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อ่านต่อหน้า  ๒

ชสท.เปิ ดศนูย์ รบั-ส่ง
สินค้าเครือข่ายสหกรณ์

ใช้บทบาทดงึสหกรณ์เป็นพวก
ผู้เชี่ยวชาญแนะสหกรณ์จังหวัด

อ่านต่อหน้า ๒
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

 รักษาการแทนอธิบดี กสส.

                   ศิริชัย  ออสุวรรณ

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

             คมสัน  จ�ารูญพงษ์

อ่านต่อหน้า  ๒

            มนัญญา  ไทยเศรษฐ์

เยี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

              ศิริชัย  สาครรัตนกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงินแนะสหกรณ์จังหวัดใช้ศักยภาพ

เลอืกสหกรณ์เกรด A เข้ามาเป็นพรรคพวกช่วยก�ากบัดแูลและเป็นพีเ่ลีย้ง

ให้สหกรณ์ในพื้นที่ เน้นชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดต้องเป็นสหกรณ์

เกรด  A เท่านั้นที่ถือหุ้นได้ สหกรณ์เกรดลองลงมาให้เป็นเพียงสมาชิก

สมทบ และพร้อมพัฒนาตัวเองให้เป็นเกรด A หากท�าได้สหกรณ์จะเข้ม

แข็งเหมือนสหกรณ์ในยุโรป เพราะในประเทศไทยมีคนดีที่มีอุดมการณ์

สหกรณ์เยอะแต่ยังไม่สามารถรวมตัวกันได้เพราะอยู่ต่างกรม

นายศริชิยั สาครรตันกลุ ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านสถาบันการเงิน ได้ไปบรรยายเรื่อง “มุม

มองทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ในภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบัน” ในโอกาสครบรอบ ๔๘ 

ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมปริ้นซ์ 

พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓

นายศิริชัย ได้บรรยายตอนหนึ่งว่า 

บ้านเราแบงค์พาณิชย์ บริษัทเงินทุน แบงค์

ชาติปรับให้เป็นธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย 

ส่วนข้างล่างเรามีสหกรณ์ซึ่งก�ากับดูแลโดย

สองกรม คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ตนชื่นชมในการท�างาน

ของสองกรมนี้ว่าท�าได้ดีแต่ถ้าดีขึ้นอีกสัก

นิดหนึ่งก็จะดีกว่านี้ อยู่มาวันหนึ่งมีคนกลุ่ม

หนึ่งที่มีไอเดียในเรื่องสหกรณ์ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้

อยูใ่นสองกรมนี ้แต่อยูท่ีก่ระทรวงมหาดไทย 

ตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์วิสาหกิจซึ่งช่วยชาว

บ้านได้มาก แต่เขาเป็นกรมอยู่ในกระทรวง

มหาดไทย ตนชื่นชอบการท�างานของเขา 

และไม่ใช่เฉพาะตนเท่านั้นแม้แต่ผู ้บริหาร

ประเทศก็ชอบ เพราะว่าการจัดงานต้อนรับ

ผู้ใหญ่ กรมพัฒนาชุมชนจัดต้อนรับได้ดีกว่า

กรมการปกครอง เพราะว่าเขาเข้าถึงมวลชน 

เข้าถึงคนที่เขาดูแล แต่ก็น่าเสียดายที่เขาไม่

ได้เป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขา

จึงไม่ส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์วิสาหกิจมา

จดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ นีค่อืบ้านเรา มคีนท�า

ดีเยอะแต่ติดอะไรก็ไม่รู้ มีไอเดีย มีอุดมการณ์

สหกรณ์เหมือนกัน แต่เป็นคนละกรมจึงไม่

จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 

อยู่มาวันหนึ่งก็อยากจะให้พวกนี้มี

สภาพเป็นนติบิคุคล กเ็ลยเกดิพระราชบญัญตัิ

ใหม่ขึน้มาเป็นสถาบนัการเงนิประชาชน เดมิ

เป็นเพื่อชุมชนเปลี่ยนไปเป็นเพื่อประชาชน 

เผอญิตนสนทิกบั ดร.กอบศกัดิ(์ดร.กอบศกัดิ์ 

ภูตระกูล) เพราะเป็นนักเรียนทุนรุ่นน้องก็

สนิทกัน ก็ได้เตือนไปว่าที่จะให้ ๒ แบงค์ คือ 

ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) มาเป็นพีเ่ลีย้ง

ดูแลสหกรณ์สองประเภทคือ สหกรณ์ออม

ทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขออย่าให้

สองแบงค์แบ่งออกเป็นสองแขนงให้ผนึก

เป็นหนึง่เดยีวให้ได้ จะได้เป็นสถาบนัการเงนิ

ของประชาชน ทีแ่บ่งเป็นสองพวก จะตัง้เป็น

ชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้นึกถึงสหกรณ์ด้วย ให้

สองกลุม่นีเ้ป็นหนึง่เดยีวในอนาคต เขาเตรยีม

จะให้เกดิแบ่งเป็นสหกรณ์กบัสถาบนัการเงนิ

ของประชาชน ซึง่เป็นนติบิคุคลเหมอืนกนั ก็

นี่แหละเมืองไทยของดี ๆ มีเยอะ แต่มันแยก

กันอยู่ แตกกระจายไม่รวมตัวกันให้ดีขึ้น

นายศิริชัย ได้เสนอแนวคิดให้กับ

สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศที่มาร่วมสัมมนา

ในโอกาสนี้ว่า สหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัด

มีความคุ้นเคยกับสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ก�ากับ 

ดแูลอยู ่ตนขอเสนอให้จดัอนัดบัสหกรณ์ออก

เป็น ๔ เกรด 

เกรด A เป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพ

ดีไม่ต้องไปดูแลมากนักเพราะว่าดีอยู ่แล้ว 

แต่อาจจะไหว้วานให้สหกรณ์เหล่านี้ช่วยดู

และเพื่อนด้วย ถ้าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์

ก็เป็นสหกรณ์ที่มีเงินเหลือ ถ้าเป็นสหกรณ์

การเกษตรที่ท�าธุรกิจเขาก็ร�่ารวยพอสมควร 

เพราะเขาอยู่ในเกรดดี บรรดาสหกรณ์เกรด

ดีทั้งหลายก็สามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเงินเหลือ ก็ไปช่วย

สหกรณ์การเกษตรที่ท�าธุรกิจทางด้านการ

เงินได้ สหกรณ์ที่ต้องการเงินจะได้ไม่ต้องไป

กู้เงินจากแบงค์ กู้จากสหกรณ์ที่มีเงินเหลือ 

ด้วยดอกเบี้ยที่น่าจะดีกว่าแบงค์ ที่ปล่อยให้

สหกรณ์ด ีๆ  ความเสีย่งไม่น่าจะมมีาก แต่ท่าน

ต้องช่วยดูแลว่ามันดีจริง ๆ นะ ไม่อย่างนั้น

เดี๋ยวดีแตกก็จะเป็นปัญหาตามมา แต่ที่จริง

แล้วเขาก็ดูแลกันได้ เขาอยู่ในท้องที่เดียวกัน 

เขารู้จักกันเขาก็ดูแลกันได้ อันนี้เป็นอะไรที่

ตนคิดว่าให้เขามาเจอกัน อาจจะเป็นชุมนุม

สหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อให้เขาดูแลกัน

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

กลุ่มที่รองลงไปเป็นกลุ่ม B กลุ่มนี้

ถ้ามคีนดกีจ็ะได้ประโยชน์จากเงนิกูบ้้าง อะไร

บ้าง อยูใ่นหลกัของคนด ีกไ็ม่ปฏเิสธเอาเข้ามา

เป็นสมาชิกสมทบ มีโปรแกรมให้เขาพัฒนา

ให้ดีขึ้น แล้วค่อยเข้ามาเป็นสมาชิกลงทุนได้ 

ท�าอะไรต่อไปได้

ส่วนกลุม่ C กลุม่นีเ้หนือ่ยหน่อย จะ

ท�ามาหากนิท�าธรุกจิด้วยกเ็หนือ่ยหน่อย แต่ก็

ไม่ถึงกับสิ้นหวังถ้าช่วยกันอย่างจริงจัง

แต ่กลุ ่ม D กลุ ่มนี้ เหนื่อยหนัก

แน่นอน ปิดได้ปิดไปเลย ถ้าไปยุ ่งด้วยจะ

เวียนหัวมาก แต่การปิดจะต้องมีวิธีว่าจะปิด

อย่างไร หรือจะควบรวมกันอย่างไรก็ว่ากัน

ไป เพือ่ให้มคีวามเสยีหายน้อยทีส่ดุ เรือ่งเหล่า

นีเ้ป็นเรือ่งทีท่่านจะต้องท�า ถ้าไม่ท�าจะวุน่วาย

ไปเรื่อย ๆ และคิดว่าท่านท�าได้เพราะอยู่ใน

จังหวัดอยู่ในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ ท่าน

รู้จักคนที่ท่านก�ากับดูแลดี และท่านต้องหา

พรรคพวก ก็คือพวกคนดี ๆ เข้ามาเป็นพวก

ท่าน มาช่วยท่านในการก�ากับ ดูแล ตนเชื่อ

ว่ามนีกัสหกรณ์ทีม่สีปิรติ และเขากย็นิดทีีจ่ะ

ท�างานเพือ่ขบวนการสหกรณ์ของเขาอยูแ่ล้ว

นายศิริชัย ได้พูดย�้าในแนวคิดนี้ว่า

เรื่องนี้ตนเพิ่งคิดได้ ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความ

คิดอย่างนี้ มาครั้งนี้ได้เจอกับสหกรณ์จังหวัด

ทั่วประเทศน่าจะลองเสนอดู เผื่อจะมีอะไรดี 

ๆ เกิดขึ้นบ้างในประเทศไทย ก่อนหน้านี้ตน

ท�าหน้าทีเ่สนอแต่อย่างเดยีว ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

