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เสริมการศึกษาด้วยโภชนาการ
เมื่อวัน จัน ทรที่ผานมา (11 พย.) มูลนิธิ MOA ภายใตการสนับสนุน
ของสสส. ไดนำคณะครูจำนวน 40 ทานจากสองร.ร. ในจังหวัดนนทบุรีและ
ลพบุรีเขา มาเยี่ยมชมการทำงานดานโภชนาการของปญ โญทัย เนื่องจาก
MOA ซึ่งทำงานดานการสงเสริมเกษตรอินทรียมาเปนเวลานาน ตระหนักถึง
ความจริงจัง ความใสใจในการทำงานของปญโญทัย เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางดานอาหารและพัฒนาการของเด็กไทย โดยตลอดเวลาหลายปที่ MOA
ทำงานรวมกับปญ โญทัยของเรามานี้ เราเปนเพียงร.ร. เดียวที่สามารถ
ดำเนินการในเรื่องนี้ไดอยางครบถวนทั่วถึงทั้งทางหลักการและการปฏิบัติ

1

กวา 15 ปที่ปญโญทัยนำอาหารกลางวันจากเกษตรอินทรียมาใหกับ
ลูกหลานปญโญทัยของเรา ในระยะแรกที่เราอยูหมูบานนภาลัยการทำงาน
เปนไปดวยความยากลำบาก เนื่องจากในระยะนั้นสังคมไทยยังไมต ระหนัก
ถึงความสำคัญของพืชผักที่มาจากเกษตรอินทรีย มีเพียงเกษตรกรจำนวนแค
หยิบมือเดียวทำเกษตรอินทรีย ผักที่น ำมาใชทำอาหารกลางวันใหกับนร.
ปญโญทัยเราจึงเปนผักพื้นบานที่มีอยูเพียงสองสามชนิด และซ้ำๆกัน เด็กๆ
จึง ตองทานอาหารกลางวัน ที่มาจากผักไมกี่ชนิด ขณะเดียวกันการขนสงก็
เปนอุปสรรค เราจึง ตองอาศัยความชวยเหลื อจากผูป กครองที่บ า นอยู
ใกลร.ร. มาคอยรับผักที่มาสงตั้งแตตีสามตีสี่ เนื่องจากที่ร.ร. ไมมีคนเฝา
หลังจากที่ปญโญทัยเรายายมาอยู ณ สถานที่ปจจุบันนี้ สถานการณ
คอยดีขึ้นเปนลำดับ เนื่องจากสังคมมีความเขาใจเรื่องความสำคัญและคุณคา
ของเกษตรอิน ทรีย ม ากขึ ้น เราจึง มี เครื อ ข า ยเกษตรกรกวา งขวางขึ้น
สามารถสงผักไดหลากหลายและตลอดทั้งป จากผักก็ขยายเปนผลไม และ
มาสูเนื้อสัตว ตลอดจนเครื่องปรุงชนิดตางๆในที่สุด เมื่อดำเนินการในเรื่องนี้
ไปไดในระยะหนึ่ง ร.ร. ก็เห็นวาการที่เราสามารถใหบริการอาหารกลางวัน
ที่มาจากเกษตรอินทรียแกลูกหลานปญโญทัยของเรานั้นเปนเรื่องที่ดี แตจ ะ
ดียิ่งขึ้นหากเด็กๆสามารถไดรับอาหารแบบนี้ทั้งสามมื้อ และครอบครัวของ
เด็กๆก็สามารถไดรับอาหารแบบเดียวกันดวย จากแนวคิดดังกลาวจึงนำมาสู
การดำเนิน การตั้ง สหกร ซึ่ง มีกลุมผูปกครองชวยรับผิด ชอบในการดูแ ล
เพื่อใหผูปกครองสามารถนำผักอินทรียไปใชทำอาหารที่บานดวย อันจะเปน
การอำนวยความสะดวกในเรื ่ อ งการซื ้ อ หาไปด ว ยอี ก ทางหนึ ่ ง ทำให
ประหยัดเวลาในครอบครัวไปได
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นับจากมีสหกรมา การดำเนินงานเรื่องอาหารที่มาจากเกษตรอิน ทรีย
ของปญ โญทัย เราก็ย ิ่ง เขม แข็ง กวา งขวางขึ ้น เรามีการสรา งเครือ ขา ย
กวางขวางขึ้น สามารถชวยเกษตรกรที่ทำงานดานนี้ไดมากขึ้น จนทำใหเรา
เปนที่รูจักในหมูเกษตรกรทางดานนี้ โดยที่เราเองก็ไดประโยชน จ ากการมี
