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ฝากเงินแก้ไขสภาพคล่อง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ บริหารสภาพคล่องไม่มีหนี้สงสัยเผื่อจะ
สูญแม้แต่บาทเดียว ช่วยสหกรณ์สมาชิกปลดแอกหนีต้ น้ ทุนสูงจากธนาคาร ไม่ท�ำธุรกิจ
เงินกู้แข่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ก่อนน�ำเงินไปฝากสหกรณ์
ใดวิเคราะห์งบการเงินอย่างละเอียดป้องกันความเสีย่ ง ใช้กลยุทธ์สหกรณ์แก้ปญ
ั หาขาด
สภาพคล่อง เทคนิคฝากเงินไม่ถอนทั้งก้อนแต่ใช้วิธีถอนจากสหกรณ์ที่เอาเงินไปฝาก
แต่ละแห่งเพียงบางส่วนท�ำให้สหกรณ์ที่รับฝากไม่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง
นายอุทยั ศรีเทพ ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด ได้
ชี้ แ จงถึ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การของ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ไ ทย จ� ำ กั ด
ไม่ ใ ห้ มี ห นี้ เ ผื่ อ สงสั ย จะสู ญ ในวั น ประชุ ม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๖๓ ว่า ณ วันสิน้ ปีทางบัญชีของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด เมื่อ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ชุมนุมสหกรณ์ฯ
มีสินทรัพย์ ๑,๓๐๐ กว่าล้านบาท เวลาผ่าน
มา ๕-๖ เดือน มีสินทรัพย์รวมสองพันกว่า
ล้านบาท การถือหุ้นเพิ่มของเราคาดหวังว่า
หลังจากประชุมใหญ่ไปแล้วจะแจ้งสมาชิก

ถือหุ้นเพิ่มตามข้อบังคับ คือให้สมาชิกของ
สหกรณ์ถือหุ้นเพิ่มคนละบาท เพื่อสร้างเข้ม
แข็งให้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
จ�ำกัด ตอนนี้เราไม่มีหนี้ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ
เพราะหนี้ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ คือเงินที่ถูกหัก
เป็นค่าใช้จ่าย จึงมีค�ำถามว่าท�ำไมชุมนุมสห
กรณ์ฯ ของเราจึงไม่มีหนี้ค่าเผื่อส่งสัยจะสูญ
ก็เนือ่ งจากว่าการทีเ่ ราจะน�ำเงินไปลงทุนหรือ
ไปฝากกับสหกรณ์ใด ๆ เราจะต้องวิเคราะห์
งบการเงินของสหกรณ์นั้น ๆ ให้ละเอียดว่า
จะมีความเสี่ยงหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจ
ที่จะน�ำเงินไปฝากกับสหกรณ์นั้น ๆ
นายอุ ทั ย ได้ ก ล่ า วต่ อ ไปว่ า จาก

นวัตกรรมรส.พัทลุง
ทางออกสหกรณ์คา้ ปลีก
นวัตกรรมร้านสหกรณ์พทั ลุง จุดประกายพัฒนาร้านสหกรณ์สกู้ บั เอกชน
ด้วยหลักและวิธีการสหกรณ์ ให้ความร่วมมือกับ อบจ.พัทลุง จัดสวัสดิการด้าน
เครือ่ งอุปโภคบริโภคให้กบั ข้าราชการ พนักงาน อบจ.พัทลุง และประชาชนทัว่ ไป
ใช้สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารเป็นจุดให้บริการจนเป็นทีย่ อมรับของสมาชิกตลอดจนผู้
โดยสารและกรมการขนส่งทางบก ทีร่ า้ นสหกรณ์ฯ ขายสินค้าถูกกว่าสถานีขนส่ง
ทุกแห่ง ที่ส�ำคัญไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอ

นายขนบ จรูญศรีสวัสดิ์ ประธาน
กรรมการร้านสหกรณ์พัทลุง จ�ำกัด ได้เสนอ
แนวทางการบริ ห ารจั ด การร้ า นสหกรณ์
ให้สามารถสู้กับร้านค้าของเอกชนได้กับผู้
แทนสหกรณ์ ส มาชิ ก ชุ ม นุ ม ร้ า นสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ในวันประชุมใหญ่
สามัญ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่า
ร้านสหกรณ์พัทลุง จ�ำกัด ก่อตั้งมาเป็นเวลา
กว่า ๘๐ ปี ขณะนี้ทางร้านสหกรณ์ฯ ของ
เราก็ได้รับผลกระทบจากร้านค้าทั่ว ๆ ไปพอ
สมควร แต่เราก็สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้กเ็ พราะ
ยึดหลักและวิธกี ารสหกรณ์ไม่ขายสินค้าแพง
กว่าที่อื่นและให้บริการที่ดีกับสมาชิกและผู้
ใช้บริการ ทางร้านเคยประสบกับการขาดทุน
เพียงครั้งเดียวกรณีถูกเจ้าหน้าที่ทุจริต
นายขนบได้กล่าวว่าแนวทางที่จะ
น�ำมาเสนอนั้นตนเรียกว่า นวัตกรรมร้าน
สหกรณ์พัทลุง เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด พั ท ลุ ง คื อ นายวิ สุ ท ธิ์ ธรรม
เพชร นายกองค์การบริหารจังหวัดพัทลุง มี
โครงการทีจ่ ะจัดสวัสดิการด้านเครือ่ งอุปโภค
บริโภคแก่ข้าราชการ พนักงานขององค์การ

ขนบ จรูญศรีสวัสดิ์
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และประชาชน
ทั่ ว ไป ก็ ไ ด้ ม าศึ ก ษางานจากร้ า นสหกรณ์
พั ท ลุ ง ฯ เพื่ อ ที่ จ ะน� ำ แนวทางสหกรณ์ ไ ป
ด�ำเนินการเอง ซึ่งตนก็ได้เสนอแนะไปว่า
อย่าท�ำเลยถ้าหาก อบจ. ท�ำเองรับรองว่าเจ๊ง
แน่นอน ขอให้ร้านสหกรณ์จัดท�ำเรื่องนี้ให้
อ่านต่อหน้า ๒

อลงกรณ์ พลบุตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ ร้ อ มหนุ น ตั้ ง
มหาวิทยาลัยสหกรณ์ขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศพัฒนา
บุคลากรสหกรณ์ให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ผนึ ก ก� ำ ลั ง ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งหนุ น ขบวนการ
สหกรณ์ไทยให้เข้มแข็งเป็นฐานรากเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
ของประเทศ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมั่นคง
นายอลงกรณ์ พลบุ ต ร ที่
ปรึ ก ษารั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะ
กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวั ตกรรม ได้ ก ล่ าวถึ งความคืบ
หน้าในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์
หรือ Coop Academy ภายใต้รูปแบบ
ของเครือข่าย ขณะนี้มี ๓ มหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมโครงการ คือ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช นี่

เป็นเพียงชุดแรก เพราะว่ามหาวิทยาลัยดัง
กล่าว ล้วนมีภาควิชาสหกรณ์ มีส�ำนักงาน
มี ค ณาจารย์ พ ร้ อ ม ขณะนี้ นายยุ ค ล ลิ้ ม
แหลมทอง อดี ต รองนายกรั ฐ มนตรี อดี ต
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์
แห่งความเป็นเลิศของ AIC (Agritech and
Innovation Center) ได้ดำ� เนินการอยู่ ขณะนีม้ ี
สมัครเข้ามาแล้วกว่า ๑๓๐ ศูนย์แห่งความเป็น
เลิศ ทีเ่ รียกว่า Center of Excellent จ�ำนวน ๓๖
ประเภทของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ส�ำหรับ
อ่านต่อหน้า ๒

ศาลอุทธรณ์มคี ำ� พิพากษายืน
ยกฟ้อง บก. เกลียวเชือกหมิ่นประมาท
อุทัย ศรีเทพ
แนวทางดังกล่าวจึงสามารถสร้างความเชื่อ
มั่นและศรัทธาให้กับสหกรณ์สมาชิกซึ่งเป็น
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู และสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์ในมหาวิทยาลัยทั้งหลายไม่มีความเสีย
หายเลย เพราะไม่มหี นีส้ งสัยจะสูญแม้แต่บาท
เดียว ตลอดจนการบริหารของเราก็ประหยัด
สุดเพื่อให้มีผลต่ออัตราเงินปันผล สังเกต
ได้จากอัตราเงินปันผลจากก� ำไรสุทธิในปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ชุมนุมสหกรณ์ฯ ของเราจ่าย
เงินปันผลร้อยละ ๙
เนื่ อ งจากว่ า เราก่ อ ตั้ ง ชุ ม นุ ม สห
กรณ์ฯ มาตั้่งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลเลย เรื่องนี้เรา
ไม่ได้โทษผู้บริหารในขณะนั้น แต่เนื่องจาก
ด�ำเนินงานในขณะนั้นเรามุ่งท�ำงานให้กับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย เป็นหลัก
ท�ำให้ในช่วงดังกล่าวชุมนุมสหกรณ์ฯ ของเรา
เกิดการขาดทุน นากจากนั้นก็ยังต้องยืมเงิน
มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด มา
๕ ล้านบาท แล้วก็ไม่ได้ช�ำระคืนให้ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลยฯ ก็ทวงมาทุกปี ตอนนั้น
ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีหุ้นอยู่สองล้านกว่าบาท
ไม่รู้ว่าจะท�ำกิจกรรมอะไร เงินรับฝากก็ไม่มี
ธุรกรรมด้านการเงินก็ไม่ได้ขยับ เมื่อไม่มี
กิจกรรมอะไรสมาชิกก็เริ่มขาดความเชื่อถือ
ต่อชุมนุมสหกรณ์ฯ
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตนเข้ามา
เป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ฯ ก็ได้ปรึกษา
กับคณะกรรมการว่าจะต้องหากิจกรรมมาท�ำ
ในที่สุดก็ตกลงไปขอเงินรับฝากจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย ก็ได้เงินมาฝาก
ที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ จึงได้เอาเงินนั้นมาปล่อน
สินเชื่อบ้าง เอาไปฝากที่อื่นบ้าง ท�ำให้ปีนั้น
เริ่มมีก�ำไรสามารถจ่ายเงินปันผลและใช้หนี้
ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยฯ ได้หมด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยฯ ก็สบายใจไม่มี
หนี้ ติ ด ค้ า งเพราะว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ เนื่ อ ง
กัน ความศรัทธาของสหกรณ์สมาชิกที่มีต่อ
ชุมนุมสหกรณ์ฯ ของเราก็เริม่ มีมากขึน้ เพราะ
เราจ่ายเงินปันผลให้ร้อยละ ๙ ซึ่งเราก็จ่ายไป
ไม่เท่าไหร่ เพราะตอนนั้นชุมนุมสหกรณ์ฯ มี
หุน้ แค่สองล้านกว่าบาท จ่ายเงินปันผลไปแค่
แสนกว่าบาท
ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๙ เข้าสู่สภาวะ
ปกติเราจ่ายเงินปันผลไปร้อยละ ๔.๕ พอ
ขึ้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ ชุมนุมสหกรณ์ฯ ของเรา
จ่ายเงินปันผลร้อยละ ๑๐ ที่ท�ำได้เพราะไม่มี
เงินเฉลี่ยคืน พอมาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เราจ่าย
อ่านต่อหน้า ๘

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องบรรณาธิการ
เกลียวเชือก ฐานหมิน่ ประมาทและความผิดเกีย่ วกับน�ำข้อมูลอันเป็นเท็จ
เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ทีเ่ สนอข่าวคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ
จ�ำกัด ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์ให้ยกเลิกสัญญาเช่าทีด่ นิ
ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า ภายใน ๗ วัน แต่กลับเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญให้สมาชิกมีมติให้เช่าที่ดินต่อ
ที่ ศ าลอาญาตลิ่ ง ชั น เมื่ อ วั น ที่ ๘
กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้อง
พิจารณาคดี ๓๐๕ ศาลได้อา่ นค�ำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๐๘๗/๒๕๖๓
ระหว่ า งคณะกรรมการด� ำ เนิ น การร้ า น
สหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด โจทก์ที่ ๑ นาย
วรพนธ์ คงสิวะพิสิฐ โจทก์ที่ ๒ และนาย
สุเมธ ศรีจรรยา จ�ำเลย เรื่อง หมิ่นประมาท
ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ
ท�ำผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ละเมิด โจทก์ที่ ๒
อุทธรณ์ค�ำพิพากษาศาลอาญาตลิ่งชัน ลงวัน
ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ศาลอุทธรณ์รับวัน
ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ วันนี้จ�ำเลยและทนาย
จ�ำเลยมาศาล ส่วนโจทก์และทนายโจทก์ไม่ได้
มาฟังค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์
โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า ขณะเกิดเหตุ

