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ช่วยเพื่อนสหกรณ์พ้นวิกฤติ

สอ.ม.อ. สัมมนาสหกรณ์ผู้ใช้ระบบงานสหกรณ์ของ สอ.ม.อ. ทั่วประเทศ เพื่อ
ให้สามารถดึงข้อมูลในโปรแกรมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพื่อนสหกรณ์ที่มี
ปัญหาระบบงานสหกรณ์ล่ม สอ.การยางแห่งประเทศไทยฯ ชื่นชมระบบโปรแกรมมี
ประสิทธิภาพช่วยให้รอดพ้นวิกฤติและสามารถต่อยอดจนได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น
มีสหกรณ์ทั่วประเทศ ๑๓๐ แห่งใช้บริการจนต้องสร้างพาร์ทเนอร์ช่วยดูแล เตรียม
พัฒนาโปรแกรมให้ทนั สมัยรองรับ IT ยุค 4.0 ผูใ้ ช้เสนอพัฒนาระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช ประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ จ� ำ กั ด (สอ.ม.อ.) ได้ ใ ห้
สัมภาษณ์กบั เกลียวเชือกในโอกาสจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการสหกรณ์ผู้ใช้โปรแกรมระบบ
งานสหกรณ์ ข อง สอ.ม.อ. เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีสหกรณ์ผู้ใช้
โปรแกรมของ สอ.ม.อ. เข้าร่วมสัมมนาทัง้ สิน้
๙๔ สหกรณ์ ผู้เข้าสัมมนาจ�ำนวน ๓๑๘ คน
จากสหกรณ์ผู้ใช้งานทั้งหมด ๑๓๐ สหกรณ์
ผศ.ดร.เมธี สรรพานิ ช ได้ ก ล่ า ว
ว่า สอ.ม.อ. ได้พัฒนาโปรแกรมระบบงาน

สหกรณ์ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมี
รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู อาจารย์ประภาควิชา
วิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมการ และ
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อำ� นวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ม.อ. ในขณะนั้นเป็นหัวหน้าทีมโดยใช้เวลา
ในการพัฒนาเป็นเวลา ๒ ปี จึงเริ่มใช้งานได้
เมื่อใช้งานมาได้ระยะหนึ่งประมาณปี พ.ศ.
๒๕๔๖ ก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งมี
ปัญหาในการใช้โปรแกรมที่ซื้อมาจากบริษัท
แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโปรแกรม
และเลิกการดูแล ท�ำให้สหกรณ์แห่งนั้นได้
มาขอความช่วยเหลือโดยขอโปรแกรมของ
สอ.ม.อ. ไปติดตั้ง ซึ่ง สอ.ม.อ. ก็ให้ความ

รองฯประยูรย�ำ้ ผู้ตรวจฯส�ำคัญมาก
รองอธิบดีประยูรย�ำ้ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอำ� นาจมากสามารถตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ได้ทั้งปวง หากมีผู้ตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพเพีียงพออีก ๓ ปี ๕ ปี ก็
ไม่จ�ำเป็นต้องมีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายงานของผู้ตรวจ
สอบกิจการมีความส�ำคัญมาก ยกตัวอย่างการคัดค้านคณะกรรมการอนุมัติใช้เงินผิด
วัตถุประสงค์ ขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์ท�ำให้ไม่ต้องร่วมชดใช้เงิน ๖๖๘.๘ ล้านบาท

นายประยู ร อิ น สกุ ล รองอธิ บ ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้บรรยายพิเศษใน
โอกาสไปเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ตรวจ
สอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดโดย
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ อาคารฝึกอบรม ชั้น ๓ ส�ำนัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต
กรุงเทพฯ
นายประยู ร ได้ บ รรยายถึ ง ผู ้ ต รวจ
สอบกิ จ การสหกรณ์ ว ่ า มี ค วามส� ำ คั ญ มาก
เพราะได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุม
ใหญ่ให้ทำ� หน้าทีต่ รวจสอบแทน หากผูต้ รวจ
สอบกิจการมีความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบการด� ำเนินงานของสหกรณ์ทั้่ง
ปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงพอแล้ว
อีก ๓ ปี ๕ ปี ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ไม่ต้องมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพราะว่าพวกท่านสามารถอยู่กันเองได้แล้ว
การที่เชิญท่านให้มาอบรมกันใน
วันนี้ก็เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีอ�ำนาจหน้าที่
อย่างไร มีความรับผิดชอบอย่างไร มีจริยธรรม
อย่างไร อีกทั้่งให้รู้ว่าจะต้องเขียนรายงาน
อย่างไร ตนมีความคาดหวังว่า เมื่อท่านกลับ

ประยูร อินสกุล
ไปแล้วท่านสามารถกลับไปตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
ตลอดจนบรรดาสมาชิกทัง้่ หลายได้ ต�ำแหน่ง
นีท้ า่ นมีอำ� นาจใหญ่มาก ท่านเป็นผูต้ รวจสอบ
กิจการ ท่านสามารถท�ำหนังสือถึงประธาน
กรรมการขอตรวจสอบการด�ำเนินงานว่าหลัง
จากที่ประธานได้รับแผนและนโยบายมาจาก
ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกแล้ว ขณะนี้เป็น
ไตรมาสที่สองแล้วประธานได้ท�ำตามแผน
และนโยบายของที่ประชุมใหญ่อย่างไรบ้าง
อ่านต่อหน้า ๒

ประธาน สสท. พร้อมประสานงาน
ช่วยคลองจัน่ ฟืน้ ฟูกจิ การ ตามทวงสัญญา
รั ฐ บาลที่ น ายกฯ ประยุ ท ธ์ รั บ ปาก จะ
ให้การสนับสนุน อดีตประธานคลองจั่น
ชี้นายกฯ จี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
ช่วยเหลือคลองจั่นให้เป็นรูปธรรม เจ้าหนี้
สค.คลองจั่นมั่นใจ ได้สันนิบาตสหกรณ์ฯ
มาช่วยผลักดัน

สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย(สสท.) จั ด ประชุ ม
เจ้ า หนี้ ข องสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
คลองจั่ น จ� ำ กั ด เพื่ อ หาแนวทาง
แก้ปัญหาการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ อย่างเป็น
รูปธรรมและติดตามความคืบหน้า
การให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล ณ

ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวัน
ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายปรเมศวร์ อิ น ทรชุ ม นุ ม
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย(สสท.) ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วม
ประชุมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาพูดคุยกันเพื่อ
อ่านต่อหน้า ๒

ผอ.สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เสนอ
แนวทางพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย
ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช
ช่วยเหลือกันตามหลักการสหกรณ์ ต่อจาก
นั้นมาก็ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายให้การช่วย
เหลือกันในขบวนการสหกรณ์ จนถึงปัจจุบนั
เป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี มีสหกรณ์ต่าง ๆ ได้ใช้
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ สอ.ม.อ.
อยู่ทั่วประเทศดังกล่าว เป็นสหกรณ์ออม
ทรัพย์จำ� นวน ๑๒๔ สหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยู
เนีย่ น จ�ำนวน ๕ สหกรณ์ และสหกรณ์บริการ
จ�ำนวน ๑ สหกรณ์
ผศ.ดร.เมธี ได้ ก ล่ า วถึ ง จ� ำ นวน
สมาชิ ก ของสหกรณ์ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารส่ ว น
ใหญ่จะมีสมาชิกต�่ำกว่าห้าพันคน สหกรณ์
ที่มีสมาชิกเกินกว่า ๕ พันคน มีเพียง ๑๗
สหกรณ์ สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมาก
ที่สุดมีถึง ๓ หมื่นกว่าคน ในจ�ำนวน ๑๓๐
สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมของ สอ.ม.อ. ทาง
สอ.ม.อ.ดูแลให้การบริการม จ�ำนวน ๙๕
สหกรณ์ ส่วนอีก ๓๕ สหกรณ์ ซึ่งอยู่ในภาค
อีสาน ก็ได้สหกรณ์ที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือผู้
ร่วมงานของเราที่มีความรู้ทางด้าน IT คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรนิ ทร์ จ�ำกัด ช่วย
ดูแลให้บริการกับสหกรณ์ดังกล่าว อย่างไร
ก็ตามในการจัดสัมมนาครั้งนี้ต้องการที่จะ
ให้สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมของเราสามารถดึง
ข้อมูลต่าง ๆ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
สหกรณ์มากที่สุด
ผศ.ดร.เมธี ได้กล่าวว่าโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ของ สอ.ม.อ. ซึ่งตอนนี้
ได้ใช้มานานเกือบ ๒๐ ปี ในด้านเนือ้ หาสาระ
ของโปรแกรมไม่ มี ป ั ญ หา ที่ มี ป ั ญ หาก็คือ
ตัวภาษาที่เราน�ำมาใช้เขียนโปรแกรมมันล้า
สมัย เราก็จะปรับปรุงเขียนโปรแกรมใหม่ใช้
ภาษาใหม่เพื่อสะดวกกับการถ่ายโอนข้อมูล
กับฮาร์ดแวร์ใหม่ ๆ ตอนนี้เราก�ำลังพัฒนา
อยู่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๒ ปี ขณะนี้
เรามีทีมพัฒนาระบบ IT อยู่ ๙ คน และมีทีม
บริหารระบบสารสนเทศ ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งท�ำ
หน้าที่พัฒนา อีกฝ่ายท�ำหน้าที่บริหาร เดิมมี
ก�ำลังอยู่ ๔ คน เพิ่มอีก ๑ คน รวมเป็น ๕ คน
ฉะนั้นในช่วงระยะเวลา ๒ ปี ต่อไปนี้เราจะ
ชะลอการรับผู้ใช้โปรแกรมของ สอ.ม.อ. คือ
ไม่หยุดแต่ช้าหน่อย พอเราพัฒนาโปรแกรม
ใหม่เสร็จ เราก็จะขยายงานต่อไป อาจจะ
ต้องหาพาร์ทเนอร์ในภาคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมา
ช่วยดูแลสหกรณ์ทมี่ าใช้บริการได้อย่างทัว่ ถึง
ผศ.ดร.เมธีกล่าวว่า งานต่าง ๆ เหล่า
นี้จริง ๆ แล้วเป็นงานการกุศลเป็นการช่วย
เหลือเกื้อกูลกันไม่ได้มีรายได้อะไรมากมาย
อ่านต่อหน้า ๒

ผอ.สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เสนอแนวทางพัฒนาสหกรณ์
ไทย ต้องวางยุทธศาสตร์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเกษตรกรรายย่อย
สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยห่วงโซ่แห่งคุณค่า Value Chain
ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือกันไม่
เอาเปรียบกัน โดยคนต้องพร้อม องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายครอบคลุม มี
ตัวอย่างที่ส�ำเร็จเป็นรูปธรรมหลายแห่ง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ�ำนวย
การสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้น�ำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์ ใน
การประชุมทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทย
เนื่องในวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ซึ่งจัดโดย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามาการ์
เด้นส์ กรุงเทพฯ รศ.จุฑาทิพย์ ได้น�ำเสนอ
ว่า ในเชิงยุทธศาสตร์จะต้องวางต�ำแหน่ง
สหกรณ์ ใ ห้ ถู ก ที่ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เป็นองค์กรกลางของขบวนการ
สหกรณ์ไทย ในช่วงเวลา ๒๐ ปี สันนิบาตสห
กรณ์ฯ ได้ทำ� แผนยุทธศาสตร์ควบคูไ่ ปกับกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน แต่ถ้าจะปิดช่องว่าง
เชิงนโยบายเพื่อลดอุปสรรคต้องเริ่มต้นที่
คนของสหกรณ์ต้องพร้อม ประการที่สอง

