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สสท.จัดอบรม กม.ทางออนไลน์
อบรมฟรีช่วงวิกฤตโควิด-19

สสท. จัดอบรมกฎหมายทางออนไลน์ ในช่วงวิกฤต covid-19 ก�ำลังระบาด ให้
คนในขบวนการสหกรณ์ได้เรียนรูก้ ฎหมาย โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ นสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรเทียบหลักสูตรของ คพช. ได้ เริม่ เรียนตัง้ แต่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จ�ำนวน ๔ ครั้ง สอบไม่ผ่านสามารถทบทวนใหม่ได้
จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์

นายประเมศวร์ อิ น ทรชุ ม นุ ม
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย(สสท.) ได้กล่าวถึงถึงโครงการ
จัดอบรมกฎหมายสหกรณ์ทางออนไลน์ว่า
ทางสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนในช่วงที่เกิดวิกฤต covid-19
ด้วยการเรียนทางไกลดีกว่าอยู่บ้านเฉย ๆ
ทาง สสท. ได้เปิดโครงการนี้ขึ้นมาให้ผู้ที่
สนใจสมัครเรียนโดยไม่เสียสตังค์ การเรียน
ไม่ต้องเสียเงินทั้งสิ้น ผู้ที่อยู่ในขบวนการ

สหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ สมาชิก ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เรียนได้หมด เมื่อได้ฟังการบรรยายจบ ก็จะ
จั ด ให้ มี ก ารสอบ แต่ ต อนสมั ค รสอบต้ อ ง
เสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อยประมาณ ๒๐๐
บาท วิธีการสอบก็สอบทางออนไลน์เหมือน
กัน ข้อสอบจะมีค�ำตอบให้เลือกประมาณ
๑๐-๒๐ ข้ อ เนื้ อ หาก็ จ ะมี ใ นเรื่ อ ง หลั ก
กฎหมายสหกรณ์และเรื่องต่าง ๆ และสอบ
การปฏิบัติ จะสอบปฏิบัติกันอย่างไร ก็คือ

ชสอ.ประเดิม ๒.๘ ล้าน
ช่วย รพ.แก้วิกฤต covid-19

ชสอ. เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกร่วมโครงการ “ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทย
กูภ้ ยั โควิด-19” ประเดิมเงินให้เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั่วประเทศ ๘ แสน
บาท และโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี และต�ำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ๒ ล้าน
บาท พร้อมรณรงค์ให้สหกรณ์สมาชิกร่วมบริจาคสมทบช่วยแก้วิกฤตโควิด-19
ตามอุดมการณ์สหกรณ์
พลต� ำ รวจโท วิ โ รจน์ สั ต ยสั ณ ห์
สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ได้เปิด
เผยว่าคณะกรรมการ ชสอ. ได้มีมติให้จัดท�ำ
โครงการ “ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภัยโค
วิด-19” เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ไป
ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ
เพิม่ มากขึน้ ทาง ชสอ. ในฐานะเป็นศูนย์กลาง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ตระหนักในวิกฤต
covid-19 ดังกล่าว จึงได้เชิญชวนมวลสมาชิก
ทั้ ง หลายรวมพลั ง กั น สมทบทุ น ช่ ว ยเหลื อ
บุคลากรทางการแพทย์ในการจัดหายาและ
พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรค covid-19 แก่โรงพยาบาล
พลต�ำรวจโท วิโรจน์ ได้กล่าวต่อ
ต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นเขตใกล้เคียงกับสหกรณ์สมาชิก ไปว่าตามโครงการนี้ทาง ชสอ. ได้อนุมัติเงิน
ถ้าหากเป็นไปได้กอ็ ยากจะให้ ๑ สหกรณ์ ช่วย สนับสนุนผ่านทางเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
เหลือ ๑ โรงพยาบาล ตามอุดมการณ์สหกรณ์
อ่านต่อหน้า ๒

ราคา ๑๐ บาท

ศิริชัย ออสุวรรณ

ชสท. ปรับระบบการท�ำงานในช่วงวิกฤตโควิด-19
ให้พนักงานสลับการท�ำงานจากที่บ้าน(work form home)
สอดคล้องกับประกาศของทางราชการ เชื่อมโยงสหกรณ์
แท็กซี่จัดสงสินค้าสหกรณ์ถึงบ้านผู้บริโภค นายทะเบียน
สหกรณ์ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของสหกรณ์
และสมาชิก ผ่อนผันการช�ำระหนี้ ขยายเวลา พักช�ำระหนี้
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ให้ถือเป็นลูกหนี้ปกติไม่เข้าเกณฑ์
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จัดประชุมคณะกรรมการและ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ด้วยระบบการประชุมทางไกล
ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
นายศิ ริ ชั ย ออสุ ว รรณ ประธาน
กรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ได้ให้สัมภาษณ์
เกลี ย วเชื อ ก ถึ ง การท� ำ งานในช่ ว งวิ ก ฤต
ไวรัส covid-19 ก�ำลังระบาดว่า ในส่วนของ
พนักงานก็ต้องปฏิบัติไปตามค�ำแนะน�ำของ
รัฐบาล พนักงานที่ท�ำงานอยู่ในส�ำนักงาน
ก็ใช้วิธีสลับวันท�ำงานกัน คือ การท�ำงานที่
บ้าน (work form home) สลับกับการท�ำงาน

นายกรัฐมนตรีและคณะชมสินค้า
จากซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
๑. ต้องสามารถทวงถามหนีเ้ ป็น ออกหนังสือ
ทวงถามได้ ๒. ต้องฟ้องร้องคดีได้ ข้อที่ ๓.
เป็นเรื่องส�ำคัญที่สุดก็คือ ต้องเขียนอุทธรณ์
ค�ำสั่งเป็น
นายประเมศวร์กล่าวต่อไปว่า ใน
กรณี ที่ ส อบไม่ ผ ่ า น ไม่ เ ป็ น ไร ก็ ใ ห้ ส อบ
ซ่ อ มใหม่ ไ ด้ สอบผ่ า นเมื่ อ ไหร่ ก็ จ ะมี ใ บ
ประกาศนี ย บั ต รให้ ที่ ส� ำ คั ญ หลั ก สู ต ร
กฎหมายหลั ก สู ต รนี้ เ หมาะส� ำ หรั บ เพื่ อ น
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน เพราะสามารถเก็บหลักสูตรนี้
ไว้ไปรวมกับหลักสูตรที่ คพช.(คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ) ได้ก�ำหนดเอาไว้
โดยไม่ตอ้ งมาเรียนใหม่ ตามหลักสูตรนี้ เราจะ
พูดถึงเรื่องของหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ แล้ว
ก็การบริหารสหกรณ์ การท�ำนิตกิ รรมสัญญา
การติดตามหนีส้ นิ และการฟ้องร้องรวมไปถึง
การเขียนอุทธรณ์ค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
หลักสูตรนี้จะเริ่มออกอากาศตั้งแต่
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นครัง้ แรก ครัง้ ที่
สองวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเรือ่ ง การ
วินจิ ฉัยข้อบังคับ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท�ำนิตกิ รรม ครัง้ ทีส่ ามวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๖๓ เป็นเรื่องการท�ำนิติกรรมสัญญา
และครั้งสุดท้ายวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
เป็นเรื่องการด�ำเนินคดี การติดตามหนี้สิน
และอุดมการณ์สหกรณ์ การอบรมแต่ละครั้ง
ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง การอบรมแต่ละ
ครัง้ ถ้าดูจบก็จบ ถ้าไม่จบก็สามารถดูยอ้ นหลัง
ได้ สามารถทบทวนใหม่ได้
นายปรเมศวร์ ก ล่ า วอี ก ว่ า ช่ ว งนี้
เป็นช่วงจังหวะทีเ่ ราจะต้องพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ให้มีความสามารถที่จะพึ่งพาตนเอง
ให้ได้มากที่สุด อันนี้คือหลักการที่ส�ำคัญ ใน
ส่วนของเรื่องเอกสารเพื่อประกอบการเรียน
นั้ น ท่ า นจะได้ รั บ เมื่ อ เข้ า ไปในระบบแล้ ว
การเรียนการสอนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้่ง
หมด นี่คือหลักสูตรที่ สสท. คิดขึ้นมาเพื่อ
ให้สมาชิกสหกรณ์ในขณะที่ต้องหยุดงานอยู่
อ่านต่อหน้า ๒

ที่ส�ำนักงานในแต่และฝ่าย โดยมีข้อพิจารณา
เกี่ยวกับการเดินทางมาท�ำงานประกอบด้วย
เช่น บ้านอยู่ไกล หรือต้องเดินทางด้วยรถ
โดยสารหลายทอด พนักงานเหล่านีก้ จ็ ะได้รบั
การดูแลเป็นพิเศษ คือ ให้สทิ ธิพเิ ศษท�ำงานที่
บ้านมากกว่าพนักงานที่อยู่ใกล้ ชสท. หรือมี
รถส่วนตัว โดยจัดท�ำเป็นแผนต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และประกาศของ
อ่านต่อหน้า ๒

นายกรั ฐ มนตรี แ ละครม.เยี่ ย มชมสิ น ค้ า จากซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันสหกรณ์เป็นจุด
จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
มนัญญาโชว์ผลงานความก้าวหน้า
ผลั ก ดั น ให้ ส หกรณ์ เ ป็ น ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
สหกรณ์จำ�หน่ายผลผลิตการเกษตร และ
สิ น ค้ า ปลอดภั ย สู่ ผู้ บ ริ โ ภคเชิ ญ นายก
รั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ มนตรี เ ยี่ ย มชม
นิทรรศการและตัวอย่างสินค้าเกษตรจาก
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรทีว่ างจำ�หน่ายในซู

เปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เน้นจำ�หน่ายสินค้าข้าว
ไข่ไก่ นม ผักผลไม้และอาหารแปรรูป พร้อม
เดินหน้าผลักดันตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
เพิ่มอีก 98 แห่ง
พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เยีย่ ม
ชมนิทรรศการความก้าวหน้าซูเปอร์มาร์เก็ต

