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กระทบสหกรณ์กำรเกษตร
ไวรสัโควดิ-19 ระลอกสี่

กสส.ขำนรับผลิตป้อนแพทย์แผนไทย

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

อ่ำนต่อหน้ำ ๒

       ปีที่ ๒๘   ฉบับที่ ๓๔๗           วันที่   ๑๑ - ๑๗  มิถุนายน  พุทธศักราช   ๒๕๖๔    ราคา   ๑๐   บาท

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

ใช้สหกรณ์ช่วยชำวสวนใต้

อ่ำนต่อหน้ำ  ๒

                    ศิริชัย ออสุวรรณ

                 น.ท.สมพร หอมจิตต์

สค.คลองจัน่ฯ เสนอทางออก

อ่ำนต่อหน้ำ  ๒

                   ประกิต พิลังกำสำ

อ่ำนต่อหน้ำ  ๒อ่ำนต่อหน้ำ  ๒

ปธ.ร้ำนปำกเกร็ดชี้

มนญัญำหนนุปลกูฟ้ำทะลำยโจร

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนาย ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พ.เกลียวเชือก และคณะ

รมช.มนัญญำ เตรียมผลักดันให้สหกรณ์เป็นแหล่งปลูกสมุนไพร

ป้อนแพทย์แผนไทย ลดกำรน�ำเข้ำ น�ำร่องฟ้ำทะลำยโจรก่อนตำมด้วย 

ขิง และขมิ้น กสส.ขำนรับขยำย ๔ แห่ง พร้อมให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ ใช้

พื้นที่ด�ำเนินกำร ๕๐๐ ไร่ สหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรต้องผลิตสมุนไพร

ปลอดสำรเคมี

น า ง ส า ว ม นั ญ ญ า  ไ ท ย เ ศ ร ษ ฐ ์   

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิด

เผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัด

เลือกสหกรณ์เข้าโครงการส่งเสริมการปลูก

สมนุไพรฟ้าทะลายโจรเพือ่เป็นแหล่งวตัถดุบิ

ผลิตยาสมุนไพรให้กบักระทรวงสาธารณสขุ 

ซึง่ขณะนีม้คีวามต้องการวตัถดุบิจ�านวนมาก 

แต่ยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการใช้  จึงเห็น

ว่าเป็นโอกาสดีที่จะผลักดันให้สหกรณ์เข้า

มามีบทบาทดังกล่าว โดยเฉพาะการปลูกฟ้า

ทะลายโจร  ที่เริ่มน�าร่องจับคู่กับกรมการ

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หาก

สามารถท�าได้ดีผลเป็นที่น่าพอใจ อนาคตจะ

ขยายไปปลูกสมุนไพรส�าคัญตัวอื่น ๆ เพื่อ

ลดการน�าเข้าคือขมิ้นและขิง ขณะเดียวกัน

ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

 “โครงการปลูกฟ้าทะลายโจร จะ

ต้องเดินหน้าอย่างจริงจัง เพราะขณะนี้ไม่

เพียงพอต่อความต้องการ ที่ส�าคัญต้องเป็น

ชนิดที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์สูง ที่ทาง

การแพทย์ต้องการซึง่ขณะนีท้างกรมวชิาการ

เกษตรมีอยู่ 2 พันธุ์ ดังนั้นเพื่อให้มีการขยาย

พันธุ ์และขยายผลผลิตจึงต้องจับระหว่าง

กรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมการแพทย์แผน

ไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นผู้ใช้ให้เป็น

คูธ่รุกจิกนั และอนาคตจะขยายไปยงัสมนุไพร

ตวัอืน่ เช่น ขมิน้ ขงิ ซึง่กรมแพทย์แผนไทยจะ

ได้เป็นผูแ้นะน�าว่า ต้องการสมุนไพรตัวไหน 

เท่าไหร่ อย่างไร เพื่อที่จะได้คุมคุณภาพการ

ผลิตเพราะต้องปลอดสารเคมี เนื่องจากใช้

เป็นยา การจับมือกับกระทรวงสาธารณสุข

จะท�าให้มีความชัดเจนทั้งด้านการผลิตที่มี

คณุภาพและตลาดรองรบั ซึง่ดฉินัคดิว่ามลูค่า

ตลาดสมุนไทยมหาศาลมาก เพราะเทรนด์

ของโลกมาแนวรักษาสุขภาพ และกรณีการ

ระบาดของโควิดครั้งนี้จะเห็นว่าสมุนไพรฟ้า

ทะลายโจรมีบทบาทที่ส�าคัญมาก โครงการ

จะเริ่มประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้เบื้องต้น

คาดว่าจะได้กล้าพันธุ์ดีที่กรมวิชาการเกษตร

สนับสนุนประมาณ 2 แสนกล้า เพื่อเป็นต้น

พันธุ์ให้เกษตรกรที่เข้าโครงการน�าไปปลูก” 

นางสาวมนัญญากล่าว

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  อธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)  เปิดเผยว่า  กรมฯ

อยูร่ะหว่างการคดัเลอืกสหกรณ์     ทีป่ระสงค์

จะเข้าร่วมโครงการปลูกฟ้าทะลายโจรใน

สถาบันเกษตรกร  4  แห่ง ภูมิภาคละ 1 แห่ง 

เมื่อได้สหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

แล้วจะมกีารส่งเสรมิให้สมาชกิสหกรณ์ปลกู

อย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสาร

เคมี โดยมีพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น จ�านวน 

500 ไร่ ซึ่งฟ้าทะลายโจรทั้งหมดของสมาชิก

ที่ผลิตได้จะต้องขายให้กับสหกรณ์ทั้งหมด 

เพื่อให้สหกรณ์รวบรวมส่งให้กับกระทรวง

สาธารณสุข  ซึ่งขณะนี้มีความต้องการ

มากเพื่อน�าไปผลิตเป็นยาสมุนไพร    แต่ยัง

ขาดแคลนตัววัตถุดิบ 

ทั้ งนี้  หลังจากได ้สหกรณ์ที่ เข ้ า

โครงการแล้วจะมีการชี้แจงถึงวิธีการปลูก

ฟ้าทะลายโจรให้ได้คุณภาพเพื่อน�าไปผลิต

ยาสมุนไพร เพราะต้องการสมุนไพรปลอด

สารเคมี อย่างไรก็ตามสหกรณ์ที่เข้าโครงการ

หากต้องการทุนด�าเนินการ กรมฯ จะจัดเงิน

กู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้โดยคิดอัตรา

ดอกเบี้ย  ร้อยละ 1 เพื่อใช้ในการตั้งต้นเข้า

ประธำนร้ำนสหกรณ์ปำกเกร็ดฯ ชี้ค�ำสั่งนำยทะเบียน

สหกรณ์ที่สั่งให้เลิกร้ำนสหกรณ์ฯ ไม่เป็นธรรม ข้ำรำชกำร

ส่งเสริมสหกรณ์เข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรทุกครั้ง

แต่ไม่รู้ว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้น ทั้ง ๆ ที่มีลูกหนี้เกิดขึ้นอย่ำง

ผิดสังเกตแต่ไม่ตั้่งกรรมกำรสอบสวน เมื่อคณะกรรมกำร

ชุดใหม่เข้ำมำตรวจพบกำรทุจริตและแจ้งให้ทรำบกลับไม่

ด�ำเนนิกำรใด ๆ  คณะกรรมกำรจงึต้องแจ้งควำมด�ำเนนิคดเีอง 

แต่กลับใช้อ�ำนำจนำยทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ เห็น

ว่ำไม่เป็นธรรมกับสหกรณ์ จึงได้อุทธรณ์ค�ำสั่งนำยทะเบียน

สหกรณ์ดังกล่ำว
นาวาอากาศโท สมพร หอมจิตต์ 

ประธานกรรมการด�าเนนิการร้านสหกรณ์

ปากเกร็ด จ�ากัด ชุดที่ ๘๐ ได้ให้สัมภาษณ์

กับเกลียวเชือก ว่าร้านสหกรณ์แห่งนี้เปิด

ด�าเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๔ มี

เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์จงัหวดันนทบรุี 

ก�ากบัดแูละเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการ

ด�าเนนิการมาโดยตลอด สมาชกิส่วนใหญ่เป็น

ประชาชนชาวปากเกร็ดและบริเวณใกล้เคียง

ซึ่งมีอาชีพทางด้านเกษตรกรรมและค้าขาย

จึงไม่ค่อยมีความรู ้ในด้านการบริหารงาน

เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบำดระลอกที่สี่สร้ำงควำมเดือดร้อนกันทั่ว ส่งผลกระ

ทบสหกรณ์กำรเกษตรอย่ำงหนักสมำชิกไม่สำมำรถช�ำระหนี้ได้ตำมก�ำหนด ขอนำย

ทะเบียนสหกรณ์ช่วยผ่อนผันเกณฑ์ส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญที่จะส่งผลให้สหกรณ์

ขำดทุนท�ำให้ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้ท�ำให้สมำชิกสหกรณ์และผู้

เกีย่วข้องขำดควำมศรทัธำและเชือ่มัน่ในระบบสหกรณ์ ชสท.วำงแผนป้องกนัเชือ้ไวรสั

โควดิ-19 หลำยมำตรกำรอย่ำงเข้มข้น ทัง้ระบบ Work fiom Home และประชมุออนไลน์ 

สื่อข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนไลน์กลุ่ม

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ได้กล่าวกับเกลียว

เชอืกว่า ในช่วงระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

ระยะที่สี่นี้เป็นการระบาดที่รุนแรงมากเรา

ต้องปรบัปรงุการท�างานใหม่หมด โดยเฉพาะ 

Work from Home หรือการท�างานอยู่ที่บ้าน 

อย่างเต็มรูปแบบโดยให้แต่ละฝ่ายจัดคนให้

มาท�างานเ ฉพาะผู้ที่จ�าเป็น แต่ว่าต้องให้งาน

ขบัเคลือ่นไปได้ โดยให้คนมาท�างานน้อยทีส่ดุ

ในแต่ละฝ่าย เราได้พัฒนาระบบงานด้าน IT 

โดยได้จัดท�าเป็นห้องประชุมทาง online ด้วย

ระบบ Zoom Meetting ในแต่ละฝ่าย ซึง่แต่ละ

ฝ่ายจะประชุมกันวันละ ๒ ครั้ง ตอนช่วงเช้า

กบัช่วงเยน็ โดยผูจ้ดัการฝ่ายจะจดัประชมุกบั

ลูกน้องเพื่อพูดคุยกันในเรื่องงานต่าง ๆ และ

สอบถามถงึสขุภาพของแต่ละคนว่ามสีขุภาพ

ดีหรือไม่อย่างไร 

ในส่วนของฝ่ายบริหารก็จะมีการ

ประชมุกนัวนัเว้นวนัในช่วงบ่ายโมงครึง่ โดย

จะประชุมกันในวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ หากมี

เหตุการณ์เร่งด่วนก็ประชุมมากกว่านั้น เรา

ได้สร้างห้องประชุม online ระบบ Zoom 

Meetting เอาไว้ สามารถจัดประชุมได้ตลอด

นายศิริชัยได้กล่าวถึงการป้องกันตัว

เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดกับลูกค้า

และประชาชนทีม่าใช้บรกิารกบั ชสท. ว่า ใน

ช่วงทีไ่วรสัโควดิ-19 ระบาดอย่างรนุแรงระยะ

แรก ๆ  ทางศูนย์จ�าหน่ายสินค้าของ ชสท. เรา

จะไม่ให้ลูกค้าเข้าไปในห้องจ�าหน่ายสินค้า 

โดยให้ยืนรออยู่หน้าประตูแล้วเราเอาของ

มาส่งให้ แต่ตอนนี้เราต้องปิดจ�าหน่วยลูกค้า

ทั่วไป แต่จะจ�าหน่ายให้กับลูกค้าขาประจ�า 

โดยลูกค้าจะต้องสั่งสินค้ามาก่อนว่าต้องการ

อะไร เราก็จะจัดเตรียมเอาไว้ให้ เมื่อลูกค้ามา

ก็ให้รออยู่ในรถ แล้วเราก็จะขนสินค้าเอาไป

ใส่ท้ายรถให้เลย 

ช่องทางค้าขายอีกทางหนึ่งก็คือขาย

ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการลดการ

สัมผัสระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ของเรา 

ในส่วนศูนย์รับส่งสินค้าต้องหยุดชั่วคราว

เพราะเป็นการรวมกลุ่มของคนจ�านวนมาก 

ซึ่งเป็นการเสี่ยงกับการแพร่เชื้อของไวรัส

โควิด-19 

นายศิริชัยได้กล่าวถึงการสื่อสาร

ข่าวสารต่าง ๆ ให้ได้รับรู้กันอย่างทั่วถึงโดย

เฉพาะข่าวสารทางราชการ ซึ่งทาง ชสท. ได้

จัดให้มีการสื่อสารไลน์กลุ ่มในแต่ละกลุ่ม 

โดยให้ฝ่ายส�านักงานแจ้งข้อมูลข่าวสารไป

ทุกวัน โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากรัฐบาล เช่น 

ศบค.(ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19) ว่า

ได้ประกาศอะไรบ้างในแต่ละวนั สถานการณ์

ของประเทศหรือใน กทม. เป็นอย่างไร มีข้อ

ควรระวังอย่างไร และควรจะต้องท�าอย่างไร 

เพือ่ให้ทกุคนได้มข้ีอมลูเหมอืน ๆ  กนั ซึง่เป็น

ข้อมูลของทางราชการ

นายศริชิยัได้กล่าวถงึผลการตรวจเชือ้

ไวรัสโควิด-19 ของพนักงาน ชสท. ว่า ทาง

พนักงานของ ชสท. ได้มีการตรวจเชื้อไวรัส

โควิด-19 ไปแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกตอนระบาด

ใหม่ ๆ ของรอบที่ ๔ และครั้งที่สองเมื่อวัน

เสาร์ที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรอบแรก

ตรวจแบบสวอป(Swab) ส่วนรอบหลังตรวจ

แบบราปิดเทสท์(Rapid Antigen test) โดยจ้าง

ทีมงานจากศูนย์ฯ มาท�าให้และผลปรากฎว่า

ทุกคนผ่านหมด นอกจากนั้นเรายังได้พ่นยา

ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณส�านักงานเป็น

ประจ�าทุกสัปดาห์ โดยจะมาพ่นยาฆ่าเชื้อทุก

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เสนอโครงกำรเงินรับฝำกประจ�ำโดยมีหลัก

