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ผู้น�ำศูนย์กลางเทวาแนะสมาชิก
อย่ากู้เงินให้ลูกหลานเด็ดขาด

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

ราคา ๑๐ บาท

ผูน้ ำ� สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นศูนย์กลางเทวา แนะสมาชิกออมเป็นระบบเพือ่ ความ
มัน่ คงของชีวติ ในอนาคต ชีก้ เู้ งินให้ลกู หลานท�ำให้เสียเครดิตอยูไ่ ม่ได้อบั อายสมาชิก ยก
ตัวอย่างสมัยท�ำงานมีเงินเดือนเก็บออมเอาไว้ใช้ตอนท�ำงานอาสาสังคมไม่มีเงินเดือน
โดยไม่ต้องรบกวนลูกหลาน
นางเพทาย ปทุมจันทรัตน์ กรรมการ
เลขานุการสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นศูนย์กลางเท
วา จ�ำกัด ได้กล่าวกับสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) ถนนวิภาวดี
นางเพทาย ปทุมจันทรัตน์ ได้กล่าว
กับสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้สูงอายุหลายคนอายุกว่า ๘๐ ปี ลูกหลาน
พามาเข้าร่วมประชุมเพราะมีความผูกพัน
กับสหกรณ์แห่งนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสหกรณ์

แห่งนี้ขึ้นมา นางเพทาย ได้กล่าวกับสมาชิก
ว่า ทุกคนคงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วย
กันสร้างบ้านหลังนี้ให้เข้มแข็งใหญ่โตขึ้นมา
จากบ้านหลังเล็ก ๆ จนเป็นหลังใหญ่ที่มั่นคง
ขึ้นมา และที่ส�ำคัญสมาชิกผู้สูงอายุมีเป็น
จ�ำนวนมากที่มาสหกรณ์แล้วไม่สามารถขึ้น
ไปบนสหกรณ์ได้ ในเรื่องนี้ทางสหกรณ์เห็น
ความส�ำคัญของสมาชิกผู้สูงวัยทั้งหลายจึง
ได้จัดสรรงบประมาณน�ำมาสร้างลิฟท์เพื่อ
ให้บริการกับผูส้ งู อายุเมือ่ มาถึงสหกรณ์แล้วก็
สามารถขึน้ มาใช้บริการของสหกรณ์ได้อย่าง

ผูน้ ำ� สหกรณ์การเกษตรชี้
เชื่อมโยงเครือข่ายได้ไปโลด

ผูน้ ำ� สหกรณ์การเกษตรในโคราชวิเคราะห์สหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จุด
แข็งสมาชิกให้ความร่วมมือมีความศรัทธาในวิธีการสหกรณ์ จุดอ่อนขาดความเชื่อม
โยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ หากแก้จุดอ่อนนี้ได้สหกรณ์ไทยไปโลด โอกาสได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดจากหน่วยงานรัฐแต่ใช้ไม่คุ้มค่าเป็นเหตุท�ำให้ต้นทุนสูงสู้
ตลาดไม่ได้ กฎหมายสหกรณ์มีทั้งในส่วนที่ดีและเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ
นางปาณชญา บวชสั น เที ย ะ ผู ้
จัดการสหกรณ์การเกณตรพิมาย จ�ำกัด น�ำ
เสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพสหกรณ์ใน
จังหวัดนครราชสีมา ในการอบรมเชิงปฏิบัติ
การด้ ว ยเครื่ อ งมื อ SWOT Analysis ใน
หลักสูตร “เกษตรยุคใหม่ คิดและท�ำอย่างไร
ให้ยงั่ ยืน” ซึง่ จัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ณ โรงแรม
สบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นางปาณชญา ได้ ก ล่ า วถึ ง จุ ด
แข็ ง ของสหกรณ์ ก ารเกษตรในจั ง หวั ด
นครราชสีมาว่า อันดับแรกมีสมาชิกที่ให้
ความร่ ว มมื อ กั บ สหกรณ์ ดี แ ละอยู ่ กั น มา
เป็นเวลายาวนาน บางคนอยู่กับสหกรณ์มา
๗๐ - ๘๐ ปี ก็ยังอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์มี
ส�ำนักงานใหญ่โตมัน่ คงน่าเชือ่ ถือกว่าสถาบัน
เกษตรกรที่ไม่มีส�ำนักงานเป็นของตัวเอง จุด
แข็งอันดับที่สอง สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงาน

ปาณชญา บวชสันเทียะ
เพียงพอ เพราะได้ระดมการถือหุ้นอยู่อย่าง
สม�่ำเสมอ ท�ำให้มีหุ้นเพิ่มขึ้นตลอดจนเงิน
รับฝากจากสมาชิก สหกรณ์มีก�ำไรจัดสรร
เข้าเป็นทุนส�ำรองของสหกรณ์ สหกรณ์หลาย
แห่งเดีย๋ วนีไ้ ม่ตอ้ งกูเ้ งินจาก ธกส. เพราะมีเงิน

เพทาย ปทุมจันทรัตน์
สะดวกสบายทั้งส�ำนักงานและห้องประชุม
ต่อจากนัน้ นางเพทายได้เชิญชวนให้
สมาชิกเห็นความส�ำคัญของการเก็บออมโดย
ยกตัวอย่างการออมของตนเองให้สมาชิกได้
ท�ำตามว่า สมัยตอนที่ยังท�ำงานเป็นผู้จัดการ
สมาคมศูนย์กลางเทวา ได้เงินเดือน ๆ ละ
๓-๔ หมื่นบาท ก็เก็บออมเอาไว้ในสมุดออม
ทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ ที่ละเล็กทีละน้อย
เมือ่ เกษียณมาแล้วไม่มงี านท�ำทีม่ เี งินเดือน แต่
เป็นงานอาสาท�ำเพื่อสังคมไม่มีเงินเดือน แต่
ตนเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะได้เก็บออมเอาไว้
หลายแสนบาท จึงไม่ต้องรบกวนลูก ๆ เมื่อ
สองปีที่แล้วได้ไปแสวงบุญที่อินเดียใช้เงิน
ไปแสนกว่าบาทมีความสุขมาก ๆ ก็อยากจะ
ชักชวนให้สมาชิกสหกรณ์วางแผนการเก็บ
ออมเงินเอาไว้ใช้ในอนาคตจะได้ไม่ต้องเป็น
ภาระให้กับลูกหลาน
นอกจากนั้ น ก็ ยั ง แนะน� ำ ไม่ ใ ห้
สมาชิกกู้เงินให้กับลูกหลานเอาไปใช้อย่าง
เด็ดขาด เพราะมีจ�ำนวนไม่น้อยที่ลูกหลาน
ไม่สง่ เงินกูใ้ ห้กบั สหกรณ์เพราะไม่มคี วามรับ
ผิดชอบ พ่อแม่ต้องรับภาระแทน บางคนรับ
ภาระไม่ไหวท�ำให้เสียเครดิต ในที่สุดก็ต้อง
ออกไปเพราะอยู่ไม่ได้อับอายเขา ฉะนั้นต้อง
แนะน�ำให้ลูกหลานสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
ด้วยตัวเอง เพราะว่าสหกรณ์จะเปิดรับสมาชิก
ใหม่เป็นประจ�ำ รุน่ ต่อไปเปิดอบรมวันอาทิตย์
ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ก็ขอให้ลูกหลานเข้า
มาเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อจะได้วางแผน
การเก็บออมอย่างมีระบบจนติดเป็นนิสัยให้
กับลูกหลานเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับ
ลูกหลาน เพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้เริ่มอยู่
ยากมากขึ้นแล้ว ถ้าไม่รู้จักเก็บออมตั้งแต่เริ่ม
แรกที่ยังมีร่างกายแข็งแรง ในอนาคตเมื่อ
แก่ตัวแล้วก็จะล�ำบาก นางเพทายกล่าวด้วย
ความเป็นห่วง

มนัญญา ยึดมติคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย 23 พ.ค. 61
เดินหน้าจ�ำกัดการใช้ 3 สารเคมี เตรียมเสนอ ครม.ของบ 400
ล้าน ให้สหกรณ์การเกษตรน�ำร่องลดการใช้สารอันตรายด้วย
เครือ่ งจักรกลการเกษตร พบเกษตรกร 1.7 ล้านรายเข้าอบรม
แค่ 3 แสนรายหวัน่ ถึงฤดูผลิตปัน่ ป่วนทัว่ ประเทศ เพราะ
ห้ามขายสารเคมีกบั เกษตรกรไม่มใี บเขียว
นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า ไดเ้ตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขอ
งบประมาณ 400 ล้านบาท เพือ่ ให้สหกรณ์
การเกษตรกว่า 200 แห่งจัดหาวัสดุการเกษตร
มาบริการสมาชิกภายใต้การแนะน�ำของส�ำนัก
เครือ่ งจักรกลกรมวิชาการเกษตร และยังได้
ติดตามวาระการประชุมของคณะกรรมการ
วัตถุอนั ตราย ทีจ่ ะพิจารณาเรือ่ งมาตรฐาน ไอ
เอสโอ 3 ฉบับ ทีก่ ระทรวงเกษตรฯ เสนอเพือ่
ให้บริษทั ผูน้ ำ� เข้า ผูผ้ ลิตสารเคมี ตลอดจนร้าน
จ�ำหน่าย จะต้องปฏิบตั เิ พือ่ เป็นการคุม้ ครอง
เกษตรกร ผูบ้ ริโภค และสิง่ แวดล้อม ซึง่ เมือ่
เรือ่ งนีผ้ า่ นก็คดิ ว่าทุกบริษทั ต้องพร้อมด�ำเนิน
การเพราะท�ำมาค้าขายกันมาเป็นร้อยปี ควรที่

จะต้องลงทุนเพิม่ เพือ่ เกษตรกรและประชาชน
ทัง้ นีไ้ ด้ให้นายสุกรรจ์ สังข์วรรณะ
เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย เข้าพบ
พร้อมแกนน�ำเครือข่าย ตามทีไ่ ด้ทำ� หนังสือ
ขอมา ซึง่ ในการหารือตนได้ยนื ยันมาตรการ
ที่ก�ำลังด�ำเนินการคือยึดมติคณะกรรมกาาร
วัตถุอนั ตราย 23 พ.ค.2561 ทีใ่ ห้จำ� กัดการใช้
3 สารคือ พาราควอต ครอส์ไพริฟอส และ
ไกลโฟเซต และประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 5 ฉบับ เพือ่ ให้การด�ำเนินการสู่
มาตรการจ�ำกัดการใช้ แต่กเ็ ป็นห่วงเพราะรูม้ า
ว่ายังมีหลายมาตรการทีไ่ ม่คบื หน้า
“ขณะนีเ้ สนอเรือ่ งของบ 400 ล้าน
บาทเพื่ อ ท� ำ โครงการน� ำ ร่ อ งให้ ส หกรณ์
อ่านต่อหน้า ๒

ประธาน สสท.แนะนายทะเบียนสหกรณ์
การสั่งปิดไม่ใช่วิธีส่งเสริมที่ดี
ประธาน สสท. ชี้แนวคิดของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์มี
ส่วนท�ำลายสหกรณ์ มากกว่า ถ้าตนเป็นนายทะเบียนสหกรณ์จะไม่แก้ไข
ปัญหาสหกรณ์เคหะสถานนพเก้าร่วมใจฯ ด้วยการสั่งปิด เพราะกระทบ
กับสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลูกโซ่ ชี้นายทุนไม่ชอบสหกรณ์พยายามออก
กฎหมายคุมทุกวิถีทาง แนะขีดเส้นธนาคารกับสหกรณ์เพื่ออยู่ร่วมกัน
สมาชิกสหกรณ์ต้องการสร้างที่อยู่อาศัย ต้องการหาทุนประกอบอาชีพกู้
เงินจากสหกรณ์ หากจะท�ำธุรกิจสร้างความร�่ำรวยให้ไปกู้ธนาคาร
นายปรเมศวร์ อิ น ทรชุ ม นุ ม
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย (สสท.) เป็นวิทยากรบรรยาย
หลั ก สู ต ร “กฎหมายเพื่ อ การบริ ห ารงาน
สหกรณ์” ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุม
รัชนีแจ่มจรัส(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นายปรเมศวร์ได้บรรยายตอนหนึ่ง
ว่ า ตนไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ แนวคิ ด ที่ จ ะสั่ ง ปิ ด

สหกรณ์ ต ่ า ง ๆ ยกตั ว อย่ า งกรณี ส หกรณ์
เคหสถานนพเก้าร่วมใจ จ� ำกัด เรื่องนี้ตน
ได้ พู ด ในที่ ป ระชุ ม คพช.(คณะกรรมการ
พั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ) สหกรณ์
เคหสถานนพเก้าร่วมใจฯ เขาสร้างบ้านขาย
สหกรณ์เขาตั้งอยู่ที่เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ แต่
เขาไปสร้างบ้านที่มหาสารคาม เฟส ๑ เสร็จ
แล้ว ระหว่างที่ทำ� เฟส ๑ อาจารย์สวัสดิ์(รศ.
ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา) เป็นนักการเงินที่
เก่งมาก เมื่อค�ำนวณดูแล้วเห็นว่าเป็นไปได้

