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รักษาการแทนอธิบดี กสส.
เยี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

ราคา ๑๐ บาท

รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
จำ�กัด จังหวัดตรัง เยี่ยมชมการดำ�เนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
นายคมสัน จำ�รูญพงษ์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์(กสส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำ�เนิน
งานสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำ�กัด
อำ�เภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมี นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง นายนิด
จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการ นางโสรนาท
อยู่อำ�ไพ ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ชื่นชม และให้กำ�ลังใจผู้จัดการสหกรณ์ คณะ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ที่ได้ดำ�เนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์
ที่เน้นผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เป็น
หลัก สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้าง
รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งเน้นย้ำ�
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการ การดำ�เนินธุรกิจสหกรณ์ การตลาด
ออนไลน์ รวมทั้งร่วมกันการสร้างการรับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำ�คัญของภาครัฐ
ร่วมกันสื่อสาร เผยแพร่ สร้างความเข้าใจให้
โอกาสนี้ นายคมสัน จำ�รูญพงษ์
กับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรได้
ได้ รั บ ฟั ง ผลการดำ�เนิ น งานของสหกรณ์
รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การเกษตรย่านตาขาว จำ�กัด พร้อมทั้งกล่าว
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มี

ชสท.เปิดศูนย์รับ-ส่ง
สินค้าเครือข่ายสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) จัดพิธเี ปิดศูนย์รบั -ส่ง
สินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ณ ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ตั้ง
อยู่ชั้น ๑ อาคาร ชสท. ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพฯเมื่อวันที่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
นายศิ ริ ชั ย ออสุ ว รรณ ประธาน
กรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ได้เปิดเผยว่า ชสท.
เป็ น ศู น ย์ ก ลางความร่ ว มมื อ ของสหกรณ์
การเกษตรที่ให้บริการแก่สมาชิกครบวงจร
ในทุกด้าน ชสท. ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์
ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ขึ้นตาม
นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายข้าวทุกชนิด ที่ผลิต
และจ�ำหน่ายโดยสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์
การเกษตรทั่วประเทศ
และเพื่อให้การด�ำเนินการซื้อขาย
ข้าวของสหกรณ์การเกษตรประสบความ
ส� ำ เร็ จ ในทุ ก ด้ า น ชสท. จึ ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
พันธมิตรด้านการขนส่ง เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์
รั บ -ส่ ง สิ น ค้ า เครื อ ข่ า ยสหกรณ์ขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องตามหลักการและวิธีการสหกรณ์
โดยมีเป้าหมายเพือ่ ลดต้นทุนการส่งสินค้าให้
กับสหกรณ์และสมาชิก รวมถึงเป็นการต่อย

ศิริชัย ออสุวรรณ
อดจากศูนย์ขา้ วสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินการมาระยะหนึ่ง
แล้ว และเพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและ
บุคคลทั่วไปในการใช้บริการสินค้าสหกรณ์
และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมโดย
รวมอีกด้วย.

คมสัน จ�ำรูญพงษ์

ความเข้มแข็งต่อไป
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเปิดร้านค้า
สหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ
สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร นำ�
ผลผลิตทางการเกษตร ผักสด ผลไม้สด และ
สินค้าเกษตรปลอดภัย นำ�มาจำ�หน่ายบริเวณ
หน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งตั้งแต่
เข้าร่วมโครงการมียอดจำ�หน่ายผักและผล
ไม้มากกว่า 30,000 บาท เป็นการเพิ่มช่อง
ทางการจำ�หน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้
กับสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำ�กัด จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2511 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2514 ได้ควบกับ
สหกรณ์การเกษตรนาชุมเห็ด จำ�กัด จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 ปัจจุบัน
มีสมาชิก 5,556 คน มีทุนดำ�เนินงานกว่า
1,233 ล้านบาท สหกรณ์ดำ�เนินธุรกิจ
หลัก 7 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับ
ฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิตยาง ธุรกิจ
ส่งเสริมอาชีพสมาชิก ธุรกิจจัดหาสินค้า
มาจำ�หน่าย
ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพื่อ
จำ�หน่าย ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจการบริการ
และส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจประกัน
ภัย ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
จำ�กัด
ได้ดำ�เนินงานศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ (CDC) จำ�หน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค สินค้าแปรรูป จากสหกรณ์เครือ
ข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีบริการส่งสินค้า
ให้ร้านค้าชุมชน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
สนับสนุนรถบรรทุก 6 ล้อ กระจายสินค้า
ให้ร้านค้าชุมชน บ้านสมาชิกสหกรณ์ รวม
ทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารตลาดกลางรวบรวมยางพารา
เพื่อดำ�เนินการเป็นจุดรวบรวมยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควันของสมาชิกสหกรณ์ มีการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุในการเก็บ
อ่านต่อหน้า ๒

รมช.มนัญญา มัน่ ใจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ช่วย
เสริมความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถ
จัดท�ำบัญชีและงบการเงินได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดราย
จ่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการสร้างวินยั
ทางการเงินให้กบั เกษตรกรมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ มี่ นั่ คง อธิบดี
โอภาส ก�ำหนดเป้าหมายพัฒนาภาคเกษตรให้มคี วามเข้มแข็ง
สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
“ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ปี ๒๕๖๔” เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ สามารถปฏิ บั ติ ง านตาม
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นางสาว
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม มี
พรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
นางสาวมนัญญา
ไทยเศรษฐ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์
ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ
ในการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ สหกรณ์
สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร
เพือ่
ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนผ่านระบบสหกรณ์ อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนในการประกอบอาชีพ และช่วยส่งเสริม
การออม เพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย มีวนิ ยั ทางการ
เงินทีด่ ี สร้างความเข้มแข็งให้กบั ประชาชน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเป็นหน่วยงานที่
อ่านต่อหน้า ๒

ผู้เชี่ยวชาญแนะสหกรณ์จังหวัด
ใช้บทบาทดึงสหกรณ์เป็นพวก
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงินแนะสหกรณ์จังหวัดใช้ศักยภาพ
เลือกสหกรณ์เกรด A เข้ามาเป็นพรรคพวกช่วยก�ำกับดูแลและเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ให้สหกรณ์ในพื้นที่ เน้นชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดต้องเป็นสหกรณ์
เกรด A เท่านั้นที่ถือหุ้นได้ สหกรณ์เกรดลองลงมาให้เป็นเพียงสมาชิก
สมทบ และพร้อมพัฒนาตัวเองให้เป็นเกรด A หากท�ำได้สหกรณ์จะเข้ม
แข็งเหมือนสหกรณ์ในยุโรป เพราะในประเทศไทยมีคนดีที่มีอุดมการณ์
สหกรณ์เยอะแต่ยังไม่สามารถรวมตัวกันได้เพราะอยู่ต่างกรม

นายศิรชิ ยั สาครรัตนกุล ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านสถาบันการเงิน ได้ไปบรรยายเรื่อง “มุม
มองทิ ศ ทางการพั ฒ นาสหกรณ์ ใ นภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน” ในโอกาสครบรอบ ๔๘
ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมปริ้นซ์
พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓
นายศิริชัย ได้บรรยายตอนหนึ่งว่า
บ้านเราแบงค์พาณิชย์ บริษัทเงินทุน แบงค์
ชาติปรับให้เป็นธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย
ส่วนข้างล่างเรามีสหกรณ์ซึ่งก�ำกับดูแลโดย
สองกรม คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ตนชื่นชมในการท�ำงาน
ของสองกรมนี้ว่าท�ำได้ดีแต่ถ้าดีขึ้นอีกสัก
นิดหนึ่งก็จะดีกว่านี้ อยู่มาวันหนึ่งมีคนกลุ่ม
หนึ่งที่มีไอเดียในเรื่องสหกรณ์ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้
อยูใ่ นสองกรมนี้ แต่อยูท่ กี่ ระทรวงมหาดไทย
ตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์วิสาหกิจซึ่งช่วยชาว
บ้านได้มาก แต่เขาเป็นกรมอยู่ในกระทรวง
มหาดไทย ตนชื่นชอบการท� ำงานของเขา
และไม่ใช่เฉพาะตนเท่านั้นแม้แต่ผู้บริหาร
ประเทศก็ชอบ เพราะว่าการจัดงานต้อนรับ
ผู้ใหญ่ กรมพัฒนาชุมชนจัดต้อนรับได้ดีกว่า
กรมการปกครอง เพราะว่าเขาเข้าถึงมวลชน
เข้าถึงคนที่เขาดูแล แต่ก็น่าเสียดายที่เขาไม่
ได้เป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขา
จึงไม่ส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์วิสาหกิจมา
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ นีค่ อื บ้านเรา มีคนท�ำ
ดีเยอะแต่ติดอะไรก็ไม่รู้ มีไอเดีย มีอุดมการณ์
สหกรณ์เหมือนกัน แต่เป็นคนละกรมจึงไม่
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์
อยู่มาวันหนึ่งก็อยากจะให้พวกนี้มี
สภาพเป็นนิตบิ คุ คล ก็เลยเกิดพระราชบัญญัติ
ใหม่ขนึ้ มาเป็นสถาบันการเงินประชาชน เดิม
เป็นเพื่อชุมชนเปลี่ยนไปเป็นเพื่อประชาชน
เผอิญตนสนิทกับ ดร.กอบศักดิ(์ ดร.กอบศักดิ์
ภูตระกูล) เพราะเป็นนักเรียนทุนรุ่นน้องก็
สนิทกัน ก็ได้เตือนไปว่าที่จะให้ ๒ แบงค์ คือ

ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) มาเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ดูแลสหกรณ์สองประเภทคือ สหกรณ์ออม
ทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขออย่าให้
สองแบงค์แบ่งออกเป็นสองแขนงให้ผนึก
เป็นหนึง่ เดียวให้ได้ จะได้เป็นสถาบันการเงิน
ของประชาชน ทีแ่ บ่งเป็นสองพวก จะตัง้ เป็น
ชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้นึกถึงสหกรณ์ด้วย ให้
สองกลุม่ นีเ้ ป็นหนึง่ เดียวในอนาคต เขาเตรียม
จะให้เกิดแบ่งเป็นสหกรณ์กบั สถาบันการเงิน
ของประชาชน ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลเหมือนกัน ก็
นี่แหละเมืองไทยของดี ๆ มีเยอะ แต่มันแยก
กันอยู่ แตกกระจายไม่รวมตัวกันให้ดีขึ้น
นายศิริชัย ได้เสนอแนวคิดให้กับ
สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศที่มาร่วมสัมมนา
ในโอกาสนี้ว่า สหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัด
มีความคุ้นเคยกับสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้กำ� กับ
ดูแลอยู่ ตนขอเสนอให้จดั อันดับสหกรณ์ออก
เป็น ๔ เกรด
เกรด A เป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพ
ดีไม่ต้องไปดูแลมากนักเพราะว่าดีอยู่แล้ว
แต่อาจจะไหว้วานให้สหกรณ์เหล่านี้ช่วยดู
และเพื่อนด้วย ถ้าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
ก็เป็นสหกรณ์ที่มีเงินเหลือ ถ้าเป็นสหกรณ์
การเกษตรที่ท�ำธุรกิจเขาก็ร�่ำรวยพอสมควร
เพราะเขาอยู่ในเกรดดี บรรดาสหกรณ์เกรด
ดี ทั้ ง หลายก็ ส ามารถร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น ได้
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเงินเหลือ ก็ไปช่วย
สหกรณ์การเกษตรที่ท�ำธุรกิจทางด้านการ
เงินได้ สหกรณ์ที่ต้องการเงินจะได้ไม่ต้องไป
กู้เงินจากแบงค์ กู้จากสหกรณ์ที่มีเงินเหลือ
ด้วยดอกเบี้ยที่น่าจะดีกว่าแบงค์ ที่ปล่อยให้
สหกรณ์ดี ๆ ความเสีย่ งไม่นา่ จะมีมาก แต่ทา่ น
ต้องช่วยดูแลว่ามันดีจริง ๆ นะ ไม่อย่างนั้น
เดี๋ยวดีแตกก็จะเป็นปัญหาตามมา แต่ที่จริง
แล้วเขาก็ดูแลกันได้ เขาอยู่ในท้องที่เดียวกัน
เขารู้จักกันเขาก็ดูแลกันได้ อันนี้เป็นอะไรที่
ตนคิดว่าให้เขามาเจอกัน อาจจะเป็นชุมนุม

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

ศิริชัย สาครรัตนกุล
สหกรณ์ ร ะดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ เ ขาดู แ ลกั น
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
กลุ่มที่รองลงไปเป็นกลุ่ม B กลุ่มนี้
ถ้ามีคนดีกจ็ ะได้ประโยชน์จากเงินกูบ้ า้ ง อะไร
บ้าง อยูใ่ นหลักของคนดี ก็ไม่ปฏิเสธเอาเข้ามา
เป็นสมาชิกสมทบ มีโปรแกรมให้เขาพัฒนา
ให้ดีขึ้น แล้วค่อยเข้ามาเป็นสมาชิกลงทุนได้
ท�ำอะไรต่อไปได้
ส่วนกลุม่ C กลุม่ นีเ้ หนือ่ ยหน่อย จะ
ท�ำมาหากินท�ำธุรกิจด้วยก็เหนือ่ ยหน่อย แต่ก็
ไม่ถึงกับสิ้นหวังถ้าช่วยกันอย่างจริงจัง
แต่ ก ลุ ่ ม D กลุ ่ ม นี้ เ หนื่ อ ยหนั ก
แน่นอน ปิดได้ปิดไปเลย ถ้าไปยุ่งด้วยจะ
เวียนหัวมาก แต่การปิดจะต้องมีวิธีว่าจะปิด
อย่างไร หรือจะควบรวมกันอย่างไรก็ว่ากัน
ไป เพือ่ ให้มคี วามเสียหายน้อยทีส่ ดุ เรือ่ งเหล่า
นีเ้ ป็นเรือ่ งทีท่ า่ นจะต้องท�ำ ถ้าไม่ทำ� จะวุน่ วาย
ไปเรื่อย ๆ และคิดว่าท่านท�ำได้เพราะอยู่ใน
จังหวัดอยู่ในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ ท่าน
รู้จักคนที่ท่านก�ำกับดูแลดี และท่านต้องหา
พรรคพวก ก็คือพวกคนดี ๆ เข้ามาเป็นพวก
ท่าน มาช่วยท่านในการก�ำกับ ดูแล ตนเชื่อ
ว่ามีนกั สหกรณ์ทมี่ สี ปิรติ และเขาก็ยนิ ดีทจี่ ะ
ท�ำงานเพือ่ ขบวนการสหกรณ์ของเขาอยูแ่ ล้ว
นายศิริชัย ได้พูดย�้ำในแนวคิดนี้ว่า
เรื่องนี้ตนเพิ่งคิดได้ ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความ
คิดอย่างนี้ มาครั้งนี้ได้เจอกับสหกรณ์จังหวัด
ทั่วประเทศน่าจะลองเสนอดู เผื่อจะมีอะไรดี
ๆ เกิดขึ้นบ้างในประเทศไทย ก่อนหน้านี้ตน
ท�ำหน้าทีเ่ สนอแต่อย่างเดียว ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ตั้งแบงค์สหกรณ์ แต่โชคดีที่ไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ ถ้าส�ำเร็จคงจะเอาเงินของพรรคพวก
มาเจ๊งด้วย เสียดายมากที่สุดก็คือ ในช่วงที่
เป็นรองผู้บริหารอยู่ที่ IFCT บรรษัทเงินทุน
อ่านต่อหน้า ๒

๒

ผู้เชี่ยวชาญแนะสหกรณ์จังหวัด
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ เขาจะจับมาคูก่ บั แบงค์ไทยซึง่ มีทนุ
เยอะ แต่แบงค์ไทยก็มปี ญ
ั หาเยอะ เพราะเกิดมาจากไฟแนนซ์เน่า ๆ เอา
มารวมกันเป็นแบงค์ไทย ซึ่งแบงค์ชาติได้ใส่ทุนเข้าไปเยอะ เสียดายที่
ไม่ประสบความส�ำเร็จ
แต่ตอนนี้ตนได้ตั้งความฝันใหม่เมื่อ ดร.กอบศักดิ์ ผลักดัน
ให้เกิดสถาบันการเงินของประชาชนขึ้นมา โดยมีพี่เลี้ยงเบิ้ม ๆ อยู่
สองแบงค์ด้วยกันคือ ธนาคารออมสิน และ ธกส. ถ้าสามารถผลัก
ดันเชิงนโยบายให้แบงค์ใดแบงค์หนึ่งเป็นโต้โผในการจัดตั้งธนาคาร
ประชาชน เพราะจะได้ครอบคลุมถึงประชาชนด้วย และให้สหกรณ์
อยู่ในนั้นด้วย เพราะสหกรณ์เป็นพี่เบิ้มใหญ่กว่าสถาบันการเงิน
ประชาชนเยอะไม่ว่าในแง่ธุรกิจ ในแง่การเงิน หรืออะไรก็ตาม แล้ว
ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มาจากสหกรณ์ชนั้ ดีชนั้ เยีย่ มมี
การเงินดีมาร่วมทุนด้วย สหกรณ์อนื่ ๆ เข้ามาร่วมหุน้ ด้วย แต่มเี งือ่ นไข
เดิมก็คอื สหกรณ์ทจี่ ะมาถือหุน้ ด้วยจะต้องเป็นสหกรณ์เกรด A เท่านัน้
เกรด B ยังไม่ให้เข้ามาเป็นสมาชิกเดี๋ยววุ่นวาย แต่เป็นสมาชิกสมทบ
ได้ สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นเกรด A ได้ ถึงจะมาเป็นผู้ถือหุ้นได้
หรืออาจจะเข้าโปรแกรมอะไรต่าง ๆ ได้
เกรด C ต้องพัฒนาหนักหน่อย ส่วนเกรด D ไม่ต้องพัฒนา
ปิดไปเลย เรือ่ งนีเ้ ป็นความฝันล่าสุดถ้าผลักดันให้เกิดธนาคารสหกรณ์
หรือธนาคารประชาชนขึ้นมาเพื่อจะท�ำเรื่องต่าง ๆ ที่ปัจจุบันไม่มีใคร
ท�ำ ผู้ก�ำกับที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายก็ท�ำไม่ได้ แต่องค์กรที่เป็นส่วน
รวมของสหกรณ์ดี ๆ ท�ำได้ เพราะมีตัวอย่างจากต่างประเทศมากมาย
ในช่วง ดร.กอบศักดิ์ ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรี แต่มีบทบาทใน
รัฐบาลพอสมควร ก็ได้มาช่วยดูแลในเรื่องนี้ รวมทั้งที่สภาปฏิรูปก็
สนใจในเรือ่ งนีแ้ ละได้มกี ารพูดถึงเรือ่ งนีก้ นั เยอะ ตนก็เข้าใจว่าผูใ้ หญ่
ในกรมส่งเสริมสหกรณ์กค็ งได้ยนิ มาบ้าง เรือ่ งนีเ้ ป็นไอเดียของตนเอง
คือ มีคนกลุม่ หนึง่ เสนอจะเอาสหกรณ์ออมทรัพย์กบั สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนแยกออกไปจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ตั้งเป็นส�ำนักงานใหม่
ขึ้นมาดูแลสหกรณ์สองประเภทนี้ ในเรื่องนี้ตนไม่เห็นด้วย เพราะ
สหกรณ์ที่มีเงินไม่ใช่แค่สองประเภท สหกรณ์การเกษตรก็มีเงิน และ
ส�ำนักงานใหม่ก็ไม่ควรจะมีคนเยอะไม่ควรจะตั้งขึ้นมาเป็นกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ที่ ๒ มีคน ๕ พันคน มันไม่ไหว ต้องมีคนน้อย ๆ มีเงิน
เดือนดี ๆ ฉะนัน้ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์อยากจะเป็นพนักงาน
ส�ำนักงานนีก้ ย็ นิ ดีตอ้ นรับ แต่ตอ้ งเป็นคนเก่งจริง ๆ จึงจะได้เงินเดือน
ดี ๆ แล้วไม่นอ้ งมีภาระเยอะ ภาระต่าง ๆ ให้อยูท่ กี่ รมส่งเสริมสหกรณ์
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เอาเฉพาะสหกรณ์ใหญ่ ๆ ซึ่งมีไม่กี่แห่ง
มาให้เขาดูแล เพราะว่าหากสหกรณ์ใหญ่ ๆ เจ๊งแบบสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจั่นมันเสียหายเยอะ ส่วนสหกรณ์เล็ก ๆ เจ๊งก็นิดหน่อยไม่
เป็นไร ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดูแลไป

วันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
หน่วยงานใหม่นี้จะไม่สร้างส�ำนักงานใหม่ จะตั้งเป็นยูนิต
เล็ก ๆ อยูท่ กี่ รุงเทพฯ อาจจะบินไปตรวจสอบสหกรณ์ใหญ่ทเี่ ชียงใหม่
ก็บินไปไม่เป็นไร แต่ไม่ต้องไปตั้งส�ำนักงานที่นั่น ต้องเป็นส�ำนักงาน
เล็ก ๆ กระทัดรัด มีคนเก่งเงินเดือนดี ๆ ไปอยู่แล้วรวมศูนย์ ในช่วง
แรกการก�ำกับ ดูแล ให้มคี ณะกรรมการชุดใหญ่ทดี่ แู ลทัง้ ๓ หน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กด็ ำ� เนินการต่อ
ไปแต่อยู่ภายใต้ทิศทางใหม่ ต่อไปอาจจะเหลือระดับเดียว คนจะมาก
จะน้อยค่อยว่ากันอีกที มันจะได้เป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นจะมีธนาคาร
ประชาชน ซึ่งจะมาช่วยหน่วยงานก�ำกับ ท�ำหลาย ๆ เรื่อง ท�ำให้คณะ
กรรมการก�ำกับท�ำงานเบาลงไปมาก ตัวอย่างนี้ได้มาจากราโบ้แบงค์
คือ ธนาคารระดับประเทศ สมาชิกผู้ถือหุ้นของเขาคือสหกรณ์ ที่
เป็นโลคอลแบงค์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ แบงค์กลางของเนเธอแลนด์จะ
ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับราโบ้แบงค์ แต่ไม่จ�ำเป็นต้องก�ำกับดูแลแบงค์สหกรณ์
ท้องถิ่น เพราะมันมีเยอะมาก ซึ่งเขาท�ำได้และต้องท�ำด้วย เพราะว่า
ราโบ้แบงค์กับแบงค์ท้องถิ่น เขามีสัญญาค�้ำประกันไขว้กัน ถึงแม้จะ
เป็นนิติบุคคลต่างกัน แต่เมื่อได้ท�ำสัญญาไขว้กันก็เปรียบเสมือนเป็น
นิติบุคคลเดียวกันในเรื่องของการเงิน
ส่วนในการบริหารองค์กรก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของการ
บริหารงานทั่ว ๆ ไป เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
นายศิริชัยได้กล่าวถึงแนวคิดของตนว่าที่ผ่านมานั้นไม่ค่อย
ประสบความส�ำเร็จเพราะไม่ได้ใช้แนวคิดของอาจารย์ประเวศ วะสี
มาผลักดัน อาจารย์ประเวศ วะสี เป็นนายแพทย์ เป็นนักปฏิบัติธรรม
เป็นปราชญ์ สิง่ ทีท่ า่ นพยายามสอนพวกเราก็คอื จะท�ำอะไรก็ตามอย่า
ท�ำจากข้างบนลงล่าง ให้ท�ำจากข้างล่างขึ้นไป เหมือนกับการสร้าง
เจดีย์ อย่าสร้างจากยอดลงมา ให้สร้างจากฐานขึน้ ไป อาจารย์ประเวศ
มีทฤษฎีสามเหลี่ยมเคลื่อนภูเขา คือ ๑. ต้องมีองค์ความรู้ มีก�ำลัง
ปัญญา สิ่งที่เสนอต้องเป็นของดี มีการศึกษา มีการวิจัย ๒. ท�ำเพื่อ
มวลชน คือ ทุกคนต้องเอาด้วย ๓. ผลักดันแนวคิดให้เป็นนโยบายของ
พรรคการเมือง หากท�ำได้ครบมีโอกาสประสบความส�ำเร็จมาก อย่าง
เช่น แนวคิดของนายแพทย์สงวน นิตยรัมภ์พงศ์ เป็นผู้เสนอแนวคิด
๓๐ บาทรักษาทุกโรคให้กบั รัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร จะประสบ
ความส�ำเร็จ เพราะได้ด�ำเนินการตามทฤษฎีของอาจารย์ประเวศ.

รมช.มนัญญา มั่นใจกรมตรวจฯ
มีความส�ำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กบั สถาบันเกษตรกร
และกลุม่ เกษตรกร ซึง่ เป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ ให้
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ทัง้ ในด้านของการสอบบัญชี
และวางระบบบัญชีให้กบั สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร สามารถจัดท�ำ
บัญชีและงบการเงินได้ และในด้านการบัญชีให้กบั เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่
ช่วยให้เกษตรกรรูร้ ายรับ รายจ่าย มองเห็นช่องทางในการลดต้นทุน

การผลิต ลดรายจ่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ช่วยส่งเสริมการ
ออม และสร้างวินยั ทางการเงินทีด่ ี อันเป็น
การช่วยให้เกษตรกร
มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ มี่ นั่ คง สามารถพึง่ พาตนเองได้ รวมไปถึงการสร้าง
เสริมองค์ความรูท้ างบัญชี
สูเ่ ยาวชนและประชาชนทัว่ ไป ให้
ได้เรียนรูก้ ารจัดท�ำบัญชี เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผน
การจัดระเบียบรายรับ รายจ่าย ช่วยแก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ รูจ้ กั ความพอมี
พอกิน พอใช้ เพือ่ เป็นภูมคิ มุ้ กันทีเ่ ข้มแข็งแก่ตนเองและครอบครัว ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั สหกรณ์ได้เข้ามามีบทบาทในภาคการ
เงินของประเทศเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในส่วนของเงินรับฝากและสินเชือ่ ซึง่
หากธุรกิจของสหกรณ์เกิดความคลอนแคลน ก็อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบการเงินและการธนาคารของประเทศ และเนือ่ งจากเป็นสถาบัน
ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับประชาชน หากเกิดการทุจริตจะก่อให้เกิดผลกระทบ
และ
ความเสียหายต่อประชาชนโดยตรง จึงมอบนโยบาย
ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุง่ เน้นการท�ำงานตรวจสอบระบบการ
เงิน การบัญชี การควบคุมภายใน และการด�ำเนินงานของสหกรณ์
ให้โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความรู้
เท่าทันเทคโนโลยี ซึง่ หากสามารถตรวจพบแต่เนิน่ ๆ และอย่างทัน
ท่วงที ก็จะสามารถระงับยับยัง้ หรือบรรเทาความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
แก่พนี่ อ้ งประชาชนได้ นอกจากนี้ ได้มงุ่ หวังให้บคุ ลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทุกภาคส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก้าวผ่านการเปลีย่ นแปลง
ของยุคสมัยต่าง ๆ มีการพัฒนาตนเองสูค่ วามเป็นมืออาชีพ รวมทัง้
เตรียมความพร้อมสูก่ ารปรับเปลีย่ นเป็นองค์กรดิจทิ ลั
เพือ่ ให้กา้ ว
ทันการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ทมี่ คี วามสลับซับซ้อนมากขึน้ ทุกวัน และร่วมกันบูรณ
าการเสริมสร้างความเข้มแข็งและน�ำพาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ ของ
พีน่ อ้ งเกษตรกรไทย
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว
ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำ� หนดแผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เพือ่ เป็นกรอบทิศทางการขับเคลือ่ นภารกิจของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทใี่ ห้ความส�ำคัญ
ในการพัฒนาภาคเกษตรให้มคี วามเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยัง่ ยืน โดยก�ำหนดโมเดลการพัฒนาเป็น “CAD ๔.๐ : Value – Based
Strategies” ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดว้ ยนวัตกรรม เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์
“ภายในปี ๒๕๖๕ สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงิน
การบัญชีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เชือ่ ถือได้” มุง เปาหมายการบริการ คือ สหกรณมี
ความเขมแข็งดานการเงินการบัญชี และเกษตรกรมีภมู คิ มุ กันทางการ
เงิน ประกอบดวยกลยุทธ ๓ ดาน คือ
๑.พัฒนาความเขมแข็งดา
นการเงินการบัญชีแกสหกรณและสถาบันเกษตรกร มุง เนนดานการทํา
งานการสอบบัญชีของสถาบันเกษตรกรเปนหลัก
๒.สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการจัดท�ำบัญชีแกเกษตรกร มุง เนนดานการทํางานการ
สอนจัดทําบัญชีแกเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป เพือ่ สร้างวินยั ในการ
ใช้จา่ ยและสร้างความเคยชินในการออม น�ำมาสู่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
และ ๓.พัฒนาระบบการบริหารจัดการสูอ งคกรดิจทิ ลั มุง เนนดานกา