เกษตรกรเครือขายที่กวางขวางมาคอยใหบริการเรื่องผลิต ผลทางการเกษตร
ที่ครบถวนตลอดทั้ง ป จนกระทั่งทุกวันนี้สหกรเราถึง กับสามารถให บริ การ
เรื่องผักอิน ทรียแมใ นระหวา งชวงเวลาปด เทอมใหค ุณ พอคุณ แมทุกทา น
สามารถมาหาซื้อไดต ลอด ขณะเดียวกัน การทำงานของเราก็กลายเป น
แบบอยางใหกับร.ร. อื่นที่สนใจจะทำเรื่องนี้เพื่อประโยชนของเด็กๆ อยางไร
ก็ตาม การทำงานของร.ร. เหลานั้นสวนใหญยังจำกัดวงอยูแคแงมุมเดียว ไม
สามารถดูแลไดครบถวนอยางที่ปญโญทัยเราดำเนินการอยูทุกวันนี้ ซึ่งก็เปน
ผลจากความรวมมืออยางจริงจังระหวางร.ร. กับคุณพอคุณแมและผูปกครอง
ในชุมชนปญโญทัยของเราดังเชนที่ปรากฏในทุกๆเรื่อง
ใ น
ระหวา ง
การเยี ่ ย ม
ชมดัง กลาว
ไมเพียงแต
คณะครู ที่
เขาเยี่ยมจะ
ชื่นชม
ค ว า ม
รวมมือกัน ทำงานในชุมชนของเรา คณะคุณ ตาคุณ ยายเกษตรกรที่รว ม
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เดินทางมาดวยก็รู ส ึ กปลาบปลื ้ม ที่ ผ ลิต ผลจากหยาดเหงื ่ อแรงงานของ
เกษตรกรอยางตน กลายมาเปนอาหารที่ลูกหลานปญโญทัยของเราทานกัน
โดยไมมีการเกี่ยงงอน ตางจากร.ร. ทั่วไปที่การทานผักเปนเรื่องยากลำบาก
ของชีวิต เด็กอยา งหนักหนาสาหัส จากความตั้ง ใจแรกเริ่มที่จ ะมาดูเรื่อง
โภชนาการ เมื่อมาเห็นผลดีที่เกิดกับลูกๆหลานๆปญ โญทัย ประกอบกับได
เห็นความตั้งใจในการรวมมือกันทำงานในชุมชนปญ โญทัยของเรา คณะครู
เหลานั้นจึงหันมาสนใจเรื่องวิธีการเรียนการสอนของปญ โญทัยเราเพิ่ม ขึ้น ไป
อีกชั้นหนึ่ง
จะเห็นไดวาวิสัยทัศนในการทำงานเพื่อเด็กไทยของปญ โญทั ยเรากา ว
นำยุคสมัยไปกวาทศวรรษเลยทีเดียว จากที่ไมมีใครใสใจในอดีต ปจ จุบัน นี้
เกษตรอินทรียกลายเปนสิ่งสำคัญระดับประเทศและจะเปนทางออกทางดา น
อาหารของไทยตอไปในอนาคต แนนอนการเริ่มตนในระยะแรกจำเปน ต อง
ยากลำบาก แตหากไมมีการเริ่มตนทำสิ่ง ที่ดีๆเสียแลวความเปลี่ ยนแปลงก็
ไมเกิดขึ้น หากทุกฝายรอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกอนแลวคอยเขารวม ก็จ ะ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีขึ้นอยางแนนอน
เชนเดียวกัน วิสัยทัศนทางดานการศึกษาและพัฒนาเด็กของปญโญทัย
เราก็กาวล้ำนำยุคสมัยไปอยางมาก ทุกวันนี้สังคมจำนวนมากยังเขาใจผิด คิด
วาการที่เด็กเรียนรูขอมูลตางๆคือการมีความรูทางวิชาการ แตในยุคที่ขอมูล
ขา วสารกำลัง ทวมโลก และมีทั้ง ขอมูลเท็จ และขอมูลจริง อีกทั้ง ขอมู ล
เหลานี้ก็เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากกวา ที่เคยเปน มา เพราะเทคโนโลยี
ของโลกเราพัฒนาไปในอัตราเร็วกวา ที่เคยปรากฏ การเรียนรูที่แทจริงจึง
ไมใชแคการรับหรือเก็บจำขอมูลอยางที่ทำกันโดยทั่วไปทั้ง ในระดับ อนุบาล
ประถม มัธยม และอุด มศึกษา จนทำใหการศึกษาของเราถดถอยอยูกั บ
