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                 สุเมธ  ศรีจรรยา

อ่านต่อหน้า  ๒

นวตักรรม รส.พทัลงุ

ชสอ.ครูไทยใช้กลยุทธ์
ฝากเงนิแก้ไขสภาพคล่อง ศาลอทุธรณ์มคี�าพพิากษายนื

ยกฟ้อง บก. เกลียวเชือกหมิ่นประมาท

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

อ่านต่อหน้า ๒

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

อ่านต่อหน้า  ๘

พร้อมตั้งขึ้นทุกภูมิภาค

อ่านต่อหน้า  ๒อ่านต่อหน้า  ๒

           อุทัย  ศรีเทพ

  รส.ธกส.เข้าร่วมโครงการ

                     อลงกรณ์  พลบุตร

   ขนบ จรูญศรีสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือกและคณะ

ทางออกสหกรณ์ค้าปลกี

  ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. 

จ�ากัด น�าร่องในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็น

จุดจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  จับมือขบวนการสหกรณ์

เชื่อมโยงกัน แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย กระจายถึงมือผู้

บริโภค พร้อมรุกตลาดออนไลน์กระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์   

ธ.ก.ส. จ�ากัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ส�านักงานใหญ่ เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งส�านักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้คัด

เลือกให้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ต

สหกรณ์ และได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสินค้าระหว่าง

สหกรณ์ผู ้ผลิตและสหกรณ์ร้านค้าขยาย

ช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิตและสินค้าของ

สมาชิกสหกรณ์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  

โ อ ก า ส นี้ อ ธิ บ ดี ก ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม

สหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ 

ระหว่างร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จ�ากัด กับ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

แห่งประเทศไทย จ�ากัด เพื่อเชื่อมโยงสินค้า

คุณภาพของสหกรณ ์ทั้ งสินค ้ าอุปโภค

บริโภค ผักสด ผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ 

ประเภทข้าวสาร อาหารแปรรูป มีการ

เชื่อมโยงซื้อขายสินค้ากับเครือข่ายสหกรณ์

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ใน

จังหวัดต่าง ๆ เช่น สกต.บุรีรัมย์ จ�ากัด 

สกต.ชัยนาท จ�ากัด สกต.พัทลุง จ�ากัด 

สกต.นครพนม จ�ากัด และ สกต.นครปฐม 

จ�ากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องบรรณาธิการ

เกลยีวเชอืก ฐานหมิน่ประมาทและความผดิเกีย่วกบัน�าข้อมลูอนัเป็นเทจ็

เข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ ทีเ่สนอข่าวคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรงุเทพ 

จ�ากดั ไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ให้ยกเลกิสญัญาเช่าทีด่นิ

ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า ภายใน ๗ วัน แต่กลับเรียกประชุม

ใหญ่วิสามัญให้สมาชิกมีมติให้เช่าที่ดินต่อ

ที่ศาลอาญาตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๘ 

กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้อง

พจิารณาคด ี๓๐๕ ศาลได้อ่านค�าพพิากษาศาล

อทุธรณ์ คดหีมายเลขแดงที ่๑๐๐๘๗/๒๕๖๓ 

ระหว ่างคณะกรรมการด�าเนินการร ้าน

สหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด   โจทก์ที่ ๑    นาย

วรพนธ์    คงสิวะพิสิฐ โจทก์ที่ ๒ และนาย

สุเมธ ศรีจรรยา จ�าเลย เรื่อง หมิ่นประมาท 

ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ

ท�าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ ละเมดิ โจทก์ที ่๒ 

อุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลอาญาตลิ่งชัน  ลงวัน

ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ศาลอุทธรณ์รับวัน

ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓  วันนี้จ�าเลยและทนาย

จ�าเลยมาศาล ส่วนโจทก์และทนายโจทก์ไม่ได้

มาฟังค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า ขณะเกิดเหตุ

โจทก์ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการด�าเนินการ

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด โจทก์ที่ ๒ เป็น

ประธานกรรมการร้านสหกรณ์กรงุเทพ จ�ากดั 

จ�าเลยเป็นเจ้าของ บรรณาธิการ และเขียน

ข่าวในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ซึ่งออกข่าว

เกี่ยวกับกิจกรรมของสหกรณ์ต่าง ๆ เมื่อวัน

ที่ ๑๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือพิมพ์

เกลยีวเชอืกได้รายงานข่าวว่า โจทก์ทัง้สองจดั

ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมติจากสมาชิก

อนุมัติให้บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล 

กรุ๊ป จ�ากัด เช่าที่ดินร้านสหกรณ์กรุงเทพ 

จ�ากัด สาขาปิ่นเกล้า เนื่องจากที่ประชุมเมื่อ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถูกนายทะเบียน

สหกรณ์เพิกถอน สมาชิกสนับสนุนลอยล�า 

คณะกรรมการร้านสหกรณ์ยันท�าตามค�า

แนะนายทะเบียนสหกรณ์เคร่งครัด ด้วย

การบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินเมื่อวันที่  ๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเรียกประชุมสมาชิก

ขอมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญให้เช่าที่ดินรอบ

ใหม่ บรรยากาศการประชุมจบลงด้วยความ

เรียบร้อย ไม่มีการคัดค้านต่อต้านแต่อย่างใด 

แต่ปรากฎว่าวันที่ ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๙ จ�าเลยกลับโพสต์ข้อความลงในเฟส

บุ๊กจ�าเลยว่า “ตอนนี้วงการสหกรณ์มีการ

วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า ค�าสั่ง

นายทะเบียนสหกรณ์ไม่มีความหมายหรือไร 

ที่มีค�าสั่งให้คณะกรรมการยกเลิกสัญญาเช่า

ภายใน ๗ วัน แต่จนปัจจุบันสัญญาดังกล่าว

ยังไม่ยกเลิก กลับเรียกประชุมใหม่เพื่อยืนยัน

การท�าสัญญาให้เช่าที่ดินสาขาพระปิ่นเกล้า 

หลายคนที่อยู่ในวงการสหกรณ์รู้สึกงงว่าค�า

สัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ไม่มคีวามหมายแล้ว

หรือ ที่น่าสังเกตก็คือร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ 

มีสมาชิกหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคน แต่มา

ร่วมประชุมตัดสินปัญหาใหญ่มีมูลค่าเป็น

พนัล้านเพยีงสามร้อยกว่าคนเท่านัน้หรอื เท่า

ทีส่อบถามสมาชกิหลายคนไม่ได้รบัจดหมาย

เชญิประชมุแต่อย่างใด มสีมาชกิบางคนรูข่้าว

อุตส่าห์ไปร่วมประชุม แต่ปรากฎว่าคณะ

กรรมการสั่งให้ให้ปิดลงทะเบียนประมาณ 

๓ โมงเช้า จดหมายเชิญประชุมให้มาลง

ทะเบียนตั้งแต่เวลา ๘ ถึง ๙ นาฬิกา หลายคน

ถูกปฏิเสธเลยต้องกลับ”  

การกระท�าดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู ้

อื่นเข้าใจผิดว่า โจทก์ทั้่งสองมีพฤติกรรมไม่

เคารพนายทะเบียนสหกรณ์ มีพฤติกรรมไม่

ถกูต้องในการจดัประชมุใหญ่วสิามญัสมาชกิ 

โดยการออกจดหมายเชิญประชุมไม่ถูกต้อง

และกีดกันไม่ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม ซึ่ง

ล้วนเป็นความเทจ็และเป็นการใส่ความหมิน่

ประมาทโจทก์ทั้งสอง เป็นเหตุให้ผู้อ่านมอง

ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นคนไม่ดี ฉ้อฉลในการจัด

ประชุม ไม่เข้าใจการบริหารสหกรณ์ร้านค้า

ปลีก ท�าให้สหกรณ์ขาดรายได้ อันเป็นการ

หมิ่นประมาทโจทก์ทั้่งสอง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหนุนตั้ง

มหาวิทยาลัยสหกรณ์ขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศพัฒนา

บุคลากรสหกรณ์ให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ผนึกก�าลังทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องหนุนขบวนการ

สหกรณ์ไทยให้เข้มแข็งเป็นฐานรากเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ของประเทศ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมั่นคง

นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่

ปรึกษารัฐมนตรีว ่ าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะ

กรรมการบรหิารศนูย์เทคโนโลยเีกษตร

และนวัตกรรม ได้กล่าวถึงความคืบ

หน้าในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์ 

หรือ Coop Academy ภายใต้รูปแบบ

ของเครือข่าย ขณะนี้มี ๓ มหาวิทยาลัย

ที่เข้าร่วมโครงการ คือ มหาวิทยาลัยแม่

โจ้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นี่

เป็นเพียงชุดแรก เพราะว่ามหาวิทยาลัยดัง

กล่าว ล้วนมีภาควิชาสหกรณ์ มีส�านักงาน 

มีคณาจารย์พร้อม ขณะนี้  นายยุคล ลิ้ม

แหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีต

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์

แห่งความเป็นเลิศของ AIC (Agritech and 

Innovation Center) ได้ด�าเนนิการอยู ่ขณะนีม้ี

สมคัรเข้ามาแล้วกว่า ๑๓๐ ศนูย์แห่งความเป็น

เลศิ ทีเ่รยีกว่า Center of Excellent จ�านวน ๓๖ 

ประเภทของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ส�าหรับ

นวตักรรมร้านสหกรณ์พทัลงุ จดุประกายพฒันาร้านสหกรณ์สูก้บัเอกชน

ด้วยหลักและวิธีการสหกรณ์ ให้ความร่วมมือกับ อบจ.พัทลุง จัดสวัสดิการด้าน

เครือ่งอปุโภคบรโิภคให้กบัข้าราชการ พนกังาน อบจ.พทัลงุ  และประชาชนทัว่ไป 

ใช้สถานขีนส่งผูโ้ดยสารเป็นจดุให้บรกิารจนเป็นทีย่อมรบัของสมาชกิตลอดจนผู้

โดยสารและกรมการขนส่งทางบก ทีร้่านสหกรณ์ฯ ขายสนิค้าถกูกว่าสถานขีนส่ง

ทุกแห่ง ที่ส�าคัญไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอ

นายขนบ จรูญศรีสวัสดิ์ ประธาน

กรรมการร้านสหกรณ์พัทลุง จ�ากัด ได้เสนอ

แนวทางการบริหารจัดการร้านสหกรณ์

ให้สามารถสู้กับร้านค้าของเอกชนได้กับผู้

แทนสหกรณ์สมาชิกชุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด ในวันประชุมใหญ่

สามัญ เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ว่า

ร้านสหกรณ์พัทลุง จ�ากัด ก่อตั้งมาเป็นเวลา

กว่า ๘๐ ปี ขณะนี้ทางร้านสหกรณ์ฯ ของ

เราก็ได้รับผลกระทบจากร้านค้าทั่ว ๆ ไปพอ

สมควร แต่เรากส็ามารถยนืหยดัอยูไ่ด้กเ็พราะ

ยดึหลกัและวธิกีารสหกรณ์ไม่ขายสนิค้าแพง

กว่าที่อื่นและให้บริการที่ดีกับสมาชิกและผู้

ใช้บรกิาร ทางร้านเคยประสบกบัการขาดทนุ

เพียงครั้งเดียวกรณีถูกเจ้าหน้าที่ทุจริต

นายขนบได้กล่าวว่าแนวทางที่จะ

น�ามาเสนอนั้นตนเรียกว่า นวัตกรรมร้าน

สหกรณ์พัทลุง  เนื่องจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพัทลุง คือ นายวิสุทธิ์ ธรรม

เพชร นายกองค์การบริหารจังหวัดพัทลุง มี

โครงการทีจ่ะจดัสวสัดกิารด้านเครือ่งอปุโภค

บริโภคแก่ข้าราชการ พนักงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และประชาชน

ทั่วไป ก็ได้มาศึกษางานจากร้านสหกรณ์

พัทลุงฯ เพื่อที่จะน�าแนวทางสหกรณ์ไป

ด�าเนินการเอง ซึ่งตนก็ได้เสนอแนะไปว่า

อย่าท�าเลยถ้าหาก อบจ. ท�าเองรับรองว่าเจ๊ง

แน่นอน ขอให้ร้านสหกรณ์จัดท�าเรื่องนี้ให้ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ บริหารสภาพคล่องไม่มีหนี้สงสัยเผื่อจะ

สญูแม้แต่บาทเดยีว ช่วยสหกรณ์สมาชกิปลดแอกหนีต้้นทนุสงูจากธนาคาร ไม่ท�าธรุกจิ

เงินกู้แข่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ก่อนน�าเงินไปฝากสหกรณ์

ใดวเิคราะห์งบการเงนิอย่างละเอยีดป้องกนัความเสีย่ง ใช้กลยทุธ์สหกรณ์แก้ปัญหาขาด

สภาพคล่อง เทคนิคฝากเงินไม่ถอนทั้งก้อนแต่ใช้วิธีถอนจากสหกรณ์ที่เอาเงินไปฝาก

แต่ละแห่งเพียงบางส่วนท�าให้สหกรณ์ที่รับฝากไม่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง

นายอทุยั ศรเีทพ ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ากัด ได้

ชี้แจงถึงแนวทางการบริหารจัดการของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ากัด 

ไม่ให้มีหนี้เผื่อสงสัยจะสูญในวันประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ 