โจทก์ ที่ ๑ เป็ น คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด โจทก์ที่ ๒ เป็น
ประธานกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด
จ�ำเลยเป็นเจ้าของ บรรณาธิการ และเขียน
ข่าวในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ซึ่งออกข่าว
เกี่ยวกับกิจกรรมของสหกรณ์ต่าง ๆ เมื่อวัน
ที่ ๑๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือพิมพ์
เกลียวเชือกได้รายงานข่าวว่า โจทก์ทงั้ สองจัด
ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมติจากสมาชิก
อนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท บางปะกอก ฮอสพิ ท อล
กรุ๊ป จ�ำกัด เช่าที่ดินร้านสหกรณ์กรุงเทพ
จ�ำกัด สาขาปิ่นเกล้า เนื่องจากที่ประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถูกนายทะเบียน
สหกรณ์เพิกถอน สมาชิกสนับสนุนลอยล�ำ
คณะกรรมการร้ า นสหกรณ์ ยั น ท� ำ ตามค� ำ
แนะนายทะเบี ย นสหกรณ์ เ คร่ ง ครั ด ด้ ว ย

รส.ธกส.เข้าร่วมโครงการ
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส.
จ�ำกัด น�ำร่องในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็น
จุดจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จับมือขบวนการสหกรณ์
เชื่อมโยงกัน แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย กระจายถึงมือผู้
บริโภค พร้อมรุกตลาดออนไลน์กระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์
ธ.ก.ส. จ�ำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ส�ำนักงานใหญ่ เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งส�ำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้คัด
เลื อ กให้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
สหกรณ์ และได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสินค้าระหว่าง
สหกรณ์ ผู ้ ผ ลิ ต และสหกรณ์ ร ้ า นค้ า ขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายผลผลิตและสินค้าของ
สมาชิกสหกรณ์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
โอกาสนี้ อ ธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์
ระหว่างร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จ�ำกัด กับ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด
และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เพื่อเชื่อมโยงสินค้า
คุ ณ ภาพของสหกรณ์ ทั้ ง สิ น ค้ า อุ ป โภค
บริโภค ผักสด ผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ
ประเภทข้าวสาร อาหารแปรรูป มีการ
เชื่อมโยงซื้อขายสินค้ากับเครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ใน
จังหวัดต่าง ๆ เช่น สกต.บุรีรัมย์ จ�ำกัด
สกต.ชัยนาท จ�ำกัด สกต.พัทลุง จ�ำกัด
สกต.นครพนม จ�ำกัด และ สกต.นครปฐม
จ�ำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการ
อ่านต่อหน้า ๒

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

สุเมธ ศรีจรรยา
การบอกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น เมื่ อ วั น ที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเรียกประชุมสมาชิก
ขอมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญให้เช่าที่ดินรอบ
ใหม่ บรรยากาศการประชุมจบลงด้วยความ
เรียบร้อย ไม่มีการคัดค้านต่อต้านแต่อย่างใด
แต่ปรากฎว่าวันที่ ๑๕ ธัน วาคม
๒๕๕๙ จ�ำเลยกลับโพสต์ข้อความลงในเฟส
บุ๊กจ�ำเลยว่า “ตอนนี้วงการสหกรณ์มีการ
วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า ค�ำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ไม่มีความหมายหรือไร
ที่มีค�ำสั่งให้คณะกรรมการยกเลิกสัญญาเช่า
ภายใน ๗ วัน แต่จนปัจจุบันสัญญาดังกล่าว
ยังไม่ยกเลิก กลับเรียกประชุมใหม่เพื่อยืนยัน
การท�ำสัญญาให้เช่าที่ดินสาขาพระปิ่นเกล้า
หลายคนที่อยู่ในวงการสหกรณ์รู้สึกงงว่าค�ำ
สัง่ นายทะเบียนสหกรณ์ไม่มคี วามหมายแล้ว
หรือ ที่น่าสังเกตก็คือร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ
มีสมาชิกหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคน แต่มา
ร่วมประชุมตัดสินปัญหาใหญ่มีมูลค่าเป็น
พันล้านเพียงสามร้อยกว่าคนเท่านัน้ หรือ เท่า
ทีส่ อบถามสมาชิกหลายคนไม่ได้รบั จดหมาย
เชิญประชุมแต่อย่างใด มีสมาชิกบางคนรูข้ า่ ว
อุตส่าห์ไปร่วมประชุม แต่ปรากฎว่าคณะ
กรรมการสั่งให้ให้ปิดลงทะเบียนประมาณ
๓ โมงเช้ า จดหมายเชิ ญ ประชุ ม ให้ ม าลง
ทะเบียนตั้งแต่เวลา ๘ ถึง ๙ นาฬิกา หลายคน
ถูกปฏิเสธเลยต้องกลับ”
การกระท� ำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้
อื่นเข้าใจผิดว่า โจทก์ทั้่งสองมีพฤติกรรมไม่
เคารพนายทะเบียนสหกรณ์ มีพฤติกรรมไม่
ถูกต้องในการจัดประชุมใหญ่วสิ ามัญสมาชิก
โดยการออกจดหมายเชิญประชุมไม่ถูกต้อง
และกีดกันไม่ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม ซึ่ง
ล้วนเป็นความเท็จและเป็นการใส่ความหมิน่
ประมาทโจทก์ทั้งสอง เป็นเหตุให้ผู้อ่านมอง
ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นคนไม่ดี ฉ้อฉลในการจัด
ประชุม ไม่เข้าใจการบริหารสหกรณ์ร้านค้า
ปลีก ท�ำให้สหกรณ์ขาดรายได้ อันเป็นการ
หมิ่นประมาทโจทก์ทั้่งสอง
อ่านต่อหน้า ๒

๒

วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ร้านสหกรณ์ ธกส.ร่วมฯ

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเกลียวเชือก

ผลิตข้าวสารคุณภาพดี สินค้าประเภทเนื้อ จากสหกรณ์โคเนื้อ
ก�ำแพงแสน จ�ำกัด ประเภทผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล เชื่อม
โยงกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ประเภท
เสื้อผ้าและผ้าพื้นเมือง เชื่อมโยงกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ได้แก่ กาแฟ
นม น�้ำตาลทราย น�้ำตาลสด เชื่อมโยงกับชุมนุม
ร้าน
สหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด จากนั้นได้เยี่ยมชมสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์
เครือข่ายที่น�ำมาจ�ำหน่ายในร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จ�ำกัด ด้วย
ทั้งนี้ ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จ�ำกัด มียอดการจ�ำหน่ายสินค้า
ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่ารวมกว่า 5
ล้านบาท สินค้าที่มียอดจ�ำหน่ายสูงสุด ได้แก่ ข้าวสาร กาแฟ นม
น�้ำตาลทราย ผักและผลไม้ โดยมีช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าหลากหลาย
ช่องทาง ทั้งการวางจ�ำหน่ายภายในร้านสหกรณ์ฯ ซึ่งได้ตกแต่ง
พื้นที่ดูเป็นระเบียบเพื่อให้สินค้าดูสดใหม่สะอาดและปลอดภัย ตาม
แนวคิด Fresh From Farm นอกจากนี้ ยังมีการขายสินค้าผ่านช่อง
ทางออนไลน์ ได้แก่
เฟซบุ๊คแฟนเพจ “ร้านสหกรณ์ ธกส.
จ�ำกัด” และเว็บไซต์ www.storebaac.com รวมทั้งเปิดให้มีการสั่ง
จองสินค้าล่วงหน้า ซึ่งจะมีการจัดท�ำปฏิทินการจ�ำหน่ายสินค้าราย
สัปดาห์แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าด้วย
ส�ำหรับการเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ในครั้งนี้ เป็นการด�ำเนินการตามนโยบาย ของนางสาว
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนา ร้านสหกรณ์ให้เป็น
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
เพื่อเป็นจุดจ�ำหน่ายสินค้าและผลผลิต
การเกษตรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก
ผลไม้ เนื้อ ปลา อาหารแปรรูป ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้า
สหกรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
สหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภค คัดสรรสินค้าที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ สด สะอาดและปลอดภัย มาจ�ำหน่ายภายในซูเปอร์มาเก็ต
สหกรณ์ ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by
Co-op ปัจจุบันมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 94 แห่ง
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการ
จัดการร้าน การสร้างนวัตกรรมการบริการ การบริหารจัดการและ
พัฒนาศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์
มาเก็ตสหกรณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม และจะขยายซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ไป
ยังพื้นที่และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

การใส่ความโจทก์ทั้งสองมีลักษณะเป็นการโฆษณาให้แพร่
หลาย เป็นความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และมีลักษณะ
เป็นการน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการ
ที่น่าจะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง เหตุเกิดที่แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖, ๓๒๘, ๙๐ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔(๑)
และขอให้บังคับจ�ำเลยชดใช้ค่าเสียหาย จ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทแก่
โจทก์ทั้งสอง
ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า โจทก์ที่ ๑ ไม่ได้เป็น
บุคคลตามกฎหมาย จึงไม่มอี ำ� นาจฟ้อง ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ ๑ ส่วนโจทก์
ที่ ๒ คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง
จ�ำเลยให้การปฏิเสธ ส่วนคดีในส่วนแพ่งจ�ำเลยให้การว่า
โจทก์ทั้งสองมิได้บรรยายฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเสียหายอย่างไร ราย
ละเอียดและค่าเสียหายเป็นเช่นไร เป็นค�ำฟ้องที่ไม่แสดงชัดแจ้งซึ่ง
สภาพแห่งข้อหา ท�ำให้จ�ำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีให้ถูกต้องได้จึงเป็น
ค�ำฟ้องที่เคลือบคลุม ทั้งค่าเสียหายที่โจทก์ที่ ๒ เรียกมาเป็นเพียงคาด
คะเนเท่านั้น หาเป็นที่แน่นอนไม่ ขอให้ยกฟ้อง
ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง
โจทก์ที่ ๒ อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ตรวจส�ำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริง
ในเบื้องต้นฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ
ด�ำเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด จ�ำเลยเป็นเจ้าของ บรรณาธิการ
และเป็นคนเขียนรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก และเป็น
สมาชิกของร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ (โจทก์ที่ ๑ ) เมือ่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ มีการท�ำสัญญาเช่าที่ดินระหว่างโจทก์ที่ ๑ กับบริษัท บางปะ
กอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด ต่อมามีค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ลง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการร้านสหกรณ์
กรุงเทพฯ (โจทก์ที่ ๑) บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่ท�ำกับบริษัท บางปะ
กอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ โจทก์ที่ ๑ อุทธรณ์ค�ำสั่ง ต่อมาคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีค�ำสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑
หลังจากนั้น โจทก์ที่ ๒ ในฐานะประธานกรรมการด�ำเนิน
การร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด(โจทก์ที่ ๑) มีหนังสือขอเชิญประชุม
ใหญ่วิสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง พิจารณาและลงมติจะให้บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป
จ�ำกัด เช่าที่ดินของโจทก์ที่ ๑ สาขาพระปิ่นเกล้าต่อไปหรือไม่ โดย
ก�ำหนดการประชุมในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่าง
เวลา ๙ ถึง ๑๒ นาฬิกา จ�ำเลยได้ลงข้อความในหนังสือพิมพ์เกลียว

