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อ่านต่อหน้า  ๒

ให้อ�านาจนายทะเบยีนมากขึน้
กม.สหกรณ์ฉบบัใหม่

ประธาน สสท.หวังจัดตั้ง
กองทนุช่วยขบวนการสหกรณ์

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

อ่านต่อหน้า ๒

      ปีที่ ๒๗   ฉบับที่ ๓๒๒           วันที่   ๑๑ - ๑๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช   ๒๕๖๒    ราคา   ๑๐   บาท

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

สกก.พรหมพิรามคืนก�าไร

อ่านต่อหน้า  ๒

                    คัมภีร์ นับแสง

                  พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

นายกฯ เศรษฐศาสตร์ฯ

               ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

         รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พ.เกลียวเชือก

ผอ.กลุม่กฎหมายสหกรณ์ ชีก้ฎหมายสหกรณ์ฉบบัใหม่ให้อ�านาจนายทะเบยีน

สหกรณ์มากขึ้น มีโทษจ�าคุกถึง ๕ ปี ปรับถึง ๕ แสนบาท แนะคณะกรรมการและฝ่าย

จัดการอย่านิ่งเฉยกับค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เพราะมีบทลงโทษหนัก ถ้าติดขัดต้อง

รีบชี้แจงถึงเหตุผลว่าติดขัดด้วยเรื่องอะไร 

นายคัมภีร์ นับแสง ผู้อ�านวยการ 

กลุ ่มกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้

ไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้กับ

ผู ้ แทนสหกรณ ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ใน

โอกาสวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรงุเทพฯ เมือ่วนัที่ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายคมัภร์ีได้บรรยาย

ถึงสาระส�าคัญของกฎหมายสหกรณ์ฉบับ

ใหม่ในตอนหนึ่งว่า กฎหมายสหกรณ์ฉบับ

ใหม่นี้ได้แก้ไขเพิ่มบทบาทและอ�านาจหน้าที่

ของนายทะเบียนสหกรณ์มากขึ้น และแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลการสอบบัญชีตาม

กฎหมายสหกรณ์ฉบบัใหม่ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ได้

ก�าหนดให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้รับ

ผิดชอบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทั้งหมด 

เมื่อก่อนเวลาสหกรณ์มีปัญหาด้านบัญชีไม่

ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งค่าเสื่อมหรือหนี้สงสัย

จะสูญ ข้าราชการของทั้งสองกรมก็จะเกี่ยง

กันให้ความเห็น เพราะแต่ละคนก็ใส่หมวก

สองใบ เมื่อสหกรณ์มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ตั้งค่าเสื่อมที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตเอา

ไว้ เป็นเหตุท�าให้สหกรณ์ขาดทุนทันที จะ

ขอผ่อนปรนได้หรือไม่ ทางกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ก็รับไปครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งก็

ให้ไปถามนายทะเบียนสหกรณ์หรือกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ แต่พอเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็จะได้รับค�าตอบว่า

ระเบียบตัวนี้นายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบ

ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปท�าแล้ว กรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถตัดสินใจได้เอง 

จากปัญหาเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาดังกล่าว  

กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่แก้ไขด้วยการ

ก�าหนดให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้รับ

ผิดชอบในการสอบบัญชีทั้งหมด ต่อไปจะ

บอกว่าให้ไปสอบถามนายทะเบียนสหกรณ์

หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้อีกแล้ว 

นายคัมภีร์กล่าวต่อไปว่าอดีตที่ผ่าน

มาเมื่อเกิดปัญหา เช่น กรณีที่สหกรณ์ถูกนาย

ทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิก เมื่อก่อนสหกรณ์

ไม ่ปฏิบัติ ไปตามกฎหมายนายทะเบียน

สหกรณ์สามารถสั่งเลิกได้เลยตามกฎหมาย

สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗๑ และ ๗๒ 

เช่น เมื่อสหกรณ์ไม่จัดส่งงบการเงิน ๓ ปี

บญัช ีนายทะเบยีนสหกรณ์สัง่เลกิได้ สหกรณ์

ไม่ด�าเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วัน

ที่จดทะเบียน หรือหยุดด�าเนินกิจการติดต่อ

กันเป็นเวลาสองปีนับตั้งแต่วันหยุดด�าเนิน

กิจการนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกได้ หรือ

สหกรณ์ด�าเนินกิจการแต่ไม่เป็นผลดีนาย

ทะเบียนสหกรณ์ก็ยังสามารถสั่งเลิกได้ กรณี

อย่างนี้จึงมีข้อถกเถียงกันมากมายกฎหมาย

บอกว่าด�าเนินกิจการไม่เป็นผลดี ก็มีค�าถาม

โต้แย้งมาว่าไม่เป็นผลดกีบัใคร ในเมือ่สมาชกิ

เขายังโอเคอยู่ แต่นายทะเบียนสหกรณ์บอก

ว่าไม่เป็นผลด ีปัญหานีต้ามกฎหมายสหกรณ์

ฉบบัใหม่จงึได้ก�าหนดว่าก่อนทีน่ายทะเบยีน

สหกรณ์จะสั่งเลิกสหกรณ์ จะต้องออกค�าสั่ง

ให้สหกรณ์จัดท�าแผนปรับปรุงการด�าเนิน

งานสหกรณ์เสียก่อน เพื่อดูว่าสหกรณ์จะ

สามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่ ก็จะ

ได้ไม่ถกเถียงกันอีก

เมือ่นายทะเบยีนสหกรณ์ออกค�าสัง่

เป็นหนังสือให้คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้

ตรวจสอบกจิการ ผูจ้ดัการ เจ้าหน้าที ่สมาชกิ

สหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชี้แจง

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ

ให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ

สหกรณ์ ผู้ที่ได้รับหนังสือนั้นจะนิ่งเฉยไม่ได้

นายคัมภีร ์กล ่าวเน ้นว ่ากฎหมาย

สหกรณ์ฉบับใหม่นี้มีบทลงโทษหนักกว่าเดิม

มาก แต่ก่อนนัน้ความผดิเป็นเพยีงลหโุทษเท่านัน้  

แต่กฎหมายใหม่นี้มีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับ

ไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ฉะนั้น 

เมื่อท่านได้รับค�าสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ์

ให้ท่านมาชี้แจง หรือให้ส่งเอกสาร ท่านจะอยู่

เฉย ๆ เหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้ว หากท่านไม่ว่าง

เพราะติดภารกิจ ก็ต้องมีหนังสือไปบอกนาย

ทะเบียนสหกรณ์ว่าติดขัดด้วยเรื่องอะไรก็ชี้แจง

ไป อย่าอยู่เฉย ๆ เพราะมีโทษรุนแรง นอกจาก

นั้นต้องก�าชับฝ่ายจัดการด้วย นายทะเบียนสห

สกรณ์ขอเอกสารผู้จัดการจะต้องรีบจัดส่งไปให้ 

เพราะไม่มอีะไรเป็นความลบัทีจ่ะต้องปกปิดนาย

ทะเบียนสหกรณ์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการด�าเนินการ

มีมติขัดค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีค�าสั่ง

ให้จัดส่งเอกสารรายงานการประชุมของคณะ

กรรมการไปให้ แต่คณะกรรมการกลับไปมีมติ

เอกฉันท์ไม่ให้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว

ไปให้นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องนี้โทษหนักมาก

ท่านจะถูกลงโทษตามมาตรา ๑๓๓/๕ มีโทษจ�า

คุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปี โทษปรับไม่เกิน ๕ แสน

บาท นายคมัภร์ีกล่าวถงึบทลงโทษตามกฎหมาย

สหกรณ์ฉบับใหม่ดังกล่าว.

นายกสมาคมเศรษฐศาสตรสหกรณ์ฯ ยืน่หนงัสอืประธานกรรมการสนันบิาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยกระตุน้ขบวนการสหกรณ์สมคัรเข้าเป็นสมาชกิกองทนุส�ารอง

เลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อสร้างสวัสดิการและส่งเสริมการออมให้กับเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ สร้างความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุ

รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ได้ให้สมัภาษณ์กบัเกลยีวเชอืกว่า 

เพือ่เป็นการสร้างความมัน่คงให้กบัเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์เมื่อเกษียณอายุจากการท�างาน

ทางสมาคมฯ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ใน

ประเทศไทยได้ช่วยกนัผลกัดนัให้มกีารจดัตัง้

กองทนุส�ารองเลีย้งชพีของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์

ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” 

(กสจ.)  ได้จ�าทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 

๒๕๕๐ เป็นกองทุนร่วม(Pooled Fund) โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่

สมาชิกและครอบครัวในกรณีที่สมาชิกออก

จากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือเสีย

ชีวิต ถือได้ว่าเป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างสมัครใจร่วมกันจัด

ตั้งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงตลอดจนสร้าง

ขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงานสหกรณ์ที่

ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานสร้างความเจริญก้าวหน้า

ให้แก่สหกรณ์ 

รศ.ดร.ประเสริฐได้กล่าวต่อไปว่า 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า ๑๑ ปี จนถึงวัน

ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ กองทุนส�ารองเลี้ยง

อธิบดีพิเชษฐ์ยืนยันหนักแน่นต่อผู้น�าสหกรณ์

ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนไม่เอาเกณฑ์ก�ากับแบงค์

ทั้งหมดมาใช้กับสหกรณ์ แต่จะปฏิเสธไม่เอาเลยก็ไม่

ได้เพราะเป็นมติของคณะรัฐมนตรีที่ก�าหนดให้แบงค์

ชาตวิางกฎเกณฎ์ป้องกนัความเสีย่งให้กบัสหกรณ์  แต่

ก็ต้องยืนอยู่ในจุดที่สหกรณ์สามารถเดินไปด้วยกันได้ 

ถ้าตั้งเกณฑ์แล้วสหกรณ์ท�าไปไม่รอดผู้ตั้งกฎเกณฑ์ก็

เดือดร้อนเช่นกัน
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืนยัน

หนักแน ่นกับผู ้น� าสหกรณ์ออม

ทรัพย์ในโอกาสที่ชุมนุมสหกรณ์

อ อ ม ท รั พ ย ์ แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

จ�ากัด(ชสอ.) และชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์วิชาชีพต่าง ๆ ได้เข้ายื่น

หนังสือสรุปประเด็นข้อคิดเห็นต่อร่างกฎ

กระทรวงตามมาตรา ๘๙/๒ แห่งพระราช

บัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ เมือ่วนัที ่๒๕ มถินุายน 

๒๕๖๒ ว่าตนไม่เคยคิดที่จะเอาเกณฑ์ของ

แบงค์ชาตทิัง้หมดมาก�ากบัสหกรณ์ แต่ปัญหา

ประธาน สสท. หนักใจอุดมการณ์สหกรณ์ผิดเพี้ยน  สหกรณ์

แต่ละประเภทต่างคนต่างอยู่ขาดการเชื่อมโยงเป็นขบวนการ หวังตั้ง

กองทนุช่วยเหลอืสหกรณ์ปล่อยกูด้อกเบีย้ต�า่  คนสหกรณ์จ�านวนไม่น้อย

ไม่เข้าใจเรื่องสหกรณ์ดีพอเป็นเหตุให้สหกรณ์ไทยไม่พัฒนา ชี้กฎษฎีกา

ดกูฎหมายแค่สองมาตราแล้วตดัสนิท�าให้ผดิพลาด ต้นทนุเกษตรกรไทย

สูงกว่าเวียดนามและมาเลเซียท�าให้ผลผลิตการเกษตรราคาแพง การท�า

นารวมหรือนาแปลงใหญ่เป็นวิธีการสหกรณ์ที่ถูกต้อง ในหลวงสร้างจิต

อาสาสอดคล้องกับกิจกรรมสหกรณ์โลก

น า ย ป ร เ ม ศ ว ร ์  อิ น ท ร ชุ ม นุ ม 

ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย (สสท.) ได้ให้สัมภาษณ์กับ

สื่อมวลชนเนื่องในวันสันนิบาตสหกรณ์

ไทยว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ได้ก่อตั้งขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่ ๕๑ ตรงกับวันที่ 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางคณะกรรมการ 

สสท. จัดงานวันสันนิบาตสหกรณ์ไทยขึ้น

เป็นปีแรก  และก็จะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุก 

ๆ ปี ของวันที่ ๒๐ มิถุนายน เพื่อให้ผู ้น�า

สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้มาแลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กิจกรรม

ที่จัดขึ้นได้ก�าหนดเอาไว้ ๓ ส่วน คือ ๑. 