กนัยายน ๒๕๖๓ ว่า ณ วนัสิน้ปีทางบญัชขีอง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ากัด เมื่อ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ชุมนุมสหกรณ์ฯ 

มีสินทรัพย์ ๑,๓๐๐ กว่าล้านบาท เวลาผ่าน

มา ๕-๖ เดือน มีสินทรัพย์รวมสองพันกว่า

ล้านบาท การถือหุ้นเพิ่มของเราคาดหวังว่า

หลังจากประชุมใหญ่ไปแล้วจะแจ้งสมาชิก

ถือหุ้นเพิ่มตามข้อบังคับ คือให้สมาชิกของ

สหกรณ์ถือหุ้นเพิ่มคนละบาท เพื่อสร้างเข้ม

แข็งให้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 

จ�ากัด ตอนนี้เราไม่มีหนี้ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ 

เพราะหนี้ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ คือเงินที่ถูกหัก

เป็นค่าใช้จ่าย จึงมีค�าถามว่าท�าไมชุมนุมสห

กรณ์ฯ ของเราจึงไม่มีหนี้ค่าเผื่อส่งสัยจะสูญ 

กเ็นือ่งจากว่าการทีเ่ราจะน�าเงนิไปลงทนุหรอื

ไปฝากกับสหกรณ์ใด ๆ เราจะต้องวิเคราะห์

งบการเงินของสหกรณ์นั้น ๆ ให้ละเอียดว่า

จะมีความเสี่ยงหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจ

ที่จะน�าเงินไปฝากกับสหกรณ์นั้น ๆ

นายอุทัยได้กล่าวต่อไปว่า จาก

แนวทางดังกล่าวจึงสามารถสร้างความเชื่อ

มั่นและศรัทธาให้กับสหกรณ์สมาชิกซึ่งเป็น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสหกรณ์ออม

ทรัพย์ในมหาวิทยาลัยทั้งหลายไม่มีความเสีย

หายเลย เพราะไม่มหีนีส้งสยัจะสญูแม้แต่บาท

เดยีว  ตลอดจนการบรหิารของเรากป็ระหยดั

สุดเพื่อให้มีผลต่ออัตราเงินปันผล สังเกต

ได้จากอัตราเงินปันผลจากก�าไรสุทธิในปี 

พ.ศ.๒๕๕๘ ชุมนุมสหกรณ์ฯ ของเราจ่าย

เงินปันผลร้อยละ ๙ 

เนื่องจากว่าเราก่อตั้งชุมนุมสห

กรณ์ฯ มาตั้่งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปี พ.ศ.

๒๕๕๗ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลเลย เรื่องนี้เรา

ไม่ได้โทษผู้บริหารในขณะนั้น แต่เนื่องจาก

ด�าเนินงานในขณะนั้นเรามุ่งท�างานให้กับ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครไูทย เป็นหลกั 

ท�าให้ในช่วงดงักล่าวชมุนมุสหกรณ์ฯ ของเรา

เกิดการขาดทุน นากจากนั้นก็ยังต้องยืมเงิน

มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ากัด มา 

๕ ล้านบาท แล้วก็ไม่ได้ช�าระคืนให้ สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเลยฯ ก็ทวงมาทุกปี ตอนนั้น

ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีหุ้นอยู่สองล้านกว่าบาท

ไม่รู้ว่าจะท�ากิจกรรมอะไร เงินรับฝากก็ไม่มี

ธุรกรรมด้านการเงินก็ไม่ได้ขยับ เมื่อไม่มี

กิจกรรมอะไรสมาชิกก็เริ่มขาดความเชื่อถือ

ต่อชุมนุมสหกรณ์ฯ 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตนเข้ามา

เป็นกรรมการชุมนุมสหกรณ์ฯ ก็ได้ปรึกษา

กบัคณะกรรมการว่าจะต้องหากจิกรรมมาท�า

ในที่สุดก็ตกลงไปขอเงินรับฝากจากสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย ก็ได้เงินมาฝาก

ที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ จึงได้เอาเงินนั้นมาปล่อน

สินเชื่อบ้าง เอาไปฝากที่อื่นบ้าง ท�าให้ปีนั้น

เริ่มมีก�าไรสามารถจ่ายเงินปันผลและใช้หนี้

ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยฯ ได้หมด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยฯ ก็สบายใจไม่มี

หนี้ติดค้างเพราะว่ามีผลกระทบต่อเนื่อง

กัน ความศรัทธาของสหกรณ์สมาชิกที่มีต่อ

ชมุนมุสหกรณ์ฯ ของเรากเ็ริม่มมีากขึน้ เพราะ

เราจ่ายเงินปันผลให้ร้อยละ ๙ ซึ่งเราก็จ่ายไป

ไม่เท่าไหร่ เพราะตอนนั้นชุมนุมสหกรณ์ฯ มี

หุน้แค่สองล้านกว่าบาท จ่ายเงนิปันผลไปแค่

แสนกว่าบาท

ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๙ เข้าสู่สภาวะ

ปกติเราจ่ายเงินปันผลไปร้อยละ ๔.๕ พอ

ขึ้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ ชุมนุมสหกรณ์ฯ ของเรา

จ่ายเงินปันผลร้อยละ ๑๐ ที่ท�าได้เพราะไม่มี

เงินเฉลี่ยคืน พอมาปี พ.ศ.๒๕๖๑ เราจ่าย



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

                  ร้านสหกรณ์ ธกส.ร่วมฯ

อ่านต่อหน้า  ๘

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเกลียวเชือก

     ตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์ทุกภาค

         นวัตกรรมร้านสหกรณ์พัทลุง

วันที่  ๑๑ - ๑๗   สิงหาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ผลิตข้าวสารคุณภาพดี  สินค้าประเภทเนื้อ จากสหกรณ์โคเนื้อ

ก�าแพงแสน จ�ากัด ประเภทผักปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล เชื่อม

โยงกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ประเภท

เสื้อผ้าและผ้าพื้นเมือง เชื่อมโยงกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ได้แก่ กาแฟ 

นม น�้าตาลทราย น�้าตาลสด เชื่อมโยงกับชุมนุม                      ร้าน

สหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด จากนั้นได้เยี่ยมชมสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์

เครือข่ายที่น�ามาจ�าหน่ายในร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จ�ากัด ด้วย

ทั้งนี้ ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จ�ากัด มียอดการจ�าหน่ายสินค้า

ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่ารวมกว่า 5 

ล้านบาท สินค้าที่มียอดจ�าหน่ายสูงสุด ได้แก่ ข้าวสาร กาแฟ นม 

น�้าตาลทราย ผักและผลไม้ โดยมีช่องทางจ�าหน่ายสินค้าหลากหลาย

ช่องทาง ทั้งการวางจ�าหน่ายภายในร้านสหกรณ์ฯ ซึ่งได้ตกแต่ง

พื้นที่ดูเป็นระเบียบเพื่อให้สินค้าดูสดใหม่สะอาดและปลอดภัย ตาม

แนวคิด Fresh From Farm  นอกจากนี้ ยังมีการขายสินค้าผ่านช่อง

ทางออนไลน์ ได้แก่                เฟซบุ๊คแฟนเพจ “ร้านสหกรณ์ ธกส. 

จ�ากัด” และเว็บไซต์ www.storebaac.com รวมทั้งเปิดให้มีการสั่ง

จองสินค้าล่วงหน้า ซึ่งจะมีการจัดท�าปฏิทินการจ�าหน่ายสินค้าราย

สัปดาห์แจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าด้วย 

ส�าหรับการเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ต

สหกรณ์ในครั้งนี้ เป็นการด�าเนินการตามนโยบาย ของนางสาว

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พัฒนา  ร้านสหกรณ์ให้เป็น

ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดจ�าหน่ายสินค้าและผลผลิต

การเกษตรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ  เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก 

ผลไม้ เนื้อ ปลา อาหารแปรรูป ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้า

สหกรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง

สหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภค คัดสรรสินค้าที่ได้มาตรฐาน มี

คุณภาพ สด สะอาดและปลอดภัย มาจ�าหน่ายภายในซูเปอร์มาเก็ต

สหกรณ์ ภายใต้แนวคิด สดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by 

Co-op ปัจจุบันมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 94 แห่ง 

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการ

จัดการร้าน การสร้างนวัตกรรมการบริการ การบริหารจัดการและ

พัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซุปเปอร์              

มาเก็ตสหกรณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม และจะขยายซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ไป

ยังพื้นที่และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

การใส่ความโจทก์ทั้งสองมีลักษณะเป็นการโฆษณาให้แพร่

หลาย เป็นความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และมีลักษณะ

เป็นการน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการ

ที่น่าจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง เหตุเกิดที่แขวงอรุณ

อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖, ๓๒๘, ๙๐ พระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔(๑) 

และขอให้บังคับจ�าเลยชดใช้ค่าเสียหาย จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทแก่

โจทก์ทั้งสอง

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า โจทก์ที่ ๑ ไม่ได้เป็น

บคุคลตามกฎหมาย จงึไม่มอี�านาจฟ้อง ให้ยกฟ้องโจทก์ที ่๑ ส่วนโจทก์

ที่ ๒ คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จ�าเลยให้การปฏิเสธ ส่วนคดีในส่วนแพ่งจ�าเลยให้การว่า 

โจทก์ทั้งสองมิได้บรรยายฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเสียหายอย่างไร ราย

ละเอียดและค่าเสียหายเป็นเช่นไร เป็นค�าฟ้องที่ไม่แสดงชัดแจ้งซึ่ง

สภาพแห่งข้อหา ท�าให้จ�าเลยไม่สามารถต่อสู้คดีให้ถูกต้องได้จึงเป็น

ค�าฟ้องที่เคลือบคลุม ทั้งค่าเสียหายที่โจทก์ที่ ๒ เรียกมาเป็นเพียงคาด

คะเนเท่านั้น หาเป็นที่แน่นอนไม่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ตรวจส�านวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริง

ในเบื้องต้นฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ

ด�าเนนิการร้านสหกรณ์กรงุเทพ จ�ากดั จ�าเลยเป็นเจ้าของ บรรณาธกิาร 

และเป็นคนเขียนรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก และเป็น

สมาชกิของร้านสหกรณ์กรงุเทพฯ (โจทก์ที ่๑ ) เมือ่วนัที ่๔ กมุภาพนัธ์ 

๒๕๕๙ มีการท�าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างโจทก์ที่ ๑ กับบริษัท บางปะ

กอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ากัด ต่อมามีค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ลง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการด�าเนินการร้านสหกรณ์

กรุงเทพฯ (โจทก์ที่ ๑) บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่ท�ากับบริษัท บางปะ

กอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ากัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง

นายทะเบียนสหกรณ์ โจทก์ที่ ๑ อุทธรณ์ค�าสั่ง ต่อมาคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีค�าสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑ 

หลังจากนั้น โจทก์ที่ ๒ ในฐานะประธานกรรมการด�าเนิน

การร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด(โจทก์ที่ ๑) มีหนังสือขอเชิญประชุม

ใหญ่วิสามัญประจ�าปี ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง พิจารณาและลงมติจะให้บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป 

จ�ากัด เช่าที่ดินของโจทก์ที่ ๑ สาขาพระปิ่นเกล้าต่อไปหรือไม่ โดย

ก�าหนดการประชุมในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่าง

เวลา ๙ ถึง ๑๒ นาฬิกา  จ�าเลยได้ลงข้อความในหนังสือพิมพ์เกลียว

เชือก ฉบับลงวันที่ ๑๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายงานข่าวว่า “...

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ...มีระเบียบวาระส�าคัญคือการพิจารณาและลง

มตใิห้บรษิทั บางปะกอก ฮอสพทิอล กรุป๊ จ�ากดั เช่าทีด่นิร้านสหกรณ์

กรุงเทพ...ตามสัญญาเช่าและนิติกรรมการเช่าที่ท�าไว้ต่อกันหรือไม่...