ชสท.เตรียมเปิดศูนย์รับส่งสินค้า

ประธาน ชสท. กล่าวถึงโครงการน�ำร่องใหม่ในปีนี้คือ ศูนย์รับส่งสินค้าเครือ
ข่ายสหกรณ์ ช่วยลดต้นทุนสินค้า รวบรวมบริษทั ขนส่งคุณภาพดีราคาถูกมาให้สหกรณ์
สมาชิกใช้บริการ ใช้เวลาศึกษามากว่า ๖ เดือน คาดเปิดได้ในเร็ว ๆ นี้ หากประสบความ
ส�ำเร็จจะขยายไปยังสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

นายศิ ริ ชั ย ออสุ ว รรณ ประธาน
กรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ได้ให้สัมภาษณ์
กับเกลียวเชือกว่า ทาง ชสท. จะเปิดศูนย์รับ
ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ เนื่องจากได้มี
การศึกษาเรื่องนี้มากว่า ๖ เดือนแล้ว เพราะ
ว่าปัญหาส�ำคัญของต้นทุนสินค้าคือค่าขนส่ง
ซึง่ เราจะมองข้ามไม่ได้ในเรือ่ งค่าขนส่งสินค้า
เพราะมีตน้ ทุนประมาณร้อยละ ๒๐ ของราคา
สินค้า เช่น ราคาของในตลาด ๑๐๐ บาท หนึง่
ในร้อยบาทนั้นเป็นค่าขนส่ง ๒๐ บาท อัน
นี้เป็นเรื่องของระบบทั่ว ๆ ไป เพราะฉะนั้น
เราจ�ำท�ำอย่างไรเพื่อจะลดต้นทุนนี้ได้ ถ้าลด
ต้นทุนนี้ได้สมาชิกของเราก็จะขายสินค้าได้
มากขึ้น ผู้บริโภคก็ซื้อสินค้าได้ถูกลง ขณะ
ทุนของตัวเองอย่างเพียงพอ
เดียวกันสหกรณ์ก็มีรายได้เข้ามาส่วนหนึ่ง
จุ ด แข็ ง อั น ดั บ ที่ ส าม สหกรณ์ มี ทุกฝ่ายก็จะเกิดประโยชน์ทั้งหมด หากเรา
อุปกรณ์การตลาดมาใช้เป็นเครื่องมือในการ สามารถลดต้นทุนในเรื่องการขนส่งสินค้า
สหกรณ์ ไ ด้ ขณะนี้ ส ่ ว นราชการต่ า ง ๆ ก็
อ่านต่อหน้า ๒

ศิริชัย ออสุวรรณ
พยายามสนับสนุนให้สหกรณ์ได้สร้างเครือ
ข่ายกระจายสินค้าขึน้ เพือ่ ให้พวกเราสามารถ
สร้างอ�ำนาจต่อรองตรงนี้ได้ ทาง ชสท. เอง
เราก็ไปหาข้อมูลกับบริษัทขนส่งสินค้าต่าง
ๆ ก็มีทั้งบริษัทเก่าได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทย
อ่านต่อหน้า ๒

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ก็เอาเงินจาก สอ.จุฬาฯ ไปฝากเป็นเงินสิน
เชื่อในการสร้างบ้าน พอใกล้จะเสร็จก็เกิด
ปัญหาขึ้น สหกรณ์เคหสถานนพเก้าฯ ถูก
นายทะเบียนสหกรณ์สั่งปิด ผมจะไม่พูดใน
เหตุของการสั่งปิด แต่ในความเห็นของตน
ไม่เห็นด้วย พอปิดไปก็กระทบกระเทือนเป็น
ลูกโซ่ ถ้าตนเป็นนายทะเบียนสหกรณ์หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์จะไม่สงั่ ปิด เมือ่ เขา
สร้างบ้านนอกพื้นที่ วิธีแก้ปัญหาก็คือ สั่งให้
สหกรณ์เคหสถานนพเก้าฯ ย้ายจากมีนบุรี
ไปอยู่มหาสารคาม เขามีบ้านอยู่แถวนั้นก็
จบ แต่คุณสั่งปิด คุณท�ำลายระบบสหกรณ์
ท�ำให้สหกรณ์อนื่ ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ความเดือด
ร้อนไปหมด ๔๔ สหกรณ์ หรือไม่อย่างนั้น
เมื่อสร้างเฟส ๑ เสร็จแล้วก็ขายให้หมดก็จบ
แล้วเลิกกิจการไป นีค่ อื การแก้ปญ
ั หาสหกรณ์
ไม่ใช่ท�ำลายสหกรณ์
เมื่ อ ๒-๓ ปี ที่ ผ ่ า นมามี ส หกรณ์
จังหวัด ในจังหวัดหนึ่งย้ายมาใหม่ได้เรียก
สหกรณ์มาประชุม และได้กล่าวในที่ประชุม
ว่าสหกรณ์ไหนไม่ดีท�ำบัญชีไม่ได้เขาจะปิด
ให้หมดภายใน ๒ ปี ผิดแล้วนี่เป็นการท�ำลาย
สหกรณ์ไม่ใช่สง่ เสริมสหกรณ์ ถ้าเขาปิดบัญชี
ไม่ได้ รัฐต้องเข้าไปช่วยเขา ไม่ใช่ไปปิดของ
เขา แทนทีจ่ ะไปช่วยให้เขาเกิด กลับไปท�ำลาย
ตนได้ อ ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม หนึ่ ง เป็ น
ต�ำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของประเทศไทย
มีชื่อว่า “ทรัพยศาสตร์” เป็นหนังสือต้อง
ห้ามในอดีต เขียนโดย พระยาศรียานุวัตร
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๒ ก่อนที่จะมีสหกรณ์ใน
ประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลก คือ สหกรณ์
วัดจันทร์ไม่จ� ำกัดสินใช้ พ.ศ.๒๔๕๙ แต่
รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ทรงไม่เห็นด้วย
อ่านต่อหน้า ๒

๒

มนัญญาเดินหน้าจ�ำกัด 3 สารเคมี
การเกษตรใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตรลดการใช้ปยุ๋
เรือ่ งอยูท่ สี่ ำ� นัก
งบประมาณ เพราะนโยบายไม่ได้มองเฉพาะ 3 สารเคมีทพี่ ดู กัน แต่
ดิฉนั มองภาพรวมลดการใช้สารเคมีทงั้ หมด และมองถึงระบบการ
ผลิตสารเคมีเกษตรทีต่ อ้ งมีมาตรฐานการผลิตทีด่ ี
ดังนัน้ เรือ่ งการ
แบนตามมติกรรมการวัตถุอนั ตรายก็จะด�ำเนินการต่อไป ระหว่างนี้
จึงต้องเร่งประกาศไอเอสโอ เพราะจะเป็นมาตรการก�ำหนดให้บริษทั
เหล่านัน้ ต้องปฏิบตั ติ ามและเจ้าหน้าทีส่ ามารถตรวจสอบได้ จะได้ไม่มี
เรือ่ งใต้ดนิ อีกต่อไป ซึง่ ขณะนีห้ ากใครลองให้เกษตรกรทีไ่ ม่มเี อกสาร
ใบเขียวไปซือ้ สารเคมีทจี่ ำ� กัดการใช้ ดิฉนั เชือ่ ว่าจะมีการขายให้กบั
เกษตรกร ซึง่ ไม่อยากให้มภี าพอย่างนีเ้ กิดขึน้ อีก” รมช.เกษตรฯ กล่าว
ส�ำหรับประกาศก�ำหนดให้เกษตรกรผูใ้ ช้ลงทะเบียนเพือ่ อบรม
และระบุชนิดพืชและสารทีต่ อ้ งการใช้ ซึง่ พบว่ามีเกษตรกรลงทะเบียน
6 แสนราย แต่มาอบรมประมาณ 3 แสนราย ซึง่ กลุม่ นีจ้ ะมีหนังสือ
รองรับหรือใบเขียวส�ำหรับไปส�ำแดงเพื่อซื้อสารเคมีเกษตรที่จ�ำกัด
การใช้ จากการหารือนายสุกรรจ์ระบุวา่ มีเกษตรกรประมาณ 1.7 ล้าน
ราย ในพืชยางพารา ปาล์มน�ำ้ มัน อ้อย และมันส�ำปะหลัง จากทีล่ ง
ทะเบียนตามประกาศเพียง 6 แสนราย ควรจะอบรมทัง้ หมด ซึง่ ในเรือ่ ง
นีจ้ ะเรียกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพือ่ จะได้หาทางออก
ร่วมกัน หากไม่เร่งด�ำเนินการเมือ่ ถึงฤดูทำ� การเกษตรจะวุน่ วาย
ในขณะทีร่ า้ นค้าสารเคมีกต็ อ้ งมีการขึน้ ทะเบียน
การแยก
ประเภทสารเคมี ท�ำป้ายสินค้าใหม่ เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวง แต่กพ็ บว่ายังไม่เรียบร้อย จึงได้ให้กรมวิชาการเกษตรลงไป
เข้มงวดกับร้านจ�ำหน่ายสารเคมีปลอม เพราะมีหนังสือร้องเรียนเข้า
มามาก โดยเฉพาะทีน่ ครปฐมได้ให้กรมวิชาการไปตรวจสอบ รมช.
มนัญญา กล่าวยืนยันถึงมาตรการต่าง ๆ

ผู้น�ำสหกรณ์ชี้เชื่อมโยงได้ไปโลด
บริหารจัดการ เช่น โรงอบข้าวโพด ซึ่งมีผลผลิตข้าวโพดจากสหกรณ์
การเกษตรจากอ�ำเภอต่าง ๆ เช่น ขามสะแกแสง ปักธงชัย คอนบุรี
โชคชัย ฯลฯ ป้อนเข้าโรงอบ โดยเฉพาะที่สหกรณ์การเกษตรพิมาย
จ�ำกัด มีโรงอบข้าวซึ่งใช้อบข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดแข็งอันดับที่สี่ สหกรณ์มีระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการได้อย่างมีระเบียบแบบแผน เรามี
กฎหมายสหกรณ์ทกี่ ำ� หนดให้เราเดินตาม แต่กฎหมายสหกรณ์เดีย๋ วนี้
ก็กลับมามัดตัวเราเยอะเหมือนกัน ในข้อนีจ้ งึ มีทงั้่ จุดแข็งและอุปสรรค
ในขณะเดียวกัน
ส�ำหรับจุดอ่อนของสหกรณ์ในจังหวัดนครราชสีมา อันดับ
แรก ก็คือ ขาดการเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ทั่วประเทศ ถึง

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
แม้จะเป็นจุดแข็งจากการเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ในจังหวัด
นครราชสีมาก็ตาม แต่ถา้ สามารถเชือ่ มโยงกันได้ทงั้่ ประเทศก็จะท�ำให้
ขบวนการสหกรณ์มคี วามเข้มแข็งได้ยงิ่ ขึน้ ก็จะเป็นโอกาสดีของพวก
เรา ตรงนีเ้ ราจะท�ำอย่างไรถึงจะท�ำได้ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขาก็พยายามที่จะท�ำการเชื่อมโยงให้กับพวกเรา โดยมีโครงการ CDC
ก็มแี ต่ละจังหวัดเท่านั้น บางจังหวัดก็ยังเชื่อมโยงกันไม่ครบ ก็ขอฝาก
ให้ ชสท. ช่วยประสานในเรื่องนี้อีกที
ส�ำหรับจุดอ่อนอันดับที่สอง เป็นเรื่องของความช�ำนาญใน
การใช้เทคโนโลยี ส่วนใหญ่พวกเราจะมีแต่เจ้าหน้าที่เก่า ๆ ท�ำงาน
กันมานาน ไม่ค่อยได้พัฒนาในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ในเรื่องนี้เรา
ต้องพัฒนากันอีกเยอะ เพราะว่าพนักงานของเราไม่ได้พัฒนาในเรื่อง
เหล่านี้มาก
จุดอ่อนอันดับที่สาม คือ การใช้บุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับ
งาน เพราะว่าเราไม่มีเงินจ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเหมือนกับ
บริษัทใหญ่ ๆ มาท�ำงาน พนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหลานของ
สมาชิก เช่น นักการตลาด ก็จะจบการตลาดมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มาท�ำให้ ถ้ามีนกั การตลาดทีม่ หี วั คิดดี ๆ ในเรือ่ งของการขายก็จะดีขนึ้
จุดอ่อนอันดับทีส่ ี่ ก็คอื การใช้อปุ กรณ์การตลาดทีร่ ฐั บาลให้
มา กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มาอย่างไม่คุ้มค่า เพราะการใช้เครื่องจักร
ของเราใช้แค่ระยะเวลาของการผลิตเท่านั้น เช่น การท�ำนาของภาค
อีสานจะปลูกข้าวแค่ฤดูเดียว คือ การท�ำนาปี จะเก็บเกีย่ วในช่วงเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน ก็จะใช้เครื่องจักรเฉพาะช่วงนั้น แต่ค่าเสื่อม
มันเยอะจ�ำนวนหลายล้าน เมื่อหารค่าเสื่อมออกมาท�ำให้ต้นทุนการ
ผลิตสูง เมื่อต้นทุนการผลิตสูงก็ขายสู้กับตลาดไม่ได้ จะท�ำอย่างไร
ที่จะให้เครื่องจักรกลที่เรามีอยู่ สามารถบริหารจัดการได้ทั้่งปี ก็จะ
ท�ำให้ต้นทุนต�่ำลง
ในส่วนของโอกาส อันดับแรก สหกรณ์เราโชคดีที่มีหน่วย
งานภาครัฐและเอกชนมาให้ค�ำแนะน�ำ ในส่วนของภาครัฐที่มาให้ค�ำ
แนะน�ำท�ำให้เรามีชอ่ งทางค้าขาย และสามารถกูเ้ งินท�ำธุรกิจต่าง ๆ ได้
โอกาสอันดับที่สอง มีเครือข่ายของภาคสหกรณ์การเกษตร
และสหกรณ์ภาคอืน่ ๆ เพราะเรามีสหกรณ์ทวั่ ประเทศทัง้ ๗ ประเภท
ไม่ว่าจะเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ประมง ฯลฯ ถ้าสหกรณ์ทั้่ง ๗ ประเภทรวมกันได้แล้วสร้าง
เครือข่ายร่วมกัน เราไม่จ�ำเป็นต้องไปค้าขายกับคนอื่นเลย ขายกันเอง
ในขบวนการสหกรณ์ ท�ำอย่างไรเราจึงจะรวมกันได้ทุกประเภททั่ว
ประเทศ ทุกวันนี้เรายังรวมกันไม่ได้หมด ถ้าเรารวมกันได้หมดทั้ง
ประเทศไม่มีใครใหญ่เท่าพวกเรา ฉะนั้นตรงนี้ต้องช่วยกันให้ได้
โอกาสอันดับทีส่ าม นโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้การสนับสนุน
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น มีโครงการพักหนี้ โครงการชดเชยดอกเบีย้ มาช่วย
เหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โครงการฟื้นฟูอาชีพ
ฯลฯ โครงการเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกร
โอกาสอันดับที่สี่ โลกเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

