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อ่านต่อหน้า  ๒

เยียวยาสมาชิกสหกรณ์แบนสารเคมี
มนัญญาประชุม สกจ.ทั่วประเทศ

รมว.คลงั หนนุการออมชาติ
สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

อ่านต่อหน้า ๒

        ปีที่ ๒๗   ฉบับที่ ๓๒๗           วันที่   ๑๑ - ๑๗  ตุลาคม  พุทธศักราช   ๒๕๖๒    ราคา   ๑๐   บาท

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

สกจ.พิษณุโลกหนุนปลูกข้าวโพด

อ่านต่อหน้า  ๒

                  มนัญญา  ไทยเศรษฐ์

         พ.อ.(พิเศษ) ฉัฐนรา  เนตินาวิน

ชสท.จดัประชมุแก้ไขระเบยีบ

                      อุตตม  สาวนายน

                 ศิริชัย  ออสุวรรณ

ถวายความอาลัย
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พ.เกลียวเชือก

อ่านต่อหน้า  ๒

                      สมศักดิ์  แสนศิริ

ประธานกรรมการ ชรสท. ยืนยันจะต่อรองผล

ประโยชน์ให้ ชรสท. กับผู้เช่าให้มากที่สุด ยอมรับว่า

สัญญาที่ท�าไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบเพราะผู้บริหารอยู่

ในระบบราชการสู้ทีมงานกฎหมายของธุรกิจเอกชน

ไม่ได้ สัญญาครั้งแรกให้สร้างอาคารสูง ๓๐ ชั้นมูลค่า 

๓๐๐ ล้าน  ต่อมาแก้ไขเหลอื ๒๐๐ ล้าน แก้ครัง้สดุท้าย

เหลอืเพยีง ๑๕๐ ล้านบาท  จะครบสญัญาเช่า ๓๐ ปี ใน

ปี พ.ศ.๒๕๖๕ หากผูเ้ช่าต้องการต่อสญัญาต้องต่อให้

อกี ๕ ปีสองครัง้ ๕ ปีแรกคดิค่าเช่าเดอืนละ ๑๓๔,๐๐๐ 

บาท ตามเงื่อนไขสัญญาเดิม  หากไม่ปฏิบัติตามจะ

ถูกปรับ  ส่วน ๕ ปีที่สองจึงสามารถคิดค่าเช่าได้ตาม

สัญญาใหม่ 
พ.อ.(พิเศษ) ฉัฐนรา  เนติ

นาวิน ประธานกรรมการชุมนุม

ร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชรสท.) 

ชสท. จัดประชุมใหญ่วิสามัญ แก้ไขระเบียบ เงินทุนสะสม ชสท. เพื่อให้

สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีของ

ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเห็นด้วยจัดประชุมแบบประหยัด

ที่ส�านักงาน ชสท. ประธาน ชสท. ขานรับไปด�าเนินการ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสท.) ได้ให้สัมภาษณ์กับเกลียวเชือก

ในกรณีที่ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้ง

ที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ ว่า เพื่อให้การบริหารงานของ ชสท. 

สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ของกรมตรวจ

บญัชสีหกรณ์ จงึมกีารพจิารณาระเบยีบต่าง ๆ  

อยู ่๔ เรือ่ง เรือ่งแรกมกีารยกเลกิระเบยีบ เรือ่ง

แรกมีการยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้เงิน

ทุนสะสมเพื่อบริการส่วนรวม พ.ศ.๒๕๕๕ 

ซึ่งเป็นของเก่าและได้ก�าหนดขึ้นใหม่ พ.ศ.

๒๕๖๒ ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนเดิมแต่จะมีเพิ่ม

เติมขึ้นมาก็คือให้ใช้เงินกองทุนทั้ง ๒ ทุน ใน

กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่สามารถน�าไปใช้

เพื่อด�าเนินกิจการของ ชสท. ได้เพราะว่าเรา

จะมีปัญหาในเรื่องการตั้งส�ารองเงินบ�าเหน็จ

และเงินชดเชยของพนักงาน ชสท. ซึ่งแต่

เดิมเราตั้งเป็นประจ�าทุกปี แต่ว่าทางผู้สอบ

บัญชีได้ให้ค�าแนะน�ามาว่า ควรจะตั้งให้เต็ม

เลยเพื่อเป็นความมั่นคงของชุมนุมสหกรณ์ฯ 

ด้วย และเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ อีกทั้่ง

เราเป็นชุมนุมสหกรณ์ฯ ระดับประเทศเรา

ก็ควรท�าเป็นตัวอย่าง แต่การที่จะท�าให้ถูก

ต้องได้ระเบียบนี้จะต้องออกโดยมติของที่

 รมช.มนญัญา ประชมุชีแ้จงมาตรการเยยีวยาสมาชกิสหกรณ์ ทีไ่ด้รบัผล 

กระทบจากการแบนสารเคมีจ�ากัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร หลังจากที่

ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด รับสมัครสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจัดหาเครื่องมือ

และอปุกรณ์ก�าจดัวชัพชืมาบรกิารสมาชกิและเกษตรกรทัว่ไป  เบือ้งต้นมสีหกรณ์

สนใจ 169 แห่ง เปิดรบัสมคัรเพิม่จนถงึ 29 พ.ย. นี ้ก่อนเสนอรฐับาลขอเงนิอดุหนนุ

ให้สหกรณ์จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร หวังก้าวสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านลดละเลิกใช้

สารเคมี      
 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม

ชี้แจงมาตรการเยียวยาสมาชิกสหกรณ์

ที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมี

จ�ากัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร 

หลังจากที่ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด  

โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร สหกรณ์

จังหวัดและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุมดังกล่าว กว่า 200 คน  ณ ห้อง

ประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง 

ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 ทั้ ง นี้  รั ฐ ม น ต รี ช ่ ว ย ว ่ า ก า ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย

ให้สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ขอความ

ร่วมมือ ไปยังร้านค้าสหกรณ์ให้เตรียมน�า

สารเคมีออกจากร้านจ�าหน่ายปัจจัยการ

ผลติทางการเกษตรของสหกรณ์ตามระยะ

เวลา              ทีก่ฎหมายก�าหนด  และส�ารวจ

ความต้องการของสหกรณ์การเกษตรที่

พร้อมจะเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่าน ในการ

ลดละเลิกการใช้สารเคมี โดยให้สหกรณ์

จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและ

เครือ่งมอืต่าง ๆ  ทีจ่ะใช้ส�าหรบัก�าจดัวชัพชื

และเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก เช่น รถ

ไถ เครื่องตัดหญ้า รถแทรคเตอร์ น�าไป

บริการแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป                         

โดยจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

เป็นเงินอุดหนุน 90% และให้สหกรณ์

สมทบอกี 10%  เพือ่น�าไปจดัซือ้เครือ่งจกัร

กลและอุปกรณ์ดังกล่าว 

 เบือ้งต้นได้มกีารส�ารวจสหกรณ์ที่

สนใจและมคีวามพร้อมทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ 

169 สหกรณ์ สมาชิก 101,400 ราย เป็น

สหกรณ์ที่ผลิตข้าวโพด 44 แห่ง อ้อย 5 

แห่ง มันส�าปะหลัง 11 แห่ง ไม้ผล 6 แห่ง 

ยางพารา 78 แห่ง และปาล์มน�า้มนั 19 แห่ง 

และคาดว่าจะมีสหกรณ์สนใจจะสมัคร

เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ทางส�านักงาน

สหกรณ์จังหวัดจะด�าเนินการส�ารวจเพื่อ

ให้ได้จ�านวนที่ชัดเจนอีกครั้งภายในวัน

ที่ 29 พฤศจิกายน นี้  ซึ่งสหกรณ์ที่ได้รับ

เงินอุดหนุนเพื่อน�าไปจัดซื้อเครื่องจักร

กลและอุปกรณ์การเกษตรจะต้องก�าหนด

ระเบียบการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 

และมีการวางแผนการให้บริการ รวมถึง

จดัท�าทะเบยีนควบคมุการใช้งาน โดยกรม

ส่งเสริมสหกรณ์จะถ่ายทอดองค์ความ

รู้วิธีการก�าจัดวัชพืช ด้วยเครื่องจักรกล 

การใช้อุปกรณ์และการดูแลบ�ารุงรักษา

เครื่องมือต่าง ๆ ให้กับสหกรณ์ พร้อมทั้ง

ติดตามประเมินผล อย่างใกล้ชิด พร้อม

ทัง้จะจดัประชมุชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิ

นโยบายดังกล่าวให้กับสหกรณ์ที่สมัคร 

เข้าร่วมโครงการ                ในวันที่ 3 

ธันวาคม 2562 นี้ เพื่อเดินหน้านโยบายดัง

กล่าวอย่างจริงจัง และตั้งเป้าหมายที่จะ

ใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยสนับสนุนให้

เกษตรกรลดการใช้สารเคม ีโดยการหนัมา

ใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการก�าจัด

วัชพืชแทน  

ประชุมใหญ่ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกให้ความ

เหน็ชอบ ด้วยการยกเลกิระเบยีบเก่าและออก

ระเบียบใหม่ 

ขณะเดียวกันหลังจากเห็นชอบไป

แล้วก็ให้ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ

ในการโยกเงินจากทุนสะสมเข้าไปเป็นเงิน

ส�ารองบ�าเหน็จพนักงานและเงินชดเชยของ

พนักงาน ชสท.  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ

เป็นเอกฉันท์ เพราะถือว่าเรื่องนี้เงินไม่ได้ไป

ไหนอยู่ใน ชสท. เหมือนเดิมสามารถน�าดอก

ผลมาเป็นรายได้ประจ�าปีอยู่แล้ว

นายศิริชัยได้กล่าวต่อไปว่า นอกจาก

นั้นได้มีสมาชิกเสนอในเรื่องอื่น ๆ ที่เกิด

ประโยชน์หลายเรื่อง โดยเฉพาะการใช้สถาน

ที่จัดประชุมที่ส�านักงานของ ชสท. ซึ่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความส�าคัญการออมสร้าง

ฐานรากของประเทศให้มั่นคง หนุนการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

ให้กับชุมชน ตั้งเป้าทุ่มงบประมาณพัฒนาฐานรากชุมชน เมื่อทุกคนมี

โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมใช้เทคโนโลยีและทักษะใหม่ ๆ พัฒนา

ฐานรากของประเทศ ดึงศักยภาพของคนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์

ออกมาเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ไม่ต้องกลัวสงครามการค้าและ

พึ่งพาการส่งออก

นายอตุตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงการคลัง ไปเป็นประธานเปิดงาน

วันออมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมบริษัท ทีโอ

ที จ�ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 

๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ซึง่จดัโดยชมุนมุสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.)