องค์กรต้องเข้มแข็งมีขีดความสามารถใน
เชิงธุรกิจเพื่อให้สมาชิกอยู่ได้ ประการที่สาม
ต้องเชื่อมโยงเครือข่าย หรือเน็ตเวิร์ค ซึ่งมีอยู่
หลายบริบท จากงานวิจยั ของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ที่ได้ท�ำกับขบวนการสหกรณ์
มาในช่วง ๒๐ ปี เพราะงานสหกรณ์ไม่ใช่
ซัพพลายเชนที่มุ่งตลาดเป้าหมาย เรื่องนี้ให้
เอกชนเขาท�ำไป ส่วนของสหกรณ์จะต้องมอง
ทัง้ ด้านผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต ต้องใช้นวัตกรรม
การจัดห่วงโซ่แห่งคุณค่า เพือ่ สร้างมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งมีตัวอย่างที่ประสบความส�ำเร็จมากมาย
เช่น คิชฌกูฎโมเดล สามพรานโมเดล ข้าว
คุณธรรม ข้าวเกิดบุญ ฯลฯ
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ไ ด้ ก ล่ า วต่ อ ไปว่ า
ในศตวรรษที่ ส องท� ำ อย่ า งไรจึ ง จะสร้ า ง
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
สาระที่ตอบรับกับฟินเทค(FinTech) ตอน
นี้เทคโนโลยีกระทบกับธนาคารพาณิชย์ แต่

กสส.ให้สมาชิกกู้สู้ภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์อุ้มสมาชิกสู้ภัยแล้งจัดสรรเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้าน ให้กู้ขุดบ่อบาดาลสร้างแหล่งน�้ำ พร้อมสร้างอาชีพระยะ
สั้นช่วงหน้าแล้ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงิน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านบาท ให้
สหกรณ์ ก ารเกษตรกู ้ ยื ม ไปช่ ว ยบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นให้ ส มาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระ
ทบจากปัญหาภัยแล้ง ใช้เป็นทุนขุดเจาะ
บ่ อ บาดาลหาแหล่ ง น�้ ำ พร้ อ มอุ ป กรณ์ สู บ
น�้ำ เพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนน�้ำท�ำการ
เกษตร พร้อมป้องกันผลกระทบจากภัยแล้ง
ระยะยาวที่อาจส่งผลท�ำให้พืชผลการเกษตร
เสียหาย ขณะเดียวกันยังจัดสรรเงินกู้ให้
สมาชิ ก น� ำ ไปลงทุ น ประกอบอาชี พ ปลู ก
พืชที่ให้ผลผลิตระยะสั้น เพื่อสร้างรายได้
เลี้ยงครอบครัว
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านบาทให้สหกรณ์
การเกษตรกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1
ต่อปี เพื่อน�ำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกสหกรณ์

รายละ 30,000 – 50,000 บาท เป็นมาตรการ
หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ ผล
กระทบจากปัญหาภัยแล้ง ที่ก�ำลังลุกลาม
ในหลายจังหวัด ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดย
เงิ น กองทุ น พั ฒ นาสหกรณ์ ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ
อ่านต่อหน้า ๒

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ตนเห็นว่าสหกรณ์จะเข้ามาแทนที่ถ้าเรามี
ซอฟท์แวร์ที่ดี เพราะเรามีหมื่นกว่าแห่ง ถ้า
คนของเราพร้อมและมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและมีเครือข่ายประชาชนสิบ
กว่าล้านคน(ครอบครัว) คูณด้วย ๓ ก็ครึ่ง
ประเทศแล้ว นึ่คือเครือข่ายต้นน�้ำที่ดีที่สุด
รศ.จุฑาทิพย์ย�้ำว่าสหกรณ์ไม่ควร
เข้าไปอยูใ่ นตลาด(MARKET) เพราะสูเ้ อกชน
ไม่ได้ ให้ภาคเอกชนท�ำในรูปพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มีการจ้างงานให้เกิดการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นการสร้างงานส่งออก
ในส่วนของสหกรณ์จะต้องท�ำเป็น Value
Chain จากต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ เรา
มีรูปแบบที่ประสบความส�ำเร็จ เช่น กลุ่ม
ชาวนา ๓๐๐ คน ที่จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เครือ
ข่ายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ สามารถส่ง
ข้าวสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงแรมห้าดาวได้
อย่างต่อเนื่อง ที่คิชฌกูฏโมเดล เป็นสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี เขาท�ำ
สวนผลไม้สง่ จ�ำหน่ายต่างประเทศโดยไม่ตอ้ ง
ผ่านล้ง แต่ต้องผ่านเอ๊าท์เล็ตของสหกรณ์ที่
มีผู้ส่งออกโดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไป
ช่วยท�ำให้ผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์ได้รบั การ
ยกระดับมูลค่าสูงขึ้นไปด้วย
รศ.จุฑาทิพย์ได้ให้ความหมายของ
พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ว ่ า การด� ำ เนิ น
กิจการค้าด้วยความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์
ของสมาชิกทีอ่ ยูใ่ นภาคการผลิต และผูบ้ ริโภค
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และชุมชนด้วย ท�ำให้
เรามีตลาดของเรา ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์
เปิดร้านธงฟ้าประชารัฐ เรามาดูว่าเอ๊าท์เล็ต
ของสหกรณ์อยูต่ รงไหน ร้านค้าชุมชนอยูต่ รง
ไหน เราอาจจะไม่มีสินค้าครบทุกอย่าง แต่
เป็นสินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกรแล้วก็ขายกัน
ในชุมชน ก็จะท�ำเกิดระบบพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ตามที่ได้เขียนวิสัยทัศน์ไว้ในแผน
พั ฒ นาที่ สั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ก� ำ ลั ง จะขั บ
เคลื่อนอยู่ แล้วใครจะมาช่วยเรา ก็หวังว่า
ธ.ก.ส. รัฐบาลจะมาช่วยสนับสนุนด้านเงิน
อ่านต่อหน้า ๒

๒

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผอ.วิชาการสหกรณ์เสนอ
ทุน สร้างองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพื้นที่ก็จะเข้าไปช่วยใน
การสร้างแบรนด์ ท�ำแพคเกจจิ้ง
ตอนนี้ ง านวิ จั ย มี ผ ลผลิ ต ออกมาเป็ น ที่ น ่ า ภาคภู มิ ใ จ ซึ่ ง
สอดคล้องกับค�ำพูดของท่านนายกฯ ลุงตู่(พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา) ที่พูดว่า จะไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลัง เป็นธุรกิจแบบมีส่วนร่วม
เช่น สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ�ำกัด จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกเป็น
เกษตรกร ๖ พันครัวเรือนที่ปลูกข้าวเคมี จริง ๆ มีเป้าหมายท�ำเป็น
เกษตรอินทรีย์ แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมท�ำเป็น จีเอพี ก่อน ตอนนี้กรม
การข้าวเข้าไปช่วยในการพัฒนา และเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะเปลีย่ นจากปลูก
ข้าวเคมีมาปลูกเป็นข้าวอินทรีย์ ตอนนี้สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดฯ
เริ่มแผนธุรกิจแนวใหม่ แทนที่จะรวบรวมข้าวเปลือกแล้วส่งให้กับ
โรงสีเอกชน แล้วปล่อยให้ชาวนาไปซื้อสารถุงแบรนด์เอกชนมารับ
ประทาน พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจข้าวทีส่ มาชิกสหกรณ์มสี ว่ น
ร่วมทีส่ หกรณ์การเกษตรบ้านลาดฯ ก�ำลังจะท�ำเป็น Success Story ให้
พวกเราได้ดกู นั ถ้าเราท�ำได้สำ� เร็จกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินก็
จะได้ไม่มายุ่งกับเรา
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ไ ด้ ก ล่ า วย�้ ำ ว่ า การยกระดั บ กระบวนการ
สหกรณ์อย่าลืมคนต้องพร้อม องค์กรต้องเข้มแข็ง และเครือข่ายต้อง
ครอบคลุม จริง ๆ แล้ว สันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุมนุมสหกรณ์ประเภท
ต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่มาส่งเสริม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะปิด
ช่องว่างเพื่อวางต�ำแหน่งให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ๑. สหกรณ์เรา
ต้องเข้าไปท�ำกับเกษตรกรรายย่อยทั้งหลาย ส่วนเกษตรกรรายใหญ่
ปล่อยให้เขาไปท�ำกับเอกชนส่งออก ๒. ต้องออกแบบกระบวนการ
โดยเปลีย่ นไปใช้ Value Chain Development เป็นกรอบการพัฒนา ซึง่
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เรามีเว็บไซต์ทที่ �ำงานควบคูไ่ ปกับหลาย
หน่วยงาน เช่น อินดาก้า ของญีป่ นุ่ เพือ่ จะได้เปลีย่ นกระบวนการสร้าง
อ�ำนาจการต่อรองให้มคี วามสามารถในเชิงธุรกิจมากขึน้ ๓. การสร้าง
สมรรถนะจะต้องมองถึงส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สมาชิกสหกรณ์ คณะ
กรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมส่ง
เสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ NGO ต่าง ๆ รวมทัง้ เอกชน
ที่จะเข้ามาร่วมงาน ซึ่งจะต้องมองเป้าหมายเดียวกัน มีปณิธานร่วม
กันว่าท�ำอย่างไรจึงจะร่วมมือกันได้ไม่เอาเปรียบกัน ไม่ทิ้งใครเอาไว้
ข้างหลัง และต้องรูเ้ ท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงในกระแสโลกาภิวตั น์.

โปรแกรมงานสหกรณ์ สอ.ม.อ.
รายได้ที่ได้มาจากการบริการในเรื่องนี้เราน�ำมาตั้งเป็นกองทุนไม่ใช่
เป็นรายได้ของสหกรณ์ รายได้ดังกล่าวเราน�ำมาใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ
เหล่านี้ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ก็น�ำเงินมาจากกองทุนดังกล่าวถือ
เป็นการคืนก�ำไรให้กบั สหกรณ์ทมี่ าใช้บริการกับเรา ส�ำหรับค่าบริการ