ทรัพย์ค�้ำประกัน ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระเกษตรฯ น�ำเข้ำ ครม. อนุมัติโครงกำร ชี้รัฐบำล

ไม่ได้ใช้งบประมำณช่วยแต่อย่ำงใด ขบวนกำรสหกรณ์ช่วยเหลือกันเองตำมหลัก

สหกรณ์ สหกรณ์มั่นใจฝำกเงินกับธนำคำรรัฐไม่เสี่ยง

นายประกิต พิลังกาสา ประธาน

กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 

จ�ากัด ได้กล่าวถึงความคืบหน้าขอความ

กรุณาจากคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน

โครงการเงินรับฝากประจ�าโดยมีหลักทรัพย์

ค�้าประกันว่า ขณะนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้น�า

เสนอโครงการผ่านไปยงักรมส่งเสรมิสหกรณ์

เรยีบร้อยแล้วเพือ่กรมส่งเสรมิสหกรณ์ จะได้

เสนอโครงการดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อน�าเข้าสู่

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การ

สนับสนุนโครงการนี้ แต่ก็มีปัญหาเรื่องการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่สี่

ท�าให้ข้าราชการต่าง ๆ  ต้อง Work from Home 

หรือท�างานที่บ้านกันในขณะนี้ก็คงจะต้อง

ล่าช้าออกไปบ้าง แต่คิดว่าโครงการนี้คงจะ

ด�าเนินการไปได้ด้วยดีเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้

จ่ายเงินงบประมาณเลยแม้แต่บาทเดียว เพียง

แต่ท�าเป็นนโยบายเพื่ออนุมัติให้ธนาคารของ

รัฐเข้ามาร่วมโครงการเพื่อเป็นหลักประกัน

ให้ผูฝ้ากเงนิกบัโครงการนีม้คีวามมัน่ใจว่าเงนิ

ของเขาจะไม่สูญอีกทั้งธนาคารก็จะมีรายได้

จากโครงการนี้ด้วยนับว่าเป็นโครงการที่เกิด

ประโยชน์กับทุกฝ่าย

นายประกิตได้กล่าวถึงความช่วย

เหลอืของขบวนการสหกรณ์ในเรือ่งนีว่้า เมือ่

สัปดาห์ที่ผ่านมา นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 

ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ได้จัดให้มีการประชุมทางไกลด้วยระบบ 

Zoom meeting กับสหกรณ์เจ้าหนี้ต่าง ๆ 

ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ และ

ได้เชิญชวนให้สหกรณ์ต่าง ๆ เอาเงินมาฝาก

กับธนาคารรัฐที่จะด�าเนินการตามโครงการ

นี้ ซึ่งธนาคารรัฐแห่งนี้จะได้น�าเงินดังกล่าว

รมช.มนัญญำ สั่งกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ดึงเครือข่ำยสหกรณ์ทั่วประเทศ

กระจำยเงำะ มังคุด ช่วยชำวสวนผลไม้ภำคใต้ เปิดจุดรับซื้อรำคำน�ำตลำด บรรเทำ

ปัญหำช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ระบำด

นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่ง

การกรมส่งเสรมิสหกรณ์ดงึเครอืข่ายสหกรณ์

ทั่วประเทศช่วยกระจายเงาะ มังคุด ของ

ชาวสวนภาคใต้สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ หลัง

สถานการณ์โควิด-19 ระบาดหลายพื้นที่มี

การล็อกดาวน์ เป็นเหตุให้พ่อค้าไม่สามารถ

เข้าไปรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรได้ กรมส่ง

เสริมสหกรณ์เตรียมอัดฉีดเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า 

๑๒๒ ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์

นับสนุนสหกรณ์เปิดจุดรับซื้อผลไม้ในราคา

น�าตลาด พร้อมเร่งจดัส่งให้สหกรณ์ปลายทาง

จ�าหน่ายสู่ผู้บริโภค ช่วยบรรเทาความเดือด

                   วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    มนัญญำหนุนปลูกฟ้ำทะลำยโจร

        ใช้สหกรณ์ช่วยชำวสวนใต้

     ไวรัสโควิด-19 กระทบสหกรณ์

             ปธ.ร้ำนปำกเกร็ดชี้

      สค.คลองจั่นฯ เสนอทำงออก

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   มิถุนายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

ร่วมโครงการ

 ทั้งนี้ กรมฯ คาดว่าโครงการนี้จะเป็นช่องทางสร้างรายได้

เสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นสมุนไพร

คณุภาพ และคาดหวงัว่าหากสหกรณ์สามารถผลติได้คณุภาพ อนาคต

หลายสหกรณ์จะเป็น   แหล่งผลติสมนุไพรปลอดสารเคมไีด้อกีจ�านวน

มาก และจะสามารถเป็นทัง้แหล่งผลติและแหล่งท่องเทีย่ว   ส่งผลต่อ

รายได้ของสมาชิกสหกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นายวิศิษฐ์กล่าว

สหกรณ์มากนัก แต่กิจการก็เจริญเติบโตมาตลอดมียอดจ�าหน่ายบุหรี่

แต่ละปีประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทเศษ ระยะหลงั ๆ  ยอดขายบหุรีเ่ริม่ลด

น้อยลง เมื่อปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ผลการด�าเนิน

งานขาดทุนแต่จ�านวนไม่มาก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการ

ด�าเนินการได้น�าสินค้าอุปโภคบริโภคเข้ามาจ�าหน่ายให้กับสมาชิก

เพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง และเมื่อปีบัญชีสิ้นสุด ณ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๒ มีผลการด�าเนินงานขาดทุนกว่า ๕ ล้านบาท และเจ้าหน้าที่

ตรวจบัญชีแนะน�าให้ตั้งเป็นส�ารองหนี้สูญทั้่งจ�านวน ซึ่งเป็นข้อมูล

ที่ผิดสังเกตเกิดขึ้นจึงได้แต่งตั้่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ

จริง จ�านวน ๓ คณะ ต่อมาได้ทราบผลจากการตรวจสอบว่า ผลที่เกิด

จากการขาดทุนจ�านวนดังกล่าวเกิดจากอดีตผู้จัดการสหกรณ์ทุจริต

ยักยอกเงินจ�านวนดังกล่าวไป นอกจากนั้นยังได้เอาที่ท�าการของร้าน

สหกรณ์ปากเกร็ด จ�ากัด ไปให้ผู้อื่นเช่าแต่ไม่น�าเงินค่าเช่ามาให้ร้าน

สหกรณ์ อีกทั้่งยังจ่ายเงินบ�าเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกษียณ

เกินจากสิทธิ ที่่เจ้าหน้าที่นั้นจะได้รับจริง คณะกรรมการด�าเนินการ

จงึรายงานไปยงัจงัหวดันนทบรุใีห้ทราบเรือ่ง แต่กไ็ม่ได้รบัการด�าเนนิ

การจากส่วนราชการที่ก�ากับดูแลแต่อย่างใด คณะกรรมการด�าเนิน

การจึงได้มอบอ�านาจให้ตนในฐานะประธานกรรมการด�าเนินการไป

แจ้งความด�าเนนิคดกีบัอดตีผุจ้ดัการสหกรณ์เพือ่ให้คนืเงนิทีย่กัยอกไป

น.ท.สมพร ได้กล่าวถงึบทบาทของเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์

ว่า ปัญหาของร้านสหกรณ์แห่งนี้ได้สะสมมานานและเชื่อว่าเจ้า

หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ก็รู้ปัญหามาตลอดเพราะเข้าร่วมประชุมกับ

คณะกรรมการทุกครั้ง แต่ไม่ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง พอคณะ

กรรมการชุดนี้เข้ามาและได้ตรวจสอบพบการทุจริตเกิดขึ้นกลับ

พยายามที่จะสั่งเลิกกิจการร้านสหกรณ์แห่งนี้ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามีการทุจริต

เกิดขึ้นแต่ไม่ด�าเนินการกับผู้ทุจริต ทั้ง ๆ ที่มีหลักฐานชัดเจนว่าอดีต

ผูจ้ดัการสหกรณ์สร้างหลกัฐานเทจ็ยกัยอกเงนิสหกรณ์ไป ด้วยการตั้ง่

ลกูหนีเ้ทยีมขึน้มา จ�านวน ๓ แห่ง รวมมลูหนีท้ั้ง่หมดแล้วประมาณ ๕ 

ล้านบาท แต่กรมส่งเสรมิสหกรณ์กลบัใช้อ�านาจนายทะเบยีนสหกรณ์

มาสั่งปิดร้านสหกรณ์ ซึ่งเรื่องนี้ตนได้ท�าหนังสืออุทธรณ์ค�าสั่งนาย

ทะเบียนสหกรณ์ที่สั่งให้เลิกร้านสหกรณ์ปากเกร็ด จ�ากัด ไปยังคณะ

กรรมการพจิารณาอทุธรณ์ เมือ่วนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพือ่ให้ร้าน

สหกรณ์แห่งนี้สามารถด�าเนินกิจการเพื่อบริการพี่น้องชาวปากเกร็ด

ต่อไป เพราะบรรพบุรุษชาวปากเกร็ดได้ก่อตั้งร้านสหกรณ์แห่งนี้ขึ้น

มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๔ และได้ด�าเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบันนี้ น.ท.กล่าวในที่สุด

นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้กล่าว

กับเกลียวเชือกถึงการสั่งให้เลิกร้านสหกรณ์ปากเกร็ด จ�ากัด ว่า ตอน

นี้นายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งเลิกกิจการร้านสหกรณ์ปากเกร็ด จ�ากัด 

ไปแล้ว เพราะว่าร้านสหกรณ์ฯ ตอนนี้หมดสภาพไม่มีสินค้าอะไรเข้า

มาขาย ในรอบปีทีผ่่านมาไม่มรีายการซือ้ รายการขายในบญัชเีลย   ขัน้

ตอนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการร้านสหกรณ์ปากเกร็ด 

จ�ากัด ที่จะอุทธรณ์ค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์มาภายในก�าหนด ๓๐ 

วันที่ได้มีค�าสั่งให้เลิกกิจการ ถ้าเขาไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในก�าหนดเวลา 

ตามกฎหมายแล้วสหกรณ์จะต้องเรียกประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อแต่ง

ตั้งผู้ช�าระบัญชี แต่เชื่อว่าเขาคงไม่เรียกประชุมใหญ่ ขั้้นตอนต่อไป

นายทะเบียนสหกรณ์ก็จะแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีเองเพราะกฎหมายได้

ก�าหนดเอาไว้อย่างนั้น นายชัยวุฒิกล่าวให้ความเห็น.

วันเสาร์ เพื่อให้เกิดความสบายใจและความมั่นใจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 

มาแพร่ระบาดในส�านักงาน

นายศิริชัยได้กล่าวถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน

รอบทีส่ีน่ีว่้าเป็นการระบาดทีร่นุแรงมากมผีลกระทบเป็นลกูโซ่ไปถงึ

สหกรณ์การเกษตรและสมาชิกสหกรณ์ จากผลการระบาดของไวรัส

ดงักล่าวท�าให้สมาชกิมรีายได้ลดลงอย่างมากมผีลกระทบถงึการช�าระ

หนี้ให้กับสหกรณ์ และสถานการณ์ดังกล่าวได้มีความรุ่นแรงมากยิ่ง

ขึน้เรือ่ย ๆ  ขณะนีม้สีหกรณ์สมาชกิของ ชสท. เรยีกร้องมาว่าขอให้ทาง

นายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณายืดหยุ่นในเกณฑ์การตั้งส�ารองหนี้

สงสัยจะสูญในครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจริง ๆ ระเบียบนี้ก็ได้ออกมา

แล้ว แต่เขาอยากจะให้มกีารยดืหยุน่มากกว่านี ้โดยเฉพาะในช่วงวกิฤต

รอบนีเ้ป็นกรณพีเิศษ เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน หากไม่

ยืดหยุ่นเป็นกรณีพิเศษ ก็จะกระทบถึงผลประกอบการของสหกรณ์

การเกษตรอย่างรุนแรง เพราะการตั้งส�ารองสงสัยหนี้จะสูญซึ่งเป็น

เหตุให้สหกรณ์ต้องขาดทุน เมื่อสหกรณ์ขาดทุนก็จะจ่ายเงินปันผล

และเฉลี่ยคืนไม่ได้ ท�าให้ความเชื่อมั่นและศรัทธาระบบสหกรณ์ของ

สมาชกิและคนทัว่ไปลดลง ซึง่จะเป็นผลเสยีกบัสหกรณ์โดยรวม จาก

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในรอบนี ้กข็อความกรณุานาย

ทะเบยีนสหกรณ์ ทัง้อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ และอธบิดกีรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ได้ช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย นายศิริชัยกล่าวถึงความ

เดือดร้อนและความจ�าเป็นในการขอผ่อนผันเกณฑ์ดังกล่าว.