บรรยากาศการประชุมก็จบลงด้วยความเรียบร้อยไม่มีการคัดค้านต่อ

ต้านแต่อย่างใด” 

ต่อมาวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ�าเลยได้โพสต์ข้อความ

ในเฟสบุ๊กว่า “...ตอนนี้ในวงการสหกรณ์มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน

อย่างกว้างขวางว่า ค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ไม่มีความหมายหรือ

ไร ทีม่คี�าสัง่ให้คณะกรรมการยกเลกิสญัญาเช่าภายใน ๗ วนั แต่จนถงึ

ปัจจบุนัสญัญาดงักล่าวกย็งัไม่ยกเลกิ และคณะกรรมการร้านสหกรณ์

กรุงเทพฯ กลับเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ เพื่อยืนยันการท�าสัญญาเช่าที่ดินสาขาพระปิ่นเกล้า ที่ท�าไว้

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือไม่ ผลปรากฎว่าที่ประชุมใหญ่

วิสามัญในวันดังกล่าว มีมติให้ด�าเนินการต่อไปได้ด้วยคะแนนเสียง 

๒๗๑ เสียง มีคัดค้านเพียง ๑๐ เสียงเท่านั้น

หลายคนที่อยู่ในวงการสหกรณ์มานานรู้สึกงงว่าค�าสั่งนาย

ทะเบียนสหกรณ์ไม่มีความหมายแล้วหรือ น่าสนใจ ที่น่าสังเกตก็คือ

ร้านสหกรณ์กรงุเทพฯ มสีมาชกิจ�านวนหนึง่แสนสามหมืน่คน แต่มา

ร่วมประชุมตัดสินปัญหาใหญ่มูลค่าเป็นพันล้านด้วยจ�านวนสมาชิก

สหกรณ์เพยีงสามร้อยกว่าคนเท่านัน้หรอื เท่าทีส่อบถามสมาชกิหลาย

คนไม่ได้รับจดหมายเชิญประชุมแต่อย่างใด มีสมาชิกบางคนที่รู้ข่าว

จากเพื่อน ๆ สมาชิกด้วยกัน จึงอุตส่าห์ไปร่วมประชุมด้วย แต่ปราก

ฎว่าคณะกรรมการสั่งให้ปิดลงทะเบียนประมาณ ๓ โมงเช้า เพราะ

ในจดหมายเชิญประชุมมีหมายเหตุด้านล่างของจดหมายว่า ให้มาลง

ทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๙.๐๐ น. หลายคน

จึงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมประชุมด้วย ก็เลยต้องกลับ สิ่งเหล่านี้ไม่

น่าจะเกิดขึ้นกับขบวนการสหกรณ์ แต่ได้เกิดขึ้นแล้วที่ร้านสหกรณ์

กรุงเทพฯ น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง” 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โจทก์ที่ ๑ ได้จดทะเบียนเลิก

สัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ากัด และใน

วนัเดยีวกนันัน้ โจทก์ที ่๑ กไ็ด้จดทะเบยีนสญัญาเช่าทีด่นิให้กบับรษิทั 

บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ากัด อีก 

คดมีปัีญหาจะต้องวนิจิฉยัตามทีโ่จทก์ที ่๒ อทุธรณ์ว่า จ�าเลย

กระท�าความผดิตามทีโ่จทก์ที ่๒ ฟ้องหรอืไม่  เหน็ว่า การทีจ่�าเลยได้ลง

ข้อความในหนงัสอืพมิพ์เกลยีวเชอืก ฉบบัลงวนัที ่๑๑-๑๗ พฤศจกิายน 

๒๕๕๙ รายงานว่า “...ร้านสหกรณ์กรงุเทพ...มรีะเบยีบวาระส�าคญัคอื

การพิจารณาและลงมติให้บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ากัด 

เช่าทีด่นิร้านสหกรณ์กรงุเทพ...ตามสญัญาเช่าและนติกิรรมการเช่าที่

ท�าไว้ต่อกนัหรอืไม่...บรรยากาศการประชมุกจ็บลงด้วยความเรยีบร้อย 

ไม่มีการคัดค้านต่อต้านแต่อย่างใด” แสดงว่าจ�าเลยได้ลงรายงานข่าว

ในการประชุมใหญ่วิสามัญของโจทก์ที่ ๑ ตรงตามข้อเท็จจริง แม้ต่อ

มาวันทีี่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ�าเลยได้โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊กใน

ท�านองว่า “...ตอนนีว้งการสหกรณ์มกีารวพิากษ์วจิารณ์กนัอย่างกว้าง

ขวางว่าค�าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ไม่มคีวามหมายหรอืไร ทีม่คี�าสัง่ให้

คณะกรรมการยกเลกิสญัญาเช่าภายใน ๗ วนั แต่จนถงึปัจจบุนัสญัญา

ดงักล่าวกย็งัไม่ยกเลกิ และคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรงุเทพฯ กลบั

เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อ

ยืนยันการท�าสัญญาให้เช่าที่ดินสาขาพระปิ่นเกล้า ที่ท�าไว้เมื่อวันที่ 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือไม่ ผลปรากฎว่าที่ประชุมใหญ่วิสามัญใน

วันดังกล่าว มีมติให้ด�าเนินการต่อไปด้วยคะแนนเสียง ๒๗๑ เสียง มี

คัดค้านเพียง ๑๐ เสียงเท่านั้น หลายคนที่อยู่ในวงการสหกรณ์มานาน

รู้สึกงงว่าค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ไม่มีความหมายแล้วหรือ น่า

สนใจ ที่น่าสังเกตก็คือร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ มีสมาชิกจ�านวนหนึ่ง

แสนสามหมื่นคน แต่มาร่วมประชุมตัดสินปัญหาใหญ่มูลค่าเป็นพัน

ล้านด้วยจ�านวนสมาชกิสหกรณ์เพยีงสามร้อยกว่าคนเท่านัน้หรอื เท่า

ที่สอบถามสมาชิกหลายคนไม่ได้รับจดหมายเชิญประชุมแต่อย่างใด 

มีสมาชิกบางคนที่รู้ข่าวจากเพื่อน ๆ สมาชิกด้วยกัน จึงอุตส่าห์ไป

ร่วมประชุมด้วย แต่ปรากฎว่าคณะกรรมการสั่งให้ปิดลงทะเบียน

ประมาณ ๓ โมงเช้า เพราะในจดหมายเชิญประชุมมีหมายเหตุด้าน

ล่างของจดหมายว่า ให้มาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา ๘.๐๐ 

น. ถึง ๙.๐๐ น. หลายคนจึงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมประชุมด้วย ก็เลย

ต้องกลับ สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับขบวนการสหกรณ์ แต่ได้เกิด

ขึ้นแล้วที่ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง” 

ปรากฎว่าเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โจทก์ที่ ๑ ได้ท�า

สัญญากับบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ากัด เช่าที่ดินสาขา

พระปิ่นเกล้า ซึ่งต่อมาได้มีค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ลงวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการด�าเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ 

(โจทก์ที๑่) บอกเลกิสญัญาเช่าทีด่นิกบับรษิทั บางปะกอก ฮอสพทิอล 

กรุ๊ป จ�ากัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่งของนายทะเบียน

สหกรณ์ โจทก์ที่ ๑ ได้อุทธรณ์ค�าสั่ง ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติได้มีค�าสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ยก

อุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๑ แต่โจทก์ที่ ๑ ก็ไม่ได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินตาม

ค�าสัง่ของนายทะเบยีนสหกรณ์ จนถงึวนัที ่๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ และ

ต่อมาเพื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โจทก์ที่ ๑ เพิ่งได้จดทะเบียนเลิก

สัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ากัด และใน

วนัเดยีวกนันัน้ โจทก์ที ่๑ กไ็ด้จดทะเบยีนสญัญาเช่าทีด่นิให้กบับรษิทั 

บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ากัด ต่อ

ดงันัน้การทีจ่�าเลยได้โพสต์ข้อความลงในเฟสบุก๊ จงึเป็นการ

ที่จ�าเลยซึ่งเป็นสมาชิกของโจทก์ที่ ๑ ตั้งข้อสงสัยเหตุใดโจทก์ที่ ๑ จึง

ไม่บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินตามค�าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งมี

เหตุผลท�าให้เชื่อว่าจ�าเลยได้โพสต์ข้อความลงในเฟสบุ๊กดังกล่าวตาม

ข้อเทจ็จรงิของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ถอืได้ว่าเป็นการแสดงความคดิเหน็

ในฐานะสมาชิกและตามหลักวิชาชีพโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม

ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม การกระท�าของจ�าเลย

จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทและน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแต่

อย่างใด ทั้งไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ ๒ ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์

ที่ ๒ ในประการอื่นล้วนไม่เป็นสาระแก่คดีเพราะไม่อาจท�าให้ผลคดี

เปลี่ยนแปลงจึงไม่วินิจฉัยให้ ที่ศาลชั้นต้นฟังว่าจ�าเลยไม่ได้กระท�า

ความผิดตามฟ้อง และพิพากษายกฟ้อง ซึ่งหมายความร่วมถึงยกฟ้อง

ในคดีส่วนแพ่งด้วยนั้นชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์

ของโจทก์ที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น 

อนึ่ง คดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญารวมอยู่ด้วย จึง

เป็นหน้าทีข่องศาลจะต้องสัง่เรือ่งค่าฤชาธรรมเนยีมไว้ในค�าพพิากษา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๗ ประกอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพจารณาความอาญา มาตรา ๔๐ เมื่อศาลชั้นต้น

มคี�าพพิากษาให้ยกฟ้องโจทก์ที ่๒ ในส่วนคดอีาญา เท่ากบัศาลชัน้ต้น

มคี�าพพิากษาในคดส่ีวนแพ่งด้วยแล้ว ต่อมาเมือ่โจทก์ที ่๒ อทุธรณ์ขอ

ให้ศาลอทุธรณ์กลบัค�าพพิากษาชัน้ต้นทีย่กฟ้อง การทีศ่าลชัน้ต้นมคี�า

พิพากษาแล้วไม่ได้สั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมไว้ จึงเป็นการไม่ชอบ

ตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลอุทธรณ์จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง 

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้่งสองศาลให้เป็นพับ.

ในส่วนของศนูย์แห่งความเป็นเลศิทางสหกรณ์ ทีเ่รยีกว่า Coop Acad-

emy เป็นรูปแบบของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสหกรณ์ ซึ่งจะมีการส่ง

เสรมิการศกึษาและการเรยีนรูท้ัง้ในรปูแบบหลกัสตูรตัง้แต่ปรญิญาตรี 

ปรญิญาโท และปรญิญาเอก มทีัง้หลกัสตูรวชิาชพี หลกัสตูรการอบรม

บ่มเพาะ และคาดว่าภายในเดอืนหน้า(ตลุาคม ๒๕๖๓) จะสามารถคดั

เลือก Coop Academy ได้ทั้่ง ๕ ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง

นายอลงกรณ์ได้กล่าวต่อไปว่า การเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยสหกรณ์นั้นก็จะมีทั้งแบบเรียนในชั้นเรียน เรียนทาง

ออนไลน์ และแบบที่เป็น workshop หรือการเรียนด้วยการเข้าไป

ปฏิบัติงานจริง โดยจะผนึกก�าลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วย เช่น 

ภาคเอกชน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ภาคสหกรณ์ทั้่ง ๗ ประเภท สหกรณ์ภาคเกษตร

จะมีจ�านวนสหกรณ์มากที่สุด ส่วนสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ก็จะมี

ทรัพย์สินมากที่สุด และในฐานะที่ตนเป็นที่ปรึกษาของสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยมาสิบกว่าปี Coop Academy ไม่ใช่แค่

เรื่องอบรมบ่มเพาะเท่านั้น แต่จะต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องของ

กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ทั้งที่เป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบใหม่ ๆ ที่

จะต้องน�ามาส่งเสรมิสหกรณ์ หรอื กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ของสหกรณ์

ที่ล้าหลังจ�าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการพัฒนา 

ความจริงสหกรณ์นั้นถือได้ว่าเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมื่อค�านึงถึงทรัพย์สิน ค�านึงถึงเงินหมุนเวียน

และสินทรัพย์ ซึ่งใหญ่กว่า ปตท. ใหญ่กว่า ซีพี แต่ว่าเรายังขาดการ

ยกระดบัอบัเกรดภายใต้องค์ความรูแ้ละวชิาการสมยัใหม่และรปูแบบ

ธุรกิจใหม่ ๆ ถึงแม้เราจะได้พัฒนาก้าวหน้ามาตลอดจนกระทั้งส่วน

ใหญ่สหกรณ์มีความเข้มแข็งมาได้ระดับหนึ่ง แต่ก็มีความจ�าเป็นที่

จะต้องยกระดับอับเกรดขึ้นไปอีก  โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  และสร้าง

ผู้ประกอบการสหกรณ์ใหม่ ๆ ผู้บริหารสหกรณ์ยุคใหม่ ตลอดจน

สมาชกิสหกรณ์ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งสหกรณ์ให้มากขึน้ เรา

ใช้เวลาพัฒนาสหกรณ์มากว่าร้อยปี ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์กว่า ๑๐ 

ล้านราย ถงึแม้จะมปัีญหาอยูบ้่างกเ็ป็นเรือ่งธรรมดา เหมอืนกบับรษิทั

ห้างร้านทั้งหลาย แต่โดยรวมแล้วสหกรณ์ของเรามีความแข็งแกร่ง

พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยความมั่นคงนายอลงกรณ์

กล่าวด้วยความมั่นใจ

ซึ่งท่านนายกฯ อบจ. ก็เห็นด้วยจึงสนับสนุนให้ร้านสหกรณ์ฯ เข้าไป

ด�าเนินการ ตอนแรกจะให้ท�าที่ส�านักงาน อบจ. แต่เนื่องจากมีปัญหา

เรื่องสถานที่คับแคบ ประกอบกับขณะนั้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพัทลุง ซึ่ง อบจ. รับผิดชอบอยู่ทาง อบจ. ไม่

ต่อสัญญาเช่าให้กับผู้เช่าเดิม จึงให้สหกรณ์ไปด�าเนินการแทน

นายขนบได้ให้ข้อสังเกตว่าร้านสหกรณ์ฯ ไม่ได้ไปจัดตั้่งขึ้น

ใหม่เป็นสาขา เพราะถ้าตั้งเป็นสาขาก็จะต้องมีผู้จัดการสาขา มีเจ้า

หน้าที่ และอะไรอีกมากมายท�าให้มีค่าใช้จ่ายสูง จึงหาทางออกโดย

ใช้ค�าว่า “จุดบริการร้านสหกรณ์” ขั้นตอนก็คือ ทาง อบจ. ได้เตรียม

สถานที่ให้เรา ซึ่งขณะกรรมการก็ไปส�ารวจและออกแบบน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการให้ความเห็นชอบ แล้วก็มอบ