สหกรณ์เล็กก็จ่ายน้อย สหกรณ์ใหญ่ก็จ่ายมาก คิดจากจ�ำนวนสมาชิก
ของสหกรณ์ตอ่ คน คนละ ๑๕ บาทต่อปี ค่าบริการขัน้ ต�ำ่ ของสหกรณ์
ทีม่ าใช้บริการอยูท่ ี่ ๓ หมืน่ บาทต่อปี ค่าบริการขัน้ สูงไม่เกิน ๑.๕ แสน
บาทต่อปี ทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายอยู่แค่นี้ส่วนโปรแกรมนั้นให้ใช้ฟรี ถ้า
เป็นของบริษทั เอกชนนอกจากจะคิดค่าบริการรายหัวต่อปีแล้วยังต้อง
จ่ายค่าโปรแกรมอีกเป็นล้านบาท ผศ.ดร.เมธี กล่าว
จากการเสวนาการใช้ โ ปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ จ�ำกัด (สอ.ม.อ.)
นางสาวสุมณฑา ประสงค์ศรี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การยาง
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้เล่าถึงประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ
ของโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ก่อนที่จะมาใช้โปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ของ สอ.ม.อ. ว่า ก่อนหน้าที่จะมาใช้โปรแกรมของ สอ.ม.อ.
เริ่มจากการใช้โปรแกรมของไมโครซอฟท์แอคเซส เมื่อใช้ไปทุกปี ๆ
ฐานข้อมูลจะถูกสะสมไปเรื่อย ๆ เมื่อมากเข้า ๆ ฐานข้อมูลเริ่มบวม
เวลาประมวลผลออกมาข้อมูลจะคลาดเคลื่อน ขณะนั้นเป็นระบบ
ใบเสร็จล่วงหน้า เงินยังไม่ได้แต่หุ้นเพิ่ม หนี้ลด ขณะเดียวกันบัญชี
ยังไม่แยกฐาน จะลงก็ลงไม่อยากลงก็ไม่ต้องลง ถ้ารู้จักกันก็ไม่ต้อง
ลงไม่ต้องประมวลผลเก็บเอาไว้ทำ� ทีเดียวตอนได้รับเงินปันผล เฉลี่ย
คืน เรียกว่าอัฐยายซื้อขนมยาย เมื่อเกิดปัญหาขณะนั้นท�ำอย่างไรดี
ประมวลผลก็ไม่ได้ บัญชีก็ต้องปิด ณ ขณะนั้นก็เตรียมที่จะตายแล้ว
แต่ก็ยังโชคดีมาได้ระบบโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย์สรรพาวุธ
ทหารเรือ จ�ำกัด เข้ามาช่วยซึ่งเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ดูเหมือน
จะดีเพราะว่าโปรแกรมของสรรพาวุธฯ ท�ำงานบนเว็บไซต์ได้ไม่ว่า
อยู่ที่ไหนสามารถท�ำงานได้หมดเลย ท�ำการอนุมัติออนไลน์ผ่านสมา
ร์ทโฟนได้ทุกอย่าง ตอนนั้นรู้สึกว่าไปรอดแล้วเพราะเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้า แต่มนั ไม่ใช่เพราะว่าการพัฒนาระบบโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาโดย
ตัวบุคคล เมื่อตัวบุคคลลล้มหายตายจาก หรือเมื่อเราไม่ถูกกันความ
เชื่อมต่อการพัฒนาก็ไปไม่ได้ ณ ตอนนั้นรู้สึกเครียดมาก แต่ก็โชคดีที่
เป็นน้องเล็กในบรรดาผู้จัดการสหกรณ์ทั้งหลาย ก็ได้พี่ใหญ่(นายศรี
วิทย์ ส่งศรี ผู้จัดการใหญ่ สอ.ม.อ.) ให้ความช่วยเหลือซึ่งก่อนหน้านี้
ก็ได้เคยไปดูงานมาแล้ว แต่เนือ่ งจากผิดหวังมา ๒ ครัง้ ก็เลยยังไม่แน่ใจ
ไม่กล้าตัดสินใจอะไรลงไป ต้องคิดให้รอบคอบว่าดีหรือไม่ดี เพราะ
ว่าเกิดปัญหาครั้งสุดท้ายกับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน การยกระบบ
ต้องเดินทั้งฐานเดิมและฐานใหม่ เมื่อเดินทั้งสองระบบพร้อมกัน พอ
ประเมินผลออกมาข้อมูลไม่ตรงกัน ท�ำให้เกิดวิกฤติ เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ทยอยกันลาออก เนือ่ งจากน้อง ๆ ยังเป็นวัยรุน่ ชีวติ ครอบครัว
ไม่ต้องพูดถึง ถ้ามีแฟนก็คงต้องเลิกกัน เพราะเราประมวลผลกันข้าม
วันข้ามคืน ยกระบบกัน ๓-๔ เดือน ไม่มีใครได้กลับบ้านเลย จนได้มา
เจอกับพี่ใหญ่(นายศรีวิทย์ ส่งศรี) ก็ได้ถามว่าพอที่จะช่วยน้องได้ไหม
ก็พอดีมีพี่ผู้จัดการสหกรณ์อีกคนที่ใช้โปรแกรมนี้ยืนยันว่าโปรแกรม
นีใ้ ช้ได้ดมี าก เพราะเวลานัน้ เหลือเวลาอีกเดือนเดียวทีจ่ ะต้องประมวล
ผลให้ได้ ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติของสหกรณ์จริง ๆ ทางผู้จัดการใหญ่ของ
สอ.ม.อ. จึงตกลงทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือ หลังจากที่ สอ.ม.อ. เข้ามายก

ระบบให้ ความรู้สึกของเราซึ่งเข้าใจว่าการยกระบบต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานมาก ประกอบกับฐานข้อมูลของ สอ.การยางฯ อย่างที่บอก
๓ ขา โปรแกรมแยกกัน ยกระบบในรอบที่สองข้อมูลมีการสูญหาย
แล้วจะท�ำได้ไหม ก็ได้รับค�ำยืนยันว่าไม่มีปัญหา ปรากฎว่าเซอร์ไพรซ์
มาก เพราะดึงข้อมูลแค่วนั เดียว พออีกวันกดดูขอ้ มูลตรงกันเรียบร้อย
นางสาวสุมณฑากล่าวด้วยความชืน่ ชมว่าตัง้ แต่วนั นัน้ จนถึง
วันนีเ้ ป็นเวลาเกือบ ๕ ปี ไม่มปี ญ
ั หาติดขัดอะไรเลย จากชีวติ ครอบครัว
พนักงานที่เคยมีปัญหา เมื่อก่อนผู้จัดการมักจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เป็น
เพื่อนเพื่อจะได้กลับบ้านด้วยกันเพราะต้องท�ำงานอยู่กันจนดึก ตอน
นี้หมดปัญหาบ่ายสามโมงครึ่งไม่ต้องพูดถึงเตรียมเก็บโต๊ะเรียบร้อย
พอสี่โมงครึ่งก็พร้อมกลับบ้านได้แล้ว
นางสาวสุมณฑาได้เสนอแนะให้เขียนโปรแกรมใหม่ ๆ ที่
ทันสมัยออกมาใช้กับงานสหกรณ์ว่า ปัจจุบันนี้โปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ของ สอ.ม.อ. ถึงแม้จะสามารถใช้งานได้หลากหลายจน
สามารถน�ำไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จนสหกรณ์ได้รับรางวัล
เป็นสหกรณ์ดีเด่นครบหมดทุกด้านทั้ง ๔ ด้าน ตอนนี้แบงค์เริ่มมี
ระบบฟินเทคเข้ามาใช้แล้ว ท�ำไม่เราถึงไม่ท�ำเงินของเราขึ้นมาใช้เอง
บ้าง ทุกวันนี้สหกรณ์จะต้องเตรียมเงินเอาไว้ส�ำหรับตอนสิ้นปีเพื่อ
จ่ายเงินปันผล จ่ายเฉลีย่ คืน ท�ำไม่เราต้องเอาเงินของเราไปให้ธนาคาร
พาณิชย์ ท�ำไมเราไม่บริหารเงินของเราเอง แทนทีเ่ ราจะต้องไปกูย้ มื เงิน
จากที่อื่น เราก็เปลี่ยนจากเงินแบงค์เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ มันก็คือ
การรับรูย้ อดผ่านทางบัญชีทเี่ ป็นตัวเงิน ซึง่ มันสะท้อนในเรือ่ งผลการ
ด�ำเนินงานที่ออกมา โดยสมาชิกไม่จ�ำเป็นต้องไปถอนเงินออกมาเพื่อ
ช�ำระหนี้ให้เรา หรือสมาชิกต้องการกู้เงิน หรือ ส่งเงินช�ำระหนี้ มันก็
สามารถทีจ่ ะวิง่ ได้ในระบบของมันเอง เป็นเรือ่ งทีเ่ ราจะท�ำเงินของเรา
เอง เพือ่ รองรับธุรกรรมภายในระบบงานของเรา ซึง่ สอดคล้องกับกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เพราะว่าขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�ำลังคิดที่จะ
ท�ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ของขบวนการสหกรณ์ขนึ้ มา ตรงนีถ้ า้ สอ.ม.อ.
สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์กับ
ขบวนการสหกรณ์อย่างยิ่ง นางสาวสุมณฑากล่าวเสนอแนะ.

รองฯ ประยูรย�้ำผู้ตรวจฯ ส�ำคัญ
เรือ่ งนีป้ ระธานกรรมการจะต้องมาชีแ้ จงผูต้ รวจสอบกิจการเพราะเป็น
หน้าทีท่ จี่ ะต้องชีแ้ จงกับผูต้ รวจสอบกิจการ ในการตรวจสอบผูจ้ ดั การ
สหกรณ์กส็ ามารถท�ำหนังสือแจ้งไปถึงผูจ้ ดั การได้วา่ ขอดูสถานะการ
เงิน ขอดูเงินฝาก ดูรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดูบัญชีราย
ละเอียดเงินกู้ หนี้ผิดนัดการช�ำระ ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ และมากกว่า ๓ ปี มี
กี่ราย ผู้จัดการจะต้องรายงานให้ผู้ตรวจสอบกิจการทราบ
นายประยูรกล่าวต่อไปว่า ในปีแรกตนอยากให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการสามารถตรวจสอบประธานกรรมการ คณะกรรมการ และ
ผู้จัดการได้ ที่ภาคเหนือจังหวัดก�ำแพงเพชรตนได้เชิญผู้ตรวจสอบ
กิจการมาอบรมอย่างนี้ แต่ผจู้ ดั การไม่ให้หา หยาบคายมาก ตนจึงต้อง
ไปขอกินกาแฟตามสไตล์เพื่อส่งสัญญาณให้รู้ว่าท�ำอะไรไม่เข้าท่าขึ้น
แล้ว ส่วนสหกรณ์ดี ๆ จะไม่ไปรบกวน
ส� ำ หรั บ ปี ที่ ส องต้ อ งการให้ ต รวจสอบเข้ ม ข้ น มากขึ้ น
พร้อมกับยกตัวอย่างของสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่ง ผู้ตรวจสอบ
กิจการเข้าไปตรวจสอบกิจการแล้วรายงานว่า ข้าพเจ้านาย...ผู้ตรวจ
สอบกิจการสหกรณ์การเกษตร... ได้ตรวจสอบด้านการตลาด ๑.
ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่การตลาดว่า มีปุ๋ยตราหัววัวคันไถ ๑๒๕
กระสอบ ปุ๋ยตราเรือใบ ๗๐ กระสอบ และปุ๋ยตรากระต่าย ๕๐
กระสอบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ แล้วก็ส่งมาที่สหกรณ์ ท�ำรายงาน
ตรวจสอบอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ต้องเอาสต๊อคสินค้ามาดูแล้วตรวจสอบว่า
มีสนิ ค้าตรงกับสต๊อคหรือไม่ เมือ่ ได้ตรวจสอบเสร็จแล้วก็ใช้โทรศัพท์
มือถือถ่ายรูปเอาไว้ แล้วเอามาให้เจ้าหน้าที่ธุรการที่สหกรณ์เอารูปใน
โทรศัพท์ออกมาให้ แล้วก็เขียนรายงานประกอบว่าได้ตรวจสอบแล้ว
มีสินค้าอะไร เหลือเท่าไหร่ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงาน
เพราะว่าเคยมีปญ
ั หาเกิดขึน้ ทีส่ หกรณ์การเกษตรแห่งหนึง่ ที่
จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์แห่งนีม้ ธี รุ กิจโรงสี มีขา้ วเปลือก ข้าวสาร
ปลายข้าว ร�ำ แกลบ ฯลฯ ทีน่ กี่ รรมการแสบมากพอผูต้ รวจสอบกิจการ
จะไปตรวจ กรรมการสหกรณ์ไปเช่าข้าวมาจากโรงสี ไม่วา่ จะเป็นข้าว
เปลือก ข้าวสาร ร�ำ แกลบ มูลค่า ๗๒ ล้านบาท เยอะขนาดไหนที่เช่า
มาให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจ เมื่อตรวจได้ครบทุกอย่างถ่ายรูปไว้
เป็นหลักฐานพร้อม พอตรวจเสร็จก็ให้โรงสีขนข้าวกลับไปเหมือน
เดิม แต่ก็ไปไม่รอดเพราะว่าพอสิ้นปีงบประมาณทางคณะกรรมการ
ให้หัวหน้าฝ่ายการตลาดรับรองสต๊อคแต่หัวหน้าการตลาดไม่เซ็น
รับรอง เพราะการไปตรวจครั้งนี้ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเรื่องจึงแดงขึ้น
ถ้าผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้เขียนรายงานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็จะ
มีความผิดฐานละเว้นปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ เนื่องจากเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
นายประยูรได้ยกตัวอย่างทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ราชบุรี จ�ำกัดว่า คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายจัดการเอาเงินไปซื้อสลาก
กินแบ่ง ท�ำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย ๖๖๘.๘ ล้านบาท ต่อมามีการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการชุดใหม่จงึ ได้ฟอ้ งคณะกรรมการชุดทีท่ ำ� ให้
สหกรณ์เสียหายพร้อมผู้จัดการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ๕ คน
ฐานเอาเงินของสหกรณ์ไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ศาลชัน้ ต้นพิพากษา ให้
คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ (จ�ำเลยที่ ๑-๑๖) และคณะผูต้ รวจสอบกิจการ
๕ คน (จ�ำเลยที่ ๑๗-๒๑) ร่วมกันชดใช้เงิน ๖๖๘.๘ ล้านบาท และ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ นับแต่วันที่ฟ้องให้กับสหกรณ์
นายประยู ร ได้ บ รรยายต่ อ ไปว่ า มี อ ยู ่ วั น หนึ่ ง เมื่ อ เดื อ น
ตุลาคม ๒๕๕๓ หัวหน้าผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการด้วยและได้คัดค้านโครงการดังกล่าวว่าสหกรณ์ไม่เคย
ท�ำมาก่อนขอให้เลื่อนการประชุมไปก่อนเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม
แต่ทปี่ ระชุมไม่ยอมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการได้ กรณีดงั กล่าวถือว่า

