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ฟ้องเรียกเบี้ยประชุมคืน

ประธานชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ คนใหม่ฟ้องแพ่งอดีตประธานชุมนุมร้านสห
กรณ์ฯ เรียกค่าพาหนะเบี้ยประชุมและเบี้ยปฏิบัติงานคืน จ�ำนวน ๑๓๙,๗๐๐ บาท
อดีตประธานชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ปฏิเสธข้อกล่าวหายืนยันตนท�ำงานโดยสุจริตตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างประโยชน์ให้กบั ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ขอให้ศาลยกฟ้องไม่ตอ้ ง
คืนเงินดังกล่าว
นางสุ น ารี มี ท รั พ ย์ ประธาน
กรรมการด�ำเนินการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชรสท.) ได้ให้สัมภาษณ์
กับเกลียวเชือกว่า คณะกรรมการด�ำเนินการ
ชรสท. ได้มีมติให้ฟ้องเรียกเงินคืนจาก พอ.
(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน อดีตประธาน
กรรมการ ชรสท. เนื่ อ งจากถู ก รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ พื้นที่ ๒ มีค�ำสั่งเพิกถอน
มติวาระการเลือกตั้่ง พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา
เนตินาวิน เป็นประธานฯ ชรสท. สืบเนือ่ งจาก
รองนายทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด
นนทบุรีได้มีค�ำสั่งเพิกถอนวาระการประชุม
ร้านสหกรณ์ปากเกร็ดทุกวาระการประชุม

เมื่อคราวมีการแต่งตั้งให้ พอ.(พิเศษ) ฉัฐนรา
เนตินาวิน เป็นผู้แทน ซึ่งขัดต่อข้อบังคับของ
ร้านสหกรณ์ปากเกร็ด จ�ำกัด จึงส่งผลให้การ
เป็นผูแ้ ทนเข้ารับการเลือกตัง้ ของ พอ.(พิเศษ)
ฉัฐนรา เนตินาวิน ผู้แทนจากร้านสหกรณ์
ปากเกร็ด จ�ำกัด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดัง
นั้ น การเป็ น ประธานชุ ม นุ ม ร้ า นสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จึงไม่ชอบด้วย และ
ได้วินิจฉัยว่า พอ.(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน
ไม่ได้เป็นประธานฯ ชรสท. ตั้งแต่วันที่มีมติ
เลือกตั้่งประธานกรรมการ ชรสท. เมื่อวันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันทีี่มีค�ำสั่งวัน
ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขบวนการสหกรณ์

วอนรัฐชะลอกฎกระทรวง

ขบวนการสหกรณ์ร้องขอความเห็นใจ กฎกระทรวงเข้มงวดเกินที่สหกรณ์
จะรับไหว ช่วยต่อลมหายใจจ่ายปันผลสมาชิก ชะลอกฎกระทรวงช่วยภาคสหกรณ์
ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19
นายปรเมศวร์ อิ น ทรชุ ม นุ ม
ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(สสท.) เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตามวิชาชีพต่าง ๆ เสนอ
แนวคิดช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก เตรียมยื่น
หนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เพื่อขอ
ให้ชะลอการออกกฎกระทรวงฯ ซึ่งตนมอง
ว่ากฎกระทรวงในส่วนของการด�ำเนินงาน
และการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีความเหมาะสมในการ
ก�ำกับการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้สหกรณ์
มี ธ รรมาภิ บ าล สร้ า งวิ นั ย ทางการเงิ น แก่
สมาชิก และพัฒนาความสามารถของคณะ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ แต่ส�ำหรับการ
ออกกฎกระทรวงเพือ่ ก�ำกับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในส่วนที่
เหลือ ตามความในมาตรา ๘๙/๒ แห่งพระ
ราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเฉพาะ
เกี่ ย วกั บ การท�ำ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งสหกรณ์ กั บ
สมาชิก เช่น การก�ำหนดงวดช�ำระเงิน และ

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
วงเงินการกู้ยืมของสมาชิก เป็นต้น ซึ่งได้มี
การออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ล่วง
หน้าไปก่อนกฎกระทรวงนั้น อาจจะก่อให้
เกิดปัญหาในการบริหารงานสหกรณ์และอาจ
ท�ำให้สมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถกู้เงินเพื่อใช้
จ่ายตามความจ�ำเป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่ จะ
สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเพิม่
ขึ้น ประกอบกับการที่หน่วยงานก�ำกับภาค
รัฐเข้มงวด ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถจ่าย
เงินปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้
อ่านต่อหน้า ๒

รมช.มนัญญา ลงดาบยกเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์
การค้าธุรกิจ ฯ หลังอ้างระบบสหกรณ์ซ่อนเว็บไซต์
ของบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ท�ำธุรกรรมแชร์ลูกโซ่ ผิด
กฎหมายชัด ระงับความเสียหาย เบื้องต้นพบ 2 ปี เสีย
หายกว่า 400  ล้านบาท
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 กรมส่ง
เสริมสหกรณ์ ได้มีค�ำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่(สสพ.2)17/2564 เรื่องสั่งเลิก
สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการ
และผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จ�ำกัด มีผล
ให้ ส หกรณ์ ดั ง กล่ า วต้ อ งหยุ ด การแอบ
อ้างชื่อสหกรณ์ไปท�ำธุรกรรมทันที ซึ่ง
การยกเลิ ก สหกรณ์ ดั ง กล่ า วเป็ น ผลมา
จาก เมื่อวันที่  26 มี.ค. 2564 ได้น�ำเจ้า
หน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ ฯ ซึ่งพบข้อ
เท็จจริงว่ามีพฤติกรรมการกระท�ำธุรกิจของ
สหกรณ์ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติสหกรณ์
แต่ ก ลั บ มี พ ฤติ ก รรมน� ำ ระบบสหกรณ์
ล่อลวงให้ประชาชนเข้าใจผิดและฝากเงิน
จ�ำนวนมาก ซึ่งก่อนหน้าได้มีการร้องเรียน
เข้ามาที่ห้องรมช.เกษตรฯ เป็นกลุ่มที่มีความ
เสียหายประมาณ40-60 ล้านบาท จึงให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีฯตรวจ
สอบตามกฎหมายมาก่อนหน้า จนถึงที่สุด
ทางสหกรณ์ก็ไม่สามารถแก้ไขตามที่กรมส่
งเสริมสหกรณ์ได้ให้ค�ำแนะน�ำไปจึงเป็นเหตุ
อ่านต่อหน้า ๒

ผูบ้ ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์

ต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน
สุนารี มีทรัพย์
นางสุนารี ได้กล่าวต่อไปว่า จาก
เหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการฯ ชรสท. จึง
ได้มีมติให้เรียกเงินคืนจาก พอ.(พิเศษ) ฉัฐ
นรา เนตินาวิน ทีไ่ ด้เบิกเงินเป็นค่าพาหนะ ค่า
เบีย้ ประชุม และค่าเบีย้ ปฏิบตั งิ าน จากชุมนุม
ร้านสหกรณ์ฯ ไปตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๗๐๐ บาท ถ้าหากคณะกร
รมการฯ ไม่ด�ำเนินการฟ้องร้องเรียกเงินคืน
ดังกล่าวก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าทีี่ นางสุนารีกล่าวให้ความเห็น
พอ.(พิ เ ศษ) ฉั ฐ นรา เนติ น าวิ น
อดีตประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชรสท.) ได้กล่าว
กับเกลียวเชือกว่า ในเรื่องนี้ตนได้ปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาไปแล้วเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์
เช่นนี้เกิดขึ้นก่อนที่ตนจะได้รับเลือกตั้งเข้า
มาเป็ น ประธานกรรมการชุ ม นุ ม ร้ า นสห
กรณ์ฯ ได้มีการหารือไปยังผู้อ�ำนวยการส่ง
เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ใน
ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีหนังสือ
ที่ กษ ๑๑๑๐/๑๓๔๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๖๒ และหนังสือที่ กษ ๑๑๑๐/๒๑๓๕
ลงวั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ชี้ แ จง
เป็นแนวทางว่าในกรณีที่รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ไ ด้ มี ค� ำ สั่ ง เพิ ก ถอนมติ ที่ ป ระชุ ม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๑ ของชุมนุมร้าน
สหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด รวมถึงวาระ
เลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการ
ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ เป็นการเพิกถอนความ
มีอยู่จริงของมติและป้องกันไม่ให้มีการน�ำ
มติดังกล่าวมาใช้อ้างอิงในภายหลัง และมีผล
เสมือนไม่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการด� ำ เนิ น การชุ ม นุ ม ร้ า นสห
กรณ์ฯ ในวันดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึง
การด�ำเนินกิจการและการท�ำนิติกรรมต่าง
ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และข้อ
บังคับ ของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการด�ำเนินการชุมนุมร้าน
สหกรณ์ฯ ก่อนที่รองนายทะเบียนสหกรณ์
จะมี ค� ำ สั่ ง เพิ ก ถอนมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ละ
ค�ำสั่งมีผลบังคับตามกฎหมาย เนื่องจากผู้
ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการด�ำเนินการชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ได้
ด�ำเนินกิจการและและนิติกรรมไปตามความ
เชือ่ โดยสุจริตในความคงอยูข่ องมติทปี่ ระชุม
ใหญ่ทเี่ ลือกตัง้ ตนเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการด�ำเนินการชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ
อ่านต่อหน้า ๒