ตั้งแบงค์สหกรณ์ แต่โชคดีที่ไม่ประสบความ

ส�าเร็จ ถ้าส�าเร็จคงจะเอาเงินของพรรคพวก

มาเจ๊งด้วย เสียดายมากที่สุดก็คือ ในช่วงที่

เป็นรองผู้บริหารอยู่ที่ IFCT บรรษัทเงินทุน

 รมช.มนญัญา มัน่ใจกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ช่วย

เสริมความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถ

จดัท�าบญัชแีละงบการเงนิได้ ช่วยลดต้นทนุการผลติ ลดราย

จ่าย ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ ตลอดจนการสร้างวนิยั

ทางการเงนิให้กบัเกษตรกรมชีวีติความเป็นอยูท่ีม่ัน่คง อธบิดี

โอภาส ก�าหนดเป้าหมายพฒันาภาคเกษตรให้มคีวามเข้มแขง็

สามารถยนืหยดัอยูไ่ด้อย่างมัน่คง

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ ปี ๒๕๖๔” เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนภารกิจสามารถปฏิบัติงานตาม

กรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นางสาว

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม   มี

พรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

  นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตร    และ

สหกรณ์ ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ทีส่�าคญั

ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ 

สถาบนัเกษตรกร และเกษตรกร      เพือ่

ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของ

ประชาชนผ่านระบบสหกรณ์ อนัจะส่งผล

ต่อการพฒันาประเทศชาต ิ          ทัง้ในด้าน

เศรษฐกจิ สงัคม ช่วยแก้ไขปัญหาความเดอืด

ร้อนในการประกอบอาชพี และช่วยส่งเสรมิ

การออม เพิม่รายได้  ลดรายจ่าย มวีนิยัทางการ

เงนิทีด่ ี สร้างความเข้มแขง็ให้กบัประชาชน 

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ จงึเป็นหน่วยงานที่

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) จดัพธิเีปิดศนูย์รบั-ส่ง

สินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ณ ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ตั้ง

อยู่ชั้น ๑ อาคาร ชสท. ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) ได้เปิดเผยว่า ชสท. 

เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์

การเกษตรที่ให้บริการแก่สมาชิกครบวงจร

ในทุกด้าน ชสท. ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์

ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ขึ้นตาม

นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการซื้อขายข้าวทุกชนิด ที่ผลิต

และจ�าหน่ายโดยสมาชกิสหกรณ์และสหกรณ์

การเกษตรทั่วประเทศ

และเพื่อให้การด�าเนินการซื้อขาย

ข้าวของสหกรณ์การเกษตรประสบความ

ส�าเร็จในทุกด้าน ชสท. จึงได้ร่วมมือกับ

พันธมิตรด้านการขนส่ง เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์

รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้นเพื่อให้

สอดคล้องตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 

โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดต้นทนุการส่งสนิค้าให้

กับสหกรณ์และสมาชิก รวมถึงเป็นการต่อย

อดจากศนูย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศนูย์กระจาย

สินค้าสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการมาระยะหนึ่ง

แล้ว และเพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่สมาชกิและ

บุคคลทั่วไปในการใช้บริการสินค้าสหกรณ์ 

และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมโดย

รวมอีกด้วย.

 รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 
จ�ากัด จังหวัดตรัง เยี่ยมชมการด�าเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

 นายคมสัน จ�ารูญพงษ์ ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์(กสส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการด�าเนิน

งานสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ�ากัด 

อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมี นายอภิ

เชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง นายนิด 

จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการ นางโสรนาท 

อยู่อ�าไพ ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ 

ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

 โอกาสนี้ นายคมสัน จ�ารูญพงษ์ 

ได้รับฟังผลการด�าเนินงานของสหกรณ์

การเกษตรย่านตาขาว จ�ากัด พร้อมทั้งกล่าว

ชื่นชม และให้ก�าลังใจผู้จัดการสหกรณ์ คณะ

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ ที่ได้ด�าเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

ที่เน้นผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เป็น

หลัก สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้าง

รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งเน้นย้�า

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร

จัดการ การด�าเนินธุรกิจสหกรณ์ การตลาด

ออนไลน์ รวมทั้งร่วมกันการสร้างการรับ

รู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบายส�าคัญของภาครัฐ 

ร่วมกันสื่อสาร เผยแพร่ สร้างความเข้าใจให้

กับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรได้

รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน 

ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มี

ความเข้มแข็งต่อไป

     ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ

ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเปิดร้านค้า

สหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ 

สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร น�า

ผลผลิตทางการเกษตร ผักสด ผลไม้สด และ

สินค้าเกษตรปลอดภัย น�ามาจ�าหน่ายบริเวณ

หน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งตั้งแต่

เข้าร่วมโครงการมียอดจ�าหน่ายผักและผล

ไม้มากกว่า 30,000 บาท เป็นการเพิ่มช่อง

ทางการจ�าหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้

กับสมาชิกสหกรณ์อีกด้วย

     สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ�ากัด จด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.

2511 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2514 ได้ควบกับ

สหกรณ์การเกษตรนาชุมเห็ด  จ�ากัด จด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.

2542 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 ปัจจุบัน

มีสมาชิก 5,556 คน มีทุนด�าเนินงานกว่า 

1,233 ล้านบาท สหกรณ์ด�าเนินธุรกิจ

หลัก 7 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับ

ฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิตยาง ธุรกิจ

ส่งเสริมอาชีพสมาชิก ธุรกิจจัดหาสินค้า

มาจ�าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเพื่อ

จ�าหน่าย ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจการบริการ

และส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจประกัน

ภัย ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 

จ�ากัด ได้ด�าเนินงานศูนย์กระจายสินค้า

สหกรณ์ (CDC) จ�าหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภค สินค้าแปรรูป จากสหกรณ์เครือ

ข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีบริการส่งสินค้า

ให้ร้านค้าชุมชน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

สนับสนุนรถบรรทุก 6 ล้อ กระจายสินค้า

ให้ร้านค้าชุมชน บ้านสมาชิกสหกรณ์ รวม

ทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ

ก่อสร้างอาคารตลาดกลางรวบรวมยางพารา 

เพื่อด�าเนินการเป็นจุดรวบรวมยางแผ่นดิบ 

ยางแผ่นรมควันของสมาชิกสหกรณ์ มีการ

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุในการเก็บ



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

     ผู้เชี่ยวชาญแนะสหกรณ์จังหวัด

      รมช.มนัญญา มั่นใจกรมตรวจฯ

        รักษาการแทนอธิบดี กสส.

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่เขาจะจบัมาคูก่บัแบงค์ไทยซึง่มทีนุ

เยอะ แต่แบงค์ไทยกม็ปัีญหาเยอะ เพราะเกดิมาจากไฟแนนซ์เน่า ๆ  เอา

มารวมกันเป็นแบงค์ไทย ซึ่งแบงค์ชาติได้ใส่ทุนเข้าไปเยอะ เสียดายที่

ไม่ประสบความส�าเร็จ

แต่ตอนนี้ตนได้ตั้งความฝันใหม่เมื่อ ดร.กอบศักดิ์ ผลักดัน

ให้เกิดสถาบันการเงินของประชาชนขึ้นมา โดยมีพี่เลี้ยงเบิ้ม ๆ อยู่

สองแบงค์ด้วยกันคือ ธนาคารออมสิน และ ธกส. ถ้าสามารถผลัก

ดันเชิงนโยบายให้แบงค์ใดแบงค์หนึ่งเป็นโต้โผในการจัดตั้งธนาคาร

ประชาชน เพราะจะได้ครอบคลุมถึงประชาชนด้วย และให้สหกรณ์

อยู ่ในนั้นด้วย เพราะสหกรณ์เป็นพี่เบิ้มใหญ่กว่าสถาบันการเงิน

ประชาชนเยอะไม่ว่าในแง่ธุรกิจ ในแง่การเงิน หรืออะไรก็ตาม แล้ว

ชมุนมุสหกรณ์ระดบัจงัหวดัทีจ่ดัตัง้ขึน้มาจากสหกรณ์ชัน้ดชีัน้เยีย่มมี

การเงนิดมีาร่วมทนุด้วย สหกรณ์อืน่ ๆ  เข้ามาร่วมหุน้ด้วย แต่มเีงือ่นไข

เดมิกค็อืสหกรณ์ทีจ่ะมาถอืหุน้ด้วยจะต้องเป็นสหกรณ์เกรด A เท่านัน้ 

เกรด B  ยังไม่ให้เข้ามาเป็นสมาชิกเดี๋ยววุ่นวาย แต่เป็นสมาชิกสมทบ

ได้ สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นเกรด A ได้ ถึงจะมาเป็นผู้ถือหุ้นได้ 

หรืออาจจะเข้าโปรแกรมอะไรต่าง ๆ ได้ 

เกรด C ต้องพัฒนาหนักหน่อย ส่วนเกรด D ไม่ต้องพัฒนา

ปิดไปเลย เรือ่งนีเ้ป็นความฝันล่าสดุถ้าผลกัดนัให้เกดิธนาคารสหกรณ์

หรือธนาคารประชาชนขึ้นมาเพื่อจะท�าเรื่องต่าง ๆ  ที่ปัจจุบันไม่มีใคร

ท�า ผู้ก�ากับที่มีอ�านาจตามกฎหมายก็ท�าไม่ได้ แต่องค์กรที่เป็นส่วน

รวมของสหกรณ์ดี ๆ ท�าได้ เพราะมีตัวอย่างจากต่างประเทศมากมาย

ในช่วง ดร.กอบศักดิ์ ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรี แต่มีบทบาทใน