เชือก ฉบับลงวันที่ ๑๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายงานข่าวว่า “...
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ...มีระเบียบวาระส�ำคัญคือการพิจารณาและลง
มติให้บริษทั บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป๊ จ�ำกัด เช่าทีด่ นิ ร้านสหกรณ์
กรุงเทพ...ตามสัญญาเช่าและนิติกรรมการเช่าที่ท�ำไว้ต่อกันหรือไม่...
บรรยากาศการประชุมก็จบลงด้วยความเรียบร้อยไม่มีการคัดค้านต่อ
ต้านแต่อย่างใด”
ต่อมาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ�ำเลยได้โพสต์ข้อความ
ในเฟสบุ๊กว่า “...ตอนนี้ในวงการสหกรณ์มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน
อย่างกว้างขวางว่า ค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ไม่มีความหมายหรือ
ไร ทีม่ คี ำ� สัง่ ให้คณะกรรมการยกเลิกสัญญาเช่าภายใน ๗ วัน แต่จนถึง
ปัจจุบนั สัญญาดังกล่าวก็ยงั ไม่ยกเลิก และคณะกรรมการร้านสหกรณ์
กรุงเทพฯ กลับเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เพื่อยืนยันการท�ำสัญญาเช่าที่ดินสาขาพระปิ่นเกล้า ที่ท�ำไว้
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือไม่ ผลปรากฎว่าที่ประชุมใหญ่
วิสามัญในวันดังกล่าว มีมติให้ด�ำเนินการต่อไปได้ด้วยคะแนนเสียง
๒๗๑ เสียง มีคัดค้านเพียง ๑๐ เสียงเท่านั้น
หลายคนที่อยู่ในวงการสหกรณ์มานานรู้สึกงงว่าค�ำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไม่มีความหมายแล้วหรือ น่าสนใจ ที่น่าสังเกตก็คือ
ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ มีสมาชิกจ�ำนวนหนึง่ แสนสามหมืน่ คน แต่มา
ร่วมประชุมตัดสินปัญหาใหญ่มูลค่าเป็นพันล้านด้วยจ�ำนวนสมาชิก
สหกรณ์เพียงสามร้อยกว่าคนเท่านัน้ หรือ เท่าทีส่ อบถามสมาชิกหลาย
คนไม่ได้รับจดหมายเชิญประชุมแต่อย่างใด มีสมาชิกบางคนที่รู้ข่าว
จากเพื่อน ๆ สมาชิกด้วยกัน จึงอุตส่าห์ไปร่วมประชุมด้วย แต่ปราก
ฎว่าคณะกรรมการสั่งให้ปิดลงทะเบียนประมาณ ๓ โมงเช้า เพราะ
ในจดหมายเชิญประชุมมีหมายเหตุด้านล่างของจดหมายว่า ให้มาลง
ทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๙.๐๐ น. หลายคน
จึงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมประชุมด้วย ก็เลยต้องกลับ สิ่งเหล่านี้ไม่
น่าจะเกิดขึ้นกับขบวนการสหกรณ์ แต่ได้เกิดขึ้นแล้วที่ร้านสหกรณ์
กรุงเทพฯ น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง”
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โจทก์ที่ ๑ ได้จดทะเบียนเลิก
สัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด และใน
วันเดียวกันนัน้ โจทก์ที่ ๑ ก็ได้จดทะเบียนสัญญาเช่าทีด่ นิ ให้กบั บริษทั
บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด อีก
คดีมปี ญ
ั หาจะต้องวินจิ ฉัยตามทีโ่ จทก์ที่ ๒ อุทธรณ์วา่ จ�ำเลย
กระท�ำความผิดตามทีโ่ จทก์ที่ ๒ ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า การทีจ่ ำ� เลยได้ลง
ข้อความในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับลงวันที่ ๑๑-๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ รายงานว่า “...ร้านสหกรณ์กรุงเทพ...มีระเบียบวาระส�ำคัญคือ
การพิจารณาและลงมติให้บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด
เช่าทีด่ นิ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ...ตามสัญญาเช่าและนิตกิ รรมการเช่าที่
ท�ำไว้ตอ่ กันหรือไม่...บรรยากาศการประชุมก็จบลงด้วยความเรียบร้อย
ไม่มีการคัดค้านต่อต้านแต่อย่างใด” แสดงว่าจ�ำเลยได้ลงรายงานข่าว
ในการประชุมใหญ่วิสามัญของโจทก์ที่ ๑ ตรงตามข้อเท็จจริง แม้ต่อ
มาวันทีี่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ�ำเลยได้โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊กใน
ท�ำนองว่า “...ตอนนีว้ งการสหกรณ์มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์กนั อย่างกว้าง
ขวางว่าค�ำสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์ไม่มคี วามหมายหรือไร ทีม่ คี ำ� สัง่ ให้
คณะกรรมการยกเลิกสัญญาเช่าภายใน ๗ วัน แต่จนถึงปัจจุบนั สัญญา
ดังกล่าวก็ยงั ไม่ยกเลิก และคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ กลับ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อ
ยืนยันการท�ำสัญญาให้เช่าที่ดินสาขาพระปิ่นเกล้า ที่ท�ำไว้เมื่อวันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือไม่ ผลปรากฎว่าที่ประชุมใหญ่วิสามัญใน
วันดังกล่าว มีมติให้ด�ำเนินการต่อไปด้วยคะแนนเสียง ๒๗๑ เสียง มี
คัดค้านเพียง ๑๐ เสียงเท่านั้น หลายคนที่อยู่ในวงการสหกรณ์มานาน
รู้สึกงงว่าค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ไม่มีความหมายแล้วหรือ น่า
สนใจ ที่น่าสังเกตก็คือร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ มีสมาชิกจ�ำนวนหนึ่ง
แสนสามหมื่นคน แต่มาร่วมประชุมตัดสินปัญหาใหญ่มูลค่าเป็นพัน
ล้านด้วยจ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์เพียงสามร้อยกว่าคนเท่านัน้ หรือ เท่า
ที่สอบถามสมาชิกหลายคนไม่ได้รับจดหมายเชิญประชุมแต่อย่างใด
มีสมาชิกบางคนที่รู้ข่าวจากเพื่อน ๆ สมาชิกด้วยกัน จึงอุตส่าห์ไป
ร่วมประชุมด้วย แต่ปรากฎว่าคณะกรรมการสั่งให้ปิดลงทะเบียน
ประมาณ ๓ โมงเช้า เพราะในจดหมายเชิญประชุมมีหมายเหตุด้าน
ล่างของจดหมายว่า ให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา ๘.๐๐
น. ถึง ๙.๐๐ น. หลายคนจึงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมประชุมด้วย ก็เลย
ต้องกลับ สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับขบวนการสหกรณ์ แต่ได้เกิด
ขึ้นแล้วที่ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง”
ปรากฎว่าเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โจทก์ที่ ๑ ได้ท�ำ
สัญญากับบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด เช่าที่ดินสาขา
พระปิ่นเกล้า ซึ่งต่อมาได้มีค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ
(โจทก์ท๑ี่ ) บอกเลิกสัญญาเช่าทีด่ นิ กับบริษทั บางปะกอก ฮอสพิทอล
กรุ๊ป จ�ำกัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่งของนายทะเบียน
สหกรณ์ โจทก์ที่ ๑ ได้อุทธรณ์ค�ำสั่ง ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติได้มีค�ำสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ยก
อุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑ แต่โจทก์ที่ ๑ ก็ไม่ได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินตาม
ค�ำสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ
ต่อมาเพื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โจทก์ที่ ๑ เพิ่งได้จดทะเบียนเลิก
สัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด และใน
วันเดียวกันนัน้ โจทก์ที่ ๑ ก็ได้จดทะเบียนสัญญาเช่าทีด่ นิ ให้กบั บริษทั
บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด ต่อ
ดังนัน้ การทีจ่ ำ� เลยได้โพสต์ขอ้ ความลงในเฟสบุก๊ จึงเป็นการ
ที่จ�ำเลยซึ่งเป็นสมาชิกของโจทก์ที่ ๑ ตั้งข้อสงสัยเหตุใดโจทก์ที่ ๑ จึง
ไม่บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินตามค�ำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งมี
เหตุผลท�ำให้เชื่อว่าจ�ำเลยได้โพสต์ข้อความลงในเฟสบุ๊กดังกล่าวตาม
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ถือได้วา่ เป็นการแสดงความคิดเห็น

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
ในฐานะสมาชิกและตามหลักวิชาชีพโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม
ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม การกระท�ำของจ�ำเลย
จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทและน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแต่
อย่างใด ทั้งไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ ๒ ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์
ที่ ๒ ในประการอื่นล้วนไม่เป็นสาระแก่คดีเพราะไม่อาจท�ำให้ผลคดี
เปลี่ยนแปลงจึงไม่วินิจฉัยให้ ที่ศาลชั้นต้นฟังว่าจ�ำเลยไม่ได้กระท�ำ
ความผิดตามฟ้อง และพิพากษายกฟ้อง ซึ่งหมายความร่วมถึงยกฟ้อง
ในคดีส่วนแพ่งด้วยนั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์
ของโจทก์ที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น
อนึ่ง คดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญารวมอยู่ด้วย จึง
เป็นหน้าทีข่ องศาลจะต้องสัง่ เรือ่ งค่าฤชาธรรมเนียมไว้ในค�ำพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๗ ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพจารณาความอาญา มาตรา ๔๐ เมื่อศาลชั้นต้น
มีคำ� พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ที่ ๒ ในส่วนคดีอาญา เท่ากับศาลชัน้ ต้น
มีคำ� พิพากษาในคดีสว่ นแพ่งด้วยแล้ว ต่อมาเมือ่ โจทก์ที่ ๒ อุทธรณ์ขอ
ให้ศาลอุทธรณ์กลับค�ำพิพากษาชัน้ ต้นทีย่ กฟ้อง การทีศ่ าลชัน้ ต้นมีคำ�
พิพากษาแล้วไม่ได้สั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมไว้ จึงเป็นการไม่ชอบ
ตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลอุทธรณ์จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้่งสองศาลให้เป็นพับ.

ตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์ทุกภาค
ในส่วนของศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางสหกรณ์ ทีเ่ รียกว่า Coop Academy เป็นรูปแบบของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสหกรณ์ ซึ่งจะมีการส่ง
เสริมการศึกษาและการเรียนรูท้ งั้ ในรูปแบบหลักสูตรตัง้ แต่ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทงั้ หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรการอบรม
บ่มเพาะ และคาดว่าภายในเดือนหน้า(ตุลาคม ๒๕๖๓) จะสามารถคัด
เลือก Coop Academy ได้ทั้่ง ๕ ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง
นายอลงกรณ์ ไ ด้ ก ล่ า วต่ อ ไปว่ า การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยสหกรณ์นั้นก็จะมีทั้งแบบเรียนในชั้นเรียน เรียนทาง
ออนไลน์ และแบบที่เป็น workshop หรือการเรียนด้วยการเข้าไป
ปฏิบัติงานจริง โดยจะผนึกก�ำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วย เช่น
ภาคเอกชน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ภาคสหกรณ์ทั้่ง ๗ ประเภท สหกรณ์ภาคเกษตร
จะมีจ�ำนวนสหกรณ์มากที่สุด ส่วนสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ก็จะมี
ทรัพย์สินมากที่สุด และในฐานะที่ตนเป็นที่ปรึกษาของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยมาสิบกว่าปี Coop Academy ไม่ใช่แค่
เรื่องอบรมบ่มเพาะเท่านั้น แต่จะต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ทั้งที่เป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบใหม่ ๆ ที่
จะต้องน�ำมาส่งเสริมสหกรณ์ หรือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของสหกรณ์
ที่ล้าหลังจ�ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ความจริงสหกรณ์นั้นถือได้ว่าเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมื่อค�ำนึงถึงทรัพย์สิน ค�ำนึงถึงเงินหมุนเวียน
และสินทรัพย์ ซึ่งใหญ่กว่า ปตท. ใหญ่กว่า ซีพี แต่ว่าเรายังขาดการ
ยกระดับอับเกรดภายใต้องค์ความรูแ้ ละวิชาการสมัยใหม่และรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ ๆ ถึงแม้เราจะได้พัฒนาก้าวหน้ามาตลอดจนกระทั้งส่วน
ใหญ่สหกรณ์มีความเข้มแข็งมาได้ระดับหนึ่ง แต่ก็มีความจ�ำเป็นที่
จะต้องยกระดับอับเกรดขึ้นไปอีก โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และสร้าง
ผู้ประกอบการสหกรณ์ใหม่ ๆ ผู้บริหารสหกรณ์ยุคใหม่ ตลอดจน
สมาชิกสหกรณ์ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งสหกรณ์ให้มากขึน้ เรา
ใช้เวลาพัฒนาสหกรณ์มากว่าร้อยปี ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์กว่า ๑๐
ล้านราย ถึงแม้จะมีปญ
ั หาอยูบ่ า้ งก็เป็นเรือ่ งธรรมดา เหมือนกับบริษทั
ห้างร้านทั้งหลาย แต่โดยรวมแล้วสหกรณ์ของเรามีความแข็งแกร่ง
พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยความมั่นคงนายอลงกรณ์
กล่าวด้วยความมั่นใจ