ไปปล่อยกู้อีกทีหนึ่ง เพื่อน�ารายได้ส่วนต่างมาให้กับสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนคลองจั่นฯ น�ามาใช้หนี้และด�าเนินกิจการสหกรณ์ต่อไป

นายประกิตได้กล่าวว่าการท�าโครงการนี้ก็เพื่อให้สหกรณ์ที่

น�าเงินมาฝากกับธนาคารรัฐแห่งนี้ว่าเงินของเขาจะไม่เสียหาย และ

ธนาคารรฐัแห่งนีก้ไ็ม่ได้รบัความเสี่ย่งอะไรเพราะว่าโครงการนีม้หีลกั

ทรพัย์ค�า้ประกนัจากสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ฯ  นัน่กค็อือาคาร

ยูทาวเวอร์และที่ดินประมาณ ๓๐ ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ราคา

ประเมินประมาณ ๓ พันกว่าล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันไว้

กับธนาคาร

ร้อนเกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคใต้

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผย

ว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในภาคใต้ก�าลังประสบปัญหาช่อง

ทางจ�าหน่วยเงาะและมังคุด เนื่องจากในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - 

สิงหาคม เป็นฤดูกาลที่ผลไม้ในภาคใต้ออกมาพร้อมกัน จนเกิดการก

ระจกุตวัและราคาตกต�า่ โดยเฉพาะในปีนีม้สีถานการณ์โควดิ-19 ก�าลงั

ระบาดมีการล็อกดาวน์ท�าให้พ่อค้าไม่สามารถเข้าไปรับซื้อมังคุด

จากเกษตรกรได้ ซึ่งนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและ

สหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งหาทางช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตกรโดยด่วน ในเบื้องต้นจึงได้

สัง่การให้สหกรณ์จงัหวดัทกุจงัหวดัประสานเครอืข่ายสหกรณ์ในแต่

และพืน้ที ่สัง่ซ้์อเงาะและมงัคดุจากสหกรณ์ทีเ่ป็นแหล่งผลติในภาคใต้ 

กระจายสูผู่บ้รโิภคของแต่ละจงัหวดั โดยให้สหกรณ์ต้นทาง ๖ จงัหวดั 

ได้แก่ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี พังงา และยะลา 

เปิดจุดรวบรวมเงาะ มังคุดจากเกษตรกรและสมาชิก เน้นผลไม้ที่ได้

คุณภาพมาตรฐาน GAP ก่อนน�ามาคัดเกรดบรรจุกล่อง และเร่งจัดส่ง

ให้สหกรณ์ที่เป็นตลาดปลายทางเพื่อให้ถึงผู้บริโภคโดยเร็ว

ขณะนี้มีสหกรณ์ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้เปิดรับพรีออเดอร์เงาะและมังคุด ซึ่งมีผู ้บริโภคให้ความสนใจ

ทยอยสั่งซื้อผ่านเครือข่ายสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีสหกรณ์หลัก 

ๆ ที่เป็นตัวกลางรวบรวมผลผลิต เช่น สหกรณ์การเกษตรพระพรหม 

จ�ากดั สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.นครศรธีรรมราช 

จ�ากดั สหกรณ์การเกษตรพรหมครี ีจ�ากดั จ.นครศรธีรรมราช สหกรณ์

การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร 

จ�ากัด จ.สุราษฎร์ธานี กลุ ่มเกษตรกรท�าสวนปากจั่น อ.กระบุรี 

จ.ระนอง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จ�ากัด 

จ.พงังา สหกรณ์ร่วมใจการเกษตร จ�ากดั สหกรณ์การเกษตรหลงัสวน 

จ�ากัด จ.ชุมพร และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จ�ากัด สหกรณ์

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยะลา จ�ากัด จ.ยะลา 

โดยมีสหกรณ์ปลายทางอยู ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา 

นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยะโสธร ส�าหรับ

ราคามังคุดขายส่งโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๒๕ - ๓๕ บาท และเงาะราคา

กิโลกรัมละ ๓๐ บาท 

กรมฯ ตั้่งเป้าหมายกระจายมังคุดผ่านเครือข่ายสหกรณ์ไม่

น้อยกว่า ๕,๒๑๖ ตัน พร้อมจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าจากกองทุน

พัฒนาสหกรณ์ ในวงเงิน ๑๒๒ ล้านบาทเพื่อให้สหกรณ์ได้กู้ยืมเป็น

ทุนหมุนเวียนรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรในราคาน�า

ตลาด เพื่อดึงราคมผลไม้ในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็น

ธรรมแก่พี่น้องเกษตรกร ส่วนการขนส่งผลไม้ในปีที่ผ่าน ๆ มากรมฯ 

ได้อดุหนนุงบประมาณจดัซือ้ตะกร้าบรรจผุลไม้และรถบรรทกุสนิค้า

ให้เครือข่ายสหกรณ์ใช้ในการขนส่งผลผลิตการเกษตร ท�าให้การจัด

ส่งสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยยึด

อายุผลไม้ให้ยาวนานก่อนถึงมือผู้บริโภค 

ผู้ที่สนใจจะอุดหนุนผลไม้สหกรณ์ภาคใต้ สามารถสั่งซื้อ

ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดของท่าน ส�าหรับส่วนกลางใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสามารถสั่งซื้อกับทางชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) 081-823-3639 

สกก.บำงละมุงท�ำแผนพัฒนำสหกรณ์
สหกรณ์กำรเกษตรบำงละมงุ จ�ำกดั  ประชมุจดัท�ำแผน

กลยุทธ์พัฒนำสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563-2566  

นำยอดลุย์  คนมัน่  สหกรณ์จงัหวดัชลบรุ ี เป็นประธาน

การประชมุจดัท�าแผนกลยทุธ์สหกรณ์การเกษตรบางละมงุ จ�ากดั 

ประจ�าปี 2563-2566 โดยม ีนำยมำนพ สขุมำก ประธานกรรมการ

สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จ�ากัด ให้การต้อนรับ  ณ ห้อง

ประชุมส�านักงานสหกรณ์การเกษตรบางละมุง จ�ากัด  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนให้สหกรณ์ทุก

ประเภทบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ์ โดยให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ได้แก่ 

สมาชกิสหกรณ์ เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์ กลุม่งานวชิาการ ร่วม

กนัจดัท�าแผนกลยทุธ์ และผลกัดนัให้สหกรณ์น�าแผนกลยทุธ์ไปสู่

การปฏบิตั ิ ซึง่ปัจจบุนัสหกรณ์จ�านวนมากประสบความส�าเรจ็ใน

การน�าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยถือเป็นกรอบทิศทางการ

ด�าเนินงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งของสหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จ�ากัด จึงเห็นความส�าคัญ

ของการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ์ จงึได้ร่วมกนัจดัท�าแผนกลยทุธ์

เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด�าเนินงานของสหกรณ์ช่วงระยะ

เวลา 3 ปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสหกรณ์ (2563– 2566) 

เพื่อน�าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และใช้

แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

ของตนเอง ซึ่งจะเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้สหกรณ์ประสบผลส�าเร็จ

ทั้งในด้านธุรกิจและความเป็นสหกรณ์ของสมาชิกที่ยั่งยืนต่อไป 



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓ วันที่  ๑๑ - ๑๗   มิถุนายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

ถึงเวลำ : สู่ควำมเป็นอิสระและปกครองตนเองของขบวนกำรสหกรณ์ไทย
3.  ผลลัพธ์จำกปัญหำเชิงยุทธศำสตร์

ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล
ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียนจึงขอเสนอ วิสัยทัศน์เพื่อแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยเชิง

ระบบ : ถึงเวลาสู่ความเป็นอิสระและปกครองตนเอง

 (ง)   การก�ากับควบคุมการด�าเนินงาน

 (จ)   การตรวจสอบ

 (ฉ)   การเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย  และพัฒนา

 (ช)   พทิกัษ์ปกป้องผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ไทย

 (ซ)   การเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจทุกระดับจากท้องถิ่น

ถึงระดับชาติ

 5.2.3 โครงสร้างองค์กร

 (ก)  องค์กรสมาชกิของสภาสหกรณ์แห่งชาต ิคอื นติบิคุคล

ประเภทสหกรณ์ (ทุกประเภท)  

 (ข) องค์กรสมาชิกในแต่ละจังหวัดเลือกตั้งคณะกรรมการ

ระดับจังหวัด  และเลือกตั้งประธานสภาสหกรณ์ระดับจังหวัด 

 (ค) ประธานสภาสหกรณ์ระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการ

สภาสหกรณ์ระดับเขตโดยต�าแหน่ง และให้คณะกรรมการสหกรณ์

สภาระดับเขตเลือกตั้งประธานสภาสหกรณ์ระดับเขต  มีจ�านวน 10 

เขต   (โดยรวมเขตพิเศษ  คือ  กรุงเทพมหานคร)

 (ง)   ประธานสภาสหกรณ์ระดับเขต เป็นกรรมการสภา

สหกรณ์แห่งชาติโดยต�าแหน่ง

 (จ)  ประธานชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติทุกประเภท เป็น

กรรมการสภาสหกรณ์แห่งชาติ

โดยต�าแหน่ง

 (ฉ)  ประธานสภาสหกรณ์แห่งชาต ิ มาจากการเลอืกตัง้ของ

คณะกรรมการสภาสหกรณ์แห่งชาติ 

ให้มสี�านกังานและเจ้าหน้าทีข่องสภาสหกรณ์ฯประจ�าจงัหวดั

ทุกจังหวัดโดยท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (ส�านักงานสหกรณ์

จังหวัด)

 5.2.4  ที่มาของเงินทุน

 (ก)  ค่าบ�ารุงส�าหรับสมาชิกสภาสหกรณ์ฯ ร้อยละ 1 ของ

ก�าไรสุทธิ

(ข)  เงินอุดหนุนจากภาครัฐ ปีละ 200 ล้านบาท

(ค)  ประมาณการเงนิทนุ หรอืรายได้ของสภาสหกรณ์แห่งชาติ 

รวมแล้วจาก ก + ข  ต้องไม่น้อยกว่า ปีละ 300 ล้านบาท

(5.3)  จัดตั้งระบบเครือข่ายทางธุรกิจ

 5.3.1 วัตถุประสงค์

 (ก) เพื่อเชื่อมเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภทระดับจังหวัด

ของทุกจังหวัด   โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสภา

สหกรณ์ฯ ระดับจังหวัด

 (ข)   เพื่อให้มีศูนย์เครือข่ายทางธุรกิจระดับชาติ    โดยอยู่ใน

ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสภาสหกรณ์แห่งชาติ

 (ค)   เพื่อให้มีสถาบันการเงินกลาง (ธนาคารสหกรณ์)

 (ง)   เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูลการตลาดและธุรกิจ--

 5.3.2 ภารกิจ

 (ก) ด�าเนินการวางแผนและเชื่อมเครือข่ายระบบธุรกิจร่วม

กันในระดับจังหวัด เช่น การเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป การขนส่ง 

การก่อสร้าง การประกันภัย  และการเงิน เป็นต้น

 (ข)   จัดระบบเครือข่ายระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดย

ใช้ระบบเทคโนโลยี      สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication Technology) 

 (ค)  ด�าเนินการวางแผน วิจัย  และพัฒนาเชิงธุรกิจ  ทั้งด้าน

การเงิน การผลิต  และการตลาด  ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อ

การจัดการเชิงธุรกิจ

 (ง)  จัดตั้งสถาบันการเงินกลาง(ธนาคารสหกรณ์) เพื่อเป็น

ศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ไทย

      ต่อจำกฉบับที่แล้ว

สสท.ช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์จำกโรงงำนเคมีระเบิด

 เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลักเชิงยุทธศาสตร์ ปัญหารอ

งอื่นๆ จึงไม่สามารถแก้ไขได้จนกลายเป็น “วงจรอุบาทว์”  จึงมีผล

ท�าให้สหกรณ์ไทยอ่อนแอลงเรือ่ยๆ อนัเนือ่งมาจาก  สหกรณ์ไทยขาด

การเรียนรู้และขาดการสรุปบทเรียนจากความผิดพลาด  เพราะการก

ระท�าความผิดพลาด  จะท�าให้เกิดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสติ

ปัญญาของตนเอง มใิช่เอาแต่รอคอยอปุถมัภ์จากภาครฐั  สหกรณ์ไทย

ไม่เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาจากประสบการณ์ เพราะความ

ผิดพลาดและความส�าเร็จนั้น สามารถเรียนรู้และถ่ายเทสู่กันและกัน

ได้  ประสบการณ์จึงเป็นความรู้ที่น�าไปสู่การพัฒนาและความเข้ม

แข็ง  สหกรณ์ไทยขาดความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ความคิด เนื่องจากมีรัฐ

คอยอุปถัมภ์มิได้พึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นจริง จึงท�าให้

ขาดจิตใจที่มุ่งมั่นและไม่กระตือรือร้นที่จะคิดค้นแสวงหาความรู้เชิง

สร้างสรรค์ ด้วยตนเอง สหกรณ์ไทยขาดการพึ่งตนเองและไม่มีการ

ปกครองตนเอง  เพราะโดยจิตส�านึกยังขาดปณิธานที่แรงกล้าในการ

พึ่งตนเองอย่างมีจิตส�านึก เพื่อสู่ความเป็นอิสระและเข้มแข็ง จึงขาด

การเรียนรู้ประสบการณ์และการพัฒนาสู่ “การปกครองตนเอง” ที่ไม่

อยู่ใต้อาณัติใคร สหกรณ์ไทยขาดความรักความภาคภูมิใจในองค์กร

ของสมาชิกเพราะสหกรณ์ไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาแก่สมาชิกจึงขาด