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
รพัฒนาองคกรใหทนั สมัยรองรับการเปลีย่ นแปลงพรอมใหบริการแบบ
มืออาชีพ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มี
เป้ า หมายในการพั ฒ นามาตรฐานการบั ญ ชี แ ละการสอบบั ญ ชี
แกสหกรณและสถาบันเกษตรกร
เพือ่ ใหทนั ตอสถานการณที่
เปลีย่ นแปลง และมุง สูม าตรฐานสากล อาทิ
การพัฒนาระบบการ
ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการจัดทําบัญชีและงบ
การเงิน ยกระดับชัน้ คุณภาพการควบคุมภายใน การพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณและสถาบันเกษตรกร
ใหสามารถนําขอมูลทางบัญชีมาใชในการบริหารจัดการ
สามารถ
พึง่ พาตนเองได้
กอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกสหกรณและสถาบัน
เกษตรกรไดอยางสูงสุด นอกจากนี้ ได้พฒั นาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบศูนยขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณเพื่อใหสมาชิก
ผูบ ริหาร ผูม สี ว นเกีย่ วของและหนวยงานภาครัฐ ไดรบั รูถ งึ การขับเคลือ่ น
ของภาคสหกรณไทย
ตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ
ใหสหกรณไดใชประโยชนจากการน�ำขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหขอ มูล
ทางการเงิน สถานภาพความผิดปกติทางการเงิน แนวโนมการบริหาร
จัดการธุรกิจไดอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ ใหมปี ระสิทธิภาพ ทันกับสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงและมี
ความพรอมการใชงานไดตอ เนือ่ ง
โดยการยกระดับโปรแกรมระบบ
บัญชีทพี่ ฒ
ั นาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณใหรองรับการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส (National e - Payment) รองรับการทํางานรูปแบบ
Cloud และยกระดับสหกรณทดี่ าํ เนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร โดยนํารองสินคากาแฟและน�ำ้ นมดิบ อีกทัง้ การพัฒนา
และปรับปรุงนวัตกรรมเพือ่ สรางขอมูลทีม่ คี ณ
ุ คา (Smart๔M) ใหมี
เสถียรภาพเพิม่ ขึน้ เป็นต้น ทีส่ ำ� คัญคือ การพัฒนาบุคลากรกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์สคู่ วามเป็นมืออาชีพ เตรียมความพร้อมสูก่ ารปรับเปลีย่ น
เป็นองค์กรดิจทิ ลั ในอนาคต
การจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “ทิศทาง
การขับเคลือ่ นภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปี ๒๕๖๔” ระหว่าง
วันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นภารกิจ สามารถปฏิบตั งิ านตามกรอบ
แนวทางการปฏิบตั งิ านทีก่ ำ� หนดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากร
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยเฉพาะผูบ้ ริหารในทุกระดับ มีความ
รู้ ความเข้าใจ ในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ด้าน
งานเทคนิค
งานบูรณาการ และงานด้านนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ ให้
การปฏิบตั งิ านเป็นในทิศทาง
เดียวกัน

รักษาการแทนอธิบดี กสส.
รักษา รวมทั้งได้ดำ�เนินการร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย เปิด
ตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราแห่งแรกในฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกับทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะ
สมในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรด้วย

ดูงานสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์
จังหวัดล�ำปาง ได้มอบหมายให้ นางฐานิดา ชมภูศรี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อม
ด้วยนายสนิท หิรัญพัฒน์พงศ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
4 และบุคลากรส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดล�ำปาง ร่วมศึกษาดูงาน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสังกัด สหกรณ์การเกษตร
บ้านปางม่วง จ�ำกัด จังหวัดล�ำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
ตามที่กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปางม่วงในสังกัดสหกรณ์การเกษตร
บ้านปางม่วง จ�ำกัด ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ณ ที่ท�ำการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านนางาม ต�ำบลเมืองมาย อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัด

ล�ำปาง โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิก
กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ได้เรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ สร้างรายได้เสริมแก่สมาชิก
และครอบครัวหลังฤดูเก็บเกี่ยว และเพื่อสมาชิกกลุ่มอาชีพในสังกัด
ให้มีรายได้ มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชน ทั้งนี้ ผู้
เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปาง
ม่วง จ�ำนวน 25 ราย ได้รับความรู้ในเรื่อง การเตรียมวัสดุจักสาน(จัก
ตอก ย้อมสี) การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่และการตลาด
สินค้าจักสานออนไลน์ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มสตรีฯ ต่อไป

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบ
รอบ ๔๘ ปี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จึง
ได้จัดสัมมนาทางวิชาการขึ้นในวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ
โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ช่วงเช้าของวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายอลงกรณ์ พล
บุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
ในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวมนัญญา
ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนา
ช่วงเช้าของวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นการบรรยาย
พิเศษ โดย นายศิริชัย สาครรัตนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงิน
ชุมชน เป็นผูห้ นึง่ ทีผ่ ลักดันให้มกี ารจัดตัง้ ธนาคารสหกรณ์ขนึ้ บรรยาย
ในหั ว ข้ อ “มุ ม มองทิ ศ ทางการพัฒนาสหกรณ์ในภาวะเศรษฐกิ จ
ปัจจุบัน”
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดงานครบรอบ ๔๘ ปี กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ภายในบริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ โดยมี ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์) เป็นประธานในพิธีอ่าน
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ ๔๘ ปี

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชรสท.)
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันเสาร์
ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพันธุมดิษยมณฑล ๑
ชั้น ๒ อาคาร เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพฯ

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ตอนนี้มี
ปัญหาไม่นอ้ ย เพราะถูกเจ้าหนีค้ อื สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี
จ�ำกัด ฟ้องเรียกเงินคืนจากโครงการจ�ำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถึงแม้ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จะฟ้องคณะ
กรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ชุดที่ด�ำเนินโครงการนี้และศาล
ได้มีค�ำพิพากษาให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ตามแต่ก็ยังไม่
ได้รับการชดใช้แต่อย่างใด

บรรยากาศการประชุมโดยเฉพาะการพิจารณาเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการด�ำเนินการ มีการอภิปราย
กันมากมาย แต่ในทีส่ ดุ ก็ได้คณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่
ชุดที่ ๔๒ ประกอบด้วย
นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ นายสมชาย
ทองพันธุอ์ ยู่ รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ รองศาสตราจารย์
วิศษิ ฐ์ศกั ดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ รองประธานกรรมกาา คนที่ ๒ นาย
เฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาธิต เจริญฉิม กรรมการและเหรัญญิก นาง
แสงทอง นิลจรัส กรรมการ นายรุจพิ งษ์ ทูปคันโธ กรรมการ
นายบุญเลี้ยง จรทะผา กรรมการ และ นายสนธยา แตงโม
กรรมการ.

รุ้งกินน�้ำ

กรมส่งเสริมสหกรณ์สถาปนาครบ ๔๘ ปี
วันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

๓

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

อลงกรณ์ พลบุตร

ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ศิริชัย สาครรัตนกุล

ชรสท.ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๓

๔

สังคมสหกรณ์

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๘..... Y ขุนราม
เห็ น ใจผู ้ บ ริ ห ารประเทศในยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ เ หลื อ เกิ น โดย
เฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่
ถูกม๊อบ นักเรียน นักศึกษา ที่ขับไล่ให้ลาออกจากต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่ง ขุนราม เห็น
ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนีเ้ ป็นรัฐธรรมนูญทีป่ อ้ งกันนักการเมือง
โกงกินบ้านเมืองได้ดีกว่าทุกฉบับที่มีมาถึงแม้ประชาชนจะ
ต้องถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพบ้างในช่วงระยะแรกของการ
วางรากฐานประเทศให้มั่นคง ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไม่
ต้องนับหนึ่งกันใหม่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
การเมืองไทยมีการท�ำรัฐประหารกันเป็นประจ�ำ สาเหตุ
ส� ำ คั ญ ก็ เ พราะผู ้ บ ริ ห ารประเทศไม่ เ ชื่ อ ค�ำ สอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนว่าสังคมใดๆ ก็ตามถ้าผู้บริหาร
ประเทศมีศีลธรรม ประชาชนพลเมืองมีศีลธรรม สังคม
นั้นจะมีแต่ความร่มเย็นสงบสุขไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์แต่
อย่างใด หากสังคมใดผู้บริหารประเทศขาดศีลธรรมแต่
ประชาชนพลเมืองส่วนใหญ่มีศีลธรรมก็พอจะแก้ไขได้ ใน
ระยะแรก ๆ อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ในที่สุดเมื่อประชาชน
พลเมืองพร้อมใจกันเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศจากผู้ที่
ไม่มีศีลธรรมมาเป็นผู้มีศีลธรรมและมีความรู้ความสามารถ
เข้ามาบริหารประเทศ สังคมนั้นก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขได้
ในเวลาไม่ช้า...แต่ถ้าหากสังคมใดทั้่งผู้บริหารประเทศและ
ประชาชนพลเมืองต่างก็ไม่มศี ลี ธรรมแล้ว สังคมนัน้ หาความ
สงบสุขไม่ได้แน่นอน จะเข้าสูก่ ลียคุ หรือเข้าสูย่ คุ สิน้ โลกได้...

วันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

สังคมไทยในยุคนี้เข้าลักษณะผู้บริหาร
ประเทศและประชาชนพลเมืองต่างก็
ขาดศี ล ธรรมเพราะปล่ อ ยให้ มี มิ จ ฉา
อาชีพกันอย่างเสรี ได้แก่ อาชีพขายเหล้า
อาชีพขายเบียร์ อาชีพขายบุหรี่ อาชีพ
การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามเพราะ
เป็นอาชีพสร้างบาปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้
อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย ผู้ส่งเสริมการขาย ตลอดจน
ผูบ้ ริโภค ล้วนสร้างบาปให้เกิดกับสังคมส่วนรวมและตัวเอง
ทั้งสิ้น วิบากกรรมบาปเหล่านั้นจึงส่งผลให้สังคมส่วนรวม
ได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้บางคนจะไม่ได้สร้างบาปก็ตาม
แต่เมื่ออยู่ในสังคมคนบาปเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเดือดร้อน
ตามไปด้วยตาม กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว เพราะ
ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม...ทางแก้ของรัฐบาลทุกรัฐบาล
ไม่ยกเว้นรัฐบาลของท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ทีก่ ำ� ลังถูกกดดันให้ลาออกอยูใ่ นขณะนี้ ถึงแม้ทา่ น
นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยืนยันว่าไม่ลาออก
เพราะไม่ได้ท�ำผิดอะไรก็ตาม แต่วิบากกรรมบาปของคนใน
สังคมไทยได้กดดันให้เป็นอย่างนั้น...ทางแก้ที่ดีก่อนที่ท่าน
นายกฯ จะตัดสินใจลาออกเพื่อประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง ขอให้ท่านใช้อ�ำนาจที่มีอยู่ออกกฎหมายไม่
ให้มีมิจฉาอาชีพเหล่านี้ในสังคมไทยก็จะเป็นพระคุณกับ
ประเทศไทยและประชาชนคนไทยอย่างยิ่ง เพราะได้แก้ไข
ปัญหาของประเทศที่ต้นเหตุ นั่นก็คือประชาชนคนไทยใน
ยุคนีข้ าดศีลธรรมกันอย่างรุนแรง เพราะมีมจิ ฉาอาชีพต่าง ๆ
เป็นตัวเร่งเร้าให้ท�ำลายศีลธรรมของประชาชนคนไทย หาก
รัฐบาลท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล้าออกกฎหมาย
ไม่ให้มมี จิ ฉาอาชีพเหล่านีไ้ ด้ ก็จะต้องใช้ความกล้าหาญอย่าง
เด็ดเดี่ยวจึงจะส�ำเร็จได้ เนื่องจากผู้ที่เสียผลประโยชน์ใน
เรื่องนี้มีพลังมหาศาล แต่เชื่อเถอะถ้าหากมีความกล้าหาญ
ท�ำด้วยความรักมวลประชาชนอย่างจริงใจ ผลบุญดังกล่าวจะ

ช่วยหนุนส่งให้ประสบความส�ำเร็จได้อย่างแน่นอน เพราะ
พลังบุญของประเทศขณะนี้มีพลังมากขึ้น ส่วนพลังบาป
ของประเทศก�ำลังอ่อนแอลง ฉะนั้นถ้าหากท�ำในช่วงนี้จะ
ประสบความส�ำเร็จได้มากกว่าในช่วงอื่น ๆ แล้วผลบุญนี้จะ
ส่งผลให้ทา่ นและคณะได้รบั ผลบุญกันมหาศาล เมือ่ ถึงเวลา
หลับตามลาโลกไปเมือ่ ไหร่กไ็ ม่ตอ้ งไปพะวงว่าจะพบเจอกับ
สิง่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทงั้ หลายในสัมปรายภพหรือในปรโลก...
ก็ขอภาวนาให้ ท่านนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
และคณะตัดสินใจในทางทีเ่ ป็นบุญกุศล อันจะช่วยให้สงั คม
ไทยเป็นสังคมแบบอย่างของชาวโลกทีป่ ระชาชนพลเมืองอยู่
กันอย่างสงบสุขเพราะไร้สงิ่ แวดล้อมทีเ่ ป็นบาป ประเทศไทย
ก็จะเปรียบเสมือนสรวงสวรรค์บนพืน้ ดินแน่นอนเพราะเป็น
ไปตาม กฎธรรมชาติ หรือ กฎแห่งกรรม นั่นเอง..... Y
ขุนราม ขอแสดงความยินดีกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ในยุคของ คุณศิริชัย ออ
สุวรรณ ประธานกรรมการ ผู้น�ำสหกรณ์ยุคใหม่ที่มีวิสัย
ทัศน์กว้างไกล มุ่งพัฒนาองค์กร ชสท. ให้เป็นศูนย์กลาง
ของการเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์อย่าง
ครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรของไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลผลิตการเกษตรสามารถจ�ำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม
และเป็นธรรมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค โดยเริ่มจากการ
ตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองต่าง ๆ
มาไว้ทศี่ นู ย์ขา้ วสหกรณ์ไทยแห่งนีเ้ พือ่ ความมัน่ คงของพันธุ์
ข้าวไทย ตลอดจนสร้างพิพิธภัณฑ์ข้าวไทย ให้เป็นที่ศึกษา
หาความรู้ของเกษตรกรไทย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป ต่อมาได้ขยายเพิม่ เติมเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ตา่ ง ๆ และล่าสุดได้เปิดเป็นศูนย์รบั -ส่งสินค้า
เครือข่ายสหกรณ์ สามารถบริการได้รวดเร็ว ฉับไว ในราคา
ยุติธรรม เริ่มต้นที่ ๒๓ บาท... สุดยอด ๆ ๆ...... Y ขุน
ราม ขอเอาใจช่วยข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทีท่ �ำงาน
มาอย่างต่อเนื่องรู้ปัญหาต่าง ๆ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
ดี ได้มีโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดี ถึงแม้ท่านพิเชษฐ์
วิริยะพาหะ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เป็นลูกหม้อ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่ในช่วงเวลากว่าสามปีที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งอยู่ก็ไม่สามารถที่จะผลักดันคนในกรมส่งเสริม
สหกรณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการได้ จากการเปิดใจ
ในวันสุดท้ายก่อนย้ายไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในวัน
ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ .... ตอนนี้ ขุนราม ก็ชักไม่ค่อยแน่ใจ
ว่าข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ทที่ �ำงานมาอย่างต่อเนือ่ ง
จนได้รับแต่งตั้งจนอยู่ในต�ำแหน่งพร้อมที่จะได้รับเลื่อนขึ้น
ไปเป็นอธิบดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือไม่ เพราะตอน
นี้มีการแต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงานอื่นมารักษาการ
ในต�ำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นี่คือจุดบอดของ
การพัฒนาสหกรณ์ไทยโดยงบประมาณแผ่นดิน เพราะว่ามี
การเมืองเรือ่ งผลประโยชน์สว่ นตนเข้ามาเกีย่ วข้อง จึงท�ำให้
การแต่งตัง้ ข้าราชการในต�ำแหน่งต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย เพราะในอดีตที่ผ่าน ๆ มาเป็นเครื่องชี้ชัด
ได้ว่างานสหกรณ์ไทยไม่ก้าวหน้า เพราะข้าราชการกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองที่จะท�ำหน้าที่พัฒนา
ขบวนการไทยให้ก้าวหน้า เพราะถูกนักการเมืองมาก�ำหนด
ให้ท�ำประโยชน์ให้หากท�ำไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ ฉะนั้นคนที่กลัว
จะถูกโยกย้ายก็ต้องเร่งหาผลประโยชน์ให้ได้ตามเป้าหมาย
จึงมีการซือ้ ขายต�ำแหน่งกันอย่างมากมาย จนเป็นทีร่ กู้ นั เป็น
เรือ่ งปกติ นีค่ อื สังคมข้าราชการไทยอยูใ่ ต้อำ� นาจนักการเมือง
ทั้ง ๆ ที่ขบวนการสหกรณ์ไทยมีมวลสมาชิกกว่าสิบล้าน
คน แต่ก็เป็นสมาชิกเพียงตัวเลขเท่านั้น ไม่ได้เป็นสมาชิกที่
มีคุณภาพแต่อย่างใด จึงเป็นปัญหากับการพัฒนาสหกรณ์
ไทยมาตลอด ตอนแรก ๆ ก็หวังว่าในยุคของ ท่านมนัญญา
ไทยเศรษฐ์ รมช.กษ. จะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
ข้าราชการสหกรณ์ไทย แต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจ.