นวัตกรรมร้านสหกรณ์พัทลุง
ซึ่งท่านนายกฯ อบจ. ก็เห็นด้วยจึงสนับสนุนให้ร้านสหกรณ์ฯ เข้าไป
ด�ำเนินการ ตอนแรกจะให้ท�ำที่ส�ำนักงาน อบจ. แต่เนื่องจากมีปัญหา
เรื่องสถานที่คับแคบ ประกอบกับขณะนั้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพัทลุง ซึ่ง อบจ. รับผิดชอบอยู่ทาง อบจ. ไม่
ต่อสัญญาเช่าให้กับผู้เช่าเดิม จึงให้สหกรณ์ไปด�ำเนินการแทน
นายขนบได้ให้ข้อสังเกตว่าร้านสหกรณ์ฯ ไม่ได้ไปจัดตั้่งขึ้น
ใหม่เป็นสาขา เพราะถ้าตั้งเป็นสาขาก็จะต้องมีผู้จัดการสาขา มีเจ้า
หน้าที่ และอะไรอีกมากมายท�ำให้มีค่าใช้จ่ายสูง จึงหาทางออกโดย
ใช้ค�ำว่า “จุดบริการร้านสหกรณ์” ขั้นตอนก็คือ ทาง อบจ. ได้เตรียม
สถานที่ให้เรา ซึ่งขณะกรรมการก็ไปส�ำรวจและออกแบบน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการให้ความเห็นชอบ แล้วก็มอบ
หมายให้พนักงานขายไปปฏิบัติหน้าที่ตอนแรก ๒ คน ขายทั้งวันด้วย
เงินสด ที่จุดบริการร้านสหกรณ์ตรงนี้จึงเป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของ
ร้านสหกรณ์ เพราะที่ร้านเดิมจะมีทั้่งขายเชื่อและขายสด
ที่จุดบริการร้านสหกรณ์ระยะแรกเราเปิดขายสองช่วงเวลา
คือ ช่วงแรกตัง้ แต่ตสี ถี่ งึ เก้าโมงเช้า ช่วงทีส่ องตัง้ แต่หา้ โมงเย็นถึงสาม
ทุ่ม แต่ปัจจุบันได้ปรับเวลาเปิดขายใหม่โดยเปิดขายตั้งแต่ ๗ โมงเช้า
ถึง ๑ ทุ่ม เปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุด ยอดขายปกติเฉลี่ยขายได้วันละ
หมืน่ บาท แต่ในช่วงเทศกาลวันหยุดหลายวันยอดขายดีขนึ้ เฉลีย่ วันละ
๒-๓ หมื่นบาท ที่ส�ำคัญที่นี่เราไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอ
ในส่วนของพนักงานนั้นถ้าเป็นวันหยุดปกติหรือวันหยุด
พิเศษเราก็จ่ายค่าล่วงเวลาให้ ส่วนค่าเช่านั้นเดิมที อบจ. ไม่คิดค่าเช่า
อ่านต่อหน้า ๘

วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรีฯ เปิดเครือข่ายสินค้าสหกรณ์
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ำกัด เปิดพื้นที่จ�ำหน่ายผลผลิต
การเกษตรของสมาชิกและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายสหกรณ์ทั่ว
ประเทศ ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมขยายช่อง
ทางการตลาดสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เปิดซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์แห่งแรกที่ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ำกัด พร้อมเดิน
หน้าพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจ� ำหน่ายสินค้าคุณภาพ
ของสหกรณ์และกลุ่มกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์
รวบรวมและจ�ำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่ว
ถึง ในราคาที่เป็นธรรม และส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยน
และกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ
วันที่ 3 กันยายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
แห่งแรกของจังหวัดสิงห์บุรีที่ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ำกัด เป็น
กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์
ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ำกัด
ต�ำบลบางพุทรา อ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยส�ำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ำกัด จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างร้านค้าสหกรณ์ เครือ
ข่ายสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการ
ผลผลิตและสินค้าจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ เชื่อม
โยงไปสู่ผู้บริโภค โดยมี นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัด
สิงห์บุรี นายรุจิพงษ์ ทูปคันโธ ประธานร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ำกัด
ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี ให้การ
ต้อนรับ
จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบรางวัลให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอดซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ระหว่าง
วันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 จ�ำนวน 3 รางวัล และร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง พร้อมทั้งชมสินค้าคุณภาพของ
สมาชิกสหกรณ์ในพืน้ ที่ สหกรณ์เครือข่าย และกลุม่ อาชีพ อาทิ
กล้วยหอมท่าช้าง จากสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จ�ำกัด ปลาช่อนแดด
เดียว จากกลุม่ แปรรูปและถนอนอาหารจากปลาบ้านตราชู ผลิตภัณฑ์
นม จากสหกรณ์การเกษตรมวกเหล็ก จ�ำกัด จังหวัดสระบุรี
ขนมเปี๊ยะ จากกลุ่มแม่บ้านดาวเรืองพัฒนา ผักปลอดสารพิษ จาก
เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ำกัด ได้มีการเชื่อม
โยงธุรกิจกับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อน�ำสินค้ามาจ�ำหน่าย ประกอบ
ด้วย ข้าวสาร จากชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดสระบุรี สหกรณ์การเกษตร
ดอนเจดีย์ จ�ำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง
จ�ำกัด จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จ�ำกัด จังหวัด
ลพบุรี สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ�ำกัด จังหวัดอุทัยธานี
วิสาหกิจชุมชนแม่ลา กลุม่ สตรีสหกรณ์บา้ นบางมัญ จังหวัดสิงห์บรุ ี
และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ�ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ไข่ไก่ จาก
สหกรณ์ผเู้ ลีย้ งไก่ไข่ลมุ่ แม่นำ�้ น้อย จ�ำกัด จังหวัดอ่างทอง ผลิตภัณฑ์เนือ้
สัตว์แปรรูป (ปลาช่อนแดดเดียว) จาก ป.เกษตรฟาร์มสิงห์บุรี สินค้า
ประมงแปรรูป จาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา
จ�ำกัด และสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง – บางแก้ว จ�ำกัด จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลไม้ จากสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จ�ำกัด จังหวัด
สิงห์บุรี สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จ�ำกัด จังหวัดจันทบุรี และ
สหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จ�ำกัด จังหวัดระยอง รวมทั้งมี
การแจกคูปองส่วนลดส�ำหรับซื้อสินค้าที่จ�ำหน่ายภายในซูเปอร์
มาร์เก็ตสหกรณ์อีกด้วย
ส�ำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาร้านสหกรณ์ให้
เป็นจุดจ�ำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ
จากจังหวัดต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์มากขึ้น และผลัก
ดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจ�ำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ
แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึงในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้
แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op
“สด สะอาด ปลอดภัย” ปัจจุบันมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 92 แห่ง
42 จังหวัด 2 พื้นที่ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ เทคนิคการจัดการร้าน การสร้างนวัตกรรม
การบริการ การบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร รวมถึง
ประชาชนได้บริโภคสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย ในราคาทีเ่ ป็นธรรม

และจะขยายผลไปในพื้นที่ที่เหมาะสมทั่วประเทศ
ร้านสหกรณ์สงิ ห์บรุ ี จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทร้านค้า
ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2471 เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2491 โดย นายสนิท วิไลจิตร อดีตอธิบดีกรม
การปกครอง ซึ่งมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
สมัยนั้น โดยได้รวมกลุ่มข้าราชการ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด�ำเนิน
การจัดตั้งร้านสหกรณ์ขึ้น และได้ด�ำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 3
กันยายน 2491 จนถึงปัจจุบัน มีทุนการด�ำเนินงานทั้งสิ้น 27
ล้านบาทเศษ ผลการด�ำเนินงานของร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ำกัด
ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการฯ (ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) มียอด
การจ�ำหน่ายสินค้ารวมมูลค่ามากกว่า 1.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ

จ�ำหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และการกระจายสินค้า
ในเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร้านค้าปลีก รวมทั้งออกร้าน
ธงฟ้าประชารัฐด้วย ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุน
งบประมาณเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ วงเงิน
งบประมาณ 7.2 ล้านบาท และได้ด�ำเนินงานเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าให้กับสหกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ ประเภท
ร้านค้า ประจ�ำปี 2544 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ขับเคลื่อนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ดีเด่นประจ�ำปีงบประมาณ
2559 ด้วย

๓

๔

วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ชาติต้องตกอยู่ในวังวนของสิ่งเสพติด
เหล่านั้น แต่ก็ถูกผู้เสียผลประโยชน์
จากธุ ร กิ จ บาปส่ ง สมุ น มารเข้ า โจมตี
ทุกวิถีทาง แม้กระทั่งใส่ร้ายป้ายสีว่ามี
ความผิดฐานฟอกเงิน ใช้อ�ำนาจรัฐเข้า
มาปิดวัด บรรดาศิษยานุศิษย์จึงต้อง
ออกมาปกป้องหลวงพ่อชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ หลวง
พ่อธัมมชโย ได้เตือนสติบรรดาศิษย์ทั้งหลายว่า การต่อสู้
กับหมู่มารนั้นต้องต่อสู้ด้วยบุญอย่าต่อสู้ด้วยบาป หลวง
พ่อธัมมชโย จึงให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ทั่วโลกนับ
ล้านคนช่วยกันสวดมนต์บท ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สู้กับ
หมู่มาร ตอนนี้ยอดสวดธัมมจักกฯ ได้กว่า ๒,๖๖๔ ล้านจบ
แล้ว เป้าหมายในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของ หลวง
ปู่สด จันทสโร (พระมงคลเทพมุนี) ครบรอบ ๑๓๖ ปี ในวัน
ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จะสวดให้ได้ครบ ๒,๗๖๖,๐๐๐,๑๓๖
จบ ...นอกจากจะสกัดหมูม่ ารให้สยบแล้วก็ยงั เป็นการเสริม
บุญให้กบั ตัวเองและประเทศชาติให้มพี ลังบุญมากขึน้ ท�ำให้
พลังของพวกหมู่มารอ่อนแอลง...จึงไม่น่าแปลกใจว่าท�ำไม
ระยะนี้ผู้ที่สร้างบาปให้กับสังคมไทยจึงถูกรากใส้ออกมา
ให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้กันกับเป็นระยะ ๆ ใส้เน่าพวงใหญ่
ขณะนี้ก็คือคดี บอสกระทิงแดง แฉพฤติกรรมชั่วร้ายของ
คนในวงการต�ำรวจและอัยการ ที่ท�ำให้ความยุติธรรมใน
สังคมไทยเสียหายเพราะถูกอ�ำนาจเงินเข้าไปท�ำลาย...ตราบ
ใดที่ยังมีอาชีพบาปอยู่ในสังคมไทย ความเดือดร้อนวุ่นวาย
ก็จะมีเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน เพราะอาชีพบาปที่ถูกกฎหมาย
ท�ำให้คนไทยท�ำบาปกันอย่างเสรี จึงเท่ากับส่งเสริมให้สงั คม
ไทยเป็นสังคมคนบาป ...วิกฤติการณ์ทเี่ ยาวชนออกมาแสดง
จุดยืนทางการเมืองก็เช่นกัน ฉะนัน้ อย่าไปโทษทหาร อย่าไป
โทษต�ำรวจ อย่าไปโทษประชาชน และอย่าไปโทษเด็ก ๆ เลย
...ทีจ่ ริงต้องโทษตัวเราทุกคนทีอ่ ยูใ่ นสังคมไทย เพราะเราทน
อยู่ในสังคมของคนบาปจึงท�ำให้แต่ละคนมีมิจฉาทิฐิอยู่ใน
ตัวจะโดยรูต้ วั หรือไม่กต็ าม เป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้
ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ถึงแม้แต่ละคนจะมีเจตนาดีเพือ่ สังคมแต่เมือ่
มีมจิ ฉาทิฐแิ ล้วก็จะท�ำให้มคี วามคิดเห็นตรงกันข้ามกับความ
เป็นจริง ก็คือ เห็นด�ำก็บอกว่าขาว เห็นผิดก็บอกว่าถูก นี่คือ
ปัญหาที่เกิดในสังคมไทยหรือแม้กระทั่งสังคมทั่วโลกใน

สังคมสหกรณ์

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๗..... Y ขุนราม
เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ปัญหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ที่ก�ำลัง
ระบาดไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อกว่าสามสิบล้านคน เสียชีวิต
แล้วเกือบล้านคน ประเทศไทยโชคดีทเี่ สียชีวติ ด้วยโควิด-19
เพียง ๕๘ คน ก็ต้องขอชื่นชมทีมงานแพทย์ไทยที่มีความ
สามารถออกมาตรการป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยม ประกอบ
กับผูบ้ ริหารประเทศในยุค พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรีมีสัมมาทิฐิคือมีความเห็นถูกที่สนับสนุน
มาตรการป้องกันของทีมแพทย์กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เข้มข้น ไม่เหมือนผู้น�ำบางประเทศดื้อรั้นไม่เชื่อมาตรการ
ป้องกันของแพทย์จึงท�ำให้ประชาชนติดเชื้อโควิด-19 ตาย
กันเป็นเบือ ก็นบั ว่าเป็นกรรมของประชาชนทีม่ ผี นู้ ำ� ประเทศ
ที่มีมิจฉาทิฐิ ถึงแม้ประเทศไทยจะโชคดีในเรื่องของไวรัส
โคโรน่า 2019 แต่ก็ยังมีเรื่องอื่น ๆ ให้ต้องเป็นห่วงเพราะว่า
สังคมไทยเรายังมีวิบากกรรมบาปอีกเยอะเพราะรัฐบาาล
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพบาปอย่างถูกกฎหมาย เช่น
อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ จึงท�ำให้
คนไทยมีส่วนร่วมท�ำบาปกันอย่างเสรี แต่โชคดีที่เมืองไทย
เป็นเมืองพุทธ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังนับคือศาสนาพุทธ
ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเหมือน
ในอดีต แต่ก็ไม่ได้ละเลยที่จะท�ำความดีกันเลย และที่โชคดี
กว่านั้นก็คือมีพระคุณเจ้าที่ยึดมั่นในหลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าคือ หลวงพ่อธัมมชโย ผูก้ อ่ ตัง้ วัดพระธรรมกาย
โดยสืบทอดค�ำสอนของ หลวงปูส่ ด จันทสโร ผูค้ น้ พบวิชชา
ธรรมกาย น�ำมาเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์อย่างชนิดที่เอาชีวิต
เป็นเดิมพันถึงแม้จะมีมารมาผจญอยูเ่ ป็นระยะก็ตาม ก็ยงั มุง่
มัน่ สอนศิษย์ให้เป็นคนดีมศี ลี ธรรม อย่างน้อยให้มี ศีลห้า จึง
ได้มี โครงการเทเหล้า เผาบุหรี่ เกิดขึน้ เพือ่ หยุดยัง้ ธุรกิจบาป
ดังกล่าวที่มีอยู่ดาดดื่นในสังคมไทย ป้องกันไม่ให้เยาวชน