สอ.ศธ.ช่วยสมาชิกช่วงโควิด-19

คณะกรรมการ สอ.ศธ.มีมติจัดโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา
ในช่วงวิกฤต COVID-19 และสามารถของดส่งหุ้น/เงินต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน
6 เดือน ขอผ่อนผันได้ตั้งแต่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด (สอ.ศธ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน
นี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ทั่วโลกรวมทั้งสหกรณ์ต่างๆ และสมาชิก

สหกรณ์ โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พร้อมด้วยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิ
ศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และตัวแทนสหกรณ์การเกษตร
ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าตึกนารีสโมสร
ท�ำเนียบรัฐบาลซึ่งโครงการซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ เป็นนโยบายของนางสาวมนัญญา
ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
ที่ได้ริเริ่มให้พัฒนา
สหกรณ์ให้เป็นจุดจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรของ
สหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ เช่น
ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ อาหารแปรรูป
และเป็ น ช่ อ งทางให้ ผู ้ บ ริ โ ภคสามารถเข้ า
ถึ ง สิ น ค้ า สหกรณ์ ไ ด้ ม ากขึ้ น และผลั ก ดั น
ให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจ�ำหน่าย
ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพแก่ ป ระชาชนในราคา
ที่เป็นธรรม
ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์
ทั้งนี้ได้มีการนำ�ร่องเปิดตัวซูเปอร์
มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรก ณ ร้านสหกรณ์
พระนคร จำ�กัด กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่
30 ตุลาคม 2562 ตามแนวคิด “สด สะอาด
ปลอดภัย” Fresh From Farm by Co-op สด
จากฟาร์มถึงมือคุณ
เป็นการขับเคลื่อน
นโยบาย “ตลาดนำ�การผลิต” ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตให้
มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการ รวบรวม
แปรรูป พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ให้สอดคล้อง
กับ ความต้องการของตลาดเชื่อมโยงไปสู่ผู้
บริโภค ผ่านร้านค้าสหกรณ์ที่ทำ�หน้าที่เป็น
จุดจำ�หน่ายและกระจายสินค้าโดยตรงถึงผู้
บริโภค
การด�ำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเปิด
ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต สหกรณ์ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น
สามารถเป็นช่องทางตลาดให้กับสินค้าจาก
เครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต และเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคในเมืองหลวงสามารถเข้าถึงสินค้า
และผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ของเกษตรกร โดย
ได้เลือกซือ้ สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย มี
มาตรฐาน ประกอบด้วย กลุม่ สินค้าข้าวสาร
ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์นม กาแฟ ผลิตภัณฑ์เนื้อ
สัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ผัก

ก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยสมาชิกที่สังกัด
อยู่ในบางแห่ง ถูกเลิกจ้าง หรือลดเงินเดือน
หรื อ สมาชิ ก ในครอบครั ว ไม่ มี ร ายได้ จ าก
เงินอื่น ๆ มาเสริมสภาพคล่องในครอบครัว
ท� ำ ให้ ส มาชิ ก ประสบปั ญ หาการขาดราย และผลไม้ จากเครือข่ายสหกรณ์และกลุม่
อ่านต่อหน้า ๒
อ่านต่อหน้า ๒

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

๒

นายกรัฐมนตรีชมสินค้าสหกรณ์
เกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าเหล่านี้ ไม่นอ้ ยกว่า 17 แห่ง ส�ำหรับสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคให้
ความสนใจ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ไข่ไก่เบอร์ 1 กล้วยหอม
ทองสด รวมทั้งผักและผลไม้
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในปี
2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ที่มีความพร้อม
สามารถขยายผลให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์สนใจและ
ประสงค์เข้าร่วมด�ำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จ�ำนวน 98 แห่ง ใน
42 จังหวัด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะด�ำเนินการพัฒนาองค์ความรู้การ
บริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างสหกรณ์ผผู้ ลิตและร้านค้าสหกรณ์ เพือ่ ผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์
รวบรวมและจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ บริการแก่ประชาชน ในราคาที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึงต่อไป

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
2563 ได้ 3 ช่องทางดังนี้
3.1 ไปรษณีย์ หรือ
3.2 ฝากผู้น�ำส่งเอกสาร หรือ
3.3 ติดต่อด้วยตนเอง

ส� ำ หรั บ การยื่ น แบบค� ำ ร้ อ งขอผ่ อ นผั น งดส่ ง ค่ า หุ ้ น รายเดื อ น
(สมาชิกสามารถงดส่งหุ้นหรือไม่งดก็ได้ ตามความสมัครใจ) และ/หรือ
การพักช�ำระเงินต้นดอกเบี้ยยังหักตามปกติในแต่ละสัญญาเงินกู้ สมาชิก
สามารถของดหักเงินต้นได้ทุกสัญญา หรือบางสัญญาก็ได้ หากจะขอ
งดส่งเงินต้นหลายสัญญา
จะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทุก
สัญญาและต้องให้ผู้ค�้ำประกันเซ็นยินยอมทุกสัญญา พร้อมถ่ายส�ำเนา
บัตรผู้ขอผ่อนผันและผู้ค�้ำประกันพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องแนบมาทุก
สัญญา โดยสัญญาใดที่ขอพักช�ำระเงินต้น จะไม่สามารถกู้ได้ในสัญญานั้น
โครงการนี้ สอ.ศธ.ได้จัดท�ำเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการเฉพาะที่
สมาชิกขาดรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถเข้าร่วมโครงการให้ความ
ช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้
ได้ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนในครอบครัวตนเอง ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด โดย ดังกล่าวได้
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 40 ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวัน
ท้ า ยนี้ ข อให้ ท ่ า นได้ โ ปรดดู แ ลสุ ข ภาพในช่ ว งการระบาดของ
ที่ 10 เมษายน 2563 จึงมีมติจัดท�ำโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอย่าได้ละเลยการนอน
และการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ผลกระทบจากการ หลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และงดเครื่องดื่ม
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศนาย แอลกอฮอล์ของมึนเมา ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้มาดูแลสุขภาพตนเอง
ทะเบียนสหกรณ์
เพื่อให้มีก�ำลัง เผื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีต้นทุนด้านสุขภาพที่ดีต่อสู้กับ
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. กล่าวว่า ส�ำหรับ เชื้อโรค ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีทั้งกายและใจตลอดไป

สอ.ศธ.ช่วยสมาชิกช่วงโควิด-19

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของ
สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สมาชิกสามารถขอผ่อนผันงดส่งค่าหุ้นและ/
หรือเงินต้นได้ไม่เกิน 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ชสอ. ซึง่ มีอยูท่ วั่ ประเทศจ�ำนวน ๘ เขต เขตละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ เป็นทุน
2563 มีรายละเอียดขั้นตอนด�ำเนินการ ดังนี้
ประเดิมเริม่ ต้นให้เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. เพือ่ น�ำไปมอบให้กบั โรง
พยาบาลในเขตพือ้ นทีใ่ ช้ซอื้ ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ ใช้รกั ษาผูป้ ว่ ย
1.รับแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง คือ
ทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส covid-19 และในขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิก
1.1 ที่ส�ำนักงานสหกรณ์
ของ ชสอ. ทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการนีเ้ พิม่ เติม
นอกจากนั้นทาง ชสอ. ได้มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลใน
1.2 ดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์ WWW.MOECOOP.COM
จังหวัดนนทบุรีและต�ำรวจภูธรในจังหวัดนนทบุรี เป็นจ�ำนวนเงิน ๒ ล้าน
(สามารถดูข้อมูลส่วนตัวได้ที่Application MOE COOP)
บาท เพื่อน�ำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคระบาด covid-19
2.กรอกข้อมูล
พลต�ำรวจโท วิโรจน์ กล่าวถึงบทบาทของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
2.1 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อมลงลายมือชื่อสมาชิกที่ขอ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตโควิด-19 ที่ก�ำลังระบาดอยู่ขณะนี้.
ผ่อนผัน ลงลายมือชื่อค�ำยินยอมของผู้ค�้ำประกันแต่ละสัญญาและส�ำเนา
บัตรพร้อมลงลายมือชื่อของผู้ขอผ่อนผันและผู้ค�้ำประกัน

ชสอ.ประเดิม ๒.๘ ล้านบาท

สสท.อบรม กม.ทางออนไลน์

2.2 ยื่นค�ำร้องขอผ่อนผันก่อนวันท�ำการสุดท้ายของเดือนหนึ่งวัน
กับบ้านในช่วงวิกฤต covid-19 ได้มีเวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่
จะได้รับการพิจารณาในเดือนถัดไป (ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563)
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
3.ยื่นแบบค�ำร้องขอผ่อนผันพร้อมเอกสารตั้งแต่ 15 เมษายน
หมายเหตุ : สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่าย