และขบวนการสหกรณ์ไทย โดยมีนายปร

เมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตน

สหกรณ์แห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน  นาย

อุตตม ได้กล่าวถึงความส�าคัญของการออม

ว่า ประเทศไทยได้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็น

ล�าดับ เรามีพื้นฐานมาจากการเกษตรแล้วเรา

เริ่มเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมเมื่อ ๓๐ 

กว่าปีที่แล้ว การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวท�าให้

ประเทศไทยมกีารพัฒนาก้าวหน้า ประชาชน

ได้รับการดูแลดีขึ้นเป็นล�าดับ 

ฉะนั้นการออมจึงเป็นหัวใจส�าคัญที่

จะท�าให้ประเทศไทยสามารถเดินก้าวหน้า

ไปได้อย่างดี เพราะเรามีเงินออมเป็นพื้นฐาน

ส�าคัญที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศ และ

สามารถทีจ่ะยกระดบัคณุภาพชวีติให้คนไทย

ได้ประสบความส�าเร็จ

ทุกวันนี้ โลกได ้ เปลี่ ยนแปลงไป

รวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เราใช้วัน

นี้ 5 G มาแล้ว เมื่อวาน 4 G ไม่เพียงเท่านั้น

เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เข้าไปถึงฐานรากของ

ประเทศ เข้าไปถึงชุมชน สิ่งเหล่านี้เป็นการ

ลงทุน ฉะนั้น เรื่องของการออมจึงถือได้ว่า

เป็นกลไกที่ส�าคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับ

เปลี่ยนประเทศไทย วันนี้ประเทศไทยเราโต

มาเป็นล�าดับ ในขณะเดียวกันโลกก็เปลี่ยน

ไปรวดเร็วมาก พวกเราคนไทยจะต้องปรับ

เปลี่ยนให้ทันกับโลก สามารถที่จะใช้จุดแข็ง

และศกัยภาพของคนไทยในทกุภาคส่วน ต้อง

ฉวยโอกาสจากเทคโนโลยี ทักษะใหม่ ๆ และ

สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นท�าให้ประเทศไทยโตต่อ

ไปได้เป็นอย่างดี

นายอุตตมได้กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้

เราเติบโตมา แต่เราก็มีปัญหาสะสมเอาไว้ 

ได้แก่ความเหลื่อมล�้า ความยากจน ยังอยู่กับ

เรานี่คือข้อเสียเปรียบแต่เราก็ไม่กลัว ถ้าเรา

มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเรา

จะต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาไปข้างหน้า สร้าง

ฐานของความมั่นคง เราก็จะสามารถเดิน

ไปด้วยกันได้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนไทยได้

วันนี้เรามาในเรื่องของการออมแห่ง

ชาติ อย่าคิดว่าตนพูดนอกเรื่อง ที่ตนพูดเช่น

นี้ก็เพราะว่าวันนี้ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่การ

ปรบัเปลีย่น เปลีย่นอย่างไร ปรบัเปลีย่นตัง้แต่

รากฐานที่ท่านทั้่งหลายมีบทบาทในพื้นที่

ของท่านตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นมา วันนี้เรา

อาจจะได้ข่าวเรื่องการส่งออก เรื่องสงคราม

การค้า แล้วประเทศไทยจะไปอย่างไร อันนี้

เป็นเรื่องหนึ่งที่เราสามารถดูแลได้ แต่เรื่อง

ที่เป็นพื้นฐานส�าคัญที่ต้องดูแล ก็คือ เราจะ

มาร่วมกันท�าให้ฐานรากของประเทศ ชุมชน

ของประเทศ สหกรณ์ท่านอยู่ในพื้นที่ จะท�า

อย่างไรให้เราดูแลกันได้ ให้มีความเข้มแข็ง

ในชุมชนขึ้นมา

การเจริญเติบโตก็ต ้องมีการปรับ

เปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการเกษตร สหกรณ์

การเกษตรของท่านมีบทบาทแน่นอนว่า

ท�าอย่างไรจึงจะช่วยกันยกระดับเกษตรกร

ของประเทศ ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน 

อตุสาหกรรมในระดบัชมุชน ท�าอย่างไรทีเ่รา

จะช่วยกันพัฒนาให้สินค้าในชุมชนมีมูลค่า

มากขึน้ เราต้องไม่ส่งออกแต่ของเดมิ ๆ  เพราะ

วันนี้ความต้องการของโลกมีมากขึ้น เรามี

ศักยภาพอยู่ในตัวเราต้องดึงออกมาใช้

นายอุตตมได้กล่าวถึงการท่องเที่ยว

ว่า การท่องเทีย่วเป็นจดุแขง็ของประเทศไทย 

เราจะท�าอย่างไรให้การท่องเทีย่วมายดึโยงกบั

การผลิตระดับชุมชนกับการเกษตรให้มาก

ขึ้น แล้วสุดท้ายท�าอย่างไรให้ชุมชน พี่น้อง

ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้ เท่าที่ตน

ได้พดูมาทัง้หมด ถ้าแหล่งเงนิทนุไม่ม ีมไีม่พอ 

เข้าไม่ถงึ ท�าอะไรกไ็ม่ได้ ปรบัเปลีย่นประเทศ

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เดินหน้าส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ สร้างรายได้มั่นคง

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์

จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริม

สหกรณ์  มีนโยบายเดินหน้าโครงการส่ง

เสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบ

สหกรณ์ ปี 2562/63  ในพื้นที่ของสหกรณ์

ที่มีความพร้อมด�าเนินโครงการฯ  จากแนว

โน้มสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ที่มีความเสี่ยง

สูงว่าจะขาดแคลนน�้า  ท�าให้มีการคัดเลือก

เกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครง

การฯ  ซึง่ได้มกีารส�ารวจตรวจสอบพืน้ทีข่อง

เกษตรกรสมาชกิ  เพือ่ให้มัน่ใจว่ามนี�า้ใช้เพยีง

พอตลอดฤดกูาลเพาะปลกู ปัจจบุนัมสีหกรณ์

ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ทัว่ประเทศ  จ�านวน 156 

สหกรณ์  มีเกษตรกรสมาชิกสมัครเข้าร่วม

โครงการฯ จ�านวน 21,392 ราย พื้นที่เพาะ

ปลูก จ�านวน 156,230 ไร่  โดยกรมส่งเสริม

สหกรณ์จะสนบัสนนุเงนิกูจ้ากกองทนุพฒันา

สหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ให้แก่



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สมาชิก ชสท.ชอบประชุมประหยัด       ปธ.ชรสท. ยอมรับเสียเปรียบ

       รมว.คลัง หนุนการออมชาติ

       สกจ.พษิณโุลกหนนุปลกูข้าวโพด

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ได้ให้สัมภาษณ์กับเกลียวเชือก เกี่ยวกับการต่อสัญญาเช่าที่ดินเนื้อที่

จ�านวน ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๙ ตารางวา ว่า สัญญาการเช่าที่ดินของ ชรสท. 

เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕  ก�าหนดสัญญาเช่า ๓๐ ปี จะครบก�าหนด

ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในช่วงนั้น พ.อ.สุรินทร์ ชลประเสริฐ ประธาน

กรรมการในขณะนั้นเป็นผู้ท�าสัญญากับบริษัท เซ็นทรัลซุปเปอร์

สโตร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเซ็นทรัล ในเงื่อนไขของสัญญาข้อ

ที่ ๒๑ ได้ก�าหนดไว้ว่าเมื่อครบก�าหนดสัญญาแล้ว ผู้เช่าต้องการต่อ

สัญญา เช่า ชรสท. จะต้องต่อให้อีก ๕ ปี รวมสองครั้งเป็น ๑๐ ปี แต่

ว่าการต่อสัญญา ๕ ปีแรกจะต้องยึดเงื่อนไขเดิม คือค่าเช่าเดือนละ 

๑๓๔,๐๐๐ บาท และได้ค่าตอบแทนการเช่า จ�านวน ๕ ล้านบาท ซึ่ง

เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะถ้าผิด

ไปจากเงื่อนไขนี้ก็จะต้องถูกปรับ แต่ส�าหรับการเช่าระยะ ๕ ปีที่สอง

สามารถท�าสัญญาใหม่และก�าหนดค่าเช่าใหม่ได้

พ.อ.(พเิศษ) ฉฐันรา ได้กล่าวต่อไปว่าเนือ่งจากคณะกรรมการ 

ชรสท. ชุดก่อนถูกเพิกถอนไป คณะกรรมการด�าเนินการ ชรสท. ชุด

ใหม่ทีม่ตีนเป็นประธานกรรมการกม็าท�าหน้าทีต่่อ ซึง่ก่อนหน้านีท้าง

บรษิทั เซน็ทรลั ฟดูฯ ได้มหีนงัสอืต่อสญัญากบัคณะกรรมการ ชรสท. 

ชดุเดมิทีถ่กูเพกิถอนไป เขาท�าหนงัสอืขอต่อสญัญาเช่าก่อนถงึก�าหนด

โดยอ้างว่าต้องการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้อบรมสัมมนาพนักงานของ

เขา เรื่องนี้ตนได้ตั้งคณะท�างานขึ้นมาศึกษา เกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสีย

และผลประโยชน์ที ่ชรสท. จะไดรับั เมือ่คณะท�างานได้สรปุผลออกมา

ว่าสามารถเจรจากันได้ เราจึงได้น�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญครั้ง

แรกที่ผ่านมา ปรากฎว่าสมาชิกในที่ประชุมยังไม่เห็นด้วยอ้างว่ายังมี

รายละเอยีดไม่ครบถ้วนและยงัไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องรบีต่อสญัญาในขณะ

นีเ้พราะเหลอืเวลาอกีนาน ต่อมาได้มกีารประชมุวสิามญัครัง้ทีส่องเมือ่

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขึ้น ตนได้เสนอขอความเห็นเรื่องนี้ต่อที่

ประชุมว่าถ้าจ�าเป็นต้องต่อสัญญาเราจะต่อสัญญากันอย่างไร เพื่อเรา

จะได้รบัผลตอบแทนมากกว่านี ้ อกีทัง้ปัจจบุนัแม้แต่ป้ายชือ่ของชมุนุ

มฯ เราก็ไม่ได้ติดตั้งอยู่ด้านหน้าเหมือนกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.)  ทั้ง ๆ  ที่พื้นที่อยู่ติดกันและมีอีกหลาย 

ๆ เรื่องที่เห็นว่าน่าจะพูดคุยกันได้ เพราะว่าเงื่อนไขในสัญญาที่ผ่าน ๆ 

มา ได้มีการแก้ไขบันทึกข้อตกลงในท้ายสัญญาถึง ๓ - ๔ ครั้ง 

น.อ.(พิเศษ) ฉัฐนรา ได้กล่าวให้ความเห็นถึงบทบาทหน้าที่

ของ ชรสท. ว่า จะต้องท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดส่งสินค้าให้กับร้าน

สหกรณ์ขั้นปฐมทั่วประเทศ แต่ปรากฎว่าคลังสินค้าของเรากลับย้าย

ขึน้ไปอยูท่ีช่ัน้ ๓ ของบรษิทั เซน็ทรลั ฟดูฯ หรอืห้างสรรพสนิค้าทอ็ป 

ท�าให้เรามีปัญหาเนื่องจากไม่มีพื้นที่หน้าร้านที่จะโชว์สินค้า  ในเรื่อง

นี้คิดว่าน่าจะพูดคุยกับผู้เช่าได้ แต่ที่ประชุมได้ให้ความเห็นว่าท�าไม

ต้องรบีร้อนต่อสญัญาขณะนี ้เพราะว่าสญัญาสิน้สดุในปี พ.ศ.๒๕๖๕  

ซึ่งตนก็ยืนยันว่าไม่ได้รีบร้อน เพราะว่าเรื่องนี้ผู้เช่าได้ยื่นต่อสัญญามา

ตัง้แต่คณะกรรมการชดุก่อนแล้ว ทีน่�าเสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่วสิามญั

ในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการความคิดเห็นจากที่ประชุมใหญ่ว่าต้องการจะ

ให้คณะกรรมการด�าเนินการท�าอย่างไรเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุด

กับ ชรสท. ซึ่งในที่สุดที่ประชุมใหญ่ก็อนุมัติให้ต่อสัญญาได้ แต่ต้อง

ค�านึงถึงประโยชน์ที่ ชรสท. จะได้รับมากที่สุด ซึ่งเรื่องนี้ตามสัญญา

เดิมข้อที่ ๒๑ เท่าที่ตนจ�าได้ก็คือถ้าบริษัทผู้เช่ามีความประสงค์จะขอ

เช่าต่อสญัญา ผูใ้ห้เช่าต้องยนิยอมให้เช่าต่อ ถ้าไม่ให้เช่าต่อกจ็ะต้องถกู

ปรับอะไรท�านองนั้น ส่วนค่าปรับเท่าไหร่นั้นตนจ�ารายละเอียดไม่ได้

ผู้สื่อข่าวเกลียวเชือก ได้แสดงความคิดเห็นกับ พ.อ.(พิเศษ) 

