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อ่านต่อหน้า  ๒

สกจ.พษิณโุลกตัง้ ๙ สหกรณ์
เป็นศนูย์รบัซือ้ผลผลติเกษตร

กตส.สร้าง CYBER AUDITOR
พัฒนาผู้สอบให้มีทักษะ IT

ดร.ววิฒัน์พฒันาสหกรณ์เป็นระบบ
ปธ.คลองจั่นเสนอ ๓ วิธีให้รัฐบาลช่วย

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

อ่านต่อหน้า ๒
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

อ่านต่อหน้า  ๒

อดีตข้าราชการกรมตรวจฯ ชี้เสียหาย

อ่านต่อหน้า  ๒

                พิศิษฐ์ ดิษฐโชติ

 ใช้สหกรณ์เป็นศนูย์ซือ้ผลผลติ

                      โอภาส ทองยงค์

                     ค�ารณ พวงมณี

	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกดันสหกรณ์เกษตรระดับอ�าเภอ 

9 แห่งเป็นศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตเกษตร พัฒนาองค์กรสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรให้เข้มแข็งเป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงของชุมชน

นายค�ารณ  พวงมณี  ผู้ตรวจ

ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจ

ราชการที่ 16,17  เป็นประธานการ

ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและ

การติดตามผลความก้าวหน้าการด�าเนิน

งานตามแผนงานโครงการต่างๆ ของ

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  โดย

มีนายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัด

พิษณุโลก พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง

ประจ�า และพนักงานราชการ เข้าร่วม

ประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

นายค�ารณ  พวงมณี  ผู้ตรวจ

ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจ

ราชการที่ 16,17  กล่าวว่า  กรมส่งเสริม

สหกรณ์  มีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งส่ง

เสริมสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรให้มี

ความเข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อนสหกรณ์

ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับ

อ�าเภอ รวม 763 แห่ง  โดยมี 3 แนวทาง

หลัก คือ 1. การสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง

เพื่อให้เป ็นองค์กรหลักในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 2. การ

สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและธุรกิจของ

สหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เข้าไปมีบทบาท

ในการดูแลช่วยเหลือสมาชิกเรื่องการ

พัฒนาอาชีพ การเพิ่มมูลค่า และการ

ตลาดแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ที่

มั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์ 3. การ

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าสร้าง CYBER AUDITOR พัฒนา

สมรรถนะผู้สอบบัญชีให้มีทักษะด้านไอทีในระดับสูง อ�านวยความสะดวกให้

สหกรณ์มีระบบบัญชีและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ

เชื่อมั่นให้กับสมาชิก

ของสหกรณ์และเท่าทันกับสถานการณ์

ต่าง  ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจบุนั โดยน�า

เทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่ มาเป็น

เครือ่งมอืเสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางการ

เงนิของสหกรณ์ ช่วยอ�านวยความสะดวก

ให้สหกรณ์มรีะบบการเงนิการบญัชแีละมี

การควบคมุภายในทีด่ ี สามารถด�าเนนิธรุกจิ

ได้อย่างโปร่งใส และสร้างความเชือ่มัน่ให้

สมาชกิ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กล่าวอกีว่า ทีส่�าคญัคอื การเสรมิสร้าง

ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ส ห ก ร ณ ์                         

ซึง่ต้องมกีารปรบัตวัให้เท่าทนักบัการด�าเนนิ

ธรุกจิของสหกรณ์ในปัจจบุนั โดยจ�าเป็นต้อง

มอีงค์ความรูท้ัง้ ๒ ด้าน     ควบคูก่นั ได้แก่ 

๑.) ด้านงานสอบบญัช ี ผูส้อบบญัชต้ีองได้

รับการพัฒนาความรู้และทักษะการสอบ

บญัชอีย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ เพือ่สร้าง

ความเข้มแข็งให้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

อย่างรูเ้ท่าทนั สามารถสร้างความเชือ่มัน่แก่

สมาชกิในการท�าธรุกจิและธรุกรรมทางการ

เงนิกบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้ และ 

๒.) ด้านเทคโนโลย ีซึง่นอกจากมอีงค์ความรู้

อย่างรอบด้าน       ในการสอบบญัชแีล้ว การ

ก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

สมยัใหม่กเ็ป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะช่วยพฒันา

งานสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชสีหกรณ์ให้

มคีวามก้าวหน้า รวดเรว็และแม่นย�า โดย

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี ้ กรมฯ มนีโย

บายให้ผูส้อบบญัชทีกุคนมุง่มัน่สูก่ารเป็น 

CYBER AUDITOR หรอื ผูส้อบบญัชทีีม่ี

สมรรถนะด้านไอทใีนระดบัสงู ให้ส�าเรจ็

ภายใน ๕ ปี เพือ่ให้สอดรบักบัการด�าเนนิ

ธรุกจิของสหกรณ์ โดยพฒันาผูส้อบบญัชี

ที่มีคุณภาพให้มีองค์ความรู้และทักษะด้า

นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอบ

บญัช ี เพือ่สร้างคณุภาพและความเชือ่มัน่

ของผลงานการสอบบญัช ี รวมทัง้ส่งเสรมิ

นายโอภาส ทองยงค์ อธบิดกีรม

ตรวจบญัชสีหกรณ์(กตส.) กล่าวว่า การ

ด�าเนนิธรุกจิทกุประเภทในปัจจบุนั  ได้แปร

เปลีย่นไปจากอดตี โดยมกีารน�าเทคโนโลยี

และระบบข้อมลูสารสนเทศมาใช้เพือ่ช่วย

อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิงานต่างๆ

มากขึน้ กลายเป็นยคุดจิทิลัทีส่ามารถด�าเนนิ

ธรุกจิผ่านระบบออนไลน์ได้ในขัน้ตอนเดยีว 

เช่นเดยีวกบัธรุกจิสหกรณ์ในปัจจบุนั ทีไ่ด้

น�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่  ๆ มาใช้

เพือ่ให้ก้าวทนักบัยคุสมยัและตอบสนองกบั

การด�าเนนิธรุกจิและพฤตกิรรมของคนใน

สงัคม กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่

มบีทบาทในการสร้างความเข้มแขง็ให้กบั

สหกรณ์ จงึได้พฒันางานระบบบญัชแีละ

กลไกทีจ่ะส่งเสรมิระบบบญัชใีห้มคีวามทนั

สมยั เพือ่ให้สอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ

ข้าราชการบ�านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสมาชิก

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด  ตรวจพบงบดุลร้านสหกรณ์

กรุงเทพฯ ไม่ดุล หมกเม็ดเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

การเช่ากว่า ๑.๙ ล้านบาท ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินใน

งบแสดงฐานะการเงินอย่างชัดเจน ชี้ผู ้สอบบัญชีไม่ตรวจ

สอบงบการเงินก่อนที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงิน ท�าให้

งบแสดงฐานะการเงินปี ๒๕๕๙ มีผลต่างกันเป็นจ�านวนเงิน 

๒๗,๘๑๐.๑๐ บาท คณะกรรมการร้านสหกรณ์ฯ  เสนอแผน

งบประมาณปรับปรุงอาคารสาขาบางล�าภูผิดหลักการบัญชีชี้

ซ่อนเร้นท�าให้สหกรณ์เสียหาย

นายพิศิษฐ์ ดิษฐโชติ ข้าราชการ

บ�านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสมาชิก

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ได้เปิดเผยกับ

เกลียวเชือกว่า งบดุลหรืองบแสดงฐานะการ

เงินของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด มีบาง

อย่างทีส่หกรณ์แอบแฝงเอาไว้ เช่น เรือ่งเกีย่ว

กับงบดุลที่ไม่ดุล และอีกเรื่องก็คือเรื่องเงิน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิการเช่า ที่ร้าน

สหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ไปท�าสัญญาให้เช่า

ที่ดินของร้านสหกรณ์ฯ สาขาปิ่นเกล้า เป็น

เวลา ๓๐ ปี เป็นเงนิค่าธรรมเนยีมจ�านวน ๑.๙ 

ล้านบาทเศษทีส่หกรณ์ได้ปกปิดข้อมลูอยู ่ไม่

ยอมเปิดเผยข้อมลูของปีการเงนิ ๒๕๖๐ ตาม

หลักการบัญชีจะต้องเปิดเผยในงบการเงิน 

ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�าธร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด

สมัมนาแผนฟ้ืนฟแูละพฒันาสหกรณ์อย่างเป็นระบบ ประธานกรรมการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ สรุปผลการสัมมนา เสนอรัฐบาล ๓ 

วิธีแก้ไขปัญหาขบวนการสหกรณ์ จัดงบประมาณสมทบกองทุนพัฒนา

สหกรณ์ ออกพนัธบตัรสหกรณ์ แก้ พรบ.กองทนุให้สามารถระดมทนุจาก

ภาคเอกชนได้ คลองจั่นช�าระหนี้ไปแล้วกว่า ๒,๘๐๐ ล้านบาท

นายประกิต พิลังกาสา ประธาน

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คลองจั่น จ�ากัด และประธานกรรมการผู ้

บริหารแผนฟื ้นฟูกิจการฯ ได้เปิดเผยกับ

เกลียวเชือกถึงผลการประชุมสัมมนาใน

หัวข้อเรื่อง แผนฟื ้นฟูและพัฒนากิจการ

สหกรณ์อย ่างเป ็นระบบ เมื่อวันที่  ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมี ดร.วิวัฒน์ ศัลย

ก�าธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม ซึ่ง

ได้ข้อสรุปมา ๓ แนวทาง แนวทางที่ ๑  เป็น

ข้อเสนอของ ดร.จุมพล สงวนสิน ได้เสนอ

ว่าให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาสมทบ

ในกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เพียงพอต่อการ

ช่วยเหลือสหกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าหนี้ของ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด เพื่อ

