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วอนภาครัฐตัง้ กองทุนรับซือ้
อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์วอนรัฐเข้าแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ถอื หุน้
กูก้ ารบินไทย ด้วยการตัง้ กองทุนรับซือ้ หุน้ กูอ้ อกไปจากสหกรณ์ ใช้เงินเพียง ๑๐%
เท่านั้นเมื่อเทียบกับรัฐให้ธนาคารชาติตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความ
เสีย่ งของการระดมทุนในตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชน ๔ แสนล้านบาท สอดคล้อง
กับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้ก�ำหนดให้รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และ
รังสรรค์ ปิติปัญญา
สร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ โดยกองทุนทยอยจ่ายเฉลี่ย
ปีละประมาณ ๒,๔๐๐ กว่าล้านบาท
ที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม มารั บ ซื้ อ หุ ้ น กู ้ นี้ อ อกไปจาก
ผศ.รังสรรค์ ปิติปัญญา อาจารย์
ภาควิ ช าสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ที่ ไ ปซื้ อ หุ ้ น กู ้ ข อง บริ ษั ท
การบินไทย จ�ำกัด(มหาชน) กับเกลียว
เชือกว่า การทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ทงั้ หลาย
ไปซื้อหุ้นกู้ของการบินไทย ก็เพราะว่า
เป็นบริษัทของรัฐ(รัฐวิสาหกิจ) สหกรณ์
ลงทุนก็เพราะเชื่อมั่นในรัฐ ไม่ใช่เมื่อมั่น
ในการบินไทย แต่อยู่ ๆ รัฐก็ทิ้งบริษัทนี้
ให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หุ้นกู้
ที่สหกรณ์ถืออยู่กลายเป็นปัญหาและถูก
ตั้งค�ำถามว่าจะได้รับการช�ำระคืนหรือไม่
เกิดความระส�่ำระสายไปในทุกสหกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกจ�ำนวนหนึ่งกังวลใจ

และถอนเงิ น ฝากออกไป ซึ่ ง อาจท� ำ ให้
เกิ ด ปั ญ หาขาดสภาพคล่ อ งในสหกรณ์
เหล่ า นั้ น และอาจส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งไปยั ง
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ ที่พึ่งพาเงินจาก
สหกรณ์กลุ่มนี้ด้วย(สหกรณ์ที่ลงทุนใน
หุ้นกู้การบินไทยส่วนใหญ่คือ แหล่งเงิน
กู้ส�ำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ อีก
จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง ทั้ ง ระบบมี ส มาชิ ก ราย
บุคคลรวมกันประมาณ ๓ ล้านคน) ดัง
นัน้ ภาครัฐควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
สหกรณ์กลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ
ผศ.รั ง สรรค์ ไ ด้ เ สนอต่ อ รั ฐ ว่ า
รั ฐ ควรตั้ ง เป็ น กองทุ น รั บ ซื้ อ หุ ้ น กู ้ จ าก
สหกรณ์ ก ลุ ่ ม ดั ง กล่ า ว อาจจะมี ค�ำ ถาม
ว่าจะให้รัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างไร ตน
ขอเสนอให้รัฐตั้งกองทุนหรือใช้กองทุน

สกจ.มหาสารคามจับมือ

สหกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ ๔๒,๒๒๙
ล้านบาท บางคนอาจจะมองว่าเป็นเงิน
ก้อนใหญ่ ภาครัฐซึ่งขณะนี้มีภาระหลาย
ด้ า นอาจไม่ ส ามารถรั บ ภาระได้ แต่ ถ ้ า
เปรี ย บเที ย บกั บ วงเงิ น ที่ รั ฐ ให้ ธ นาคาร
ชาติตงั้ เป็น “กองทุนเสริมสภาพคล่องเพือ่
ลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน” (หุ้นกู้ของบริษัท
เอกชน) จ�ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จะ
เห็นว่าวงเงินนี้มีเพียงประมาณร้อยละ ๑๐
เท่านั้น ยิ่งกว่านั้นถ้าจัดระบบ(คิว) การ
ช�ำระให้กับสหกรณ์ตามก�ำหนดช�ำระคืน
ของการบินไทยที่มีอยู่เดิม กองทุนนี้จะ
ให้เงินปีละไม่มากนักเพราะการถึงก�ำหนด
ช�ำระคืนในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๓
ถึงปี พ.ศ.๒๕๗๗ เฉลีย่ แล้วปีละ ๒,๔๘๔
ล้านบาทเท่านั้น

นายศิรชิ ยั ออสุวรรณ ประธาน
กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ได้ให้
สัมภาษณ์กับเกลียวเชือกหลังที่ได้มี
การปลดล๊อคจากมาตรการควบคุม
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ระดมความรู้ฟื้นฟูฯ การบินไทย
สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดมความรู้เส้นทางการ
ฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยฯ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายล้มละลายชี้ฟื้นฟู
กิจการดีกว่าล้มละลาย เจ้าหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ถือหุ้นกู้การบินไทย
หนุนฟื้นฟูกิจการเชื่อปรับปรุงโครงสร้างการบินไทยไปได้แน่นอน ที่
ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ความรู้หุ้นทุน หุ้นกู้ และมาตรฐาน
การบัญชีสากล
สมาคมนั ก บริ ห ารสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์ จัดเสวนาเรื่อง “เจาะลึก...เส้นทางการ
ฟื ้ น ฟู กิ จ การในศาลล้ ม ละลาย” เมื่ อ วั น ที่
๙ มิถุ น ายน ๒๕๖๓ ณ ห้ อ งประชุ มของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด(ชสอ.) จากกรณีทีสหกรณ์ออมทรัพย์
จ�ำนวน ๘๒ สหกรณ์ ได้น�ำเงินไปลงทุนใน
หุ้นกู้และหุ้นสามัญในบริษัท การบินไทย
จ�ำกัด(มหาชน) เป็นเงินประมาณ ๔.๙ หมื่น
ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีปัญหาขาดสภาพคล่อง
อย่ า งรุ น แรง จนคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด(มหาชน) เข้าสู่

กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้ม
ละลาย เพื่อให้ผู้น�ำสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้รู้
ถึงขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าว ผู้ร่วม
เสวนาประกอบด้วย นายเชษฐ์ชฎิล กาญจน
อุดมการ ผู้อ�ำนวยการส่วนกฎหมาย รักษา
การในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี
ล้มละลาย กรมบังคับคดี นางสาวสุมณฑา
ประสงค์ศรี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การ
ยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์
หนึ่ ง ที่ ซื้ อ หุ ้ น กู ้ ข องบริ ษั ท การบิ น ไทย
จ�ำกัด(มหาชน) นางพวงวรรณ ไกรสินธุ์ ที่
ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายณฐ

ถ้าเป็นไปในแนวทางนี้สหกรณ์ก็
จะได้รบั เงินต้นคืนเมือ่ ถึงก�ำหนดเวลา และ
ไม่มีพันธะผูกพันกับการบินไทยในฐานะ
ของเจ้าหนีต้ อ่ ไป ส่วนกองทุนนีก้ จ็ ะกลาย
เป็นเจ้าหนีข้ องบริษทั การบินไทยฯ โดยจะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองและ
ส� ำ นั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด มหาสารคาม ร่ ว มกั บ สหกรณ์ ก ารเกษตร บริหารแผนฟื้นฟูกิจการร่วมกับภาคส่วน
พยัคฆภูมพิ สิ ยั จ�ำกัด จัดโครงการช่วยเหลือสมาชิกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันระหว่างที่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กองทุนยังช�ำระเงินให้กับสหกรณ์ไม่ครบ
ตามจ�ำนวน ก็จะมีฐานะเป็นลูกหนี้ของ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสุ
สหกรณ์(แยกเป็นราย ๆ ไป) ทั้งนี้กองทุน
รพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ สหกรณ์จังหวัด
ในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๒ สหประกันชีวิตด�ำเนินธุรกิจมีผลก�ำไรกว่าร้อยล้านบาท
อาจจ่ายดอกเบีย้ ให้กบั สหกรณ์ในระหว่าง
มหาสารคาม เป็นประธานในโครงการช่วย
ส่วนจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่นั้น คณะกรรมการ คปภ. จะเป็นผู้
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เหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการ
พิจารณา เนือ่ งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�ำให้เกิดผลกระทบในวง
อกเบีย้ จะเป็นเท่าไหร่กอ็ ยูก่ บั การเจรจากัน
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 แก่
กว้างต่อภาคธุรกิจและประชาชนทัว่ ไป ประกอบกับแบงค์ชาติสงั่ ให้ธนาคารพาณิชย์งด
ระหว่
า
งกองทุ
น
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บ
สหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อความมั่นคงขององค์กร
จ� ำ กั ด ซึ่ ง จากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาด
ผศ.รังสรรค์ได้กล่าวในท้ายที่สุด
นายสหพล สั ง ข์ เ มฆ กรรมการผู ้
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด
ว่ า กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น จัดการบริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด(มหาชน)
มหาสารคาม และมี ผ ลกระทบต่ อ การ
ได้ ก� ำ หนดไว้ ใ นมาตรา ๗๕ ว่ า รั ฐ พึ ง ได้เปิดเผยกับเกลียวเชือกว่า หลังจากทีภ่ าครัฐ
ด� ำ รงชี พ ของประชาชน ในส่ ว นของ
ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้าง ได้ผ่อนคลายวิกฤตโควิต-19 เปิดโอกาสให้
สหกรณ์การเกษตรพยัคฆภูมิพิสัย จ�ำกัด
เสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภท มีการจัดประชุมตามโรงแรมต่าง ๆ ได้ ทาง
สุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์
จึ ง ได้ มี ม าตรการในการช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ
ต่าง ๆ ขบวนการสหกรณ์ก็หวังว่ารัฐจะ บริษัท สหประกันชีวิตฯ จึงได้ก�ำหนดวัน
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก โดย เป็นสมาชิกของชุมชนนั่นเอง
เข้าใจในสถานการณ์และผลกระทบที่จะ ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๓ ขึ้นใน
จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ จ�ำนวน
ส� ำ หรั บ การจั ด กิ จ กรรมในวั น เกิดขึ้นกับขบวนการสหกรณ์ในขณะนี้ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่โรงแรมมิรา
170,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค นี้ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ได้ค�ำนึง ด้วยการหาทางออกให้ไม่เช่นนัน้ แล้วผลก เคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ ซึ่งย้ายจากโรงแรม
บริโภค ได้แก่ไข่ไก่, น�ำ้ ปลา, น�ำ้ มันพืช ช่วย ถึ ง สุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย จึ ง ได้ ระทบจะลุกลามไปถึงความเชื่อมั่นของ เดิม(แกรนด์ โฟร์วิงส์ ถนนศรีนครินทร์ เขต
เหลือสมาชิกจ�ำนวน 900 คนโดยเป็นการ ด�ำเนินการตามมาตรการของกระทรวง ภาคประชาชนที่มีต่อตราสารหนี้ของรัฐ สวนหลวง) เนื่องจากโรงแรมแกรนด์ โฟร์
วิงส์ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดด�ำเนินการในช่วง
เอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ก็
และเอกชนในวงกว้าง
อ่านต่อหน้า ๒

สกก.พยัคฆภูมฯิ ต้านโควิด-19

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าคณะ
กรรมการ ชสท. ก็ได้มีการเตรียมการด�ำเนิน
การกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ ชสท. ทั้่งงานเก่า
ส่วนหนึง่ และงานใหม่อกี ส่วนหนึง่ นอกจาก

สมาคมนักบริหารสหกรณ์ฯ
ศิริชัย ออสุวรรณ

หุ้นกู้ออกไปจากสหกรณ์

ประธาน ชสท. เตรียมเปิดศูนย์รับส่งสินค้าเครือ
ข่ายสหกรณ์ เป็นแม่แบบให้สหกรณ์อื่นต่อยอด ลด
ต้นทุนการส่งสินค้าสหกรณ์ ไม่ตอ้ งลงทุนแต่ละเดือนมี
รายได้เพิม่ ตามปริมาณธุรกิจ ผลด�ำเนินธุรกิจในรอบปี
ทีผ่ า่ นมาถึงแม้จะมีปญ
ั หาทางด้านเศรษฐกิจ เกิดภาวะ
ฝนแล้ง ผลผลิตตกต�ำ่ เน้นการให้บริการและให้ความ
รู้สมาชิกมากขึ้น อีกทั้งด�ำเนินธุรกิจด้วยเงินสด ท�ำให้
ปีนี้มีก�ำไรกว่า ๓๘ ล้านบาท บรรยากาศการประชุม
ใหญ่ประจ�ำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด

สหประกันชีวิตประชุมใหญ่ ‘62

อ่านต่อหน้า ๒

กร แก้วดี อุปนายกสมาคมนักบริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์ เป็นผู้ด�ำเนินรายการเสวนา
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ ได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับการล้มละลาย และการฟื้นฟู
กิจการว่า การล้มละลายก็คือการยึดทรัพย์
ของลูกหนีท้ งั้ หมดมาจ่ายให้เจ้าหนี้ กิจการจะ
ไม่มีการด�ำเนินการต่อ เจ้าหนี้ที่มีหนี้จำ� นวน
มากก็ได้เฉลี่ยมาก เจ้าหนี้น้อยก็ได้เฉลี่ยน้อย
ส�ำหรับการฟื้นฟูกิจการนั้นมุ่งเน้นให้กิจการ
นั้ น ยั ง คงอยู ่ ไม่ ต ้ อ งเอาทรั พ ย์ สิ น ไปขาย
กิจการมีปัญหาเรื่องช�ำระหนี้อะไรก็แล้วแต่
ท�ำอย่างไรให้เขากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
โดยไม่ต้องเอาทรัพย์สินออกขาย หากจ�ำเป็น
ต้องขายก็ขายเพื่อใช้ในการบริหารกิจการ
นัน้ เอง ไม่ใช่ขายทอดตลาดเพือ่ มาแบ่งปันกัน
เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
เจ้าหนี้จะได้รับการช� ำระหนี้เสมอภาคกัน
มี ก ารแบ่ ง เจ้ า หนี้ อ อกเป็ น กลุ ่ ม ในแต่ ล ะ
ประเภท โดยได้รับช�ำระหนี้เท่าเทียมกันใน
แต่ละกลุม่ การฟืน้ ฟูกจิ การนัน้ เกิดผลดีหลาย
ด้านโดยเฉพาะการจ้างงาน อย่างการบินไทย
มีพนักงาน ๒ หมื่นคน อย่าคิดว่าการฟื้นฟู
กิจการจะต้องเลิกจ้างพนักงาน ปัญหาอยู่
ที่ว่ามีความจ�ำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการ
บริหารกิจการ ฉะนั้นการฟื้นฟูกิจการไม่ใช่
การล้มละลาย เพียงแต่ว่าบ้านเรากฎหมาย
ฟื้นฟูกิจการไปอยู่ในกฎหมายล้มละลาย ทุก
คนคิดว่าเป็นการเข้าสูก่ ระบวนการล้มละลาย
ซึ่งไม่ใช่
นายเชษฐ์ชฎิลได้กล่าวว่าในคดีล้ม
ละลายนั้นเป็นเรื่องเจ้าหนี้ฟ้องตัวลูกหนี้ให้
ล้มละลาย แต่การฟื้นฟูกิจการเป็นเรื่องการ
ร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งตัวลูกหนี้เองก็ร้อง
ได้ ตัวเจ้าหนีเ้ องก็รอ้ งได้ ผูก้ �ำกับดูแลก็รอ้ งได้
เมื่ อ ยื่ น ค� ำ ขอฟื ้ น ฟู กิ จ การแล้ ว เกิ ด
อะไรขึน้ ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื สภาวะการพักช�ำระ
หนี้ ตามข่าวที่บอกว่าขณะนี้การบินไทยจะ
ไม่จ่ายหนี้หุ้นกู้หรือหนี้อะไรก็แล้วแต่ อันนี้
เป็นผลมาจากกฎหมาย เพราะกฎหมายเปิด
โอกาสให้ทรัพย์สินของการบินไทยไม่ให้ถูก
ยึดถูกขาย ไม่เช่นนั้นทรัพย์สินจะหายไปจาก
การถูกบังคับคดี จะไม่มที รัพย์สนิ ให้ใช้ในการ
ฟื้นฟูกิจการ กฎหมายจึงห้ามนายทะเบียนไม่
ให้เลิก ห้ามแบงค์ชาติ ห้ามใครทั้งหมด ไม่ให้
เพิกถอนใบอนุญาต ห้ามไม่ให้ฟ้องเป็นคดี
แพ่ง ถามว่าทุกวันนี้การบินไทยผิดนัดช�ำระ
หนีใ้ ห้แก่เจ้าหนีท้ ั้งหมด เจ้าหนีจ้ ะฟ้องเขาได้
ไหม ฟ้องไม่ได้ ห้ามไม่ให้ยึดแม้เป็นหนี้ตาม
ค�ำพิพากษาก็ตาม เพราะทุกอย่างจะหยุดนิ่ง
เพื่อให้ทุกคนรอฟังว่าศาลจะมีค�ำสั่งอย่างไร
นอกจากนั้นสาธารณูประโภค เช่น ไฟฟ้า
อ่านต่อหน้า ๒

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

๒

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สกจ.มหาสารคามจับมือ
สาธารณสุข Social Distancing และมาตรการ ของจังหวัด
มหาสารคามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแจกสิ่งของ
จึงจัดให้สมาชิกใส่หน้ากากอนามัย และยืนห่างกันคนละหนึ่งเมตร

ด้วย.

ชสท.เตรียมเปิดศูนย์รับส่งสินค้า
นั้นเราก็ได้ไปเยี่ยมสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
นายศิริชัยได้กล่าวต่อไปถึงผลการด�ำเนินงานของ ชสท. ใน
รอบปีที่ผ่านมาว่า โดยภาพรวมแล้วผลการด�ำเนินงานประสบความ
ส�ำเร็จพอประมาณ เนือ่ งจากในช่วงดังกล่าวการค้าขายมีผลกระทบใน
หลาย ๆ ด้าน ทัง้่ ด้านเศรษฐกิจ ทัง้่ ด้านสิง่ แวดล้อมเกิดสภาวะฝนแล้ง
ฝนทิง้ ช่วง ท�ำให้ผลผลิตมีนอ้ ยลง จึงมีผลกระทบในด้านการท�ำธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์สมาชิกกับ ชสท. ท�ำให้ปริมาณธุรกิจลดลง ก�ำไรลด
ลง แต่เราก็ใช้ความระมัดระวังไม่ให้มีความเสี่ยงมาก โดยเฉพาะขาย
ของเราขายเป็นเงินสด และเน้นการให้บริการกับสมาชิกมากขึน้ เช่น
การให้ความรู้ ให้การแนะน�ำปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนเป็นผูป้ ระสานงาน
ด้านการตลาดให้มกี ารเชือ่ มโยงกันระหว่างสหกรณ์ผผู้ ลิตกับสหกรณ์
ผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่าย ทางด้านผูผ้ ลิตก็จะขายได้ใน
ราคาทีด่ ขี นึ้ แต่จะต้องดูแลในเรือ่ งคุณภาพเป็นส�ำคัญ ต้องไม่หลอกกัน
ไม่เอาของที่ไม่มีคุณภาพมาให้กัน ในขณะเดียวกันในเรื่องของบรรจุ
ภัณฑ์เราก็ต้องพัฒนาให้คุณภาพมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
แตกหักในระหว่างการขนส่ง ในส่วนของผู้บริโภคก็จะซื้อผลิตผลได้
ในราคาที่เป็นธรรม ก็จะท�ำให้ขบวนการสหกรณ์ก้าวเดินไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดศรัทธาและไว้วางใจซึ่งกันและกันขึ้น โดยเฉพาะ
ในเรื่องของโลจีสติกส์ หรือการขนส่งสินค้าจะต้องตรงเวลา เพราะ
คนซื้อเขามีความขาดหวังสูง เช่น เช้านี้จะต้องมีของรับประทาน ถ้า
ส่งช้าก็จะเกิดปัญหา ของอาจจะเสียได้โดยเฉพาะผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้า
ที่มีความอ่อนไหว ในเรื่องนี้ได้มีการพัฒนาดีขึ้นในระดับหนึ่งซึ่ง
ค่อนข้างได้มาตรฐานดี จากการด�ำเนินการโดยภาพรวมแล้วท�ำให้เรา
มีก�ำไรประมาณ ๓๘ ล้านบาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เพราะมีผล
การด�ำเนินการพอ ๆ กับปีก่อน
นายศิริชัยได้กล่าวถึงโครงการที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในขณะ
นี้คือ ศูนย์รับส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ โครงการนี้ได้มีการประชุม
เร่งรัดกันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเราได้ท�ำมาก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 แล้ว
ศูนย์ฯ นี้จะจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่ ชสท. ท�ำเป็นตัวอย่างให้เขามา
เรียนรู้ ต่อไปสหกรณ์ไหนสนใจจะเอาไปใช้ก็มาเรียนรู้ได้แล้วเอาไป
เปิดต่อ หลักการก็คือสหกรณ์ไม่มีรายจ่าย น่าท�ำเพราะเป็นการลด
ต้นทุนในเรือ่ งการขนส่งลง โดยเราจะต้องคอนแทคกับบริษทั ทีเ่ สนอ

เงื่อนไขในราคาที่ต�่ำกว่าท้องตลาด เช่น ต�่ำกว่าของบริษัท ไปรษณีย์
ไทยฯ นิ่มซีเส็ง เคอรี่ ฯลฯ เป็นบริษัทที่เขาท�ำมาแล้วมีประสบการณ์
เขามาเชื่อมโยงกับเรา คล้าย ๆ มาเช่าที่ของเรา เวลาเราส่งผลไม้ ส่ง
สิง่ พิมพ์ ส่งวัสดุทกุ ชนิดในราคาส่งทีถ่ กู กว่า แต่ละเดือนอาจจะมีเงิน
คืนให้เราเหมือนค่าเช่า นอกจากจะส่งของได้ในราคาถูกแล้ว ก็ยงั จะมี
รายได้จากค่าเช่าตามปริมาณของธุรกิจ นายศิริชัยได้กล่าวอีกว่า ศูนย์
รับส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ เราได้บรรจุไว้ในแผนงานประจ�ำปี และ
ได้มกี ารประชุมเรือ่ งนีไ้ ปแล้วสองครัง้ ซึง่ คาดว่าจะสามารถเปิดศูนย์ฯ
นี้ได้ประมาณปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๓ นี้
นายศิริชัยได้กล่าวถึงบรรยากาศในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ซึง่ เป็นการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในปีนี้ว่า บรรยากาศการประชุมดีมาก ปีนี้เราใช้การประชุมโดยผ่าน
สื่ออีเล็กโทรอนิกส์ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) ได้ออกประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ ให้สหกรณ์ทั่วประเทศสามารถใช้การประชุมทางไกลผ่าน
สือ่ อีเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์เช่นว่า ผูท้ อี่ ยูท่ างไกลจะต้องมีการ
แสดงตน มีการบันทึกวีดโี อเอาไว้เป็นหลักฐาน องค์ประชุมจะต้องได้
ตามก�ำหนด มีการโต้ตอบกันได้ทงั้ สองทาง มีการส่งเอกสารประกอบ
การประชุมไปให้ลว่ งหน้า ซึง่ เราได้สง่ เอกสารไปให้ลว่ งหน้าประมาณ
๒ อาทิตย์ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มีเอกสารอยู่ในมือ เมื่อเปิดจอก็จะ
เห็นเหมือนกัน สามารถสอบถามและดูรายละเอียดได้พร้อม ๆ กัน
ส�ำหรับระเบียบวาระการประชุมก็เหมือนปกติ
นายศิรชิ ยั ได้กล่าวอีกว่าก่อนหน้าทีจ่ ะมีการประชุม ทาง ชสท.
ได้มีการแนะน�ำไปก่อนแล้ว โดยเราได้แบ่งเจ้าหน้าที่ของ ชสท. ออก
เป็นกลุ่ม ๆ เพื่อดูแลผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทางไกล
แต่ละกลุ่มจะดูแลประมาณ ๗ จังหวัด ซึ่งได้มีการพูดคุยซักซ้อมกัน
ล่วงหน้า โดยให้ประธานที่จะประชุมนั่งอยู่ในสหกรณ์ หรือ ชุมนุม
สหกรณ์ฯ ที่มีอินเตอร์เน็ตระบบไวไฟที่มีสัญญาณสูง โดยมีผู้จัดการ
ของสหกรณ์มาเป็นผูอ้ �ำนวยความสะดวกในด้านไอที ท�ำให้เราได้เรียน
รู้ระบบไอทีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็จะสอดคล้องต่อยอดระบบการค้าขาย
การด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทุกวันนี้เราต้องเรียนรู้ เราต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ถึงแม้ในอดีตเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่ง แต่
พอวิกฤติโควิด-19 เข้ามาท�ำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกกระตุ้นให้เร็ว
ยิ่งขึ้น แต่ก่อนบางคนอาจไม่สนใจไม่ให้ความส�ำคัญ แต่ตอนนี้ไม่ได้
แล้วเพราะมันจะอยู่กับเราตลอดไป นายศิริชัยกล่าวถึงความส�ำคัญ
ของระบบไอทีที่มีต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์.