ฉัฐนรา ว่าเท่าที่ได้ติดตามข่าว ชรสท. ได้น�าที่ดินที่มีอยู่ประมาณ ๔ 

ไร่ ไปให้บริษัทในเครือเซ็นทรัลเช่าเป็นเวลา ๓๐ ปี โดยผู้เช่าตกลงจะ

สร้างอาคารสูง ๓๐ ชั้น มูลค่าประมาณ ๓๐๐ ล้านบาทให้ ชรสท.  แต่

สุดท้ายแล้วท�าไมจึงเหลือแค่ ๔ ชั้นเท่านั้น 

พ.อ.(พิเศษ) ฉัฐนรา ได้กล่าวว่า เท่าที่ตนทราบในสัญญานี้

มีบันทึกข้อตกลงท้ายสัญญาประมาณ ๓-๔ ครั้ง เริ่มสัญญามูลค่า

ก่อสร้างประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท แต่พอแก้ไขครั้งที่สองลดลงเหลือ 

๒๐๐ ล้านบาท พอครั้งสดุท้ายเหลอืเพียง ๑๕๐ ล้านบาท โดยจดัพื้นที่

ให้เป็นส�านกังานของ ชรสท. ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร และพืน้ที่

ใช้เป็นคลงัสนิค้าอยูด้่านล่างไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร แต่สดุท้าย

พื้นที่คลังสินค้าเหลือแค่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และให้ย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น 

๓ นี่คือสัญญาที่เขาท�ากันไว้ตั้งแต่คณะกรรมการ ชรสท. รุ่นก่อน ๆ 

ผู้สื่อข่าวเกลียวเชือกถามว่าสัญญานี้เป็นสัญญาที่ ชรสท. เสีย

เปรียบหรือไม่  พ.อ.(พิเศษ) ฉัฐนรา ได้กล่าวว่า ถ้าจะถามว่าสัญญานี้

ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ก็น่าคิด แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งว่าเป็นสัญญาต่าง

ตอบแทนยิ่งกวา่การเช่ากไ็ด้ เพราะว่า ชรสท. ได้เงนิกอ้นหนึง่มาก่อน

ในวนัท�าสญัญาประมาณ ๒๓ ล้านบาท แต่กต้็องยอมรบัอยูอ่ย่างหนึง่

ว่าผู้บริหารของเราส่วนใหญ่อยู่ในระบบราชการ ทราบว่าประธาน

คณะกรรมการในยุคนั้นเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มาก่อน

ฉะนัน้การท�าสญัญากบัธรุกจิเอกชนทีเ่ขามทีมีงานกฎหมายทีม่คีวาม

รู ้มปีระสบการณ์มากกว่าระบบสหกรณ์ ตรงนีก้เ็ลยท�าให้สญัญาของ

เราเสียเปรียบ เรื่องนี้ตนได้สอบถามผู้รู้หลายท่านก็ให้ความเห็นว่า

ไม่น่าจะแก้ไขได้ แต่ก็มีผู้แนะน�าว่าถ้าอย่างนั้นก็ขายที่ดินไปเลย ซึ่ง

ตอนนี้ระบบของเราท�าไม่ได้ เพราะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการ ต้องดูว่าคณะกรรมการเห็นชอบหรือไม่ 

พ.อ.(พิเศษ) ฉัฐนราได้กล่าวต่อไปว่า ตอนนี้ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ

ให้คณะกรรมการไปเจรจากบัผูเ้ช่า ถ้ามปีระโยชน์กบัเรามากกใ็ห้ต่อสญัญา

ได้เลย แต่ถ้ายังไม่มีประโยชน์ก็ให้ชะลอไว้ก่อน ไว้ใกล้ ๆ ครบก�าหนดค่อย

ต่อสัญญา ฉะนั้นตอนนี้เรามีหน้าที่ไปต่อรองกับบริษัท เซ็นทรัล ฟูดฯ ผู้

เช่าว่าจะให้ประโยชน์อะไรกับเรามากน้อยอย่างไร ส่วนผู้เช่าจะปรับปรุง

แก้ไขเพื่อใช้จัดสัมมนาอะไรก็เป็นสิทธิของผู้เช่า แต่ต้องส่งแบบแปลนมา

ให้เราพิจารณาก่อนว่าจะปรับปรุงตรงไหนอย่างไร พ.อ.(พิเศษ) ฉัฐนรา 

กล่าวในที่สุด.

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าจัดที่โรงแรมต่าง ๆ ในเรื่องนี้ตนก็รู้สึก

เป็นกังวลเพราะว่าเดิมเราจัดประชุมในโรงแรมห้องประชุมก็หรูหรา

อาหารก็เป็นโต๊ะจีน แต่ปีนี้เราเห็นว่าเป็นการประชุมวิสามัญมีวาระ

การประชมุไม่มาก กเ็ลยคดิว่าจะใช้แนวประหยดั โดยเฉพาะพนกังาน

ของ ชสท. ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือในการเตรียมสถานที่ปรับปรุง

เวที รวมทั้่งโต๊ะเก้าอี้อะไรต่าง ท�ากันเองทั้งหมด ก็กลายเป็นว่าผู้

แทนสหกรณ์สมาชิกของเรากลับชอบและรู้สึกภาคภูมิใจเพราะเป็น

ส�านกังานของเขาทีเ่ขาเป็นผูถ้อืหุน้อยูแ่ละได้เสนอว่าการประชมุใหญ่

ครัง้ต่อไปกอ็ยากจะให้จดัประชมุกนัทีช่ัน้ ๔ ของ ชสท. ซึง่เรากร็บัไป

พิจารณาหากเป็นความต้องการของสมาชิกเราก็ยินดีและพร้อมที่จะ

อ�านวยความสะดวกเพิม่ขึน้ทัง้ในเรือ่งสถานทีจ่อดรถ การต้อนรบัและ

การรบัรองต่าง ๆ   นายศริชิยักล่าวด้วยความภมูใิจในความคดิเหน็ของ

ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกดังกล่าว.

ก็ไม่ได้ นี่คือบทบาทหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ เมื่อชุมชนมีความ

เข้มแข็ง นั่นหมายความว่า เรามารวมพลังกัน ปรับเปลี่ยนเพิ่มมูลค่า 

เพื่อสร้างประโยชน์ให้มากขึ้น ทั้งเรื่องเกษตร การค้า วิสาหกิจชุมชน 

ไม่ใช่ไปเที่ยวแต่แหล่งท่องเที่ยวที่สวย ๆ งาม ๆ เราเอาเรื่องของการ

ผลิตชุมชน เกษตรชุมชนเข้ามาช่วยกัน ถ้าเราคิดว่าศักยภาพของเรามี

ขนาดไหนในชมุชน แล้วเรากม็าช่วยกนัคดิว่าจะท�าอย่างไรให้พีน้่องใน

ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากที่สุด ในรูปแบบที่เหมาะสม 

วนันีเ้ป็นโอกาสทีป่ระเทศไทยเราจะพฒันา ถ้าเราท�าแบบเดมิ 

ๆ ว่าท�าได้หรอืไม่ กท็�าได้ แต่โลกปัจจบุนัแปลีย่นแปลงไปรวดเรว็ เมือ่

โลกเปลี่ยนแล้วเราไม่ใช้โอกาสนี้มันก็น่าเสียดาย ขณะเดียวกันที่คน

อื่นเขาท้าทายก็มี ฉะนั้นเราต้องสู้เขาให้ได้ ถ้าเราสู้จากฐานรากซึ่ง

หลายประเทศไม่มีอย่างประเทศไทยมี เรามีทั้งพื้นที่ อาหาร ความคิด

สร้างสรรค์มีอยู่ในคนไทยมากมาย เพียงแต่ให้องคาพยพต่าง ๆ เหล่า

นั้นมาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน

นายอุตตมได้กล่าวถึงการไปร่วมขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ ที่

จังหวัดเชียงใหม่ว่า ตนได้ไปเชียงใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา

ฐานรากให้เป็นรปูธรรมอย่างจรงิจงั ได้ฟังอตุสาหกรรมได้น�าข้อมลูใน

เรื่องการแปรรูปเข้าสู่ชุมชนการเกษตร นอกจากนั้นก็มีด้านพลังงาน

เข้าไปให้ความรู้ในชุมชน เมื่อก่อนเราไม่ได้คิดว่าจะไปกันอย่างนี้ นี่

คือสิ่งที่ตนเห็นว่าการขับเคลื่อนไปด้วยกันจะท�าให้เรามีพลังมาก

ขึ้น ถ้าเราขับเคลื่อนเรื่องเงินออม เรื่องเงินทุน กระทรวงการคลังมี 

ธนาคารออมสิน  ธนาคาร ธกส. ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ธอส. 

สามารถเข้ามาร่วมมือกันได้ ถ้าเราจัดทัพดี ๆ  เราก็สามารถเดินไปข้าง

หน้าได้อย่างดแีละมัน่คง เพราะเราพฒันาไปด้วยกนั ในเมือ่เรามคีวาม

เหลือ่มล�า้ มคีวามยากจน เราจะต้องแก้ด้วยการสร้างโอกาสให้กบัพวก

เรา สร้างโอกาสเพือ่ทีจ่ะไปสร้างรายได้ เมือ่มรีายได้แล้ว จงึจะสามารถ

ออมได้ ไม่เช่นนั้นก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง เงินงบประมาณแต่ละปีจึงมี

ความจ�าเป็นทีเ่ราจะต้องตัง้งบประมาณจ�านวนมากเพือ่ไปดแูลพีน้่อง

ประชาชนภาคการเกษตร ในอนาคตถ้าเราสามารถจัดงบประมาณลง

ไปในเรือ่งการพฒันาให้มากขึน้ เมือ่ชมุชนมคีวามเข้มแขง็  ผลติภณัฑ์

ของชมุชนมมีลูค่าสงูขึน้ทัง้ภายในประเทศและการส่งออก ฉะนัน้การ

เชือ่มโยงเครอืข่ายจงึมคีวามส�าคญัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน กอ็ยากจะ

ให้ท่านมาร่วมกบัเราด้วยช่วยกนัท�าให้ชมุชนซึง่เป็นฐานรากของเรามี

ความแขง็แกร่ง เมือ่เราแขง็แกร่งแล้วไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้ในโลก ไม่ว่า

จะเป็นสงครามการค้าเรากไ็ม่ห่วงนกัเพราะเราเข้มแขง็ภายใน เราเข้ม

แขง็จากฐานรากของคนไทย เราดแูลค้าขายภายในประเทศ ไม่ต้องพึง่

การส่งออก ถ้าเป็นอย่างนี้คุณภาพชีวิตของพวกเราก็จะดีขึ้น 

ฉะนัน้ ความเหลือ่มล�า้ ความยากจน กจ็ะหมดไป ความเหลือ่ม

ล�า้และความยากจนนัน้ ไม่ได้แก้ด้วยการเอาเงนิใส่เข้าไป แต่ต้องแก้ที่

ต้นเหตุว่าท�าอย่างไรให้คนไทยมีโอกาส ท�าอย่างไรให้พวกเรามีอาชีพ

ในพื้นที่ อันนี้คือโจทย์ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันท�านายอุตตม

กล่าวกับผู้น�าขบวนการสหกรณ์.

สหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อน�าไปใช้เป็นทุนในการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 นายสมศักดิ์  แสนศิริ   กล่าวต่อไปว่าจังหวัดพิษณุโลก มี

สหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา

ผ่านระบบสหกรณ์ ปี 2562/63  จ�านวน 8 แห่ง โดยสหกรณ์ได้เปิดรับ

สมัครและคัดเลือกเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 753 

ราย พื้นที่การเพาะปลูก จ�านวน 16,376 ไร่ โดยใช้น�้าบ่อบาดาลและ

น�้าจากแหล่งน�้าตามธรรมชาติ  คาดว่าจะมีน�้าใช้เพียงพอตลอดฤดู

การผลติ ซึง่สหกรณ์จะได้ท�าหน้าทีเ่ข้ามาร่วมดแูลบรหิารจดัการพืน้ที่

แปลงเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ร่วมกบันกัวชิาการภาคเอกชน เน้น

การดูแลใส่ใจ ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกและวิธีปฏิบัติในการดูแล

รักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด  

ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการรับซื้อผลผลิตที่ MOU ท�าไว้ร่วม

กับภาคเอกชนผู้รับซื้อ  

นายสมศักดิ์  แสนศิริ   กล่าวอีกว่า  ส�าหรับในช่วงนี้ เกษตรกร

ได้เริ่มทยอยเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 

และจะเสรจ็สิน้ภายในเดอืนธนัวาคม นี ้ ซึง่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีผู่ร้บั

ผิดชอบลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ ร่วมพบปะพูดคุยกับเกษตรกร

สมาชิก  เพื่อน�าข้อมูลมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงกา

รฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ส�าหรับการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิก

หันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการส่งเสริม

อาชีพที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงต่อไป 

ชสอ.อบรมความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ กล่าวเปิดการฝึก

อบรม พร้อมด้วย ดร.สมนกึ บญุใหญ่ ผูจ้ดัการใหญ่ และนายนลทวชั สมาธิ 

รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ชสอ. ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

“ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” ครั้งที่ 2 

ระหว่างวนัที ่13-14 พฤศจกิายน 2562 มผีูส้นใจเข้าร่วม 40 คน 24 สหกรณ์ 

ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี

จงึเป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารระดบัสงูขององค์การทกุคนควรให้ความส�าคญัเพราะ

เป็นพันธกรณีที่ส�าคัญ ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จลุล่วงตาม

นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ส�าคัญ

และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ

ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสหกรณ์ออม

ทรพัย์ การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน จะช่วยควบคมุหรอืลด

ความเสีย่งของหน่วยงานให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ ซึง่จะท�าให้การปฏบิตัิ

งานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ การบริหาร

ที่ปราศจากการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียง

พอ ย่อมไม่อาจวางใจได้ว่าผลการด�าเนินงานจะประสบความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ยิ่งไปกว่านั้นการขาดการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในที่ดีย่อมเปิดโอกาสให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง 

ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในรูปความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้

ทรัพยากร ความผิดพลาดหรือการกระท�าอันเป็นการทุจริตของพนักงาน

หรอืผูบ้รหิารได้เสมอ ดงันัน้ การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสอ.) ในฐานะ

ศนูย์กลางของสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยเหน็ความส�าคญัและจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

พฒันาบคุลากรด้วยการให้การศกึษา ฝึกอบรม จนมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ

ทาง จึงได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ออมทรัพย์” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรสามารถ

น�าความรู้ ไปจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ อันจะน�าไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่ดีของ

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓ วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

รมช.มนัญญา ผลักดันอุทัยธานีเป็นเมืองเกษตรปลอยภัย

สอ.ต�ารวจแห่งชาติประชุมใหญ่ประจ�าปี 2562

	 นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนจังหวัด

อุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่น�าร่องต�าบลเกาะเทโพ และ

พบปะพี่น้องเกษตรกร ณ ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านเกาะสวรรค์ 

ต�าบลเกาะเทโพ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายบุญธรรม 

ทองพิจิตร นายอ�าเภอเมืองอุทัยธานี นายวิรัช ฉายาประเสริฐ รักษา

ราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นางสาวเยาวรัตน์ 

เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก

สหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

					ในการนี	้รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ได้มอบนโยบายจังหวัดอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัยและกล่าวกับ

พี่น้องเกษตรกรว่า	เกษตรปลอดภัย	เกษตรอินทรีย์	เป็นนโยบายของ

ท่านนายกรัฐมนตรี	ซึ่งหน่วยงานราชการต้องขับเคลื่อนนโยบายนี้

ให้ประสบความส�าเร็จ	แต่สิ่งที่ส�าคัญประชาชนต้องให้ความร่วมมือ

และร่วมกันผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย	 รัฐบาลและหน่วย

งานราชการจะเป็นฝ่ายจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตเหล่านี้	 ทั้ง

ตลาดภายในจงัหวดั	และตลาดภายนอกเพือ่รองรบัผลผลติของพีน้่อง

เกษตรกร	และได้ตัง้เป้าหมายให้เกษตรกรผลติสนิค้าปลอดภยัและได้

มาตรฐาน	โดยใช้ระบบกลไกสหกรณ์เป็นผูร้วบรวมผลผลติ	การตลาด

ผลผลิต	และปัจจัยการผลิต	 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง	สามารถ

ขยายผลไปในทกุอ�าเภอ	และเป็นแบบอย่างการเกษตรปลอดภยัให้กบั

ทุกจังหวัดได้ในอนาคตต่อไป

					ทัง้นี	้จงัหวดัอทุยัธาน	ีโดยเฉพาะพืน้ทีต่�าบลเกาะเทโพเป็นแหล่ง

ปลกูพชืผกัทีส่�าคญัของจงัหวดัอทุยัธานี	และได้มกีารส่งเสรมิให้เกษตรกร

ปรับเปลี่ยนการผลิตให้มีความปลอดภัย	ลดต้นทุนการผลิตโดยลดการใช้

สารเคมีการเกษตร	มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชผักแต่ละชนิด	มีการวางแผน

การผลิตตามความต้องการของตลาด	 โดยมีหน่วยงานส่งเสริมการผลิตที่

ปลอดภยั	ได้แก่	ส�านกังานเกษตรจงัหวดัอทุยัธานี	พฒันากระบวนการผลติ

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์โดย	ศูนย์วิจัย

และพฒันาการเกษตรอทุยัธาน	ีรวมทัง้	ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัอทุยัธานี	

สหกรณ์การเกษตรห้วยคต	จ�ากัด	สหกรณ์นิคมลานสัก	จ�ากัด	และเครือ

ข่ายด้านการตลาดผลผลติเกษตรปลอดภยั	เข้าไปสนบัสนนุด้านการจดัการ

ผลผลิตจนถึงด้านการตลาดพืชผักปลอดภัยทั้งตลาดภายในจังหวัดและ

ตลาดภายนอกที่สามารถรองรับผลผลิตเกษตรจ�านวนมาก	

				จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้เยี่ยมชมแปลงทดสอบการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียนไข่

ไตรโคแกรมม่า) ป้องกันก�าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด ของนางเรณู 

มั่นวิง ซึ่งแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา 1 ตัว สามารถท�าลายไข่แมลง

ศัตรูพืชได้ 5-10 ฟอง เกษตรกรสามารถใช้ควบคุมไข่แมลงศัตรูพืช

เศรษฐกิจได้หลายชนิด เช่น หนอนกออ้อย หนอนกอข้าว หนอน

ม้วนใบข้าว หนอนเจาะล�าต้นข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอน

เจาะกะหล�่า หนอนเจาะใบผัก หนอนหัวด�ามะพร้าว เป็นต้น พร้อม

ทั้งปล่อยแมลงหางหนีบในแปลงข้าวโพดเพื่อก�าจัดไข่และตัวอ่อน

หนอนกระทู้ข้าวโพด แปลงของนางสาวเสาวลักษณ์ สมะถะธัญ

กรณ์ ซึ่งแมลงหางหนีบสีน�้าตาล เป็นตัวห�้าที่สามารถควบคุมหนอน

เจาะล�าต้นข้าวโพด เพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อ และไข่ของแมลงหลาย

ชนิด ส�าหรับหนอนเจาะล�าต้นข้าวโพดที่ท�าลายอยู่ในล�าต้น ซึ่งยาก

ต่อการก�าจัดด้วยสารเคมี แต่แมลงหางหนีบจะเป็นตัวช่วยในการหา

และก�าจัดหนอนเจาะล�าต้นได้ดี

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด  จัดประชุมใหญ่

สามญัประจ�าปี ๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชมุ

สโมสรต�ารวจ ถนนวิภาวิดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

การด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมาของคณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ	 จ�ากัด	ซึ่งน�าโดย	พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล	

ประธานกรรมการ	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	พ.ศ.๒๕๖๒	สหกรณ์มีสมาชิก

สามัญ	๑๓,๓๖๙	คน	สมาชิกสมทบ	๑,๑๙๘	คน	มีทุนเรือนหุ้น	๖,๖๙๓.๐๔	

ล้านบาท	มีทุนด�าเนินงาน	๒๖,๒๒๒.๐๗	ล้านบาท	มีก�าไรสุทธิ	๕๐๙.๑๘	

ล้านบาท	

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล	 ได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลา	

๔	ปีที่ได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ	 จ�ากัด	

ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับวงการสหกรณ์มากมาย	 โดยเฉพาะ

การแก้ไขกฎหมายใหม่	 การออกกฎเกณฑ์ใหม่	ๆ	ของนายทะเบียน

สหกรณ์	เพื่อมาก�ากับ	ควบคุม	ดูแล	สหกรณ์ที่เข้มงวดขึ้น	ตลอดจน

ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการในอดีต	ได้ส่งผลกระทบใน

ปัจจุบัน	ความพยายามในการบริหารกับสถานการที่เปลี่ยนแปลงดัง

กล่าว	จึงต้องสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือให้กับสหกรณ์อย่าง

เข้มข้น	จากผลการด�าเนินการดังกล่าวในรอบปีที่ผ่านมา	สหกรณ์ได้

ผ่านการประเมนิตามโครงการสหกรณ์สีขีาวจากนายทะเบยีนสหกรณ์	

และได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ	ISO9001	:	2015	

จงึถอืได้ว่าเป็นเครือ่งยนืยนัในการด�าเนนิการของสหกรณ์ทีไ่ด้ยดึหลกั

ธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดมา

ก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของมวลสมาชิกทั้งหลายที่ได้

คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ที่มีฝีมือได้อาสาเข้ามารับใช้มวลสมา

ชิกทั้่งหลาย ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เข้ามา แต่ด้วย

ความมุ่งมั่น ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนศรัทธาในหลักและวิธี

การสหกรณ์ ท�าให้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ผ่านไปได้ด้วยดี ก็ขอ

แสดงความยนิดกีบัมวลสมาชกิทัง้หลายทีไ่ด้ผูอ้าสาท่ี่เป่ียมด้วยความ

รู้ ความสามารถและอุดมการณ์สหกรณ์

            สุเมธ  ศรีจรรยา



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๔

ชรสท.จดัประชมุใหญ่วสิามญั   พอ.(พเิศษ) ฉฐันรา เนตนิาวนิ ประธานกรรมการชมุนมุร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชรสท.) 

จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

กฎหมายสหกรณ์ใหม่ ณ ห้องประชุม ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สสท.ช่วยเหลอืสหกรณ์ภาคเหนอื  นายสมศกัดิ ์แสนศิริ ิสหกรณ์จงัหวดัพษิณโุลก ร่วมให้การต้อนรบั นางมณพีรรณ โคตร

บุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย

จากพายโุพดลุและพายอุาจกิ ิเพือ่มอบเงนิช่วยเหลอืและถงุยงัชพีให้แก่สหกรณ์สมาชกิทีป่ระสบอทุกภยัในเขตจงัหวดัพษิณโุลก 

จงัหวดัสโุขทยัและจงัหวดัพจิติร พร้อมหารอืในการแก้ไขปัญหาและพฒันาเครอืข่ายสหกรณ์โดยผ่านสนันบิาตสหกรณ์จงัหวดั

เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์ ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายกฯ เยี่ยมสหกรณ์โคนมหนองโพ   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีตรวจ

ราชการจังหวัดราชบุรี ก่อนประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้แวะเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

จ�ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมกับให้ก�าลังใจสมาชิกสหกรณ์และชื่นชมกับการ

รวมตัวกันในรูปของสหกรณ์ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอให้ท�าตามกติกาของสหกรณ์ก็จะเจริญอย่างมั่นคง

ssrichanya@gmail.com
ขุนราม

ICA-AP สัมมนาสิ่งแวดล้อมโลก  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย(สสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ สสท. ให้การต้อนรับผู้น�าสหกรณ์จากประเทศต่าง ๆ ในแถบ

เอเซียแปซิฟิค เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การรับมือความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในหัวข้อ ปกป้องสิ่งแวดล้อม

เพื่อความยั่งยืนของคนรุ่นใหม่ ซึ่ง องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค หรือ 

ICA-AP เป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดสัมมนา ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ครบรอบ ๑๙ ปี สอ.องค์กรอิสระ   ดร.สมนึก บุญใหม่ ผู้จัดการใหญ่ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) และ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ 

รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. มอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี 

สอ.องค์กรอิสระ จ�ากัด โดยมี นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ประธานกรรมการ

ให้การต้อนรับ ณ ส�านักงาน ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เร็ว ๆ นี้

สหกรณ์รวมใจภกัดิพ์ฒันาสิง่แวดล้อม  นายวศิษิฐ์ ศรสีวุรรณ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

ไปเป็นประธานเปิดโครงการจติอาสาอนรุกัษ์พนัธุต้์นจากภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภกัดิพ์ฒันา

สิ่งแวดล้อมน้อมน�าพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งและ

พันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ ณ บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็ว ๆ นี้.

๓๑ ตลุาคม วนัออมแห่งชาต ิ  นายอตุตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั เป็นประธานเปิดงาน วนัออมแห่งชาต ิซึง่จงัโดยชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) และขบวนการ

สหกรณ์ไทย โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันออมแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.

๒๕๔๑  ก�าหนดให้วันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ”  ปีนี้จัดขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศ ในส่วนภาคกลางจัดขึ้นที่ ห้องประชุมส�านักงานใหญ่ บริษัท ท่ีโอที จ�ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

เครอืข่ายธรุกรรมพืน้ที ่๒ ฉลองปีใหม่ ๒๕๖๓  นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการเครอื

ข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ ๒ จัดประชุมคณะกรรมการครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง

ประชุม ชั้น ๔ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) และเลี้ยงส่ง นส.กิ่งกาญ

จน์ เกิดสุข ไปเป็นผู้จัดการ สอ.ต�ารวจภูเก็ต จ�ากัด พร้อมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๒๗.....Y		ขุนราม 		เชื่อ

มัน่ในเรือ่ง	กฎแห่งกรรม	ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงสัง่สม

บารมีมานับแสนชาติจนรู้แจ้งแทงตลอดในวัฏฏจักรชีวิต

ของสัตว์โลกทั้่งหลาย	ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังไม่

หมดกเิลสนัน่เอง	ด้วยพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ท่าน

ไม่ต้องการให้สรรพสตัว์ทัง้หลายต้องตกอยูใ่นบ่วงกรรมดงั

กล่าว	จงึได้น�ามาสอนสตัว์โลก	โดยเฉพาะมนษุย์ซึง่เป็นสตัว์

ประเสริฐที่สามารถสอนให้รู้ดี	 รู้ชั่วได้	 ...มนุษย์คนไหนจะ

เชื่อหรือไม่ก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนที่ได้สั่งสมมา

แต่อดตีชาต	ิผูท้ีส่ัง่สมบญุกศุลมามาก	ความคดิเหน็กจ็ะเป็น

ไปในทางสมัมาทฐิ	ิหรอืความเหน็ถกูต้องตรงตามความเป็น

จริง	 เช่น	 เห็นด�าก็บอกว่าด�า	 เห็นขาวก็บอกว่าขาว	 เห็นชั่ว

ก็รู้ว่าชั่ว	 เห็นดีก็รู้ว่าดี	 	 ความคิดดังกล่าวเป็นมงคลกับตัว

เอง	ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ได้ท�าบุญกุศลมาน้อยในอดีตชาติ	

แต่ก็มีบุญเพียงพอที่จะให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได	้แต่เนื่องจาก

สั่งสมบุญกุศลมาน้อย	จึงท�าให้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐ	ิหรือความ

เห็นผิด	นั่นก็คือมีความเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิด

ขึน้	เหน็ขาวกย็งัเข้าใจว่าเป็นด�า	เหน็ด�ากค็ดิว่าเป็นขาว	นีค่อื

วิบากกรรมที่ได้สั่งสมเอาไว้ให้มีความคิดเป็นไปเช่นนี้	 ซึ่ง

เป็นความคดิทีเ่ป็นอปัมงคลกบัเจ้าของความคดินัน้	...ความ

คิดอย่างนี้สภาพแวดล้อมสังคมมีส่วนส�าคัญอย่างมาก	ที่จะ

หล่อหลอมให้คนเหล่านี้เป็นคนดีหรือคนชั่ว	ถ้าหากสภาพ

แวดล้อมของสังคมดีก็จะส่งเสริมให้คนเหล่านี้สั่งสมบุญ

กศุลมากขึน้	ในทางตรงกนัข้ามหากสภาพแวดล้อมเลว	กจ็ะ

หล่อหลอมให้คนเหล่านี้สร้างบาปกรรมเพิ่มมากขึ้น	สภาพ

แวดล้อมของสังคมไทยในยุคปัจจุบันคนมีบุญน้อยมาเกิด

เป็นจ�านวนมาก	ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมไทย

มีมิจฉาอาชีพที่ถูกกฎหมายเต็มไปหมด	 ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ	

ขายเหล้า	ขายเบียร์	ขายบุหรี่	การพนัน	ฯลฯ	ล้วนเป็นอาชีพ

ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามทั้งสิ้น	 เพราะเป็นอาชีพ

ส่งเสริมอบายมุข	หรือส่งเสริมการท�าบาปให้กับประชาชน	

ฉะนั้น	 ผู้บริหารประเทศที่ชาญฉลาด

ควรจะเชือ่ค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมั

พุทธเจ้า	 จะได้ไม่เหน็ดเหนื่อยกับการ

อาสาเข้ามารับใช้ประชาชนโดยสุจริต	

มีเป้าหมายถึงความสุข	 ความสะดวก

สบายของประชาชน	แต่ถ้ายังปล่อยให้

มีมิจฉาอาชีพอย่างถูกกฎหมายเช่นปัจจุบันนี้ต่อไป	 โอกาส

ที่จะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยเป็นไปไม่

ได้เลย	 เพราะการท�าบาปของประชาชนนั้นเป็นการเติมสิ่ง

อปัมงคลให้กบัประเทศ	ทั้ง่ระรอบประชาธปิไตยและระบอบ

เผดจ็การ....Y  		ขนุราม 		ว่าพลงับญุของประเทศไม่มผีลก็

คงจะพดูได้ไม่เตม็ปาก	เพราะตัง้แต่บรรดาลกูศษิย์ของหลวง	

พ่อธัมมชโย	ทั่วโลกกว่าล้านคนได้พร้อมใจกันสวดมนต์

บท	ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	กันเป็นประจ�าทุกวันอย่างน้อย

คนละ	๑	จบ	ก็มีพลังบุญเสริมบารมีให้กับประเทศไทยล้าน

กว่าจบ	ตั้งแต่เกิดวิกฤตกับวัดพระธรรมกาย	และหลวงพ่อ

ธัมมชโย	เมื่อประมาณ	๒	ปีที่ผ่านมา	ลูกศิษย์หลวงพ่อธัมม

ชโย	จนถึงขณะนี้ยอดสวดธัมมจักกฯ	 ได้เกือบ	๒	พันล้าน

จบแล้ว	ตั้งเป้าหมายสิ้นปี	พ.ศ.๒๕๖๒	บรรดาศิษยานุศิษย์

ของหลวงพ่อธัมมชโย	จะต้องสวดธัมมจักกฯ	ให้ได้	๒	พัน

ล้านจบ	บุญกุศลที่ได้จากการสวดธัมมจักกฯ	ทั้งผู้สวดและ

ประเทศชาติเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพลังบุญของประเทศ

เริ่มมีมากขึ้น	ส่วนพลังบาปของประเทศเริ่มอ่อนแอลง	พูด

กนัตรง ๆ  กค็อื คนท�าบาปในสงัคมไทยเริม่ท�าได้ยาก ท�าบาป

ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ถูกจับได้ไม่ยากนัก ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต

งบประมาณแผ่นดินในเรื่องต่าง ๆ เช่น อาหารกลางวันเด็ก

นักเรียน  งบช่วยเหลือคนพิการ  หรือบรรดาแชร์ลูกโซ่ทั้่ง

หลาย  ตลอดจนหากินกับลิขสิทธิ์สินค้า ที่เคยหากินอย่าง

สะดวกสบายด้วยการล่อซื้อกับคนยากคนจนหาเช้ากินค�่า 

ตอนนี้เริ่มหากินยาก ถูกจับง่าย เพราะว่าพลังบาปเริ่มอ่อน

ก�าลังลงนั่นเอง	 	ส่วนผู้ที่สร้างบุญกุศลความเป็นมงคลเกิด

ขึน้มากมาย	พสิจูน์ได้กบัผูท้ีส่ร้างบญุและผูท้ีส่ร้างบาป	จะมี

ความสขุ	ความทกุข์แตกต่างกนั....เป็นไปตาม	กฎแห่งกรรม 

ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ...Y ขุนราม  คงเป็นเพราะบุญกุศล

ที่สร้างเอาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย	คดีหมิ่นประมาทที่

คณะกรรมการร้านสหกรณ์กรงุเทพ	จ�ากดั	ฟ้องหนงัสอืพมิพ์

เกลยีวเชอืก	และบรรณาธกิาร	(นายสเุมธ	ศรจีรรยา)	ในข้อหา

หมิ่นประมาท	จ�านวน	๔	คดี	สองคดีแรกผลการพิสูจน์ใน

ศาลยตุธิรรม	ปรากฎว่าข้อเทจ็จรงิทีน่�าเสนอในหนงัสอืพมิพ์

เกลียวเชือกนั้น	 เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตรงตามความเป็น

จริง	 และเป็นประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์กว่าหนึ่งแสน

สามหมื่นคนที่ไม่ได้รับข่าวสาร	ฉะนั้นข้อความดังกล่าวจึง

ไม่ใช่ข้อความที่เป็นเท็จท�าให้โจทก์ได้รับความเสียหายแต่

อย่างใดทั้งสองคดีศาลจึงพิพากษายกฟ้อง	ส่วนอีกสองคดี

ที่ฟ้องตามมาก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร	อยู่	 ๆ	 โจทก์ก็ถอน

ฟ้อง	ตอนเข้าสู่ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย	ฝ่ายโจทก์ได้ตามฝ่าย

จ�าเลยว่าจะคัดค้านหรือไม	่ ...จะคัดค้านท�าไม	ก็ต้องบอกว่า

ไม่คัดค้านอยู่แล้ว	 ใครเล่าจะเสียเวลามาขึ้นโรงขึ้นศาลโดย

ไม่จ�าเป็นเสียเวลาท�ามาหากินเปล่า	ๆ	แต่ก็รู้สึกเสียดายเวลา

ทีเ่สยีไปกบัการขึน้โรงขึน้ศาลกบัคณะกรรมการร้านสหกรณ์

กรุงเทพฯ	 เป็นเวลา	๓-๔	ปี	สหกรณ์ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น	ก็

