

ทบต่อสหกรณ์ที่มาลงทุน หวังว่าสมาชิก

สหกรณ์ทั้ง 82 แห่งจะสามารถเบาใจได้ 

ไม่แห่ถอนเงินจนกระทบต่อสหกรณ์ของ

แต่ละแห่ง

 “ รอให้คณะรัฐมนตรีมีมติออก

มาก็จะทราบว่าจะต้องเข้าไปช่วยดูแลกัน

อย่างไร  ตามกฎหมายสหกรณ์ เช่นการ

ผ่อนคลายเกณฑ์ตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะ

สูญเป็นต้น  เพราะเท่าที่ฟังคือสหกรณ์

ต่างๆ กังวลว่า การบินไทยจะไม่มีเงินคืน

ค่าหุ้นเมื่อครบก�าหนดช�าระ แต่เมื่อเอา

ข้อมูลมากางก็พบว่า  ไม่ได้ครบก�าหนด

พร้อมกัน แต่เป็นการทยอยครบก�าหนด

ในห้วงระยะเวลา  14 ปี และในรอบป ี 

2563 มีเพียง  21 แห่ง ป ี 64  จ�านวน25 

แห่ง  วงเงิน2 ปีที่ครบก�าหนดรวมไม่เกิน  

5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์

ของการบินไทยที่มีนับแสนล้านบาท 

อย่างไรก็ตามหากกรณีการบินไทยไม่

สามารถจ่ายได้จริง ก็สามารถใช้อ�านาจ

นายทะเบียนสหกรณ์ผ่อนหลักเกณฑ์ตั้ง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ตามที่กฎหมาย

ก�าหนด    แต่คาดว่าไม่น่าจะมีสถานการ

ณ์เช่นนี้เกิดขึ้น”  รมช.เกษตรฯกล่าว

  นางสาวสุมาลี  ทองธีระ ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด เปิด

เผยว่า ในอดีตสหกรณ์การเกษตร ล�าพระ

เพลิงฯ เคยประสบปัญหาการด�าเนินกิจการ

จนประสบภาวะขาดทุนเกือบต้องยุบเลิก

สหกรณ์แต่ด้วยความอดทนและความร่วม

มือร่วมใจกันของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 

และสมาชิก ได้น�าความผิดพลาดและล้ม

เหลวในอดีตมาเป็นบทเรียน ท�าให้มีแรง

ฮึดสู้อีกครั้ง จนสหกรณ์สามารถเดินหน้า

ต่อไปได้ พร้อมทั้งได้น้อมน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ

บริหารงาน ที่ส�าคัญสร้างการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกในการด�าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ 

กับสหกรณ์อย่างจริงจังจึงท�าให้สหกรณ์

สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ พัฒนาองค์กร

ให้ก้าวหน้าและสามารถสร้างผลก�าไรมา

สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่ง

ชาติ ปี 2563 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ส่ง

เสริมสมาชิกร่วมโครงการปลูกพืชผักปลอดสารเคมี โดยน�าองค์กรวิชาการต่าง ๆ มา

ให้ความรู้ หาตลาดจัดจ�าหน่ายให้ ขยายกลุ่มผู้บริโภคตลาดบน น�าพืชผักปลอดสาร

เคมีสู่ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ  เป้าหมายสร้างเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

  สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  63

เช้าวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ประชุมช่วย 

๘๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลงทุนในหุ้นกู้ของ บริษัท การ

บนิไทยฯ วางแผนช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัและ

วิธีการสหกรณ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ย�้า ชสอ. มี

สภาพคล่องเพียงพอพร้อมช่วยเหลือสหกรณ์ที่   ได้รับ

ผล กระทบกรณีหุ้นกู้บริษัท การบินไทยฯ ตกบ่าย ครม.

มีมติให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทยฯ ตามกฎหมาย

ล้มละลายกลาง



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

          คณะกรรมการวัตถุฯ แบนสารพิษ

          อธิบดีสหกรณ์มีแผนแก้ไข

อ่านต่อหน้า  ๔

ล�าพระเพลิงสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

  ชสอ.ช่วยสหกรณ์ถือหุ้นการบินไทย

วันที่  ๑๑ - ๑๗   เมษายน    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ การก�าหนดด่านศลุกากรทีน่�าเข้า-ส่งออก-น�าผ่าน

วัตถุอันตราย การผ่อนผันการปฏิบัติส�าหรับการน�ากลับเข้ามาหรือ

การส่งกลับออกไป

หลังจากนี้หน่วยงานผู ้รับผิดชอบจะน�าไปเสนอคณะ

รฐัมนตร(ีครม.) หรอื อธบิดขีองแต่ละหน่วยงานลงนาม และประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษา เพือ่ให้มผีลใช้บงัคบัใช้ต่อไป และให้มกีารปฏบิตัิ

งานของคณะกรรมการวัตถุอันตรายและหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็น

ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการฯ ได้มมีตเิหน็ชอบให้มกีารแต่ง

ตัง้คณะอนุกรรมการ จ�านวน ๙ คณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้ความ

เหน็ หรอืด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ  เช่น คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณา

การขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายทางการเกษตร คณะอนกุรรมการควบคมุ

การโฆษณา เป็นต้น.
                                                จากไทยโพสต์ออนไลน์  30/04/2020

          ในด้านของสภาพคล่อง

ร้อยละสินทรัพย์สภาพคล่อง  จ�านวนสหกรณ์   สัดส่วน

  0 - 10%    15 18.52%

  > 10 - 20%  12 14.81%

  > 20 - 30%  10 12.35%

  > 30 - 40%   4  4.94%

  > 40 - 50%   8  9.88%

  > 50 - 60%   4  4.94%

  > 60 - 70%   7  8.64%

  > 70 - 80%   1  1.23%

  > 80 - 90%   2  2.47%

  > 90 - 100%   1  1.23%

      > 100%  15 18.52%

  ไม่มีเงินรับฝาก   2  2.47%

   รวม  81 100%

“ผมว่าในการครบสัญญาตามการช�าระใน ๒๐ สหกรณ์ จะ

ครบเดือนสิงหาคม และ กันยายน ซึ่งส่วนใหญ่สหกรณ์เหล่านี้จะปิด

บญัชตีามรอบบญัช ี๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓ การกระทบทกุคนกงัวล จะ

ตัง้ส�ารองหนีส้งสยัจะสญูครบจ�านวนหรอืไม่ ผมว่าแม้จะตัง้ส�ารองหนี้

สงสยัจะสญูเตม็ ๑๐๐% ผมเชือ่ว่าจะไม่มสีหกรณ์ทีข่าดทนุจากการตัง้

ส�ารองหนี้ไม่ได้รับช�าระในปี ๒๕๖๓ นี้”

นายพิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า แต่ผมไม่มีวันปล่อยให้เหตุการณ์นี้

เกิดขึ้นแน่นอน ผมมีมาตรการมารองรับในส่วน ๒๐ สหกรณ์ที่จะตั้ง

ค่าหนี้สงสัยจะสูญไม่ให้กระทบต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์ และ

ผลก�าไรขาดทุนของสหกรณ์ ที่จะส่งผลต่อเงินปันผลและก�าไรของ

สมาชิก ยืนยันว่าจะไม่เกิดผลกระทบ ได้วางแผนเตรียมไว้เรียบร้อย

แล้ว รวมถึงทิศทางที่รัฐบาลจะดูแลเข้าไปด�าเนินการกับบริษัทการ

บินไทยฯ หากออกมาชัดเจน ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้าไปดูแล

ส่วนสหกรณ์อืน่ทีค่รบการช�าระจ่ายตัง้แต่ปี ๒๕๖๔ จ�านวน 

๒๔ สหกรณ์ ปี ๒๕๖๕ จ�านวน ๓๕ สหกรณ์ จนไล่ไปถึง ๒๕๗๗ 

ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลปีนี้จะต้องดูแลการบินไทยอย่างดี ซึ่งในปี ๒๕๖๔ 

เป็นต้นไป ไม่น่าจะมีปัญหาการช�าระเงินของการบินไทย จะต้องได้

รับช�าระตามงวดสัญญา ดังนั้นเมื่อช�าระตามงวดแล้ว การส�ารองหนี้

สงสัยจะสูญคงไม่เกิดขึ้น

ส่วนในเรื่องสภาพคล่องเกรงว่าในเมื่อหุ้นกู้ จะส่งผลกับ

สภาพคล่องในสหกรณ์ เมื่อเทียบกับเงินสด และสินทรัพย์ที่แปลง

เป็นเงินสดได้พบว่า มี ๑๕ สหกรณ์ ที่มีสภาพคล่องต�่ากว่า ๔๐% ต่อ

เงินรับฝาก ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระดับ ๑๐-๓๐% ที่มีสภาพคล่องเพียง

พอที่จะด�าเนินธุรกิจต่อไป ถึงแม้ว่าการช�าระหนี้่จะขยายออกไปหรือ

ว่าได้รับเงินช�าระล่าช้า ยืนยันว่าสภาพคล่องการด�าเนินงานจะไม่ได้

รับผลกระทบ

ที่มาของสหกรณ์มี ๓ ทาง ได้แก่ ๑. ลูกหนี้เงินกู้ ๒. การลงทุน ๓. การ

ปล่อยให้สหกรณ์อื่นกู้ เป็นต้น เพื่อที่จะท�าให้เงินออกดอกออกผล มี

ก�าไรเป็นเงินปันผลคืนให้สมาชิก

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า วันนี้ยังไม่ทราบว่าอนาคตการบินไทย

จะเป็นเช่นไร แต่กรมฯ เองได้มีแผนส�ารองไว้หมดแล้ว แต่เชื่อว่า

รัฐบาลจะดูแลการบินไทยอย่างดี ไม่น่าเป็นห่วง.
   จากฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 15/05/2020

แต่สิ่งที่เป็นความกังวลก็คือ สมาชิกสหกรณ์ตกใจจาก

กระแสข่าวจะแห่ไปถอนเงินฝาก ซึ่งได้มีการตรวจสอบไปแล้วว่าใน

ปัจจุบันมี ๕-๖ สหกรณ์ที่ถอนเงินฝากออกไปประมาณวันละ ๑๐๐ 

- ๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งปกติสหกรณ์กลุ่มนี้จะถอนโดยปกติวันละ ๑๐๐ 

ล้านบาท จะเพิ่มในการถอนเล็กน้อยเพราะกลัวสหกรณ์จะกระทบ 

ส่วนหากมสีมาชกิช่วงนีจ้ะถอนเงนิกข็อให้เตรยีมเงนิสดส�ารองไว้หาก

จะถอนจรงิ เพราะสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ทีม่ฐีานะมัน่คง เงนิ

ตามตารางที่เห็นในหุ้นกู้การบินไทย ที่สหกรณ์น�าเงินไป

ลงทนุนัน้จะมคีรบตามก�าหนดช�าระเงนิตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๗ 

ไม่ใช่ครบก�าหนดปีนี้ปีเดียว ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จะมีทั้่งหมด ๒๐ 

สหกรณ์ เป็นเงินหุ้นกู้ ๑,๑๐๘ ล้านบาท ก็เฉลี่ยกระจายไปยังสหกรณ์ 

๓๐ ล้านบาท ๔๐ ล้านบาท หรือ ๑๐๐ ล้านบาท ตั้งค�าถามว่าในปีนี้จะ

ท�าอย่างไร ซึง่ในปีทีผ่่านมาการบนิไทยยงัช�าระปกต ิแต่พอปีนีท้กุคน

อาจจะกังวลว่าบริษัทการบินไทยฯ จะช�าระหนี้ตามสัญญาได้หรือไม่

จนถึงปัจจุบัน  

 ถึงแม้สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิงฯ จะเป็นสหกรณ์

เล็ก ๆ แต่ธุรกิจก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เติบโตเฉลี่ยปีละ 15 – 20 % 