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง ระบาดของไวรัส covid-19 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึง่ เป็นนายทะเบียน
ประเทศไทย โทรศัพท์ 02-6693254-62 ต่อ 1033, 1008, 1090 หรือ email สหกรณ์ได้มีหนังสือเวียนแจ้งไปยังสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศว่า ในกรณี
: clt_insti@hotmail.com
ที่มีความจ�ำเป็นเพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ก็
ให้สหกรณ์สามารถเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีออกไปได้ โดย
ไม่ถือว่าผิดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดระดับชั้นสหกรณ์ เช่น โดนตัด
คะแนน หรือตกเกรด ตกชั้นของสหกรณ์ต่าง ๆ กรณีนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้น
ทางราชการด้วย เรือ่ งนีเ้ ราได้ดำ� เนินการมาตัง้ แต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว พิเศษในช่วงวิกฤต covid-19
ทีผ่ า่ นมาก็ถอื ได้วา่ งานสามารถขับเคลือ่ นไปได้เป็นอย่างดี แต่กม็ บี างแผนก
นายศิริชัยได้กล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับ ชสท. คณะกรรมการได้
ทีจ่ ะต้องระดมก�ำลังกันเป็นบางวัน เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายการ พิจารณาแล้วว่าเราสามารถจัดประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
ตลาด โดยเฉพาะตอนนี้ผู้สอบบัญชีประจ�ำปีด้วย ดังนั้นทางฝ่ายบัญชีและ และก็จะเกิดประโยชน์มากกว่า เพราะว่าเรามีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี สาระ
การเงินจะต้องมาอ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการไปได้ดว้ ยดี ส�ำคัญก็คือ ๑. การรับรองงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้สอบเสร็จ และได้มี
นายศิริชัยได้กล่าวถึงศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ หรือศูนย์ข้าว การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีต่อไป และแผนงานโครงการต่าง ๆ
สหกรณ์ไทยว่า ตอนนีท้ างหน้าร้านเราปิด แต่เราเปิดขายทางระบบออนไลน์ ที่จะต้องน�ำเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญให้ความเห็นชอบในเรื่องของวงเงินกู้
ทางแอพพิเคชัน่ Co-op click หรือทางเฟสบุค๊ หรือจะโทรศัพท์ตดิ ต่อมาก็ได้ เพราะเรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ อีกเรือ่ งก็คอื จะต้องมีการปันผล
ทีเ่ บอร์ 02-561-4567 เราสามารถจัดส่งสินค้าตามค�ำสัง่ ได้ จากสถานการณ์ ไปใช้กับสหกรณ์สมาชิก เพื่อสหกรณ์สมาชิกจะได้น�ำเงินปันผลไปใช้ให้
วิกฤต covid-19 ในขณะนี้ท�ำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น และสินค้าของเราไม่ขึ้น เกิดประโยชน์กับสหกรณ์แต่ละแห่งได้ ฉะนั้นเราจึงได้ก�ำหนดการประชุม
ราคายังขายในราคาเดิม สินค้าต่าง ๆ มาจากสหกรณ์ทั่วประเทศและขอ ใหญ่สามัญประจ�ำปีไว้ตามเดิมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้
ยืนยันว่าเรามีสต็อคเพียงพอทั้งที่ส�ำนักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน ตรง
นายศิรชิ ยั ได้กล่าวขอบคุณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และอธิบดี
ข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และทีค่ ลังสินค้าของ ชสท. อ�ำเภอ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้มีประกาศผ่อนผันดังกล่าวว่า อธิบดีกรมส่ง
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถ้ายังไม่เพียงพอเราก็จะแจ้งไปยังสหกรณ์ เสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ออกประกาศนายทะเบียน
สมาชิก และชุมนุมสหกรณ์ทมี่ โี รงสี และโรงงานแปรรูปผลิตผลต่าง ๆ เพือ่ สหกรณ์ในเรือ่ ง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนีส้ นิ และปรับโครงสร้าง
จัดส่งสินค้ามาสต็อคเอาไว้อย่างเพียงพอไม่ให้ขาดแคลน
หนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
นายศิ ริ ชั ย ได้ ก ล่ า วถึ ง โครงการที่ ไ ด้ ร ่ ว มมื อ กั บ กรมส่ ง เสริ ม เนื่องจากในช่วงประสบปัญหาโรคระบาด covid-19 สหกรณ์ต่าง ๆ มีผลก
สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ว่า ระทบอย่างมาก เนื่องจากสมาชิกขาดรายได้ไม่สามารถน�ำเงินมาส่งค่าหุ้น
โครงการนี้เป็นโครงการเชื่อมโยงการจัดส่งสินค้าสหกรณ์ถึงบ้านผู้บริโภค หรือช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ตามก�ำหนด ถ้าหากปล่อยไปในลักษณะนี้
ด้วยรถแท็กซี่ ได้เปิดโครงการไปแล้วเมื่อกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ได้มี ก็จะมีผลกระทบกับการด�ำเนินกิจการ และผลการประกอบการ โดยเฉพาะ
การสั่งซื้อสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แทนที่เราจะจัด เรื่องการตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งจะต้องด�ำเนินคดีกับสมาชิก หรือ
ส่งสินค้าในระบบเดิม เราก็มาใช้บริการของสหกรณ์แท็กซี่ เพราะว่าขณะ โดนค่าปรับ เงินเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ซึ่งจะท�ำให้สมาชิกได้รับผลกระทบกัน
นี้ผู้ขับรถแท็กซี่มีความเดือดร้อนรายได้ลดลงมาก ทางสหกรณ์แท็กซี่จะ มาก สหกรณ์ไม่ท�ำก็ไม่ได้ เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
น�ำรถแท็กซี่มาจอดรอรับที่ ชสท. โดยราคาที่จัดส่งถึงบ้านจะต้องไม่สูง
ในการส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้มีประกาศนาย
กว่าบริษัทที่ขนส่งทั่ว ๆ เรื่องนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมไปแล้ว ทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่อง การประมาณการค่าเผิื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
๓ ครั้ง และได้ประเมินผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจจะเป็นอีกช่องทาง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของ
หนึ่งในอนาคต ที่สหกรณ์แท็กซีสามารถเพิ่มกิจกรรมมากขึ้นนั่นก็คือการ สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้ประกาศไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจาก
รับขนส่งสินค้าโดยไปเชือ่ มโยงกับห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ เช่น ห้างเซ็นทรัล สมาชิกสหกรณ์ทกุ ประเภทได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เดอะมอลล์ เพราะขณะนีเ้ ขาจัดท�ำเดลิเวอรีก่ นั ทัง้ นัน้ ถ้าไปประสานงานจัด เชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ของสมาชิก
ส่งได้ก็จะเป็นช่องทางท�ำรายได้เสริมเข้ามาในระยะยาวได้ด้วย
ดังกล่าว เพือ่ ให้สหกรณ์ทไี่ ด้รบั ผลกระทบและด�ำเนินการตามมาตรการให้
นายศิรชิ ยั ได้กล่าวถึงการจัดประชุมคณะกรรมการ ชสท. ในช่วง ความช่วยเหลือด้านหนีส้ นิ และการปรับโครงสร้างหนีข้ องสมาชิกสหกรณ์
มีมาตรการของทางราชการในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส covid-19 ว่า มีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
ในการประชุมคณะกรรมการ ชสท. เมือ่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทีผ่ า่ นมา เรา ช่วยบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์
ได้จดั ประชุมทางไกลผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต วีดโี อ คอนเฟอร์เร้นซ์ ด้วย
ได้แก่ ๑. การประมาณการค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ กรณีทสี่ หกรณ์
โปรมแกรม Zoom โดยได้รับเอกสารคู่มือต่าง ๆ ในการจัดประชุมทางไกล ได้ปฏิบตั ติ ามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ดงั กล่าว เช่น การช่วยเหลือโดย
ทางอินเตอร์เน็ต จากส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๒ การลดดอกเบี้ย การผ่านผันการช�ำระหนี้ การขยายเวลา การพักช�ำระหนี้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดส่งมา ฯลฯ ส�ำหรับสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการและปฏิบตั ติ ามมาตรการทีสี่ หกรณ์
ให้ เพื่อให้การจัดประชุมนั้นเป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องตามกฎหมาย ก�ำหนด ให้ถือเป็นลูกหนี้ปกติหรือลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระหนี้ จึงไม่
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในการจัดประชุมจะต้องมีองค์ประชุมในห้องประชุมไม่ เข้าเกณฑ์การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุม และต้องมีการแสดงตนผ่านระบบ
๒. การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบการเงิน สหกรณ์ที่
อินเตอร์เน็ต เหมือนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะต้องมีการจัดส่ง ก�ำหนดช่วยเหลือสมาชิกตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ให้เปิดเผย
เอกสารไปให้ลว่ งหน้า และสามารถทีจ่ ะโต้ตอบกันได้ในระบบเรียลไทม์ ซึง่ ข้อมูลในหมายเหตุประกอบการเงิน ภายใต้หัวข้อ “เงินให้กู้ยืม” เกี่ยวกับ
ทางทีมงานของ ชสท.ได้พัฒนาด้าน IT ต่าง ๆ เรามีอุปกรณ์ต่าง ๆ สมบูรณ์ มติที่ประชุมคณะกรรมกาารด�ำเนินการสหกรณ์ ช่วงระยะเวลาด�ำเนินการ
ครบถ้วน และการประชุมคณะกรรมการ ชสท. ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ นี้ และวิธกี ารต่าง ๆ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนีส้ นิ และการปรับ
ก็จะใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน
โครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งยอดคงเหลือของลูกหนี้ตาม
ส�ำหรับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของ ชสท. มาตรการช่วยเหลือ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี โดยระบุจ�ำนวนรายและจ�ำนวน
ซึ่งข้อบังคับได้ก�ำหนดให้จัดประชุมภายใน ๑๕๐ วัน ทาง ชสท. จะจัด เงินด้วย นายศิริชัยกล่าวถึงประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว.
ประชุมขึน้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่เนือ่ งจากขณะนีเ้ กิดการแพร่

ชสท.ปรับตัวช่วงวิกฤตโควิด-19

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ
รอบ ๖๘ ปี โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธานในพิธีเปิด
งาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้การต้อนรับ
มีผู้น�ำขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินร่วมท�ำบุญ
กับมูลนิธิวชิรพยาบาล เช่น ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด(ชสท.) ซึ่งน�ำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ
ชสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. พร้อมด้วย
ทีมงาน ชสท. ติดตามด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด(ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ช.ส.ค.) กรมส่ง
เสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม ฯลฯ
ปีนเี้ กิดวิกฤตจากไวรัส covid 19 แพร่ระบาดไปทัว่ โลก เป็น
โรคระบาดอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษาพากันล้มตายกันเป็นเบือ โรคนี้
แพร่เชื้อโดยคนสู่คนจากการไอและจาม ผ่านทางตา จมูก ปาก เข้า
สู่ปอดจึงต้องป้องกันไม่ให้แพร่กระจาย หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งจุดคัด
กรองอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าอาคารอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายโรคดังกล่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็เช่นกัน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สถาปนาครบ ๖๘ ปี
วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

