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อ่านต่อหน้า  ๓

ประธาน สสท.ปลืม้
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

กฎกระทรวงท�าลายสหกรณ์
ผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์ค้าน

อ่านต่อหน้า ๓
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

รองอธิบดี กสส.ให้เวลา ๑๐ ปี

               ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

                 วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

อ่านต่อหน้า  ๒

            ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา

ช�าระงวดหนี้ภายในก�าหนด

ผูน้�าสหกรณ์ออมทรพัย์ออกรายการสถานปีระชาชน ร้องคดัค้าน 

กฏกระทรวงไม่เป็นธรรมสร้างความเดือดร้อนสมาชิกสหกรณ์ ตัวแทน

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ยอมรบัเข้าใจผดิไม่ได้ปิดบงัข้อมลู ให้เวลาปรบัเข้า

เกณฑ์ภายใน ๑๐ ปี ยังมีปัญหากู้ใหม่ไม่ได้ ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ 

ข้องใจกฎเกณฑ์ท�าให้เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ได้ ไม่ต้องการให้ดอกเบี้ยของ

คนสหกรณ์ไปอยู่ในกระเป๋าของนายทุนระดับประเทศ ผู้ด�าเนินรายการ

สถานีประชาชนยืนยันจะติดตามเรื่องนี้ต่อไป

เมื่อวันทีี่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ได้ถ่ายทอดสดรายการ สถานีประชาชน ซึ่ง

ด�าเนินรายการโดย นางอรอุมา เกษตรพืชผล 

ผู้ร่วมรายการประกอบด้วย นายสมชาย รัตน

อาร ีทีป่รกึษาสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูครปฐม 

จ�ากัด  นายอุทัย ศรีเทพ ประธานกรรมการ

ด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 

จ�ากดั นายปรเมศวร์ อนิทรชมุนมุ ผูต้รวจการ

อัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด และประธาน

กรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย และนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย 

ผูอ้�านวยการกองพฒันาสหกรณ์ ด้านการเงนิ

และร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายสมชาย รัตนอารี ได้กล่าวถึงที่

มาว่ามีกฎกระทรวงอยู่ ๒ ชุด ชุดแรกมี ๗ 

ฉบับ ชุดที่ ๒ มี ๕ ฉบับ ชุด ๗ ฉบับ ได้

ผ่านการพูดคุยกับกฤษฎีกา(ส�านักงานคณะ

กรรมการกฤษฎกีา) มาแล้ว และได้ส่งกลบัไป

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่ง

เสรมิสหกรณ์ ปัญหาเกดิขึน้ตรงทีว่่า หลงัจาก

ได้พูดคุยกันแล้ว โดยมีตัวแทนจากสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) ตวัแทนจาก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสอ.) และตัวแทนชุมนุมสหกรณ์

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

เข้าร่วมประชุมด้วย แต่ก่อนที่จะประกาศกฎ

กระทรวง ๗ ฉบบันัน้ออกมา เราขอดกู่อนว่า

ตรงกับที่ได้พูดคุยกันหรือไม่ ปรากฎว่ากรม

ส่งเสริมสหกรณ์ไม่ให้ดู นี่คือประเด็นที่หนึ่ง 

นายสมชายกล่าวต่อไปว่าหลังจาก

นัน้เมือ่วนัที ่๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ คณะรฐัมนตรี

ได้อนุมัติหลักการกฎกระทรวง ๕ ฉบับหลัง

ออกมา เรากไ็ด้มกีารพดูคยุกบักฤษฎกีาอกี แต่

มีสิ่งที่ผิดปกติที่เราเห็นก็คือ ไม่มีการพูดคุย

กันเหมือนเดิม ท�าให้รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่า 

๕ ฉบบัหลงันีม้ผีลกระทบกบัสหกรณ์มาก ใน

กฎหมายรฐัธรรมนญูบอกไว้ชดัเจนว่า การจะ

ตรากฎหมายใด ๆ ต้องระมัดระวังถึงผลกระ

ทบทีจ่ะเกดิขึน้ ทีส่�าคญัสหกรณ์เป็นฐานราก

เศรษฐกิจการเงินของประเทศอันดับที่สาม 

อนัดบัหนึง่คอืธนาคาร อนัดบัสองคอืสถาบนั

การเงนิ อนัดบัสามคอืขบวนการสหกรณ์ ซึง่

มีสินทรัพย์รวมกันกว่า ๓.๖ ล้านล้านบาท

นายอทุยั ศรเีทพ ได้ตอบค�าถามของ

ผู้ด�าเนินรายการถึงผลกระทบกับขบวนการ

สหกรณ์จากกฎกระทรวง ๕ ฉบับว่า สาเหตุ

มาจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสหกรณ์ 

ฉบับที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากรัฐมี

ความกังวลเกี่ยวกับการโกงกันในสหกรณ์

จึงออกกฎหมายสหกรณ์ฉบับนี้ออกมา

เพื่อป้องกันการโกง โดยตราออกมาเป็นกฎ

กระทรวง ๗ ฉบับที่ออกมาก่อน เนื้อหา

ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคณะ

กรรมการและการจดัการภายใน มบีทลงโทษ

ผู้ที่ท�าผิดในขบวนการสหกรณ์ ในเรื่องนี้

ขบวนการสหกรณ์ไม่ได้ว่าอะไร พวกเรา

ยินดีเนื่องจากเป็นไปเพื่อป้องกันการทุจริต

ในขบวนการสหกรณ์ 

แต่ปรากฎว่ากฎกระทรวง ๕ ฉบับ

หลัง เนื้อหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงเลย 

สาระส�าคญัคอืการให้สนิเชือ่หรอืการให้กูก้บั

สมาชกิ การให้สนิเชือ่กบัสมาชกิไม่มกีารโกง  

เพราะว่าสมาชิกมาท�าธุรกรรมการปล่อยสิน

เชื่อ เพียงแต่ว่ารัฐมาบีบจ�านวนงวดให้น้อย

ลงในการช�าระหนี้ที่สหกรณ์ได้เคยท�าอยู ่ 

อย่างของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรังฯ ๒๔๐ 

เดือน แล้วเงินเดือนคงเหลืออยู่ ๓๐% ตาม

กฎกระทรวงของกระทรวงศกึษาธกิาร ท�าให้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรังฯ ต้องแก้ปัญหา

ด้วยการขยายงวดออกมาอยู่ที่ ๓๖๐ งวด เมื่อ

มาเจอกฎกระทรวงที่จะออกมานี้ ก�าหนดให้

เหลอือยูท่ี ่๑๕๐ งวด ท�าให้สมาชกิไม่สามารถ

ผ่อนช�าระหนี้ได้ และไม่สามารถกู้ได้ เพราะ

กังวลเงินเดือนเหลือ ๓๐% ที่บังคับใช้มา

ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓  พอกฎกระทรวงนี้

ออกมาซ�้าเติมเข้าไปอีกสมาชิกเดือดร้อนแน่ 

เพราะถูกก�าหนดให้ ๓๖๐ งวด เหลือเพียง 

๑๕๐ งวด 

ส�าหรับเนื้อหาสาระกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครดิตบูโร เรา

เป็นองค์กรที่รู้ว่าสมาชิกมีเงินเดือนเหลือเท่า

ไหร่ ส�านกังานเขตพืน้ทีท่กุคนรูห้มดเพราะว่า

เราหัก ณ ที่จ่าย มีเงินเหลือหน้าซองทุกคนรู้

หมดว่าใครเป็นหนีอ้ะไรบ้าง การเป็นหนีข้อง

สหกรณ์หักผ่านต้นสังกัด หักผ่านโรงเรียน 

หักผ่านส�านักงานเขตพื้นที่ ไม่จ�าเป็นต้องไป

ขอเครดิตบูโรให้เสียเวลา เราไม่จ�าเป็นต้อง

ไปพึง่พาทีอ่ืน่ เพราะเราปล่อยสนิเชือ่เป็นกระ

บวนการ เรารู้ว่าใครมีเงินเดือนเหลือเท่าไหร่ 

ใครมีหนี้กี่ทาง เราควบคุมกันเองได้ระหว่าง

สหกรณ์กับหน่วยงานในวิชาชีพของเรา

ส�าหรับกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ เป็น

เรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การให้

สินเชื่อตัวเดียวกันนี้ในการปรับโครงสร้าง

หนี้จะให้อยู่แค่ ๒๔๐ งวด ที่กฎกระทรวง

ก�าลังจะออกใหม่โดยให้ช�าระหนี้ให้เสร็จ

ภายใน ๑๕๐ งวด แล้วปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่ง

ปกติธรรมดาเราท�าไม่ได้อยู่แล้ว อันนี้ท�าไม่

ได้ทั้่งสองอย่างเลย ควบคู่เรื่องการให้สินเชื่อ

ที่เป็นภาระหนัก และที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ก็คือ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และอีกตัวหนึ่ง

ที่ไม่เห็นด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อ

หนีส้งสยัจะสญู เมือ่ไม่กีช่ัว่โมงทีผ่่านมาพวก

ตนไปที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อที่จะไป

สะท้อนปัญหาให้กับอธิบดีกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ได้รับรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น หาก

ยังก�าหนดค่าเผื่อมาอย่างนี้ จะมีมีผลกระทบ

กับการด�าเนินงานของสหกรณ์อย่างมาก ซึ่ง

	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เผยร่างกฎกระทรวงใหม่  ก�าหนดเงินคง

เหลือหลังหักหนี้ 30%  เพื่อให้สมาชิกเหลือเงินยังชีพเพียงพอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ของสมาชิกสหกรณ์

	 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดเผยว่า ร่างกฎ

กระทรวง 5 ฉบับซึ่งจะออกตามพระราช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2562 ขณะนี้อยู่

ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฏีกาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย โดยสาระ