การขยายธุรกิจของสหกรณ์จ�าเป็นต้องใช้เงินทุน แต่ที่นี่ไม่ได้พึ่งพา

เงินกู ้จากแหล่งทุนภายนอกจะใช้การระดมทุนจากสมาชิกของ

สหกรณ์เองด้วยการส่งเสรมิการออมเงนิและการถอืหุน้ของสมาชกิ 

ในการส่งเสรมิอาชพีให้กบัสมาชกิ ฯ  ได้น�าหลกัทฤษฎใีหม่  ที่

เน้นการปลูกพืชผสมผสาน โดยริเริ่มโครงการส่งเสริมการเกษตร

อินทรีย์อย่างยั่งยืนให้กับสมาชิกสหกรณ์  เพื่อลด ละ เลิกการใช้

สารเคมีที่ท�าลายสุขภาพทั้งคนและดิน ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่าย

เพิ่มรายได้ในการท�าการเกษตรจนสมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น

มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง 

จ�ากัด มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 25,000 – 30,000 บาท/

เดือน  หรือประมาณ 300,000 – 360,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิงฯ ได้กล่วต่อไป

ว่าจากการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแนะน�าให้สมาชิกเป็น

แนวทางการด�าเนินชีวิตและประกอบอาชีพถึงแม้จะเกิดวิกฤตทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา หรือวิกฤตจากการแพร่ระบาดของ

เชื้อโรคไวรัสโควิด – 19 ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์และตัวสมาชิกสหกรณ์มากนัก สังเกตได้จากเงินที่

สมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์ไปท�าการเพาะปลูก ยังสามารถส่งช�าระคืน

ได้ตามปกต ิ  ไม่มหีนีค้้าง ส่วนเรือ่งอาหารการกนิของแต่ละครวัเรอืน

กย็งัมคีวามอดุมสมบรูณ์ เพราะแต่ละครวัเรอืน นอกจากการปลูกข้าว

เป็นหลักแล้ว ผลผลิตส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บริโภค ที่เหลือจึงจะน�าไป

ขาย ขณะเดียวกันสมาชิกส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา 

เลี้ยงไก่ ไว้บริโภคในครัวเรือน  ผลผลิตที่มีจึงเพียงพอส�าหรับการ

บริโภคโดยไม่เดือดร้อน ส่วนที่เหลือก็น�าไปขายให้กับคนในชุมชน 

เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว

  อาชีพเสริมของสมาชิกสหกรณ์จะเป็นผู้หาตลาดจ�าหน่าย

ให้ เช่น ปลูกพืชผักปลอดสารเคมีและปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งขณะ

นี้มีสมาชิกเข้ามาร่วมโครงการประมาณ 100 ราย พื้นที่ท�าการเกษตร

ของสมาชิกประมาณ 10 % ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 

และขณะนี้สหกรณ์ฯ ก�าลังผลักดันให้ยกระดับเป็นพื้นที่ปลูกพืช

ผักอินทรีย์ โดยได้รับการสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักจากส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และการ

สนับสนุนทั้งในด้านวิชาการ การลดต้นทุน การพัฒนาผลผลิต 

และการตลาดจากมหาวิทยาลัยสุรนารี  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  โดยเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่จะ

ปลูกพืชผักสวนครัว บางส่วนก็เป็นผลไม้   และผลผลิตจากโครงการ

ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอปักธงชัย  ว่า

สดสะอาดปลอดภัย โดยน�าไปวางขายที่ “ร้านต้นข้าวต้นน�้าล�าพระ

เพลิง” ซึ่งเป็นร้านของสหกรณ์เปิดด�าเนินการเป็นตลาดเกษตรกร 

หรือ Farmer Market จ�าหน่าย ผัก - สมุนไพร พื้นบ้าน  ผลไม้ในพื้นที่

ตามฤดูกาล อาหารแปรรูป และอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนใน

พื้นที่โดยรอบสหกรณ์ได้มีโอกาสเข้ามาเลือกซื้อผลผลิตและสินค้าที่

มีคุณภาพของสหกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ขณะเดียวกันทางสหกรณ์ได้เจาะไปที่กลุ่มผู้บริโภคตลาดบน 

โดยน�าผลผลิต เช่น ฝรั่งกิมจู ส้มโอ ละมุด ไปวางจ�าหน่ายที่ตลาด

จริงใจ ภายในซูเปอร์มาเก็ตของห้างเซ็นทรัล จ.นครราชสีมา  ส่วน

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่งไปจ�าหน่ายที่ห้างแมคโครและร้านเลมอนฟาร์ม  

 ปัจจุบันยอดขายของพืชผักปลอดสารตกประมาณเดือน

ละ 50,000 – 60,000 บาท  ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประมาณเดือนละ 6,000 – 13,000 บาท สหกรณ์ฯ ได้วางแผนขยาย

จ�านวนสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตผักปลอดสารเคมีเพิ่ม 200 ราย คาดว่า

ประมาณปลายปี 2563 จะได้ตามเป้าหมาย ถึงตอนนั้นสหกรณ์ฯ จะ

เริ่มท�าแผนการตลาดและแผนการผลิตอย่างจริงจัง โดยจะใช้ Farmer 

Market ของสหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด เป็นจุดรวบรวม

ผลผลิต และคัดบรรจุ เพื่อส่งไปจ�าหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้าง

เซ็นทรัล  สหกรณ์ร้านค้าในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชในจังหวัด

นครราชสีมา หรือการเจาะตลาดเข้าไปที่โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ  

ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่

สมาชิกสหกรณ์ นางสาวสุมาลีกล่าวในที่สุด

พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ได้กล่าวกับ

ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลงทุนในหุ้นกู้กับบริษัท การบินไทยฯ 

ที่เข้าร่วมประชุมหารือ จ�านวน ๘๒ สหกรณ์ว่า ชสอ.  พร้อมที่จะยืน

เคยีงข้างกบัท่าน  ซึง่จรงิ ๆ  แล้วปัญหาทีเ่กดิขึน้นีไ้ม่ได้ใหญ่โตอะไรใน

ภาพรวมแล้วมเีพยีง ๔.๒ หมืน่ล้านบาท สหกรณ์ดงักล่าวมสีนิทรพัย์

รวม ๑.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียง ๓.๖ เท่านั้นเองของ

สินทรัพย์สหกรณ์ทั้งหมด นั่นก็คือมีเงิน ๑๐๐ บาท น�าไปลงทุนเพียง 

๓.๕๐ บาทเท่านั้นไม่กระทบอะไรเลย ในวันนี้คณะรัฐมนตรี(ครม.) 

จะน�าเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคาดว่าจะให้บริษัท การบินไทยฯ เข้าสู่

แผนฟื้นฟูกิจการ ขั้นตอนจะเป็นอย่างไร น่ากลัวหรือไม่ จะได้เงินคืน

อย่างไร อัยการปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย จะชี้ให้เห็นว่าเราจะก้าวเดินไปอย่างไร นับ

ได้ว่าเป็นวกิฤตทีเ่กดิขึน้กบัขบวนการสหกรณ์อกีครัง้หนึง่ และกไ็ม่ใช่

ครั้งแรกที่เพิ่งเกิดขึ้น เราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาหลายครั้ง ตั้งแต่

วิกฤตเศรษฐกิจ ต้มย�ากุ้ง วิกฤตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ และ

วิกฤตธนาคารขึ้นดอกเบี้ย โดยเฉพาะเจาะจงขึ้นกับสหกรณ์เท่านั้น

ไม่อยากจะบอกว่าเป็นธนาคารอะไร เขาขึ้นดอกเบี้ยไล่บี้สหกรณ์จาก

ร้อยละ ๒ กว่า ขึ้นเป็น ๔ กว่า กระทั่งร้อยละ ๖ ร้อยละ ๗ เราก็ผ่าน

เรื่องเหล่านี้มากันแล้ว

ฉะนั้นในวงการสหกรณ์เรายึดหลักว่า เราต้องช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน วันนี้ ชสอ. จะเป็นหัวขบวนในการช่วยเหลือพวกท่านใน

หลาย ๆ  เรือ่ง ตัง้แต่เรือ่งของกระทรวงการคลงั เรือ่งของกฎกระทรวง  

เรื่องนี้จะไปคุยกับกฤษฎีกาในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ ขอให้มั่นใจว่า

เราจะสูไ้ม่ถอยแม้แต่ก้าวเดยีว หลกัการสหกรณ์ทีส่�าคญักค็อื การช่วย

เหลอืซึง่กนัและกนั ถ้าท่านมเีงนิฝากกบัเรามคีวามจ�าเป็นต้องใช้จรงิ ๆ  

ต้องการถอน สามารถถอนได้ทนัทไีม่ต้องกงัวล  ถ้ายงัไม่จ�าเป็นจรงิ ๆ  

ก็ให้ผู้ที่เดือดร้อนกว่าถอนไปใช้ ถ้าเรายึดมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์

อย่างนี้เราก็จะยึนหยัดสู้กับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) ได้กล่าวว่า ตนได้จับตาดูเรื่องนี้มา

ตัง้แต่สปัดาห์ทีแ่ล้วไม่มเีรือ่งอะไรทีต้่องตกใจ ทีว่ติกเกนิเหตกุเ็ฉพาะ

สมาชิกเท่านั้น ส่วนสหกรณ์แต่ละแห่งไม่ได้ตกใจอะไร เพราะว่าหนี้

ของการบินไทยมีสองแสนกว่าล้านบาท แต่เอามาเป็นข่าวเพียง ๔ 

หมื่นล้านบาท ตนไม่เข้าใจมีใครคิดร้ายกับขบวนการสหกรณ์หรือ

เปล่า กองทุนต่าง ๆ ที่เขาถือหุ้นกู้ของการบินไทยเยอะแยะท�าไมไม่

พูด แต่มาพูดถึงสหกรณ์อย่างเดียว เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ และยังคิด

ไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้น สังเกตว่ามีสถาบันการเงินบางแห่งเริ่มจะไม่

สนับสนุนเรา เรื่องนี้ต้องถามอาจารย์ไพบูลย์(นายไพบูลย์ แก้วเพทาย 

รองประธานกรรมการ ชสอ.) จะแก้เกมกันอย่างไร

นายปรเมศวร ์ได ้กล ่าวถึงกระบวนการแก ้ไขป ัญหา

การบินไทยว่า เรื่องนี้จะต้องเข้าสู ่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม

กฎหมายล้มละลาย ต้องเข้าใจก่อนว่าแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่ใช่แผน

ท�าลายแต่เป็นแผนการแก้ไขและสร้างสรรค์ คนที่จะขอฟื้นฟูฯ ก็คือ 

ลกูหนี ้หรอืเจ้าหนี ้ถ้าเราเป็นเจ้าหนี ้เมือ่เขาไม่ท�า เรากต้็องท�า แต่ตอน

นี้ได้ข่าวว่าคณะกรรมการการบินไทยตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการท�า

แผนฟ้ืนฟกูจิการ โดยยืน่ค�าร้องให้ศาลล้มละลายกลางพจิารณาเรือ่งขอ

ฟื้นฟูฯ เมื่อศาลพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลที่จะให้ฟื้นฟูฯ ทางขบวนการ

สหกรณ์จะต้องท�างานร่วมกัน ทั้ง สสท. ทั้่ง ชสอ. ต้องเดินหน้าเต็ม

ที่พร้อมที่จะท�าให้ เราต้องเข้าไปดูว่า ๑. เหตุผลที่เขาฟื้นฟูฯ ครบถ้วน

หรือไม่  ๒. แผนนั้นว่าอย่างไร แล้วใครจะมาบริหารแผน ตรงนี้เราจะ

เข้าไปคอยดูแล ทักท้วง คัดค้านกัน ถ้าไม่มีเหตุผลดีพอ 

พออนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการปั๊บ ในจ�านวน ๘๒ สหกรณ์ น่า