ศรัทธาและสมาชิกก็ขาดการเรียนรู้พัฒนา เคยชินแต่ระบบอุปถัมภ์

ที่มีรัฐคอยโอบอุ้มช่วยเหลือ

4.  วิสัยทัศน์ขบวนกำรสหกรณ์ไทย

กว่าหนึง่ศตวรรษทีข่บวนการสหกรณ์ไทยได้ถอืก�าเนดิขึน้มา  

มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมยั  แล้วแต่เหตุและปัจจัย

ของผู้มีอ�านาจจะคิดและหยิบยื่นให้  กว่า 80% ของการเปลี่ยนแปลง 

ล้วนเป็นบทบาทที่ก�าหนดโดยภาครัฐความเป็นไปของขบวนการ

สหกรณ์ไทย จงึอยูภ่ายใต้การอปุถมัภ์และการชีน้�าของหน่วยงานเป็น

หลักการและวิธีการที่ผิดรูปผิดแบบมาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน 

ที่ยึดถือการพึ่งพิงการช่วยเหลือจากภาครัฐ เมื่อโครงสร้างต้นแบบ 

(Model) ไม่ได้เป็นไปตามหลักอุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง    

ขบวนการสหกรณ์ไทยจึงอ่อนแอและขาดความเข้มแข็งมาตลอด  

ระบบอุปถัมภ์ของภาครัฐ ท�าให้ขบวนการสหกรณ์ไทย ไม่สามารถ

สร้างความเข้มแข็งด้วยการพึ่งตนเองได้นั้น  อาจมาจากหลายเหตุ

หลายปัจจัย  และได้ก่อให้เกิดผลแห่งปัญหามากมายที่วิเคราะห์ วิจัย

และวพิากษ์วจิารณ์กนัอย่างไม่รูจ้บ  มาถงึวนันี ้ ขบวนการสหกรณ์ไทย

จงึต้องก�าหนด “วสิยัทศัน์” ให้ชดัเจนโดยมองให้ทะลกุรอบเดมิ ๆ  เพือ่

แสวงหากรอบคดิใหม่ทีส่ามารถแก้ปัญหาของขบวนการสหกรณ์ไทย

ได้อย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาดเสยีท ี เราไม่ควรเสยีเวลาย�่าเท้าอยูก่บัทีอ่กีต่อ

ไป หมดเวลาแล้วส�าหรับการพร�่าพูดแต่ปัญหาอันซ�้าซาก  “วันนี้เรา

ควรร่วมกันปฏิรูปอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม” การจะแก้ปัญหา

เชิงระบบได้ จึงต้องมีการก�าหนด  วิสัยทัศน์ขบวนการสหกรณ์ไทย

ที่ต้องชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้สามารถเป็นทิศทางหลัก อันน�าไป

สู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ 

5.  ยุทธศำสตร์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

(5.1)  จัดตั้ง “ส�านักงานก�ากับการสหกรณ์แห่งชาติ” 

      5.1.1 วัตถุประสงค์

 (ก)  เพื่อแยกหน่วยงาน“ด้านสหกรณ์” ออกจากกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เพราะงาน “ด้านสหกรณ์” เป็นงานเกี่ยวกับ คน 

ชุมชน สังคม โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในขบวนการ

ทีม่หีลกัคดิอดุมการณ์เป็นแนวทาง จ�าเป็นต้องมเีป้าหมายและนโยบาย

ที่ถูกต้อง ชัดเจน  และเป็นเอกภาพ 

 (ข)  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนเป็นหน่วยงานอิสระ

หรือองค์กรมหาชน ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐ โดยโอนกรมส่ง

เสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์มาอยูใ่น  “ส�านกังานก�ากบั

การสหกรณ์แห่งชาติ”(องค์กรมหาชน)  พร้อมทั้งหน่วยงานทางด้าน

เศรษฐกจิชมุชน หรอืองค์กรชมุชนทัง้หลาย  ทัง้นีเ้พือ่ให้มกีารบรหิาร

ที่มีความอิสระคล่องตัว

 (ค) เพือ่การพฒันาแนวคดิและแนวทางของบคุคลในหน่วย

งานให้เข้าใจหลักปรัชญา และจิตส�านึกด้านสหกรณ์ไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างมีศักยภาพ

 (ง) เพื่อให้มีคณะกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆโดย

ก�าหนดทิศทางนโยบาย ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้เจริญ

ก้าวหน้าด้วยการ“ยึดหลักการบริหารเชิงสังคมกับการบริหารเชิง

ธุรกิจ” ให้สอดคล้องกัน    

          5.1.2 ภารกิจของหน่วยงาน

ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย “จดทะเบียน/สั่ง/

ยกเลิก/ช�าระบัญชี”

ลงโทษสหกรณ์ที่ท�าผิดกฎหมาย

แทรกแซงสหกรณ์ที่มีปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย

หาย

พิจารณาข้ออุทธณ์และการวินิจฉัยปัญหากรณีมีข้อพิพาท

ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนด้านเศรษฐกิจทุกประเภท

ก�ากับดูแลกองทุนพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณแผ่นดินที่

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

(5.2)  จัดตั้ง “สภาสหกรณ์แห่งชาติ”

 5.2.1)  วัตถุประสงค์

(ก)  เพื่อให้เป็นองค์กรขั้นสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย 

(แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย) 

(ข)  เพือ่รบัโอนอ�านาจการก�ากบัดแูลบางส่วนจากภาครฐัอย่าง

เป็นขั้นตอนส่วนไหนพร้อมให้รับโอนส่วนนั้นก่อน

(ค)   เพื่อให้มีการพัฒนาสู่การพึ่งตนเองและการปกครอง

ตนเอง

  5.2.1 ภารกิจขององค์กร

 (ก)   การก�าหนดมาตรฐานการบริหารงาน

 (ข)   การจัดวางระบบงาน

 (ค)   การก�าหนดจรรยาบรรณ

6.  บทสรุป

 ปัญหาที่วนเวียนซ�้าซากจนกลายเป็น “วงจรอุบำทว์” 

สหกรณ์อ่อนแอพึ่งตนเองไม่ได้และทุจริตหน่วยงานรัฐจึงต้องเพิ่ม

อัตราก�าลัง และเพิ่มงบประมาณ ซึ่งน�าไปสู่การทุจริต อ่อนแอของ

สหกรณ์ จงึต้องมกีารควบคมุและก�ากบัตรวจสอบมากขึน้ ต้องเพิม่คน

และเพิม่เงนิ กลายเป็นการแก้ปัญหาวนเวยีนอย่างไม่รูจ้บ  เพราะไม่ได้

แก้ที่รากเหง้าของปัญหา  หากคาดหวังที่จะแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จเด็ด

ขาด ต้องกล้าทีจ่ะชีใ้ห้ชดัถงึปัญหาเชงิยทุธศาสตร์ทีส่ามารถแก้ปัญหา

เพื่อบรรลุหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 4 ขององค์การสัมพันธภาพ

สหกรณ์ระหว่างประเทศ คอื “ กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอสิระ 

(Autonomy and Independence) ” ได้การทีจ่ะบรรลหุลกัการดงักล่าว 

สหกรณ์ต้องมเีป้าหมายในการพึง่ตนเองให้ได้  และสามารถสร้างความ

เข้มแข็งโดยยึดหลักความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์

ประเภทต่างๆ โดยสลัดให้พ้นการอุปถัมภ์จากภาครัฐ  คงไม่มีเวลา

ที่จะพร�่าพูดอย่างไร้สาระและการกระท�าที่ไร้จุดหมายอีกต่อไป เพื่อ

ความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ไทย “ต้องกล้าที่จะก�าหนดวิสัย

ทศัน์และยทุธศาสตร์ให้ชดัเจน” ด้วยหลกัคดิและอดุมการณ์สหกรณ์ที่

เราเชือ่มัน่ว่า จะน�าความผาสกุและการอยูด่กีนิดอีย่างมมีาตรฐานและ

คุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ประชาชนและประเทศชาติ   เราจึงควรน�าหลัก

คดิและอดุมการณ์สหกรณ์นีม้าก�าหนดแนวทางการปฏริปูโครงสร้าง

ระบบสหกรณ์  โดยยึดหลักการสหกรณ์ 7 ประการเป็นเข็มทิศชี้น�า 

แนวทางพื้นฐานที่ส�าคัญ 2 ประการ   จะต้องด�าเนินการให้ส�าเร็จให้

ได้ ไม่ว่าจะใช้เวลาหรือความยุ่งยากล�าบากเพียงใดก็ตาม เพราะหาก

ขบวนการสหกรณ์ไทย ยังไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุหลักการ

พื้นฐานดังกล่าวได้ ความเข้มแข็งที่จะไปสู่ผลส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย

ที่คาดหวังคงยากที่จะเป็นไปได้  ถึงเวลาต้องกล้าเปลี่ยนแปลง  ปฏิรูป

ระบบสหกรณ์ด้วยกรอบคดิใหม่ ก้าวเดนิพร้อมกนัสูอ่นาคตอย่างเป็น

เอกภาพ  ประกาศปฏริปูระบบสหกรณ์อย่างเป็นรปูธรรมก�าหนดเขม็

มุ่ง

 “ถงึเวลำ : สูค่วำมเป็นอสิระและปกครองตนเอง” ด้วย

กำร จัดตั้ง “ส�ำนักงำนก�ำกับกำรสหกรณ์แห่งชำติ” ผลักดัน

กำรมี “สภำสหกรณ์แห่งชำติ” และ ”ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง

ระบบเครือข่ำยทำงธุรกิจ”

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)  พร้อม

ด้วย นางสุนารี มีทรัพย์ กรรมการ สสท. ดร.วันทนา 

บ่อโพธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สสท. ดร.ปัณฐ

วิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผุ้อ�านวยการ สสท. นายพรศักดิ์ 

คุณวุฒิมโนธรรม ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

สมุทรปราการ และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์น�าถุง

ยงัชพีไปมอบสมาชกิสหกรณ์ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจาก

เหตเุพลงิไหม้โรงงานผลติโฟมและเมด็พลาสตกิ บรษิทั ห

มงิตีเ้คมคิอล จ�ากดั โดยมอบผ่าน นายพรีวชิญ์ เจยีรพสิฐิ

พงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน�าไปแจกจ่าย

ช่วยเหลือให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจาก

เหตกุารครัง้นี ้เมือ่วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ส�านกังาน

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๔

สหกรณ์เอื้ออำทรชุมชน   นายจิรศักดิ์ บริบูรณ์ ผู้อ�านวยการนิคมหลังสวน ได้รับมอบหมายจากนายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์

จังหวัดชุมพร เข้าร่วมเวทีหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่ออุปโภคและบริโภคของประชาชน โดยมีนายฐิติวัชร์ บุญกิจ นาย

อ�าเภอละแม เป็นประธานในการหารอื ณ สหกรณ์นคิมหลงัสวน จ�ากดั ซึง่มนีายปรชีา สมสขุ ประธานกรรมการสหกรณ์พร้อมด้วยคณะ

กรรมการและฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ โดยสหกรณ์ยินยอมให้ใช้พื้นที่ของสหกรณ์ขุดเจาะน�้าบาดาล เพื่อบริการชุมชน เมื่อเร็ว ๆ นี้

สกก.เขำสวนกวำงมอบเงิน รพ. ต้ำนโควิด-19  นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเขา

สวนกวาง จ�ากัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ มอบเงิน จ�านวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

สนับสนุน “โรงพยาบาลเขาสวนกวาง” ไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยกับไวรัสโควิด-19 โดยมีนายแพทย์จักรภพ 

ป้อมนภา ผอ.โรงพยาบาลเขาสวนกวาง เป็นผู้รับมอบเมื่อเร็ว ๆ นี้.

ใช้สหกรณ์ช่วยชำวสวนใต้   นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยีย่มชาวสวน

ผลไม้ภาคใต้พร้อมสัง่การให้นายวศิษิฐ์ ศรสีวุรรณ์ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ ประสานเครอืข่ายสหกรณ์ทัว่ประเทศกระจาย

เงาะ มังคุด ช่วยชาวสวนผลไม้ภาคใต้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่สี่ ใช้เงินกองทุนพัฒนา

สหกรณ์ จ�านวน ๑๒๒ ล้านบาทให้กู้ดอกเบี้ยต�่ากับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

ssrichanya@gmail.com
ขุนรำม

มอบสมุดให้ผู้ถือครองที่ดินป่ำสงวนแห่งชำติ   นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมพิธี

มอบสมดุประจ�าตวัผูไ้ด้รบัเลอืกเข้าท�ากนิและอยูอ่าศยัตามนโยบายรฐับาลในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิ“ป่าภหู้วย

หมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด” จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน

ในพิธี มีผู้ได้รับคัดเลือก จ�านวน ๑๘๑ ราย เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ประชมุบรหิำรสนิค้ำเกษตร   นายสาธติ ปานข�า สหกรณ์จงัหวดัล�าปาง พร้อม

ทมีงานจดัโครงการพฒันาธรุกจิสหกรณ์กลุม่เกษตรกรและธรุกจิชมุชน เพือ่เพิม่

ขดีความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิ มผีูน้�าสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ๗ แห่งเข้า

ร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเนชั่นมาให้ความรู้ ได้แก่  ดร.อัศนีย์ 

ณ น่าน และ ดร.ฑัตษกร ศรีสุข ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีสหกรณ์  นายสรุชาต ิจ่ายนอก ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคงสามคัค ีจ�ากดั พร้อม

ด้วยนางสมบุญ บุญหนุน ผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี

บริหารธุรกิจรักไทยคง ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสหกรณ์ โดยได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จากสหกรณ์

ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตและการงานในอนาคต เมื่อเร็ว ๆ นี้.

