สารปีที่ 14 ฉบับที่ 156 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561

สารจากประธานชมรม...... นาย สุพล ธนูรักษ์

สวั ส ดี ครั บ สมาชิ ก ชสอ.ทุ ก ท่ า น ในเดื อ นมี น าคมนี้ ชมรมฯ มี กิ จ กรรมที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการสาคัญๆ ๓ กิจกรรม คือ การประชุมประจาเดือน การทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ
สมาชิกผู้ร่วงลับแล้ว และการทัวร์ประเทศตุรกี ดังนั้นในการประชุมประจาเดือนกุมภาพันธ์จึงได้
มีมติ ให้นากิจกรรมที่ ๑ และ ๒ มาจัดรวมกันในวัน เวลา สถานที่เดียวกันเลย คือในวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ. วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ผมเองไม่แน่ใจว่าการจัด
ประชุมประจาเดือนของ ชสอ. ในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือไม่ ที่ไปจัดกันที่วัด แต่ผมมั่นใจว่า
พวกเราที่ทางานมาตลอดชีวิตราชการ ครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนที่ต้องไปประชุมที่วัด ดังนั้น
ผมจึงคิดว่าการประชุมในเดือนมีนาคมคงจะมีส่วนช่วยรื้อฟื้นความหลังเมื่อครั้งเก่าก่อนของพวก
เราได้นะครับ
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาผมได้ไปร่วมประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืช ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผมได้ผ่านการ
สรรหา และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นสมัยที่ ๒ สมัยสุดท้าย
แล้ว การประชุมครั้งนี้มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่หลายท่านให้ความสนใจ ติดตามเรื่องนี้อยู่ ดังนั้นจึงอยากจะขอสรุปสาระสาคัญมาเล่าสู่กันฟัง
โดยขอเริ่ ม ต้ น จากสาระสาคัญของ พ.ร.บ.ฉบั บ ปี ๒๕๔๒ ซึ่ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้อ ยู่ ใ นขณะนี้ ได้
กาหนดกลุ่มพืชไว้เป็น ๔ กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มได้ให้ความคุ้มครองแตกต่างกันคือ (๑)พันธุ์พืช
ใหม่ หมายถึงพันธุ์พืชที่แตกต่างจากพันธุ์อื่น โดยต้ องไม่มีการ ขาย จาหน่าย จ่ายแจก ส่วน
ขยายพันธุ์ให้บุคคลอื่น ก่อนวันที่ยื่นจดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี โดยให้ความคุ้มครองด้วยการ
จดทะเบียนและให้สิทธิในการจัดการกับพันธุ์พืชนั้ นแก่ผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (๒)พันธุ์พืช
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พื้นเมืองเฉพาะถิ่น หมายถึงพืชที่มีอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ไม่มีกระจายอยู่ในที่อื่น และไม่ได้
จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ โดยให้ความคุ้มครองด้วยการจดทะเบียนและให้สิทธิในการจัดการ
แก่ชุมชนผู้ทรงสิทธินั้น (๓)พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หมายถึง พันธุ์ที่กาเนิดอยู่ในประเทศไทย
หรือมีอยู่ในประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และ (๔)พันธุ์พืชป่า หมายถึง พันธุ์
พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศไทยตามสภาพธรรมชาติ และยังมิได้นามาใช้เพาะปลูกอย่าง
แพร่หลาย ส่วนการให้ความคุ้มครองแก่ พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ซึ่งถือว่าพื ชทั้ง
๒ กลุ่มดังกล่าวนี้เป็นสมบัติของรัฐ บุคคลที่ต้องการจะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จะต้องยื่นขอจด
ทะเบียนและแบ่งปันผลประโยชน์กับรัฐ
ส่วนเหตุผลที่ต้องเสนอขอแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็เพราะว่าเมื่อมีการบังคับใช้มาระยะ
หนึ่งแล้วพบว่ามีข้อติดขัดและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ข องกฎหมาย จึงได้จัดทาร่างแก้ไขและ
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทั้งไป ซึ่งมีบุคคลจานวนมากได้เสนอข้อกังวลที่มีต่อร่างแก้ไข
พอจะสรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
ก. ข้ อ กั ง วลว่ า เกษตรกรจะไม่ ส ามารถเก็ บ เมล็ ด พั น ธุ์ ไ ว้ ใ ช้ เ องได้ อี ก ต่ อ ไป
ข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ กาหนดให้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืช
ป่าเป็นสมบัติของรัฐ ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิเข้าถึงเท่าเทียมกัน เคยปลูก เคยใช้ และ
เคยเก็บอย่างไร ก็สามารถทาได้เหมือนเดิม วิถี ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น ซึ่งชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของ ประชาชนในชุมชนนั้นมีสิทธิเข้าถึงเท่า
เทียมกันทุกคน แต่การนาพันธุ์พืชนี้ออกไปปลูกนอกชุมชนจะทาไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจาก
ชุมชน ส่วนพันธุ์พืชใหม่ ที่ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของ หากบุคคลได้พันธุ์พืชนี้มาโดย
ถูกต้อง ก็มีสิทธิสมบูรณ์ ในการปลูก ขาย-จ่าย-แจกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแบ่งเก็บ
พันธุ์ไว้เพื่อปลูกในฤดูถัดไปได้ในปริมาณพื้นที่เท่าเดิม ห้ามเฉพาะการผลิต ขาย จ่าย แจกเป็น
ส่วนขยายพันธุ์เท่านั้น
ข้อกังวลว่าการขยายขอบเขตสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ไปจนถึงผลิตผลและผลิตภัณฑ์
แปรรูปนั้นมากเกินไป จะทาให้ประชาชนเดือดร้อน ข้อเท็จจริง การคุ้มครองเกษตรกรที่ได้พันธุ์
พืชใหม่มาโดยถูกต้องยังคงเหมือนเดิม ส่วนการขยายสิทธิของนักปรับปรุงให้ครอบคลุมไปถึง
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เป็นเฉพาะกรณีการได้ส่วนขยายพันธุ์มาอย่างไม่ถูกต้องเท่านั้น เช่นกรณี
การนาพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ไปปลูกต่างประเทศแล้วนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์เข้า
มาจาหน่ายในประเทศ เป็นค้น
ข้อกังวลในการขยายอายุการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ โดยพืชทั่วไปเป็น ๒๐ ปี พืชยืน
ต้นและพืชให้เนื้อไม้เป็น ๒๕ ปี เหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน(มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ บรูไน เมียนมาร์ )และมาตรฐานสากล ที่จะนามาซึ่ง
การปฏิบัติต่างตอบแทนที่เท่าเทียมกัน
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ง. ข้ อ กั ง วลว่ า พั น ธุ์ พื ช พื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม ของไทยจะหายไป ข้ อ เท็ จ จริ ง พั น ธุ์ พื ช
พื้นเมืองดั้งเดิมไม่ได้หายไปไหน ประชาชนทุกคนยังสามารถปลูก ขาย จ่ ายแจกได้ตามปกติ
และนอกจากนี้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช
ดั้ ง เดิ ม โดยการรั บ จดทะเบี ย น ตลอดจนได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ
สถาบันการศึกษา ทาการรวบรวมเก็บรักษาพันธุ์พืชดั้งเดิมไว้ ทั้งในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์
และแปลงรวบรวมพันธุ์
จ. ข้อกังวลว่าราคาเมล็ดพันธุ์จะแพงขึ้น เกษตรกรจะเดือดร้อน รัฐแทรกแซงไม่ได้
ข้อเท็จจริงจากทั้ง พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน และฉบับร่างแก้ไข ยังคงไว้ซึ่งหลักการเพื่ อประโยชน์ต่อ
สาธารณะในการรัก ษาความมั่ นคงทางอาหาร การป้ องกั นการผู กขาดทางการค้ า หรื อ เพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะอื่น ซึ่งให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชมี
อานาจออกประกาศควบคุมกากับดูแลได้
จากข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่รวบรวมได้นี้ กรมวิชาการเกษตรจะได้นามา
เรียบเรียง ปรับปรุง ร่างแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช แล้วจะได้จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อไป

สุพล ธนูรักษ์ .........