สมาคมนักบริหารสหกรณ์ฯ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ก็ไม่ให้ตัดเป็นข้อห้าม ฉะนั้นในวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาลจะพิจารณาและดูว่าจะมีคนโต้แย้งคัดค้าน
มากหรือน้อยเท่าไหร่ แล้วศาลจะพิจารณาว่า ท่านจะยกค�ำร้องขอ
หรือมีคำ� สัง่ ให้ฟน้ื ฟูกจิ การ หรือจะตัง้ ผูท้ ำ� แผนฟืน้ ฟูกจิ การหรือไม่

นายเชษฐ์ชฎิลได้กล่าวต่อไปว่า กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ในขณะที่ผู้ร้องขอฟื้นฟูกิจการยื่นค�ำร้องต่อศาล จะต้องระบุว่าให้
ใครเป็นผู้ท�ำแผนฟื้นฟูกิจการ อาจจะถามว่าผู้ท�ำแผนฟื้นฟูฯ เป็น
ได้ทุกคนไหม กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นผู้บริหารของลูกหนี้ หรือ
ตัวลูกหนี้เองสามารถเป็นผู้บริหารได้ ถ้าเป็นบุคคลอื่นนอกจาก
ผู้บริหารลูกหนี้แล้วจะเป็นผู้ทำ� แผนฯ ได้ต้องได้รับใบอนุญาตจด
ทะเบียนเป็นผู้ท�ำแผนฯ จากกรมบังคับคดี ปัจจุบันนี้มี ๙ บริษัท
กับอีกหนึ่งบุคคล ที่มีสิทธิเป็นผู้ท�ำแผนฯ ได้
เมื่อศาลมีค�ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วตั้งผู้ท�ำแผนฯ หรือใน
กรณีที่ศาลไม่เห็นด้วยให้ฟื้นฟูกิจการ ศาลยกค�ำร้องขอ ถ้าศาลยก
ค�ำร้องขอจะเกิดอะไรขึน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ข้อห้ามทัง้ หลายทัง้่ ปวง
ทีห่ า้ มไม่ให้ฟอ้ ง ไม่ให้ยดึ ทรัพย์ ห้ามไม่ให้ชำ� ระหนี้ ก็จะหมดไป ทุก
คนก็ไปใช้สทิ ธิท์ มี่ อี ยู่ ผิดนัดช�ำระหนีก้ ไ็ ปฟ้อง ใครมีคำ� พิพากษาก็
ไปยึดทรัพย์ หรือเห็นว่าสมควรล้มละลายก็ไปฟ้องล้มละลาย
ฉะนั้นในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาลจะตั้งผู้ท�ำแผนฯ
หรือไม่ ถ้าศาลตั้งผู้ท�ำแผนฯ ผู้ท�ำแผนฯ มีหน้าที่บริหารกิจการ
ของลูกหนี้ แล้วจัดท�ำแผนฟื้นฟูกิจการ ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้
ฟื้นฟูกิจการ หากมีการโต้แย้งไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะ
เป็นผู้ท�ำแผนฯ ผู้ท�ำแผนฯ ที่เสนอไปศาลอาจจะไม่เห็นด้วย จะ
ต้องมีการเลือกกันไหม่ ศาลจะไม่ตั้งผู้ท�ำแผนฯ แต่ให้เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์มาประชุมเจ้าหนี้ ๒.๓ ล้านราย เพือ่ พิจารณาว่าจะให้
ใครเป็นผูท้ ำ� แผนฯ ถ้าศาลพิจารณาแล้วตัง้ ผูท้ ำ� แผนฯเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ไม่ตอ้ งนัดประชุมเลือกผูท้ ำ� แผนฯ ผูท้ ำ� แผนฯ ก็มหี น้า
ที่ไปเขียนแผนฟื้นฟูกิจการ โดยให้เขียนแผนฯ ให้เสร็จภายใน ๓
เดือน ถ้าไม่เสร็จสามารถขยายได้ ๒ ครั้ง รวมแล้ว ๕ เดือน อย่าง
ช้าต้องเขียนแผนฯ ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อ
ได้แผนฯ มาแล้ว ข้อส�ำคัญคือจะต้องไปดูว่าในแผนฯ นั้นมีชื่ออยู่
หรือไม่ อยูใ่ นกลุม่ ไหน เพือ่ นเราเป็นหนีป้ ระเภทเดียวกันแต่อยูต่ า่ ง
กลุ่มกัน เราต้องดูว่าท�ำไมจึงต่างกลุ่ม ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องเราต้อง
ยื่นคัดค้านต่อศาลภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแผนฟื้นฟูกิจการมา
นางสาวสุมณฑา ประสงค์ศรี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
การยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้กล่าวว่า ณ ขณะนี้ในกลุ่มของ
เจ้าหนีจ้ ะแบ่งออกเป็นสองกลุม่ ทีช่ ดั เจน ก็คอื ในส่วนของสหกรณ์
ออมทรัพย์ ปกติจะซือ้ หุน้ ผ่านผูแ้ ทนจัดจ�ำหน่าย ก็คอื ผ่านธนาคาร
ต่าง ๆ ที่เปิดให้มีการจ�ำหน่ายหุ้นกู้ของการบินไทย มีน้อยมาก
ที่สหกรณ์จะซื้อตรงไปที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือซื้อในตลาดรอง
คิดเป็นร้อยละ ๘๐/๒๐ เมื่อกระบวนการเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟู
กิจการ ผู้แทนจัดจ�ำหน่ายก็คือธนาคารต่าง ๆ จะเรียกเจ้าหนี้ก็คือ
สหกรณ์ที่ซื้อหุ้นกู้ผ่านธนาคารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในเรื่อง
ของแผนฟื้นฟูกิจการว่ามีรายละเอียดอย่างไร เพื่อจะได้ตัดสินใจ
ว่าควรจะไปในทิศทางไหน แต่อาจจะมีค�ำถามว่าในส่วนของแผน
ฟืน้ ฟูกจิ การเรามีอำ� นาจต่อรองมากแค่ไหน เพราะเจ้าหนีม้ ที งั้ หมด
๒.๓ ล้านราย ถ้าเราสามารถรวมกลุ่มเจ้าหนี้ได้ ๖๐-๗๐% อ�ำนาจ
ต่อรองมีแน่
นางสาวสุมณฑาได้กล่าวถึงปัญหาของการบินไทยในขณะ
นี้ว่า เกิดจากการแข่งขันที่รุนแรง ประกอบกับ ระเบียบ กฎ เกณฑ์
ต่าง ๆ ในรูปของรัฐวิสาหกิจทีท่ ำ� ให้การบินไทยไม่สามารถด�ำเนิน
กิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงวิกฤตโค
วิด-19 ในขณะนี้ได้ แต่เรารู้ว่าการบินไทยยังมีจุดแข็งในเรื่องของ
ธุรกิจการบิน ที่มีพื้นฐานที่ดี เราประกอบกิจการมายาวนาน เคย
เป็นทีเ่ ชือ่ ถือทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก เลยว่าการบินไทย
ต้องมาอันดับ ๑ รวมถึงได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายในเรื่องการให้
บริการ จึงถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของการบินไทย ตรงนี้เจ้าหนี้ภาค
สหกรณ์เราเชื่อว่าการบินไทยสามารถฟื้นฟูกิจการได้
แต่อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูกิจการจะต้องเกิดจากความ
ร่วมมือร่วมใจกันทั้งของการบินไทยที่ต้องปรับตัวในเรื่องของ
โครงสร้างต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัว ร่วมถึงการจัดหากลยุทธ์
ต่าง ๆ เข้ามา ในด้านของเจ้าหนี้ก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อผลัก
ดันให้การบินไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้
นางสาวสุมณฑาได้กล่าวถึงปัญหาการปรับโครงสร้างหนี้
ซึง่ จะมีการขยายระยะเวลา การลดดอกเบีย้ รวมถึงการแฮร์คทั อัน
นีเ้ ป็นลักษณะของการปรับโครงสร้างหนี้ เปรียบเทียบกับสหกรณ์
ให้สมาชิกกู้เงินไป เมื่อสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ ก็เข้าสู่
กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ ปัญหาอยู่ที่ว่าขั้นตอนการปรับ
โครงสร้างหนี้ตรงนี้คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในแต่ละแห่งมีอ�ำนาจแค่ไหน ในเรื่องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ในเรื่องของการลงทุน สหกรณ์เจ้าหนี้ภาคสหกรณ์จะเตรียมตัว
กันอย่างไร ในเรื่องนี้ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะช่วยได้ในรูป
แบบไหน
นางพวงวรรณ ไกรสินธุ์ ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้กล่าวถึงการลงทุนในหุ้นของการบินไทยว่า หุ้นการบินไทยที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ไปลงทุนตอนนี้มีอยู่ ๒ สถานะ คือ ๑. หุ้นทุน
๒. หุ้นกู้ ค�ำถามก็คือ ในช่วงที่จะปิดบัญชี ก่อนที่จะมีการจัดท�ำ
แผนฟื้นฟูกิจการ และผู้ท�ำแผนฯ มีการจัดท�ำแผนฯ แต่สหกรณ์
ได้มีการปิดบัญชีก่อนที่จะถึงระยะเวลาตรงนั้น วิธีปฏิบัติทาง
บัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในหุ้นท�ำอย่างไร ซึ่งตรงนี้กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ได้มีข้อตกลงจากการประชุมในฝ่ายวิชาการ ร่วมทั้งท่าน
อธิบดีโอภาส(นายโอภาส ทองยงค์) ได้นงั่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
ผลการประชุมสรุปว่าให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบัญชีของ

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งในระเบียบว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
พ.ศ.๒๕๖๐ มีจุดผ่อนปรนอยู่ในตัวในเรื่องของเงินลงทุน เพราะ
ฉะนั้นในส่วนที่เป็นหุ้นทุน หุ้นทุนก็คือ หุ้นสามัญที่สหกรณ์นำ�
เงินไปลงทุนในหุน้ สามัญ ก่อนทีศ่ าลหรือว่าผูท้ �ำแผนฯ จะมีการท�ำ
แผนฯ แล้วสรุปออกมาว่า จะด�ำเนินการอย่างไรกับเจ้าหนีค้ อื หุน้ กู้
ส่วนหุน้ ทุน ตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญกรมบังคับคดีบอกแล้วว่า หุน้ ทุนเป็น
ส่วนของเจ้าของ แต่วธิ ปี ฏิบตั ทิ างบัญชี ก็คอื การรับรูม้ ลู ค่าของเงิน
ลงทุนในหุ้นทุนของสหกรณ์ ที่น�ำเงินไปลงทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี
ก่อนที่จะมีการประกาศแผนฟื้นฟูกิจการ ออกมาในส่วนนี้ ก็คือ
ให้สหกรณ์รับรู้มูลค่าของหุ้นทุนของบริษัทการบินไทยฯ เท่ากับ
มูลค่าของราคายุติธรรมล่าสุด ณ ปัจจุบันในวันปิดบัญชี มูลค่ายู
ติธรรมคือ ราคาที่มีการประกาศ ราคาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้
ขายทีม่ กี ารตกลงกัน ราคานีเ้ ป็นราคาทีเ่ อามาบันทึก ณ ปัจจุบนั ว่า
บันทึกบัญชีดว้ ยราคานี้ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมกับราคาทุน
ณ วันซื้อ เราบันทึกอยู่ในส่วนของก�ำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดงอยู่ในส่วนทุนของสหกรณ์ ยังมิได้รับรู้อยู่ใน
ส่วนของค่าใช้จ่าย คือ ก�ำไร-ขาดทุน เพราะถือว่าอยู่ระหว่างการ
รอว่าแผนฟื้นฟูกิจการ จะออกมาในลักษณะไหน เพราะฉะนั้นจึง
ให้สหกรณ์แสดงมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้นสามัญ เท่ากับมูลค่า
ยุติธรรม ผลต่างให้รับรู้อยู่ในก�ำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้น แสดงอยู่ในส่วนทุนของสหกรณ์ เพราะฉะนั้นจึงไม่รับรู้
ส่วนที่เป็นผลต่างต�่ำกว่ามูลค่าที่ซื้อในงบก�ำไร-ขาดทุน
แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื สหกรณ์ตอ้ งเปิดเผยหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้นการบินไทย ว่า
ลงทุนในหุ้นการบินไทย เป็นหุ้นทั้งหมดเป็นจ�ำนวนเงินเท่าไหร่
แล้วสถานะของหุ้นการบินไทย ณ ขณะนี้บริษัทการบินไทยฯ อยู่
ในสถานะอย่างไร อยู่ระหว่างการรออะไรเขียนให้ชัดเจน เพื่อให้
สมาชิกได้รู้สถานะตรงนี้มันเป็นจุดที่บอกสถานะข้อเท็จจริงว่า
ในอนาคตปีหน้า หุ้นการบินไทยในส่วนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไป
นางพวงวรรณกล่าวถึงหุ้นกู้ว่า กรณีเป็นหุ้นกู้ตอนนี้ยังใช้
ระเบียบว่าด้วยการบัญชี ปี พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีเป็นหุ้นกู้ การลงทุน
ในหุน้ กูก้ ย็ งั คงปฏิบัตติ ามวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีวา่ ด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ต้องแสดงมูลค่าของหุน้ กูด้ ว้ ยราคาทุน หรือ
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ค�ำว่าราคาทุน เป็นราคาที่ท่านไปซื้อมา ซื้อ
มาเท่าไหร่ก็แสดงมูลค่าเท่านั้น ถ้ามันตรงกับมูลค่าที่อยู่ในหน้า
ตั๋ว คือ หน้าใบหุ้นกู้ สมมุติ หุ้นกู้มี ๒ ล้านบาท ก็ซื้อมา ๒ ล้าน
บาท แสดงไว้ตรงนี้ จะได้คืน ๒ ล้านบาท แต่ถ้าในหุ้นกู้มี ๒ ล้าน
บาท แต่ ณ วันซื้อไม่ได้ซื้อ ๒ ล้านบาท เพราะซื้อจากตลาดรอง
มีส่วนต่างระหว่างมูลค่า จะซื้อสูงหรือซื้อต�ำ่ กว่ามูลค่าหุ้น มีได้
ทั้ง ๒ สถานะ ในส่วนที่ซื้อสูงกว่า นั่นคือแสดงด้วยราคาทุนตัด
จ�ำหน่าย ทุนตัดจ�ำหน่ายก็คือ แสดงด้วยมูลค่าราคาทุนบวกหรือ
หักด้วยอัตราดอกเบี้ย ส่วนของดอกเบี้ยที่ได้มา ส่วนหนึ่งรับผู้
เป็นรายได้ทั้งหมดไม่ได้ ถ้าซื้อสูงกว่า จะรับรู้ในจ�ำนวนที่ต�่ำกว่า
โดยเอาดอกเบี้ยที่ได้มาตัดมาตัดมูลค่าหุ้นที่ซื้อสูงกว่า ณ วันที่ซื้อ
เช่น มีหุ้นมุลค่า ๒ ล้านบาท แต่ซื้อมา ๒.๑ ล้านบาท สุดท้ายต้อง
เอา ๑ แสนบาท มาตัดออกจากดอกเบี้ยที่ได้รับแต่ละงวด จนกระ
ทัง้ งวดสุดท้ายครบก�ำหนดช�ำระหนี้ ต้องเหลือเท่ากับ ๒ ล้านบาท
ไถ่ถอนคืนด้วยจ�ำนวนนี้
นางพวงวรรณกล่าวต่อว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอว่าศาล
จะรับแผนฯ หรือไม่ หลังจากรับแล้วต้องมีผู้ทำ� แผนฯ ซึ่งช่วงนี้หุ้น
กู้มีอัตราดอกเบี้ย มียอดที่จะต้องจ่าย ๖ เดือนจ่ายครั้ง หรือครึ่งปีจ่าย
ครั้งหนึ่ง แต่ ณ ขณะนี้บริษัทการบินไทยฯ ระงับหรือหยุดการช�ำระ
หนี้ หลักการบัญชีโดยหลักสากลสหกรณ์ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ว่า เมือ่ หยุด
การช�ำระหนี้ ความไม่แน่นอนในการได้รบั ดอกเบีย้ ยังไม่รวู้ า่ จะได้หรือ
ไม่ได้ ถ้าจะได้จะได้ในอัตราเดิมหรือได้ในอัตราลดลงก็ยังไม่รู้ เพราะ
ฉะนัน้ ในส่วนนี้ สหกรณ์ตอ้ งไม่รบั รูด้ อกเบีย้ รับจากเงินลงทุนในหุน้ กู้
ของบริษทั การบินไทยฯ นับตัง้ แต่วนั ทีท่ างบริษทั การบินไทยฯ ถูกสัง่
ให้หยุดการช�ำระหนีจ้ นถึงวันสิน้ ปีทางบัญชี เราจะไม่รบั รูด้ อกเบีย้ ใน
ส่วนนี้ เพราะมันเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล คือ ความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับรายได้ที่เกิดขึ้น
ส่วนของการตั้งค่าเผื่อต่าง ๆ นั้น จะไม่กระทบ แต่จะมีอีกนิด
หนึง่ เมือ่ หยุดการรับรูด้ อกเบีย้ ส่วนต่างของมูลค่าหุน้ กู้ กับส่วนทีซ่ อื้
มา เช่น สมมุติ มูลค่าตราไว้ ๒ ล้านบาท แต่ซื้อมา ๒.๑ ล้านบาท ส่วน
ที่เกิน ๑ แสนบาทนั้น ต้องตัดจ�ำหน่ายกับจ�ำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับใน
แต่ละงวด เพื่อให้งวดสุดท้ายในวันครบก�ำหนด อีก ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี
ก็แล้วแต่ต้องเหลือ ๒ ล้านบาท

สหประกันชีวิตประชุมใหญ่
นี้ จะพร้อมเปิดบริการได้ในกันยายน ๒๕๖๓ จึงต้องจัดประชุมขึ้นที่
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ในวันดังกล่าว
ในปี ที่ ผ ่ า นมากิ จ การของบริ ษั ท สหประกั น ชี วิ ต ฯ มี ผ ล
การด�ำเนินธุรกิจมีก�ำไรร้อยกว่าล้านบาท ส่วนจะจ่ายเงินปันผลให้
กับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เนื่องจากทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทย(ธปท.) ได้ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ งดจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล อันสืบเนือ่ งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ที่ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
ภาคธุรกิจและประชาชนทัว่ ไป ฉะนัน้ การจะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับ คปภ. จะเป็นผู้พิจารณา เพื่อความมั่นคงขององค์กรและ
คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ นายสหพลกล่าวให้ความเห็น.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
กระทรวงเกษตรฯ พาณิชย์ และกองทัพอากาศร่วมจัด
โครงการแลกเปลีย่ นสินค้าสหกรณ์สภู้ ยั COVID-19 ส่งข้าวแลก
ปลาจังหวัดพังงา-ศรีสะเกษ
การแก้ไขปัญหาด้านราคาผลผลิตการเกษตร จากผลกระ
ทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
สิ น ค้ า และผลผลิ ต ของแกษตรกรมียอดจ�ำหน่ายลดลง แนว
โน้มราคาสินค้าตกต�่ำ ทั้งการส่งไปจ�ำหน่ายไปต่างประเทศและ
ภายในประเทศ หน่วยงานราชการทั้งหลายมิได้นิ่งนอนใจ เกิด
ความร่วมมือบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกร
ภายใต้การสนับสนุนของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงพาณิชย์ และ กองทัพอากาศ โดย
น�ำวิธีการตลาดที่เคยมีมาแต่ยุคโบราณที่เรียกว่า “การค้าต่าง
ตอบแทน” (Barter Trade หรือ Barter System) ในปัจจุบนั ยังเป็น
ที่นิยมใช้และสามารถแก้ไขสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการโดย
ไม่ต้องใช้เงิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้
ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการจากส�ำนักงาน
สหกรณ์ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ตั ว แทนจาก ส� ำ นั ก งานพาณิ ช ย์
จังหวัดศรีสะเกษ , สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.
ศรีสะเกษ จ�ำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปรับมอบและจัด
ส่งสินค้าเกษตรแลกเปลี่ยนกันด้วยวิธี “การค้าต่างตอบแทน”
ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ
จ�ำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา
จ�ำกัด ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 ถนนอุปลีสาน ต�ำบลไร่
น้อย อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิด
เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�ำหนดนโยบาย

ย โ ส ธ ร : ส ่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม เ ก ษ ต ร
อิ น ท รี ย ์ เ พิ่ ม อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ อ ย ่ า ง ยั่ ง ยื น
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาวสิริมา วัฒโน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเกษตร
อินทรีย์ โดยมีนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
เกษตรเครือข่ายเกษตรอินทรียใ์ นจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 150 คน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและเป็นการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต ลดแรงงาน เพิม่ ผลผลิต
ให้ขา้ ว สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกร สามารถพึง่ พาตนเอง
ได้ และส่งเสริมเป็นสถานทีท่ ่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
ยโสธร โดยมีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมโครงการลงขันชวนกันไปท�ำนา เป็นการลงนาม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ร้านค้าเอกชนและ
เกษตรกรพี่เลี้ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ของ
ข้าวหอมมะลิอนิ ทรียจ์ งั หวัดยโสธร กิจกรรมการโยนกล้า ปา เป้า
กิจกรรมการสาธิตการเพาะต้นกล้า การท�ำลูกบอลปุ๋ยอินทรีย์
กิจกรรมการด�ำนาอินทรีย์ กิจกรรมการสร้างศิลปะบนผืนนา โดย
การหว่านข้าวในพื้นที่แปลงนาอินทรีย์ กิจกรรมการปล่อยปลา
ปล่อยกบในนาอินทรีย์ ณ แปลงนาอินทรีย์ ทุ่งหอมมะลิ บ้าน
โคกกลาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ�ำเภอ
ค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยกิจกรรมดังกล่าวล้วนด�ำเนิน
การในพื้นที่อินทรีย์ และหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรีย์ แหล่งเรียนรูด้ า้ นการเกษตรของจังหวัดยโสธร เป็นแหล่ง
รวบรวม องค์ความรูเ้ กษตรอินทรีย์ อย่างยัง่ ยืน และมัน่ คงต่อไป
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