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
ผูต้ รวจสอบกิจการพบข้อบกพร่องแล้วและได้แจ้งให้คณะกรรมการได้
ทราบแล้ว จึงเอาประเด็นนี้ไปสู้ในชั้นอุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้
พิพากษาว่า ข้ออุทธรณ์ของจ�ำเลยที่ ๑๗-๒๑ ข้อนีฟ้ งั ขึน้ ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องจ�ำเลยที่ ๑๗-๒๑ และศาลฎีกาพิพากษา
ยืนตามศาลอุทธรณ์ให้ผตู้ รวจสอบกิจการไม่ตอ้ งร่วมชดใช้คา่ เสียหาย
ให้กับสหกรณ์ทั้งเงินต้น ๖๖๘.๘ ล้านบาท และดอกเบี้ย
นายประยู ร ได้ ใ ห้ ข ้ อ สั ง เกตว่ า ถ้ า การประชุ ม ของคณะ
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ�ำกัด เมื่อเดือนตุลาคม
๒๕๕๓ ฝ่ายธุรการไม่ได้บนั ทึกรายงานการประชุมว่าหัวหน้าผูต้ รวจ
สอบกิจการได้คัดค้านโครงการดังกล่าวไว้ คณะผู้ตรวจสอบกิจการก็
ต้องร่วมรับผิดชดใช้ความเสียหายให้กับสหกรณ์แน่นอน นี่คือความ
ส�ำคัญของการเขียนรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ นายประยูรชี้ให้
เห็นถึงความส�ำคัญของการเขียนรายงานดังกล่าว.

กสส.ให้สมาชิกกู้สู้ภัยแล้ง
สมาชิกสหกรณ์ในระยะเร่งด่วนนี้ แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ เงินกู้
วงเงิน 400 ล้านบาท ให้สมาชิกสหกรณ์กยู้ มื ไปขุดสระน�ำ้ และ เจาะ
บ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์สบู น�ำ้ เพือ่ จะได้มแี หล่งน�ำ้ ไว้ใช้สำ� หรับฤดูแล้ง
ปีนี้ ซึง่ สหกรณ์แต่ละแห่งจะขอกูไ้ ด้ไม่เกิน 5 ล้านบาท และน�ำไปปล่อย
กู้ให้สมาชิกรายละไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนวงเงินกู้อีก 600 ล้านบาท
น�ำไปให้สมาชิกกูย้ มื ไปลงทุนเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม เช่น การปลูก
พืชระยะสั้นและใช้น�้ำน้อย ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
สหกรณ์ในช่วงฤดูแล้งนี้ หรือสหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อจัดหาปัจจัยการ
ผลิตหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นมาจ�ำหน่ายในราคายุติธรรม
เพือ่ ช่วยลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้กบั สมาชิก
เบื้องต้นมีการส�ำรวจความต้องการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์จากปัญหาภัยแล้ง มีสหกรณ์ที่ต้องการขอกู้เงินเพื่อ
น�ำไปให้สมาชิกขุดบ่อบาดาลและขุดสระเก็บน�้ำในไร่นาจ�ำนวน 213
แห่งใน 46 จังหวัด จ�ำนวนสมาชิก 8,000 ราย และสหกรณ์ที่ต้องการ
ขอกู ้ เ งิ น ไปพั ฒ นาธุ ร กิ จ จั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต และสิ น ค้ า อุ ป โภค
บริโภคจ�ำหน่ายให้กับสมาชิก รวมถึงน�ำไปให้สมาชิกกู้ยืมไปเป็น
ทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง จ�ำนวน 340 สหกรณ์
ในพื้นที่ 56 จังหวัด จ�ำนวนสมาชิก 20,000 ราย ขณะนี้ กรมส่ง
เสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งด�ำเนินการจัดสรรเงินกู้จาก
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์อย่างเร่งด่วน
โดยคาดหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
อยู่ในขณะนี้ได้มีเงินทุนส�ำหรับจัดหาแหล่งน�้ำในพื้นที่การเกษตร
ของตนเอง และส่วนหนึ่งจะน�ำไปใช้ส�ำหรับการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ในช่วงระหว่างรอให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ“ขณะนี้
มีสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการนี้จ�ำนวนมาก
ซึ่งในช่วงต้นปี 2562 กรมฯได้เคยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมน�ำไปขุดสระน�้ำไว้ใช้ในไร่นา และได้ผล
ตอบรับค่อนข้างดี ท�ำให้มีน�้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ได้อย่างดี ส�ำหรับสหกรณ์ใดที่มีความ
ประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อน�ำไปช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกจากปัญหาภัยแล้งในขณะนี้
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ” อธิบดีกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ กล่าว

สสท.ยื่นมือช่วยคลองจั่น
หาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะตัวลูกหนี้(สค.
คลองจั่น) เขาได้เสนอทางออกอย่างไร เพราะว่าทรัพย์ส่วนใหญ่ยัง
ติดปัญหาอยู่ที่ศาล อีกทั้งจะไปพบกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพือ่ ทวงถามถึงสัญญาทีท่ า่ นนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์
จันทรโอชา) บอกว่าจะช่วยสนับสนุนหาแหล่งเงินกูด้ อกเบีย้ ต�่ำให้ ถึง
แม้ว่าสันนิบาตสหกรณ์ไม่ได้เป็นกรรมการฟื้นฟูกิจการ แต่ขอเข้าไป
ดูการฟื้นฟูฯ ซึ่งท่านประธานแผนฟื้นฟูฯ ก็ตอบว่ายินดีก็จะได้เข้าไป
ช่วยกัน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนแผนฯ และการท�ำคดีเพื่อเรียกความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งจะเข้าไปขอพบกับ
รัฐมนตรีเพือ่ จะได้ทวงถามสัญญาว่าเขาจะให้เงินไหม ให้เท่าไหร่ ถ้าไม่
ให้เราก็จะได้หาทางออกทางอืน่ ท�ำให้เรามีทางเลือกสองทาง เรือ่ งนีก้ ็
คงต้องหยิบรัฐธรรมนูญมาเป็นตัวตัง้ เอาเรือ่ งทีน่ ายกรัฐมนตรีสญ
ั ญา
ว่าจะให้การสนับสนุนมาเป็นตัวรอง และตัวที่สามก็คือสันนิบาตสห
กรณ์ฯ เป็นองค์กรภาคประชาชนทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ไม่เหมือนองค์กร
ภาคประชาชนอื่น ๆ ที่ตั้งกันเองขึ้นมา ส่วนสันนิบาตสหกรณ์ฯ ตั้ง
เพราะกฎหมายยอมให้ตั้ง วันนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ลงมาช่วยเต็มตัว
และถือว่าเป็นวาระส�ำคัญของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในปีนี้ด้วย
นายประกิต พิลังกาสา อดีตประธานกรรมการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด และประธานอนุกรรมการติดตามเงิน
ภาครัฐและธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ทางเราได้พยายามติดต่อกับทางรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สิ่งแรกที่เราได้รับการตอบสนองมาเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้มีหนังสือเห็นชอบที่
จะให้สหกรณ์ฟื้นฟูกิจการได้ และยืนยันจะให้การสนับสนุนในการ
หาแหล่งเงินทุนมาให้ใช้ในการฟื้นฟูกิจการ หนังสือฉบับดังกล่าว
ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในขณะนั้น คือ ท่าน
ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา มีข้อความส่วนหนึ่งในหนังสือของท่าน
อ่านต่อหน้า ๓

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) จัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ
ห้องประชุม รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
การประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิบดีโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี
๒๕๖๑ โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่ว
ประเทศให้การต้อนรับ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก จ�ำนวน
๑,๐๙๓ สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม ๑๓๓,๒๘๙ ล้านบาท มีก�ำไรสุทธิ ๑,๗๑๓
ล้านบาท
ชสอ.มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้
ความสามารถ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ให้มีความ
“มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
ก็ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ ชสอ. ชุดใหม่ ที่มี พล
ต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล เป็นประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่บริหาร
งานของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และขอแสดงความยินดีกบั คณะผูต้ รวจสอบกิจการ ซึง่ ประกอบ
ด้วย ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ นายประกิต ประทุมกาญจน์ และ นางสาวสม
หมาย สราญจิตร์ ที่ได้รับเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์สมาชิกในที่ประชุม
ใหญ่ให้เป็นตัวแทนเข้าไปท�ำหน้าที่เป็นหูเป็นตาดูแลการท�ำงานของคณะ
กรรมการแทนสหกรณ์สมาชิกทั้งหลาย และก็หวังว่าบทบาทของผู้ตรวจ
สอบกิจการจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการตรวจสอบการท�ำงานของทุกภาคส่วน
ของขบวนการสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน.

ชสอ.ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๖๒
วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๓

โอภาส ทองยงค์

รศ.พิเศษพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์

สุเมธ ศรีจรรยา

ต่อจากหน้า ๒

สสท.ยื่นมือช่วยคลองจั่น

เขียนว่า “ตามที่สหกรณ์ได้รับความเสียหาย และอาจจะประสบภาวะ
ล้มละลาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด(สค.คลองจั่น) และสหกรณ์อื่น ๆ ที่น�ำ
เงินไปฝากไว้กบั สค.คลองจัน่ รวมทัง้ สมาชิกของสหกรณ์ทงั้ ๗๐ กว่า
แห่งที่เอาเงินมาฝากด้วย
หากสมาชิกขาดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์แล้วมีการ
ขอถอนเงินฝาก หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์
เหล่านัน้ ก็จะต้องเลิกไป ก็จะกระทบกันเป็นลูกโซ่ในระบบสหกรณ์ “
นายประกิตชีแ้ จงต่อไปว่า ในส่วนการสนับสนุนทางการเงิน
เพือ่ ฟืน้ ฟูกจิ การนัน้ ท่านได้บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะน�ำ
เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาหาแหล่งเงินทุนที่จะใช้ส�ำหรับการ
ฟื้นฟูกิจการ และจากที่เราได้ฟื้นฟูกิจการมาระยะหนึ่ง เราก็พยายาม
ติดตามสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดไว้ก็คือ เงินที่จะได้รับความช่วย
เหลือจากภาครัฐ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีข้อสั่งการของนายก
รัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง เร่งด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาของ สค.คลองจัน่ ได้มหี นังสือของส�ำนักเลขาธิการส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ในข้อ ๔ ทีไ่ ด้เขียนว่า “ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา สค.คลองจั่น
รวมถึงกองทุนออมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประสบปัญหาทางการเงินให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็ว หากมีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือต้อง
น�ำมาตรการทางกฎหมายมาใช้บงั คับให้หารือรองนายกรัฐมนตรี(นาย
วิษณุ เครืองาม) ก่อนด�ำเนินการ” นี่เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการที่ประชุม ครม.
ความพยายามหาแหล่งทุนดังกล่าวก็มีปัญหาและอุปสรรค
มากทัง้ จากธนาคารของรัฐหรือเงินส่วนทีเ่ หลือจากรัฐวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ เพราะกระทรวงการคลังมีความเห็นว่าเป็นไปได้ยาก เพราะว่า
กฎหมายของแต่ละที่ไม่ว่าของธนาคารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจ ไม่อนุญาตให้ใช้เงินออกมาในลักษณะนี้ได้

นายประกิตได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อวิธีการดังกล่าวมีปัญหา
ก็ ต ้ อ งหาแนวทางอื่ น ต่ อ ไป และเมื่ อ ต้ น ปี ที่ ผ ่ า นมาท่ า นนายก
รัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้สั่งการอีกครั้งในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นการประชุม ครม.
สัญจร ที่จังหวัดล�ำปาง ท่านได้ติดตามความคืบหน้าที่ท่านได้สั่งการ
ไปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ ว่าไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจนไม่
ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังหรือรัฐมนตรีเกษตร ท่านนายกรัฐมนตรีจึง
ได้เร่งให้ด�ำเนินการทั้่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
การคลัง ให้เร่งด�ำเนินการให้เสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อีกทั้งให้ช่วย
พิจารณาช่วยเหลือสมาชิก สค.คลองจั่น ที่ได้รับผลกระทบทางการ
เงินจากปัญหาดังกล่าวด้วย

และทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๒ ต่อมาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ส�ำนักเลขาธิการส�ำนักนายก
รัฐมนตรีได้มหี นังสือด่วนทีส่ ดุ ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็คอื เรียน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินการตามที่นายก
รัฐมนตรีสั่งการเอาไว้
นายประกิตได้กล่าวเมื่อเป็นเช่นนั้นทางผู้บริหารแผนฟื้นฟู
กิจการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ได้พิจารณาร่วมกันท� ำโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่ง ชื่อว่า โครงการ
เพิ่มศักยภาพเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้กับขบวนการสหกรณ์ ซึ่ง
เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นมาแล้วและได้น�ำเสนอกับท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนัน้ คือ ท่านรัฐมนตรีกฤษฎา บุญราช
ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ท่านรัฐมนตรีกฤษฎาบุญราช ได้ลง
นามเห็นชอบให้ส่งโครงการเข้าที่ประชุม ครม. โดยผ่านท่านรองนายก
รัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ ก็เป็นจังหวะ
พอดีกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ รองฯ สมคิด จึงให้ส่งกลับมาให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์อกี ครัง้ หนึง่ บอกว่ารอไว้ให้คณะรัฐมนตรีใหม่พจิ ารณา
นั่นก็คือตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ก่อนแล้ว
พิจารณาโครงการนี้อีกครั้่ง
เมื่อเราได้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ คือ
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน เราก็ได้เข้าไปขอพบ
อย่างไม่เป็นทางการที่พรรคประชาธิปัตย์ และได้เรียนให้ ท่านทราบถึง
ความเป็นมาของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่ ราได้ดำ� เนินการมา
แล้ว และสิ่งที่เราพบปัญหา อุปสรรค ข้อจ�ำกัดต่าง ๆ และได้เรียนให้ท่าน
ทราบอีกว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�ำเนินการคืบหน้า
ถึงขัน้ ทีว่ า่ มีโครงการเสนอจ่อเข้าพิจารณาใน ครม. แต่ตดิ ขัดตรงเงือ่ นเวลา

เป็นจังหวะเปลีย่ นรัฐมนตรี เราก็ขอให้ทา่ นช่วยด�ำเนินการเรือ่ งนีต้ อ่ ไปโดย
เร็วเพราะเป็นเรือ่ งทีเ่ ราก�ำลังเดือดร้อน เพราะเราจะไปรอดหรือไม่รอดสิน้
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ นีแ้ หละ ท่านก็รบั ปากจะเอาเสนอเข้า ครม. โดยเร็ว ซึง่ ท่าน
ได้สั่งให้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) เสนอ
โครงการนีเ้ ข้ามาใหม่อกี ครัง้่ หนึง่ เพือ่ ท่านจะได้เซ็นเสนอเข้าทีป่ ระชุม ครม.
ต่อไป นายประกิตกล่าวให้รายละเอียดความคืบหน้าดังกล่าว
นางประภัสสร พงศ์พนั ธุพ์ ศิ าล ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิต
ยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด ได้ตอบค�ำถามของเกลียวเชือกถึงความมัน่ ใจในการ
ฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ หลังจากได้เข้าร่วมประชุมวันนี้อย่างไรบ้างว่า วันนี้
ตนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แต่เดิมเรามีกรรมการเจ้าหนี้ช่วยเราอย่างแข็งขัน
ในวันนี้เรามีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยเราอีก ท�ำให้เรา
มีความมั่นใจมากขึ้น ถ้าหากมีการเดินร่วมกันไปในลักษณะนี้ ในส่วนการ
ติดตามคดีเราก็ไม่ได้ละเว้น จาก ๓ ขา ที่เรามาช่วยนั่นก็คือ ตัวเราเองช่วย
ตัวเองในการติดตามหนี้ และการบริหารงาน ทางด้านผู้แทนเจ้าหนี้ก็ให้
ความคิด ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการด�ำเนินงาน ทั้ง ๆ ที่เราผิดนัดการ
ช�ำระหนี้ ต้องมีการแก้ไขแผนฟืน้ ฟูกจิ การ คนแรกทีเ่ ห็นด้วยก็คอื กรรมการ

เจ้าหนี้ แล้ววันนี้เรามีสันนิบาตสหกรณ์ฯ ซึ่งมีอาจารย์ปรเมศวร์ อินทร
ชุมนุม มาช่วยเราในเรื่องการผลักดันให้วงจรของสหกรณ์มีความเข้มแข็ง
เรามัน่ ใจว่าถ้าเราได้ทงั้่ ๓ ด้านเดินไปด้วยกันการฟืน้ ฟูกจิ การ สค.คลองจัน่
น่าจะประสบความส�ำเร็จ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์รวม
ทั้่งสหกรณ์อื่น ๆ ที่จะเห็นความก้าวหน้าของขบวนการสหกรณ์ซึ่งเป็น
รากฐานส�ำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
นายทอง วิริยะจารุ ประธานคณะกรรมการเข้าหนี้ได้กล่าวกับ
เกลียวเชือกว่า ตนมีความสบายใจทีอ่ าจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน
กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งท่านมีความศรัทธาใน
ขบวนการสหกรณ์ และได้ปวารณาว่าจะมาช่วยผลักดันให้ประสบความ
ส�ำเร็จ ท�ำให้มีความมั่นใจขึ้นเยอะ ท�ำให้ สค.คลองจั่น ไม่เดียวดาย ซึ่ง
ธรรมดาก็ไม่ได้เดียวดายเพราะมีพวกตนเข้ามาช่วยให้ข้อคิด ให้คำ� ปรึกษา
ตลอดจนไปช่วยดูขุมทรัพย์ต่าง ๆ ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง เมื่อได้สันนิบาตสห
กรณ์ฯ เข้ามาช่วยอีกแรงหนึง่ ก็คงเป็นไปได้ตามทีไ่ ด้ตงั้ เป้าหมายเอาไว้ นาย
ทองกล่าวถึงความมั่นใจ.

ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล/ลดพิเศษ ๒๕%
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สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)

ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี
(จัดส่งให้เดือนละ ๒๐ ฉบับ เป็นเวลา ๑ ปี รวมจ�ำนวน ๒๔๐ ฉบับ
สั่งซื้อได้ด้วยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ำกัด บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำเหร่ บัญชีเลขที่ 032-2-48872-6 หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม
บริษทั สือ่ เกลียวเชือก จ�ำกัด ปณ.ส�ำเหร่ 10600 ส�ำนักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-6883-8937 หรือ Email : ssrichanya@gmail.com

๔

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
คลื่นลูกใหม่ที่มีคุณภาพซัดตกเวทีไป
Y ขุนราม เชื่อในเรื่องบุญเรื่อง
บาปเป็นสัจจธรรมตามกฎแห่งกรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนเวไนยสัตว์(ผู้ที่
พอจะแนะน�ำให้เห็นธรรมได้)ทัง้ หลาย
ว่า ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว เพราะว่าบุญ
และบาปไม่มีใครท�ำให้แก่กันได้ นอกจากตัวเองเท่านั้นที่
ท�ำได้ ขุนราม จึงพยายามบอกพยายามถ่ายทอดค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าว่า กฎแห่งกรรม นั้นมีผลจริง พิสูจน์ได้สังคม
ไทยเราเป็นสังคมพุทธตามสถิติประชากรไทยกว่า ๙๐%
นับถือศาสนาพุทธ แต่ชาวพุทธจ�ำนวนไม่นอ้ ยนีก้ ลับไม่เชือ่
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีใ่ ห้ละเว้นอบายมุขทัง้ หลาย ไม่วา่
จะเป็น เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน ฯลฯ เมื่อเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสิง่ เหล่านีจ้ ะโดยรูต้ วั หรือไม่กต็ ามเป็นบาปทัง้ สิน้ จึงหนี
ไม่พน้ เรือ่ ง กฎแห่งกรรม ทีจ่ ะต้องได้รบั ความเดือดร้อน ทัง้
ๆ ที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมที่สุดของโลก
ใบนี้ ไม่รอ้ นจัด ไม่หนาวจัด เหมือนภูมภิ าคอืน่ ๆ ของโลกใบ
นี้ แต่เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศร่วมมือกันสร้าง
บาปความวิบตั จิ งึ เกิดขึน้ กับสังคมไทย ขุนราม สงสารท่าน
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านมีบญ
ุ และ
มีความปรารถนาดีทจี่ ะสร้างความอยูด่ กี นิ ดีให้กบั พีน่ อ้ งชาว
ไทยทั้่งหลาย แต่ก็ท�ำไม่ได้ดังใจมีปัญหาและอุปสรรคต่าง
ๆ เข้ามาขัดขวางมากมาย ในวันแถลงนโยบายกับสมาชิก
รัฐสภา ท่านได้พูดถึงประเด็น เหล้า และ บุหรี่ เป็นต้นเหตุ
ท�ำให้สขุ ภาพไม่ดเี จ็บป่วยต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลท�ำให้
เสียงบประมาณมากมาย นัน่ ก็เป็นผลพวงของ กฎแห่งกรรม
ทีท่ า่ นได้รบั เพราะท่านเป็นผูบ้ ริหารประเทศซึง่ ท่านสามารถ
ยับยัง้ ได้ ในเมือ่ มีสงิ่ ไม่ดแี ละผิดศีลธรรมเกิดขึน้ ในสังคมแต่
ท่านปล่อยให้มขี นึ้ ท่านต้องรับผิดชอบในวิบากกรรมบาปนี้
ด้วย ถึงแม้จะออกกฎหมายมาว่าสิง่ เหล่านีไ้ ม่ผดิ แต่ กฎแห่ง
กรรม ไม่ได้ยกเว้นให้ ทุกคนได้รับวิบากกรรมนั้นอย่างเท่า
เทียมกัน ก็ขอภาวนาให้ผลบุญของท่านนายกรัฐมนตรี พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้สั่งสมเอาไว้ในอดีตช่วยส่ง
ผลให้ทา่ นเข้าใจในเรือ่ งของ กฎแห่งกรรม นัน่ ก็คอื ต้องออก
กฎหมายยกเลิกมิจฉาอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเพราะ
เป็นบาป ได้แก่อาชีพ ขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การ