พิษณุโลกเตรียมรับเสด็จฯ   นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แสนศิริ สกจ.พิษณุโลก นาย

สุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอ�าเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก ได้ประชุมเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ปี  

๒๕๖๔ จ�านวน ๒๗ แห่ง ร่วมกับกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ผ่านประชุมทางไกลระบบ Zoom Meeting

สกก.บ้ำนตำกช่วยโควิด-19  นายชูชีพ โภคา ประธานกรรมการสหกรณ์

การเกษตรบ้านตาก จ�ากัด พร้อมด้วยนายณรง ชัยแก้ว ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์เป็นตัวแทนน�าเงิน จ�านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ไปร่วมสมทบทุนแก่โรง

พยาบาลบ้านตาก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็น

น�าไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 ณ โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก เมื่อเร็ว ๆ นี้

สงัคมสหกรณ์
สงัคมสหกรณ์ ฉบบัที ่๓๔๗.....Y    ขนุราม  เชือ่

ค�ำสอนของพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ โดยเฉพำะเรือ่ง กฎแห่ง

กรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว  สังคมโลกยุควิกฤตเชื้อไวรัส

โควดิ-19 ก�ำลงัแพร่ระบำดระลอกแล้วระลอกเล่ำ จนกลำย

พันธุ์มำกมำยหลำยสำยพันธุ์ คร่ำชีวิตชำวโลกไปมำกมำย 

หำกมองย้อนหลังไปในอดีตชำวโลกล้มตำยจำกโรคร้ำย

ต่ำง ๆ และสงครำมโลกที่เกิดจำกควำมขัดแย้งของมวล

มนุษย์ที่เต็มไปด้วย กิเลส เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ล้วน

มำจำกวิบำกกรรมที่มนุษย์หรือคนได้ร่วมกันสร้ำงขึ้น

ทั้่งสิ้น กิเลส เป็นต้นเหตุส�ำคัญท�ำให้ศีลธรรมของมนุษย์

ตกต�่ำมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่ง ที่มีจิตใจสูงกว่ำสัตว์

ทั่วไป สำมำรถรู้ดีรู้ชั่วได้ดีกว่ำสัตว์ทั้งหลำย  แต่อย่ำงไร

ก็ตำมควำมรู้ต่ำง ๆ เหล่ำนั้นจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่ กิเลส (สิ่ง

เปรอะเป้ือน,สิง่สกปรก)ทีต่ดิอยูใ่นใจของแต่ละคนมมีำก

น้อยเพยีงใด ถ้ำมมีำกกท็�ำให้จติใจเศร้ำหมองขุน่มวั เปรยีบ

เหมือนสีที่เทใส่ลงไปในน�้ำ ท�ำให้น�้ำมีสีเหมือนกับสีที่ใส่

ลงไป ใจคนก็เช่นเดียวกัน โดยปกติก็จะใสสะอำด ท�ำให้

เป็นคนใจดี มีเมตตำ แต่ถ้ำมีกิเลสเข้ำมำเปรอะเปื้อนจิตใจ 

ก็จะท�ำให้เป็นคนใจด�ำ ใจร้ำย ใจสกปรก ฉะนั้น กิเลส จึง

เป็นปัญหำของมนษุย์ที ่พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้พยำยำม

ให้มนุษย์ลดกิเลส โดยเฉพำะ กิเลส ตระกูล ราคะ โลภะ

โทสะ โมหะ ที่เป็นต้นเหตุส�ำคัญท�ำให้มนุษย์เห็นแก่ตัว

เอำเปรียบผู้อื่น  ผู้ที่มีกิเลสมำกก็เอำเปรียบคนอื่นมำก ผู้

ที่มีกิเลสน้อยก็เอำเปรียบคนอื่นน้อย ส่วนผู้ไม่มีกิเลสก็

ไม่เอำเปรียบใคร จิตใจมุ่งไปสู่นิพพำน ไม่กลับมำเกิดเป็น

มนษุย์อกีเพรำะรูว่้ำเกดิมำแล้วมแีต่ทกุข์...ปัจจบุนัชำวโลก

ไม่เข้ำใจเรื่องกิเลส ไม่ใส่ใจในค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ 

โลกในยุคสังคมทุนนิมส่งเสริมให้แต่ละคนมีกิเลสมำก

ขึ้น เพรำะสังคมทุนนิยมบูชำเงินเป็นพระเจ้ำ เท่ำกับส่ง

เสริมให้แต่ละคนเห็นแก่ตัวมำกขึ้นเอำเปรียบคนอื่นมำก

ขึ้น สังคมทุนนิยมจึงหำควำมสงบ

สุขไม่ได้...สังคมไทยเป็นสังคมชำว

พทุธมคี�ำสอนของพระสมัมำสมัพทุธ

เจ้ำให้รู้ถึงกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมีควำม

สุข นั่นก็คือพยำยำมลดละกิเลส หำก

จะมีก็ให้มีน้อยที่สุด และสร้ำงบุญ

กุศลให้มำกที่สุด สังคมส่วนรวมก็จะอยู่กันอย่ำงสงบสุข 

...สำเหตุส�ำคัญที่ชำวโลกถูกเชื้อไวรัสโควิด-19 โจมตีก็

เพรำะแต่ละคนเห็นแก่ตัวเอำเปรียบซึ่งกันและกัน ไม่มี

ระเบยีบวนิยั ศลีธรรมตกต�ำ่ เป็นต้นเหตใุห้แต่ละคนสร้ำง

บำปให้กบัสงัคมทีต่นได้อำศยัอยูโ่ดยไม่รูต้วั เช่น ปล่อยให้

มีอาชีพบาปอย่างถูกกฎหมาย เช่น อาชีพขายเหล้า ขาย

เบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อำชีพบำปเหล่ำนี้ท�ำให้ผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็น ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ำย ผู้บริโภค 

ผู้ส่งเสริมกำรขำย ผู้อนุญำตให้มี ฯลฯ บุคคลเหล่ำนี้ล้วน

สร้ำงบำปให้สังคมส่วนรวมทั้งสิ้น สังคมมนุษย์ยุคนี้จึง

เต็มไปด้วยคนสร้ำงบำป ฉะนั้น จึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลก

ประหลำดอะไรที่มีเหตุกำรณ์ร้ำยแรงต่ำง ๆ เกิดขึ้นท�ำให้

ผู้คนประสบภัยพิบัตต่ำง ๆ บำดเจ็บล้มตำยกันมำกมำย

เป็นระยะ ๆ   ไม่ว่ำจะเกิดจำกโรคร้ำยที่ระบำดอย่ำง

รุนแรงท�ำให้ผู้คนล้มตำย  เกิดสงครำมฆ่ำฟันเพื่อแย่งชิง

ผลประโยชน์กัน ตำมสถิติจะเกิดมีขึ้นเป็นช่วง ๆ ในอดีต

ก็นำนหน่อยเกิดครั้งหนึ่งอำจจะเป็นร้อยเป็นพันปี แล้วก็

มีถี่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จำกร้อยปีก็เหลือไม่ถึงร้อยปี และก็ลด

ลงมำเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันนี้เหตุภัยร้ำยแรงเกิดขึ้นจำก

ทกุมมุโลกแทบทกุวนั จำกฝีมอืกำรท�ำบำปของมวลมนษุย์ 

เมื่อมนุษย์สร้ำงบำปกันเต็มที่วิบำกกรรมบำปก็จะส่งผล 

ด้วยกำรกวำดล้ำงควำมชั่วร้ำยที่เกิดขึ้นในสังคมให้หมด

ไปตำม กฎแห่งกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว  ในเมื่อเรารู้ว่า

ท�าชัว่แล้วได้ชัว่ ท�าไม่เราไม่ท�าแต่ความดเีล่า...เราสามารถ

ท�าได้เพราะว่ามนุษย์ทุกคนที่ยังปกติไม่วิกลจริตต้องการ

เป็นคนดีของสังคมทั้งสิ้น แต่ที่เขำเป็นคนดีของสังคมไม่

ได้เพรำะสภำพแวดล้อมของสังคมที่เขำอยู่ส่งเสริมให้เขำ

ท�ำบำป จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตำม เช่น ปล่อยให้มีหรือจงใจ

ให้มีอาชีพบาปทั้งหลาย เช่น อาขีพขายเหล้า อาชีพขาย

เบียร์ อาชีพขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้ท�าให้ผู้

ทีเ่กีย่วข้องสร้างบาปด้วยกนัทั้ง่สิน้ ...ส�ำหรบัประเทศไทย

ที่ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ นับได้ว่ำเป็นคน

ที่สร้ำงบุญในอดีตชำติเอำไว้มำกจึงได้มำเกิดใต้ร่มใบบุญ

ของพระพุทธศำสนำ แต่ปัจจุบันนี้ชำวพุทธกลับไม่เชื่อ

ค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำเลยจงึสร้ำงบำปกนัเป็นเรือ่งปกติ 

ฉะนั้น ควำมเดือดร้อนทุกข์ยำกต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

ไทยจึงเป็นเรื่องปกติ  สำเหตุมำจำกศีลธรรมของคนไทย

ตกต�่ำ เมื่อคนไทยขำดศีลธรรมแล้วจะหำควำมสงบสุข

เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่ำงไร เพราะผู้ที่สร้างบาปจะมี

ความคิดเป็น มิจฉาทิฐิ นั่นก็คือ มีความคิดเห็นตรงกัน

ข้ามกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น สิ่งที่ดีก็บอกว่าไม่ดี สิ่งที่

ไม่ดีก็บอกว่าดี  ส่วนผู้สร้างบุญจะมีความคิดเป็น สัมมา

ทิฐิ นั่นก็คือ มีความคิดเห็นตรงตามความเป็นจริงที่เกิด

ขึ้น สิ่งที่ดีก็บอกว่าดี สิ่งที่ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดี  แล้วช่วยกัน

แก้ไขให้ดีขึ้น...สังคมไทยปัจจุบันที่มีควำมคิดเห็นไม่ตรง

กัน ก็เพรำะว่ำพวกที่มีควำมคิด มิจฉาทิฐิ มีเยอะกว่ำผู้ที่

มีควำมคิด สัมมาทิฐิ  ฉะนั้น พลังแห่งมิจฉำทิฐิจึงส่งผล

ให้เห็นควำมดีเป็นชั่ว ส�ำหรับสิ่งที่ชั่วกลับชมและชอบว่ำ

ดี จึงท�ำให้คนในสังคมทะเลำะกันไม่เลิก ถ้ำหำกไม่แก้ไข

ปัญหำที่ต้นเหตุ คือ ศีลธรรมของคนไทยตกต�่า ด้วยการ

ออกกฎหมายเลิกอาชีพบาปทั้งหลาย เพรำะว่ำอำชีพบำป

เหล่ำนี้เป็นต้นเหตุมอมเมำคนไทยจนไม่มีสติ เมื่อคนไทย

ขำดสติจึงสร้ำงบำปกันโดยไม่รู้ตัว วิบำกกรรมบำปจึง

ส่งผลให้คนไทยเดือดร้อนกันทั้งประเทศอยู่ในขณะนี้ ผู้

บริหำรประเทศ คือ คณะรัฐมนตรี ต้องแก้ไขปัญหาของ

ประเทศทีต้่นเหต ุคอื ศลีธรรมของประชาชนทีก่�าลงัตกต�า่ 

เพรำะสภำพแวดล้อมไม่ดมีอีำชพีทีส่่งเสรมิให้คนท�ำบำป

อย่ำงถูกกฎหมำยเต็มประเทศ หนทำงแก้ง่ำยนิดเดียว

ต้องแก้ที่ต้นเหตุง่ำยกว่ำแก้ที่ปลำยเหตุ นั่นก็คือ ท�าตาม

ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในเรื่อง กฎ

แห่งกรรม  ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว น�ามาใช้เป็นคู่มือในการ

พัฒนาประเทศ  โดยส่งเสริมให้ประชำชนท�ำดีมีศีลธรรม 

ละเว้นท�ำชั่วท�ำบำปทั้่งปวง เพื่อประชำชนจะได้อยู่ดีกิน

ดีไม่มีภัย ไม่ต้องไปหำที่ปรึกษำที่ไหนมำชี้น�ำเพรำะไม่มี

ใครมีปัญญำเลิศล�้ำไปกว่ำ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...ถ้า

หากยังนับถือศาสนาพุทธแบบลิงหลอกเจ้าอยู่อย่างนี้ก็

แก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศชาติไม่ได้... Y    
ขุนราม  มีควำมเชื่อมั่นในหลักและวิธีกำรสหกรณ์ว่ำเป็น

วิธีกำรที่สร้ำงสังคมมนุษย์ให้อยู่กันอย่ำงสงบสุข เพรำะ

เป็นหลักกำรที่ส่งเสริมให้แต่ละคนมีควำมเอื้ออำทรซึ่ง

กนัและกนัไม่เอำเปรยีบกนั ซึง่สอดคล้องกบัหลกักำรของ

พระพุทธศำสนำโดยเฉพำะในเรื่องของ กฎแห่งกรรม ท�ำ

อย่ำงไรก็ได้อย่ำงนั้น และผลของกำรกระท�ำก็ชี้ให้เห็นถึง

พฤติกรรมของผู้นั้นได้เป็นอย่ำงดี...หำกท�ำสิ่งที่ดีก็จะได้

รบัผลดตีอบสนอง หำกท�ำในสิง่ทีช่ัว่ผลของควำมชัว่กจ็ะ

ปรำกฎให้เห็น จึงมั่นใจได้ว่ำคนสหกรณ์หำกมุ่งมั่นในสิ่ง

ที่ดีและปฏิบัติตำมหลักและวิธีกำรสหกรณ์อย่ำงจริงจัง 

แน่นอนสหกรณ์ที่ประกอบด้วยมวลสมำชิกเช่นนี้ย่อม

สร้ำงควำมเจรญิรุง่เรอืงให้กบัองค์กรสหกรณ์และตวัของ

สมำชิกเอง  และผู้ที่ท�างานสหกรณ์อย่างจริงจังด้วยหัวใจ

บริสุทธิ์เท่ากับสร้างบุญให้กับเองและสร้างประโยชน์ให้

กับสังคมส่วนรวม...จำกประสบกำรณ์ที่ ขุนราม อยู่ใน

วงกำรสหกรณ์ไทยมำเป็นเวลำกว่ำ ๔๐ ปี ตั้งแต่ผู้ก่อตั้ง

สหกรณ์ขึ้นมำ ได้เป็นประธำนกรรมกำร เคยเป็นผู้จัดกำร

สหกรณ์ และปัจจุบันเป็นผู้เสนอข่ำวสำรเพื่อขบวนกำร

สหกรณ์ มีควำมชื่นชมผู้น�ำสหกรณ์ท่ำนหนึ่งที่มุ ่งมั่น

สร้ำงสรรค์ขบวนกำรสหกรณ์อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง

จนมีผลงำนเป็นท่ี่ยอมรับของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สังเกตได้จำกผู้ร่วมงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำ แต่ละคน

ต่ำงก็มีควำมสุขที่จะท�ำงำนร่วมกับบุคคลทำ่นนี้ ท่ำนผู้นี้

ก็คือ คุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร

ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) 

จงึไม่แปลกใจว่ำบรรยำกำศกำรท�ำงำนของชมุนมุสหกรณ์

กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) จึงเต็มไปด้วย

บรรยำกำศแห่งควำมอบอุ่นมีควำมสุข ขุนราม ได้เห็น

ควำมอบอุ่นอย่ำงนี้ก็มีควำมสุขไปด้วย.