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ที่ สำหรับโลกสมัยใหมแลวการคนหาขอมูลและวิเคราะหแยกแยะข อมูลจึง
เปนสิ่งสำคัญ การเรียนรูของยุค สมัยใหมจึง เปน เรื่องของการหาข อมู ลและ
แยกแยะ และนี่ก็เปนสิ่งที่ปญ โญทัยของเราบมเพาะในลูกหลานของเรามา
เปน เวลานานนับทศวรรษแลว แตใ นขณะเดียวกัน อีกสิ่ง หนึ่งที่ปญโญทัย
ของเราใหความใสใจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ก็คือ การคนหาขอมูล
จากแหลงขอมูลชั้นหนึ่ง เปนการคนหาขอมูลดวยประสบการณต รง ไมใ ช
แคผานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต หรือผานกูเกิลเสิรชอยา งเดียว ในปนี้เราจึง
เห็น นร. ชั้น เล็กๆในปญ โญทัย ของเราออกทัศ นศึ กษานอกสถานที่ ม าก
ขึ้น ในขณะที่สำหรับชั้นมัธยมปญโญทัยเราแลว เราก็ไดดำเนินการในเรื่องนี้
มาเปน เวลาหลายปแลว และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับ
สภาพการณ อ ยู ต ลอดเวลา มี ท ั ้ ง การไปศึ ก ษาหาความรู จ ากแหลง ตน
ธาร หรือการไปจัด การแสดงตามที่ต างๆเพื่อหาประสบการณการเรียนรู
หลากมิต ิดัง เชน การแสดงดนตรีไทยรำไทยที่ผา นมา หรือการแสดงยูริธมี่
ของชั้น ม. 4 ที่ออกไปในสัปดาหนี้
การทำงานทางดานการศึกษาและการพัฒนาเด็กของเราจึงไมใชแค
การใหขอมูล ซึ่ง เปนเปลือกนอกของความรู แตเปนการบมเพาะคุณภาพ
ภายในตัวเด็ก อันจะนำไปสูการคนควาหาขอมูลความรูไดดวยตนเอง ไมใ ช
แครับขอมูลที่คนอื่นสรางขึ้น ใหเรา แลวมาวัด เราวา เรามีคุณภาพแคไหน
อยางไร เพราะตอไปโลกในยุค อนาคตจะไมเปนแบบนั้นอีกแลว คุณภาพที่
สำคัญของอนาคตจะวัดกันที่วาใครจะสามารถนำพาตนเองกาวผานอุ ปสรรค
ตางๆที่ถาโถมเขามาไดมากกวาตางหาก
จะเห็นไดวาในขณะที่ทางดานการศึกษา เราใหความใสใจกับคุณ ภาพ
ที่จะปรากฏในตัวลูกๆของเรา ทางดานโภชนาการ เราก็ใหความใสใ จกับสิ่ง
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ที่จะไปสงผลในตัวนร. ของเราเชนเดียวกัน และนั่นก็คือหลัก การสำคัญ ใน
การทำงานของปญโญทัย ที่เคยไมหวั่นไหวตอกระแสสังคม หากแตมองถึง
ผลกระทบที่มีตอเด็กในทุกดานเปนที่ตั้งเสมอ

เพือ่ ลูก ๆ และชุมชน
ยิ่งการเกษตรแปรเปลี่ยนเปนการผลิตทางอุตสาหกรรมมากขึ้น ก็
ยิ่ง มีการใชค วามพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหไ ดผลผลิต ปริมาณมาก ๆ เพื่อ
นำมาซึ่งผลกำไรสูงสุด โดยไมคำนึงถึงผลและอันตรายที่เกิด ขึ้น กั บผู บริ โภค
อาหารที่เรากินกันนับวันก็ยิ่งผิดไปจากที่เคยเปนมาตามธรรมชาติมากขึ้น ทุ ก
ที
ปญ หาการใชสารเคมีใ นการเพาะปลูกของไทยเปนปญ หาที่เรื้อรัง
และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากการรายงานการ
สำรวจขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) พบวา ในป