รัฐบาลพอสมควร ก็ได้มาช่วยดูแลในเรื่องนี้ รวมทั้งที่สภาปฏิรูปก็

สนใจในเรือ่งนีแ้ละได้มกีารพดูถงึเรือ่งนีก้นัเยอะ ตนกเ็ข้าใจว่าผูใ้หญ่

ในกรมส่งเสรมิสหกรณ์กค็งได้ยนิมาบ้าง เรือ่งนีเ้ป็นไอเดยีของตนเอง 

คอื มคีนกลุม่หนึง่เสนอจะเอาสหกรณ์ออมทรพัย์กบัสหกรณ์เครดติยู

เนี่ยนแยกออกไปจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ตั้งเป็นส�านักงานใหม่

ขึ้นมาดูแลสหกรณ์สองประเภทนี้ ในเรื่องนี้ตนไม่เห็นด้วย เพราะ

สหกรณ์ที่มีเงินไม่ใช่แค่สองประเภท สหกรณ์การเกษตรก็มีเงิน และ

ส�านักงานใหม่ก็ไม่ควรจะมีคนเยอะไม่ควรจะตั้งขึ้นมาเป็นกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ที่ ๒ มีคน ๕ พันคน มันไม่ไหว ต้องมีคนน้อย ๆ มีเงิน

เดอืนด ีๆ  ฉะนัน้ข้าราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์อยากจะเป็นพนกังาน

ส�านกังานนีก้ย็นิดต้ีอนรบั แต่ต้องเป็นคนเก่งจรงิ ๆ  จงึจะได้เงนิเดอืน

ด ีๆ  แล้วไม่น้องมภีาระเยอะ ภาระต่าง ๆ  ให้อยูท่ีก่รมส่งเสรมิสหกรณ์

กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เอาเฉพาะสหกรณ์ใหญ่ ๆ ซึ่งมีไม่กี่แห่ง

มาให้เขาดูแล เพราะว่าหากสหกรณ์ใหญ่ ๆ เจ๊งแบบสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนคลองจั่นมันเสียหายเยอะ ส่วนสหกรณ์เล็ก ๆ  เจ๊งก็นิดหน่อยไม่

เป็นไร ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดูแลไป

หน่วยงานใหม่นี้จะไม่สร้างส�านักงานใหม่ จะตั้งเป็นยูนิต

เลก็ ๆ  อยูท่ีก่รงุเทพฯ อาจจะบนิไปตรวจสอบสหกรณ์ใหญ่ทีเ่ชยีงใหม่ 

ก็บินไปไม่เป็นไร แต่ไม่ต้องไปตั้งส�านักงานที่นั่น ต้องเป็นส�านักงาน

เล็ก ๆ กระทัดรัด มีคนเก่งเงินเดือนดี ๆ ไปอยู่แล้วรวมศูนย์ ในช่วง

แรกการก�ากบั ดแูล ให้มคีณะกรรมการชดุใหญ่ทีด่แูลทัง้ ๓ หน่วยงาน 

โดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์กด็�าเนนิการต่อ

ไปแต่อยู่ภายใต้ทิศทางใหม่ ต่อไปอาจจะเหลือระดับเดียว คนจะมาก

จะน้อยค่อยว่ากันอีกที มันจะได้เป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นจะมีธนาคาร

ประชาชน ซึ่งจะมาช่วยหน่วยงานก�ากับ ท�าหลาย ๆ  เรื่อง ท�าให้คณะ

กรรมการก�ากับท�างานเบาลงไปมาก ตัวอย่างนี้ได้มาจากราโบ้แบงค์ 

คือ ธนาคารระดับประเทศ สมาชิกผู้ถือหุ้นของเขาคือสหกรณ์  ที่

เป็นโลคอลแบงค์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ แบงค์กลางของเนเธอแลนด์จะ

ท�าหน้าทีก่�ากบัราโบ้แบงค์ แต่ไม่จ�าเป็นต้องก�ากบัดแูลแบงค์สหกรณ์

ท้องถิ่น เพราะมันมีเยอะมาก ซึ่งเขาท�าได้และต้องท�าด้วย เพราะว่า

ราโบ้แบงค์กับแบงค์ท้องถิ่น เขามีสัญญาค�้าประกันไขว้กัน ถึงแม้จะ

เป็นนิติบุคคลต่างกัน แต่เมื่อได้ท�าสัญญาไขว้กันก็เปรียบเสมือนเป็น

นิติบุคคลเดียวกันในเรื่องของการเงิน

ส่วนในการบริหารองค์กรก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของการ

บริหารงานทั่ว ๆ ไป เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

นายศิริชัยได้กล่าวถึงแนวคิดของตนว่าที่ผ่านมานั้นไม่ค่อย

ประสบความส�าเร็จเพราะไม่ได้ใช้แนวคิดของอาจารย์ประเวศ วะสี 

มาผลักดัน อาจารย์ประเวศ วะสี เป็นนายแพทย์ เป็นนักปฏิบัติธรรม 

เป็นปราชญ์ สิง่ทีท่่านพยายามสอนพวกเรากค็อื จะท�าอะไรกต็ามอย่า

ท�าจากข้างบนลงล่าง ให้ท�าจากข้างล่างขึ้นไป เหมือนกับการสร้าง

เจดย์ี อย่าสร้างจากยอดลงมา ให้สร้างจากฐานขึน้ไป  อาจารย์ประเวศ 

มีทฤษฎีสามเหลี่ยมเคลื่อนภูเขา คือ ๑. ต้องมีองค์ความรู้ มีก�าลัง

ปัญญา สิ่งที่เสนอต้องเป็นของดี มีการศึกษา มีการวิจัย ๒. ท�าเพื่อ

มวลชน คอื ทกุคนต้องเอาด้วย  ๓. ผลกัดนัแนวคดิให้เป็นนโยบายของ

พรรคการเมอืง หากท�าได้ครบมโีอกาสประสบความส�าเรจ็มาก อย่าง

เช่น แนวคิดของนายแพทย์สงวน นิตยรัมภ์พงศ์ เป็นผู้เสนอแนวคิด 

๓๐ บาทรกัษาทกุโรคให้กบัรฐับาลนายกฯ ทกัษณิ ชนิวตัร จะประสบ

ความส�าเร็จ เพราะได้ด�าเนินการตามทฤษฎีของอาจารย์ประเวศ.

มคีวามส�าคญัต่อการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ ให้กบัสถาบนัเกษตรกร

และกลุม่เกษตรกร ซึง่เป็นรากฐานส�าคญัของการพฒันาประเทศ ให้

ก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนื ทัง้ในด้านของการสอบบญัชี

และวางระบบบญัชใีห้กบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร สามารถจดัท�า

บญัชแีละงบการเงนิได้ และในด้านการบญัชใีห้กบัเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม

โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่

ช่วยให้เกษตรกรรูร้ายรบั รายจ่าย มองเหน็ช่องทางในการลดต้นทนุ

การผลติ ลดรายจ่าย ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ ช่วยส่งเสรมิการ

ออม และสร้างวนิยัทางการเงนิทีด่ ีอนัเป็น              การช่วยให้เกษตรกร

มชีวีติความเป็นอยูท่ีม่ัน่คง สามารถพึง่พาตนเองได้ รวมไปถงึการสร้าง

เสรมิองค์ความรูท้างบญัช ี                  สูเ่ยาวชนและประชาชนทัว่ไป ให้

ได้เรยีนรูก้ารจดัท�าบญัช ี เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการประเมนิและวางแผน

การจดัระเบยีบรายรบั รายจ่าย ช่วยแก้ปัญหาหนีส้นิ รูจ้กัความพอมี 

พอกนิ พอใช้ เพือ่เป็นภมูคิุม้กนัทีเ่ข้มแขง็แก่ตนเองและครอบครวั ตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

 ทัง้นี ้ ในปัจจบุนัสหกรณ์ได้เข้ามามบีทบาทในภาคการ

เงนิของประเทศเพิม่ขึน้ ทัง้ในส่วนของเงนิรบัฝากและสนิเชือ่ ซึง่

หากธรุกจิของสหกรณ์เกดิความคลอนแคลน กอ็าจส่งผลกระทบต่อ

ระบบการเงนิและการธนาคารของประเทศ และเนือ่งจากเป็นสถาบนั

ทีอ่ยูใ่กล้ชดิกบัประชาชน หากเกดิการทจุรติจะก่อให้เกดิผลกระทบ

และ                  ความเสยีหายต่อประชาชนโดยตรง จงึมอบนโยบาย

ให้กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ มุง่เน้นการท�างานตรวจสอบระบบการ

เงนิ การบญัช ี การควบคมุภายใน และการด�าเนนิงานของสหกรณ์ 

ให้โปร่งใส ปราศจากการทจุรติ เป็นไปตามมาตรฐาน และมคีวามรู้

เท่าทนัเทคโนโลย ี ซึง่หากสามารถตรวจพบแต่เนิน่ ๆ และอย่างทนั

ท่วงท ีกจ็ะสามารถระงบัยบัยัง้ หรอืบรรเทาความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้

แก่พีน้่องประชาชนได้ นอกจากนี ้ ได้มุง่หวงัให้บคุลากรผูป้ฏบิตังิาน

ทกุภาคส่วนของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ก้าวผ่านการเปลีย่นแปลง

ของยคุสมยัต่าง ๆ  มกีารพฒันาตนเองสูค่วามเป็นมอือาชพี รวมทัง้

เตรยีมความพร้อมสูก่ารปรบัเปลีย่นเป็นองค์กรดจิทิลั เพือ่ให้ก้าว

ทนัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี และรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิ

ของสหกรณ์ทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนมากขึน้ทกุวนั และร่วมกนับรูณ

าการเสริมสร้างความเข้มแข็งและน�าพาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ให้เตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื ยกระดบัรายได้และคณุภาพชวีติของ            

พีน้่องเกษตรกรไทย

 นายโอภาส ทองยงค์ อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ กล่าว

ว่า กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ได้ก�าหนดแผนกลยทุธ์กรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ เพือ่เป็นกรอบทศิทางการขบัเคลือ่นภารกจิของกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ระดบัชาต ิตอบสนอง

ต่อนโยบายรฐับาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีใ่ห้ความส�าคญั       