ไม่รู้เหมือนกันว่ากฎหมายสหกรณ์ฉบับแก้ไขใหม่ที่ว่ามีกฎ

เกณฑ์เข้าข้นในการปกป้องสหกรณ์ไม่ให้พวกปลวก	มอด	

เข้ามาแทะท�าลายให้สหกรณ์เสียหายได้อย่างง่ายดาย	เพราะ

ว่ามีบทลงโทษหนักกับคณะกรรมการที่ทุจริต	ผู้ตรวจสอบ

กิจการที่ปล่อยปละละเลยให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย	

ตลอดจนข้าราชการส่งเสริมสหกรณ์ที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่

จนท�าให้สหกรณ์เสียหาย	ก็หวังว่าขบวนการสหกรณ์ไทย

จะพัฒนาก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี...ซึ่งเป็นความหวังกับ

กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่......	Y ขุนราม		ใกล้เทศกาล

ปีใหม่	พ.ศ.๒๕๖๓ คุณสุภาภรณ์ อินค้า ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

ธรุกจิการเกษตร	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	

จ�ากัด(ชสท.)	 จัดกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์สหกรณ์	

ราคายตุธิรรม	ทัง้ผูร้บัและผูใ้ห้	มหีลายราคา	เช่น	ชดุละ ๕๙๙ 

บาท	ประกอบด้วย	หมีโ่คราช	๑	กล่อง		กาแฟชมุพรสดี�า	สตูร

เข้มข้น	๑	ถุง		ข้าวสารอินทรีย์	๑	กก.		ข้าวกล้อง	กข.๔๓		๑	

กก.		นมจืด	UHT	หมวกเหล็ก	๑	แพค	พร้อมกระเช้า	และผ้า

ขาวม้าผูกกระเช้า	๑	ผืน	...ราคาชุดละ ๘๙๙ บาท	ประกอบ

ด้วย	 	น�้าผลไม้	๑	กระป๋อง	ขนาด	๑๐๐๐	ml	หมูฝอย	๓๐๐	

กรับ	๑	กล่อง		เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ		น�้าหนัก	๕๐๐	

กรับ	 	น�้าปลาแท้	 ตราหอยเป๋าฮื้อ	๑	ขวด	ขนาด	๓๐๐	ml		

ข้าว	กข.๔๓		๑	กก.	พร้อมกระเช้า	และผ้าขาวม้าผูกกระเช้า	

๑	ผืน	...หรือบรรจุชะลอม  ราคา ๒๙๙ บาท	ประกอบด้วย		

หมี่โคราช	๑	กล่อง	 	หมูฝอย	 	๓๐๐	กรัม	๑	กล่อง	พร้อม

ชะลอมและโบว์	ฯลฯ		สนใจสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่ชสท. โทร 

0-2561-4567 หรือ สุภาภรณ์ อินค้า 08-1823-3639.....	Y 
ขุนราม  ไม่รู้สึกแปลกใจว่าท�าไมขบวนการสหกรณ์ไทยจึง

ไม่ค่อยพฒันา	เมือ่มาวเิคราะห์ถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัสหกรณ์

ไทยเกิดจากคนสหกรณ์เอง เพราะว่างานสหกรณ์นั้นเป็น

งานพัฒนาคนโดยตรง	 ถ้าคนสหกรณ์มีคุณภาพจะต้องมี

ความรู้	 ความเข้าใจในเรื่องหลักและวิธีการสหกรณ์อย่าง

แท้จริงและน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	 งานสหกรณ์ไทยก็จะ

พัฒนาก้าวหน้าอย่างแน่นอน	ทั้ง	ๆ	ที่ในประวัติศาสตร์ของ

ขบวนการสหกรณ์ไทยเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้าง

ขวาง	จากการศกึษางานสหกรณ์ในอดตีสมาชกิของสหกรณ์

จะต้องเป็นคนดมีศีลีธรรม	คนมปีระวตัไิม่ดเีกะกะเกเรสงัคม

สหกรณ์จะไม่ยอมรับ	 	กลัวว่าเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วจะ

พาสมาชิกคนอื่นเขาเสียหายไปด้วย	ฉะนั้นสินค้าที่จ�าหน่าย

ในสหกรณ์จะไม่สนิค้าทีผ่ดิศลีธรรม	ไม่ว่าจะเป็นเหล้า	บหุรี่	

อปุกรณ์การพนนั	ฯลฯ	ล้วนเป็นสนิค้าทีช่าวสหกรณ์รงัเกยีจ	

จนกฎหมายไทยยกเว้นให้สหกรณ์ไม่ต้องเสยีภาษเีงนิได้จาก

ก�าไรสทุธ	ิแต่ด้วยสภาพแวดล้อมสงัคมไทยทีไ่ด้เปลีย่นแปลง

ไป	 ระบบทุนนิยมเข้ามาครอบง�าสังคมไทยอย่างรุนแรง	

ท�าให้คนไทยบูชาเงินเป็นพระเจ้า	เงินนั้นจะได้มาจากอาชีพ

อะไรไม่สนใจ	ขอให้ได้เงินมาเป็นใช้ได้	 ท�าให้จิตวิญญาณ

สหกรณ์ของคนสหกรณ์อ่อนแอตามไปด้วย	 จนปัจจุบันนี้

เงินเป็นใหญ่ในสหกรณ์	 	สมาชิกสหกรณ์และผู้น�าสหกรณ์

จ�านวนไม่น้อย	 จะคล้อยตามพลังเงินจึงท�าให้เดินหลงทาง

พาให้สหกรณ์และสมาชกิได้รบัความเสยีหาย		กอ็ยากจะฝาก

ถงึชาวสหกรณ์ทัง้หลายหนัมาพจิารณาตนเองว่า	ยงัยดึมัน่ใน

หลักและวิธีการสหกรณ์อยู่หรือไม่	มีความสนใจซึ่งกันและ

กันขนาดไหน	ร่วมท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	กับสหกรณ์มากน้อย

เพียงใด	ถ้ายังคิดแต่เพียงว่าจะได้รับประโยชน์จากสหกรณ์

เพียงฝ่ายเดียว	 ก็นับว่าเป็นอันตรายเพราะเป็นความคิดที่

เห็นแก่ตัว	พาให้สังคมส่วนรวมคือสหกรณ์ไปไม่รอด	หาก

ยังมีความคิดว่าปัจจุบันสหกรณ์มีปัญหาจะเข้ามาช่วยแก้ไข

ปัญหานั้นอย่างไรด้วยจิตใจที่มีเมตตาต่อกัน	 ไม่เอาเปรียบ

กัน	ก็เชื่อแน่ว่าหลักและวิธีการสหกรณ์ยังจะสามารถน�าไป

พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่น่าอาศัยได้.

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ชสอ.ต�ารวจแห่งชาติ ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

           ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล/ลดพิเศษ ๒๕%

                                                           

                                                             วันที่..............................................................

ชื่อ...........................................................................................................................................

ที่อยู่.........................................................................................................................................

....................................................................................................โทร......................................

                            �     สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)

                            �     ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�านวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี

                                      (จัดส่งให้เดือนละ ๒๐ ฉบับ เป็นเวลา ๑ ปี รวมจ�านวน ๒๔๐ ฉบับ)

   สัง่ซือ้ได้ด้วยเชค็ หรอื โอนเงนิเข้าบญัชขีองบรษิทั สือ่เกลยีวเชอืก จ�ากดั บญัชอีอมทรพัย์ธนาคาร

กสิกไทย สาขาส�าเหร่ บัญชีเลขที่ 032-2-48872-6  หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม บริษัท สื่อ

เกลียวเชือก จ�ากัด ปณ.ส�าเหร่ 10600    ส�านักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4แขวงคลองต้นไทร เขต

คลองสาน กรุงเทพฯ 10600   โทร.08-6883-8937      E-mail : ssrichanya@gmail.com

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจแห่งชาต ิจ�ากดั(ชสอ.ตร.) จดั

ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๖๒ เมือ่วนัเสาร์ที ่๙ พฤศจกิายน พ.ศ.

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

การด�าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ	ที่มี	

พล.ต.ท.สมเดช ขาวข�า เป็นประธานกรรมการ	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	

๒๕๖๒	ชุมนุมสหกรณ์ฯ	มีสมาชิก	๑๒๘	สหกรณ์	มีทุนด�าเนินงาน

ทั้งสิ้น	๑๒,๓๖๓,๐๕๘.๓๘	บาท	มีรายได้	๔๗๗.๐๔	ล้านบาท	มีราย

จ่าย	๓๘๑.๑๓	ล้านบาท	มีก�าไรสุทธิ	๙๕.๙๑	ล้านบาท	

ถงึแม้การด�าเนนิงานจะบรรลเุป้าหมายกต็าม	แต่กย็งัไม่เตม็ที่

นัก	พล.ต.ท.สมเดช ขาวข�า ได้กล่าวกับบรรดาผู้แทนสหกรณ์สมาชิก

ว่าตลอดระยะเวลา	๔	ปี	ที่ได้ท�าหน้าที่ประธานกรรมการของชุมนุม

สหกรณ์ฯ		ที่ผ่านมา	ก็อยากจะเสนอแนวคิดเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมนุมสหกรณ์ฯ	มากยิ่งขึ้น	คือ การถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 

ขอให้สมาชิกถือหุ้นมากขึ้นอาจจะซื้อเป็นครั้งคราวแต่ไม่เกิน	๑	 ใน	

๕	หรือการส่งค่าหุ้นรายเดือนให้มากขึ้น	เพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์	มีทุน

เรือนหุ้นเพิ่มมากขึ้น	ค่าสัมประสิทธิ์ก็จะมากขึ้น	การด�าเนินกิจการ

ต่าง	ๆ	จะได้มีจ�านวนมากขึ้น	เพราะชุมนุมสหกรณ์มีเงินให้สมาชิกกู้

เพื่อซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต�่า

การฝากเงินหรือการพักเงิน	 มีหลายสหกรณ์น�าเงินไปฝาก

ธนาคาร	ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	หากสหกรณ์ใช้ชมุนมุสหกรณ์เป็น

ทีร่บัฝากหรอืพกัเงนิ	สหกรณ์จะได้รบัอตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่าธนาคาร	

นอกจากนั้นเงินดังกล่าวยังสามารถท�าให้การหมุนเวียนเงินในระบบ

ชุมนุมสหกรณ์ดีมากขึ้น	 และเงินเหล่านี้สามารถน�าไปช่วยสหกรณ์

ต�ารวจอื่น	ๆ	ที่มีความต้องการได้

กน็บัว่าเป็นแนวความคดิทีม่ปีระโยชน์กบัขบวนการสหกรณ์

เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเงินในขบวนการสหกรณ์ไม่รั่วไหลไปอยู่ที่อื่น

นั่นเอง

                                        รุ้งกินน�้า



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

ขบวนการสหกรณ์รวมพลัง วันออมแห่งชาติ

ชสอ.ตะวันออกพัฒนาคุณภาพสมาชิก

     อุตตม  สาวนายน  ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายธงชัย วิทยานุกรณ์ 

กรรมการด�าเนินการ และกรรมการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ 

ชสอ.ได้รับมอบหมายจาก พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 

ประธานกรรมการ ให้ก�ากับ ดูแล เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 

ชสอ. ภาคตะวนัออก เป็นประธานในพธิเีปิดการอบรมโครงการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ ฯ ภาคตะวัน

ออก และสนับสนุนงบประมาณทั้งโครงการ จ�านวน 200,000 

บาท โดยนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็น

ผู้รับมอบ และกล่าวให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าว เป็นการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับ

สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งกระจายไปในแต่ละจังหวัด จ�านวน 7 ครั้ง 