๓

สุเมธ ศรีจรรยา

รมช.มนัญญา ให้ สกก.เป็นธนาคารอาหารช่วงวิกฤต covid 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จาก
สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลต่อการกระจายผลผลิต
ทางการเกษตร จึงมีแนวคิดให้สหกรณ์การเกษตรใน
แต่ละจังหวัดเป็นแหล่งผลิตและกระจายผัก
ผลไม้
ส�ำหรับบริโภคในพื้นที่ เนื่องจากหากแต่ละจังหวัดเริ่มมี
การเคอร์ฟิว อาจส่งผลต่อการหาหาซื้อสินค้าไว้บริโภค
ประจ�ำวันได้ ดังนั้น หากแต่ละจังหวัดมีผลผลิตในพื้นที่
เองก็จะท�ำให้บรรเทาความเดือดร้อนลง
“ต้องการให้แต่ละจังหวัดมีแหล่งผลิตของตนเอง เป็น
ธนาคารอาหาร เป็นความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่าน
มาได้พัฒนาเกาะเทโพ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักใช้สารเคมีมาก่อน
ต่อมาได้พัฒนาให้เป็นอินทรีย์ เพื่อส่งออกปัจจุบันผลผลิต
เริ่มออกสู่ตลาด เมื่อมีสถานการณ์นี้ก็จะใช้เป็นแหล่งผักที่
อุทัยธานี ส่งให้วัดท่าซุงเพื่อเป็นโรงทาน และจัดพื้นที่จ�ำหน่าย
แล้ว ทางวัดท่าซุงจะช่วยในเรื่องเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อลดต้นทุนให้
สมาชิก จากแนวคิดนี้ ก็จะส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดหันกลับไป
ท�ำเพื่อให้คนในจังหวัดมีผัก ผลไม้ดีรับประทาน เพื่อต่อสู้โรค
โควิด 19  เพราะจะช่วยลดเบาหวานท�ำให้เสี่ยงโควิด 19 น้อย
ลง” นางสาวมนัญญากล่าว
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กล่าวว่า เบื้องต้นมี 10 จังหวัดที่พร้อมด�ำเนิน
การได้ทันที เพราะมีการผลิตผักเพื่อจ�ำหน่าย เช่น
อุทัยธานี กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ล�ำปาง เพชรบุรี เพชรบูรณ์
เป็นต้น ซึง่ ผักปลูกระยะสัน้ 45 วันมีผลผลิตออกมาก็จะช่วย
เติมเต็มในระบบตลาดในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ได้ ซึ่งกรมจะช่วย
เหลือในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ และ
จะเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ บ้าน และวัด เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นส�ำคัญ

๔

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สังคมสหกรณ์

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๒....สถานการณ์โรค
ระบาดไวรั ส โควิ ด 19 ได้ ส ร้ า งความสพึ ง กลั ว ให้ กั บ
มนุ ษ ยชาติ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี ท� ำ ให้ เ ห็ น ถึ ง ธาตุ แ ท้ ห รื อ จิ ต
วิญญาณของคุณหมอ คุณพยาบาล และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้เป็นอย่างดีว่าเป็นผู้ที่มีความเอื้ออาทรเพื่อนมนุษย์ทุกผู้
ทุกนามไม่เลือกชั้น วรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนาใด ๆ ซึ่ง
ในยามปกติหาได้ยากมากนักในสังคมปัจจุบัน ที่มีระบบ
เศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มเข้ า ครอบง� ำ โลกใบนี้ เพราะทุ น นิ ย ม
กระตุ้นให้แต่ละคนมองผลก�ำไรเป็นเป้าหมายส�ำคัญ ไม่
สนใจว่าผลก�ำไรที่ได้มานั้นมาจากสัมมาอาชีพหรือมิจฉา
อาชีพ พูดกันตรงไปตรงมาก็คือเป็นอาชีพที่เบียดเบียนคน
อื่นหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนจะ
เอาทุกทาง อาชีพเหล่านี้ล้วนสร้างบาปทั้งสิ้น เช่น อาชีพ
ขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้
มีทั่วทั้งสังคมไทยและสังคมโลกผู้บริหารประเทศส่งเสริม
ให้มีจนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งขัดกับค�ำสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ว่า อาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพบาป เพราะสร้างความ
ทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้
มีอำ� นาจสัง่ ให้มขี นึ้ หรือมีอำ� นาจสัง่ ห้ามแต่ไม่หา้ ม ผูผ้ ลิต ผู้
จ�ำหน่าย ผู้บริโภค ตลอดจนผู้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพ
เหล่านี้ ล้วนสร้างบาปด้วยกันทั้งสิ้น เพราะสินค้าเหล่านี้
ท�ำให้ผู้บริโภคเสพติดท�ำให้ขาดสติขาดความยั้งคิด ผลที่
เกิดขี้นก็คือความสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของ
สังคม นอกจากจะไม่ได้คนดีแล้วคนเหล่านัน้ ก็ยงั เป็นปัญหา
เป็นภาระของสังคมทัง้ สิน้ ต้นเหตุกม็ าจากการบริโภคสินค้า
บาปเหล่านั้น ถ้าหากเราหยุดไม่ให้มีสินค้าบาปค้าขายกัน

อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสังคม ก็จะ
ช่วยลดปัญหาของสังคมได้มากมาย จาก
คนที่จะขาดสติขาดความยั้งคิดจากการ
บริโภคสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาดังกล่าว...
เมื่อมาวิเคราะห์ถึงปัญหาการระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 แล้ว ก็น่าจะมาจาก
การขาดสติและขาดระเบียบวินัยของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจบาปทั้งหลาย จนเกิดเชื้อโรค covid-19 ได้ระบาดแพร่
กระจายไปทั่วโลก ซึ่งก็เป็นไปตาม กฎแห่งกรรม เท่ากับ
เป็นการเตือนสติมวลมนุษยชาติวา่ อย่าสร้างบาปอย่าท�ำผิด
ศีลธรมไม่เช่นนั้นผลของวิบากกรรมบาปจะมาลงโทษตาม
กฎธรรมชาติ หรือ กฎแห่งกรรม นัน่ เอง ...ซึง่ ตอนนีช้ าวโลก
ต่างก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าความไม่มีระเบียบวินัยของมนุษย์นั้น
เป็นอันตรายอย่างยิง่ จากวิกฤตการณ์ของ covid-19 ได้สอน
ให้ชาวโลกรูว้ า่ ความมีระเบียบวินยั นัน้ ปลอดภัยอย่างยิง่ ผูน้ ำ�
สังคมต่าง ๆ จึงได้ออกกฎเกณฑ์วา่ อย่าได้มวั่ สุมกันตัง้ แต่สอง
คนขึ้นไป ต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆ
เพือ่ ป้องกันไม่ให้เชือ้ โรค covid-19 ผ่านเข้าทาง ตา จมูก ปาก
ใช้หน้ากากผ้าอนามัยปิดจมูก ปิดปาก เมื่อออกจากบ้านเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เชือ้ covid-19 เข้าสูร่ า่ งกายไปท�ำลายปอด ท�ำให้
ล้มตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเพียงช่วงระยะเวลาแค่ 2-3
เดือน ผู้น�ำประเทศต่าง ๆ จึงต้องใช้มาตรการเหล่านี้อย่าง
เข้มข้นเท่ากับสอนให้ชาวโลกได้รู้ว่าการเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บาปนั้นอันตรายอย่างยิ่ง...ฉะนั้นผู้น�ำชาวโลกทั้งหลาย โดย
เฉพาะผูน้ ำ� สังคมไทยทีป่ ระชากรส่วนใหญ่กว่า ๙๐% นับถือ
ศานาพุทธมีความเชือ่ ในเรือ่ ง บาป บุญ ตามค�ำสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะในเรือ่ ง กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี
ท�ำชั่วได้ชั่ว เมื่อผ่านพ้นวิกฤติ covid-19 ไปแล้วขอให้คณะ
รัฐมนตรีทมี่ ี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายก
รัฐมนตรี เสนอกฎหมายให้มีการยกเลิกอาชีพบาปเหล่า
นี้ให้หมดไปจากสังคมไทย คนไทยจะได้ไม่ขาดสติจนต้อง

ร่วมกันสร้างบาปให้กับประเทศไทยโดยไม่รู้ตัว ความเป็น
สัมมาทิฐิหรือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของคน
ไทย ก็จะเกิดขึ้น นั่นก็คือ เห็นด�ำก็บอกว่าด�ำ เห็นขาวก็บอก
ว่าขาว เห็นดีก็ช่วยกันท�ำสิ่งที่ดี ๆ ให้มากขึ้น เห็นชั่วก็ช่วย
กันหยุดยัง้ ไม่ให้มกี ารท�ำชัว่ เกิดขึน้ ในสังคมไทย สังคมไทยก็
จะเป็นสังคมที่มีแต่ความสงบสุข หรือมีทุกข์น้อยลง เพราะ
ไม่มมี จิ ฉาอาชีพหรืออบายมุขทัง้ หลายมามอมเมาท�ำลายชีวติ
ให้ตกต�่ำได้รับความทุกข์ยากเช่นที่ผ่าน ๆ มา ก็หวังว่าผล
บุญที่คนไทยได้ร่วมกันท�ำอยู่ในขณะนี้จะช่วยส่งผลสร้าง
พลังบุญให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยจนมีมากกว่าพลังบาปที่
ได้เผลอสร้างเอาไว้ เพระขาดสติจากมิจฉาอาชีพดังกล่าว...ก็
ขออ�ำนาจแห่งคุณพระศรีรตั นตรัยจงช่วยดลบันดาลใจและ
สร้างความเป็นสัมมาทิฐใิ ห้กบั คณะรัฐบาลในยุคทีม่ ี ฯพณฯ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อสังคม
ไทยจะได้เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคมโลกทีส่ ร้างสรรค์ความ
สงบสุขให้กับประชากรของประเทศด้วยนโยบายศีลธรรม
ค�ำ้ จุนโลก ละเว้นการสร้างบาปทุกชนิด...สาธุ สาธุ สาธุ Y
ขุนราม ....สังเกตพฤติกรรมของชาวโลกตามสื่อต่าง ๆ ที่
เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร ถ้าหาก
รับข่าวสารที่สื่อมาจากทุกทิศทุกทางโดยไม่ได้วิเคราะห์ให้
ละเอียดถี่ถ้วนก็จะท�ำให้หลงทางเกิดความเสียหายได้ง่าย ๆ
เพราะมีทงั้ ข่าวจริงและข่าวปลอม สร้างความสับสนวุน่ วาย
ให้กบั ชีวติ จนหาความสงบสุขไม่ได้ แต่ ขุนราม โชคดีหน่อย
ที่ได้ศึกษาค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลักค�ำสอนให้เดิน
ทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง จึงรอดพ้นจาก
วิบากกรรมที่ได้รับจากสื่อโซเชี่ยลทั้งหลาย เพราะปัจจุบัน
นี้กฎหมายความผิดเกี่ยวกับการน�ำข้อความอันเป็นเท็จเข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีโทษไม่เบา คือ จ�ำคุก ๕ ปี ปรับแสน
บาท หรือทั้่งจ�ำทั้งปรับ ข้อมูลที่น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
นัน้ ไม่วา่ จะเป็นผูเ้ ขียนเองหรือแชร์จากคนอืน่ ทีเ่ ขาส่งมาให้
ถ้าเป็นเท็จมีความผิดด้วยกันทัง้ สิน้ เท่าทีส่ งั เกตผูท้ ใี่ ช้สอื่ โซ

เชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือค้าผลไม้ร่วมกันระหว่าง
สหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้กับสหกรณ์เครือข่ายผู้รับซื้อผลไม้ และสหกรณ์ชาวสวนผลไม้กับห้างโมเดิร์นเทรด เช่น เทส ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด 19 พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
โก้โลตัส บิกซี ท๊อป บริษัทไปรษณีย์ไทยฯ และบริษัทส่งออก ณ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี เร็ว ๆ นี้ แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
และฝ่ายจัดการร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและสถานีต�ำรวจในจังหวัดนนทบุรี โดยมี
พันต�ำรวจเอก เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์ รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พันต�ำรวจเอก ศิวัช ศรีวิชัย ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจ
ภูธรอ�ำเภอบางกรวย ผู้แทนส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและโรงพยาบาลบางกรวย รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือ
ทางการแพทย์เพื่อใช้ปฏิบัติงานป้องกันโรคโควิต 19 ตามโครงการ “ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19” เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงาน ชสอ. อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี.

ชสอ. ยินดี ๖๐ ปี สอ.ครูเชียงใหม่ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ตรวจฯ กสส.เยี่ยมสหกรณ์ นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17, 18 พร้อม

เชี่ยลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเฟสบุ๊ค ต้องแก้ข่าวกัน
เป็นประจ�ำเพราะหลงผิดไปแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จ ดีว่าไม่มี
ใครฟ้องร้องต่อศาลก็เลยรอดตัวไป ขุนราม ก็รอดตัวถึง
แม้จะมีผู้ฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์จะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม เพราะว่าข้อมูลทีน่ �ำเสนอนัน้ เป็นข้อมูลจริง
ไม่ได้น�ำเอาความเท็จมาเผยแพร่ให้คนอื่นเข้าใจผิด หรือให้
คนอื่นได้รับความเสียหายจึงรอดพ้นความผิดไป...เพราะ
มัน่ ใจในค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีส่ อนว่า “ธรรมย่อมรักษา
ผูป้ ระพฤติธรรม” ซึง่ เป็นค�ำสอนทีล่ ำ�้ คุณค่าอย่างยิง่ แก่ชาว
โลกทัง้่ หลาย Y ขุนราม ได้ตดิ ตามความเคลือ่ นไหวของ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสท.) ใน
ยุคมีผู้น�ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถและจิตวิญญาณ
สหกรณ์เป็นประธานชุมนุมสหกรณ์ฯ คือ คุณศิริชัย ออ
สุวรรณ ได้เห็นกิจกรรมใหม่ ๆ มาเสริมสร้างความเจริญ
รุง่ เรืองให้ขบวนการสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนือ่ ง ถึงแม้
ในช่วงนีจ้ ะมีวกิ ฤติไวรัส covid-19 ก�ำลังระบาดอยูก่ ต็ าม ก็มี
กิจกรรมต่าง ๆ อยู่ไม่ว่างเว้น เช่น ประสานความร่วมมือกับ
ส่วนราชการคือกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการสหกรณ์
แท็กซีส่ ง่ สินค้าสหกรณ์ถงึ บ้านผูบ้ ริโภค ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19
ด้วยการให้พนักงานสลับการท�ำงานที่บ้าน ความโครงการ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ แม้แต่การจัดประชุมของคณะ
กรรมการด�ำเนินการ ชสท. ประจ�ำเดือน ก็จดั ประชุมทางไกล
ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม
Zoom ก็นบั ว่าทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างยิง่
...คนมีคุณภาพย่อมใช้วิกฤตให้เกิดโอกาสได้เสมอ และได้
ข่าวว่าการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ที่จะจัด
ขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ ก็จะใช้วิธีการจัดประชุม
ทางไกลผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อไม่ให้กิจการของ
ชสท. ต้องหยุดชะงัก สุดยอด.

ขุนราม
ssrichanya@gmail.com

สอ.มศว มอบเงินป้องกันโควิด-19 นายสมชาย ไกรสังข์ ประธานกรรมการ

MOU ขายผลไม้สหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิ

จ�ำกัด(ชสอ.) พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผูจ้ ดั การใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ชสอ. ได้รบั มอบหมายจาก พลต�ำรวจ
โท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ครบ
๖๐ ปี โดยมี นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ ประธานกรรมการ และนายเอนก ค�ำจ�ำรูญ ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การ
ต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
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ประชุมใหญ่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ตะวันออก

ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ได้รับมอบหมายจาก พลต�ำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ไปเป็นประธานใน
พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ พร้อมสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน จ�ำนวน ๒ แสนบาท ให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ.ภาคตะวันออก จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ไชยเชษฐ์รีสอร์ท
เกาะช้าง จังหวัดตราด มีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐๐ สหกรณ์ มี นายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก เป็นประธานในทีป่ ระชุม และได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิตปิ ญ
ั ญา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความ
รู้ในเรื่อง การเงินการลงทุนของสหกรณ์ปี ๒๕๖๓.

ด้วยนายจรัญ พงษ์เผ่า ผอ.กลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ 2 และเจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีเ่ ยีย่ มสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ�ำกัด
จ.พิษณุโลก เพื่อรับทราบการด�ำเนินงานและปัญหาอุปสรรค พร้อมให้ค�ำแนะน�ำและติดตามการให้ประโยชน์ สอ.ครูอท
ุ ยั ธานีมอบเงิน รพ.อุทยั ธานี นายบัญชา เสมากุล ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอทุ ยั ธานี จ�ำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
อุปกรณ์การตลาดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคขุนของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการของสห เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯม อบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี จ�ำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีแพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธุ์ รอง
กรณ์ฯ โดยมีนายผิน ถือแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ มีค.๖๓ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และคณะเป็นผู้รับมอบเพื่อให้ส�ำหรับการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 เมื่อเร็ว ๆ นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ จ�ำกัด(สอ.มศว) พร้อมด้วยนาย
สัญชัย เตชะมนูญ ผู้จัดการใหญ่และรองผู้จัดการใหญ่ สอ.มศว มอบเงินจ�ำนวน
๓ หมื่นบาทให้แก่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ฯ องครักษ์ จ.นครนายก โดยมี ผศ.แพทย์หญิง
นันทนา ชุมช่วย ผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็น
ผู้รับมอบเพื่อใช้ป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) เร็ว ๆ นี้

สหกรณ์ไทยร่วมพิชติ โควิด19 นายพีรวิชญ์ เจียรพิสฐิ พงศ์ สหกรณ์จงั หวัด
สมุทรปราการ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดสมุทรปราการ ซึง่ น�ำโดยนายพร
ศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม(อ.โจ) ประธานกรรมการ จัดท�ำโครงการ “สหกรณ์ไทย
ร่วมใจพิชิต covid -19” ระดมเงินเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการใช้
จัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด 19

สกจ.ศรีสะเกษร่วมงาน Field day นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นัก

วิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ไปร่วมงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต(Field day) ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตประจ�ำปี ๒๕๖๓ ณ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านนาทุ่ง หมู่
๗ ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ พร้อมน�ำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้ค�ำ
แนะน�ำในหลักและวิธีการสหกรณ์กับเกษตรกร เมื่อเร็ว ๆ นี้
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นายสุริยา ชินวัฒน์ รองผู้จัดการฝ่ายตลาดประกัน
ชีวิต บริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) และคณะจัดอบรม
หลักสูตร ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ ๓
ให้กับตัวแทนจากสหกรณ์ต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก นาย
สหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสหประกันชีวิต
จ�ำกัด(มหาชน) มอบใบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ขอต่อใบ
อนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารส�ำนักงาน บริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด(มหาชน) ถนน
ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สหประกันชีวิตอบรมตัวแทนประกัน

สกจ.ศรีสะเกษ ให้เงินกู้กลุ่มเกษตรกร
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กั บ กลุ ่ ม เกษตรกรเพื่ อ เข้ า ถึ ง การผลิ ต และการตลาดประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์
ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดศรีสะเกษ ที่ประชุม ฯ เห็นชอบให้กลุ่ม
เกษตรกร กู้เงิน 4.80 ล้านบาท จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร น�ำ
ไปให้บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่ำเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตช่วย
ลดต้นทุนแก่เกษตรกร

กลุม่ เกษตรกรทีย่ นื่ ความประสงค์ รวม 2 ครัง้ ภายในเดือนมีนาคม และ
เดือนเมษายน 2563