ในการพฒันาภาคเกษตรให้มคีวามเข้มแขง็และสามารถแข่งขนัได้อย่าง

ยัง่ยนื โดยก�าหนดโมเดลการพฒันาเป็น         “CAD ๔.๐ : Value – Based 

Strategies” ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ด้วยนวตักรรม เพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์ 

“ภายในปี ๒๕๖๕ สหกรณ์และเกษตรกรมคีวามเข้มแขง็ด้านการเงนิ

การบญัชทีีม่คีณุภาพ เชือ่ถอืได้” มุง่เป้าหมายการบรกิาร คอื สหกรณ์มี

ความเข้มแขง็ด้านการเงนิการบญัช ี และเกษตรกรมภีมูคิุม้กนัทางการ

เงนิ ประกอบด้วยกลยทุธ์ ๓ ด้าน คอื      ๑.พฒันาความเข้มแขง็ด้า

นการเงนิการบญัชแีก่สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกร มุง่เน้นด้านการท�า

งานการสอบบญัชขีองสถาบนัเกษตรกรเป็นหลกั ๒.ส่งเสรมิและ

พฒันาศกัยภาพการจดัท�าบญัชแีก่เกษตรกร มุง่เน้นด้านการท�างานการ

สอนจดัท�าบญัชแีก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป เพือ่สร้างวนิยัในการ

ใช้จ่ายและสร้างความเคยชนิในการออม น�ามาสู ่      การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

และ ๓.พฒันาระบบการบรหิารจดัการสูอ่งค์กรดจิทิลั มุง่เน้นด้านกา

รพฒันาองค์กรให้ทนัสมยัรองรบัการเปลีย่นแปลงพร้อมให้บรกิารแบบ

มอือาชพี 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ มี

เป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

แก่สหกรณ์และสถาบนัเกษตรกร เพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์ที่

เปลีย่นแปลง และมุง่สูม่าตรฐานสากล อาท ิ        การพฒันาระบบการ

ควบคมุคณุภาพการสอบบญัช ีเพือ่เพิม่ศกัยภาพการจดัท�าบญัชแีละงบ

การเงนิ ยกระดบัชัน้คณุภาพการควบคมุภายใน การพฒันาบคุลากร

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร        

ให้สามารถน�าข้อมลูทางบญัชมีาใช้ในการบรหิารจดัการ สามารถ

พึง่พาตนเองได้ ก่อให้เกดิประโยชน์แก่สมาชกิสหกรณ์และสถาบนั

เกษตรกรได้อย่างสงูสดุ นอกจากนี ้ ได้พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก 

ผูบ้รหิาร ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องและหน่วยงานภาครฐั ได้รบัรูถ้งึการขบัเคลือ่น

ของภาคสหกรณ์ไทย          ต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ และ

ให้สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากการน�าข้อมลูดงักล่าวไปวเิคราะห์ข้อมลู

ทางการเงนิ สถานภาพความผดิปกตทิางการเงนิ แนวโน้มการบรหิาร

จดัการธรุกจิได้อย่างรวดเรว็ รวมไปถงึการพฒันาโปรแกรมระบบบญัชี

สหกรณ์ ให้มปีระสทิธภิาพ ทนักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงและมี

ความพร้อมการใช้งานได้ต่อเนือ่ง โดยการยกระดบัโปรแกรมระบบ

บญัชทีีพ่ฒันาโดยกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ให้รองรบัการช�าระเงนิแบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ (National e - Payment) รองรบัการท�างานรปูแบบ 

Cloud และยกระดบัสหกรณ์ทีด่�าเนนิธรุกจิรวบรวมและแปรรปูผลติผล                

ทางการเกษตร โดยน�าร่องสนิค้ากาแฟและน�า้นมดบิ อกีทัง้การพฒันา

และปรบัปรงุนวตักรรมเพือ่สร้างข้อมลูทีม่คีณุค่า (Smart๔M) ให้มี

เสถยีรภาพเพิม่ขึน้ เป็นต้น ทีส่�าคญัคอื การพฒันาบคุลากรกรมตรวจ

บญัชสีหกรณ์สูค่วามเป็นมอือาชพี เตรยีมความพร้อมสูก่ารปรบัเปลีย่น

เป็นองค์กรดจิทิลัในอนาคต 

การจดัโครงการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “ทศิทาง

การขบัเคลือ่นภารกจิกรมตรวจบญัชสีหกรณ์          ปี ๒๕๖๔” ระหว่าง

วนัที ่๑๗ – ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ จงึเป็นการเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ

และมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นภารกจิ สามารถปฏบิตังิานตามกรอบ

แนวทางการปฏบิตังิานทีก่�าหนดได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ บคุลากร       

ของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์โดยเฉพาะผูบ้รหิารในทกุระดบั มคีวาม

รู ้ความเข้าใจ ในเรือ่งต่าง  ๆทีเ่กีย่วข้องทัง้ด้าน                งานเทคนคิ 

งานบรูณาการ และงานด้านนโยบายของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ให้             การปฏบิตังิานเป็นในทศิทาง

เดยีวกนั

รักษา รวมทั้งได้ด�าเนินการร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย เปิด

ตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราแห่งแรกในฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็น

ความร่วมมือกับทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะ

สมในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรด้วย

วันที่ 14 ตุลาคม 2563  นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์

จังหวัดล�าปาง ได้มอบหมายให้ นางฐานิดา  ชมภูศรี

ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อม

ด้วยนายสนิท หิรัญพัฒน์พงศ์  ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

4 และบุคลากรส�านักงานสหกรณ์จังหวัดล�าปาง ร่วมศึกษาดูงาน

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสังกัด สหกรณ์การเกษตร

บ้านปางม่วง จ�ากัด จังหวัดล�าปาง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

ตามที่กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปางม่วงในสังกัดสหกรณ์การเกษตร

บ้านปางม่วง จ�ากัด ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ณ ที่ท�าการกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนบ้านนางาม ต�าบลเมืองมาย อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัด

ดูงานสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง
ล�าปาง โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิก

กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ได้เรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ สร้างรายได้เสริมแก่สมาชิก

และครอบครัวหลังฤดูเก็บเกี่ยว และเพื่อสมาชิกกลุ่มอาชีพในสังกัด 

ให้มีรายได้ มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชน ทั้งนี้ ผู้

เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปาง

ม่วง จ�านวน 25 ราย ได้รับความรู้ในเรื่อง การเตรียมวัสดุจักสาน(จัก

ตอก ย้อมสี) การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่และการตลาด

สินค้าจักสานออนไลน์ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอด

ผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่มสตรีฯ ต่อไป
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กรมส่งเสริมสหกรณ์สถาปนาครบ ๔๘ ปี

ชรสท.ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓

               อลงกรณ์ พลบุตร             มนัญญา ไทยเศรษฐ์

              ศิริชัย สาครรัตนกุล          ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชรสท.) 

จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ในวันเสาร์

ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพันธุมดิษยมณฑล ๑ 

ชั้น ๒ อาคาร เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

กรุงเทพฯ

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ตอนนี้มี

ปัญหาไม่น้อย เพราะถกูเจ้าหนีค้อื สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุี 

จ�ากดั ฟ้องเรยีกเงนิคนืจากโครงการจ�าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาล  

ถึงแม้ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด จะฟ้องคณะ

กรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ชุดที่ด�าเนินโครงการนี้และศาล

ได้มีค�าพิพากษาให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ตามแต่ก็ยังไม่

ได้รับการชดใช้แต่อย่างใด

บรรยากาศการประชมุโดยเฉพาะการพจิารณาเลอืก

ประธานกรรมการและกรรมการด�าเนินการ มีการอภิปราย

กนัมากมาย แต่ในทีส่ดุกไ็ด้คณะกรรมการด�าเนนิการชดุใหม่ 

ชุดที่ ๔๒ ประกอบด้วย

นางสุนารี มีทรัพย์ ประธานกรรมการ  นายสมชาย 

ทองพนัธุอ์ยู ่รองประธานกรรมการ คนที ่๑ รองศาสตราจารย์ 

วศิษิฐ์ศกัดิ ์แป้นสมัฤทธิ ์รองประธานกรรมกาา คนที ่๒  นาย

เฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน  กรรมการและเลขานุการ  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ สาธิต เจริญฉิม กรรมการและเหรัญญิก  นาง

แสงทอง นลิจรสั  กรรมการ นายรจุพิงษ์ ทปูคนัโธ กรรมการ 

นายบุญเลี้ยง จรทะผา กรรมการ และ นายสนธยา แตงโม 

กรรมการ.

                                                    รุ้งกินน�้า

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” 

ในช่วงบ่ายของวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๖๓  นางสาวมนญัญา 

ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริม

สหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนา

ช่วงเช้าของวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นการบรรยาย

พิเศษ โดย นายศิริชัย สาครรัตนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงิน

ชมุชน เป็นผูห้นึง่ทีผ่ลกัดนัให้มกีารจดัตัง้ธนาคารสหกรณ์ขึน้ บรรยาย

ในหัวข้อ “มุมมองทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ในภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน”

วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ จดังานครบรอบ ๔๘ ปี กรมส่งเสรมิ

สหกรณ์ ภายในบริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ โดยมี ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์) เป็นประธานในพิธีอ่าน

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันคล้าย

วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ ๔๘ ปี
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สหประกันฯ มอบสินไหมทดแทน นายพรเทพธ�ารงค์ ทวนทอง ผู ้

จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) เป็น

ตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของนางจรรยา เกษรพันธ์ 

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จ�ากัด ผู้เสียชีวิตที่ใช้บริการสวัสดิการ

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทฯ รวมเป็นเงิน ๖ แสนบาท โดยมีนาย

ไพโรจน์ นุ่นสวัสดิ์ ประธานสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จ�ากัด พร้อมด้วย

นางมิลิณี พานิชกรณ์ ผู ้จัดการสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็ว ๆ นี้. 