ตามโครงการทีส่หกรณ์สมาชกิในแต่ละจงัหวดัมคีวามประสงค์

เสนอเข้ามาให้เขตพืน้ทีฯ่ พจิารณาเหน็ชอบ ซึง่เป็นไปตามแผน

งานและงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ

ครัง้ที ่1 เป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิารอาชพีเสรมิเพิม่ราย

ได้ “Make Money Online” ณ โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ใน

จังหวัดระยอง เข้าร่วมกว่า 60 คน

           อรอุมา  เกษตรพืชผล

ขบวนการสหกรณ์ โดย สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

(สสท.) ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 

๗ ประเภท จดังานวนัออมแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๒ ได้รบัเกยีรติ

จาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 

ประธานกรรมการ สสท. เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ใน

การจดังาน เมือ่วนัที ่๓๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ ห้องประชมุใหญ่ 

บริษัท ทีโอที จ�ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุม

สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	จ�ากดั(ชสอ.)	ได้กล่าวว่า	ภาค

สหกรณ์ไทยมเีงนิออมเฉลีย่ต่อสมาชกิเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	มเีงนิ

ออมกว่า	๒.๓๐	ล้านล้านบาท		

กิจกรรมวันออมแห่งชาติ	 ขบวนการสหกรณ์ไทยทั่ว

ประเทศ	จัดกิจกรรม	 เดิน	วิ่ง	ปั่น	และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ	

หัวข้อ	“การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดย	พระพยอม 

กัลยาโณ  และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต	และมอบโล่เกียรติคุณ

แก่สมาชิกที่มีการออมดีแด่น	พร้อมตั้งเป้าหมายรณรงค์การออม

ในภาคสหกรณ์ทั่วประเทศให้ได้เพิ่มขึ้น	๕	หมื่นล้านบาท

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. ได้

กล่าวถงึทีม่าของวนัออมแห่งชาตว่ิา คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนั

ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ก�าหนดให้วันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี

เป็น “วันออมแห่งชาติ”  เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึง

ความส�าคญัของการประหยดัและการออมเป็นส่วนส�าคญัในการ

สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศชาติ 

นายสุเมธ  ศรีจรรยา



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

  ๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

  ๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

  ๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

  ๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

  ๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ที่นี่มีค�าตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทางโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

วัดพระธรรมกาย

“คนเช่นเรา	ไม่ใช่ไร้ปัญญา	ชัว่กร็ู	้ดกีเ็หน็	เราจะฆ่า

ตัวเราเอง	เพราะความปรารถนาลามกท�าไม	ที่เขาพูดหาว่า

เราอย่างนัน้	บางคนคงไม่รูจ้กัค�าว่า	“ธรรมกาย”	มอียูท่ีไ่หน	

หมายเอาใคร	 เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดี

ปฏบิตัชิอบ	เมือ่ผูไ้ม่รูม้าตเิตยีนเรา	ความไม่รูข้องเขาจะลบ

ล้างสจัจธรรมพระพทุธศาสนาได้อย่างไร	ถ้าจะกลบกก็ลบ

ได้เพียงชั่วคราว	 ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะ

เปล่งรัศมี	ให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง	

การที่เขาน�าไปพูดเช่นนั้น	 เป็นผลแห่งการปฏิบัติ

ที่เราได้กระท�ากันอยู่	 แสดงให้เห็นว่า	 คณะวัดปากน�้าไม่

ได้กินแล้วนอน	 เป็นส�านักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม	

การที่เขาน�าไปพูดเช่นนั้น	 เท่ากับเอาส�านักเราไปเผยแพร่	

ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์	เพราะการที่่เขาน�า

ไปพูดเช่นนั้น	เป็นการกระท�าของผู้พูดเอง	เราไม่ได้จ้างไม่

ได้วานใคร	

เมื่อพูดทางไม่ดีได	้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน

กัน	ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ	 เราไม่ต้องเดือดร้อน

ใจ	เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้	ไม่ใช่

ของเก๊	หรือของเทียม	ธรรมกาย	จะปรากฎเป็นความจริง

แก่ผู้เข้าถึงธรรม	 เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น	 เราเชื่อในคุณ

พระพุทธศาสนา”

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงปู่วัดปากน�้าภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

วันออกพรรษา ณ พุทธอุทยานนานาชาติริมฝั่งโขง
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

กลุ้มใจมีลูกติดยา
ทะเลาะกับสามีเป็นประจ�า	จะให้น้องสาวแก้ไขอย่างไรคะ เป็นเพราะสร้างกรรมมาต่างกันอย่างไร

แม้ว่าน้องชายไปเป็นลูกบุญธรรมของคนอื่นแล้ว	 ก็ยังได้

อาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่แท้จริง	แต่บางคนไปเป็นลูกบุญธรรมแล้ว	ก็

ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงของตน	เพราะท�ากรรมต่างกันอย่างไร

ลูกชายคนเล็กมีวิบากกรรมอะไรจึงติดยา	และชอบท�าเรื่อง

ทกุข์ใจมาให้ครอบครวั	จะต้องแก้ไขอย่างไร	ชวีติของเขาจงึจะดขีึน้คะ

คุณครูไม่ใหญ่

เมื่อครอบครัวไม่อบอุ่น และลูกชายและลูกชายคบคนพาล

อีกด้วย จึงท�าให้ถูกชักน�าไปในทางผิด จนไปติดยา

จะแก้ไขลกูกต้็องท�าครอบครวัให้อบอุน่ให้เวลาใกล้ชดิกบัลกู 

คอยหมัน่ให้ก�าลงัใจลกูชายในการเริม่ต้นชวีติใหม่ ค่อย ๆ  แนะน�าชกัจงู

เขาให้เข้าสูเ่ส้นทางธรรม แต่อย่าไปจูจ้ีห้รอืบงัคบั เพราะลกูยงัอยูใ่นวยั

รุน่ และหาเพือ่นดีๆ  ในวยัใกล้เคยีงกนัทีเ่ข้าวดัคอยเป็นกลัยาณมติรให้

กับเขา และให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่มีแต่คนดี
    ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘

คุณแม่ไอคิวสูง

คุณแม่เป็นลูกคนที่สอง	ในจ�านวนพี่น้อง	๕	คน	ซึ่งเป็นหญิง

ล้วน	มฐีานะดแีถมยงัสวย	ฉลาด	เรยีนเก่ง	คณุแม่เคยไปเชก็ไอควิ	ท�าเอา

คณุหมอตกใจ	เพราะไอควิสงูถงึ	๑๗๐	(ขณะทีค่นทัว่ไออยูท่ี	่๘๕-๑๑๕)

คุณแม่ท�ากรรมมาอย่างไร	 ถึงได้ฉลาด	 ไอคิวสูง	 เกิดมาใน

ครอบครัวฐานะดี	แต่ชีวิตคู่กลับล้มเหลว

คุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคน	แต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงบุญคุณ

ท่าน	คนที่รักและเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อน	ๆ 	ไม่ใช่พี่น้อง	เป็นเพราะ

เหตุใดคะ

คุณครูไม่ใหญ่

คุณแม่ฉลาด ไอคิวสูง เกิดมาในครอบครัวฐานะดี แต่กลับ

มีชีวิตคู่ล้มเหลวเพราะในอดีต ท่านไฝ่การศึกษา ได้สั่งสมบุญปัญญา

บารม ีเมือ่ท�าบญุแล้วมกัอธษิฐานว่า ขอให้มปัีญญา อกีทัง้ยงัไม่มกีรรม

สรุา และได้ท�าทานบารมอีย่างสม�า่เสมอ แต่ชวีติคูล้่มเหลว เพราะกรรม

กาเมฯ เจ้าชูส้มยัเป็นผูช้ายทีฉ่ลาด เช่นเดยีวกบัสามใีนปัจจบุนัทีท่�ากบั

คุณแม่ เป็นภาพในอดีตของท่าน

คุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคน แต่ไม่มีใครนึกถึงบุญคุณท่าน

นั้น ก็เป็นบุญสงเคราะห์ญาติของท่าน ก็ให้ท่านนึกว่าท่านเป็นผู้ให้

อย่างไร้ข้อแม้ สกัวนัหนึง่ความดทีีท่�าไว้กจ็ะส่งผล อกีทัง้พีน้่องทกุคน

ก็รู้และซาบซึ้งในบุญคุณของท่าน แต่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้น

คนที่รักและเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อน ๆ  ไม่ใช่พี่น้อง เพราะ

ในอดีตท่านมักจะท�าดีกับเพื่อนฝูงมากกว่าพี่น้องในครอบครัว ดังนั้น

ชาตินี้ก็มาเจออย่างนี้บ้าง ให้ท�าดีต่อไปอีก เพราะเป็นบุญของเราใน

ฐานะผู้ให้

    ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

ทาสของโทสจริต

น้องสาวท�ากรรมอะไรมา	ถึงได้มีครอบครัวไม่สงบสุข	ต้อง

คุณครูไม่ใหญ่

น้องสาวทะเลาะกนัสามเีป็นประจ�า เพราะทัง้คูม่พีืน้ฐานโทส

จริต ไม่ค่อยจะยอมกัน ต้องยอมสักคนหนึ่ง ให้ท�าเหมือนสิงโต คือ ถ้า

ตวัไหนมนัท�าท่าจะวดัรอยเท้า มนัจะขึน้มาขูเ่ลย ส่วนอกีตวัถ้ามนัยอม 

มันก็จะหมอบนิ่งเฉย ๆ ไอ้ตัวนั้นมันจะไม่ท�าอะไร เรื่องก็จบกันไป

เพราะฉะนั้น ต้องยอมกันสักข้างหนึ่งยอมชนะใจ ไม่ใช่ยอม

แพ้นะ แต่ยอมชนะใจของเราที่ไม่ไปทะเลาะกับเขา เพราะเรายอมแพ้

ใจของเราจงึตกเป็นทาสของโทสจรติมานาน ถ้าเรายอมชนะไม่ตกเป็น

ทาสของโทสจริต เรื่องมันก็จบ

วิธีแก้ไข ต้องเริ่มที่น้องสาวก่อน คือ ต้องอดทน และใจเย็น 

ๆ ค่อยพูดค่อยจากันและก็ให้ไปติดจานดาวธรรมเพื่อศึกษาเรื่องราว

ความจริงของชีวิตให้มาก ๆ จะได้เข้าใจและด�าเนินชีวิตได้ถูกต้องขึ้น
    ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘

ท�าไมพนักงานลาออกบ่อย

บุพกรรมใดที่ท�าให้พนักงานลาออกบ่อย	แล้วหาคนมาแทน

ได้ยาก	ต้องแก้ไขอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

พนกังานลาออกบ่อยและหาคนมาแทนยาก เพราะระบบการ

บริหารงานยังไม่ค่อยลงตัว และบุญเรื่องบริวารในอดีตหย่อน คือ บุญ

ชวนคนท�าความดีในอดีตหย่อน

ดงันัน้ให้ลกูพยายามท�าบญุด้านบรวิารในปัจจบุนัให้มากขึน้ 

คอื ชวนคนท�าความดใีห้มากขึน้กว่าเดมิ อกีทัง้ตวัลกูต้องหมัน่ยิม้และ

ใจเย็น ๆ ด้วย ให้ถือสุภาษิตว่า น�้าเย็นปลาชอบอาศัย
    ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘

พ่อแม่ที่แท้จริง

น้องชายคนที่ห้า	เมื่อคลอดได้	๑	เดือน	คุณป้าก็ขอไปเป็นลูก

บุญธรรม	พอน้องชายอย่านม	คุณป้าก็พามานอนห้องเดียวกัน	และ

ท�างานหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูมาตลอด

ต่อมาเมื่อน้องชายอายุ	๖	ขวบ	 ได้รู้ความจริงเขารู้สึกเสียใจ

มาก	แต่เป็นเพียงช่วงสั้น	ๆ	 เท่านั้น	 เพราะเขารู้สึกว่าท�าไมแม่ไม่รัก

เขา	จึงยกเขาให้ป้า	แต่จริง	ๆ	แล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่า	ผูกพันกับป้าที่