ที่ปรึกษา ชสอ. ชี้สหกรณ์ออมทรัพย์มีอัตลักษณ์แตกต่างจาก
ธนาคารทัว่ ไป ผูบ้ ริหารสหกรณ์ตอ้ งไม่น�ำเงินของสมาชิกไปท�ำก�ำไรเพือ่
น�ำมาปันผลสูง ๆ ต้องจัดกิจกรรมเพือ่ ให้สมาชิกรูจ้ กั ประหยัดมีวนิ ยั ทาง
ด้านการเงิน ต้องบริหารเงินของสมาชิกให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัยและได้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
นายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ ทีป่ รึกษา
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด(ชสอ.) อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ได้
บรรยายในหลักสูตร “กรรมการด�ำเนินการ
มืออาชีพ” ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์-สไตล์
ลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวัน
ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดย ชสอ. นาย
อนันต์ได้บรรยายในหัวข้อ การบริหารการ
เงินและการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์
ออมทรัพย์ตอนหนึ่งว่า เนื้อหาที่จะน� ำมา
บรรยายนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีการท�ำวิจัย
ร่วมกันระหว่าง ชสอ. กับ สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ว่า แนวทางในการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนพึ่งพาตนเองและ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันควรจะเป็น
อย่ า งไร ซึ่ ง ได้ ส รุ ป ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
อยู่ ๔ ประการ คือ ๑. เป็นระบบการเงินที่มี

ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเงินตามหลักมาตรฐาน
สากล เพื่อภาพลักษณ์เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
๒. เป็นระบบการเงินที่มีบริการด้านการเงิน
ที่เป็นธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สมาชิก
ประหยั ด มี จิ ต ส� ำ นึ ก การออม และมี วิ นั ย
ทางการเงิน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของ
สมาชิก ๓. เป็นระบบการเงินที่มีโครงสร้าง
พื้ น ฐานและกลไกการบริ ห ารความเสี่ ย ง
สภาพคล่อง ความเพียงพอของเงินทุน เพื่อ
ให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นบนพื้นฐาน
ของระบบการบริหารจัดการที่มีอิสระพึ่งพา
ตนเองได้ และ ๔. เป็นระบบการเงินทีม่ รี ะบบ
การบริหารจัดการที่ดีเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์

ประธาน ชสท.ยื่นหนังสือขอ
ผ่อนผันเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ

ประธาน ชสท. ยืน่ หนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการประมาณ
การค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ก�ำลังเผชิญกับวิกฤติโควิด-19
นายศิ ริ ชั ย ออสุ ว รรณ ประธาน
กรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) เข้ายื่นหนังสือถึง
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ขอให้พิจารณา
ผ่อนผันการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรในช่วงวิกฤติ

การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายศิ ริ ชั ย ออสุ ว รรณ ประธาน
กรรมการ ชสท. ได้ให้สัมภาษณ์กับเกลียว
เชือกว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก ๓ ได้
อ่านต่อหน้า ๒

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

อนันต์ ชาตรูประชีวิน
นายอนันต์ได้กล่าวว่าตามลักษณะที่
พึงประสงค์ดังกล่าวเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิด
บ้างแต่หลายเรื่องมีเกณฑ์มาตรฐาน ถ้าเรา
ยกระดับขึ้นมาได้ต่อไประบบสหกรณ์ก็จะ
เป็นที่เชื่อถือได้ การเข้าสู่แหล่งทุนต่าง ๆ ก็
ง่ายขึ้นเพราะมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ใน
ด้านการบริหารเงินที่เป็นธรรม เช่น การ
จัดสรรก�ำไรสุทธิอย่างไรเพื่อให้สมาชิกและ
สหกรณ์มีความยั่งยืน เราต้องมุ่งส่งเสริมให้
สมาชิกประหยัด มีวนิ ยั ทางด้านการเงิน ไม่ใช่
ปล่อยให้สมาชิกกูอ้ ย่างเดียว ต้องมีกจิ กรรมที่
จะส่งเสริมให้สมาชิกรูจ้ กั การประหยัดและมี
วินัยทางการเงิน
ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการเงินที่มี
โครงสร้างมาตรฐาน การบริหารความเสี่ยง
สถาพคล่อง ตอนนี้กฎกระทรวงต่าง ๆ เริ่ม
ออกมาบังคับใช้ในเรื่องเหล่านี้แล้ว
ในด้านอัตลักษณ์ของสหกรณ์ ท�ำ
อย่างไรให้คงอัตลักษณ์ของสหกรณ์เอาไว้ให้
ได้ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นายอนันต์ได้กล่าวถึงการบริหาร
การเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ว่า มีค�ำอยู่สองค�ำ
ค�ำหนึ่งก็คือ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์คือ
อะไร แล้วก็เกีย่ วกับประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ก็คือเป้าประสงค์
ที่ต้องการให้เกิดก็คือ ต้องการให้คนที่ด้อย
โอกาสทางสังคม ทางเศรษฐกิจมารวมตัว
กันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้ระบบ
สหกรณ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะน� ำ พาไปสู ่ เ ป้ า
หมาย เป้าหมายที่ส�ำคัญก็คือ คุณภาพชีวิตที่
ดี ช่วยเหลือตนเองคืออะไร ก็คือ ต้องหาราย
ได้ในทางที่ชอบ บริโภคตามควรแก่อัตภาพ
ประหยัด ออมทรัพย์ สหกรณ์จะต้องมีการ
จัดกิจกรรมพวกนีใ้ ห้กบั สมาชิก เช่น วางแผน
การเงินให้กับสมาชิก มีแผนงานต่าง ๆ เพื่อ
ให้สมาชิกมีเงินออม ถ้าไม่แนะน�ำบางคนก็
อ่านต่อหน้า ๒

วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

๒

ประธานชุมนุมร้านฯ ฟ้อง
พอ.(พิเศษ) ฉัฐนรา ได้กล่าวต่อไปว่า ในช่วงที่ตนเข้ามาเป็น
ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์ฯตนได้บริหารงานของชุมนุม
ร้านสหกรณ์ฯ ท�ำให้สามารถลดรายจ่ายลงไปได้เป็นจ�ำนวนมาก
ประกอบกับส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ ๒ ได้ยืนยัน
ว่าตนได้ท�ำงานโดยสุจริตและสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของ
ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ จึงไม่ต้องชดใช้เงินค่าพาหนะเบี้ยประชุมและ
เบี้ยปฏิบัติงาน ที่ได้เบิกไปตามระเบียบของชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ แต่
อย่างใด และได้ขอให้ศาลยกฟ้องดังกล่าว.

ขบวนการสหกรณ์วอนรัฐ
นอกจากนี้ ร่างกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๓๓/๑
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ ก� ำ หนดประเภท
ธุรกิจที่สหกรณ์แต่ละประเภทจะด�ำเนินการได้นั้น อาจขัดต่อรัฐ
ธรรมนูญฯ ที่ก�ำหนดให้รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครองและ
สร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ ซึ่งน่าจะมีการพิจารณาโดย
รอบคอบและให้ ป ระชาชนในขบวนการสหกรณ์ ไ ด้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
แต่การออกกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น สันนิบาตสหกรณ์ฯ
และขบวนการสหกรณ์ จึ ง จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งขอเข้ า พบรั ฐ มนตรี
ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อ ขอให้ ช ะลอและเลื่ อ น
การออกกฎกระทรวงส่ ว นที่ เ หลื อ ตามความในมาตรา ๓๓/๑
และมาตรา ๘๙/๒ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.๒๕๔
๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมออกไปอีก ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๖๔ เพื่อต่อลมหายใจให้สหกรณ์สมาชิกสามารถด�ำเนินงานต่อ
ไปได้ นายปรเมศวร์กล่าวถึงความจ�ำเป็น.

รมช.มนัญญาลงดาบ
ให้ต้องออกค�ำสั่งดังกล่าว
“ ดิฉันลงพื้นที่ไปตรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองกรมฯ
ซึ่งทางผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก็ยอมรับว่าได้มีการกระท�ำผิด
กฎหมายและระเบียบของกรมฯ จริง ทั้งการรับฝากเงินบุคคลที่ไม่
ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ และบัญชีที่รับฝากเงินไม่ได้เป็นบัญชีที่จด
แจ้งกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นอกจากนั้นยังพบว่ามีพฤติการณ์
คล้ายแชร์ลูกโซ่ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่จูงใจมากกว่า
ที่กฎหมายก�ำหนดท�ำให้มีประชาชนส�ำคัญผิดและเข้าฝากเงินทั้ง
ๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ เท่าที่ตรวจได้ในเบื้องต้นน่าจะมี
มากกว่า  300 - 400 ล้านบาท ไม่นับที่ร้องเรียนมายังดิฉันเหตุจากผู้
ฝากเงินที่ไม่สามารถถอนเงินได้ ซึ่งได้มีการสอบสวนมาก่อนหน้า