เราต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพราะเป็นประโยชน์กับ
สหกรณ์ของเราอย่างมาก อย่างสหกรณ์การเกษตรพิมายฯ ตอนนีเ้ พิม่
ช่องทางการตลาดด้วยการขายของทางออนไลน์ ขายของทางเฟสบุ๊ค
และผู้ที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์เขาไม่ดูราคา เขาเห็นเขาอยากซื้อตาม
ความพอใจ ฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขาย ท�ำให้สินค้า
สามารถขายได้ทกุ ตัว ทีส่ หกรณ์มลี กู ค้าซือ้ ข้าวเหนียวไปท�ำข้าวหมาก
ขายทางออนไลน์ สามารถขายได้หมดทุกวัน
นางปาณชญากล่ า วอี ก ว่ า สหกรณ์ ก ารเกษตรใน
โคราช(จังหวัดนครราชสีมา) โชคดีที่พวกเราสามารถรวมตัวกันเป็น
ชมรมฯ ได้พวกเราจึงเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือซึง่ กันและกัน สามารถ
ท�ำงานร่วมกันไม่วา่ จะเป็นโครงการอะไร เช่น โครงการจัดแข่งขันกีฬา
จัดงานบุญทอดกฐิน งานวันสหกรณ์แห่งชาติ เราจัดกันเองโดยช่วย
กันสมทบเงิน ถือได้ว่ากิจกรรมตรงนี้เราไปได้ดี แต่เราอยากจะเชื่อม
โยงไปยังจังหวัดอื่น ๆ เช่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร และชัยภูมิ ถ้า
เราในเขต ๖ สามารถจับมือกันได้พวกเราไปโลดแน่นอน นางปาณ
ชญากล่าวด้วยความมั่นใจ.

ประธาน สสท.แนะนายทะเบียน
เหมือนท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ได้น�ำแนวคิดสหกรณ์มาใช้ก็ถูก
กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ จนต้องหลบหนีลีภัยไปต่างประเทศ ตน
อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วสรุปประเด็นส�ำคัญได้ ๓ ประการ คือ ที่ดิน
แหล่งท�ำการ และทุน ในเนือ้ หานัน้ ก็เพือ่ ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ
กันนั่นเอง ตนจึงเห็นว่าระบบสหกรณ์นั้นดีที่สุด
นายปรเมศวร์ได้กล่าวอีกว่า สหกรณ์มีวัตถุประสงค์คือ
การจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อใช้ในยามจ� ำเป็น โดยยกตัวอย่าง
ข้าราชการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ
ปลัดอ�ำเภอ เป็นโน่น เป็นนี่ ถ้าไม่มีทุนเรียนหนังสือจะท�ำอย่างไร นัก
เศรษฐศาสตร์จึงพูดถึงทุนและการศึกษาเป็นหลัก
นายปรเมศวร์ได้กล่าวถึงกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ทแี่ ก้ไข
โดยพยายามที่จะให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาครอบง�ำสหกรณ์ว่า การ
แบ่งประเภทของสหกรณ์ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ สุดท้ายเรา
จะเห็นว่าว่ากระทรวงการคลังเข้ามาครอบง�ำสหกรณ์ คนสหกรณ์คง
จ�ำได้โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อปี
พ.ศ.๒๕๕๙ เขาพยายามร่างกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่ง คือ กฎหมาย
ขออนุญาตประกอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนีย่ น ให้เราไปขออนุญาตการปล่อยกูก้ บั สมาชิก ปรากฎว่าพวกเราไป
ล้มกฎหมายนีท้ โี่ รงแรมรามาการ์เด้น กฎหมายนีม้ าจากก ดร.กอบศักดิ์
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ท่านอยูส่ ายธนาคาร กฎหมายนี้
ก็ล้มไป ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เอามาเสนอ ครม. ใหม่ คนสหกรณ์ไม่
เอาล้มอีก และได้เสนอเข้ามาใหม่อีกในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ครั้งนี้
ครม.มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ใหม่ตามข้อเสนอของ
กระทรวงการคลัง ไม่มีข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นี่
คือข้อสังเกตที่เราต้องจ�ำไว้เป็นบทเรียน เป็นเรื่องของระบบธนาคาร
ระบบบัญชีแข็งโป็กเลย มีการส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ ตนเห็นด้วยแต่
ไม่ใช่แบบนี้ สหกรณ์อย่างน้อยส�ำรองเอาไว้ให้เขาสามารถปันผลได้
๒-๓ บาท ก็ยังดี แต่นี่ไม่ได้เลยนี่คือความเสียหาย
นายปรเมศวร์ ไ ด้ ก ล่ า วต่ อ ไปว่ า เรามี ทุ น รั ก ษาระดั บ
เงินปันผล เราต้องการสร้างความมั่นใจ แต่เราก�ำลังต่อสู้กับระบบ
ทุนนิยมใหญ่ ผมเคยพูดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งหนึ่งมีทุน
๒๑,๐๐๐ ล้านบาท มีหุ้นของตัวเอง ๖,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไปกู้เขามา
๑๕,๐๐๐ ล้านบาท คุณเป็นคนท�ำงานให้คนอื่นเขา คุณไม่ได้ท�ำงาน
ให้สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ในส่วนราชการ ในกองทัพ ในต�ำรวจ พอ
เกษียณอายุ ซื้อหุ้นทีหนึ่ง ๖ ล้านบาท ๑๐ ล้านบาท เหมือนกันเท่ากับ
ท�ำงานให้กับคนเพียงบางคน สมาชิกสหกรณ์เหล่านี้ใช้ไม่ได้เพราะ
ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือท�ำมาหากิน วิธีการสหกรณ์นั้นต้องอยู่ใน
ลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน อย่างสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เขาเอาเงิน ๔.๕ ล้านบาทมากองเป็นกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ไม่ได้มา
หากินกับเพื่อน นี่คือลักษณะของสหกรณ์
ตนเคยบอกว่าสหกรณ์การเกษตรท�ำอะไรก็ได้ แต่สหกรณ์
ออมทรัพย์อาจจะมีข้อจ�ำกัดเพราะไม่มีความช�ำนาญในการท�ำธุรกิจ
ด้านการเงิน สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรือทุก
สหกรณ์ทมี่ พี นื้ ทีก่ ว้าง ๆ ให้เขาเช่ามีรายได้เข้าสหกรณ์กไ็ ม่นา่ จะห้าม
เขามีบริษทั สือ่ สารแห่งหนึง่ ต้องการใช้พนื้ ทีต่ งั้ เสาสัญญาณโทรศัพท์
ใช้พื้นที่เพียง ๒-๓ ตารางเมตรเท่านั้น รองนายทะเบียนสหกรณ์บาง

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
แห่งไม่อนุญาตให้เช่า โดยอ้างว่าไม่ใช่ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรนี่
คือปัญหา ท�ำให้สหกรณ์แห่งนัน้ เสียโอกาสไปปีละสามแสนกว่าบาท
แต่สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นบ้านแสงอรุณสร้างลานปูนให้เขาเช่าท�ำร้าน
อาหารท�ำไมถึงท�ำได้ ธุรกิจสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรือไม่ใช่สหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ น ก็เป็นธุรกิจในการจัดหาทุนมาบริการสมาชิก ต้องคิดให้
ทันว่าสหกรณ์คือการจัดหาทุน คนกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องคิดใหม่
คิดเรื่องการจัดหาทุนให้เพียงพอ เราตั้งสหกรณ์เพื่อจัดหาทุนให้กับ
สมาชิก ท่านเป็นข้าราชการอยากส่งลูกไปเรียนปริญญาโทเมืองนอก
สองปี ๓ ล้านบาท เงินเดือนพอไหม ๓ ล้านบาท ไม่มีทางแล้วเอามา
จากไหนเอามาจากสหกรณ์ ครูหลายคนจบ ดร. ก็ใช้เงินกูจ้ ากสหกรณ์
ที่เขาหาทุนมาได้ในราคาถูก
นายปรเมศวร์กล่าวถึงวิธกี ารหาทุนราคาถูกให้กบั สหกรณ์วา่
เมื่อเช้านี้(๑๙ กพ.๖๓) ตนได้พูดกับสหกรณ์ที่ขาดแคลนเงินทุนว่าจะ
แนะน�ำให้พบกับสหกรณ์ทมี่ เี งินเหลือว่าต้องการจะพบไหมเพราะวัน
พรุง่ นีจ้ ะประชุมกับสหกรณ์ทมี่ เี งินเหลือ เรือ่ งนีต้ นไม่ได้มสี ว่ นได้เสีย
อะไร เพียงแต่อยากจะให้แต่ละสหกรณ์ได้มโี อกาสคุยกันแล้วเชือ่ มโยง
กัน เขาก็ถามว่าจะให้กู้ได้ไหมตนก็บอกว่าต้องขอดูหน้างบดุลก่อน ดู
ประวัติการช�ำระหนี้ ถ้าช�ำระหนี้ดีไม่มีเบี้ยวก็ให้ปล่อยไปเถอะ
สหกรณ์คอื เครดิตของชุมชน มีเงินทุนของตัวเอง ถ้าท�ำเป็น
ระบบทั้งประเทศมันกระทบกับสถาบันการเงินของเอกชน แต่ถ้าขีด
เส้นกันระหว่างสถาบันการเงินของเอกชนกับสหกรณ์ปัญหาก็ไม่มี
ถ้าเป็นทุนเพื่อพัฒนาสมาชิกก็ใช้ทุนของสหกรณ์ ถ้าใช้ทุนเพื่อท�ำ
มาหากินอย่างร�่ำรวยให้ไปกู้ธนาคาร ฉะนั้นถ้าสมาชิกจะสร้างบ้าน
กู้สหกรณ์ ถ้าจะสร้างหอพักให้เขาเช่าไปที่ธนาคารดีกว่าไหม เพราะ
ธนาคารเขามีนกั วิเคราะห์จดุ คุม้ ทุนว่าอยูต่ รงไหน สหกรณ์ไม่ได้คดิ ถึง
จุดคุ้มทุนของใคร เพียงแต่ว่ากู้ไปสร้างบ้านแล้วได้บ้านมีที่อยู่อาศัย
กู้ไปท�ำอาชีพก็ได้เงินไปประกอบอาชีพแค่นั้น ตนพยายามขีดเส้น
ระหว่างธนาคารกับสหกรณ์ ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็อยู่ร่วมกันได้
นายประเมศวร์ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ว่า ธกส. อย่าท�ำตัวเป็นพ่อค้าปลีกได้ไหม
ให้ทำ� ตัวเป็นพ่อค้าส่งให้สหกรณ์กไู้ ด้ไหม ไม่ใช่ท�ำตัวเป็นพ่อค้าส่งมา
แข่งกับสหกรณ์มันผิดระบบ นายปรเมศวร์กล่าว