ขุนราม
ssrichanya@gmail.com

กตส.สัมมนาบัญชียคุ New Normal นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
กฐินพระราชทาน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ได้รบั มอบหมายจาก พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน ชสอ. เป็นประธานใน
พิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ผ้าพระกฐินให้ ชสอ. เพื่อน�ำไปถวายพระสงฆ์ที่จ�ำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีคณะผูบ้ ริหาร ฝ่ายจัดการ สหกรณ์สมาชิกทัว่ ประเทศ และผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ ชสท.ร่วมยินดี ๔๘ ปี กสส. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) นายเรวัต
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๘๒๐,๐๔๕ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
เปี่ยมระลึก รองประธาน ชสท. นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. และฝ่ายจัดการ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราช” โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่ง
เสริมสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ ๔๘ ปี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิ
การ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ เรื่อง มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal
โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สหประกันฯ ร่วมยินดี พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ
ทิศทางภารกิจกรมตรวจบัญชีฯ ปี ๖๔ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล รีสอร์ท อ.เมือง จ.พิจติ ร โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผู้ตรวจฯ เขต ๑๓, ๑๔ ลงพื้นที่ยโสธร

นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๓ และ เขต
๑๔ ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขตจังหวัดยโสธร โดยมี นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร และข้าราชการส่งเสริมสหกรณ์ใน
จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ และเยีย่ มชมผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณหนองอึง่ อัน
เนื่องมาจากพระราชด�ำริ จ�ำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีใน
โอกาสชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) เปิดศูนย์รับ-ส่ง
สินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ณ ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ณ ส�ำนักงาน ชสท. ชั้น ๑ ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะร่วมรับ
มอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

สหประกั น ฯ มอบสิ น ไหมทดแทน นายพรเทพธ�ำรงค์ ทวนทอง ผู้

จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) เป็น

ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็น สหประกันชีวิตฯ มอบสินไหม นายจรูญ ชูลาภ กรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) นางรัชนีพร พึงประสพ รอง ตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของนางจรรยา เกษรพันธ์

ประธานในพิธเี ปิดศูนย์รบั -ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ณ ศูนย์ขา้ วสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ไทย
ณ ส�ำนักงาน ชสท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต กรุงเทพฯ โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน
กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) และประธานกรรมการบริษทั ที.เจ.ซี.เคมี จ�ำกัด
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการบริษัทฯ ในเครือของ ชสท. ร่วมถ่ายภาพในโอกาสดังกล่าว เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรรมการผู้จัดการสายการตลาด ๒ พร้อมคณะได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด ผูร้ บั ผลประโยชน์แทนนายสมคิด ทองจอก สมาชิกสหกรณ์ทเี่ สียชีวติ และได้ไว้วางใจใช้บริการสวัสดิการประกัน
ชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบริษัทฯ รวมเป็นเงิน ๑,๐๓๖,๒๐๐ บาท โดยมีนายพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การ
ยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นผูร้ บั มอบ พร้อมคณะกรรมการและผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ เป็นสักขีพยาน ณ ทีท่ �ำการสหกรณ์ เมือ่ เร็ว ๆ นี้

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จ� ำกัด ผู้เสียชีวิตที่ใช้บริการสวัสดิการ
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทฯ รวมเป็นเงิน ๖ แสนบาท โดยมีนาย
ไพโรจน์ นุ่นสวัสดิ์ ประธานสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จ�ำกัด พร้อมด้วย
นางมิ ลิ ณี พานิ ช กรณ์ ผู ้ จั ด การสหกรณ์ ร ่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยาน เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
เมือ่ วันทีี่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.ชัยรักษ์
ดีปัญญา รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ได้รับมอบหมายจาก พล
ต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ชสอ. เพื่อน�ำไปถวายพระสงฆ์
ที่จ�ำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ วัดเขมาภิรตาราม
ราชวรวิหาร ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โดยมีคณะผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ชสอ. สหกรณ์
สมาชิกทัว่ ประเทศ และผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ เป็น
จ�ำนวนเงิน ๑,๘๒๐,๐๔๕ บาท ขออานิสงส์แห่งผลบุญ จง
อภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ
อุปทั วันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง และช่วยดลบันดาลให้ทกุ ท่าน
เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ.

ชสอ.ทอดกฐินพระราชทานวัดเขมาฯ
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สหประกันชีวิตอบรมตัวแทนฯ
อบรมตัวแทนฯ บริษัท สหประกัน

ชี วิ ต จ� ำ กั ด (มหาชน) จั ด อบรมและ
มอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
ในหลักสูตร “ขอต่อใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนประกันชีวติ ครัง้ ที่ ๑ ในจังหวัด
น่านและพื้นที่ใกล้เคียง ณ สหกรณ์
การเกษตรเวียงสา จ�ำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

อบรมตัวแทนฯ บริษัท สหประกัน

ชี วิ ต จ� ำ กั ด (มหาชน) จั ด อบรมและ
มอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
ในหลักสูตร “ขอต่อใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนประกันชีวติ ครัง้ ที่ ๑ ในจังหวัด
แพร่และพื้นที่ใกล้เคียง ณ สหกรณ์
การเกษตรวังชิ้น จ�ำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

อบรมตัวแทนฯ นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) มอบใบผ่านการอบรมหลักสูตร “ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน

ประกันชีวิต ครั้งที่ ๑ ให้กับตัวแทนสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ณ อาคารส�ำนักงานบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

๕

๖

เสียงฆ้อง

เสียงฆ้อง ฉบับที่ ๖๐ .... ขุนศรี ไปร่วมงานไหว้ครูชมรม
ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ชดท.มร.) เมือ่
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสโมสร หอ
ประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ซึ่งน้อง ๆ ชมรมฯ ได้จัดท�ำ
เป็นกิจกรรมของนักศึกษามาทุก ๆ ปี ตลอดมาตั้งแต่มีการก่อตั้ง
ชมรมฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า ๔๘ ปี นับได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาไม่น้อย
ถึงแม้วา่ ปัญหาเศรษฐกิจจะมีผลท�ำให้งบประมาณทีม่ หาวิทยาลัย
จัดสรรมาให้ชมรมฯ มีน้อยนิดเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ท�ำขึ้น

แต่ก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทยดีงามให้เป็นสมบัติของลูก
หลานและชาติไทยต่อไป ถึงแม้สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันผิด
เพีย้ นเปลีย่ นไปมากมาย ท�ำให้ประเพณีทดี่ งี ามของไทยเราชักจะเลือน
ลางหายไป ในเมื่อน้อง ๆ ชมรมฯ ได้ยืนหยัดรักษาสิ่งที่ดี ๆ นี้เอาไว้ก็
ต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจ
ในยุคปัจจุบันนี้ระบบการสื่อสารผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ อยู่ใน
มือของประชาชน ท�ำให้การสื่อสารถึงกันและกันได้อย่างรวดเร็ว จึง
ท�ำให้การรวมตัวของบรรดาศิษย์เก่าทั้่งหลายสามารถรวมตัวกันได้
ง่าย ท�ำให้บรรดาศิษย์เก่าทั้งกลายได้มีส่วนช่วยน้อง ๆ จัดท�ำกิจกรรม
ของชมรมฯ ได้อย่างไม่ล�ำบากมากนัก เช่น เครื่องสังเวยในพิธีไหว้ครู
ปัจจุบันนี้มีราคาสูงกว่าในยุคแรก ๆ หลายเท่าตัว เมื่อรุ่นพี่ ๆ ได้ช่วย
กันออกค่าใช้จ่ายคนละรายการสองรายการท�ำให้ปัญหานี้ลุล่วงไป
ด้วยดี นอกจากนั้นเรื่องอาหารการกิน ทั้งคาวทั้งหวานก็มีผู้อาสาน�ำ
มาบริการให้ฟรีกับทุกคนที่มาร่วมงานไหว้ครู ท�ำให้การจัดงานไหว้
ครูในแต่ละปีมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่รุ่นพี่รุ่นน้องของชาว
ชดท.มร. ได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่ารุ่นพี่รุ่นแรก ๆ มีจ�ำนวนไม่น้อย
มาร่วมงานไหว้ครูตา่ งก็หวลร�ำลึกถึงความหลังครัง้ เก่ากันอย่างชืน่ มืน่
บางคนมีลูก มีหลาน สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดี
งามของเรากันอย่างต่อเนื่อง
ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มาเป็นประธานในพิธี
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ อาจารย์
ทีป่ รึกษาชมรมฯ เป็นประธานจุดเทียนชัยบูชาครู และ คุณครูมณ
ั ฑนา
อยูย่ งั่ ยืน เป็นครูทปี่ รึกษาด้านขับร้องของชมรมฯ จุดธูปเทียนบูชาครู
วงปี่พาทย์ ครูมัณฑนา เป็นครูที่บรรดาศิษย์เก่าและใหม่ทั้งหลายให้
ความเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง
ครูผู้อ่านโองการท� ำพิธีไหว้ครู คือ ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง
ข้าราชการบ�ำนาญกรมศิลปากร ซึง่ ได้ทำ� หน้าทีน่ ใี้ ห้กบั ชมรมฯ มาเป็น
เวลาหลายปีตดิ ต่อกัน ปีนที้ า่ นท�ำงานหนักหน่อย เพราะว่ามีบรรดาลูก
ศิษย์มาร่วมในพิธีเป็นจ�ำนวนมาก เพราะสถานการณ์โควิด-19 หลาย
สถาบันงดจัดพิธีไหว้ครู ปกติพิธีจะเสร็จไม่เกินบ่ายโมง แต่ปีนี้กว่า
บรรดาลูกศิษย์จะหมดก็เกือบบ่ายสามโมง ครูได้จดั ให้ดว้ ยความเมตตา
บรรดาศิษย์ทั้งหลาย สาธุ สาธุ สาธุ
พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ที่บรรดาศิษย์ทั้ง
หลายต่างระลึกถึงคุณงามความดีของคุณครูที่ได้ประสิทธิประสาท
วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพอย่าง
สุ จ ริ ต สร้ า งสรรค์ ชี วิ ต ให้ มี แ ต่ ค วามสุ ข ความสบาย ไม่ ต ้ อ งไป
เบียดเบียนผูอ้ นื่ ให้ได้รบั ความเดือดร้อน ก็ตอ้ งขอชืน่ ชมกับน้อง ๆ ชม
รมฯ ที่ยังรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง.