ส�าคัญข้อหนึ่งคือการ ก�าหนดให้การให้เงิน

กู้สามัญแก่สมาชิกต้องไม่ก�าหนดงวดช�าระ

หนี้ยาวเกินไป และสมาชิกจะต้องมีเงินได้

คงเหลือหลังหักช�าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือต่อ

เดือนเพียงพอ                ต่อการใช้ชีวิตประจ�า

วัน

 “การก�าหนดการหักหนี้ต้องเหลือ

เงินไม่น้อยกว่า 30  % เพื่อให้พี่น้องชาว

สหกรณ์มีเงินเหลือเพียงพอส�าหรับกินใช้                   

ในแต่ละเดือน เพราะต้องยอมรับว่าก่อน

หน ้านั้นบางสหกรณ ์มีการหักหนี้ จาก

สมาชิกจนแทบไม่เหลือเงินรายเดือนไว้ใช้ 

ต้องไปกู้หนี้นอกระบบกลายเป็นการเพิ่ม

ภาระครัวเรือนเข้าไปอีก นอกจากนั้นการให้

คงเหลือเงิน 30% ยังสอดคล้องกับระเบียบ

ต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย หรือ

แม้แต่การบังคับคดี ก็ยังต้องให้ลูกหนี้เหลือ

เงินใช้ไม่ต�่ากว่า2หมื่นบาทต่อเดือน ดังนั้น

กรณีนี้จึงเป็นการช่วยสมาชิก ไม่ใช่เป็นการ

ซ�้าเติมสมาชิก” นายวิศิษฐ์กล่าว

 ส�าหรับพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 เป็น พรบ.ที่มี

การปรับปรุงให้สอดรับกับรูปแบบธุรกรรม

ทางการเงินที่เปลี่ยนไป เพื่อป้องกันความ

เสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ ไม่ให้เกิดความ

เสียหายในสหกรณ์เช่นกรณีสหกรณ์ออม

ทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนบางแห่งและเพื่อ

ป้องกันสหกรณ์ต่าง ๆ ไม่ให้มีการก�าหนด

รูปแบบธุรกรรมจูงใจสมาชิก หรือผ่อน

ปรนงวดเงินกู้นานเกินกว่าปกติของระบบ

การเงินจนน�ามาสู ่ภาระหนี้สินล้นพ้นตัว 

อย่างไรก็ตามกรมฯ พร้อมชี้แจงและสร้าง

ความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ทุกประเด็น

 ทั้งนี้ แนวทางในการก�าหนดกฎ

กระทรวงได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  โดย

การเปิดรับฟังความเห็นทุกฝ่าย และส่วน

ราชการได้ค�านึงถึงการให้โอกาสสหกรณ์

ในการปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนผ่านไป

สู ่การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและ

ก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์ ดังนั้นในร่างกฎ

กระทรวง จึงได้มีการก�าหนดระยะเวลาให้

สหกรณ์สามารถปรับตัวได้โดยก�าหนดไว้ใน

บทเฉพาะกาล โดยบางกรณีให้เวลาถึง10 ปี

ผศ.สุชิน ปรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น�า

สหกรณ์การเกษตร รับวิกฤตโควิด-19 ระดมสมองสร้าง

ความเข้มแข็งขบวนการสหกรณ์เป็นการสร้างบุญกุศล

ยิ่งใหญ่เพื่อมวลสมาชิกสหกรณ์ทั้งประเทศ ชื่นชมผู้น�า

สหกรณ์การเกษตรภาคตะวนัออกมคีวามพร้อมเพรยีงและ

สนใจในการน�าความรู้ไปพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะ

จินดา อดีตอาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“เกษตรยุคใหม่ คิดและท�าอย่างไรให้ยั่งยืน” 

ซี่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) ณ โรงแรมโกลเด้น 

ซีตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๖ - 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ได้กล่าวกับ

ผูน้�าสหกรณ์การเกษตรทีเ่ข้าร่วมอบรมว่า รุน่

นี้เป็นรุ่นที่ ๒ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จะ

มีการปรับแต่งหัวข้อบ้างเพื่อให้กระชับมาก

ขึ้น และเหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จาก

การฟังวทิยากรท่านต่าง ๆ  ทีไ่ด้ให้ความรูเ้ป็น

เบื้องต้นในวิชาต่าง แต่จริง ๆ แล้วทุกท่านมี

ประสบการณ์ในการท�างานโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในภาคสหกรณ์การเกษตรด้วยกัน ต่างก็

ท�างานกนัมานาน ถงึแม้จะเป็นเจ้าหน้าทีห่รอื

กรรมการใหม่กต็าม เราถอืว่ามปีระสบการณ์

กันพอสมควร

ส�าหรับหัวข ้อที่จะน�ามาระดม

สมองร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์จาก

การเสวนากัน พูดคุยกัน ไม่ว่าจะมาจาก

สหกรณ์เล็กหรือสหกรณ์ใหญ่ต่างก็มาท�า

ประโยชน์ร่วมกัน ถือว่าเป็นบุญกุศลที่มา

ท�าประโยชน์ร่วมกัน เอาสมองมาระดมกัน

เพื่อท�าประโยชน์ให้กับสหกรณ์ของพวก

ยิ่งใหญ่

สนันบิาตสหกรณ์ฯ ก�าหนดวนัประชมุใหญ่ประจ�าปีทกุวนัที ่๑๐ ธนัวาคมของ

ทกุปี ส่วนวนัสหกรณ์แห่งชาต ิ๒๖ กมุภาพนัธ์ของทกุปี ขอให้กรมส่งเสรมิสหกรณ์และ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในส่วนกลาง ในต่างจังหวัดให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ 

จังหวัด ร่วมกับส่วนราชการจัด รองอธิบดี กสส. พร้อมจัดสัมมนาปรับมาตรฐานส่ง

เสริมสหกรณ์แนวเดียวกัน ประธาน สสท.ปลื้มเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์เป็นรูปธรรม

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

ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย(สสท.) ได้จดัประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต 

อ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ีเมือ่วนัที ่๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้กล่าวกับผู้แทนสหกรณ์

สมาชิกตอนหนึ่งว่า เนื่องจากได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม พรบ.สมาคม พ.ศ.๒๔๕๙ ซึ่งได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๙ ให้มีสหกรณ์ขึ้นเป็น

ฉบับแรกในประเทศไทย ดังนั้นสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปีทุก ๆ วันที่ ๑๐ ธันวาคมของ

ทุกปี ส�าหรับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี 

ซึ่งเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ทางสันนิบาต

สหกรณ์ฯ  ขอให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ

ในการจัดงาน  เราขบวนการสหกรณ์จะ

แบ่งหน้าที่กันท�า ในส่วนต่างจังหวัดนั้นก็

ขอให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ จังหวัด ร่วมกับ

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด ส�านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์จังหวัด ในเรื่องนี้ท่านรอง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(นายวิศิษฐ์ ศรีสุ

วรรณ์) ท่านได้พูดว่าจะมีการจัดสัมมนาร่วม

กนัระหว่างสหกรณ์จงัหวดั รองนายทะเบยีน

สหกรณ์ หัวหน้าส�านักงานผู ้สอบบัญชี

สหกรณ์ทั่วประเทศ กรรมการสันนิบาตสห

กรณ์ฯ ผูแ้ทนของชมุนมุสหกรณ์ทกุประเภท

มานัง่พดูคยุกนั ๒-๓ วนั คาดว่าจะจดัสมัมนา

ได้ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

อะไรที่สหกรณ์ไม่เข้าใจ อะไรที่นายทะเบียน

สหกรณ์ และรองนายทะเบียนสหกรณ์ไม่

เห็นด้วย ก็จะได้หาข้อสรุปร่วมกันให้เป็น

มาตรฐานทั่วประเทศ ต่อไปจะได้ไม่ต้องมา

อ้างว่าท�าไมสหกรณ์จังหวัดนั้นให้เป็นอย่าง

นี้ แต่สหกรณ์จังหวัดนี้ไม่ให้เป็นอย่างนั้น 



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

อ่านต่อหน้า  ๓

         ผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์ค้าน

วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤศจิกายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

มรีายละเอยีดลงลกึอกีมาก จากการไปชีแ้จงรูส้กึว่าไม่ได้รบัการตอบรบัทีด่ี

นายอทุยัได้กล่าวถงึการวเิคราะห์สนิเชือ่ของขบวนการสหกรณ์

ว่า ในขบวนการสหกรณ์การทีจ่ะปล่อยสนิเชือ่ หรอืว่าให้ใครเอาเงนิไปฝาก

ที่ไหนในขบวนการสหกรณ์ เราวิเคราะห์งบการเงินเป็น เป็นการวิเคราะห์

งบการเงินแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขบวนการสหกรณ์  เพราะเรา

ผ่านการฝึกอบรมในขบวนการสหกรณ์ ในขบวนการสหกรณ์พยายาม

สร้างคนให้ฉลาดขึ้น ไม่ได้ให้คนโง่ลง จะมีการฝึกอบรมกันอยู่เสมอ โดย

เฉพาะที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่อาจารย์ปรเมศวร์(นายปร

เมศวร์ อินทรชุมนุม) เป็นประธานกรรมการอยู่ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้

คนในขบวนการสหกรณ์ แต่ถ้าเป็นภาคทีม่นักดหวัเราจะไม่ให้องค์ความรู้ 

ยิง่โง่เท่าไหร่ยิง่ดใีนเรือ่งการเงนิ แต่ในขบวนการสหกรณ์สร้างคนให้ฉลาด

นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ได้ตอบค�าถามผู้ด�าเนินรายการถึงกฎ

กระทรวง ๕ ฉบับ มีที่มาอย่างไรและจะป้องกันการทุจริตและจะมีความ

โปร่งในขบวนการสหกรณ์ได้อย่างไรว่า เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับที่ ๓ ก็คือได้เพิ่มขึ้น

มาหมวดหนึ่ง เป็นหมวดว่าด้วยการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีอยู่ในมาตราหนึ่งคือ มาตรา ๘๙/๒ เป็นเรื่องการ

ก�ากับ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยเฉพาะ ก็จะมี

อนุมาตราอยู่ ๑๓ อนุ ที่จะออกมาเป็นกฎกระทรวงได้ ๑๓ เรื่อง ก็คือเรื่อง

ที่ล๊อคเอาไว้เลย และเรื่องอื่น ๆ ในอนุ ๑๓ กฎกระทรวงชุดแรกออกไป

แล้ว ๗ ฉบับ ซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือ มีการรับ

ฟังประชามติแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องขบวนการสหกรณ์ออม

ทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น ซึง่จะได้รบัผลกระทบจากกฎกระทรวง ๗ 

ฉบบัแรก ได้มกีารประชมุรบัฟังประชามต ิ๔ ครัง้ เสรจ็แล้วกส่็งไปให้คณะ

รฐัมนตร(ีครม.) เหน็ชอบ เมือ่ ครม.มมีตเิหน็ชอบกส่็งไปยงัส�านกังานคณะ

กรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างฯ ขั้นตอนนี้ก็ได้เชิญผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย ท่านอาจารย์ปรเมศวร์ก็ไป ผู้แทนของ ชสอ. ผู้แทนของ 

ช.ส.ค. ก็ไปร่วมชี้แจง จนสุดท้ายคณะกรรมการกฤษฎีกาสรุปออกมา ๗ 

ฉบับ ที่ท่านบอกว่าไม่ได้ส่งร่างฯ ดังกล่าวให้นั้นอาจจะเป็นความเข้าใจ

ผิดกันก็ได้  เพราะตามขั้นตอนแล้วเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างฯ 

เสร็จแล้วก็จะส่งมาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และบอกว่าได้ตรวจเสร็จแล้ว 

พร้อมกับจัดส่งให้เลขาฯ คณะรัฐมนตรี ตนก็เข้าใจว่าหน่วยงานที่ไปชี้แจง

คงได้รับร่างฯ นี้ด้วยกันหมดแล้ว จึงไม่ได้ตรวจสอบ ซึ่งตอนนี้ ครม. ได้ท�า

หนังสือแจ้งมาทางเราว่าบัดนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างฯ มาให้เขา

แล้ว แล้วเขากส่็งมาใหเ้ราเพือ่น�าเสนอท่านรัฐมนตรี(นายเฉลมิชยั ศรอีอ่น 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ตอนนีอ้ยูข่ัน้ตอนเสนอ รมต.