๓

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

สหกรณ์เชื่อมโยงสินค้าข้าวแลกปลา ช่วงวิกฤตโควิด-19

“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ เน้นส่งเสริม
เพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถจ�ำหน่าย
ผลผลิตได้ราคาดี และ มีช่องทางจ�ำหน่ายที่แน่นอน โดยสนับบสนุน
ช่องทางจัดจ�ำหน่าย และ ประสานการจับคูเ่ ชือ่ มโยงเพือ่ แลกเปลีย่ นซือ้
ขายสินค้าของสถาบันเกษตรกรระหว่างจังหวัด
ด้านกองทัพอากาศ ภายใต้แนวคิด ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจ
เพือ่ สังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ให้การ
สนับสนุนด้านการขนส่ง (ฟรี) โดยใช้ชวั่ โมงฝึกบินของเครือ่ งบิน C-130
ซึง่ นักบินต้องท�ำการฝึกบินอยูแ่ ล้ว มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุก
ฝ่าย ภายใต้การก�ำกับดูแลของ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้า
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ผลส�ำเร็จการด�ำเนินงานในครัง้ นี้ เกิดการตกลงแลกเปลีย่ น
ซือ้ ขายสินค้าระหว่างสหกรณ์ โดย สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูก
ค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ�ำกัด (สกต.ศรีสะเกษ จ�ำกัด) ได้นำ� “ข้าวหอมมะลิ
100% และข้าวหอมมะลิเอไรซ์” ปริมาณ 10 ตัน มูลค่า 320,000 บาท แลก
เปลีย่ น “ปลาฉิง้ ฉ้าง” และ “กะปิ” ของสหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จ�ำกัด (สกต.พังงา จ�ำกัด) ปริมาณ 1,400 กิโลกรัม และ
300 กิโลกรัม ตามล�ำดับ มูลค่าเป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 246,000 บาท การส่ง
มอบสินค้าต่างตอบแทนได้ประโยชน์สร้างความพึงพอใจให้กบั เกษตรกร
ทัง้ สองฝ่าย และจะขยายผลให้เกิดการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้า ข้าวหอม
มะลิศรีสะเกษ กับ ผลไม้ของจังหวัดพังงา ในโอกาสต่อไป

			

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว

สร้างยโสธรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์

๔

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ดี ๆ ขึน้ ในสังคมไทยซึง่ เป็นสังคมชาว
พุทธมากมาย เช่น ผูน้ ำ� ประเทศ ถึงแม้
จะมีอาชีพเป็นทหารมาตลอดชีวิตมี
อ�ำนาจคุมก�ำลังของประเทศสามารถ
สัง่ หันซ้ายหันขวาได้ตามต้องการ แต่
ด้วยพลังบุญของประเทศมีมากขึ้น
พลังบาปของประเทศอ่อนก�ำลังลง จึงท�ำให้ผนู้ �ำประเทศ
มีสัมมาทิฐิ นั่นก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้น เห็นขาวก็บอกว่าขาว เห็นด�ำก็บอกว่า
ด�ำ เห็นดีกบ็ อกว่าดี เห็นชัว่ ก็บอกว่าชัว่ ซึง่ ตรงกันข้ามกับ
พวกทีม่ มี จิ ฉาทิฐิ คือความเห็นทีไ่ ม่ถกู ต้องตามความเป็น
จริง เช่น เห็นขาวกลับบอกว่าด�ำ สิ่งที่ดีกลับบอกว่าชั่ว
นี่คืออันตรายกับสังคมที่ผู้น�ำมีมิจฉาทิฐิ...เมื่อเกิดวิกฤต
ไวรัสโควิด-19 ขึ้น ผู้น�ำรัฐบาลเชื่อฟังค�ำแนะน�ำของทีม
งานแพทย์ไทยที่ได้ออกกฎเกณฑ์ห้ามอาชีพเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของเชื่้อไวรัสโควิด-19 จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้
มิจฉาอาชีพหรืออาชีพบาปทั้งหลายต้องหยุดด�ำเนินการ
ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประเทศนี้เท่าที่จ�ำความ
ได้ เช่น อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ สถานบันเทิงเริงรมณ์
อาชีพเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามเพราะเป็นอาชีพบาป
ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย
ผู้ส่งเสริมการขาย ตลอดจนผู้บริโภค ล้วนสร้างบาปด้วย
กันทั้งสิ้น สังคมโลกที่เกิดวิกฤตกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะ
มีอาชีพบาปเหล่านี้นั่นเอง... เมื่อมาวิเคราะห์สถานการณ์
ไวรัสโควิด-19 นับได้ว่าเป็นวิกฤตที่สร้างโอกาสที่ดีให้
กับสังคมไทยและสังคมโลก จะได้หันมาพิจารณาตนเอง
ว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะอยู่กันได้อย่าง
ปลอดภัย นั่นก็คือจะต้องมีระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนกัน
ถ้าไม่มีระเบียบวินัย เกิดการเบียดเบียนกันเมื่อไหร่ความ
เดือดร้อนทุกข์ยากก็จะเกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและผู้อื่น ซึ่ง
ก็เป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว นั่นเอง
เพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเป็นเพียงหุ่นเท่านั้น ที่ถูก
เชิดด้วยบุญและบาปที่เราสร้างขึ้นมาเองตามกิเลสที่มี
อยู่ กิเลสหนาก็บุญน้อย กิเลสบางก็บุญมาก Y ขุน
ราม ขอชืน่ ชมทีมงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

สังคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๔.....Y ขุนราม
ชื่นชมทีมงานแพทย์ไทยที่ท�ำงานประสานกันเป็นอย่าง
ดีเพื่อป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ในประเทศไทยจนสามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดให้อยู่ในขอบเขตที่ก�ำหนดได้ และคงจะเป็น
เพราะบุญของประเทศในช่วงนี้มีพลังเพิ่มมากขึ้นจาก
การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ของบรรดาศิษยานุศิษย์
ของหลวงพ่อธัมมชโย แห่งวัดพระธรรมกาย ซึ่งมีอยู่ทั่ว
โลกนับล้านคนได้พร้อมใจกันสวดธัมมจักกฯ เพื่อเพิ่ม
พลังบุญให้กับประเทศไทยและเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวด
เอง โดยเฉพาะ ขุนราม สวดธัมมจักกฯ วันละ ๔ จบ...
ชาววัดพระธรรมกายเริ่มสวดธัมมจักกฯ กันตั้งแต่ปลาย
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จากกรณีที่วัดพระธรรมกาย ถูกปิดล้อม
จาก ดีเอสไอ เพื่อบุกจับหลวงพ่อในข้อหาฟอกเงินน�ำ
มาสร้างวัด ซึ่งบรรดาลูกศิษย์เชื่อในความบริสุทธิ์ของ
หลวงพ่อไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของ ดีเอสไอ จึง
ได้พากันมาปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อธัมมชโย ชนิดเอา
ชีวิตเป็นเดิมพัน แต่หลวงพ่อได้เตือนสติบรรดาลูกศิษย์
ว่า การต่อสู้กับหมู่มาร(ผู้ขัดขวางการท�ำความดี)นั้นจะ
ต้องสู้ด้วยวิธีการสร้างบุญ ไม่ต่อสู้ด้วยวิธีการสร้างบาป
เพราะการสร้างบาปนัน้ เป็นภัยทัง้ กับตัวเองและส่วนรวม
จึงได้แนะน�ำให้บรรดาลูกศิษย์ทงั้ หลายสูด้ ว้ ยบุญ ด้วยการ
สวดมนต์บทธัมมจักกฯ กันทุก ๆ วันเพื่อเพิ่มพลังบุญให้
กับประเทศและเป็นสิริมงคลกับตัวผู้สวดเอง นับตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ชาววัดพระธรรมกายทั่ว
โลกได้สวดธัมมจักกฯ ไปแล้วกว่า ๒,๔๐๐ ล้านจบ และตัง้
เป้าหมายว่าจะสวดให้ครบ ๒,๔๗๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ ใน
วันอาสาฬหบูชา ในปีนี้ ซึง่ ตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ ...จากการสวดธัมมจักกฯ ดังกล่าวจึงท�ำให้เกิดสิง่

ชสอ.มอบ N95 ให้โรงพยาบาล พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ชสอ. มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กบั โรงพยาบาล
๑๒ แห่งในจังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวโสภิฎดา สิรยิ ากร เภสัชกรปฏิบตั กิ าร ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็น
ผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ซึง่ น�ำโดย คุณศิรชิ ยั ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ ชสท. ทีพ่ ฒ
ั นางานของ ชสท. ให้เจริญ
ก้าวหน้ามาเป็นล�ำดับเท่าที่ประสบการณ์อยู่ในวงการ
ข่าวของขบวนการสหกรณ์ไทยมาเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี
ได้เห็นพัฒนาการสหกรณ์ไทยแล้วน่าเป็นห่วงเพราะมี
แต่จะถดถอย แต่ก็รู้สึกเบาใจได้ในช่วงที่ คุณศิริชัย ออ
สุวรรณ เข้ามาบริหารงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด เมื่อประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมาได้เห็น
ความมุ่งมั่นของ คุณศิริชัย ออสุวรรณ ที่พยายามผลักดัน
ให้ขบวนการสหกรณ์การเกษตรของไทยพัฒนาก้าวหน้า
ไปอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อฝึกอบรม
ผูน้ ำ� สหกรณ์ทงั้่ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้มคี วาม
รูค้ วามสามารถในหน้าทีข่ องตนเองอย่างมืออาชีพ โดยจัด
ฝึกอบรมให้ฟรีตงั้ แต่เข้ามาสูว่ างการสหกรณ์ ได้จดั อบรม
ไปแล้วเกือบหนึ่งร้อยรุ่น แต่ละรุ่นมีผู้เข้าอบรมเกือบ
๓๐๐ คน ฉะนั้นผู้ผ่านการอบรมไปแล้วเกือบ ๓ หมื่น
คน นอกจากจะมุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้น�ำสหกรณ์แล้ว ก็
ยังเป็นผูท้ ำ� หน้าทีป่ ระสานงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้่ ภาค
รัฐ ขบวนการสหกรณ์ และภาคเอกชน สามารถร่วมมือ
ซึ่งกันและกันเป็นเครือข่าย ท�ำให้ขบวนการสหกรณ์เริ่ม
หันมาร่วมมือซึ่งกันและกันมากขึ้น ไม่ได้อยู่แบบตัวใคร
ตัวมันเหมือนในช่วงที่ผ่าน ๆ มา ตอนนี้ได้มีโครงการจัด
ตั้งศูนย์รับส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ท�ำให้สามารถต่อ
รองราคาขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่ต�่ำลง
อีกทัง้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิต
ทางการเกษตรได้มากขึน้ ก็จะท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเติบโตมากขึ้น เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นี่
คือคนสหกรณ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ มีผลงานปรากฎชัดตลอดช่วง
เวลาทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นวงการสหกรณ์ไทย ขอชืน่ ชม ขอชืน่ ชม
ครับ นักสหกรณ์ที่มีจิตวิญญาณสหกรณ์ คุณศิริชัย ออ
สุวรรณ Y ขุนราม ขอแสดงความยินดีกับบริษัท
สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) ที่สามารถพัฒนากิจการ
จากสถานะของบริษัทฯ ตกต�่ำเกือบจะล้มละลาย กลับ
มามีผลก�ำไรกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท ในปีที่ผ่านมา กิจการ
สหกรณ์ถ้าคนสหกรณ์ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่าง

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
พร้อมเพรียง ความส�ำเร็จมีมาอย่างแน่นอน แต่ทผี่ า่ น ๆ มา
นัน้ คนสหกรณ์ยงั ขาดบทบาทความรับผิดชอบของตัวเอง
จึงท�ำให้องค์กรสหกรณ์มปี ญ
ั หา สมาชิกได้รบั ความเดือด
ร้อน ดังนั้น ตราบใดก็ตามถ้าหากบุคลากรของสหกรณ์
ไม่รจู้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ตลอดจนขาดความร่วม
มือซึ่งกันและกัน ของบรรดาสมาชิก กรรมการ และฝ่าย
จัดการสหกรณ์ ฉะนัน้ เพือ่ ไม่ให้ปญ
ั หาความล้มเหลวเกิด
ขึ้นกับขบวนการสหกรณ์ จึงต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักและวิธกี ารสหกรณ์ กับบุคลากรทัง้่ สามฝ่ายอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องจึงจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ แต่ก็
น่าเป็นห่วงสังคมไทย ทีถ่ กู ครอบง�ำด้วยระบบทุนนิยม ถึง
แม้จะมีสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ในวิชาการสหกรณ์
แต่ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านสหกรณ์ ส่วนใหญ่ก็จะไป
ท�ำงานกับภาคเอกชน ที่มุ่งเน้นการบริหารกิจการในรูป
ของทุนนิยม ทีส่ ง่ เสริมให้แต่ละคนมุง่ เห็นแก่ตวั มากกว่า
เห็นแก่สว่ นรวม ระบบสหกรณ์ในประเทศไทยจึงอ่อนแอ
ลง หาผู้ที่มีอุดมการณ์สหกรณ์ได้น้อยมาก ประกอบกับ
สังคมไทยผู้บริหารประเทศไม่ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่
ในศีลในธรรมอย่างจริงจัง สังเกตได้จากการส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพที่ผิดศีลธรรมได้อย่างกว้างาขวาง เช่น
อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ ฯลฯ อาชีพเหล่านี้
เป็นอาชีพที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้าม เพราะเป็น
อาชีพบาป ที่ส่งเสริมให้คนในสังคมสร้างบาปกันอย่าง
กว้างขวาง จึงเป็นเหตุให้สังคมไทยเป็นสังคมคนสร้าง
บาป มากกว่าสังคมคนสร้างบุญ ปัญหาความเดือดร้อน
ทุกข์ยากจึงเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทยโดยรวม ตาม
วิบากกรรมดังกล่าว ถึงแม้บางคนจะมุ่งสร้างแต่บุญ ไม่
สร้างบาป แต่ในเมื่ออยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ในสังคมที่
สร้างบาปจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องเดือดร้อนตาม
ไปด้วย ตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น.