2560 ประเทศไทยมีการใชยาฆาแมลงเปนลำดับที่ 5 ของโลก และมีการ
นำเขา สารเคมีกำจัดศัต รูพืชหรือยาฆาหญา (อาทิ ไกลโฟเซต พาราควอต)
มากเปนอันดับที่ 4 ของโลก1 โดยนำเขาสารพาราควอต 44,501 ตัน มูลคา
3,816 ลานบาท เปนมูลคาสูงเปนอันดับหนึ่งของวัตถุอันตรายที่นำเขามาใน
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ประเทศ ตามดวยสารไกลโฟเซต ที่นำเขามาเปนปริมาณถึง 59,852 ตัน คิด
เปนมูลคา 3,283 ลานบาท2 โดยสารเคมีที่ที่เปนอันตรายเหลานี้ไดถูกนำเขา
มาเพื่อใชในการทำการเกษตรของไทยมานานกวา 30 ป โดยสวนใหญจ ะมี
การใชในปริมาณที่สูงเกินกวา คา กำหนดบนฉลาก สงผลใหมีการตกคา งใน
ผักและผลไมจำนวนมากในระดับที่สูงเกินมาตรฐาน ดังจะเห็นไดจากขอมูล
ของ นักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ไ ดลงพื้นที่เก็บตัวอยา งการตกคาง
ของพาราควอตตอพืช ผั ก ที่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เมื่อเดือ น
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งไดตรวจพบสารพาราควอตในผักทองถิ่นทุกตั วอยา ง
ไดแก พริกแดง กระเพรา คะนา ชะอม ขณะที่การตรวจสารตกคา งของผัก
ผลไมใ นซูเปอรมารเก็ต และหา งคา ปลีกของเครือขา ยเครือขา ยเตือ นภั ย
สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช (Thai-PAN) พบสารพาราควอตในผักผลไมใ นระดับ
เกินมาตรฐานสูงถึง 38 ตัวอยางจาก 76 ตัวอยาง2
การใชสารเคมีในปริมาณสูง และเปนเวลายาวนานไมเพียงแต สง ผล
กระทบตอสุขภาพของผูบริโภคและเกษตรกร แตหากยัง สง ผลโดยตรงตอ
สภาพแวดลอมในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่โดยรอบ ซึ่ง การที่สารถูก
ดูด ซับไวใ นดิน ในปริมาณมาก เปน เวลานาน จะทำใหเกิด การ “คายซับ”
หรือปลดปลอยสารละลายไปกับน้ำ ที่ไหลผา น เกิดผลกระทบในวงกวา งตอ
พื้นที่การเกษตรโดยรวม พื้นที่ที่มีการทำเกษตรแบบอินทรียที่มีเพียงรอยละ
2 ของพื้น ที่การเกษตรทั้ง หมดของไทยกวา 3 แสนไร3 จึง เปนเสมือนจุดสี
เขียวเล็กๆบนผืนแผนดินสีแดงที่อาบไปดวยสารเคมีอันตราย
แมวาในปจจุบัน เราจะสามารถซื้อหาผัก ผลไมอินทรียไดจากแหลง
ตางๆมากมาย ทั้งตลาด ตลาดนัดสีเขียว ซุปเปอรมารเกต รานจำหนายสินคา
เพื่อสุขภาพตางๆ ฯลฯ หากจะนับรวมแลวอาจจะมีผูผลิตหรือผูจำหนาย
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มากกวา 1,000 ราย บางรายมีต รารับรองมาตรฐาน บางรายไมมีต รา
รับรอง แลวผูบริโภคอยางเราจะมั่นใจไดอยางไรวาเราจะไดรับผลิต ผลทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร ท ี ่ มี
คุ ณ ภาพตามแบบ
เกษตรอินทรีย ที่
เติบโตจากผืนดินที่
สะอาด ทุกขั้นตอน
ต ั ้ ง แ ต  ก า ร ปลู ก
จ น ถึ ง เก็ บเกี ่ ย ว
ปราศจากการใชปุยและสารเคมี ยาฆาแมลง สารกำจัดศัตรูพืช เกษตรผูปลูก