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บอกเล่าเก้าสิบ…………................

ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ประธานชมรมคนใหม่ พี่ สุ พ ล
(แดง) ธนูรักษ์ ได้ทาหน้าที่นั่งหัวโต๊ะ แทนพี่มงคล จันทร์เพ็ญ เต็มตัวแล้วค่ะ ...... หลังจากที่นั่ง
หารื อ กั บ กรรมการชุ ดใหม่ ที่ เ พิ่ ง แต่ ง ตั้ ง ไปสด ๆ ร้ อ น ๆ ได้ ข้ อ สรุ ป บางเรื่ อ งเป็ น เพี ย งแนว
ทางการปฏิบัติ และบางเรื่องเป็นมติที่ชัดเจนแล้ว ซึ่งจะขอแจ้งให้ทราบดังนี้  การประชุม
สมาชิก ช.ส.อ. ....จะมีการประชุมสมาชิก ช.ส.อ. ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้งในวันที่ 5 ของเดือน
ถ้าตรงกับวันหยุด ก็เลื่อนไปจัดวันต่ อไปที่ไม่ใช่วันจั นทร์.......ต้องมีเรื่องสาคัญที่ต้องแจ้งคือ
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับสหกรณ์ และเรื่องฌาปนกิจ  การจัดทาสาร ช.ส.อ. ....จะให้มีการ
จัดทาสาร ช.ส.อ.ทุกเดือน ๆ ละ 1 ฉบับ โดยจะเพิ่มอีก 1 คอลัมน์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ของมวลสมาชิกให้ได้รู้ข่าวคราวความคืบหน้าซึง่ กันและกันที่เกี่ยวกับ การเกิด การเจ็บป่วย และ
การตาย .....เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดทาและจัดส่งสาร ช.ส.อ. ท่านใดสะดวกอ่านสาร ช.ส.อ.
จาก line หรือ Facebook สามารถแจ้งงดรับสาร ช.ส.อ. ได้ ใน line ชมรมชาวเกษตรอาวุโส
หรือ โทร. 08 9920 5342 และ 08 5999 8504 ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ  การจัดทา
ทาเนียบสมาชิก .... จากที่ทาไว้ตั้งแต่ปี 2558 ขณะนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงควรทาข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ได้มอบหมายให้ พี่อุดม จิรเศวตกุล ตั้งทีมตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงให้สมบูรณ์
และให้เสร็จภายในปลายปี 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้สมาชิกในปีใหม่ 2562  การ
จั ด หารายได้ . ....เพื่ อ ความจ าเป็ น ที่ จ ะให้ กิ จ กรรมของชมรมฯเดิ น ต่ อ ไปได้ อาจมี ค วาม
จาเป็นต้องหารายได้ให้เหมาะสม เช่น จัดทาเสื้อชมรมฯใหม่ เพื่อจาหน่ายแก่สมาชิก .....ใครมี
แนวคิดและข้อมูล ขอให้นามาเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปค่ะ  การไปทาบุญที่
อินเดียและเนปาล..... ด้วยประธานชมรมฯ ได้รับการชักชวนจากพระให้ไปทาบุญที่อินเดียและ
เนปาล อาจจะเป็นช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 หรือเลื่อนตามความจาเป็น ค่าใช้จ่ายประมาณ
50,000 บาท/คน หากสนใจขอให้แจ้งชื่อได้ ถ้าไปเยอะพอก็จะจัดเฉพาะพวกเรา แต่ถ้าไปน้อย
คนก็จะจัดรวมกับคณะอื่นค่ะ….เที่ยวอย่างนี้น่าจะจัดหลังรับเงินปันผลสหกรณ์นะคะ ชิว ๆ ไม่
ต้องคิดมาก  เรื่องสหกรณ์ ....พี่อุดม จิรเศวตกุล มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 3 เรื่องค่ะ......