เลี้ยงดูมามากกว่า

ปัจจบุนัน้องชายแต่งงานแล้ว	แต่กม็ปีากเสยีงกบัคณุป้าบ่อย

มาก	เพราะความคดิเหน็ไม่ลงรอยกนั	จนท่านบ่นน้อยใจว่า	ต่อไปเวลา

ท�าบุญจะอธิษฐานให้ไม่เจอลูกบุญธรรมอีกแล้ว

น้องชายสร้างกรรมมาอย่างไรท�าให้กว่าจะรู้ว่า	 ใครเป็นพ่อ

แม่ที่แท้จริงก็อายุ	๖	ขวบ	การไปเป็นลูกบุญธรรมคนอื่นแล้ว	บางคน

ก็รู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงของตนเองได้เร็ว	บางคนช้า	บางคนก็ไม่รู้จักเลย	

คุณครูไม่ใหญ่

น้องชายกว่าจะรู้ใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงก็ตอนอายุ ๖ 

ขวบ เพราะในอดีตเวลางอนกับพ่อแม่ แต่คนละคู่กับปัจจุบัน มัก

จะพดูว่า “ชาตต่ิอไปขอให้ไปเป็นลกูคนอืน่” แต่ตอนหลงัได้มาขอ

ขมาท่าน รวมกบับญุทีผ่กูกบัป้ามา คอื ป้าและน้องชายในอดตีเคย

เป็นแม่ลูกกัน เวลาดีกันก็อธิษฐานว่า “ขอให้ได้เกิดเป็นแม่ลูกกัน

อีก” แต่เวลางอนกัน ก็อธิษฐานว่า “อย่าได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกัน

อีก” สลับกันไปมาเรื่อย ๆ

ปัจจุบันป้าและลูกบุญธรรมมีปากเสียงกันบ่อย ๆ ก็เป็น

ผังเดิมดังกล่าวและเป็นกรรมเก่าของป้าที่เคยเถียงพ่อแม่และผู้

หลกัผูใ้หญ่ไว้มาส่งผล จะแก้ไขกต้็องเป็นกลัยาณมติรให้น้องชาย 

โดยชีโ้ทษให้น้องชายเหน็ และแนะน�าให้ป้ากบัน้องชายสร้างบญุ

ร่วมกันด้วย

การไปเป็นลูกบุญธรรมคนอื่น และต่อมาได้รู้จักพ่อแม่

ที่แท้จริงได้เร็ว เพราะภายหลังได้มาขอขมาท่านทั้งสองเร็ว ส่วน

ที่ได้รู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงช้า เพราะมาขอขมาช้า ส่วนที่ไม่รู้จักพ่อ

แม่ที่แท้จริงเลย เพราะไม่ได้มาขอขมาท่าน

แม้น้องชายไปเป็นลูกบุญธรรมของคนอื่นแล้ว แต่ยังได้

อยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่แท้จริง เพราะในอดีตเวลางอนก็มักจะบอกว่า 

“จะไปเกดิเป็นลกูของคนอืน่” แต่พอเวลาดกี ็“ขอมาเกดิอยูก่บัพ่อ

แม่อีก” ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อีก เพราะกรรมที่ไม่ได้กลับมา

ขอขมาท่าน มาส่งผล
  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

แม่ผัวลูกสะใภ้

แม่สามีไม่ค่อยชอบลูก	 เราเข้ากันไม่ค่อยได้	 เพราะมีวิบาก

กรรมใดร่วมกันมา	จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

แม่สามีไม่ค่อยชอบลูก เข้ากันไม่ค่อยได้ เพราะเป็นกรรมเก่า

ของตวัลกูทีเ่คยข่มขีล่กูสะใภ้ของตวัเอง จงึท�าให้มาเจอแม่สามทีีท่�ากบั

ตวัลกูอย่างนีบ้้าง และเป็นกรรมใหม่ของแม่สาม ีแต่ไม่ได้จองเวรกนัมา

จะแก้ไข ตัวลูกก็ต้องอดทน ใจเย็น ๆ หน้ายิ้ม ๆ และก็ยอม 

ๆ ท่านบ้าง อีกทั้งเวลาท�าบุญก็ใส่ชื่อท่าน อธิษฐานให้ท่านรักและ

เอ็นดูตัวลูก
    ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

ขณะนี้ลูก ๆ ของหลวงพ่อธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระ

ธรรมกาย อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีซึง่มอียูท่ัว่โลกนบัล้าน

คน ได้ร่วมใจกนัสวดธมัมจกักปัปวตันสตูรเป็นประจ�าทกุวนัเพือ่ความ

เป็นสิริมงคลกับตัวเองและส่งบุญให้กับประเทศชาติจะได้มีพลังบุญ

มากขึน้ ท�าให้พลงับาปอ่อนก�าลงัลง ถ้าสงัเกตเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ทีไ่ด้เกดิ

ขึ้นในสังคมไทย จะเห็นว่าผู้ที่ท�าบาปจะถูกแฉพฤติกรรมให้สังคมได้

รับรู้และก�าลังถูกลงโทษในพฤติกรรมบาปดังกล่าวมากขึ้น

พูดโดยสรุปก็คือพลังบาปของประเทศอ่อนก�าลังลง	พลังบุญของ

ประเทศมีพลังมากขึ้นและก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อย	ๆ	 เพราะลูก	ๆ	ของหลวง

พ่อธัมมชโย	สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร	จนติดเป็นนิสัยถ้าวันไหน

ไม่ได้สวดธมัมจกักฯ	จะรูส้กึหงดุหงดิไม่สบายใจ	ไม่สบายกาย	และเป้าหมาย

สิน้ปี	พ.ศ.๒๕๖๒	นี	้จะต้องสวดให้ได้ ๒,๐๐๐ ล้านจบ	และเชือ่ว่าลกู	ๆ 	ของ

หลวงพ่อจะสามารถสวดมนต์ได้ตามเป้าหมาย

อีกหน้าประวัติศาสตร์ของลูก	 หลวงพ่อธัมมชโยและ

หลานหลวงปู่สด จันทสโร หลวงปู่วัดปากน�้าผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย	

ได้ร่วมกันสร้างบุญวันออกพรรษา	ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่	 ๑๓	

ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๖๒	ณ	อุทยานนานาชาติ	ที่ได้ร่วมกัน	สถาปนาเจดีย์

รปูทรงดอกบวับรรจพุระบรมธาต ุขึน้	ณ	อ.โพนพสิยั	จ.หนองคาย	รมิ

ฝั่งแม่น�้าโขง	 เพื่อระลึกถึงคราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจาก

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังสังกัสสนคร	หลังจากเสด็จไปโปรดเทพบุตร

พุทธมารดาเป็นเวลา	๓	เดือน	ในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงเปิดโลก	ให้

โลกทั้งสาม	คือ	สวรรค์	มนุษย์	นรก	ต่างสามารถแลเห็นกันได้

จากความเชื่อที่สืบทอดและเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า พญาศรีสุทโธ

นาคราชเหน็เหตกุารณ์อศัจรรย์ดงักล่าว แล้วเกดิความเลือ่มใสต่อพระสมัมา

สัมพุทธเจ้า จึงได้กลั่นดวงไฟให้เป็นประทีปถวายเป็นพุทธบูชา จนกลาย

เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัขิองเหล่าพญานาคมาจนถงึปัจจบุนันี ้รวมระยะเวลา

กว่า ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว

ส�าหรับวันออกพรรษาปีนี้บรรดาลูกหลวงพ่อ	หลานหลวง

ปู่	 ได้ร่วมใจกันทอดผ้าป่าเพื่อสร้างลานธรรมคอนกรีตรอบปทุมรัตน์

ธรรมเจดีย์เพื่อรองรับผู้มบีุญมาสวดมนต์	รักษาศลี	เจริญสมาธิภาวนา

ร่วมกัน	อีกทั้งเป็นที่ชมบังไฟพญานาคในวันดังกล่าวด้วย

งานในปีนี้เมื่อดวงตะวันลาลับขอบฟ้าแล้ว เป็นเวลาที่ทุกคน

รอคอยดูบั้งไฟพญานาคที่จะทยอยพุ่งขึ้นจากล�าน�้าโขงสู่ท้องฟ้าเป็น

ชุด ๆ  ชุดละ ๓ ลูกบ้าง ๔ ลูกบ้าง จากการบันทึกผลปรากฎการณ์บั้งไฟ

พญานาคในวันออกพรรษาของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาตจิงัหวดัหนองคายได้บนัทกึไว้ว่า มบีั้ง่ไฟพญานาคพุง่

ขึน้ทีบ่รเิวณพทุธอทุยานนานาชาต ิรวมทั้ง่หมด ๙๘ ลกู และเป็นแชมป์

บัง้ไฟพญานาคในปีนีท้ีเ่หล่าพญานาคได้กลัน่ดวงไฟเป็นประทปีเพือ่

น้อมถวายเป็นพุทธบูชา สาธุ สาธุ สาธุ.

                                              สุเมธ  ศรีจรรยา
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หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก 
หาอ่านได้ง่ายนิดเดียวที่

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

www.fsct.com
เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ชสท.ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) 

จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ 

ส�านกังาน ชสท. เมือ่วนัที ่ ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ เพือ่พจิารณา

ยกเลกิระเบยีบ เดมิของ ชสท. และพจิารณาระเบยีบใหม่ จ�านวน 

๔ ระเบียบ 

ได้แก่ หนึง่	ระเบยีบชมุนมุสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการใช้เงนิทนุ

สะสมเพื่อบริการส่วนรวม	พ.ศ.๒๕๖๒		

สอง ระเบยีบชมุนมุสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการใช้เงนิทนุสะสม

เพื่อด�าเนินการอย่างอื่นของชุมนุมสหกรณ์ฯ	พ.ศ.๒๕๖๒		

สาม ระเบยีบชมุนมุสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการใช้เงนิทนุสะสม

เพือ่บรกิารส่วนรวม	จ�านวน	๓๐	ล้านบาท	ไปส�ารองเงนิบ�าเหนจ็

และเงินชดเชยของพนักงานชุมนุมสหกรณ์ฯ	

	สี่ ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ฯ	 ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสม

เพือ่ด�าเนนิการอย่างอืน่ของชมุนมุสหกรณ์	พ.ศ.๒๕๖๒	จ�านวน	

๓๒,๙๘๖,๗๒๒	บาท	 ไปส�ารองเงินบ�าเหน็จและชดเชยของ

พนักงานชุมนุมสหกรณ์

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ฉบับแก้ไขใหม	่ที่

ต้องการให้องค์กรสหกรณ์มีความมั่นคงและยั่งยืน	บรรยากาศ

การประชุมเป็นไปด้วยสมัครสมานสามัคคี	

และที่ส�าคัญสมาชิกมีความเห็นว่าการจัดประชุมที่

ส�านักงานของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสท.) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจัดประชุมที่

โรงแรมต่าง ๆ  กน็บัว่าเป็นความคดิทีน่่าชืน่ชม ซึง่คณะกรรมการ 

ชสท. ที่น�าโดย คุณศิริชัย ออสุวรรณ ก็ขานรับไปพิจารณา 

สงัคมสหกรณ์เมือ่ผูน้�าเสยีสละด้วยความจรงิใจ ใช้ความ

รู ้ความสามารถพฒันาองค์กร มวลสมาชกิกพ็ร้อมเพรยีงให้การ

สนับสนุน ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็งอย่างยั่งยืนแน่นอน.

รุ้งกินน�้า