หมายให้พนักงานขายไปปฏิบัติหน้าที่ตอนแรก ๒ คน ขายทั้งวันด้วย

เงินสด ที่จุดบริการร้านสหกรณ์ตรงนี้จึงเป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของ

ร้านสหกรณ์ เพราะที่ร้านเดิมจะมีทั้่งขายเชื่อและขายสด

ที่จุดบริการร้านสหกรณ์ระยะแรกเราเปิดขายสองช่วงเวลา 

คอื ช่วงแรกตัง้แต่ตสีีถ่งึเก้าโมงเช้า ช่วงทีส่องตัง้แต่ห้าโมงเยน็ถงึสาม

ทุ่ม แต่ปัจจุบันได้ปรับเวลาเปิดขายใหม่โดยเปิดขายตั้งแต่ ๗ โมงเช้า

ถึง ๑ ทุ่ม เปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุด ยอดขายปกติเฉลี่ยขายได้วันละ

หมืน่บาท  แต่ในช่วงเทศกาลวนัหยดุหลายวนัยอดขายดขีึน้เฉลีย่วนัละ 

๒-๓ หมื่นบาท ที่ส�าคัญที่นี่เราไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอ

ในส่วนของพนักงานนั้นถ้าเป็นวันหยุดปกติหรือวันหยุด

พิเศษเราก็จ่ายค่าล่วงเวลาให้ ส่วนค่าเช่านั้นเดิมที อบจ. ไม่คิดค่าเช่า



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรีฯ เปิดเครือข่ายสินค้าสหกรณ์
วันที่  ๑๑ - ๑๗   สิงหาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด เปิดพื้นที่จ�าหน่ายผลผลิต

การเกษตรของสมาชิกและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายสหกรณ์ทั่ว

ประเทศ ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมขยายช่อง

ทางการตลาดสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดซูเปอร์มาร์เก็ต

สหกรณ์แห่งแรกที่ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด พร้อมเดิน

หน้าพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพ

ของสหกรณ์และกลุ่มกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์

รวบรวมและจ�าหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่ว

ถึง ในราคาที่เป็นธรรม และส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยน

และกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

แห่งแรกของจังหวัดสิงห์บุรีที่ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด เป็น

กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์

ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด 

ต�าบลบางพุทรา อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยส�านักงาน

สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด จัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างร้านค้าสหกรณ์ เครือ

ข่ายสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการ

ผลผลิตและสินค้าจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ เชื่อม

โยงไปสู่ผู้บริโภค โดยมี นายอร่าม ชาวบ้านกร่าง สหกรณ์จังหวัด

สิงห์บุรี นายรุจิพงษ์ ทูปคันโธ ประธานร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด 

ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี ให้การ

ต้อนรับ

จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบรางวัลให้กับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอดซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ระหว่าง

วันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 จ�านวน 3 รางวัล และร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง พร้อมทั้งชมสนิค้าคณุภาพของ

สมาชกิสหกรณ์ในพืน้ที ่ สหกรณ์เครอืข่าย และกลุม่อาชพี อาทิ 

กล้วยหอมท่าช้าง จากสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จ�ากดั ปลาช่อนแดด

เดยีว จากกลุม่แปรรปูและถนอนอาหารจากปลาบ้านตราช ูผลติภณัฑ์

นม จากสหกรณ์การเกษตรมวกเหล็ก จ�ากัด จังหวัดสระบุรี 

ขนมเปี๊ยะ จากกลุ่มแม่บ้านดาวเรืองพัฒนา ผักปลอดสารพิษ จาก

เกษตรกรในพื้นที่     ทั้งนี้ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด ได้มีการเชื่อม

โยงธุรกิจกับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อน�าสินค้ามาจ�าหน่าย ประกอบ

ด้วย ข้าวสาร จากชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัสระบรุ ี สหกรณ์การเกษตร

ดอนเจดย์ี จ�ากดั จงัหวดัสพุรรณบรุ ี สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง 

จ�ากดั จังหวัดปทุมธานี สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จ�ากัด จังหวัด

ลพบุรี สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ�ากัด จังหวัดอุทัยธานี 

วสิาหกจิชมุชนแม่ลา กลุม่สตรสีหกรณ์บ้านบางมญั จงัหวดัสงิห์บรุี 

และสหกรณ์การเกษตรเกษตรวสิยั จ�ากดั จงัหวดัร้อยเอด็ ไข่ไก่ จาก

สหกรณ์ผูเ้ลีย้งไก่ไข่ลุม่แม่น�า้น้อย จ�ากดั จงัหวดัอ่างทอง ผลติภณัฑ์เนือ้

สตัว์แปรรปู (ปลาช่อนแดดเดยีว) จาก ป.เกษตรฟาร์มสิงห์บุรี สินค้า

ประมงแปรรูป จาก สหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา 

จ�ากัด และสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง – บางแก้ว จ�ากัด จังหวัด

สมุทรสงคราม ผลไม้ จากสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จ�ากัด จังหวัด

สิงห์บุรี สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จ�ากัด จังหวัดจันทบุรี และ

สหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จ�ากัด จังหวัดระยอง รวมทั้งมี

การแจกคูปองส่วนลดส�าหรับซื้อสินค้าที่จ�าหน่ายภายในซูเปอร์

มาร์เก็ตสหกรณ์อีกด้วย

ส�าหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาร้านสหกรณ์ให้

เป็นจุดจ�าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพ

จากจังหวัดต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป 

เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์มากขึ้น และผลัก

ดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจ�าหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ

แก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึในรปูแบบซเูปอร์มาร์เกต็สหกรณ์ ภายใต้

แนวคดิ สดจากฟาร์มถงึมอืคณุ Fresh From Farm by Co-op 

“สด สะอาด ปลอดภัย” ปัจจุบันมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน 92 แห่ง           42 จังหวัด 2 พื้นที่ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ เทคนิคการจัดการร้าน การสร้างนวัตกรรม

การบริการ การบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

พัฒนาคณุภาพชวีติของสมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร รวมถงึ

ประชาชนได้บรโิภคสนิค้าทีม่คีณุภาพ ปลอดภยั ในราคาทีเ่ป็นธรรม 

และจะขยายผลไปในพื้นที่ที่เหมาะสมทั่วประเทศ

ร้านสหกรณ์สงิห์บรุ ี จ�ากดั เป็นสหกรณ์ประเภทร้านค้า 

ได้จดทะเบยีนจดัตัง้ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2471 เมื่อ

วันที่ 3 สิงหาคม 2491 โดย นายสนิท วิไลจิตร อดีตอธิบดีกรม

การปกครอง ซึ่งมาด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

สมัยนั้น โดยได้รวมกลุ่มข้าราชการ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด�าเนิน

การจัดตั้งร้านสหกรณ์ขึ้น และได้ด�าเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 3 

กันยายน 2491 จนถึงปัจจุบัน มีทุนการด�าเนินงานทั้งสิ้น 27 

ล้านบาทเศษ ผลการด�าเนินงานของร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด 

ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการฯ (ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) มียอด

การจ�าหน่ายสินค้ารวมมูลค่ามากกว่า 1.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ

จ�าหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และการกระจายสินค้า

ในเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร้านค้าปลีก รวมทั้งออกร้าน

ธงฟ้าประชารัฐด้วย ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุน

งบประมาณเพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ วงเงิน

งบประมาณ 7.2 ล้านบาท และได้ด�าเนินงานเป็นศูนย์กระจาย

สินค้าให้กับสหกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 

รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ ประเภท

ร้านค้า ประจ�าปี 2544 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

ขับเคลื่อนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ดีเด่นประจ�าปีงบประมาณ 

2559 ด้วย
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๓๑ ตุลาคม วันออมแห่งชาติ  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น

ประธานในพิธีแถลงข่าว วันออมแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ ส�านักงานชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดย ชสอ. ร่วมกับสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) 

และบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) เป็นแม่งานในการจัดงาน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน

ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ ได้ก�าหนดให้วันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปีเป็น วันออมแห่งชาติ

ให้ความรู้เกษตรกรครบวงจร   นางกัญจนา ภัทรวนาศุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสหกรณ์และคณะลงพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพบปะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ�ากัด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการ

เลี้ยงโคเนื้อ ของนายเกรียงศักดิ์ รสดี สมาชิกสหกรณ์ที่เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม เพื่อให้ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ ภาย

ใต้การสนับสนุนของภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด เมื่อเร็ว ๆ นี้.

ภาพแทนน�้าใจที่มอบให้   นายอุทัย ศรีเทพ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูไทย จ�ากัด พร้อมคณะมอบของที่ระลึกให้กับ นายเอกกมลพัฒน์ กุลบุลพรอัฑฒ์ ผู้อ�านวย

การกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสที่จะเกษียณราชการในวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓ และขอบคุณที่ได้ช่วยแนะน�าและส่งเสริมด้วยดีตลอดมา.

ถนนยางพารา   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วม

พิธีเปิดโครงการน�าร่องการน�ายางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัย

ทางถนน โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ณ ส�านักงานทางหลวงหมายเลข 3249 เขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่ง อ.เมือง 

จ.จันทบุรี ตามนโยบาย “ยางพาราไทย เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง”

มอบที่ดินสมาชิกสหกรณ ์  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ

ลงพื้นที่สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จ�ากัด อ.วังจันทร์ จ.ระยอง มอบหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ใน

ที่ดิน กสน.๓ และ กสน.๕ จ�านวน ๖๑๑ ไร่ ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ชะแวะ จ�านวน ๖๐ ราย และมอบ

หนังสือรับรองแหล่งผลิตพืช GAP จ�านวน ๕ ราย พร้อมมอบนโยบายข้าราชการให้ใช้การตลาดน�าผลผลิต.

มอบทนุเกษตรกรท�าเกษตรปลอดภยั   นางมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวศิษิฐ์ ศรสีวุรรณ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิ

สหกรณ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รับฟังปัญหาและความต้องการของสมาชิกเกษตกรท�าสวนป่าคลอก พร้อมมอบทุนสนับสนุนเกษตรกร

กลุ่มถุงมือยาง และกลุ่มแม่บ้านสมุนไพรที่ท�าเกษตรปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้.

ร้านสหกรณ์ ธกส.ร่วมน�าร่อง    นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น

ประธานพิธีเปิดโครงการน�าร่องซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์ ธกส. จ�ากัด ส�านักงาน

ใหญ่ ธ.ก.ส. เขตจตุจักร กทม. เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี นายสุวิท น้อยอิ่ม ผอ.ส�านัก

ส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ ๒ กล่าวรายงาน ผู้ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมโครงการน�าร่อง 

ประกอบด้วย นางโสภา พงศ์กระพันธุ์ ประธานร้านสหกรณ์ ธกส. จ�ากัด นายเรวัต เปี่่ยมระลึก 

รองประธานกรรมการ ชสท. นายสมชาย ทองพันธุ์อยู่ รองประธานกรรมการ ชรสท.  นายการุณ 

พรหมสินชัย รองประธานกรรมการ ช.ส.ค. 

ทรงพระเจรญิ    เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วนัที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๓ ของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักกา

ระ เบี้ยงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าส�านักงาน ชสท. ตั้งแต่วัน

ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๗..... Y   ขุนราม   

เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปตามค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า ปัญหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ที่ก�าลัง

ระบาดไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อกว่าสามสิบล้านคน เสียชีวิต

แล้วเกอืบล้านคน ประเทศไทยโชคดทีีเ่สยีชวีติด้วยโควดิ-19 

เพียง ๕๘ คน ก็ต้องขอชื่นชมทีมงานแพทย์ไทยที่มีีความ

สามารถออกมาตรการป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยม ประกอบ

กบัผูบ้รหิารประเทศในยคุ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็น

นายกรัฐมนตรีมีสัมมาทิฐิคือมีความเห็นถูกที่สนับสนุน

มาตรการป้องกันของทีมแพทย์กระทรวงสาธารณสุขอย่าง

เข้มข้น ไม่เหมือนผู้น�าบางประเทศดื้อรั้นไม่เชื่อมาตรการ

ป้องกันของแพทย์จึงท�าให้ประชาชนติดเชื้อโควิด-19 ตาย

กนัเป็นเบอื กน็บัว่าเป็นกรรมของประชาชนทีม่ผีูน้�าประเทศ

ที่มีมิจฉาทิฐิ ถึงแม้ประเทศไทยจะโชคดีในเรื่องของไวรัส

โคโรน่า 2019 แต่ก็ยังมีเรื่องอื่น ๆ ให้ต้องเป็นห่วงเพราะว่า

สังคมไทยเรายังมีวิบากกรรมบาปอีกเยอะเพราะรัฐบาาล

ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพบาปอย่างถูกกฎหมาย เช่น 

อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ จึงท�าให้

คนไทยมีส่วนร่วมท�าบาปกันอย่างเสรี แต่โชคดีที่เมืองไทย

เป็นเมืองพุทธ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังนับคือศาสนาพุทธ

ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเหมือน

ในอดีต แต่ก็ไม่ได้ละเลยที่จะท�าความดีกันเลย และที่โชคดี

กว่านั้นก็คือมีพระคุณเจ้าที่ยึดมั่นในหลักธรรมค�าสอนของ

พระพทุธเจ้าคอื หลวงพ่อธมัมชโย ผูก่้อตัง้วดัพระธรรมกาย 

โดยสบืทอดค�าสอนของ หลวงปูส่ด จนัทสโร ผูค้้นพบวชิชา

ธรรมกาย น�ามาเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์อย่างชนิดที่เอาชีวิต

