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อ่านต่อหน้า  ๒

พฒันาบคุลากรคณุภาพ
ชสอ.ด�าเนนิกจิการก้าวหน้า

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ฯ
มุ่งเน้นด้านวิชาการสหกรณ์

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

อ่านต่อหน้า ๒

      ปีที่ ๒๘   ฉบับที่ ๓๓๖           วันที่   ๑๑ - ๑๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช   ๒๕๖๓    ราคา   ๑๐   บาท

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

นายกฯ ช่วยชาวสวนล�าไย

อ่านต่อหน้า  ๒

     พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

                     ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน

ช.ส.ค.มุง่เน้นสร้าง “คน”

            รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

                  จรัล เอี่ยมส�าอางค์

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พ.เกลียวเชือก และคณะ

อ่านต่อหน้า  ๒

ดร.เฉลิมชัย มั่นใจระบบสหกรณ์แก้ไขปัญหา

ประเทศชาติได้ ยอมรับสหกรณ์ส่วนน้อยท�าให้ภาพ

ลักษณ์สหกรณ์ส่วนใหญ่เสียหาย พร้อมให้ก�าลังใจผู้น�า

สหกรณ์ที่บริหารงานด้วยความรู้ ความสามารถและ

มีธรรมาภิบาลที่ดี ชื่นชมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีการ

ด�าเนินการเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเป็นระบบหากไม่ดีจริง

ไม่สามารถยนืหยดัอยูไ่ด้ถงึวนันี ้ ย�า้ทกุองค์กรไม่มอีะไร

สมบูรณ์แบบ ๑๐๐% แต่มีบุคคลประเภทหนึ่งที่เห็นเงิน

เป็นใหญ่ต้องกันให้อยู่ห่างไกลจากเรื่องการเงิน 

ด ร . เ ฉ ลิ ม ชั ย  ศ รี อ ่ อ น 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ได้กล่าวตอนหนึ่งใน

โอกาสไปเป็นประธานในพธิเีปิดการ

ประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๖๓ 

ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) ณ 

ห้องประชมุชมุนมุสหกรณ์เครดติยเูนีย่นแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) เขตสะพานสูง 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ดร.เฉลิมชัย ได้กว่าวว่า รูปแบบของ

สหกรณ์นั้นเหมาะสมกับประเทศไทยใน

หลาย ๆ  สิ่ง หลาย ๆ  อย่าง ทั้่งด้านวัฒนธรรม 

ชสอ. กิจการก้าวหน้ามีทรัพย์สินรวม ๑๕๓,๗๘๑ ล้านบาท ก�าไรสุทธิ ๑,๙๖๖ 

ล้านบาท จ่ายปันผลร้อยละ ๕.๓๐ เฉลี่ยคืนร้อยละ ๔.๐๐ สร้างระบบธรรมาภิบาลการ

บริหารงาน สามารถรักษาระดับความน่าเชื่อถือองค์กร ที่ระดับ A- จัดโครงการคืนสู่

สังคม ชสอ. รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-๑๙ มุ่งพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสร้างขบวนการสหกรณ์ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ชุมนุมสหกรณ ์ออมทรัพย ์แห ่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) จัดประชุมใหญ่

สามัญประจ�าป ี  ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร อิมแพค แชล

เลนเจอร์ ฮอลล์ ๑ ศนูย์แสดงสนิค้า เมอืงทอง

ธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรี

อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์

สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ได้เปิดเผยว่า 

การบริหารงานในรอบปีที่ผ่านมา ชสอ. มี

สหกรณ์สมาชิก จ�านวน ๑,๐๙๙ สหกรณ์ มี

สนิทรพัย์รวม ๑๕๓,๗๘๑ ล้านบาท เพิม่มาก

ขึน้กว่าปีก่อนถงึ ๒๐,๔๙๒ ล้านบาท บรหิาร

สินทรัพย์ให้เกิดก�าไรสุทธิ ๑,๙๖๖ ล้านบาท 

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา ๕.๓๐% 

และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา ๔.๐๐% ชสอ.ได้

จัดท�าระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่ง

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ 

ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืองค์กร จากบรษิทั ทรสิเรทติง้ 

จ�ากัด ในระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต 

: คงที่(Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่ง

ทางการเงินและการบริหารงานของ ชสอ. 

ได้อย่างชัดเจน

พลต�ารวจโท วิโรจน์ ได้กล่าวต่อไป

ว่า นอกจากนี้ ชสอ. ได้ร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐจัดท�าหลักสูตรการเงิน การบัญชี และ

การบริหารส�าหรับกรรมการและผู้จัดการ

สหกรณ์ อีกทั้่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต(ิคพช.) 

โดยก�าหนดให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัตเิป็น

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ และร่วม

กับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดท�าข้อเสนอ

แนะต่อร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๘๙๑/๒ 

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่  ๓ 

พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับ

สหกรณ์ทีไ่ด้รบัผลกระทบ ตลอดจนกจิกรรม

ส่งเสริมการออมของสหกรณ์ทั่วประเทศ  

โดยร่วมกับขบวนการสหกรณ์จัดกิจกรรม

วันออมแห่งชาติขึ้น ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒ ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ และ

ด�าเนินโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ

มาตรฐานของ ชสอ. คดัเลอืกสหกรณ์สมาชกิ

ที่มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ

มาตรฐานที่ก�าหนด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

สหกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์

ต้นแบบในด้านการบรหิารจดัการ สนบัสนนุ

การด�าเนินงานของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 

ชสอ. ชมรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์

และได้จัดท�าโครงการ ชสอ.รวมใจ 

สหกรณ์ไทยสู ้ภัยโควิด-๑๙ ชสอ. มุ ่งมั่น

พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้

มีความรู ้ความสามารถ ส่งเสริมให้ระบบ

ธรรมาภิบาล ทั้่งในส่วนของคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ และฝ่าย

จัดการ พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพบริหาร

จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พัฒนา ชสอ. ให้

มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งแก่สหกรณ์ 

พฒันาคณุภาพชวีติสมาชกิสหกรณ์ให้มคีวาม 

“มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” 

อนึ่ ง  คณะกรรมการด�า เนินการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสอ.) ชุดที่ ๔๘ จ�านวน ๑๗ คน

ประกอบด้วย

๑. พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์

สกุล ประธานกรรมการ  ๒. นายไพบูลย์ 

แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ  ๓. ว่าที่

ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา  รองประธาน

กรรมการ  ๔. ดร.กมล ศรีล้อม  รองประธาน

กรรมการ  ๕. นายพิทยา ทิพยโสตถิ  รอง

ประธานกรรมการ  ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิพัฒน์ วงศ์เกษม  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการด�าเนินการ ประกอบด้วย  

๗. นายสุรพล กมุทชาติ  ๘. นายโชคดี คลัง

จันทร์  ๙. นายธงชัย วิทยานุกรณ์  ๑๐. นาย

โกวทิ เกตงุาม   ๑๑. นายนพดล อนิปา  ๑๒. นาย

ประธาน ช.ส.ค. ย�้า ด�าเนินกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งเน้นจิตตารมณ์ ๔  

และคุณธรรม ๕ ประการ เกิดความเอื้ออาทรดุจพี่น้องร่วมอุทร สร้างคนให้ช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ให้เกิดความสมดุลทั้งด้าน จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม โดยยึดแนวทาง

ความพอเพียงมากกว่าสร้างรายได้และผลก�าไร

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) จัดประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ช.ส.ค. 

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนแห่งประเทศไทย 

จ�ากดั(ช.ส.ค.) มสีมาชกิสามญั จ�านวน ๕๘๒ 

สหกรณ์ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนและองค์กรอื่นที่

สมัครใช้บริการ จ�านวน ๕๐๗ กลุ่มองค์กร 

สมาชกิรายบคุคลม ีจ�านวน ๑,๒๒๙,๔๐๙ คน 

มีทุนเรือนหุ้น ๖๖๔.๓ ล้านบาท ทุนส�ารอง 

๒๕๘.๓ ล้านบาท มีก�าไรสุทธิ ๔๐.๙ ล้าน

บาท สหกรณ์มสีนิทรพัย์รวม ๕,๐๖๗.๙ ล้าน

บาท ปีนีจ่้ายเงนิปันผลร้อยละ ๔ เงนิเฉลีย่คนื

ร้อยละ ๑.๕ 

นายจรัญ เอี่ยมส�าอางค์ ประธาน

กรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู

เนีย่นแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ช.ส.ค.) ได้กล่าว

ว่า ช.ส.ค. เป็นองค์กรกลางของขบวนการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนระดับชาติ จัดตั้งขึ้น

ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ มีฐานะเป็น

ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของประเภท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ด�าเนินการภายใต้วิสัย

ทัศน์ที่ว่า “สถาบันกลางและผู้น�าขบวนการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย” มี

บทบาทหน้าที่เป็นผู้แทนให้ความคุ้มครอง

อ่านต่อหน้า  ๒

 รมช.มนัญญา ปลื้มนายกรัฐมนตรีขานรับบรรเทาทุกข์ชาวสวนล�าไยช่วย

เยียวยาไร่ละ 2 พัน พร้อมสนับสนุนพ่อค้าจีน   เข้าซื้อล�าไยและผลไม้ตามแนว ศบค. 

ด้านสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ�ากัด รับซื้อล�าไยจากสมาชิกมาอบแห้งส่งขายจีน

แล้ว 150 ตนั เตรยีมเปิดประมลูรอบ 2 วนัที ่15 ส.ค.นี ้อกี 200 ตนั ช่วยดงึล�าไยสดออก

จากตลาด พยงุราคาผลผลติในพืน้ทีไ่ม่ให้ตกต�า่

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ ์   

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าว

ว่ารู ้สึกยินดีกับเกษตรกรชาวสวนล�าไยที่                                          

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 

ตอบรับที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือด

ร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า ภายหลัง

ที่ตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า

สหกรณ์การเกษตรรับซื้อล�าไยในโครงการ

สนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบัน

เกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด 

-19 ที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ�ากัด 

จ.เชียงใหม่ และสหกรณ์การเกษตรประตู

ป่า จ�ากดั จ.ล�าพนู เมือ่ปลายเดอืนกรกฎาคม 

ที่ผ่านมา พบว่าขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ยัง

ประสบปัญหาพ่อค้าจนี      ที่เป็นผู้ค้าส่งออก

ล�าไยไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตได้  ซึ่ง

นายกรฐัมนตรยีนิดทีีจ่ะหารอืกบัหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง      เพือ่เร่งหาทางช่วยเหลอืเกษตรกร

ชาวสวนล�าไย

 “ ได ้สะท้อนปัญหาและความ

เดือดร้อนของเกษตรกรน�าเรียนต่อท่าน

นายกรัฐมนตรีเมื่อปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่าน

มา  ซึ่งท่านนายกฯยินดีช่วยเหลือ และได้

เตรยีมพจิารณาอนมุตังิบประมาณเพือ่เยยีวยา

เกษตรกรชาวสวนล�าไยไร่ละ 2 พันบาท   ไม่

เกิน 25 ไร่ต่อราย ทั้งนี้ รายละเอียดมาตรการ

เยียวยาดังกล่าว ทางกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์จะได้น�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะ

รฐัมนตรต่ีอไป  ส�าหรบักรณพ่ีอค้าผูส่้งออกจาก

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ฯ เน้นให้ความรู้ทางด้านวิชาการ

สหกรณ์ เพราะปัจจุบันแนวคิดเรื่องสหกรณ์ค่อนข้างผิดเพี้ยนไปเยอะ ผู้

จดัการใหญ่ ช.ส.ค. ชีก้ฎหมายสหกรณ์ฉบบัใหม่กระทบกบัสหกรณ์เครดติ

ยูเนีี่ยนมาก เพราะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์สถาบันการเงินซึ่งขัดกับหลัก

การสหกรณ์ที่บริการในหมู่สมาชิกด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันไม่ใช่

องค์กรแสวงหาก�าไรมาแบ่งปันกัน ศ.พิเศษ ดร.อาบ แนะสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ ออมแล้วต้องกู้เพื่อออมทรัพย์สิน ซื้อที่ดิน ซื้อบ้าน อย่าเอา

ความโง่มาเป็นระเบยีบ ตงิกรมส่งเสรมิสหกรณ์ไม่ยอมรบัฟังข้อเสนอแนะ

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด(สอ.