ทิศทางภารกิจกรมตรวจบัญชีฯ ปี ๖๔   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ ปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมพีรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล รสีอร์ท อ.เมอืง จ.พจิติร โดยม ีนายโอภาส ทองยงค์ อธบิดี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กฐินพระราชทาน   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) ได้รบัมอบหมายจาก พลต�ารวจโท วิโรจน์ สตัยสณัห์สกลุ ประธาน ชสอ. เป็นประธานใน

พธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ผ้าพระกฐินให้ ชสอ. เพื่อน�าไปถวายพระสงฆ์ที่จ�าพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 

อ.เมอืง จ.นนทบรุี โดยมคีณะผูบ้รหิาร ฝ่ายจดัการ สหกรณ์สมาชิกทัว่ประเทศ และผูม้จีติศรัทธารว่มอนโุมทนาบญุ

เป็นจ�านวนเงิน ๑,๘๒๐,๐๔๕ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้ตรวจฯ เขต ๑๓, ๑๔ ลงพื้นที่ยโสธร     นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๓ และ เขต 

๑๔ ได้ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขตจังหวัดยโสธร โดยมี นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร และข้าราชการส่งเสริมสหกรณ์ใน

จงัหวดัยโสธรให้การต้อนรบั และเยีย่มชมผลติภณัฑ์แปรรปูเหด็ของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นทีบ่รเิวณหนองอึง่อนั

เนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�ากัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

สหประกันฯ ร่วมยินดี   พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีใน

โอกาสชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) เปิดศูนย์รับ-ส่ง

สินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ณ ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 

ณ ส�านักงาน ชสท. ชั้น ๑ ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะร่วมรับ

มอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

กตส.สมัมนาบญัชยีคุ New Normal  นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสมัมนาเชงิปฏบิตัิ

การ ประจ�าปี ๒๕๖๓ เรื่อง มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal 

โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร

ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์   นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็น

ประธานในพธิเีปิดศนูย์รบั-ส่งสนิค้าเครอืข่ายสหกรณ์ ณ ศนูย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ไทย 

ณ ส�านักงาน ชสท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต กรุงเทพฯ โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) และประธานกรรมการบริษทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั 

พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการบริษัทฯ ในเครือของ ชสท. ร่วมถ่ายภาพในโอกาสดังกล่าว เมื่อเร็ว ๆ นี้

สหประกันชีวิตฯ มอบสินไหม  นายจรูญ ชูลาภ กรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) นางรัชนีพร พึงประสพ รอง

กรรมการผู้จัดการสายการตลาด ๒ พร้อมคณะได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่ง

ประเทศไทย จ�ากดั ผูร้บัผลประโยชน์แทนนายสมคดิ ทองจอก สมาชกิสหกรณ์ทีเ่สยีชวีติและได้ไว้วางใจใช้บรกิารสวสัดกิารประกนั

ชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบริษัทฯ รวมเป็นเงิน ๑,๐๓๖,๒๐๐ บาท โดยมีนายพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การ

ยางแห่งประเทศไทย จ�ากดั เป็นผูร้บัมอบ พร้อมคณะกรรมการและผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ เป็นสกัขพียาน ณ ทีท่�าการสหกรณ์ เมือ่เรว็ ๆ  นี้

ชสท.ร่วมยินดี ๔๘ ปี กสส.  นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) นายเรวัต 

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

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๘.....  Y ขุนราม  

เห็นใจผู ้บริหารประเทศในยุคปัจจุบันนี้เหลือเกิน โดย

เฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่

ถูกม๊อบ นักเรียน นักศึกษา ที่ขับไล่ให้ลาออกจากต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่ง ขุนราม เห็น

ว่ารฐัธรรมนญูฉบบันีเ้ป็นรฐัธรรมนญูทีป้่องกนันกัการเมอืง

โกงกินบ้านเมืองได้ดีกว่าทุกฉบับที่มีมาถึงแม้ประชาชนจะ

ต้องถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพบ้างในช่วงระยะแรกของการ

วางรากฐานประเทศให้มั่นคง ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไม่

ต้องนับหนึ่งกันใหม่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง

การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 

การเมืองไทยมีการท�ารัฐประหารกันเป็นประจ�า สาเหตุ

ส�าคัญก็เพราะผู ้บริหารประเทศไม่เชื่อค�าสอนของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนว่าสังคมใดๆ ก็ตามถ้าผู้บริหาร

ประเทศมีศีลธรรม ประชาชนพลเมืองมีศีลธรรม สังคม

นั้นจะมีแต่ความร่มเย็นสงบสุขไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์แต่

อย่างใด  หากสังคมใดผู้บริหารประเทศขาดศีลธรรมแต่

ประชาชนพลเมืองส่วนใหญ่มีศีลธรรมก็พอจะแก้ไขได้ ใน

ระยะแรก ๆ อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ในที่สุดเมื่อประชาชน

พลเมืองพร้อมใจกันเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศจากผู้ที่

ไม่มีศีลธรรมมาเป็นผู้มีศีลธรรมและมีความรู้ความสามารถ

เข้ามาบริหารประเทศ สังคมนั้นก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขได้

ในเวลาไม่ช้า...แต่ถ้าหากสังคมใดทั้่งผู้บริหารประเทศและ

ประชาชนพลเมอืงต่างกไ็ม่มศีลีธรรมแล้ว สงัคมนัน้หาความ

สงบสขุไม่ได้แน่นอน จะเข้าสูก่ลยีคุหรอืเข้าสูย่คุสิน้โลกได้...

สังคมไทยในยุคนี้เข้าลักษณะผู้บริหาร

ประเทศและประชาชนพลเมืองต่างก็

ขาดศีลธรรมเพราะปล่อยให้มีมิจฉา

อาชพีกนัอย่างเสร ีได้แก่ อาชพีขายเหล้า 

อาชีพขายเบียร์ อาชีพขายบุหรี่ อาชีพ

การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามเพราะ

เป็นอาชีพสร้างบาปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้

อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้ส่งเสริมการขาย ตลอดจน

ผูบ้รโิภค ล้วนสร้างบาปให้เกดิกบัสงัคมส่วนรวมและตวัเอง

ทั้งสิ้น วิบากกรรมบาปเหล่านั้นจึงส่งผลให้สังคมส่วนรวม

ได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้บางคนจะไม่ได้สร้างบาปก็ตาม 

แต่เมื่ออยู่ในสังคมคนบาปเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเดือดร้อน

ตามไปด้วยตาม กฎแห่งกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เพราะ

ว่าสตัว์โลกเป็นไปตามกรรม...ทางแก้ของรฐับาลทกุรฐับาล

ไม่ยกเว้นรฐับาลของท่าน พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก

รฐัมนตร ีทีก่�าลงัถกูกดดนัให้ลาออกอยูใ่นขณะนี ้ถงึแม้ท่าน

นายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยืนยันว่าไม่ลาออก 

เพราะไม่ได้ท�าผิดอะไรก็ตาม แต่วิบากกรรมบาปของคนใน

สังคมไทยได้กดดันให้เป็นอย่างนั้น...ทางแก้ที่ดีก่อนที่ท่าน

นายกฯ จะตัดสินใจลาออกเพื่อประเทศชาติและประชาชน

อย่างแท้จริง ขอให้ท่านใช้อ�านาจที่มีอยู่ออกกฎหมายไม่

ให้มีมิจฉาอาชีพเหล่านี้ในสังคมไทยก็จะเป็นพระคุณกับ

ประเทศไทยและประชาชนคนไทยอย่างยิ่ง เพราะได้แก้ไข

ปัญหาของประเทศที่ต้นเหตุ นั่นก็คือประชาชนคนไทยใน

ยคุนีข้าดศลีธรรมกนัอย่างรนุแรง เพราะมมีจิฉาอาชพีต่าง ๆ  

เป็นตัวเร่งเร้าให้ท�าลายศีลธรรมของประชาชนคนไทย หาก

รฐับาลท่าน พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา กล้าออกกฎหมาย

ไม่ให้มมีจิฉาอาชพีเหล่านีไ้ด้ กจ็ะต้องใช้ความกล้าหาญอย่าง

เด็ดเดี่ยวจึงจะส�าเร็จได้ เนื่องจากผู้ที่เสียผลประโยชน์ใน

เรื่องนี้มีพลังมหาศาล แต่เชื่อเถอะถ้าหากมีความกล้าหาญ

ท�าด้วยความรกัมวลประชาชนอย่างจรงิใจ ผลบญุดงักล่าวจะ

ช่วยหนุนส่งให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างแน่นอน เพราะ

พลังบุญของประเทศขณะนี้มีพลังมากขึ้น ส่วนพลังบาป

ของประเทศก�าลังอ่อนแอลง ฉะนั้นถ้าหากท�าในช่วงนี้จะ

ประสบความส�าเร็จได้มากกว่าในช่วงอื่น ๆ  แล้วผลบุญนี้จะ

ส่งผลให้ท่านและคณะได้รบัผลบญุกนัมหาศาล เมือ่ถงึเวลา

หลบัตามลาโลกไปเมือ่ไหร่กไ็ม่ต้องไปพะวงว่าจะพบเจอกบั

สิง่ทีไ่ม่พงึประสงค์ทัง้หลายในสมัปรายภพหรอืในปรโลก...