เป็นเดมิพนัถงึแม้จะมมีารมาผจญอยูเ่ป็นระยะกต็าม กย็งัมุง่

มัน่สอนศษิย์ให้เป็นคนดมีศีลีธรรม อย่างน้อยให้ม ีศลีห้า จงึ

ได้ม ีโครงการเทเหล้า เผาบหุรี ่เกดิขึน้เพือ่หยดุยัง้ธรุกจิบาป

ดังกล่าวที่มีอยู่ดาดดื่นในสังคมไทย ป้องกันไม่ให้เยาวชน

ชาติต้องตกอยู่ในวังวนของสิ่งเสพติด

เหล่านั้น แต่ก็ถูกผู ้เสียผลประโยชน์

จากธุรกิจบาปส่งสมุนมารเข้าโจมตี

ทุกวิถีทาง แม้กระทั่งใส่ร้ายป้ายสีว่ามี

ความผิดฐานฟอกเงิน ใช้อ�านาจรัฐเข้า

มาปิดวัด บรรดาศิษยานุศิษย์จึงต้อง

ออกมาปกป้องหลวงพ่อชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ หลวง

พ่อธัมมชโย ได้เตือนสติบรรดาศิษย์ทั้งหลายว่า การต่อสู้

กับหมู่มารนั้นต้องต่อสู้ด้วยบุญอย่าต่อสู้ด้วยบาป หลวง

พ่อธัมมชโย  จึงให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ทั่วโลกนับ

ล้านคนช่วยกันสวดมนต์บท ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สู้กับ

หมู่มาร ตอนนี้ยอดสวดธัมมจักกฯ ได้กว่า ๒,๖๖๔ ล้านจบ

แล้ว เป้าหมายในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของ หลวง

ปู่สด จันทสโร (พระมงคลเทพมุนี) ครบรอบ ๑๓๖ ปี ในวัน

ที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๓ จะสวดให้ได้ครบ ๒,๗๖๖,๐๐๐,๑๓๖ 
จบ ...นอกจากจะสกดัหมูม่ารให้สยบแล้วกย็งัเป็นการเสรมิ

บญุให้กบัตวัเองและประเทศชาตใิห้มพีลงับญุมากขึน้ ท�าให้

พลังของพวกหมู่มารอ่อนแอลง...จึงไม่น่าแปลกใจว่าท�าไม

ระยะนี้ผู้ที่สร้างบาปให้กับสังคมไทยจึงถูกรากใส้ออกมา

ให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้กันกับเป็นระยะ ๆ ใส้เน่าพวงใหญ่

ขณะนี้ก็คือคดี บอสกระทิงแดง แฉพฤติกรรมชั่วร้ายของ

คนในวงการต�ารวจและอัยการ ที่ท�าให้ความยุติธรรมใน

สังคมไทยเสียหายเพราะถูกอ�านาจเงินเข้าไปท�าลาย...ตราบ

ใดที่ยังมีอาชีพบาปอยู่ในสังคมไทย ความเดือดร้อนวุ่นวาย

ก็จะมีเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน เพราะอาชีพบาปที่ถูกกฎหมาย

ท�าให้คนไทยท�าบาปกนัอย่างเสร ีจงึเท่ากบัส่งเสรมิให้สงัคม

ไทยเป็นสงัคมคนบาป ...วกิฤตกิารณ์ทีเ่ยาวชนออกมาแสดง

จดุยนืทางการเมอืงกเ็ช่นกนั ฉะนัน้ อย่าไปโทษทหาร อย่าไป

โทษต�ารวจ อย่าไปโทษประชาชน และอย่าไปโทษเดก็ ๆ  เลย 

...ทีจ่รงิต้องโทษตวัเราทกุคนทีอ่ยูใ่นสงัคมไทย เพราะเราทน

อยู่ในสังคมของคนบาปจึงท�าให้แต่ละคนมีมิจฉาทิฐิอยู่ใน

ตวัจะโดยรูต้วัหรอืไม่กต็าม เป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ท�าดไีด้

ด ีท�าชัว่ได้ชัว่  ถงึแม้แต่ละคนจะมเีจตนาดเีพือ่สงัคมแต่เมือ่

มมีจิฉาทฐิแิล้วกจ็ะท�าให้มคีวามคดิเหน็ตรงกนัข้ามกบัความ

เป็นจริง ก็คือ เห็นด�าก็บอกว่าขาว เห็นผิดก็บอกว่าถูก นี่คือ

ปัญหาที่เกิดในสังคมไทยหรือแม้กระทั่งสังคมทั่วโลกใน

ขณะนี ้เพราะส่งเสรมิให้คนท�าบาปกนัอย่างเสร ีวบิากกรรม

บาปจงึส่งไวรสัโควดิ-19 มาเตอืนชาวโลกว่า อย่าเบยีดเบยีน

กนั อย่ามกัง่าย อย่าไร้ระเบยีบ ...ถ้าต้องการความสงบสขุให้

เกดิขึน้ในสงัคมไม่มกีารเบยีดเบยีนกนั ผูบ้รหิารประเทศจะ

ต้องแก้ปัญหาทีต้่นเหต ุด้วยการออกกฎหมายไม่ให้มอีาชพี

บาปในสงัคมไทย ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในสงัคมไทยกจ็ะ

หมดไป สงัคมไทยกจ็ะอยูก่นัอย่างสงบสขุ โดยเฉพาะคกุจะ

ร้างนกัโทษ โรงพยาบาลจะไม่มผีูป่้วย นีค่อืวธิกีารแก้ปัญหา

ทีต้่นเหต ุปัญหาอืน่ ๆ  กจ็ะหมดไปโดยปรยิายไม่ใช่เรือ่งยาก

เย็นอะไร ถ้ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตาม หากท�า

ตามค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ต้องเหนื่อยมาก

ไม่ต้องคิดมากปวดหัว...ปัญหาอยู่ที่คนศีลธรรมบกพร่อง

ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีอบายมุข Y ขุนราม      ได้

ติดตามความพยายามของผู้น�าสหกรณ์ประเภทร้านค้าที่ได้

ผนกึก�าลงักนัเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้เกดิขึน้กบัขบวนการ

สหกรณ์ในทุก ๆ ทาง และจากความพยายามของ คุณขนบ 

จรูญศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการด�าเนินการร้านสหกรณ์

พทัลงุ จ�ากดั ได้สร้างนวตักรรมขึน้มาเพือ่ความเข้มแขง็ของ

สหกรณ์และน�ามาเผยแพร่เป็นแบบอย่างกบัผูน้�าขบวนการ

สหกรณ์ประเภทร้านค้าปลกี โดยยดึหลกัและวธิกีารสหกรณ์

อย่างครอบคลุมท�าให้สามารถบริการสมาชิกสหกรณ์และ

ประชาชนที่มาใช้บริการจนเป็นที่ยอมรับว่าสินค้าของ

สหกรณ์จ�าหน่ายถกูกว่าทีอ่ืน่ และทีส่�าคญัร้านสหกรณ์แห่ง

นีไ้ม่จ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอ ท�าให้  ขนุราม  นกึถงึผูน้�า

สหกรณ์ในยคุแรก ๆ  ทีเ่น้นในด้านศลีธรรมของสมาชกิเป็น

หลัก ฉะนั้นสินค้าของสหกรณ์ในยุคนั้นๆ จะไม่มีสินค้าที่

ส่งเสริมให้ท�าผิดศีลธรรมน�ามาจ�าหน่ายในสหกรณ์ ตลอด

จนผูท้ีม่ปีระวตัเิป็นคนขีเ้หล้าเมายา มนีสิยัเกะกะเกเร จะไม่

รบัเข้ามาเป็นสมาชกิเดด็ขาดเพราะกลวัจะมาเป็นแบบอย่าง

ที่ไม่ดีกับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันนี้หายากมากกับผู้น�า

สหกรณ์ที่จะค�านึงถึงเรื่องเหล่านี้ ฉะนั้นสหกรณ์ต่าง ๆ ใน

ยคุปัจจบุนัจงึมสีนิค้าทีส่่งเสรมิให้คนท�าบาปกนัอย่างเสร ีไม่

ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ บุหรี่ มีขายกันจนเป็นเรื่องปกติ จึงไม่

แปลกใจว่าท�าไมขบวนการสหกรณ์ไทยจงึพฒันาก้าวหน้าไม่

ได้ กเ็พราะสนิค้าบาปเหล่านีม้ส่ีวนท�าให้สหกรณ์เป็นองค์กร

สร้างบาปให้กับสมาชิกโดยไม่รู้ตัว   เมื่อร้านสหกรณ์แห่งนี้

คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์มมีตไิม่จ�าหน่ายเครือ่งดืม่

แอลกอฮอ ก็เท่ากับช่วยปกป้องมวลสมาชิกสหกรณ์และ

ประชาชนไม่ต้องหลงผิดท�าบาปโดยไม่รู้ตัว วิบากกรรม

บาปกจ็ะไม่ม ีจะมกีแ็ต่ความเป็นสริมิงคล  เท่ากบัช่วยเหลอื

ทัง้ตวัเองและสงัคมส่วนรวมให้อยูก่นัอย่างสงบสขุไม่สร้าง

บาปให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคมส่วนรามตาม กฎแห่ง

กรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ท�าดีได้ดี ท�าชั่ว

ได้ชั่ว     Y ขุนราม   ขอชื่นชมชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ในยุคคนหนุ่มใหญ่ไฟแรง

วสิยัทศัน์กว้างไกล คณุศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการ

ด�าเนนิการ ชสท. มนีวตักรรมใหม่ๆ มา สร้างความก้าวหน้า

ให้กับขบวนการสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ในฐานะ

เป็นองค์กรน�าของสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ได้พยายาม

หาแนวทางเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจให้ครบวงจร 

โดยเริ่มจากการสร้างศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.

๒๕๕๕ เป็นต้นมา อีกทั้่งเป็นการสนับสนุนพันธ์ข้าวพื้น

เมืองของไทยให้แพร่หลาย รวมทั้่งเป็นศูนย์กลางกระจาย

สินค้าของสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบ

ความส�าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ และพัฒนา

ธุรกิจของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์

สมาชิก และบุคคลทั่วไปตามอุดมการณ์ หลักการ และ

วิธีการสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่าย

สหกรณ์ขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและการ

บรกิารให้กบัสหกรณ์สมาชกิ อกีทัง้เกดิประโยชน์สงูสดุกบั

สมาชกิสหกรณ์ทีเ่ป็นผูบ้รโิภค ซึง่สอดรบักบัโครงการศนูย์

ข้าวสหกรณ์ไทย ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และโครงการ

ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์(E-commerce) ซึ่งด�าเนินการ

โดย ชสท. ภายใต้แอปพลิเคชั่น Co-opclick ...และโครงการ

ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ จะเริ่มเปิดเป็นทางการ

ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณภายในศูนย์ข้าว

สหกรณ์ไทย และ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ อาคาร ชสท. 

ชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ก็ขอแสดงความยินดี

กับ ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครืือข่ายสหกรณ์ ขอให้กิจการเจริญ

ก้าวหน้าเป็นประโยชน์กับขบวนการสหกรณ์ไทย.

สกก.พรหมพิรามแจกทอง   นายสมศักดิ์ แสนสิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี สหกรณ์การเกษตร

พรหมพิราม จ�ากัด และแจกทองให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้โชคดีที่เข้าร่วมประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตร

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ�ากัด ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก.

วันที่  ๑๑ - ๑๗   สิงหาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๓



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สหประกันชีวิตฯ พัฒนาบุคลากร
วันที่  ๑๑ - ๑๗   สิงหาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธาน

กรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) จัด

อบรมพนักงานบริษัทฯ ในหลักสูตร “การจัดท�าและ

จัดการตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมา

ให้ความรูไ้ด้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ด�ารงค์ วฒันา และ 

ดร.พรมณี ข�าเลิศ  มาให้ความรู้บุคลากรของบริษัทฯ ใน

ระดับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน ให้สามารถ

ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จ หรือ KPI (Key Perfor-

mance Indicator) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าไป

ใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของบริษัทฯ ในแต่ละ

ปี ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อน�าพาบริษัทฯ ให้

ก้าวหน้าพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืนตลอดไป.



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

แถลงข่าว วันออมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
วันที่  ๑๑ - ๑๗   สิงหาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) 

ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) ชุมนุมสหกรณ์

เครดติยเูนีย่นแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ช.ส.ค.) บรษิทั สหประกนัชวีติ 

จ�ากัด(มหาชน)  และสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ในการจดังาน “วนัออมแห่งชาตปิระจ�าปี ๒๕๖๓ “ ณ ส�านกังาน ชสอ.

จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

นายพเิชษฐ์ วริยิะพาหะ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เปิดเผย

ว่า ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ก�าหนดให้

วันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชน

ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการประหยัด และการออม ว่า

เป็นส่วนส�าคัญของชีวิตที่จะต้องกระท�าอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ ทั้งยัง

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาค

ประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญของรัฐบาลให้กับขบวนการ

สหกรณ์ ซึ่งต้องดูแลและสนับสนุนการด�าเนินงานให้กับสหกรณ์ทั่ว

ประเทศกว่า ๘,๐๐๐ แห่ง สมาชกิรวมกว่า ๑๒ ล้านคน และทนุด�าเนนิ

งานกว่า ๓ ล้านล้านบาท

ตามที่รัฐบาลได้จัดระบบช่องทางการออมของประชาชน 

พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะส่งเสริมให้คนไทยทุกคน

เข้าสูร่ะบบการออมรองรบัพฤตกิรรมและวฏัจกัรชวีติทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน ตลอด

จนการก�ากบัดแูลระบบสถาบนัการเงนิให้มคีวามมัน่คง กรมส่งเสรมิ

สหกรณ์ ยินดีให้การสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถของ

สหกรณ์ให้มีการด�าเนินงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นสหกรณ์ระดับ

สากล

การที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ และบริษัทสหประกันชี

วิตฯ ร่วมกันรณรงค์ให้สหกรณ์ทั้งประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ออม และจัดงานวันออมแห่งชาติในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้ จะ

อ�านวยประโยชน์แก่ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน

สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปรู้จักวันออมแห่งชาตินั้น เป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี 

เพื่อจะได้น�าความรู้ หลักคิด และแนวทางไปประยุกต์ใช้ อันจะเกิด

ประโยชน์ทางสร้างสรรค์ต่อประเทศชาตแิละตนเอง นายพเิชษฐ์กล่าว

พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานฯ ชสอ. กล่าว

ว่า วันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันส�าคัญของขบวนการสหกรณ์

ในการรณรงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทุกคนได้รับรู้

และเข้าใจถึงความส�าคัญของการประหยัดและการออม ซึ่งชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และขบวนการสหกรณ์ได้ด�าเนินการจัดท�า

โครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง

ตั้่งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ 

ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การออมในปี พ.ศ.

๒๕๖๒ ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจ�านวนสมาชิกสหกรณ์กว่า ๑๑.๑๒ ล้านคน 

ออมเงินกว่า ๒.๔๔ ล้านบาท สมาชิกออมเฉลี่ยคนละ ๒๐๗,๐๐๐ 

บาท ทิศทางแนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทยปี พ.ศ.๒๕๖๓ ยังคง

เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับประมาณการเศรษฐกิจไทยของส�านักงานสภา

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากข้อมูลดังกล่าว ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมกับ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด และบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) รณรงค์

กจิกรรมส่งเสรมิการออมของสหกรณ์ทัว่ประเทศ โดยจดังานวนัออมแห่ง

ชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กจิกรรมส่งเสรมิการออม โดยรณรงค์ให้สหกรณ์ทัว่ประเทศ

จดักจิกรรมส่งเสรมิการออมเพือ่ให้สมาชกิได้ตระหนกัถงึความส�าคญั

ของการออมทรัพย์ โดยตั้งเป้าจะมีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 

๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ส�าหรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่อง

ทางการออมให้กับสหกรณ์ ด้วยการเปิดจ�าหน่ายเงินฝากประจ�า รุ่น 

“วนัออมแห่งชาต”ิ ระยะเวลาฝาก ๑๒ เดอืน อตัราดอกเบีย้ ๒.๔% ต่อ

ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย

นที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี ๒๕๖๓ โดยจะได้รับมอบ

โล่ประกาศเกียรติคุณจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ในช่วงพิธีเปิดงานสัมมนาวันออมแห่งชาติ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๖๓

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล FSCT Savings Run ครั้งที่ ๑ ณ 

บริเวณลานทะเลสาปเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งเป็น 

- ประเภทเดิน ระยะทาง ๓ กิโลเมตร - ประเภทวิ่ง ระยะทาง ๖.๕ 

กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย-หญิง ๓ รุ่น มีรางวัลมอบให้แต่ละรุ่น พร้อม

ถ้วยรางวลั และกระปกุออมทรพัย์ โดยผูท้ีล่งทะเบยีนเข้าร่วมกจิกรรม

ทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญวันออมแห่งชาติ

“รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมเดิน-วิ่งฯ จะมอบให้

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤ

บดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมสัมมนาวิชาการ โดยได้รับ

เกยีรตจิากท่าน ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร

และสกหรณ์ เป็นประธานในพธิเีปิด ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประ

ชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีและรบัฟังบรรยายในหวัข้อ 

“ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ทางรอดหลังวิกฤติโควิด-19” โดย คุณศิริวัฒน์ 

วรเวทวุฒิคุณ เจ้าของแบรนด์ศิริวัฒน์แซนวิช อดีตนักธุรกิจพันล้าน

และพลิกฟื้นจากวิกฤติต้มย�ากุ้ง และ ทอล์คโชว์ “คุณค่าของการออม 

ทางรอดหลังวิกฤติโควิด-19” โดย ดร.อภิชาติ ด�าดี นักพูดระดับชาติ 

ทายาทสหกรณ์

ขบวนการสหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ เยาวชน 

และประชาชนทัว่ไป ร่วมกนัรณรงค์การออม และเข้าร่วมกจิกรรมวนั

ออมแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรยีง เพือ่เป็นการสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย และตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม พลต�ารวจโท วิโรจน์กล่าว

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวว่า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์ ๗ ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์

ประมง สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์นิคม รวมทั้งสิ้นกว่า ๘,๐๐๐ 

สหกรณ์ สมาชิกว่า ๑๒ ล้านคน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการออมโดยตรง 

อย่างไรก็ตามสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ อีก ก็ได้ด�าเนินการส่งเสริมการ

ออมให้กับสมาชิกเช่นเดียวกัน แม้จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่

แตกต่างกัน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรน�า

ของขบวนการสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท และมีบทบาทส�าคัญในการ

พฒันาขบวนการสหกรณ์ไทยไปสูค่วามเข้มแขง็ โดยร่วมส่งเสรมิและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของขบวนการสหกรณ์

“ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ท่านสื่อมวลชนจะได้

เห็นการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยน จัดท�ากิจกรรมการออมของประเทศไทยในรูปแบบที่หลาก

หลาย เป็นฐานการออมที่ส�าคัญอีกฐานหนึ่งทางด้านการเงินของ

ประเทศ นอกเหนือจากแหล่งเงินออมอื่น ๆ  เช่น ธนาคาร กองทุนต่าง 

ๆ ฯลฯ ท�าให้การเงินของประเทศมีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืน 

ขบวนการสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมกันท�าข่าว เพื่อน�า

เสนอต่อสาธารณชน เพื่อให้ประชาชนในประเทศได้ภูมิใจ และให้

ความตระหนัก ความส�าคัญของการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�า

ปี ๒๕๖๓ ของขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้สถานะด้านการออมของ

ประเทศเป็นฐานสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อ

ไป” นายปรเมศวร์ กล่าว



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”

ร้านสหกรณ์ ธกส. ร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

ค�าสาปแช่ง

การสาปแช่ง ด้วยการเผาพรกิเผาเกลอืนัน้ คนทีถ่กูสาปแช่ง 

จะเป็นไปตามทีถ่กูสาปแช่งหรอืไม่ การทีค่�าสาปแช่งเกดิผลเป็นจรงิได้

นั้น เป็นเพราะสาเหตุใด และคนที่ท�าการแช่งจะได้รับผลกรรมหรือ

ไม่อย่างไร ทั้งคนที่แช่งและถูกแช่งจะมีวิบากกรรมต่อกันอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

การทีค่นถกูสาปแช่งได้รบัผลตามค�าสาปแช่งนัน้ ไม่ได้เกีย่ว

กับการสาปแช่งด้วยการเผาพริกเผาเกลือ แต่จะเป็นจริงต่อเมื่อผู้แช่ง

เป็นผู้มีศีล มีสัจจะ ไม่เคยโกหกเลย รวมทั้งเป็นผู้มีพระคุณมากต่อตน

ด้วย ค�าพูดก็จะศักดิ์สิทธิ์ ถ้าแช่งก็จะเป็นดังนั้น

คนทีส่าปแช่งผูอ้ืน่ด้วยจติพยาบาทและขาดศลีธรรมในใจ ผู้

แช่งก็จะได้รับผลกรรมนั้นด้วย ทั้งคนแช่งและคนถูกแช่ง จะมีวิบาก

กรรมผูกเวรจองเวรกันต่อไป ดังนั้น ดีที่สุดคือให้อภัยทานหรือให้

อโหสิกรรมแก่กัน

    ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙

หมอดูไพ่ยิบซี

ลกูไม่เคยเรยีนวชิาหมอด ูแต่ท�าไมลกูดไูพ่ยบิซแีม่นมาก และ

ลูกน�าค่าดูหมอมาท�าบุญ จะมีอานิสงส์ไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ลกูไม่ได้เรยีนหมอดมูาชาตนิี ้แต่ลกูรูส้กึตวัว่าดไูพ่ยบิซแีม่น

นั้น ก็แม่นแบบรวม ๆ ซึ่งบางทีก็ตรง บางทีก็ไม่ตรง แต่ส่วนใหญ่จะ

ตรงแบบรวม ๆ ที่มีอัธยาศัยชอบดูหมอและชอบนับถือสิ่งที่เฉียด

พระรัตนตรัย เช่น ปู่ฤษีบ้าง เสด็จพ่อ เสด็จแม่ เจ้าอะไรต่าง ๆ นั้น ก็

เป็นอัธยาศัยที่ติดตัวข้ามชาติมาตอนก่อนเจอหมู่คณะ ผังนี้จึงท�าให้มี

เชื้ออย่างนี้อยู่ ซึ่งแต่เดิมตัวเองก็ชอบดูหมอมาก่อน ต่อมาพอตบะแก่

กล้า ก็เลยเป็นพมอดูซะเลย เงินที่ได้มากท�าบุญก็ได้บุญ แต่เป็นบุญ

เจือความหลง 
    ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗

ฝันเห็นหลวงปู่ฯ

ก่อนลกูจะเข้าวดัเคยฝันว่า พระเดชพระคณุหลวงปูฯ่ บอกให้

ลกูมาท�าบญุทีว่ดัพระธรรมกาย จงึเป็นเหตใุห้ลกูเข้าวดัพระธรรมกาย 

เป็นเพราะอะไรคะ และเหตุใดลูกถึงฝันเห็นพระเดชพระคุณหลวง

พ่อบ่อยมาก

คุณครูไม่ใหญ่

ที่ลูกฝันเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ บอกให้มาสร้างบุญ

กับวัดพระธรรมกาย เพราะลูกเคยมีสายบุญที่สร้างร่วมกันหมู่คณะ

มา ที่ลูกฝันเห็นหลวงพ่อบ่อย ๆ เพราะลูกเคยสร้างบุญกับหลวงพ่อ

มา จึงบันดาลให้ฝันไป

    ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

สัมผัสที่ ๖

สัมผัสที่ ๖ หรือลางสังหรณ์ หรืออาการผุดรู้เหตุการณ์ล่วง

หน้า เกิดขึ้นจากสาเหตุใดได้บ้าง ท�าไมบางคนมี บางคนไม่มี

คุณครูไม่ใหญ่
สัมผัสที่ ๖ หรือลางสังหรณ์ หรืออาการผุดรู้เหตุการณ์ข้างหน้า

นัน้ กเ็กดิจากบาปบญุบนัดาลบ้าง เทพสงัหรณ์บ้างเกดิจากอ�านาจสมาธบ้ิาง 

และผลทีเ่กดิจากการฝึกสมาธมิาข้ามชาตบ้ิาง ถ้ากรรมบนัดาลมกี�าลงัพอก็

จะท�าให้บางคนม ีหรอืบางคนมบีญุ มศีลี มธีรรม จงึมเีทวดารกัษาแล้วกค็อย

แสดงเหตุบางอย่างให้รู้ และบางคนที่ฝึกสมาธิมาข้ามชาติก็มีได้

    ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙

ผีถ้วยแก้ว

ผู้ถ้วยแก้ว เวลาเล่นต้องจุดธูปเชิญผีมาเข้าในถ้วย ทุกคนที่

เล่นต้องเอานิว้แตะทีก้่นถ้วย จากนัน้ถ้วยแก้วกจ็ะวิง่ไปบนตวัหนงัสอื 

เพื่อสื่อสารกับคนเล่น ตอนเลิกเล่นก็เชิญกลับ แต่บางครั้งเขาก็ไม่

ยอมกลับ ท�าให้ฝันหนีดีฝ่อ ลูกอยากถามว่า ผีถ้วยแก้วมีจริงหรือเท็จ

ประการใด ถ้าจริง ผีที่มาอยู่ในถ้วย เป็นผีประเภทไหนคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ผีถ้วยแก้ว มี ๒ ประเภท คือ 