ศธ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

รศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ 

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่าในช่วงระยะเวลาที่ได้

ก่อตั้งสมาคมฯ มา ๑๔-๑๕ ปี ก็ได้ท�าอะไร

มาพอสมควรแต่ในช่วงปีที่ผ่านมากิจกรรม

ต่าง  ๆ ของสมาคมฯ ค่อนข้างจะซาลงไป

หน่อยเนื่องจากแต่ละคนต่างก็มีภาระหน้าที่

และตนเองก็ไม่ได้อยู ่ในต�าแหน่งผู้บริหาร

จึงท�าอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่ แต่อย่างไร

ก็ตามในฐานะที่สมาคมฯ เป็นองค์กรทาง

ด้านวิชาการก็คงจะต้องเสนอแนวความคิด

ในหลักและวิธีการสหกรณ์ เพราะว่าปัจจุ

บนนี้แนวคิดในเรื่องสหกรณ์ค่อนข้างจะผิด

เพีย้นออกไปเยอะ ได้ข่าวว่าทางนายอลงกรณ์ 

พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จะจัดตั้งมหาวิทยาลัย

สหกรณ์ขึ้นโดยจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่

มีการสอนในเรื่องสหกรณ์ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะ

มีนโยบายส่งเสริมสหกรณ์กันอย่างไร หาก

สมาคมฯ ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมด้วยก็คงจะ

ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้

รศ.ดร.ประเสริฐได้กล่าวว่า สมา

คมฯ แห่งนี้ถึงแม้จะไม่ใหญ่โตแต่ก็มีผลงาน

เพื่อขบวนการสหกรณ์ไม่น้อย ตั้งแต่คัดค้าน

การเปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นกระทรวงเกษตรและอาหาร สมยันายกฯ 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จนรัฐบาลยอมถอย

ให้ใช้ชื่อเดิม เมื่อปีก่อนเกี่ยวกับเรื่องคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ตัดสิทธิ์

ไม่ให้สหกรณ์เสนอบุคคลเป็น สว.(สมาชิก

วุฒิสภา) เขาอ้างว่าสหกรณ์เป็นองค์กร

แสวงหาก�าไร ซึ่งทางสมาคมฯ ก็ได้ชี้แจงว่า

สหกรณ์ไม่ใช่องค์กรแสวงหาก�าไร โดยได้

ชี้แจงถึงเหตุผลของการมีสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อ

อะไร มีหลักมีเกณฑ์อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ทาง 

กกต. เขาก็ยอมรับในเหตุผลที่เราได้แจ้งไป

และตอบกลับมาว่าจะน�าเสนอเพื่อพิจารณา

ในคราวต่อไป เพราะว่าคราวนี้ท�าเรื่องช้าไป 

ที่น่าน้อยใจอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่ตั้ง

สมาคมฯ มาเราเสนอเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับการ

พัฒนาสหกรณ์ไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ตอบกลับมาเลย

ซักฉบับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ทั้ง ๆ ที่รอง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สองคนจบจาก

มหาวทิยาลยัแม่โจ้ เหมอืนกบัว่าเราพดูแต่ฝ่าย

เดยีว ท�าไปหลายเรือ่งไม่เคยตอบกลบัมาเลย ก็

ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรือเขาไม่สนใจ

ศ . พิ เ ศ ษ  ด ร . อ า บ  น ค ะ จั ด  ที่

ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมสมา

คมฯ ว่า  อยากจะให้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ออมทรัยพ ์ กับ ออมทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคนละ

เรื่องกัน เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แต่

ไม่กู้เงินไม่มีประโยชน์ ออมทรัพย์ก็คือออม

กระดาษที่มีตัวเลขฝากเอาไว้ ถ้าเราออม

ทรัพย์สิน ก็คือ กู้เงินจากออมทรัพย์แล้วเอา

ไปซื้อทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นสหกรณ์ออม

ทรัพย์มีเงินเยอะ ๆ เอาไปฝากไว้เฉย ๆ ไม่มี

ประโยชน์ ดั้งนั้นเราต้องเปลี่ยนเงินที่ออมไว้

ให้เป็นทรัพย์สิน ค�าว่าทรัพย์สินเป็นของที่

จบัต้องได้ อาจจะเอาไปซือ้บ้าน ซือ้ทีด่นิ หรอื

ซือ้อะไรกแ็ล้วแต่ แล้วให้ลกูหลานมาผ่อนส่ง

ศ.พิเศษ ดร.อาบ กล่าวต่อไปว่า การ



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

          ช.ส.ค.มุ่งเน้นสร้าง “คน”

        ดร.เฉลิมชัย มั่นใจสหกรณ์

            ชสอ. กิจการก้าวหน้า

นายกฯ ช่วยชาวสวนล�าไย

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ประเพณ ีชวีติความเป็นอยูต่ลอดจนน�า้ใสใจคอบนพืน้ฐานของความ

เอื้ออาทรการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จากการกล่าวรายงาน

ทราบว่า ช.ส.ค. มีสมาชิกกว่า ๑.๒ ล้านราย ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่

ใหญ่มาก มีการด�าเนินการเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเป็นระบบ แต่ว่าการ

ด�าเนนิการทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดกแ็ล้วแต่ ตนเชือ่ว่าไม่มอีะไร

สมบูรณ์แบบ ๑๐๐% ทั้งหมด การด�าเนินการทุกอย่างมีทั้งสมบูรณ์

และไม่สมบูรณ์ มีทั้่งส�าเร็จและไม่ส�าเร็จ

จากพันธกิจของ ช.ส.ค. ข้อหนึ่งถ้าสามารถที่จะด�าเนินการ

ได้ก็จะเป็นการส่งเสริมการสหกรณ์ให้ประสบความส�าร็จและเป็นที่

ยอมรับของสังคมที่อยู่นอกเหนือจากสหกรณ์ของพวกเรา นั่นก็คือ

การสร้างธรรมาภิบาลที่ดี ตนเห็นว่านี่คือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด หัวใจของ

สหกรณ์คือการบริหารงาน สหกรณ์ใด ๆ ที่ตั้งขึ้นมาจะประสบความ

ส�าเร็จได้อยู่ที่ผู้บริหารสหกรณ์นั้น ๆ ผู้บริหารองค์กรนั้น ๆ เหมือน

กันทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ความส�าเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นได้ก็

ต้องเกิดจากผู้บริหารทั้งหมด

ดร.เฉลิมชัย ได้กล่าวเน้นว่า สหกรณ์ได้เปรียบตรงสหกรณ์

มีโอกาสเลือกผู้บริหารของท่านเอง โดยระบบสหกรณ์แล้ว เมื่อการ

ตัดสินใจที่ผิดพลาดจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ ผลกระทบตกอยู ่กับ

สมาชกิสหกรณ์ทัง้หมด ตนจะไม่ยกตวัอย่างหลาย ๆ  สหกรณ์ เพราะว่า

ยงัมสีหกรณ์อกีเป็นจ�านวนมากทีป่ระสบความส�าเรจ็และดแูลสมาชกิ

สหกรณ์ได้เป็นอย่างด ีการบรหิารงานของคณะกรรมการสหกรณ์นัน้ 

ๆ ต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ มคีวามจรงิใจทีทุ่ม่เท และทีส่�าคญั

มธีรรมาภบิาลทีด่ ีเป็นเรือ่งทีต่นคดิว่าส�าคญัทีส่ดุ สหกรณ์เครดติยเูนีย่

นของเราสมาชกิส่วนใหญ่เป็นพีน้่องเกษตรกรมคีวามหลากหลายใน

ทางอาชพีในทางสงัคมทีม่าอยูร่วมกนั ถ้าไม่ประสบความส�าเรจ็ ตัง้แต่

เริม่ก่อตัง้มาเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ตอนนีค้งจะไม่มสีหกรณ์เครดติยเูนีย่น 

ตนไม่อยากจะให้ส่วนเล็ก ๆ ในสังคมสหกรณ์ของเราไปท�าให้ภาพ

ลักษณ์ของสหกรณ์เสียไปในสายตาของคนทั่วไป 

ดร.เฉลิมชัยกล่าวต่อไปว่าหน้าที่หลักที่ส�าคัญที่สุดของผู้

บริหารสหกรณ์ทุก ๆ ส่วน คือ การเรียกศรัทธาของพี่น้องประชาชน

กลบัคนืมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กม็อียูส่องหน่วยงานทีเ่ข้ามา

ช่วยดูแล เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยง และก�ากับด้วยกฎหมาย ก็คือ กรมส่ง

เสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ซึง่วนันีก้ค็งจะต้องท�างาน

หนักขึ้นจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้องไม่ให้

เกดิขึน้ซ�า้อกี เพราะว่าวนันีพ้ีน้่องสมาชกิสหกรณ์จ�านวนไม่น้อยนอน

ไม่หลบัเนือ่งจากสิง่ทีท่่านได้สะสมมาทั้ง่ชวีติหมดไปและไม่รูว่้าจะมี

โอกาสได้คืนหรือไม่ในวันไหนด้วยซ�้า นี่เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่

ตนอยากจะฝากไปถึงทั้งในส่วนราชการที่ก�ากับดูแล ทั้งในส่วนของ

ผูบ้รหิารและในส่วนของนโยบายการบรหิารงานทัง้หมด ขอฝากท่าน

เข้มงวดตรงนี้เพื่อพี่น้องชาวสหกรณ์ของเรา

ดร.เฉลิมชัยได้กล่าวถึงจุดอ่อนของผู้บริหารการเงินว่า การ

ท�างานอะไรกแ็ล้วแต่ถ้าเกีย่วข้องกบัเรือ่งเงนิอนัตรายทั้ง่หมด ถ้าหาก

เป็นการท�างานเมื่อสมัย ๕๐ ปีก่อน การรวมกลุ่มสังคมมีการแลก

เปลีย่นสิง่ของกนัปัญหาคงจะไม่เกดิเพราะไม่มใีครแบกข้าว ๑๐ ลกูไป

คนเดยีวได้ แต่ทกุวนันีเ้มือ่ทกุอย่างเกีย่วข้องกบัเงนิต้องยอมรบัความ

จรงิ ไม่ว่าเจตนารมณ์ของสหกรณ์จะมอีะไรกแ็ล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นการ

เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การดูแล การแบ่งปันอะไรก็แล้วแต่หากไม่มี

เงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะบริหารได้ราบรื่น แต่เมื่อมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็

จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเงินเป็นใหญ่ นี่แหละที่พวก

เราต้องช่วยกันพิจารณากลุ่มคนประเภทนี้อย่าให้เข้ามาใกล้เรื่องการ

เงินการทองให้มาก

ดร.เฉลิมชัยได้กล่าวต่อไปว่า เหตุการณ์ผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน

อดีตที่ผ่านมาถือให้เป็นบทเรียน เป็นครูพวกเราให้รู้ว่าความล้มเหลว

ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสาเหตุอะไร แต่ก็ไม่อยากให้พวกเราท้อแท้ อยาก

จะเป็นก�าลงัใจให้พวกเรามาช่วยกนักูศ้กัดิศ์รขีองชาวสหกรณ์ให้กลบั

คนืมา ตนเหน็ว่าสหกรณ์ยงัเป็นองค์กรทีม่บีทบาทและมคีวามส�าคญั

ของประเทศเป็นอย่างมาก วนันีส่้วนหนึง่ทีป่ระเทศเดนิได้กเ็พราะรปู

แบบการสหกรณ์ทีช่่วยให้ประเทศไทยของเราเดนิไปข้างหน้าได้อย่าง

มัน่คง ฉะนัน้ต้องเอาความภมูใิจตรงนีม้าเป็นพลงั ตนในฐานะทีก่�ากบั

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กพ็ร้อมทีจ่ะไปดแูลพร้อมที่

จะเดนิไปกบัท่านและข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่

บรรลุเป้าหมายคือความส�าเร็จของสหกรณ์ทุกสหกรณ์และสมาชิก 

สหกรณ์ทั้่งหมดในประเทศไทย.