แล้ว การสั่งเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจฯ แห่งนี้ จึงเป็นการ
ระงับความเสียหายที่จะมีต่อประชาชนที่หลงเชื่อมากไปกว่านี้หาก
ไม่ระงับเหตุ และจากนี้ได้ให้เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้วยว่าหากสหกรณ์ใดไม่สามารถปิดบัญชีรายปีทุกปีได้ ต้องตรวจ
สอบเชิงลึกทันที” รมช.มนัญญากล่าว
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว
ว่า เหตุของการเลิกเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการ
และผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จ�ำกัด ไม่อาจด�ำเนินกิจการให้เป็นผล
ดีได้
และการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม จึงได้มีค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้เลิก
สหกรณ์   ซึ่งเป็นการอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 71(3) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบค�ำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ 1/2562  สั่ง ณ วันที่ 27 พ.ค.62 และค�ำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ที่ 2/2562  สั่ง ณ วันที่  27 พ.ค. 62   
ทั้งนี้ ค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สั่งยกเลิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จ�ำกัด ระบุเหตุ
ของการยกเลิก ประกอบด้วย 1.ที่ตั้งส�ำนักงานที่มีการจดแจ้งตามข้อ
บังคับกับสถานที่ท�ำธุรกรรมไม่ตรงกัน ขณะที่ไปมีป้ายชื่อสหกรณ์ฯ
ไปติดที่บริษัท เวบสวัสดี จ�ำกัด(มหาชน) ท�ำให้ประชาชนส�ำคัญผิด
คิดว่าเป็นส�ำนักงานสหกรณ์จึงมีการหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกและ
ฝากเงิน 2.กรรมการสหกรณ์ ไม่มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาบริหาร
งานให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตั้งแต่จดทะเบียนสหกรณ์ 3.การบันทึก
บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจ
สอบและแนะน�ำให้ปรับปรุงบัญชีทั้งค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย ไม่สามารถแสดงสมุดบัญชีให้ตรวจสอบได้ โดย
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯแจ้งว่าไม่ทราบสมุดอยู่ที่ไหน
ไม่ทราบ
กรรมการผู้ใดเก็บรักษา และรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินมี
เพียง 2 บัญชี แต่จากการตรวจสอบพบว่ามี 6 บัญชีแต่ไม่ได้แจ้งต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. การด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์ พบว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อ
ทางสื่อออนไลน์แก่บุคคลทั่วไปให้สมัครสมาชิก พร้อมจูงใจให้ฝาก
เงินด้วยผลตอบแทนที่เกินกฎหมายก�ำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อ
ปี สหกรณ์มีการด�ำเนินธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิกและบุคคลที่
ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีการน�ำเงิน
ไปท�ำธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ที่จะน�ำผลตอบแทนมาให้ผู้ฝากเงิน
จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการด�ำเนินธุรกิจ 5.มีการใช้ชื่อส
หกรณ์รับฝากเงินจากบุคคลในชื่อสหกรณ์ จ�ำนวน 6 บัญชี แต่พบ
เพียง 2 บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวทางการเงิน ส่วนอีก 4 บัญชีไม่มีสมุ
ดบัญชีและเอกสารให้ตรวจสอบและไม่มีการบันทึกรายการบัญชีข
องสหกรณ์ จากเอกสารของผู้ร้องเรียนที่ฝากเงินแต่ไม่สามารถถอน
ได้จาก 4 บัญชีนี้จ�ำนวน  41 ราย วงเงิน 214 ล้านบาท ซึ่งอาจมีราย
อื่นที่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ มีผู้ร้องบางรายได้แจ้งความ
ด�ำเนินคดีแล้ว จากพฤติกรรมดังกล่าวของสหกรณ์ฯท�ำให้มีผู้ได้

รับความเสียหายจ�ำนวนมาก และมีความเสียหายมูลค่าสูง มีเจตนา
หลอกลวงประชาชน เป็นการกระท�ำที่เข้าลักษณะฉ้อโกงประชาชน
และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 อาจส่งผลก
ระทบต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกและประชาชนทั่วไป หากปล่อย
ให้สหกรณ์มีสถานะด�ำรงอยู่และมีการด�ำเนินการลักษณะนี้ต่อไปจะ
ก่อความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างและอาจท�ำให้ขบวนการ
สหกรณ์ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงได้
นอกจากนี้สหกรณ์มีสมาชิก ณ  30 มิ.ย.63 จ�ำนวน  319 รา
ยและพบว่ามีการรับสมาชิกสมทบที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่
มีการจัดท�ำทะเบียนสมาชิกสมทบจึงไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ได้ นอกจากนั้นยังไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์จึงไม่
ปรากฏว่ามีผู้ใดท�ำหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ และสหกรณ์ได้มีการออก
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และการฝากประจ�ำ พบ
ว่ามีบัญชีออมทรัพย์ 271 บัญชี มีเงินคงเหลือรวม 3 แสนบาทและ
บัญชีฝากประจ�ำ 16 บัญชี มีเงินคงเหลือ 3 ล้านบาท กรณีผู้ร้องเรี
ยนไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีสหกรณ์ ประกอบกับสหกรณ์ไม่มี
การจัดท�ำทะเบียนคุมสมุดบัญชีเงินฝากที่ออกให้กับสมาชิกจึงไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ออกสมุดบัญชีรับฝากไปแล้วเท่าไหร่ แต่
จากการตรวจเอกสารผู้ร้องที่ไม่สามารถขอถอนเงินได้กลับพบว่า มี
การโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ไปเปิดกับธนาคารอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อีกจ�ำนวน 3 บัญชีและพบว่ า บั น ทึ ก ช่ ว ยจ� ำ
ในเอกสารการโอนแต่ละฉบับระบุผลตอบแทนเช่น เงินฝาก
สหกรณ์ 39 วัน ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ฝากสหกรณ์ 35,000 บาท
รับทอง 6,000 บาท เป็นต้น ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวเกินกว่าอัตราที่
ระเบียบฯของสหกรณ์ก�ำหนด ประกอบกับไม่เป็นไปตามประกาศ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่หลงเชื่อและฝาก
เงินกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตนเป็นคณะกรรมการสหกรณ์แห่งนี้ และไม่
สามารถถอนเงินได้ ไปแจ้งความด�ำเนินคดีต่อผู้ที่กระท�ำผิดด้วย นาย
วิศิษฐ์กล่าว

ประธาน ชสท.ขอผ่อนผันหนี้
แพร่กระจายไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดวิกฤติในการ
ประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร จนเป็นเหตุให้สมาชิก
สหกรณ์ไม่สามารถส่งเงินช�ำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ตามก�ำหนด ท�ำให้
สหกรณ์สมาชิกของ ชสท. เกิดปัญหาจากการที่จะต้องตั้งประมาณ
การค่าเผื่อหนี้ส่งสัยจะสูญตามประกาศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในเรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อ
ให้การประมาณการค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเหมาะสมกับประเภทและ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของสหกรณ์ประเภทการเกษตร ประมง
นิคม ร้านค้า บริการ และกลุ่มเกษตรกร โดยให้จ�ำแนกลูกหนี้และให้
ประมาณการค่าเผื่อหนี้ส่งสัยจะสูญดังกล่าว
นายศิริชัยได้กล่าวต่อไปว่าจากวิกฤติการณ์ดังกล่าวทาง
สหกรณ์สมาชิกได้ขอความช่วยเหลือมายังชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ซึ่งทางคณะกรรมการ ชสท. ได้จัดให้มีการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข
ความเดือดร้อนของสหกรณ์สมาชิกในเรื่องการประมาณการค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของสมาชิกที่ผิดนัดช�ำระ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กับ
งบการเงินของสหกรณ์ทำ� ให้มกี ารขาดทุน เนือ่ งจากการประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว อันเป็นเหตุส�ำคัญที่จะท�ำให้สหกรณ์
ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดความมั่นคง และขาดความสามารถในการ
ด�ำเนินงาน ทางคณะกรรมการด�ำเนินการ ชสท. จึงได้พิจารณาและ
มีมติให้ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อ
ขอให้พจิ ารณาก�ำหนดมาตรการผ่อนผันการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญเพื่อให้ความช่วยเหลือกับสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นกรณีเร่ง
ด่วน นายศิริชัยกล่าว

ผู้บริหาร สอ. ต้องมีศิลปะ
ไม่รู้จะออมกันอย่างไร เมื่อไม่มีการออม ไม่รู้จักประหยัดก็ไม่มีรายได้
เพิม่ ฉะนัน้ ต้องวางแผนให้เขาช่วยตัวเอง เมือ่ เขาช่วยตัวเองได้เขาก็จะ
เอาเงินมาออมไว้ในสหกรณ์ เมื่อสมาชิกเอาเงินมาออมไว้ในสหกรณ์
หน้าที่ของผู้บริหารก็คือจะต้องรักษาเงินออมของสมาชิกให้มีความ
มัน่ คงและปลอดภัยเป็นส�ำคัญ ไม่ใช่มหี น้าทีเ่ อาเงินนัน้ มาหาก�ำไรเพือ่
จ่ายเป็นเงินปันผลสูง ๆ ถึงแม้ว่าจะมีส่วนใช่แต่ว่าถ้าจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญแล้วอยู่ในล�ำดับท้าย ๆ ล�ำดับต้น ๆ ก็คือต้องรักษาเงินออม
ของสมาชิกให้มีความปลอดภัย การจะน�ำเงินของสมาชิกไปลงทุน
อะไรต้องพิจารณาว่าจะกระเทือนต่อเงินออมของสมาชิกหรือไม่ เช่น
การน�ำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนทีน่ นั่ ทีน่ ี่ การจะให้กกู้ บั สหกรณ์อนื่ ๆ
เป็นการช่วยเหลือกันก็โอเค แต่ก็ต้องดูความมั่นคงของสหกรณ์ที่เอา
ไปช่วยมีมากน้อยแค่ไหน ถ้าให้ไปแล้วไม่กลับมาก็ต้องตั้งส�ำรองหนี้
เสีย ท�ำให้กระทบถึงเงินออมของสมาชิกด้วย หน้าที่หลักของคณะ
กรรมการต้องดูแลให้มีการจัดการที่มั่นคงปลอดภัย โดยมีเครื่องไม้
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักวิชาการและได้ผล
ตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม ไม่ใช่รวมกันแล้วได้ผลตอบแทนที่
น้อยกว่าธนาคารข้างบ้าน ก็ใช้ไม่ได้ ฉะนั้นการบริหารจัดการจึงเป็น
ทั้่งศาสตร์และศีลป์
นายอนันต์ย�้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการต้องบริหารเงิน
ของสมาชิกให้มีความมั่นคงปลอดภัยและได้ผลตอบแทนในอัตราที่
เหมาะสม จัดให้มสี วัสดิการทีด่ ี นีค่ อื อัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ไม่ใช่เราบริหารเงินเพื่อสร้างผลก�ำไรแล้วน�ำมาแบ่งปันกัน เพราะเรา
เป็นสถาบันการเงินเพื่อสร้างชีวิตที่ดี เพื่อสวัสดิการของสมาชิก โดย
การจัดสรรจากผลก�ำไรเป็นทุนสวัสดิการต่าง ๆ มีหลายสหกรณ์ที่
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการหลายอย่างตั้งแต่ทุนคลอดลูกไปยันเกษียณ
เลย อันนี้เป็นเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวที่สร้างความแตกต่าง
ระหว่างสหกรณ์กับธนาคารทั่วไป.