จะต้องมีพวกเราเข้าไปเป็นผู้แทนในการบริหารแผนฯ ในเรื่องนี้จะ

ต้องคัดพวกเราที่เก่งจริง ๆ เข้าไปเป็นผู้แทน ถ้าไม่ได้เอาคนนอกก็ได้

ที่เก่ง ๆ เป็นผู้แทนของขบวนการสหกรณ์ 

นายปรเมศวร์ได้ยกตัวอย่างการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ที

พีไอฯ เป็นบริษัทใหญ่ที่มีหนี้ ๑.๓๓ แสนล้านบาท จากวิกฤตค่าเงิน

บาท หรือ ต้มย�ากุ้ง ตอนแรกก็จะท�าเอง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ - ๔๒ แต่

ไม่ส�าเร็จ จึงได้ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อปี 

พ.ศ.๒๕๔๔ และก็บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ปัจจุบันบริษัท 

ทีพีไอ โพลีน กลายเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ทั้ง ๆ ที่เคยเป็นบริษัท

ทีม่หีนีม้ากทีส่ดุในเอเซยีและเป็นหนีส้งูสดุในประวตัศิาสตร์ชาตไิทย

ถามว่าจะเกิดผลกระทบหรือไม่เมื่อเข้าสู่แผนฟื้นฟูฯ แล้ว 

นายปรเมศวร์ได้กล่าวว่า เมือ่เข้าสูแ่ผนฟ้ืนฟฯู ป๊ับ เจ้าหนีห้้ามฟ้องร้อง 

ใครที่ฟ้องแล้วจะบังคับคดีก็บังคับคดีไม่ได้ ยกตัวอย่าง กรณีสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ พอเข้าสู่แผนฟื้นฟูฯ ปั๊บ สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูปทุมฯ ที่เคยฟ้องชนะไว้ ๓๐๐ กว่าล้านบาท ก็บังคับคดีไม่ได้ ต้อง

รอเข้าสู่ระบบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในปีสองปีแรก สัญญาเรื่อง

ดอกเบี้ยคงได้ไม่เต็ม คณะกรรมการ ชสอ. ได้คุยกันว่าเราจะรักษา

มูลค่าหุ้นกู้ของเราไว้ทั้งหมด ส่วนดอกเบี้ยจะขาดบ้างก็ไม่เป็นไร แต่

สินทรัพย์ที่เราลงทุนไว้ต้องอยู่ครบ

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้

กล่าวกับผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมว่า วันนี้เป็นที่พิสูจน์ว่าเรา

จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงหรือไม่ ถ้าเรามองย้อนไปในอดีต จริง ๆ 

แล้ว ถ้าใครมาบอกว่าขบวนการสหกรณ์ไม่มีวิกฤตมาก่อนเลย หรือ

ไม่มีปัญหามาก่อนเลยก็ไม่ใช่ ตั้งแต่ที่ตนรู้มาก็มีวิกฤตต้มย�ากุ้ง ช่วง

นั้นเกิดกระแสคนมาถอนเงิน ในช่วงนั้นการบินไทย(สหกรณ์ออม

ทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั) มหีุน้กูข้องบรษิทัการบนิไทย

เหมือนกัน ถ้าจ�าไม่ผิดตอนนั้นมีอยู่ประมาณ ๒๐๐ ล้าน ของผม

เอง(สหกรณ์อออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด) ก็มีอยู่ ๒๐ ล้าน

บาท มีคนแห่มาถอนเงินที่ สอ.พนักงานการบินไทยฯ ตนก็เอาเงิน

ของสหกรณ์เข้าไปช่วยประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทถ้าจ�าไม่ผิด ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.๒๕๔๐ ต่อมากเ็ป็นวกิฤตซพัพรายทีอ่เมรกิา ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ก็

วกิฤตสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ฯ และกว็กิฤตชมุนมุสหกรณ์ธน

กจิไทยฯ วนันีก้ม็าเจอวกิฤตหุน้กูก้ารบนิไทย ถ้าเราต่างคนต่างอยูไ่ม่มี

เพื่อน ไม่มีมิตรสหาย ไม่มี ชสอ. เราก็คงจะโดนรุมกระทืบ จนเราอยู่

ล�าบาก ปัจจบุนักฎกระทรวงทีอ่อกมาตนไม่แน่ใจว่าจะมกีระบวนการ

รุมกระทืบเราแค่ไหนหรือเปล่า แต่ที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอน 

อะไรกเ็กดิขึน้ได้ในโลกนี ้ไม่มอีะไรทีไ่ม่เสีย่ง สิง่ทีส่�าคญักค็อืความเป็น

เพื่อน ความเป็นมิตร สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย 



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓วันที่  ๑๑ - ๑๗   เมษายน    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19

สสพ.2 ร่วมขบวนการสหกรณ์สู้ภัยโควิด-19

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) จัด

โครงการ “ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสูภ้ยัโควติ-19” เพือ่บรรเทาความเดอืด

ร้อนให้กับประชาชน หมู่ที่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จ�านวน 

556 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 

2019 (Covid-19) ณ บริเวณส�านักงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 

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

ด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ แจกถุงยังชีพให้

กับประชาชน จ�านวน 556 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน

อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อ�าเภอบางกรวย สถานีต�ารวจภูธร

อ�าเภอบางกรวย เทศบาลต�าบลบางสทีอง และเจ้าหน้าที ่อสม.(อาสาสมคัร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน) ได้จดับคุลากรมาช่วยอ�านวยความสะดวก ด้วย

การจัดระเบียบและคัดกรองประชาชนที่เดินทางมารับถุงยังชีพ ให้เป็นไป

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ความปลอดภยัจากโรคระบาด

โควิด-19 ทั้งผู้ให้และผู้รับ ณ บริเวณหน้าอาคารส�านักงาน ชสอ. 

จากเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงแม้จะเป็นวิกฤตที่

สร้างความเดอืดร้อนทกุข์ยากกบัทกุคน แต่กถ็อืได้ว่าเป็นโอกาสดขีองการ

สร้างระเบียบสังคมใหม่ นั่นก็คือสังคมของผู้มีระเบียบวินัยและศีลธรรม

อันดี ถ้าหากทุกคนได้ด�าเนินชีวิตตามระเบียบสังคมใหม่จนเป็นเรื่องปกติ 

สังคมมนุษย์ก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่น่าอาศัย เพราะเป็นสังคมที่มีความ

เอือ้เฟ้ือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ไม่เอาเปรยีบกนั ลดการเหน็แก่ตวั ผูม้ัง่มหียบิ

ยื่นให้กับผู้ขาดแคลน มีความสุขทั้่งผู้ให้และผู้รับ   ความสุขแบบนี้ได้ขยาย

ไปทั่วประเทศในรูปของ ตู้ปันสุข สิ่งนี้จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน ผู้น�าประเทศ

ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ประชาชนมีจิตใจไปในทางสร้างบุญ  และ

ต้องไม่สร้างสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนหลงท�าบาปได้ง่าย ฉะนั้น ต้องออก

กฎหมายห้าม อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่  ฯลฯ เพราะอาชีพเหล่า

นีเ้ป็นอาชพีบาป สร้างความวบิตัใิห้กบัมนษุย์ชาต ิ มาตรการของกระทรวง

สาธารณสขุ ชีว่้าอาชพีเหล่านีเ้ป็นอนัตรายต่อสขุภาพและชวีติของมนษุย์.

สุเมธ  ศรีจรรยา

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ 

ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดโครงการ “ส่งก�าลังใจสู้ภัยโควิด-19” 

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

เมือ่วนัที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ไปร่วมสงัเกตการณ์การแจก

ถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพาน

ไม้ ๑ จ�ากดั เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ โดยม ีพนัโท สมชาย จนิต์ประยรู ประธาน

กรรมการสหกรณ์ฯ และกรรมการให้การต้อนรับ

โครงการนีไ้ด้รบัความร่วมมอืจากสหกรณ์ต่าง ๆ  ในเขตกรงุเทพฯ 

พื้นที่ ๒ ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยมาร่วมโครงการจัดถุงยังชีพ

แจก ได้แก่ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) ชมุนมุ

ร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชรสท.) สอ.บริษัท ทีโอที จ�ากัด  

สอ.กรมศุลกากร จ�ากัด สอ.กรมป่าไม้ จ�ากัด  สอ.มศว.จ�ากัด  สอ.กทม. 

จ�ากดั  สอ.นด้ิา จ�ากดั  สอ.กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั สอ.ธกส.จ�ากดั  สหกรณ์

บางกะปิ จ�ากัด สอ.มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�ากัด ฯลฯ

ผอ.สุวิทย์ น้อยอิ่ม ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จ�านวนมากมาช่วยกันจัด

ท�าถุงยังชีพเพื่อน�าไปแจก ได้ใช้สถานที่ของ ชสท. เป็นที่ด�าเนินการบรรจุ

ใส่ถุง โดยมี คุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. พร้อมด้วยเจ้า

หน้าที ่ชสท. ได้อ�านวยความสะดวกให้เตม็ทีจ่นภารกจิส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี

ถุงยังชีพดังกล่าวได้น�าไปแจกสมาชิกสหกรณ์ ๔ แห่ง ได้แก่ 

๑. สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ ๑ จ�ากัด  เขต

หลักสี่  ๒. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพหลโยธิน ๓๒ จ�ากัด  เขตจตุจักร  

๓. สหกรณ์บ้านมั่นคงห้วยขวาง จ�ากัด เขตห้วยขวาง  และ ๔. สหกรณ์

เคหสถานชมุชนรวมใจไผ่สงิห์โต จ�ากดั เขตคลองเตย  สมาชกิของสหกรณ์

ทั้ง ๔ แห่ง มีจ�านวนไม่น้อยที่เป็น อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน) ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการช่วยกัน

ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ระบาดเข้าไปในชุมชน

เหตุการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ถึงแม้จะเป็นวิกฤตสร้างความ

ทกุข์ยากให้กบัประชาชนทกุคน แต่กถ็อืเป็นโอกาสทีด่ทีีท่�าให้ผูค้นในสงัคม

หันมาจัดระเบียบสังคมใหม่ หรือวิถีการด�าเนินชีวิตใหม่ของคนในสังคม 

ที่พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า New Normal นั่นก็คือแต่ละคนมีส�านึกใหม่ต่อ

สังคม หันมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างสุขให้กันและกัน ผู้ให้ก็เต็มไปด้วย

ความสุข ผู้รับก็เต็มไปด้วยความสุข 

วกิฤตโควดิ-19 กห็วงัว่าผูบ้รหิารประเทศคงจะเข้าใจในเหตกุารณ์

ทีเ่กดิขึน้ เพราะทีผ่่านมาสงัคมมนษุย์ไม่ว่าสงัคมไทยหรอืสงัคมทัง้โลกต่าง

ส่งเสริมให้คนท�าบาปกันโดยไม่รู้ตัว วิบากกรรมบาปจึงส่งผลให้เกิดความ

เดือดร้อนทุกข์ยากดังกล่าว หากจะแก้ไขวิบากกรรมบาปนี้ต้องไม่มีอาชีพ

บาปในสงัคมไทยอย่างถกูกฎหมาย เช่น อาชพีขายเหล้า ขายเบยีร์ ขายบหุรี่ 

การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามเพราะเป็นอาชีพบาป 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้ล้วนสร้างบาปด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้

ผลิต ผู้ขาย ผู้บริโภค ผู้ส่งเสริมให้มี จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามต้องเป็นไปตาม 

กฎแห่งกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว นั่นเอง โลกนี้จึงสับสนวุ่นวาย เพราะ

มีคนท�าบาปมากกว่าคนท�าบุญ

สาธุ สาธุ สาธุ กับท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ถึงแม้จะเหนื่อยจะร้อน

กับการท�ากิจกรรมบุญครั้งนี้ แต่ทุกคนก็มีความสุขใจที่ได้ท�าบุญ.