ไปท�าธุรกิจแล้วเอาผลตอบแทนจากดอกเบี้ย

ที่สหกรณ์นั้นได้ แล้วจัดสรรส่วนหนึ่งเข้า

โครงการบญัชร่ีวมเพือ่เอามาช่วยแก้ไขปัญหา

สหกรณ์ต่าง ๆ ที่ขาดสภาพคล่องไม่เฉพาะ

สหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ จ�ากดั เท่านัน้ 

งบประมาณทีข่ออาจจะเป็น ๕,๐๐๐ ล้านบาท 

หรือ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทก็แล้วแต่ที่จะจัดสรร

เข้ามาให้เพียงพอกับการช่วยเหลือ

แนวทางที ่๒ เป็นข้อเสนอของ นาย

มานะ สุดสงวน ได้เสนอว่าในระบบสหกรณ์

มีเงินฝากเอาไว้ในธนาคารต่าง ๆ  เป็นจ�านวน

มาก ขอให้ทางรัฐบาลออกเป็นพันธบัตร

สหกรณ์แล้วขายให้กบัสหกรณ์ทัง้หลาย เพือ่

เอาเงินไปถ่ายถอนเงินฝากจากธนาคารออก

มาซือ้พนัธบตัรสหกรณ์แล้วจดัสรรรายได้เข้า

สมทบกองทุนพัฒนาสหกรณ์

แนวทางที่ ๓ เป็นแนวความคิด

ของตน อาจจะซับซ้อนไปหน่อยตรงที่ว่าให้

รัฐบาลแก้ พรบ.กองทุน ม.๒๘ ให้กองทุน

สามารถระดมเงินจากภาคเอกชนได้ โดยการ

ออกพันธบัตร แล้วขายให้กับสหกรณ์ ขาย

ให้กับรัฐวิสาหกิจ ขายให้กับธนาคารหรือ

องค์กรต่าง ๆ พอได้เงินมาก็เอามาปล่อยกู้

ให้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้งหลาย แต่อันนี้เมื่อ

กองทุนออกพันธบัตรต้องให้ดอกเบี้ยที่จูงใจ

หน่อย ฉะนั้นกองทุนจะต้องให้รัฐบาลจัดตั้ง

งบประมาณส่วนหนึง่มาชดเชยดอกเบีย้ตรงนี้

ให้ ซึ่งวิธีนี้จะต่างไปจากสองวิธีแรก 

นายประกิตได้กล่าวต่อไปว่าตอน

นี้ตนก�าลังจะสรุปแนวทางทั้ง ๓ วิธีนี้ไปให้

ท่านรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์(ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�าธร) เพื่อน�าเสนอ

ไปยังรัฐบาลให้ความช่วยเหลือต่อไป

ต่อค�าถามของเกลียวเชือกถึงการ

ช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้่งหลายเป็นอย่างไร

บ้าง นายประกิตได้ตอบว่า ตอนนี้ไม่สามารถ

ช�าระตามแผนฟื ้นฟูกิจการฯ ได้ เพราะว่า

บรรดาทรัพย์สินที่ DSI ยอมถอนอายัดให้เรา

ซึ่งมีมูลค่าประมาณ ๓,๘๐๐ ล้านบาท ที่มี

ราคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินแต่ก็ยังขายไม่ได้

ในช่วงนี้เพราะว่าวิธีขายจะต้องขายทอดตลาด

โดยกรมบังคับคดี ประกอบกับเรายังไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยแม้แต่บาทเดียว 

แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถช�าระหนี้ไป

ได้บ้างแล้วเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ล้าน

บาท ซึ่งตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันกับเจ้าหนี้ทั้ง

หลายว่าจะต้องขอปรับแผนฟื้นฟูกิจการใหม่

ว่าอาจจะต้องพกัช�าระหนีส้กัระยะหนึง่เพือ่ให้

สหกรณ์ฯ หารายได้เพือ่เลีย้งตวัเอง ไม่งัน้ได้เงนิ

มาเท่าไหร่ก็ใช้หนี้หมด ท�าให้สหกรณ์ท�าอะไร

ไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหนี้เขาก็ยินดีที่จะผ่อนผัน

ให้ แต่เขาก็มีปัญหาก็คือ ถ้าเราไม่ช�าระหนี้ให้

เขาระยะหนึ่ง การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ก็จะมีปัญหา เพราะจะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญ

เอาไว้ ในเรือ่งนีเ้รามนีดัทีจ่ะพดูคยุกบัทางกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อหาทางออก

นายประกิตได้กล่าวกับเกลียวเชือก

ว่าในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สหกรณ์

จะนดัเจ้าหนี ้๗๐ กว่าแห่ง พร้อมกบัเชญิชมุนมุ

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

มาพูดคุยหาแนวทางผลักดัน ๓ แนวทางนี้ว่า

จะช่วยกันผลักดันกันอย่างไรต่อไป ที่อาคาร

ยูทาวเวอร์ ชั้น ๓ ถนนศรีนครินทร์ เขต

สวนหลวง กรุงเทพฯ 

 เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 

2561 นายพีรพนธ์  กิจโกศล  ผู้ตรวจราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 

13,14 ไปตรวจราชการเพื่อติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ

สนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลัง

ฤดูท�านา ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ 

จ�ากัด  และ โครงการพัฒนาสถาบัน

เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ณ 

สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จ�ากัด

นายพีรพนธ์ ฯ แจ้งว่า ในพื้นที่

จังหวัดศรีสะเกษ มีสหกรณ์เข้าร่วม

 ผู ้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมและให้ค�าแนะน�า

สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษท�าหน้าที่เป็นองค์กรหลักช่วยเหลือเกษตรกร

                    พีรพนธ์ กิจโกศล



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

        กตส.สร้าง CYBER AUDITOR

   งบดุลร้านกรุงเทพฯ ไม่ดุล

 สกจ.พิษณุโลกตั้ง ๙ สหกรณ์

          ใช้สหกรณ์เป็นศูนย์ซื้อผลผลิต

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๑

ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุแก่งานสอบบญัช ี ซึง่ถอื

เป็นการช่วยดแูลรกัษาผลประโยชน์ให้กบัสมาชกิสหกรณ์             ทัว่

ประเทศทีม่จี�านวนมากกว่า ๑๐ ล้านคน 

“กรมฯ ได้เร่งพฒันาสมรรถนะให้ผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ

บญัชสีหกรณ์ ให้มอีงค์ความรูด้้านบญัชคีวบคูก่บัการมทีกัษะในด้าน

ไอทอีย่างเชีย่วชาญ โดยผูส้อบบญัชต้ีองรูเ้ท่าทนัสถานการณ์ มกีาร

เรยีนรูต้ลอดเวลา และมกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ซึง่จะเป็นส่วนช่วย

ให้ผูส้อบบญัชไีด้พฒันาศกัยภาพของตนเองให้ก้าวทนัความก้าวหน้า

ทางวทิยาการและเทคโนโลย ี ตลอดจนรูเ้ท่าทนัการด�าเนนิธรุกจิ

ของสหกรณ์ สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมมีาตรฐานเยีย่งผูป้ระกอบ

วชิาชพีสอบบญัชรีะดบัสากล ทัง้นี ้ เพือ่เป็นการส่งเสรมิบคุลากรที่

เป็น CYBER AUDITOR จ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุด้านขวญั

และก�าลงัใจ โดยมค่ีาตอบแทนวชิาชพี รวมถงึงบประมาณในการ

พฒันาสมรรถนะบคุลากร และมกีารพฒันาเครือ่งมอืเทคโนโลยี

ต่าง  ๆ ให้ดยีิง่ขึน้ เพือ่ช่วยผลกัดนับคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

อย่างเชีย่วชาญนี ้ได้สามารถปฏบิตังิานให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  

นอกจากนี ้กรมฯ  ยงัได้ก�าหนดนโยบายทีจ่ะต้องเร่งด�าเนนิ

การ อาท ิ การพฒันางานก�ากบัมาตรฐานการบญัชแีละการสอบ

บญัชเีพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง โดยมกีารพฒันาหลกัสตูรผูส้อบ

บญัชเีพิม่เตมิ การพฒันาระบบสารสนเทศของกรมฯทัง้ระบบ

ให้ตอบสนองกบัความต้องการ ความจ�าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อ

ภารกจิงาน สามารถช่วยอ�านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนในการ

ปฏบิตังิานได้ เพือ่ให้สหกรณ์และเกษตรกรสามารถน�าข้อมลูไปใช้

ประโยชน์ในการบรหิารจดัการได้อย่าง    มปีระสทิธภิาพ เกดิความ

โปร่งใส เป็นการช่วยลดความเสีย่งของการทจุรติในสหกรณ์ได้” 

อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ กล่าว.

พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะ

เอื้อประโยชน์ต่อพัฒนาสหกรณ์  ส�าหรับ การจัดท�าแผนการ

พัฒนา 1 อ�าเภอ 1 สหกรณ์ ได้ก�าชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการ

และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันวิเคราะห์

ข้อมูลและจัดท�าแผนงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาสหกรณ์แต่ละแห่ง  เพื่อให้สหกรณ์ร่วมเป็นกลไกขับ

เคลื่อนนโยบายรัฐบาลในรูปแบบประชารัฐ  ซึ่งจะน�าไปสู่การ

พัฒนาภาคเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป 

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าว

ว่า  ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ก�าหนดแผนการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย ซึ่งขณะนี้ ได้มี

การคัดเลือกสหกรณ์ 9 แห่ง จาก 9 อ�าเภอ  เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย 

สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จ�ากัด 

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรนิ

คมฯ บางระก�า จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรวังทอง จ�ากัด สหกรณ์

การเกษตรเนินมะปราง จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม 

จ�ากัด และสหกรณ์การเกษตรนครไทย  จ�ากัด  เพื่อสนับสนุน

ให้สหกรณ์เป็นจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิต ข้าว มันส�าปะหลัง 

และข้าวโพด จากเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่โดยตรง เพื่อบรรเทา

ปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต�่า  สร้างความเป็นธรรมทางด้าน

ราคา  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น.

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหมายเหตปุระกอบการเงนิข้อ ๘ สหกรณ์ได้เขยีน

ว่า ผูส้ญัญาทัง้สองฝ่ายได้บนัทกึต่อกนัเมือ่วนัที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

ว่าจะไม่มกีารเรยีกร้องค่าเสยีหายจากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด แต่อย่างไรกต็าม

ร้านสหกรณ์ฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ๓๐ ปี เมื่อวัน

ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้ช�าระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า 

๓๐ ล้านบาท ในสัญญาเช่ามีผลบังคับตั้งแต่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เป็นต้นไป และในวันเดียวกันนั้นร้านสหกรณ์ฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียม

จดทะเบียนสิทธิการเช่า จ�านวนเงิน ๑,๙๕๒,๖๐๐ บาท ตามส�าเนา

ใบเสร็จรับเงินของราชการกรมที่ดินเลขที่ 59-4856515 ลงวันที่ ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งตามสัญญาเช่าที่ดินนั้นฝ่ายผู้เช่าจะต้องเป็นผู้

ช�าระเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิการเช่นจ�านวนดังกล่าว ซึ่ง

ตนได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพราะว่าร้านสห

กรณ์ฯ ได้น�าเงินของสหกรณ์ไปจ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

การเช่าแทนผู้เช่าซึ่งขัดกับสัญญาเช่าที่ดินที่ได้ตกลงกันเอาไว้ เรื่องนี้

ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่ได้ตอบด้วยตัวเอง  แต่ได้น�าหนังสือ

จากส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ที่ กษ.