ขุนศรี
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หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New
Normal” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยได้รับ
เกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธเี ปิด นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี(ครูบญ
ั ชี) ทีเ่ ข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน ๖๘๖ คน ให้การต้อนรับ
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามี
ความรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลและแผนการขับเคลื่อนการส่ง
เสริมการเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน
ระดมสมองแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีใ่ นเรือ่ งแนวทางและเทคนิคการถ่ายทอด
ความรูด้ า้ นบัญชีให้เกิดทักษะในการปฏิบตั งิ านและการสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาค
การเกษตร ด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลการเกษตรให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด จึงได้น�ำระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้ามาใช้ เพือ่ ให้เกษตรกรรวมกลุม่
ท�ำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกันและรวมกันจัดจ�ำหน่าย โดยมี
ตลาดรองรับที่แน่นอน
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กล่าว
ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ โดยน�ำระบบบัญชีเป็นรากฐานในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรได้ รูร้ ายรับ รายจ่าย สามารถวางแผนการ
ผลิตและการตลาดให้ตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมีอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชีเป็นก�ำลังส�ำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัด
ท�ำบัญชีรายบุคคลอย่างเข้มแข็ง โดยจัดสัมมนาขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และพาผู้เข้าสัมมนาศึกษาดูงานโครงการฟาร์ม
ทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชด�ำริ และอุทยานสิง่ แวดล้อม
นานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี.

กตส.สัมมนา “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่”
๗
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มนัญญา ไทยเศรษฐ์

โอภาส ทองยงค์

รุ้งกินน�้ำ

มะเร็งในทัศนะของโรงเรียนฯ

ริดสีดวงทวาร

โรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ต่าง
คุณพ่อของสามีเสียชีวติ ด้วยโรคริดสีดวงทวาร ตอนอายุ ๖๘
จากทัศนะทางการแพทย์อย่างไร มะเร็งเกิดจากกรรมอะไร สามารถ ปี ก่อนทีจ่ ะเสียชีวติ อยูด่ ี ๆ ท่านพูดกับคนทีม่ าเยีย่ มว่า “จะต้องไปแล้ว
ถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้หรือไม่ และสามารถป้องกันหรือแก้ไข อีก ๑๖ ปี จะกลับมาใหม่” พอคนที่มาเยี่ยมลากลับและเดินลงบันได
ให้หายได้หรือไม่อย่างไร
ท่านก็เสียชีวิตทันที
คุณพ่อสามีตายแล้วไปไหน ที่พูดว่า “อีก ๑๖ ปี จะกลับมา
คุณครูไม่ใหญ่
โรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาต่าง ใหม่” นั้นหมายความว่าอย่างไรคะ
จากโรคมะเร็งในทัศนะของแพทย์ คือ ในทัศนะของโรงเรียนอนุบาล
คุณครูไม่ใหญ่
ฝันในฝันวิทยา โรคนี้เกิดจากวิบากกรรม เป็นกรรมเฉพาะตัว ใครจะ
พ่อของสามีเสียชีวิตด้วยโรคริดสีดวงทวาร เพราะกรรมใน
มารับกรรมแทนเราไม่ได้ แต่ถา้ พ่อแม่มกี รรมเสมอกับลูก ก็จะดึงดูดให้ อดีตที่เอาประทัดไปเสียบกับสุนัขแล้วจุดไฟเพื่อแกล้งเล่นด้วยความ
ลูกมีวบิ ากกรรมชนิดนีม้ าเกิดร่วมด้วย แต่ไม่ใช่ถา่ ยทอดทางพันธุกรรม คึกคะนอง บวกกับกรรมฆ่าสัตว์ท�ำอาหารทั้่งอดีตและปัจจุบันมาส่ง
มะเร็งเกิดจากวิบากกรรมหลายๆ อย่าง แต่จะเกิดจากกรรม ผล ถ้าไม่มีกรรมปาณาติบาตอย่างมากก็ยังไม่ตาย
ปาณาติบาตเป็นหลัก แล้วมีกรรมอื่นมาเสริม เช่น
เพราะฉะนัน้ อย่านะลูกนะ อย่าไปคะนองอย่างนัน้ ไม่ได้เลย
มะเร็งมดลูกเกิดจากการผิดศีลปาณาติบาตกับกาเมฯ
มันเป็นวิบากทัง้่ นัน้ เรือ่ งวิบากกรรมนีส่ ำ� คัญ มันจะปรับคดี พญามาร
มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งกระดูก เกิดจากการผิดศีลปาณาติบาต เป็นผู้คิดวิบากกรรมบังคับให้สร้างกรรม แล้วก็มีวิบากเซ็ตโปรแกรม
กับอทินนาทาน
ไว้ พระกับมารยังสูก้ นั อยู่ เรายังไม่ชนะเขา เพราะฉะนัน้ ต้องละชัว่ ท�ำ
มะเร็งในช่องปาก เกิดจากการกผิดศีลปาณาติบาตกับผิดศีล ดีท�ำใจให้ใสไว้เถอะ จึงจะถูกหลักวิชชา
ข้อ ๔ เช่น มุสาบ้าง ผรุสวาจา ด่าว่าค�ำหยาบบ้าง
ก่อนเสียชีวิต อยู่ดี ๆ พ่อก็พูดกับคนที่มาเยี่ยมว่า “จะต้องไป
มะเร็งที่ตับ เกิดจากปาณาติบาตกับสุรา เป็นต้น
แล้ว อีก ๑๖ ปี จะกลับมาใหม่” พอคนที่มาเยี่ยมลากลับไป พ่อก็เสีย
จะแก้ไขได้หรือไม่ได้กข็ นึ้ อยูก่ บั กรรมหนักหรือเบา มีบญ
ุ ทัง้ ชีวิตทันที ตายแล้วก็ไปเป็นภุมมเทวาระดับกลาง ในหมู่บ้านภุมมเท
อดีตและปัจจุบันมากหรือน้อย ซี่งเรื่องมันซับซ้อน ดังนั้น ดีที่สุด คือ วาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ท�ำตามประเพณี
ป้องกันด้วยการรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
ที่พูดว่า “อีก ๑๖ ปี จะกลับมาใหม่” เพราะเห็นเจ้าหน้าที่
				
๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘
ที่เป็นภุมมเทวามารับ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นภุมมเทวาบอกพ่ออย่างนี้
มีลูกปัญญาอ่อน
ก่อนเสียชีวิต แต่ก็ยังไม่แปลความหมายอะไร เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอก
บุพกรรมใดท�ำให้ลูกสาวคนโตของผมปัญญาอ่อน ชอบ มาอย่างนี้ ก็บอกต่อ แต่ก็ยังไม่รู้เหตุผลอะไร
๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘
ท�ำร้ายตัวเองและผู้อื่นและบุพกรรมใดเขาต้องมาเป็นลูกของเราทั้ง
สอง จะมีวิธีการช่วยเหลือลูกสาวและแก้ไขผังชีวิตของเราทั้งสองได้
สิวที่หลัง
อย่างไร
ทีห่ ลังของผมจะมีสวิ เม็ดใหญ่ ๒ เม็ด เป็น ๆ หาย ๆ ทุกเดือน
ตัง้ แต่หนุม่ จนถึงทุกวันนี้ และมักจะมีฝขี นึ้ ตามทวารบ้าง ทีห่ ลังบ้าง ที่
คุณครูไม่ใหญ่
ลูกสาวคนโตปัญญาอ่อน ชอบท�ำร้ายตัวเองและผู้อื่น เพราะ หลังจะเป็นบ่อย เป็นเพราะบุพกรรมใดครับ
กรรมในอดีตชาติที่เกิดเป็นผู้ชาย ชอบดื่มเหล้า เจ้าชู้ เมื่อเมาแล้วชอบ
คุณครูไม่ใหญ่
อาละวาดทุบตีชกต่อยผูอ้ นื่ อีกทัง้ ชอบมอบสุราให้เป็นของก�ำนัลแก่ผู้
ที่หลังของลูกมีสิว ๒ เม็ด เป็น ๆ หาย ๆ ตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้
ที่ค้าขายด้วยกัน ได้ตามมาส่งผล
เพราะวจีกรรมในอดีตและปัจจุบัน ที่ชอบพูดนินทาวิจารณ์ลับหลัง
ลูกและภรรยามีวิบากกรรม คือ ชอบมอบของก�ำนัลด้วย ว่า คนโน้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ เป็นต้น
สุราแก่ผู้ที่ค้าขายด้วยเป็นประจ�ำมาส่งผล กรรมนี้ก็เลยไปดึงดูดให้ได้ มาส่งผล
ลูกสาวที่มีกรรมดังกล่าวมาเกิด จะแก้ไขก็ให้หมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ
จะแก้ไขก็ตอ้ งมีปยิ วาจา หมัน่ สวดมนต์ภาวนา ท�ำทาน รักษา
ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ให้มาก ๆ แล้วอธิษฐานจิตบ่อย ๆ ให้พ้น ศีล และมาท�ำความสะอาดหอฉัน ลานธรรม เป็นต้น หนักก็จะเป็น
จากวิบากกรรมนี้ อีกทั้งอย่าได้ไปเลี้ยงเหล้าใครเด็ดขาด ให้เททิ้งและ เบา เบาก็จะหาย
ท�ำลายขวดเสียจะดีที่สุด
				