สุเมธ  ศรีจรรยา
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โควิด-19 ข้าวแลกปลา พังงา-พะเยา  นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงาและพาณิชย์จังหวัด

พังงา จัดโครงการแลกเปลี่ยนสินค้ากับจังหวัดพะเยา โดย น�าปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ และมังคุด มูลค่า ๒๒๖,๒๐๐ 

บาท แลกกับข้าวสารและมะม่วง ของ สกก.บ้านร่องส้าน จ�ากัด จ.พะเยา มูลค่า ๒๓๙,๐๐๐ บาท โดยได้รับการ

สนับสนุนจากกองทัพอากาศส่งเครื่องบินพร้อมก�าลังพลในการขนส่งสินค้า เมื่อเร็ว ๆ นี้

สอ.กฟผ.บริจาคเงินสู้วิกฤต Covid-19   คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(สอ.กฟผ.) เป็นผู้แทนมอบเงินให้กับสถาบันบ�าราศนราดูร จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนสนับสนุน

อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  เมื่อเร็ว ๆ นี้

สกจ.ระนอง มอบเครืื่องอุปโภคบริโภคสู้โควิด-19   นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง

ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.กระบุรี มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่

ประจ�าจุดตรวจด่านคัดกรอง โดยมี นางเพ็ญศรี รสสุคนธ์ ปลัดอาวุโส อ.กระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ชรสท.บริจาคเกลือแร่ สน.พหลโยธิน   พอ.(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน 

ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชรสท.) พร้อม

ด้วยฝ่ายจัดการ มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ ให้กับ พ.ต.ท. จุมพล สินศิริพงษ์ รอง 

ผกก.ป.สน.พหลโยธิน เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่อ�านวยความสะดวกให้กับ

แพทย์และพยาบาลที่ท�าหน้าที่ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเร็ว ๆนี้

ศูนย์กระจายทุเรียน   นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ออก

ตรวจเยี่ยมจุดจ�าหน่ายและกระจายผลไม้ของ สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด ตาม

โครงการกระจายผลไม้สถาบันเกษตกรเพื่อรองรับผลกระทบโรคไวรัสโควิด-19 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนางกัญญา งามสงวน ผู้จัดการให้การต้อนรับ.

สอ.ศธ.ร่วมมอบเงินให้ รพ.ราชวิถี สู้โควิด-19   นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด(สอ.ศธ.) และนางดวงเดือน สายสมบัติ รองผู้จัดการ พร้อมด้วย รศ.ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอ�าพัน ประธานกรรมการ

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพฯ พื้นที่ ๑ นายแพทย์อนุพงศ์ เพ็ญจันทร์ รองประธานกรรมการ สอ.รพ.ราชวิถี จ�ากัด พร้อม

คณะมอบเงิน จ�านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับ รพ.ราชวิถี โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เร็ว ๆ นี้

ชสอ.มอบเครือ่งสแกนอณุหภมู ิ   พลต�ารวจโท วโิรจน์ สตัยสณัห์สกลุ ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสอ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ ให้กับกองบังคับการต�ารวจภูธร

จังหวัดนนทบุรี กองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และสถานีต�ารวจ จ�านวน ๑๑ แห่งในจังหวัดนนทบุรี โดยมี พตอ.

เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์ รองผู้บัญชาการกองก�ากับการต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พตอ. ศิวัช ศรีวิชัย ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอ

บางกรวย และ พตอ. ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส ผู้ก�ากับสถานีต�ารวจภูธรรัตนาธิเบศร์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรป้องกันไวรัสโควิด-19 เร็ว ๆ นี้

คาราวานผลไม้รับวิกฤตโควิด-19    นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานเปิดโครงการสนับสนุนกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 

พร้อมมอบป้ายให้กับสหกรณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ๖ สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด พร้อมปล่อย

คาราวานผลไม้จากสหกรณ์ต้นทางสู่สหกรณ์คู่ค้าปลายทาง ณ สกก.เมืองขลุง จ�ากัด โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์

วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี เมื่อเร็ว ๆ นี้

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๓..... Y   ขุนราม  

สังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีเชื้อโรคอุบัติใหม่หรือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกมีผู้คนล้มตาย

กันเป็นจ�านวนมากจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโรคกว่า ๕ ล้าน

คน ตายกว่า ๓ แสนคน ด้วยอาการปอดอักเสพอย่างรุนแรง 

เพราะว่าไม่มยีารกัษาโรคนีโ้ดยเฉพาะเนือ่งจากเป็นโรคทีเ่กดิ

ขึ้นมาใหม่กว่าจะค้นคิดตัวยาขึ้นมารักษาได้ก็ต้องใช้เวลา

เป็นแรมปี  นับได้ว่าเป็นโรคที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่ง 

ในช่วงที่ยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ คุณหมอ คุณพยาบาลที่

ท�าหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจึงต้องท�างานกันอย่างหนักเพื่อ

รักษาชีวิตผู้ป่วยและยับยั้งไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดไปติด

คนอื่น ๆ ต่อไป... โรคนี้ระบาดโดยการติดต่อผ่านทางสาร

คัดหลั่งจากน�้ามูกน�้าลายของผู้ป่วยที่เกิดจากการไอ หรือ

จาม จึงมีการแนะน�าให้แต่ละคนป้องกันตัวไม่ให้เชื้อโรค

ติดต่อได้ด้วยการไม่อยู่ไกล้ชิดติดกัน ให้อยู่ห่างกัน ๑ - ๒ 

เมตร ใช้หน้ากากผ้าอนามยัปิดปาก ปิดจมกู ท�าความสะอาด

ด้วยการล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล  มือ

ไม่สัมผัสใบหน้าเพื่อไม่ให้เชื้อโรคผ่านเข้า ตา จมูก ปาก อัน

เป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ปอดได้ จากมาตรการต่าง 

ๆ ดังกล่าว หากท�ากันอย่างเคร่งครัดปฏิบัติกันอย่างจริงจัง 

ก็จะปลอดภัยจากโรคร้ายดังกล่าวได้...เมื่อมาวิเคราะห์กัน

แล้วท�าให้เห็นว่าไวรัสโควิด-19  ได้มาเตือนสติชาวโลกว่า

อย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาท จนขาดระเบียบวินัย และไร้

ศีลธรรม  ไม่เช่นนั้นไวรัสโควิด-19 จะมาลงโทษ ... ค�าสอน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของ กฎแห่งกรรม  ท�าดี

ได้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ เป็นเรือ่งทีเ่ทีย่งแท้แน่นอน  ซึง่บางคนไม่รู้

เพราะไม่มบีญุทีไ่ด้เกดิในร่มเงาของพระพทุธศาสนาจงึไม่มี

โอกาสได้ศกึษาค�าสอนของพระพทุธเจ้า ท�าให้กเิลสตระกลู 

โลภ โกรธ หลง พาให้ท�าบาปโดยไม่รู้ตัว    ส่วนผู้ที่มีบุญได้

เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา แต่ก็มีกรรมมาบังเพราะ

ถกูสภาพแวดล้อมสงัคมไม่เอือ้ให้ศกึษา

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องจากมี

อบายมุขเต็มบ้านเต็มเมือง เช่น เมือง

ไทยถึงแม้จะเป็นเมืองพุทธศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่กว่า ๙๐% นับถือ

ศาสนาพุทธ แต่ผู้บริหารประเทศกลับ

ส่งเสริมหรือปล่อยให้มีมิจฉาอาชีพอย่างถูกกฎหมาย เช่น 

อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพ

เหล่านี้เป็นอาชีพบาปที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม  ใครเข้าไป

เกีย่วข้องล้วนสร้างบาปด้วยกนัทั้ง่สิน้  ไม่ว่าจะเป็นมอี�านาจ

ผูอ้นญุาตให้ม ีผูผ้ลติ ผูจ้�าหน่าย ผูส่้งเสรมิการขาย ตลอดจน

ผู้บริโภค ล้วนสร้างบาปให้กับตัวเองและสังคมส่วนรวม

ทั้งสิ้น สังคมไทยจึงเต็มไปด้วยสังคมคนสร้างบาป ท�าให้

มีเหตุการณ์ร้าย ๆ เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน เพราะว่าผู้น�าของ

ประเทศส่งเสริมให้ประชาชนท�าบาปจะโดยไม่รู้ตัวหรือไม่

ก็ตามเป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ...แต่

เนื่องจากอาชีพเหล่านี้มีมาตั้งแต่โบร�่าโบราณ ประชาชน

ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามค�าสอนของพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง ทั้ง ๆ ที่ก่อนจะท�าพิธีต่าง ๆ ตั้งแต่

ระดับชาติเรื่อยลงมาจนถึงระดับครอบครัว ทุกคนต่างก็

กล่าวสรรเสริญบูชาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ห่างไกลกิเลสมี

ความรอบรู้วิชาโลกกระจ่างแจ้ง หาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ 

และพระองค์ได้น�าความรู้เหล่านั้นมาโปรดชาวโลกไม่ให้

หลงเดินทางผิดคิดท�าบาปจนต้องได้รับทุกข์ห่างไกลสุข 

แต่ชาวพุทธก็ไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามค�าสอนของพระองค์

แต่ก็ยังกราบไหว้บูชาเป็นพิธีการอยู่ นับได้ว่าเป็นชาวพุทธ

แต่เพียงชื่อในบัตรประชาชนเท่านั้น สังเกตได้ง่าย ๆ จาก

ผู้น�าสังคมหรือนักการเมืองทั้่งอดีตและปัจจุบันจ�านวนไม่

น้อย ได้พูดผ่านสื่อออกมาอย่างภาคภูมิใจว่า ดื่มเหล้า ดื่ม

เบียร์ เป็นเรื่องปกติใคร ๆ เขาก็ท�ากัน นี่จึงเป็นแบบอย่าง

ของการท�าบาปของคนในสังคมไทยจนเป็นเรื่องปกติ  ขุน

ราม  ขอยืนยันว่าค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นค�า

สอนที่ถูกต้องไม่ล้าสมัยใช้ได้ทุกกาลเวลา ...โรคอุบัติใหม่ 

หรือ ไวรัสโควิด-19 หรือโรคระบาดต่าง ๆ  ที่เคยเกิดในอดีต

ทีผ่่าน ๆ  มา แต่ละครัง้ได้มาเตอืนชาวโลกให้ใช้วติด้วยความ

ไม่ประมาท ถ้าหากด�าเนนิชวีติด้วยความประมาทกจ็ะท�าให้

ขาดระเบียบวินัย ไร้ศีลธรรมตามมา จนต้องมีโรคร้ายใหม่ 

ๆ มาเตือนรอบแล้วรอบเล่า แต่ชาวโลกก็ยังมีกิเลสหนาอยู่

จึงหลงทางและไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

สังคมเป็นการท�าบาปของคนในสังคมนั้น ๆ  ...ก็ขอฝากถึง

ผู้น�าประเทศหากต้องการแก้ไขปัญหาโรคร้ายไวรัสโควิด-

19 ได้อย่างถาวรต้องส่งเสรมิให้ประชาชนคนไทยสร้างบญุ

มากกว่าสร้างบาป ด้วยการออกกฎหมายไม่ให้มมีจิฉาอาชพี

หรืออาชีพบาปที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม เมื่อประชาชนคน