ก็ขอภาวนาให้ ท่านนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

และคณะตดัสนิใจในทางทีเ่ป็นบญุกศุล อนัจะช่วยให้สงัคม

ไทยเป็นสงัคมแบบอย่างของชาวโลกทีป่ระชาชนพลเมอืงอยู่

กนัอย่างสงบสขุเพราะไร้สิง่แวดล้อมทีเ่ป็นบาป ประเทศไทย

กจ็ะเปรยีบเสมอืนสรวงสวรรค์บนพืน้ดนิแน่นอนเพราะเป็น

ไปตาม กฎธรรมชาติ หรือ กฎแห่งกรรม นั่นเอง.....  Y    
ขุนราม  ขอแสดงความยินดีกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ในยุคของ คุณศิริชัย ออ

สุวรรณ ประธานกรรมการ ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่ที่มีวิสัย

ทัศน์กว้างไกล มุ่งพัฒนาองค์กร ชสท. ให้เป็นศูนย์กลาง

ของการเชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกรรมต่าง ๆ  ของสหกรณ์อย่าง

ครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรของไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผลผลิตการเกษตรสามารถจ�าหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม

และเป็นธรรมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค โดยเริ่มจากการ

ตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองต่าง ๆ 

มาไว้ทีศ่นูย์ข้าวสหกรณ์ไทยแห่งนีเ้พือ่ความมัน่คงของพนัธุ์

ข้าวไทย ตลอดจนสร้างพิพิธภัณฑ์ข้าวไทย ให้เป็นที่ศึกษา

หาความรู้ของเกษตรกรไทย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนทัว่ไป  ต่อมาได้ขยายเพิม่เตมิเป็นศนูย์กระจาย

สนิค้าสหกรณ์ต่าง ๆ  และล่าสดุได้เปิดเป็นศนูย์รบั-ส่งสนิค้า

เครือข่ายสหกรณ์ สามารถบริการได้รวดเร็ว ฉับไว ในราคา

ยุติธรรม เริ่มต้นที่ ๒๓ บาท... สุดยอด ๆ ๆ...... Y ขุน

ราม  ขอเอาใจช่วยข้าราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ทีท่�างาน

มาอย่างต่อเนื่องรู้ปัญหาต่าง ๆ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดี ได้มีโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดี ถึงแม้ท่านพิเชษฐ์ 

วิริยะพาหะ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เป็นลูกหม้อ

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่ในช่วงเวลากว่าสามปีที่ด�ารง

ต�าแหน่งอยู่ก็ไม่สามารถที่จะผลักดันคนในกรมส่งเสริม

สหกรณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีต้่องการได้ จากการเปิดใจ

ในวนัสดุท้ายก่อนย้ายไปเป็นอธบิดกีรมวชิาการเกษตรในวนั

ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ .... ตอนนี้  ขุนราม  ก็ชักไม่ค่อยแน่ใจ

ว่าข้าราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์ทีท่�างานมาอย่างต่อเนือ่ง

จนได้รับแต่งตั้งจนอยู่ในต�าแหน่งพร้อมที่จะได้รับเลื่อนขึ้น

ไปเป็นอธิบดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือไม่ เพราะตอน

นี้มีการแต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงานอื่นมารักษาการ

ในต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นี่คือจุดบอดของ

การพัฒนาสหกรณ์ไทยโดยงบประมาณแผ่นดิน เพราะว่ามี

การเมอืงเรือ่งผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกีย่วข้อง จงึท�าให้

การแต่งตัง้ข้าราชการในต�าแหน่งต่าง ๆ  ไม่เหมาะสมกบังาน

ที่ได้รับมอบหมาย เพราะในอดีตที่ผ่าน ๆ  มาเป็นเครื่องชี้ชัด

ได้ว่างานสหกรณ์ไทยไม่ก้าวหน้า เพราะข้าราชการกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองที่จะท�าหน้าที่พัฒนา

ขบวนการไทยให้ก้าวหน้า เพราะถูกนักการเมืองมาก�าหนด

ให้ท�าประโยชน์ให้หากท�าไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ ฉะนั้นคนที่กลัว

จะถูกโยกย้ายก็ต้องเร่งหาผลประโยชน์ให้ได้ตามเป้าหมาย

จงึมกีารซือ้ขายต�าแหน่งกนัอย่างมากมาย จนเป็นทีรู่ก้นัเป็น

เรือ่งปกต ินีค่อืสงัคมข้าราชการไทยอยูใ่ต้อ�านาจนกัการเมอืง 

ทั้ง ๆ ที่ขบวนการสหกรณ์ไทยมีมวลสมาชิกกว่าสิบล้าน

คน แต่ก็เป็นสมาชิกเพียงตัวเลขเท่านั้น ไม่ได้เป็นสมาชิกที่

มีคุณภาพแต่อย่างใด จึงเป็นปัญหากับการพัฒนาสหกรณ์

ไทยมาตลอด ตอนแรก ๆ ก็หวังว่าในยุคของ ท่านมนัญญา 

ไทยเศรษฐ์ รมช.กษ. จะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ในการพัฒนา

ข้าราชการสหกรณ์ไทย แต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจ.

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สหประกันชีวิตอบรมตัวแทนฯ

ชสอ.ทอดกฐนิพระราชทานวดัเขมาฯ
วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

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

ประกันชีวิต ครั้งที่ ๑ ให้กับตัวแทนสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ณ อาคารส�านักงานบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) ถนนศรีนครินทร์  เขต

สวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

อบรมตัวแทนฯ บริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ากัด(มหาชน) จัดอบรมและ

มอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

ในหลักสูตร “ขอต่อใบอนุญาตเป็น

ตวัแทนประกนัชวีติ ครัง้ที ่๑ ในจงัหวดั

น่านและพื้นที่ใกล้เคียง ณ สหกรณ์

การเกษตรเวียงสา จ�ากัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

อบรมตัวแทนฯ บริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ากัด(มหาชน) จัดอบรมและ

มอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

ในหลักสูตร “ขอต่อใบอนุญาตเป็น

ตวัแทนประกนัชวีติ ครัง้ที ่๑ ในจงัหวดั

แพร่และพื้นที่ใกล้เคียง ณ สหกรณ์

การเกษตรวังชิ้น จ�ากัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

เมือ่วนัทีี ่๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ ว่าทีร้่อยตร ีดร.ชยัรกัษ์ 

ดีปัญญา รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ได้รับมอบหมายจาก พล

ต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. 

เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาท

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ชสอ. เพื่อน�าไปถวายพระสงฆ์

ที่จ�าพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ วัดเขมาภิรตาราม

ราชวรวิหาร ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

โดยมีคณะผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ชสอ. สหกรณ์

สมาชกิทัว่ประเทศ และผูม้จีติศรทัธาร่วมอนโุมทนาบญุ เป็น

จ�านวนเงิน ๑,๘๒๐,๐๔๕ บาท ขออานิสงส์แห่งผลบุญ จง

อภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ 

อปัุทวนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง และช่วยดลบนัดาลให้ทกุท่าน

เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ 

ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ.



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

เสียงฆ้อง
วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

เสียงฆ้อง ฉบับที่ ๖๐ .... ขุนศรี ไปร่วมงานไหว้ครูชมรม

ดนตรไีทยและนาฏศลิป์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (ชดท.มร.) เมือ่

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสโมสร หอ

ประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ซึ่งน้อง ๆ ชมรมฯ ได้จัดท�า

เป็นกิจกรรมของนักศึกษามาทุก ๆ ปี ตลอดมาตั้งแต่มีการก่อตั้ง

ชมรมฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลา

ยาวนานกว่า ๔๘ ปี นับได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาไม่น้อย 

ถงึแม้ว่าปัญหาเศรษฐกจิจะมผีลท�าให้งบประมาณทีม่หาวทิยาลยั

จัดสรรมาให้ชมรมฯ มีน้อยนิดเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ท�าขึ้น

แต่ก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคกับการจัดกิจกรรมเพื่อ

สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทยดีงามให้เป็นสมบัติของลูก

หลานและชาติไทยต่อไป ถึงแม้สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันผิด

เพีย้นเปลีย่นไปมากมาย ท�าให้ประเพณทีีด่งีามของไทยเราชกัจะเลอืน

ลางหายไป ในเมื่อน้อง ๆ ชมรมฯ ได้ยืนหยัดรักษาสิ่งที่ดี ๆ นี้เอาไว้ก็

ต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจ

ในยุคปัจจุบันนี้ระบบการสื่อสารผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ อยู่ใน

มือของประชาชน ท�าให้การสื่อสารถึงกันและกันได้อย่างรวดเร็ว จึง

ท�าให้การรวมตัวของบรรดาศิษย์เก่าทั้่งหลายสามารถรวมตัวกันได้

ง่าย ท�าให้บรรดาศิษย์เก่าทั้งกลายได้มีส่วนช่วยน้อง ๆ จัดท�ากิจกรรม

ของชมรมฯ ได้อย่างไม่ล�าบากมากนัก เช่น เครื่องสังเวยในพิธีไหว้ครู

ปัจจุบันนี้มีราคาสูงกว่าในยุคแรก ๆ หลายเท่าตัว เมื่อรุ่นพี่ ๆ ได้ช่วย

กันออกค่าใช้จ่ายคนละรายการสองรายการท�าให้ปัญหานี้ลุล่วงไป

ด้วยดี นอกจากนั้นเรื่องอาหารการกิน ทั้งคาวทั้งหวานก็มีผู้อาสาน�า

มาบริการให้ฟรีกับทุกคนที่มาร่วมงานไหว้ครู ท�าให้การจัดงานไหว้

ครูในแต่ละปีมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่รุ่นพี่รุ่นน้องของชาว 

ชดท.มร. ได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่ารุ่นพี่รุ่นแรก ๆ มีจ�านวนไม่น้อย

มาร่วมงานไหว้ครตู่างกห็วลร�าลกึถงึความหลงัครัง้เก่ากนัอย่างชืน่มืน่ 

บางคนมีลูก มีหลาน สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดี

งามของเรากันอย่างต่อเนื่อง

ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดี

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มาเป็นประธานในพิธี

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ อาจารย์

ทีป่รกึษาชมรมฯ เป็นประธานจดุเทยีนชยับชูาคร ูและ คณุครมูณัฑนา 

อยูย่ัง่ยนื เป็นครทูีป่รกึษาด้านขบัร้องของชมรมฯ จดุธปูเทยีนบชูาครู

วงปี่พาทย์  ครูมัณฑนา เป็นครูที่บรรดาศิษย์เก่าและใหม่ทั้งหลายให้

ความเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง

ครูผู ้อ่านโองการท�าพิธีไหว้ครู คือ ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง 