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙
				

๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

หลับตื้น ตื่นง่าย

บุพกรรมใดท�ำให้ลูกเป็นคนนอนหลับตื้น ตื่นง่าย เมื่อตื่น
แล้วก็หลับต่อยาก ท�ำอย่างไรจึงจะดีขึ้นคะ

คุณครูไม่ใหญ่

เหตุที่ลูกเป็นคนนอนหลับตืน้ ตืน่ ง่าย เมือ่ ตืน่ แล้วก็หลับต่อ
ยาก เพราะในอดีตชาติชาติหนึ่ง ลูกชอบจัดงานมหรสพอึกทึกดึกดื่น
รบกวนชาวบ้านบ่อย ๆ ท�ำให้เขานอนไม่ค่อยหลับ จึงท�ำให้มีอาการ
เช่นนี้ ให้ท�ำบุญถวายเครื่องนอนแด่พระภิกษุ สามเณร และผู้ยากไร้
แล้วอธิษฐานจิต อาการก็จะดีขึ้น
				

เอดส์

๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐

เหตุใดบางคนไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิง หรือมีเพศสัมพันธ์แต่ติด
เอดส์ เช่น ทางการให้เลือด และโรคเอดส์ต้องเป็นเฉพาะกับคนที่มี
กรรมกาเมฯ เท่านั้นหรือไม่

คุณครูไม่ใหญ่

ผู ้ ป ่ ว ยโรคเอดส์ บางคนไม่ ไ ด้ ไ ปเที่ ย วผู ้ ห ญิ ง หรื อ มี เ พศ
สัมพันธ์ แต่ติดเอดส์ได้ก็มี เช่น ทางการให้เลือด เพราะกรรมกาเมฯ
หรืออาจไม่ใช่กรรมกาเมฯ โดยตรง แต่กต็ อ้ งมีกรรมกาเมฯ เป็นเชือ้ อยู่
บ้าง แล้วมารวมกับกรรมปาณาติบาต จึงจะท�ำให้มเี หตุการณ์ดงั กล่าว
ที่จะท�ำให้ต้องเสียชีวิต ด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เนื่องมาจากกรรมกาเมฯ
				

๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

โอเว่อร์แอ๊กทีฟ / เป็นสิว

เมื่อวัยเด็ก ลูกชายของลูกเป็นเด็กสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง เวลา
โกรธหรือหงุดหงิดมักเอาศีรษะโขกพืน้ หรือข้างขวาเสียงดังโป๊ก ๆ เมือ่
เรียนอยูอ่ ยูเ่ กรด ๑ (ป.๑) คุณครูตอ้ งจัดให้นงั่ อยูค่ นเดียว เพราะเป็นเด็ก
โอเว่อร์แอ๊กทีฟ คอยกวนท�ำให้เพื่อน ๆ เสียสมาธิ ตอนนี้ลูกชายอายุ
๒๐ ปี แล้ว เวลาหงุดหงิดก็จะฟึดฟัด มึนศีรษะบ่อย และความคิดไม่
เล่น อีกทั้งยังเป็นสิวทั่วตัวอีกด้วย
ท�ำไมลูกชายจึงมักเอาศีรษะโขกพืน้ และข้างฝา เป็นคนโอเว่อ
ร์แอ๊กทีฟ สมาธิสั้น คิดช้า มึนศีรษะบ่อย ๆ และกรรมอะไรท�ำให้มีสิว
ทั่วตัว รักษามานานก็ยังไม่ดีขึ้น จะแก้ไขอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

เพราะกรรมในอดีต ชอบดื่มสุรา กินเที่ยวเฮฮา ร้องร�ำท�ำ
เพลงทั้งคืน บางครั้งเมาก็ทะเลาะกับคนอื่น แล้วเอาไหสุราทุ่มศีรษะ
คนอื่น มารวมส่งผล
เป็นสิวทั้งตัว เพราะเมื่อเมาแล้วในชาตินั้น ก็ชอบด่าว่าคน
อื่นเสมอ มาส่งผล จะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญ แล้วอุทิศส่วนกุศล
ไปให้ผทู้ เี่ คยไปเบียดเบียนเขาไว้ แล้วอธิษฐานจิดให้พน้ จากวิบากกรรม
				

๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

ทีน่ มี่ คี ำ� ตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทางโทรทัศน์ช่อง DMC
วัดพระธรรมกาย

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า
ตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกท�ำไม ที่เขาพูดหาว่าเรา
อย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักค�ำว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน
หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รมู้ าว่าเราผูต้ งั้่ ใจปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจจ
ธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้เพียง
ชัว่ คราว ไม่ชา้ ดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมี ให้
ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง
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
เพราะธรรมกายของพระพุทธศานาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊
หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึง
ธรรม เรือ่ งอย่างนีเ้ ราไม่หวัน่ เราเชือ่ ในคุณพระพุทธศาสนา”

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

๘

ชสท.เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์
วันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.)
จัดพิธีเปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย
แขกผู้มีเกียรติจ�ำนวนมากภายในงานมีการเปิดบริการรับ-ส่ง
สินค้าในราคาพิเศษ และผูเ้ ข้าร่วมงานสามารถซือ้ สินค้าสหกรณ์
อาทิ ข้าวสารที่หลากหลาย โดยรวบรวมจากสหกรณ์การเกษตร
ทั่วประเทศ เป็นต้น ส�ำหรับศูนย์รับ-ส่งสินค้าสหกรณ์เครือข่าย
สหกรณ์ตั้งอยู่ภายใน ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ อาคาร ชสท. ถนนงามวงศ์วาน ตรง
ข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้
กล่าวว่า “กรมส่งเสริมสหกรณ์รู้สึกยินดีที่ ชสท. ริเริ่มโครงการ
ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้น เพื่อบริการรับส่งสินค้าแก่
สมาชิกและบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักสหกรณ์ที่ต้องตอบ
สนองต่อมวลสมาชิกและก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่สงั คม กรม
ส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์รับ-ส่ง
สินค้าเครือข่ายสหกรณ์ และขอขอบคุณ ชสท. ทีไ่ ด้รเิ ริม่ โครงการฯ
ที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้”
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ในฐานะ
ผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ ศูนย์รบั -ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า ชสท.
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริการแก่
สมาชิกครบวงจรในทุกด้าน ชสท. ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย
และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ขึ้นตามนโยบายของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายข้าวทุกชนิด ที่ผลิตและ
จ�ำหน่ายโดยสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำเนิ น การซื้ อ ขายของสหกรณ์ ก ารเกษตร
ประสบความส�ำเร็จในทุกด้าน ชสท. จึงได้รว่ มมือกับพันธมิตรด้าน
การขนส่ง ก่อตัง้ ศูนย์รบั -ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขนึ้ สอดคล้อง
ตามหลักการวิธกี ารสหกรณ์ มีเป้าหมายเพือ่ ลดต้นทุนการส่งสินค้า
ให้กับสหกรณ์และสมาชิก รวมถึงเป็นการต่อยอดจากศูนย์ข้าว
สหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่ได้ดำ� เนินการมาระ
ยะหนึ่งแล้ว ซึ่งได้ก่อประโยชน์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปในการ
ใช้บริการสินค้าสหกรณ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
อีกด้วย
ด้าน นายศูชัย นิลวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
ซูเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หนึ่งในพันธมิตการขนส่งของ ชสท.
ได้กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงานบริการรับส่พัสดุไปรษณีย์และ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีสาขาบริการกว่า ๒๐๐ สาขา ในการนี้ทา
งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นช่องทางการสนับสนุนการบริการสินค้าเครือ
ข่ายสหกรณ์ ในอันที่จะก่อให้เกิดแก่สหกรณ์โดยรวม จึงได้ร่วมมือ
กับ ชสท. โดยเช่าพื้นที่เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่ง
ถือว่าเป็นโครงการตัวอย่าง โดยในอนาคตจะขยายโครงการฯ ศูนย์
รับ-ส่งสินค้าไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ต่อไป

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

ศิริชัย ออสุวรรณ

ขอเชิ ญ ชวนท่ า นที่ ส นใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสหกรณ์ ได้ ที่ ศู น ย์ ข ้ า วสหกรณ์ ไ ทยและศู น ย์
กระจายสินค้าสหกรณ์ และใช้บริการศูนย์รบั -ส่งสินค้าเครือ
ข่ายสหกรณ์ ได้ที่ ชั้น ๑ อาคารชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้าม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ได้ในเวลา
ท�ำการ ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.00 น.
โทร.02-591-4567 ต่อ 408.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่

สามัคคีคือพลัง

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

www.fsct.com

เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.co-opthai.com
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