ชสท.เตรียมเปิดศูนย์รับส่งสินค้า
จ�ำกัด และบริษัทใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน ซึ่งสามารถที่
จะรวบรวมผูจ้ ดั ส่งสินค้าทัง้ หลายแหล่ให้มาอยูใ่ นระบบเดียวกัน ซึง่ มี
เรือ่ งซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เข้าไปเกีย่ วข้องเพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว
ให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารจัดการ
นายศิริชัยได้กล่าวต่อไปว่า ในเร็ว ๆ นี้คาดว่าจะหาข้อสรุป
ได้ เราจะจัดหาบริษัทที่ดีราคาถูกและคุณภาพดีมาให้บริการ เราจะ
ท�ำการเปิดศูนย์แห่งแรกที่ศูนย์กระจายสินค้าของ ชสท. ก่อน เรื่องนี้
เรามัน่ ใจว่าจะก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนได้อย่างแน่นอน จุดส�ำคัญ
คือเราพยายามท�ำใหนสิ่งที่สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายเงิน หมายความว่าไม่
ต้องลงทุนท�ำเอง แต่เราจะติดต่อผูป้ ระกอบการขนส่งมาเพือ่ จัดสินค้า
สหกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็น ข้าว ผลไม้ หรือสินค้าอื่น ๆ ของสมาชิก
ด้วย เราก็จะจัดส่งให้บริษัทที่คิดราคาถูกสุด ก็จะท�ำให้เราประหยัด
ต้นทุนไปเยอะและรับประกันคุณภาพให้ด้วย
ถ้าโครงการนี้ประสบความส�ำเร็จเราก็จะขยายไปที่สหกรณ์
การเกษตรทีม่ คี วามสมัครใจในแต่ละเขา แต่ละภาค โดยเฉพาะในศูนย์
กระจายสินค้าของสหกรณ์ทเี่ ป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ โดยใช้พนื้ ทีส่ ว่ น
หนึง่ ต�ำเนินการ นีค่ อื ตัวอย่างของรูปแบบ ปัจจุบนั นีก้ ล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
มีขนาดต่าง ๆ มากมาย สามารถบรรจุข้าวสารได้ ขนาด ๑ กิโลกรัม ๕
กิโลกรัม หรือ ๕ กิโลกรัม ๔ ถุง รวมเป็น ๒๐ กิโลกรัมก็ได้ และสามารถ
ส่งไปได้ทั่วโลก ซึ่งแต่ละบริษัทมีจุดขาย มีการแข่งขัน บางบริษัทส่ง
สินค้าที่มีน�้ำหนักน้อยแต่ราคาแพงกว่า หรือบางบริษัทกล่องขนาด
ใหญ่อาจจะแพงกว่าอย่างนีเ้ ป็นต้น ฉะนัน้ เราสามารถทีจ่ ะเลือกได้ เช่น
มีของน�ำ้ หนักเยอะต้องส่งไปทีบ่ ริษทั นี้ หรือส่งของทีม่ นี �้ำหนักเบาแต่
กล่องขนาดใหญ่เราก็เลือกส่งอีกบริษัทหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น
ฉะนั้นในระบบที่เราจะท�ำจะต้องมีตัวเลือกให้เราใช้บริการ
ได้อย่างดีและมีตน้ ทุนต�ำ่ นอกจากนัน้ ก็มสี งิ่ ทีแ่ ถมมาก็คอื เราสามารถ
ส่งพัสดุอนื่ ๆ ได้ดว้ ยไม่ใช่เฉพาะรับส่งสินค้าเท่านัน้ เดีย๋ วนีเ้ ขาท�ำครบ
วงจร หรือแม้กระทั่งสหกรณ์จะซื้อประกันรถยนต์ก็ซื้อได้ในราคา
พิเศษ โลกในยุคนีเ้ ป็นโลกของความเร็ว ทุกอย่างส�ำเร็จได้ภายในวินาที
เดียว เพราะเราใช้ระบบคิวอาร์โคต(QR code) ทัง้ หมด นายศิรชิ ยั กล่าว
ถึงโครงการใหม่ในปีนี้

ชสท.เตรียมจัดตั้ง ศูนย์รับส่งสินค้าสหกรณ์
นายศิิ ริ ชั ย ออสุ ว รรณ ประธาน
กรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) พร้อมทีมงานฝ่าย
จั ด การ ชสท. เดิ น ทางไปศึ ก ษาระบบการ
ขนส่งสินค้าจากบริษัทต่าง ๆ เพื่อเตรียมจัด
ท�ำ “โครงการเปิดศูนย์รับส่งสินค้าเครือข่าย
สหกรณ์” ในราคาที่ถูกกว่าและบริการครบ
วงจร(One Stop Service) เพื่อช่วยลดต้นทุน
และลดค่ า ใช้ จ ่ า ยแก่ ส หกรณ์ แ ละสมาชิ ก
สหกรณ์ทวั่ ประเทศ โดยจะเชิญชวนเครือข่าย
ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ให้เปิดศูนย์รบั ส่ง
สินค้าขึ้นทั่วประเทศ และคาดว่าที่ส�ำนักงาน
ชสท. จะสามารถเปิดได้เป็นแห่งแรก ภายใน
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
เมือ่ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ไปสังเกตการณ์การ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
จ�ำกัด ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ซึ่งมี
สมาชิกทีเ่ ป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์นเี้ ป็นสหกรณ์
ประเภทออมทรัพย์สหกรณ์แรกทีต่ งั้ ขึน้ ในประเทศไทย ได้รบั การจด
ทะเบียนเมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๙๒ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
สหกรณ์มสี มาชิก จ�ำนวน ๗,๗๖๗ คน แยกเป็น สมาชิกสามัญ จ�ำนวน
๗,๔๓๒ คน สมาชิกสมทบ จ�ำนวน ๓๓๕ คน สหกรณ์มสี นิ ทรัพย์ทงั้
สิ้น ๖,๑๕๔.๓๘ ล้านบาท ปีนี้มีก�ำไร ๑๗๕.๗๙ ล้านบาท
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๓

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ประชุมใหญ่ ๒๕๖๒

ประธานกรรมการ คือ นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้จัดการ คือ
นางอัจฉราวรรณ จิตตานนท์
บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความคึกคัก มีสมาชิกซึ่งเป็น
ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ทวั่ ประเทศเข้าร่วมประชุม ในห้องประชุม
ก็มีการอภิปรายซักถามปัญหาตามระเบียบวาระการประชุมอย่างต่อเนื่อง
ในการอภิปรายปัญหาของสมาชิกแต่คนก็น่าสนใจ โดยเฉพาะท่านอดีต
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่านอธิบดีพีระรัตน์ อังกุรรัต ท่านเป็นห่วง
สหกรณ์ในยุคนี้เห็นมีข่าวไม่ค่อยดีในวงการสหกรณ์ตามสื่อมวลชนทั้ง
หลาย ท่านจึงพยายามที่จะชี้ให้คณะกรรมการและสมาชิกรุ่นใหม่ ๆ ได้รู้
ว่าหลักและวิธีการสหกรณ์นั้นดีมีประโยชน์กับการพัฒนาสังคมอย่างมาก
จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจขึ้นในสังคมไทยครั้งใด ธุรกิจอื่น
ๆ ล้มระเนระนาด แต่สหกรณ์ยืนหยัดอยู่ได้ เพราะว่าวิธีการสหกรณ์เป็น
วิธีการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไรมาแบ่งปันกัน
...แต่เนือ่ งจากเสียงของท่านเบาฟังไม่คอ่ ยชัดท�ำให้สมาชิกในทีป่ ระชุมรูส้ กึ
อึออัด...มีเสียงปรบมือขึ้นประปราย... ประธานในที่ประชุม นายปริญญา
เพีงสมบัติ จึงรับอาสาว่าจะน�ำข้อเสนอแนะของท่านไปด�ำเนินการ...ก็น่า
เป็นห่วงอย่างที่ท่านเป็นห่วง เพราะว่าข้าราชการสหกรณ์ในยุคปัจจุบันนี้
ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในหลักและวิธีการสหกรณ์ แต่จะเชื่อมั่นในหลักการของ
ผูน้ ำ� หรือผูก้ ำ� กับกรมส่งเสริมสหกรณ์(นักการเมือง) ผูน้ ำ� ต้องการอย่างไรก็
จะคล้อยตามผู้นำ� นั้นไป จึงไม่ค่อยสนใจในหลักและวิธีการสหกรณ์อย่าง
จริงจัง เป็นห่วงต�ำแหน่งของตัวเองจะไม่มั่นคง นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็น
ใยของท่านอดีตอธิบดีพีระรัตน์
ผู้เขียนก็รู้สึกเป็นห่วงเช่นเดียวกัน เพราะเดี๋ยวนี้ข้าราชการส่ง
เสริมสหกรณ์จ�ำนวนไม่น้อย รับมาจากหน่วยงานอื่น ๆ พื้นฐานการศึกษา
เล่าเรียนวิชาการมาจากด้านอืน่ ๆ ไม่ใช่วชิ าการด้านสหกรณ์ บางคนยังไม่รู้
เลยว่าหลักและวิธีการสหกรณ์มีอะไรบ้าง แต่ละหลักการนั้นมีความหมาย
ว่าอย่างไร แล้วอย่างนี้จะไปหวังกับการพัฒนาสหกรณ์เพื่อน�ำไปพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่น่าอาศัยได้อย่างไร
เพราะว่าเมือ่ เกิดปัญหาขึน้ กับสหกรณ์ตา่ ง ๆ แทนทีจ่ ะเข้าไปช่วย
เหลือเพื่อไม่ให้สหกรณ์ล้มลง กลับพยายามที่จะหาจุดบกพร่องและสร้าง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้น ๆ ขึ้นอีก ผลที่เกิด
ขึ้นกับสหกรณ์จากกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็คือ ท�ำให้สหกรณ์แทบล้มทั้งยืน นี่
คือปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้าราชการสหกรณ์ที่ไม่รู้เรื่องหรือไม่
เข้าใจในหลักและวิธีการสหกรณ์ เมื่อข้าราชการสหกรณ์ขาดจิตวิญญาณ
หรืออุดมการณ์สหกรณ์แล้ว หนทางเดียวก็คือเอาตัวรอด ส่วนสหกรณ์
จะเสียหายอย่างไรคิดไม่ออก หรือไม่สนใจ ผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดทั้งผู้ท�ำ
หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ที่ถูกส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ เข้าทาง
พวกนายทุนทั้งหลายที่ต้องการขจัดสหกรณ์ให้พ้นทางท�ำมาหากิน

สุเมธ ศรีีจรรยา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จ�ำกัด จัดประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต
สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นแห่ ง นี้ เ ป็ น สหกรณ์ ต ้ น แบบของชาว
เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยที่นำ� อุดมการณ์เครดิตยูเนี่ยนเข้ามาเผยแพร่
ในประเทศไทย มีหลักจิตตารมณ์ ๔ ข้อ ประกอบด้วย ๑. ความสนใจ ๒.
ความห่วงใย ๓. การแบ่งปัน และ ๔. การรับใช้ โดยมีคณ
ุ ธรรม ๕ ประกการ
ได้แก่ ๑. ความซื่อสัตย์ ๒. ความเสียสละ ๓. ความรับผิดชอบ ๔. ความ
เห็นใจกัน และ ๕. ความไว้วางใจกัน นับได้ว่าเป็นหลักและวิธีการสร้าง
ความสุขความสมบูรณ์ชีวิตมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
ในระยะแรก ๆ เกิดขึ้นในหมู่คนยากคนจนในย่านสลัมดินแดง
ซึง่ เป็นทีท่ งิ้ ขยะของชาวกรุงเทพฯ โดยมีผนู้ ำ� ศาสนาคริสต์ คือคุณพ่ออัลเฟ
รด บอนแนงค์ แห่งบ้านเซเวียร์ เป็นผู้ก่อตั้งเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย
พร้อมด้วย นายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคราะห์ หมอรักษาคนไข้ทยี่ ากจนหาก
ไม่มีเงินก็รักษาให้ฟรี ขณะเดียวกันก็เผยแพร่เครดิตยูเนี่ยนให้กับชาวสลัม
ดินแดง โดยมีอาสาสมัครหลักของกลุม่ เครดิตยูเนีย่ นศูนย์กลางเทวา คือ คุณ
อุไร และคุณเพทาย ปทุมจันทรัตน์ เป็นก�ำลังหลักในการผลักดันเครดิตยู
เนีย่ นจนเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบนั ได้มกี ารแพร่ขยายอุดมการณ์เครดิต
ยูเนี่ยนไปทั่วประเทศไทย ถึงแม้ว่าบางแห่งจะบิดเบี้ยวบ้าง แต่ที่ศูนย์กลาว
เทวายังเหนียวแน่นในจิตตารมณ์และคุณธรรมของเครดิตยูเนี่ยน
ถึงแม้จะเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้นแบบแต่ก็มีสมาชิกไม่
มาก เพราะว่าสมาชิกแต่ละคนล้วนมีคุณภาพ หากด้อยคุณภาพเมื่อได้
รับการแนะน�ำแล้วยังไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการก็จะเชิญออกจากการ
เป็นสมาชิก ปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑,๘๓๔ คน
มีทุนด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๒๐๓.๓๔ ล้านบาท มีผลก�ำไร ๔.๖๖ ล้านบาท
จ�ำนวน ๘๒% คืนสู่สมาชิกในรูปเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน...ผู้เขียนก็
เป็นสมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้เช่นกัน เพราะประทับใจในหลักและวิธีการ
ของเครดิตยูเนี่ยน
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สค.ศูนย์กลางเทวา ประชุมใหญ่สามัญ ๒๕๖๒