การประชุมในหัวข ้อทิศทางการพัฒนา

สหกรณ์ไทย เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงาน

ของสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท เพื่อวิเคราะห์

และก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และ

อุปสรรคที่ส ่งผลกระทบต่อทิศทางการ

พฒันากจิการของสหกรณ์   ๒. จดันทิรรศการ

ถึงประวัติการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย

และจุดก�าเนิดของสหกรณ์แต่ละประเภท  

และ ๓. จัดแสดงสินค้าต้นแบบของสหกรณ์ 

เพือ่ประชาสมัพนัธ์สนิค้าสหกรณ์ทีไ่ด้พฒันา

คุณภาพและการพัฒนาการบรรจุหีบห่อ เพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของ

สหกรณ์เป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้บริโภค

นายปรเมศวร์กล่าวต่อไปว่า จริง 

ๆ แล้วสหกรณ์ยังมีปัญหาและอุปสรรค

มากมายทีจ่ะต้องแก้ไข เพราะอดุมการณ์ของ

สหกรณ์เริ่มผิดเพี้ยนไปมาก สหกรณ์แต่ละ

ประเภทต่างคนต่างอยู่ โดยเฉพาะประเภท

สหกรณ์ออมทรัพย์มีเงินล้น ส่วนสหกรณ์

ประเภทการเกษตรขาดแคลนเงินทุน หาก

มองในส่วนของภาครัฐก็จะเน้นให้ความ

ช่วยเหลือสหกรณ์ภาคการเกษตร ไม่ได้ช่วย

สหกรณ์ภาคออมทรัพย์  ทางแก้ก็คือต้องให้

ขบวนการสหกรณ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทุก

วนันีเ้งนิสหกรณ์ออมทรพัย์ไม่ได้ไหลไปช่วย

สหกรณ์การเกษตร กลายเป็นธนาคารเข้าไป

มีบทบาท ก็อยากจะบอกกับ ธกส.(ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เรา

อย่ามาแข่งกันให้มาร่วมมือกันดีกว่า ถ้าตน

หาเงินได้ก็จะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาช่วยเหลือ

ขบวนการสหกรณ์ 

ในส่วนของ ธกส. จะมาช่วยกัน

บรหิารเป็นโครงการพเิศษกบัสหกรณ์ได้ไหม 

โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม เราไม่

อยากให้ ธกส. มาลดดอกเบี้ยให้ เพราะเป็น

เงินภาษีของประชาชนที่รัฐบาลเอามาช่วย

ชดเชยให้  ถ้ารัฐบาลจะสนับสนุนส่วนต่าง

นั้นโดยผ่านมาให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ แล้ว 

สสท. จัดตั้งเป็นกองทุนให้เกษตรกรกู้ร้อย

ละบาท ร้อยละสองบาท  ดีกว่าเราอยากจะ

ได้กองทนุมาช่วยเหลอืขบวนการสหกรณ์ แต่

ไม่ใช่กู้แบบเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น แต่กู้เพื่อ

น�าไปพฒันาสหกรณ์เพราะว่าสหกรณ์ยงัขาด

แหล่งเงนิทนุทีม่ต้ีนทนุราคาถกู เมือ่เราให้เขา

กู้ไปแล้วเราก็จะต้องติดตามไปดู ไม่ใช่กู้มา

ท�าการตลาดแต่กูม้าเพือ่พฒันา สหกรณ์หลาย

แห่งต้องท�าแบบคิบบุตซ์ หรือนาแปลงใหญ่

นายปรเมศวร์กล่าวต่อไปว่าวัน

นี้เป็นการจุดประกายให้เห็นว่าขบวนการ

สหกรณ์จะต้องร่วมมอืร่วมแรงกนัไม่เช่นนัน้

ไปไม่ได้ พวกสหกรณ์ออมทรัพย์เรามาช่วย

กนัปลดแอกจากธนาคารกนัได้ไหมเรามาช่วย

กนัเอง เพราะปัจจบุนันีส้หกรณ์ไปพึง่สถาบนั

การเงินมากเกินไป ที่จริงควรจะพึ่งพากันใน

กลุ่มของสหกรณ์ด้วยกัน มีหลายคนยังไม่

เข้าใจเรื่องสหกรณ์ดีพอโดยเฉพาะกฤษฎีกา

ตีความเรื่องสหกรณ์ว่าซื้อหุ้นสหกรณ์อื่นไม่

ได้ เขาเข้าใจผิดหมดเลย เขาไม่รู้ว่าการพึ่งพา

ตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันคืออะไร เขา

ไปมองกฎหมายเพียงมาตราสองมาตราแล้ว

ตัดสินไปอย่างนี้ผิดหมด ขบวนการสหกรณ์

จะเดินไม่ได้ตราบใดที่เรายังเข้าใจหลักการ

สหกรณ์ผิดๆ

อ่านต่อหน้า  ๒

 สหกรณ์การเกษตรพรหมพริามฯ คนืก�าไรให้สมาชกิ งดักลยทุธ์ลุน้รบัโชคแจก

สร้อยคอทองค�าและรางวัลอื่น ๆ มากมาย มีสมาชิกาเข้าร่วมโครงการกว่า ๕๐๐ คน 

นายสมศักดิ์   แสนศิริ สหกรณ์

จงัหวดัพษิณโุลก กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตร

พรหมพริาม จ�ากดั มกีารด�าเนนิธรุกจิทีห่ลาก

หลายเพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิก

แบบครบวงจร ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกเป็นส�าคัญ โดยสหกรณ์การเกษตร

พรหมพิราม จ�ากัด ได้ริเริ่มโครงการตาม

นโยบายของรัฐบาลและโครงการต่างๆ  ที่

เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรสมาชิกในรูป

แบบประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการ

พัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหา



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สกก.พรหมพิรามคืนก�าไร

              อธิบดี กสส.ยืนยัน

            นายกฯ เศรษฐศาสฯ

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤษภาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ มีสมาชิกจ�านวน ๘๕ สหกรณ์ และมีเจ้า

หน้าที่สหกรณ์ที่เป็นสมาชิก กสจ. ๕๙๔ คน มีทุนด�าเนินการ จ�านวน 

๔๑๘.๐๘ ล้านบาท โดยมอบให้บริษัทจัดการลงทุนไปบริหารภายใต้

นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการ กสจ. ซึ่งได้ก�าหนดสัดส่วน

การลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล, เงินฝาก

สถาบนัการเงนิต่าง ๆ  , หุน้กูบ้รษิทั ในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

และตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญต่าง ๆ บริษัทที่มีความมั่นคง ไม่เกิน

ร้อยละ ๒๐ นับได้ว่าเป็นการลงทุนที่มั่นคงได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง 

รศ.ดร.ประเสริฐได้กล่าวด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากมี

สหกรณ์ต่าง ๆ  สมคัรเข้าเป็นสมาชกิจ�านวนน้อยมากเทยีบกบัจ�านวน

สหกรณ์ที่มีอยู่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๕  เท่านั้น ทั้่งนี้อาจเกิดจากความ

ไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของกองทุนที่มีต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ท�าให้

สหกรณ์จ�านวนมากยังไม่เห็นความส�าคัญกับบุคลากรขององค์กรใน

การส่งเสรมิให้มกีารออมและสร้างสวสัดกิารให้กบัเจ้าหน้าทีส่หกรณ์

ระหว่างปฏบิตัหิน้าทีซ่ึง่เป็นนโยบายส�าคญัของรฐัในการส่งเสรมิการ

ออมของประชาชนเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง

รศ.ดร.ประเสริฐได้กล่าวต่อไปว่าเพื่อผลักดันให้กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ มีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น

ในการสร้างสวสัดกิารให้กบับคุลากรของสหกรณ์ซึง่เป็นก�าลงัส�าคญั

ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน 

จึงได้ท�าหนังสือขอความร่วมมือไปยังประธานกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย(นายปรเมศวร์ อนิทรชมุนมุ) ให้ช่วยเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์โดยเชิญชวนสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็น

สมาชิกกองทุนฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ในโอกาสที่มาร่วมงานวันสันนิบาตสหกรณ์

ไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ซึ่งก็ได้

รับความร่วมมือจากประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ด้วยดี.

นัน้เกดิขึน้จากมตขิองคณะรฐัมนตรทีีบ่อกให้แบงค์ชาตเิข้ามาดแูลใน

เรื่องความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ เราต้องยอมรับว่าตอนนี้มี

ความเสีย่งเกดิขึน้กบัสหกรณ์แล้ว แต่ตนกไ็ม่ได้คดิทีจ่ะเอาเกณฑ์ของ

แบงค์ชาตมิาบงัคบักบัสหกรณ์ทนัท ีซึง่ตนกไ็ด้พยายามทีจ่ะชีแ้จงเขา

ไปว่าสหกรณ์ก็คือสหกรณ์ แต่ทุกอย่างที่เขาออกมาเป็นเรื่องของกฎ

เกณฑ์ความเสี่ยงทางการเงิน เพราะเป็นเกณฑ์มาตรฐานโลก ถามว่า

ดีไหมก็ต้องตอบว่าดี แต่เมื่อเราได้สอบถามจากท่านทั้งหลายว่ารับ

ได้ไหม ก็ได้รับค�าตอบว่ารับไม่ได้ในเรื่องเกณฑ์การส�ารองหนี้และใน

เรือ่งอะไรต่าง ๆ  อนันีเ้ป็นเรือ่งทีต่นจะต้องปรบัเพือ่ให้เดนิไปด้วยกนั

ได้โดยไม่ให้เกิดความเสี่ยง เราจะไม่เอาเกณฑ์ของเขาเลยก็คงจะไม่ได้ 

ถ้าตนเอาตามเกณฑ์ของเขาทัง้หมดกไ็ม่ต้องมานัง่ปวดหวัอยูใ่นนขณะ

นี ้ทีป่วดหวัอยูก่เ็พราะว่าทางผูเ้ชีย่วชาญทางการเงนิของแบงค์ชาตเิขา

บอกว่า “คณุต้องเอาตามฉนั ส่วนฝ่ังของสหกรณ์กบ็อกว่าถ้าท�าตามก็

ตายแน่” ตนจึงต้องอยู่ตรงกลางและพยายามที่จะให้เดินไปด้วยกันได้

และไม่มีความเสี่ยง ถ้าเกณฑ์ออกไปแล้วยังมีความเสี่ยง เมื่อท่านน�า

ไปปฏิบัติตามกฎกระทรวงทุกอย่างแล้วสหกรณ์เจ๊งอีก อันนี้ล�าบาก

กับคนที่ออกเกณฑ์ เพราะว่าเกณฑ์ที่ออกไปถึงแม้จะเป็นเกณฑ์ที่มี

มาตรฐานแต่ท�าไมสหกรณ์จึงเจ๊งได้

นายพิเชษฐ์ได้กล่าวต่อไปว่าตนก็พยายามที่จะหาแนวทาง

เพื่อให้เดินไปด้วยกันได้ เกณฑ์อะไรที่ท�าแล้วมันไปไม่ได้ตนก็จะไม่

ท�าออกมา แต่ว่าอะไรที่ท�าตามใจท่านแล้วเกิดความเสี่ยงมันก็ไปไม่

ได้เช่นกัน อย่างไรก็ต้องดูของผู้เชี่ยวชาญน�ามาประกอบ เพราะว่า

สหกรณ์ยงัไม่มคีวามเชีย่วชาญทางด้านการเงนิ ถงึแม้จะมคีวามรูท้าง

ด้านการเงินก็เป็นความรู้ทั่ว ๆ ไป ยังไม่รู้ลึกทางด้านการเงินพอ แต่

อะไรก็ตามที่ท่านเสนอมาตนก็ยินดีรับฟัง ไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์

จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล ตนก็รับฟังหมด 

วนันีข้อถามว่าเราปล่อยให้กูก้นัมากเกนิไปไหม บางสหกรณ์ให้กูไ้ปไม่

มาก แต่ก็มีบางสหกรณ์ให้กู้ไป ๔๘๐ งวด ๕๐๐ งวด บางแห่งถึง ๖๐๐ 

งวด ท่านคดิว่ารบัได้ไหม ตนคดิว่าสหกรณ์เองกร็บัไม่ได้ กอ็ยูท่ีว่่าพวก

เราจะปรบัตวักนัอย่างไรเท่านัน้  ตนไม่ได้บงัคบัให้ออกเกณฑ์ กบัผูท้ีกู่้

ไป ๖๐๐ งวด ให้เหลือร้อยกว่างวดทันที อย่างนี้ใช้เวลา ๑๐ ก็ยังแก้ไข

ไม่ได้ เมื่อท่านเป็นผู้บริหารสหกรณ์ไม่ให้เขาปรับตัวอยู่ในกฎเกณฑ์

เขาก็จะสนุกสนานไปเรื่อย ๆ  ปัญหาก็จะมีไม่สิ้นสุด วันนี้เราจ�าเป็นที่

จะต้องกระตุกให้สมาชิกปรับปรุงตัวเอง แต่กระตุกแล้วจะต้องไม่ล้ม 

ต้องไม่พงั ตนกม็คีวามคดิอยูป่ระมาณนี ้ไม่อย่างนัน้กไ็ปด้วยกนัไม่ได้ 

และกข็อยนืยนัว่าจะไม่เอาเกณฑ์ของแบงค์ชาตมิาก�าหนดกบัสหกรณ์

แน่นอน  นายพิเชษฐ์กล่าวยืนยันแนวคิดของตนในที่สุด.