1) การจัดสรรเงินปันผล ปี 2560... จากหุ้นสหกรณ์ร้อยละ 6.2 และเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ย
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เงินกู้ร้อยละ 11 และให้สมาชิกทุกคน ๆ ละ 300 บาท จะเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ให้กับ
ทุกคนค่ะ 2) ข้อบังคับสมาชิกสมทบ .....หากสมาชิกสามัญ เสียชีวิตลง สมาชิกสมทบ ก็จะ
หมดสภาพทันที สหกรณ์จะคืนเงินให้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หากสมาชิกมีหนี้ก็จะหักหนี้ก่อน
แล้วถึงจะคืนเงินให้ หากทายาทขอรับเงินไปทั้งหมดก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ย แนะนาทายาทควร
รอจนสิ้นปีจึงเอาเงินออกสหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยด้วยค่ะ .... 3) บรรยากาศการประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ ได้มีการเสนอวาระจร ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งไม่
สามารถจะทาได้ จึงทาให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและดูเหมือนว่าในบางโอกาสจะมี
การใช้อารมณ์เข้าร่วมด้วย ข้อสรุปที่ได้คือ คณะกรรมการรับจะนากลับไปพิจารณา จากการ
ปรึกษาหารือในที่ประชุม ชสอ.ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่สามารถจะทาได้อีกแนวทางหนึ่งคือ
สมาชิกเข้าชื่อยื่นต่อประธานกรรมการขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
ได้  เรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห์.....เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดราชการไม่ได้มาร่วมประชุม...
ประธานฯได้รายงานแทน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 มีสมาชิก 18,076 คน เสียชีวิต 12
ราย คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 18,064 คนค่ะ ......รายละเอียดที่มากกว่านี้คงจะทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไปนะคะ  เรื่องการเงิน .....พี่พัฒนา นาคเขียว ให้รายละเอียดการเงิน
ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 มีเงินสด 8,911.75 บาท ฝากบัญชีออมทรัพย์ 34,459.32 บาท
ฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 219,834.98 บาท ต่อไปนี้จะมีการแจ้งสถานะทางการเงินทุก
6 เดือน ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ช่วงเดือนมกราคมและกรกฎาคม หากใครติดใจ
สงสัยที่นอกเหนือจากนี้สอบถามได้จากกรรมการที่รับผิดชอบนะคะ เพราะต้องทาบัญชีรับจ่าย
เป็นรายเดือนอยู่แล้วค่ะ
 เรื่องเพื่อพิจารณา.....1.ค่าอาหารในการประชุม เดิมเก็บ 170 บาท/คน
แต่เนื่องจากอาหารต่าง ๆ มีราคาสูงขึ้น ประกอบกับการประชุมแต่ละครั้งไม่สามารถทราบ
ล่วงหน้าได้ว่าจะมีผู้มาร่วมประชุมกี่คน ผู้จัดจะต้องประมาณการเอาเองและสั่งอาหารเตรียมไว้
ให้ หากผู้เข้าร่วมประชุมมาไม่ถึงจานวนที่จองไว้ก็ต้องจ่ายเต็มจานวน หากมาเกินก็ต้องหา
อาหารเพิ่มเพื่อให้เพียงพอสาหรับผู้มาร่วมประชุมด้วย......มติที่ประชุมสนับสนุนให้เก็บ 200
บาท/คน เพื่อไม่ให้ใครมาว่าได้ว่าพวกเราจนมาก....ไม่ใช่ ๆ ล้อเล่นค่ะ .....เก็บ 200 บาทให้