ชสอ.รวมใจ สหกรณ์ไทย สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลต�ำรวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) พร้อมด้วย ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปญ
ั ญา
นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม
กรรมการและเลขานุการ นายวิทยา ประเทศ กรรมการด�ำเนินการ
และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมมอบเงินสมทบทุน
จ�ำนวนเงินรวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี และโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลไทรน้อย โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลปากเกร็ด โรง
พยาบาลบางกรวย ๑ โรงพยาบาลบางกรวย ๒ โรงพยาบาลบางบัวทอง
๑ โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สถาบัน
ทรวงอก สถบันบ�ำราศนราดูร โรงพยาบาลสนามโรงเรียนนนทบุรี
วิทยา โดยมี นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคุณรังสรรค์ ถามูลแสน ผู้
แทนจากสถาบันบ�ำราศนราดูร นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้บริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลต�ำรวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มูลนิธิรามาธิบดี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูนิ
ธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี ICU สนาม และ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ฯ รวมเป็นเงินจ�ำนวน ๘๐๐,๐๐๐
บาท
ทัง้ นี้ ชสอ. ได้จดั ท�ำหมวกสัญลักษณ์โครงการ “ชสอ. รวมใจ
สหกรณ์ไทยสูภ้ ยั โควิด-19” จ�ำนวน ๑๖,๕๐๐ ใบ มอบให้กบั ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานราชการในจังหวัดนนทบุรี และสหกรณ์
สมาชิกทัว่ ประเทศ เพือ่ เป็นก�ำลังใจให้กบั บุคลากรทางการแพทย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น ๒,๓๒๕,๐๐๐
บาท ณ ส�ำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี.
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หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์
ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์โคนมจาก
จังหวัดสระบุรีเดินทางไปมอบนมพร้อมดื่ม ซึ่งทางเครือข่ายสหกรณ์
โคนมจากจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันบริจาคและตั้งใจที่จะน�ำมามอบให้
กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ทีต่ งั้ อยูภ่ ายในอาคารชาแลนเจอร์ 3 ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเป็นการสนับสนุน
และส่งมอบก�ำลังใจกับประชาชนที่เข้ารับการรักษาโรคไวรัสโควิด 19
ที่โรงพยาบาลสนามพร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ยังได้จัดอาหารเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่มา
ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ดังกล่าวด้วย  	
นมพร้ อ มดื่ ม ที่ น� ำ มามอบให้ ใ นครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากสหกรณ์โคนมในจังหวัดสระบุรี 7 แห่งร่วมกันบริจาคนมพร้อมดื่ม
จ�ำนวน 270 ลัง หรือจ�ำนวน 9,720 กล่อง ซึ่งในแต่ละลังจะมีนมกล่อง
ขนาด 200 มิลลิลติ ร 36 กล่อง พร้อมน�ำ้ ดืม่ 300 โหล สหกรณ์ทรี่ ว่ มบริจาค
ในครัง้ นีป้ ระกอบด้วย สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ�ำกัด สหกรณ์ โ คนมมวก
เหล็ ก จ� ำ กั ด สหกรณ์ โ คนมไทย-เดนมาร์ ค (พระพุ ท ธบาท)จ�ำ กั ด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน)จ�ำกัด สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ ค (มิ ต รภาพ)จ�ำ กั ด สหกรณ์ โ คนมในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ซั บ สนุ ่ น
จ�ำกัด สหกรณ์โคนมไทย- เดนมาร์ค(ล�ำพญากลาง)จ�ำกัด ประกอบกับ
วันที่ 1 มิถุนายน ถือเป็นวันดื่มนมโลกในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการดื่มนม ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) จึงเล็งเห็นว่าในปีนี้ควรจัดโครงการ
สนับสนุนนมพร้อมดื่มให้กับโรงพยาบาลสนามด้วย
ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการส่งเสริมการดื่มนมให้กับคนไทยแล้ว ยังเป็นการให้ก�ำลังใจกับ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละผู ้ ป ่ ว ยที่ พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม
เพื่ อ ทุ ก คนจะได้ มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรงต่ อ สู ้ กั บ โรคภั ย ในภาวะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อีกด้วย
นอกจากนี้ ขบวนการสหกรณ์ในหลายพื้นที่ ก็ยังได้ร่วมกัน
มอบผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ให้กับโรงพยาบาล
สนามในแต่ละจังหวัด เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยใน
แต่ละพื้นที่ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอขอบคุณในน�้ำใจของทุกสหกรณ์
ที่ออกมาแสดงพลังของความรักสามัคคี ที่มีความห่วงใยและไม่ทิ้งคน
ไทยด้วยกัน และหากมีหน่วยงานใดหรือผู้ที่สนใจจะสั่งซื้อนมพร้อมดื่ม
จากสหกรณ์โคนมเพื่อน�ำไปมอบให้กับผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์
ตามโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่าง ๆ สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.0 2281 0032 , 084 643 0430 เพื่อเป็นการ
ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์นม UHT ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้โดยตรง
และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมได้อีกทางหนึ่งด้วย.

ข บ ว น ก า ร สหกรณ์ จั ง หวั ด ระนองร่ ว ม
สนับสนุนข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้า
หน้าที่ฯ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ท�ำประมงปากน�้ำ จังหวัดระนอง ร่วมบริจาคข้าวสาร
ถุงละ 5 กก. จ�ำนวน 100 ถุง เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบ
ประกอบอาหารในโรงครัวเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลก
ระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรกและสหกรณ์ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้
ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้รับมอบฯ
เจสิญา เกษแก้ว

นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
และทีมประชาสัมพันธ์ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองรายงาน

สหกรณ์โคนมมอบนม รพ.บุษราคัม
๓

สหกรณ์ระนองช่วยวิกฤติโควิด-19

๔
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ปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากก็จะยัง
มีอยู่อย่างนี้เพราะเป็นไปตาม กฎแห่ง
กรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและ
น�ำมาสัง่ สอนให้ชาวโลกได้รวู้ า่ สิง่ เหล่า
นีไ้ ม่ได้สร้างความสงบสุขมีแต่ทกุ ข์ทงั้
สิน้ ...ตราบใดทีย่ งั ปล่อยให้มอี าชีพบาป
อย่างถูกกฎหมายเช่นนีก้ อ็ ย่าหวังว่าจะเกิดความสงบสุขขึน้
ในสังคม...เพราะว่าอาชีพบาปเหล่านีม้ อมเมาประชาชนจน
ไม่มีสติ เมื่อประชาชนขาดสติแล้วจะเอาคนที่มีคุณภาพมา
พัฒนาประเทศได้อย่างไร เพราะฉะนั้นผู้บริหารประเทศ
ต้องคิดใหม่และต้องมีความกล้าหาญพร้อมที่จะขัดแย้ง
กับนักธุรกิจบาปทั้งหลายอย่างเด็ดเดี่ยวจึงจะแก้ไขปัญหา
ให้กับประเทศชาติและประชาชนได้ หากไม่สามารถท�ำใน
เรื่องนี้ได้เรื่องเล็ก ๆ อื่น ๆ ก็ท�ำไม่ได้ เพราะว่าประชาชนถูก
มอมเมาด้วยอาชีพ บาปทัง้่ หลายจนไม่มปี ญ
ั ญามาช่วยพัฒนา
ประเทศ เพราะแต่ละคนสร้างบาปให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัว
วิบากกรรมบาปจึงส่งผลให้ทกุ คนได้รบั ความเดือดร้อนต่าง
ๆ กันไปโดยเฉพาะปัญหาความยกจนเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การพัฒนาประเทศ จะแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ
ได้ ต้องไม่มีอาชีพบาปที่ถูกกฎหมาย (ถึงจะมีผิดกฎหมาย
บ้างแต่ก็ไม่แพร่หลายเมือนถูกกฎหมาย) ความยากจนก็
จะหมดไปเองโดยธรรมชาติ เพราะท�ำบาปยากขึ้น...วิกฤติ
โควิด-19 ได้มาเตือนชาวโลกให้มีสติไม่ถูกมอมเมาจนขาด
สติ...อย่างเช่นรัฐบาลก�ำลังต่อสู้กับโควิด-19 อยู่ในขณะนี้
ทีอ่ อกค�ำสัง่ ห้ามจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์เพราะเป็นต้นเหตุของ
การขาดสติจนถูกโควิด-19 เล่นงานอย่างหนักอยู่ในขณะนี้
...รัฐบาลก�ำลังเดินถูกทางแล้วที่ห้ามจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์
และควรวางแผนลดลง และให้เลิกไปในทีส่ ดุ สังคมไทยก็จะ
อยู่กันอย่างสงบสุขเพราะไม่มีอาชีพบาปอย่างถูกกฎหมาย
มามอมเมาจนขาดสติ...เมือ่ สังคมไทยคนส่วนใหญ่สร้างบุญ
มากกว่าสร้างบาป สังคมก็จะอยูก่ นั อย่างสงบสุข เพราะคนที่
สร้างบุญมากกว่าสร้างบาป จะมีความคิดไปในทางบวก นัน่
ก็คือคิดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่เอาเปรียบกัน ตรงกันข้ามกับ
คนที่สร้างบาปมากว่าสร้างบุญ ก็จะเป็นคนที่คิดในทางลบ
นั่นก็คือ คิดเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัว สังคมไทยปัจจุบัน
นี้เห็นกันอย่างชัดเจน แต่ละคนมุ่งที่จะเอาตัวรอดเพราะว่า