ผู ้สื่อข่าวถามว่ากองทุนที่จะน�ามาช่วยพัฒนาขบวนการ

สหกรณ์จะมีเมื่อไหร่

นายปรเมศวร์ได้กล่าวว่า เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีทิศทางเป็น

ไปอย่างไร แต่ต่อไปเราจะต้องท�า สหกรณ์บางแห่งเขากูไ้ม่มาก ๕ ล้าน

บาท ๑๐ ล้านบาท เพื่อไปช่วยสมาชิกของเขา ถ้าเรามีกองทุนเราจะ

ลงไปก�ากับการท�างานเลย ไม่ใช่ปล่อยให้กู้ไปท�าอีลุ่ยฉุยแฉก อาจจะ

กู้ผ่านสหกรณ์ สหกรณ์ส่งมาให้เราแล้วเราก็ปล่อยเงินให้ คุณจะกิน

หัวคิว ๒๐ ตังค์ ๕๐ ตังค์ เป็นเรื่องของสหกรณ์ แต่กองทุนนี้ขอแค่ 

๒ บาทพอไหม เอาไปให้สหกรณ์กู้ ๒.๕๐ บาท เพื่อให้สหกรณ์เกิด

ผู้สื่อข่าวถามว่าปัญหาที่น่าหนักใจของขบวนการสหกรณ์

ขณะนี้คืออะไร 

       ประธาน สสท.หวังตั้งกองทุน

นายปรเมศวร์กล่าวว่าปัญหาทีน่่าหลกัใจกค็อืการทจุรติยงัมี

อีกเยอะไม่ใช่เฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร มีในสหกรณ์ทุกประเภท

กินกันทุกหัวคิว กินกันทุกอย่าง เราจะแก้กันอย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่อง

ใหญ่ส�าหรับเรา แต่ก็จะแก้ในส่วนของภาคการเกษตรก่อนด้วยการ

ปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์เข้าไป ถ้าเขาเกิดได้การพัฒนาก็เกิด

ในเรื่องดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนของสหกรณ์ภาคการเกษตร

ของเรายงัแพงกว่าเวยีดนาม บางแห่งสหกรณ์การเกษตรกูด้อกเบีย้ร้อย

ละ ๘ บาท  ๙ บาท แค่นีก้ส็ูเ้วยีดนามไม่ได้แล้ว เพราะดอกเบีย้เงนิกูข้อง

สหกรณ์การเกษตรเวยีดนามร้อยละ ๔ บาทเท่านัน้ ดอกเบีย้เงนิกูภ้าค

การเกษตรของมาเลเซยีแค่ร้อยละ ๓.๕๐ บาท เรามต้ีนทนุทีแ่พงกว่าก็

แพ้แล้ว ฉะนั้นรัฐบาลคิดที่จะช่วยเกษตรกรต้องช่วยลดต้นทุนให้กับ

เกษตรกรมต้ีนทนุทีต่�า่ก่อน เพราะว่าวนันีเ้รามต้ีนทนุสงูกว่าเวยีดนาม 

สินค้าเกษตรของเวียดนามจึงขายได้ดีกว่าของเรา

ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อรัฐบาลชดเชยให้ ธกส. ได้ ท�าไมไม่ให้ 

สสท. ที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรเหมือนกัน

นายปรเมศวร์กล่าวว่าถ้ารัฐบาลตั้งกองทุนมาให้สันนิบาต

สหกรณ์ฯ หรือจะรวมกันกับ ธกส. ก็ได้ แล้วให้สหกรณ์บางประเภท

กู้จาก ธกส. แทนโดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะเข้าไปดูแลรับประกันให้ 

แต่ขอดอกเบี้ยในอัตราที่ต�่ากว่าปกติก็จะช่วยกันได้ เพราะว่าทุกวันนี้

เรามสีนันบิาตสหกรณ์ฯ ประจ�าจงัหวดัอยู ่เรามกีารรวมกลุม่กนั เราจะ

ให้สนันบิาตสหกรณ์จงัหวดัเข้าไปดแูล เมือ่กูไ้ปแล้วต้องได้ประโยชน์ 

ไม่ใช่กูไ้ปแล้วกป็ล่อยทิง้ปล่อยขว้างไม่เข้าไปก�ากบัดแูล สดุท้ายเมือ่ไป

ไม่รอดก็ไปยึดที่ดินเขาอย่างนี้ไม่เอา

ผู้สื่อข่าวถามว่าปี ๆ หนึ่งรัฐบาลต้องชดเชยดอกเบี้ยให้กับ 

ธกส. มากน้อยเพียงใด

นายปรเมศวร์ได้ให้รายละเอียดว่า แต่ละปีมีจ�านวนเยอะ

มาก ดูได้เมื่อไหร่เกิดน�้าท่วม เกิดฝนแล้ง ธกส. ก็จะเข้าไปส�ารวจ

ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วก็มาลดดอกเบี้ยให้ ๒ บาท ๓ บาท ที่ลด

ดอกเบี้ยให้นั้นไม่ใช่ ธกส. ใจดีลดให้เอง ที่ลดให้ได้นั้นเป็นภาษีอากร

ของประชาชนทีร่ฐับาลเอามาจ่ายให้ เรือ่งนีเ้ราเข้าใจเพราะว่า ธกส. มี

ต้นทุนในการบริหารจัดการ

ผู้สื่อข่าวถามว่าการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้เห็นมีตัวแทน

จากต่างชาติเข้าร่วมสัมมนาด้วยเพราะอะไร

นายปรเมศวร์ได้กล่าวว่าทีเ่ราให้ตวัแทนจากต่างประเทศเข้า

ร่วมสมัมนาด้วยเพราะว่าขบวนการสหกรณ์มคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยง

กนักบัสหกรณ์ระหว่างประเทศ เพราะว่าสหกรณ์มอียูท่ัว่โลก เวลาเขา

จดัประชมุเขากเ็ชญิเราไปร่วมด้วย ตนเคยไปร่วมประชมุกบัขบวนการ

สหกรณ์โลกหรือที่เรียกว่า ICA ซึ่งย่อมาจาก International Co-

operative Alliance (องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ)  

เราก็ไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไปเอาความรู้เอาทิศทางที่

เขาด�าเนินการมาปรับใช้กับเรา อย่างปีนี้ ICA เขาจะพูดอยู่ ๒ เรื่อง 

คือ อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน  เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาล

ปัจจุบันท�าอยู่ คือ อาสาสมัครด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาชุมชน ที่ในหลวง

หนีส้นิช่วยให้เกษตรกรมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้  เป็นกลยทุธ์ในการสร้าง

ความเชื่อมั่นและสร้างศรัทธาให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการท�าธุรกิจ

กับสหกรณ์เพิ่มขึ้น เป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้สหกรณ์สามารถพัฒนา

องค์กรได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง 

นายผิน  ถือแก้ว  ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตร

พรหมพิราม จ�ากัด  กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรพรมพิราม จ�ากัด 

ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง

แรงจูงใจและสร้างขวัญก�าลังใจให้กับสมาชิกที่มาร่วมท�าธุรกิจกับ

สหกรณ์ ซึ่งปรากฏผลชัดเจนว่าสมาชิกมาร่วมท�าธุรกิจกับสหกรณ์

เพิม่ขึน้ สร้างการตระหนกัรบัรูใ้ห้สมาชกิเข้าใจในบทบาทหน้าที ่การ

ท�าธรุกจิร่วมกบัสหกรณ์ และความส�าคญัของการถอืหุน้เพิม่ เป็นการ

ระดมทุนภายใน สามารถลดต้นทุนจากการใช้แหล่งเงินทุนภายนอก

มาบริหารงานได้ 

ส�าหรับการจัดโครงการดังกล่าว มีการจับแจกของรางวัล

พิเศษสร้อยคอทองค�า  รวม  8 รางวัล และรางวัลอื่นๆ  975 รายการ  

จับแจกให้กับสมาชิกที่มาร่วมท�าธุรกิจกับสหกรณ์  2 โครงการ คือ 1. 

โครงการลุ้นรับโชคกับสหกรณ์ ฯ มีสมาชิกร่วมท�าธุรกิจจากคูปอง 

9,127 ใบ มูลค่า 403,073,553.78 บาท 2. โครงการสมาชิกร่วมใจถือ

หุ้นเพิ่มทุนพัฒนาสหกรณ์ มีสมาชิกร่วมถือหุ้น จากคูปอง   20,450  

ใบ มูลค่า 6,135,000 บาท 
                                                                           วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว

ตรัสอยู่ทุกวันนี้ ขบวนการสหกรณ์โลกก็ก�าลังท�าอยู่แต่ไม่มีใครรู้ ตน

ไปร่วมประชมุกบั ICA เขาพดูอยูส่องค�าคอื VOLUNTEER กบั COM-

MUNITY  ตอนนี้รัชกาลที่ ๑๐ ท�าเรื่องนี้อยู่ จริง ๆ  แล้วพระองค์ท่าน

ท�าเหมือนกับขบวนการสหกรณ์ทั่วโลกที่ก�าลังท�าอยู่

ผู้สื่อข่าวถามถึงระบบสหกรณ์ในเอเซียเป็นอย่างไรบ้าง

นายปรเมศวร์กล่าวว่า ตอนนี้สหกรณ์ของเรายังสู ้สหกรณ์

เวียดนามและมาเลเซียไม่ได้ สหกรณ์ของเขาเข้มแข็งกว่าเรา เขานิยมท�า

แบบคิบบุทซ์ คือ ร่วมกันท�า ส่วนสหกรณ์ของเราสหกรณ์ออมทรัพย์กู้ 

สหกรณ์การเกษตรกู้  เมื่อกู้ได้แล้วก็เอาไปท�าเอง แต่ของเวียดนามเขากู้เอา

ไปท�านารวม หมายความว่าสมาชิกสหกรณ์ของเขาร่วมกันท�า เหมือนกับ

การท�านาแปลงใหญ่ในบ้านเรา ที่เวียดนามเขาลงขันกันแล้วไปเช่าที่ดิน

จากรฐับาลท้องถิน่เพือ่เอาไปปลกูข้าวหรอืไม่กไ็ปท�าพวกผลไม้ มกีรรมการ

สหกรณ์เข้าไปบริหารอยู่ ๖-๗ คน เวลาจะหาคนงานก็เลือกจากสมาชิก

สหกรณ์โดยเปลีย่นสถานะจากสมาชกิมาเป็นคนงาน แล้วรบัค่าจ้างรายวนั 

พอผลผลิตขายได้ก็น�ามาปันผลกัน ฉะนั้นเกษตรกรเวียดนามไม่มีขาดทุน

เพราะไม่กู้ท�าเอง ส่วนตัวเขาจะท�าเองในส่วนของเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

แต่เขาจะมีนารวมเหมือน คิบบุทซ์ นี่คือวิธีการสหกรณ์ที่ถูกต้อง เหมือน

กับอินเดียที่ขายข้าวได้เยอะเพราะเขาท�าแบบคิบบุทซ์ คือท�านาแปลงใหญ่ 

นี่คือระบบสหกรณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ตอนนี้เราก�าลังหาสหก

รณ์การเกษตรเพื่อจะน�ามาท�าเป็นตัวอย่างอยู่ นายปรเมศวร์กล่าวในที่สุด.

แบงค์ชาติพัฒนาบุคลากร
แบงค์ชาตเิสรมิความแขง็แกร่งในการบรหิาร ส่งเสรมิ

บุคลากรเข้าใจชีวิตจริงของคนชนบทมาพัฒนานโยบายที่

ตอบโจทย์ประชาชนได้จริง

 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกโครงการ “เข้าถึง เข้าใจ 

ชนบทไทย” มีบุคลากรคึกคักออกศึกษาปัญหาชนบทถึงครัว

เรือน หวังสร้างความเข้าใจเชิงลึกเพื่อก�าหนดนโยบายได้ตรงความ

ต้องการของประเทศ

 นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อ�านวยการ ฝ่ายนโยบาย

โครงสร ้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยพร ้อมนัก

เศรษฐศาสตร์ 37 ราย เป็นกลุ่มแรกตามโครงการ “เข้าถึง เข้าใจ 

ชนบทไทย” ที่ได้เข้าเยี่ยมพื้นที่ปิดทองหลังพระ ฯแก่นมะกรูด 

อุทัยธานีเรียนรู้การประยุกต์แนวพระราชด�าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 โครงการดงักล่าวเกดิจากการประเมนิตนเองของธนาคาร

แห่งประเทศไทยที่พบว่า แม้ ธปท.จะได้รับความเชื่อถืออย่างมาก 

แต่ยังมีอีกหลายด้านซึ่งหากมีการพัฒนา จะท�าให้การท�างานของ 

ธปท.เพิ่มประประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมาก

 “เราเห็นว่าเรายังไม่ติดดินพอ หมายถึงยังไม่เข้าใจวิธีคิด

และเงื่อนไขชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของคน

ส่วนใหญ่ของประเทศดพีอ ดงันัน้ถ้าเราเข้าใจมากขึน้ กจ็ะสามารถ

พฒันานโยบายทีต่รงกบัโจทย์และสามารถสือ่สารกบัประชาชนได้

ดีขึ้น”

 เมือ่เกดิโครงการดงักล่าวขึน้มา ธปท.พบว่าผูบ้รหิารและ

เจ้าหน้าที่มีความสนใจเข้าร่วมอย่างมาก โดยในครั้งแรกนี้ได้เลือก

ศึกษาพื้นที่ต�าบลแก่นมะกรูด เพื่อเรียนรู้จากประชาชน องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่สถาบันส่ง

เสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

 “เราเข้าใจมากขึ้นถึงข้อเท็จจริงเชิงโครงสร้างในพื้นที่ซึ่ง

เป็นเงือ่นไขน�ามาสูปั่ญหาหนีค้รวัเรอืน การเข้าไม่ถงึบรกิารด้านการ

เงนิ และการไม่มคีวามรูท้างการเงนิเพยีงพอแก่การประกอบอาชพี

และครองชีพ ได้เรียนรู้ตัวอย่างการพัฒนาแบบองค์รวมที่มูลนิธิฯ

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในการช่วยให้ชาวบ้านแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ตนเอง เลยไปถึงเรื่องการขาดแคลนน�้า และการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ที่ส่งผลกระทบกับป่า และปัญหาหนี้ครัวเรือน สิ่งเหล่านี้จะช่วย

ให้พนักงานในสายงานต่างๆน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายใน

อนาคต”

 นายกันตภณ ศรีชาติ ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ

และวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่างานของ 

ธปท. เป็นการมองภาพกว้าง มองด้านมหภาคเป็นหลัก แต่การได้

มามองปัญหาที่อยู่ในชนบทจริงๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น ช่วยเพิ่มความ

เข้าใจและจะน�าไปสู่การคิดและวางแผนได้ดีขึ้น



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓ วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤษภาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

สหกรณ์เป็นองค์การแสวงก�าไร ?????