ไทยหาเรื่องท�าบาปกันได้ยาก จะได้มีโอกาสท�าบุญได้มาก

ขึ้น สังคมไทยก็จะอยู่กันอย่างสงบร่มเย็น ไม่มีโจรผู้ร้าย

หรือโรคร้ายต่าง ๆ มาเบียดเบียน...ตอนนี้ได้ข่าวว่าท่าน

นายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เชิญมหา

เศรษฐี ๒๐ อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย มาให้ค�าแนะน�าใน

การแก้ไขปัญหาวิกฤตไวรัสโควิด-19  ...ขุนราม  ขอเสนอ

แนะสักเล็กน้อยเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและ

ประชาชนคนไทยได้บ้าง เท่าที่ทราบจากรายชื่อมหาเศรษฐี 

๒๐ อนัดบันัน้ มมีหาเศรษฐอียูส่องท่านทีน่่าสนใจ และเชือ่

ว่าท่านจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสงัคมไทยได้เป็นอย่างดี 

ท่านหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจน�้าเมาที่มอมเมาประชาชนทั้ง

ประเทศ อกีท่านหนึง่กเ็ป็นเจ้าของธรุกจิทีส่่งเสรมิความฟุง้

เฟ้ือฟุม่เฟือยให้กบัประชาชนตลอด ๒๔ ชัว่โมง ถ้าหากท่าน

มหาเศรษฐทีัง้สองรบัปากว่าจะช่วยอย่างจรงิจงัและจรงิใจ 

ด้วยการเลกิธรุกจิน�า้เมาอย่างเดด็ขาดและประกาศว่าธรุกจิ

น�้าเมาต้องไม่มีในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเพราะ

ท�าลายประชาชนและประเทศชาติ อีกท่านยืนยันว่าจะท�า

ธุรกิจที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์กับประชาชนเท่านั้น ไม่

มอบเมาประชาชนด้วยสนิค้าฟุง้เฟ้อฟุม่เฟือยตลอดเวลาจน

ไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอน รับรองสังคมไทยจะเป็นสังคม

ตัวอย่างที่ดีีของชาวโลกแน่นอน นี่เป็นความคิดส่วนหนึ่ง

เท่านั้นที่เสนอเพื่อสังคมไทยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขห่าง

ไกลทุกข์  และขอยืนยันว่าท่านมหาเศรษฐีทั้งสองครั้นเมื่อ

หลับตาลาโลกไปแล้วจะได้รับค�าสรรเสริญจากประชาชน

คนไทยและชาวโลกอย่างแน่นอน . 

วันที่  ๑๑ - ๑๗   เมษายน    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

คอื ชสอ.  เมือ่เกดิวกิฤต ชสอ.  ในฐานะเป็นแกนน�าของขบวนการสหกรณ์

ออมทรัพย์ จะฟันฝ่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี้ออกไปให้ได้

นายไพบูลย์กล่าวต่อไปว่า เราเคยเชื่อกันว่ากิจการของรัฐนั้นมี

ความมัน่คง ๑๐๐% นัน้ ตอนนีเ้ป็นไปไม่ได้แล้ว ต่อไปเราจะต้องระมดัระวงั

ในการลงทุน ไม่ใช่เห็นว่าเป็นกิจการของรัฐ เราก็ทุ่มเข้าไป ๆ ในหลาย ๆ 

สหกรณ์ตนเชื่อว่าสามารถรับมือได้ระดับหนึ่ง แต่ว่าในอนาคตเป็นสิ่งไม่

แน่นอน วนัหนึง่เราอาจจะรบัมอืไม่ไหวถ้าอยูอ่ย่างโดดเดีย่วไม่มมีติรสหาย 

จุดตายของสถาบันการเงินก็คือ ปัญหาขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินให้กู้เป็น

เรือ่งธรรมดา แต่ถ้าคนมาถอนแล้วไม่มเีงนิให้ถอน นัน่คอืล้มแน่นอน ณ วนั

นี้บริษัทการบินไทยฯ ยังไม่ได้ผิดนัดช�าระหนี้เรา ยังจ่ายดอกเบี้ยให้เราเป็น

ปกต ิแต่พอมข่ีาวออกไปสมาชกิแตกตืน่ตกใจ มสีหกรณ์หลายแห่งสมาชกิ

แห่กนัมาถอนเงนิ ดเูสมอืนหนึง่ว่าสหกรณ์ออมทรพัย์จะเจ๊งตามการบนิไทย

ไปแล้ว มีสมาชิกมาถอนเงิน ๑๕ ล้านบาท เขามาขอคุยและถามว่าข่าว

การบินไทยกระทบกับสหกรณ์เราอย่างไรบ้าง ตนก็บอกไปว่าการบินไทย

เจ๊ง สหกรณ์ออมทรพัย์ไม่ได้เจ๊งตามนี ่การบนิไทยอาจจะเจ๊ง ๒-๓ แสนล้าน

บาท สหกรณ์เรายงัอยูป่กตทิกุอย่าง ของผมมสีนิทรพัย์ ๓.๒ หมืน่ล้านบาท 

ถ้าจะเสียหายก็แค่ ๖๐๐ ล้านบาท ๑.๙% ของสินทรัพย์ เรามีเงิน ๑๐๐ บาท 

เสียหายไป ๑.๙ บาท ยังอยู่อีกตั้่ง ๙๘.๑ บาท ยังเป็นปกติิอยู่ ไม่เหมือนกับ

สหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ฯ เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตนได้วเิคราะห์งบการ

เงนิของปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ ได้เหน็จดุอ่อนอยู ่๓-๔ จดุ ตนจงึไม่ลงทนุ

ในคลองจั่น แต่สมาชิกของสหกรณ์เข้าไปลงทุนเยอะ เพราะมีเงินปันผล 

๑๐% เฉลี่ยคืน ๕.๕% มีสมาชิกสหกรณ์เข้ามาขอค�าแนะน�าในเรื่องนี้ ตน

ได้แนะน�าว่าอย่าเข้าไปมปัีญหา ตอนนัน้ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตนเกษยีณพอด ีกม็ี

ทั้ง่คนเชือ่และไม่เชือ่ ผูท้ีไ่ม่เชือ่กม็เีหตผุลอ้างกนัไปกบัเพือ่น เช่น “บอกมงึ

อย่าไปเชือ่เลย เขากพ็ดูให้ไม่ดเีพือ่ทีจ่ะให้เงนิอยูท่ีส่หกรณ์ไฟฟ้าไง” สดุท้าย

ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เจ๊ง คนที่เชื่อตนไม่ไปลงทนได้มาขอบคุณตน 

สหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ฯ มสีนิทรพัย์ประมาณ ๑.๖ หมืน่

ล้านบาท เสียหายหมด  ในงบดุลนั้นบอกว่ามีดอกเบี้ยค้างรับ ๑,๒๐๐ ล้าน

บาท นั่นหมายความว่าเงินไม่มีมีแต่ตัวเลข นอกจากนั้นยังมีเงินทดรอง

จ่ายอยู่ ๓ พันกว่าล้านบาท ติดอยู่ ๒ ปี นี่คือสิ่งที่ผิดปกติ นอกจากนั้นก็มี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตนเข้าไปดูแล้วไม่มีรายการดังกล่าว พิจารณาดูแล้วก็เป็น

ธรุกจิเทา ๆ  นัน่กค็อืมกีารออกหนงัสอืรบัรองว่ามเีงนิฝากอยู ่๑๐๐ ล้านบาท 

เพื่อเอาหนังสือรับรองไปท�าธุรกิจ แล้วจ่ายดอกเบี้ยให้ อย่างนี้ไม่มีตัวเงิน 

เป็นตัวเลขลอย ๆ นี่คือสิ่งที่ผิดปกติ

ที่สหกรณ์ตนได้ออกแถลงการณ์ ๒ หน้า สมาชิกถามว่าท�าไม

ออกเสียยืดยาว ท�าไมไม่ออกสั้น ๆ ตนก็บอกว่าออกสั้น ๆ ก็เหมือน

โฆษณาชวนเชือ่ ไม่เหน็ขัน้ตอนทีเ่ป็นจรงิ เรือ่งการเงนินัน้เป็นเรือ่งละเอยีด

อ่อน เกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วสมาชิกจะกังวล กระหายข้อเท็จจริง ฉะนั้นเวลา

อธบิายต้องอธบิายเป็นขัน้ตอนง่าย ๆ  ให้เขาเข้าใจ เมือ่เข้าใจแล้วกจ็บ ถ้ายงั

กังวลอยู่ก็มาถอน เราก็พร้อมให้มาถอน

นายไพบูลย์ได้กล่าวย�้าว่า ชสอ. เราพร้อมที่จะเดินไปกับท่าน ที่

ส�าคัญคือ ชสอ. เดินไปคนเดียวล�าบากเราต้องมีเครือข่าย ไม่ใช่ในเรื่อง

การออมอย่างเดียว แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา  

เช่น สหกรณ์ ก. มีปัญหา สหกรณ์ ข. ไม่มีปัญหา  ชสอ. พร้อมเข้าไปช่วย

ก่อน เสร็จแล้วยังขาดเงินอยู่ สหกรณ์ ข. มีเงินก็เข้ามาช่วยกัน นี่คือหลัก

การสหกรณ์ มีเงินก็มาฝาก ยามล�าบากก็มาถอน  เดือดร้อนก็มากู้ นี่่คือจิต

วิญญาณสหกรณ์

มีค�าถามว่าวิกฤตการณ์การบินไทยจะไปในทิศทางไหน ตนได้

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้วิเคราะห์ออกมา ๓ แนวทาง แนวทางที่ ๑. ไม่เข้า

สูก่ระบวนการของกฎหมายล้มละลาย เพราะศกัยภาพของการบนิไทยยงัมี

อยู่มาก เพียงแต่ปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ แต่มีจุด

อ่อนคือจะถูกเจ้าหนี้รุมฟ้องจนเละ 

แนวทางที่ ๒ คือการเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายล้มละลาย 

โดยให้ศาลล้มละลายกลางอนมุตัแิผนฟ้ืนฟฯู  แนวนีเ้มือ่เข้าสูก่ระบวนการ

ตามแผนฟื้นฟูฯ แล้ว เรื่องต่าง ๆ ต้องหยุดนิ่ง ซึ่งเป็นทางออกที่ดี 

แนวทางที่ ๓ ปล่อยให้ล้มละลายเลย

เมื่อแนวโน้มเป็นไปในแนวทางที่ ๒ เราเป็นเจ้าหนี้มีสัดส่วน

ประมาณ ๒๐% ฉะนั้นเราต้องมีตัวแทนเข้าไปดูแลด้วย ที่ส�าคัญต้องได้

คนที่เก่งจริง ๆ จะได้เข้าไปเจราจาไม่เสียท่าเขา อีกทั้งต้องมีจุดยืนที่มั่นคง

อนึ่ง ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบให้บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั(มหาชน) ไปยืน่ต่อ

ศาลล้มละลายกลาง เพื่อเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ.