๑๑๐๙/๓๒๐๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มาเป็นค�าตอบแทน ใน

หนังสือของส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ 

ฉบับดังกล่าว ได้ให้เหตุผลว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เงิน

ที่ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด จ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิการเช่า จ�านวน 1,952,600 บาท เป็นเงินที่ร้านสหกรณ์ฯ จะต้อง

ชดใช้แก่บริษัท บางปะกอก ฮอสปิตอล กรุ๊ป จ�ากัด ตามข้อตกลงใน

การบอกเลกิสญัญาฉบบัลงวนัที ่๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ แต่บรษิทัฯ ได้

ขอให้ร้านสหกรณ์ฯ น�าเงินดังกล่าวไปจ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิการเช่าที่ดินแทนบริษัทฯ ดังนั้นการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมจด

ทะเบียนสิทธิการเช่าดังกล่าวถือว่าบริษัทฯ (ผู้เช่า) เป็นผู้รับภาระค่า

ธรรมเนียมต่าง ๆ ตามความในรายงานการประชุมวิสามัญ เมื่อวันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่ 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการได้ปฏิบัติเป็นไป

ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญดังกล่าวแล้ว

นายพิศิษฐ์ได้ให้รายละเอียดต่อไปว่า การชี้แจงของกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ มีข้อพิจารณาทางระบบบัญชีและการบริหารทางการ

เงิน เงินที่ร้านสหกรณ์ฯ จะต้องชดใช้แก่บริษัท บางปะกอก ฮอสพิ

ทอล กรุ๊ป จ�ากัด ตามข้อตกลงในการบอกเลิกสัญญาเช่า ฉบับลงวัน

ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หมายถึงร้านสหกรณ์ฯ ต้องชดใช้เงินในการ

บอกเลกิสญัญาเช่า สหกรณ์ฯ ต้องน�าเงนิจ�านวนดงักล่าวชดใช้บรษิทัฯ 

พร้อมน�าใบเสร็จของบริษัทฯ ที่เขียนว่า “ค่าชดใช้บอกเลิกสัญญาเช่า

ที่ดิน” ลงบัญชีของสหกรณ์ฯ แต่สหกรณ์ฯ ได้น�าเงินจ�านวนดังกล่าว

ไปจ่ายแทนบรษิทัฯ ซึง่ใบส�าคญัของกรมทีด่นิเขยีนว่า “ค่าธรรมเนยีม

จดทะเบียนสิทธิการเช่า” น�ามาลงบัญชีสหกรณ์ฯ ใบส�าคัญที่น�ามา

ลงบัญชีเช่นนี้ไม่ถือว่าบริษัทฯ(ผู้เช่า) เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ ตามรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ แต่ประการใด

และทีส่�าคญัในหมายเหตปุระกอบการเงนิ ตามข้อ ๘  หนีส้นิ

หมนุเวยีน สหกรณ์ฯ ได้เปิดเผยข้อมลูทางบญัชไีว้ นัน่กค็อื คูส่ญัญาทัง้

สองฝ่ายได้บันทึกต่อกัน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ว่าจะไม่เรียก

ร้องค่าเสียหายจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในโอกาสต่อไป  และที่ส�าคัญร้าน

สหกรณ์ฯ ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ถึงค่าชดใช้บอกเลิกสัญญา

เช่า ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สทิธกิารเช่า จ�านวน 1,952,600 บาท ร้านสหกรณ์ฯ แต่ได้ซ่อนเร้นทาง

บัญชีในค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน ซึ่งไม่ได้แสดงยอดให้ชัดเจนเพราะเป็น

เงินจ�านวนมาก ตามหลักการควรแสดงให้เห็นทางบัญชี

นายพิศิษฐ์ได้กล่าวถึงคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ 

จ�ากัด ได้จ่ายเงินปรับปรุงส�านักงานสาขาบางล�าภูโดยไม่ได้ตั้งงบ

ประมาณเสนอในที่ประชุมใหญ่สมาชิก ตามหลักการบัญชีเช่นกัน

ถือว่าผิดหลักการ ในเมื่อไม่ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วเอาเงินที่ไหนมา

จ่าย ทีส่�าคญัแผนงานและงบประมาณรายได้ รายจ่าย ประจ�าปี ทีค่ณะ

กรรมการด�าเนินการต้องน�าเสนอในที่ประชุมใหญ่ก็เพื่อให้สมาชิก

ได้รู้ว่าคณะกรรมการจะบริหารกิจการสหกรณ์กันอย่างไร ถ้าคณะ

กรรมการใช้จ่ายเงนิได้โดยไม่ได้ก�าหนดเอาไว้ในแผนงบประมาณ แล้ว

จะท�าแผนงบประมาณเอาไว้ท�าไม ตามหลักเมื่อไม่ได้ตั้งงบประมาณ

เอาไว้ก็จะเอาเงินของสหกรณ์ฯ มาจ่ายไม่ได้ 

ในแผนงานฯ ที่คณะกรรมการได้น�าเสนอในที่ประชุมใหญ่

สมาชิก ได้เขียนไว้ในวงเล็บที่บอกว่าเป็นค่าต่อเติมปรับปรุงอาคาร

ส�านักงานและสาขา จ�านวน ๑๕ ล้านบาท แต่ไม่ได้รวมตัวเลขดังกล่าว

ลงในแผนงานฯ ของปี ๒๕๖๑ ซึ่งก็ผิดหลักการบัญชีเช่นกัน ตามแผน

ประมาณการของสหกรณ์ในปีดังกล่าวจะมีก�าไรประมาณ ๑๐ ล้านบาท 

แต่ถ้ารวมตัวเลขค่าใช้จ่ายปรับปรุงส�านักงาน ๑๕ ล้านบาท แผนงานฯ 

ในปีนั้นสหกรณ์จะขาดทุนประมาณ ๕ ล้านบาท ตนเห็นว่าเป็นการท�า

แผนงานและประมาณการรายได้ รายจ่าย ซ่อนเร้นไม่ถูกต้องตามหลัก

การบัญชีทั่วไป เพราะว่าได้มีการใช้จ่ายเงินในในเรื่องดังกล่าวไปแล้ว

เป็นจ�านวนมากทั้ง ๆ  ที่ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้ท�าให้สหกรณ์เสียหาย

ที่ให้สหกรณ์มีการท�างบประมาณรายรับรายจ่ายของสหกรณ์ก็

เพือ่ควบคมุการท�างานของคณะกรรมการไม่ให้ท�างานนอกเหนอืจากแผน

งบประมาณที่เสนอขอต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิก ก็ขอฝากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ช่วยเข้าไปตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าในสิ่งที่ถูกต้องด้วย  นาย

พิศิษฐ์กล่าวด้วยความเป็นห่วง.

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์หลังฤดูท�านา และ ได้เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

จ�านวน 9 แห่ง ได้แก่

จุดที่ 1  โรงสีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า 

ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จ�ากัด  พื้นที่อ�าเภอราษีไศล อ�าเภอศิลาลาด และ 

อ�าเภอบึงบูรพ์

จุดที่ 2  สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จ�ากัด ให้บริการ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในเขตพื้นที่อ�าเภออุทุมพรพิสัย อ�าเภอโพธิ์

ศรีสุวรรณ และ อ�าเภอเมืองจันทร์  

จุดที่ 3  สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จ�ากัด ให้บริการ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในเขตพื้นที่อ�าเภอห้วยทับทัน 

จุดที่ 4  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า 

ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จ�ากัด สาขาอ�าเภอปรางค์กู่ ให้บริการเกษตรกรผู้

ปลูกข้าวโพดในเขตพื้นที่อ�าเภอปรางค์กู่ 

จุดที่ 5  โรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ�ากัด ให้

บริการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ 

อ�าเภอกันทรารมย์ อ�าเภอ และ อ�าเภอวังหิน  

จุดที่ 6  สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จ�ากัด ให้บริการ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในเขตพื้นที่อ�าเภอน�้าเกลี้ยง 

จุดที่ 7  สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จ�ากัด ให้บริการ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในเขตพื้นที่อ�าเภอศรีรัตนะ อ�าเภอไพรบึง 

และ อ�าเภอพยุห์  

จุดที่ 8  สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ�ากัด ให้บริการ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในเขตพื้นที่อ�าเภอกันทรลักษ์ อ�าเภอ

ขุนหาญ อ�าเภอเบญจลักษ์ และ อ�าเภอโนนคูณ  

จุดที่ 9  สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จ�ากัด ให้บริการ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในเขตพื้นที่อ�าเภอขุขันธ์ และ อ�าเภอภูสิงห์  

ส�าหรับสหกรณ์ต้นแบบท�าหน้าที่แม่ข่ายรวบรวมข้าวโพด

น�าไปปรับปรุงคุณภาพก่อนจ�าหน่าย มีผลการด�าเนินงานดีสามารถ

เป็นต้นแบบให้สหกรณ์อื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ คือ สหกรณ์การเกษตร

กันทรลักษ์ จ�ากัด เนื่องจากผ่านประสบการณ์ด�าเนินธุรกิจรวบรวม 

ฯ มายาวนาน มีศักยภาพ และ ความพร้อมสูง ทั้งในด้านบุคลากร

และอุปกรณ์การตลาด เช่น เครื่องอบลดความชื้นข้าวโพด เครื่องชั่ง 

ลานตาก รถตัก ฯลฯ จึงได้แนะน�าให้สหกรณ์ ฯ ดังกล่าว ให้ความ

ส�าคัญกับการควบคุมคุณภาพผลผลิต และ สร้างเสถียรภาพด้าน

ราคาให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเป็นส�าคัญ

นอกจากนั้น ได้ไปตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ

เกษตร ตามที่รัฐจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับ สหกรณ์การเกษตรศรี

รัตนะ จ�ากัด ก่อสร้างโกดัง ขนาด 400 ตารางเมตร มูลค่า 1,698,000 

บาท ผลปรากฎว่า ได้ด�าเนินการจัดจ้างและก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

พร้อมใช้ประโยชน์ได้แล้ว จึงเน้นย�้าให้คณะกรรมการ ฯ และ ผู้

จัดการสหกรณ์ จัดท�าแผนธุรกิจ และ แผนการใช้ประโยชน์อุปกรณ์

การตลาดให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสหกรณ์ ฯ ต้องท�าหน้าที่

เป็นองค์กรหลักในระดับอ�าเภอ ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการผลิต

และจ�าหน่ายให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ ขอให้น�านโยบายของ

รัฐบาลเกี่ยวกับการตลาดน�าการผลิตแปลงไปสู่การปฎิบัติ เพื่อให้

เกิดผลดีแก่เกษตรกรมากยิ่งขึ้น ต่อไป 

	 สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล 

“ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนา”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางปานแก้ว อุดค�าเที่ยง ผู้อ�านวย

การกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ไปร่วม

เป็นวิทยากร การจัดเวทีชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกร 

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาล

ท�านา ณ หอประชุมอ�าเภอศรีรัตนะ อ�าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

นางปานแก้ว ฯ แจ้งว่า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อ

สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลท�านา ในขณะนี้ เกษตรกรใน

เขตพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ฯ 

จ�านวน  941 ราย พื้นที่เพาะปลูก 9,372 ไร่ แบ่งเป็นเขตชลประทาน 4 ราย 

พื้นที่ 24 ไร่ และ นอกเขตชลประทาน 937 ราย พื้นที่ 9,348 ไร่ 

 สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวม

และจ�าหน่ายผลผลิตเพื่อยกระดับราคาเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดย

เปิดจุดรับซื้อ ให้บริษัท ฯ รับซื้อผลผลิต ภาคเอกชน (ร้านอุทัยพืช

ผล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) ใช้สถานที่ตลาดกลางรวบรวมผลผลิต

ของสหกรณ์ ฯ ไปท�าการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิกสหกรณ์ 

เกษตรกรทั่วไป ในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพและวัดจากปริมาณ

ความชื้น 

ทั้งนี้ สหกรณ์มีบริการให้สินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อเป็น

ทุนน�าไปจัดหาปัจจัยการผลิต ในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่าธนาคารพาณิชย์

ทั่วไป เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสหกรณ์การเกษตรในการท�าหน้าที่เป็น

องค์กรหลักเพื่อเกษตรกรในระดับอ�าเภอ เป็นที่พึ่งพาและให้ความช่ว

ยเหลือด้านการรวบรวมและจ�าหน่ายผลผลิตแก่เกษตรกร ให้ได้รับผล

ตอบแทนที่ดี มีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป   

 

สกก.ศรีรัตนะ ศูนย์รวบรวมข้าวโพดหลังนา



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓

งบดุลร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ไม่ดุล

สกจ.ศรีสะเกษ หนุน “การตลาดน�าผลิต”

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๑

ขบวนการสหกรณ์ สมาชกิสหกรณ์ และคณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ทัง้หลายทัง้ปวงในประเทศไทย ท่านเคยพบเคยเหน็เหตกุารณ์ที่

เกิดขึ้นดังที่จะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่

เหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรต่องบดุลของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด 

ในงบดุลประจ�าปีการเงินสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งคณะ

กรรมการด�าเนินการได้น�างบการเงินของร้านสหกรณ์ฯ ประจ�าปีสิ้นสุด

วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

งบดลุทีน่�าเสนอให้สมาชกิในทีป่ระชมุใหญ่สามญัพจิารณาอนมุตัิ

งบการเงนิ ซึง่ก่อนทีจ่ะน�ารายงานการประชมุดงักล่าวเข้าสูท่ีป่ระชมุใหญ่

สามญัประจ�าปีดงักล่าว คณะกรรมการด�าเนนิการได้จดัส่งงบดลุให้เฉพาะ

สมาชกิทีเ่ข้าร่วมประชมุในวนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ได้พจิารณาก่อน

ล่วงหน้าก่อนแล้ว หากสมาชกิไม่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิกใ็ห้ถอืว่าสมาชกิได้

ให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ในส่วนงบดุลของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ที่ไม่ดุลนั้น ก็จะ

ได้น�าข้อมูลจากรายงานงบดุลประจ�าปี ๒๕๕๙ มาให้ท่านได้พิจารณา

ดังต่อไปนี้

186,514,761.36 บาท แต่ในงบดลุของร้านสหกรณ์กรงุเทพ จ�ากดั ทีค่ณะ

กรรมการด�าเนินการได้น�าเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกมียอด

รวม 186,542,571.46 บาท ซึ่งมีผลต่างของจ�านวนเงิน 27,810.10 บาท 

การน�าเงินจ�านวนดังกล่าวมาใส่ก็เพื่อให้ยอดรวมของสินทรัพย์เป็นเงิน 

294,443,900.49 บาท ตรงกับยอดหนี้สินและทุนของสหกรณ์ เนื่องจาก

ด้านหนีส้นิและทนุของสหกรณ์ มยีอดรวม จ�านวน 294,443,900.49 บาท 

นั่นเอง

ความผิดพลาดของงบดุลที่ไม่ดุล ในปีการเงิน ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๙ นั้น คณะกรรมการด�าเนินการต้องรับผิดชอบ พร้อมทั้งผู้สอบ

บัญชีที่ไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นต่องบ

การเงิน

ปีการเงินของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ปี ๒๕๖๐ ต้นปีการเงิน

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่งบัญชี

จ�านวนเงิน ณ วันต้นปีที่ยกมา การแก้ไขจ�านวนเงินและตบแต่งบัญชี

นั้นจึงเป็นต้นเหตุของงบดุลที่ไม่ดุลดังกล่าว แทนที่จะเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน แต่กลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินในหนี้สินหมุนเวียน 

จะของยกมาให้เห็นถึงการกระท�าดังกล่าว

ไปแก้ไขเปลีย่นแปลงจ�านวนเงนิทีห่นีส้นิหมนุเวยีนอืน่ ซึง่ไม่กระทบกบั

บญัชอีืน่ ๆ  เพราะเป็นบญัชเีงนิค้างจ่ายจงึแก้ไขเปลีย่นแปลงจ�านวนเงนิได้

สะดวก ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย ซึ่งเป็นบัญชีค้างจ่ายที่ไปเกี่ยวข้อง

กับภาษีของรัฐ

ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ของงบดุลที่ไม่ดุล เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงใน

ขบวนการสหกรณ์ ฉะนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดูแลด้านการเงินการ

บัญชี และควบคุมการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ในกรณีนี้ 

งบดุลไม่ดุล เข้าใจว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์

ก่อนทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิ มคีวามผดิระดบัใด กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์พิจารณาเอาเอง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรมฯ ที่คอยควบคุม ส่งเสริม ดูแล

การประชุมใหญ่ และถือปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ

สหกรณ์ การที่คณะกรรมการด�าเนินการได้น�างบดุลที่ไม่ดุลเสนอเข้า

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งเป็น

เรื่องที่ร้ายแรงมาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรที่จะพิจารณาเรื่องนี้อย่าง

เคร่งครัด อย่าตอบค�าถามสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ท�าหนังสือถามปัญหาดัง

กล่าวไปว่า คณะกรรมการด�าเนินการได้ปฏิบัติเป็นไปตามมติที่ประชุม

ใหญ่ของสมาชิกได้พิจารณาถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เพราะว่างบดุลที่ไม่ดุล

นัน้เป็นการอนมุตัขิองสมาชกิในทีป่ระชมุใหญ่ทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมาย

สหกรณ์

ถ้ากรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลสหกรณ์ จะหวังให้

สมาชกิสหกรณ์คอยก�ากบัดแูลการบรหิารงานของคณะกรรมการด�าเนนิ

การสหกรณ์ ก็คงเป็นเรื่องยาก เพราะว่าคณะกรรมการด�าเนินการไม่ให้

ความร่วมมือกับสมาชิกที่เห็นการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนินการ

บกพร่องท�าให้ร้านสหกรณ์ฯ เสยีหาย สมาชกิจะอภปิรายปัญหาดงักล่าว 

ก็จะถูกประธานในที่ประชุมอ้างว่าเรื่องนี้ได้มีการอภิปรายกันมาแล้ว

ไม่อนุญาตให้อภิปราย และได้ใช้อ�านาจประธานในที่ประชุมรวบรัดให้

สมาชกิลงมตอินมุตังิบดลุทีไ่ม่ดลุดงักล่าว จงึเกดิความผดิพลาดมาตัง้แต่

ปีงบการเงิน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน.

ตามตัวเลขที่ได้คัดมาจากงบดุลของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด 

งบแสดงฐานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รวมยอดได้เพียง 

ท่านสมาชกิสหกรณ์และคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์อืน่ ๆ  

ทีท่่านได้อ่านบทความนีช่้วยพจิารณาด้วยว่า เหตใุดคณะกรรมการด�าเนนิ

การร้านสหกรณ์กรงุเทพ จ�ากดั จงึท�าเช่นนี ้ถ้าจะวเิคราะห์งบการเงนิเบือ้ง

ต้นจะเหน็ได้ว่า ด้านรวมสนิทรพัย์หมนุเวยีนไปเกีย่วข้องกบัเงนิสด จงึได้
      สมาชิกร้านสหกรณ์ฯ เลขที่ 144691 

(ข้าราชการบ�านาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

 นายมาโนช ชลอวงษ์  นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือ

ข่ายห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน สถาบันเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้า

ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์  ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2561

 นายมาโนช ฯ แจ้งว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท�าโครงการสาน

พลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท�านา ซึ่งมีเป้าหมายพื้นที่ 

2 ล้าน โดยบูรณาการการท�างานร่วมกัน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่ง

เสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2561/2562 สนับสนุนให้

เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าว ให้มาปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ตลาดต้องการและให้ผล

ตอบแทนสูง เพื่อช่วยสร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร 

ทั้งนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า และ ประสานภาคเอกชนในการเข้ามา

รับซื้อผลผลิต การตกลงราคาซื้อ - ขายที่เป็นธรรม และ การจัดท�าประกันภัยพืชผล โดยจะ

ยึดแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด “การตลาดน�าการ

ผลิต” พร้อมทั้งใช้กลไกสหกรณ์ในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกรตั้งแต่

ระดับต้นน�้าจนถึงปลายน�้า  สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมการ

ปลูกพืชหลังนาให้เกษตรกร โดยประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาจัดอบรมให้ความรู้แก่

เกษตรกรสมาชิกเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การคัดเลือกพันธุ์เพาะปลูกให้เหมาะกับ

สภาพพื้นที่และรอบการผลิต การปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่  การบริหารจัดการระบบ

น�้า รวมทั้งสหกรณ์ยังมีหน้าที่ในการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร การตรวจติดตาม

คุณภาพผลิต จนถึงการบริหารจัดการตลาด โดยสหกรณ์เป็นจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตจาก

สมาชิก  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินโครงการฯ ส�านักงานสหกรณ์

จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดการประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่สถาบันเกษตรกร จ�านวน 1๖ 

แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ให้ทราบหลักเกณฑ์การด�าเนินการ  การขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เพื่อการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร  เชื่อมโยงด้านการ

ผลิตและการตลาดระหว่างภาคเอกชนและสหกรณ์ที่มีศักยภาพ ในการรวบรวม โดยเชิญผู้

แทนจากส�านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ผู้แทนจากส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้แทนจาก

สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ�ากัด  ผู้แทนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ�ากัด มา

ร่วมชี้แจงในการประชุม ฯ

 ผลการประชุมฯ ได้มีเจรจาระหว่าง สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ�ากัด  สหกรณ์

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส ศรีสะเกษ จ�ากัด  กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส  

จ�ากัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่พร้อมจะมารับซื้อผลผลิตในพื้นที่  และ

จะมีการเจรจาท�าข้อตกลงการรับซื้อผลผลิตอย่างเป็นทางการใน

โอกาสต่อไป 

 นอกจากนั้น ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ส�านักงานเกษตรจังหวัด 

โครงการชลประทานจังหวัด  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และ ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ก�าหนดแผนปฎิบัติงาน การลงเวทีชุมชน ตาม

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านาในพื้นที่ ๑๘ 

อ�าเภอ จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงและ

สร้างความเข้าใจ ขยายผลสู่เกษตรกร ให้เกิดความมั่นใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ฯ ต่อไป

วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว
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(ชสอ.ตร.)   และ พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด(สอ.ตร.) และคณะให้การต้อนรับ

คณะผู้แทนจาก The Wayamba Cooperative Rural Bank Union Limited แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

ตร. และ สอ.ตร. เพื่อเป็นแนวทางน�าไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ของสหกรณ์ในประเทศศรีลังกา เมื่อเร็ว ๆ นี้.

สนับสนุนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕  ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ ๓๕ 

รอบคัดเลือกภาค ๔ ที่จังหวัดชุมพร เมื่อเร็ว ๆ นี้

รองอธิบดี กสส.เยี่ยม ส.โคนมเชียงราย  นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายไชยา 

บุญญานุภาพ สกจ.เชียงราย และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมเชียงราย จ�ากัด เพื่อติดตามโครงการสนับสนุน

อุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของ

มวลสมาชิกทั้งหลาย โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้.

กสส.หนุนสหกรณ์มะพร้าวแก้วท�าส่งออก   นายเชิดชัย พรหมแก้ว รอง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมสหกรณ์ผู้ผลิตมะพร้าวแก้ว จังหวัดเลย ได้

รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ๕ ดาว พร้อมสนับสนุนส่งออกตลาดต่าง

ประเทศ มุ่งเจาะตลาดรัสเซีย

ผู้ตรวจฯ กสส.   นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(กสส.) ออกตรวจเยี่ยมโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์หลังฤดูท�านาในจังหวัดศรีสะเกษ หนุนสหกรณ์การเกษตร ๙ แห่ง เป็นจุด

รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร

ชสท.ต้อนรบั สกก.โพธาราม   นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) และนางกรณ์ภัสสร ราชวงศ์ หน.ส�านักพัฒนาสหกรณ์ฝ่ายคณะ

กรรมการและเลขานกุาร ชสท. ให้การต้อนรบั นายจ�าลอง รอดอิม่ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตร

โพธาราม จ�ากัด จ.ราชบุรี และคณะ เพื่อมาเชื่อมโยงธุรกิจข้าวสาร กับ ชสท. ที่ศูนย์กระจายสินค้าฯ

สกก.นาหม่อมประชมุใหญ่   นายลภัย์ หนปูระดษิฐ์ นกัสหกรณ์แห่งชาต ินายนติ ิดาราหะ สหกรณ์

จังหวัดสงขลา และนายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นาย

ประมวล ศรีมะฆะ อดีตประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ในโอกาสไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อมฯ เมื่อเร็วๆ นี้

พิธีลงนามความร่วมมือส่งออกสินค้าประมงและปศุสัตว์   นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานลงนามข้อ

ตกลงร่วมมือส่งออกสินค้าประมงและปศุสัตว์ของสหกรณ์ ด้วยกลไกประชารัฐ คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เมื่อเร็ว ๆ นี้.

ชสท.ต้อนรับทีมวิจัย   นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) และนางสาวสุภาภรณ์ อิน

ค้า หัวหน้าส�านักการตลาดสินค้าสหกรณ์ และ E-commerce ให้การต้อนรับ 

อ.สมโชค เรืองอิทธินันต์ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มก. และ น.ส.ฐิราพร เปลี่ยนกระโทก นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ  กรมส่ง

เสริมสหกรณ์ มาสัมภาษณ์โครงการกระจายผลไม้ของสหกรณ์ ซึ่งด�าเนินการ

โดย ชสท. ร่วมมือกับเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ ๒ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๑๕..... Y ขุนราม    ยัง

เชื่อมั่นในค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องเกี่ยว

กับ กฎแห่งกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์

หรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย ท�าอะไรไปเป็นผลของกรรมทั้ง

สิ้น ไม่ว่าสิ่งดีหรือสิ่งชั่ว ปัจจุบันสังคมโลกก�าลังปั่นป่วน

ทัง้สิง่แวดล้อมธรรมชาต ิและพฤตกิรรมของมนษุย์ได้สร้าง

ความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะโดยตั้งใจ

หรือไม่ก็ตามล้วนเกิดผลทั้งสิ้น หากสังเกตสิ่งรอบ ๆ ตัว 

ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

หมด ขณะนี้ประเทศไทยควรจะเป็นฤดูหนาวเต็มตัว แต่

ปรากฎว่าอากาศร้อนแทบตับแตก บางแห่งฝนตกหนักจน

ท่วมสร้างความเดือดร้อนกันทั่วหน้า...ผลพวงต่าง ๆ เหล่า

นี้เกิดจากวิบากกรรมของคนในสังคมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น

สังคมไทยหรือสังคมโลก เพราะเป็นไปตาม กฎแห่งกรรม 

ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า สังคมใดที่ผู้บริหารสังคมมีศีล

ธรรมก็จะมีสัมมาทิฐิ ประชาชนมีศีลธรรมก็จะมีสัมมา

ทิฐิ  สังคมนั้นจะอยู่กันอย่างสงบร่มเย็น  ถ้าหากสังคมใด

มีผู้บริหารไม่มีศีลธรรมก็จะมีมิจฉาทิฐิ ประชาชนไม่มีศีล

ธรรมกจ็ะมมีจิฉาทฐิ ิสงัคมนัน้กจ็ะเดอืดร้อนวุน่วายแน่นอน  

สังคมโลกไม่ยกเว้นสังคมไทย ก�าลังได้รับความเดือดร้อน

วุน่วายกนัทัว่หน้า ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรอืคนรวย จะเป็นคน

มศีลีธรรมหรอืคนไร้ศลีธรรม ล้วนได้รบัความเดอืดร้อนด้วย

กันทั้งสิ้น เพราะว่าอยู่ในสังคมคนบาปเช่นเดียวกัน สังเกต

ง่าย ๆ สังคมไทย ผู้บริหารประเทศคือรัฐบาลทุกคณะไม่

ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน หรือ

รัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร ถ้าไม่แก้ไขปัญหาของประเทศ

ที่ต้นเหตุนั่นก็คือประชากรในสังคมศีลธรรมตกต�า่ เพราะ

ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลมัวแต่แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ นั่นก็คือ 

คนท�าผิดกฎหมายก็เอามาขังคุกจนปัจจุบันนี้มีไม่คุกเพียง

พอที่จะขังคนท�าผิดกฎหมาย ก�าลังจะหาทางให้คนอยู่ใน

คุกออกมาอยู่นอกคุก สิ่งเหล่านี้เป็นการแก้ไขปัญหาปลาย

เหตุทั้งสิ้น ปัญหาที่ต้นเหตุไม่มีใครคิด

ทีจ่ะเอามาแก้ไข เรือ่งนีก้ไ็ด้มกีารศกึษา

กนัมาแล้วตัง้แต่สมยัพทุธกาล นัน่กค็อื

ต้องรู้ว่าปัญหาต่าง ๆ นั้นมีต้นเหตุมา

จากอะไร แล้วก็หาทางดับปัญหานั้น

ที่ต้นเหตุ ในสังคมไทยที่เห็นชัดเจน

ต้นเหตุของปัญหา ก็คืออบายมุขทั้งหลาย ไม่ว่าาจะเป็น 

เหล้า เบียร์ บุหรี่ สิ่งเสพติด การพนันทั้งหลาย ฯลฯ ล้วน

เป็นอบายมุขหรือทางแห่งความเสื่อม แต่ผู้น�าประเทศไทย

หรือรัฐบาลไทยคณะต่าง ๆ ปล่อยให้มีอาชีพบาปเหล่านี้

อย่างถูกกฎหมาย ท�าให้ประชาชนคนไทยเข้ามามีส่วนร่วม

ท�าบาปโดยไม่รู้ตัว เช่น ผู้อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้

ส่งเสริมการจ�าหน่าย ผู้บริโภค ล้วนสร้างบาปด้วยกันทั้่ง

สิ้น สังคมไทยจึงเป็นสังคมบาป ในเมื่อคนไทยร่วมมือกัน

สร้างบาปจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ล้วนสร้างความเดือด

ร้อนวุน่วายให้กบัสงัคมไทยด้วยกนัทัง้สิน้ จงึเกดิเหตกุารณ์

ทจุรติคอรปัชัน่จนเป็นเรือ่งปกตใินสงัคมไทย ตัง้แต่ระดบัผู้

บริหารลงมาจนถึงประชาชนคนรากหญ้า ล้วนมีส่วนสร้าง

บาปด้วยกันทั้งสิ้น แต่สังคมไทยก็ไม่ได้สิ้นหวังเสียทีเดียว 

ในวิกฤติก็เกิดเป็นโอกาสได้เช่นเดียวกัน เมื่อกลางปีที่แล้ว

ฝ่ายบ้านเมอืงได้สร้างสถานการณ์ขึน้มาว่าวดัพระธรรมกาย

เป็นองค์กรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และใส่ความ

หลวงพ่อธัมมชโย ว่าท�าผิดกฎหมายฟอกเงินพยายามที่จะ

จับสึกให้ได้ แต่คนมีบาปก็สู้คนมีบุญไม่ได้จึึงไม่มีปัญญา

จับหลวงพ่อสึกได้ ในขณะเดียวกันลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็

พยายามปกป้องคุ้มครองหลวงอย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิม

พัน แต่ หลวง พ่อธัมมชโย ได้ให้สติกับบรรดาลูกศิษย์ว่า 

การต่อสู้กับหมู่มารนั้นต้องต่อสู้ด้วยบุญ อย่าต่อสู้ด้วยบาป 

หากต่อสู้ด้วยบาปผลของวิบากบาปจะย้อนเข้ามาสู่ตัวเรา 

ต้องต่อสู้กับบรรดามารทั้งหลายด้วยบุญ โดยเฉพาะบุญที่มี

อานุภาพมาก นั่นก็คือการ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตน

สูตร กันทุกๆ วัน เพื่อส่งบุญให้กับประเทศชาติและความ

เป็นมงคลให้กบัตวัของผูส้วดเอง ปรากฎว่าช่วงเวลาปีกว่าๆ 

ที่ผ่านมาสังคมไทยเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น เพราะว่ามีการก

วาดล้างพวกทุจริตคอรัปชั่นกันอย่างต่อเนื่องจริงจัง ตลอด

จนช่วยเหลือประชาชนที่ถูกเอารับเอาเปรียบจากนายทุน

หน้าเลือด ที่หลอกท�าสัญญาขายฝากที่ดิน จนที่ดินของชาว

บ้านต้องตกไปอยู่กับนายทุนมากมาย แต่ก็มีปาฏิหาริย์ที่ไม่

คาดคิดเกิดขึ้นนั่นก็คือโครงการคืนโฉนดให้กับเจ้าของที่

ถูกนายทุนหน้าเลือดยึดไป ขุนราม  เชื่อว่าเกิดจากพลังบุญ

ของประเทศเริ่มมีพลังมากขึ้น ส่วนพลังบาปของประเทศ

เริม่อ่อนก�าลงัลงจงึเกดิเหตกุารณ์ด ีๆ  เช่นนีข้ึน้ในสงัคมไทย 

ท�าให้บรรดาลกูศษิย์ของหลวงพ่อธมัมชโย เร่งสวดมนต์บท

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเฉลี่ย

แล้ววันละกว่า ๒ ล้านจบ  ปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อ

ทีม่อียูท่ัว่โลก ได้สวดและส่งบญุมายงัวดัพระธรรมกายรวม

แล้วกว่า ๘๗๐ ล้านจบ ส�าหรับ  ขุนราม  เองสวดวันละ ๔ 

จบเป็นประจ�า  ก็ขอแบ่งบุญมาให้พี่น้องชาวสหกรณ์ทุก

ท่าน สาธุ สาธุ สาธุ.....Y ขุนราม   ได้เห็นหนังสือของ

ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ ๒ ถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาด

ใหญ่แห่งหนึ่ง ให้ระงับการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเพราะ

จะท�าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย นั่นก็คือให้ระงับการ

ให้เงินกู้สามัญโดยไม่นับรวมเงินกู้ตามระเบียบสหกรณ์ว่า

ด้วยเงินกู้สามัญ แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ และระงับการก�าหนดให้สมาชิกต้องท�าหนังสือ

แสดงเจตนายนิยอมมอบสทิธกิารรบัเงนิผลประโยชน์ต่างๆ 

ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์มอบให้สหกรณ์ เพือ่ยดึถอื

ไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ อันเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์

ของการด�าเนินกิจการเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการ

จัดการศพ ตาม พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ.๒๕๔๕ ...เรื่องนี้  ขุนราม  ก็เป็นห่วงมานานแล้ว 

เพราะว่าการสงเคราะห์ในการจัดการศพนั้้นไม่น่าจะต้อง

มีจ�านวนเงินมากมาย เพราะเท่าที่ฟัง ๆ มา บางแห่งได้เงิน

จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์ เกือบ ๒ ล้านบาท ซึ่งมัน

เกินความจ�าเป็นในการจัดการศพ ยิ่งมาท�าหนังสือแสดง

เจตนายินยอมมอบสิทธิการรับเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ  ของ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ให้กบัสหกรณ์เพือ่ยดึถอืไว้เป็น

หลักประกันเงินกู้ยิ่งน่าเป็นห่วง  เพราะจะท�าให้ระเบียบ

วินัยการกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์ผิดเพี้ยนไป จนสมาชิก

ไม่สามารถส่งคนืเงนิกูใ้ห้กบัสหกรณ์ได้ กจ็ะท�าให้เกดิความ

เสียหายกับสหกรณ์ในอนาคตได้ จึงเห็นด้วยกับค�าสั่งดัง

กล่าวของ ผู้อ�านวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ ๒ 

เพราะเป็นการช่วยกันก�ากับดูแลให้สหกรณ์ปล่อยเงินกู้ให้

กับสมาชิกอย่างเหมาะสม ท�าให้สหกรณ์ไม่ต้องเสี่ยงกับ

ปัญหาสมาชิกไม่มีก�าลังส่งคืนเงินกู้ให้กับสหกรณ์.....Y 
ขุนราม  เป็นห่วงร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ตอนนี้มีข่าว

ไม่ค่อยจะดีในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะคณะกรรมการชุด

ที่ ๗๗ ได้ฟ้องหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก และบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก เป็นจ�าเลยในคดีอาญาฐานหมิ่น

ประมาท ซึ่งศาลขชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ได้พิพากษา

ยกฟ้องโจทก์ เพราะว่าจ�าเลยทั้งสองได้เสนอข่าวไปตาม

ความเป็นจริง ไม่ได้หมิ่นประมาทโจทก์แต่อย่างใด เป็นการ

เสนอความคิดเห็นของสมาชิกร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ส่วน

ข้างน้อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของร้านสหกรณ์ฯ ต่อมา

อดีตข้าราชการบ�านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเป็น

สมาชิกของร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ได้ตรวจพบว่างบแสดง

ฐานะการเงินของปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นงบดุลที่ไม่ดุล เพราะ

ว่ายอดสินทรัพย์หมุนเวียนที่ยกมานั้นมีผลต่างของจ�านวน

เงิน ๒๗,๘๑๐.๑๐ บาท นอกจากนั้นก็ยังหมกเม็ดจ�านวน

เงินที่สหกรณ์ได้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสิทธิการเช่าที่ดิน 

จ�านวนกว่า ๑.๙ ล้านบาท ซึ่งตามหลักการบัญชีแล้วจะต้อง

ลงบนัทกึในบญัชอีย่างชดัเจนว่าเป็นการชดใช้การผดิสญัญา

เช่าที่ดิน ใบเสร็จรับเงินจะต้องเป็นของบริษัทฯ ผู้เช่าที่ดิน 

ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ ซึ่งผิดหลักการในการลง

บัญชี นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องผิดหลักการบัญชีในการเสนอ

งบประมาณรายรับ รายจ่าย ต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกซึ่ง

คณะกรรมการไม่ได้เสนองบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคาร

สหกรณ์สาขาบางล�าภ ูแต่ได้ใช้เงนิของสหกรณ์ไปปรบัปรงุ

อาคารดังกล่าวกว่าสิบล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดหลักการ

บรหิารจดัการ เพราะว่าการน�าเสนองบประมาณรายรบั ราย

จ่าย ให้สมาชกิได้รบัทราบในทีป่ระชมุใหญ่ กเ็พือ่สมาชกิจะ

ได้ก�ากับการท�างานของคณะกรรมการให้อยู่ในกรอบของ

งบประมาณ  ไม่ใช่เอาเงินของสหกรณ์ไปใช้นอกเหนือจาก

กรอบงบประมาณที่่ขอสมาชิกเอาไว้ เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้น่า

เป็นห่วงอย่างยิง่ เพราะว่าหน่วยงานราชการทีก่�ากบัดแูลไม่

ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่ เพราะว่าสมาชิกสอบถามไปแล้ว ก็ได้

รบัค�าตอบทีไ่ม่ตรงกบัค�าถาม เรือ่งนีจ้ีงึบานปลายมกีารฟ้อง

ไปยังศาลปกครองฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่.

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๑



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

 ให้สหฯ ดูแลความปลอดภัยสหกรณ์ในขอนแก่น

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๑

 สหฯ บริจาคข้าวสารและชุดกีฬา “พี่เพื่อน้องฯ ปีที่ ๑๕”  ท�าบุญครบรอบ ๒๔ ปี สหประกันชีวิต

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนา

ผู้น�าสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์ที่มี

ความมั่นคงโดยการจัดสวัสดิการประกันชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็น

ประธานในพิธีเปิดพร้อมพบปะกับผู้น�าสหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนา

กว่า 60 คน มีนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยนาย

ฐาปกรณ์  ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการและคณะ ให้การต้อนรับ ณ 

ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

กล่าวกับผู้น�าสหกรณ์ว่า การท�างานในสหกรณ์ถ้าไม่โปร่งใส ไม่

บริสุทธิ์ใจ ไม่มีระเบียบขั้นตอนตามที่กฎหมายก�าหนด ก็จะเจอกับ

ปัญหา ความยุ่งยากในการบริหารงานสหกรณ์ ให้ยึดหลักธรรมาภิ

บาลในการประกอบกิจการและบริหารงานสหกรณ์ การท�าประกัน

ชีวิตเป็นสิ่งที่ดีสามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ 

เพราะอุบัติเหตุเกิขึ้นได้โดยไม่ได้คาดหวัง และไม่มีใครว่ารู้เมื่อไหร่ที่

เราจะจากโลกนี้ไป อยากฝากสหประกันชีวิตช่วยดูแลความปลอดภัย

ให้กับสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นด้วย

การลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้สหประกันชีวิตได้

พบปะกับผู้น�าสหกรณ์อย่างใกล้ชิด โดยสหพล สังข์เมฆ กรรมการ

ผู้จัดการได้พบปะผู้น�าสหกรณ์ในเรื่องของสถานะความมั่นคงของ

บริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้น�าสหกรณ์ถึงความมั่นคงของ

บริษัท ในขณะที่นายฐาปกรณ์ ภูวมาส ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของแบบ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้น�าสหกรณ์ได้เลือกใช้ให้กับสมาชิกตาม

ความเหมาะสมของสหกรณ์แต่ละประเภทต่อไป ซึ่งได้รับความ

สนใจจากผู้น�าสหกรณ์อย่างดียิ่ง

พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธาน

กรรมการ บมจ.สหประกันชีวิต น�าคณะกรรมการ ที่

ปรึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ ท�าบุญถวายภัตตาหารและ

ถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จ�านวน 9 รูป เนื่อง

ในโอกาสวันครบรอบ 24 ปีแห่งการก่อตั้ง บริษัท 

สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) (วันที่ 24 ตุลาคม 

2537) ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) โดยนางรัชนี

พร พึงประสพ รองกรรมกำรผู้จัดกำร น�ำทีมคณะเจ้ำหน้ำที่

ร่วมกิจกรรม “พี่เพื่อน้อง จำกผองเพื่อนชำวประกันและมวลมิตร

ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 15 ประจ�ำปี 2561” โดยร่วมบริจำคข้ำวสำร

ไรซ์เบอร์รี่ 300 กิโลกรัม ชุดกีฬำ และอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 

พร้อมน�ำเกมส์ไปร่วมสนุกกับน้องๆ นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม

ทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดผิงแดด โรงเรียนวัดนอกปำกทะเล 

และโรงเรียนบ้ำนดอนมะขำม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งน้องๆ เด็กๆ ให้

ควำมสนใจร่วมเล่นเกมส์รับของรำงวัลกันอย่ำงสนุกสนำนและ

เนืองแน่น ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ต�ำบลบำงขุนไทร อ�ำเภอ

บ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2561 

ส�ำหรับโครงกำร “พี่เพื่อน้อง จำกผองเพื่อนชำวประกัน

และมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม” เป็นโครงกำรแห่งกำรมีส่วนร่วม 

ทั้งสื่อมวลชน องค์กรหรือหน่วยงำนทั้งในวงกำรประกันภัยและ

ธุรกิจอื่นๆ รวมเป็นเจ้ำภำพจัดงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น

กิจกรรมที่ท�ำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยทุกคนทุกองค์กรมี

ส่วนร่วมท�ำงำนกับชุมชนในท้องถิ่นต่ำงๆ เป็นกิจกรรมอันน�ำมำ

ซึ่งควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส�ำหรับกำรจัดงำนพี่เพื่อน้องปีที่ 15 

ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้ำหมำย 5 กลุ่ม คือ นักเรียนและโรงเรียนที่

เข้ำมำมีส่วนร่วมกิจกรรม โรงเรียนที่เป็นสถำนที่จัดงำน ชุมชน

ต้องเข้ำมำมีส่วนร่วม ประชำชนที่เข้ำร่วมงำน รวมถึงหน่วยงำน

และบุคคลที่เข้ำมำมีส่วนร่วมหรือร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำน



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖ วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๑

กฐินสามัคคีวัดพรหมประสิทธิ์(วัดเกาะ)คุณธวัชชัย เรืองรัตน์ธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) กับชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย คุณบัณฑิต บูรณะ