เรือ่งทีเ่ป็น Talk of the tawn ทีพ่ดูกนัมากในวงการสหกรณ์

เมื่อเร็ว ๆ  นี้  ก็คือ การวินิจฉัยของ กกต. ว่า สหกรณ์เป็นองค์กรแสวง

ก�าไร จงึขาดคณุสมบตัใินการแนะน�าชือ่บคุคลเพือ่สมคัรเป็นสมาชกิ

วฒุสิภา(ส.ว.) และยงัได้อ้างองิถงึค�าพพิากษาของศาลทีว่่า สหกรณ์มี

การแสวงหาก�าไร เรือ่งนีช้มรมข้าราชการอาวโุส กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

ในฐานะเป็นองค์การของผูม้ปีระสบการณ์ในการส่งเสรมิสหกรณ์และ

ได้เรยีนรูเ้รือ่งสหกรณ์มายาวนาน ขอแสดงความคดิเหน็ทางวชิาการ

สหกรณ์และให้ข้อเท็จจริงกับสังคมเกี่ยวกับสหกรณ์ โดยไม่มีเจตนา

จะวิพากษ์ความเห็นของ กกต. หรือแม้ค�าพิพากษาของศาลแต่อย่าง

ใด ขอน�าเสนอเรื่องราวดังนี้

                        สหกรณ์แรกในโลก

สหกรณ์เกิดขึ้นมาในโลกกว่า ๑๗๕ ปี เริ่มแรกที่ประเทศ

อังกฤษ ในปี พ.ศ.๒๓๘๗ ในหมู่คนงานโรงงานอุตสาหกรรมทอ

ผ้าได้รวมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจโดยร่วมมือกัน

และประสบผลส�าเร็จ แนวความคิดเช่นนี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลก 

ในปัจจุบันมีองค์การสหกรณ์ระดับนานาชาติ เรียกชื่อว่า องค์การ

สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Coopera-

tive Alliance ICA.) ส�านักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ส�านกังานสาขา ๓ สาขา อยูท่ีป่ระเทศ อนิเดยี ประเทศแทนซาเนยีและ

ประเทศไอเวอรี่โคสต์ มีองค์การสหกรณ์ระดับประเทศเป็นสมาชิก 

๒๒๔ องค์การ ใน ๙๑ ประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นบุคคล

ธรรมดามากกว่า ๘๐๐ ล้านคน สหกรณ์จึงเกี่ยวข้องกับประชากร

โลก(เป็นจ�านวนมาก)

       สหกรณ์องค์การเศรษฐกิจที่แตกต่าง

สหกรณ์เป็นการประกอบการทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง

ในหลายแบบ การประกอบการแบบอื่น เช่น แบบเจ้าของคนเดียว 

แบบห้างหุ้นส่วน แบบบริษัท เป็นต้น ล้วนจัดตั้งโดยผู้ลงทุนหวังหา

ก�าไรจากการลงทุนเป็นแรงจูงใจที่ส�าคัญ (Profit motive) แต่สหกรณ์

เป็นการประกอบการของเอกชน ที่มุ่งให้บริการทางธุรกิจแก่สมาชิก

เป็นแรงจูงใจ(Business service motive) มิใช่เพื่อหาก�าไร

จริงอยู่ แม้การด�าเนินงานของทุกองค์การธุรกิจย่อมเกิด

ก�าไร การจะท�าธุรกิจให้เสมอตัว ไม่ได้ก�าไร หรือ ไม่ขาดทุนนั้นท�าได้

ยาก สหกรณ์จึงยึดถือแบบที่คนทั่วไปท�ากันในตลาดไปก่อน เมื่อรู้ว่า

ต้นทุนจริง ๆ เท่าไหร่ ก็จะคืนส่วนที่คิดเกินคืนให้แก่สมาชิกไปหรือ

ส่วนที่ยังคิดขาดอยู่ก็เรียกเพิ่มเติมจากสมาชิกอีก ซึ่งวิธีการเช่นนี้ถือ

ปฏิบัติกันในสหกรณ์ทั่วโลกและสหกรณ์ทั่วโลกก็พยายามหลีกค�า

ว่า “ก�าไร” จนมีค�ากล่าวขานกันว่า ไม่มีที่ว่างส�าหรับให้เกิดก�าไรใน

วิสาหกิจสหกรณ์ เนื่องจากสมาชิกเป็นทั้งเจ้าของกิจการ และขณะ

เดียวกันก็เป็นผู้ใช้บริการหรือลูกค้าของสหกรณ์ด้วยที่รวมอยู่ในคน 

ๆ เดียวกัน(Co owner & customer) 

สหกรณ์ใช้ค�าว่า ส่วนเกิน (surplus) ส่วนเหลื่อม (net mar-

gins) เงินได้สุทธิ (net earning) ส่วนที่คิดเกิน (over charges) แต่ใน

กฎหมายไทยยงัใช้ค�าว่า “ก�าไร” ซึง่การใช้ค�านีอ้าจท�าให้คนทัว่ไปเกดิ

ความเข้าใจผิดได้ง่าย

    ความเข้าใจสหกรณ์ในสากลเป็นอย่างไร ? 

เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์การอันเป็นสากลที่มีอยู่ทั่วโลก 

มีหลากหลายรูปแบบในหลายกลุ่มบุคคล ส�าหรับในประเทศไทย มี

สมาชิกถึง ๑๒ ล้านคน แบ่งสหกรณ์ออกเป็น ๗ ประเภท ในทาง

วชิาการนัน้ นกัสหกรณ์และนกัเศรษฐศาสตร์ ได้พยายามอธบิายความ

หมายและลักษณะสหกรณ์เพื่อให้คนเข้าใจไว้เป็นจ�านวนมาก เช่น

ชาร์ล จี๊ด (Charles gide) นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสบอก

ว่า สหกรณ์ คือ สมาคมที่มุ่งก�าจัดเสียซึ่งก�าไร เพราะเขาเห็นว่า ควาา

ยุ่งยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกล้วนเป็นผลมาจากการแสวงหาก�าไร 

วิธีการสหกรณ์สามารถขจัดข้อยุ่งยากนั้นได้

อิสราเอล แพ็คเกิ้ล (Israel Packle) อธิบายว่า สหกรณ์เป็น

สมาคมที่ให้บริการทางเศรษฐกิจโดยไม่คิดก�าไร สมาชิกสหกรณ์ใน

ฐานะผู้ประกอบการและผู้รับบริการ ต่างเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม

กิจการโดยเท่าเทียมกัน

มาร์วิน เอ ชาร์ส (Marvin A Schaare) กล่าวว่า สหกรณ์เป็น

ธรุกจิทีเ่กดิขึน้ด้วยความสมคัรใจ ซึง่สมาชกิเป็นทัง้เจ้าของ ผูอ้ดุหนนุ 

และผูค้วบคมุการด�าเนนิงานในลกัษณะทีไ่ม่ได้หวงัก�าไร แต่ให้บรกิาร

ในราคาทุน

                      คนไทยเห็นอย่างไร

ในประเทศไทยแม้จะมีสหกรณ์เกิดขึ้นมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว 

แต่ยังไม่สามารถท�าให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกับสากล สะท้อน

ได้จากค�านิยามความหมายสหกรณ์ ที่ปรากฎในพจนานุกรมฉบับ

ต่าง ๆ ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปี พ.ศ.๒๔๙๓ 

ฉบับสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี อธิบายว่า “สหกรณ์ น. งาน

ร่วมมือกัน, วิธีจัดการอย่างหนึ่งที่บุคคลพอใจว่วมมือกันเพื่อบ�ารุง

ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งก�าไรเสมอกัน”

ฉบบัที ่พ.ศ.๒๕๒๕ อธบิายว่า “สหกรณ์ น. งานร่วมมอืกนั, 

เช่น ทางธรุกจิหรอือตุสาหกรรมเพือ่หาก�าไรหรอืเพือ่ประโยชน์อืน่ ๆ  

ในงานนั้นร่วมกัน, วิธีจัดการอย่างหนึ่งที่บุคคลพอใจร่วมมือกันเพื่อ

บ�ารุงความเจริญในทางเศรษฐกิจโดยแบ่งก�าไรเสมอกัน”

ฉบับที่ พ.ศ.๒๕๒๕ พิมพ์ครั้งที่ ๖ อธิบายว่า “สหกรณ์ น. 

งานร่วมมอืกนัเพือ่หาก�าไร หรอืเพือ่ประโยชน์อืน่ ๆ  ในงานนัน้ ๆ  ร่วม

กนั (กฎ) คณะบคุคลซึง่ร่วมกนัด�าเนนิกจิการ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และได้จดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ตามกฎหมาย

ว่าด้วยสหกรณ์” 

ส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ 

อธิบายว่า “สหกรณ์ น. งานร่วมมือกัน เช่น ทางธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรม เพื่อหาก�าไรหรือเพื่อประโยชน์อื่นในงานนั้นร่วมกัน”

มีข้อสังเกตว่า ในพจนานุกรมจะกล่าวถึง ก�าไร ในทุกฉบับ

ไม่ว่าจะเพื่อหาก�าไรหรือแบ่งก�าไรเสมอกัน ซึ่งเรื่องนี้ท�าให้เกิดความ

เข้าใจคลาดเคลือ่นไปจากแนวปรชัญาสหกรณ์สากลในหมูผู่อ่้านทัว่ไป

ที่เข้าใจว่าสหกรณ์เป็นองค์กรแสวงก�าไร เช่นเดียวกับธุรกิจแบบอื่น 

ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ของชาติ

ในเรื่องก�าไรนั้น แม้ในกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.๒๔๗๑, 

๒๕๑๑, ๒๕๔๒ จะมิได้อธิบายความหมายของสหกรณ์ว่าเป็น

องค์การที่ไม่แสวงหาก�าไรไว้ในกฎหมาย แต่ใน พ.ร.บ.สมาคมเพิ่ม

พุทธศักราช ๒๔๕๙ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ฉบับแรก

ของไทย ได้กล่าวอธิบายไว้ชัดเจนว่า “สหกรณ์ คือ สมาคมชนิดที่

ราษฎรผู้ท�าการเพาะปลูกและหากินด้วยการท�าของขาย รวบรวมกัน

ตั้งขึ้นเพื่อยังความจ�าเริญให้แก่หมู่ ด้วยวิธีรวมก�าลังกัน บ�ารุงตนเอง

และประหยัดการใช้จ่ายแต่ที่พอควร มิใช่ตั้งขึ้นเพื่อจะหาก�าไรมา

จ�าแนกในหมู่สมาชิกนั้น” อนึ่ง การที่กฎหมายฉบับต่อ ๆ มา ไม่ระบุ

ว่า สหกรณ์เป็นองค์การที่ไม่แสวงกไร สันนิษฐานว่า อาจเห็นว่าเรื่อง

นี้เป็นที่รับรู้กันดีในสากลแล้ว

        ความเห็นขององค์การตุลาการ

      “สหกรณ์เป็นองค์กรแสวงหาก�าไรหรือไม่”

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เสนอข่าวว่า “เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุม

มา เลขาธกิารคณะกรรมการเลอืกตัง้ (กกต.) เปิดเผยว่า ในการประชมุ 

กกต. เมือ่วนัที ่๑๔ พฤศจกิายน มมีตใิห้ประกาศรายชือ่องค์กรทีม่สีทิธิ์

แนะน�าชือ่บคุคลเพือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิวฒุสิภา(ส.ว.) เพิม่

เติม....... ....... ฯลฯ

ส่วนกรณีของสหกรณ์ที่ กกต. ไม่ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มี

สทิธิเ์สนอชือ่จ�านวน ๒๓ องค์กรนัน้ มกีารยืน่คดัค้านกลบัมาเพยีง ๓ 

องค์กร ซึ่ง กกต. มีมติไม่คืนสิทธิให้ เนื่องจากเห็นว่า การจะพิจารณา

ว่าเป็นองค์กรทีแ่สวงหาผลก�าไรหรอืไม่ จะต้องพจิารณาวตัถปุระสงค์

และรายงานผลการด�าเนินการ ซึ่งพบว่า ทั้ง ๓ องค์กรที่ยื่นคัดค้านมา 

ตามรายงานผลการด�าเนนิการมกีารแสวงหาก�าไรน�ามาแบ่งปันกนั จงึ

เข้าข่ายเป็นองค์การแสวงหาผลก�าไรมาแบ่งปันกนั เข้าลกัษณะองค์กร

ทีข่าดคณุสมบตัใินการแนะน�าชือ่บคุคลเพือ่สมคัรเป็น ส.ว. ส่วนอาจ

มสีหกรณ์ไปยืน่ฟ้องต่อศาลกเ็หน็ว่า เคยมคี�าพพิากษาของศาลฎกีาอยู่

ว่า สหกรณ์มีการแสวงหาผลก�าไร”

                      ค�าพิพากษาย่อสั้น

(เกี่ยวกับสหกรณ์เป็นกิจการที่แสวงหาก�าไรในทางเศรษฐกิจ)

“แม้จ�าเลยเป็นนติบิคุคล จดัตัง้ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์

แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๑ มาตรา ๑๐๕ และ มาตรา ๑๐๔ แห่งประ

พระราชบัญญัติดังกล่าว ปรากฎว่า จ�าเลยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร 

อันมิใช่เป็นการหาผลก�าไรหรือรายได้แบ่งปันกันก็ตาม

แต่มาตรา ๖๐(๕) จ�าเลยยังมีอ�านาจซื้อ จัดหา จ�าหน่าย ถือ

กรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือท�านิิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาจ

มีรายได้จากค่าตอบแทนในการบริการ ตลอดถึงผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของตนเองตามมาตรา ๑๐๗(๕) ในทางปฏิบัติ จ�าเลยมีงบ

รายได้และค่าใช้จ่าย หากรายได้สูงกว่ารายจ่ายจะตกเป็นทุนในการ

ด�าเนินงานต่อไป แสดงว่าการด�าเนินกิจการของจ�าเลย มีลักษณะ

แสวงหาผลประโยชน์จากกิจการเหล่านั้น มีใช่กิจการให้เปล่าของ

จ�าเลย จึงเป็นกิจการที่แสวงหาก�าไรในทางธุรกิจ ตกอยู่ภายใต้บังคับ

แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 

๑๖ เมษายน ๒๕๑๕”
(แหล่งทีม่าส�านกัส่งเสรมิงานตลุาการ เผยแพร่เมือ่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๗.๐๐ น.)