๑. มีไม่จริง

๒. มีจริง คือ มาเข้าจริง

ผีถ้วยแก้วที่มีจริง มักจะเป็นผีพวกสัมภเวสีที่ร่อนเร่พเนจร อด 

ๆ อยาก ๆ หรือภุมมเทวาระดับล่าง ๆ ที่อยู่แถว ๆ นั้น ที่ขี้เล่นหน่อย ก็จะ

มาช่วยดัน โดยเขาจะมาอยู่ข้าง ๆ แล้วก็ใช้มือของเขานั่นแหละช่วยดัน คือ 

จะเอามอืมาซ้อนกนัแล้วดนัหรอืนัง่ยอง ๆ  คร่อมแผ่นกระดาษทีม่ตีวัอกัษร 

แล้วก็ใช้มือขยับไปตามที่มนุษย์ถาม ซึ่งก็ถูกบ้าง ผิดบ้าง แล้วแต่ผีที่มาเล่น 

ซึ่งบางตนอายุมาก ๕๐๐ ปี ถึง ๑,๐๐๐ ปีมนุษย์ เพราะฉะนั้น อายุเขาจะยืน 

ซึง่จะรูจ้กัประวตัขิองผูเ้ล่นได้ด ีเพราะมตีาทพิย์และมพีรรคพวกเยอะ สงสยั

อะไรก็แวบไปถาม พวกนี้จะแวบไปแวบมาได้ ซึ่งมักจะถูกบ้าง ผิดบ้าง แต่

ถ้าบางคนอายนุ้อยหน่อย ไม่รูจ้กัประวตัขิองผูเ้ล่นกม็กัจะตอบผดิ สรปุแล้ว

ก็คือผิดมากกว่าถูก ถ้าถามเรื่องพื้น ๆ ก็พอได้ แต่ถามเรื่องอนาคตก็ไม่ถูก

การเล่นพวกนี้จะมีข้อเสีย คือ เราจะไปผูกพันหมกมุ่นอยู่กับสิ่ง

เหล่านี้ ก็จะมีเชื้อติดไปในภพเบื้องหน้า

    ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖

มะเร็งกับหลักปฏิบัติผู้ป่วยเตรียมผ่าตัด

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ ลูกพบว่ามีก้อนเนื้อแข็งมากที่หน้าอกด้าน

ซ้ายก้อนเนือ้มอีาการเจบ็และใหญ่ขึน้ ลกูจงึตดัสนิใจไปตรวจทีโ่รงพยาบาล 

คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่สาม

ลูกท�ากรรมอะไรมา จึงเป็นมะเร็งและลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไร

ส�าหรับเวลาเหลืออยู่คะ

คุณครูไม่ใหญ่

ลกูมกีรรมการเมฯ และปาณาตบิาตจงึท�าให้เป็นมะเรง็ทีท่รวงอก

ในชาตินี้ ข้อควรปฏิบัติส�าหรับเวลาของลูกที่เหลืออยู่นี้ ส�าหรับผู้ป่วยเป็น

มะเร็งหรือป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามที่จ�าเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัด ก็มีข้อ

แนะน�าที่เป็นกลาง ๆ ดังนี้คือ 

๑. ให้พจิารณาว่า ทกุคนล้วนมคีวามเจบ็เป็นธรรมดา ไม่สามารถ

ล่วงพ้นความเจ็บไปได้

วันที่  ๑๑ - ๑๗   สิงหาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

๒. ก่อนท�าการผ่าตัด ให้ท�าบุญ ๗ วัน โดยถวายสังฆทานแด่

พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรม

๓. 

ปล่อยสตัว์ปล่อยปลา ให้ชวีติสตัว์เป็นทาน ทัง้สตัว์เลก็สตัว์

ใหญ่ที่เขาก�าลังจะน�าไปฆ่าให้พ้นจากความตาย และอยู่ในที่คุมขังให้

พ้นจากที่คุมขัง

๔. รักษาศีล ๕ จะสมาทานศีลเองหรือจะให้พระเป็นพยาน 

ก็ไปขอจากพระก็ได้ และตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์

๕. ท�าสมาธิโดยตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย ฝึกให้ใจหยุด

นิ่งสนิทเหมือนติดกาวที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗

๖. ท�าจิตให้ผ ่องใสไรกังวลกับทุกสิ่งทั้งธุรกิจการงาน 

ครอบครัว รวมทั้งโรคภัยไขเจ็บ หรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้

๗. อธิษฐานจิต นึกถึงบุญ ขอให้เจอหมอดี ยาดี วินิจฉัย

โรคได้ถูก มีความสามารถในการรักษาพยาบาล แล้วก็ให้ใจอยู่ในบุญ 

ร่างกายก็ให้หมอรักษาไป

๘. ทางบ้านต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่

เป็นก�าลังใจแก่ผู้ป่วย อย่าน�าเรื่องร้อนใจมาเล่าให้ฟัง ให้พูดแต่เรื่องดี 

ๆ เรื่องบุญกุศลให้ผู้ป่วยมีจิตผ่องใส

    ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗

มะเร็งขั้นที่สาม

คุณแม่มีอาชีพค้าขาย เป็นคนใจบุญท่านจะไปช่วยงานที่วัด

ทุกวัน ตอนท่านอายุ ๔๐ กว่าปี ได้ป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูกมีเลือดไหล

ออกมาเป็นถัง หมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งขึ้นที่สาม จะมีชีวิตอยู่ได้อีก

แค่ ๕ ปี ท่านรกัษาจนแขง็แรงงดแีล้วกไ็ด้ไปเป็นแม่ครวัท�าอาหารเลีย้ง

พระที่วัดใกล้บ้านทุกวันเป็นเวลา ๓๐ กว่าปี จนอายุได้ ๘๐ กว่าปี โรค

มะเร็งที่เป็นอยู่จึงได้ก�าเริบ ท�าให้ท่านไม่มีแรงที่จะไปท�าอาหารเลี้ยง

พระได้อีก ได้แต่ไปรักษาศีลที่วัดเพียงอย่างเดียว จนวันสุดท้ายของ

ชีวิตท่านรักษาศีลได้ครึ่งวัน

กรรมใดท�าให้แม่ป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูก และท�าไมทั้ง ๆ ที่

คุณหมอบอกว่าคุณแม่จะอยู่ได้เพียง ๕ ปี แต่เพราะบุญใดจึงท�าให้

สามารถอยู่ต่อมาได้อีกถึง ๔๒ ปีคะ

คุณครูไม่ใหญ่

แม่ป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูก เลือดไหลออกมาจ�านวนมาก เพราะ

กรรมกาเมฯ เจ้าชู้ในอดีตสมัยที่เป็นผู้ชาย บวกกับกรรมท�าแท้งสมัยที่เป็น

ผู้หญิง มารวมกันส่งผล คือ เป็นผู้ชายแล้วมีกรรมกาเมฯ จึงท�าให้มาเป็นผู้

หญิง พอมาเป็นผู้หญิงก็ไปท�าแท้งกรรมดังกล่าวทั้งหมดมารวมกันส่งผล

หมอบอกว่า แม่จะมีอายุอยู่ได้เพียง ๕ ปี แต่อยู่มาได้อีก ๔๒ ปี 

เพราะบุญในอดีตที่เคยสร้างบุญถวายภัตตาหาร และยารักษาโรคแด่พระ

ภิกษุสามเณร และผู้ประพฤติธรรม บวกกับบุญปัจจุบันที่ท่านท�าทุกบุญ

ดังกล่าวด้วย ได้มาตัดรอนวิบากกรรมหนักให้เป็นเบา จนยืดอายุต่อมาได้

อกีนาน เพราะฉะนัน้ใครอยากอายยุนืกม็าเลีย้งพระ แล้วกถ็วายยารกัษาโรค

    ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ร้านสหกรณ์ ธกส.จ�ากัด ร่วมน�าร่องรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต  

มีเครือข่ายสหกรณ์ร่วมลงนามความร่วมมือ ได้แก่ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชรสท.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) 

โครงการนี้เป็นนโยบายของ ฯพณฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ 

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีจ่ะให้มร้ีานสหกรณ์ในรปูแบบซู

เปอร์มาร์เกต็ทัว่ประเทศ เพือ่เป็นช่องทางการตลาดสนิค้าของสหกรณ์

โดยเฉพาะภาคการเกษตร

เมือ่วนัที ่๙ กนัยายน ๒๕๖๓ ได้มพีธิเีปิดโครงการซเูปอร์มาร์เกต็

สหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์ ธกส.จ�ากัด ส�านักงานใหญ่ ธ.ก.ส. เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไป

เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อ�านวยการส�านักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ กล่าวรายงาน โดยมี นางโสภา 

พงศ์กระพันธุ์ ประธานกรรมการด�าเนินการร้านสหกรณ์ ธกส.จ�ากัด และ

ขบวนการสหกรณ์ให้การต้อนรับ

พธิลีงนามความร่วมมอืระหว่างขบวนการสหกรณ์ ประกอบ

ด้วย นางโสภา พงศ์กระพนัธุ ์เป็นตวัแทนจากร้านสหกรณ์ ธกส.จ�ากดั  

นายเรวตั เป่ียมระลกึ รองประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) เป็นตวัแทนจาก ชสท. นายสมชาย ทอง

พันธ์อยู่ รองประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชรสท.) เป็นตัวแทนจาก ชรสท. และนายการุณ พรหมสินชัย 

รองประธานกรรมการ ช.ส.ค. เป็นตัวแทนจาก ช.ส.ค.

นับได้ว่าเป็นความพยายามของขบวนการสหกรณ์ไทยและ

หน่วยงานราชการทีส่่งเสรมิกจิการสหกรณ์ ทีจ่ะใช้หลกัและวธิกีารสหกรณ์

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ แต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่า

สภาพแวดล้อมของสังคมไทยถูกระบบทุนนิยมเข้ามาครอบง�า ประกอบ

กับวิธีการส่งเสริมสหกรณ์ของส่วนราชการด้วยการแบ่งประเภทสหกรณ์

เพื่อความสะดวกกับการส่งเสริมของข้าราชการ

แต่จริงๆ แล้วกลับเป็นปัญหาในการส่งเสริมสหกรณ์ เพราะ

สหกรณ์แต่ละประเภทต่างกม็กีฎระเบยีบของตวัเอง ไม่สามารถจะเอือ้เฟ้ือ

เกือ้กลูกบัสหกรณ์ประเภทอืน่ ๆ  ได้ ทั้ง่ ๆ  ทีค่นในขบวนการสหกรณ์อยาก

าจะเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั แต่กม็ปัีญหาและอปุสรรค

เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ขีดเส้นเอาไว้ ไม่ให้ท�ากิจกรรม

นอกเหนือจากข้อบังคับที่ก�าหนดไว้

จึ ง เ ห มื อ น กั บ โ ร ค ซ�้ า ก ร ร ม ซั ด กั บ

ขบวนการสหกรณ์ไทย ทีไ่ม่สามารถจะช่วยเหลอื

เกื้อกูลกันได้ตามหลักและวิธีการสหกรณ์ เพราะ

กฎหมายสหกรณ์ กฎ ระเบยีบ ต่าง ๆ  เป็นอปุสรรค 

ขดัขวาง ถ้าหากไม่แก้ไขปัญหาดงักล่าวขบวนการ

สหกรณ์ไทยกพ็ฒันายาก เพราะกฎ ระเบยีบ ต่าง ๆ  

เปรยีบเสมอืนโซ่ตรวนทีพ่นัธนาการสหกรณ์ไทย

ไม่ให้เติบโตตามหลักและวิธีการสหกรณ์

รุ้งกินน�้า



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๘

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

สร้างเครือข่ายดึงลูกหลานเกษตรกรคืนถิ่น

                                                           

                                                             วันที่..............................................................

ชือ่...........................................................................................................................................

ทีอ่ยู.่........................................................................................................................................

....................................................................................................โทร......................................

                            �     สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)

                            �     ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�านวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี

                                      (จัดส่งให้เดือนละ ๒๐ ฉบับ เป็นเวลา ๑ ปี รวมจ�านวน ๒๔๐ ฉบับ 

           ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล/ลดพิเศษ ๒๕%

สั่งซื้อได้ด้วยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ากัด บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�าเหร่ บัญชีเลขที่ 075-1-85870-1  หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม 

บรษิทั สือ่เกลยีวเชอืก จ�ากดั ปณ.ส�าเหร่ 10600    ส�านกังานเลขที ่372 ซอยเจรญิรถั 4แขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-6883-8937  หรือ Email : ssrichanya@gmail.com

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

      เว็บไซต์ชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.fsct.com
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

      เว็บไซต์ชุมนุนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.co-opthai.com

สามัคคีคือพลัง

วันที่  ๑๑ - ๑๗   สิงหาคม    พุทธศักราช    ๒๕๖๓

             นวัตกรรมร้านสหกรณ์พัทลุง

แต่อย่างใด จะจ่ายก็เพียงค่าน�้าประปา ค่าไฟฟ้าเท่านั้น แต่เนื่องจาก

ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท้วงติงว่าท�าให้ อบจ. ขาดรายได้ ดัง

นั้นทาง อบจ. จึงคิดค่าเช่าเดือนละ ๕ พันบาท นอกจากค่าน�้าค่าไฟ

นายขนบได้กล่าวว่าทีจ่ดุบรกิารร้านสหกรณ์แห่งนีผู้โ้ดยสาร

ทั่วไปมีความพึงพอใจในราคาสินค้าของร้านสหกรณ์มาก เพราะว่ามี

ราคาถกูกว่าทีข่ายตามสถานขีนส่งผูโ้ดยสารอืน่ ๆ  ทกุแห่ง เพราะเราใช้

ระบบสหกรณ์เข้าไปบรหิารจดัการจงึเป็นทีพ่อใจของทัง้ อบจ.พทัลงุ 

และกรมการขนส่งทางบก นายขนบได้น�าเสนอนต่อที่ประชุมผู้แทน

สมาชิกด้วยความภาคภูมิใจ.