๔

สังคมสหกรณ์
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เจ้า ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศก็จะหมดไป โดยไม่ตอ้ งสร้างโครงการจัดหางบ
ประมาณมหาศาลมากระตุ้นให้ประชาชนท�ำความดี เพราะ
ทุกคนต้องการท�ำความดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีใครมาจ้าง ใน
เมื่อไม่มีเครื่องมือมาร(อาชีพบาปทั้งหลาย)มาเป็นอุปสรรค
ในการท�ำความดีของประชาชน รัฐบาลก็จะมีแต่ความสุข
ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นปัจจุบันนี้....เพราะปกครอง
คนมีบุญง่ายกว่าปกครองคนมีบาป ฉะนั้น หากผู้น�ำรัฐบาล
มีความเฉลียวฉลาดสังคมไทยก็จะเจริญรุ่งเรือง ถ้ายังไม่
ฉลาดเพราะคิดว่าตัวข้าฯ นี้แน่กว่าพระพุทธเจ้า ประชาชน
ก็ต้องทนรับกรรมกันต่อไป เพราะขณะนี้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการสร้างบาปให้กบั สังคมไทยตลอดจนสังคมโลกตาม กฎ
แห่งกรรม จะโดยรูต้ วั หรือไม่กต็ าม และตอนนีก้ ก็ ำ� ลังตืน่ ตัว
กับไวรัส COVID-19 กันแล้ว ..... Y ขุนราม ขอชื่นชม
กับวิสยั ทัศน์อนั กว้างไกลของผูน้ �ำชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ในยุคนี้คือ คุณศิริชัย ออ
สุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. มีแนวคิดที่ก้าวหน้าทัน
สมัยมาช่วยพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยไม่หยุดนิ่ง ตอน
นี้มีโครงการใหม่เข้ามาคือจะจัดตั้ง ศูนย์รับส่งสินค้าเครือ
ข่ายสหกรณ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับสินค้าสหกรณ์ ตอนนี้
ก�ำลังศึกษาหาข้อมูลจากบริษทั รับส่งสินค้าต่าง ๆ ท้ง้ บริษทั
เก่าและบริษทั ใหม่เพือ่ หาเงือ่ นไขทีด่ มี ปี ระโยชน์ทสี่ ดุ ให้กบั
สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ Y ขุนราม ได้มีโอกาส
ไปร่วมสังเกตการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการของผู้น�ำ
สหกรณ์การเกษตรในภาคอีสาน ตามหลักสูตร "เกษตร
ยุคใหม่ คิดและท�ำอย่างไรให้ยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ได้ฟัง
การวิเคราะห์จากผู้น�ำสหกรณ์ในภาคอีสานด้วยเครืื่อง
มือ SWOT Alnalysis โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งน�ำเสนอโดย คุณปาณชญา บวช
สันเทียะ ผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ�ำกัด จังหวัด

นครราชสีมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสหกรณ์
การเกษตรในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนของสหกรณ์ โอกาส หรืออุปสรรค ต่าง
ๆ ที่มีขึ้นในสหกรณ์ ล้วนแสดงให้เห็นศรัทธาและความ
เชื่อมั่นในหลักและวิธีการสหกรณ์ นั่นก็คือความรู้ความ
เข้าใจของคนสหกรณ์ หากมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียงความเข้มแข็งก็เกิดขึ้นกับ
สหกรณ์โดยส่วนรวม ความสมัครสมานสามัคคีของคน
สหกรณ์เห็นได้ในโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมา นั่นก็
คือสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ภายในจังหวัดได้
อย่างเข้มแข็ง ท�ำให้สามารถต่อยอดกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีก
มากมาย เช่น จัดงานแข่งขันกีฬาสหกรณ์ วันสหกรณ์แห่ง
ชาติ งานบุญต่าง ๆ ฯลฯ สหกรณ์ต่าง ๆ สามารถเป็นเจ้า
ภาพจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้รบั ความร่วม
มือจากสหกรณ์ตา่ ง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยการลงขัน
ช่วยเหลือกันตามก�ำลังของแต่ละสหกรณ์ สหกรณ์ใหญ่
มีก�ำลังมากก็จ่ายมาก สหกรณ์เล็กมีก�ำลังน้อยก็จ่ายน้อย
นี่คือความพร้อมเพรียงกันของสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดนครราชสีมา ถ้าหากความพร้อมเพรียงเกิดขึน้ กับ
จังหวัดอื่น ๆ เช่นนี้แน่นอนความเข้มแข็ง ความก้าวหน้า
จะเกิดขึน้ กับขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างแน่นอน เพราะ
ว่าสหกรณ์ในประเทศไทย มีสมาชิกเป็นรายบุคคลกว่า
๑๒ ล้านคน หรือ ๑๒ ล้านครอบครัว ครอบครัวละ ๓ คน
มี พ่อ แม่ และ ลูก รวมแล้วก็มีประชากรกว่าครึ่งประเทศ
นี่คือความฝันของ คุณปาณชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ�ำกัด ทีต่ อ้ งการเห็นขบวนการ
สหกรณ์ไทยสามารถเชือ่ มโยงกันได้ทงั้่ ประเทศ ครับ ขุน
ราม ขอเอาใจช่วยให้ส�ำเร็จ.

และสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย จานละ ๑๐ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด(ชสท.) ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สอ.ศธ.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ๒๕๖๓ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ให้การต้อนรับและมอบกระเช้าสินค้าสหกรณ์เป็นของขวัญ ศึกษาธิการ จ�ำกัด(สอ.ศธ.) นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการพร้อมด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ ๔๐ และเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลง
กรณ์ ใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจ�ำปี ๒๕๖๓ (ครบรอบ ๑๐๔ ปี) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

รมช.มนัญญา เยี่ยมสหกรณ์โคนม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี

สสท.มอบวุฒิบัตรผู้น�ำสหกรณ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

สหกรณ์พษิ ณุโลกกระจายเกลือทะเล นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จงั หวัด

ชสอ.มอบสิ่งของช่วยกาชาด ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ผลิตมันฝรัง่ ส่งบิก๊ ซี นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ ผอ.กลุม่ ส่งเสริม
ชสอ.ร่วมยินดีส�ำนักงานใหม่ สอ.ตร.ขอนแก่น ดร.กมล ศรีล้อม กรรมการด�ำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพงษ์

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๐.... Y ขุนราม ...เชื่อ
เรื่อง กฎแห่งกรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบจากการ
สั่งสมบุญบารมีมานับแสน ๆ ชาติ แล้วน�ำมาสั่งสอนไม่ให้
มนุษย์และเทวดาท�ำความชัว่ เพราะว่าความชัว่ ทีท่ ำ� นัน้ จะส่ง
ผลกับตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ทรงสัง่ สอนให้ท�ำแต่ความดี
มีศีลธรรม เพราะจะได้ผลลัพธ์ตามเหตุและปัจจัยที่ได้ท�ำไป
ตาม กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว สิ่งเหล่านี้ไม่มีใคร
ท�ำให้กนั ได้นอกจากตัวเองเท่านัน้ ...แต่คนเราไม่เข้าใจเพราะ
หลงไหลตามกิเลสที่ตัวเองมีอยู่และก็สู้มารยากิเลสของตัว
เองไม่ได้ กิเลส หากแปลตามตัวก็คือ สิ่งเกาะติด สิ่งเปรอะ
เปื้อน หรือสิ่งสกปรก กิเลสที่ชอบซุกหมักหมมอยู่ในใจ
ของคนมากทีส่ ดุ ก็คอื ราคะ โลภะ โทษะ โมหะ หรือ รัก โลภ
โกรธ หลง นัน่ เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสัง่ สอนให้มนุษย์
และเทวดา ลดละกิเลสให้มากทีส่ ดุ หากขจัดให้หมดไปได้ยงิ่
ดีจะได้ไม่ตอ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีก แต่มนุษย์นนั้
มีความพิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็คือท�ำได้ทั้งกรรม
ดีและกรรมชั่ว หรือบุญและบาป ก็อยู่ที่แต่ละคนได้สร้าง
เอาไว้ก่อนทั้่งชาตินี้และอดีตชาติ หากสร้างบุญเอาไว้ผลที่
ได้ก็คอื ความสุข หากสร้างบาปเอาไว้ผลที่ได้ก็คอื ความทุกข์
เป็นไปตาม กฎแห่งกรรม นั่นเอง ...สังคมไทยประกอบด้วย
ประชาชนคนไทย เหตุทไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนทุกข์ยากอยูใ่ น
ขณะนี้ ก็เกิดจากการกระท�ำของตัวเองซึง่ เป็นส่วนประกอบ
ของสังคมไทย นัน่ ก็คอื แต่ละคนมีสว่ นสร้างบาปด้วยกันทัง้
นัน้ จะโดยรูต้ วั หรือไม่กต็ าม ทีเ่ ห็นชัด ๆ ก็คอื คนไทยจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยหมกมุน่ อยูใ่ นอบายมุข ทางแห่งความเสือ่ ม หรือทาง
แห่งความฉิบหาย เพราะไปเกีย่ วข้องกับมิจฉาอาชีพทัง้่ หลาย

ทีร่ ฐั บาลส่งเสริมให้มอี ย่างถูกกฎหมาย
ทั่วประเทศ ได้แก่อาชีพ ขายเหล้า ขาย
เบี ย ร์ ขายบุ ห รี่ เล่ น การพนั น ฯลฯ
อาชีพเหล่านี้พระพุทธเจ้าห้าม เพราะ
เป็นอาชีพบาป หรืออาชีพที่สร้างทุกข์
แต่รฐั บาลไทยทุกยุคทุกสมัยส่งเสริมให้มเี พราะเป็นรายได้ที่
ดีของประเทศ โดยไม่ได้คำ� นึงว่ารายได้จากอาชีพบาปเหล่านี้
สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากให้แก่ประชากรของประเทศ
ทั้่ง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ประชากรส่วนใหญ่
กว่า ๙๐% นับถือศาสนาพุทธ แต่ประชาชนส่วนใหญ่สร้าง
บาปโดยไม่รู้ตัว จึงได้รับความทุกข์กันทั่วทุกตัวคนเพราะ
อยู่ในสังคมของคนท�ำบาป ทั้ง ๆ ที่บางคนไม่ได้ท�ำบาปเลย
เพราะยึดมัน่ อยูใ่ นศีลในธรรม แต่เมือ่ เห็นคนท�ำบาปแล้วไม่
ห้ามหรือไม่กล้าห้ามก็เท่ากับส่งเสริมให้เขาท�ำบาป ฉะนั้น
จึงมีส่วนในบาปนั้นเช่นกันเพราะส่งเสริมให้เขาท� ำบาป
ตาม กฎแห่งกรรม นั่นเอง ...ผู้น�ำรัฐบาลไทยหากต้องการ
ความสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างถาวร หนทางเดียว
ที่จะท�ำได้ก็คือแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน
คนไทยที่ต้นเหตุ อย่าไปแก้ที่ปลายเหตุเช่นปัจจุบันนี้ นั่น
ก็คือการตรากฎหมายไม่ให้มีมิจฉาอาชีพอย่างถูกกฎหมาย
เพราะอาชีพเหล่านั้นเป็นอาชีพบาปที่สร้างความทุกข์ให้
กับประชากรของสังคมไทย หากประชากรไทยไม่มชี อ่ งทาง
ที่จะท�ำบาปได้อย่างง่ายดายเหมือนเช่นปัจจุบันนี้ พลังบุญ
ของประเทศก็จะเกิดขึ้นมากมายแค่ประชาชนไม่มีโอกาส
ท�ำบาปได้อย่างสะดวก พลังบุญของประเทศก็จะมีมากขึ้น
มาทันทีสามารถที่จะกดทับพลังบาปที่มีอยู่ ถึงแม้ว่าอาชีพ
บาปจะมุดลงไปอยู่ใต้ดินก็ตาม(เพราะพวกนิยมบาปย่อม
หาทางสร้างบาปต่อไปไม่หยุดง่าย ๆ แน่นอน) แต่เชื่อเถอะ
พลังบาปนั้นจะอ่อนก�ำลังลงจนไม่มีผลมาหักล้างพลังบุญ
ของประเทศหรือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้ หาก
รัฐบาลกล้าตัดสินใจท�ำตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ

รมต.เฉลิมชัย เยี่ยมบูธข้าวแกงสหกรณ์ ชสท. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

ประเทศไทย(สสท.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและมอบวุฒบิ ตั รแก่ผผู้ า่ นการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายสหกรณ์
เพื่อการบริหารงานสหกรณ์” จ�ำนวน ๖๘ คน ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ กสส.ร่วมกับอาเซียนอบรมผู้น�ำเกษตรกร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
มอบวุฒบิ ตั รและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบตั กิ ารเกษตรสีเขียวเพือ่ สหกรณ์และองค์กรเกษตรกร” ณ ห้องธานี โรงแรม
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซี่ยน ๙ ประเทศ จ�ำนวน ๒๐ คน เป็นโครงการ
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงเกษตรประเทศญี่ปุ่น สหภาพสหกรณ์การเกษตรกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น และส�ำนักงาน
เลขาธิการอาเซียนร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในองค์กรและประเทศของตนเองได้ เมื่อเร็ว ๆ นี้