              บทสรุปทางวิชาการสหกรณ์

ในทางวิชาการสหกรณ์นั้น มีค�าขวัญของสหกรณ์ทั่วโลกที่

ว่า “สหกรณ์เป็นองค์การไม่แสวงหาก�าไร แต่เป็นองค์การให้บริการ 

(Not for profit but for services) ” สหกรณ์จึงได้ชื่อว่า Non profit 

organization ในขณะทีอ่งค์การธรุกจิภาคเอกชนรปูแบบอืน่ เป็น Profit 

organization เพราะฉะนัน้ ในประเทศต่าง ๆ  จ�านวนไม่น้อยทีไ่ม่ใช้ค�า

ว่า ก�าไร แต่ใช้ค�าว่า เงินส่วนเกิน (Surplus) เงินส่วนเหลื่อม (Margin) 

ผลได้สุทธิ (net margins) แม้กระนั้นก็ตามที่ประชุมใหญ่สมัชชา ไอ 

ซี เอ ยังเห็นว่าค�าเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า สหกรณ์เป็น

องค์การที่มุ่งแสวงก�าไรเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นทั้งที่ในทุกประเทศใช้

วิธีการจัดการองค์การและวิธีด�าเนินการเช่นเดียวกัน ที่ประชุมจึง

ได้ลงมติเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ ขอให้สมาชิกในประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง

ประเทศไทยด้วย เปลี่ยนการใช้ค�าเหล่านี้รวมทั้งค�าว่า ก�าไร เป็นค�าว่า 

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ (economic result) แทน

ที่จริงผู ้เขียนไม่เป็นห่วงกังวลว่าจะมีผู ้แทนสหกรณ์ใน

วฒุสิภาหรอืไม่ หรอืใครจะได้เป็น ส.ว. หรอืไม่ ทีเ่ป็นห่วงมากกว่านัน้

คอื วงการตลุาการได้วนิจิฉยัว่า สหกรณ์เป็นองค์กรแสวงก�าไรเหมอืน

ธุรกิจทั่วไป ในระยะยาว กิจการต่าง ๆ  ของสหกรณ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับ

กฎหมาย เช่น ภาษ ีค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  ซึง่เคยได้รบัยกเว้นอาจถกูตดั

สิทธิพิเศษเหล่านั้นได้...และ...ทั้งนี้ทั้งนั้น สหกรณ์ต้องหันกลับมาดู

ตวัเอง ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองทัง้ในทางทฤษฎแีละปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตามอดุมการณ์ หลกัการและวธิกีารสหกรณ์ทีแ่ท้จรงิ...รวม

ทัง้ทางราชการสหกรณ์ น่าจะหารอืกนัหาทางเปลีย่นค�าจากค�าว่า ก�าไร 

เป็นค�าอื่นตามที่ ไอ ซี เอ เสนอด้วย น่าเป็นห่วงเน๊าะ

ผูเ้ขยีนได้อ่านบทความเรือ่ง “สหกรณ์เป็นองค์การแสวง

ก�าไร ???? “  จากจดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. หรือ

ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉบับ

ที่ ๑๔๗ (ปีที่ ๒๓) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เห็นว่ามีข้อคิดดี ๆ ที่

จะน�าไปปรับใช้กับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยให้ก้าวเดิน

ไปตามหลักการและวิธีการสหกรณ์สากล ไม่พากันเดินหลงทาง

ไปตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ก�าลังสร้างเดือดร้อนให้กับ

สังคมไทยอยู่ในขณะนี้ ติดตามอ่านได้เลยครับ

                                        บรรณาธิการ

                                                  สมาชิกหมายเลข ๑๐๐

๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน จ.ปัตตานีส�านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดงาน “7 

มิถุนายน งานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ�าปี 

2562”  ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติ

จาก ดร.พงศ์เทพ ไข่มกุด์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัปัตตานี 

เป็นประธาน  เปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์

นกัเรยีน ประจ�าปี 2562” วตัถปุระสงค์ เพือ่เฉลมิพระเกยี

ติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อ

สร้างกิจกรรมวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย

ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทิด

พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรสีรินิธรฯ สยามบรมราช

กมุาร ีนทิรรศการวชิาการเพือ่ให้ความรูด้้านการสหกรณ์                   

และบญัชคีรวัเรอืน ร้านค้าสหกรณ์คณุธรรม (ซือ้เอง ขาย

เอง) การแสดงผลงานและผลการประกวดกิจกรรมการ

บันทึกรายงานการประชุม การบันทึกบัญชีของสหกรณ์

นกัเรยีนตามโครงการพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระกนษิฐา

ธริาชเจ้า        กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหา

จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

พร้อมทั้งการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่

นักเรียน/ตัวแทนโรงเรียนที่ชนะการประกวด การแสดง

นิทรรศการ และผลงานของนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดปัตตานี การ

แสดงนิทรรศการ และผลงานของนักเรียนโรงเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการตามพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา

จักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม    “สหกรณ์

สอนอาชพี” เกมและกจิกรรมสนัทนาการ และการแสดง

นิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๔

ชสอ.ประชุมใหญ่สามัญ ๒๕๖๒   นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี ๒๕๖๒ และมอบโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมี รศ.

(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการให้การต้อนรับ.

สหกรณ์รปูแบบประชารฐั  นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) 

ถ่ายรูปร่วมกับผู้น�าสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชา

รัฐ” ซึ่งจัดโดยส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ชสท. เร็ว ๆ นี้

รองอธิบดี กสส.เปิดพิพิธภัณฑ์สหกรณ์   นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปเป็น

ประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์สหกรณ์” ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ณ ส�านักงาน 

ชสอ. ชั้้น ๔ โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒

ssrichanya@gmail.com
ขุนราม

สหประกนัฯ คว้ารางวลัยอดเยีย่ม  พลต�ารวจเอก นพิจน์ วรีะสนุทร ประธานกรรมการบรษิทั สหประกนั

ชีวิต จ�ากัด(มหาชน) พร้อมด้วยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการและคณะ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้าน

ประกนัชวีติ “บรษิทัประกนัชวีติยอดเยีย่มแห่งปี ๒๕๖๒” ในงานประกาศรางวลัประกนัภยัภมูภิาคเอเซยี ประจ�า

ปี ๒๕๖๒ ซึง่จดัโดยสภาหอการค้าอนิเดยี ร่วมกบัสถาบนัประกนัภยัไทย สนบัสนนุโดยสมาคมประกนัชวีติไทย

และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๔ มิย.๖๒

หนุนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ   รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นายกสมาคม

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการยืน่หนงัสอืต่อ นาย

ปรเมศวร์ อนิทรชมุนมุ ประธานกรรมการสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยขอ

การสนบัสนนุให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็นสมาชกิ “กองทนุส�ารองเลีย้งชพีเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เพื่อความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

พัฒนาตลาดผลไม้สหกรณ์  นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพการตลาดผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอารยเทอเรส

รีสอร์ท จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้น�าสหกรณ์ชั้นสูง รุ่น ๑๔   ดร.พนม ปีย์เจริญ และอาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ วิทยากรกิจกรรมร้อยใจเป็นหนึ่ง

เดียว ให้กับผู้น�าสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๔ ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้น�าสหกรณ์

ที่เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส(นมส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ  เมื่อวันที่ ๑๙ มิย.๖๒

แสดงความยินดี   นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) และอดตีคณะอนกุรรมาธกิารพจิารณา

เรือ่งสหกรณ์ สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิร่วมแสดงความยนิดกีบั พล.ร.อ.ศกัดิส์ทิธิ์ 

เชิดบุญเมือง ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา

เยี่ยมโกดัง สกก.เกษตรวิสัย  นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโกดังเก็บข้าวเปลือกและอุปกรณ์การตลาด

ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้งบประมาณไทยนิยม

ยั่งยืนของรัฐบาล สามารถเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิได้ ๔ หมื่นตัน โรงอบขนาด 

๑๐  และโรงสีข้าวก�าลังการผลิต ๑๒๐ ตัน/วัน เมื่อเร็ว ๆ นี้

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๒๒.....Y  ขุนราม   ขอ

แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา) ที่ได้กลับมาเป็นนายกฯ อีกวาระหนึ่งในระบอบ

ประชาธิปไตย แต่รู้สึกเสียดายโอกาสที่ผ่านมาท่านมีดาบ

อาญาสิทธิ์  (มาตรา ๔๔) แต่ใช้แก้ปัญหาบ้านเมืองแค่ปลาย

เหตุ ไม่ใช้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ทุกข์ยากต่าง ๆ ในสังคมไทย ฉะนั้น ความทุกข์ร้อนของ

ประชาชนจึงมีเหมือนเดิมตาม กฎแห่งกรรม  ที่พระสัมมา

สัมพุทธเจ้าทรงค้นพบจากการที่ท่านได้สั่งสมบุญบารมีมา

นับแสนชาติ และได้น�ามาสั่งสอนชาวโลกให้รู้ถึงต้นเหตุ

แห่งความทุกข์ทั้งหลายตาม กฎแห่งกรรม  นั่นก็คือ ท�าดี

ได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว  จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม กฎแห่งกรรม  ไม่เคย

ยกเว้นหรือเฉพาะเจาะจงให้เกิดกับคนใดคนหนึ่ง  แต่เป็น

วิบากกรรมของคนไทยทั้งประเทศ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ รู้ดี รู้ชั่ว รู้บุญ รู้บาป ด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่แยกแยะใน

การปฏิบัติ เพราะว่าสภาพแวดล้อมสังคมไทยส่งเสริมให้

แต่ละคนมมีจิฉาทฐิ(ิความเหน็ผดิ) มากกว่าสมัมาทฐิ(ิความ

เหน็ถกู) ตัง้แต่ผูบ้รหิารประเทศลดหลัน่ลงมาจนถงึหวัหน้า

ครอบครัว ที่ปล่อยให้มีอาชีพบาปต่าง ๆ อย่างถูกกฎหมาย 

เช่น ขายเหล้า ขายเบยีร์ ขายบหุรี ่การพนนั ฯลฯ อาชพีเหล่า

นี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงห้าม เพราะเป็นอาชีพบาป

ที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกคนจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ฉะนั้นใครก็ตาม ท่ี่มีอ�านาจ

ในการบริหารประเทศแต่ไม่ใช้อ�านาจที่มีอยู ่ห้ามอาชีพ

บาปดังกล่าว ตลอดจนผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตให้มี 

ผู้จ�าหน่าย ผู้บริโภค ผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ แต่ละ

คนล้วนสร้างบาปให้กับตัวเองและสังคมทั้งสิ้น ตราบใดที่

ประเทศไทยยงัปล่อยให้มอีาชพีบาปเหล่านีอ้ย่างถกูกฎหมาย 

ความเดือดร้อนทุกข์ยากก็จะอยู ่คู ่กับประชาชนคนไทย

เปรยีบเสมอืนเงาตามตวั เพราะเป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ซึง่

เป็นกฎธรรมชาติ หรือกฎสากลที่ทุกคนหนีไม่พ้น...ตอนนี้

ก็หวังเพียงช่วยกันสร้างพลังบุญให้กับ

ประเทศไทยให้มากที่สุด อย่างน้อยก็

ช่วยลดพลังบาปในสังคมไทยให้อ่อน

ก�าลังลง ผู้ที่ก�าลังท�าบาปอยู่หรือคิดที่

จะท�าก็จะไม่มีก�าลังพอในการท�าบาป 

คนในสังคมไทยก็จะอยู่กันอย่างสงบ

สุข ประกอบกับบรรดาลูกศิษย์ของ หลวงพ่อธัมมชโย อดีต

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกนับล้านคนได้

ช่วยกันเติมบุญให้กับประเทศไทยและตัวเองด้วยการสวด

มนต์บท ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร เป็นประจ�าทุกวันเฉลี่ย

แล้ววันละกว่าหนึ่งล้านจบ รวมจนถึงปัจจุบันนี้สวดได้กว่า 

๑,๓๐๐ ล้านจบ นับตั้งแต่พวกมารทั้งหลายบุกปิดวัดพระ

ธรรมกายเมื่อสองปีที่ผ่านมา...นี่คือความหวังของชาวพุทธ

ที่่เชื่อมั่นในค�าสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่อง กฎแห่งกรรม 

...เพราะบาปและบุญไม่มีใครท�าให้กันได้ นอกจากตัวเองท�า

ขึน้เท่านัน้....Y    สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็น

องค์การสงูสดุของขบวนการสหกรณ์ไทย ตามวตัถปุระสงค์

หลักในยุคเริ่มแรกมีเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันให้ความรู้ใน

หลักและวิธีการสหกรณ์กับผู้น�าสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อผู้น�า