เพื่อลงนามประกาศเป็นกฎกระทรวง

นางอรอุมา เกษตรพืชผล ได้ถามนายสุรพลว่า เมื่อผู้มีส่วนร่วม

ในการระดมความคิดเห็น เช่น สันนิบาตสหกรณ์ฯ หรือตัวแทนสหกรณ์

สมาชิกก็ตามไม่ได้เห็นร่างฯ เหล่านี้ ท่านจะท�าอย่างไร และที่ส�าคัญเขาไม่

เห็นด้วย จะดึงกลับมาหรือจะปล่อยเลยตามเลยอย่างไร

นายสุรพลได้ตอบว่า กฎกระทรวง ๗ ฉบับ  บทบัญญัติไม่ได้

เคร่งครัดอะไรมากนัก ทางขบวนการสหกรณ์บอกในที่ประชุมว่าออกไป

ได้เลย กเ็ลยไม่มปีระเดน็ทีจ่ะแก้ไข ตอนนีค้งจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่ใน

ทางปฏบิตั ิหากปฏบิตัไิม่ได้ค่อยว่ากนัอกีทว่ีาควรจะแก้ไขกนัอย่างไร อนันี้

เป็นประเด็นของ ๗ ฉบับ 

ส�าหรบั ๕ ฉบบัหลงัได้คยุกนั ๕ ครัง้ กม็กีารทกัท้วงในหลายเรือ่ง 

กรณขีองนายอทุยั(นายอทุยั ศรเีทพ) เดมิเราก�าหนดที ่๑๒๐ งวด ขบวนการ

สหกรณ์บอกว่าขอเพิ่มได้ไหมเราก็ปรับเป็น ๑๕๐ งวด  ทุกอย่างที่รับฟัง 

๕ ครั้ง เรามีการปรับตลอด คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ส่งเสริม ก็

พยายามรับฟัง อะไรที่ไปไม่ได้ เราก็พยายามดูให้ เช่น สหกรณ์ท่านมี ๓๐๐ 

งวด ๔๐๐ งวด อะไรท�านองนี้ คือ เราก็เข้าใจ เมื่อกฎกระทรวงก�าหนด

ออกมา ๑๐ ปี คุณต้องปรัับให้เข้ามาอยู่ ๑๕๐ งวด ไม่ได้ใช้ทันที ๑๕๐ งวด

เลย  ก็ค่อย ๆ ปรับไปภายใน ๑๐ ปี ให้เหลืออยู่ ๑๕๐ งวด อันนี้ไม่ได้ปรับที

เดียว มันเป็นไปไม่ได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เข้าใจดีว่ามันเป็นไปไม่ได้ใน

ทางปฏิบัติ ปรับ ๓๐ ปี ให้มาเหลือ ๑๕  ปี เดิมให้ด�าเนินการภายใน ๕ ปี ก็

ขยายมาเป็น ๑๐ ปี แต่คุณต้องปรับมาอยู่ ๑๕๐ งวด

นายสรุพล ได้ตอบค�าถามนางอรอมุาในกรณนี�าเครดติบโูรมาใช้

กับสหกรณ์ว่า เรื่องเครดิตบูโรแต่เดิมมีการเรียกร้องให้ขบวนการสหกรณ์

ต้องเข้าเครดติบโูร แต่เมือ่กรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็น

ผลเสียมากกว่าอีกทั้งความพร้อมของสหกรณ์ก็ยังไม่มี ประกอบกับมีราย

ละเอียดอีกมากมาย หากเข้าไปแล้วเกิดท�าผิดเงื่อนไขต้องเสียค่าปรับเป็น

ล้านในแต่ละครั้ง ท�าให้สหกรณ์มีภาระมาก เราจึงบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะ

สหกรณ์ยงัไม่มคีวามพร้อม เพยีงแต่ว่าถ้าคณะกรรมการสหกรณ์ต้องการจะ

ขอข้อมลูเครดติบโูรมาประกอบการพจิารณาการให้เงนิกูเ้พือ่เป็นประโยชน์

ของคณะกรรมการถ้าวงเงินกู้เป็นล้าน เพราะจะได้รู้ว่าสมาชิกตัวเองมีหนี้

ทางด้านไหนบ้าง ให้กูแ้ล้วจะส่งไหวไหม และกฎกระทรวงกไ็ม่ได้บงัคบัว่า

เป็นหนีี้เน่าเครดิตบูโรแล้วสหกรณ์ไม่ให้กู้

นายสมชายได้พดูแทรกในตอนนีว่้า ประเดน็แรกเรือ่งร่างฯ คนที่

ไปเจรจาแล้วขอดรู่างฯ แต่กรมส่งเสรมิสหกรณ์ไม่ให้ด ูเรือ่งนีจ้ะมาปฏเิสธ

ตนไม่เชือ่ ประเดน็ทีส่องเรือ่งเครดติบโูร ตนเป็นประธานกรรมการสหกรณ์

ออมทรพัย์ครนูครปฐมฯ เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ กรมฯ พยายามทีจ่ะ

เอาสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าเครดิตบูโร ประเด็นที่สาม ขบวนการสหกรณ์

เชื่อว่าการออกกฎกระทรวงกรมฯ เชื่อฟังแบงค์ชาติและกระทรวงการ

คลงัมากกว่าเชือ่ฟังขบวนการสหกรณ์ นีค่อืปัญหา และวนันี(้๑๕ ธนัวาคม 

๒๕๖๓) ร่างกฎกระทรวงทีอ่อกไป ถ้าพวกเราไม่ออกมาคดัค้านเมือ่วนัที ่๙ 

ธนัวาคม ๒๕๖๓  ไม่มกีารต่อรองทีก่ระทรวงเกษตรฯ กรมฯ จะยอมให้เรา

ดูร่างฯ ไหม และวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูร่างฯ หรือเปล่า เพราะว่าร่างฯ ทั้ง ๕ 

ฉบับนั้นมันกระทบกับสหกรณ์มหาศาล วันนี้ขอถามกรมฯ จริง ๆ  กรมฯ 

ตอบได้ไหมว่าไม่มเีบือ้งหลงัในการออกกฎกระทรวงนีม้า การประกาศกฎ

กระทรวงไม่มีแบงค์ชาติ ไม่มีกระทรวงการคลัง หรือไม่มีรัฐบาลอยู่เบื้อง

หลงั หรอืตั้ง่ธงไว้ให้เรา เพราะอะไรหรอื เพราะว่าเงนิในขบวนการสหกรณ์

เหลอื แบงค์ชาตไิด้วเิคราะห์ออกมาชดัเจนว่าขบวนการสหกรณ์มเีงนิเหลอื 

แล้วการลงทนุต่าง ๆ  อย่างสหกรณ์ผมมเีงนิเหลอืจะเอาไปฝากกบัสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรีฯ ถ้าเกินอัตราที่กฎกระทรวงก�าหนดเอาไว้สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรีฯ ก็รับฝากไม่ได้ นี่คือปัญหา เมื่อสหกรณ์ไม่มีเงิน

ให้สมาชิกกู้ แล้วสมาชิกจะไปไหนก็ไปกู้ธนาคาร หรือไม่ก็ไปกู้เงินด่วน

นางอรอุมาได้กล่าวว่า เรื่องนี้ชาวบ้านทั่วไปเขากลัวนะ เงินอยู่

กับใครเขาก็คงห่วงว่าเงินจะหายไป แต่ในฐานะที่ตนเป็นบุคคลที่สามไม่

ได้เป็นสมาชกิสหกรณ์ใดๆ เป็นประชาชนทัว่ไป แต่กม็องในภาพใหญ่ด้วย

ความเคารพอาจารย์ปรเมศวร์(นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม) ถ้ามองว่าเงิน

ทั้่งประเทศ ก็ควรจะให้คนที่บริหารจัดการรู้ว่ามีเงินทั้่งหมดอยู่ตรงไหน

อย่างไร  เงินดี เงินอ่อน เงินแข็ง หรือเงินเน่ามีปัญหาไหม มันก็สมควรที่

กระทรวงการคลงัหรอืธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้รูว่้าสถานการณ์การ



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤศจิกายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

 ผศ.สุชินเชื่อสร้างสหกรณ์เข้มแข็ง

 ประธาน สสท.ปลื้มเชื่อมโยงธุรกิจ

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือกเผยแพร่ ครบรอบ ๒๘ ปี

เงินทุกภาคส่วนรวมทั้งสหกรณ์เป็นอย่างไร แต่ว่ากระบวนการที่จะเข้าไป

บริหารจัดการก็ต้องมาคุยกัน รัฐบาลไม่ใช่เจ้าของเงินสหกรณ์ แต่รัฐบาล

มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าสหกรณ์มีเงินหรือความเข้มแข็งขนาดไหน เพื่อวางแผน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตรงนี้เราต้องใจกว้าง ๆ ไม่ใช่ไม่มี

สิทธิ์ที่จะรู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่ ไม่ใช่ เพราะมันคือเงินของประเทศไทย เรา

คือคนไทยเราใช้สวัสดิการของรัฐ สหกรณ์ก็ใช้สวัสดิการของรัฐ ฉะนั้น

มีเงินเท่าไหร่ก็เอามาดูกันนิดหนึ่ง รัฐมีสิทธิ์ที่จะรู้ แต่ไม่ใช่ไปล้วงเงินใน

กระเป๋าของเขาออกมา

นายสมชายได้พูดเสริมตอนนี้ว่า อย่าลืมว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์

นั่งประชุมอยู่กับสหกรณ์ทุกเดือน ข้อมูล วาระการประชุม รายงานการ

ประชุมรู้หมด สหกรณ์ไม่มีอะไรปิดบัง

นางอรอมุาได้ถามตวัแทนกรมส่งเสรมิสหกรณ์ว่า ขณะนีร่้างกฎ

กระทรวงทั้่ง ๕ ฉบับอยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้ว

นายสุรพลได้ตอบว่า ตอนนี้อยู ่ระหว่างการตรวจร่างฯ ของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา วันนี้ก็ก�าลังตรวจกันอยู่และเป็นการตรวจครั้งที่ 

๕ ครั้งที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปยื่นข้อเรียกร้องฯ เมื่อวันที่ ๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นการตรวจฯ ครั้งที่ ๓ ก็มีผู้แทนจากทุกฝ่ายไปร่วม

ด้วย อาจารย์ปรเมศวร์ก็ไปในนามของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ผู้แทน ชสอ. ผู้

แทน ช.ส.ค. ก็ไปร่วมพิจารณาทั้ง ๕ ฉบับ ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยต่อ