ไมทำลายดิน น้ำ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนอยางแทจริง
จากการที่ทีมงานสหกรไดทำงานรวมกับกลุมเกษตรกรที่ดำเนิน การ
ในวิถีเกษตรอินทรียมาเปนเวลาหลายป ทำใหเราตระหนักวา ผลผลิตที่ไดรับ
การกลาวอางวาเปนผลผลิต อินทรียนั้น บางครั้งกลับพบปริมาณยาฆา แมลง
หรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยที่ไมใชความไมตั้งใจของ
เกษตรกร หากแตเปนปญหาของสภาพแวดลอมที่ยากตอการควบคุม หรือ
การขาดความรูค วามเขา ใจในการทำเกษตรอิน ทรียอยางแทจ ริง หนาที่
ของสหกรจึงไมเพียงแตเสาะหาผลผลิตแบบเกษตรอินทรียมาจัดจำหนา ยแก
ผูปกครอง แตยังรวมไปถึงการทำงานรวมกับเกษตรกร ไมวาจะเปนการคัด
กรอง ตรวจสอบ และควบคุมคุณ ภาพของผลผลิตโดยเฉพาะผักและผลไม
อยางสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานและเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถหา
ไดมาใหลูกๆของพวกเราไดรับประทานกันทั้งที่โรงเรียน และจัดจำหนาย
ใหแกชุมชน ซึ่งการคัดกรองคุณภาพตามมาตรฐานของสหกรนั้น เริ่มตั้ง แต
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การสัมภาษณ พูดคุย ซักถามถึงกระบวนการผลิต (Interview) การไปเยี่ยม
ชมแปลงเพาะปลูกเพื่อดูการปฏิบัติงานจริงของเกษตรกร (Investigate) และ
การตรวจสอบคุณภาพ (Inspect) ทั้งแบบตรวจสอบภายในโดยทีมงานและ
สงไปยังสถาบันที่เชื่อถือได
ผลผลิตที่ปลูกตามมาตรฐานอินทรียของสหกรนั้นเรายึด หลัก เกณฑ
ของทางสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียเปนหลัก โดยตองประกอบดวย
1. สภาพแวดลอมในพื้น ที่เพาะปลูกตองมีค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยพยายามรักษาและฟน ฟูบริเวณที่เปนแหลงอาศัยของพืชและ
สัต วหลากหลายชนิดเอาไวอยางนอย 5% ของพื้นที่การผลิต มีตนไมใหญ
เปนแนวกันชนจากพื้นที่รอบขาง ปลูกไมผลผสมผสาน รองน้ำในฟารม บอ
ปลาธรรมชาติ และพื้นที่วางเปลาที่ปลอยใหพืชขึ้นตามธรรมชาติ
2. เมล็ดพันธุที่นำมาปลูกตองเปนเมล็ดพันธุที่ไมผานการตัดแตง
พันธุกรรม (non-GMO) เมล็ดไมมีการเคลือบสารเคมี ไมคลุกยาฆาแมลง มา
จากแหลงที่เชื่อถือได รวมไปถึงการเมล็ดพันธุที่เกษตรกรเก็บเอง
3. กระบวนการปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวตองปราศจาการใช
สารเคมีใดๆ
4. ใชการแพรขยายของสัตว และแมลงที่เปนศัตรูธรรมชาติของ
แมลงศัตรูพืช หรือใชการปลูกพืชขับไลแมลง ใชการปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
โดยจุลินทรียชีวภาพ ในการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช
5. ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดตองปราศจากการใชสารเคมีใดๆ รวมไปถึง
พื้นที่เก็บเกี่ยว จัดเก็บและกระจายผลผลิตดวย