สังคมสหกรณ์

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๔๕..... Y ขุนราม เห็น
สภาพแวดล้อมสังคมไทยในยุคโควิด-19 วิเคราะห์ได้เลยว่า
เป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ เห็นกันชัด ๆ
ได้เลยในชาตินไี้ ม่ตอ้ งรอถึงชาติหน้า โดยเฉพาะแอปพิเคชัน่
กู้เงินนอกระบบที่ก�ำลังระบาดไปตามสื่อโซเชี่ยลต่าง ๆ ที่
พบเจอมากที่สุดก็คือ เฟสบุ๊ค เพราะว่าพบเจอเข้ากับตัวเอง
พวกนี้พัฒนาก้าวหน้าไปมากเพราะเอาความจงรักภักดีที่มี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาแบบอ้างหากิน จึงต้องแจ้ง
ไปทางแอดมินที่รับผิดชอบให้ลบออกอยู่บ่อย ๆ และจาก
ข่าวสารทีม่ กี ารตามจับพวกท�ำธุรกิจเงินกูน้ อกระบบเดีย๋ วนี้
ใช้เทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้าเข้ามาเป็นเครื่องมือในการท�ำธุรกิจ
ท�ำให้ติดตามตัวการยากมากขึ้น...จากการยอมรับของเจ้า
หน้าทีต่ ำ� รวจทีร่ บั ผิดชอบในการตามจับคนร้าย...โดยเฉพาะ
ตัวการใหญ่นนั้ นัง่ บงการอยูต่ า่ งประเทศ อาศัยคนไทยทีเ่ ห็น
แก่เงินท�ำงานให้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นคงแก้ยากถ้าหากยัง
แก้ปญ
ั หาอยูท่ ปี่ ลายเหตุ เช่น มีคนร้ายก็หาต�ำรวจมาตามจับ
มันก็จับกันไม่เลิก บางทีก็ไม่ได้เป็นคนร้ายแต่ถูกใส่ร้ายจน
วุน่ วายกันไปหมด เพราะว่าคนในสังคมขาดศีลธรรม สาเหตุ
ส�ำคัญก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมสังคมส่งเสริมให้มกี จิ กรรม
ท�ำบาปกันอย่างถูกกฎหมาย ผูท้ ำ� จะรูห้ รือไม่กต็ ามแต่กส็ ร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นสังคม เพราะวิบากกรรม
บาปที่ทุกคนร่วมกันสร้างให้มีขึ้นจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
จาก อาชีพบาปต่าง ๆ เช่น อาชีพขายเหล้า อาชีพขายเบียร์
อาชีพขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพบาป
ที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม เพราะท�ำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับวิบากกรรมบาปด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ผู้อนุญาตให้
มี ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย ผู้บริโภค ผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แม้
กระทัง่ ผูบ้ ริหารประเทศทีป่ ล่อยให้มอี าชีพบาปเหล่านีล้ ว้ น
มีวบิ ากกรรมบาปด้วยกันทัง้่ สิน้ ...สังคมไทยหรือสังคมโลก
ก็ตามหากยังปล่อยให้มีอาชีพบาปเหล่านี้อย่างถูกกฎหมาย

วิบากกรรมบาปบีบบังคับให้เขาคิดเช่นนัน้ ซึง่ ก็เป็นไปตาม
กฎแห่งกรรม หรือ กฎธรรมชาติ นั่นเอง เพราะว่าร่างกาย
ของมนุษย์เรานัน้ เป็นเพียงหุน่ ทีถ่ กู เชิดด้วยบุญและบาป ถ้า
ใครสร้างบุญไว้เยอะกว่าบาปทัง้ อดีตชาติและชาตินี้ บุญก็จะ
ชี้น�ำให้คิดและท�ำไปในทางบวกหรือคิดดีไม่เอาเปรียบใคร
ในทางตรงกันข้ามใครที่สร้างบาปเอาไว้มากกว่าสร้างบุญ
วิบากกรรมบาปที่มีพลังมากกว่าก็จะบีบบังคับให้คิดไปใน
ทางลบ นั่นก็คือ เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่น ซึ่งเป็น
ไปตาม กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว นั่นเอง...Y
ขุนราม ได้รับส�ำเนาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยขั้นตอน วิธีการ ด�ำเนินการถอดถอนคณะกรรมการ
หรือกรรมการด�ำเนินการ และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก
ที่ถูกคณะกรรมการด�ำเนินการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
จาก คุณค�ำไพร แก้วพรม ผู้น�ำแห่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ชุมชน ๔๘ ไร่ไพร่ฟ้า จ�ำกัด โดยให้ความเห็นว่าที่มาของ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฉบับนี้น่าจะมาจากกรณีที่
นายสุเมธ ศรีจรรยา สมาชิกร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด
ร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์ไปว่าตนได้ถกู คณะกรรมการ
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด มีมติให้พ้นจากสมาชิกโดยไม่
เป็นธรรมเพราะไปขัดขวางคณะกรรมการที่ท�ำให้สหกรณ์
เสียหาย เพราะในข้อความในระเบียบนี้สอดคล้องต้องกัน
มาก...ในค�ำปรารภของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฉบับ
นี้ได้กล่าวว่า เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์ที่ก�ำหนด
ข้อบังคับให้ทปี่ ระชุมใหญ่มอี ำ� นาจถอดถอนคณะกรรมการ
หรือกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และสมาชิกมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ตอ่ ทีป่ ระชุมใหญ่ในกรณีคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์มีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก แต่ไม่ได้ก�ำหนด
วิธีด�ำเนินการที่เปิดโอกาสให้เกิดความยุติธรรมทั้งสอง
ฝ่าย ระหว่างผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา และไม่ได้ก�ำหนด
ให้มีคนกลางผู้ใดเป็นผู้ดำ� เนินการ รวมทั้งมีสหกรณ์หลาย
แห่งไม่ได้ก�ำหนดในข้อบังคับให้รับบทบัญญัติที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ค�ำสั่ง หรือค�ำแนะน�ำ และ
ระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ให้ใช้เป็นส่วน
หนึ่งแห่งข้อบังคับ จึงเกิดปัญหาข้อขัดข้องในการด�ำเนิน
การตามข้อบังคับ ดังนั้น เพื่อก�ำหนดแนวทางปฏิบัติหรือ
ช่องทางที่เป็นธรรมทุกฝ่าย ลดปัญหาข้อขัดแย้งหรือเรื่อง

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
ร้องเรียนและเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการสหกรณ์
จึงได้ก�ำหนดระเบียบนี้ขึ้นมาใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ฉบับนีไ้ ด้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ฉะนั้น จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๖๔ เป็นต้นไป...ดูจากเนื้อหาสาระแล้วก็ชัดเจนขึ้น เช่น
ในหมวดทีว่ า่ ด้วยการถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ได้ หากมีกรณีต่าง ๆ ดังนี้เกิดขึ้น ได้แก่
๑. กระท�ำโดยทุจริตต่อหน้าที่ ๒. จงใจกระท�ำการใดโดย
ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ กระท�ำ หรือละเว้น
กระท�ำโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเส่ียหายอย่างร้ายแรง ฯลฯ...ในระเบียบนี้ให้บทบาท
ของ ผูต้ รวจสอบกิจการ ไว้เต็มทีใ่ นฐานะตัวแทนจากสมาชิก
ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของมวลสมาชิกทั้งหลาย
นั่ น ก็ คื อ มี ห น้ า ที่ รั บ หนั ง สื อ ให้ ถ อดถอนคณะกรรมการ
จากสมาชิกผู้กล่าวหาว่าคณะกรรมการทุจริตต่อหน้าที่หรือ
จงใจท�ำผิดกฎหมาย ข้อบับคับ ระเบียบสหกรณ์เป็นเหตุให้
สหกรณ์เสียหายอย่างร้ายแรง โดยผู้ตรวจสอบกิจการนั้น
จะต้องท�ำหน้าที่แทนสมาชิกอย่างตรงไปตรงมา นั่นก็คือ
ให้คู่กรณีชี้แจงเหตุผลแล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้
สมาชิกได้พิจารณาและลงมติ และก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ก�ำหนดวาระถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์ไว้ในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ครั้งนั้นด้วย
ถ้าคณะกรรมการไม่ได้ก�ำหนดวาระถอดถอนคณะกรรมการ
เอาไว้ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการน�ำเรือ่ งถอดถอนคณะกรรมการ
หรือกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ไปพิจารณาในที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปีเป็นวาระแรกของการประชุม...ก็นับว่า
ผู้ตรวจสอบกิจการยุคนี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
สหกรณ์ เพราะต้องท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของมวลสมาชิก
อย่างแท้จริง หากไม่ปฏิบตั ติ รงไปตรงมาเป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รบั ความเสียหายขึน้ มาต้องรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่
ของตนที่สมาชิกได้มอบหมายความไว้วางใจให้ ไม่ใช่ท�ำ
หน้าที่เป็นตรายางของคณะกรรมการเหมือนในอดีต เพราะ
เกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบไม่สามารถลอยนวลได้
อีกต่อไป ก็คิดว่าระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฉบับนี้จะมี
บทบาทในการพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้าไปได้อีกก้าวหนึ่ง.