ครัง้ ที่ 1 (ในวันนี)้ วงเงินกูเ้ พือ่ พิจารณาจัดสรร จ�ำนวน 4,800,000.บาท คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ โดยความเห็นชอบของผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ได้อนุมัติและเห็นชอบจัดสรรวงเงิน
ให้กับกลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน 13 กลุม่ ฯ รวมเป็นเงิน 4,800,000.- บาท
ส�ำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ครัง้ ที่ 2 จะด�ำเนินการ
ให้เสร็จสิน้ ภายในเดือนเมษายน 2563 เพือ่ พิจารณาเงินกูใ้ ห้กลุม่ เกษตรกร
ทีป่ ระสงค์ขอกูไ้ ด้เพิม่ เติมอีกตามวงเงินทีค่ งเหลืออีก จ�ำนวน 4,660,000.นางอัญชลี ฯ แจ้งว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท�ำโครงการ บาท
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุม่ เกษตรกรเพือ่ เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการ
ทั้งนี้
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ผลิตและการตลาด
เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องด้านเงินทุนให้กับ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุม่ เกษตรกรเพือ่ เข้าถึงการผลิต
กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้มีเงินทุนหมุนเวียนน�ำไป และการตลาด เพือ่ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กบั เกษตรกร
จัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ที่ เพือ่ แก้ไขปัญหาและสร้างความยัง่ ยืนในการเพิม่ ทุนด�ำเนินงานของกลุม่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ให้มกี ารบริหารจัดการและให้บริการสมาชิกได้อย่างมีศกั ยภาพ
โดยพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมสนับสนุนให้ตามศักยภาพของกลุ่ม และเข้มแข็ง เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริง
เกษตรกร และ สภาพกิจกรรมการผลิตและการตลาดที่น�ำเสนอ
					
ยุพาพร : ข่าว
โครงการ
			
ธัญมน : ภาพ
เงินทุนสนับสนุนดังกล่าว เป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจาก
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ระยะเวลาด�ำเนินการ 5 ปี (ปี พ.ศ.2559
– 2564) ปัจจุบันด�ำเนินการมาเป็นปีที่ 5 ซึง่ เป็นปีสดุ ท้ายของการด�ำเนิน
โครงการฯ จ�ำนวนวงเงินกูย้ มื ทีจ่ ดั สรรให้กลุม่ เกษตรกร จ.ศรีสะเกษ รวม
ทัง้ สิน้ 9,460,000.- บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ กลุม่ เกษตรกรในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ศรีสะเกษ ได้ยนื่ ความประสงค์ขอกูเ้ งิน จ�ำนวน 26 กลุม่ ฯ วงเงินกูย้ มื เต็ม
จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 9,460,000.- บาท ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดศรีสะเกษ
ก�ำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ เพือ่ พิจารณาจัดสรรเงินกูใ้ ห้กบั
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ส ถ า บั น พิ ท ย า ล ง ก ร ณ ์ สั น นิ บ า ต ส ห ก ร ณ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย(สสท.) จัดอบรมหลักสูตร “การเจรจาต่อรองและ
ติดตามหนี้ค้างช�ำระ” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. มีวิทยากรมาให้
ความรู้สองท่าน คือ ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ อดีต
อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อ
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และอาจารย์องอาจ ฉันท
สมบัติ บรรยายหัวข้อ การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้สินค้างช�ำระ
ได้ฟงั อาจารย์สชุ นิ บรรยายให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่จะเป็น
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ต่าง ๆ ได้บรรยายถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ
ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นวิกฤตต้มย�ำกุง้ ปี พ.ศ.
๒๕๔๐ หรือวิกฤตแฮมเบอร์เก้อ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ พาให้ธุรกิจเอกชน
ล้มละลายกันมากมาย แต่สหกรณ์สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ฉะนั้นขอให้
รักษาเก้าของตัวเองเอาไว้ให้ดี ปัจจุบันนี้ระบบเทคโนโลยีกา้ วหน้า มี
การพัฒนาให้เข้ามาท�ำงานแทนคน ต่อไปคนงานจะตกงานกันเยอะ ฟัง
ๆ ดูแล้วก็นา่ จะเป็นเรือ่ งจริง เพราะระบบทุนนิยม บูชาเงินเป็นพระเจ้า
ไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนอย่างไร หรือเงินที่ได้มานั้นผิดศีลธรรมหรือ
ไม่ ไม่สน เป็นระบบอันตรายท�ำลายสังคมโลก
ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน แต่ผู้ที่
เข้ามาสู่ระบบนี้จะต้องมีศีลธรรม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เบียดเบียนผู้อื่น แต่
มนุษย์ยังมีกิเลสอยู่ จึงต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีศีลธรรม
ฉะนั้นผู้น�ำขบวนการสหกรณ์จะต้องเป็นคนที่มีศีลธรรม
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ถ้าหากท�ำได้ในช่วงวิกฤต
covid 19 เป็นช่วงที่ดีอย่างยิ่งที่จะช่วยกันสร้างจิตวิญญาณสหกรณ์
ของคนในขบวนการสหกรณ์ให้มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไม่
เอาเปรียบกัน สังคมส่วนรวมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข อย่างที่เขาพูด
กันว่า “ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งหวงยิ่งหาย” ซึ่งเป็นไปตามค�ำสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่อง กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ก็ขอ
ให้ชาวสหกรณ์มาร่วมกันท�ำความดี covid 19 จะได้ไม่มาหาเราอีก.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สสท.อบรมการเจรจาต่อรองติดตามหนี้

รุ้งกินน�้ำ

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชรสท.) ในยุค พ.อ.
(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน เป็นประธานกรรมการ ชรสท. ชุดที่ ๔๑ ทีม่ คี วาม
กล้าหาญในการตัดสินใจทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และขอชื่นชมที่คณะกรรมการชุดนี้กล้าฟ้องคณะกรรมการชุดก่อน ๆ ที่
ท�ำให้ ชรสท. ได้รับความเสียหายหลายร้อยล้านบาทจากกรณีค้าสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ถึงแม้จะถูกคลื่นใต้น�้ำเล่นงานแต่ก็ไม่ท้อถอย ก็ขอเอาใจช่วย
ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีตาม กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ถึงแม้จะมีคู่แข่งยักษ์ใหญ่คือห้ างสรรพ
สินค้าทั้งหลายทั้งทุนไทยและต่างประเทศ แต่ถ้าเรามีจุดยืนคืออุดมการณ์
สหกรณ์อย่างมัน่ คงก็เชือ่ ว่าเราจะยืนหยัดสูไ้ ด้เพราะเราท�ำธุรกิจกับสหกรณ์
สมาชิก ฉะนั้นต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับมวลสมาชิก เมื่อสมาชิกเกิด
ศรัทธาแล้วความเข้มแข็งเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวก็จะตามมา
ตอนนี้ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่
ธุรกิจบนโลก Online” จ�ำนวน ๓ รุ่น อบรมไปแล้ว ๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕
มีนาคม ๒๕๖๓ ให้กบั บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจใน
การท�ำธุรกิจทางออนไลน์ เพือ่ ให้ทนั กับเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาก้าวหน้าไปไกล
วิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ อาจารย์ภัทรชัย ผ่องแผ้ว เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริงกับธุรกิจออนไลน์ ถ่ายทอดความรู้
ให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมได้อย่างกระจ่างแจ้ง พร้อมให้สอบถามได้เมือ่ ติดขัด ส่วน
รุ่นที่ ๒- ๓ ต้องรอให้วิกฤต covid 19 ผ่านพ้นไปก่อน

ชรสท.จัด ก้าวสูู่ธุรกิจบนโลก Online
พ.อ.(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน

สุเมธ ศรีจรรยา

อ.ภัทรชัย ผ่องแผ้ว

กสส.ชวนสหกรณ์ผลิตหน้ากากป้องกัน COVID-19
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
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กรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.)
ชวนสหกรณ์ทั่วประเทศ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลิตหน้ากากอนามัยแบบ
ผ้าแจกให้สมาชิก หลังหน้ากากอนามัยในท้องตลาดขาดแคลน โดย
ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ จ้างกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่
บ้าน หรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจก
สมาชิก พร้อมทั้งเร่งชี้แจงท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโค
วิค- 19
นายพิเชษฐ์ วิรยิ ะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในขณะนี้ จ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น และการระบาดมีแนวโน้ม
จะเข้าสู่ระยะที่ 3 เป็นระดับการติดเชื้อจากคนสู่คนมากขึ้นและ
รุนแรงในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยใน
ท้องตลาดและมีราคาจ�ำหน่ายที่สูงขึ้น กรมฯจึงได้แจ้งไปยังสหกรณ์
จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศให้ ป ระสานกั บ สหกรณ์ ทุ ก พื้ น ที่ ช ่ ว ยกั น ดู แ ล
สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว รักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกันและ
ลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือจาก
สหกรณ์ได้สนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับ
สมาชิกได้สวมใส่ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
วิด-19 ในระดับชุมชน

“กรมฯขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ทุกแห่งทั่วประเทศ ผลิต
หน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับสมาชิก คนละ 3 ชิ้น โดยใช้เงินทุน
สาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ หรือเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ น�ำ
ไปจัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ ส�ำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย หรือจ้างกลุ่ม
อาชีพและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามรูปแบบ
ที่เป็นมาตรฐานตามที่กรมอนามัยแนะน�ำ เพือ่ น�ำมาแจกให้กบั สมาชิก ซึง่
วัตถุดบิ ในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยนัน้ สามารถหาได้ในชุมชน เพราะกลุม่
แม่บา้ นส่วนใหญ่ มีการรวมกลุ่มกันผลิตผ้าฝ้ายผ้าทอมือต่าง ๆ ที่สามารถ
น�ำมาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้ว ยังเป็นการสร้างงานสร้างราย
ได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้เน้นย�้ำกับสหกรณ์ทุกครั้งที่
มีการประชุมกลุ่มสมาชิก ขอให้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดูแลสุข
อนามัย เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อม
ทั้งได้สั่งการให้ส�ำนักสหกรณ์จังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ค�ำแนะน�ำแก่
สหกรณ์ได้ช่วยกันดูแลสมาชิกในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด19 จนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป” นายพิเชษฐ์ กล่าว