สสท.ช่วยผูป้ระสบภยัโควดิ-19   ดร.ปัญฐวชิญ์ มุง่สมคัรศรกีลุ ผอ.สนันบิาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) ได้รบัมอบหมายจากนายปรเมศวร์ อนิทรชมุนมุ 

ประธานกรรมการ สสท. ให้น�าชดุอปุกรณ์ป้องกนัโควดิ-19 ตามโครงการสหกรณ์

ไทยช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัโควดิ-19 มอบให้ รพ.สนาม อ.จอมพระ จ.สรุนิทร์ โดย

มี นายสุพัฒน์ โพธิสา ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ประสาน

งานและนายโอภาส วเิศษ สาธารณสขุอ�าเภอจอมพระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่ฏบิตัิ

งานโรงพยาบาลสนาม รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้.

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   มิถุนายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๔



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

เตรียมรับกรมสมเด็จพระเทพฯ ผ่ำนระบบออนไลน์
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   มิถุนายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

สอ.ศธ.ร่วมประชุม กสจ.ครั้งที่ 10

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ 

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช

สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีตดิตามโครงการพฒันาคณุภา

พาชวีติเดก็และเยาวชนผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์(ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านลาดเรอื อ.ชาตติระการ จ.พษิณโุลก 

นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก  เป็น

ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระ

กนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ตามแผนจะเสด็จพระราชด�าเนินไปทรง

ติดตามการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

และเยาวชน ในปี 2564  โดยมี นายสุทัศน์  วงษ์ทับทิม 

นายอ�าเภอชาติตระการ  นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์

จงัหวดัพษิณโุลก  พร้อมด้วย ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง เข้า

ร่วมประชุม 

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง

เริม่การตดิตามงานโครงการพฒันาคณุภาพชวีติเดก็และ

เยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน ทีม่แีผนจะเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปทรงติดตามการด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กและเยาวชนในปี 2564 รวม 27 แห่ง และส�านัก

พระราชวงั ได้จดัประชมุเตรยีมความพร้อม ในการถวาย

งานล่วงหน้า ผ่านการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom 

Meeting) ร่วมกบั กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดน

ที่ 31  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

ส�าหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียม

ความพร้อมการถวายงานล่วงหน้า ร่วมกับ ส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง ในการเสด็จพระราชด�าเนินติดตามงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ของโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน ในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลก  ในห้วงเดอืน มถินุายน 

- สงิหาคม 2564  จ�านวน 3 โรงเรยีน คอื 1. โรงเรยีนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ม. 6 ต.น�้ากุ่ม อ.นครไทย  2. 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ม. 7 ต.บ่อ

ภาค อ.ชาติตระการ 3. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านลาดเรือ ม. 3 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ 

ได้เดินทางไปประชุมติดตามงานเตรียมการรับเสด็จ ที่

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน  ต.บ่อ

ภาค อ.ชาติตระการ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูล

ต่างๆ ของโรงเรยีน การเยีย่มชมกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน 

กิจกรรมการบันทึกบันชี กิจกรรมโครงการอาหารกลาง

วัน การปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น พร้อมทั้ง ได้

หารือแนวทางเพื่อให้การเตรียมงานรับเสด็จเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ต่อไป   

วรนชุ  มชียั/ภาพ/ข่าว/ทมีงานประชาสมัพนัธ์/

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง ประธำนกรรมกำรกองทุนส�ำรอง

เลีย้งชพีเจ้ำหน้ำทีข่องสหกรณ์ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว (กสจ.) เป็นประธำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรกองทุน ฯ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 10 โดยมีเรื่องเพื่อพิจำรณำ

ที่ส�ำคัญคือ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2564 มีเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปรำกำร จ�ำกัด สมัครเพิ่ม จ�ำนวน 17 คน, สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จ�ำกัด จ�ำนวน 2 คน สหกรณ์ข้ำรำชกำร

สหกรณ์ จ�ำกัด จ�ำนวน 2 คน, สหกรณ์ออมทรัพย์เสมำกำฬสินธุ์ จ�ำกัด 

จ�ำนวน 1 คน, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

จ�ำกัด จ�ำนวน 1 คน รวมจ�ำนวนสหกรณ์ 5 แห่ง จ�ำนวน 23 คน รวมจ�ำนวน

สมำชกิทัง้สิน้ จ�ำนวน 616 คน และผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัหลกัทรพัย์

จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด ประจ�ำเดือนพฤษภำคม 2564 จำกยอด

เงินกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีเจ้ำหน้ำทีข่องสหกรณ์ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว มูลค่ำ

ทรัพย์สินสุทธิ 484.61 ล้ำนบำท อัตรำผลตอบแทนสะสมร้อยละ 2.20 

ในกำรนี้ นายสุรินทร์ วทัญญู เลขำนุกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้

ให้ควำมอนเุครำะห์สถำนทีจ่ดัประชมุตำมมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำด

ของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) เมือ่วนัที ่25 มถินุำยน 2564 ณ ห้องประชมุ 

ชั้น 1 อำคำรฝึกอบรมส่วนกลำง ส�ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

สหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร

ท้ำยนี้ นายเอนก ได้กล่ำวเชิญชวนสหกรณ์ที่ยังไม่ได้เป็นสมำชิก 

ขอให้สมัครเข้ำมำเป็นสมำชิกเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเป็นสมำชิก

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ฯ แล้ว เช่น น�ำไปลดหย่อนภำษีประจ�ำปีได้และ

เป็นสวัสดิกำรที่ได้เงินเพิ่มเมื่อออกจำกงำน หรือเกษียณอำยุ เสมือนได้รับ

ค่ำจ้ำงเพิ่มขึ้น จำกเงินสมทบที่นำยจ้ำงจ่ำยให้ เป็นโอกำสในกำรออมเงิน

แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้น เงินออมอยู่ภำยใต้กำรบริหำรโดยมืออำชีพ และได้

รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี.

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล สรุป / เรียบเรียง



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

ใช้ขบวนกำรสหกรณ์ช่วยชำวสวนภำคใต้

มอบสมุดถือครองที่ดินให้เกษตรกร
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   มิถุนายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

เมือ่วนัที ่16กรกฎำคม 2564 เวลำ 13.30 น. นายอภริกัษ์ 

พานนนู สหกรณ์จงัหวดัเลย เข้ำร่วมพธิมีอบสมดุประจ�ำตวัผู้

ได้รบักำรคดัเลอืกให้ท�ำกนิและอยูอ่ำศยั โครงกำรกำรจดัทีด่นิ

ท�ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล(คทช.) ในพื้นที่ป่ำสงวน

แห่งชำติ “ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด” จ�ำนวน 

181 รำย พร้อมกนั ณ วดัโพนงำมบ้ำนนำบอน ต�ำบลชยัพฤกษ์

อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยโดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ำ

รำชกำรจงัหวดัเลยเป็นประธำนในพธิ ีและได้เดนิทำงไปมอบ

สมดุประจ�ำตวัผูไ้ด้รบักำรคดัเลอืกให้ท�ำกนิและอยูอ่ำศยั ตำม

โครงกำรจดัทีด่นิท�ำกนิให้ชมุชนตำมนโยของบำยรฐับำล และ 

คทช. “พื้นที่ป่ำห้วยหมำก ป่ำภูทอก และป่ำภูบ่อบิด” ถึงใน

แปลงยำงพำรำให้กับเกษตรกร 3 รำย แก่

นายสมคัร ภากระจ่าง นายสมหมาย อาจแก้ว และนาง

พิสมัย เทียนศรี เกษตรกรหมู่ที่ 2 บ้ำนหัวฝำย ต.ชัยพฤกษ์ 

อ.เมืองเลย จ.เลย ขณะที่เกษตรกรก�ำลังกรีดยำงพำรำ ซึ่งต่ำง

รู้สึกดีใจที่ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดเลย และคณะได้เดินทำงมำ

มอบสมุดประจ�ำตัวที่ดินท�ำกินถึงสวนยำงพำรำ พร้อมกล่ำว

สหกรณ์จังหวัดเลย  ร่วมมอบสมุดถือครองที่ดิน

ถึงแปลงสวนยางพารา แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ท�ากินแ

ละอยู่อาศัย “พื้นที่ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และ ป่าภูบ่

อบิค” ตามนโยบายของรัฐบาล และ คทช. สร้างรอยยิ้ม

และความสุขแก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ขอบคณุรฐับำลทีไ่ด้ให้ควำมส�ำคญักบัเกษตรกรทีไ่ด้ท�ำกนิใน

พืน้ทีม่ำนำนหลำยสบิปี ดใีจทีไ่ด้เป็นเจ้ำของทีด่นิอย่ำงถกูต้อง

ตำมกฎหมำย และขอบคณุผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัเลย และหน่วย

งำนที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วย

          โดยก่อนหน้านี้ ผู ้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มอบ

สมุดประจ�าตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ท�ากินและอยู่อา

ศัย ตามโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบาย

รัฐบาล และ คทช. “พื้นที่ป่าห้วยหมาก ป่าภูทอก และ

ป่าภูบ่อบิด” ที่วัดโพนงาม ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.

เลย จ�านวน 100 ราย

รมช.มนัญญา สั่งการกรมส่งเสริมสหกรณ์ดึงเครือข่าย
สหกรณ์ทั่วประเทศกระจายเงาะ มังคุด ช่วยชาวสวนผลไม้ภาค
ใต้ เปิดจุดรับซื้อราคาน�าตลาด บรรเทาปัญหาช่วงสถานการณ์
โควิด – 19 ระบาด  

  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สั่งกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ดึงเครือข่ำยสหกรณ์
ทัว่ประเทศช่วยกระจำยเงำะมงัคดุของชำวสวนภำคใต้สูผู่บ้รโิภค
ทั่วประเทศ หลังสถำนกำรณ์โควิด-19 ระบำด หลำยพื้นที่มีกำร
ล็อกดำวน์ เป็นเหตุให้พ่อค้ำไม่สำมำรถเข้ำไปรับซื้อผลไม้จำก
เกษตรกร เตรยีมอดัฉดีเงนิกูด้อกเบีย้ต�ำ่ 122 ล้ำนบำทจำกกองทนุ
พัฒนำสหกรณ์ สนับสนุนสหกรณ์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตในรำคำ
น�ำตลำด พร้อมเร่งจดัส่งให้สหกรณ์ปลำยทำงจ�ำหน่ำยสูผู่บ้รโิภค 
หวังบรรเทำควำมเดือดร้อนเกษตรกรชำวสวนผลไม้ภำคใต้

    นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เปิดเผยว่ำ ขณะนีเ้กษตรกรชำวสวนผลไม้ในภำคใต้ก�ำลังประสบ
ปัญหำช่องทำงจ�ำหน่ำยเงำะและมังคุด เนื่องจำกในช่วงปลำย
เดอืนกรกฎำคม - สงิหำคม เป็นฤดกูำลทีผ่ลผลติในภำคใต้ออกมำ
พร้อมกัน จนเกิดกำรกระจุกตัวและรำคำตกต�่ำ โดยเฉพำะในปีนี้
สถำนกำรณ์โควิด – 19 ก�ำลังระบำด         มีกำรล็อกดำวน์ท�ำให้
พ่อค้ำไม่สำมำรถเข้ำไปตัง้ล้งเพือ่รบัซือ้มงัคดุจำกเกษตรกรได้  ซึง่
นำงสำวมนญัญำ ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้มอบหมำยให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์เร่งหำทำงช่วย
เหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกรโดยด่วน เบื้อง
ต้น จึงได้สั่งกำรให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดประสำนเครือข่ำย
สหกรณ์ในแต่ละพื้นที่ สั่งซื้อเงำะและมังคุดจำกสหกรณ์ที่เป็น
แหล่งผลิตในภำคใต้ กระจำยสู่ผู้บริโภคของแต่ละจังหวัด โดยให้
สหกรณ์ต้นทำง 6 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมรำช 
สุรำษฎร์ธำนี พังงำ และยะลำ เปิดจุดรวบรวมเงำะ มังคุดจำก
เกษตรกรและสมำชกิ เน้นผลไม้ทีไ่ด้คณุภำพมำตรฐำน GAP ก่อน
น�ำมำคดัเกรดบรรจลุงกล่อง และเร่งจดัส่งให้สหกรณ์ทีเ่ป็นตลำด
ปลำยทำงเพื่อให้ถึงผู้บริโภคโดยเร็ว 