วิทยา  ประเทศ  ๑๓. นายธงชัย พุทธมอญ  ๑๔. พลเอก จ�านงค์ จันพร   

๑๕. ดาบต�ารวจ เดชาวัตร อุ่นสอน  ๑๖. นายกิตติ์ เกิดโสภา  และ ๑๗ 

นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล.

รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมาชิก การ

จัดและให้สวัสดิการและสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยการจัด

ตั้งเป็น “กองทุนสวัสดิการ” ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

และมีภารกิจในการเผยแพร่ จัดตั้งพัฒนาส่งเสริมเครดิตยูเนี่ยนใน

ประเทศไทย ให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหา

เพื่อนมนุษย์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้เติบโตก้าวหน้าและด�ารงอยู่

อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม มีความเชื่อมั่น และปฏิบัติแนวทางจิตตา

รมณ์ คือ มีความสนใจ ห่วงใย แบ่งปัน และรับใช้ โดยไม่แปรเปลี่ยน 

มีความรัก ความเมตตา ความโอบอ้อมอารี เอื้ออาทรต่อกันดุจพี่น้อง

ร่วมอุทร และใช้หลักคุณธรรมพื้้นฐานห้าประการ อันได้แก่ ความ

ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความ

วางใจกัน โดยมุ่งเน้นสร้างและพัฒนา “คน” ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและ

กนัให้บรรลคุวามสมดลุทัง้สามด้าน คอื ด้านจติใจ ด้านเศรษฐกจิ และ

ด้านสงัคม โดยยดึแนวทางความพอเพยีง มากกว่าการสร้างรายได้และ

ผลก�าไร มคีวามมุง่มัน่ร่วมมอืกนัแพร่ขยายงานสหกรณ์เครดติยเูนีย่น 

อย่างแท้จริง นายจรัญกล่าว

อนึ่ง คณะกรรมการด�าเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่  ๔๒ จ�านวน ๑๕ 

คน ประกอบด้วย 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ อาภากร มนิวงศ์ ประธานกรรมการ  ๒. 

นายการุณ พรหมสินชัย รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  ๓. นายวัย

รนิทร์ ไทยสนธ ิ รองประธานกรรมการ คนทีส่อง  ๔. นางสาวขตัตยิา 

ส�าเภาทอง กรรมการและเลขานกุาร  กรรมการ ประกอบด้วย ๕. นาย

สุนทร ภูศรีฐาน  ๖. นายพงศ์พันธ์ แก้วหาวงศ์  ๗. นายคนอง ยอดนิล  

๘. นายธิบดี ศรีสมบัติ  ๙. นายบัวผิน สุระมาศ  ๑๐. นายสมจิตร แก้ว

อุ่นเรือน  ๑๑. นายสมาน พวงจันทร์  ๑๒. ดร.มานะ สุดสงวน  ๑๓. 

นายเทวิน หริ่งระรี่  ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด พฤฒิกิตติ  และ 

๑๕. นางประภาพร สิทธิกิตตินันท์.

ประเทศจนี คาดว่าจะมข่ีาวดเีรว็ ๆ  นี ้โดยจะมกีารหารอืถงึมาตรการผ่อน

ผนั เพือ่เปิดให้มาเจรจาซือ้ผลไม้ของไทย โดยปฏบิตัติามแนวทางของ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.)” นางสาวมนัญญา กล่าว

 ทางด้านนางสุจิตรา มโน ผู ้จัดการสหกรณ์การเกษตร

สันป่าตอง จ�ากัด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สหกรณ์โชคดีที่ขณะที่มีพ่อค้า

จีนที่อยู่เมืองไทยเข้ามาเจรจาซื้อขายล�าไยอบแห้งกับสหกรณ์เพื่อส่ง

ออกไปจนี ซึง่ในปีนีอ้าจมผีูค้้าล�าไยและเกษตรกรบางกลุม่ประสบปัญหา

เรือ่งคูธ่รุกจิ ทีห่ายไปเนือ่งจากผลกระทบของโควดิ-19 แต่ทางสหกรณ์ยงั

ท�าธรุกจิส่งออกล�าไยอบแห้งได้อยู ่      โดยเบือ้งต้นสหกรณ์ได้ท�าสญัญาซือ้

ขายล�าไยอบแห้งลอตแรกกบัพ่อค้าไปแล้วจ�านวน  150 ตนั หรอืประมาณ 

10 ตูค้อนเทนเนอร์ ส่งมอบวันสุดท้าย 4 ก.ย.2563  และรอบที่ 2 สหกรณ์

ก�าลังจะเคาะประมูลอีก  200 ตัน  ในวันที่ 15 ส.ค.นี้ โดยราคาที่จ�าหน่าย

เกรด AA จะจ�าหน่ายราคา 67 บาทต่อกก. เกรด A กก.ละ  36 บาท และ

เกรด  B กก.ละ  25 บาท โดยล�าไยสดท่ีน�ามาอบแห้ง ทางสหกรณ์จะรับ

ซื้อผลผลิตล�าไยจากสมาชิกในราคาน�าตลาดประมาณ  1-2  บาท / กก.

 ผู้จัดการสหกรณ์กล่าวว่า ที่ผ่านมา รมช.มนัญญา ได้มาตรวจ

เยี่ยมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการกระจายล�าไยออกนอกแหล่งผลิตที่

จังหวัดเชียงใหม่ และเห็นว่าสหกรณ์สันป่าตองมีศักยภาพในการท�า

ธรุกจิล�าไยอบแห้งและความพร้อม เนือ่งจาก   มตีูอ้บล�าไย 18 ตู ้สามารถ

รองรบัผลผลติได้ถงึ 200 ตนั/วนั ซึง่ปีนีล้�าไยจะออกมากตัง้แต่ปลายเดอืน

กค. – สค. ทางสหกรณ์จึงเปิดรับซือ้ล�าไยรดูรว่งจากสมาชิกได้ประมาณ

วันละ 80-90 ตัน  เพื่อน�ามาอบแห้ง และขายล�าไยอบแห้งทั้งเปลือกให้

กับพ่อค้าผู้ส่งออก ขนส่งโดยใช้รถคอนเทนเนอร์ ซึ่งทางรมช.มนัญญา 

รับที่จะช่วยเหลือสนับสนุนรถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ โดยจัดสรร  เงิน

อุดหนุนให้ส่วนหนึ่งและสหกรณ์สมทบเพิ่มเติม เพื่อให้การขนส่ง

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และสนับสนุนสหกรณ์ให้ดูแลช่วยเหลือสมาชิก

ที่มีประมาณ 10,000 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนล�าไยในพื้นที่อ�าเภอ

สนัป่าตอง ในการกระจายผลผลติสูต่ลาดได้ทนัและไม่เกดิความเสยีหาย

ระหว่างการขนส่งอีกด้วย

ออมทรัพย์ที่เป็นกระดาษมีแต่ตัวเลขไม่มีประโยชน์อะไร ทรัพย์สินที่

เป็นตัวเงินเอาไปฝากธนาคารไว้ อันนี้เราอยู่ใกล้ชิดมันปิดหูปิดตาเรา 

เรื่องนี้ตนมาคิดได้ตอนอายุมากแล้ว เพราะฉะนั้นค�าว่าออมทรัพย์กับ

ออมทรัพย์สินคนละเรื่อง เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่เอาเงินจากการ

ออมไปซือ้ทรพัย์สนิกไ็ม่มปีระโยชน์ กข็อฝากสมาคมฯ ในเรือ่งนีต้้อง

ท�าให้คนเข้าใจ เพราะว่ากระดาษที่มีแต่ตัวเลขเป็นแค่การแลกเปลี่ยน

กนัเฉย ๆ  อนันีเ้ราต้องการเอากระดาษทีม่แีต่ตวัเลขนีไ้ปซือ้ทรพัย์สนิ

มา   เพราะฉะนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หากไม่กู้เงินจาก

สหกรณ์ออมทรพัย์ไปซือ้ทรพัย์สนิ สร้างทรพัย์สนิ กไ็ม่เกดิประโยชน์

อะไร การเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สิน อย่างนี้เป็นการเพิ่มทรัพย์สิน 

ไม่ใช่หนี้เพิ่มทรัพย์ แต่เป็นหนี้เพิ่มทรัพย์สิน 

ศ.พิเศษ ดร.อาบ กล่าวต่อไปว่า เราอย่าเอาความโง่มาเป็น

ระเบียบ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ไม่ให้สมาชิกออมทรัพย์ หรือไม่ก็

ก�าหนดให้ออมได้ไม่เกนิเท่านัน้เท่านีเ้ปอร์เซน็ของรายได้ อ้างว่าท�าให้

ต้นทุนสูง กรรมการไม่กล้าลดเงินปันผลกลัวว่าสมาชิกไม่ยอม ไม่ถูก

ต้อง ยกตัวอย่าง ลูกศิษย์พาอาจารย์ไปกินข้าวออกเงินคนละ ๑,๐๐๐ 

บาท ปรากฎว่าเหลอืเงนิคนืให้คนละ ๕๐๐ บาท กลบัมาบอกว่าไปกนิ

ข้าวกับอาจารย์ได้ก�าไร ๕๐๐ บาท ไม่ได้เป็นการค้าก�าไร แต่เป็นการ

ร่วมมือกันท�ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เมื่อลงขันกันไปแล้วเหลือเท่า

ไหร่กเ็ป็นส่วนเหลือ่มหรอืเป็นส่วนเกนิทีค่นืกลบัมาไม่ใช่ก�าไร เพราะ

เราไม่ได้ไปท�าธุรกิจกับคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกแล้วเอาก�าไรมาแบ่ง

ปันกัน ฉะนั้นอย่าเอาความโง่มาเป็นระเบียบจะท�าให้เดินหลงทาง

ผูช่้วยศาสตราจารย์ อาภากร มนิวงษ์ ประธานกรรมการชมุนมุ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) ได้กล่าวว่า 

ช.ส.ค. มีสหกรณ์สมาชิกอยู่หลายระดับ ตั้งแต่ระดับที่มีความพร้อม

ทุกอย่างเช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จ�ากัด ซึ่งมีสมาชิกเป็น

ตัวแทนของนักธุรกิจแอมเวย์ทั่วประเทศ สหกรณ์ของเขาก้าวไปไกล

มาก อาจจะเรยีกได้ว่าระบบ IT ของเขาก้าวไกลกว่า ช.ส.ค. เสยีอกี กบั

สหกรณ์เครดติยเูนีย่นทีอ่ยูใ่นต่างจงัหวดั บางแห่งแม้แต่คอมพวิเตอร์

พีซีธรรมดาซักเครื่องหนึ่งก็ยังไม่มี ฉะนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่าง

หนึ่งเหมือนกันว่าเราจะท�าอย่างไรให้เราเดินไปด้วยกันได้โดยไม่ต้อง

ทอดทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง

นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) ได้กล่าวว่า ช.ส.ค. เป็นสหกรณ์

ประเภทที่ถือว่ามีความหลากหลายของสมาชิก แต่ ช.ส.ค. ก็ต้องเป็น

หลักให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่มีอยู่ ๑.๒ ล้านคน โดยเฉพาะพระ

ราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ฉบับที่ ๓ ที่ได้ประกาศใช้ตั้่งแต่ ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบกับ ช.ส.ค. อย่างมาก

จริง ๆ เพราะเขามองว่าเราเป็นสหกรณ์ทางการเงิน ทั้ง ๆ ที่สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนบ้านเรามีสมาชิกเป็นเกษตรกรไม่มีรายได้ประจ�าถึง 

๘๐% เปรยีบเทยีบกนัแล้วกเ็หมอืนกบัสหกรณ์การเกษตร แต่ว่าเราถกู

ประเมนิให้เป็นสหกรณ์การเงนิ ต้องมเีกณฑ์ก�ากบัเท่ากบัสหกรณ์ออม

ทรัพย์ ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมาย 

เพราะว่าหกัจากเงนิเดอืนของสมาชกิ แต่สหกรณ์เครดติยเูนีย่นสมาชกิ

ต้องเดนิมาออมเอง เดนิมาช�าระหนีเ้อง ซึง่ไม่ใช่องค์กรทีแ่สวงหาก�าไร

มาแบ่งปันกันแต่อย่างใด.