สหกรณ์ทั้งหลายจะได้น�าหลักและวิธีการสหกรณ์ไปช่วย

กันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีความ

เอื้ออาทรซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ ซึ่งต่างกับ

ประชาธิปไตยภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มุ่งแสวงหา

ก�าไรสูงสุด ระบบทุนนิยมกระตุ้นให้คนเห็นแก่ตัว เพราะว่า

ระบบก�าไรนัน้มุง่ทีจ่ะตกัตวงผลประโยชน์จากคนอืน่ซึง่เป็น

สาเหตุส�าคัญในการสร้างความเหลื่อมล�้าให้เกิดขึ้นในสังคม 

นับว่าเป็นอันตรายต่อสังคมโลกอย่างยิ่ง ระบบสหกรณ์

ซึ่งเป็นระบบที่สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

ได้ หลายประเทศที่ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง การพัฒนา

ประเทศก็เป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะประชากรของ

ประเทศมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเรื่องปกติ 

เมื่อสังคมลดการกดขี่เอาเปรียบและกินแรงในหมู่มนุษย์ได้ 

สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคมได้ 

ยกฐานะและมาตรฐานความเป็นอยู่ของสมาชิกให้สูงขึ้นได้ 

ก่อให้เกิดการอยู่ดีกินดี น�ามาซึ่งสันติสุขและสันติภาพอัน

ถาวรในหมู่มนุษย์ได้ สังคมสหกรณ์จึงเป็นสังคมในอุดมคติ

หรือสังคมในอุดมการณ์อันแท้จริงที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน

โลกมนุษย์ เหมือนเช่นประเทศต่าง ๆ ที่น�าหลักและวิธีการ

สหกรณ์ไปพัฒนาประเทศจนเจริญรุ่งเรือง เช่น อังกฤษ  

เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฯลฯ ซึงแม้จะไม่สมบูรณ์ครบ 

๑๐๐% แต่ก็ถือได้ว่าดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ สังคมในอุดมการณ์

สหกรณ์ ซึง่ อาจารย์ประดษิฐ์ มชัฌมิา  ผูอ้�านวยการสนันบิาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยยคุก่อตัง้ได้ก�าหนดคณุลกัษณะของ

อุดมการณ์สหกรณ์เอาไว้ ๑๐ ข้อ ดังนี้  ๑. แก้ปัญหาความ

ยากจนของสมาชิกได้ ด้วยการประหยัดอดออม ขยันหมั่น

เพียร และร่วมมือกันประกอบธุรกิจ โดยไม่ต้องพึ่งใครหรือ

เป็นทาสใคร  ๒. สร้างนินัยอันดีงามในหมู่สมาชิก ด้วยการ

ฝึกอบรมให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ

เพือ่ประโยชน์สขุของส่วนรวม  ๓. ขจดัความชัว่ร้ายทัง้หลาย

ทั้งปวงของมนุษย์ให้หมดสิ้นไป เช่น เรื่องของดื่มการเสพ

สิ่งมึนเมา ความเกียจคร้าน ความหลงผิดหรือความโง่เขลา  

๔. ขจัดการแก่งแย่งชิงดีกันให้หมดสิ้นไปด้วยการร่วมมือ

ในการท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ๕. สร้างความเสมอภาค

และความเป็นธรรมในสังคม ด้วยการด�าเนินการตามหลัก

ประชาธิปไตย และด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  

๖. ด�าเนินการใด ๆ โดยไม่เป็นการแสวงหาก�าไรมาแบ่งปัน

กัน เพราะก�าไรเป็นสิ่งชั่วร้ายท�าลายมนุษย์  ๗. ขจัดความโง่

เขลาด้วยการจัดให้มีการศึกษาในหมู่สมาชิก กรรมการ และ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ๘. สร้างนิสัยการประหยัดในหมู่สมาชิก 

ด้วยการลดความฟุ่มเฟือยทั้งหลายทั้่งปวง เพื่อสร้างฐานะ

และความมั่นคงในอนาคต  ๙. ขจัดการเอารัดเอาเปรียบทั้ง

หลายทัง้ปวงทัง้ภายในและภายนอกให้หมดสิน้ไป  ๑๐. สร้าง

สันติภาพอันถาวร ด้วยการสร้างสันติสุข ขจัดความขัดแย้ง

และความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไป สมกับเป็น

สังคมในอุดมการณ์ของสหกรณ์ที่แท้จริง...แต่ด้วยเวลาที่

เนิ่นนานผ่านไปประกอบกับสังคมไทยถูกระบบทุนนิยมเข้า

มาครอบง�าตั้งแต่ระดับผู้บริหารประเทศลงมาจนถึงระดับ

ครอบครัว ส่งเสริมให้แต่ละคนในสังคมมุ่งแสวงหาก�าไร

สูงสุด และที่เลวร้ายที่สุดก็คือรัฐบาลทุกคณะส่งเสริมให้มี

อาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเพราะเป็นอาชีพบาป ได้แก่ 

อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพ

เหล่านี้ส่งเสริมให้ประชาชนท�าบาปกันโดยเสรี สังคมไทย

จึงเป็นสังคมคนบาป ที่มีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับคนใน

สังคมสหกรณ์...สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ นับถึงปัจจุบันก็เข้าปีที่ ๕๑ แล้ว 

แต่กิจกรรมต่าง ๆ ของ สสท. ก็ยังวนเวียนอยู่ในขั้นพื้นฐาน

เท่านั้นจะเรียกว่าย�่าเท้าอยู่กับที่ก็ได้ เพราะไม่ได้มีีพัฒนาการ

อย่างเป็นรูปธรรมให้ขบวนการสหกรณ์ไทยมีความเจริญ

ก้าวหน้าแต่อย่างใด...เมือ่เข้าสูย่คุของ อาจารย์ปรเมศวร์ อนิทร

ชุมนุม ประธานกรรมการจึงได้มีแนวคิดให้มี วันสันนิบาต

สหกรณ์ไทย ขึ้น โดยก�าหนดให้ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ของทุก

ปีเป็นวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย  ปีนี้ได้จัดงานวันสันนิบาต

สหกรณ์ไทยขึน้เป็นปีแรกทีโ่รงแรมรามาการ์เด้น เมือ่วนัที ่๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๒  ได้จัดประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อ “ทิศทาง

การพัฒนาสหกรณ์ไทย” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้น�า

ชมุนมุสหกรณ์ระดบัประเทศ ตลอดจนผูแ้ทนสหกรณ์จากต่าง

ประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนั  ประเทศมาเลเซยี และประเทศ

เวยีดนาม  ช่วงเช้ามกีารอภปิรายในหวัข้อ “การก�าหนดทศิทาง

การพัฒนาสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคในการบริหารกิจการสหกรณ์แบบยั่งยืน”  น�าเสนอ

แนวคิดการพัฒนาสหกรณ์ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  โดย

มีวิทยากรร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์   นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน

กรรมการสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ผูด้�าเนนิรายการ

ได้แก่  คุณพรวดี ลาทนาดี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส...ในช่วงบ่ายเป็นการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสหกรณ์ โดยผู้แทน

สหกรณ์ต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมัน มาเลเซีย และเวียดนาม  

และผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรพัย์ฯ และชมุนมุวชิาชพี โดย พล.ต.ท.วโิรจน์ สตัยสณัห์

สกลุ  ชมุนมุสหกรณ์เครดติยเูนีย่นฯ โดย นายจรลั เอีย่มส�าอางค์  

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ โดย นายศิริชัย ออสุวรรณ  ชุมนุม

สหกรณ์บริการเดินรถฯ โดย นายวิฑูรย์ แนวพานิช  ชุมนุม

ร้านสหกรณ์ฯ โดย พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน  ชุมนุม

สหกรณ์ประมงฯ โดย นายทวิวัส เหลี่ยมดี  ชมรมผู้ตรวจสอบ

กิจการ โดย ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ และชมรมผู้ปฏิบัติงานสอบ

บัญชีสหกรณ์  โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์...ก็นับว่าเป็นนิมิต

หมายทีด่ ีทีส่นันบิาตสหกรณ์ฯ ได้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าขบวนการ

สหกรณ์ไทยให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่หลงทาง

เหมือนอดีตที่ผ่านมา.

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤษภาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สหประกันฯ ยินดี ผอ.สสท.

สหประกันร่วมยินดีเปิดส�านักงานชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ�ากัด
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤษภาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

พลต�ำรวจเอก นิพจน์  วีระสุนทร ประธานกรรมการ

ด�าเนินการ บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย

นำยสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู ้จัดการ และคณะ ร่วมแสดง

ความยินดี กับพลตรีทวีป ปิยะอรุณ ประธานกรรมการด�าเนินการ 

ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ�ากัด ในโอกาสเปิดอาคารส�านักงานแห่ง

ใหม่ของชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ�ากัด  โดยได้รับเกียรติจาก  พลเอก 

จ�ำนงค์ จันพร ประธานที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ�ากัด เป็น

ประธานในพิธีสงฆ์  และพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  

  ส�าหรับชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ�ากัด จัดตั้งเมื่อวันที่  5 

พฤศจิกายน 2524 ตามนโยบายของกองบัญชาการทหารสูงสุด 

โดยพลเอกสำยหยุด เกิดผล ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น 

เพื่อเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ทหาร และความสมานสามัคคี 

ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกันในหมู ่ทหารทั้งสามเหล่าทัพ 

โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์แม่สาเกิดผล จ�ากัด จ.เชียงใหม่ เป็น

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรก ที่ตั้งโดยเงินทุนของพลเอกสาย

หยุด เกิดผล 2,000 บาท ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ�ากัด มี

สมาชิก จ�านวน 127 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวมกว่า  961 ล้านบาท  

  โดยอำคำรส�ำนักงำนแห่งใหม่นี้จะท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำง

ของสหกรณ์ออมทรพัย์ทหำร ทัง้ด้ำนกำรเงนิและวชิำกำร เพือ่ให้เกดิ

ประโยชน์สงูสดุต่อสหกรณ์สมำชกิ รวมทัง้ส่งเสรมิงำนด้ำนสวสัดกิำร

ก�ำลังพลของกระทรวงกลำโหมอีกด้วย

นำยสหพล สังข์เมฆ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) พร้อมด้วยนำยชำญชัย ตั้งชู รองผู้จัดกำรฝ่ำย

ตลำดประกนัชวีติและคณะ ร่วมแสดงควำมยนิดกีบั ดร.ปัณฐวชิญ์ มุง่

สมคัรศรกีลุ ในโอกำสเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรสนันบิำตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย (สสท.) คนใหม่ ร่วมกบัผูน้�ำสหกรณ์ทีเ่ข้ำร่วมแสดง

ควำมยินดี โดยมี รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธำนฯ 

สสท.กล่ำวต้อนรับ ณ สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 

มิถุนำยน 2562



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤษภาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ยุคนี้เป็นยุคการสื่อสารของประชาชนที่สื่อสารสู่สังคมได้

สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดโดยใช้สื่อมีเดียทั้งหลาย

ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูป ฯลฯ สามารถเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคม

ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หนังสือพิมพ์เกลียวเชือกจึงสามารถ

ยืนหยัดพิมพ์แจกผู้น�าขบวนการสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องเพราะมี

ต้นทุนต�่าในการจัดท�าดังกล่าว ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนจาก

องค์กรสหกรณ์เพียง ๓ องค์กรเท่านั้นก็สามารถมีงบประมาณน�ามา

จัดท�าหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกแจกฟรี โดยมีเป้าหมายเป็นสื่อพัฒนา

ขบวนสหกรณ์ไทยให้เข้มแข็งเจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์กับการ

พัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่น่าอาศัยด้วยหลักและวิธี

การสหกรณ์ ซึ่งเป็นหลักการช่วยตัวเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ไม่เอาเปรียบกัน ต่างกับระบบทุนนิยมที่ส่งเสริมให้คนเห็นแก่ตัว ซึ่ง

เป็นอันตรายและก�าลังท�าลายสังคมโลกอยู่ในขณะนี้

ผู้เขียนได้ข่าวทางไลน์จากคุณปูหรือคุณพนิตตา ทองเล็ก 

เหรญัญกิของชมรมผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติ

ยูเนี่ยน ว่าจะมีการจัดสัมมนาเรื่อง เจาะลึกกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ 

ณ ห้องประชมุ ๖๐๒ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั 

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงไปร่วมสังเกตการณ์สัมมนาด้วย

ได้ฟังประธานชมรมฯ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ระบายปัญหา

อึดอัดใจต่อการท�าหน้าที่ผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ต่อผู้เข้าร่วม

สัมมนาแล้วรู้สึกเห็นใจและเชื่อว่าเหตุต่าง ๆ นั้นจริงที่เกิดขึ้นกับ

ขบวนการสหกรณ์ไทย จึงท�าให้ขบวนการไทยไม่พัฒนาก้าวหน้าไป

ตามที่ควรจะเป็น เพราะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ในการเข้าไปตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ 

จากประสบการณ์ของผู้เขียน ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

เป็นเพยีงต�าแหน่งพกัร้อนของกรรมการทีต้่องเว้นวรรคตามกฎหมาย

สหกรณ์ แต่ว่ากฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ได้ก�าหนดบทบาทให้ความ

ส�าคัญกับต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มากขึ้น เพราะเป็น

ตวัแทนของมวลสมาชิกสหกรณ ์ทีม่อบหมายให้เข้าไปตรวจสอบการ

ท�างานของคณะกรรมการด�าเนนิการแทนสมาชกิ จงึได้ก�าหนดให้ผูท้ี่

จะมาเป็นตรวจสอบกจิการจะต้องเว้นจากการเป็นกรรมการมาแล้วไม่

น้อยกว่า ๒ ปี เพื่อป้องกันไม่ให้ตรวจสอบผลงานของตนเองในช่วง

เป็นกรรมการที่ผ่านมา  เมื่อเพิ่มอ�านาจให้มากขึ้นก็มีบทลงโทษมาก

ขึ้นเช่นกันเมื่อท�าหน้าที่บกพร่องท�าให้สหกรณ์เสียหาย

กน็บัว่าเป็นนมิติหมายทีด่ขีองการพฒันาขบวนการสหกรณ์

ไทยจะได้พฒันาก้าวหน้ากนัอย่างจรงิจงั ขบวนการสหกรณ์ไทยจะได้

เข้มแขง็เป็นทีพ่ึง่ของมวลสมาชกิสหกรณ์ทัง้หลาย ดัง่เช่นสหกรณ์ใน

ประเทศต่าง ๆ ของโลกที่เขาพัฒนาก้าวหน้าไปมากมาย

สุเมธ  ศรีจรรยา

งานสวดพระอภิธรรมศพ อ.ประดิษฐ์ มัชฌิมา

ได้ข่าวว่าอาจารย์ประดิษฐ์ มัชฌิมา อดีตผู ้อ�านวยการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยยุคก่อตั้ง ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิริอายุได้ ๘๖ ปี จัดพิธีสวดพระอภิธรรม ณ 