      เบือ้งต้น มสีหกรณ์ในภำคเหนอื และภำคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอืได้ เปิดรบัพรอีอเดอร์เงำะและมงัคดุ ซึง่มผีูบ้รโิภค
ให้ควำมสนใจทยอยสัง่ซือ้ผ่ำนเครอืข่ำยสหกรณ์อย่ำงต่อเนือ่ง โดย

มีสหกรณ์หลัก ๆ ที่เป็นตัวกลำงรวบรวมผลผลิต เช่น สหกรณ์
กำรเกษตรพระพรหม จ�ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำด
ลกูค้ำ ธ.ก.ส.นครศรธีรรมรำช จ�ำกดั สหกรณ์กำรเกษตรพรหมครีี 
จ�ำกัด จ.นครศรีธรรมรำช สหกรณ์กำรเกษตรเมืองสุรำษฎร์ธำนี 
จ�ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนนำสำร จ�ำกัด จ.สุรำษฎร์ธำนี กลุ่ม
เกษตรกรท�ำสวนปำกจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง สหกรณ์กำรเกษตร
เพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส.พังงำ จ�ำกัด จ.พังงำ สหกรณ์รวมใจ
กำรเกษตร จ�ำกัด สหกรณ์กำรเกษตรหลังสวน จ�ำกัด จ.ชุมพร 
และชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรยะลำ จ�ำกดั สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่
กำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส.ยะลำ จ�ำกัด จังหวัดยะลำ โดยมีสหกรณ์
ปลำยทำงอยูท่ีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ พะเยำ นครรำชสมีำ มหำสำรคำม 
ร้อยเอ็ด อุบลรำชธำนี ยโสธร รำคำมังคุดขำยส่งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
25 – 35 บำท และเงำะ รำคำขำยกิโลกรัมละ 30 บำท  

     ทัง้นี ้ กรมฯได้ตัง้เป้าหมายกระจายมงัคดุผ่านเครอืข่าย

สหกรณ์ไม่น้อยกว่า 5,216 ตนั และกระจายเงาะไม่น้อยกว่า  3,329 
ตัน พร้อมจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
วงเงิน 122  ล้านบาทเพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนรับ
ซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรในราคาน�าตลาด  เพื่อดึง
ราคาผลไม้ในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่
พี่น้องเกษตรกร  ส่วนการขนส่งผลไม้ ในปีที่ผ่าน ๆ มา กรมฯ 
ได้อุดหนุนงบประมาณจัดซื้อตะกร้าบรรจุผลไม้และรถบรรทุก
สินค้าให้เครือข่ายสหกรณ์ ใช้ในการขนส่งผลผลิตการเกษตร 
ท�าให้การจัดส่งสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์เป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็วทันใจและช่วยยืดอายุของผลผลิตให้ยาวนานก่อนถึงมือ
ผู้บริโภค ผู้ที่สนใจจะอุดหนุนผลไม้สหกรณ์ภาคใต้ สามารถสั่ง
ซือ้ผ่านเครอืข่ายสหกรณ์ในจงัหวดัของท่าน  ส�าหรบัส่วนกลางใน
เขตกรงุเทพและปรมิณฑล สามารถสัง่ซือ้กบัทางชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด โทร. 081-823 3639



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    หลักกำรแก้ไขวิบำกกรรมของวัดพระธรรมกำย

  ๑. อดีตที่ผิดพลำดลืมให้หมด

  ๒. บำปทุกชนิดไม่คิดท�ำเพิ่มอีกเด็ดขำด

  ๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมำทั้งหมด

  ๔. บุญทุกชนิดให้ท�ำเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

  ๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้ำถึงพระธรรมกำย

ที่นี่มีค�ำตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบำลฝันในฝันวิทยำ

ทำงโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสำร์ เวลำ ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

วัดพระธรรมกำย

“คนเช่นเรำ ไม่ใช่ไร้ปัญญำ ชัว่กร็ู ้ดกีเ็หน็ เรำจะฆ่ำ

ตัวเรำเอง เพรำะควำมปรำรถนำลำมกท�ำไม ที่เขำพูดหำว่ำ

เรำอย่ำงนัน้ บำงคนคงไม่รูจ้กัค�ำว่ำ “ธรรมกาย” มอียูท่ีไ่หน 

หมำยเอำใคร เขำอำศัยควำมไม่รู้มำว่ำเรำผู้ตั้งใจปฏิบัติดี

ปฏบิตัชิอบ เมือ่ผูไ้ม่รูม้ำตเิตยีนเรำ ควำมไม่รูข้องเขำจะลบ

ล้ำงสจัจธรรมพระพทุธศำสนำได้อย่ำงไร ถ้ำจะกลบกก็ลบ

ได้เพียงชั่วครำว ไม่ช้ำดวงแก้วของพระพุทธศำสนำก็จะ

เปล่งรัศมี ให้ผู้มีปัญญำเห็นด้วยสำยตำของตนเอง 

กำรที่เขำน�ำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งกำรปฏิบัติ

ที่เรำได้กระท�ำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่ำ คณะวัดปำกน�้ำไม่

ได้กินแล้วนอน เป็นส�ำนักที่เคร่งครัดในกำรปฏิบัติธรรม 

กำรที่เขำน�ำไปพูดเช่นนั้น เทำ่กับเอำส�ำนักเรำไปเผยแพร่ 

ดีเสียกว่ำกำรโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ เพรำะกำรที่่เขำน�ำ

ไปพูดเช่นนั้น เป็นกำรกระท�ำของผู้พูดเอง เรำไม่ได้จ้ำงไม่

ได้วำนใคร 

เมื่อพูดทำงไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทำงดีได้เหมือน

กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เรำไม่ต้องเดือดร้อน

ใจ เพรำะธรรมกำยของพระพุทธศำสนำเป็นของแท้ ไม่ใช่

ของเก๊ หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรำกฎเป็นควำมจริง

แก่ผู้เข้ำถึงธรรม เรื่องอย่ำงนี้เรำไม่หวั่น เรำเชื่อในคุณ

พระพุทธศำสนำ”

โอวำท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงปู่วัดปำกน�้ำภำษีเจริญ พระผู้ปรำบมำร

ชำวคณะวัดพระธรรมกำยช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   มิถุนายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

อิ๊กซี่(ICSI)

ลูกมีปัญหำเรื่องมีบุตรยำก แต่งงำนมำ ๘ ปีแล้ว อำยุใกล้เลขสี่

เข้ำไปทุกทีแล้วแต่ยังไม่มีบุตร เรำสองสำมีภรรยำได้ไปปรึกษำแพทย์ 

คุณหมอแนะน�ำให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำช่วย โดยใช้วิธีอิ๊กซี่ คือ 

ผสมเชื้อภำยนอก จนเซลล์แบ่งตัวเป็นตัวอ่อน แล้วจึงใส่เข้ำไปใน

มดลูก ในที่สุดลูกก็ได้ลูกสำวสมใจค่ะ

เซลล์ที่เกิดกำรผสมกันภำยนอก จนแบ่งเป็นตัวอ่อน และ

พร้อมทีจ่ะใส่เข้ำไปในมดลกู จะถอืว่ำมชีวีติหรอืไม่ มปีฏสินธวิญิญำณ

แล้วหรือยัง ถ้ำยัง ปฏิสนธิวิญญำณมำในตอนไหนคะ

ลูกเคยบริจำคตัวอ่อนที่เหลือจำกกำรท�ำอิ๊กซี่ครั้งแรกไป ขณะ

นี้ตัวอ่อนที่บริจำคได้ถูกน�ำไปใช้งำนหรือถูกท�ำลำยไปแล้วคะ และจะ

ถือว่ำเป็นบำปเหมือนกำรทิ้งลูกหรือท�ำแท้งไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่

เซลล์ที่เกิดจากการผสมกันภายนอกจนแบ่งเป็นตัวอ่อน และ

พร้อมที่จะใส่เข้าไปในมดลูก ถือว่ามีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจเพราะยังไม่มี

ปฏิสนธิวิญญาณ

ปฏิสนธิวิญญาณจะมาเมื่อได้ฝังตัวในมดลูกแล้ว พอถูกส่วน 

ดวงบญุดวงบาปของบดิามารดาทีม่กีรรมเสมอกนักบัปฏสินธวิญิญาณ 

จงึจะดงึดดูให้มาเกดิขึน้โดยผ่านทางบดิามาสูม่ารดาทางปากช่องจมกู 

หญิงซ้ายชายขวา หรือเข้าทางมารดาเลย

ลูกเคยบริจาคตัวอ่อนที่เหลือจากการท�าอิ๊กซี่ครั้งแรก ขณะ

นี้ตัวอ่อนที่บริจาคได้ถูกน�าไปใช้งานแล้ว ส่วนปฏิสนธิวิญญาณที่จะ

เกิดขึ้นนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปของบิดามารดาใหม่ ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัว

ลูกแล้ว

การเกิดด้วยวิธีการดังนี้ จะต้องอาศัยกายมนุษย์เป็นตัวดึงดูด

ปฏิสนธิวิญญาณ ถ้าตัวอ่อนถูกท�าลายไปแล้ว ไม่ถือเป็นบาป เพราะมี

แค่ชีวิตแต่ไม่มีจิตใจหรือดวงวิญญาณ

    ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙

กรรมของนำงฟ้ำ

อำชีพพนักงำนต้อนรับบนเครื่องบินบำงครั้งต้องเสิร์ฟเครื่อง

ดืม่แอลกอฮอล์เมือ่ผูโ้ดยสำรสัง่ ลกูไม่อยำกจะมส่ีวนในกรรมสรุำ ทกุ

ครั้งที่ต้องเสิร์ฟ ลูกจะไม่สบำยใจเลย ลูกควรจะท�ำอย่ำงไรดีคะ

คุณครูไม่ใหญ่

เมื่อลูกมีหน้าที่จะต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มบนเครื่อง ก็ต้องท�าตาม

หน้าที่ แต่ถ้าเลี่ยงได้ ก็ควรจะเลี่ยง และเวลาหยิบยื่นสุราให้ ก็อย่าคิด

ว่าเป็นของมึนเมา คิดอย่าให้เขามึนเมา ขอให้เขาเลิกดื่มเถอะ เมื่อมี

โอกาสก็สั่งสมบุญไปเรื่อย ๆ  และอย่าไปกังวลมากนะลูกนะ ให้สั่งสม

บุญเอาไว้

    ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖

ขำยโฆษณำเหล้ำ

ลูกท�ำงำนในฝ่ำยขำยโฆษณำ บำงครั้งต้องขำยโฆษณำกับ

บริษัทเหล้ำเบียร์และบุหรี่ ลูกจะมีวิบำกกรรมหรือไม่คะ

ลูกจะแก้ไขอย่ำงไร จึงไม่ต้องมำพัวพันกับสิ่งเหล่ำนี้ แต่หลัง

จำกได้ศกึษำธรรมะจำกจำนดำวธรรมแล้ว ลกูหลกีเลีย่งโดยไม่ยอมรบั

โฆษณำสินค้ำเหล่ำนี้มำประมำณ ๒ ปีกว่ำแล้วค่ะ

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกอยู่ฝ่ายขายโฆษณา บางครั้งได้ขายโฆษณากับบริษัทเหล้า 

เบียร์ บุหรี่ ก็จะมีวิบากกรรม คือ มีเชื้อที่จะท�าให้มีสมาชิกครอบครัว 

หรือหมู่ญาติติดเหล้า เบียร์ บุหรี่ จนบางครั้งต้องมาดูแลรับผิดชอบ

คนเหล่านี้ หรือไม่ก็ไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ ดังนั้นการที่ลูกเลิก

ได้ก็เป็นสิ่งดี น่าอนุโมทนา

ลูกจะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวงดังกล่าวอีก และให้ลืม

อดีตที่ผิดพลาดไปให้หมด เมื่อท�าบุญทุกบุญให้อธิษฐานจิตว่า อย่าได้

ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อีกและให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ จะเกิดไปใน

ภพชาติใด ขออย่าให้สมาชิกในครอบครัวติดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นต้น
    ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘

คนค้ำโค

คณุแม่เคยมอีำชพีขำยเนือ้โคและเนือ้กระบอืใหญ่ทีส่ดุในตลำด

บำงซื่อ ซึ่งเคยขำยได้สูงสุด ๓,๐๔๐ ตัวต่อวัน โดยคุณแม่จะเป็นผู้สั่ง

ฆ่ำมำขำยเกือบทุกวันตลอด ๓๐ ปี ช่วงหลัง ๆ แม่เริ่มขำยลดลงจน

เหลือวันละ ๗-๘ ตัว 

ปัจจบุนัแม่เลกิเป็นผูพ้พิำกษำชวีติโคและกระบอืแล้ว แต่จะรบั

เครือ่งในสตัว์จำกโรงฆ่ำสตัว์มำขำยทีต่ลำดบำงซือ่ ลกูมกัรบเร้ำให้คณุ

แม่เลิกกิจกำรนี้บ่อย ๆ แต่แม่ก็ยังขำยอยู่จนทุกวันนี้ โดยพี่สำวและพี่

เขยรับกิจกำรค้ำขำยเนื้อสัตว์ไปท�ำแทน

คณุแม่เคยเป็นผูส้ัง่ฆ่ำโคและกระบอืแล้วน�ำเนือ้มำขำย ท่ำนจะ

ได้รบัวบิำกกรรมนีอ้ย่ำงไรบ้ำง ปัจจบุนัท่ำนไม่ได้สัง่ฆ่ำ แต่รบัเครือ่งใน

สัตว์จำกโรงฆ่ำสัตว์มำขำยแทน จะมีวิบำกกรรมไหมครับ ท�ำอย่ำงไร

ครอบครัวของลูกจึงจะเลิกอำชีพนี้ได้

คุณครูไม่ใหญ่

แม่เป็นผู้สั่งฆ่าโคกระบือติดต่อกันเป็นเวลา ๓๐ ปี จะมีวิบาก

กรรมโดยย่อ คอื จะมโีรคภยัไข้เจบ็มาก จะได้รบัทกุขเวทนาจากโรคภยั

นั้น และมีอายุสั้นอาจเจออุบัติเหตุ เป็นเหตุให้พิกลพิการไปอีกหลาย

ชาติ และหากก่อนตายเห็นภาพเหล่านี้มาเป็นกรรมนิมิต จิตจะเศร้า

หมอง คตินิมิตด�ามืด ก็จะไปอบาย

จะแก้ไข ก็ต้องหักดิบเลิกอาชีพนี้โดยเด็ดขาด เพื่อลบภาพ

เก่าในใจ แล้วสร้างภาพใหม่ ด้วยการสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้่ง ทาน ศีล 