จ�ำกัด(ชสอ.) พร้อมด้วยนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมบริจาคสิ่งของให้
กับงาน “รวมน�้ำใจสู่กาชาด ประจ�ำปี ๒๕๖๓” โดยมีนายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับ
มอบเพื่อเป็นรางวัลงานกาชาด “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ มีค. - ๔ เมย. ๒๕๖๓

ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. น�ำช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีเนื่องในโอกาสสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จ�ำกัด เปิดส�ำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ ๒๒๒/๕๘ หมู่ที่ ๑๓ ถนน
จอมพลพัฒนา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี พล.ต.ต.พุฒพิ งศ์ มุสกิ ลุ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมือ่ เร็ว ๆ นี้

ขุนราม
ssrichanya@gmail.com

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค
ประจวบคีรีขันธ์ จ�ำกัด พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยมีนายสกล ก้อนเมฆ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ
และรายงานผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

พิษณุโลก ใช้กลไกสหกรณ์จ�ำหน่ายเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตใน ๓ จังหวัด
ชายทะเล ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม สามารถกระจายเกลือ
ทะเลไปยังผู้บริโภคในอ�ำเภอต่าง ๆ ๙ อ�ำเภอ จ�ำนวน ๘,๖๗๐ กิโลกรัม โดยบรรจุ
ใส่ถุงขนาด ๕ กิโลกรัม ราคาถุงละ ๒๗.๕๐ บาท เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชัย วงษ์เมตตา ผอ.กลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ ๒ เข้าเยีย่ มสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอด
สามัคคี จ�ำกัด ที่ผลิตมันฝรั่งส่งห้างบิ๊กซี เกรด OAB ราคากิโลกรัมละ ๑๘ บาท
สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรสมาชิก

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัด Kick off ปล่อยคาราวานเกลือ
ทะเล หวังแก้ปัญหาเกลือค้างสต็อค 9 แสนตันใช้กลไกสหกรณ์
ระบายสินค้าเกลือสู่ตลาดแก้ไขปัญหาราคาตกต�่ำ

“อลงกรณ์” ปล่อยคาราวานรถบรรทุกเกลือทะเล หวังแก้
ปัญหาราคาสินค้าเกลือตกต�่ำ พบปริมาณเกลือทะเล ยังค้างสต๊อคในยุ้ง
ฉาง และก�ำลังจะออกสู่ตลาดอีก 9 แสนตัน มอบกรมส่งเสริมสหกรณ์
ใช้กลไกสหกรณ์เร่งระบายเกลือ สู่ตลาด ประสานเครือข่ายสหกรณ์
ทุกจังหวัดเป็นช่องทางในการกระจายเกลือสู่ผู้บริโภค พร้อมประสาน
องค์การสะพานปลาเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการด้านประมงรับซื้อเกลือ
ทะเลจากสหกรณ์เพื่อน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าประมงด้วย
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปล่อยรถคาราวานเกลือทะเล 500 ตัน
ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จ�ำกัด อ�ำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์ ร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมปล่อยคาราวานสินค้า
เกลือทะเล เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการกระจายสินค้าเกลือทะเล
จากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพื่อขยายช่องทางการจ�ำหน่ายเกลือทะเลสู่
ตลาด โดยใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาราคาเกลือตกต�่ำ ซึ่ง
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ได้มอบหมายให้กรมส่ง
เสริมสหกรณ์เร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือแก้ไขปัญหา
เกลือทะเลค้างสต็อคในยุ้งฉางและเกลือทะเล
ที่ก�ำลังออกสู่ตลาดใน
ฤดูกาลผลิต 2562/2563 หลังตรวจพบว่าปัจจุบันมีเกลือที่ยังค้างในยุ้ง
ฉางสหกรณ์ จ�ำนวน 25,000 ตัน และคาดว่าก�ำลังจะมีผลผลิตเกลือออก
สู่ตลาดอีก ประมาณ 900,000 ตัน
อย่ า งไรก็ ต ามกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มี แ นวทางช่ ว ยเหลื อ
สหกรณ์ผู้ผลิตเกลือทะเลในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยวางแผนกระจายเกลือ 3 แนวทาง
คือ 1) กระจายเกลือทะเลให้สหกรณ์ ทั่วประเทศ จ�ำนวน 800 แห่ง โดย
ขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่งซื้อเกลือทะเล 1 ครัวเรือน 1
ถุง (ขนาด 5 กิโลกรัม) ราคาถุงละ 27.50 บาท 2) ขอความร่วมมือศูนย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) จ�ำนวน 120 แห่งทั่วประทศ ช่วยน�ำเกลือ
ทะเลไปจ�ำหน่าย เป้าหมายแห่งละ 10 ตัน 3) ประสานงานองค์การสะพาน
ปลา เพื่อขอความร่วมมือซื้อ เกลือทะเล เนื่องจากสะพานปลาหรือท่า
เทียบเรือทั่วประเทศ จ�ำนวน 18 แห่ง มีความพร้อมที่จะด�ำเนินการโดยจะ
เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการด้านประมง ที่ต้องการใช้เกลือ
เป็นวัตถุดิบในการรักษาคุณภาพสินค้าประมง จ�ำนวน 11 แห่ง โดยใน
ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับแจ้งยอดการสั่งซื้อเกลือจากสหกรณ์
ทั่วประเทศแล้วจ�ำนวน 1,500 ตัน รวมมูลค่า 8,250,000 บาท
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ประสานขอความร่วมมือสหกรณ์ผู้ซื้อเกลือโดยประสานส� ำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดให้ขอความร่วมมือสหกรณ์/สมาชิกแต่ละรายช่วยซื้อ
เกลือทะเล ประสานสหกรณ์ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ภายใน
จังหวัด ขอความร่วมมือช่วยกระจายสินค้าเกลือทะเล รวมทั้งประสาน
องค์การสะพานปลา เพื่อขอความร่วมมือซื้อสินค้าเกลือทะเล นอกจาก

“อลงกรณ์” ปล่อยคาราวานเกลือทะเล
วันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

นี้ ยังได้ประสานสหกรณ์ผู้ผลิต/จ�ำหน่ายเกลือ ประชุมหารือร่วมกับ

ผู้แทนเกษตรกรผู้ท�ำนาเกลือ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเล
ไทยเพชรบุรี จ�ำกัด และผู้แทนสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด เพื่อร่วมกัน
วางแผนการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ กระจายสิ น ค้ า เกลื อ ทะเลให้
สหกรณ์ผู้ซื้อสินค้าทั่วประเทศ อีกทั้ง ลงพื้นที่ส�ำรวจสินค้าเกลือ
ทะเล ณ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือเพชรบุรี จ�ำกัด จังหวัดเพชรบุรี
และสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด
จังหวัดสมุทรสาคร ซักซ้อมแนวทางการเตรียมความพร้อม
ของสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือ เพื่อกระจายสินค้าเกลือทะเลให้สหกรณ์ผู้
ซื้อสินค้าทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ที่ต้องการเกลือทะเลไปใช้ในการผลิตสินค้า สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ คุณคฑาวุท บุญมา
ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จ�ำกัด
โทรศัพท์ 081 - 0155739 และ 032 - 706232

สหประกันฯ จ่ายยิงกราดโคราช
สหประกันชีวิต จ่ายสินไหมกว่า 2 ล้านบาท จากเหตุการณ์ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ที่ไว้วางใจใช้บริการสวัสดิการประกัน
กราดยิงในจังหวัดนครราชสีมา
ชีวิตกับสหประกันชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สห
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการ
สหกรณ์ไทย มอบสินไหมทดแทนกว่า 2 ล้านบาทให้แก่ พลต�ำรวจโท ณ
พัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด ผู้รับ
ผลประโยชน์แทนสมาชิกของสหกรณ์ที่เสียชีวิตจากกรณีเหตุกราดยิงที่
จังหวัดนครราชสีมา โดยสมาชิกสหกรณ์ จ�ำนวน 2 ราย คือ ร้อยต�ำรวจ
เอก ตระกูล ทาอาษา สังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองก�ำกับการ
ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. และ ดาบต�ำรวจ เพชรัตน์ ก�ำจัดภัย
สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หน่วยอรินทราช 26

ทายาทและผู้ค�้ำประกันที่อยู่ข้างหลัง โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด กรุงเทพฯ วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2563

ในนาม บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ขอแสดง
ความเสียใจและขอเป็นก�ำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาด
เจ็บทุกท่านจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอยกย่องเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งทุ่มเทและเสียสละชีวิตของ
ตนเองเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชน

๕

๖

เสียงฆ้อง

เสียงฆ้อง ฉบับที่ ๕๘.....ขุนศรี ขอรายงานกิจกรรมของ
ศิษย์เก่าชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง(ชดท.
มร.) ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นกิจกรรมพบปะกันในวันสุดท้ายของชีวติ (วัน
อาลัยผู้ที่รักจากไปสู่สรวงสวรรค์) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ไปงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อวิเชตร์ เย็นส�ำราญ ณ เมรุวดั ใหม่
ยายนุ้ย ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณ
จิ๋ม หรือ ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นส�ำราญ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) ประธานฝ่ายฆราวาสใน
พิธีพระราชทานเพลิงศพ ได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.วิจิตร ศรี
สะอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพราะว่าบุตร
ชายของคุณพ่อวิเชตร์สองคนรับราชการอยู่ มสธ. คือ นายสัมพันธ์
เย็นส�ำราญ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการ
บริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นพี่ชายของ ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นส�ำราญ ...
ขุนศรี พบคุณครูมัณฑนา เพิ่มสิน(ครูม้วน)อาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
ขับร้องของชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มร. มีศิษย์เก่า ชดท.
มร. ไปร่วมส่งวิญญาณคุณพ่อวิเชตร์ไปสู่สรวงสวรรค์ หลายคน
เท่าที่จ�ำชื่อได้ก็มี คุณสุชีพ เพชรคล้าย นักระนาดที่เก่งกาจแห่งกรม
ศิลปากร พบเห็นเป็นประจ�ำในงานพระราชพิธีต่าง ๆ วันนี้มาร่วม
บรรเลงเพลงประกอบโขนหน้าไฟพระราชทานเรือ่ งรามเกียรติ์ ตอน
นางลอย คุณกุ้ง (ชูจิต ไชยนิล) คุณติ๋ม (กิ่งเพชร จงใจภักดี) คุณ
ประเสริฐ แสนยากรานนท์ คุณแพรว ..... งานที่สองเมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดชัยพฤกษ์มาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เป็นงานฌาปนกิจศพ อาจารย์สนุ ทรี สุดตรง คุณแม่ของคุณเบ (ดนัย
แก่นจ�ำปา) ศิษย์เก่า ชดท.มร. ที่ออกมาตั้งวงดนตรีไทยเป็นอาชีพ มี
เพื่อน ๆ ชดท.มร. มาช่วยงานกันหลายคน มีการแสดงโขนหน้าไฟ
เรือ่ งรามเกียรติ์ ตอน จองถนน ผูท้ แี่ สดงเป็น หนุมาน ทหารเอกของ
พระราม คือทายาทของ คุณสามารถ ภู่ทอง และคุณบุ๋ม คือ น้องวรา
กร ภู่ทอง แสดงได้เก่งมาก โดยเฉพาะบทนี้ หนุมาน จะต้องตามจับ
นางสุวรรณมัจฉา ทีม่ าท�ำลายการสร้างถนนไปกรุงลงกา ระหว่างที่
ตามจับนางสุวรรณมัจฉา ก็แวะหารายได้พเิ ศษจากแขกผูม้ าร่วมงาน
ปรากฎว่าได้รบั ความเมตตาได้รบั รางวัลมาไม่นอ้ ย เพือ่ ใช้เป็นทุนการ
ศึกษาไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ เพราะตอนนี้ก�ำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน
นาฏศิลป์ กรมศิลปากร ปัจจุบนั โรงเรียนนีเ้ ปลีย่ นสถานะเป็นสถาบัน
พัฒนศีลป์แล้ว...มีศิษย์เก่า ชดท.มร. หลายคนไปช่วยบรรเลงและ
ขับร้องประกอบการแสดงโขน ได้แก่ คุณตู้ (ชัยพร ทับพวาธินท์)
คุณชัชวาล นิพัทธารักษ์ คุณบุ๋ม ภู่ทอง คุณสามารถ ภู่ทอง คุณชิด
ชัย แหวนเพชร คุณสมชาย รุ่งแสงศรี คุณติ๋ม (ปานทิพย์ ยั่งยืน)
คุณสุภาวรัตน์ จุ้ยกิจคล่อง คุณนิด ยูโด คุณเอก ทองดี คุณมอนลี่
หงสาวดี ..... งานที่สามเป็นงานท�ำบุญเลี้ยงพระที่ชมรมดนตรีไทย
และนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เมือ่ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๖๓ พอดีมเี วลาไม่ตดิ ภารกิจอะไรจึงตัง้ ใจไปร่วมงานเพือ่ ให้กำ� ลัง
ใจน้อง ๆ ทีท่ �ำกิจกรรมรักษาศิลปวัฒธรรมไทยเอาไว้ เป็นมรดกของ
ไทยไปนาน ๆ...งานนี้ได้ข่าวมาจากน้อง ๆ ที่ส่งข่าวทางกลุ่มไลน์
ของชาวศิษย์เก่า ชดท.มร. ...ไม่ได้ไปชมรมฯ นานเลยต้องเหนื่อย
ฟรีเพราะขึ้นไปถึงชั้น ๔ เป็นที่ตั้งของชมรมฯ แต่ประตูด้านนี้ปิด
เมื่อสอบถาม รปภ. ก็ได้รับค�ำแนะน�ำว่าขึ้นทางด้านหลังของอาคาร
กิจกรรมนี้ เมื่อขึ้นไปถึงชั้นที่ ๔ เห็นน้อง ๆ ก�ำลังช่วยกันจัดอาหาร
หวานคาวเลีย้ งพระ...ตอนแรกก็ได้ขา่ วว่าเปลีย่ นแปลงเวลาเลีย้ งพระ
จาก ๑๐.๓๐ น. มาเป็น ๙.๓๐ น. เนื่องจากพระมีน้อยรับงานนิมนต์
เอาไว้หลายงานเลยต้องจัดสรรเวลาใหม่ แต่เอาเข้าจริง ๆ แล้ว ปรากฎ
ว่าสิบโมงกว่าแล้วพระยังไม่มาเลย หลายคนใจคอไม่ดวี า่ จะมีพระคุณ
เจ้ามาสวดมนต์ให้หรือไม่ ...เวลาประมาณสิบโมงครึ่งก็ได้รับการ
ติดต่อจากพระคุณเจ้ามาว่าจะมีพระมาท�ำพิธีก่อน ๖ รูป แล้วจะตาม
มาทีหลังอีก ๓ รูป ก็ไม่มีใครว่าอะไรมาได้แค่นี้ก็สบายใจแล้ว หลัง
จากเริ่มพิธีไปสักครู่หนึ่งพระคุณเจ้าอีก ๓ รูปก็ตามมา ท�ำให้ทุกคน
โล่งใจคลายกังวลไปได้...ตอนเริ่มพิธีน้อง ๆ ให้เกียรติ พี่สุเมธ ศรี
จรรยา เป็นรุ่นพี่อาวุโสสูงสุดที่มาร่วมงาน เป็นผู้จุดเทียน ธุูป บูชา
พระรัตนตรัย ...บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อพระคุณ
เจ้าสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสร็จสิ้นลง น้อง ๆ ก็ช่วยกันจัด
อาหารหวาน คาว ถวายแด่พระคุณเจ้า ส่วนนักดนตรีก็บรรเลงเพลง
ไทยเดิม ระหว่างทีพ่ ระคุณเจ้าฉันภัตตาหาร ...หลังจากนัน้ ก็กรวดน�้ำ
อุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ต่อจากนั้นก็รับ
ประทานอาหารร่วมกัน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นระหว่างพี่ ๆ น้อง
ๆ ชาวดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ...ต่อจาก
นั้นก็ได้เห็นพิธีที่น่าประทับใจที่บรรดาน้อง ๆ ชมรมฯ ได้กราบขอ
พรเพื่อเป็นสิริมงคลและโอวาทจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ คือ
อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ ...ในยุคปัจจุบันนี้หายากประเพณีที่
ดีงามเช่นนี้..... งานสุดท้ายที่ ขุนศรี ไปร่วมแสดงความอาลัยการ
จากไปของ คุณครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์
ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศาลา ๕ วัดมกุฎกษัตริยารามวรวิหาร
พี่หน่อย(ศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์) ได้จองเป็นเจ้าภาพสวดพระ
อภิธรรมในนามของครอบครัว ศ.ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ และมูลนิธิ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) วันนีเ้ ป็นวันสุดท้ายในการ
สวดพระอภิธรรม เมื่อสวดเสร็จก็ท�ำพิธีบรรจุไว้ ๑๐๐ วัน เพื่อรอท�ำ
พิธพี ระราชทานเพลิงศพ ...ขอให้ดวงวิญญาณของ คุณครูอทุ ยั แก้ว
ละเอียด ไปสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ.