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ฯ

สหประกันสนับสนุนทุนศึกษา
บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) โดย นางรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผู้จัดการ 

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ของ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ากัด (สอ.นย.) พร้อม

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ร่วมกับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่สหกรณ์ได้จัดสรรขึ้น 

โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น

ประธานในพิธีเปิดและร่วมมอบทุนการศึกษา และให้โอวาทแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์  ณ ห้อง

ประชุมนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ส�าหรับในปี 2563 นี้สหกรณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษา จ�านวน  685 ทุน รวมเป็นจ�านวนเงิน

ทัง้สิน้ 2,098,000 บาท โดยแบ่งทนุการศกึษาออกเป็น 2 ประเภท คอื ทนุเรยีนด ีจ�านวน 134 ทนุ เป็น

เงิน 519,500  บาท และทุนส่งเสริมการศึกษาจ�านวน 551 ทุน เป็นเงิน 1,569,500  บาท ซึ่งสหกรณ์

แห่งนี้เป็นสหกรณ์ที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์สวัสดิการประกันชีวิตกับบริษัทสหประกันชีวิตด้วย ทั้งนี้

ได้จดัพธิมีอบทนุการศกึษาภายใต้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 หรอื 

โควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓ วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ผู้ตรวจฯ เยี่ยมเกษตรแปลงใหญ่

๒๓ กรกฎาคม วันพระบิดาสหกรณ์ไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายคมสัน 

จ�ารูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เขต 10 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงความก้าวหน้า

ผลการด�าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับ

เคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทร

วงฯ โดยมีวาระส�าคัญหลายเรื่อง ได้แก่ โครงการระบบส่ง

เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การแก้ไขปัญหาที่ดินท�า

กนิ  การแก้ไขปัญหาหนีส้นิเกษตรกร แผนการผลติและการ

ตลาดครบวงจร ฯลฯ ในการนี้ นายค�ารณ  พวงมณี ผู้ตรวจ

ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 10 

นายกฤษฎา วรสถิตย์  สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล�าภู และ

หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

ณ ห้องประชุมภูพานค�า ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�าภู 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) ในยุค

ที่มีประธานกรรมการชื่อ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ได้

มีแนวคิดที่จะให้วันสิ้นพระชนม์ของ พระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

พระองค์ท่านทรงสิ้นพระชนม์ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๔๘๘ ดังนั้นในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ของทุก ๆ ปี 

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณของ

พระองค์ท่านที่มีต่อขบวนการสหกรณ์ไทย จึงเป็นสมควร

จัดงาน “วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ขึ้นโดยมี

กิจกรรมบ�าเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระราชวรวงศ์เธอ กรม

หมื่นพิทยาลงกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร�าลึกถึงพระ

กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้น�าวิธีการสหกรณ์เข้ามา

เผยแพร่ในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับเกียรติ

จาก ฯพณฯ ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีผู้น�า

สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์มา

ร่วมงานกับคับคั่ง

สุเมธ  ศรีจรรยา



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๔

ชสอ.ร่วมมือ ช.ส.ค. ด้านการเงิน   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากดั(ชสอ.) ชมุนมุสหกรณ์เครดติยเูนีย่นแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ช.ส.ค.) ในโครงการความร่วมมอืการเชือ่มโยงด้านธรุกรรมทางการเงนิ 

และด้านการพัฒนาบุคลากร โดย พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รอง

ประธานกรรมการ ชสอ. และนายจรัล เอี่ยมส�าอางค์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. พร้อมด้วย ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการ 

ช.ส.ค. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ส�านักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

สหประกันชีวิตฯ ร่วมมือ สอ.ส�านักงาน ป.ป.ส.  นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหประกันชีวิต 

จ�ากัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพิภพ ช�านิวิกัยพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันัและปราบปรามยาเสพตดิ จ�ากดั(สอ.ส�านกังาน ป.ป.ส.) ในการจดัสวสัดกิารประกนัชวีติให้กบั

สมาชิกของสหกรณ์ โดยมีนายสุพจน์ อุปลา กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ�ากัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ   นายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล�าภู จัดกิจกรรม

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ประกอบด้วยพธิถีวายสตัย์ปฏญิาณฯ และพธิลีงนามถวายสตัย์ปฏญิาณฯ เพือ่เป็นข้าราชการ

ที่ดีของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติส ณ ส�านักงาน สกจ.หนองบัวล�าภู

ssrichanya@gmail.com
ขุนราม

ศ.พิเศษ ดร.อาบ มอบเงินให้ สศสท.   ศ.พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด  ที่ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(สศสท.) มอบเงินจ�านวน ๓,๐๐๐ บาท สนับสนุนกิจกรรมสมาคมเศรษฐศาสตร์สห

กรณ์ฯ โดยม ีรศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสภุาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ฯ เป็นผูร้บัมอบ ณ ห้องประชมุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

กสส.ร่วม ๓ สถาบันมอบทุนศึกษา   นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย และ ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ ปวส.

และปริญญาตรี แก่บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตร 

เมื่อเร็ว ๆ นี้

นกั กม.สหกรณ์ลาเวท ี นายบรรจบ สงฤทธิ ์(อดตีข้าราชการสหกรณ์)ไปเป็นวทิยากรบรรยายหวัข้อ “บทบาทอ�านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์” ให้คณะกรรมการสหกรณ์และข้าราชการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี

ที่เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ในด้านกฎหมายสหกรณ์ หลังจากบรรยายจบ ก็ได้กล่าวกับผู้เข้าอบรมว่าการบรรยาย

วันนี้(๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓) เป็นเวทีสุดท้ายเพราะเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้ว ท�าให้หลายคนรู้สึกเสียดายเพราะผู้

บรรยายมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายสหกรณ์เป็นอย่างดี

ปรมาจารย์สหกรณ์   ศ.พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด นักสหกรณ์แห่งชาติ ที่ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย (สศสท.) (ปีนี้อายุ 

๙๗ ปี) ให้เกียรติถ่ายภาพกับบรรดาลูกศิษย์ที่มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒ ของสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อ

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด(สอ.ศธ.) 

รองอธิบดี กสส.เยี่ยมสหกรณ์พิจิตร  นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เยี่ยมแปลงปลูกข้าวโพดหวานของ

นายสมศักดิ์ สีอุดทา ประธาน สกก.โพทะเล จ�ากัด และนายสุพรรณ เสนารินทร์ 

สมาชิกสหกรณ์โคนมการพิจิตร จ�ากัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เวลาปลูก ๗๐ วัน 

รายได้ดกีว่าปลกูข้าวนาปรงั โดยม ีนส.ไพรนิทร์ สขุเลก็ สกจ.พจิติร ให้การต้อนรบั

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๖.....Y    ขุนราม  ได้

ศกึษาค�าสอนของพระพทุธเจ้าแล้วเชือ่ว่ามนษุย์เรานีเ้ปรยีบ

เสมือน หุ่นกระบอกที่ถูกเชิดด้วยบุญและบาป จริง ๆ แล้ว

ที่มนุษย์เกิดมาได้ก็ด้วยบุญและบาปของตัวเองที่ได้สั่งสม

เอาไว้แต่อดีตชาติ ผู้ที่สั่งสมบุญไว้มากกว่าบาป ชีวิตก็จะ

สขุสบายมากกว่าล�าบาก ตรงกนัข้ามหากสัง่สมบญุมาน้อย

กว่าบาป ชีวิตก็จะล�าบากมากกว่าสบาย แต่ก็มีตัวแปรที่

ส�าคัญอีกตัวหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมของสังคมที่เกิดมานั้น

ผูน้�าสงัคมตัง้แต่ระดบัครอบครวัไปถงึระดบัชาต ิต่างม ีกฎ 

กตกิา ทีเ่ข้มงวดให้แต่ละคนทีอ่ยูใ่นปกครองให้อยูใ่นศลีใน

ธรรม ไม่ปล่อยให้ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง ๆ เพราะ

สิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุท�าให้มนุษย์ขาดสติพลั้งเผลอท�าผิด

ศีลได้ง่าย เพราะมนุษย์เป็นเพียง หุ่นกระบอก เท่านั้นไม่ได้

เป็นตวัของตวัเองเลย หากเผลอสตเิมือ่ไหร่กจ็ะถกูกเิลส(สิง่

เปรอะเป้ือนทีแ่ฝงอยูใ่นใจ ท�าให้จติใจเศร้าหมองขุน่มวักจ็ะ

มีมิจฉาทิฐิหรือความเห็นผิดเกิดขึ้น) เข้าครอบง�าคอยยั่วยุ

ให้ท�าผิดศีลอยู่ตลอดเวลา  กิเลสจึงเป็นอันตรายกับมนุษย์

และสรรพสัตว์ทั้่งหลาย พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ทรง

สั่งสอนให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย 

ให้ลดละกิเลสให้มากที่สุดเพราะตัวกิเลสจะกระตุ้นให้

มนุษย์เห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่น สังคมมนุษย์ที่วุ่นวาย

กันอยู่ทุกวันนี้เพราะผู้น�าสังคมสนับสนุนหรือปล่อยปละ

ละเลยให้ประชาชนท�าบาปกันอย่างถูกกฎหมายนั่นเอง ที่

เห็นได้ชัดเจนจากอาชีพบาปทั้่งหลายไม่ว่าจะเป็น อาชีพ

ขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้

พระพุทธเจ้าทรงห้าม เพราะเป็นอาชีพบาปที่ท�าให้มนุษย์

ตกต�า่เพราะไปเพิม่กเิลสมากขึน้สร้างบาปให้กบัตวัเองและ

สังคมโดยไม่รู้ตัว...เมื่อสังคมประกอบไปด้วยคนท�าบาป

เป็นส่วนใหญ่จะหาความสงบสขุเกดิขึน้ในสงัคมได้อย่างไร 

ตัวอย่างเห็นได้ชัดในขณะนี้จากกรณี ของ “นายวรยุทธ 

อยู่วิทยา หรือ บอส”  เหตุเกิดขึ้นเมื่อ

แปดปีทีแ่ล้ว จากกรณขีบัรถชนต�ารวจ

ตายจะขับเร็วหรือช้าไม่ได้ส�าคัญอะไร

มากมายนกั แต่พฤตกิรรมทีแ่สดงออก

นั้นรับไม่ได้ เพราะชนแล้วไม่หยุดรถ

ช่วยเหลือกลับลากผู้ถูกชนไปตั้งสอง

ร้อยเมตร แล้วกข็บัหลบหนไีปเรือ่งราวต่าง ๆ  เหล่านีรู้ก้นัทั้่

งบ้านทัง้เมอืง ประชาชนกค็อยเงีย่หรูอดวู่าเจ้าหน้าทีท่ีด่แูล

รับผิดชอบ กฎ กติกา ของบ้านเมือง เช่น  ต�ารวจ อัยการ 

ด�าเนินการเรื่องนี้กันอย่างไร...ประชาชนก็ทนเฝ้ารอดูว่าผู้

ท�าผิดนั้นจะถูกลงโทษอย่างไรบ้างเพราะใช้เวลาสอบสวน

นานถึง ๘ ปี แต่ผลสุดท้ายผู้ที่ขับรถชนคนตายกลับพ้น

ข้อหาทั้งหมด ไม่ถูกลงโทษเลยแม้แต่ข้อหาเดียว ที่น่า

สงสารสงัคมไทยกค็อืสือ่มวลชนไทยทกุส�านกัไม่รูข่้าวนีเ้ลย

ว่า ได้มีค�าสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส อยู่

วิทยา จากส�านักงานอัยการ ที่มีค�าสั่งไม่ฟ้องไปตั้งแต่วันที่ 

๑๒ มถินุายน ๒๕๖๓ แต่ปรากฎว่าสือ่มวลชนต่างประเทศ 

คือ CNN ได้เสนอข่าวนี้ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๓ ปิดข่าวกันเป็นเวลาเดือนกว่านี่คือสังคมไทยที่ใช้