สังคมสหกรณ์

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๒๓..... Y ขุนราม
ติดตามฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลโดย ฯพณฯ พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เอาใจช่วยท่าน
ตลอดเวลา เพราะว่าท่านเป็นคนพูดตรงไปตรงมาตามบุคลิก
ของนักการทหารมากกว่านักการเมือง เนื่องจากบรรดา
สส.เขี้ยวลากดินทั้งหลาย ใช้โวหารยั่วยุให้เกิดอารมณ์ ซึ่ง
ท่านก็พยายามประคองตัวได้ดี...ที่น่าชื่นชมก็คือมีนักการ
เมืองหน้าใหม่วัยวุฒิยังไม่มากนักแต่ก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีมีเหตุ
มีผล ซึ่งเป็นความหวังของการเมืองไทยยุคใหม่ในอนาคต
มีอยู่หลายท่านทั้งหญิงและชาย ถึงแม้จะอยู่พรรคฝ่ายค้าน
แต่การอภิปรายก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์กับ
รัฐบาลที่จะน�ำไปพัฒนาประเทศ ถึงแม้จะมีการวิพากษ์
วิจารณ์ในนโยบายบางข้อแต่ก็เป็นไปในลักษณะติเพื่อก่อ
นับได้ว่าเป็นนิมิตหลายที่ดีของการเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยยุคนี้ เพราะต่างฝ่ายต่างมีเหตุมีผลเพื่อพัฒนา
ประเทศสร้างความผาสุกให้กบั พีน่ อ้ งประชาชน คงจะเป็น
เพราะว่าพลังบุญของประเทศเริม่ มีพลังมากขึน้ นับจากทีล่ กู
ศิษย์ของหลวงพ่อธัมมชโยทัว่ โลกสร้างบุญให้กบั ตัวเองและ
ส่งผลบุญให้กบั ประเทศชาติดว้ ยการสวดธัมมจักกัปปวัตน
สูตร เฉลี่ยวันละกว่าหนึ่งล้านจบ รวมยอดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.
๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบันมียอดสวดกว่า ๑,๔๐๐ ล้านจบ และก็
จะสวดไปเรือ่ ย ๆ เพือ่ เพิม่ ดวงบุญของประเทศให้โตกว่าดวง
บาปของประเทศทีม่ อี ยู.่ ..ถ้าจะสังเกตเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิด
ขึ้นในสังคมไทยในยุคนี้ จะเห็นว่ามีแต่เรื่องดี ๆ มีมงคลเกิด
ขึ้นมากมาย ส่วนเรื่องอัปมงคลถึงแม้จะมีก็น้อยมาก พูด
กันตรง ๆ พวกชอบบุญเริ่มมีพลัง ส่วนพวกชอบท�ำบาปท�ำ
ชั่วเริ่มอ่อนก�ำลัง คือท�ำบาปไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ ลงมือท�ำชั่ว
เมื่อไหร่ก็ถูกเขาจับได้เมื่อนั้น...จึงส่งผลให้นักการเมืองทั้ง
หลายเริม่ มีวฒ
ุ ภิ าวะมากขีนึ้ ส่วนนักการเมืองทีย่ งั ไม่พฒ
ั นา
ตัวเองก็คงจะต้องหมดอนาคตไปในเวลาอันใกล้นี้ เพราะถูก

พนัน ฯลฯ ให้เป็นอาชีพทีผ่ ดิ กฎหมายในสังคมไทย ถ้าหาก
ท่านท�ำได้เมื่อนั้นขอบเขตประเทศไทยจะเป็นสวรรค์บน
ดิน...ความชั่วร้ายต่าง ๆ ในแผ่นดินนี้จะหมดไป Y ขุน
ราม เคยเป็นกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(สสท.) ถ้าจ�ำไม่ผิดเป็นชุดที่ ๗ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๓ ถึง
๒๕๒๕...ดูภารกิจขององค์กรแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศอะไรมากมายนัก แม้แต่ วันสหกรณ์แห่ง
ชาติ ก็ยังไม่มี ขุนราม เป็นกรรมการ สสท. ที่มีอายุน้อย
ที่สุดในช่วงนั้น เป็นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสหกรณ์
ประเภทร้านค้า ต้นสังกัดคือร้านสหกรณ์ลูกพ่อขุน จ�ำกัด
ถึงแม้จะไม่มคี วามรูม้ ากมาย แต่เห็นว่าวันสหกรณ์แห่งชาติ
ยังไม่มีน่าจะจัดให้มีขึ้น เพราะว่าหน่วยงานเล็ก ๆ เขาก็ยังมี
วันของเขา เช่น วันประมงแห่งชาติ จึงได้พยายามผลักดัน
ที่จะให้มีวันสหกรณ์แห่งชาติขึ้น ถึงแม้จะไม่ประสบความ
ส�ำเร็จในช่วงแรก แต่ก็ได้จุดประกายขึ้น และก็มาส�ำเร็จใน
ปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยการผลักดันอย่างต่อเนื่องของ คุณสิน
ไชย ไชยประสิทธิกุล ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ลูก
พ่อขุน จ�ำกัด ซึ่งเป็นกรรมการ สสท. ในขณะนั้น จึงได้มี
วันสหกรณ์แห่งชาติ เกิดขึ้น ... ต่อจากนั้นมา สสท. ก็แทบ
จะไม่มบี ทบาทอะไรมากมายท�ำภารกิจกันไปวัน ๆ สาเหตุที่
ส�ำคัญก็คอื มีงบประมาณบริหารองค์กรน้อยมากจากค่าบ�ำรุง
ของสหกรณ์ที่มีก�ำไร ซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ละปีมีรายได้
เข้า สสท. ประมาณ ๓๐ กว่าล้านบาท แต่ต้องมีภาระรับผิด
ชอบสหกรณ์ทวั่ ประเทศทีม่ อี ยูก่ ว่า ๘ พันสหกรณ์ มีสมาชิก
รายบุคคลเกือบ ๑๒ ล้านคน จึงอยู่ในลักษณะเตี้ยอุ้มค่อม
บทบาทส่วนใหญ่จึงตกอยู่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพราะ
มีบุคลากรและงบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งประมาณห้าถึง
หกพันล้านบาท ...แต่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ยุคนี้ที่มี อาจารย์
ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นประธานกรรมการก็มีผลงาน
ไม่น้อยหน้าเช่นกัน ถึงแม้จะมีเงินน้อยแต่มีวิสัยทัศน์ที่จับ
ต้องได้ เริ่มจากการจัด วันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ที่จะให้
มีขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยจะจัดตรงกับวันที่ ๒๐ มิถุนายน
ของทุกปี เพื่อประชุมทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยอย่าง
จริงจัง และล่าสุดเสนอตัวเป็นผูป้ ระสานงานให้กบั การฟืน้ ฟู
กิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ที่ก�ำลังวิกฤติ
อยู่ในขณะนี้ งานสหกรณ์จะประสบความส�ำเร็จได้ก็ด้วย

แท็กซีส่ หกรณ์เฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นประธาน ผู้น�ำ สสท.เข้าพบ หน.ปชป. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๒ นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขต กทม. กล่าวรายงานท�ำความดีด้วยหัวใจถวายแด่ในหลวง โดย
มีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและชาวสหกรณ์แท็กซี่ ที่เข้าร่วมโครงการ ๓๐๐ คน ให้การ
ต้อนรับ ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต

ประเทศไทย(สสท.) พร้อมด้วยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด(ชสท.) นายจรัล เอีย่ มส�ำอางค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแห่งประเทศไทยฯ และ ดร.ปัณฐวิชญ์
มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อ�ำนวยการ สสท. ได้เข้าพบนายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หน.พรรคประชาธิปัตย์ นายเฉลิมชัย ศรี
อ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร รอง หน.พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อหารือแนวทาง
ส่งเสริมสหกรณ์และใช้สหกรณ์เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ขอให้เรือ่ งเงินเป็น
เรื่องรองเรื่องจิตวิญญาณสหกรณ์เป็นเรื่องใหญ่ ขออวยพร
ให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย Y ขุนราม เชื่อมั่น
ว่าสังคมประชาธิปไตยจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
ระบบสหกรณ์ในสังคมนัน้ ๆ จะต้องเข้มแข็งตามไปด้วย ถ้า
สังคมสหกรณ์ยงั อ่อนแออยู่ สังคมประชาธิปไตยก็ไปล�ำบาก
อุปสรรคและปัญหาอยูท่ รี่ ะบบทุนนิยมโลกก�ำลังแพร่หลาย
และขณะนี้ได้เข้ามาครอบง�ำสังคมประชาธิปไตยของไทย
จนสนิท ท�ำให้ระบบสหกรณ์ในประเทศไทยอ่อนแอตาม
ไปด้วย ฉะนั้นผู้น�ำสหกรณ์ไทยจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์
สหกรณ์อย่างเหนีียวแน่น อย่าคล้อยตามระบบทุนนิยมที่
เข้ามาครอบง�ำสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ สังเกตได้สมาชิก
สหกรณ์ส่วนใหญ่สร้างหนี้สินกันมากมายยิ่งกว่าการเก็บ
ออม เพราะไปคล้อยตามกระแสทุนนิยม ที่กระตุ้นการ
บริโภคกันจนเกินขอบเขต....Y ขุนราม ได้รับข้อมูลจาก
อาจารย์อุไร มัชฌิมา เกี่ยวกับก�ำหนดการงานพระราชทาน
เพลิง อาจารย์ประดิษฐ์ มัชฌิมา อดีตผูอ้ ำ� นวยการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ในช่วงเริ่มก่อตั้่ง และอดีตผู้
เชีย่ วชาญสหกรณ์ขององค์การสหประชาชาติ ...ก�ำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เมรุ วัดตรีทศเทพวรวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ศาลา ๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. น�ำศพ
ออกจากสุสาน เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม วัน
อาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท�ำบุญเลี้ยง
พระเพล เวลา ๑๓.๓๐ น. เวียนศพรอบเมรุ เวลา ๑๔.๐๐
น. ซ้อมรับเพลิงพระราชทาน เวลา ๑๕.๐๐ น. กล่าวส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และอ่านประวัติผู้วายชนม์ เวลา
๑๕.๓๐ น. พระราชทานเพลิง....ก็ขอเชิญชาวสหกรณ์ทุก
ท่านที่เคารพรักท่านร่วมแสดงความอาลัยแก่ ท่านอาจารย์
ประดิษฐ์ มัชฌิมา ในวาระสุดท้ายและขอให้ท่านไปสู่สุคติ
ในสัมปรายภพเทอญ.

ขุนราม
ssrichanya@gmail.com

สอ.มก.เสวนาเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำกัด(สอ.มก.) จัดเสวนาวิชาการในโอกาส ๖๐ ปี สอ.มก. เรื่อง
ผลกระทบและแนวทางปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ณ
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อ ๒๐ กค.๖๒ วิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.
ณคุณ ธรณีนิติญาณ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. นายสุธีรพันธุ์
สักรวัตร ผช.ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์
ประธานกรรมการ สอ.กรมพัฒนาชุมชน จ�ำกัด ด�ำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.
รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการ สอ.มก.

เสวนาโปรแกรมสหกรณ์ สอ.ม.อ.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จ�ำกัด(สอ.ม.อ.) เสวนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ
สอ.ม.อ. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กค.๖๒
ชสอ.อบรม กก.และ ผจก.ออมทรัพย์ รุ่น ๕ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปเป็นประธาน วิทยากรประกอบด้วย นางสาวสุมณฑา ประสงค์ศรี ผู้จัดการ สอ.การยางแห่ง
สกก.ย่านตาขาวเปิดสาขาทุ่งค่าย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปเป็นประธานเปิดอาคาร เปิดการอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร ส�ำหรับกรรมการและผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์” รุน่ ๕ รองรับ ประเทศไทย จ�ำกัด นายปรีชดา บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักงานสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวฯ สาขาทุ่งค่าย จ.ตรัง เพื่อรวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ โดยได้ กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ ของ ชสอ.เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สอ.สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด นายสวัสดิ์ ปรีเปรมวัฒนา รองผู้จัดการใหญ่
สอ.ม.อ. นายธีรเดช เจริญศรี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ สอ.ม.อ.
รับเงินอุดหนุนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน มูลค่ากว่า ๔๔ ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต้อนรับ เร็ว ๆ นี้ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เข้าอบรมให้การต้อนรับ
ด�ำเนินการเสวนาโดย นายศรีวิทย์ ส่งศรี ผู้จัดการใหญ่ สอ.ม.อ.