เหมาะกับสถานการณปัจจุบันค่ะ ....2. การทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับ
ไปแล้ว ได้ข้อสรุปว่าเราจะจัดในคราวเดียวกับการกาหนดประชุมประจาเดือนในวันอังคารที่ 6
มีนาคม 2561 จะมีการเลี้ยงภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ จานวน 9 รูป ในเวลา 10 โมงเช้า
ณ ศาลาเกศนี วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทม. ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน
ค่ะ การเดินทางผ่านถนนพหลโยธินต้องเผื่อเวลานิดหนึ่งนะคะ ช่วงนี้กาลังก่อสร้างทางรถไฟฟ้า
ค่ะ เรานัดพร้อมกัน เวลา 09.30 น. นะคะ หรือท่านที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ไม่ได้ จะสะดวกฝาก
ปัจจัยไปร่วมในวันทาบุญก็ได้ค่ะ
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 เพื่อทราบ.......1.การจัดงานวันสงกรานต์ ในปีนี้เราจะจัดรดน้าขอพรผู้
อาวุโสและประชุมประจาเดือนในคราวเดียวกันเลย กาหนดวันที่ 18-19 เมษายน 2561 ณ
จังหวัดนครนายก โดยเรียนเชิญท่านที่ปรึกษาทุกท่านไปร่วมรดน้าและให้พรด้วยค่ะ กิจกรรมนี้
ได้ดาเนินการไปบ้างแล้วใน line ชมรมชาวเกษตรอาวุโส และ line กรรมการชมรม ชสอ. ใน
เบื้องต้นมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ไปร่วมงาน จานวนหนึ่งพอสาหรับจัดรถบัสใหญ่ 1 คันและ
รถตู้ 2 คันแล้วค่ะ ร่วมกิจกรรมนี้ 2 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,300 บาท รายละเอียดอื่นๆ
ติดตามได้จาก line ที่กล่าวแล้วข้างต้นค่ะ......2. เรื่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้การกากับ
ดูแลของนายกรัฐมนตรี ได้เชิญประธานชมรมฯ เข้าไปรับทราบและร่วมเสนอเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับการยกระดับพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เพื่อยกระดับสมรรถนะ
กาลังคนของประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ โดย
กระทรวงเกษตรได้เตรียมจัดทา สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและ
สาขาส่ ง เสริม การเกษตร ขั้น แรกจะจัด ตั้ ง คณะท างาน จั ด ท ามาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ และยกร่าง
ตีกรอบคุณภาพวิชาชีพ กาหนดขั้นตอนและระดับมาตรฐาน แล้วเสนอไปให้กรรมการรับรอง
และประกาศในราชกิ จจานุเบกษาว่าควรมีวิชาชีพนั้นๆ ......เนื่องจาก ช.ส.อ. เป็นแหล่งรวม
ผู้มีคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ ท่านใดสนใจไปร่วมการเสนอในเรื่องนี้ แจ้งที่ประธาน
ชมรมฯ ได้ค่ะ......ประธานชมรมฯ จะติดตามความก้าวหน้าเพื่อขอทราบรายละเอียดและวจะ
นามาเรียนให้สมาชิกทราบต่อไปค่ะ ...... 3.คณะทัวร์ตุรกี......จะเดินทาง 23 – 31 มีนาคม
2561 บริษัททัวร์นัดจะมารับพาสปอร์ตและเงินส่วนที่ยังไม่จ่าย ในคราวเดียวกับการประชุม
และทาบุญในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาเกศนี วัดพระศรีมหาธาตุฯ
บางเขน กทม. ค่ะ........แหม สมาชิกในชมรมเรามีกิจกรรมพบปะ กิน และเที่ยวกัน ตลอดเลย
นะคะ....... รับรองความชราไม่กล้ามาเยือนค่ะ….