เสถียร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภาค ๑ ได้ร่วมเดินทางไปกับ ปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ท่านปลดัอนนัต์ สวุรรณรตัน์) ซึง่

ได้จดัทอดกฐนิสามคัคขีึน้ทีว่ดัพรหมประสทิธิ ์(วดัเกาะ) ต.บ้าน

นอก อ.ปานะเระ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่ง

เป็นบ้านเกิดของท่านปลัดอนันต์ จากบรรยากาศที่ได้มีโอกาส

ร่วมท�าบุญทอดกฐินในครั้งนี้ท�าให้คุณธวัชชัย นึกถึงบรรยากาศ

เก่า ๆ สมัยเมื่อครั้่งยังเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้เคยร่วมกิจกรรมออกค่ายพัฒนาชนบทกับท่านปลัดอนันต์

บ่อยครั้ง ท่านปลัดอนันต์เป็นคนง่าย ๆ ติดดิน ถึงแม้จะได้รับ

พระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เมื่อต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาก็ยังเป็นคน

เสมอต้นเสมอปลายไม่ได้คิดว่ามีต�าแหน่งใหญ่โตอะไร 

เสร็จจากงานทอดกฐินแล้วก็ได ้ชวนกันไปกราบ

นมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเหยียบน�้าทะเลจืด ณ วัดช้างให้ 

จังหวัดปัตตานี เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง 

เทศกาลบญุใหญ่ของชาวพทุธช่วงออกพรรษาเป็นเวลา

หนึ่งเดือน เป็นเทศกาลบุญทอดกฐินที่ชาวพุทธทั่วพื้นแผ่นดิน

ไทยได้ร่วมกนัจดัขึน้ กข็อปลืม้กบับญุกฐนิซึง่เป็นบญุใหญ่ทีช่าว

พุทธได้มีโอกาสสั่งสมเพื่อเป็นเสบียงบุญเอาไว้ใช้ในภพชาติต่อ

ไป สาธุ สาธุ สาธุ.

                                 ศิษย์วัดจันทร์

สกจ.ชลบุรีประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดยาง
 จังหวัดชลบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือ

ข่ายพัฒนาตลาดแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออก

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธาน  เปิดการประชุม

เชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาตลาดแปรรูปยางพารา

เพื่อการส่งออก ระหว่าง              วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561  

โดยมี นายประพฤทธิ์  โภคา สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  ได้กล่าวถึง

วัตถุประสงค์             ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  อ�าเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี

นายประพฤทธิ์  โภคา  สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าว

ว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส�าคัญของประเทศ ปัจจุบัน

มีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 22,933,097 ไร่ เนื้อที่กรีดได้ 

18,466,489 ไร่ ผลผลิต 4,342,935 ตันในภาพรวมผลผลิตต่อ

ไร่  มีแนวโน้มลดลงทุกปี  เฉลี่ยประมาณ 5 กิโลกรัม เมื่อเทียบ

จาก 5 ปี ที่แล้ว สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาราคายางพารา

ตกต�่าอย่างต่อเนื่อง เป็นผลท�าให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยาง

ประสบปัญหาด้านรายได้ โดยในส่วนสถาบันเกษตรกรปัจจุบัน  

มีสหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกร   ที่ด�าเนินธุรกิจยางพารา จ�านวน 

841 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ในพื้นที่ 59 จังหวัด สามารถ

รองรับผลิตจากสมาชิกประมาณ  90,000 ตัน มีสมาชิกเกษตรกร

รวมประมาณ 167,000 ราย 

ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริม

สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเชื่อมโยงเครือข่าย

ระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด ยางพาราของสถาบัน

เกษตรกรผู้ผลิตยางพาราทั้งระบบ  ทั้งสหกรณ์ที่มีวัตถุดิบ และ

สหกรณ์ที่สามารถต่อยอดจากวัตถุดิบ สู่การแปรรูป  เพื่อเพิ่มมูลค่า

ยางพารา ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

และมีประสิทธิภาพ  

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  มีนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้สหกรณ์ และกลุ่ม

เกษตรกร เป็นแหล่งรับซื้อยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางพารา  โดย

รวมตัวกันเพื่อจ�าหน่ายยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อให้สถาบันเกษตรกร เป็นกลไก และเป็นเครื่องมือ

ในการช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�่า อีกช่องทางหนึ่ง ดัง

นั้นเพื่อให้สถาบันเกษตรกรกรได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้    ในการ

ด�าเนินธุรกิจยางพารา ตลอดจนร่วมกันก�าหนดแนวทางในการเชื่อม

โยงธุรกิจการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการตลาดสู่การส่งออก 

ทั้งนี้ผู้บริหารของสหกรณ์ จะต้องมีความเข้าใจเรื่องการผลิตเป็น

อย่างดี ผลผลิตยางที่ผลิตที่มีคุณภาพสูง และจะต้องรู้ความต้องการ

ตลาด ตอบโจทย์การตลาดน�าการผลิตได้ชัดเจน ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญ

คือเกษตรกรต้องผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ เพื่อน�าป้อนเข้าสู่โรงงาน

แปรรูป ซึ่งจะท�าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องการ และ

สามารถขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป 



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ทางโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

ที่นี่มีค�าตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

วัดพระธรรมกาย

หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

          โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

       หลวงปู่วัดปากน�้าภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า

ตัวเราเอง เพราะความปรารถนาลามกท�าไม ที่เขาพูดหาว่า

เราอย่างนั้น บางคนคงไม่รู้จักค�าว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน 

หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเรา ผู้ตั้งใจปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบ

ล้างสัจจธรรมพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้

เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่ง

รัศมี ให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง 

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 

เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของ

เก๊หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้

เข้าถึงธรรม  เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณพระพุทธ

ศาสนา”

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๑

การตอบแทนพระคุณพ่อแม่
จากการท�าพิธีกงเต็กไหมครับ

ผมควรตอบแทนพระคณุของคณุพ่อคณุแม่อย่างไร จงึท�าให้

มีงบบุญติดตัวไปให้มาก ๆ ครับ

คุณครูไม่ใหญ่

จะตอบแทนพระคณุพ่อแม่ให้ท่านได้บญุมาก ๆ  ต้องท�าอย่าง

นี ้คอื ถ้าท่านมชีวีติอยู ่ให้ชวนท่านสร้างบญุทกุบญุทัง้ ทาน ศลี ภาวนา 

ยิง่ท่านเข้าถงึพระธรรมกายได้ ท่านยิง่ได้บญุมากทีส่ดุ หากท่านละโลก

ไปแล้ว ให้ท�าบุญทุกบุญ แล้วอุทิศไปให้ท่าน
    ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗

รักพ่อมากกว่าแม่

ท�าไมลูกถึงรู้สึกรักพ่อและผูกพันกับพ่อมากกว่าแม่ ทั้ง ๆ  ที่

ลกูอยูก่บัแม่ และพ่อเองกไ็ปมภีรรยาใหม่ ลกูชอบเอาเรือ่งแม่ไปบ่นให้

น้าสะใภ้ฟังบ่อย ๆ ลูกจะบาปไหมคะ ที่ไม่รักเคารพแม่เลย

คุณครูไม่ใหญ่

เหตทุีล่กูรกัพ่อมากกว่าแม่ กเ็พราะเหตปัุจจบุนัเป็นหลกั คอื 

การทีอ่ยูใ่กล้ชดิกบัแม่ทกุวนั กอ็าจจะมเีรือ่งกระทบกระทัง่กบัแม่บ้าง 

ก็เลยท�าให้รักท่านน้อยกว่าพ่อซึ่งนาน ๆ มาที มาแล้วก็ให้เงินเราบ้าง

ให้ความเอ็นดูเราบ้าง ลูกลองคิดในมุมกลับกัน ถ้าลูกไปอยู่กับพ่อทุก

วัน เห็นท่านดื่มเหล้า เจ้าชู้ ลูกก็อาจจะไม่รักท่านมากอย่างนี้ก็ได้ ดัง

นั้น ตอนนี้ให้กลับใจเสียใหม่ ด้วยการรักท่านทั้่งสองให้เท่า ๆ กัน 

และเลี้ยงดูแม่ให้ดี ก็จะเป็นบุญใหญ่ของลูก ที่ได้มีโอกาสเลี้ยงดูพระ

อรหันต์ในบ้าน หากลูกน�าเรื่องของแม่ไปหารือกับน้า เพื่อหาทาง

แก้ไขให้ดีขึ้น ก็ไม่เป็นไร แต่อย่านินทาว่าร้ายแม่ลับหลัง เพราะมัน

จะเป็นวจีกรรมติดตัวเราไป

    ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗

รวยแล้วกลับจน

คณุพ่ออพยพมาจากประเทศจนีผนืแผ่นดนิใหญ่ มาถงึเมอืง

ไทยตอนแรก ๆ  ก็ท�างานรับจ้างอยู่ท่ีจังหวัดพิจิตร พอมีทุนท่านก็เปิด

ร้านขายของช�าจนมีฐานะร�่ารวยแล้วก็ได้แต่งงานกับคุณแม่ ตอน

แต่งใหม่ ๆ ฐานะก็ดี พอมีลูกคนที่สองเท่านั้น ฐานะก็แย่ลงเรื่อย ๆ 

เนื่องจากคุณพ่อเป็นคนใจดีชอบให้คนกู้ยืมเงิน แต่เมื่อยืมไปแล้วเขา

ก็ไม่น�ามาคืน จนกระทั้งคุณพ่อหมดตัว ท�าไมคุณพ่อและคุณแม่จึง

เกิดมายากจนต่อมาร�า่รวย แต่พอมีลูกคนที่สอง ก็กลับไปยากจนอีก

ครั้ง เพราะกรรมใด

คุณครูไม่ใหญ่

คุณพ่อคุณแม่เกิดมายากจน ต่อมาร�่ารวย แต่พอมีลูกคนที่

สองกลับไปจนอีก เพราะชาติในอดีตเวลาท�าบุญมักจะท�าบุญใหม่

ครั้งเดียว หลังจากนั้นก็เลิกท�าไปเลย ดังนั้น เวลาบุญส่งผลก็เลยส่ง

ช่วงเดียว

เราจะแขง็แรง มรีปูสมบตั ิทรพัย์สมบตั ิหรอืคณุสมบตั ิลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข ก็ขึ้นอยู่กับบุญ ถ้าท�ามากก็มีมาก ท�าปานกลางก็มี

ปานกลาง ท�าน้อยก็มีน้อย ถ้าไม่ท�าก็ไม่มี ท�าทีเดียวก็ใช้ได้ทีเดียว ช่วง

เดียว เรื่องนี้ส�าคัญ เพราะฉะนั้นบุญก็เลยส่งผลในช่วงแรกช่วงเดียว

    ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

เหตุที่ประสบความส�าเร็จในธุรกิจขายตรง

ลูกและสามีท�าบุญใดมาจึงประสบความส�าเร็จในธุรกิจขาย

ตรงที่ท�าอยู่ และจะสามารถประสบความส�าเร็จสูงสุดได้หรือไม่ ต้อง

ท�าอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายได้
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ที่ลูกและสามีประสบความส�าเร็จในธุรกิจขายตรง เพราะ