ผู้ที่สนใจทุกวัน โดยสหกรณ์ได้เตรียมผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บให้ เปิด
สอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่ฝึกตัดเย็บเป็นแล้วสามารถให้น�ำความ
รู้กลับไปสอนให้กับคนในชุมชน ได้ฝึกท�ำเป็นอาชีพเสริมช่วยสร้าง
รายได้ คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้สมาชิกและคนในครอบครัว
ได้ มี ห น้ า กากอนามั ย ไว้ ส วมใส่ เ พื่ อ ป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งใน
การติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง โดยสหกรณ์ฯยังได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มสมาชิก หากสนใจจะฝึกเย็บหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์การเกษตรล�ำพระเพลิง
จ�ำกัด หรือรวมกันเป็นกลุ่มแล้วแจ้งให้สหกรณ์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไป
สอนในพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน
ขณะที่ทางสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ�ำกัด จังหวัด
นครราชสีมา ได้ร่วมกับกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์
ตัดเย็บ
ด้าน นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร หน้ากากอนามัยน�ำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชน
สบปราบ จ�ำกัด จังหวัดล�ำปาง กล่าวว่า ทางสหกรณ์ได้จ้างกลุ่ม ทั่วไปที่น�ำรถมาใช้บริการเติมน�้ำมันที่ปั๊มของสหกรณ์ทุกคันด้วย
อาชีพ ในชุมชนผลิตหน้ ากากอนามัยแบบผ้ าในราคาพิเศษชิ้นละ
6.50 บาท ขณะนี้สหกรณ์ฯได้รบั หน้ากากผ้าปิดจมูกทีผ่ ลิตแล้วประมาณ
2,500 ชิน้ ซึง่ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอสบปราบมีกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปท�ำงานที่
ต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น และได้กลับมายังภูมิล�ำเนา
ทางสหกรณ์ฯ จึงให้ประธานกลุ่มส�ำรวจว่าในแต่ละหมู่บ้านมีกลุ่ม
คนเหล่านี้จ�ำนวนเท่าไหร่ แล้วแจ้งมายังสหกรณ์ฯ รับไปแจกให้ผู้น�ำ
สมาชิก โดยจะแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวก่อน จากนั้นจึงจะ
ทยอยแจกในกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์ได้ผลิตหน้ากาก
อนามัยแบบผ้าและแจกให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรล�ำ
พระเพลิง จ�ำกัด จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้จัด
กิจกรรมสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้าให้กับสมาชิกสหกรณ์และ

บ้านนกนางแอ่น

ยาที่ใช้ท�ำแท้งโดยตรง จะมีวิบากกรรมต่างกันอย่างไร
แข่ง การขายบัตรผ่านประตูในสนามม้าแข่งจะมีผลกรรม และส่งผล
ยาเกือบทุกชนิดจะมีผลข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ตา่ ง ๆ กันไป กับคุณพ่อหรือไม่อย่างไรคะ
ปัจจุบันมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นที่ก�ำลังฮิตมาก ๆ คือ การสร้าง
เช่น ท�ำให้ผมร่วง ปากพอง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย
คุณครูไม่ใหญ่
บ้านตึกให้นกนางแอ่นอยู่ เพื่อเก็บรังไปขาย หมู่ญาติของลูกก็คิดจะ
จะได้รับวิบากกรรมกับผลเหล่านี้หรือไม่คะ
ท�ำอาชีพนี้ด้วย อาชีพนี้เป็นบาปไหมคะ

การทีค่ ณ
ุ พ่อไปขายบัตรผ่านประตูสนามม้าแข่งนัน้ ก็มเี ศษกรรม
คุณครูไม่ใหญ่
คุณครูไม่ใหญ่
บ้าง แต่กรรมนีย้ งั ไม่ถงึ กับส่งผลให้ไปอบาย ถ้าส่งผลก็อาจจะเป็นโรคหอบ
ผู้ที่ผลิตยารักษาโรคได้และใช้ท�ำแท้งได้ด้วยนั้น ก็จะมีวิบาก หืด เพราะม้าแข่งมันเหนื่อย หรือไปเกิดในตระกูลที่มีคุณพ่อ คุณแม่ หรือพี่
อาชีพสร้างบ้านตึกให้นกนางแอ่นอยู่นั้น ถ้าสร้างให้เขาอยู่
เฉย ๆ ก็ไม่มีปัญหา ก็จะได้บุญ แต่ถ้าสร้างให้เขาอยู่แล้วไปเก็บรังที่ กรรมท�ำแท้งน้อยกว่า เพราะไม่มีเจตนาท�ำแท้งโดยตรง ผู้ที่ผลิตยา น้องเล่นการพนันแข่งม้า ซึง่ จะท�ำให้เราไม่สบายใจ เพราะมีเชือ้ พวกนีต้ ดิ ไป
เนื่องจากสนับสนุนการแข่งม้าทางอ้อม
ท�ำแท้งโดยตรงก็มีวิบากกรรมปาณาติบาตโดยตรง

นกมันทิ้งแล้วก็ไม่มีปัญหาอีกเช่นกัน แต่ถ้าไปเก็บรังที่มันยังใช้อยู่ ก็
					
๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖
ยาเกือบทุกชนิดจะมีผลข้างเคียงดังกล่าว ทั้งผู้ผลิตและผู้
จะเป็นบาปที่จะท�ำให้นกต้องทรมานในการสร้างรังของมันบ่อย ๆ
พระเอก
ผลแห่งการกระท�ำนี้ เมื่อกรรมส่งผลก็จะท�ำให้ร่างกายของบุคคลนั้น จ�ำหน่ายจะมีวิบากกรรมมากน้อย ขึ้นอยู่กับว่า ได้บอกแจ้งลงในใบ
น้องชายของลูกเป็นนักแสดง ได้เป็นพระเอกหนังหลายเรือ่ ง เป็น
ไม่แข็งแรง และจะไม่มีที่อยู่ เพราะไปเบียดเบียนที่อยู่ผู้อื่นอีกทั้งเวลา ก�ำกับยาอย่างชัดเจนหรือไม่ อีกทั้งให้อยู่ในวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษา ดีเจ เป็นพิธกี ร น้องชายท�ำบุญอะไรมา จึงหน้าตาดี มีชอื่ เสียง และเป็นทีช่ นื่
มีสมบัติก็จะมีวิบัติติดมาด้วย คือ จะเจอภัยต่าง ๆ เช่น ภัยพาล โจรภัย ก็จะไม่มีวิบากกรรม เพราะมุ่งที่จะรักษาโรค
ชอบของคนจ�ำนวนมาก อาชีพทีน่ อ้ งชายท�ำอยูจ่ ะท�ำให้มวี บิ ากกรรมใดหรือ
				
๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙
ภัยธรรมชาติ น�้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น
ไม่ ถ้ามี เขาควรประกอบอาชีพอะไร
				

๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗

ผลิตยาท�ำแท้ง (ตอน ๑)

ผู้จัดการบ้าน

ลูกต้องท�ำหน้าที่กัลยาณมิตรกับน้องชายอย่างไร เขาจึงจะได้เข้า
ตัง้ แต่เรียนจบ ป.๔ ลูกก็เป็นคนรับใช้ ต่อมาเมือ่ มาอยูป่ ระเทศ วัดทั้งแต่ยังหนุ่ม และน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่ มีผัง
เยอรมนีลกู ก็ยงั เป็นคนรับใช้ มีหน้าทีท่ ำ� ความสะอาดในบ้านฝรัง่ ต้อง บาชมาบ้างไหมคะ

ท�ำไมลูกต้องมาเกี่ยวข้องกับการผลิตยาที่ท�ำแท้งได้ ลูกจะ
ท�ำงานอย่างหนักจนถึงทุกวันนี้ บุพกรรมใดที่ท�ำให้ลูกต้องมาท�ำงาน
ได้รับวิบากกรรมไหม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สร้างเอกสารต�ำรา ผู้
เป็นคนรับใช้ และลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะ
วิเคราะห์ ผู้เตรียมอุปกรณ์ ผู้ขนส่ง จะมีวิบากกรรมมากน้อยต่างจาก
ผู้ที่ลงมือท�ำอย่างไร
คุณครูไม่ใหญ่
ลูกควรจะลาออกดีไหมคะ และลูกจะป้องกันตัวเองให้ไม่ตอ้ ง
ลูกต้องมาท�ำงานเป็นคนรับใช้ตั้งแต่จบ ป.๔ เพราะในอดีต
ท�ำงานที่ผิดศีลอย่างไร
ชาติชาติหนึ่ง ลูกได้เป็นเจ้าภาพมาวัด ได้ใช้พระหยิบของและใช้ให้
คุณครูไม่ใหญ่
ท่านท�ำในหลายเรื่องด้วยความคุ้นเคย เพราะมีมานะทิฏฐิ ถือว่าตน
ตัวลูกต้องมาเกี่ยวข้องกับการผลิตยาที่ท�ำแท้งได้ ก็จะมี เป็นอุปัฏฐากท่าน ดูแลท่าน คิดว่ามีบุญคุณกับท่าน ซึ่งท่านจะต้องท�ำ
วิบากกรรม คือ กรรมปาณาติบาตที่เด็กต้องตายหลายคนเพราะยานี้ ตามในสิ่งที่ฉันบอกเท่านั้น ด้วยมานะทิฏฐิดังกล่าวนี้ จึงท�ำให้ต้องมา
ก็จะท�ำให้ตวั ลูกเองตายในท้องบ้าง อายุสนั้ บ้าง มีโรคมากบ้าง เป็นต้น เป็นคนรับใช้
แต่ถา้ พุทธบุตรรูส้ กึ ยินดี เต็มใจจะท�ำให้ และเจ้าภาพก็ไม่ได้มี
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ที่สร้างเอกสารต�ำรับ ผู้วิเคราะห์ ผู้เตรียม
อุปกรณ์ ผู้ขนส่ง มีวิบากกรรม คือ ถ้ามีส่วนรู้เห็นและร่วมท�ำมาก ก็มี ทิฏฐิมานะ แต่ขอความกรุณาท่าน ให้ช่วยท�ำเรื่องนั้นเรื่องนี้ เพราะเรา
ท�ำไม่ได้ และต้องพนมมือกราบเรียนท่านด้วย อย่าให้โยมบาปนะ กราบ
ผลมาก แต่ถ้ารู้เห็นน้อยก็จะมีวิบากกรรมน้อย
ลูกควรจะหาบริษทั ยาใหม่ ทีต่ วั ยาไม่มผี ลข้างเคียงทีส่ ามารถ ขอความกรุณาท่าน และท่านก็ยินดี อย่างนี้ก็ไม่เป็นไร
วิธีแก้ไข ก็ต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มีทิฏฐิมานะ
ใช้ท�ำแท้งได้ อีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ปล่อย
สัตว์ ปล่อยปลา ให้มาก ๆ และอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยกับ ท�ำบุญก็เอาแต่บุญอย่าไปเอาคุณ และอย่าไปคิดว่า ท่านต้องมารับใช้
เรา อีกทัง้ ต้องสัง่ สมบุญให้มาก ๆ แล้วอธิษฐานจิตให้พน้ วิบากกรรมนี้
ยานี้บ่อย ๆ