ภาวนาให้มาก ๆ

ปัจจุบันแม่ได้ได้สั่งฆ่า แต่รับเครื่องในสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์มา

ขายนั้น ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ จะท�าให้ไปดึงภาพเก่า ๆ ที่

เคยสั่งฆ่าโคกระบือกลับมาใหม่ได้ จะท�าให้ใจเศร้าหมองเป็นเหตุให้

ไปอบายดังกล่าว

จะเลิกอาชีพนี้ ก็ต้องพิจารณาให้เห็นโทษภัยดังกล่าว แล้วหัก

ดบิเลกิไปเลย แล้วหาอาชพีใหม่ทีเ่ป็นสมัมาอาชวีะ เมือ่ได้ทรพัย์มาแล้ว 

ก็ให้หมั่นสังสมบุญทุกบุญ ทั้่ง ทาน ศีล ภาวนาให้มาก ๆ

    ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

คนเลี้ยงกุ้ง

โยมแม่ได้เคยร่วมลงทนุท�ำนำกุง้กบัหมูญ่ำต ิในช่วงแรก ๆ  กุง้ที่

เลีย้งเอำไว้ตวัอ้วนพ ีขำยได้รำคำด ีจนสำมำรถขำยกุง้ได้แบบยกบ่อเลย

ครับ เงินทองก็ไหลมำเทมำเป็นกอบเป็นก�ำ แต่ช่วงหลัง ๆ กุ้งที่เลี้ยง

ไว้กลับสำมัคคีกันตำยหมู่เพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งตำยเรียบยก

บ่อ ท�ำให้สุดท้ำยต้องเลิกกิจกำร และขำดทุนย่อยยับพร้อมกับหนี้สิน

อีกมำกมำย เหตุใดอำชีพท�ำนำกุ้งของโยมแม่ จึงร�่ำรวยในช่วงแรก แต่

ช่วงหลังกลับขำดทุน

ผมสงสัยว่ำ กุ้งที่ตำยเองในบ่อเลี้ยงกับกุ้งที่ตำยเพรำะส่งขำย

ให้เขำฆ่ำเป็นอำหำร ผู้เลี้ยงกุ้งจะมีส่วนในวิบำกกรรมนี้เหมือนหรือ

แตกต่ำงกันอย่ำงไรครับ

ผู้ที่เลี้ยงกุ้งขำย จะได้รับวิบำกกรรมทั้งในภพนี้และภพหน้ำ

อย่ำงไรบ้ำง จะแก้ไขวิบำกกรรมนี้จำกหนักให้เบำต้องท�ำอย่ำงไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่

นากุ้งของโยมแม่ ช่วงแรกร�่ารวย แต่ช่วงหลังขาดทุน เพราะ

ทานบารมีในอดีตที่ท�าในช่วงแรก แต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอา

ไว้ จึงส่งผลให้มาร�่ารวย แต่เนื่องจากท�าบุญมาไม่สม�่าเสมอ จึงท�าให้

ขาดทุนในภายยหลัง อีกทั้่งในชาตินั้นต่อมาก็ได้อธิษฐานจิตว่า อย่า

ให้ท�าบาปใดเลย ดังนั้นบุญปนบาปนี้จึงได้ช่องส่งผลให้เลิกกิจการ

มิจฉาอาชีวะ

ทุกที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกุ้ง ก็จะส่งผลให้ผู้เลี้ยงประสบภัยด้วย

โรคระบาดเนือ่งจากกุง้ตายเอง และผูเ้ลีย้งกุง้กม็เีจตนาน้อยกว่ากุง้ทีส่่ง

ขายให้เขาฆ่า ซึง่จะส่งผลให้อายสุัน้ และมโีรคภยัไข้เจบ็เหมอืนกนั ต่าง

แต่ว่า กุง้ตายเองนัน้วบิากกรรมส่งผลน้อยกว่ากุง้ทีเ่ลีย้งแล้วส่งขายให้

เขาฆ่าเป็นอาหาร

ผูท้ีเ่ลีย้งกุง้ขายจะได้รบัวบิากกรรม คอื มโีรคภยัไข้เจบ็มาก และ

อายุขัยไม่ยืนยาวทั้งปัจจุบันและภพชาติต่อไป

จะแก้ไข กใ็ห้หกัดบิเลกิอาชพีนี ้แล้วสัง่สมบญุทกุบญุ ทั้ง่ ทาน 

ศลี ภาวนา ปล่อยสตัว์ปล่อยปลาบ่อย ๆ  แล้วอทุศิบญุกศุลไปให้กบัสตัว์

เหล่านั้น อีกทั้งต้องนั่งธรรมะให้เห็นพระในตัว
    ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

ค้ำน�้ำเมำ
บุญหรือกรรมใดมำส่งเสริมให้ผมได้สืบทอดกิจกำรตัวแทน

จ�ำหน่ำยสุรำและบุหรี่แต่เพียงผู้เดียวจำกคุณพ่อ และยังมือขึ้นอีกด้วย 

สำมำรถขยำยกิจกำรจนมีมูลค่ำนับพันล้ำนได้ครับ

คุณครูไม่ใหญ่
ตวัลกูได้สบืทอดกจิการเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสรุาและบหุรีแ่ต่เพยีงผู้

เดยีวแทนคณุพ่อ และสามารถขยายกจิการเป็นพนัล้านได้นัน้ เพราะในอดตี

เมื่อท�าบุญแล้วมักจะอธิษฐานจิตอย่างเดียวว่า “ขอให้รวย” ค�าอธิษฐานนั้น

จึงไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้รวยจากสัมมาอาชีวะ

ดังนั้น เมื่อบุญส่งผล จึงท�าให้ทรัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นมาจากทาง

ใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาอาชีวะ หรือสัมมาอาชีวะ ซึ่งก็แล้วแต่การ

ประกอบเหตุในปัจจุบัน

    ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

ณ ส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสี่ 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

พระมหานพพร ปุญญชโย ผู้แทนวัดพระธรรมกาย และ

มูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วย คุณองอาจ ธรรมนิทา ผู้แทน

เครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกันส่ง

มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ส่งแรงใจผู้ประสบภัย 

จ�านวน ๓๐๐ ชุด ให้กับ คุณประเทือง วงษ์แจ้ง นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสี่ และคณะด้วยความ

ห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในพื้นที่ ต.คลอง

สี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คุณประเทือง วงษ์แจ้ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต�ำบลคลองสี่ กล่ำวขอบคุณในนำมของชำวต�ำบลคลองสี่ว่ำ 

คณะสงค์ อ.คลองหลวง วัดพระธรรมกำร มูลนิธิธรรมกำย 

และคณะศิษยำนุศิษย์ ที่ไม่ทอดทิ้งพวกเรำในยำมที่ภัยโควิด-

19 เข้ำมำรุมเร้ำสร้ำงผลกระทบในกำรด�ำเนินชีวิตด้วยควำม

ยำกล�ำบำกในขณะนี้ ข้ำวสำรอำหำรแห้งนับว่ำเป็นทั้งน�้ำใจ

และสิ่งของที่สำมำรถบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยโค

วิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่จ�ำเป็นต้องกักตัวเองอยู่ภำยใน

บ้ำนจ�ำนวนมำกในพื้นที่ต�ำบลคลองสี่ 

ถุงยังชีพนี้จะช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโค

วิด-19 ยังคงด�าเนินชีวิตต่อไปได้ จึงรู้สึกซาบซื้งที่คณะ

สงฆ์และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมด้วยช่วยกันหนุนเสริม

การด�าเนนิงานควบคมุป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโค

วดิ-19 กบัองค์การปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ประชาชนอนั

เป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่เป็นสาธารณกุศลร่วมกัน คุณ

ประเทืองกล่าวขอบคุณผู้ที่มีจิตเป็นกุศลแทนชาวต�าบล

คลองสี่ที่ประสบภัย.

                                        สุเมธ  ศรีจรรยา
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ชสท.จัดห้องประชุมรับวิกฤตโควิดทำงออนไลน์

           ใบสมัครสมำชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รำยบุคคล/ลดพิเศษ ๒๕%

                                                           

                                                             วันที่..............................................................

ชื่อ...........................................................................................................................................

ที่อยู่.........................................................................................................................................

....................................................................................................โทร......................................

                            �     สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)
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                                      (จัดส่งให้เดือนละ ๒๐ ฉบับ เป็นเวลา ๑ ปี รวมจ�านวน ๒๔๐ ฉบับ)

   สัง่ซือ้ได้ด้วยเชค็ หรอื โอนเงนิเข้าบญัชขีองบรษิทั สือ่เกลยีวเชอืก จ�ากดั บญัชอีอมทรพัย์ธนาคาร

กสิกไทย สาขาส�าเหร่ บัญชีเลขที่ 075-1-85870-1  หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม บริษัท สื่อ

เกลียวเชือก จ�ากัด ปณ.ส�าเหร่ 10600    ส�านักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4 แขวงคลองต้นไทร เขต

คลองสาน กรุงเทพฯ 10600   โทร.08-6883-8937      E-mail : ssrichanya@gmail.com

หนงัสอืพมิพ์เกลยีวเชอืก 

หำอ่ำนได้ง่ำยนิดเดียวที่

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

www.fsct.com
เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.co-opthai.com
เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   มิถุนายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) 

ในยุค คุณศิริชัย ออสุวรรณ เป็นประธานกรรมการ เป็นยุคที่

ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ระลอกที่ ๔ ซึ่งเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่มีความรุนแรงและ

แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จึงต้องวางมาตรการป้องกันอย่าง

รัดกุมและรวดเร็ว

เริ่มจำกกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตำมมำตรกำรของ

กระทรวงสำธำรณสุข ด้วยกำรจัดประชุมให้ควำมรู้กันอย่ำง

จริงจังตั้งแต่ Social Distancing หรือเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ไม่

น้อยกว่ำ ๑.๕ - ๒.๐๐ เมตร  ใช้หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำก

ผ้ำ ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ระมัดระวังกำร

สัมผัส ลูกบิดประตู รำวบันได ลิฟต์ ฯลฯ เพื่อป้องกันตัวเองและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วำงแผนกำรสื่อสำรภำยในองค์กรทั้งฝ่ำยคณะกรรมกำร

และฝ่ำยจัดกำร ด้วยระบบ Zoom Meeting เพื่อควำมสะดวกใน

กำรจัดประชุม นอกจำกนั้นก็จะมีไลน์กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มเพื่อ

สื่อสำรข่ำวสำรถึงกันอย่ำงรวดเร็ว

วิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วง

ระยะสองปีทีผ่่ำนมำท�ำให้บคุลำกรของชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.)  มีควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำรจัดประชุม

ทำงไกลด้วยระบบ Zoom Meeting เป็นอย่ำงดี ที่ท�ำเช่นนี้ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพก็เพรำะผู้น�ำองค์กรมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกลและเข้ำแก้ไข

ปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที

แต่อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้จะสำมำรถป้องกันโรคร้ำยไวรัส

โควิด-19 ได้ก็ตำม แต่ปัญหำเศรษฐกิจก็กระทบกระเทือนกับ

สหกรณ์และสมำชิกอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ คณะกรรมกำรด�ำเนิน

กำร ชสท. ซึง่น�ำโดย คณุศริชิยั ออสวุรรณ ได้รบัเรือ่งร้องขอควำม

ช่วยเหลือจำกสหกรณ์สมำชิก เนื่องจำกเกษตรกรที่เป็นสมำชิก

สหกรณ์ได้รับผลกระทบจำกวิกฤตกำรณ์ดังกล่ำวจนไม่สำมำรถ

ส่งช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ตำมก�ำหนด อันเป็นเหตุท�ำให้

สหกรณ์ต้องปฏิบัติตำมระเบียบของนำยทะเบียนสหกรณ์ เกี่ยว

กับกำรตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งจะมีผลท�ำให้สหกรณ์ต้อง

ขำดทุน และผลของกำรขำดทุนก็ไม่สำมำรถที่จะจ่ำยเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืนได้ ซึ่งจะท�ำให้สมำชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

สหกรณ์ขำดควำมศรัทธำกับระบบสหกรณ์ จึงมีควำมจ�ำเป็น

ต้องขอให้นำยทะเบยีนสหกรณ์ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ และ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ช่วยพิจำรณำผ่อนผันเกณฑ์ดัง

กล่ำวเป็นกรณีพิเศษกับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ระลอกที่สี่ ที่ได้ระบำดอย่ำงรุนแรงและวงกว้ำง 

จึงเป็นหน้าที่ของผู ้น�าสหกรณ์ภาคการเกษตรที่จะ

ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ก็หวังว่า

วิกฤตการณ์แพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้คงจะได้รับ

การแก้ไขจากผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่ป้องกนัระบบสหกรณ์ให้สามารถ

ยืนหยัดอยู่ได้จะได้เป็นที่เชื่อถือและศรัทธามวลสมาชิกและ

ประชาชนทั่วไป.
สุเมธ ศรีจรรยา