มีทานบารมีมาในอดีต กับชอบชวนคนท�าความดีมาส่งผล คือทั้งท�า

ด้วยตัวเอง และชวนคนอื่นมาท�าด้วย

ส่วนที่ลูกปรารถนาจะไปให้ถึงจุดสูงสุดของธุรกิจนี้ ก็ต้อง

สั่งสมบุญปัจจุบันในทุกบุญให้มาก ๆ ทั้งท�าด้วยตัวเองและชวนคน

อื่นท�า แล้วอธิษฐานจิตตอกย�้าความตั้งใจของลูกให้บ่อย ๆ ทุก ๆ วัน
    ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ท�าพิธีกงเต็กได้บุญจริงหรือ

แม่ของผมเป็นคนจีน ในช่วงวันตรุษวันสารทของชาวจีน 

ท่านจะเชอืดไก่ไหว้เจ้าเป็นประจ�า เมือ่ผมเข้าวดั ได้ศกึษาธรรมะกบ็อก

ให้แม่เลิกฆ่าไก ่แต่แม่ก็ยงัไม่เลิก ท่านบอกว่า “ซือ้เขามานะ มนักนิไม่

อร่อย” เพิ่งจะมาเลิกท�าเมื่อตอนอายุย่างเข้าสู่วัยชราแล้ว

แม่ยึดมั่นในประเพณีจีนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการ

ท�าพิธีกงเต็ก ถึงกับสั่งไว้ว่า เมื่อท่านตายแล้วต้องท�าพิธีกงเต็กให้ด้วย 

เมื่อท่านละโลก ผมก็พยายามอธิบายกับญาติพี่น้องว่า การท�ากงเต็ก

ท�าไปก็ไม่ได้อะไร คนที่ตายแล้วเขาต้องการบุญอย่างเดียว ซึ่งบางคน

กใ็ห้เหตผุลว่าแม่สัง่ไว้ ต้องท�าตามค�าสัง่ ผมกใ็ห้เหตผุลว่าแม่สัง่อย่าง

นั้น เพราะความไม่รู้ ตอนนี้ตายแล้ว แม่รู้แล้วว่า ชีวิตหลังความตาย

ต้องการบญุอย่างเดยีว การทีเ่ราท�าให้ดกีว่าทีส่ัง่ แม่น่าจะรูส้กึขอบคณุ

ลกูมากกว่าผกูโกรธทีข่ดัค�าสัง่ แต่ผมเพยีงเสยีงเดยีวไม่อาจห้ามญาตพิี่

น้องได้ ในงานศพของคุณแม่จึงมีพิธีกงเต็กขึ้น ผมอยากทราบว่า คุณ

แม่รู้สึกอย่างไร เมือ่เห็นลูก ๆ  จัดพิธกีงเต็กให้ท่าน และท่านได้รับบุญ

คุณครูไม่ใหญ่

ก่อนตายแม้คุณแม่จะเจ็บป่วยทรมานขนาดไหน ก็พยายาม

นกึถงึบญุ ตามทีล่กู ๆ  ได้บอกท่าน ท�าให้ท่านนกึถงึบญุได้ แต่สลบักบั

ระลึกถึงการฆ่าเป็ดไก่ เพราะบางช่วงท่านทรมาน ท่านก็นึกว่าท�าไม

เราป่วยทรมานนกันะ เราคงไปฆ่าสตัว์ตรงโน้นตรงนีม้ัง้ กร็ะลกึสลบั

กนัไป ท�าให้ภาพเหล่านัน้มาฉายให้เหน็เป็นระยะ คอื เดีย๋วกบัภาพบญุ

เดีย๋วกภ็าพบาป ใจของท่านจงึไม่ถงึกบัหมองแต่กไ็ม่ใสมาก ได้ไปเกดิ

เป็นครุฑในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาทันที ไปแบบหลับแล้วตื่นอยู่

กลางวิมานทอง คือ เกิดแบบโอปปาติกะ ในหมู่ครุฑชั้นดีมีขนสีทอง 

มเีครือ่งประดบัแบบเทพธดิา ไม่ได้เปลอืยกาย ส่วนล่างกเ็ป็นนก ตอน

นี้ท่านก�าลังเรียนรู้ชีวิตใหม่ที่ตนเองไปเกิด ไม่ได้สนใจว่าลูกจะท�าพิธี

กงเต็กไปให้ และท่านก็ไม่ได้รู้เห็นด้วยแม้ในขณะนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่อง

กงเต็ก ส่วนกงเต็กที่ท�าไปก็ไม่ได้เกิดบุญ ได้แค่ความสบายใจที่ได้ท�า

ตามแม่สั่ง และท�าตามประเพณีที่สืบทอดกันมา

ประเพณีการท�ากงเตก็เป็นประเพณีของนักคิด คิดว่าถ้าตาย

ไปแล้ว เราอยากจะมีอะไรเราก็ท�า อยากได้รถก็ท�ากระดาษเป็นรถ 

อยากมีบ้านก็ท�ากระดาษเป็นบ้าน อยากมีคนรับใช้ก็ท�ากระดาษเป็น

คนรับใช้ อยากมีอะไรเราก็ท�า ๆ  ไป เผาแล้วก็จะได้สิ่งนั้น ถ้าเป็นเรื่อง

จรงิอย่างนัน้สดิ ีเรือ่งอะไรเราจะท�าอนัเลก็ ๆ  ท�าทกีเ็ท่าสภาธรรมกาย

เลย เผาให้มันเต็มท่ี มันเป็นเรื่องของนักคิด ที่ตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมา แล้ว

ก็นักขาย คือ จะได้ขายอุปกรณ์ในการท�ากับนักพิธีกรรม จะได้ท�าพิธี 

ซึง่เป็นทางมาแห่งรายได้ทางหนึง่ ทีจ่ะท�าให้ชวีติมคีวามสะดวกสบาย

ขึ้น นี่เป็นอย่างนี้ แล้วจะไปเป็นบุญได้อย่างไร

ถ้าจะเป็นบุญ ต้องท�าให้ถูกหลักวิชา เอามาท�าบุญกับเนื้อ

นาบุญ ถวายกับพระหรือสงเคราะห์โลก ให้กับคนยากคนจนขัดสน
    ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖

กรรมสาบาน

บพุกรรมใดท�าให้ลกูสาวของลกูเมือ่คลอดออกมา มเีนือ้เยือ่บดิที่

ทวารเบา ไม่มีช่องทางออกเลย หมอจึงเอามีดกรีดออกให้ หมอบอกว่า เด็ก

ที่เป็นอย่างนี้มีเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้น
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ลูกสาวคนโต ตอนคลอดใหม่ ๆ มีเนื้อเยื่อหุ้มตรงทวารเบา จน

หมอต้องท�าการกรีด ซึ่งเป็น Case หนึ่งในล้านเท่านั้น เพราะวจีกรรมใน

อดีต เรื่องมีอยู่ว่าชาติหนึ่งตอนที่เกิดเป็นผู้หญิง ได้ถูกเพื่อนหญิงของตนที่

มแีฟนอยูแ่ล้วให้สาบานว่าถ้าเธอไปยุง่กบัแฟนฉนั ขอให้ตรงนัน้ของเธอตบี

ตัน ลูกสาวของลูกในชาตินั้น ทั้ง ๆ ที่ไปยุ่งกับแฟนเขาจริง ๆ แต่ก็สาบาน 

กรรมนี้เลยตามมาส่งผล

    ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

อ�าลาอาลัย ผศ.ดร.ชวลิต สละผมรู้จักกับ ผศ.ดร.ชวลิต สละ อดีตอาจารย์คณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ที่

ปรกึษาร้านสหกรณ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ�ากดั ขณะนัน้

ผมเป็นประธานกรรมการร้านสหกรณ์นกัศกึษามหาวทิยาลยั

รามค�าแหง  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙  เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่

กจิกรรมสหกรณ์นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัก�าลงัคกึคกั ท�าให้

ผมได้มีโอกาสเรียนรู ้หลักและวิธีการสหกรณ์ ตลอดจน

อดุมการณ์สหกรณ์มาจาก  ผศ. ดร.ชวลติ สละ มากมาย เพราะ

ว่าในช่วงอาสาเข้ามาท�างานและได้รับเลือกให้เป็นประธาน

กรรมการร้านสหกรณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผม

ไม่มีความรู้เรื่องสหกรณ์เลย แต่เมื่ออาสาเพื่อนซึ่งเป็นอดีต

ประธานร้านสหกรณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่

ต้องหนีภัยการเมืองเข้าป่าเหมือนนักศึกษาหัวก้าวหน้าใน

ยุคนั้น เพระว่า พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูป

ได้ยดึอ�านาจจากรฐับาลของ ม.ร.ว.เสนย์ี ปราโมช แห่งพรรค

ประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผมได้ข่าวจาก อาจารย์

สุรพงษ์ แว่นแก้ว อดีตรองผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ว่า ผศ.ดร.ชวลิต สละ ได้ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

อาการสงบเมื่อตอนดึกของวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิริอายุได้ 

๘๕ ปี ที่โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ และได้จัด

งานสวดพระอภิธรรมศพที่วัดราชสิงขร(พระอารามหลวง) เขต

บางคอแหลม กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

และฌาปนกิจศพ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผมได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความอาลัยและอาสา

เก็บภาพบรรยากาศในงานให้กับเจ้าภาพ(อาจารย์ชุติมา 

วัฒนเศรษฐพงศ์) และได้พบกับอดีตประธานกรรมการร้าน

สหกรณ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ�ากดั และอดตีผูจ้ดัการร้าน

สหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด หลายท่านที่มางาน

สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพของอาจารย์ ที่จ�าชื่อได้ก็
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อภิชัยนันท์ ฯลฯ 

ขอให้ดวงวญิญาณของ ผศ.ดร.ชวลติ สละ ไปสูส่คุติ

ในสัมปรายภพเทอญ.
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ยอดเงินทอดกฐินสามัคคีสายของชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด และบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี 

จ�ากัด ซึ่งน�าโดย คุณธวัชชัย เรืองรัตน์ธรรม กรรมการผู้

จัดการใหญ่ รวมแล้วได้ จ�านวน ๔๕๖,๒๒๗ บาท เมื่อรวม

กบัทกุสายแล้วได้ยอดเงนิเข้าวดั ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท(หนึง่ล้าน

ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ผู้น�าบุญสายต่าง ๆ ได้มอบปัจจัยกฐินแด่พระเดช

พระคุณเจ้าอาวาสวัดเขาลั่นทม พระปลัดณัฏฐกิตติ์ สิริธมฺ

โม ด้วยความปลื้มปีติบุญกฐินสามัคคีในครั้งนี้กันทั่วหน้า ก็

เอาบุญมาฝากกับทุก ๆ ท่านครับ สาธุ สาธุ สาธุ.

สุเมธ ศรีจรรยา