รองกันว่าท�าอย่างนี้ได้ไหม เป็นอย่างนี้ได้ไหม คุยกันตลอดเวลาไม่ใช่ไม่รับ

ฟังขบวนการสหกรณ์

นางอรอมุาได้ตอบว่าเข้าใจตอนนีก้�าลงัประชมุเรือ่งนีก้นัอยู ่และ

ได้ถามอาจารย์ปรเมศวร์ว่าร่างฯ ทั้่ง ๕ ฉบับ ขบวนการสหกรณ์จะเดินกัน

ต่อไปกันอย่างไร

นายปรเมศวร์ได้ตอบว่า คืออย่างนี้ตนขอถอยกลับไปนิดหนึ่ง

มันเป็นมติของคณะรัฐมนตรีที่เราไม่สบายใจก็คือเรื่องนี้เป็นแนวคิดของ

กระทรวงการคลังเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ใช่แนวความคิดของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ทั้งหมด กรมส่งเสริมสหกรณ์เขารู้ว่าเราเดินได้ เราอยู่ได้ แต่มีคน

บางกลุ่มที่อยากจะเข้ามาดูแลตรงนี้ก็ไม่ว่ากัน อย่างที่บอกร่างฯ ชุดแรก

ออกไปแล้ว ๗ ฉบับ ขบวนการสหกรณ์เขาก็อยากจะดู วันนั้นในที่ประชุม

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา นายทะเบียนสหกรณ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว

ให้ดู เรามาแก้กันปลายน�้า ก็คือก่อนหน้านั้นมันไม่ชัดเจนก็เข้าไปคุยกันมี

การต่อรองกันในทางที่เป็นไปได้ ได้มีนักวิชาการด้านสหกรณ์เข้าไปช่วย 

เช่น อาจารย์จุฑาทิพย์(รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) และอดีตอธิบดีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์(นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์) วันนี้ขบวนการสหกรณ์นั่งดู

อยู่ เพียงแต่สมาชิกส่วนใหญ่เขายังไม่เห็น ในเรื่องเครดิตบูโร ถ้าเอาอย่างนี้

ไม่ขัดข้อง แต่เวลาพูดกันพูดไม่ชัด จึงเข้าใจว่าบังคับให้มีเครดิตบูโรก็ตกใจ

กัน ตอนนี้เครดิตบูโรได้โทรฯ มาหาบอกว่ายินดีให้ใช้ฟรี ๓ ปี

นายปรเมศวร ์กล่าวต่อไปว่า เรื่องจ�านวนงวดมันสั้นมาก ท�าให้กู้

ไม่ได้ ผ่อนไม่ได้ จรงิ ๆ  แล้ว ชวีติคร ูชวีติข้าราชการเรากท็�าของเรามาอย่างนี้ 

เราห่วงอย่างเดยีวว่า ถ้าเอาเครดติบโูรมาจบั เอางวดสัน้มาจบั สมาชกิของเรา

มนีะครบั เฉพาะออมทรพัย์และเครดติยเูนีย่น มปีระมาณ ๔-๕ ล้านคน มนั

จะต้องออกจากสหกรณ์ไปหาหนีน้อกระบบ นีค่อืปัญหา ไปเป็นหนีธ้นาคาร 

              ผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์ค้าน
เราไม่อยากให้กู้ธนาคารเพราะสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ไม่เคยฟ้องสมาชิกให้ถึงล้มละลาย แต่ธนาคารบางธนาคารเข้ามาฉกชิงวิ่ง

ราวสมาชิกพวกเราไป เมื่อเกิดปัญหาฟ้อง ท�าให้ต�ารวจภาค ๔ โดนฟ้องล้ม

ละลายไปเกือบ ๒๐๐ ราย ครูภาคอีสานโดนฟ้องล้มละลายไปเป็นร้อย เรา

บอกคนสหกรณ์เราไม่ท�าเพราะเราเอาคนเป็นตัวตั้ง เราไม่เอาสหกรณ์เป็น

ตัวตั้ง  ธนาคารกับสหกรณ์ไม่เหมือนกัน ตอนนี้เราไม่อยากให้คนสหกรณ์

ออกนอกระบบ เรื่องผ่อนได้ไม่ได้เราแก้ปัญหากันได้ ขอยกตัวอย่างครูคน

หนึ่งในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคใต้แห่งหนึ่ง เป็นหนี้คนเดียว ๑๕ ล้าน

บาท  แต่ไม่ได้กูส้หกรณ์ ไปกูห้นีน้อกระบบ กูธ้นาคาร คณะกรรมการไปดงึ

เข้ามาหมดเลย ตนบอกว่าท�าอย่างนี้เสี่ยงนะไปเอาเขาเข้ามา มีอยู่ ๒๓ คน 

เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ กน็ัง่จบัตาดอูยู ่แต่ในทีส่ดุเขากแ็ก้ปัญหากนัได้ ครคูนนัน้

เขาค่อย ๆ ทยอยช�าระหนี้ โดยมีหลักทรัพย์มาค�้าประกัน มีญาติเข้ามาช่วย

กนั เราอยูไ่ด้ ไม่มคีรคูนไหนไม่มสีมาชกิสหกรณ์คนไหนอยากให้เพือ่นตาย

นางอรอุมาพูดเสริมขึ้นมาว่า โดยหลักการสหกรณ์ตั้งขึ้นมาเพื่อ

ช่วยเหลือกัน แต่หน่วยงานอื่นเราไม่แน่ใจ

นายปรเมศวร์กล่าวต่อไปว่า อย่างกรณเีงนิเดอืนครใูห้เหลอื ๓๐% 

มธีนาคารบางธนาคารเคยให้สมาชกิสหกรณ์กู ้ธนาคารเคยดเูงือ่นไข ๓๐% 

ของครูไหม ไม่ได้สนใจเลย ทั้ง ๆ ที่ครูสมาชิกของพวกเรามีสหกรณ์เป็น

สถาบันการเงินของตัวเอง แต่ไปกู้เงินธนาคาร ตนจึงยุสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูว่า ถ้าสมาชิกสหกรณ์คนไหนไม่ภักดีกับสหกรณ์ไปกู้เงินธนาคารให้

ไล่ออกเลย ต้องอยู่กับพวกเราเพราะเราไม่ท�าร้ายกัน แต่คนอื่นเขาท�าร้าย 

นางอรอมุาได้ถามถงึความคืบืหน้าของร่างฯ ทัง้ ๕ ฉบบัว่ามเีวลา

มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าสมาชกิสหกรณ์ทัว่ประเทศทีก่�าลงัฟังอยูจ่ะได้

รู้ว่าเดือนไหนจะเรียบร้อย

นายปรเมศวร์ได้พูดถึงประเด็นตัวแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้

เวลาปรับงวดการช�าระหนี้ภายใน ๑๐ ปีว่า เรื่องนี้ยังไม่เห็นร่างฯ แต่ถ้าให้

เวลาปรับ ๑๐ ปีเพื่อให้เข้าสู่กฎเกณฑ์ที่ก�าหนดก็ค่อยใจชื้นหน่อย และตน

เชื่อว่าสมาชิกของเราพร้อม เพราะเคยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งหนึ่ง

ให้กู้ ฟังแล้วตกใจเพราะเขาบริหารผิดพลาดปล่อยให้กู้สามารถผ่อนได้ถึง 

๑,๒๐๐ งวด ผ่อนสี่ชาติก็ยังใช้ไม่หมดเลย แต่ตอนนี้เราแก้มาเหลือ ๒๔๐ 

งวด กรรมการสหกรณ์ที่หลงผิดก็มี คนสหกรณ์ทุกคนไม่ดีทั้่งหมดแต่เรา

ก�าลังปรับกันอยู่ทั้ง ชสอ. ช.ส.ค. สสท. ชุมนุมสหกรณ์ครูไทยฯ ก�าลังช่วย

กันท�าให้ดีขึ้น

นางอรอมุาได้ถาม อ.ปรเมศวร์ และ ผอ.สรุพล ว่าสมมตุสิิน้เดอืน

มีนาคม ๒๕๖๔ นี้เรื่องนี้จะเดินไปถึงขั้นตอนไหน

นายปรเมศวร์ได้ตอบว่า ตามกฎหมาย กฎกระทรวงนี้จะต้อง

ท�าให้เสร็จก่อนวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นายอรอุมากล่าวต่อไปว่า ก่อนถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะ

เวลาหลังจากนี้ไปขั้นตอนจะเป็นอย่างไร จะต้องท�าอะไรบ้าง 

นายปรเมศวร์ตอบว่า กฎกระทรวงชุดที่ ๑ ก�าลังรอรัฐมนตรีลง

นาม เพราะเสร็จแล้ว เรื่องนี้เราไม่กลัวการเปิดเผยข้อมูลว่ากรรมการได้

รับเงินตอนแทนเท่าไหร่เรายินดีไม่มีปัญหา ส่วนกฎกระทรวงชุดที่สอง ๕ 

ฉบับ เป็นห่วงเรื่องการท�าธุรกรรมปล่อยสินเชื่อ กู้ไม่ได้ ขอโทษนะ สมมุติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีฯ เขามีปัญหาเรื่องการบริหาร เราจะเอาเงิน

ไปฝากเขาก็ฝากไม่ได้ ท�าไมรู้ไหม ก็จะมีคนมาบอกว่า สอ.ครูนนฯ มีปัญหา 

เราเอาเงนิไปฝากเราจะมหีนีส้งสยัจะสญู เพือ่นช่วยเพือ่นไม่ได้วนันี ้ครคูวร

จะช่วยครู ตนบอกถ้าครูนนฯ มีปัญหากู้ครูตรังได้ไหม ถ้ากู้ครูตรังดอกเบี้ย

ของครูนนฯ เป็นผลประโยชน์ของครูตรัง ครูช่วยครู สาธารณสุขช่วย

สาธารณสุข ต�ารวจช่วยต�ารวจ เราอยากเป็นอย่างนี้ เราไม่อยากให้ดอกเบี้ย

ของพวกเราซึง่เป็นเศรษฐกจิฐานรากของประเทศไปเป็นผลประโยชน์ของ

นายทุนระดับประเทศ

นายอุทัยกล่าวเสริมว่า ถึงแม้จะปรับงวดกู้ตามก�าหนดภายใน

ระยะเวลา ๑๐ ปี ก็ยังมีปัญหา สมมุติกู้ ๒๔๐ งวดภายใน ๑๐ ปี ก็ยังเดือด

ร้อน เพราะไม่มีสิทธิ์กู ้ได้อีกเลย เพราะว่าเมื่อท�าสัญญาใหม่จะต้องอยู่

ภายใน ๑๕๐ งวด

นางอรอุมาพูดแทรกขึ้นมาว่าอยากจะให้มีเวลาออกอากาศซัก

สองชั่วโมง แต่เนื่องจากมีเวลาให้แค่หนึ่งชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามรายการ

สถานีประชาชนขอยืนยันกับพี่น้องสหกรณ์ว่าเราจะติดตามความคืบหน้า

ในเรื่องนี้ต่อไป วันนี้ขอแค่นี้ก่อน.