ขุนศรี

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

งานพระราชทานเพลิงศพพ่อวิเชตร์ เย็นส�ำราญ

งานพระราชทานเพลิงศพพ่อวิเชตร์ เย็นส�ำราญ

ครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ

อาจารย์สุนทรี สุดตรง

งานพระราชทานเพลิงศพพ่อวิเชตร์ เย็นส�ำราญ

งานพระราชทานเพลิงศพพ่อวิเชตร์ เย็นส�ำราญ

พ่อวิเชตร์ เย็นส�ำราญ

งานสวดพระอภิธรรมศพครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ

งานสวดพระอภิธรรมศพครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ

งานฌาปนกิจศพอาจารย์สุนทรี สุดตรง

งานฌาปนกิจศพอาจารย์สุนทรี สุดตรง

งานฌาปนกิจศพอาจารย์สุนทรี สุดตรง

งานฌาปนกิจศพอาจารย์สุนทรี สุดตรง

งานฌาปนกิจศพอาจารย์สุนทรี สุดตรง

ท�ำบุญเลี้ยงพระชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

สุเมธ ศรีจรรยา จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย งานบุญชมรมดนตรีไทยฯ มร.

ท�ำบุญเลี้ยงพระชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ท�ำบุญเลี้ยงพระชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

น้อง ๆ ชมรมดนตรีไทยฯ มร.รับพรและโอวาท จากอาจารย์ที่ปรึกษา

ท�ำบุญเลี้ยงพระชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ไพบูลย์ แพรสีเจริญ รุ่นพี่มอบเงินร่วมบุญเลี้ยงพระชมรมดนตรีไทยฯ มร.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
เมือ่ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ไปร่วมสังเกตการณ์การประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จ�ำกัด ตามค�ำเชิญของ คุณสมชาติ
เจริญทรัพย์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ก็เลยตัง้ ใจว่าจะไปร่วมการประชุมด้วย เพราะ
ว่าตอนนี้ก�ำลังมีเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการสหกรณ์
สหกรณ์แห่งนี้เคยผ่านไปมาบ่อยเพราะติดตามท�ำข่าวที่สหกรณ์
เคดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ฯ แต่ไม่เคยเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเลยสัก
ครั้ง ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์
บรรยากาศหน้าห้องประชุมคึกคักมีสมาชิกมาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมกันแน่น แต่เข้าร่วมประชุมไม่มากเท่าไหร่ แต่กค็ รบองค์ประชุม จาก
สมาชิกทีม่ อี ยูป่ ระมาณ ๒,๖๐๐ คน มีทนุ ด�ำเนินการ ๓,๔๕๓.๐๓ ล้านบาท
วันนีไ้ ด้รบั เกียรติจาก ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผูว้ า่ การเคหะแห่งชาติ
มาเป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุม และได้กล่าวชืน่ ชมว่าเป็นสหกรณ์ทมี่ ี
ผลการด�ำเนินงานทีด่ ที ำ� ให้สมาชิกเกิดความเชือ่ มัน่ ในคณะกรรมการทีอ่ าสา
เข้ามาท�ำงานแทนมวลสมาชิกทั้่งหลาย
เท่าที่ฟังการชี้แจงของ คุณนันทนา ฤทธิ์พริ้ง ประธานกรรมการ
ในการตอบปัญหาของสหกรณ์ที่น�ำเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
สโมสรรถไฟ จ�ำกัด ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท โดยชี้แจงเป็นขั้นเป็นตอน
อย่างละเอียดกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยความใส่ใจ จึงท�ำให้เหตุการณ์
ต่าง ๆ ด�ำเนินการไปได้ด้วยดี จนสมาชิกมีความมั่นใจและเชื่อว่าสามารถ
แก้ไขปัญหานี้ไปได้ด้วยดี เพราะใช้วิธีการสหกรณ์เข้าไปแก้ไขปัญหา นั่น
ก็คือการเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่ด้วยกันได้
ทุกฝ่าย ถึงแม้จะเกิดความเส่ียหายก็เกิดความเสียหายน้อยที่สุด พร้อมกับ
ยืนยันกับมวลสมาชิกว่าหลักและวิธกี ารสหกรณ์นนั้ หากร่วมมือกันทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องแล้วสหกรณ์ล้มยาก พร้อมกับยกตัวอย่างของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ที่เกิดปัญหาร้ายแรงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะ
แห่งชาติฯ หลายเท่า แต่ปจั จุบนั นีก้ ย็ งั ท�ำธุรกรรมบริการสมาชิกอยู่ มีรายได้
เข้ามาเดือนหนึ่งกว่า ๕๐ ล้านบาท ดีกว่าสหกรณ์การเคหะฯ ที่มีรายได้เข้า
มาเพียงเดือนละ ๔๐ กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง
ฉะนั้นขอให้สมาชิกเข้าใจว่าสหกรณ์ไม่ล้มง่าย ๆ ถ้าหากทุกฝ่าย
ให้ความร่วมมือกัน ผมก็เห็นด้วยกับแนวคิดของท่านประธานกรรมการ
สอ.การเคหะแห่งชาติฯ เพราะว่างานสหกรณ์นั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความ
ส�ำคัญเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นฝ่ายคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก
ถ้าทุกฝ่ายรูจ้ กั บทบาทและปฏิบตั ติ ามหน้าที่ สหกรณ์ไม่มที างล้มแน่นอน มี
แต่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สอ.การเคหะแห่งชาติ ประชุมใหญ่ 2562
๗

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ดร.ธัชพล กาญจนกูล

นันทนา ฤทธิ์พริ้ง

รุ้งกินน�้ำ

คนเลี้ยงกุ้ง

แต่เพียงผู้เดียวแทนคุณพ่อ และสามารถขยายกิจการเป็นพันล้านได้
นั้น เพราะในอดีตเมื่อท�ำบุญแล้วมักจะอธิษฐานจิตอย่างเดียวว่า “ขอ
ให้รวย” ค�ำอธิษฐานนัน้ จึงไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาล้อมกรอบเอา
ไว้ว่าให้รวยจากสัมมาอาชีวะ
ดังนัน้ เมือ่ บุญส่งผล จึงท�ำให้ทรัพย์สมบัตเิ กิดขึน้ มาจากทาง
ใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาอาชีวะ หรือสัมมาอาชีวะ ซึ่งก็แล้วแต่
การประกอบเหตุในปัจจุบัน

เย็นอย่างนี้ จะถือว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติหรือไม่ และจะส่งผลให้
มีวิบากอย่างไรในภพชาติต่อไป
ลูกชายขออนุญาตสามี (ในใจ) เพราะสามีไม่อยู่แล้ว โดยน�ำ
พระส่วนหนึ่งที่เขาสะสมไว้ มาแจกเป็นของที่ระลึกในงานศพ จนทุก
คนที่มาร่วมงานต่างก็พออกพอใจอยากทราบว่า ที่ลูกท�ำอย่างนี้ สามี
จะได้บุญไหมคะ
ลูกควรจะท�ำอย่างไรกับมรดกพระเครือ่ งทีเ่ หลืออยู่ จึงจะเกิด
ผลบุญมากที่สุดคะ

โยมแม่ได้เคยร่วมลงทุนท�ำนากุ้งกับหมู่ญาติ ในช่วงแรก ๆ
กุ้งที่เลี้ยงเอาไว้ตัวอ้วนพี ขายได้ราคาดี จนสามารถขายกุ้งได้แบบยก
บ่อเลยครับ เงินทองก็ใหลมาเทมาเป็นกอบเป็นก�ำ แต่ช่วงหลัง ๆ กุ้ง
ที่เลี้ยงไว้กลับสามัคคีกันตายหมู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งตาย
เรียบยกบ่อ ท�ำให้สุดท้ายต้องเลิกกิจการ และขาดทุนยับเยินพร้อมกับ
				
๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐
หนีส้ นิ มากมาย เหตุใดอาชีพท�ำนากุง้ ของโยมแม่ จึงร�่ำรวยในช่วงแรก
แต่ช่วงหลังกับขาดทุน
คุณครูไม่ใหญ่
ค้าหวย ค้าอาวุธ
ผมสงสัยว่า กุง้ ทีต่ ายเองในบ่อเลีย้ งกับกุง้ ทีต่ ายเพราะส่งขาย
วิบากกรรมใด ท�ำให้ลกู ต้องจ�ำใจขายหวยใต้ดนิ อยูร่ ะยะหนึง่
สามีชอบสะสมพระเครื่อง เพราะมีนิสัยนับถือของขลังกับ
ให้เขาฆ่าเป็นอาหาร ผู้เลี้ยงกุ้งจะมีส่วนในวิบากกรรมนี้เหมือนหรือ
ผลกรรมนี้จะส่งผลอย่างไร และลูกจะมีวิธีตัดกรรมนี้ได้อย่างไร
ชอบสะสมของเก่าเป็นงานอดิเรกติดข้ามชาติมา คล้าย ๆ เวอร์ชั่นนั้น
แตกต่างกันอย่างไรครับ
ปัจจุบันลูกท�ำงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่น�ำไปใช้ เวอร์ชั่นนี้ แต่ไม่ได้เกี่ยวกับไสยเวท
ผู้ที่เลี้ยงกุ้งขาย จะได้รับวิบากกรรมทั้งในภพนี้และภพหน้า
ถ้าสะสมเพือ่ ธุรกิจ ก็ไม่ได้บญ
ุ คือ บางคนสะสมพระเหมือน
อย่างไรบ้าง จะแก้ไขวิบากกรรมนี้จากหนักให้เป็นเบาต้องท�ำอย่างไร ประกอบอาวุธสงคราม ลูกจะมีส่วนในกรรมนี้ไหม ถ้าหากลูกน�ำเงิน
รายได้จากส่วนนีม้ าท�ำบุญ จะได้บุญเต็มที่ไหมคะ
สินค้าชนิดหนึ่ง องค์น้ีราคาเท่านั้นเท่านี้ อย่างนี้ไม่ได้บุญ ถ้าสะสม
ครับ
พระเพราะเห็นว่าเป็นของเก่าของโบราณ เหมือนแจกันโบราณ หรือ
คุุณครูไม่ใหญ่
คุณครูไม่ใหญ่
พวกถ้วยโถโอชาม อย่างนีก้ ไ็ ม่ได้บญ
ุ แต่ถา้ สะสมเพือ่ เจริญพุทธานุสติ
นากุ้งของโยมแม่ ช่วงแรกร�่ำรวยแต่ช่วงหลังขาดทุน เพราะ
ตัวลูกต้องจ�ำใจขายหวยใต้ดินอยู่ระยะหนึ่งนั้น ก็จะท�ำให้ ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกนึกถึงค�ำสอนของพระองค์
ทานบารมีในอดีตทีท่ ำ� ในช่วงแรก แต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ มีเชื้อผูกพันอยู่ในวงจรนี้บ้าง จะแก้ไขก็ต้องหมั่นส่งสมบุญทุกบุญ แล้วปฏิบัติตามค�ำสอน อย่างนี้จึงจะได้บุญ
จึงส่งผลให้ร�่ำรวย แต่เนือ่ งจากท�ำบุญมาไม่สม�่ำเสมอ จึงท�ำให้ขาดทุน แล้วอธิษฐานจิตให้พน้ วิบากกรรมและชักชวนให้คนเลิกเล่นหวยด้วย
การส่องพระทั้งเช้า-เย็น เพื่อดูเนื้อวัสดุที่ท�ำว่าแท้หรือไม่แท้
ในภายหลัง อีกทั้่งในชาตินั้นต่อมาได้อธิษฐานจิตว่า อย่าได้ท�ำบาปใด
ปั จ จุ บั น ลู ก ท� ำ งานผลิ ต อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น เก่าหรือใหม่ อย่างนี้ก็ไม่ได้บุญ ได้ปวดลูกนัยน์ตาฟรีแค่ได้ปลื้ม ๆ ว่า
เลย ดังนัน้ บุญปนบาปนีจ้ งึ ได้ชอ่ งส่งผลให้เลิกจากกิจการมิจฉาอาชีวะ อุปกรณ์ที่น�ำไปประกอบอาวุธสงครามนั้น ก็จะมีส่วนในการค้าอาวุธ เรามีของเก่าเก็บเอาไว้เผือ่ ค้าขายต่อ กับเผือ่ ไว้ปลืม้ ไม่ได้ถอื ว่าเป็นการ
กุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกุ้ง ก็จะส่งผลให้ผู้เลี้ยงกุ้งประสบภัย และมีส่วนในการฆ่ามนุษย์ ซึ่งจะมีวิบากท�ำให้เราไปเกิดในประเทศที่ เจริญพุทธานุสติ
ด้วยโรคระบาดเนื่องจากกุ้งตายเอง และผู้เลี้ยงกุ้งมีเจตนาน้อยกว่ากุ้ง มีสงครามมาก มีโรคภัยไข้เจ็บ และอายุสั้น
ถ้าท�ำดังที่กล่าวมาแล้ว ก็จะมีเชื้อแห่งความหลงด้วย ไม่ได้
ที่ส่งขายให้เขาฆ่า ซึ่งจะส่งผลให้อายุสั้น และมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือน
หากน�ำเงินนีม้ าท�ำบุญ ก็จะได้บญ
ุ ไม่เต็มที่ เพราะวัตถุทานไม่ เจริญทางปัญญา เพราะติดในเนื้อมวลสารว่า ท�ำมาจากข้าวสุกบ้าง
กัน ต่างแต่ว่า กุ้งตายเองนั้นวิบากกรรมส่งผลน้อยกว่ากุ้งที่เลี้ยงแล้ว บริสทุ ธิ์ ด้วยเหตุทเี่ งินนีม้ าจากการมีสว่ นในการค้าอาวุธและฆ่าคน ให้ ข้าวสารบ้าง ข้าวเหนียวบ้าง ท�ำมาจากผงนัน่ ผงนีบ่ า้ ง เพราะติดในเนือ้
ส่งขายให้เขาฆ่าเป็นอาหาร
มวลสาร ติดในเครื่องรางของขลัง มากกว่าติดในเนื้อหาของธรรมะ
มองหาช่องทางท�ำอาชีพอื่นเลี้ยงชีพและสร้างบารมีจะดีกว่า
ผู้ที่เลี้ยงกุ้งขายจะได้รับวิบากกรรม คือ มีโรคภัยไข้เจ็บมาก
การที่ลูกน�ำพระเครื่องมาแจกเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วม
				
๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙
และอายุขัยไม่ยืนยาวทั้งปัจจุบันและภพชาติต่อไป
งานศพของสามีก็ท�ำให้สามีได้บุญบ้าง เพราะถือว่าเป็นการให้ทาน
เซียนพระ
จะแก้ไข ก็ให้หกั ดิบเลิกอาชีพนีแ้ ล้วสัง่ สมบุญทุกบุญ ทัง้ ทาน
อย่างหนึ่ง แต่ผู้ที่ได้รับไปก็ไม่ได้นำ� ไปเจริญพุทธานุสติ จึงไม่ค่อยจะ
ศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อย ๆ แล้วอุทศิ บุญกุศลไปให้กบั สัตว์
สามีชอบสะสมพระเครื่องเป็นชีวิตจิตใจ จะเรียกว่าเป็น ได้บุญมากนัก ได้บุญในฐานะเราให้วัตถุ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระ
เหล่านั้น อีกทั้่งต้องนั่งธรรมะให้เห็นพระในตัว
“เซียนพระ” ก็ว่าได้ เพราะรู้ไปหมดว่า องค์นั้นองค์นี้เป็นรุ่นไหน โดย สัมมาสัมพุทธเจ้า เนือ่ งจากผูร้ บั ไปนัน้ ก็ยงั ไม่ได้เห็นคุณค่าอย่างแท้จริง
				
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐
เฉพาะช่วงหลัง เมื่อเห็นว่าฐานะมั่นคงแล้ว เขาก็เริ่มวางงาน จึงมีเวลา แต่ถา้ หากเขาได้ไปแล้วน�ำไปดูเพือ่ เจริญพุทธานุสติ ดูแล้วหลับตาและ
ว่างมากพอที่จะไปเดินเตร็ดเตร่แถวท่าพระจันทร์ และแหล่งเช่าพระ นึกให้เห็นภาพอยู่ในกลางกาย แปรเปลี่ยนไปเป็นดวงและองค์พระ
ค้าน�้ำเมา
บุญหรือกรรมใดมาส่งเสริมให้ผมได้สืบทอดกิจการตัวแทน ที่อื่น ๆ หลายแห่ง แล้วก็จะได้พระเครื่องมาเก็บสะสมไว้แทบทุกครั้ง ภายในอย่างนี้ได้บุญมาก
ส่วนพระเครื่องที่เหลืออยู่ ลูกก็ควรน�ำไปถวายพระที่ท่าน
จ�ำหน่ายสุราและบุหรี่แต่เพียงผู้เดียวจากคุณพ่อ และยังมือขึ้นอีกด้วย มีทั้งองค์เล็ก องค์ใหญ่ ทั้งใส่กรอบ ไม่ใส่กรอบ ทั้งที่ใส่ตู้และแขวน
ไว้ข้างฝา ซ้อนเรียงไว้เป็นชั้น ๆ อย่างสวยงาม หากรวมพระที่มีอยู่ทั้่ง ก�ำลังสร้างวัด โดยเฉพาะที่ท�ำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง หรือรักษาวัดรุ่งไม่
สามารถขยายกิจการจนมีมูลค่านับพันล้านได้ครับ
หมดมีประมาณพันกว่าองค์
ให้เป็นวัดร้าง เพื่อให้ท่านน�ำไปแจกแก่ผู้มาท�ำบุญสร้างวัด ลูกและ
คุณครูไม่ใหญ่
เหตุใดสามีจงึ ชอบสะสมพระเครือ่ งการสะสมพระเครือ่ งโดย สามีก็จะได้บุญด้วย
				
๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘
ตัวลูกได้สืบทอดกิจการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสุราและบุหรี่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับไสยเวทเลยจะได้บุญไหม การส่องพระเครื่องดูทั้งเช้าทั้ง

ทีน่ มี่ คี ำ� ตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทางโทรทัศน์ช่อง DMC
วัดพระธรรมกาย

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า
ตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกท�ำไม ที่เขาพูดหาว่าเรา
อย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักค�ำว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน
หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รมู้ าว่าเราผูต้ งั้่ ใจปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจจ
ธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้เพียง
ชัว่ คราว ไม่ชา้ ดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมี ให้
ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง
การที่เขาน�ำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติที่
เราได้กระท�ำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน�้ำไม่ได้กิน
แล้วนอน เป็นส�ำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม การที่เขา
น�ำไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�ำนักเราไปเผยแพร่ ดีเสียกว่า
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขาน�ำไปพูดเช่น
นั้น เป็นการกระท�ำของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใคร
เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน
กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ
เพราะธรรมกายของพระพุทธศานาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊
หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึง
ธรรม เรือ่ งอย่างนีเ้ ราไม่หวัน่ เราเชือ่ ในคุณพระพุทธศาสนา”

หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย
๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด
๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�ำเพิ่มอีกเด็ดขาด
๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด
๔. บุญทุกชนิดให้ท�ำเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี
๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

๘

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) จัด
อบรมผู้น�ำสหกรณ์ในหลักสูตร “เกษตรยุคใหม่ คิดและท�ำอย่างไรให้
ยั่งยืน” เป็นการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้น�ำสหกรณ์เป็นประจ�ำทุกปีทั่ว
ประเทศ จ�ำนวน ๙ เขต เขตละหนึง่ รุน่ อบรมฟรี รุน่ นีเ้ ป็นรุน่ ที่ ๗๕ จัดขึน้
ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่เขต ๖ ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสบายโฮเทล
การอบรมครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมกับทีมงานของ ชสท. ที่เดินทาง
มาก่อนวันอบรมหนึง่ วัน เพราะติดภารกิจทีท่ �ำอยู่ ก็เลยตามมาในวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยขึ้นรถปรับอากาศประจ�ำทางระหว่างกรุงเทพฯ นครราชสีมา ค่าโดยสารราคา ๑๘๐ บาท ออกจากกรุงเทพฯ เวลาประมาณ
๘ โมงเช้า ถึงสถานีขนส่งนครราชสีมา เวลาเกือบบ่ายโมง ก็มารู้จากพรรค
พวกว่ารถโดยสารกรุงเทพฯ โคราช มีอยูห่ ลายบริษทั ทีใ่ ห้บริการระดับเกรด
เอถึงเกรดซี ระดับเกรดเอคุณภาพรถและบริการที่ดีราคาก็สูงขึ้น ส่วนรถ
โดยสารที่ผมใช้บริการค�ำนวณจากสภาพรถและการบริการน่าจะอยู่ใน
เกรดซี เนื่องจากรับคนโดยและสิ่งของที่ฝากส่งตลอดทาง จึงเดินทางช้า
โดยปกติใช้เวลาเดินทาง ๔ ชั่วโมง ก็นับว่าเป็นความรู้ใหม่ในการเดินทาง
วิ ท ยากรที่ ม าให้ ค วามรู้ก็เป็นวิทยากรชุดเดิมที่ให้ความรู้ใน
รุ่นที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ตาปี วัชรางกูร บรรยายหัวข้อ
“สถานการณ์ในยุคปัจจุบนั และทิศทางในอนาคตของภาคการเกษตรไทย”
อาจารย์บรรจบ สงฤทธิ์ บรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ กับสิ่งที่สหกรณ์ต้องทราบ” ทีมงามจากบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี
จ�ำกัด บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ กับการพัฒนาสหกรณ์”
การจัดอบรมปีนใี้ ช้วธิ ปี ระชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ น�ำ
ไปสูแ่ นวคิดเชิงพัฒนา น�ำพาสหกรณ์สคู่ วามส�ำเร็จ วิทยากรทีม่ าให้ความรู้
คือ ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคคลที่ต้องชื่นชมเพราะท�ำให้ผู้นำ� สหกรณ์การเกษตรมีโอกาส
ได้ศึกษาหาความรู้ที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานับสิบปีโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมก็คือ คุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน
กรรมการ ชสท. ผู้น�ำสหกรณ์การเกษตรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเปี่ยม
ล้นไปด้วยจิตวิญญาณสหกรณ์มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันจนเป็นที่
ยอมรับและศรัทธาในบรรดาชาวสหกรณ์ทั้่งหลาย.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ชสท. อบรมผู้น�ำสหกรณ์การเกษตรที่โคราช

สุเมธ ศรีจรรยา

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา

สามัคคีคือพลัง

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.fsct.com
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