ขุนราม
ssrichanya@gmail.com

สหกรณ์โคนมช่วยผูป้ ว่ ยโควิด-19 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และผูแ้ ทนสหกรณ์โคนมในจังหวัดสระบุรี ๗ แห่ง และเครือข่ายได้รว่ มกันบริจาค
นมพร้อมดื่มจ�ำนวน ๒๗๐ ลัง พร้อมน�้ำดื่ม ๓๐๐ โหล ช่วยหรือผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัมที่ตั้ง
อยู่ภายในอาคารชาแลนเจอร์ ๓ ศูนย์แสดงสินค้าฯ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สอ.คุณภาพมาตรฐาน พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด(ชสอ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชสอ. และฝ่ายจัดการ ชสอ. ไปเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ
มาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ�ำกัด ทีไ่ ด้ผา่ นการประเมินได้รบั รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐาน ของ ชสอ.ประจ�ำปี ๒๕๖๓ โดยมี นางอัญชนา ตราโช รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ�ำกัด พร้อมคณะให้การต้อนรับเมื่อเร็วๆ นี้

ปธ.ชสท.ขอผ่อนผัน

นายศิิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) เข้ายื่นหนังสือขอผ่อนผัน
ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ภาคการเกษตรที่
เผชิญกับวิกฤติโควิด-19 กับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายสุรินทร์
วทัญญู เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบแทนเมื่อวันที่ ๑๘ พค.๖๔

ปธ.ชสท.ขอผ่อนผัน

นายศิิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) เข้ายื่นหนังสือขอผ่อนผัน
ชสอ.มอบเงินช่วย รพ.ต่าง ๆ สู้วิกฤติโควิด-19 พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ภาคการเกษตรที่
ขนวนการสหกรณ์ขอนแก่นช่วยผู้ป่ายโควิด-19
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) พร้อมด้วยคณะกรรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. มอบเงินและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีและ เผชิญกับวิกฤติโควิด-19 กับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นางสาว
ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ ประธานชุมนุม โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเป็นก�ำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแพร่ระบาดของไวรัสโค อัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบแทนเมื่อวันที่
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น จ�ำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ วิด-19 เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๒๕,๐๐๐ บาท ณ ส�ำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้
๑๘ พค.๖๔
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้

กสส.หนุนสหกรณ์ นายสาธิต ปานข�ำ สหกรณ์จังหวัดล�ำปาง ผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากราชการ
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ให้กับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ�ำกัด เพื่อจัดซื้อ
รถโฟล์คลิฟท์ไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตัน ๑ คัน มูลค่า ๘๒๐,๐๐๐ บาท โดยรัฐอุดหนุนไม่เกิน ๙๐% สหกรณ์
ร่วมสมทบไม่น้อยกว่า ๑๐% ณ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดล�ำปาง เมื่อ ๕ พค. ๖๔

สหกรณ์ระนองช่วยวิกฤติโควิด-19 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่ม มอบเสาน�ำทางยางพารา นายสาธิต ปานข�ำ สหกรณ์จังหวัดล�ำปาง ร่วม
เกษตรกรท�ำประมงปากน�้ำ จังหวัดระนอง ร่วมบริจาคข้าวสาร ถุงละ ๕ กก. จ�ำนวน ๑๐๐ ถุง เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบประกอบอาหารในโรงครัว
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้รับมอบ เมื่อ ๑๔ พค. ๖๔

เป็นสักขีพยานการส่งมอบเสาหลักน�ำทางยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวน
ยางจังหวัดล�ำปาง จ�ำกัด ให้กับแขวงทางหลวงล�ำปางที่ ๑ จ�ำนวน ๑,๑๙๘ ต้น
คิดเป็นมูลค่า ๒,๒๑๖,๓๐๐ บาท ตามโครงการส่งเสริมใช้ยางพาราภาครัฐ.
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สสท.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความ
ร่ ว มมื อ การเชื่ อ มโยงท้ อ งถิ่ น สู ่ ท ้ อ งถิ่ น ภายใต้
JTEPA

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย (สสท.) โดย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
ผู้อ�ำนวยการ สสท. พร้อมด้วย นายวิจิตร จะโรจร รองผู้
อ�ำนวยการสายงานส่งเสริม นายภาณุวฒ
ั น์ แว่นระเว หัวหน้า
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า ร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษก�ำกับดูแลเรื่องความร่วม
มือในด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ภายใต้กรอบความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan and the Kingdom
of Thailand for an Economic Partnership : JTEPA) ครั้งที่
1/2564 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom
Meeting โดยมี คณะอนุกรรมการฯ 14 หน่วยงาน ประกอบ
ด้วย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์, ส�ำนักบริหารพาณิชย์
ส่วนภูมิภาค ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, ส�ำนักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม,
กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชรสท.), คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
3 สถาบัน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กองการ
แผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมเอเซียตะวันออก และ
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สสท.ร่วมประชุมเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ภายใต้ JTEPA

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือเพื่อ
จัดท�ำข้อเสนอโครงการใหม่ของฝ่ายไทยที่จะเสนอภายใต้
คณะอนุกรรมการพิเศษร่วมว่าด้วยการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่
ท้องถิ่น ครั้งที่ 11
ทั้งนี้วัตถุประสงค์โครงการ เป็นโครงการความร่วม
มือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่จะขยายการค้า

สกก.ล�ำพระเพลิงฯ ช่วยสมาชิกถูกพายุพัดเสียหาย
นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรล�ำพระเพลิง
จ�ำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบ
วาตภัย จ�ำนวน ๒ รายคือ นางสมพร เรียมฉิมพลี สมาชิกกลุ่มที่ ๒ บ้าน
เลขที่ ๗๒ หมู่ ๑๔ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และ นายผิน ทือเกาะ
สมาชิกกลุ่มที่ ๒ บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ที่ ๑๔ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นสวัสดิการที่สหกรณ์จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ อัคคีภยั หรือภัยอืน่ ๆ เมือ่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ณ สหกรณ์การเกษตรล�ำพระเพลิง จ�ำกัด อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา.

ระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต�่ำลงและเป็นศูนย์ เพื่อ
เกิดการค้าอย่างเสรีรวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกทางการ
ค้าและความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ
พิเศษก�ำกับดูแลเรื่องความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงท้อง
ถิน่ สูท่ อ้ งถิน่ โดยมุง่ เน้นการสร้างเสริมการเชือ่ มโยงระหว่าง
เกษตรกรและระหว่างสหกรณ์ของประเทศคู่ภาคี
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณฑ์เกษตร การส่งเสริมการตลาดและการซื้อขาย
ระหว่างสหกรณ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายโอน
ความรู้ทางวิชาการ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมซึ่งจะ
น�ำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์ในประเทศของ
คู่ภาคี ซึ่งรูปแบบของการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นนั้น
ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
สหกรณ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย รวบรวมและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
และผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
ศูนย์แสดงสินค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกัน.
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๖
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสดิษฐชัย
หาญมนตรี สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยนาง
สาวกัลยวรรธน์ ภูพิมสันต์ นักวิชาการสหกรณ์ ร่วมกับ
สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จ�ำกัด ลงพื้นที่ติดตาม
ตรวจสอบการใช้ เ งิ น กู ้ ก องทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ สร้างระบบน�้ำฯ ระยะที่ ๒
จ�ำนวน ๙ ราย ซึง่ สมาชิกต่างประสบกับปัญหาขาดแคลน
แหล่งน�้ำเพื่อในการเกษตร
นายบุญธรรม เทียบโพธิ์ สมาชิกสหกรณ์ฯ อยูใ่ น
เขตพืน้ ทีต่ ำ� บลดงมูล อ�ำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้กล่าวว่าพอได้รับเงินกู้จากโครงการฯ ก็ขุดเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และยังเพิ่มถังเก็บน�้ำ
เพือ่ ใช้ในการเกษตร ท�ำให้สามารถวางแผนการเพาะปลูก
พืชได้ในช่วงฤดูแล้ง ตอนนีไ้ ด้ปลูกถัว่ ฝักยาว แตงกวา ฟัก
เขียว มะระขี้นก ฝรั่งกิมจู มันเทศ กล้วยน�้ำว้า โดยจะมี
พ่อค้ามารับซื้อจากสวน สามารถลดค่าใช้จ่ายและสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี
นอกจากการท�ำการเกษตรแล้วสมาชิกยังสามารถ
ใช้น�้ำเพื่อการปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงโค ฯลฯ ได้อีก
ด้วย ส่งผลให้เกษตรกรสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กบั ครอบครัวเพิม่ ขึน้ พลิกฟืน้ พืน้ ผืนแผ่นดินทีร่ กร้าง
ว่างเปล่ามาเป็นแหล่งท�ำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์ พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน
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พลังน�้ำจากแสงอาทิตย์สร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันพืชมงคลของทุกปี นอกจากมีงานพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ แล้ ว ยั ง มี ก ารพระราชทานโล่ ร างวั ล แก่
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ โดยในปีนี้(2564)
ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยทุกปี สถาบันเกษตรกรที่ได้
รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานโล่และเงินรางวัล แต่เนื่องจากปีนี้
มีสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด
สถานที่รับรางวัลที่เหมาะสม
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวในส่วนของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติแต่ละประเภทเพื่อยกย่องประกาศ
เกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของสหกรณ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้
รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างให้เกิดขวัญกำ�ลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วน
รวมยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศโดยรวม
“หลักเกณฑ์การคัดเลือกเราจะแบ่งเป็นหมวดใหญ่ ๆ 5 หมวดด้วย
กัน หมวดแรกเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมวดที่สองความมั่นคงของ
การด�ำเนินงานสหกรณ์ หมวดที่สามการมีส่วนร่วมของสมาชิก หมวด
สี่ฐานะทางการเงินของสหกรณ์และหมวดที่ห้าการที่สหกรณ์มีการเอื้อ
อาทรต่อชุมชน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแวดล้อม คณะกร
รมการฯ ก็จะมาดูว่าแต่ละหมวดเป็นอย่างไร คิดเป็นคะแนนรวมหนึ่งพัน
คะแนน” นายวิศิษฐ์กล่าว

“ในปีนี้มีสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจำ�นวน 6
แห่งและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2 แห่ง
ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรไชยา จำ�กัด
จ.สุราษฎร์ธานี
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก
พัฒนานิคม จำ�กัด จ.ลพบุรี สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำ�กัด จ.พัทลุง ร้าน
สหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำ�กัด
จ.สมุทรสาคร สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จำ�กัด
จ.ระยอง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำ�ใจท่ายาง
จำ�กัด จ.เพชรบุรี ส่วนกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่ง
ชาติ จำ�นวน 2 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำ�นากุด
ประทาย จ.อุบลราชธานีและกลุ่มเกษตรกรปลูก