ต่อจากหน้า ๒

เรา ขบวนการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดของท่าน รวมไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับชาติเลยก็ได้ ไม่ช้า

ก็เร็ว ฉะนั้นขอให้เอาความรู้ ประสบการณ์ของท่านที่ได้ท�างานใน

สหกรณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ จากการอบรมหลักสูตร

ต่าง ๆ ที่ผ่านมา เอามาผนึกก�าลังกันให้เกิดประโยชน์เพื่อน�าเสนอ

ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ไม่ใช่เฉพาะขบวนการสหกรณ์

การเกษตรเท่านั้น แต่เป็นขบวนการสหกรณ์ของประเทศ เราจะน�า

สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมารวมกันถือได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะท�าเพื่อ

มวลสมาชิก สหกรณ์ในประเทศไทยที่ด�าเนินธูรกิจจริง ๆ มีประมาณ 

๖,๕๐๐ สหกรณ์ จากจ�านวนสหกรณ์ที่มีอยู่ ๗,๐๐๐ กว่าแห่ง ในกลุ่ม

ของสหกรณ์การเกษตรถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในจ�านวนของ

สหกรณ์หรอืจ�านวนสมาชกิกต็าม สหกรณ์การเกษตรในภาคตะวนัออก

มีบทบาทมากเพราะมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

ผศ.สชุนิ ได้ชืน่ชมการอบรมรุน่นีท้ีม่ผีูน้�าสหกรณ์เข้าร่วมอบรม

เป็นจ�านวนมาก สามารถแบ่งกลุ่มได้ถึง ๖ กลุ่ม ประมาณ ๑๘๐ คน

หัวข้อและประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Work Shop) คือ 

แนวทางพฒันาเพือ่น�าสหกรณ์ไปสูค่วามส�าเรจ็ในยคุ COVID 19  ได้ก�าหนด

ไว้ ๔ หัวข้อ ได้แก่

หัวข้อที่ ๑ การปรับตัวของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย

สหกรณ์ในปัจจุบัน 

ประเด็นที่จะน�าเอาไปอภิปรายได้แก่ (๑) การส่งเสริมและก�ากับ

ดแูลสหกรณ์โดยภาครัฐ (๒) วตัถปุระสงค์/อ�านาจกระท�าการของสหกรณ์ 

(๓) อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้จัดการ 

(๔) การบริหารจัดการ การด�าเนินงาน และการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

(๕) ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่ ๒ การพัฒนาการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรใน

ยุค COVID 19

ประเดน็ทีจ่ะน�าเอาไปอภปิรายได้แก่ (๑) การผลติ การเพิม่ผลผลติ 

และคุณภาพผลผลิต (๒) การลดต้นทุนการผลิต (๓) การรวบรวมผลผลิต 

(๔) การเพิม่มลูค่าสนิค้า (๕) การพฒันาช่องทางการตลาด (๖) การส่งเสรมิ

การตลาด (๗) ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่ ๓ การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์

ประเด็นที่จะน�าเอาไปอภิปรายได้แก่ (๑) ประเภทและคุณสมบัติ

ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่าย (๒) กิจกรรมและขอบเขตการด�าเนินงาน

ของเครือข่ายสหกรณ์ (๓) ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ และพันธมิตร

ธุรกิจของเครือข่ายสหกรณ์ (๔) ปัจจัยความส�าเร็จของเครือข่าย (๕) 

ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เพื่อน�าสหกรณ์

สู่ความส�าเร็จในยุค COVID 19

ผศ.สชุนิได้อธบิายถงึวธิกีารด�าเนนิการของกลุม่ว่าให้แต่ละกลุม่

เลอืกตวัแทนขึน้มาเป็นประธานกลุม่หนึง่คน มหีน้าทีห่ลกัคอื กระตุน้และ

รวบรวมความคิดของกลุ่มให้ได้ เลขานุการกลุ่มหนึ่งคน ท�าหน้าที่ช่วย

ประธานบันทึกการประชุม และอีกอย่างน้อยหนึ่งคน  จะเป็นประธาน

เอง หรือเลขาฯ หรือจะตั้งคนใหม่ก็ได้ เป็นผู้น�าเสนอผลงานที่ได้สรุปต่อ

ที่ประชุม

เนื่องจากมีหัวข้อหลักอยู่ ๓ ข้อ แต่มีกลุ่มอยู่ ๖ กลุ่ม จึงให้สอง

กลุ่มท�าหัวข้อเดียวกัน โดยกลุ่ม ๑ กับกลุ่ม ๔ ท�าหัวข้อที่ ๑ ส�าหรับกลุ่ม

ที่ ๒ กับกลุ่ม ๕ ท�าหัวข้อที่ ๒  ส่วนหัวข้อที่ ๓ ให้กลุ่มที่ ๓ กับกลุ่มที่ ๖ 

เมื่อได้อธิบาย กฎ กติกา กันเป็นที่เข้าใจกันแล้วก็ให้เริ่มระดม

สมองกันตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยให้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง หลัง

จากนั้นแต่ละกลุ่มก็น�าเสนอผลงานต่อที่ประชุม ถึงแม้จะมีเวลาน้อยใน

การให้วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย แต่ทุกกลุ่ม

ก็สามารถสะท้อนปัญหาของสหกรณ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างดีเพราะ

แต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์กับการท�างานมายาวนานนั่นเอง.

ฉะนั้นปีหน้าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน

ส่วนเรือ่งการชมุนมุกนัทีห่น้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมือ่วานนี(้๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓) เราท�าถกูต้องตามกฎหมายทกุประการ

ไม่ต้องห่วง  ท่านจะชุมนุมอีกเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วง เราได้ขออนุญาต 

สน.นางเลิ้ง และขอนุญาต กทม. ในการใช้สถานที่ ไม่มีอะไรที่เราท�า

ฝ่าฝืนกฎหมาย เราขบวนการสหกรณ์จะไม่ท�าอะไรที่ผิดกฎหมาย

นายปรเมศวร์ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออม

ทรัพย์กับสหกรณ์การเกษตรว่า เราหาเสียงว่าจะเชื่อมโยงธุรกิจกันมา

ตลอดแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมสักที วันนี้มีรูปธรรมที่จะแจ้งในที่ประชุมได้รู้

ว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จ�ากัด น�าโดยนายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ 

ประธานชุมนุมฯ ได้ร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น 

จ�ากดั น�าโดย ดร.กมล ศรล้ีอม ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสขุขอนแก่น 

จ�ากัด ได้แจ้งว่าปีนี้จะไม่แจกปากกา ไม่แจกกระเป๋า แต่จะแจกข้าวสาร

ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมคนละ ๕ กิโลกรัม โดยได้ซื้อข้าวสารจาก

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอยแก่นฯ  จ�านวน ๓ ตัน นี่เพียงสหกรณ์เดียว

หากสหกรณ์อืน่ ๆ  จะท�าในลกัษณะนีก้จ็ะช่วยเกษตรกรได้เป็นจ�านวนมาก

และขบวนการสหกรณ์ของเราก็จะได้เข้มแข็ง.

วิกฤตการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สร้างความ

ตืน่ตระหนกให้กบัชาวโลกมาแล้วประมาณ ๑ ปี กย็งัไม่มี

ทีท่าจะทุเลาเบาบางลง ท�าท่าว่าจะกลายพันธุ์ขยายออก

ไปไม่หยุด ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นผลของวิบากกรรมบาปที่

ชาวโลกร่วมกันท�าขึ้นจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ผลของ

กรรมบาปนั้นก็จะส่งผลแน่นอน เป็นไปตาม กฎแห่ง

กรรม หรือ กฎธรรมชาติ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

ทรงค้นพบและน�ามาสอนชาวโลก  ให้งดเว้นการท�าบาป

ทั้่งปวง ท�าความดีให้ถึงพร้อม และท�าจิตใจให้ผ่องใส 

โลกก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข เพราะว่าต่างคนต่างก็ไม่

เบียดเบียนกัน เป็นไปตาม กฎธรรมชาติ หรือ กฎแห่ง

กรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว นั่นเอง

หลักและวิธีการสหกรณ์ หากศึกษาเปรียบเทียบ

กับค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว สอดคล้อง

ต้องกันอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มี

อยู่แล้ว แต่ด้วยบุญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้

สั่งสมบารมีมานับชาติไม่ถ้วน เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว

ท่านจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ หรือปัญญาญาณที่ท�าให้

ตรสัรูไ้ด้ด้วยตนเองน�าความรูท้ีม่อียูแ่ล้วในธรรมชาตมิา

สอนชาวโลกให้พ้นทุกข์

ผู้เขียนเชื่อค�าสอนของพระพุทธเจ้า และเชื่อว่า

หลักและวิธีการสหกรณ์ เป็นวิธีการที่ไม่จ�าเป็นจะต้อง

ศึกษาและปฏิบัติธรรมกันอย่างลึกซึ้ง เพียงแค่มีศีลห้า

เป็นพืน้ฐานกเ็พยีงพอแล้วทีจ่ะท�าให้ผูท้ีท่�าตามหลกัและ

วธิกีารสหกรณ์ไปสูค่ณุภาพชวีติทีม่คีวามสขุเพราะเป็น

สงัคมที่อยู่กันอย่างเอื้ออาทรซึง่กันและกัน ไม่เอารัดเอา

เปรียบกัน เพราะใช้คนเป็นตัวตั้่งในการสร้างสังคม 

ซึ่งต่างจากระบบทุนนิยม ที่ใช้ทุนหรือเงินทุน

เป็นตัวตั้ง ไม่ให้ความส�าคัญกับคน ใครมีเงินมากหรือมี

ทุนมากก็จะได้รับการนับหน้าถือตาว่าเป็นคนมีเกียรติ 

ใครมีทุนน้อยด้วยทรัพย์สินก็จะถูกดูหมิ่นดูแคลน นี่คือ

สังคมที่เห็นแก่ตัวเอาตัวรอด ซึ่งก็จะมีรอดจ�านวนน้อย 

ส่วนใหญ่ก็จะไปไม่รอด สุดท้ายสังคมประเภทนี้ก็จะอยู่

ไม่ได้เพราะสร้างศัตรูไว้รอบกาย มันย้อนยุคกลับไปสู่

สังคมยุคโบราณ นั่นก็คือผู้ที่มีก�าลังมากกว่าเป็นผู้ชนะ 

ผู้ที่อ่อนแอก็เป็นผู้แพ้ ไม่ต่างกับสังคมสัตว์เดรัจฉาน

ทั้งหลาย ซึ่งอดีตของสัตว์เหล่านั้นก็คือมนุษย์ที่สร้าง

บาปกรรมเอาไว้ เมื่อตายลงก็ตกนรกไปตามกรรมบาป

ที่ได้สร้างเอาไว้ 

ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวพุทธที่ได ้ศึกษามา

จากค�าสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นไปตาม กฎแห่ง

กรรม ท�ากรรมใดไว้ผลของวิบากกรรมนั้นก็จะน�าพาไป  

ท�ากรรมดมีากกว่ากรรมชัว่ มโีอกาสได้ไปสวรรค์มากกว่า

ลงนรก แต่กไ็ม่ใช่ได้ขึน้สวรรค์แล้วจะไม่มโีอกาสตกนรก

นะ เมื่อหมดบุญในสวรรค์แล้วยังมีบาปคอยส่งผลอยู่ก็

ต้องไปชดใช้กรรมบาปในนรกก่อนจนหมดกรรมบาป

แล้วจึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทนทุกข์กันต่อไปตาม 

กฎแห่งกรรม ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสก็ยังไปนิพพาน

ไม่ได้ จงึต้องเวยีนว่ายตายเกดิไปตามกรรมทีไ่ด้สร้างเอาไว้

เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อยู ่ใต้ร่มของพระพุทธ

ศาสนานับว่าโชคดีถ้าหากได้ศึกษาและปฏิบัติตามค�า

สอนของพระพุทธเจ้า ก็จะยังชีวิตให้มีความสุขได้ ถ้า

หากสภาพแวดล้อมสงัคมไม่มอีบายมขุมาท�าให้ต้องเดนิ

หลงทาง แต่คนในสงัคมโลกส่วนใหญ่อยูใ่ต้ร่มใบของค�า

สอนศาสนาอืน่ทีม่คีวามเชือ่แตกต่างไปจากค�าสอนของ

พระพทุธเจ้า ทีพ่ยายามสอนให้คนลดละกเิลส เพราะตวั

กิเลสเป็นตัวการส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์หลงผิด กิเลสที่อยู่