เงนิเป็นพระเจ้า ใครมเีงนิถงึแม้จะมพีฤตกิรรมชัว่ช้าสารเลว

อย่างไรก็ยกย่องกัน สังคมที่เป็นอย่างนี้จะอยู่กันอย่างสงบ

สขุได้อย่างไร...แต่กไ็ม่ถงึกบัโชคร้ายเกนิไปเพราะปฏกิริยิา

ของคนส่วนใหญ่ในสงัคมขณะนีเ้ริม่หนัมาสนใจและจบัตา

มององค์กรทีเ่ป็นต้นทางสร้างความยตุธิรรมให้กบัผูค้นใน

สังคม เช่น ต�ารวจ อัยการ จะต้องมีการ ปฏิรูป ปฏิวัติ กัน

อย่างไรบ้างตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา) ลงมาจนถงึประชาชนคนเดนิดนิทัว่ไปให้ความ

สนใจในเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั กน็บัได้ว่าวกิฤตนิีถ้อืเป็นโอกาส

ดีของสังคมไทย จะได้สังคายนากระบวนการยุติธรรมของ

ไทยให้โปร่งใส ไม่ใช่ท�ากนัอย่างลบั ๆ  ล่อ ๆ  อย่างทีผ่่าน ๆ  มา

ได้สร้างความเสยีหายให้กบัสงัคมไทยอย่างมหาศาล...เรือ่ง

ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยทีผ่่านมาจนมคี�าพดูเปรยีบเปรย

ประเทศไทยว่าอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศเหมาะสมไม่ร้อน

เกินไปไม่หนาวเกินไป มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

เหมือนอยู่ในแดนสวรรค์ แต่เสียอยู่อย่างเดียว คือ มีระบบ

อปุถมัภ์ทีไ่ร้คณุธรรมของคนไทยเท่านัน้ ทัง้ ๆ  ทีป่ระชากร

กว่า ๙๐% นับถือศาสนาพูทธที่สอนให้ท�าดีละชั่วท�าจิตใจ

ให้ผ่องใส แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าเลย

โดยเฉพาะในเรื่อง กฎแห่งกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว จึง

หลวมตัวท�าบาปกันจนเป็นเรื่องปกติ  สาเหตุก็เพราะชอบ

สะสม “กเิลส” กนัเอาไว้มากจงึยากทีจ่ะแก้ไขเพราะ “เงนิ” 

ตวัเดยีวทีท่�าให้กเิลสในจติใจมนษุย์หนาขึน้เป็นอนัตรายทัง้

ตัวเองและสังคมส่วนรวม...หากรู้ว่ามีกระบวนการสร้าง

บาปเกดิขึน้ในสงัคมแต่ไม่มใีครพร้อมใจกนัออกมาขดัขวาง

สงัคมไทยกจ็ะก้าวไปสูจ่ดุล่มสลายในทีส่ดุ เพราะไม่มอีะไร

น่ากลวัมากไปกว่ามนษุย์ทีม่แีต่กเิลส คนพวกนีจ้ะท�าได้ทกุ

อย่างแม้กระทั่งกดปุ่มระเบิดท�าลายโลกใบนี้...แต่ยังโชคดี

ที่สังคมไทยเรามีคนทีี่มีศีลมากกว่ากว่าคนทุศีล จึงท�าให้

เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จาก

สังคมที่เคยมีมิจฉาทิฐิ(ความเห็นผิด)เหนียวแน่นมาก่อน 

ก็กลับมาเป็นสังคมที่มีสัมมาทิฐิ(ความเห็นถูก) เพราะเริ่ม

เห็นว่าเงินนั้นไม่ใช่สิ่งส�าคัญที่สุดที่จะดลบันดาลอะไรได้

ทุกอย่างถึงแม้จะมีมากมายมหาศาลติดอันดับมหาเศรษฐี

ของโลกก็ตาม หากวิบากกรรมบาปได้มาส่งผล ประจวบ

กับบุญที่สั่งสมในอดีตชาติหมดลงโดยไม่ได้สร้างบุญใหม่

เพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้

ชั่ว ...ถึงแม้กฎหมายไทยไม่สามารถลงโทษได้ขณะนี้แต่ 

กฎแห่งกรรม ไม่มีข้อยกเว้นให้    Y    ขุนราม   เชื่อ

เรื่อง กฎแห่งกรรม มีจริงแท้แน่นอน เพราะว่าตอนนี้ผู้มี ชื่อ

เสยีง โด่งดงัในอดตีและปัจจบุนัตอนนีก้�าลงัจะม ีชือ่เสยี ตาม 

ๆ  กันเป็นระนาว ตั้งแต่อดีตนายนายต�ารวจใหญ่ระดับผู้น�า

สูงสุดขององค์กร ที่เคยสารภาพว่ายืนเงินเจ้าของซ่องมาท�า

ธรุกจิในตลาดหลกัทรพัย์จนร�า่รวยเป็นร้อย ๆ  ล้านบาท ท�าให้

ประชาชนรูส้กึสะท้อนใจกบัข่าวดงักล่าว และรูส้กึน้อยใจว่า

ท�าไมคนท�าชั่วจึงได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคม ในขณะที่

คนพยายามจะท�าความดยีดึมัน่อยูใ่นศลีในธรรมกลบัถกูกลัน่

แกล้งต่าง ๆ นานา จนได้ัรับความเดือดร้อนท�าไมพระเจ้าจึง

ไม่เข้าข้างคนดีเลย เป็นความรู้สึกของประชาชนทั่วไปที่ไม่

เข้าใจในเรื่องของ กฎแห่งกรรม  ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ซึ่ง

เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นจริงไม่ว่ากาลเวลาจะ

เปลีย่นแปลงไปอย่างไรกต็ามเพราะเป็น สจัธรรม นัน่เอง...ที่

วบิากกรรมบาปส่งผลได้อย่างรวดเรว็ในยคุนีก้เ็พราะว่าขณะ

นี้พลังบุญของประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากบรรดาลูก

ศิษย์ของ หลวงพ่อธัมมชโย ผู้น�าสร้างวัดพระธรรมกาย ที่มี

อยู่ทั่วโลกนับล้านคนร่วมกันสวดมนต์บท ธัมมจักกัปปวัต

ตนสตูร กนัทกุวนัเพือ่เพิม่พลงับญุให้กบัประเทศไทยและตวั

เอง จนถงึขณะนีไ้ด้ระดมสวดกนัไปแล้ว กว่า ๒,๕๐๐ ล้านจบ  

ขณะเดยีวกนัพลงับาปของประเทศที่เ่คยมพีลงัมากมายกเ็ริม่

อ่อนก�าลังลงเพราะถูกวิบากกรรมบาปที่ก�าลังส่งผลลงโทษ

อยู่ จึงท�าให้ประเทศไทยเริ่มมีสิ่งดี ๆ เกิดมากขึ้น นอกจาก

จะมีคนดีมีศีลธรรมมากขึ้นแล้ว ตรงกันข้ามคนร้ายที่มีจิตใจ

บาปหยาบช้าก�าลงัถกูลงโทษกนัอย่างทัว่หน้าจากกรรมบาปที่

ตวัเองท�าเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นคนทีอ่ยูใ่นหน่วยงานภาครฐัหรอื

ภาคประชาชน วิบากกรรมบาปก�าลังส่งผลให้ประชาชนได้

เห็นกันอย่างจะแจ้งชัดเจนมากขึ้น ...เอาเฉพาะคดีของ นาย

บ๊อสกระทิงแดง คดีเดียวไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังก็ถูกกระชาก

หน้ากากให้ประชาชนได้เห็นหน้ากันจะจะราวกับดอกเห็ด

ที่เกิดขึ้นในหน้าฝน แสดงให้เห็นว่าวิบากกรรมบาปยุคนี้ส่ง

ผลได้อย่างรวดเร็วทันใจสมกับเข้าสู่ยุค 5G เทคโนโลยีก้าว

ไกล ใครที่ไม่เชื่อเรื่อง กฎแห่งกรรม ต้องระมัดระวังเอาไว้ 

เพราะค�าสอนของพระพุทธเจ้าไม่อาจเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้ 

ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว แน่นอน โดยเฉพาะนักการเมืองทั้ง

หลายประชาชนเขาไม่เชื่อขี้หน้า เวลาอภิปรายแต่ละคนต่าง

มเีหตมุผีลแต่เวลาลงมตเิป็นไปตามนัน้หรอืไม่ประชาชนไม่รู้ 

หากจะโปร่งใสสมเป็นระบอบประชาธิปไตยจริง ๆ เอกสาร

ต่าง ๆ  ของราชการทีเ่กีย่วกบัความทกุข์ของประชาชน ทีอ้่าง

ว่าเป็นความลับนั้นไม่ควรจะเป็นความลับอีกต่อไป ควรจะ

เปิดให้ประชาชนได้รับรู้ อาจจะเสียค่าธรรมเนียมบ้างเพื่อ

สะดวกกับการให้บริการ และป้องกันผู้ที่จะเข้ามาป่วนโดย

ไม่ต้องการที่จะรู้จริงจังอะไร เช่น ข้อมูลการประชุมของ

คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการต่าง ๆ ในสภาฯ 

เมื่อได้ลงมติรับรองแล้ว ก็ควรจะให้ประชาชนได้รับรู้ว่ามติ

นั้น ๆ มีอะไรบ้าง ไม่ใช่ปกปิดอย่างเช่นปัจจุบันนี้กว่าจะรู้

ก็สายไปแล้ว ไม่เกิดประโยชน์กับการพัฒนาประเทศชาติ

และความผาสุกของประชาชนแต่อย่างใด แต่วิธีการโปร่งใส

แบบนี้ท�าให้ประชาชนสามารถควบคุมนักการเมืองได้อย่าง

มีประสิทธิภาพแน่นอน เพราะรู้ว่าคนไหนดีจะได้ร่วมกัน

ชื่นชม ส่วนคนไหนชั่วจะได้ช่วยกันถล่มไม่ให้โงหัวขึ้นมา

ท�าชั่วต่อไป.

ช.ส.ค.สนับสนุน สศสท.   ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. 