คุณครูไม่ใหญ่

น้องชายมีหน้าตาดี มีชื่อเสียง และเป็นที่ชื่นชอบของคนจ�ำนวน
มาก เพราะเมื่อท�ำบุญแล้วมักจะอธิษฐานให้หน้าตาดีมีชื่อเสียง และให้เป็น
ที่ชื่นชอบของทุกคน
น้องชายมีอาชีพเป็นนักแสดง เป็นดีเจ เป็นพิธกี รในรายการต่าง ๆ
นัน้ ก็ไม่ได้มวี บิ ากกรรมโดยตรง เพราะท�ำให้คนเพลิดเพลิน แต่อยูใ่ นวงการ
นี้จะมีสิ่งแวดล้อมที่ท�ำให้มีโอกาสผิดศีลข้อต่าง ๆ ได้ อีกทั้งใจก็จะวนเวียน
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
ดังนัน้ ต้องประคับประคองตัวเองให้ดแี ม้เมือ่ ท�ำบุญแล้ว บุญก็สง่
ผลได้ไม่เต็มทีเ่ พราะใจยังวนเวียนอยูก่ บั การแสดง ก็มกั จะไปได้แค่คนธรรพ์
ชั้นจาตุมหาราชิกา ลูกก็จะได้น้องชายที่เป็นคนธรรพ์
น้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียง มีผังบวช
ช่วงสั้น เมืื่ออายุของเขามากขึ้น การงานเริ่มเบาบางลงตัวขึ้น เขาก็จะเข้า
มาสร้างบารมีเอง
				

๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙

เล่นหุ้น
การเก็งก�ำไรในตลาดค้าเงิน ค้าทอง น�้ำมัน คือตลาดอื่น ๆ ที่
เป็น Zero-sum games คือ หากมีคนได้ก�ำไร จะมีคนขาดทุนในจ�ำนวน
เงินที่เท่ากัน โดยน�ำเงินจากผู้ที่คาดเหตุการณ์ผิด ไปจ่ายให้ผู้ที่คาด
				
๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙
		
๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙
การณ์ถูก การซื้อขายแบบนี้เป็นมิจฉาอาชีวะหรือไม่
พนักงานขายบัตรสนามม้า
ขณะนี้ลูกเล่นหุ้นอยู่ แต่เป็นหุ้น Positive-sum games คือ ถ้า
ผลิตยาท�ำแท้ง (ตอน ๒)
ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เป็นครัง้ คราวคุณพ่อจะหารายได้พเิ ศษ เศรษฐกิจดีหุ้นขึ้น ทุกคนที่ถือหุ้นอยู่จะได้ก�ำไร ลูกสงสัยว่า การเล่น
ผู้ที่ผลิตยาที่ใช้รักษาโรคได้ และท�ำแท้งได้ด้วย และผู้ที่ผลิต ให้แก่ครอบครัวโดยการไปเป็นพนักงานขายบัตรผ่านประตูสนามม้า หุ้นเป็นมิจฉาอาชีวะหรือไม่

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”
คุณครูไม่ใหญ่

การเก็งก�ำไรในตลาดค้าเงิน ค้าทอง น�ำ้ มัน หรืออืน่ ๆ ทีเ่ ป็น Zerosum games การซือ้ ขายแบบนีย้ งั ไม่จดั ว่าเป็นมิจฉาอาชีวะโดยตรง ยกเว้นใช้
ขบวนการพิเศษ เพือ่ สร้างราคา หรือดันราคาอย่างไม่มเี หตุผล หรือผิดปกติ
การที่ลูกเล่นหุ้น ก็ไม่ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ เพราะเป็นมูลค่า
ตามความเป็นจริงของบริษัทนั้น ๆ ยกเว้นไปปั่นหุ้นหรือสร้างราคาเกิน
ความเป็นจริง
				

๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

๘

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
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กสส.ประสานขบวนการสหกรณ์ใช้แท็กซี่ส่งสินค้าถึงบ้าน
ในช่วงวิกฤตโรค covid 19 ก�ำลังระบาด กองพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุม่ เกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) และชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถ
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้จดั ประชุมสัมมนาโครงการสินค้าสหกรณ์ สินค้า
คุณภาพสู่ชุมชน โดยวิธีการสั่งสินค้าทางออนไลน์ด้วยแอปพิเคชั่น ของ
ชสท. คือ Co-op click จัดส่งสินค้าถึงบ้านผู้บริโภคโดยสหกรณ์แท็กซี่
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ของส�ำนักงาน ชสท.
นายชาย คงแก้ว ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวในการสัมมนาว่า ในช่วง
วิกฤต covid 19 ก�ำลังระบาดท�ำให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าค่อนข้างจะยาก
เพราะว่าห้างสรรพสินค้าเกือบทุกแห่งในกรุงเทพฯ ถูกสัง่ ปิด ถึงแม้จะเปิด
ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ระบบการเดินทางก็ยากทีจ่ ะเข้าถึงตัวสินค้า
จึงได้มีการหารือกันในขบวนการสหกรณ์ โดยเฉพาะ ชสท. มีศูนย์กระจาย
สินค้า และชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ มีสหกรณ์แท็กซีใ่ ห้บริการในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถจัดส่งสินค้าให้ถงึ มือผูบ้ ริโภคได้ในราคา
ที่ไม่แพงกว่าบริษัทของเอกชนที่จัดส่ง
นายชาย ได้ยกตัวอย่างการจัดส่งสินค้าจาก ชสท. ไปส่งให้กับ
ผู้บริโภคที่สั่งสินค้ามาทางออนไลน์ ในเส้นทางเดียวกันหากมีผู้สั่งสินค้า
เข้ามา ๓ ราย รายแรกส่งที่ โรงพยาบาลศิริราช ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทาง ๒๗ นาที ค่าโดยสารอยูท่ ี่ ๑๔๑ บาท รายทีส่ องส่งที่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๒๕ นาที ค่า
โดยสาร ๑๒๗ บาท รายที่สามส่งที่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๑๙ นาที ค่าโดยสาร ๑๐๙ บาท รวม
๓ จุดแล้วคิดเป็นเงิน ๓๗๗ บาท ถ้าคิดตามระบบบริหารแบบโลจีสติกส์
ก็อาจลดทอนลงมาได้ สมมุติลดลงมาได้เหลือประมาณ ๓๐๐ บาท เช่นส่ง
รพ.ศิรริ าช ๑๒๐ บาท ส่งกระทรวงเกษตรฯ ๑๐๐ บาท ส่งสันนิบาตสหกรณ์
๘๐ บาท ราคานี้คิดว่าแท็กซี่คงรับได้ และผู้บริโภคก็จ่ายถูกลง
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ได้กล่าวว่า ทาง
ชสท. มีความพร้อมทีจ่ ะให้บริการสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคาถูก แต่ทเี่ ป็น
ห่วงก็คือการส่งมอบสินค้าต้องตรงเวลา ยิ่งในช่วงภาวะวิกฤต covid 19 ผู้
บริโภคมุ่งหวังได้ของตามต้องการและส่งตรงตามเวลา ฉะนั้นในการจัด
ส่งจะต้องรวดเร็วและสามารถตอบผู้บริโภคได้ว่าตอนนี้จัดส่งถึงไหนแล้ว
ฉะนัน้ ค่ายจัดส่งสินค้าทางออนไลน์จะต้องมีแอปพิเคชัน่ ทีก่ า้ วหน้าสามารถ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนนีส้ หกรณ์แท็กซีร่ ายได้ขาดหายไปมาก
เมือ่ ได้มกี ารพูดคุยถึงอัตราขนส่งมีหลายกรณีทคี่ า่ ขนส่งถูกกว่าเอกชน ก็นบั
ว่าเป็นจุดขายทีด่ ี แต่ปญ
ั หาอยูท่ วี่ า่ จะมีรถแท็กซีม่ าให้บริการได้เพียงพอทัน
กับเหตุการณ์หรือไม่เท่านั้น
นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถ
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้กล่าวว่า วิกฤตจาก covid 19 รถแท็กซี่ได้รับ
ผลกระทบมากรายได้หายไปกว่า ๘๐% จากรายได้วันละ ๒ พันบาท หรือ
เพียง ๓-๔๐๐ บาท เมื่อมีโครงการนี้เข้ามาก็สามารถช่วยได้มาก อัตราค่า
ขนส่งก็คิดตามเกณฑ์ของรถแท็กซี่ หากเทียบกับธุรกิจของเอกชนแท็กซี่
ถูกกว่ามาก ถึงแม้จะมีเรื่องของน�้ำหนักสินค้าเข้ามาก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา
อะไร แต่เรื่องเวลาจัดส่งนั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด เช่น ส่งสินค้าไป
ที่ รพ.ศิริราช ภายในเวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ระหว่างนั้นเรามีโอกาสรอ แต่
เมื่อใกล้ถึงเวลาแล้วยังไม่มีรายที่ ๒ รายที่ ๓ สั่งเข้ามา เหลือเวลา ๔๕ นาที
ก็ต้องรีบออกไปส่งเพื่อไม่ให้เกินเวลาที่ก�ำหนด
วิกฤติ covid 19 สร้างโอกาสให้กบั ขบวนการสหกรณ์ หากในช่วง
นีผ้ นู้ ำ� ขบวนการสหกรณ์สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึน้ กับมวลสมาชิกและ
ประชาชนทัว่ ไปได้แล้ว สหกรณ์กจ็ ะเป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชนคนไทยได้เป็น
อย่างดีตามหลักการสหกรณ์ คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.

ชาย คงแก้ว

ศิริชัย ออสุวรรณ

วิฑูรย์ แนวพานิช

สุภาภรณ์ อินค้า

สุเมธ ศรีจรรยา

สามัคคีคือพลัง
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หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.fsct.com
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