ข้าราชการบ�านาญกรมศลิปากร ซึง่ได้ท�าหน้าทีน่ีใ้ห้กบัชมรมฯ มาเป็น

เวลาหลายปีตดิต่อกนั ปีนีท่้านท�างานหนกัหน่อย เพราะว่ามบีรรดาลกู

ศิษย์มาร่วมในพิธีเป็นจ�านวนมาก เพราะสถานการณ์โควิด-19 หลาย

สถาบันงดจัดพิธีไหว้ครู ปกติพิธีจะเสร็จไม่เกินบ่ายโมง แต่ปีนี้กว่า

บรรดาลกูศษิย์จะหมดกเ็กอืบบ่ายสามโมง ครไูด้จดัให้ด้วยความเมตตา 

บรรดาศิษย์ทั้งหลาย สาธุ สาธุ สาธุ

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ที่บรรดาศิษย์ทั้ง

หลายต่างระลึกถึงคุณงามความดีของคุณครูที่ได้ประสิทธิประสาท

วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพอย่าง

สุจริต สร้างสรรค์ชีวิตให้มีแต่ความสุขความสบาย ไม่ต้องไป

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ให้ได้รบัความเดอืดร้อน กต้็องขอชืน่ชมกบัน้อง ๆ  ชม

รมฯ ที่ยังรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง.

                                                      ขุนศรี



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ทีน่ีม่คี�าตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรยีนอนบุาลฝันในฝันวทิยา

ทางโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

วัดพระธรรมกาย

“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า

ตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกท�าไม ที่เขาพูดหาว่าเรา

อย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักค�าว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน 

หมายเอาใคร เขาอาศยัความไม่รูม้าว่าเราผูต้ั้ง่ใจปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจจ

ธรรมของพระพทุธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบกก็ลบได้เพยีง

ชัว่คราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพทุธศาสนากจ็ะเปล่งรศัม ีให้

ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง 

การที่เขาน�าไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติที่

เราได้กระท�ากันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน�้าไม่ได้กิน

แล้วนอน เป็นส�านักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม การที่เขา

น�าไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�านักเราไปเผยแพร่ ดีเสียกว่า

การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขาน�าไปพูดเช่น

นั้น เป็นการกระท�าของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใคร  
เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน

กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ 

เพราะธรรมกายของพระพุทธศานาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊ 

หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึง

ธรรม เรือ่งอย่างนีเ้ราไม่หวัน่ เราเชือ่ในคณุพระพทุธศาสนา” 

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงปู่วัดปากน�้าภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร  

กตส.สัมมนา “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่”
วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

มะเร็งในทัศนะของโรงเรียนฯ

โรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ต่าง

จากทัศนะทางการแพทย์อย่างไร มะเร็งเกิดจากกรรมอะไร สามารถ

ถ่ายทอดผ่านทางพนัธกุรรมได้หรอืไม่ และสามารถป้องกนัหรอืแก้ไข

ให้หายได้หรือไม่อย่างไร

คุณครูไม่ใหญ่

โรคมะเร็งในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาต่าง

จากโรคมะเร็งในทัศนะของแพทย์ คือ ในทัศนะของโรงเรียนอนุบาล

ฝันในฝันวิทยา โรคนี้เกิดจากวิบากกรรม เป็นกรรมเฉพาะตัว ใครจะ

มารบักรรมแทนเราไม่ได้ แต่ถ้าพ่อแม่มกีรรมเสมอกบัลกู กจ็ะดงึดดูให้

ลกูมวีบิากกรรมชนดินีม้าเกดิร่วมด้วย แต่ไม่ใช่ถ่ายทอดทางพนัธกุรรม

มะเร็งเกิดจากวิบากกรรมหลายๆ อย่าง แต่จะเกิดจากกรรม

ปาณาติบาตเป็นหลัก แล้วมีกรรมอื่นมาเสริม เช่น

มะเร็งมดลูกเกิดจากการผิดศีลปาณาติบาตกับกาเมฯ

มะเรง็เมด็เลอืด มะเรง็กระดกู เกดิจากการผดิศลีปาณาตบิาต

กับอทินนาทาน

มะเร็งในช่องปาก เกิดจากการกผิดศีลปาณาติบาตกับผิดศีล

ข้อ ๔ เช่น มุสาบ้าง ผรุสวาจา ด่าว่าค�าหยาบบ้าง

มะเร็งที่ตับ เกิดจากปาณาติบาตกับสุรา เป็นต้น

จะแก้ไขได้หรอืไม่ได้กข็ึน้อยูก่บักรรมหนกัหรอืเบา มบีญุทัง้

อดีตและปัจจุบันมากหรือน้อย ซี่งเรื่องมันซับซ้อน ดังนั้น ดีที่สุด คือ 

ป้องกันด้วยการรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
    ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘

มีลูกปัญญาอ่อน

บุพกรรมใดท�าให้ลูกสาวคนโตของผมปัญญาอ่อน ชอบ

ท�าร้ายตัวเองและผู้อื่นและบุพกรรมใดเขาต้องมาเป็นลูกของเราทั้ง

สอง จะมีวิธีการช่วยเหลือลูกสาวและแก้ไขผังชีวิตของเราทั้งสองได้

อย่างไร

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกสาวคนโตปัญญาอ่อน ชอบท�าร้ายตัวเองและผู้อื่น เพราะ

กรรมในอดีตชาติที่เกิดเป็นผู้ชาย ชอบดื่มเหล้า เจ้าชู้ เมื่อเมาแล้วชอบ

อาละวาดทบุตชีกต่อยผูอ้ืน่ อกีทัง้ชอบมอบสรุาให้เป็นของก�านลัแก่ผู้

ที่ค้าขายด้วยกัน ได้ตามมาส่งผล

ลูกและภรรยามีวิบากกรรม คือ ชอบมอบของก�านัลด้วย

สุราแก่ผู้ที่ค้าขายด้วยเป็นประจ�ามาส่งผล กรรมนี้ก็เลยไปดึงดูดให้ได้

ลูกสาวที่มีกรรมดังกล่าวมาเกิด จะแก้ไขก็ให้หมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ 

ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ให้มาก ๆ แล้วอธิษฐานจิตบ่อย ๆ ให้พ้น

จากวิบากกรรมนี้ อีกทั้งอย่าได้ไปเล้ียงเหล้าใครเด็ดขาด ให้เททิ้งและ

ท�าลายขวดเสียจะดีที่สุด
    ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ริดสีดวงทวาร

คณุพ่อของสามเีสยีชวีติด้วยโรครดิสดีวงทวาร ตอนอาย ุ๖๘ 

ปี ก่อนทีจ่ะเสยีชวีติอยูด่ ีๆ  ท่านพดูกบัคนทีม่าเยีย่มว่า “จะต้องไปแล้ว 

อีก ๑๖ ปี จะกลับมาใหม่” พอคนที่มาเยี่ยมลากลับและเดินลงบันได

ท่านก็เสียชีวิตทันที

คุณพ่อสามีตายแล้วไปไหน ที่พูดว่า “อีก ๑๖ ปี จะกลับมา

ใหม่” นั้นหมายความว่าอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

พ่อของสามีเสียชีวิตด้วยโรคริดสีดวงทวาร เพราะกรรมใน

อดีตที่เอาประทัดไปเสียบกับสุนัขแล้วจุดไฟเพื่อแกล้งเล่นด้วยความ

คึกคะนอง บวกกับกรรมฆ่าสัตว์ท�าอาหารทั้่งอดีตและปัจจุบันมาส่ง

ผล ถ้าไม่มีกรรมปาณาติบาตอย่างมากก็ยังไม่ตาย

เพราะฉะนัน้ อย่านะลกูนะ อย่าไปคะนองอย่างนัน้ ไม่ได้เลย 

มนัเป็นวบิากทั้ง่นัน้ เรือ่งวบิากกรรมนีส่�าคญั มนัจะปรบัคด ีพญามาร

เป็นผู้คิดวิบากกรรมบังคับให้สร้างกรรม แล้วก็มีวิบากเซ็ตโปรแกรม

ไว้ พระกบัมารยงัสูก้นัอยู ่เรายงัไม่ชนะเขา เพราะฉะนัน้ต้องละชัว่ ท�า

ดีท�าใจให้ใสไว้เถอะ จึงจะถูกหลักวิชชา

ก่อนเสียชีวิต อยู่ดี ๆ  พ่อก็พูดกับคนที่มาเยี่ยมว่า “จะต้องไป

แล้ว อีก ๑๖ ปี จะกลับมาใหม่” พอคนที่มาเยี่ยมลากลับไป พ่อก็เสีย

ชีวิตทันที ตายแล้วก็ไปเป็นภุมมเทวาระดับกลาง ในหมู่บ้านภุมมเท

วาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ท�าตามประเพณี

ที่พูดว่า “อีก ๑๖ ปี จะกลับมาใหม่” เพราะเห็นเจ้าหน้าที่

ที่เป็นภุมมเทวามารับ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นภุมมเทวาบอกพ่ออย่างนี้

ก่อนเสียชีวิต แต่ก็ยังไม่แปลความหมายอะไร เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอก

มาอย่างนี้ ก็บอกต่อ แต่ก็ยังไม่รู้เหตุผลอะไร
 ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

สิวที่หลัง

ทีห่ลงัของผมจะมสีวิเมด็ใหญ่ ๒ เมด็ เป็น ๆ  หาย ๆ  ทกุเดอืน 

ตัง้แต่หนุม่จนถงึทกุวนันี ้และมกัจะมฝีีขึน้ตามทวารบ้าง ทีห่ลงับ้าง ที่

หลังจะเป็นบ่อย เป็นเพราะบุพกรรมใดครับ

คุณครูไม่ใหญ่

ที่หลังของลูกมีสิว ๒ เม็ด เป็น ๆ  หาย ๆ  ตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ 