ขุนราม

ssrichanya@gmail.com

กลาโหมช่วยซือ้ ผลไม้เกษตรกร พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด เป็นประธานรับมอบมังคุดคุณภาพ ขบวนการสหกรณ์ช่วยเกษตรกรขายผลไม้ นางอัญชลี ศรีหามาตย์

ของสหกรณ์นคิ มวังไทร จ�ำกัด จังหวัดระยอง จ�ำนวน ๑๗ ตัน จากนายพิเชษฐ์ วิรยิ ะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อม
ด้วยนายวิวตั ห์ชยั พันธุว์ า รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผูแ้ ทนสหกรณ์จงั หวัดระยอง ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ซึ่งกระทรวงกลาโหมให้หน่วยงานในกระทรวงฯ และเหล่าทัพรับซื้อผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤตโควิด-19

สหกรณ์จงั หวัดศรีสะเกษ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบ
มังคุดจากจังหวัดจันทบุรีภายใต้โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้สถาบัน
เกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 เมื่อ
๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สหประกันฯ มอบสินไหม ร้อยต�ำรวจเอก ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สกก.พรหมพิราม มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน สอ.กฟผ.มอบเงิน รพ.จุฬา คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
ต�ำรวจตรัง จ�ำกัด เป็นตัวแทนจากบริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด(มหาชน) มอบสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของ “มอบถุงยังชีพสู้ COVID-19 ก้าวพ้นผ่านไปด้วยกัน” โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จงั หวัดพิษณุโลก นายวีระ จรูญพิทกั ษ์พงศ์ นาย ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(สอ.กฟผ.)เป็น
ร้อยต�ำรวจเอก สมพงศ์ สุดฉิมสมาชิกสหกรณ์ทเี่ สียชีวติ จ�ำนวน ๑,๓๘๘,๘๐๐ บาท และไว้วางใจให้สหประกัน อ�ำเภอพรหมพิราม นายจรัญ พงษ์เผ่า ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ ๒ และนายผิน ถือแก้ว ประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม
ชีวิตจัดสวัสดิการประกันชีวิตให้ โดยมีนายพรเทพธ�ำรงค์ ทวนทอง ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด และคณะ จ�ำกัด พร้อมฝ่ายจัดการสหกรณ์ให้การต้อนรับ ณ ตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ�ำกัด บ้านคลองแค ต.ท่าช้าง
จากบริษัท สหประกันชีวิตฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน เร็ว ๆ นี้
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชี้แจงระบบบริหารจัดการน�้ำในไร่นา นายอภิไท มังธานี ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ

สหกรณ์ พร้อมคณะได้รบั มอบหมายจาก นายพิสฐิ เพิม่ พูน สหกรณ์จงั หวัดเลย ให้เข้าชีแ้ จงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ สร้าง
ระบบน�้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ณ ทีท่ �ำการสหกรณ์การเกษตรผาขาว จ�ำกัด เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ ว
กับการด�ำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับผู้แทนคณะกรรมการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการระบบน�้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเร็วๆ นี้.

ผู้แทนมอบเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส� ำหรับการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ�ำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อเร็ว ๆ นี้

สสอ.ศธ.มอบทุนการศึกษา นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สกก.ด่านซ้ายมอบข้าวสารสมาชิก นายพิสฐิ เพิม่ พูน สหกรณ์จงั หวัดเลย พร้อมด้วยนายสรวุฒิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ(สสอ.ศธ.) พร้อมด้วยคณะมอบเงินเพือ่ สนับสนุน ร่มโพธิเ์ งิน ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ�ำกัด
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมี ดร.รุจิรา ฟูเจริญ ผู้ มอบข้าวสารหอมมะลิ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
อ�ำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับมอบเมื่อเร็ว ๆ นี้
โควิด-19 โดยมีคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
นางผ่องศรี รวมสุข ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์
จังหวัดก�ำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดจุดจ�ำหน่ายสินค้าทางการ
เกษตร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจ�ำหน่าย
สินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชา
นุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ท�ำการ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้
ว่าราชการจังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เกษตรกรจากอ�ำเภอต่าง ๆ ใน
จังหวัดก�ำแพงเพชรร่วมกิจกรรม
นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร ได้กล่าว
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ และก�ำ ลั ง ใจให้ กั บ เกษตรกร วิ ส าหกิ จ
ชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระ
ทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ ทางจังหวัด
ก�ำแพงเพชรได้อนุมัติให้ทางส�ำนักงานเกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร
จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจ�ำหน่ายสินค้าและ
ผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP
การจัดจ�ำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชัว่ คราวจะเปิดขายทุก
วันอังคาร-ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 05.00 - 12.00 น. โดยเปิดขาย
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ ถึง เดือน ก.ย.๖๓ เป็นเวลา ๔ เดือน
นอกจากนัน้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้มอบประกาศเกียรติบตั ร
แก่เกษตกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๑๕
รางวัล เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ที่เข้าร่วมงาน.

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

เกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชรเปิดตลาดสู้วิกฤติโควิด-19

สอ.กองทัพภาคที่ ๓ มอบข้าวสารช่วยสมาชิก
วันนี้ (26 พ.ค. 63) พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รอง
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ�ำกัด เป็น
ประธานในพิธีมอบข้าวสารช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาค
ที่ 3 จ�ำกัด สาขาเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ�ำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ออม
ทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 ได้ด�ำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือและ
เยียวยาสมาชิกสหกรณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ทีไ่ ด้สง่ ผลกระทบต่อความเป็นอยูข่ องสมาชิกสหกรณ์
โดยสหกรณ์ฯ ได้มมี าตรการพักช�ำระเงินค่าหุน้ พักช�ำระต้นเงินกู้ และ
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก 0.10% เป็นระยะเวลาสามเดือน เพื่อ
เป็นการช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาปัญหาด้านหนี้สิน นอกจากนี้ สห
กรณ์ฯ ยังได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมี

๕

เงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อมอบข้าวสารในโครงการฯ
ผ่านผู้แทนหน่วยในสาขาพื้นที่ 5 จังหวัด เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้แก่
สมาชิก รวม 8,962 ราย ซึ่งขณะนี้ ได้เริ่มทยอยแจกจ่ายข้าวสารให้
แก่สมาชิกบางส่วนแล้ว จ�ำนวน 1,427 คน
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3
จ�ำกัด กล่าวอีกว่า ส�ำหรับในครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาค
ที่ 3 จ�ำกัด ได้ส่งมอบข้าวสารช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่งมอบข้าวสารให้แก่ผแู้ ทนหน่วยรับไปด�ำเนิน
การแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในสังกัด รวม 19 หน่วย จ�ำนวน 952 คน ซึ่ง
ข้าวสารทีน่ ำ� มาใช้ในโครงการฯ ดังกล่าว สหกรณ์ฯ ได้ประสานงานสัง่
ซือ้ ข้าวสารหอมมะลิแท้จากสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ�ำกัด เพือ่
มอบให้แก่สมาชิกคนละ 10 กิโลกรัม ต่อไป
วรนุช มีชัย / ข่าว

ทีมงานประชาสัมพันธ์/ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

๖

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

งานฌาปนกิ
จ
ศพคุ
ณ
แม่
ล
ะเมี
ย
ด
ภู
ท
่
อง
เสียงฆ้อง

เสีียงฆ้อง ฉบับที่ ๕๙.....Y ขุนศรี ได้ไปร่วมงานศพของ
คุณแม่ละเมียด ภู่ทอง ณ วัดโรงธรรม อ.เมือง จ.สมุทสงคราม เมื่อ
วันเสาร์ที่ ๓๐-อาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นคุณแม่ของ
ดร.สามารถ ภู่ทอง (ดร.ผึ้ง) สามารถ ภู่ทอง มีเพื่อน ๆ ชาวศิษย์เก่า
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ชดท.มร.) มี
ศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๑๕ ถึงศิษย์ปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๓ มา
ร่วมงานแสดงความอาลัยแด่คุณแม่ละเมียด ภู่ทอง (อายุ ๙๔ ปี) ที่
ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา งานนี้นับได้ว่าเป็นการรวมศิษย์เก่าและศิษย์
ใหม่ ชดท.มร. ครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 จะเรียกว่าตั้งแต่รุ่น
พ่อ รุ่นแม่ จนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน ได้สืบสานงานวัฒนธรรมไทยมาได้
อย่างต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่าครึง่ ศตวรรษ ถึงแม้แต่ละคนจะจบการศึกษา
มีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานกันแล้ว แต่ก็ยังสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนือ่ ง บางคนยึดเป็นอาขีพหลักเลีย้ งครอบครัว
ได้เป็นอย่างดี ด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ และใจรัก อย่างเช่นตระกูลของ
คุณสาธิต โพธิ์สุวรรณ(ด�ำข�ำ) ในหมู่เพื่อน ๆ เรียกขานกันว่า เจี๊ยบ มี
วงปีพาทย์สืบสานต่อรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย คือ วงปี่พาทย์คณะศิริเรียง
ศิลป์ อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีลูกชายสืบสานงานต่อด้วยความ
ภาคภูมิใจเพราะมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่เด็ก ๆ ส่งเข้า
แข่งขันประชันฝีมือสนามไหน ๆ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้
มากมาย อีกคนหนึ่งก็ไม่น้อยหน้าชาวศิษย์เก่า ชดท.มร. คือ คุณสุชีพ
เพชรคล้าย ปัจจุบันเป็นมือระนาดเอก แห่งกรมศิลปากร มีงานพระ
ราชพิธีในวังหลวง(วัดพระแก้ว) จะเห็นเขาบรรเลงระนาดเอก ผ่าน
ทางโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เป็นประจ�ำ ในงานนี้ได้พาลูกชายมาด้วยสอง
คน คนเล็กอายุประมาณ ๔-๕ ขวบ เห็น พี่ ๆ ลุง ป้า น้า อา บรรเลง
เพลงกันอย่างสนุกสนาน เห็นวงเปิงมางคอกว่างอยูก่ เ็ ลยเข้าไปบรรเลง
ตามอย่างสนุกสนาน ตอนแรกก็คดิ ว่าเป็นเด็กทีม่ คี วามซุกซนทัว่ ๆ ไป
แต่เมื่อสังเกตดี ๆ จะเห็นว่าตีเข้าจังหวะด้วย นี่เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่
ไกลต้น อนาคตรุ่งแน่นอน...ตระกูลภู่ทอง มี ดร.ภมร ภู่ทอง สามารถ
ภูท่ อง กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมดนตรีไทยและนาฎศิลป์ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง จะเห็นพี่น้องสองคนนี้มาช่วยงานเป็นประจ�ำจนถือเป็น
เรื่องปกติ จึงมีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการดนตรีไทยและนาฎศิลป์จาก
ทุกสารทิศมากมายมางานศพของ คุณแม่ละเมียด ภู่ทอง มีเพื่อน ๆ
หลายคนไม่ได้พบเจอกันมาเป็นสิบ ๆ ปี หลังจากจบการศึกษาไปต่าง
คนต่างก็มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบ งานนีจ้ งึ เป็นงานร่วมรุน่ ศิษย์เก่าชาว ชดท.
มร. ครั้งยิ่งใหญ่ การแสดงชุดต่าง ๆ นอกจากน้อง ๆ ชดท.มร. มาช่วย
งานแล้ว ไม่วา่ จะเป็นแสดงละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง ตอน พระสังข์หนี
นางพันธุรตั น์ พระลอต้องมนต์ หรือ รจนาเสีย่ งพวงมาลัย แล้วก็ยงั มี
โขนเรือ่ งรามเกียรติจ์ ากวิทยาลัยนาฎศิลป์ กรมศิลปากร มาแสดงตอน
นางลอย ตัวแสดงเอกตอนนี้ก็คือ หนุนาน ทหารเอกของพระราม ซึ่ง
แสดงโดย วรากร ภู่ทอง เป็นลูกชายของ สามารถ ภู่ทอง นัฐจันยา ภู่
ทอง (บุ๋ม) น้องวรากร ตอนนี้ก�ำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนาฎศิลป์ กรม
ศิลปากร จึงมีเพื่อน ๆ จากวิทยาลัยฯ มาร่วมแสดงหลายสิบชีวิต เพื่อ
เป็นเกียรติแก่คุณย่าของน้องวรากร หน้าเชิงตะกอนวัดโรงธรรม...
การแสดงของน้องวรากร ในบทของ หนุมาน ไม่ท�ำให้ผู้ชมผิดหวัง
โดยเฉพาะตอนตีลังกาหลายตลบบนพื้นปูนได้อย่างคล่องแคล่ว โดย
มีนกั ร้องรุน่ พีแ่ ละรุน่ ปัจจุบนั มาขับร้องประกอบการแสดงอย่างพร้อม
เพรียง ส่วนน�้ำเสียงส�ำเนียงที่โดดเด่นก็คือเสียงอันไพเราะของ คุณตู้
(ชัยพร ทัพวาธินน์) อดีตหัวหน้าฝ่ายดนตรีไทย กรมประชาสัมพันธ์
เพิ่งเกษียณราชการไปเมื่อปีที่แล้ว ได้มาช่วยงานกันด้วยความเต็มใจ
เพราะประทับใจเจ้าภาพ ตระกูลภู่ทอง ที่เคยช่วยงานกันมาในอดีต
มากมายนั่นเอง ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับเจ้าภาพ ที่ได้รับน�้ำใจ
จากเพื่อน ๆ น้อง ๆ ชาว ชดท.มร. กันอย่างล้นหลามตามคาดหมาย.