เติมพลังให้ชีวิตตัวเองเสมอ ๆ ทาชีวิตให้มีคุณค่า แล้วอยู่อย่างมีความสุข ขอให้มี
สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาวได้ตามความปรารถนาไงคะ และที่ต้องไม่ลืมในเวลาอันใกล้นี้ อย่า
ลืมวันสาคัญเรามีนัดพบปะและทาบุญร่วมกัน ในวันอังคารที่ 6มีนาคม 2561 ณ ศาลาเกศนี
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทม. ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านค่ะ
วิ ค่ะ ...
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วงเวียนชีวิต

สวัสดีเดือนแห่งความรักคะ

นั บ เป็ น ที่ น่ า ยิ น ดี ที่ ส าร ช.ส.อ ชมรมชาวส่ ง เสริ ม การเกษตร
อาวุโส ได้เพิ่มคอลัมน์ใหม่ขึ้นอีกหนึ่งคอลัมน์ ในปี ๒๕๖๑ นี้ พร้อมๆ
กับการเข้ารับตาแหน่งประธานชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโสคนใหม่ ท่านสุพล ธนูรักษ์
โดยคอลัมน์นี้จ ะบอกเล่าเรื่ องราวของสมาชิกในแต่ละเดือนว่ามีวงเวียนชี วิตในแต่ละช่ วงเป็ น
อย่างไรบ้าง ทั้งการเกิด แก่ เจ็บ และจากไป นอกจากนั้นคอลัมน์วงเวียนชีวิตยังเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่สมาชิกทุกท่านสามารถบอกเล่า ถึงความห่วงใย ความปรารถนาดี หรือสิ่วดี ๆ ที่ท่านมีต่อสมาชิก
ด้วยกันเองโดยส่งมาที่ Line ชมรมชาวการเกษตรอาวุโส แล้วเราจะเป็นสื่อกลางมอบความห่วงใย
ไปยังท่านสมาชิก โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เท่าที่เรารวบรวมได้ มีสมาชิก ช.ส.อ. ลืมตาดูโลก
จานวน ๔๑ ท่าน ทั้งนี้หากมีตกหล่นไปบ้างก็ขอกราบประทานอภัยเป็นอย่างสูงค่ะ นอกจากนั้นเรา
ยังได้รับเกียรติจาก พี่มงคล จันทร์เพ็ญ อดีตประธานชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส มาแสดง
ความห่วงใย และ ความปรารถนาดี มายังชาว ช.ส.อ. ทุกท่าน ดังนี้ค่ะ “เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือน
ที่มีอะไรดี ๆ มีความหมายมารวมกันหลาย ๆ อย่าง เป็นเดือนที่เทศกาลตรุษจีน ตามวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวจีน ที่จะได้ราลึกถึงบรรพบุรุษผู้ให้กาเนิด เป็นเดือนที่มี Valentine’s Day วันแห่ง
ความรักตามประเพณีของชาวตะวันตก ที่จะส่งความรักที่มีต่อกันและกัน ถ้าจะใกล้ตัวเข้ามาอีกนิด
ก็เป็นเดือนที่มีวันให้สมาชิก สอ.กสก. ได้ใช้ ATM ไปกดเงินปันผล รับทรัพย์ไปตาม ๆ กัน และที่
ใกล้ตัวมากที่สุด แม้จะไม่ทุกคนแต่ก็มีสมาชิก ชสอ. จานวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ท่าน ที่มีวันคล้ายวัน
เกิดในเดือนนี้ ชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส จึงถือเอาวาระแห่งความเป็นมงคลทั้งหลายนี้ ส่ง
ความระลึกถึง...ความรัก...และความปรารถนามายังทุกท่านด้วยครับ...”