เงินปันผลร้อยละ ๗ แต่ปีนี้ตั้งใจว่าจะจ่ายเพียงร้อยละ ๖ ซึ่งจ่ายสูง

กว่าที่อื่น ๆ ในระดับชุมนุมสหกรณ์ด้วยกัน มีค�าถามว่าท�าไมจึงจ่าย

ได้อย่างนี้ ก็ตอบได้ว่า ๑. ค่าใช้จ่ายค่าเผื่อหนี้จะสูญไม่มี ๒. ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ เราประชุมกัน ๓ เดือนครั้ง แต่

ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากเราได้ออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้มี

ความเสีย่งในเรือ่งการบรหิารการเงนิ มกีารก�ากบั ตรวจสอบระหว่าง

กัน ตั้งแต่ผู้จัดการรักษาการ มีรองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ

มตีนด้วยซึง่มาท�างานเกอืบทกุวนัแต่ไม่เอาค่าตอบแทนการท�างาน จงึ

ท�าให้ต้นทุนการบริหารงานต�่า

นายอุทัยกล่าวอีกว่าในปีที่ผ่านมาเรามีกิจกรรม ๒ ครั้งเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับเรื่องหักเงินเดือน ๓๐% ท�าให้เรามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอาหาร นี่

คอืค่าใช้จ่ายทีร่วมอยูใ่นนีท้ั้ง่หมด ถ้าไม่มค่ีาใช้จ่ายเหล่านีเ้รามกี�าไรมากกว่า

นี้ ปีนี้เรามีก�าไรต่อหุ้นอยู่ที่ร้อยละ ๑๖.๖๖ นั่นก็คือเราลงทุนไป ๑๐๐ บาท 

เราได้ก�าไรมา ๑๖.๖๖ บาท แต่จะปันผลให้เพียงร้อยละ ๖ แล้วส่วนที่เหลือ

เอาไปท�าอะไร เอามาไว้เป็นกองกลาง ค�าว่าสหกรณ์ก็คือการร่วมมือกัน

เพื่อส่วนรวม อันดับแรกก็เอาไปเป็นทุนส�ารอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 

๑๐% เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมนุมสหกรณ์ฯ อันดับต่อมาก็เป็นกอง

ทนุเพือ่สวสัดกิารต่าง ๆ  ให้กบัสมาชกิ เรือ่งนีผู้บ้รหิารสหกรณ์ต้องอธบิาย

ให้สมาชิกเข้าใจ เพราะว่าสมาชิกต้องการเงินปันผลสูง ๆ ได้ก�าไรเท่าไหร่

ก็รีบเอาใส่กระเป๋าตัวเอง แต่ก็มีผู้น�าสหกรณ์หลายแห่งบอกว่าถ้ามีก�าไร

สุทธิให้ใส่ได้ที่กองกลางให้มากเพื่อเป็นทุนในการด�าเนินงาน เพื่อเป็นทุน

สวสัดกิารของสมาชกิ ไม่ใช่รบีรบัเอากลบับ้าน ปีนีเ้ราคาดว่าจ่ายเงนิปันผล

ร้อยละ ๖  ส่วนอีกร้อยละ ๑๐ ใส่ไว้ในกองกลางเพื่อประโยชน์ในการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับส่วนรวม

นายอุทัยกล่าวว่ามีกรรมการสหกรณ์หลายแห่งต้องการหาเสียง

กบัสมาชกิว่าจะจ่ายเงนิปันผลให้สงู ๆ  เฉลีย่คนืสงู ๆ  แต่ไม่พดูว่าจะเกบ็เงนิ

เอาไว้กองกลางต�่า ๆ  เก็บเอาเงินไว้เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกต�่า ๆ  ไม่พูด

กัน แต่หาเสียงว่าจะคืนก�าไรให้สมาชิกเต็มที่เลย 

แต่กม็สีหกรณ์จ�านวนไม่น้อยทีก่นัก�าไรสทุธไิว้สร้างความมัน่คง

ให้กับสหกรณ์ ถ้าต้องการให้สหกรณ์มีความมั่นคงสูงก็ต้องจัดสรรก�าไร

สุทธิไว้ที่กองกลางสูง ๆ แล้วก็จัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก อย่างเช่นที่

สหกรณ์ออมทรพัย์ครตูรงั จ�ากดั ได้จดัสวสัดกิารกองทนุช่วยเหลอืผูกู้แ้ละ

ผูค้�า้ประกนั ตวัอย่าง สมาชกิกูเ้งนิไป ๓ ล้านบาท แล้วเสยีชวีติหนีห้ายหมด 

เพราะเรามเีงนิกองทนุช่วยเหลอืผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกนั ซึง่จดัสรรมาจากก�าไร

สทุธปิระจ�าปี จรงิๆ แล้วคนไม่อยากตาย แต่จ�าเป็นต้องตาย กเ็ลยต้องจดัสรร

เอาไว้เพื่อความแข็งแกร่งของสหกรณ์

นายอุทัยได้กล่าวว่าจะท�าให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ 

เป็นแหล่งสร้างสภาพคล่องทางการเงนิให้กบัสหกรณ์สมาชกิ นัน่กค็อื ใคร

                ชสอ.ครูไทยใช้กลยุทธ์

มเีงนิเยอะกเ็อามาฝาก เราจะใช้การตลาดส่วนแบ่งการตลาดทีไ่ม่เหมอืนกบั

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) เพราะว่า ชสอ. รบั

เงินฝากมา รับตั๋วสัญญาใช้เงินมา แล้วก็เอาไปให้กู้ แต่ของชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูไทยฯ รับเงินฝากมารับตั๋วสัญญาใช้เงินมา ไม่เอาไปให้กู้ แต่

ใช้วิธีเอาเงินไปฝากกับสหกรณ์ที่ไม่เสี่ยง 

สมมุติ ชุมนุมสหกรณ์ฯ เอาเงินไปฝากไว้ที่ สอ.ครูศรีสะเกษฯ 

๓๐๐ ล้านบาท  ฝากไว้ที่ สอ.ครูบุรีรัมย์ฯ ๓๐๐ ล้านบาท แล้วตนก็ดูว่าที่ 

สอ.ครบูรุรีมัย์ฯ เขามสีภาพคล่องท�าธรุกรรมการเงนิไว้อย่างไร ถ้าตนจะดงึ

เงินมา ๕๐ ล้านบาท สอ.ครูบุรีรัมย์ฯ พร้อมที่จะคืนให้ไหม ที่ สอ.ครูศรีสะ

เกษฯ ตนจะดึงกลับมาสัก ๓๐ ล้านบาท จะพร้อมไหม หากเอาไปฝากไว้ที่ 

สอ.ครูพัทลุงฯ แล้วจะดึงกลับมาบางส่วนจะพร้อมไหม เพราะว่าการฝาก

เงินนั้นสามารถดึงกลับมาบางส่วนได้ แต่ถ้าเราให้กู้เงินไปอย่าง ชสอ. เมื่อ

มเีหตวุกิฤตหิรอืความจ�าเป็นเร่งด่วนจะดงึเงนิกลบักท็�าไม่ได้เพราะมสีญัญา

ก�าหนดไว้ แต่การฝากเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ สามารถ

ดงึกลบัมาบางส่วนได้ไม่กระทบกบัผูร้บัฝาก ไม่กระทบกบัสหกรณ์ สหกรณ์

ไหนรบัฝากเงนิจากชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ครไูทยฯ ชมุนมุสหกรณ์ฯ จะ

ไม่ถอนทัง้ก้อน ไม่ว่าจะเอาไปฝากไว้ทีไ่หนกต็าม เช่น สอ.ครลู�าปางฯ สอ.ครู

พะเยาฯ ก็ไม่ดึงกลับทั้งก้อน

ถ้าต้องการถอนเงนิกลบั ๒๐๐ ล้านบาท กไ็ปเกบ็เอาจาก สอ.ครสูุ

รินทร์ฯ ๒๐ ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งละ ๑๐ ล้าน ๒๐ ล้าน เพราะ

ว่าก่อนทีเ่ราจะเอาเงนิไปฝากเรากต้็องดวู่าสหกรณ์นัน้ ๆ  มธีรุกรรมมสีภาพ

คล่องพร้อมที่จะให้ผู้ฝากเงินหมายถึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ 

สามารถถอนบางส่วนได้หรือไม่  

ตอนนีก้�าลงัวเิคราะห์งบการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย์ครหูลาย

แห่งที่ได้ท�าธุรกรรมการเงินไว้กับธนาคารในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ แต่

เมื่อมารับฝากจากชุมนุมสหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง ๓.๕ % เมื่อได้

เงินฝากไปแล้วก็เอาไปปิดร้อยละ ๕ ในส่วนของ OD (เบิกเงินเกินบัญชี) 

ธนาคารก็เอาไว้ก่อน เพราะถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะเบิก OD มา

ใช้ได้ นีค่อืการวางแผนการด�าเนนิธรุกรรมทางการเงนิทีไ่ม่เหมอืนกบั ชสอ. 

เพราะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ เอาไปสร้างสภาพคล่องให้กับผู้

ฝากเงินและผู้รับเงินฝาก ซึ่งเป็นแผนธุรกรรมทางการเงินที่แตกต่างจาก 

ชสอ. เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปท�าให้ ชสอ. ได้รับผลกระทบ เพราะ

การด�าเนนิธรุกรรมไม่เหมอืนกนั ใครทีม่าฝากเงนิไว้กบัชมุนมุสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูไทยฯ ถอนได้เพราะเราไปบอกกับต้นสังกัดที่เราเอาไปฝากพร้อม

ที่จะให้เราถอนได้เพราะเราไม่ได้ถอนทั้งก้อน

ตอนนี้มีสหกรณ์หลายแห่งส่งงบการเงินมาให้เราวิเคราะห์ และ

มีหลายแห่งพร้อมที่จะรับฝากเพื่อน�าไปปิดเงินที่มีต้นทุนสูงกว่า ส�าหรับ

สหกรณ์ทีน่�าเงนิมาฝากหากยงัไม่มปัีญหาหรอืวกิฤตอิะไรกน็ิง่ ๆ  เอาไว้ก่อน 

และตอนนีก้ย็งัไม่มใีครถอนเลย ดอกเบีย้ทีร่บัฝากกใ็ช้ได้ต�่าสดุก ็๒.๙% ตัว๋

สัญญาใช้เงินก็ราคาเดียวกัน

นายอทุยัยนืยนัถงึแนวทางการท�าธรุกรรมทางการเงนิของชมุนมุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยว่า นี่คือทิศทางการบริหารการเงินโดยสร้าง

สภาพคล่องให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้่งประเทศ ทั้งขาเข้าและขาออก

โดยผ่านชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ แต่ถ้าสหกรณ์ไหนเอาเงินเต็ม 

ๆ ไปฝากไว้กับสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง หากท่านมีความจ�าเป็นจะเอากลับ

จะยากกว่าน�ามาฝากไว้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยฯ  

มคี�าถามว่าท�าไมจงึมหีลายสหกรณ์เอาเงนิมากฝากเราเพราะ

ว่าเราพร้อมทีจ่ะให้ถอน และจากการบรหิารการเงนิของเรามาอย่างนี้

เป็นเวลาหลายปีท�าให้ไม่มหีนีส้งสยัเผือ่จะสญูเลยแม้แต่บาทเดยีว และ

มั่นใจว่าต่อไปข้างหน้าแนวโน้มก็จะไม่มี เพราะว่าเรามีทักษะในการ

บรหิารมากขึน้ มวีธิป้ีองกนัความเสีย่งไว้ทกุทาง ทัง้เจ้าหน้าที ่ทัง้การ

บรหิารเงนิ การฝาก การถอน ขอให้เชือ่มัน่ในชมุนมุสหกรณ์ฯ เอาหุน้

มาได้เลยส่งมาคนละบาทก่อน นายอทุยักล่าวเชญิชวนผูแ้ทนสหกรณ์

สมาชิกให้เข้ามาเพิ่มหุ้นกับชุมนุมสหกรณ์ฯ.

  นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายมานิต จง

วัฒนา ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่ง

เสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และบุคลากรส�านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

จัดโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดชลบุรี ระหว่าง

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2563    เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ ศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตร ร่วมกันระหว่างผู้

เข้าร่วมโครงการ สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาคีในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ 

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด

โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จังหวัดชลบุรี และได้ชี้แจง

โครงการฯ และกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

พร้อมให้แนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร และการจัดท�าแผนการ

ผลิตแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ได้มีผู้แทนจากสถาบันเกษตรกร ได้แก่ 

ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จ�ากัด และผู้แทนจากหน่วยงานภาคี

ในพื้นที่ อาทิ หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ผู้อ�านวยการสถานี

พัฒนาที่ดินชลบุรี และผู้แทนจากส�านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้มาให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ในการท�าการเกษตรพร้อมทั้งสิ่งที่สามารถให้การสนับสนุนได้

ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้อง

ประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี  

และในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563      คุณสุรพล จารุพงศ์ 

(อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตร

ผสมผสาน  Smile lemon เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษตรผสม

ผสาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร โดยมีการ

บรรยายให้ความรู้ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียน

รู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ได้ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การปลูกพืชกลับหัว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร

ในการปลูกพืชผัก ซึ่งช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ลดปัญหาเรื่อง วัชพืช โรคและ

แมลงต่าง ๆ ประหยัดพื้นที่และยังสามารถน�ามาตกแต่งจัดสวนตามสถานที่ต่าง 

ๆ ได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon ต�าบลบางตลาด อ�าเภอ

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

                                                                                สิริยาภรณ์ จ่าวัง  เขียนข่าว