โรงสีข้าวเหนียวสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม
สอ.มก. ฉลอง ๖๐ ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รษก.อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานกรรมการสหกรณ์ ชสอ.สรุปข้อคิดเห็นร่างฯ กฎกระทรวง พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ พร้อมด้วยทีมงานติดตามการใช้อุปกรณ์การเกษตร ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด (สอ.มก.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) พร้อมด้วยผู้น�ำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ เข้ายื่นผลสรุปประเด็นข้อคิด การเกษตรอาจสามารถ จ�ำกัด จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้งบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
สอ.มก. ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี มีอดีตผู้ก่อตั้งสหกรณ์มาร่วมงานเช่น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด พร้อม เห็นต่อ(ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๙/๒ แห่ง พรบ.สหกรณ์ ต่อนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สร้างโรงสีขนาด ๒๔ ตัน/วัน ฉางเก็บข้าวเปลือก ข้าวสาร ฯลฯ เป็นโรงสีข้าว
ด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก และผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งมาร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนแนวทางการออกกฎกระทรวงให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ กสส. เมื่อเร็ว ๆนี้
เหนียวขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคอีสาน

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
สหประกันชีวิตคว้ารางวัล The Best Life
Insurance Company of the Year

พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ
บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายสหพล
สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ และคณะเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ด้านประกันชีวิต “บริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2562”
: The Best Life Insurance Company of the Year “SAHA
LIFE Insurance Public Company Limited” ในงานประกาศ
รางวัลประกันภัยภูมิภาคเอเชีย ประจ�ำปี 2562 (Emerging ASIA
Insurance Awards 2019) ซึ่งจัดโดย สภาหอการค้าอินเดีย (India
Chamber of Commerce : ICC) ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย
สนับสนุนโดย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562

พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานฯ สห
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่าสหประกันชีวิตมี
ความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัล บริษัท
ประกันชีวิตดีเด่นแห่งปี 2562 : The Best Life Insurance
Company Of The Year จากสภาหอการค้าอินเดีย (India
Chamber of Commerce : ICC) ถือเป็นความภาคภูมิใจของ
สหกรณ์ทุกๆ สหกรณ์ที่เป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้บริการ
กับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนฝ่ายจัดการทุกๆฝ่ายที่
ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน แสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี จน
สามารถท�ำให้องค์กรภายนอกได้เห็นคุณค่า
เห็นความ
ส�ำคัญในการจัดบริการสวัสดิการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง
ความเสี่ยงให้กับผู้ใช้บริการต่อไป

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่ม
เติมว่า รู้สึกภูมิใจกับรางวัลนี้เพราะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอีก
รางวัลหนึ่งของสหประกันชีวิต ถือเป็นรางวัลในการพัฒนา
งานประกันชีวิตในองค์รวม ทั้งการให้บริการทางธุรกิจและการ
สร้างคุณค่าแก่สังคมส่วนรวมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ที่
แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จของบริษัทในระดับสากล การได้รับ
รางวัลในครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ชาวสหประกันชีวิตทุกคน
มีก�ำลังใจในการมุ่งมั่นท�ำหน้าที่สร้างสรรค์แบบประกันชีวิตที่
มีคุณภาพ เพื่อผู้เอาประกันภัยทุกรายอย่างเต็มที่ตลอดไป

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๕

สหประกันชีวิตคว้ารางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๖
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) ในยุคอาจารย์
ประเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นประธานกรรมการ ได้คิดจัดงานวัน
สันนิบาตสหกรณ์ไทยขึ้นเป็นปีแรก ตั้งแต่มีการจัดตั้งสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑
ซึ่งมีผลตั้งแต่วันถัดไปในประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙
มิถนุ ายน ๒๕๑๑ ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๑๑ เป็นต้นไปจึง
มีสนั นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเกิดขึน้ จนถึงวันที่ ๒๐ มิถนุ ายน
๒๕๖๒ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงมีอายุครบ ๕๑ ปี
ตลอดระยะเวลา ๕๑ ปีที่ผ่านมาสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ไทยแต่ยังไม่
ได้ท�ำหน้าที่ให้สมบทบาทในฐานะที่เป็นศูนย์กลางระดับชาติ ในปีนี้
ถือได้ว่าเป็นปีแรกในการจัดประชุมระดมสมองระดับผู้นำ� สหกรณ์
เพื่อเสนอปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของ
ไทย เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพือ่ สร้างความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี ระหว่าง
ขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อในการจัดประชุมคือ ทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์
ไทย มีผู้น�ำสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมระดมสมองจากชุมนุมสหกรณ์
ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้น�ำขบวนการ
สหกรณ์จากต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐๐ คน โดย
ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการ สสท. พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้น�ำสหกรณ์
ประเภทต่าง ๆ ให้การต้อนรับ
ปีนี้เป็นปีแรกในการจัดวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ถึงแม้จะ
ยังไม่สมบูรณ์มากนักแต่กเ็ ป็นแนวทางทีจ่ ะได้เนือ้ หาสาระทีจ่ ะน�ำไป
พัฒนาขบวนสหกรณ์ไทยได้อย่างมั่นคงและตรงเป้าหมาย

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

กิจกรรมวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ๒๐ มิย.๖๒
อนันต์ สุวรรณรัตน์

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

สุเมธ ศรีจรรยา

ไทยนิ ย มยั่ ง ยื น ..เสริ ม แกร่ ง สหกรณ์ ก ารเกษตร
เกษตรวิสัย สร้างแก้มลิงยักษ์เก็บชะลอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้

ผลจากการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตของสหกรณ์
การเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 2561 ได้ท�ำให้หลายสหกรณ์
ทั่วประเทศยกระดับการท�ำธุรกิจ และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
จ�ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
นโยบายดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรในการ
ด�ำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบโครงการ ไทยนิยม
ยั่งยืน ปี 2561 ให้กับสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ำกัด   จ.ร้อยเอ็ด
ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ท�ำธุรกิจรับซื้อข้าวเปลือก
หอมมะลิ105 และแปรรูปเป็นข้าวสารคุณภาพดีเพื่อจ�ำหน่ายทั่วประเทศ
ปัจจุบันมีเกษตรกรเป็นสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 8,900 คน โดยสมาชิก
80% ขายข้าวเปลือกให้กับสหกรณ์
ขณะนี้การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จมีก�ำลังการผลิต ข้าวสาร
หอมมะลิจาก 30,000 ตันเพิ่มเป็น 80,000 ตันต่อปี สามารถได้เริ่มเปิด
ด�ำเนินการตั้งแต่ปลายปี2561 ที่ผ่านมา
นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
จ�ำกัด กล่าวว่า สหกรณ์แห่งนี้เป็นสหกรณ์ ที่มีการซื้อขายข้าวเปลือก
และแปรรูปข้าวหอมมะลิมากที่สุดของประเทศ
เดิมมีก�ำลังการผลิต

สกก.เกษตรวิสัย ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน
เพียง 30,000 ตัน แต่เมื่อได้รบั งบไทยนิยมฯ 30 ล้านบาทมาปรับปรุง ท�ำให้ก
ำลังการผลิตเพิม่ เป็นสามารถรองรับข้าวหอมมะลิได้ปลี ะ 80,000 ตัน ซึ่งงบ
จากโครงการไทยนิยมได้น�ำมาก่อสร้างโกดังเป่าลมเย็นพื้นที่ 2,500 ตาราง
เมตร ขนาด 40,000 ตัน เพิ่มจากปัจจุบัน ที่สหกรณ์มีโรงสีสีข้าวได้ 120
ตันต่อวัน มี ไซโลเก็บข้าวสารได้ 200 ตัน โกดังเก็บข้าวสารได้ 5,000
ตัน
สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการซื้อขายข้าวประมาณ 600 ล้าน
บาทเป็นเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)

และมีก�ำไรจากการขายข้าวสารประมาณ   400-600 ล้านบาทในแต่ละปี
ไม่รวมรายได้จากธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกในฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะ
ขนข้าวมาขายให้สหกรณ์ประมาณ 1,500 ตันต่อวัน รถติด 3- 5 กม. แต่
สหกรณ์จะเปิดรับซื้อทุกวันไม่มีเวลาปิดท�ำการจนกว่าสมาชิกจะเก็บเกี่ยว
ข้าวเปลือกจนหมด เพราะสมาชิกฝากความหวังไว้กับเรา ซึ่งการขยาย
ศักยภาพการผลิตจากงบโครงการไทยนิยมยั่งยืนท� ำให้สามารถรองรับ
ผลผลิตของสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้น ”

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ไปร่วมพิธี
สถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแห่งแรกของโลก ณ วัดพระ
ธรรมกาย พร้อมประดิษฐานลูกนิมิต ๑๐๘ ลูก และผูกสีมา
พิธีกรรมเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็น โดยคณะสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป
ประธานสงฆ์ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระ
มหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรส เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีสวดถอนสีมาเดิม
เสร็จแล้วเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค�้ำจุนพระพุทธ
ศาสนาวิชชาธรรมกาย จ�ำนวน ๘ คณะ เจ้าของลูกนิมิต(พ่อ
นิมิต) ประจ�ำทิศทั้ง ๘ และลูกนิมิตบริวาร(ลูกนิมิต) จ�ำนวน
๑๐๐ ลูก เป็นเจ้าภาพเจ้าของลูกนิมิตผู้ใจบุญ ๑๐๐ คน ท�ำพิธี
วางลูกนิมิตที่บริเวณบ่อลูกนิมิต โดยใช้เครื่องกว้านพยุงลูก
นิมติ หย่อนลงสูก่ น้ บ่ออย่างนิม่ นวล ซึง่ แตกต่างจากทีเ่ คยเห็น
ในพิธฝี งั ลูกนิมติ ตามวัดทัว่ ๆ ไป ทีใ่ ช้มดี ตัดเส้นหวายทีแ่ ขวน
ลูกนิมิตอยู่ให้ขาดเพื่อให้ลูกนิมิตหล่นสู่ก้นบ่อ นับได้ว่าเป็น
พิธกี รรมทีร่ งั สรรค์อย่างอลังการและยิง่ ใหญ่เท่าทีเ่ คยเห็นมา
มีบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกายจากทั่วโลกมาร่วมบุญกันอย่างเนืองแน่น
วันนี้นับได้ว่าเป็นฤกษ์ดี ฝนฟ้าเป็นใจไม่ตกลงมา หมู่เมฆก็
ทยอยลอยมาบังแสงอาทิตย์ท�ำให้บริเวณประกอบพิธีร่มรื่น
เย็นสบาย ถึงแม้จะเนื่องแน่นไปด้วยผู้แสวงบุญทั้่งหลาย แต่
ทุกคนก็มีความสุขอิ่มเอมใจในบุญกุศลที่ร่วมกันสร้าง เพื่อ
จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวโลกได้
อย่างยั่งยืน วันนี้เอาบุญมาฝากกับทุก ๆ ท่านครับ.

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๗

พิธีสถาปนาโบสถ์พระไตรปิฎก
พระมหาโพธิวงศาจารย์

สุเมธ ศรีจรรยา

สุเมธ ศรีจรรยา

คนเลี้ยงกุมารทอง
คนที่เลี้ยงกุมารทอง มีโอกาสไปเกิดเป็นกุมารทองไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่
คนที่เลี้ยงกุมารทองก็จะคิดเอาพวกนี้เป็นทีี่พึ่ง มักจะไม่
ค่อยคิดเรื่องการท�ำความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป คือ พอมาผูกพันทางนี้แล้ว
ความคิดที่จะให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก็ไม่มีอยู่ในใจ หรือความ
ตั้งใจจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ไม่มี วัน ๆ จะวนเวียนเรื่องกุมาร
ทอง เมื่อตายแล้วมักจะวนเวียนอยู่กับวิทยาธร หรือไปเข้าสิง ๆ ทรง
ๆ หรือไม่ช่วยเรื่องพวกนี้ ถ้าหากพอมีบุญบ้างไม่ได้ท�ำบาปอะไรมาก
นัก อย่างมากก็ไปแค่เป็นวิทยาธรอยู่ในป่าหิมพานต์จะไม่ไปสูงกว่านี้
แล้วก็มสี ทิ ธิไ์ ปเกิดเป็นกุมารทองให้เขาใช้ และพวกนีเ้ วลาเกิดมาเป็น
มนุษย์ มักจะเป็นร่างทรง
				

๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖

นางกวัก
กุมารีทองเมื่อโตขึ้นกลายเป็นนางกวักหรือไม่ แล้วเขาชอบ
นั่งท้าวแขนและกวักมือจริง ๆ ไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่

น่าเชื่อ เช่น บางที่เราหาของที่หายไปบนชั้น มองหาแล้วมอหาอีกไม่
เจอ จนอารมณ์เสีย แต่พอบอกตาข�ำเท่านัน้ แหละ ก็เหลือบไปเห็นของ
ที่หายไปบนชั้นนั้นจริง ๆ คุณยายเคยเล่าให้ฟังว่า บางคนท�ำแหวน
เพชรหายไปตั้งนานมากแล้ว พอบอกตาข�ำปากเป็ด สักครู่เจอแหวน
เพชรมาอยู่บนเตียงเลย
กรณีเจอของที่หายไปแล้ว ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนให้ตาข�ำ คือ
ต้องเอามะขามเปียก ๑ เม็ด คลุกกับเกลือ แล้ววางไว้ให้ตาข�ำนอกชาน
บ้าน หรือที่โล่งแจ้ง แล้วบอกตาข�ำให้มารับไป ท�ำอย่างนี้เพื่อเป็นการ
ตอบแทนที่ช่วยหาของให้ แต่ถ้าไม่ท�ำก็จะท�ำให้มีอาการปวดท้อง
ตาข�ำปากเป็ด มีจริงหรือไม่ เป็นใครท�ำไมต้องมาท�ำหน้าที่
หาของหาย และชอบกินแต่มะขามคลุกเกลือด้วยคะ และการหาของ
ด้วยวิธีนี้ดีหรือไม่ ควรเลิกใหม่คะ