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ขณะนี้ เพราะส่งเสริมให้คนท�ำบาปกันอย่างเสรี วิบากกรรม
บาปจึงส่งไวรัสโควิด-19 มาเตือนชาวโลกว่า อย่าเบียดเบียน
กัน อย่ามักง่าย อย่าไร้ระเบียบ ...ถ้าต้องการความสงบสุขให้
เกิดขึน้ ในสังคมไม่มกี ารเบียดเบียนกัน ผูบ้ ริหารประเทศจะ
ต้องแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ ด้วยการออกกฎหมายไม่ให้มอี าชีพ
บาปในสังคมไทย ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในสังคมไทยก็จะ
หมดไป สังคมไทยก็จะอยูก่ นั อย่างสงบสุข โดยเฉพาะคุกจะ
ร้างนักโทษ โรงพยาบาลจะไม่มผี ปู้ ว่ ย นีค่ อื วิธกี ารแก้ปญ
ั หา
ทีต่ น้ เหตุ ปัญหาอืน่ ๆ ก็จะหมดไปโดยปริยายไม่ใช่เรือ่ งยาก
เย็นอะไร ถ้ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตาม หากท�ำ
ตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ต้องเหนื่อยมาก
ไม่ต้องคิดมากปวดหัว...ปัญหาอยู่ที่คนศีลธรรมบกพร่อง
ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีอบายมุข Y ขุนราม ได้
ติดตามความพยายามของผู้นำ� สหกรณ์ประเภทร้านค้าที่ได้
ผนึกก�ำลังกันเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ กับขบวนการ
สหกรณ์ในทุก ๆ ทาง และจากความพยายามของ คุณขนบ
จรูญศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการด�ำเนินการร้านสหกรณ์
พัทลุง จ�ำกัด ได้สร้างนวัตกรรมขึน้ มาเพือ่ ความเข้มแข็งของ
สหกรณ์และน�ำมาเผยแพร่เป็นแบบอย่างกับผูน้ ำ� ขบวนการ
สหกรณ์ประเภทร้านค้าปลีก โดยยึดหลักและวิธกี ารสหกรณ์
อย่างครอบคลุมท�ำให้สามารถบริการสมาชิกสหกรณ์และ
ประชาชนที่มาใช้บริการจนเป็นที่ยอมรับว่าสินค้าของ
สหกรณ์จำ� หน่ายถูกกว่าทีอ่ นื่ และทีส่ ำ� คัญร้านสหกรณ์แห่ง
นีไ้ ม่จำ� หน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอ ท�ำให้ ขุนราม นึกถึงผูน้ ำ�
สหกรณ์ในยุคแรก ๆ ทีเ่ น้นในด้านศีลธรรมของสมาชิกเป็น
หลัก ฉะนั้นสินค้าของสหกรณ์ในยุคนั้นๆ จะไม่มีสินค้าที่
ส่งเสริมให้ท�ำผิดศีลธรรมน�ำมาจ�ำหน่ายในสหกรณ์ ตลอด
จนผูท้ มี่ ปี ระวัตเิ ป็นคนขีเ้ หล้าเมายา มีนสิ ยั เกะกะเกเร จะไม่
รับเข้ามาเป็นสมาชิกเด็ดขาดเพราะกลัวจะมาเป็นแบบอย่าง
ที่ไม่ดีกับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันนี้หายากมากกับผู้น�ำ
สหกรณ์ที่จะค�ำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ ฉะนั้นสหกรณ์ต่าง ๆ ใน
ยุคปัจจุบนั จึงมีสนิ ค้าทีส่ ง่ เสริมให้คนท�ำบาปกันอย่างเสรี ไม่
ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ บุหรี่ มีขายกันจนเป็นเรื่องปกติ จึงไม่
แปลกใจว่าท�ำไมขบวนการสหกรณ์ไทยจึงพัฒนาก้าวหน้าไม่
ได้ ก็เพราะสินค้าบาปเหล่านีม้ สี ว่ นท�ำให้สหกรณ์เป็นองค์กร
สร้างบาปให้กับสมาชิกโดยไม่รู้ตัว เมื่อร้านสหกรณ์แห่งนี้

คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มมี ติไม่จำ� หน่ายเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอ ก็เท่ากับช่วยปกป้องมวลสมาชิกสหกรณ์และ
ประชาชนไม่ต้องหลงผิดท�ำบาปโดยไม่รู้ตัว วิบากกรรม
บาปก็จะไม่มี จะมีกแ็ ต่ความเป็นสิรมิ งคล เท่ากับช่วยเหลือ
ทัง้ ตัวเองและสังคมส่วนรวมให้อยูก่ นั อย่างสงบสุขไม่สร้าง
บาปให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคมส่วนรามตาม กฎแห่ง
กรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่ว
ได้ชั่ว Y ขุนราม ขอชื่นชมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ในยุคคนหนุ่มใหญ่ไฟแรง
วิสยั ทัศน์กว้างไกล คุณศิรชิ ยั ออสุวรรณ ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการ ชสท. มีนวัตกรรมใหม่ๆ มา สร้างความก้าวหน้า
ให้กับขบวนการสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ในฐานะ
เป็นองค์กรน�ำของสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ได้พยายาม
หาแนวทางเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจให้ครบวงจร
โดยเริ่มจากการสร้างศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๕ เป็นต้นมา อีกทั้่งเป็นการสนับสนุนพันธ์ข้าวพื้น
เมืองของไทยให้แพร่หลาย รวมทั้่งเป็นศูนย์กลางกระจาย
สินค้าของสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบ
ความส�ำเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ และพัฒนา
ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ สหกรณ์
สมาชิก และบุคคลทั่วไปตามอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่าย
สหกรณ์ขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและการ
บริการให้กบั สหกรณ์สมาชิก อีกทัง้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับ
สมาชิกสหกรณ์ทเี่ ป็นผูบ้ ริโภค ซึง่ สอดรับกับโครงการศูนย์
ข้าวสหกรณ์ไทย ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และโครงการ
ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์(E-commerce) ซึ่งด�ำเนินการ
โดย ชสท. ภายใต้แอปพลิเคชั่น Co-opclick ...และโครงการ
ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ จะเริ่มเปิดเป็นทางการ
ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณภายในศูนย์ข้าว
สหกรณ์ไทย และ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ อาคาร ชสท.
ชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ก็ขอแสดงความยินดี
กับ ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครืือข่ายสหกรณ์ ขอให้กิจการเจริญ
ก้าวหน้าเป็นประโยชน์กับขบวนการสหกรณ์ไทย.

ขุนราม
ssrichanya@gmail.com

ร้านสหกรณ์ ธกส.ร่วมน�ำร่อง นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น

ทรงพระเจริญ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักกา
ระ เบี้ยงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าส�ำนักงาน ชสท. ตั้งแต่วัน
ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธานพิธีเปิดโครงการน�ำร่องซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์ ธกส. จ�ำกัด ส�ำนักงาน
ใหญ่ ธ.ก.ส. เขตจตุจักร กทม. เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี นายสุวิท น้อยอิ่ม ผอ.ส�ำนัก
ส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ ๒ กล่าวรายงาน ผู้ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมโครงการน�ำร่อง
ประกอบด้วย นางโสภา พงศ์กระพันธุ์ ประธานร้านสหกรณ์ ธกส. จ�ำกัด นายเรวัต เปี่ยมระลึก
รองประธานกรรมการ ชสท. นายสมชาย ทองพันธุ์อยู่ รองประธานกรรมการ ชรสท. นายการุณ
พรหมสินชัย รองประธานกรรมการ ช.ส.ค.

๓๑ ตุลาคม วันออมแห่งชาติ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น

ประธานในพิธีแถลงข่าว วันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดย ชสอ. ร่วมกับสันนิบาต มอบทุนเกษตรกรท�ำเกษตรปลอดภัย นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศษิ ฐ์ ศรีสวุ รรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ช.ส.ค.) สหกรณ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รับฟังปัญหาและความต้องการของสมาชิกเกษตกรท�ำสวนป่าคลอก พร้อมมอบทุนสนับสนุนเกษตรกร
และบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) เป็นแม่งานในการจัดงาน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน กลุ่มถุงมือยาง และกลุ่มแม่บ้านสมุนไพรที่ท�ำเกษตรปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้.
ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ ได้ก�ำหนดให้วันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปีเป็น วันออมแห่งชาติ

ภาพแทนน�้ำใจที่มอบให้ นายอุทัย ศรีเทพ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย จ�ำกัด พร้อมคณะมอบของที่ระลึกให้กับ นายเอกกมลพัฒน์ กุลบุลพรอัฑฒ์ ผู้อ�ำนวย
การกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสที่จะเกษียณราชการในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ และขอบคุณที่ได้ช่วยแนะน�ำและส่งเสริมด้วยดีตลอดมา.

ให้ความรู้เกษตรกรครบวงจร นางกัญจนา ภัทรวนาศุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสหกรณ์และคณะลงพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพบปะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ�ำกัด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงโคเนื้อ ของนายเกรียงศักดิ์ รสดี สมาชิกสหกรณ์ที่เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม เพื่อให้ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ ภาย
ใต้การสนับสนุนของภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด เมื่อเร็ว ๆ นี้.

สกก.พรหมพิรามแจกทอง นายสมศักดิ์ แสนสิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี สหกรณ์การเกษตร
พรหมพิราม จ�ำกัด และแจกทองให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้โชคดีที่เข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตร
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ�ำกัด ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก.

ถนนยางพารา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วม
พิธีเปิดโครงการน�ำร่องการน�ำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัย
ทางถนน โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ณ ส�ำนักงานทางหลวงหมายเลข 3249 เขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง อ.เมือง
จ.จันทบุรี ตามนโยบาย “ยางพาราไทย เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง”

มอบที่ดินสมาชิกสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ
ลงพื้นที่สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จ�ำกัด อ.วังจันทร์ จ.ระยอง มอบหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ใน
ที่ดิน กสน.๓ และ กสน.๕ จ�ำนวน ๖๑๑ ไร่ ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ชะแวะ จ�ำนวน ๖๐ ราย และมอบ
หนังสือรับรองแหล่งผลิตพืช GAP จ�ำนวน ๕ ราย พร้อมมอบนโยบายข้าราชการให้ใช้การตลาดน�ำผลผลิต.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
พลต� ำ รวจเอก นิ พ จน์ วี ร ะสุ น ทร ประธาน
กรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) จัด
อบรมพนักงานบริษัทฯ ในหลักสูตร “การจัดท�ำและ
จัดการตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมา
ให้ความรูไ้ ด้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ำรงค์ วัฒนา และ
ดร.พรมณี ข�ำเลิศ มาให้ความรู้บุคลากรของบริษัทฯ ใน
ระดับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน ให้สามารถ
ก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จ หรือ KPI (Key Performance Indicator) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไป
ใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของบริษัทฯ ในแต่ละ
ปี ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อน�ำพาบริษัทฯ ให้
ก้าวหน้าพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป.
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๕