หม่อนเลี้ยงไหมดงบัง จ.ชัยภูมิ”
นายจักรพรรณ แสงแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรไชยา จำ�กัด อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงจุดเด่นของสหกรณ์จนผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯและได้รับ
รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ว่าผลงานหลักมาจากความคิดริเริ่มในการช่วยเหลือสมาชิก
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนของสมาชิก
ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ นำ�พลังงานมาใช้กับปั๊มน้ำ� เพื่อให้ได้น้ำ� มาใช้ทำ� การเกษตร และนำ�พลังงาน
มาใช้กับหลอดไฟเพื่อให้ แสงสว่าง เป็นการขยายการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับการแก้
ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน จนสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
เช่นเดียวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำ�กัด อ.เมือง จ.พัทลุง โดยการนำ�
ของ นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการที่มีความคิดริเริ่มเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์ให้
มีความทันสมัย ด้วยการนำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงานสหกรณ์ โดยบริการสมาชิก
ด้านเงินฝาก/สินเชื่อผ่านตู้ ATM การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร พิมพ์ใบเสร็จผ่านเว็บไซต์สหกรณ์มี
ไลน์กลุ่ม และ Facebook ในส่วน Line OA สามารถฝาก-ถอน และดูข้อมูลส่วนตัวสมาชิกได้ ลดค่า
ใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สหกรณ์
ขณะที่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำ�กัด ริมถ.ลพบุรี–วังม่วง อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี มีผลงานเด่น ในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับสมาชิกที่ประสบปัญหาเรื่องการถูกตัดราคา
เนื่องจากคุณภาพน้ำ�นมดิบยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากโคนมของสมาชิกมีอายุมาก
หรือเกิดการเจ็บป่วยของโคส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของสมาชิกสูงขึ้น

“สหกรณ์จึงเกิดแนวความคิดในการช่วยเหลือสมาชิกโดยจัดทำ� โครงการโคนมทดแทน
ขึ้น เพื่อเปลี่ยนโคที่มีปัญหาดังกล่าวออกจากฟาร์ม ซื้อโคสาวท้องเข้าฟาร์มทดแทนให้กับ
สมาชิก ส่งผลให้ คุณภาพน้ำ�นมดิบดีขึ้น ขายได้ราคาที่สูงขึ้น สมาชิกและสหกรณ์มีรายได้
จากการขายน้ำ�นมดิบเพิ่มขึ้น” นายเมทวี แดงสกล ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ก พัฒนานิคม จำ�กัด กล่าว.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่าย
คณะศิษย์วดั พระธรรมกายทัว่ โลก โดยมี คุณองอาจ ธรรม
นิทา โฆษกคณะศิษยานุศษิ ย์วดั พระธรรมกาย, กรรมการ
เลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในพระ
อุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ (เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) และภาคีเครือ
ข่ายฯ มอบชุดเครื่องนอน หมอน และผ้าห่ม จ�ำนวน ๕๐
ชุด ให้กบั ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานี(นายชัยวัฒน์
ชื่นโกสุม) และคณะเพื่อน�ำไปอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่เข้ารับการรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรง
พยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึง่ เป็นกิจกรรมบุญของชาววัดพระ
ธรรมกายและเครือข่ายทัว่ โลกทีช่ ว่ ยเหลือเกือ้ กูลกันสูภ้ ยั
โควิด-19 แล้วพวกเราจะได้กา้ วพ้นภัยไปด้วยกัน สาธุ สาธุ
สาธุ เอาบุญมาฝากกับทุกท่านครับ.

			

วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

๗

วัดพระธรรมกายและเครือข่ายฯ ร่วมต้านภัยโควิด-19

สุเมธ ศรีจรรยา

ชนียาจารย์ กับสร้างให้ตนเองจะได้อานิสงส์ที่แตกต่างกันหรือไม่คะ
ได้ แล้วอาการของน้องชายก็ดีขึ้นคะ
หากไม่ได้สร้างองค์พระให้น้องชาย น้องชายจะเป็นอย่างไร
คุณครูไม่ใหญ่
เกือบไป (ตอน ๑)
การสร้างองค์พระ ๑๐ องค์นั้น ก็ไม่ได้แปลว่าได้บุญ ๑๐ เท่า
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ น้องชายของลูกป่วยมาก บ้าง และหากน้องชายสร้างพระเพียงแค่องค์เดียวจะรอดไหมคะ
ของการสร้างองค์พระ ๑ องค์ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง
คุณครูไม่ใหญ่
มีอาการท้องอืดแน่น ถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ แพทย์สงสัยว่า ล�ำ
น้องชายป่วยหนัก ตับอ่อนและล�ำใส้อกั เสบบวมจนอุจจาระ เช่น เจตนาของผู้ท�ำตั้่งใจเต็มที่ไหม วัตถุทานที่ได้มาบริสุทธิ์ไหม
ใส้อุดตัน จึงรีบท�ำการผ่าตัดเปิดหน้าท้องด่วน แต่ก็ไม่พบบริเวณที่
ล�ำใส้อุดตัน แต่พบว่าตับอ่อนและล�ำใส้บริเวณไกล้ตับอ่อนบวมและ ปัสสาวะไม่ได้ เพราะกรรมในอดีต ชาติหนึ่งเป็นชายหนุ่มที่มีนิสัย ปริมาณปัจจัยไทยธรรมทีท่ มุ่ ท�ำไปนัน้ มากหรือน้อย และมีความปลืม้
อักเสบมากหมอก็ต้องรีบปิดหน้าท้อง ไม่กล้าไปแตะอวัยวะภายใน ห้าว นักเลง เคยมีเรื่องทะเลาะกับคู่อริแล้วก็แทงคู่อริด้วยเหล็กแหลม มากหรือน้อย เป็นต้น
บางคนท�ำบุญสร้างองค์พระ ๑๐ องค์ อาจได้บุญน้อยกว่าผู้ที่
ๆ ไปที่ตรงที่น้องชายอักเสบบวมในปัจจุบันนี้แหละ จนท�ำให้คู่อริ
มากเพราะก�ำลังอักเสบอยู่
ท�ำบุญเพียง ๑ องค์ เพราะว่าวัตถุทานไม่บริสุทธิ์ ใจไม่ผ่องใส หรือบางคน
หลังผ่าตัดก็มโี รคแทรกซ้อน น�ำ้ ท่วมปอด ลูกมีความหวังแค่ เลือดตกในตาย
อันที่จริงวิบากกรรมนี้น้องชายจะต้องตาย แต่ว่าด้วยบุญที่ อาจจะได้บุญมากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าก็ได้ ถ้าใจเขาใสสว่าง ท�ำด้วยจิต
๕๐ เปอร์เซ็นต์ ลูกอาราธนาหลวงปู่วัดปากน�้ำ คุณยายอาจารย์ฯ และ
ระดมบุญทุกบุญที่ลูกท�ำมาโดยเฉพาะบุญที่ลูกดูแลพระภิกษุอาพาธ สร้างองค์พระและบุญทุกบุญที่พี่สาวและพระน้องชายแนะน�ำ ท�ำให้ ที่เลื่อมใส และวัตถุทานที่ได้มาบริสุทธิ์ปริมาณแม้จะน้อย แต่ก็ได้บุญมาก
การท�ำบุญให้กบั ตนเองก็ได้บญ
ุ ชัน้ เดียว แต่ถา้ ท�ำถวายมหาปูชนี
เกิดบุญปัจจุบันทันด่วน ไปตัดรอนวิบากกรรมที่ก�ำลังท�ำงานให้หยุด
และผู้ป่วยทั่วไป ให้คุ้มครองน้องชายลูกด้วย
ยาจารย์กจ็ ะได้บญ
ุ สองชัน้ คือ ถวายท่านในนามชือ่ ท่าน แต่วา่ ปัจจัยของเรา
สภาพน้องชายขณะนั้นต้องใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจ มีสาย ท�ำงาน เหมือนกับไปปิดสวิตซ์ ดึงปลั๊กออก ตัดกระแสวิบากกรรม
อย่างนี้ได้บุญสองชั้น คือ เหมือนกับท�ำให้เราด้วย
ต่อเข้าไปถึงกระเพาะเพื่อระบายของเสียออก แต่มีของเสียออกมาได้ จึงท�ำให้ของเสียสีดำ� ไหลออกมา แล้วก็ทำ� ให้อาการของน้องชายดีขนึ้
				
๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘
น้อยมาก ใส่สายสวนปัสสาวะ ต้องงดอาหาร ให้แต่น�้ำเกลือกับยา หากไม่ได้สร้างองค์พระน้องชายก็ตอ้ งตาย เพราะกรรมในชาติอดีตนัน้
กลุ้มใจมีลูกติดยา
ท�ำให้เขาถึงตายดังกล่าว
ปฏิชีวนะเต็มที่
ลูกชายคนเล็กมีวิบากกรรมอะไรจึงติดยา และชอบน�ำเรื่องทุกข์
หากน้องชายสร้างองค์พระเพียงองค์เดียว ก็ไม่แน่วา่ จะรอด ใจมาให้ครอบครัว จะต้องแก้ไขอย่างไร ชีวิตของเขาจึงจะดีีขึ้นคะ
คืนหนึง่ น้องชายแสดงกิรยิ าว่า จะบอกอะไรบางอย่าง ลูกจึง
ส่งปากกาและกระดาษให้ น้องชายเขียนว่า นอนไม่หลับเลยทรมาน หรือเปล่า เพราะบาปนั้นมีก�ำลังมากกว่าบุญ
คุณครูไม่ใหญ่
				
๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘
แล้วก็อยากตาย ลูกใจหายแต่ก็มีสติ เตือนน้องชายให้นึกถึงบุญที่เคย
เมื่อครอบครัวไม่อบอุ่น และลูกชายคบคนพาลอีกด้วย จึงท�ำให้
เกือบไป (ตอน ๒)
บวชเรียนเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ นึกถึงบุญทอดกฐิน บุญสร้าง
ถูกชักน�ำไปในทางที่ผิด จนไปติดยา
การป่วยครั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตน้องชายเป็นอย่างมาก
ถาวรวัตถุ บุญสร้างพระธรรมกายประจ�ำตัวภายนอกและภายใน แต่
จะแก้ไขลูกก็ต้องท�ำครอบครัวให้อบอุ่นให้เวลาใกล้ชิดลูก คอย
น้องชายของลูกส่วยหน้าน�้ำตาไหล ลูกรีบโทรมาบอกพระน้องชาย ตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่า “บุญมีจริง ช่วยได้จริง” ชีวิตต่อจากนี้ไปจะตัง้ ใจ หมั่นให้ก�ำลังใจลูกชายในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ค่อย ๆ แนะน�ำชักจูงให้เข้า
ที่อยู่เชียงใหม่ พระน้องชายแนะน�ำลูกว่าให้ท�ำบุญสร้างองค์พระ ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ จะสร้างบุญสร้างบารมีตามอย่างพี่สาวและ มาสูเ่ ส้นทางธรรม แต่อย่าไปจูจ้ หี้ รือบังคับ เพราะลูกยังอยูใ่ นวัยรุน่ และหา
ทันที อย่างเร่งด่วน ๑๐ องค์ ในวันนี้ โดยสร้างถวายหลวงปู่ฯ หลวง กราบขอขมาพระน้องชาย ที่เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจ ซึ่งก็ท�ำให้ เพื่อนดี ๆ ในวัยไกล้เคียงกันที่เข้าวัดคอยเป็นกัลยาณมิตรให้กับเขา และให้
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่มีแต่คนดี
พ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว คุณยายทองสุก ส�ำแดงปั้น คุณยายอา ลูกมีความสุขมาก
				
๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘
บุพกรรมใดท�ำให้น้องชายกว่าจะเข้าใจเรื่องบุญมาก ๆ ก็
จารย์ฯ และจารึกชื่อน้องชายที่ป่วยอีก ๕ องค์ ร่วมเป็น ๑๐ องค์ แล้ว
ทาสของโทสจริต
ตลอด ๗ วันให้ถวายภัตตาหารพระ ปล่อยปลา และจุดชวาลบุญบูชา ต้องมาเจอเรื่องราวที่ตัวเองเกือบตายก่อน ท�ำไมเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญ
น้องสาวท�ำกรรมอะไรมา ถึงได้มีครอบครัวไม่สงบสุข ต้อง
มหาธรรมกายเจดีย์ ลูกจึงบอกบุญนี้กับน้องชายที่ก�ำลังป่วยและน้อง ตั้งแต่แรก และต้องประกอบเหตุอย่างไร ถึงจะท�ำให้ทุกภพชาติ เกิด
มาก็เข้าใจเรือ่ งบุญได้ในทันทีอย่างลึกซึง้ จะได้ไม่เสียเวลาในการสร้าง ทะเลาะกับสามีเป็นประจ�ำ จะให้น้องสาวแก้ไขอย่างไรคะ
สะใภ้ ซึ่งเขาทั้่งสองก็เต็มใจ
คุณครูไม่ใหญ่
เมือ่ พระน้องชายเดินทางมาเยีย่ มเขาก็ได้ถวายปัจจัยกับพระ บารมีคะ
น้องสาวทะเลาะกับสามีเป็นประจ�ำเพราะทัง้ คูม่ พี นื้ ฐานโทสจริต
คุณครูไม่ใหญ่
น้องชายด้วยมือของเขาเอง พระน้องชายจับมือน้องชายที่ป่วย พูดให้
ไม่ค่อยจะยอมกัน ต้องยอมกันคนหนึ่ง ให้ท�ำเหมือนสิงโต คือ ถ้าตัวไหน
น้องชายกว่าจะมาเข้าใจเรือ่ งบุญได้นนั้ ก็เกือบตาย เพราะชาติ
นึกถึงบุญทุกบุญ และสอนให้ท�ำสมาธิ
มันเห็นท�ำท่าจะวัดรอยเท้า มันจะขึ้นมาขู่เลย ส่วนอีกตัวถ้ามันยอม มันก็
พระน้องชายพูดอยูป่ ระมาณ ๑ ชัว่ โมงเศษ ปรากฎว่าของเสีย ในอดีตไม่คอ่ ยเข้าหาสมณะเพือ่ ฟังธรรม จึงไม่คอ่ ยเข้าใจเรือ่ งราวความ จะหมอบนิ่งเฉย ๆ ไอ้ตัวนั้นมันก็จะไม่ท�ำอะไร เรื่องก็จะจบกันไป
ที่คั่งอยู่ในกระเพาะอาหารและล�ำใส้เริ่มเคลื่อนไหวไหลออกมาตาม เป็นจริงของชีวิตต้องหมั่นเข้าหาบัณฑิต นักปราชญ์ ผู้ฉลาดในธรรม
เพราะฉะนั้น ต้องยอมกันสักข้างหนึ่งยอมชนะใจ ไม่ใช่ยอมแพ้
สายยาง เป็นสีด�ำข้นเหนียวไหลออกมาอย่างง่ายดาย ซึ่งก่อนหน้านี้ หรือเข้าหาสมณะผูท้ รงธรรม แล้วตัง้ ใจฟังธรรมด้วยความเคารพ หมัน่ นะ แต่ยอมชนะใจของเราทีจ่ ะไม่ไปทะเลาะกับเขา เพราะเรายอมแพ้ใจของ
แทบไม่มีให้เห็นเลย อุจจาระสีด�ำเหลวไหลออกมาประมาณ ๓๐ ครั้ง พิจารณาธรรม และก็ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรม จึงจะท�ำให้ภพชาติ เรา เราจึงตกเป็นทาสของโทสจริตมานาน ถ้าเรายอมชนะใจของเราไม่ตก
จากนั้นอาการก็ค่อย ๆ ดีขึ้น หน้าที่บวมเขียวคล�้ำก็ค่อย ๆ มีสีแดงขึ้น ต่อไปเข้าใจเรือ่ งบุญบาปง่าย จะได้ไม่ตอ้ งมาเสียเวลาในการสร้างบารมี เป็นทาสของโทสจริต เรื่องมันก็จบ
				
๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘
รวมอยู่โรงพยาบาล ๒๐ วัน จึงออกจากโรงพยาบาลได้
วิธแี ก้ไข ต้องเริม่ ทีน่ อ้ งสาวก่อน คือ ต้องอดทน และใจเย็น ๆ ค่อย
เกื
อ
บไป
(ตอน
๓)
พูดค่อยจากันและก็ให้ไปติดจานดาวธรรมเพือ่ ศึกษาเรือ่ งราวความจริงของ
บุพกรรมใดท�ำให้น้องชายป่วยหนัก ตับอ่อนและล�ำใส้
การสร้างองค์พระ ๑๐ องค์ บุญจะแตกต่างกับการสร้างองค์ ชีวิตให้มาก ๆ จะได้เข้าใจและด�ำเนินชีวิตได้ถูกต้องขึ้น
อักเสบบวมจนอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ ขณะที่พระน้องชายมาน�ำน้อง
				
๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
ชายให้นึกถึงบุญและท�ำสมาธิ ท�ำไมถึงมีของเสียสีด�ำ ๆ ไหลออกมา เดียว ๑๐ เท่าไหมคะ และบุญที่ได้สร้างพระถวายบูชาธรรมมหาปู

ที่นี่มีค�ำตอบ

โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ทางโทรทัศน์ช่อง DMC
วัดพระธรรมกาย

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า
ตัวเราเอง เพราะความปรารถนาลามกท�ำไม ที่เขาพูดหาว่า
เราอย่างนั้น บางคนคงไม่รู้จักค�ำว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน
หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเรา ผู้ตั้งใจปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบ
ล้างสัจจธรรมพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้
เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่ง
รัศมี ให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง
การที่เขาน�ำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติที่
เราได้กระท�ำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน�้ำไม่ได้กิน
แล้วนอน เป็นส�ำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม การที่เขา
น�ำไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�ำนักเราไปเผยแพร่ ดีเสียกว่า
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขาน�ำไปพูดเช่น
นั้น เป็นการกระท�ำของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใคร
เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน
กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ
เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของ
เก๊หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้
เข้าถึงธรรม เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณพระพุทธ
ศาสนา”

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

๘

วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

คณะกรรมการด� ำ เนิ น การชุ ม นุ ม สหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ชุดที่ ๔๓
จัดประชุมครั้งที่ ๑๒ ประจ�ำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งน�ำโดย คุณศิริชัย
ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�ำเนินการ ชสท. เป็น
ประธานในที่ประชุม มี กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุม โดยจัดประชุมด้วยระบบการประชุม
ทางไกล Zoom Video Conference เพื่อเว้นระยะ
ห่างทางสังคม Social Distancing เป็นการป้องกันการ
แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด การประชุม
ครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๓ ซึง่ จะก�ำหนดให้มกี ารประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชัน้ ๔ ส�ำนักงาน ชสท. ด้วยการ
ประชุมทางไกลระบบ Zoom Video Conference เพือ่
ป้องกันการแพร่เชือ้ ไวรัสไควิด-19 ตามกฎเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

คณะกรรมการ ชสท. เตรียมประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2563

สุเมธ ศรีจรรยา

ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล/ลดพิเศษ ๒๕%
วันที่..............................................................
ชือ่ ...........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ........................................................................................................................................
....................................................................................................โทร......................................

�
�

สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)

ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี
(จัดส่งให้เดือนละ ๒๐ ฉบับ เป็นเวลา ๑ ปี รวมจ�ำนวน ๒๔๐ ฉบับ
สั่งซื้อได้ด้วยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ำกัด บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำเหร่ บัญชีเลขที่ 075-1-85870-1 หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม
บริษทั สือ่ เกลียวเชือก จ�ำกัด ปณ.ส�ำเหร่ 10600 ส�ำนักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-6883-8937 หรือ Email : ssrichanya@gmail.com
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
สามัคคีคือพลัง

หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

เว็บไซต์ชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

www.fsct.com

เว็บไซต์ชุมนุนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.co-opthai.com

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