ขุนศรี

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
พลเอกประวิตร วงษ์สวุ รรณ ลงพืน้ ที่ จ.เลย เพือ่ ตรวจติดตาม
และน�ำนวัตกรรมน�ำ้ บาดาล เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อย่าง
ยั่งยืน

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพิสิฐ เพิ่มพูน
สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วม
ต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการเดินทาง
มาเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบบ่อบาดาล พร้อมระบบกระจายน�้ำ
บาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ที่บ้านสะอาด ต�ำบลน�้ำสวย อ�ำเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล ผูบ้ ริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้า
ส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวต�ำบลน�้ำสวย อ�ำเภอเมืองเลย ให้การ
ต้อนรับ
พลเอกประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล
มีความห่วงใยประชาชนที่ก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้ง จึงมอบหมาย
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือด
ร้อนจากการขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค หรือน�้ำเพื่อการเกษตร พร้อม
ให้คิดค้นหาวิธีกักเก็บน�้ำฝนให้ได้มากที่สุด ส�ำหรับโครงการน�้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ที่กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล ได้เริ่มด�ำเนินการใน
พื้นที่ 6 จังหวัดน�ำร่อง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ล�ำพูน เพชรบูรณ์ ยโสธร
สระแก้ว และเลย นับเป็น 1 ใน 10 นวัตกรรมด้านน�้ำบาดาลที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ ควบคู่กับการใช้น�้ำบนผิว
ดินให้มีประสิทธิภาพ ท�ำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีน�้ำใช้
เพื่อการเกษตรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี นับว่าเป็นนวัตกรรมต้นแบบ
ที่จะน�ำไปใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป และฝากถึงประชาชน
ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น ได้ช่วยกันดูแลรักษา ให้เน้นการปลูกพืชใช้น�้ำน้อย
แต่ขายได้ราคาสูง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น น�ำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ลดการย้ายถิ่นฐาน ท�ำให้ครอบครัวมีความสุขและมีความอุบอุ่น สร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาลด้วย
ด้าน นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการศึกษาการพัฒนาน�ำ้ บาดาลเพื่อการเกษตรแปลง
ใหญ่ เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมให้เกษตรกรรวมกลุม่ ท�ำการเกษตรแปลงใหญ่
ตามนโยบายรัฐบาล ท�ำให้เกษตรกรสามารถต่อรองราคาทางการตลาดได้
โครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน แก้ปัญหาความยากจน และส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบาดาลอย่างคุม่ ค่า มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน

๗

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

พลเอกประวิตร ติดตามแก้ไขปัญหาแล้งยั่งยืน

สามารถสูบน�้ำได้ 75 ลูกบาศก์เมตร หรือ 75,000 ลิตรต่อชั่วโมง หอ
ถังเหล็กเก็บน�้ำ ขนาดความจุ 100,000 ลิตร จ�ำนวน 4 ถัง ปริมาณน�้ำ
รวม 400,000 ลิตร วางท่อกระจายน�ำ้ ความยาว 3,000 เมตร ครอบคลุม
พืน้ ทีข่ องกลุม่ เกษตรกร และส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้นำ�้ น้อย แต่สามารถ
ทัง้ นี้ มีประชาชนชาวบ้านสะอาด ต�ำบลน�ำ้ สวย อ�ำเภอเมือง จ�ำหน่ายได้ราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ปลูกผักกาดขาว
เลย ได้รับประโยชน์ จ�ำนวน 99 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรแปลงใหญ่ แตงกวา หรือกะหล�ำ่ ต้นทุน 60,000 บาทต่อไร่ตอ่ ปี จะท�ำให้เกษตรกร
รวมทั้งสิ้น 791 ไร่ รูปแบบโครงการ ประกอบด้วย บ่อบาดาล ขนาด มีรายได้เพิ่มมากขึ้นถึง 200,000 บาท ต่อไร่ต่อปี
6 นิ้ว จ�ำนวน 3 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์
อรดา/ทีมงานประชาสัมพันธ์ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

แพ้ท้องอยากดื่มเหล้า
ตอนที่ตั้งท้องลูกสาวคนที่สาม ลูกรู้สึกแพ้ท้อง มีอาการอยาก
ดื่มแต่เหล้าเบียร์ และได้ซื้อมาดื่มเรื่อย ๆ จนกระทั่งคลอด
การที่ลูกมีอาการเช่นนี้ เป็นเพราะกรรมส่วนตัวของลูก หรือ
เป็นกรรมของลูกสาวทีส่ ง่ ผลถึงตัวลูก แล้วลูกในท้องจะมีวบิ ากกรรม
ที่แม่ดื่มเหล้าเบียร์ด้วยหรือไม่คะ

คุณครูไม่ใหญ่

เมาแล้วไปลักขโมยทรัพย์ หรือไปคดโกงเขา ตนก็จะมีสว่ นด้วย
คือ ทรัพย์จะวิบัติเหมือนกัน หรือเมาแล้วไปผิดลูกภรรยาสามีเขา ก็จะ
ท�ำให้ครอบครัวตนเดือดร้อน หรือเขาเมาแล้วไปพูดจาโกหกเพ้อเจ้อ
ตนก็มีส่วนในกรรมนั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
ถ้าเมาแล้วไปทุบตีบุตรภรรยา ท�ำให้ครอบครัวร้าวฉาน ก็จะ
มีส่วนตรงนี้ด้วย เมาแล้วไปประสบอุบัติเหตุ พิกลพิการตัวก็เจอด้วย
หรือเขาเมาแล้วท�ำให้เขาเสียทรัพย์ เสียผูเ้ สียคน ผูท้ สี่ นับสนุนให้นำ�้ เมา
เข้าตลาดหลักทรัพย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ล้วนมีส่วนทั้งสิ้น
ค�ำว่า “ผู้สนับสนุน” หมายเอาตั้งแต่กองเชียร์ เขียนเชียร์ พูด
เชียร์ ออกข่าว สื่อข่าว เขียนข่าว สนับสนุนให้น�้ำเมาเข้าตลาดให้ได้
ล้วนได้รับวิบากกรรมทั้่งทางตรงและทางอ้อมดังกล่าวทั้งสิ้น และมี
ส่วนทั้งหมดกับทุก ๆ ชีวิต

การที่บางคนคลอดลูกยาก เจ็บปวดมาก ส่วนบางคนคลอด
ง่าย ไม่เจ็บปวด เป็นเพราะตัวแปรบุญบาปของแม่หรือของลูกในท้อง
เป็นหลักคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ตอนที่ตั้งท้องลูกสาวอยากจะท�ำบุญ อีกทั้งตอนคลอดเธอก็
คลอดง่ายไม่เจ็บปวดเลย เพราะลูกสาวทีม่ าเกิดก็มบี ญ
ุ อีกทัง้ ตัวลูกเองก็
สร้างบุญปัจจุบัน แล้วอธิษฐานให้ได้เด็กดี แข็งแรง คลอดง่าย เป็นต้น
ก็เป็นไปตามความปรารถนาของทั้งแม่และลูก
การที่บางคนคลอดลูกยาก เจ็บปวดมาก แต่บางคนคลอดลูก
ง่าย ไม่เจ็บปวด เป็นเพราะบุญบาปของแม่และลูกเป็นหลัก เช่น การ
ที่บางคนคลอดลูกยาก เจ็บปวดมาก เพราะกรรมขังสัตว์ ผูกมัดสัตว์
ให้มันได้รับความทรมาน ส่วนคนที่คลอดลูกง่าย ไม่เจ็บปวด เพราะ
มีบุญปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ หรือบุญที่เกิดจากทาน ศีล ภาวนา แล้ว
อธิษฐานจิตให้คลอดลูกง่าย

ตอนท้องลูกสาวคนที่สาม ลูกอยากดื่มแต่เหล้าเบียร์ เพราะ
วิบากกรรมของลูกและลูกสาวร่วมกันในอดีต ที่ชอบชวนคนมาเลี้ยง
เหล้าสังสรรค์กันบ่อย ๆ มาส่งผล
ลูกที่อยู่ในท้องก็ไม่มีวิบากกรรมในการที่แม่ดื่มน�้ำเมา เพราะ
				
๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘
กรรมทีล่ กู ในท้องชอบเลีย้ งเหล้าคนอืน่ ได้บนั ดาลให้แม่อยากดืม่ น�ำ้ เมา
กอปรกับแม่ก็มีกรรมร่วมกันดังกล่าวด้วย
เหล้า เบียร์ ไวน์
				
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐
ที่แม่ดื่ม แม่ก็จะมีวิบากกรรมสุรา แพ้ท้องอย่างอื่นก็มีตั้งเยอะ
ในบรรดาเครือ่ งดืม่ เหล้า เบียร์ ไวน์ ๓ อย่างนี้ มีผลต่อผูด้ มื่ หลัง
แยะ อยากจะไปกินอะไรก็ไปกินเถอะ แต่มาดื่มน�ำ้ เมาก็ท�ำให้มีวิบาก จากละโลกแล้วเหมือนกันหรือไม่ อย่างไหนมีวบิ ากกรรมมากน้อยกว่า
คลอดโดยการผ่าท้อง
เพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญให้มาก ๆ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบาก กัน ขึ้นอยู่กับปริมาณของแอลกอฮอล์หรือไม่คะ
บุพกรรมใดท�ำให้ลูกต้องคลอดลูกสาวทั้่ง ๒ คน โดยการผ่า
กรรมนี้
ออก คนทีค่ ลอดโดยการผ่าตัด เกิดจากกรรมในลักษณะใดบ้าง บางคน
คุณครูไม่ใหญ่
				
๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘
ก็สมัครใจผ่า บางคนก็จ�ำเป็นต้องผ่า มีกรรมต่างกันอย่างไร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ไวน์ ทั้งหมดนั้น ล้วนมีผล
เลี้ยงเหล้าเพื่อน
คุณครูไม่ใหญ่
ต่อผู้ดื่มทั้่งสิ้น ถ้าหากดื่มแล้วขาดสติมาก เมามาก ก็มีวิบากกรรมมาก
บุพกรรมใดที่ท�ำให้ลูกต้องมาดูแลเด็กออทิสติก ๕๒ คน เด็ก ถ้าดื่มแล้วขาดสติน้อย เมาน้อย ก็มีวิบากกรรมน้อย
ที่ลูกต้องคลอดลูก ๒ คน โดยการถูกผ่าท้องแทนที่จะคลอด
เหล่านัน้ มีบพุ กรรมใดถึงเป็นโรคออทิสติก และจะมีทางป้องกันแก้ไข
ไม่วา่ ดีกรีของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จะมากหรือน้อยก็ตาม ล้วน ตามปกติ เพราะเศษกรรมทรมานสัตว์ หรือฆ่าสัตว์อยู่บ้างตามมาส่ง
หรือไม่
มีผลให้ไปอบายทั้งสิ้น และเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็จะเป็นคนบ้า ผล จึงท�ำให้ถูกผ่าท้อง ไม่ว่าจะผ่าโดยความสมัครใจหรือจ�ำเป็นก็ตาม
คุณครูไม่ใหญ่
ต่างล้วนมีกรรมที่เคยทรมานสัตว์หรือฆ่าสัตว์ ตามมาส่งผลทั้งสิ้น
ในชาติที่ลูกเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีมักชอบเลี้ยงสังสรรค์เพื่อน ใบ้ ปัญญาอ่อน ไอคิวต�่ำ ตามก�ำลังแห่งบาป เป็นต้น
				
๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘
				
๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘
ฝูงด้วยเหล้าอยูเ่ นืองนิตย์ เมากันทัง้่ ชายหญิง ตัง้ แต่ค�่ำยันรุง่ ด้วยวิบาก
คีลอยด์ (Keloid)
กลิ่นเต่า
กรรมนี้ จึงท�ำให้มีจิตใจยินดีในการเลี้ยงเด็กออทิสติก ๕๒ คน
สามีเป็นแผลเป็นคีลอยด์ ตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ อาการเริ่มแรก
กรรมใดท�ำให้ลกู มีกลิน่ ใต้รกั แร้แรงมาก ใช้ยาระงับกลิน่ ตลอด
ให้ลูกคิดว่า เป็นการสงเคราะห์โลก จิตจะได้เป็นบุญที่เกิดจาก
จะเป็นตุ่มแล้วก็เป็นแผลลามใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนกับแผลเป็นที่มี
มาก็ยังไม่หาย จะมีวิธีแก้อย่างไรคะ
การช่วยเหลือคนที่มีวิบากกรรมสุรา
เนื้อปูดออกมา พออายุมากขึ้นแผลก็ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ มีอาการเจ็บและ
เด็กเหล่านี้มีวิบากกรรมสุรา บ้างก็ติดยาเสพติด ตามมาส่ง
คุณครูไม่ใหญ่
คัน รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย รักษาแต่ละครั้งต้องฉีดยาเข้าแผล เจ็บปวด
ผล ให้ลูกเลี้ยงดูเขาด้วยจิตเมตตา เป็นกรรมส่วนตัวของเขา เราจะไป
ลูกมีกลิน่ ใต้รกั แร้แรงมาก ไม่มยี าใดดับกลิน่ นีไ้ ด้ เพราะในชาติ ทรมานมาก จนไม่อยากจะรักษาอีก รักษาครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ
แก้ไขอะไรไม่ได้
หนึง่ ทีเ่ กิดในสังคมเกษตรกรรม ได้เลีย้ งหมู ท�ำคอกหมูตดิ กับวัด ท�ำให้ ๒ ปีที่แล้ว ปัจจุบันสามีอายุ ๔๐ ปี แผลใหญ่เท่าฝ่ามือ และมีอาการ
				
๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘
กลิ่นขี้หมูเข้าไปในวัด ทีนี้พระในวัดท่านรู้สึกเหม็นร�ำคาญ จึงไปบอก เจ็บคันตลอดเวลา
วิบากกรรมผู้สนับสนุนน�้ำเมา
สามีของลูกท�ำกรรมใดมา จึงเป็นคีลอยด์ รักษาไม่หาย จะแก้
ส�ำหรับผู้สนับสนุนให้น�้ำเมา เข้ามาตลาดหลักทรัพย์โดยรู้เท่า ว่า โยมช่วยย้ายคอกหมูออกไปไกล ๆ หน่อยได้ไหม ตัวเองก็เห็นใจ แต่
ไม่ถึงการณ์จะท�ำให้มีวิบากกรรมในปัจจุบันชาตินี้ในปรโลก และภพ ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร ไม่รจู้ ะย้ายไปไหน ก็บอกพระคุณเจ้าทน ๆ เอาหน่อย กรรมนี้ได้อย่างไรคะ
คุณครูไม่ใหญ่
ก็แล้วกัน ด้วยวิบากกรรมนี้ ชาตินี้ก็ทน ๆ เอาหน่อยก็แล้วกัน
ชาติต่อ ๆ ไปอย่างไร
สามีของลูกเป็นคีลอยด์ ทั้่งเจ็บและคันตั้งแต่ ๑๐ ขวบ แผลโตขึ้น
วิธีแก้ ก็หมั่นถวายดอกไม้หอม ๆ บูชาพระรัตนตรัยบ่อย ๆ
คุณครูไม่ใหญ่
แล้วก็รักษาศีล ๕ ทุกวัน วันพระก็ถือศีล ๘ บ่อย ๆ หนักก็จะเป็นเบา เรื่อย ๆ รักษาก็ไม่หาย เพราะวจีกรรมเป็นหลัก และทรมานสัตว์มาเสริม
ผูท้ สี่ นับสนุนในการให้น�้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ แม้โดยรูเ้ ท่า เบาก็จะหาย ชาติต่อไปก็จะได้หมดกรรม
เรื่องมีอยู่ว่า หลายชาติหลายครั้งที่ผ่านมา มักจะพูดตอกย�้ำข้อผิดพลาดของ
ไม่ถึงการณ์ก็จะมีวิบากกรรมดังนี้ คือ จะมีส่วนในบาปที่ทุกคนได้ดื่ม
ผูอ้ นื่ เสมอ จนท�ำให้เขาเจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจ บวกกับกรรมทรมานสัตว์หลายรูปแบบ
				
๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
มาเสริม เช่น ทุบตีบ้าง เอาหนังสติ๊กยิงเล่นบ้าง แกล้งสนุก ๆ บ้าง เป็นต้น
น�้ำเมาทั้งทางตรงและทางอ้อม เมาคนหนึ่ง ตนก็มีผลทั้งทางตรงและ
คลอดง่าย คลอดยาก
จะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญ พูดแต่ปิยวาจาทั้งต่อหน้าและลับ
ทางอ้อม คือ ถ้าเมาแล้วไปชกต่อยฆ่าฟันกัน ตัวก็มสี ว่ นในกรรมตรงนี้
ท�ำไมตอนที่ตั้งท้องลูกสาวจึงมีความรู้สึกอยากท�ำบุญ อีกทั้่ง
หลังด้วย แล้วอุทิศบุญกุศลให้แก้ผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไว้
ด้วย ที่จะท�ำให้ตัดทอนอายุลงมา หรือท�ำให้เป็นคนมีโรคมาก
ตอนคลอดเธอก็คลอดง่าย ไม่เจ็บปวด เป็นเพราะบุญใด
				

๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ที่นี่มีค�ำตอบ

โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทางโทรทัศน์ช่อง DMC
วัดพระธรรมกาย

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
“คนเช่นเรา ไม่ใช่ไร้ปญ
ั ญา ชัว่ ก็รู้ ดีกเ็ ห็น เราจะฆ่า
ตัวเราเอง เพราะความปรารถนาลามกท�ำไม ที่เขาพูดหาว่า
เราอย่างนัน้ บางคนคงไม่รจู้ กั ค�ำว่า “ธรรมกาย” มีอยูท่ ไี่ หน
หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดี
ปฏิบตั ชิ อบ เมือ่ ผูไ้ ม่รมู้ าติเตียนเรา ความไม่รขู้ องเขาจะลบ
ล้างสัจจธรรมพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบ
ได้เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะ
เปล่งรัศมี ให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง
การที่เขาน�ำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติ
ที่เราได้กระท�ำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่า คณะวัดปากน�้ำไม่
ได้กินแล้วนอน เป็นส�ำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม
การที่เขาน�ำไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�ำนักเราไปเผยแพร่
ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขาน�ำ
ไปพูดเช่นนั้น เป็นการกระท�ำของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่
ได้วานใคร
เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน
กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อน
ใจ เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่
ของเก๊ หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริง
แก่ผู้เข้าถึงธรรม เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณ
พระพุทธศาสนา”

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

๘

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) จัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ส�ำนักงาน
ชสท. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นการจัดประชุมทางไกล
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพราะต้องปฏิบัติตามกฎของกระทรวง
สาธารณสุข Socail distance หรือระยะห่างทางสังคมเพื่อความ
ปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การประชุมครั้งนี้
จึงมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมได้เพียงส่วนหนึ่ง ผู้แทน
สหกรณ์สมาชิกที่เหลือก็ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ที่เชื่อมโยงกับสหกรณ์ต้นสังกัดในจังหวัดต่าง ๆ
ก่อนเริ่มประชุมทีมงานฝ่ายเทคนิคของ ชสท. ได้ทดสอบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ในการสือ่ สารการประชุมกับผูแ้ ทนสหกรณ์
สมาชิกที่อยู่จังหวัดต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม
Zoom โดยได้ทดสอบอุปกรณ์การสื่อสารกับผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
จากส�ำนักงานสหกรณ์ตน้ สังกัดจากจังหวัดต่าง ๆ ทัง้ ระบบเสียงและ
ระบบภาพจนเป็นที่มั่นใจว่าการจัดประชุมครั้งนี้มีผู้แทนสหกรณ์
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมปลายทางที่สหกรณ์ต้นสังกัด ซึ่งอยู่ตาม
จังหวัดต่าง ๆ สามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี
ในช่วงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดย คุณศิรชิ ยั ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ ชสท. ก็ได้มีการกล่าวน�ำค�ำบูชาพระรัตนตรัย โดย
คุณวันชัย พุกชาติ ประธานชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดลพบุรี จ�ำกัด นับได้
ว่าเป็นสิริมงคลกับการประชุมอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยเป็นเมือง
พระพุทธศาสนามีประชากรส่วนใหญ่กว่า ๙๐% นับถืออยูแ่ ต่ปจั จุบนั
นีพ้ ธิ กี ารเช่นนีแ้ ทบจะเลือนหายไป ความห่างไกลศาสนาจึงมีมากขึน้
ก็ขอให้ยึดถือเป็นประเพณีที่ดีสืบไป
บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย ทั้ง
ที่ส�ำนักงาน ชสท. และชุมนุมสหกรณ์จังหวัดต่าง ๆ ผ่านระบบเครือ
ข่ายอินเตอร์เน็ต นับได้ว่าการประชุมทางไกลของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นประสบการณ์ใหม่ในการจัด
ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างดีจากทีมงาน ชสท. ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความพร้อมเพรียง
ของผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
วิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ในการ
จัดประชุมทางไกลอันเป็นแบบอย่างในการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
ธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถโยงใย
เครือข่ายกันไปทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เทคโนโลยีจะพัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างไร แต่ถ้าหากจิตใจมนุษย์ยังขาดการพัฒนาปัญหา
ต่าง ๆ ก็จะตามมามากมาย ฉะนัน้ ความรูจ้ ะต้องอยูค่ กู่ บั ศีลธรรม หลัก
และวิธกี ารสหกรณ์ นัน้ มีทงั้ ความรูแ้ ละศีลธรรมควบคูก่ นั ไป ถ้าได้น�ำ
ไปปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องตามหลักและวิธกี ารดังกล่าว ความสงบสุขก็จะ
เกิดขึ้นกับสังคมโดยส่วนรวมแน่นอน.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ชสท.ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี ๒๕๖๒

สุเมธ ศรีจรรยา

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
หาอ่านได้ง่ายนิดเดียวที่
เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.fsct.com
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