สหประกันชีวิตฯ พัฒนาบุคลากร

๖
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.)
ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ นแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ช.ส.ค.) บริษทั สหประกันชีวติ
จ�ำกัด(มหาชน) และสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ในการจัดงาน “วันออมแห่งชาติประจ�ำปี ๒๕๖๓ “ ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
นายพิเชษฐ์ วิรยิ ะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผย
ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ก�ำหนดให้
วันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประหยัด และการออม ว่า
เป็นส่วนส�ำคัญของชีวิตที่จะต้องกระท�ำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ ทั้งยัง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาค
ประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลให้กับขบวนการ
สหกรณ์ ซึ่งต้องดูแลและสนับสนุนการด�ำเนินงานให้กับสหกรณ์ทั่ว
ประเทศกว่า ๘,๐๐๐ แห่ง สมาชิกรวมกว่า ๑๒ ล้านคน และทุนด�ำเนิน
งานกว่า ๓ ล้านล้านบาท
ตามที่รัฐบาลได้จัดระบบช่องทางการออมของประชาชน
พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะส่งเสริมให้คนไทยทุกคน
เข้าสูร่ ะบบการออมรองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน ตลอด
จนการก�ำกับดูแลระบบสถาบันการเงินให้มคี วามมัน่ คง กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ยินดีให้การสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์ให้มีการด�ำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นสหกรณ์ระดับ
สากล
การที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ และบริษัทสหประกันชี
วิตฯ ร่วมกันรณรงค์ให้สหกรณ์ทั้งประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออม และจัดงานวันออมแห่งชาติในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้ จะ
อ�ำนวยประโยชน์แก่ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปรู้จักวันออมแห่งชาตินั้น เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี
เพื่อจะได้น�ำความรู้ หลักคิด และแนวทางไปประยุกต์ใช้ อันจะเกิด
ประโยชน์ทางสร้างสรรค์ตอ่ ประเทศชาติและตนเอง นายพิเชษฐ์กล่าว
พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานฯ ชสอ. กล่าว
ว่า วันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันส�ำคัญของขบวนการสหกรณ์
ในการรณรงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทุกคนได้รับรู้
และเข้าใจถึงความส�ำคัญของการประหยัดและการออม ซึ่งชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และขบวนการสหกรณ์ได้ด� ำเนินการจัดท� ำ
โครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้่งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒
ข้ อ มู ล จากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ การออมในปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์กว่า ๑๑.๑๒ ล้านคน
ออมเงินกว่า ๒.๔๔ ล้านบาท สมาชิกออมเฉลี่ยคนละ ๒๐๗,๐๐๐
บาท ทิศทางแนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทยปี พ.ศ.๒๕๖๓ ยังคง
เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับประมาณการเศรษฐกิจไทยของส�ำนักงานสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากข้อมูลดังกล่าว ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมกับ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด และบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) รณรงค์
กิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ทวั่ ประเทศ โดยจัดงานวันออมแห่ง
ชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมส่งเสริมการออม โดยรณรงค์ให้สหกรณ์ทวั่ ประเทศ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเพือ่ ให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการออมทรัพย์ โดยตั้งเป้าจะมีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น
๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ส�ำหรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่อง
ทางการออมให้กับสหกรณ์ ด้วยการเปิดจ�ำหน่ายเงินฝากประจ�ำ รุ่น
“วันออมแห่งชาติ” ระยะเวลาฝาก ๑๒ เดือน อัตราดอกเบีย้ ๒.๔% ต่อ
ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี ๒๕๖๓ โดยจะได้รับมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในช่วงพิธีเปิดงานสัมมนาวันออมแห่งชาติ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๓
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล FSCT Savings Run ครั้งที่ ๑ ณ
บริเวณลานทะเลสาปเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งเป็น
- ประเภทเดิน ระยะทาง ๓ กิโลเมตร - ประเภทวิ่ง ระยะทาง ๖.๕
กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย-หญิง ๓ รุ่น มีรางวัลมอบให้แต่ละรุ่น พร้อม
ถ้วยรางวัล และกระปุกออมทรัพย์ โดยผูท้ ลี่ งทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญวันออมแห่งชาติ
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แถลงข่าว วันออมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

“รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมเดิน-วิ่งฯ จะมอบให้
มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤ
บดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมสัมมนาวิชาการ โดยได้รับ
เกียรติจากท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีออ่ น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสกหรณ์ เป็นประธานในพิธเี ปิด ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประ
ชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และรับฟังบรรยายในหัวข้อ
“ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ทางรอดหลังวิกฤติโควิด-19” โดย คุณศิริวัฒน์
วรเวทวุฒิคุณ เจ้าของแบรนด์ศิริวัฒน์แซนวิช อดีตนักธุรกิจพันล้าน
และพลิกฟื้นจากวิกฤติต้มย�ำกุ้ง และ ทอล์คโชว์ “คุณค่าของการออม

ทางรอดหลังวิกฤติโควิด-19” โดย ดร.อภิชาติ ด�ำดี นักพูดระดับชาติ
ทายาทสหกรณ์
ขบวนการสหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป ร่วมกันรณรงค์การออม และเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ออมแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียง เพือ่ เป็นการสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย และตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม พลต�ำรวจโท วิโรจน์กล่าว
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวว่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์ ๗ ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์
ประมง สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์นิคม รวมทั้งสิ้นกว่า ๘,๐๐๐
สหกรณ์ สมาชิกว่า ๑๒ ล้านคน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ที่ท� ำหน้าที่เกี่ยวกับการออมโดยตรง
อย่างไรก็ตามสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ อีก ก็ได้ด�ำเนินการส่งเสริมการ
ออมให้กับสมาชิกเช่นเดียวกัน แม้จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่
แตกต่างกัน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรน�ำ
ของขบวนการสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท และมีบทบาทส�ำคัญในการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยไปสูค่ วามเข้มแข็ง โดยร่วมส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของขบวนการสหกรณ์
“ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ท่านสื่อมวลชนจะได้
เห็นการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน จัดท�ำกิจกรรมการออมของประเทศไทยในรูปแบบที่หลาก
หลาย เป็นฐานการออมที่ส�ำคัญอีกฐานหนึ่งทางด้านการเงินของ
ประเทศ นอกเหนือจากแหล่งเงินออมอื่น ๆ เช่น ธนาคาร กองทุนต่าง
ๆ ฯลฯ ท�ำให้การเงินของประเทศมีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืน
ขบวนการสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมกันท�ำข่าว เพื่อน�ำ
เสนอต่อสาธารณชน เพื่อให้ประชาชนในประเทศได้ภูมิใจ และให้
ความตระหนัก ความส�ำคัญของการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำ
ปี ๒๕๖๓ ของขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้สถานะด้านการออมของ
ประเทศเป็นฐานสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อ
ไป” นายปรเมศวร์ กล่าว

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
ร้านสหกรณ์ ธกส.จ�ำกัด ร่วมน�ำร่องรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต
มีเครือข่ายสหกรณ์ร่วมลงนามความร่วมมือ ได้แก่ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชรสท.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ช.ส.ค.)
โครงการนี้เป็นนโยบายของ ฯพณฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีจ่ ะให้มรี า้ นสหกรณ์ในรูปแบบซู
เปอร์มาร์เก็ตทัว่ ประเทศ เพือ่ เป็นช่องทางการตลาดสินค้าของสหกรณ์
โดยเฉพาะภาคการเกษตร

วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

๗

ร้านสหกรณ์ ธกส. ร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

เมือ่ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มพี ธิ เี ปิดโครงการซูเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์ ธกส.จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไป
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ กล่าวรายงาน โดยมี นางโสภา
พงศ์กระพันธุ์ ประธานกรรมการด�ำเนินการร้านสหกรณ์ ธกส.จ�ำกัด และ
ขบวนการสหกรณ์ให้การต้อนรับ

พิธลี งนามความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ ประกอบ
ด้วย นางโสภา พงศ์กระพันธุ์ เป็นตัวแทนจากร้านสหกรณ์ ธกส.จ�ำกัด
นายเรวัต เปีย่ มระลึก รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) เป็นตัวแทนจาก ชสท. นายสมชาย ทอง
พันธ์อยู่ รองประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด(ชรสท.) เป็นตัวแทนจาก ชรสท. และนายการุณ พรหมสินชัย
รองประธานกรรมการ ช.ส.ค. เป็นตัวแทนจาก ช.ส.ค.

นับได้ว่าเป็นความพยายามของขบวนการสหกรณ์ไทยและ
หน่วยงานราชการทีส่ ง่ เสริมกิจการสหกรณ์ ทีจ่ ะใช้หลักและวิธกี ารสหกรณ์
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ แต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่า
สภาพแวดล้อมของสังคมไทยถูกระบบทุนนิยมเข้ามาครอบง�ำ ประกอบ
กับวิธีการส่งเสริมสหกรณ์ของส่วนราชการด้วยการแบ่งประเภทสหกรณ์
เพื่อความสะดวกกับการส่งเสริมของข้าราชการ
แต่จริงๆ แล้วกลับเป็นปัญหาในการส่งเสริมสหกรณ์ เพราะ
สหกรณ์แต่ละประเภทต่างก็มกี ฎระเบียบของตัวเอง ไม่สามารถจะเอือ้ เฟือ้
เกือ้ กูลกับสหกรณ์ประเภทอืน่ ๆ ได้ ทัง้่ ๆ ทีค่ นในขบวนการสหกรณ์อยาก

ค�ำสาปแช่ง

าจะเอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน แต่กม็ ปี ญ
ั หาและอุปสรรค
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ขีดเส้นเอาไว้ ไม่ให้ท�ำกิจกรรม
นอกเหนือจากข้อบังคับที่ก�ำหนดไว้

จึ ง เหมื อ นกั บ โรคซ�้ ำ กรรมซั ด กั บ
ขบวนการสหกรณ์ไทย ทีไ่ ม่สามารถจะช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันได้ตามหลักและวิธีการสหกรณ์ เพราะ
กฎหมายสหกรณ์ กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ เป็นอุปสรรค
ขัดขวาง ถ้าหากไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวขบวนการ
สหกรณ์ไทยก็พฒ
ั นายาก เพราะกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ
เปรียบเสมือนโซ่ตรวนทีพ่ นั ธนาการสหกรณ์ไทย
ไม่ให้เติบโตตามหลักและวิธีการสหกรณ์

รุ้งกินน�้ำ

หน้า เกิดขึ้นจากสาเหตุใดได้บ้าง ท�ำไมบางคนมี บางคนไม่มี

คุณครูไม่ใหญ่
การสาปแช่ง ด้วยการเผาพริกเผาเกลือนัน้ คนทีถ่ กู สาปแช่ง
สัมผัสที่ ๖ หรือลางสังหรณ์ หรืออาการผุดรู้เหตุการณ์ข้างหน้า
จะเป็นไปตามทีถ่ กู สาปแช่งหรือไม่ การทีค่ ำ� สาปแช่งเกิดผลเป็นจริงได้
นัน้ ก็เกิดจากบาปบุญบันดาลบ้าง เทพสังหรณ์บา้ งเกิดจากอ�ำนาจสมาธิบา้ ง
นั้น เป็นเพราะสาเหตุใด และคนที่ท�ำการแช่งจะได้รับผลกรรมหรือ
และผลทีเ่ กิดจากการฝึกสมาธิมาข้ามชาติบา้ ง ถ้ากรรมบันดาลมีกำ� ลังพอก็
ไม่อย่างไร ทั้งคนที่แช่งและถูกแช่งจะมีวิบากกรรมต่อกันอย่างไรคะ จะท�ำให้บางคนมี หรือบางคนมีบญุ มีศลี มีธรรม จึงมีเทวดารักษาแล้วก็คอย
คุณครูไม่ใหญ่

การทีค่ นถูกสาปแช่งได้รบั ผลตามค�ำสาปแช่งนัน้ ไม่ได้เกีย่ ว
กับการสาปแช่งด้วยการเผาพริกเผาเกลือ แต่จะเป็นจริงต่อเมื่อผู้แช่ง
เป็นผู้มีศีล มีสัจจะ ไม่เคยโกหกเลย รวมทั้งเป็นผู้มีพระคุณมากต่อตน
ด้วย ค�ำพูดก็จะศักดิ์สิทธิ์ ถ้าแช่งก็จะเป็นดังนั้น
คนทีส่ าปแช่งผูอ้ นื่ ด้วยจิตพยาบาทและขาดศีลธรรมในใจ ผู้
แช่งก็จะได้รับผลกรรมนั้นด้วย ทั้งคนแช่งและคนถูกแช่ง จะมีวิบาก
กรรมผูกเวรจองเวรกันต่อไป ดังนั้น ดีที่สุดคือให้อภัยทานหรือให้
อโหสิกรรมแก่กัน
				

๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙

หมอดูไพ่ยิบซี

ลูกไม่เคยเรียนวิชาหมอดู แต่ท�ำไมลูกดูไพ่ยบิ ซีแม่นมาก และ
ลูกน�ำค่าดูหมอมาท�ำบุญ จะมีอานิสงส์ไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกไม่ได้เรียนหมอดูมาชาตินี้ แต่ลกู รูส้ กึ ตัวว่าดูไพ่ยบิ ซีแม่น
นั้น ก็แม่นแบบรวม ๆ ซึ่งบางทีก็ตรง บางทีก็ไม่ตรง แต่ส่วนใหญ่จะ
ตรงแบบรวม ๆ ที่มีอัธยาศัยชอบดูหมอและชอบนับถือสิ่งที่เฉียด
พระรัตนตรัย เช่น ปู่ฤษีบ้าง เสด็จพ่อ เสด็จแม่ เจ้าอะไรต่าง ๆ นั้น ก็
เป็นอัธยาศัยที่ติดตัวข้ามชาติมาตอนก่อนเจอหมู่คณะ ผังนี้จึงท�ำให้มี
เชื้ออย่างนี้อยู่ ซึ่งแต่เดิมตัวเองก็ชอบดูหมอมาก่อน ต่อมาพอตบะแก่
กล้า ก็เลยเป็นพมอดูซะเลย เงินที่ได้มากท�ำบุญก็ได้บุญ แต่เป็นบุญ
เจือความหลง
				

๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗

ฝันเห็นหลวงปู่ฯ

แสดงเหตุบางอย่างให้รู้ และบางคนที่ฝึกสมาธิมาข้ามชาติก็มีได้
				

ผีถ้วยแก้ว

๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙

ผู้ถ้วยแก้ว เวลาเล่นต้องจุดธูปเชิญผีมาเข้าในถ้วย ทุกคนที่
เล่นต้องเอานิว้ แตะทีก่ น้ ถ้วย จากนัน้ ถ้วยแก้วก็จะวิง่ ไปบนตัวหนังสือ
เพื่อสื่อสารกับคนเล่น ตอนเลิกเล่นก็เชิญกลับ แต่บางครั้งเขาก็ไม่
ยอมกลับ ท�ำให้ฝันหนีดีฝ่อ ลูกอยากถามว่า ผีถ้วยแก้วมีจริงหรือเท็จ
ประการใด ถ้าจริง ผีที่มาอยู่ในถ้วย เป็นผีประเภทไหนคะ
คุณครูไม่ใหญ่

ผีถ้วยแก้ว มี ๒ ประเภท คือ
๑. มีไม่จริง
๒. มีจริง คือ มาเข้าจริง
ผีถ้วยแก้วที่มีจริง มักจะเป็นผีพวกสัมภเวสีที่ร่อนเร่พเนจร อด
ๆ อยาก ๆ หรือภุมมเทวาระดับล่าง ๆ ที่อยู่แถว ๆ นั้น ที่ขี้เล่นหน่อย ก็จะ
มาช่วยดัน โดยเขาจะมาอยู่ข้าง ๆ แล้วก็ใช้มือของเขานั่นแหละช่วยดัน คือ
จะเอามือมาซ้อนกันแล้วดันหรือนัง่ ยอง ๆ คร่อมแผ่นกระดาษทีม่ ตี วั อักษร
แล้วก็ใช้มือขยับไปตามที่มนุษย์ถาม ซึ่งก็ถูกบ้าง ผิดบ้าง แล้วแต่ผีที่มาเล่น
ซึ่งบางตนอายุมาก ๕๐๐ ปี ถึง ๑,๐๐๐ ปีมนุษย์ เพราะฉะนั้น อายุเขาจะยืน
ซึง่ จะรูจ้ กั ประวัตขิ องผูเ้ ล่นได้ดี เพราะมีตาทิพย์และมีพรรคพวกเยอะ สงสัย
อะไรก็แวบไปถาม พวกนี้จะแวบไปแวบมาได้ ซึ่งมักจะถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่
ถ้าบางคนอายุนอ้ ยหน่อย ไม่รจู้ กั ประวัตขิ องผูเ้ ล่นก็มกั จะตอบผิด สรุปแล้ว
ก็คือผิดมากกว่าถูก ถ้าถามเรื่องพื้น ๆ ก็พอได้ แต่ถามเรื่องอนาคตก็ไม่ถูก
การเล่นพวกนี้จะมีข้อเสีย คือ เราจะไปผูกพันหมกมุ่นอยู่กับสิ่ง
เหล่านี้ ก็จะมีเชื้อติดไปในภพเบื้องหน้า
				
๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖

๒. ก่อนท�ำการผ่าตัด ให้ท�ำบุญ ๗ วัน โดยถวายสังฆทานแด่
พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรม
๓.
ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชวี ติ สัตว์เป็นทาน ทัง้ สัตว์เล็กสัตว์
ใหญ่ที่เขาก�ำลังจะน�ำไปฆ่าให้พ้นจากความตาย และอยู่ในที่คุมขังให้
พ้นจากที่คุมขัง
๔. รักษาศีล ๕ จะสมาทานศีลเองหรือจะให้พระเป็นพยาน
ก็ไปขอจากพระก็ได้ และตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์
๕. ท�ำสมาธิโดยตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย ฝึกให้ใจหยุด
นิ่งสนิทเหมือนติดกาวที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗
๖.ท� ำ จิ ต ให้ ผ ่ อ งใสไรกั ง วลกั บ ทุ ก สิ่ ง ทั้ ง ธุ ร กิ จ การงาน
ครอบครัว รวมทั้งโรคภัยไขเจ็บ หรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้
๗. อธิษฐานจิต นึกถึงบุญ ขอให้เจอหมอดี ยาดี วินิจฉัย
โรคได้ถูก มีความสามารถในการรักษาพยาบาล แล้วก็ให้ใจอยู่ในบุญ
ร่างกายก็ให้หมอรักษาไป
๘. ทางบ้านต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่
เป็นก�ำลังใจแก่ผู้ป่วย อย่าน�ำเรื่องร้อนใจมาเล่าให้ฟัง ให้พูดแต่เรื่องดี
ๆ เรื่องบุญกุศลให้ผู้ป่วยมีจิตผ่องใส
				

๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗

มะเร็งขั้นที่สาม
คุณแม่มีอาชีพค้าขาย เป็นคนใจบุญท่านจะไปช่วยงานที่วัด
ทุกวัน ตอนท่านอายุ ๔๐ กว่าปี ได้ป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูกมีเลือดไหล
ออกมาเป็นถัง หมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งขึ้นที่สาม จะมีชีวิตอยู่ได้อีก
แค่ ๕ ปี ท่านรักษาจนแข็งแรงงดีแล้วก็ได้ไปเป็นแม่ครัวท�ำอาหารเลีย้ ง
พระที่วัดใกล้บ้านทุกวันเป็นเวลา ๓๐ กว่าปี จนอายุได้ ๘๐ กว่าปี โรค
มะเร็งที่เป็นอยู่จึงได้ก�ำเริบ ท�ำให้ท่านไม่มีแรงที่จะไปท�ำอาหารเลี้ยง
พระได้อีก ได้แต่ไปรักษาศีลที่วัดเพียงอย่างเดียว จนวันสุดท้ายของ
ชีวิตท่านรักษาศีลได้ครึ่งวัน
กรรมใดท�ำให้แม่ป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูก และท�ำไมทั้ง ๆ ที่
คุณหมอบอกว่าคุณแม่จะอยู่ได้เพียง ๕ ปี แต่เพราะบุญใดจึงท�ำให้
มะเร็งกับหลักปฏิบัติผู้ป่วยเตรียมผ่าตัด
สามารถอยู่ต่อมาได้อีกถึง ๔๒ ปีคะ
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ ลูกพบว่ามีก้อนเนื้อแข็งมากที่หน้าอกด้าน
คุณครูไม่ใหญ่

ก่อนลูกจะเข้าวัดเคยฝันว่า พระเดชพระคุณหลวงปูฯ่ บอกให้
ลูกมาท�ำบุญทีว่ ดั พระธรรมกาย จึงเป็นเหตุให้ลกู เข้าวัดพระธรรมกาย
เป็นเพราะอะไรคะ และเหตุใดลูกถึงฝันเห็นพระเดชพระคุณหลวง ซ้ายก้อนเนือ้ มีอาการเจ็บและใหญ่ขนึ้ ลูกจึงตัดสินใจไปตรวจทีโ่ รงพยาบาล
แม่ป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูก เลือดไหลออกมาจ�ำนวนมาก เพราะ
คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่สาม
พ่อบ่อยมาก
กรรมกาเมฯ เจ้าชู้ในอดีตสมัยที่เป็นผู้ชาย บวกกับกรรมท�ำแท้งสมัยที่เป็น

ลูกท�ำกรรมอะไรมา จึงเป็นมะเร็งและลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไร ผู้หญิง มารวมกันส่งผล คือ เป็นผู้ชายแล้วมีกรรมกาเมฯ จึงท�ำให้มาเป็นผู้
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ำ
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บ
เวลาเหลื
ออยู่คะ
ที่ลูกฝันเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ บอกให้มาสร้างบุญ
หญิง พอมาเป็นผู้หญิงก็ไปท�ำแท้งกรรมดังกล่าวทั้งหมดมารวมกันส่งผล
คุ
ณ
ครู
ไ
ม่
ใ
หญ่
หมอบอกว่า แม่จะมีอายุอยู่ได้เพียง ๕ ปี แต่อยู่มาได้อีก ๔๒ ปี
กับวัดพระธรรมกาย เพราะลูกเคยมีสายบุญที่สร้างร่วมกันหมู่คณะ
ลูกมีกรรมการเมฯ และปาณาติบาตจึงท�ำให้เป็นมะเร็งทีท่ รวงอก เพราะบุญในอดีตที่เคยสร้างบุญถวายภัตตาหาร และยารักษาโรคแด่พระ
มา ที่ลูกฝันเห็นหลวงพ่อบ่อย ๆ เพราะลูกเคยสร้างบุญกับหลวงพ่อ
ในชาตินี้ ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับเวลาของลูกที่เหลืออยู่นี้ ส�ำหรับผู้ป่วยเป็น ภิกษุสามเณร และผู้ประพฤติธรรม บวกกับบุญปัจจุบันที่ท่านท�ำทุกบุญ
มา จึงบันดาลให้ฝันไป
มะเร็งหรือป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามที่จ�ำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัด ก็มีข้อ ดังกล่าวด้วย ได้มาตัดรอนวิบากกรรมหนักให้เป็นเบา จนยืดอายุต่อมาได้
				
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘
แนะน�ำที่เป็นกลาง ๆ ดังนี้คือ
อีกนาน เพราะฉะนัน้ ใครอยากอายุยนื ก็มาเลีย้ งพระ แล้วก็ถวายยารักษาโรค
สัมผัสที่ ๖
๑. ให้พจิ ารณาว่า ทุกคนล้วนมีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่สามารถ
				
๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
สัมผัสที่ ๖ หรือลางสังหรณ์ หรืออาการผุดรู้เหตุการณ์ล่วง ล่วงพ้นความเจ็บไปได้

คุณครูไม่ใหญ่

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

๘

วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

นวัตกรรมร้านสหกรณ์พัทลุง
แต่อย่างใด จะจ่ายก็เพียงค่าน�้ำประปา ค่าไฟฟ้าเท่านั้น แต่เนื่องจาก
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท้วงติงว่าท�ำให้ อบจ. ขาดรายได้ ดัง
นั้นทาง อบจ. จึงคิดค่าเช่าเดือนละ ๕ พันบาท นอกจากค่าน�้ำค่าไฟ
นายขนบได้กล่าวว่าทีจ่ ดุ บริการร้านสหกรณ์แห่งนีผ้ โู้ ดยสาร
ทั่วไปมีความพึงพอใจในราคาสินค้าของร้านสหกรณ์มาก เพราะว่ามี
ราคาถูกกว่าทีข่ ายตามสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอืน่ ๆ ทุกแห่ง เพราะเราใช้
ระบบสหกรณ์เข้าไปบริหารจัดการจึงเป็นทีพ่ อใจของทัง้ อบจ.พัทลุง
และกรมการขนส่งทางบก นายขนบได้น�ำเสนอนต่อที่ประชุมผู้แทน
สมาชิกด้วยความภาคภูมิใจ.