เมื่อไดผลผลิตที่ผานเกณฑมาตรฐานดังกลาวแลว สหกรจึงจะนำมา
จัด จำหนายใหชุมชน โดยมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพที่จะทำการสุมตรวจ
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เปน ระยะๆโดยใชชุด ทดสอบหายาฆา แมลงตกคาง หากพบวา มีผัก ผลไม
ปนเปอนยาฆาแมลงก็จะดำเนินการพูดคุยกับเกษตรกร และงดการจำหนาย
ผลผลิต จากเกษตรกร
รายนั้น ทัน ที หากไม
พบยาฆ า แมลงในขั้ น
เบื้องตน ทางสหกรก็
จะสง ตัวอยา งทดสอบ
ทางหองปฏิบัติการเพื่อ
ต ร ว จ ห า ใ น ร ะ ดั บ
เนื ้ อ เยื ่ อ ซึ ่ ง การส ง
ตัวอยา งตรวจหาสารเคมีตกคางทางหองปฏิบัติการนั้นไมเพียงแตผักและ
ผลไมเทา นั้น แตยัง รวมถึง ผลิต ภัณ ฑแปรรูปตา งๆ เชน ไสกรอก หมูยอ
ทอดมัน ฯลฯ ที่ทางสหกรนำมาจำหนายอีกดวย
ถึง แมวา การสงตัวอยางไปตรวจนั้นแมจะมีคาใชจายที่สูงมาก แต
ทางทีมงานสหกรก็เล็งเห็นถึงความจำเปนที่จะตองทำ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วาลูกๆและชุมชนของเราจะไดบริโภคผลิตภัณฑที่ปลอดภัย มีมาตรฐานที่จะ
เปน อาหารที่สรางสุขภาพใหแกผูบริโภคไดอยา งแทจริง เพราะสหกรมิใช
รา นคา ที่สรา งมาเพื่อมุง หวัง กำไรที่เปนตัวเงิน หากแตกำไรของสหกรคือ
อาหารที่มีคุณภาพที่ดีของลูกๆปญโญทัย และสุขภาพที่ดีของทุกคนในชุมชน
รวมไปถึงการเปนแหลงกระจายสินคาของเกษตรกรผูมีใจมุงหวังในการสรา ง
ผลผลิตที่มีคุณภาพออกสูสังคมอีกดวย
และแมวาสหกรจะมีค าใชจา ยในการดำเนินงานที่คอนขางสูง แต
ราคาสินคาที่จัดจำหนายที่สหกรนั้นก็มิไ ดมีราคาที่แตกตางจากทองตลาด
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มากนัก มีสินคาหลายรายการที่สหกรสามารถจำหนายไดในราคาที่ต่ำ กวา
ซูเปอรมารเก็ตบางแหงอีกดวย ซึ่ง การที่สหกรสามารถจำหนายสินคา ผัก
และผลไมในราคาใกลเคียงกับทองตลาดไดนั้น ก็มาจากการดำเนินงานใน
รูปแบบจิตอาสาของสหกรนั่นเอง หากแตวาปญหาการขาดแคลนแรงงานจิต
อาสาเปนปญ หาที่สหกรตองเผชิญมาโดยตลอด ถา หากปญหานี้ยังมิไดรับ
การแกไข ก็จะสงผลตอการดำเนินงานที่เปนประโยชนตอชุมชนของเราดัง ที่
ไดกลาวมา นอกเหนือจากงานจัด ซื้อ ควบคุมคุณภาพ และการทำงานหนา
รานโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแตละวัน สหกรยังตองการผูรวมงานอีก
จำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผูปกครองทุกทานมารวมเปนสวนหนึ่งดวยกัน กับ
เรา เพื่อสง มอบสิ่ง ที่ด ีง ามใหกับชุมชน และเปนตัวอยา งที่ดีใหกับสังคม
ตอไป
จิตอาสาสหกร

1

หนังสือพิมพสยามรัฐ; https://siamrath.co.th/n/31128
2 https://www.bbc.com/thai/thailand-45312985
3 วารสารเพื่อนสุขภาพ เลมอนฟารม;
https://issuu.com/669830/docs/newsletter_lemon_farm_june_2018
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