วัดตรีทศเทพวรวิหาร สี่แยกวิสุทธิ์กษัตริย์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จากการศึกษาประวัติการท�างานของ อาจารย์ประดิษฐ์ 

มัชฌิมา เคยเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถูกยืมตัวมาช่วย

ท�างานให้กบัสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยยคุบกุเบกิในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๕๒๐ ต่อจากนั้นได้ไปเป็นผู้

เชี่ยวชาญการสหกรณ์ขององค์การสหประชาชาติ และเข้าท�างานที่

องค์การสมัพนัธภาพสหกรณ์ระหว่างปรเทศ ส�านกังานภมูภิาคเอเซยี

แปซิฟิก ที่ประเทศอินเดียจนเกษียณอายุการท�างาน

อาจารย์ประดิษฐ์ มัชฌิมา เป็นนักสหกรณ์ที่มีจิตวิญญาณ

สหกรณ์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  อาจารย์มีความเชื่อมั่นว่า

อุดมการณ์สหกรณ์สามารถปฏิบัติจริงได้ ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ 

ในโลกจ�านวนไม่น้อยที่ใช้หลักและวิธีการสหกรณ์พัฒนาประเทศจน

ประสบความส�าเรจ็ท�าให้ประชากรของประเทศมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ 

ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ๑๐๐% แต่ก็เป็นสังคมที่น่าอยู่น่าอาศัย 

เพราะว่าหลกัและวธิกีารสหกรณ์นัน้ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน

ของสมาชกิด้วยการประหยดั อดออมและขยนัหมัน่เพยีร สร้างนสิยัดี

งามในหมูส่มาชกิด้วยการฝึกอบรมให้เป็นคนดมีศีลีธรรม ซือ่สตัย์ เสยี

สละ เพือ่ประโยชน์สขุของส่วนรวม  ขจดัความชัว่ร้ายของมนษุย์ ด้วย

การไม่ดื่ม ไม่เสพสิ่งมึนเมา ไม่เล่นการพนัน ไม่เกียจคร้านการท�างาน  

สร้างความเสมอภาคความเป็นธรรมตามหลักประชาธิปไตย และไม่

แสวงหาก�าไรมาแบ่งปันกัน เพราะก�าไรเป็นสิ่งชั่วร้าย ฯลฯ

ผู ้ เขียนได้อ ่านบทความเกี่ยวกับสหกรณ์ของอาจารย์

ประดษิฐ์ มชัฌมิา จ�านวนไม่น้อยอกีทั้ง่ได้เคยแลกเปลีย่นความคดิเหน็

ในเรื่องสหกรณ์กับอาจารย์บ้างในบางโอกาส จึงเชื่อมั่นได้ว่าอาจารย์

เป็นนักสหกรณ์ที่ยืนหยัดในอุดมการณ์มาอย่างมั่นคงตลอดชีวิต ก็

ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ประดิษฐ์ มัชฌิมา จงไปสู่สุคติในสัม

ปรายภาพเทอญ

สุเมธ  ศรีจรรยา



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

สค.คลองจั่น ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤษภาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

                   ความแค้นของแม่ไก่

ครั้งหนึ่งลูกเคยขับรถไปชนคนตาย วันเกิดเหตุลูกก�าลังจะ

พาลกู ๆ  ไปส่งทีโ่รงเรยีน วนันัน้เกดิฝนตกในจงัหวะทีล่กูก�าลงัเหยยีบ

คันเร่ง ก็มีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ ๑๖ ปี วิ่งตัดหน้ารถ ลูกเบรกแล้ว

แต่รถก็ยังแล่น เลยไปชนเด็กกระเด็นเสียชีวิต ลูกจะได้รับวิบากกรรม

อย่างไร จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร และกรรมใดท�าให้ลูกต้องไปชนเขาตาย

โดยไม่เจตนาทั้ง ๆ ก็อยู่ในบุญตลอดมา

ต้องการบญุอย่างเดยีว การทีเ่ราท�าให้ดกีว่าทีส่ัง่ แม่น่าจะรูส้กึขอบคณุ

ลกูมากกว่าผกูโกรธทีข่ดัค�าสัง่ แต่ผมเพยีงเสยีงเดยีวไม่อาจห้ามญาตพิี่

น้องได้ ในงานศพของคุณแม่จึงมีพิธีกงเต็กขึ้น ผมอยากทราบว่า คุณ

แม่รู้สึกอย่างไร เมื่อเห็นลูก ๆ จัดพิธีกงเต็กให้ท่าน และท่านได้รับบุญ

จากการท�าพิธีกงเต็กไหมครับ

สร้างมหาทานบารมเีอาไว้แค่ไหน ถ้าหากไม่มทีานบารม ีให้มวีฒุสิงู เรยีนสงู 

ๆ ได้ปรญิญากีใ่บกต็าม กย็งัเป็นได้แค่มอืปืนรบัจ้าง คอื เป็นลกูจ้างเขา แต่ถ้า

หากมทีานบารมทีีไ่ด้สัง่สมบญุมา เดีย๋วกจัะมจีงัหวะ มช่ีองทาง บญุบนัดาล

ให้สมบัติไหลมาเทมา ซึ่งเราก็เห็นอยู่ทั่ว ๆ ไป บุญจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด 

ขาดไม่ได้ ต้องสั่งสมกันเอาไว้ให้มาก ๆ 

    ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖

                           ศาลตี่จู่เอี๊ย
ภุมมเทวาใช่พระภูมิที่อยู่ในศาลพระภูมิ หรือตี่จู่เอี๊ยหรือไม่คะ 

เพราะศาลพระภมูกิบัตีจู่เ่อีย๊เป็นสิง่ทีอ่ยูคู่ก่บับ้านเกอืบจะทกุบ้าน เป็นความ

เชื่อที่สืบทอดกันมา แต่เราไม่เคยเข้าใจอย่างแม้จริงว่า สิ่งนี้คืออะไรกันแน่

                        คุณครูไม่ใหญ่
ภุมมเทวามีหลายพวก แต่ที่ศาลตี่จู่เอี๊ยนี้ ซึ่งตั้งกันตามประเพณี 

เพราะเชื่อว่ามี แต่บางที่ก็มี บางที่ก็ไม่มี ภุมมเทวาอยู่ที่ศาลก็คือ พวกผีบ้าน 

ผีเรือน ซึ่ง ส่วนใหญ่ก็เป็นบรรพบุรุษหรือญาติของครอบครัวนั้นที่ยังไม่

ไปเกิดยังวนเวียนอยู่ในบ้าน เพราะฉะนั้น บางศาลที่ตั้งไว้ก็ไม่มี บางศาลก็

ตั้งไปตามธรรมเนียม ไม่ตั้งเดี๋ยวโดนว่า บางศาลก็ตั้งไว้เผื่อเหนียว เพราะ

เชื่อว่ามี แต่ว่ามันไม่มี

    ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖

                         คุณครูไม่ใหญ่

ลูกได้ขับรถชนคนตายโดยไม่เจตนาเพราะฝนตกถนนลื่น 

เด็กผู้หญิงคนนั้นวิ่งตัดหน้ารถพอดี ก็จะมีกรรมเล็ก ๆ บ้าง เพราะไม่

เจตนา เนื่องจากเด็กผู้หญิงคนนั้นหมดอายุขัยพอดี ด้วยวิบากกรรม

ปาณาติบาตในอดีตมาส่งผล

ส่วนกรรมนี้ก็จะส่งผล เมื่อไม่มีวิบากกรรมอื่น ๆ ส่งผลแล้ว 

คือ วิบากกรรมอื่่น ๆ ส่งผลหมดแล้ว กรรมนี้จึงจะมาส่งผล แต่ก็ไม่

ท�าให้เสยีชวีติ ซึง่มนัอกีนานถ้าจะให้ด ีลกูกห็มัน่ส่งสมบญุทกุบญุ แล้ว

อุทิศส่วนกุศลไปให้เด็กสาวคนนั้น

ในอดีตหลายกัปที่ผ่านมา ก่อนที่ลูกจะมาเจอหมู่คณะ ตัวลูก

เคยพลัดไปเกิดเป็นแม่ไก่ในบ้านของเด็กผู้หญิงคนนี้ แล้วเด็กผู้หญิง

คนนี้ก็จะเก็บไข่ที่แม่ไก่ไข่ออกมาเสมอ จนเมื่อไข่น้อยลง เด็กผู้หญิง

คนนี้ก็เลยคิดจะฆ่าไก่ เพราะเห็นว่าท�าประโยชน์อะไรได้ไม่เต็มที่แล้ว

ก็ฆ่า ก่อนตายแม่ไก่ได้ผูกโกรธอาฆาตเด็กผู้หญิงคนนั้นว่า จะกลับมา

แก้แค้นบ้าง เพราะเราก็ไข่ให้มาตั้งมากมาย พอเราไข่น้อยลงก็คิดจะ

ฆ่า กรรมตรงนี้มาประจวบเหมาะกับเด็กก�าลังหมดอายุขัยพอดี เลย

มาขอยืมรถลูกเดินทางไปสู่ปรโลก

เราจะเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏไม่ยุติธรรมเลย เมื่ออกุศลเข้า

สิงจิตให้กระท�าความผิด ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ แล้วมีวิบากกรรม

เป็นผลได้ช่องเมื่อไรก็มาเสียบทันทีเลย เขาเซ็ตโปรแกรมมาอย่างนั้น 

พอได้โอกาสมันก็จะปึ้บขึ้นมาเลย มันไม่ยุติธรรมเลย แต่ว่าจะยุติได้

เมื่อถึงที่สุดแห่งธรรม ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้เมื่อไร ปราบมารได้

เมื่อไร ทุกอย่างก็ยุติลง
    ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

                ท�าพิธีกงเต็กได้บุญจริงหรือ

แม่ของผมเป็นคนจีน ในช่วงวันตรุษวันสารทของชาวจีน 

ท่านจะเชอืดไก่ไหว้เจ้าเป็นประจ�า เมือ่ผมเข้าวดัได้ศกึษาธรรมะกบ็อก

ให้แม่เลิกฆ่าไก่ แต่แม่ก็ยังไม่เลิก ท่านบอกว่า “ซื้อเขามานะ มันกินไม่

อร่อย” เพิ่งจะเลิกท�าเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยชราแล้ว

แม่ยึดมั่นในประเพณีจีนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการ

ท�าพิธีกงเต็ก ถึงกับสั่งไว้ว่า เมื่อท่านตายแล้วต้องท�าพิธีกงเต็กให้ด้วย 

เมื่อท่านละโลก ผมก็ได้พยายามอธิบายกับพี่น้องว่า การท�ากงเต็กท�า

ไปก็ไม่ได้อะไร คนที่ตายแล้วเขาต้องการบุญอย่างเดียว ซึ่งบางคนก็

ให้เหตุผลว่าแม่สั่งไว้ ต้องท�าตามค�าสั่ง ผมก็ให้เหตุผลว่า แม่สั่งอย่าง

นั้นเพราะความไม่รู้ ตอนนี้ตายแล้วแม่รู้แล้วว่าชีวิตหลังความตาย

                             คุณครูไม่ใหญ่
ก่อนตายแม้คุณแม่จะเจ็บป่ายทรมานขนาดไหน ก็พยายามนึกถึง

บญุตามทีล่กู ๆ  ได้บอกท่าน ท�าให้ท่านนกึถงึบญุได้ แต่สลบักบัระลกึถงึการ

ฆ่าเป็ดไก่ เพราะบางช่วงท่านทรมาน ท่านก็นึกว่าท�าไมเราป่วยทรมานนัก

นะ เราคงไปฆ่าสัตว์ตรงโน้นตรงนี้มั้ง ก็ระลึกสลับกัน ท�าให้ภาพเหล่านั้น

มาฉายให้เห็นเป็นระยะ คือ เดี๋ยวก็ภาพบุญเดี๋ยวก็ภาพบาป ใจของท่านจึง

ไม่ถึงกับหมองแต่ก็ไม่ใสมาก ได้ไปเกิดเป็นครุฑ ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิ

กาทนัท ีไปแบบหลบัแล้วตืน่อยูก่ลางวมิานทอง คอื เกดิแบบโอปปาตกิะ ใน

หมูค่รฑุชัน้ด ีมขีนสทีอง มเีครือ่งประดบัแบบเทพธดิา ไม่ได้เปลยียกาย ส่วน

ล่างกเ็ป็นนก ตอนนีท่้านก�าลงัเรยีนรูช้วีติใหม่ทีต่นเองไปเกดิ ไม่ได้สนใจว่า

ลกูจะท�าพธิกีงเตก็ไปให้ และท่านกไ็ม่ได้รูเ้หน็ด้วยแม้ในขณะนีก้ไ็ม่ได้สนใจ

เรือ่งกงเตก็ ส่วนกงเตก็ทีท่�าไปกไ็ม่ได้เกดิบญุ ได้แค่ความสบายใจทีไ่ด้ท�าตาม

ที่แม่สั่ง และท�าตามประเพณีที่สืบทอดกันมา

ประเพณีการท�ากงเต็กเป็นประเพณีของนักคิด คิดว่าถ้าตายไป

แล้ว เราอยากจะมีอะไรเราก็ท�า อยากได้รถก็ท�ากระดาษเป็นรถ อยากมีบ้าน

ก็ท�ากระดาษเป็นบ้าน อยากมีคนรับใช้ก็ท�ากระดาษเป็นคนรับใช้ อยากมี

อะไรเราก็ท�า ๆ  ไป เผาแล้วก็จะได้สิ่งนั้น ถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นก็ดีสิ เรื่อง