       ชสอ.ช่วย ๘๒ สหกรณ์ต่อจากหน้า ๒



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สหประกันชีวิต มอบ ๔ แสนบาท ร่วมฝ่าวิกฤต covid-19

วันที่  ๑๑ - ๑๗   เมษายน    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิต

หนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 

เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดโครงการ “สหประกันชีวิต ร่วม

ก้าว ร่วมกัน ฝ่าวิกฤต COVID-19” โดยสนับสนุนงบประมาณผ่าน 

4 มูลนิธิ หวังให้การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน แก่โรง

พยาบาล หน่วยงานต่างๆ สถานที่เฝ้าระวังและรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-

19 ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ทางแพทย์ ตลอด

จนเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้

  ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช กรรมการ บริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจ�านวน 100,000 บาทให้

แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.พญ.นลินี โกวิท

วนาวงษ์ ผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ นายศรีวิทย์ ส่งศรี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรง

พยาบาลสงขลานครินทร์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ วันที่ 

20 เมษายน 2563

  นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และคณะ มอบเงินสมทบทุน จ�านวน 100,000 

บาท ให้แก่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยมี พล.อ.ต.นพ.

อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และคณะ มอบเงินสมทบทุน จ�านวน 100,000 

บาท ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย

มี พลต�ารวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ 

ณ ส�านักงานมูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

  นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) และคณะ เข้ามอบเงินจ�านวน 100,000 บาท 

ให้แก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ต�ารวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยมี พล

ต�ารวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลต�ารวจ 

เป็นผู้รับมอบ ณ ส�านักงานแพทย์ใหญ่ ชั้น 19 โรงพยาบาลต�ารวจ 

กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) กล่าวภายหลังจากการมอบเงินสนับสนุนใน

ครั้งนี้ว่า ถึงแม้ว่าจ�านวนเงินจะไม่มากเมื่อเทียบกับการติดเชื้อของ

ผู้ป่วยที่มีอยู่เกือบทุกจังหวัดในปัจจุบัน สหประกันชีวิตก็ขอส่ง

ก�าลังใจและขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและ

สนับสนุน  ให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิ  หน่วยงานต่างๆ ตลอดจน

บุคลากรทางการแพทย์ท�างานอย่างหนักด้วยความทุ่มเท เสียสละ 

ยอมสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ซึ่งสหประกันชีวิตจะอยู่

เคียงข้างสหกรณ์และสังคมไทยตลอดไป 

สหประกันชีวิต สนับสนุน “สหกรณ์ไทย ร่วมใจพิชิต covid-19”
สหประกันชีวิต ร่วมสนับสนุน “สหกรณ์ไทย 

ร่วมใจพิชิต COVID-19” 
บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) โดยนาง

รัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย พล

ต�ารวจตรี ราชธรรม จิตธรรมมา เลชานุการคณะกรรมการ

และคณะ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจ

พิชิต COVID-19” ให้แก่ นายณฐกร แก้วดี ประธาน

กรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ.) และ

ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อม

ด้วยนายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม ประธานกรรมการ 

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการและคณะ เพื่อ

ร่วมสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการ

แพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่

เกี่ยวข้อง ณ ส�านักงานบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อ

วันที่ 24 เมษายน 2563 

สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งก�าลังใจสู้ภัยโควิด-19
นายปรชัญา ดลิกสตัยา ผอ.ส�านกัส่งเสรมิสหกรณ์

กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่๑ พร้อมคณะเป็นตวัแทนกระจาย

นมพร้อมดื่มไทย-เดนมาร์ค ให้กับสมาชิกสหกรณ์

เคหสถานชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จ�ากัด สหกรณ์

เคหสถานบ้านมั่นคงประชาสามัคคี จ�ากัด และสหกรณ์

เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จ�ากัด ตามโครงการ “สายใย

นมไทย-เดนมาร์ค ส่งก�าลังใจสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งโครงการ

ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อน�าไปมอบเป็น

ก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

การรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

กว่า ๓,๐๐๐ คน จ�านวน ๑๓,๖๔๔ กล่อง เมื่อเร็ว ๆ นี้.



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

สกก.ล�าพระเพลิง จ�ากัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563

    สุมาลี  ทองธีระ

วันที่  ๑๑ - ๑๗   เมษายน    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด สหกรณ์ดีเด่น

แห่งชาติ ปี 2563 น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหา

ความล้มเหลวในอดีต ส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชผัก ผลไม้ ปลอด

สารเคมีหาตลาดให้สร้างรายได้มั่นคง

กย็งัมคีวามอดุมสมบรูณ์ เพราะแต่ละครวัเรอืน นอกจากการปลูก

ข้าวเป็นหลักแล้ว ผลผลิตส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บริโภค ที่เหลือจึง

จะน�าไปขาย ขณะเดียวกันสมาชิกส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวน

ครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ไว้บริโภคในครัวเรือน  ผลผลิตที่มีจึง

เพียงพอส�าหรับการบริโภคโดยไม่เดือดร้อน ส่วนที่เหลือก็น�าไป

ขายให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว

  นอกจากนี้สหกรณ์ ฯ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกร

สมาชิกปลูกพืชผักปลอดสารเคมีและปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

จ�าหน่ายเป็นรายได้เสริมโดยสหกรณ์จะช่วยหาตลาดให้ ขณะนี้

มีสมาชิกที่เข้ามาร่วมโครงการประมาณ 100 ราย พื้นที่ท�าการ

เกษตรของสมาชิกประมาณ 10 % ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

GAP ขณะนี้สหกรณ์ฯ ก�าลังผลักดันให้ยกระดับเป็นพื้นที่ปลูก

พืชผักอินทรีย์ โดยได้รับการสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักจาก

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

และการสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการ การลดต้นทุน การพัฒนา

ผลผลิต และการตลาดจากมหาวิทยาลัยสุรนารี  สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  โดยเกษตรกรที่ร่วม

โครงการส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัว บางส่วนก็เป็นผล

ไม้   ส่วนเรื่องการหาช่องทางจ�าหน่าย  บางส่วนเกษตรกร

จะเก็บผลผลิตและน�าไปขายเองที่ตลาด เพราะพืชผักของสห

กรณ์ฯ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในพื้นที่อ�าเภอปักธงชัย  

ว่าสดสะอาดปลอดภัย และยังมีผลผลิตบางส่วนที่เกษตรกร

รวบรวมและน�ามาวางขายที่ “ร้านต้นข้าวต้นน�้าล�าพระเพลิง” 

ซึ่งสหกรณ์เปิดด�าเนินการเป็นตลาดเกษตรกร หรือ Farmer 

Market จ�าหน่าย ผัก - สมุนไพร พื้นบ้าน  ผลไม้ในพื้นที่และ

ตามฤดูกาล อาหารแปรรูป และอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนใน

พื้นที่โดยรอบสหกรณ์ได้มีโอกาสเข้ามาเลือกซื้อผลผลิตและ

สินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน

ทางสหกรณ์ได้เริ่มเจาะไปที่กลุ่มผู้บริโภคตลาดบน โดยน�า

ผลผลิต เช่น ฝรั่งกิมจู ส้มโอ ละมุด ไปวางจ�าหน่ายที่ตลาดจริงใจ 

ภายในซูเปอร์มาเก็ตของห้างเซ็นทรัล จ.นครราชสีมา  ส่วนข้าว

ไรซ์เบอร์รี่ส่งไปจ�าหน่ายที่ห้างแมคโครและร้านเลมอนฟาร์ม  

 ปัจจุบันยอดขายของพืชผักปลอดสารตกประมาณ

เดือนละ 50,000 – 60,000 บาท  ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 6,000 – 13,000 บาท สหกรณ์ฯ ได้

วางแผนขยายจ�านวนผู้ผลิตผักปลอดสารเคมีเพิ่ม 200 ราย คาด

ว่าประมาณปลายปี 2563 จะได้ตามเป้าหมาย ถึงตอนนั้นสห

กรณ์ฯ จะเริ่มท�าแผนการตลาดและแผนการผลิต  อย่างจริงจัง 

โดยจะใช้ Farmer Market ของสหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง 

จ�ากัด เป็นจุดรวบรวมผลผลิต และคัดบรรจุ เพื่อส่งไปจ�าหน่าย

ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างเซ็นทรัล  สหกรณ์ร้านค้าในเครือ

ข่ายโรงพยาบาลมหาราชในจังหวัดนครราชสีมา หรือการเจาะ

ตลาดเข้าไปที่โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ  ซึ่งมีส่วนช่วยในการ

เสริมรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรสมาชิก

นางวารี ขวัญเกตุ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรล�า

พระเพลิง จ�ากัด กล่าวว่า ตนมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 23 

ไร่  พื้นที่เกือบ 20 ไร่ ใช้ปลูกข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 80 และ 

กข. 49  โดยผลผลิตส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ส�าหรับบริโภคในครัว

เรือน ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งจะส่งขายให้โรงสี เนื่องจากพื้นที่อยู่

ในเขตชลประทานจึงสามารถท�านาได้ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 1 ปี                   

มีรายได้จากการขายข้าว 200,000 บาท นอกจากนี้ยังกันพื้นที่ไว้ 

4 ไร่ ส�าหรับปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่สหกรณ์การเกษตรล�าพระ

เพลิง จ�ากัด เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตั้งแต่เริ่ม

เพาะปลูก เช่น น�ารถมาช่วยด�านาและเก็บเกี่ยว หลังจากตาก

ข้าวแล้ว จึงรวบรวมและขนไปขายให้สหกรณ์ ซึ่งในปีหน่ึงจะ

ปลูกข้าวไรซ์เบอร์ร่ีได้ไม่เกิน 1 คร้ัง  เพราะหากปลูกติดต่อกัน

ผลผลิตท่ีได้ในรอบท่ีสองเมล็ดข้าวจะเล็กลง  รายได้เสริมจาก

การขายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปีละประมาณ 30,000 บาท  นอกจากนี้

ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน  เหลือ

จากการบริโภคจะน�าออกไปขายที่ตลาด แต่ก็ไม่มาก  ส�าหรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสโคโร

น่า (โควิด – 19)  นางวารีบอกว่า ที่บ้านมีของกินเกือบทุกอย่าง 

แทบไม่ต้องไปซื้อจากข้างนอก จึงไม่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบ

อะไรในเรื่องอาหารการกิน ส่วนเรื่องรายได้จากการขายข้าวก็ไม่

ได้กระทบกระเทือนอะไร 

  สหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด ตั้งอยู่ในอ�าเภอ

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์

ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 นับเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ

ของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้ร่วม

กันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์จนมีความ

เจริญก้าวหน้าจวบจนถึงปัจจุบัน ที่ช่วยกันผลักดันให้สหกรณ์

แห่งนี้เดินทางมาถึงวันแห่งความส�าเร็จได้ในที่สุด 

 หากย้อนกลับไปในวันแรกตั้งของสหกรณ์เมื่อ 28 

มีนาคม พ.ศ.2520 มีสมาชิกเริ่มแรกเพียง 194 คน ปัจจุบัน                 

ได้ขยายเพิ่มเป็น 2,075 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพ้ืนท่ี มี

อาชีพท�านาท�าไร่ และเกษตรผสมผสาน สหกรณ์จึงมุ่งด�าเนินงาน

โดยค�านึงถึงการดูแลส่งเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้

กับสมาชิกและคนในชุมชน ซึ่งธุรกิจของสหกรณ์  มี 4 ธุรกิจ

หลัก ได้แก่ การให้สินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย การรวบรวม

ผลผลิตและการรับฝากเงิน 

นางสาวสุมาลี  ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรล�า

พระเพลิง จ�ากัด เปิดเผยว่า ในอดีตสหกรณ์การเกษตร               ล�า

พระเพลิง จ�ากัด เคยประสบปัญหาการด�าเนินกิจการขาดทุนจน

เกือบยุบเลิกสหกรณ์ แต่ด้วยความอดทนและร่วมมือร่วมใจ

กันของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก น�าความผิด

พลาดและความล้มเหลวมาเป็นบทเรียน ท�าให้มีแรงฮึดสู้อีก

ครั้ง จนสหกรณ์สามารถเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมทั้งน้อมน�า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหาร

งานสร้างการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามาด�าเนิน

กิจกรรมต่าง  ๆ กับสหกรณ์มากขึ้น ท�าให้สหกรณ์สามารถพลิก

ฟื้นสถานการณ์ พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและสามารถสร้างผล

ก�าไรมาจนถึงปัจจุบัน  

 แม้จะเป็นสหกรณ์เล็ก ๆ แต่ธุรกิจก็ขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง เติบโตเฉลี่ยปีละ 15 – 20 % ซึ่งการขยายธุรกิจของ

สหกรณ์จ�าเป็นต้องใช้เงินทุน แต่ที่นี่จะไม่พึ่งพาเงินกู้จากแหล่ง

ทุนภายนอก แต่จะใช้การระดมทุนของสหกรณ์เอง ด้วยการส่ง

เสรมิการออมเงนิและการถอืหุน้ของสมาชกิ เช่นเดยีวกบัแนวทางส่ง

เสรมิอาชพีท�าการเกษตรให้กบัสมาชกิ ฯ    น�าหลกัทฤษฎใีหม่  ที่เน้น

การปลูกพืชผสมผสานและริเริ่มโครงการส่งเสริมการเกษตร

อินทรีย์อย่างยั่งยืน  เพื่อลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่ท�าลาย

สุขภาพทั้งคนและดิน ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มราย

ได้ในการท�าการเกษตรมาแนะน�าถ่ายทอดสู่สมาชิกได้ทดลอง

ท�าตาม จนเกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง สมาชิก

ของสหกรณ์การเกษตรล�าพระเพลิง จ�ากัด จะมีรายได้เฉลี่ยต่อ

ครัวเรือนประมาณ 25,000 – 30,000 บาท/เดือน  หรือประมาณ 

300,000 – 360,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  จากปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงที่สหกรณ์ ฯ และเกษตรกรสมาชิกน�ามาเป็นแนวทางการ

ด�าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจใน

ช่วงที่ผ่านมา หรือแม้กระทั่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ

การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์และตัวสมาชิกมากนัก สังเกตได้

จากเงินที่สมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์ ยังสามารถส่งช�าระคืนได้

ตามปกต ิ ไม่มหีนีค้้าง ส่วนเรือ่งอาหารการกนิของแต่ละครวัเรอืน

ท�าเกษตรผสมผสาน ได้พูดถึงสหกรณ์ว่า นอกเหนือจากการ

ปลูกข้าวตามฤดูกาลปกติแล้ว ทางสหกรณ์ยังได้เข้ามาส่งเสริม

ตนให้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ประมาณ 3 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 

700-800 กิโลกรัม/ไร่ โดยสหกรณ์ฯ จะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด

ในราคากิโลกรัมละประมาณ 18-20 บาท หนึ่งรอบการผลิตจะ

มีรายได้ประมาณ 37,800 – 48,000 บาท นอกจากนี้ยังปลูกผัก

ปลอดสารพิษอีกประมาณ 2 ไร่  โดยจะปลูกพืชแทบทุกชนิด 

หมุนเวียนกันไป เช่น ต้นหอม กระเทียม ผักกวางตุ้ง คะน้า พริก 

กะเพรา โหระพา ฯลฯ นอกจากนี้ยังปลูกละมุดไว้อีกประมาณ 

2 ไร่  ส�าหรับผลผลิตที่ได้ บางวันแม่บ้านจะน�าไปขายเองที่สห

กรณ์ฯ  หรือไม่ก็ฝากร้านค้าของสหกรณ์ฯ ขายให้  บางครั้งก็

น�าไปขายที่ตลาดในจังหวัดนครราชสีมา รายได้จากการขายผัก

แต่ละวันไม่น้อยกว่า 300 – 400 บาท  เดือนหนึ่งมีรายได้รวม

ประมาณเกือบ 20,000 บาท  ส�าหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19)   นายอ่าง

บอกว่าไม่มีผลกระทบอะไร  เพราะที่บ้านมีกินมีใช้ไม่ขาดแคลน

แต่อย่างใด

นายอ่าง เทียมส�าโรง สมาชิกสหกรณ์ที่ยึดอาชีพการ



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ทางโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

ที่นี่มีค�าตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

วัดพระธรรมกาย

หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

          โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

       หลวงปู่วัดปากน�า้ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า

ตัวเราเอง เพราะความปรารถนาลามกท�าไม ที่เขาพูดหาว่า

เราอย่างนั้น บางคนคงไม่รู้จักค�าว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน 

หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเรา ผู้ตั้งใจปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบ

ล้างสัจจธรรมพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้

เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่ง

รัศมี ให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง 

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 

เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของ

เก๊หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้

เข้าถึงธรรม  เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณพระพุทธ

ศาสนา”

“ตู้ปันสุข” ชาวสหกรณ์มหาสารคาม
วันที่  ๑๑ - ๑๗   เมษายน    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สะสมวัตถุมงคล ผลให้มีวิบากกรรมอย่างไรคะ ทั้งที่พี่สาวและสามีทั้งรักทั้งตามใจ

เป็นเพราะกรรมอะไร สามขีองลกูชอบไปหาพระเกจอิาจารย์

ดัง ๆ  ชอบเช่าวัตถุมงคลมาเก็บไว้เยอะ ๆ  และวัตถุมงคลเหล่านั้นช่วย

ให้ชีวิตของลูกดีขึ้นจริงหรืไม่คะ

คุณครูไม่ใหญ่

สามมีคีวามชอบส่วนตวั ทีช่อบไปหาพระเกจอิาจารย์เพือ่ขอ

วัตถุมงคล พอได้มาแล้วสบายใจ แล้วก็เก็บสะสมเอาไว้จ�านวนมาก ก็

เป็นเรื่องของคนใจบุญ และมีอัธยาศัยชอบอย่างนี้ติดข้ามชาติมา

วัตถุมงคลนั้นก็ช่วยให้สบายใจขึ้น ส่วนหลักก็คือบุญที่เรา

กระท�าผ่านมาและการกระท�าในปัจจุบันของเรา ถ้าท�าด้วยดีด้วย มี

บุญเก่าด้วย ชีวิตก็รุ่งเรือง

มงคลจะเกดิขึน้ได้ กข็ึน้อยูก่บัการกระท�าความดขีองเราตาม

มงคลชวีติ ๓๘ ประการ ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ตรสัสอนเอาไว้เป็น

หลัก ส่วนวัตถุมงคลนั้นเป็นแค่เครื่องเสริมเท่านั้น
    ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘

หน้าที่ของต�ารวจ

ในการสอบสวนผู้ต้องหา ผมมักจะใจขุ่น เพราะบางครั้งเรา

ไม่สามารถพูดดี ๆ กับผู้ต้องหาได้ บางครั้งถึงขนาดต้องใช้วิธีแบบ

ต�ารวจ การท�าเช่นนี้จะได้บาปหรือบุญอย่างไร ได้อะไรมากกว่ากัน

และผมควรจะท�าอย่างไรดี ถ้าต้องใช้วิธีการแบบต�ารวจ สอบสวนผู้

ต้องหาอีกครับ

คุณครูไม่ใหญ่

การท�าเช่นนี้ก็จะได้บุญปนบาป คือ บุญที่ได้จากการรักษา

ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปนกับบาปที่ผู้ต้องหาอาจจะจอง

เวร ก็จะส่งผลให้ไปเป็นกุมภัณฑ์

ลกูต้องท�าตามหน้าที ่กอ็ย่าขุน่นานเอาขุน่แค่ระดบัว่า พอให้

เหตุผลแล้วก็เลิกขุ่น อีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา 

ให้มาก ๆ บุญจะได้มากกว่าบาป จนบาปไม่ทัน

    ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙

หวยรัฐบาล

เตี่ยเปิดร้านขายของช�าอยู่ที่ จ.ลพบุรี มีคติประจ�าร้านตามที่

อากงสอนไว้ว่า “อย่าขายเหล้าและน�า้เมาทกุชนดิ” แต่ของอย่างอืน่ใน

ร้านทีน่่าจะเลกิขายกย็งัมอียู ่เมือ่เตีย่ได้ศกึษาธรรมะจากจานดาวธรรม

กค่็อย ๆ  ตดัสนิใจเลกิขายทีล่ะอย่าง แรกสดุเลกิขายยาฉดียงุ ต่อมาเลกิ

ขายบหุรีท่ัง้ ๆ  ทีร้่านของเตีย่เป็นร้านขายส่งบหุรีร่ายใหญ่ และท�าก�าไร

ได้ดีมาก ต่อมาเตี่ยก็เลิกขายยาเส้น

ส่วนลอตเตอรี่นั้นยังขายส่งอยู่บ้าง เตี่ยอ้างเหตุผลว่า เป็น

ลอตเตอรี่รัฐบาลไม่ใช่หวยใต้ดิน การที่เตี่ยยังขายลอตเตอรี่อยู่ จะส่ง

คุณครูไม่ใหญ่

เตีย่ยงัขายลอตเตอรีอ่ยู ่กจ็ะท�าให้มเีชือ้แห่งความหลง เพราะ

ท�าให้คนคิดหลงงมงาย เพ้อ ๆ ฝัน ๆ ว่า “จะรวย” เชื้อนี้จะท�าให้ขาด

ปัญญา และมีโอกาสด�าเนินชีวิตผิดพลาดได้ เช่น เป็นเหตุถูกดึงไป

อยู่ในวงจรของการคบคนพาล ซึ่งจะมีโอกาสด�าเนินชีวิตผิดพลาดได้

    ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

เอาชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตเรา

ร้านอาหารของลกูยงัขายอาหารทีท่�าจากสตัว์เป็น ๆ  ลกูก�าลงั

พยายามจะเลิก จะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างคะ

ท�าไมบริวารของลูกจึงมีแต่พวกดื่มเหล้า เล่นการพนัน ไม่

ชอบท�าบุญ ท�าอย่างไรลูกจะมีบริวารดี ๆ คะ

คุณครูไม่ใหญ่

ร้านอาหารของลกูมกีารขายสตัว์เป็น ๆ  เพือ่ท�าเป็นกบัแกล้ม

สุรา จึงท�าให้ดึงดูดบริวารที่ดื่มเหล้าและเล่นการพนันมาอยู่ ถ้าอยาก

ให้ได้บริวารดี ๆ ลูกก็ต้องหันกลับไปพิจารณาว่า ในร้านของลูกมีสิ่ง

ใดบ้างที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

การทีล่กูขายสตัว์เป็น ๆ  กจ็ะท�าให้มวีบิากกรรมตดิไปในภพ

ชาติต่อไป ท�าให้ร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บมาก เป็น ๆ หาย ๆ และจะละ

สังขารก่อนวัยอันควร

การจะประกอบอาชพีอะไรนัน้ อย่าคดิเพียงว่า เราอยากรวย 

เป็นทางมาแห่งทรัพย์ ไม่ผิดกฎหมาย คิดแค่นี้ยังไม่พอ ต้องดูว่าผิด

กฎแห่งกรรมไหม ถ้าเราเอาชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตเรา อย่างนี้ไม่ถูกต้อง

และเป็นอันตราย
    ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘

ดื่มเบียร์วันละขาด

สามขีองลกูดืม่เบยีร์วนัละขวด ซึง่ก่อนหน้านีล้กูเป็นคนรนิ

ให้ แต่ปัจจบุนัลกูเลกิรนิให้แล้ว หากสามยีงัแก้นสิยัไม่ได้ ชาตหิน้าเรา

ทั้งสองจะเป็นอย่างไร ลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับเรื่องนี้ดีคะ