ในจิตใจของคนมากที่สุดก็คือ กิเลสตระกูล ราคะ(รัก) 

โลภะ(โลภ) โทสะ(โกรธ) และโมหะ(หลง) กิเลสเหล่านี้

แฝงอยูใ่นใจของมนษุย์ทกุคนทีย่งัเป็นปถุชุนอยู ่พยายาม

ยั่วยุให้คนหลงผิดจนท�าให้ตัวเองต้องได้รับความเดือด

ร้อน พระพทุธเจ้าท่านจงึพยายามสอนให้ลดละกเิลส ซึง่

ตรงกันข้ามกับระบบทุนนิยมซึ่งกระตุ้นให้แต่ละคนมี

กิเลสหนาขึ้น เท่ากับกระตุ้นให้แต่ละคนเห็นแก่ตัวมาก

ขึน้ แน่นอนการเอารดัเอาเปรยีบกเ็กดิขึน้ในสงัคม สงัคม

เช่นนี้จะหาความสงบสุขไม่ได้

โลกยุคปัจจุบันนี้ มีหลักและวิธีการสหกรณ์

เท่านั้นที่จะยังความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม

โลกใบนี้ได้ เพราะเป็นวิธีการที่ไม่ส่งเสริมให้แต่ละคน

เอาเปรียบกัน แต่ส่งเสริมให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่การ

จะท�าให้แต่ละคนเกือ้กลูกนัได้สภาพแวดล้อมของสงัคม

จะต้องมีศีลธรรมคอยก�ากับ ฉะนั้นผู้น�าประเทศจึงเป็น

หัวใจส�าคัญในการน�าพาสังคมไปสู่ความสุขหรือไปสู่

ความทกุข์ สงัคมไทยเป็นสงัคมชาวพทุธทีม่มีาแต่โบราณ

ความเชื่อส่วนใหญ่ของชาวพุทธก็คือไม่ท�าบาป ชอบ

สร้างบุญกุศล แต่ปัจจุบันนี้การสื่อสารคมนาคมรวดเร็ว

ทนัใจข่าวสารทีเ่กดิขึน้จากอกีซกีโลกหนึง่กส็ามารถรบัรู้

กันได้ในเวลาไม่กี่นาที ข่าวสารที่กระตุ้นกิเลสให้แต่ละ

คนเหน็แก่ตวัเผยแพร่ตามมามากมาย จนพฤตกิรรมของ

คนชาวพุทธเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าเป็นห่วง

ประกอบกับสังคมไทยมีมิจฉาอาชีพที่ถูก

กฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็น อาชีพขายเหล้า อาชีพ

ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้ล้วน

ส่งเสริมให้คนท�าบาปทั้่งสิ้น เมื่อสังคมไทยเต็มไปด้วย

คนท�าบาปมากกว่าคนท�าบุญ ศีลธรรมในสังคมไทยจึง

เสื่อมทรามลง คนไทยเคยมี หิริ หรือ ความละอายแก่ไจ 

ความละอายต่อบาป เคยมี  โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัว

ต่อผลของความชั่ว ต่อผลของทุจริตที่ท�าไว้ ปัจจุบันสิ่ง

เหล่านี้ได้หายไปจากจิตใจของคนไทยที่นับถือศาสนา

พุทธหมดแล้ว  ที่เห็นได้ชัดจากข่าวทางสื่อมวลชนต่าง 

ๆ มีข่าวชาวพุทธท�าผิดศีลธรรมกันทุกวัน มีกันทุกชั้น

วรรณะ ตัง้แต่ผูบ้รหิารประเทศลงมาถงึประชาชนทัว่ไป 

กเ็พราะผูบ้รหิารประเทศไม่เชือ่ค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

โดยเฉพาะเรื่อง กฎแห่งกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว  จึง

ปล่อยให้มีมิจฉาอาชีพอย่างถูกกฎหมายช่วยกันท�าบาป

เต็มบ้านเต็มเมือง 

เท่าที่ดูนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลก็พยายาม

ที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนอยู่กัน

อย่างเป็นสขุ มมีาตรการต่าง ๆ  มากมาย สดุท้ายกโ็ครงการ

คนละครึง่ ซึง่เป็นโครงการทีค่นส่วนใหญ่ชอบมาก ๆ  แล้ว

อย่างนีเ้ราจะไปพฒันาประเทศให้เจรญิก้าวหน้าได้อย่างไร 

ในเมื่อประชาชนคอยแต่จะรอความช่วยเหลือจากรัฐอยู่

ฝ่ายเดียวอย่างนี้ สังคมใดประชากรมีคุณภาพสังคมนั้น

พัฒนาได้ง่าย สังคมใดประชากรคอยแต่ความช่วยเหลือ

สังคมนั้นน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

แต่ก็ยังเชื่อว่าคนสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังมีจิต

วิญญาณสหกรณ์อยู่เต็มเปี่ยมเมื่อสังคมเลวร้ายถึงที่สุด

แล้ว คนสหกรณ์เหล่านี้จะมาช่วยกันกู้สังคมไทยให้ฟื้น

คืนมาได้อย่างแน่นอน เพราะคนสหกรณ์แท้จะไม่คอย

แบมือรับแต่ฝ่ายเดียวแต่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมั่น

ได้ว่าจะท�าให้สังคมไทยส่วนรวมไปรอดได้แน่.

บรรณาธิการ
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สารอ�านวยอวยพร

นายศิริชัย  ออสุวรรณ

ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๘ ปี วันก่อตั้งหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ กระผมในนามคณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และ

พนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนา

ดี และแสดงความยินดีในความเจริญก้าวหน้าของหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ในห้วงเวลาที่ผ่านมา 

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก นับว่าเป็นสื่อสารมวลชนที่ให้ความส�าคัญต่อขบวนการสหกรณ์อย่างต่อ

เนื่อง อีกทั้งได้ท�าหน้าที่น�าเสนอข้อมูล ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความถกูต้องมาโดยตลอด สร้างสรรค์สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานสหกรณ์ด้วยดตีลอด

มา

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้่งหลาย

ในสากลโลก โปรดได้อ�านวยอวยพรให้ คณะผู้บริหาร และบุคลากร หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ทุก

ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด�ารงความเป็นสื่อสารมวลชนคุณภาพเพื่อชาวสหกรณ์และ

สังคมตลอดไป

(นายศิริชัย  ออสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สหประกันชีวิตอบรมตัวแทนฯ

วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤศจิกายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

อาจารย์ศุภวัฒน์ มีเทพ รองผู้จัดการส่วนอบรมการตลาด บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) มอบใบผ่านการอบรม

หลักสูตร “ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ ๑ ให้กับตัวแทนสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ณ อาคาร

ส�านักงานบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) ถนนศรีนครินทร์  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

	 ขบวนการสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลก	 	 ต้องปรับตัวให้

ทันต่อยุคสมัย	อยู่ตลอดเวลาจึงอยู่รอดได้	แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ	อุดมการณ์	หลักการสหกรณ์ที่

ต้องยึด	ปฏิบัติให้มั่นคง	ไม่เช่นนั้น	หากผิดเพี้ยน	จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและในที่สุด

อาจไม่สามารถด�ารงอยู่ได้	ฉันใด	ฉันนั้น		สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับเดียว	คือ  เกลียวเชือก	ยึดอุดมการณ์

ในการท�างานมาถึงปีที่	 28	 ถือเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก	 ที่ยังคงสื่อสาร	 งานสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	

	 ในนามสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ขอชื่นชมการท�างานด้วยการ

ยึดหลักคุณธรรมและอุดมการณ์อย่างมั่นคง	ขอให้มีความเจริญ	ก้าวหน้า	มั่นคงสืบไปนานเท่า

นาน

	 	 	 	 	 	 		รศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ

	 	 	 	 	 นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

สารอ�านวยพร
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ssrichanya@gmail.com
ขุนราม

รองอธิบดี กสส.เยี่ยม นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

พร้อมด้วยนายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยยีการสหกรณ์ ที่ ๑๕-๑๖ จึงหวัดเพชรบุรี รองอธิบดีฯ ได้

มอบนโยบายการปฏบิตัแิละแผนการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานและชี้แนะการท�างานด้านการ

ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ   โดยมีนายเฉลิม นวมนิ่ม ผอ.ศูนย์

ถ่ายทอดฯ ที่ ๑๕  และ นางสาวกุลยา ทองเพชร ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ ๑๖ พร้อม

ด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานสหกรณ์ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สัมมนาประมาณค่าหนี้สงสัยจะสูญ   นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย(สสท.) จัดสัมมนาผู้น�าสหกรณ์เรื่อง การประมาณค่าหนี้สงสัยจะสูญตามกฎหมายสหกรณ์ฉบับ

ใหม่ โดยมีอาจารย์สิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สสท. ผู้สอบบัญชีอนุญาต เป็นวิทยากรบรรยาย ณ 

ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

มอบภาพการ์ตูนเป็นที่ระลึก   นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) มอบภาพการ์ตูนกิจกรรมอบรมหลักสูตร “เกษตรยุคใหม่ คิดและท�าอย่างไรให้ยั่งยืน” 

ให้กบัอาจารย์ตาปี วชัรางกรู ไว้เป็นทีร่ะลกึ ในโอกาสไปเป็นวทิยากรให้ความรูก้บัผูน้�าสหกรณ์การเกษตรทีเ่ข้าร่วม

อบรมเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมโกลเด้น ซีตี้ ระยอง จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พพิธิภณัฑ์สหกรณ์แห่งแรกของไทย     นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งน�าโดย ดร.ประภาส งามสงวน กรรมการ ชสท. และประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ 

จ�ากดั พาชมสถานทีท่ีก่�าลงัจะจดัตัง้ขึน้เป็นพพิธิภณัฑ์สหกรณ์วดัจนัทร์ ซึง่เป็นสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย เริม่แรกได้ใช้สถาน

ที่ของวัดจันทร์ตะวันออก ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นที่จัดตั้งสหกรณ์ อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด�าเนินการก่อสร้างโดยกรม

ศิลปากร ส่วนพิพิธภัณฑ์ด�าเนินการโดยวัดจันทร์ตะวันออกร่วมกับสหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด ใช้เป็นสถานที่ศึกษาและท่องเที่ยว.