มอบเงนิ ๒,๐๐๐ บาท สนบัสนนุกจิกรรมของสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย(สศสท.)  โดยมี ศ.พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด ที่ปรึกษา สศสท. เป็นผู้รับ

มอบ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สอ.ศธ.ร่วมบุคลากร ๖ หน่วยงานถวายพระพร ร.10
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สอ.ศธ.น�าบุคลากร 6 หน่วยงานร่วมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 ก.ค. 63

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 

(สอ.ศธ.) และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ น�าบุคลากร 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ�ากัด ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ที่ท�าการไปรษณีย์ศึกษาธิการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ 

และกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส�านักอ�านวยการ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีวาง

พานพุ่มและเปิดกรวยดอกไม้ พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปร

เมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

และเพลงสดุดีจอมราชา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสมานฉันท์ กระทรวงศึกษาธิการ

พลต�ารวจเอก นพิจน์ วรีะสนุทร ประธานกรรมการ บรษิทั สหประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วย พลต�ารวจโท สมเดช 

ขาวข�า รองประธาน คณะผู้บริหารและพนักงาน เปิดบ้านต้อนรับ คณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด 

น�าโดย นายสรยุทธ หอมสุคนธ์ รองประธาน และคณะกรรมการ ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานถึงผลการด�าเนินงาน และความ

มั่นคงของบริษัท ณ ส�านักงานบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด เป็นสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิต

กับสหประกันชีวิต  

สหประกันชีวิตเปิดบ้านต้อนรับ สอ.พนักงานการบินไทย

สหประกนัฯ หนนุทนุศกึษาบตุรสมาชกิ สอ.กฝร.
บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) โดยนำยฐำ

ปกรณ์ ภูวมำส รองกรรมกำรผู้จัดกำร เข้ำร่วมกิจกรรมใน

พิธีมอบทุน และร่วมสนับสนุนทุนกำรศึกษำร่วมกับทุน

สวัสดิกำรของสหกรณ์ให้กับบุตรสมำชิก สหกรณ์ออม

ทรัพย์ กองกำรฝึก กองเรือยุทธกำร จ�ำกัด จ�ำกัด  (สอ.กฝร.) 

โดยมี  พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ประธำนฯ สหกรณ์ออม

ทรพัย์ กองกำรฝึก กองเรอืยทุธกำร จ�ำกดั เป็นประธำนในพธิี

มอบทุน พร้อมให้โอวำทแก่ผู้เข้ำรับทุน ซึ่งในปีนี้ มีผู้ที่ผ่ำน

คุณสมบัติและได้รับกำรพิจำรณำจำกสหกรณ์ทั้งสิ้น 1,635 

ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 3,338,000  บำท โดยแบ่งออกเป็นทุน

ประเภทเรยีนด ี371 ทนุ รวมเป็นเงนิ 1,020,500 บำท และทนุ

ส่งเสริมกำรศึกษำ จ�ำนวน 1,264 ทุน รวมเป็นเงิน 2,317,500 

บำท ณ สหกรณ์ออมทรพัย์กองกำรฝึก กองเรอืยทุธกำร จ�ำกดั  

อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2563 

ส�ำหรับ กำรจัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำในครั้งนี้ 

สอ.กฝร.ได้จัดภำยใต้กำรจัดงำนตำมมำตรกำรป้องกันกำร

แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือ โควิด 19 



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖  วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ช.ส.ค.ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563

               ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน   พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

          รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์

               ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน                 จรัล เอี่ยมส�าอางค์

ชสอ.ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) จัด

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๑ ศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดและ

มอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยมี คณะกรรมการ ชสอ.ซึ่งน�า

โดย พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล พร้อมคณะให้การต้อนรับ

ปีนีเ้กดิวกิฤตไิวรสัโควดิ-19 แพร่ระบาดไปทัว่โลกผูค้นล้มตายด้วย

โรคนี้กันมหาศาล เป็นโรคระบาดใหม่ท่ียังไม่มีวัคซีนรักษา จึงต้องป้องกัน

ด้วยการเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ สวมใส่หน้ากากอนามัย 

การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม การประชมต่าง ๆ  ถูกงดหมด กว่าจะผ่อนคลายได้

กต้็องใช้เวลา ตามก�าหนด ชสอ. จะประชมุวนัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๓ จงึต้อง

เลื่อนไปไม่มีก�าหนด ในที่สุดก็ตกลงจัดกันในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

โดยต้องปฏิบัติไปตามกฎและกติกาของกระทรวงสาธารณสุข 

ทุก ๆ  ปี จะจัดประชุมใหญ่ที่ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม ปีนี้ต้องขยาย

พื้นที่มากกว่าเดิมแต่ละคนนั่งห่างกันไม่ต�่ากว่าเมตรครึ่ง จึงต้องใช้ฮอลล์ ๑ 

ทั้ง่ฮอลล์ ปกตห้ิองนีจ้คุนได้ไม่ต�า่กว่า ๗-๘ พนัคน ประกอบกบัปีนีม้ผีูแ้ทน

สหกรณ์สมาชิกและผู้สังเกตการณ์แจ้งความจ�านงเข้าร่วมประชุมเกือบ ๓ 

พันคน จึงจ�าเป็นต้องใช้ห้องใหญ่เป็นพิเศษ วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ

โรคไวรัสโควิด-19 ยังไม่หยุดระบาดทั่วโลกติดเชื้อแล้วกว่า ๒๔ ล้านคน 

ตายกว่า ๘ แสนคน 

กน็บัว่าโชคดทีีป่ระเทศไทยการแพร่เชือ้ภายในประเทศมยีอดเป็น 

0 มาหลายเดือนแล้ว และยอดตายยืนอยู่ที่ ๕๘ คน ฉะนั้นทุกคนต้องไม่

ประมาทเพราะไวรัสโควิด-19 ยังไม่หยุดระบาด

ถึงแม้จะไทยจะโชคดีทางด้านไวรัสโควิด-19 แต่ยังไม่โชคดีทาง

ด้านวิกฤติการเมืองที่ก�าลังสุมไฟกันเป็นระยะ ๆ ตาม กฎแห่งกรรม ที่ผู้น�า

ประเทศแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือศีลธรรมตกต�า่ของ

ประชาชน ท�าให้ต่างคนมมีจิฉาทฐิ ิหรอื ความเหน็ผดิ สิง่ทีด่เีหน็ว่าไม่ด ี สิง่

ที่ชั่วกลับเห็นว่าดี นี่คือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับคนบาป สังคมไทยปัจจุบัน

เป็นสงัคมคนบาป เพราะท�าบาปกนัทัง้ประเทศจากอาชพีบาป คอื อาชพีขาย

เหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ หากเลิกอาชีพบาปนี้ได้สังคมไทย

จะเลิกทะเลาะกัน เพราะแต่ละคนจะมีสัมมาทิฐิ หรือ ความเห็นถูก สิ่งที่ดีก็

เหน็ว่าด ี สิง่ทีช่ัว่กเ็หน็ว่าชัว่ ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกนักจ็ะหมดไป รฐับาล

ทกุรฐับาลสามารถท�าได้ ถ้ารฐับาลนัน้มบีญุเพยีงพอ จงึจะแก้ไขปัญหาทีต้่น

เหตุได้ แก้ง่ายนิดเดียวเพียงออกกฎหมายเลิกอาชีพบาปทั้่งหมด ก็จะท�าให้

คุกไร้นักโทษ โรงพยาบาลร้างผู้ป่วย เพราะวิบากกรรมบาปในสังคมไทย

หมดไป ปัญหาต่าง ๆ ก็หมดตามไปด้วย อยู่ที่ว่ารัฐบาลนี้มีพลังบุญและมี

ความกล้าหาญทางศีลธรรมมากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองที่จะแก้ไขปัญหา

ของชาติที่ต้นเหตุ ไม่ใช่แก้ไขปัญหากันที่ปลายเหตุเช่นปัจจุบันนี้ ซึ่งไม่มี

ทางแก้ไขได้ เพราะเป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว  

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ แต่เราไม่ใช้ค�าสอนของพระพุทธเจ้า

มาเป็นเข็มทิศน�าทาง จึงไปไม่ถีงเป้าหมายที่จะน�าพาประเทศชาติและ

ประชาชนไปสู่ความสุข สงบ และร่มเย็นได้.

รุ้งกินน�้า

ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ ์ เ ค ร ดิ ต ยู เ นี่ ย น แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

จ�ากัด(ช.ส.ค.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ ห้อง

ประชุมชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ 

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้

แก่สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ�าปี ๒๕๖๓ ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมี คณะ

กรรมการ ช.ส.ค. ซึ่งน�าโดย นายจรัล เอี่ยมส�าอางค์ ประธาน

กรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศให้การ

ต้อนรับ
ก่อนถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ได้พบกับ คุณจรัล เอี่ยมส�า

อางค์ ได้รับค�าเชิญให้ไปร่วมท�าข่าวในวันดังกล่าวด้วย ก็ตอบว่ายินดีและ

ได้ถามว่าจะเอาหนงัสอืพมิพ์เกลียวเชือก ไปแจกให้กับผูเ้ขา้รว่มประชมุได้

หรือไม่ เพราะว่าเมื่อปีก่อนหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกถูกห้ามแจกผู้เข้าร่วม

ประชมุ กไ็ม่ทราบเหมอืนกนัว่ากลวัอะไร เพราะว่าหนงัสอืพมิพ์เกลยีวเชอืก

สนับสนุนขบวนการสหกรณ์อย่างเหนียวแน่น เป็นมิตรกับนักสหกรณ์ที่มี

จิตวิญญาณ แต่ต่อต้านผู้ที่ท�าให้ขบวนการสหกรณ์เสียหาย 

บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย

เหมือนปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา เพราะได้ข่าวว่าตัวแสบ ๆ ทั้งหลายที่เคย

สร้างความเสียหายเอาไว้ เมื่อสมาชิกเขารู้ทันก็ได้ช่วยกันเขี่ยออกไป

ให้พ้นทาง นับได้ว่าคนส่วนใหญ่ยังมีจิตวิญญาณสหกรณ์ที่เข้มข้นอยู่

ผูเ้ขยีนกข็อแสดงความยนิด ีเพราะว่าวธิกีารของสหกรณ์

เครดติยเูนีย่น เป็นวธิกีารทีส่ร้างคนให้มคีวามเอือ้อาทรซึง่กนัและ

กนัอย่างเป็นระบบทีด่ทีีส่ดุ นัน่กค็อืม ีจติตารมณ์ ๔ ได้แก่ ๑. สนใจ 

๒. ห่วงใย  ๓. แบ่งปัน  ๔. รับใช้  และคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ 

๑. ความซือ้สตัย์  ๒. ความเสยีสละ  ๓. ความรบัผดิชอบ  ๔. ความ

เห็นใจกัน  และ ๕. ความวางใจกัน  หากท�ากันได้ครบสมบูรณ์

สังคมส่วนรวมจะอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนแน่นอน.

วิกรม



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

  ๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

  ๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

  ๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

  ๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

  ๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ที่นี่มีค�าตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทางโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

วัดพระธรรมกาย

“คนเช่นเรา ไม่ใช่ไร้ปัญญา ชัว่กร็ู ้ดกีเ็หน็ เราจะฆ่า

ตัวเราเอง เพราะความปรารถนาลามกท�าไม ที่เขาพูดหาว่า

เราอย่างนัน้ บางคนคงไม่รูจ้กัค�าว่า “ธรรมกาย” มอียูท่ีไ่หน 

หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดี

ปฏบิตัชิอบ เมือ่ผูไ้ม่รูม้าตเิตยีนเรา ความไม่รูข้องเขาจะลบ

ล้างสจัจธรรมพระพทุธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบกก็ลบ

ได้เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะ

เปล่งรัศมี ให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง 

การที่เขาน�าไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติ

ที่เราได้กระท�ากันอยู่ แสดงให้เห็นว่า คณะวัดปากน�้าไม่

ได้กินแล้วนอน เป็นส�านักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม 

การที่เขาน�าไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�านักเราไปเผยแพร่ 

ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่่เขาน�า

ไปพูดเช่นนั้น เป็นการกระท�าของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่

ได้วานใคร 

เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน

กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อน

ใจ เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่

ของเก๊ หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริง

แก่ผู้เข้าถึงธรรม เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณ

พระพุทธศาสนา”

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงปู่วัดปากน�้าภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

ร้านสหกรณ์พระนครฯ ประชุมใหญ่ 2563
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

เป็นบ้าหน้าหนาว ลูกต้องผ่าท้องคลอดลูกทั้่งสามโดยไม่ได้คลอดแบบธรรมดา 

เพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์ท�าอาหารในอดีตมาส่งผล แต่ก็เป็นวิธีการ

สมัยใหม่ ที่จะท�าให้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกด้วย ได้ถูกผ่าตัดแก้หมัน