ชสอ.ครูไทยใช้กลยุทธ์
เงินปันผลร้อยละ ๗ แต่ปีนี้ตั้งใจว่าจะจ่ายเพียงร้อยละ ๖ ซึ่งจ่ายสูง
กว่าที่อื่น ๆ ในระดับชุมนุมสหกรณ์ด้วยกัน มีคำ� ถามว่าท�ำไมจึงจ่าย
ได้อย่างนี้ ก็ตอบได้ว่า ๑. ค่าใช้จ่ายค่าเผื่อหนี้จะสูญไม่มี ๒. ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ เราประชุมกัน ๓ เดือนครั้ง แต่
ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากเราได้ออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้มี
ความเสีย่ งในเรือ่ งการบริหารการเงิน มีการก�ำกับ ตรวจสอบระหว่าง
กัน ตั้งแต่ผู้จัดการรักษาการ มีรองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
มีตนด้วยซึง่ มาท�ำงานเกือบทุกวันแต่ไม่เอาค่าตอบแทนการท�ำงาน จึง
ท�ำให้ต้นทุนการบริหารงานต�่ำ

นายอุทัยกล่าวอีกว่าในปีที่ผ่านมาเรามีกิจกรรม ๒ ครั้งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องหักเงินเดือน ๓๐% ท�ำให้เรามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอาหาร นี่
คือค่าใช้จา่ ยทีร่ วมอยูใ่ นนีท้ งั้่ หมด ถ้าไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเหล่านีเ้ รามีก�ำไรมากกว่า
นี้ ปีนี้เรามีก�ำไรต่อหุ้นอยู่ที่ร้อยละ ๑๖.๖๖ นั่นก็คือเราลงทุนไป ๑๐๐ บาท
เราได้ก�ำไรมา ๑๖.๖๖ บาท แต่จะปันผลให้เพียงร้อยละ ๖ แล้วส่วนที่เหลือ
เอาไปท�ำอะไร เอามาไว้เป็นกองกลาง ค�ำว่าสหกรณ์ก็คือการร่วมมือกัน
เพื่อส่วนรวม อันดับแรกก็เอาไปเป็นทุนส�ำรอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
๑๐% เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมนุมสหกรณ์ฯ อันดับต่อมาก็เป็นกอง
ทุนเพือ่ สวัสดิการต่าง ๆ ให้กบั สมาชิก เรือ่ งนีผ้ บู้ ริหารสหกรณ์ตอ้ งอธิบาย
ให้สมาชิกเข้าใจ เพราะว่าสมาชิกต้องการเงินปันผลสูง ๆ ได้ก�ำไรเท่าไหร่
ก็รีบเอาใส่กระเป๋าตัวเอง แต่ก็มีผู้น�ำสหกรณ์หลายแห่งบอกว่าถ้ามีก�ำไร
สุทธิให้ใส่ได้ที่กองกลางให้มากเพื่อเป็นทุนในการด�ำเนินงาน เพื่อเป็นทุน
สวัสดิการของสมาชิก ไม่ใช่รบี รับเอากลับบ้าน ปีนเี้ ราคาดว่าจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ ๖ ส่วนอีกร้อยละ ๑๐ ใส่ไว้ในกองกลางเพื่อประโยชน์ในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับส่วนรวม
นายอุทัยกล่าวว่ามีกรรมการสหกรณ์หลายแห่งต้องการหาเสียง
กับสมาชิกว่าจะจ่ายเงินปันผลให้สงู ๆ เฉลีย่ คืนสูง ๆ แต่ไม่พดู ว่าจะเก็บเงิน
เอาไว้กองกลางต�่ำ ๆ เก็บเอาเงินไว้เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกต�่ำ ๆ ไม่พูด
กัน แต่หาเสียงว่าจะคืนก�ำไรให้สมาชิกเต็มที่เลย
แต่กม็ สี หกรณ์จำ� นวนไม่นอ้ ยทีก่ นั ก�ำไรสุทธิไว้สร้างความมัน่ คง
ให้กับสหกรณ์ ถ้าต้องการให้สหกรณ์มีความมั่นคงสูงก็ต้องจัดสรรก�ำไร
สุทธิไว้ที่กองกลางสูง ๆ แล้วก็จัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก อย่างเช่นที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ�ำกัด ได้จดั สวัสดิการกองทุนช่วยเหลือผูก้ แู้ ละ
ผูค้ ำ�้ ประกัน ตัวอย่าง สมาชิกกูเ้ งินไป ๓ ล้านบาท แล้วเสียชีวติ หนีห้ ายหมด
เพราะเรามีเงินกองทุนช่วยเหลือผูก้ แู้ ละผูค้ ำ�้ ประกัน ซึง่ จัดสรรมาจากก�ำไร
สุทธิประจ�ำปี จริงๆ แล้วคนไม่อยากตาย แต่จำ� เป็นต้องตาย ก็เลยต้องจัดสรร
เอาไว้เพื่อความแข็งแกร่งของสหกรณ์
นายอุทัยได้กล่าวว่าจะท�ำให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ
เป็นแหล่งสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กบั สหกรณ์สมาชิก นัน่ ก็คอื ใคร

มีเงินเยอะก็เอามาฝาก เราจะใช้การตลาดส่วนแบ่งการตลาดทีไ่ ม่เหมือนกับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) เพราะว่า ชสอ. รับ
เงินฝากมา รับตั๋วสัญญาใช้เงินมา แล้วก็เอาไปให้กู้ แต่ของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทยฯ รับเงินฝากมารับตั๋วสัญญาใช้เงินมา ไม่เอาไปให้กู้ แต่
ใช้วิธีเอาเงินไปฝากกับสหกรณ์ที่ไม่เสี่ยง
สมมุติ ชุมนุมสหกรณ์ฯ เอาเงินไปฝากไว้ที่ สอ.ครูศรีสะเกษฯ
๓๐๐ ล้านบาท ฝากไว้ที่ สอ.ครูบุรีรัมย์ฯ ๓๐๐ ล้านบาท แล้วตนก็ดูว่าที่
สอ.ครูบรุ รี มั ย์ฯ เขามีสภาพคล่องท�ำธุรกรรมการเงินไว้อย่างไร ถ้าตนจะดึง
เงินมา ๕๐ ล้านบาท สอ.ครูบุรีรัมย์ฯ พร้อมที่จะคืนให้ไหม ที่ สอ.ครูศรีสะ
เกษฯ ตนจะดึงกลับมาสัก ๓๐ ล้านบาท จะพร้อมไหม หากเอาไปฝากไว้ที่
สอ.ครูพัทลุงฯ แล้วจะดึงกลับมาบางส่วนจะพร้อมไหม เพราะว่าการฝาก
เงินนั้นสามารถดึงกลับมาบางส่วนได้ แต่ถ้าเราให้กู้เงินไปอย่าง ชสอ. เมื่อ
มีเหตุวกิ ฤติหรือความจ�ำเป็นเร่งด่วนจะดึงเงินกลับก็ทำ� ไม่ได้เพราะมีสญ
ั ญา
ก�ำหนดไว้ แต่การฝากเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ สามารถ
ดึงกลับมาบางส่วนได้ไม่กระทบกับผูร้ บั ฝาก ไม่กระทบกับสหกรณ์ สหกรณ์
ไหนรับฝากเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ ชุมนุมสหกรณ์ฯ จะ
ไม่ถอนทัง้ ก้อน ไม่วา่ จะเอาไปฝากไว้ทไี่ หนก็ตาม เช่น สอ.ครูลำ� ปางฯ สอ.ครู
พะเยาฯ ก็ไม่ดึงกลับทั้งก้อน
ถ้าต้องการถอนเงินกลับ ๒๐๐ ล้านบาท ก็ไปเก็บเอาจาก สอ.ครูสุ
รินทร์ฯ ๒๐ ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งละ ๑๐ ล้าน ๒๐ ล้าน เพราะ
ว่าก่อนทีเ่ ราจะเอาเงินไปฝากเราก็ตอ้ งดูวา่ สหกรณ์นนั้ ๆ มีธรุ กรรมมีสภาพ
คล่องพร้อมที่จะให้ผู้ฝากเงินหมายถึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ
สามารถถอนบางส่วนได้หรือไม่
ตอนนีก้ ำ� ลังวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลาย
แห่งที่ได้ท�ำธุรกรรมการเงินไว้กับธนาคารในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ แต่
เมื่อมารับฝากจากชุมนุมสหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง ๓.๕ % เมื่อได้
เงินฝากไปแล้วก็เอาไปปิดร้อยละ ๕ ในส่วนของ OD (เบิกเงินเกินบัญชี)
ธนาคารก็เอาไว้ก่อน เพราะถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะเบิก OD มา
ใช้ได้ นีค่ อื การวางแผนการด�ำเนินธุรกรรมทางการเงินทีไ่ ม่เหมือนกับ ชสอ.
เพราะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ เอาไปสร้างสภาพคล่องให้กับผู้
ฝากเงินและผู้รับเงินฝาก ซึ่งเป็นแผนธุรกรรมทางการเงินที่แตกต่างจาก
ชสอ. เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปท�ำให้ ชสอ. ได้รับผลกระทบ เพราะ
การด�ำเนินธุรกรรมไม่เหมือนกัน ใครทีม่ าฝากเงินไว้กบั ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทยฯ ถอนได้เพราะเราไปบอกกับต้นสังกัดที่เราเอาไปฝากพร้อม
ที่จะให้เราถอนได้เพราะเราไม่ได้ถอนทั้งก้อน
ตอนนี้มีสหกรณ์หลายแห่งส่งงบการเงินมาให้เราวิเคราะห์ และ
มีหลายแห่งพร้อมที่จะรับฝากเพื่อน�ำไปปิดเงินที่มีต้นทุนสูงกว่า ส�ำหรับ
สหกรณ์ทนี่ ำ� เงินมาฝากหากยังไม่มปี ญ
ั หาหรือวิกฤติอะไรก็นงิ่ ๆ เอาไว้กอ่ น
และตอนนีก้ ย็ งั ไม่มใี ครถอนเลย ดอกเบีย้ ทีร่ บั ฝากก็ใช้ได้ต�่ำสุดก็ ๒.๙% ตัว๋
สัญญาใช้เงินก็ราคาเดียวกัน
นายอุทยั ยืนยันถึงแนวทางการท�ำธุรกรรมทางการเงินของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยว่า นี่คือทิศทางการบริหารการเงินโดยสร้าง
สภาพคล่องให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้่งประเทศ ทั้งขาเข้าและขาออก
โดยผ่านชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ แต่ถ้าสหกรณ์ไหนเอาเงินเต็ม
ๆ ไปฝากไว้กับสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง หากท่านมีความจ�ำเป็นจะเอากลับ
จะยากกว่าน�ำมาฝากไว้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สร้างเครือข่ายดึงลูกหลานเกษตรกรคืนถิ่น

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายมานิต จง
วัฒนา ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่ง
เสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และบุคลากรส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
จัดโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดชลบุรี ระหว่าง
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และส่งเสริมการ
เรียนรู้ ศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตร ร่วมกันระหว่างผู้
เข้าร่วมโครงการ สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาคีในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่
นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด
โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดชลบุรี และได้ชี้แจง
โครงการฯ และกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
พร้อมให้แนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการจัดท�ำแผนการ
ผลิตแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ได้มีผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร ได้แก่
ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จ�ำกัด และผู้แทนจากหน่วยงานภาคี
ในพื้นที่ อาทิ หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ผู้อ�ำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินชลบุรี และผู้แทนจากส�ำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้มาให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการท�ำการเกษตรพร้อมทั้งสิ่งที่สามารถให้การสนับสนุนได้
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
และในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
คุณสุรพล จารุพงศ์
(อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตร

ผสมผสาน Smile lemon เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษตรผสม
ผสาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร โดยมีการ
บรรยายให้ความรู้ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียน
รู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การปลูกพืชกลับหัว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร
ในการปลูกพืชผัก ซึ่งช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ลดปัญหาเรื่อง วัชพืช โรคและ
แมลงต่าง ๆ ประหยัดพื้นที่และยังสามารถน�ำมาตกแต่งจัดสวนตามสถานที่ต่าง
ๆ ได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
สิริยาภรณ์ จ่าวัง เขียนข่าว

มีคำ� ถามว่าท�ำไมจึงมีหลายสหกรณ์เอาเงินมากฝากเราเพราะ
ว่าเราพร้อมทีจ่ ะให้ถอน และจากการบริหารการเงินของเรามาอย่างนี้
เป็นเวลาหลายปีทำ� ให้ไม่มหี นีส้ งสัยเผือ่ จะสูญเลยแม้แต่บาทเดียว และ
มั่นใจว่าต่อไปข้างหน้าแนวโน้มก็จะไม่มี เพราะว่าเรามีทักษะในการ
บริหารมากขึน้ มีวธิ ปี อ้ งกันความเสีย่ งไว้ทกุ ทาง ทัง้ เจ้าหน้าที่ ทัง้ การ
บริหารเงิน การฝาก การถอน ขอให้เชือ่ มัน่ ในชุมนุมสหกรณ์ฯ เอาหุน้
มาได้เลยส่งมาคนละบาทก่อน นายอุทยั กล่าวเชิญชวนผูแ้ ทนสหกรณ์
สมาชิกให้เข้ามาเพิ่มหุ้นกับชุมนุมสหกรณ์ฯ.

ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล/ลดพิเศษ ๒๕%
วันที่..............................................................
ชือ่ ...........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ........................................................................................................................................
....................................................................................................โทร......................................
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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 075-1-85870-1 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
สามัคคีคือพลัง

หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

เว็บไซต์ชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

www.fsct.com

เว็บไซต์ชุมนุนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.co-opthai.com

พิมพ์ที่บริษัท บพิธการพิมพ์ จ�ำกัด 70 ถนนราชบพิธ กรุงเทพฯ นายสุเมธ ศรีจรรยา เจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ส�ำนักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2438-1594. 08-6883-8937 email : ssrichanya@gmail.com