วิจัยข้าวเหนียวหอมนาคา   นายสมาน สุภัควาณิชย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่ง

เสรมิและพฒันาการบรหิารการจดัการสหกรณ์ ร่วมกบัทมีวจิยัส�านกังานพฒันา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิได้ตติตามการทดสอบปลกูข้าวเหนยีว “หอม

นาคา” ในพื้นที่อ�าเภอห้างฉัตร โดยมีสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ�ากัด เข้าร่วม

โครงการและคาดว่าในฤดูกาลผลิตต่อไปสหกรณ์ฯ จะส่งเสริมให้สมาชิกปลูก

ข้าวเหนียวพันธุ์หอมนาคาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัว

สสท.มอบโล่บุคลากรทรงคุณค่า  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน

กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ให้กับบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะ

กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดจ�านวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑. นายอลงกรณ์ พล

บุตร  ๒. รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  ๓. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์

รมช.มนัญญาเปิดงาน Field Day   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธานในพิธีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตล�าไยนอกฤดู ณ ศาลาประชาคมอ�าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก�าแพงเพชร โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รอง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายบรรจง ชัยชุมมพล สหกรณ์จังหวัดล�าปาง พร้อมคณะให้การต้อนรับ และเยี่ยมชม

การด�าเนินกิจกรรมของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดก�าแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สหประกนัชวีติฯ มอบเงนิ  พลต�ารวจเอก นพิจน์ วรีะสนุทร ประธานกรรมการบรษิทั สหประกนัชวีติ จ�ากดั(มหาชน) มอบเงนิ

สนับสนุนการจัดโครงการเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการต�ารวจและลูกจ้าประจ�าในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติอย่าง

เป็นระบบ โดยมี พลต�ารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมศรี

ยานนท์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ชสท.เยี่ยม สกก.เมืองระยอง  นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) พร้อม

ด้วยคณะกรรมการ ชสท. เข้าเยีย่มชมกจิการของสหกรณ์การเกษตรเมอืงระยอง จ�ากดั จงัหวดัระยอง และมอบภาพพระบดิาสหกรณ์

ไทย(พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์) โดยมี นายนุ พูลศิริคช ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ

นายอานุภาพ กระจ่างแจ้ง ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๔๐.....  Y ขุนราม  เชื่อ

ว่าวกิฤตการณ์เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 หรอื โควดิ-19 เป็นการ

เตือนสติชาวโลกให้อยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ไม่เอา

เปรียบซึ่งกันและกัน ในลักษณะปลาใหญ่กินปลาเล็ก เช่น

ระบบเศรษฐกจิทนุนยิมโลกยคุปัจจบุนันี ้ทีก่�าลงัจะเร่งเร้าให้

สังคมโลกล่มสลาย เพราะระบบทุนนิยมส่งเสริมให้คนเห็น

แก่ตวัโดยเอาผลก�าไรเข้ามาล่อก�าไรมากกร็วยมากสบายมาก

คนอื่นในสังคมจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ ขอให้ข้ารวยเป็นพอ

นี่คือระบบทุนนิยมที่ก�าลังจะท�าลายความสงบสุขของชาว

โลก...เมื่อมนุษย์มีกิเลสมากก็เห็นแก่ตัวมากเป็นสาเหตุให้

ตัวเองเดือดร้อนและสังคมส่วนรวมเดือดร้อนด้วย ซึ่งเป็น

เรื่องธรรมชาติ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและ

น�ามาสอนชาวโลกในเรื่อง กฎแห่งกรรม ให้ลดละกิเลสลง 

เพราะ ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว แต่บางคนยังไม่เข้าใจและไม่

เชื่อ เนื่องจากยังเห็นคนท�าชั่วได้ดีมีมากมาย แต่ไม่ได้มอง

ตลอดทางว่าผู้ที่ท�าชั่วนั้นผลสุดท้ายเมื่อวิบากกรรมส่งผล

แล้วผลลัพธ์เป็นเช่นไร เพราะกรรมชั่วบางอย่างไม่ได้ส่งผล

ทันที หรือไม่ก็มีบุญเก่าที่เคยสร้างเอาไว้ยังคอยคุ้มครองอยู่ 

ความชัว่หรอืบาปกรรมทีท่�าใหม่จงึยงัไม่ส่งผล...เพือ่ให้เหน็

ถึงสัจจธรรมของกรรมชั่วหรือกรรมบาปที่ร่วมกันท�าขึ้้น

โดยคนในสังคมจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสังคมไทย

หรือสังคมชาวโลก ที่สร้างบาปกันจนเป็นเรื่องปกติเพราะ

ผู้บริหารประเทศส่งเสริมให้มีมิจฉาอาชีพอย่างถูกกฎหมาย 

ได้แก่ อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ 

อาชพีเหล่านีพ้ระพทุธเจ้าทรงห้ามเพราะเป็นอาชพีทีส่่งเสรมิ

ให้คนท�าบาปจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามหากเข้าไปเกี่ยวข้อง

ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งล้วนสร้างบาปให้

กับสังคมด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้

อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้บริโภค 

ผู้ส่งเสริมให้มีการผลิตให้มีการบริโภค

ล้วนสร้างบาปให้กับสังคมทั้งสิ้น ขณะ

นี้วิบากกรรมบาปก�าลังส่งผลให้กับชาวโลกได้รับรู ้ด้วย

วิกฤตโควิด-19 ที่ก�าลังระบาดไปทั่วโลกขณะนี้ ตราบใดที่

ยังไม่เลิกส่งเสริมให้คนในสังคมท�าบาป วิกฤตการณ์เช่นนี้

ก็จะเกิดขึ้้นเป็นระยะ ๆ ตามวิบากกรรมบาปที่ร่วมกันสร้าง

ขึ้น เมืองไทยเป็นเมืองพุทธนับว่าโชคดีที่ได้รู้ค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า แต่โชคร้ายที่ผู้น�าประเทศไม่ปฏบัติตามค�า

สอนของพระพุทธเจ้า  ประชาชนจึงต้องเดือดร้อนตาม กฎ

แห่งกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เพราะผู้บริหารประเทศส่ง

เสริมให้ประชาชนท�าบาปกันอย่างเสรี.....  Y    ขุนราม  

.ได้ติดตามการบรรยายให้ความรู้กับผู้น�าสหกรณ์ของ ผศ.สุ

ชิน ปลีหะจินดา ตามหลักสูตร “เกษตรกรยุคใหม่ คิดและ

ท�าอย่างไรให้ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสท.) ในเนื้อหาการบรรยายนั้น

ได้ชื่นชมผู ้น�าสหกรณ์ที่ท�าประโยชน์ให้กับสหกรณ์จน

สหกรณ์เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกเท่ากับเป็นการ 

สร้างบญุสร้างกศุลอนัยิง่ใหญ่ เรือ่งนี ้ ขนุราม  เหน็ด้วยอย่าง

ยิ่ง เพราะว่าหลักและวิธีการสหกรณ์นั้นเน้นให้ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน ไม่เอาเปรียบกันสังคมส่วนรวมก็จะอยู่กันอย่าง

สงบสุข ซึ่งก็มีแบบอย่างให้เห็นกันทั่วโลกที่ผู้น�าสหกรณ์

ท�าตามหลกัการและวธิกีารสหกรณ์นัน้น�าพาให้สหกรณ์เข้ม

แขง็เจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืมวลสมาชกิกม็คีณุภาพชวีติทีด่ี

มสีวสัดกิารถ้วนหน้า เท่ากบัเป็นการสร้างบญุกศุลทีย่ิง่ใหญ่

ให้กับสังคม Y ขุนราม  รู้สึกชื่นใจเมื่อได้ยิน อาจาาย์ปร

เมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย(สสท.) ในฐานะผู้น�าขบวนการสหกรณ์

สูงสุดได้กล่าวในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓  ที่

โรงแรมเอเซยีแอร์พอร์ต อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ีว่าต่อไปนีจ้ะ

แบ่งงานกันท�าไม่แย่งงานกันท�าระหว่างขบวนการสหกรณ์

กับส่วนราชการที่ส่งเสริมงานสหกรณ์  ซึ่งผิดกับยุคก่อน 

ๆ ที่แย่งกันท�างานจนแทบจะไม่มีเวลาพัฒนาขบวนการ

สหกรณ์ ก็ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะว่างานสหกรณ์

นัน้จะต้องร่วมมอืกนัท�าในลกัษณะเอือ้เฟ้ือเกือ้กลูกนั  ไม่ใช่

แย่งงานกนัท�าเพราะจะท�าให้เกดิการทะเลาะววิาทกนัเพราะ

แต่ละคนกลวัว่าจะไม่มงีานให้ท�าซึง่เป็นความคดิของระบบ

ทุนนิยมทั่วไป ที่แย่งชิงผลประโยชน์กันหาความเป็นมิตร

ไม่ได้ หลักและวิธีการสหกรณ์นั้นมุ่งส่งเสริมให้ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน แต่ที่ผ่าน ๆ  มานั้นน�าหลักและวิธีการสหกรณ์ไป

ใช้ในทางทีผ่ดิเพีย้นไปหมดเพราะไปเอาหลกัการของระบบ

ทุนนิยมเข้ามาใช้กับสหกรณ์ จึงเท่ากับสนับสนุนให้แต่ละ

คนเห็นแก่ตัว ไม่ได้ส่งเสริมให้แต่ละคนช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน ขบวนการสหกรณ์ไทยจึงไม่ก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของมวล

สมาชิกทั้งหลายได้อย่างแท้จริง ที่ส�าคัญพลอยให้สมาชิก

สหกรณ์เข้าใจผิดคิดว่าเป็นองค์กรที่เข้ามาแล้วได้ประโยชน์

จงึไม่ได้คดิทีจ่ะท�าประโยชน์ให้กบัสหกรณ์ สหกรณ์จงึไปไม่

รอด ต่อไปนี้คงจะเป็นยุคใหม่ของการพัฒนาสหกรณ์ไทย

ด้วยการส่งเสรมิให้สมาชกิรูจ้กับทบาทในหน้าทีข่องตนเอง

อย่างแท้จริง ผลที่ได้ก็คือจะได้ผู้น�าสหกรณ์ที่เป็นตัวแทน

ของสมาชิกที่แท้จริง เพราะสมาชิกจะคอยก�ากับดูแลอยู่ไม่

ให้แตกแถว ขบวนการสหกรณ์ก็จะพัฒนาก้าวหน้าได้อย่าง

ยั่งยืน ผลพลอยได้ของสังคมไทย ก็คือ จะเป็นสังคมที่น่าอยู่

น่าอาศยัได้เพราะประชากรส่วนใหญ่อยูก่นัอย่างเอือ้อาทรซึง่

กนัและกนัมคีวามสขุกนัทัว่หน้า เพราะไม่มกีารเอาเปรยีบซึง่

กันและกัน ไม่เหมือนระบบทุนนิยมที่ก�าลังครอบง�าสังคม

โลกและสังคมไทยอยู่ในขณะนี้..... Y ขุนราม  ไม่ได้ไป

ท�าข่าวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นานพอสมควร การ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.) 