อาจารย์วิทยาธรจะได้รับประโยชน์จากการทีี่คนมานับถือ
กุมารทอง คือ ความชื่นชมจากพวกเดียวกันว่า เจ๋ง แน่ เก่ง ที่มีคนเอา
กุมารทองไปเยอะ ๆ ได้แค่นี้ เขาจะมีสังคมคล้าย ๆ มนุษย์ คือ พอถึง
เวลาเขาจะมาชุมนุมกัน แล้วก็คุยกันว่า ของท่านเป็นอย่างไร ของคุณ
เป็นอย่างไร โอ ของผมลูกศิษย์เยอะแยะเลย มาเอาไปเยอะ นางกวักก็
เยอะ กุมารทองก็แยะ กุมารีทองก็เยอะ รักยมก็เยอะ ลูกกรอกก็เยอะ
โอ ของผมแน่กว่า อย่างนั้นอย่างนี้ เกทับกันไปเกทับกันมา พูดง่าย ๆ
คือ เอาไว้ประดับบารมีเหมือนเจ้าพ่อ เป็นมาเฟียที่มีคนนับถือเยอะ ๆ
นอกนั้นก็ไม่ได้อะไร
มีอาจารย์วิทยาธรบางพวกที่ได้บุญนิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่
ไม่ได้บณ
ุ อะไร เพราะภพท�ำบุญ คือ ภพมนุษย์ ทีไ่ ด้บญ
ุ จะเป็น อาจารย์
คุณครูไม่ใหญ่
วิทยาธรประเภทที่เป็นปู่ย่า คล้าย ๆ ให้กุมารไปบอกยา ที่เราเคยได้ยิน
ตาข�ำปากเป็ดไม่มีจริง เป็นเพียงนิทานพื้นบ้านที่ผู้เฒ่าผู้แก่แต่ง
ว่ายาผีบอก ก็คือภุมมเวทามาบอกให้ผู้ที่จะหมดกรรมแล้ว ซึ่งปู่ย่า
หรือปู่หมอ ก็คืออดีตหมอแผนโยบายแล้วมีเวทมนตร์กำ� กับ ตายไป ขึ้นมา เพื่อให้คนที่ก�ำลังหาของ แล้วอารมณ์ก�ำลังไม่ดีนั้นให้ใจเย็น ๆ
แล้วก็มักจะวนเวียนเป็นวิทยาธรประเภทนี้ แล้วก็ไปสอนให้กุมาร อารมณ์ดีขึ้น พออารมณ์ดีขึ้น ก็จะหาของที่หายเจอ เพราะนึกถึงภาพของ
หายให้ชัด ด้วยใจสบาย แล้วนึกว่า เราไปลืมไว้ที่ไหน ค่อย ๆ นึกไปเรื่อย ๆ
ทองมาบอก

ส่วนเรือ่ งมะขามคลุกเกลือก็เป็นเรือ่ งผูกเสริมเข้ามาท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น แต่พอเราไม่ให้แล้วปวดท้องเพราะเรากังวล
พิธีอัญเชิญของขลัง
การหาของด้วยวิธนี จี้ ะท�ำให้งมงายไม่เกิดประโยชน์อะไร สูใ้ จเย็น
นางกวัก ที่จริงก็มี ไม่มีจริงก็มี ที่ไม่มีจริงเราจะไม่พูด เรามา
พิธีอัญเชิญเครื่องรางของขลังต่าง ๆ เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ ๆ ค่อย ๆ หาค่อย ๆ นึกว่าเราลืมไว้ตรงไหน จะดีกว่าวิธแี ก้ไขทีด่ ี คือ จัดบ้าน
พูดถึงเรื่องที่มีจริงนั้นคืออะไร
ปลัดขิก หรือสื่อต่าง ๆ ที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยออกจากบ้าน ที่ถูกต้อง ให้เรียบร้อย เวลาหยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งาม ตามก็เจอ นี่คือวิธีแก้ของหาย
นางกวักเป็นเพียงรูปปั้นที่สมมุติเอาตามรสนิยม โดยมี

คุณครูไม่ใหญ่

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกับอาจารย์วิทยาธรเท่านั้น อาจารย์วิทยาธร
จะเอามนต์ผูกกับภุมมเทวา ที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับพวกสิง ๆ ทรง ๆ
ซึ่งจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ตามรสนิยม เช่น ปั้นเป็นนางกวักเราจะมี
ความรู้สึกว่าก�ำลังกวักเงินกวักทองเพื่อความสบายใจ มั่นใจ ของผู้
ใช้ อยากจะใช้แล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรก็ปั้นอย่างนั้น เพราะเป็นแค่
สือ่ กับอาจารย์วทิ ยาธรทีจ่ ะโยงกัน อาจารย์วทิ ยาธรจะท�ำงานประสาน
งานกันกับอาจารย์มนุษย์ที่เป็นผู้ปั้นแล้วผูกมนต์ โดยมีอาจารย์วิทยา
ธรก�ำกับ
ดังนัน้ กุมารีทองใช้มนต์ผกู กับรูปนางกวักก็มี ทีเ่ ป็นภุมมเท
วาผู้กับมนต์และรูปนางกวักก็มี คือ จะมี ๒ แบบแล้วแต่วิชา พวกนี้
จะมีสายวิชาทีไ่ ม่เหมือนกัน แต่ประกอบไปด้วยความหลงเหมือนกัน
ดังนั้น ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใด ๆ ธุรกิจจะรุ่งอยู่ที่บุญ ไม่ใช่
อยู่ที่กุมารทอง กุมารีทอง หรือนางกวัก

				

ควรท�ำอย่างไรคะ

๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

คุณครูไม่ใหญ่

พิธีอัญเชิญเครื่องรางของขลังที่ไม่ใช้พระรัตนตรัยออกจาก
บ้าน ก็ท�ำไม่ยากเช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีรักต้องฝัง คือ ฝากแม่ธรณี
ไว้ ด้วยความนอบน้อม ไม่ลบหลู่ แต่พูดดี ๆ ว่า ขอฝากแม่ธรณีดูแล
สิ่งเหล่านี้ด้วย พร้อมกับขอขอบพระคุณสิ่งเหล่านี้ และเอ่ยชื่อ เช่น
ตะกรุด ผ้ายันต์ ปลัดขิก ที่ได้ช่วยดูแลในช่วงที่พระรัตนตรัยยังไม่ได้
บังเกิดขึ้นในใจ บัดนี้พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นในใจแล้ว ก็ขออัญเชิญ
สิง่ หล่านีไ้ ด้กลับคืนมาอยูก่ บั ครูบาอาจารย์ และขอฝากแม่ธรณีไว้ดว้ ย
เพราะต่อจากนี้ไปจะยึดมั่นพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต บัดนี้
เราจะขอท�ำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญและสร้างบารมี

				

๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗

สาบานว่าจะไม่เล่นพนันอีกแล้ว
ครอบครัวสามีของลูกเล่นการพนันกันเป็นปกติ โดยเฉพาะไพ่
นกกระจอก ปัจจุบนั สามีของลูได้เลิกเล่นการพนันได้ประมาณ ๑ เดือนแล้ว
ก่อนที่จะตัดสินใจเลิก เขาหยิบข้าวสารขึ้นมา ๑ ก�ำ และสาบานว่า จะเลิก
เล่นการพนันตลอดไป พอพูดจบก็โปรายข้าวสารทิ้งไป แต่ลูกก็ยังไม่มั่นใจ
ว่าเขาจะเลิกได้ตลอดไปจริง ๆ สามีของลูกจะเลิกเล่นการพนันได้จริงหรือ
ไม่คะ และหากเขาผิดค�ำสาบาน จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง

คุณครูไม่ใหญ่

สามีีจะเลิกเล่นการพนันได้ ลูกก็ต้องคอยเป็นกัลยาณมิตรให้
เขา พยายามดึงให้เขาห่างจากสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ และชวนมาวัดบ่อย ๆ
				
๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖
ให้เขาได้คุ้นเคยกับเรื่องบุญเรื่องธรรมะ จะได้เห็นโทษภัยของการพนัน
และมีก�ำลังใจเลิกได้ ถ้าสามีผิดสัจจะ ก็จะเป็นโทษภัยแก่ตัวเขาเอง ทั้ง
ตาข�ำปากเป็ด
				
๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖
ลูกเคยท�ำของหาย คุณยายของลูกก็แนะน�ำว่า ถ้าของหายให้ มีชีวิตอยู่และตายไปแล้ว ผังที่แพ้ก็จะติดตัวไป ท�ำให้มีวิบากติดตามไป
ตาข�ำปากเป็ดช่วยหาสิ ตาข�ำปากเป็ดเป็นกายละเอียด เขาสามารถหา เช่น ท�ำให้มีอายุสั้น และท�ำอะไรก็ไม่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตเลย
อาจารย์วิทยาธร
ก็ต้องพยายามดึงสามีให้อยู่ในหมู่คนดีและต้องสร้างบุญเยอะ ๆ เมื่อ
ของที่หายไปให้เจอได้ทุกอย่าง โดยการเรียกชื่อเขา ตาข�ำปากเป็ด ๆ
ท�ำบุญทุกบุญก็อธิษฐานให้สามีกลับจิตกลับใจ ให้ทำ� อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ
เจ้าขอบวิชาทีเ่ ป็นวิทยาธรนัน้ เขาได้ประโยชน์อะไรจากการ ไปเรื่อย ๆ แล้วนึกภาพของที่หายไว้ในใจให้ชัด
อย่าท้อ ก็จะพ้นได้
ที่มีคนเอากุมารทอไปเลี้ยงเยอะ ๆ
ลูกก็ลองท�ำตามดู ปรากฎว่าหาเจอจริง ๆ บางทีเจอแบบไม่
				
๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖

ที่นี่มีค�ำตอบ

โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ทางโทรทัศน์ช่อง DMC
วัดพระธรรมกาย

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า
ตัวเราเอง เพราะความปรารถนาลามกท�ำไม ที่เขาพูดหาว่า
เราอย่างนั้น บางคนคงไม่รู้จักค�ำว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน
หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเรา ผู้ตั้งใจปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบ
ล้างสัจจธรรมพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้
เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่ง
รัศมี ให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง
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
เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของ
เก๊หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้
เข้าถึงธรรม เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณพระพุทธ
ศาสนา”

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

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

๘
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ก รุ ง เทพมหานคร
พื้นที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูป
แบบประชารัฐ” ซึ่งน�ำโดยนางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่น
จันทร์ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
โดยได้รับความร่วมมือจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ซึ่งน�ำโดยนายศิริชัย ออ
สุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ที่ได้อ�ำนวยความ
สะดวกในด้านสถานที่การจัดประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น
๔ ของส�ำนักงาน ชสท. มีสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ประชุมจ�ำนวน ๒๕ สหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

เครือข่ายร่วมมือสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ

ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล/ลดพิเศษ ๒๕%
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สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)

ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี
(จัดส่งให้เดือนละ ๒๐ ฉบับ เป็นเวลา ๑ ปี รวมจ�ำนวน ๒๔๐ ฉบับ
สั่งซื้อได้ด้วยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ำกัด บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำเหร่ บัญชีเลขที่ 032-2-48872-6 หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม
บริษทั สือ่ เกลียวเชือก จ�ำกัด ปณ.ส�ำเหร่ 10600 ส�ำนักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-6883-8937 หรือ Email : ssrichanya@gmail.com

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่
เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

เว็บไซต์ชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.fsct.com
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