เราก็ผ่าน ธารชีวิต พิชิตโลก
มีทั้งโศก ทั้งสมหวัง ดังจิตหมาย
เราก็อยู่ กับโลกได้ ไม่วุ่นวาย
หนักเบาคลาย เพราะมีเพื่อน เตือนสัมพันธ์
ณ วันนี้ คล้ายวันเกิด กาเนิดจิต
ขอมิ่งมิตร คิดสิ่งใด ให้พร้อมสรรพ์
มีชีวิต ในโลกสวย ไปด้วยกัน
อยู่จนวัน โลกมลาย คลายกังวล
เราจะทิ้ง โลกเศร้าเศร้า ไม่เอาไว้
เราจะไป อยู่โลกใส ไม่สับสน
เราจะช่วย กันแต่งเติม เสริมเวียนวน
เพราะทุกคน คือพวกพ้อง พี่น้องกัน
ด้วยความปรารถนาดี
จาก.......ม.จันทร์เพ็ญ
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ลืมตาก็ผ่านไป วงเวียนชีวิต ก็ก้าวต่อไปในแต่ละช่วงของชีวิตจนถึงวาระสุดท้าย
เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นี่ ช.ส.อ. ไม่ได้รับแจ้งข่าวสารจากสมาชิก
ของเราว่าเจ็บป่วยหรือได้จากไปแต่อย่างใด แต่หากสมาชิก ช.ส.อ. ท่านใดทราบข่าวเกี่ยวกับสมาชิก
ว่าเจ็บป่วยที่ไหน อย่างไร หรือจากไป ท่านแจ้งเรามาได้หรือประสานมายัง คุณพัฒนา นาคเขียว
แล้วเราจะส่งความห่วงใยไปยังสมาชิกหรือครอบครัวท่านนั้น ๆ นอกจากนั้นเรา ช.ส.อ. ก็ไม่ได้ลืม
สมาชิก ช.ส.อ. ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยจะจัดให้มีงานระลึกถึงสมาชิกขึ้น ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเกศนี วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม. ท่านใดมีเวลาไป
ร่วมงานด้วยกั นนะคะ แล้ว พบกันใหม่เดื อนหน้า เดือ นแห่งความระลึกถึงสมาชิ กชาวส่งเสริ ม
การเกษตรอาวุโสที่จากไป

สวัสดีค่ะ...ทีมสาราณียกร
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บัวลอยขนมแข่ง
ช่วงนี้หลังตรุษจีนขอแนะนาวิธีทาขนมบัวลอยจากขนมเข่ง
ทดลองทาชิมแล้วจะติดใจอย่าลืมคิดถึงคนแนะนานะคะ
ส่วนผสม
1. ขนมเข่ง หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือพอดีคา
2. กะทิ
3. น้าตาลทราย
4. น้าตาลโตนด
5. เกลือ
6. ใบเตย
7. เผือก นึ่ง หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือพอดีคา

วิธีทำ
1. นากะทิกล่อง ผสมน้าเล็กน้อย ถ้าชอบรสมัน ไม่ต้องผสมน้า หรื อ กะทิสดเทลงหม้อ
เปิดไฟอ่อนสุด เพื่อไม่ให้กะทิแตกมัน นาใบเตยใส่ลงไปด้วย เพื่อเพิ่มความหอม ใส่เกลือเล็กน้อย
2. น้าหางกะทิ ใส่น้าตาลทราย น้าตาลโตนดลงไปในหม้ออี กใบ จะทาให้รสหวานกลม
กล่อมมากขึ้น ไม่หวานแหลมจนเกินไป พอเดือดใส่ เผือกสุก ขนมเข่ง พอเดือดปิดไฟ
3. ตักบัวลอยขนมเข่ง เผือก ใส่ถ้วย พร้อมน้าหวานหางกะทิ ตักน้ากะทิเข้มข้น โรยบน
หน้าขนมบัวลอย รับประทาน
ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากพาทาพาทานด้วยค่ะ
BY ณลินี หอวงศ์รัตนะ