อะไรเราจะท�าอนัเลก็ ๆ  ท�าทกีเ็ท่าสภาธรรมกายเลย เผาให้มนัเตม็ที ่มนัเป็น

เรื่องของนักคิด ที่ตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมา แล้วก็นักขาย คือ จะได้ขายอุปกรณ์ใน

การท�ากับนักพิธีกรรม จะได้ท�าพิธี ซึ่งเป็นทางมาแห่งรายได้ทางหนึ่ง ที่จะ

ท�าให้ชวีติมคีวามสะดวกสบายขึน้ นีเ่ป็นอย่างนี ้แล้วจะไปเป็นบญูได้อย่างไร

ถ้าจะเป็นบญุ ต้องท�าให้ถกูหลกัวชิชา เอามาท�าบญุกบัเนือ้นาบญุ 

ถวายกับพระหรือสงเคราะห์โลก ให้กับคนยากคนจนขัดสน

    ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖

                                 ฮวงซุ้ย

คุณย่าท่านเสียชีวิตอย่างสงบ เมื่ออายุได้ ๘๓ ปี ตาม

ธรรมเนยีมคนจนี ญาตผิูใ้หญ่ทีเ่สยีจะถกูน�าไปฝัง ถ้าฝังถกูทศิ ลกูหลาน

ก็จะท�ามาค้าขึ้น ปัจจุบันทุกคนก็มีกินมีใช้ แต่ญาติอีกฝ่ายบอกให้ขุด

กระดูกขึ้นมา ลูก ๆ ก็ไม่ยอม เพราะเกรงว่าจะมีผลไม่ดี แต่ไม่ทราบ

จะท�าอย่างไรดี การขุดกระดูกคุณย่าจะมีผลดีผลเสียอย่างไรไหมคะ

                            คุณครูไม่ใหญ่
การขุดกระดูกคุณย่าขึ้นมาไม่ได้ท�าให้มีผลดีหรือผลเสียอะไรกับ

ลูกหลาน เพราะจะยากจนหรือร�่ารวยก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่แต่ละคนสร้าง

มหาทานบารมีมา การมีฮวงซุ้ยก็เป็นสิ่งที่ดี เกี่ยวกับคุณธรรมความกตัญญู

ของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษบุพการี ไม่ได้เกี่ยวกับว่า ถ้าหวงซุ้ยอย่างนี้ 

ถูกทิศนั้นทิศนี้ แล้วจะร�่ารวย ลูกหลานจะอยู่ดีมีสุข เพราะมีอยู่หลายรายที่

เขาท�าถูกทิศดี แต่ลูกหลานก็ยังยากจน มีหนี้มีสินเยอะแยะ

เพราะฉะนัน้ จะร�า่รวยหรอืยากจนมนัขึน้อยูก่บับญุกศุลว่า เราได้

   ข้อปฏิบัติส�าหรับตี่จู่เอี๊ยและศาลพระภูมิ
ทั้งตี่จู่เอี๊ยและศาลพระภูมิซึ่งมีอยู่เกือบทุกบ้าน และเราก็ไม่อาจ

ทราบได้ว่ามผีบ้ีานผเีรอืน หรอืบรรพบรุษุอยูใ่นนัน้หรอืไม่ เราควรจะปฏบิตัิ

ต่อสิง่ทัง้สองนัน้อย่างไรจงึจะถกูต้องเหมาะสม ถ้าท�าไม่ถกูต้องเขาสามารถ

ให้คุณหรือโทษกับผู้ที่อยู่บ้านได้ไหมคะ แล้วเวลาเราไปซื้อบ้านใหม่ต้องมี

ของสองสิ่งนี้ไหมคะ

                         คุณครูไม่ใหญ่
ตี่จู่เอี๊ย และศาลพระภูมิ มี ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทไม่มีผีบ้าน

มีเรือน ๒. ประเภทมีผีบ้านผีเรือน

เราจะมาพดูถงึประเภททีม่ผีบ้ีานผเีรอืนอยู ่อย่าลมืว่าผบ้ีานผเีรอืน 

คือ ภุมมเทวาชั้นล่าง เขาไม่ได้อยู่ที่ตี่จู่เอี๊ยและศาลพระภูมิ แต่สองสิ่งนี้ แค่

เป็นสือ่เชือ่มถงึเท่านัน้ เพราะภพภมูเิขาอยูซ้่อน ๆ  กบัเรา บางทีเ่ขากน็ัง่หรอื

นอนอยูก่บัเรา ถ้ามบีญุขึน้มาอกีหน่อยกจ็ะมห้ีองเป็นส่วนตวัของเขา อยูใ่น

มุมหนึ่งของบ้าน คือ เป็นบ้านซ้อนบ้าน ห้องซ้อนห้อง ถ้าบ้านพังหรือรื้อ

บ้านก็ต้องย้ายเพราะหมดบุญ หรือบางทีก็อยู่ตรงนั้น 

ดังนั้น จะตั้งศาลพระภูมิหรือไม่ตั้งก็เหมือนกัน เพราะเขาไม่ได้

อยู่ที่ศาลพระภูมิหรือที่ตี่จู่เอี๊ย แต่ความเห็นของครูไม่ใหญ่เห็นว่า ไม่ควร

ตั้ง จะได้มีที่โล่ง ๆ และไม่เป็นที่หวาดกลัวของลูกหลานว่า จะเห็นนั้นเห็น

นี่ หรือเป็นเครื่องกังวลว่า จะปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็กลัวจะมี

โทษ กลบัเป็นเหตใุห้เกดิความทกุข์ใจได้ เพราะฉะนัน้ ถ้าจะตดิต่อกบัผบ้ีาน

ผเีรอืน หรอืภมุมเทวาทีเ่ป็นบรรพบรุษุ กใ็ห้ท�าบญุอทุศิส่วนกศุลไปให้ กจ็ะ

เป็นที่พึงพอใจของท่านเหล่านั้น

ส่วนท่านที่ตั้งไปแล้ว ก็ให้อัญเชิญออกไป โดยการใช้ค�าพูดที่

ไพเราะว่า สถานที่เหล่านี้ไม่เหมาะสมกับบารมีของท่าน ให้ไปอยู่วิมานที่

สวยงามกว่านี้ แล้วจะท�าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ พูดเสร็จก็อัญเชิญออกไป

จะได้ไม่เป็นภาระ พูดง่าย ๆ ก็คือ รักต้องรื้อ

    ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด ประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี ๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศนูย์ประชมุสหกรณ์ 

ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ 

บรรยากาศการประชมุเป็นไปด้วยความราบรืน่ กต้็องขอชืน่ชม

ผู้น�าสหกรณ์ที่อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤติของสหกรณ์ซึ่งน�าโดย คุณ

เผด็จ มุ่งธัญญา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คุณประกิต พิลังกาสา ประธาน

กรรมการ และคณะกรรมการทกุท่านทีท่�างานกนัด้วยความเสยีสละเพือ่

รักษาสหกรณ์แห่งนี้ให้ยืนหยัดอยู่ได้เพื่อมวลสมาชิกทั้งหลาย ถึงแม้จะ

ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ส�าคัญต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นทั้งผู้ฟ้องและ

ผู้ถูกฟ้องมากมายหลายคดี แต่ก็ลุล่วงมาด้วยดี

เป็นเรื่องปกติของสหกรณ์ที่ก�าลังมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการ

ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงหาผู้อาสาเข้ามาบริหารงานยาก ปีนี้ คุณ

ประกิต พิลังกาสา เป็นประธานกรรมการมาครบสองวาระ ๔ ปี จึงเว้น

วรรค คณุประภสัสร พงศ์พนัธุพ์ศิาล อาสาเข้ามาเป็นประธานกรรมการ

สานงานต่อ คุณประภัสสร มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และ

เป็นกรรมการผู้หนึ่งที่ตั้งคดีฟ้องผู้ที่เอาทรัพย์สินของสหกรณ์ไป ท�าให้

สหกรณ์ได้รับทรัพย์สินคืนมาหลายพันล้านบาทจนสามารถทยอยจ่าย

ให้เจ้าหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูฯ จ�านวนไม่น้อย

และได้ข่าวดีว่าสหกรณ์จะได้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ามาด�าเนินการ

ตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ เรื่องนี้ นายกฯ ลุงตู่ เป็นผู้ติดตามและมีบัญชา

ให้ด�าเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และได้ด�าเนินการก้าวหน้าไปมาก

พอสมควร แต่มาสดุดในช่วงก�าลังเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ตามระบอบ

ประชาธิปไตย และได้ข่าวว่า นายกฯ ลุงตู่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ 

ทุกคนรอความหวังว่าจะได้รับการผลักดันให้แผนฟื้นฟูกิจการฯ ไปได้

อย่างราบรื่น ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้า.

                                                 สุเมธ ศรีจรรยา
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กสิกไทย สาขาส�าเหร่ บัญชีเลขที่ 032-2-48872-6  หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม บริษัท สื่อ

เกลียวเชือก จ�ากัด ปณ.ส�าเหร่ 10600    ส�านักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4แขวงคลองต้นไทร เขต

คลองสาน กรุงเทพฯ 10600   โทร.08-6883-8937      E-mail : ssrichanya@gmail.com

คัมภีร์  นับแสง พาณิช  ลิมปะพันธุ์

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) จดั

ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เมือ่วนั

ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ปีนี้ก่อนประชุมได้ให้ความรู้กฎหมายสหกรณ์ฉบับแก้ไข

เพิ่มเติมใหม่กับผูเ้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม วิทยากร

ที่มาให้ความรู้คือ คุณคัมภีร์ นับแสง ผู ้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่มีบท

ลงโทษกรรมการและฝ่ายจัดการรุนแรงมากขึ้น เช่น มาตรา ๒๒ มี

การแก้ไขในอนมุาตรา ๓ ให้คณะกรรมการหยดุปฏบิตัหิน้าทีช่ัว่คราว

จนกว่าจะมกีารแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ เมือ่ก่อนในกรณทีีใ่ห้หยดุปฏบิตัิ

หน้าทีเ่ป็นการชัว่คราว กไ็ม่ได้บอกให้นายทะเบยีนสหกรณ์จะต้องท�า

อย่างไรต่อไป แต่กฎหมายสหกรณ์ฉบบัใหม่ได้บอกแนวทางให้ปฏบิตัิ

ตามมาตรา ๒๓/๑ นั่นก็คือกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีค�าสั่งตาม 

มาตรา ๒๒ อนุ ๓ สั่งให้คณะกรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว นาย

ทะเบียนสหกรณ์จะต้องสั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้า

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปท�าหน้าที่แทน ต่อไปนี้ถ้าสหกรณ์

มีข้อบกพร่องนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้แก้ไขแล้วคณะกรรมการยัง

ไม่แก้ไข นายทะเบยีนสหกรณ์จะสัง่ให้ท่านหยดุปฏบิตัหิน้าที ่และตัง้

กรรมการไปท�าหน้าทีแ่ทน การสัง่ให้หยดุปฏบิตัหิน้าทีน่ัน่หมายความ

ว่าพฤติกรรมยังไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่ต้องถูกสั่งปลด นายทะเบียน

สหกรณ์ก็ยังไม่ปลด ถ้าหากสั่งปลดก็จะใช้มาตรา ๒๒(๔) ถ้าท่าน

ถกูนายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ปลด ท่านหมดสทิธิท์ีจ่ะกลบัมาท�าหน้าที่

เป็นกรรมการได้อีก กฎหมายใหม่โทษปรับ โทษจ�าคุกมีความรุนแรง

มากขึน้ ฉะนัน้ถ้าหากนายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ให้แก้ไขข้อบกพร่องจะ

เพกิเฉยเหมอืนอดตีไม่ได้แล้ว ...กน็บัว่าเป็นการพฒันาให้ผูน้�าสหกรณ์

ไทยมีวินัยมากขึ้น ความเข้มแข็งของสหกรณ์ไทยก็จะมีมากขึ้นตาม

ล�าดบั กข็อฝากคณะกรรมการ ชสท. ชดุใหม่ช่วยกนัพฒันาขบวนการ

สหกรณ์การเกษตรไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

            คณะกรรมการ ชสท. ชุดที่ ๔๒

๑. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ  ๒. นายเรวัต 

เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ  ๓. นายนัด ดวงใส รองประธาน

กรรมการ  ๔. นายณัฏฐชัย จิตรถนอม กรรมการและเลขานุการ  ๕. 

นายสรุยินัต์ หริญัเขว้า  กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร  ๖. นายสมบรูณ์ 

เงินกร กรรมการ  ๗. นายพยงค์ พรศิริรัตน์ กรรมการ  ๘. นายเฉลา 

ฉิมภู กรรมการ  ๙. นายสวัสดิ์ พุทธสาย กรรมการ  ๑๐. นายแก้ว บัว

เทศ กรรมการ  ๑๑. นายบุญเลิศ แสนหลวง กรรมการ  ๑๒. นายสนั่น 

ท�าโธ กรรมการ  ๑๓. นายวนิตย์ อาจสาลี กรรมการ  ๑๔. นายสวาท 

ใจดี กรรมการ  ๑๕. นางติ๋ม พวงทอง กรรมการ  ๑๖. นายวิเชียร เชื้อ

ไทย กรรมการ  ๑๗. นายประจวบ รักไชย กรรมการ  ๑๘. นายมาโน

ชน์ รามัญ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ๑. ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร ๒. นายเฉียบ

ชัย คงพุท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ๑. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ  ๒. 

ดร.ประภาส งามสงวน.