เพราะวจีกรรมในอดีตและปัจจุบัน ที่ชอบพูดนินทาวิจารณ์ลับหลัง

ว่า คนโน้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ เป็นต้น 

มาส่งผล

จะแก้ไขกต้็องมปิียวาจา หมัน่สวดมนต์ภาวนา ท�าทาน รกัษา

ศีล และมาท�าความสะอาดหอฉัน ลานธรรม เป็นต้น หนักก็จะเป็น

เบา เบาก็จะหาย 

    ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙

หลับตื้น ตื่นง่าย

บุพกรรมใดท�าให้ลูกเป็นคนนอนหลับตื้น ตื่นง่าย เมื่อตื่น

แล้วก็หลับต่อยาก ท�าอย่างไรจึงจะดีขึ้นคะ

คุณครูไม่ใหญ่

เหตทุี่ลูกเป็นคนนอนหลับตืน้ ตืน่ง่าย เมือ่ตืน่แลว้กห็ลับต่อ

ยาก เพราะในอดีตชาติชาติหนึ่ง ลูกชอบจัดงานมหรสพอึกทึกดึกดื่น

รบกวนชาวบ้านบ่อย ๆ ท�าให้เขานอนไม่ค่อยหลับ จึงท�าให้มีอาการ

เช่นนี้ ให้ท�าบุญถวายเครื่องนอนแด่พระภิกษุ สามเณร และผู้ยากไร้ 

แล้วอธิษฐานจิต อาการก็จะดีขึ้น 

    ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

เอดส์

เหตุใดบางคนไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิง หรือมีเพศสัมพันธ์แต่ติด

เอดส์ เช่น ทางการให้เลือด และโรคเอดส์ต้องเป็นเฉพาะกับคนที่มี

กรรมกาเมฯ เท่านั้นหรือไม่

คุณครูไม่ใหญ่

ผู ้ป่วยโรคเอดส์ บางคนไม่ได้ไปเที่ยวผู ้หญิงหรือมีเพศ

สัมพันธ์ แต่ติดเอดส์ได้ก็มี เช่น ทางการให้เลือด เพราะกรรมกาเมฯ 

หรอือาจไม่ใช่กรรมกาเมฯ โดยตรง แต่กต้็องมกีรรมกาเมฯ เป็นเชือ้อยู่

บ้าง แล้วมารวมกบักรรมปาณาตบิาต จงึจะท�าให้มเีหตกุารณ์ดงักล่าว 

ที่จะท�าให้ต้องเสียชีวิต ด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เนื่องมาจากกรรมกาเมฯ

    ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

โอเว่อร์แอ๊กทีฟ / เป็นสิว

เมื่อวัยเด็ก ลูกชายของลูกเป็นเด็กสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง เวลา

โกรธหรอืหงดุหงดิมกัเอาศรีษะโขกพืน้หรอืข้างขวาเสยีงดงัโป๊ก ๆ  เมือ่

เรยีนอยูอ่ยูเ่กรด ๑ (ป.๑) คณุครตู้องจดัให้นัง่อยูค่นเดยีว เพราะเป็นเดก็

โอเว่อร์แอ๊กทีฟ คอยกวนท�าให้เพื่อน ๆ เสียสมาธิ ตอนนี้ลูกชายอายุ 

๒๐ ปี แล้ว เวลาหงุดหงิดก็จะฟึดฟัด มึนศีรษะบ่อย และความคิดไม่

เล่น อีกทั้งยังเป็นสิวทั่วตัวอีกด้วย

ท�าไมลกูชายจงึมกัเอาศรีษะโขกพืน้และข้างฝา เป็นคนโอเว่อ

ร์แอ๊กทีฟ สมาธิสั้น คิดช้า มึนศีรษะบ่อย ๆ  และกรรมอะไรท�าให้มีสิว

ทั่วตัว รักษามานานก็ยังไม่ดีขึ้น จะแก้ไขอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

เพราะกรรมในอดีต ชอบดื่มสุรา กินเที่ยวเฮฮา ร้องร�าท�า

เพลงทั้งคืน บางครั้งเมาก็ทะเลาะกับคนอื่น แล้วเอาไหสุราทุ่มศีรษะ

คนอื่น มารวมส่งผล

เป็นสิวทั้งตัว เพราะเมื่อเมาแล้วในชาตินั้น ก็ชอบด่าว่าคน

อื่นเสมอ มาส่งผล จะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญ แล้วอุทิศส่วนกุศล

ไปให้ผูท้ีเ่คยไปเบยีดเบยีนเขาไว้ แล้วอธษิฐานจดิให้พ้นจากวบิากกรรม
    ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New 

Normal” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยได้รับ

เกยีรตจิาก นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพธิเีปิด นายโอภาส ทองยงค์ อธบิดี

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและอาสาสมคัรเกษตร

ด้านบญัช(ีครบูญัช)ี ทีเ่ข้าร่วมสมัมนา จ�านวน ๖๘๖ คน ให้การต้อนรบั

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามี

ความรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลและแผนการขับเคลื่อนการส่ง

เสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน

ระดมสมองแลกเปลีย่นประสบการณ์และความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั

ระหว่างผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีใ่นเรือ่งแนวทางและเทคนคิการถ่ายทอด

ความรูด้้านบญัชใีห้เกดิทกัษะในการปฏบิตังิานและการสร้างเครอืข่าย

เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ได้กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาค

การเกษตร ด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลการเกษตรให้ได้

คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด จึงได้น�าระบบ

ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้ามาใช้ เพือ่ให้เกษตรกรรวมกลุม่

ท�าการผลิต การบริหารจัดการร่วมกันและรวมกันจัดจ�าหน่าย โดยมี

ตลาดรองรับที่แน่นอน

นายโอภาส ทองยงค์ อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ได้กล่าว

ว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการส่งเสริม

การเกษตรแปลงใหญ่ โดยน�าระบบบัญชีเป็นรากฐานในการสร้าง

ความเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกรได้ รูร้ายรบั รายจ่าย สามารถวางแผนการ

ผลิตและการตลาดให้ตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมีอาสาสมัคร

เกษตรด้านบัญชีเป็นก�าลังส�าคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัด

ท�าบัญชีรายบุคคลอย่างเข้มแข็ง โดยจัดสัมมนาขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และพาผู้เข้าสัมมนาศึกษาดูงานโครงการฟาร์ม

ทะเลตวัอย่างแบบผสมผสานตามพระราชด�าร ิและอทุยานสิง่แวดล้อม

นานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี.

                                                รุ้งกินน�้า

           มนัญญา ไทยเศรษฐ์                โอภาส ทองยงค์
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 เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) 

จัดพิธีเปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ 

กันยายน ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย

แขกผู้มีเกียรติจ�านวนมากภายในงานมีการเปิดบริการรับ-ส่ง

สนิค้าในราคาพเิศษ และผูเ้ข้าร่วมงานสามารถซือ้สนิค้าสหกรณ์ 

อาทิ ข้าวสารที่หลากหลาย โดยรวบรวมจากสหกรณ์การเกษตร

ทั่วประเทศ เป็นต้น ส�าหรับศูนย์รับ-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

สนองต่อมวลสมาชกิและก่อให้เกดิประโยชน์โดยรวมแก่สงัคม กรม

ส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์รับ-ส่ง

สนิค้าเครอืข่ายสหกรณ์ และขอขอบคณุ ชสท. ทีไ่ด้รเิริม่โครงการฯ 

ที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้”

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ในฐานะ

ผูร้เิริม่ก่อตัง้ศนูย์รบั-ส่งสนิค้าเครอืข่ายสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า ชสท. 

เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริการแก่

สมาชิกครบวงจรในทุกด้าน ชสท. ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย

และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ขึ้นตามนโยบายของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายข้าวทุกชนิด ที่ผลิตและ

จ�าหน่ายโดยสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

เพื่อให้การด�าเนินการซื้อขายของสหกรณ์การเกษตร

ประสบความส�าเรจ็ในทกุด้าน ชสท. จงึได้ร่วมมอืกบัพนัธมติรด้าน

การขนส่ง ก่อตัง้ ศนูย์รบั-ส่งสนิค้าเครอืข่ายสหกรณ์ขึน้สอดคล้อง

ตามหลกัการวธิกีารสหกรณ์ มเีป้าหมายเพือ่ลดต้นทนุการส่งสนิค้า

ให้กับสหกรณ์และสมาชิก รวมถึงเป็นการต่อยอดจากศูนย์ข้าว

สหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการมาระ

ยะหนึ่งแล้ว ซึ่งได้ก่อประโยชน์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปในการ

ใช้บริการสินค้าสหกรณ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

อีกด้วย

ด้าน นายศูชัย นิลวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ซูเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จ�ากัด หนึ่งในพันธมิตการขนส่งของ ชสท. 

ได้กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานบริการรับส่พัสดุไปรษณีย์และ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีสาขาบริการกว่า ๒๐๐ สาขา ในการนี้ทา

งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นช่องทางการสนับสนุนการบริการสินค้าเครือ

ข่ายสหกรณ์ ในอันที่จะก่อให้เกิดแก่สหกรณ์โดยรวม จึงได้ร่วมมือ

กับ ชสท. โดยเช่าพื้นที่เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่ง

ถือว่าเป็นโครงการตัวอย่าง โดยในอนาคตจะขยายโครงการฯ ศูนย์

รับ-ส่งสินค้าไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ต่อไป

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ

มาตรฐานสหกรณ์ ได้ที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์

กระจายสนิค้าสหกรณ์  และใช้บรกิารศนูย์รบั-ส่งสนิค้าเครอื

ข่ายสหกรณ์ ได้ที่ ชั้น ๑ อาคารชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้าม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ได้ในเวลา

ท�าการ ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.00 น. 

โทร.02-591-4567 ต่อ 408.