คุณครูไม่ใหญ่

สามีดื่มเบียร์ทุกวัน วันละขวด โดยก่อนหน้านี้ลูกคอยริน

ให้ แต่ปัจจุบันลูกเลิกรินให้แล้ว หากสามียังไม่เลิกดื่มเบียร์เมื่อวิบาก

กรรมส่งผล ก็จะท�าให้สามีเป็นใบ้บ้า ปัญญาอ่อน และตัวลูก็จะต้อง

ต้องคอยดูแลปรนนิบัติ ตัวลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้สามี โดยค่อย 

ๆ อธิบายให้เขาเข้าใจด้วยเหตุผล และด้วยใจที่ใสเยือกเย็นและอดทน
    ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐

ท�าไมจึงเป็นคนคิดมาก

น้องสาวคนเล็กมีกรรมอะไร จึงเป็นคนคิดมาก ไร้ความสุข 

คุณครูไม่ใหญ่

น้องสาวคนเลก็เป็นคนคดิมาก ไร้ความสขุ เพราะมโนกรรม

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ด้วยเศษกรรมสุราในอดีตตามมาส่งผล ท�าให้

ฟุ้งซ่าน ไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิด ท�าให้จิตใจเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส
    ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ผมแพ้แอลกอฮอล์ 

ท�าไมผมจงึแพ้แอลกอฮอล์ ดืม่แล้วมผีืน่คนั การทีผ่มดืม่สรุา

เข้าไป แล้วไปนั่งสมาธิเป็นฟองสบู่เป็นสีด�า เห็นตัวเองอยู่ในความ

มืด และเป็นโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะ ไม่ใสสว่างอย่างที่เคยเห็น เกิดจาก

อะไรครับ

การดืม่แอลกอฮอล์มผีลเสยีอย่างไรต่อประสบการณ์ภายใน

ครับ และคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�า กายข้างในของเขาจะเป็นสี

อะไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่

ตัวลูกดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีผื่นคันนั้น เพราะในอดีตเคยดื่ม

เหล้าเมาแล้วด่าคนดไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน เพื่อนฝูง แต่ต่อมา

ภายหลังได้มาเจอหมู่คณะก็เข้าใจเรื่องโทษของการดื่มสุรา จึงได้อธิ

ฐานจิตว่า อย่าได้กลับไปสู่วงจรสุราอีกเลย และถ้าดื่มสุราเมื่อใดก็ให้

มีเหตุให้เลิกดื่มมาส่งผล

เมื่อดื่มสุราแล้วเห็นฟองสบู่เป็นสีด�าตอนนั่งสมาธิ เห็นตัว

เองอยูใ่นความมดืและเหน็โครงตวัเองมฝีุน่เกาะ ไม่ใสสว่างอย่างทีเ่คย

เห็นนั้น ก็คือกระแสของบาปอกุศลที่ตัวลูกเห็นในสมาธิ

การดื่มแอลกอฮอล์จะท�าให้สติหย่อน ซึ่งก็จะท�าให้สมาธิ

หย่อน และท�าให้ประสบการณ์ภายในพลอยแย่ตามไปด้วย

คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ กายมนุษย์ละเอียดภายในของเขาก็จะ

เศร้าหมองจนถึงคล�า้ด�า และเมื่อตายแล้วก็จะไปอบายภูมิ
    ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐

พ่อติดสุราและยากจน

บุพกรรมใดท�าให้คุณแม่และลูก ๆ มีคุณพ่อที่ติดสุรา และ

มีฐานะยากจน เราเคยเกี่ยวพันกันมาอย่างไรในอดีตชาติ จึงมาเกิด

ร่วมกันคะ

คุณครูไม่ใหญ่

กรรมที่ชอบเลี้ยงเหล้าขี้เมาทั้งหลาย เช่น ให้เหล้าเป็นของ

ขวญั จงึท�าให้มสีามแีละพ่อขีเ้มา ทีม่ฐีานะยากจน เพราะกรรมตระหนี่ 

ท�าทานมาน้อย

จะแก้ไข ก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา แล้ว

อธิษฐานจิตให้อยู่ในครอบครัวที่มีสัมมาทิฐิ มีศรัทธาตั้งมั่นในพระ

รัตนตรัย มีศีลอันดีงาม 
    ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ส� านักงานสหกรณ ์จั งหวัดมหาสารคามร ่วมกับ

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคามเปิด “ตู้ปันสุข” ตู้

แบ่งปันอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยไวรัสโค

วิด-19 ระบาด พร้อมเปิดรับธารน�้าใจจากผู้ใจบุญร่วมแบ่งปัน

ความสุขเพิ่มเติม “ตู้ปันสุข” เพื่อความสุขร่วมกัน

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

และนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

ร่วมกิจกรรมเปิด “ตู้ปันสุข”  ณ บริเวณหน้าส�านักงานสหกรณ์

จังหวัดมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563     กิจกรรมดัง

กล่าวเป็นการขยายผลตามโครงการ “ตู้ปันสุข” THE PANTRY 

OF SHARING ที่ได้ด�าเนินการมาแล้วในเขตกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดต่าง ๆ ส�าหรับที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ด�าเนินการภายใต้

แนวคิด “เรารักมหาสารคาม เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน”  

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมเกิดการแบ่ง

ปัน โดยน�าสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีในบ้าน มาบริจาคโดยวางใส่ไว้

ใน “ตู้ปันสุข” นี้  โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามกับขบวนการสหกรณ์ใน

จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” นี้  มีสหกรณ์

น�าร่อง 3 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม 

จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ�ากัดและสหกรณ์การเกษตร

กันทรวิชัย จ�ากัด ได้น�า “ตู้ปันสุข” มาตั้ง ณ บริเวณด้านหน้า

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นจะขยายผลไปยัง

สหกรณ์หลักระดับอ�าเภออีก 13 อ�าเภอของจังหวัดมหาสารคาม โดย

จะน�า “ตู้ปันสุข” ไปตั้งไว้บริเวณด้านหน้าอ�าเภอทุกแห่งต่อไป

 นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงศ์ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 

เปิดเผยว่า หลักการด�าเนินงานของสหกรณ์นอกเหนือจากการช่วย

เหลือสมาชิกแล้วยังต้องให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม

ด้วย เพื่อความผาสุกของชุมชนร่วมกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้ง

นี้ สหกรณ์แต่ละแห่งได้น�าเงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ที่

ได้จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปีมาใช้ในการจัดหา “ตู้ปันสุข” และ

จัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ไว้ในตู้ดังกล่าว นอกจาก

นี้ยังได้มีการน�าผลผลิตของสหกรณ์ เช่น ข้าวสารบัววิชัย จาก

สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จ�ากัด ผักผลไม้ปลอดสารพิษ จาก

สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จ�ากัด ไข่ไก่ จากสหกรณ์การเกษตร

เมืองมหาสารคาม จ�ากัด น�ามาใส่ไว้ใน “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันให้

แก่คนในชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมและมี

จิตศรัทธาในการเป็นผู้ให้ น�าข้าวสารอาหารแห้งมาแบ่งปันให้กับผู้

ขาดแคลนในยามวิกฤตครั้งนี้ด้วย นายสุรพงษ์กล่าวเชิญชวน 

                                                        ประชาสัมพันธ์ สกจ.มหาสารคาม
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วันที่  ๑๑ - ๑๗   เมษายน    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) 

จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าเดือนเมื่อวันที่ 

๒๙เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ส�านักงาน ชสท. 

เป็นการประชุมทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Con-

ference) ด้วยโปรแกรม Zoom เนื่องจากในช่วงวิกฤตไวรัสโค

วิด-19 ระบาด ท�าให้การประชุมต่าง ๆ  ที่รวมคนจ�านวนมากต้อง

ปฏบิตัติามกตกิาของกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ป้องกนัการแพร่

ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยการรักษา

ระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ซึ่งจะต้องห่างกัน

ประมาณหนึง่ถงึสองเมตร และต้องสวมหน้ากากอนามยัปิดปาก

ปิดจมูก เพื่อป้องกันการไอหรือจาม อันเป็นสาเหตุแห่งการแพร่

เชื้อโรคไวรัสโควิด-19  ท�าให้การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

ของสหกรณ์ต่าง ๆ  ในสถานทีแ่ห่งเดยีวกนัมปัีญหาและอปุสรรค

กับการด�าเนินการจัดประชุมเป็นอย่างมาก

ทางคณะกรรมการของ ชสท. จึงใช้วิธีจัดประชุมทางไกล

ผ่านโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ขึน้ เพือ่แก้ไขปัญหาเกีย่วกบัสถานทีป่ระชมุ

และการเดินทางของกรรมการที่อยู่จังหวัดไกล ๆ ประกอบกับนาย

ทะเบยีนสหกรณ์ได้ประกาศให้สหกรณ์ต่าง ๆ  สามารถจดัประชมุผ่าน

สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ได้ ดงันัน้เพือ่เตรยีมความพร้อมทีจ่ะจดัประชมุใหญ่

สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒ ของ ชสท. ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๖๓ ทาง ชสท. จงึจดัประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการประจ�า

เดือนผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

คุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�าเนินการ

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) ได้กล่าว

ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดประชุมทางไกลผ่านโครง

ข่ายอนิเทอร์เนต็ว่า ทาง ชสท. มคีวามพร้อมทัง้ทมีงานและเครือ่ง

มอือปุกรณ์ต่าง ๆ  ทีจ่ะใช้ในการจดัประชมุทางไกลผ่านโครงข่าย

อนิเทอร์เนต็ เพราะมทีมีงานทีม่ปีระสบการณ์ในการจดัฝึกอบรม

ผู้น�าสหกรณ์มาเป็นเวลาหลายปีท�าให้มีความช�านาญในเรื่องนี้

คุณศิริชัย ได้กล่าวถึงขั้นตอนของกรรมการที่อยู่ต่าง

จังหวัดเข้าร่วมประชุมทางอินเทอร์เน็ตว่า กรรมการแต่ละคน

จะใช้ส�านักงานของสหกรณ์ที่ตนสังกัดอยู่เป็นที่ประชุมเพราะ

ว่าสหกรณ์มีเครื่องมือพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ ไวไฟ 

อีกทั้่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของสหกรณ์อ�านวยความสะดวก

ให้ ท�าให้การประชุมผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปด้วยความ

เรยีบร้อย และการประชมุในลกัษณะนีจ้ะน�าไปใช้ในการประชมุ

ใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒ ของ ชสท. ด้วย ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 

๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นี้

คุณศิริชัย ได้กล่าวว่าขณะนี้ทางรัฐบาลได้ออกพระราช

ก�าหนดว่าด้วย “การประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ.๒๕๖๓” 

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.

๒๕๖๓  ในพระราชก�าหนดนี้ท�าให้การจัดประชุมสะดวกมาก

ขึ้น นั่นก็คือ แต่เดิมจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมในห้องเดียวกัน

ไม่น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม แต่กฎหมายใหม่นี้ไม่ได้

ก�าหนดว่าจะต้องอยู่ในห้องเดียวกันเพียงแต่ว่าต้องแสดงตนเข้า

ร่วมประชุมครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดก็ใช้ได้ และไม่จ�าเป็น

ต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ท�าให้การ

ประชุมเกิดความสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัทต่างประเทศที่

ผู้บริหารมีปัญหาเดินทางไม่ได้ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 

วิกฤตไวรัสโควิด-19 ถือเป็นโอกาสดีได้เหมือนกัน ถ้า

รู ้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะไวรัสโควิด-19 ได้มาช่วยจัด

ระเบียบสังคมชาวโลกให้มีศีลธรรม มีระเบียบวินัยอันดีงาม ไม่

เห็นแก่ตัวไม่เช่นนั้นพากันตายหมู่

สุเมธ  ศรีจรรยา