อกี ๑ ครัง้ กเ็พราะเศษกรรมฆ่าสตัว์ท�าอาหารในอดตีดงักล่าว มาส่งผล
    ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

กระทั่ววันหนึ่ง ท่านได้รับน�้ามันปลุกเสกจากพระ หลังจาก

ทาน�้ามันแล้วแม่ก็ลองสะบัดขาดู ตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่

ท�าอย่างนี้ทุกครั้ง ไม่กี่วันผ่านไป ขาที่ยึดงอมานานถึง ๓ ปี ก็สามารถ

ยึดออกได้ แม่จึงเดินได้ตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมา

กรรมใดทีท่�าให้แม่ตกร่องไม้กระดานจนหน้าท้องถกูกระแทก 

กลายเป็นฝีในท้องและเดินไม่ได้ถึง ๓ ปี บุญใดท�าให้คุณแม่สามารถ

กลับมาเดินได้อีกครั้งคะ

คุณครูไม่ใหญ่

คุณแม่ตกร่องไม้กระดานที่หัก เป็นเหตุให้เป็นฝีในท้อง และ

ท�าให้เส้นขายดึไม่สามารถเหยยีดขาและเดนิไม่ได้ถงึ ๓ ปี เพราะกรรม

ในอดตี แม่ได้กระทบืเท้าใส่พระทีเ่ดนิบณิฑบาตด้วยความโกรธ ทีท่่าน

สอนให้ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตร เพราะวันนั้นอารมณ์เสียเนื่องจาก

เพิ่งทะเลาะกับสามีมา จึงถอดร้องเท้าออกด้วยอาการประชด อีกทั้ง

พระท่านก็ไม่ยอมเป็นฝาบาตรให้ เพราะเห็นอาการประชดนั้นกลัว

เขาจะบาป ตัวเองจึงได้เดินถอดร้องเท้าหนีพระไปทั้่งเท้าปล่า วิบาก

กรรมนี้มาส่งผล

คุณแม่สามารถกลับมาเดินได้ใหม่เพราะหมดวิบากกรรมดัง

กล่าว

    ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ไฟธาตุแตก

คณุแม่ล้มป่วยด้วยโรคชรา เป็นโรคหวัใจโต หอบหดื และหลง 

ๆ ลืม ๆ  ในช่วงท้ายของชีวิต ท่านบอกว่าร้อนจนถอดเสื้อผ้าออกหมด 

และต้องคอยเอาน�า้เยน็เชด็ตวัให้เรือ่ย ๆ  จนวาระสดุท้าย ทัง้หมดนีเ้ป็น

เพราะบุพกรรมใดคะ

คุณครูไม่ใหญ่

คุณแม่เป็นโรคหัวใจโต หอบหืด หลง ๆ ลืม ๆ ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ 

ต้องเอาน�้าเย็นเช็ดตัวตลอดเวลา เพราะคนใกล้ตายไฟธาตุจะแตก ก็

เป็นธรรมดาที่จะร้อนกาย บางทีลูกหลานไม่รู้ เป็นห่วง เลยเอาน�้าอุ่น 

ๆ ไปเชด็ตวั เลยไปขดัใจกบัท่านผูเ้ฒ่าซึง่ต้องการของเยน็ ๆ  ธาตไุฟมนั

จะแตกก็จะร้อน กับมีเศษกรรมมุสาจึงท�าให้หลง ๆ  ลืม ๆ  กับกรรมใช้

แรงงานคนและสัตว์มากเกินไป จึงเป็นโรคหัวใจโตและหอบหืด
    ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

มะเร็งเฮงนั้ง

ผู้ที่ก�าลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง หากปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อย 

ๆ จะมีส่วนช่วยท�าให้อาการทุเลาเบาบาง หรือหายเป็นปกติได้เร็วขึ้น

หรือไม่ครับ หรือว่าควรจะต้องสั่งสมบุญในรูปแบบใดเป็นพิเศษครับ

คุณครูไม่ใหญ่
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง  หากปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อย ๆ นั้น ก็จะมีส่วน

ช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบา เบาเป็นหาย แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า บุญในปัจจุบันกับ

วิบากกรรมในอดีตที่ท�ามาอย่างไหนจะมีปริมาณมากกว่ากัน ก็ต้องสั่งสม

บุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา นั่งธรรมะให้เข้าถึง

พระภายใน หนักก็จะเป็นเบา เบาก็หาย ตายก็ไปดี

    ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

คุณป้าของลูกเคารพและศรัทธาหลวงปู่วัดปากน�้ามาก จะไป

วัดปากน�้าเป็นประจ�า แต่ป้ามีอาการประหลาดอย่างหนึ่ง คือ เมื่อถึง

หน้าหนาว พออากาศเริ่มหนาวท่านจะเป็นบ้า มีอาการคลุ้มคลั่งน่า

กลัวมาก ขนจะลุกชูชันออกอาการโวยวาย เคยถือมีดด้ามเล็ก ๆ ไว้กับ

ตัวเดินเที่ยวไปทั่ว แต่พอกาศเริ่มร้อนก็จะหายเป็นปลิดทิ้ง

ก่อนท่านจะมอีาการคลุม้คลัง่จะรูต้วัก่อน และจะบอกคนรอบ

ข้างว่าให้จับท่านล่ามโซ่ไว้ แต่พอท่านเริ่มหายก็จะบอกเขาว่าเริ่มหาย

แล้ว ให้เอาโซ่ออกให้ด้วย

ป้ามีอาการอย่างนี้มานานมาก และเป็นกังวลอยากจะให้ตัว

เองหาย จึงเที่ยวไปหาหมอมารักษา กินน�้ามนตร์ก็แล้วอะไรก็แล้ว ไป

มาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�้าก็ไม่หายสักที จนกระทั่วหลวงปู่ฯ บอกว่าเอ็งไม่

ต้องไปรกัษาทีไ่หนหรอก เดีย๋วหมดกรรมมนักห็ายเองนัน่แหละ เพราะ

โรคนี้มันโรคกรรม แล้วหลวงปู่ฯ ท่านก็ให้กินยาลมวัดปากน�้าแค่นั้น

เอง ต่อมาอีกประมาณ ๔-๕ ปี อยู่ ๆ ท่านก็หายเป็นปลิดทิ้งไปเฉย ๆ 

แล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกเลย

ป้ามีวิบากกรรมใด จึงท�าให้เป็นบ้าเฉพาะฤดูหนาว แล้วมี

บุพกรรมใดถึงบอกให้คนอื่นซ่วยล่ามโซ่ตัวเอง แล้วท�าไมโรคนี้อยู่ ๆ 

ก็หลายไปเองคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ป้าเป็นบ้าในฤดูหนาว เพราะกรรมในอดีตชาติ เคยโกนหัว

บวชชี และในระหว่างนั้นก็จะดื่มเหล้าเพื่อแก้หนาวในฤดูหนาว โดย

เข้าใจว่าไม่ผิด เพราะถือว่าเป็นเภสัช ดื่มได้ แต่ว่าหลายครั้งก็ดื่มเสีย

จนมึนเมาในช่วงฤดูหลาว คือ อากาศมันหนาว ก็กรึ๊บไป มันชักร้อน 

ๆ กระเพาะขึน้มา แล้วมนักเ็ปลีย่นแปลงระบบของร่างกายใหม่ มนัชกั

ทึม ๆ พอกรึ่ม ๆ ทึม ๆ รู้สึกมันก็ดีเหมือนกันแฮะ พอนึกว่าดีเหมือน

กันแฮะ ก็เอาอีกกรึ๊บหนึ่ง มันก็ทึม ๆ เลยมึนเมา แต่ว่าภายหลังมารู้ว่า 

“ผิดศีล” จึงได้เลิก 

กินเหล้าแก้หนาว ไม่ถือว่าเป็นเภสัช มันต้องเอาเหล้าเป็นก

ระสายยา จึงจะถือเป็นเภสัช แต่กรณีนี้กินเหล้าอย่างเดียว จะกินแก้

หนาว ความหนาวไม่ใช่เป็นโรค มันหนาวเพราะอากาศ

ต่อมาจงึได้เลกิ เพราะวบิากกรรมทีท่�าไปโดยไม่ได้ศกึษาว่า สิง่

ใดควร สิง่ใดไม่ควร จงึมาส่งผล กอรปกบัท่านมกีรรมล่ามสตัว์มาเสรมิ

กรรมสุรา จึงท�าให้ถูกล่ามโซ่ด้วยความสมัครใจ ต่อมาหายได้เพราะ

หมดกรรมดังกล่าว
    ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ผ่าท้องคลอดบุตร

เพราะเหตุใดลูกจึงไม่สามารถคลอดแบบธรรมชาติได้ ต้อง

ถูกผ่าท้องคลอดลูกทั้ง ๓ คน และยังต้องถูกผ่าตัดแก้หมันอีก ๑ ครั้ง 

เพราะกรมใดคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ผิวแพ้ง่าย

ผิวหน้าของลูกแพ้ลม แพ้แดด มีอาการคันง่าย เพราะกรรม

ใด ถ้าท�าบุญผ้าไตรจีวรเป็นประจ�า แล้วอธิษฐานจิตให้ผลัดผิวเสีย คืน

ความขาวใสให้ผิวสวยด้วยบุญในชาตินี้ได้หรือไม่

คุณครูไม่ใหญ่

ผิวหน้าของลูกแพ้ลม แพ้แดด มีอาการคันง่าย เพราะวจีกรรม

ในอดีตที่ชอบพูดให้คนเสียหน้าบ่อย ๆ มาส่งผล

ถ้าท�าบญุด้วยผ้าไตรจวีรเป็นประจ�า แล้วอธษิฐานจติให้ผลดัผวิ

เสยีคนืความขาวใสให้ผวิสวย ด้วยบญุนีก้ม็ส่ีวนทีจ่ะแก้ไขวบิากกรรม

นี้ได้ แต่ต้องพูดปิยวาจาและระวังไม่พูดให้ใครเสียหน้าด้วย
    ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐

ผิวแพ้ง่ายและหยาบกร้าน

ลูกสาวคนที่สามเกิดมามีผิวพรรณสากและหยาบกร้านมาก 

ๆ พอโตเป็นวัยรุ่นก็มีสิวเต็มหน้า ผิวกายก็มีอาการแพ้ง่าย มีผื่นคัน

ขึ้นเป็นประจ�า

วิบากกรรมใดที่ท�าให้ลูกสาวมีผิวแพ้ง่าย และมีผิวพรรณขาว

แต่สากและหยาบกร้านมาก ๆ คะ

คุณครูไม่ใหญ่

ลกูสาวมผีวิขาวแพ้ง่ายสากและหยาบกร้านมาก เพราะในอดตี

ชาตชิาตหินึง่เป็นผูห้ญงิชอบพดูค�าหยาบ ชนดิค�าต่อค�าเลย ไอ้นัน่หล่น 

ไอ้นี่หล่น ร่วมกับกรรมที่เคยถวายทาสทาน คือ มักให้ของที่ด้อยกว่า

ของที่ตนบริโภคใช้สอยเอง ครั้งหนึ่งมีคนมาชวนถวายผ้าแด่พระ ตัว

เกิดร�าคาญ ก็เลยเลือกผ้าเนื้อหยาบที่สุดและให้แบบเสียไม่ได้ กรรมนี้

รวมกับกรรมค�าหยาบดังกล่าว มารวมส่งผล

จะแก้ไข ก็ให้แก้ตัวใหม่ โดยรีบน�าผ้าอันประณีตไปถวายพระ

ด้วยใจที่ปลื้มปีติแล้วก็ไปท�าความสะอาดวัด ลานเจดีย์หอฉัน ให้ท�า

อย่างนี้บ่อย ๆ แล้วก็พูดจาไพเราะ พูดแต่ปิยวาจา และต้องท�าหน้าที่

ผู้น�าบุญด้วย เพราะว่าจะต้องพูดปิยวาจาและถ้อยค�าที่ประกอบไป

ด้วยปัญญา
    ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

ฝีในท้อง

คุณแม่ตกร่องไม้กระดานที่หัก จนหน้าท้องถูกกระแทกกลาย

เป็นฝีมีหนองไหลออกมาจากทวาร และท�าให้เส้นขายึดไม่สามารถ

เหยียดขาและเดินไม่ได้อยู่ ๓ ปี

ร้านสหกรณ์พระนคร จ�ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร 

กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน

ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

ร้านสหกรณ์ฯ แห่งนี้ก็มีปัญหาและอุปสรรคเหมือนกับร้าน

สหกรณ์ทั่ว ๆ ไป เพราะว่าถูกห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่

เปิดขายตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่ละแห่งมีทุนมหาศาลประกอบกับร้าน

สหกรณ์ต่าง ๆ ยังยึดถือการบริการแบบเดิม ๆ ไม่ได้มีการปรับปรุง

พัฒนาให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้ร้านสหกรณ์

จ�านวนไม่น้อยต้องเลิกกิจการไป ที่พอจะยืนหยัดอยู่ได้ก็จะเป็นร้าน

สหกรณ์ทีเ่ปิดบรกิารอยูภ่ายในองค์กรทั้ง่ภาครฐัและเอกชนทีผู่บ้รหิาร

ยังเอื้อเฟื้อให้กับร้านสหกรณ์นั้น ๆ อยู่ก็ยังพอยืนหยัดอยู่ได้

ร้านสหกรณ์พระนครฯ ก่อนหน้านี้การด�าเนินธุรกิจก็แทบจะ

ล้มละลายเหมอืนกนัเพราะว่าบรหิารผดิพลาดต้องขายสมบตัเิก่าใช้หนี้

ธนาคารแทบจะหมดตวัเหมอืนกนั แต่กน็บัว่าโชคดทีีม่คีณะกรรมการ

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถเข้ามาแก้ไขจนสามารถลกุขึน้มายนืได้อกีครัง้ 

โดยมี คุณสมศักดิ์ ผู่เจริญ เป็นประธานกรรมการ และทราบมาว่า คุณ

สมศกัดิ ์เคยเป็นพนกังานของร้านสหกรณ์แห่งนีม้าก่อนแต่ได้ลาออก

ไปท�าธรุกจิส่วนตวั เมือ่เหน็ว่าร้านสหกรณ์ฯ แห่งนีท้�าท่าจะไปไม่รอด

ก็เข้ามาช่วยแก้ไขจนสามารถพลิกฟื้นยืนขึ้นมาใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง

จากแนวคิดของคุณสมศักดิ์ที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า

บุคลากรของสหกรณ์ส�าคัญมากที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลัก

และวิธีการสหกรณ์ โดยเฉพาะพนักงานของสหกรณ์จะต้องพาไป

ศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประสบความส�าเร็จแล้วน�ามาเป็นตัวอย่างใน

การพัฒนาสหกรณ์ของตน จึงได้จัดสรรทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง

สหกรณ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้กบับคุลากรของสหกรณ์ ไม่

ว่าจะเป็น กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ 

การที่จะไปศึกษาดูงานสหกรณ์จะต้องไปดูงานสหกรณ์ที่มี

ความเจรญิมากกว่าเพือ่น�าสิง่ทีด่ ีๆ  มาปรบัปรงุองค์กรให้เจรญิก้าวหน้า  

เมื่อปีที่ผ่านมาร้านสหกรณ์พระนครฯ ได้ให้คณะกรรมการและเจ้า

หน้าที่สหกรณ์ฯ เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น และ

ได้น�าความรูท้ีไ่ปศกึษาดงูานมาปรบัปรงุพฒันาร้านสหกรณ์พระนครฯ  

ให้สามารถบริการสมาชิกได้รวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น

ก็ขอชื่นชมคณะกรรมการร้านสหกรณ์พระนครฯ ที่มีความรู้

ความสามารถพร้อมวสิยัทศัน์ทีก้่าวไกลพฒันาสหกรณ์ให้ทนัสมยั เพือ่

บริการสมาชิกได้อย่างฉับไว สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับสมาชิก

สหกรณ์และประชาชนทั่วไป.

รุ้งกินน�้า
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รมช.มนัญญา เยี่ยม สกก.เกษตรวิสัย
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

มนญัญาลงพืน้ทีร้่อยเอด็ ชมศกัยภาพสหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จ�ากัด ชี้เป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการผลิตข้าว

หอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีคุณภาพ เตรียมเสนอนายกฯ 

ของบ พรก. หนุนสหกรณ์การเกษตรเป็นแก้มลิง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะ

พาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด 

เพื่อเยี่ยมชมโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด           

จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีขนาดก�าลังการผลิต 120 ตัน/วัน พร้อมเปิดเผย

ว่า เป็นการตอกย�า้เป้าหมายในการท�างานเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร

ผ่านระบบสหกรณ์ว่าได้เดินมาถูกทาง เนื่องจากในยามวิกฤติ

ระบบสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยลด  ความเดือดร้อน

ให้สมาชิกได้ดี รวดเร็วและตรงกับความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่นั้นๆ เช่น สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด แห่งนี้ที่

เป็นแก้มลงิสต๊อกข้าว ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สามารถ

รองรับผลผลิตและช่วยเหลือสมาชิก 9,002 ครอบครัว ซึ่งมี

พื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้กว่า 180,040 ไร่ เฉลี่ย 

20 ไร่/ครอบครัว และได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 380 กก. โดยสหกรณ์

รวบรวมข้าวเปลอืกจากสมาชกิเฉลีย่ปีละประมาณ 53,853 ตนั คดิ

เป็น 34.74 %            เมือ่เทยีบกบัปรมิาณข้าวเปลือกของเกษตรกร

ในเขตทุง่กลุาร้องไห้ ทีค่าดว่าจะมปีระมาณ ทัง้หมด 154,976 ตนั

     ทั้งนี้ ระบบสหกรณ์เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเกษตรกร โดย

ได้มีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้สมาชิกด้วย ทั้งการเป็นแหล่ง

สินเชื่อหรือการลดภาระหนี้สิน ที่ส�าคัญคือเป็นครัวของจังหวัด เป็น

ครวัของพืน้ที ่ทีต้่องการให้ทกุจงัหวดัได้หนัมาร่วมกนัพลกิฟ้ืนอาชพี

การเกษตร การปลูกผักไว้บริโภคในพื้นที่ โดยขณะนี้กรมส่งเสริม

สหกรณ์ก�าลงัเดนิหน้า โครงการพาลกูหลานเกษตรกรกลบับ้าน เพราะ

ในยามวิกฤติการเกษตรจะน�าประเทศพ้นภัยตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 

9 พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงไว้สามารถใช้ได้ทุกระดับทุกอาชีพ

     “ดงันัน้ ในการเสนอของบประมาณเพิม่เตมิในพรก.เงนิ

กู ้ทีท่่านนายกรฐัมนตรใีห้ตัง้เข้าไปกจ็ะของบจ�านวนหนึง่เพือ่มา

เพิม่ศกัยภาพสหกรณ์การเกษตรในการเป็นแก้มลงิชะลอผลผลติ

ทางการเกษตรป้องกันผลผลิตข้าวที่จะออกมาพร้อมกันในช่วง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวซึ่งจะท�าให้ราคาตกต�่า ซึ่งสหกรณ์มีศักยภาพใน

การรวบรวมและการแปรรปู จะช่วยเกบ็ชะลอข้าวและเพิม่มลูค่า

ให้กับผลผลิตของเกษตรกรได้ โดยในเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีได้

ให้เสนอเรื่องเข้าไป เพราะขณะนี้กระทรวงถูกตัดงบ 10 % เพื่อ

น�าไปช่วยเหลือประชาชนจากโควิด - 19 เฉพาะหน้าก่อน  โดย

เป้าหมายเบื้องต้นของงบที่จะขอเพิ่มคือ การช่วยเหลือระบบน�้า

ในไร่นา เป็นระบบโซล่าเซลล์ ชดุละประมาณ 4  หมืน่บาท เพือ่ให้

เกษตรกรเดนิหน้าท�าการเกษตรได้ พึง่ตนเองได้ ซึง่ระบบสหกรณ์

ทีเ่ข้มแขง็ กจ็ะสามารถน�าพาตลาดได้ สิง่ส�าคญัขณะนีค้อืฝากทกุ

สหกรณ์ช่วยดแูลและช่วยเหลอืสมาชกิเพือ่ให้ทกุคนสามารถผ่าน

วิกฤติโควิด - 19 ไปได้” นางสาวมนัญญากล่าว

     ส�าหรับที่สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด เป็น

สหกรณ์ที่ด�าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกในทุ่งกุลาร้องไห้นั้น 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าเป็น

ตวัอย่างสหกรณ์เข้มแขง็ มรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ี  ดแูลช่วย

เหลือและคอยให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพแก่สมาชิกท�าให้สมาชิกมี

ความเชือ่มัน่ ส่งผลให้สามารถสร้างแบรนด์ยีห้่อข้าวทีม่คีณุภาพ

ของสหกรณ์เอง จนได้รบัยอมรบัของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 

ในด้านมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิของไทย  ซึ่งขอให้ทุก ๆ 

สหกรณ์ได้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อพึ่งพาตนเองอย่าง

ยั่งยืนและเกิดความมั่นคง เชื่อมั่นว่าระบบสหกรณ์นั้นเป็นที่พึ่ง

ให้เกษตรกรได้และดีที่สุด เพราะเกิดจากประชาชนที่เข้ามาร่วม

มือและช่วยเหลือกัน

นางบุญเกิด  ภานนท์ ผู ้จัดการสหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จ�ากัด กล่าวว่า สหกรณ์แห่งนี้ก่อตั้งมา 23 ปี ปัจจุบัน     

มสีมาชกิ 9,002 ราย ครอบคลมุพืน้ที ่13 ต�าบล ด�าเนนิธรุกจิให้การ

บริการแก่สมาชิกเกษตรกร ในด้านการให้สินเชื่อเพื่อประกอบ

อาชีพเกษตรกร การจัดหาวัสดุการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลค่า และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัว 

     ที่ผ่านมา ได้รับงบสนับสนุนผ่านโครงการไทยนิยม

ยัง่ยนื ท�าให้มอีปุกรณ์และขยายโรงรวบรวมจนสามารถเป็นแก้ม

ลิงชะลอข้าวเปลือกออกสู่ตลาดได้ ขณะนี้มีสต๊อกเพียงพอที่จะ

สนับสนุนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ในฐานะเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งที่

ผ่านมาจะมีการช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนสินค้ากับข้าวสาร

กับผลไม้ของสหกรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาค

เหนือมาต่อเนื่องทุกปี

     นางบุญเกิดกล่าวด้วยว่า ส�าหรับผลผลิตในปีการผลิต 

2562/63 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด ได้รวบรวมข้าว

หอมมะลิจากเกษตรกรสมาชิกจ�านวน 48,371,291 กิโลกรัม คิด

เป็นมูลค่า 589,821,009 บาท และคาดว่าอีกสองเดือนข้างหน้า

ราคาข้าวหอมมะลิจะเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 บาทต่อตัน เพราะ

ฝนที่ผ่านมาน�้าน้อยและในหน้าแล้งก็ไม่มีข้าว ดังนั้นจะเห็นว่า

โครงการให้สหกรณ์ชะลอข้าวเปลอืกเป็นเรือ่งส�าคญัหากท�าได้ต่อ

เนื่อง 5 ปี จะส่งผลดีต่อระบบสหกรณ์  ซึ่งในส่วนของสหกรณ์

เกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด ได้มีการให้เงินเพิ่มช่วยเหลือสมาชิก

ในการขายข้าวประมาณ 300 – 500 บาทต่อตัน ท�าให้สมาชิกน�า

ข้าวมาขายให้สหกรณ์ทุกปี เพราะราคาที่รับซื้อเป็นราคาน�าและ

สูงกว่าตลาดทั่วไป