ที่เคยเข้าร่วมฟังการประชุมท�าให้รู้ว่าผู้น�าสหกรณ์แต่ละคน 

ข้าราชการส่งเสรมิสหกรณ์แต่ละคนมกีึน๋(ความรู ้ความสามารถ

กันมากน้อยเพียงใด) ก็เอามาเขียนในสังคมสหกรณ์เพื่อช่วยกัน

พฒันาขบวนการสหกรณ์ไทยให้เจรญิก้าวหน้าเป็นทีพ่ึง่ของมวล

สมาชกิสหกรณ์ทั้ง่หลาย แต่กป็ระกฎว่าไม่เป็นทีพ่อใจของอธบิดี

กรมส่งเสรมิสหกรณ์คนหนึง่ ถงึกบับอกกบัลกูน้องทีร่บัผดิชอบ

การจัดประชุมว่าไม่อยากให้เข้าร่วมฟังการประชุมด้วย  ลูกน้อง

คนนั้นก็มาปรับทุกข์กับ  ขุนราม  ว่าเจ้านายไม่สบายใจไม่อยาก

จะให้เข้าร่วมฟังการประชมุด้วย ตัง้แต่นัน้จงึไม่เข้าฟังการประชมุ

ของ คพช. เป็นเวลาสองสามปีมาแล้ว และแล้วเหตกุารณ์เช่นนีก้็

มาเจออกีครัง้กบัข้าราชการทีย่งัชพีด้วยภาษอีากรของประชาชน

แต่กลวักระบอกเสยีงของประชาชน(ผูส้ือ่ข่าว)รูว่้าตนเองท�างาน

มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด อนุญาตให้เพียงแค่ถ่ายรูปเท่านั้น

เสร็จแล้วให้ออกไปรออยู่นอกห้อง... ขุนราม  รู้สึกไม่พอใจกับ

พฤตกิรรมของข้าราชการทีเ่หน็ผูส้ือ่ข่าวเป็นตวัปัญหาในการเผย

แพร่ข่าวสารสูป่ระชาชน เหตเุกดิขึน้เมือ่วนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

วันนั้นพี่น้องชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ยกขบวนไปคัดค้านกฎ

กระทรวง ทีห่น้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทีจ่ะออกมาบงัคบั

ให้สหกรณ์ท�าตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร อันจะท�าให้สมาชิก

สหกรณ์ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก...ผู้น�าสหกรณ์ขึ้นไปไฮ

ปาร์คบนหลงัคารถได้ไม่นาน กม็ตีวัแทนลงมารบัหนงัสอืคดัค้าน 

และให้ส่งตวัแทนสหกรณ์ขึน้ไปประชมุกนัในห้องประชมุชัน้ ๓ 

สื่อมวลชนก็เข้าไปรอฟังกันในห้องประชุม ปรากฎว่าตัวแทน

ของกระทรวงเกษตรฯ ที่มาเจรจากับตัวแทนสหกรณ์คือ นายอ�า

พนัธุ ์เวฬตุนัต ิรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ นายอ�า

พันธุ์ อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายรูปเท่านั้นแล้วให้ออกไปรอข้าง

นอก กไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่ามคีวามลบัอะไรจงึกลวัสือ่มวลชนจะรู.้..

ประเทศชาตไิม่พฒันากเ็พราะข้าราชการท�างานแบบลบั ๆ  ล่อ 

ๆ แบบนี้ผลงานจึงไม่ก้าวหน้าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

รู้สึกเสียดายภาษีอากรของประชาชนที่จ่ายเป็นเงินเดือนให้

กับข้าราชการที่มีความคิดในการท�างานเช่นนี้.



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สหกรณ์ออมทรัพย์ค้านไม่เอาเกณฑ์ธนาคารมาบังคับ
วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤศจิกายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

เสียงฆ้อง

เสียงฆ้อง ฉบับที่ ๖๑.....ขุนศรี ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ

คุณแม่ดุษณี ธรรมานุกูล อายุ ๙๗ ปี ๒๕ วัน เป็นคุณแม่ของคุณธีร

พนัธุ ์ธรรมานกุลู (ต้อย) เพือ่นศษิย์เก่าชมรมดนตรไีทยและนาฏศลิป์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง(ชดท.มร.)  ทีว่ดัโบสถ์ อ.อนิทร์บรุ ีจ.สงิห์บรุี 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

คุณต้อยเป็นช่างท�าเครื่องดนตรีไทยฝีมือดีคนหนึ่ง โดย

เฉพาะเครื่องสายเช่น ซอสามสาย ซออู้ ซอด้วง ใครอยากจะได้เครื่อง

ดนตรจีากฝีมอืครตู้อยต้องใจเยน็ ๆ  เพราะต้องใช้ความพถิพีถินัในการ

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีแต่ชิ้น

ประวัติของคุณแม่ดุษณี ธรรมานุกูล จากความรู้สึกของ

บรรดาลกู ๆ  ได้กล่าวชืน่ชมให้แขกทีม่าร่วมงานได้รบัรูว่้า คณุแม่ดษุณี 

จบวิชาครูจากวิทยาลัยครูเทพสตรี ช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้ง

ที่สอง เมื่อสงครามยุติคุณแม่ดุษณีสมัครเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียน

วัดโบสถ์ ตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ คุณแม่ดุษณี

เป็นคนใจบุญสุนทานไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและสอนลูก ๆ ให้อยู่ในศีล

ธรรมไม่ท�าบาป จึงไม่ต้องแปลกใจว่าท�าไมคุณแม่ดุษณีจึงมีอายุยืน

เกอืบ ๑๐๐ ปี ขอให้ดวงวญิญาณของแม่ดษุณไีปสูส่คตใินสมัปรายภพ

เทอญ

ชาว ชดท.มร. มีความผูกพันกันมาตั้งแต่ก่อตั้งชมรมดนตรี

ไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ 

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ ๕๐ ปี เป็นชมรมท�ากิจกรรม

เพื่อสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของไทยมาอย่างยาวนาน เพราะว่า

ศลิปะและวฒันธรรมไทยมกีจิกรรมทีส่อดคล้องกบัวถิชีวีติของคนไทย

ตัง้แต่เกดิจนตาย จงึท�าให้มกีจิกรรมต่าง ๆ  ในการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั

มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันบางครอบครัวสามารถสืบทอดศิลปะ

และวัฒนธรรมไทยให้กับลูกหลานได้อย่างเนื่องและงดงาม

เพื่อน ๆ ที่ร่วมกิจกรรมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันนี้ก็ยังพบปะ

สังสรรค์กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพิธีไหว้ครูประจ�าปีของชมรม

ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะเป็นแหล่งรวม

ศิษย์เก่าทั้่งหลายได้เป็นอย่างดี ที่พบเห็นกันเป็นประจ�าโดยเฉพาะ

ตระกูลภู่ทอง ซึ่งมี ดร.ภมร ภู่ทอง สามารถ ภู่ทอง และครอบครัว 

มาช่วยงานไม่ขาดเปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพในแต่ละงานไม่เคยขาด 

งานนี้ก็มากันอย่างพร้อมเพรียงต้องขอชื่นชมชาว ชดท.มร.ทีี่มีน�้าใจ

ต่อกันไม่ขาดสาย

                                              ขุนศรี

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ออกโรงคัดค้าน

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยที่น�าเอากฎเกณฑ์

ธนาคารพาณิชย์มากดหัวสหกรณ์จนไม่สามารถเดินได้

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) และประธานชมรมสหกรณ์ออม

ทรัพย์รัฐวิสาหกิจได้กล่าวโจมตีกรณีกระทรวงการคลังและธนาคาร

แห่งประเทศไทย ที่น�ากฎเกณฑ์ควบคุมธนาคารพาณิชย์มาบังคับใช้

กบัสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น ท�าให้สหกรณ์ได้รบั

ความเดือดร้อนเพราะสหกรณ์ด�าเนินกิจการกับสมาชิกเท่านั้น ไม่ใช่

ธนาคารที่ท�าธุรกิจกับประชาชนทั่วไป

นายไพบูลย์ได้กล่าวว่าภาครัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะน�ากฎ

เกณฑ์ก�ากับทางการเงินมาใช้กับกิจการสหกรณ์ และพยายามแยก

กิจการสหกรณ์ขนาดใหญ่ออกจากขบวนการสหกรณ์เพื่อท�าลาย

ขบวนการสหกรณ์ให้อ่อนแอ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ปัจจุบัน

มีสินทรัพย์รวมกว่า ๒.๘ ล้านล้านบาท

นายไพบลูย์ได้กล่าวถงึกรมส่งเสรมิสหกรณ์ว่าไม่ได้ท�าหน้าที่

ปกป้องหรอืส่งเสรมิสหกรณ์เลยเพราะปล่อยให้หน่วยงานอืน่มาชีน้ิว้

บงการกจิการสหกรณ์  และการทีข่บวนการสหกรณ์ออมทรพัย์มาร้อง

เรยีนต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวนันีก้เ็พราะกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เป็นหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลกจิการสหกรณ์โดยตรง โดยมี

ข้อเรียกร้อง ๓ ข้อ คือ 

ข้อ ๑.ขอให้ส่งร่างกฎกระทรวงทั้ง ๗ ฉบับที่ได้ประชุมและ

มีข้อยุติแล้ว ให้ขบวนการสหกรณ์ได้พิจารณาก่อนที่จะน�าเสนอคณะ

รัฐมนตรีเพื่อป้องกันการบิดเบือนจากข้อตกลง

ข้อ ๒. ขอให้ตั้งคณะท�างานร่วมพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่

เหลอือกี ๕ ฉบบั โดยคณะท�างานให้มตีวัแทนสหกรณ์และผูแ้ทนกระ

ทรวงเกษตรฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์เท่านั้น

ข้อ ๓. ขอให้ชะลอการบงัคบัใช้ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ว่าด้วยการบัญชีฯ ปี ๒๕๖๓ ออกไปก่อน โดยเฉพาะในส่วนการตั้ง

ส�ารองหนี้สูญ เพราะระเบียบฉบับนี้มีผลกระทบอย่างรุ ่นแรงกับ

สหกรณ์

ในการอภิปรายโจมตีกฎเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ทีน่�าออกมาใช้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์นัน้ไม่

ถกูต้องเพราะว่าสหกรณ์ด�าเนนิกจิการกบัสมาชกิเท่านัน้ ไม่ใช่ธนาคาร

ที่ท�าธุรกิจกับประชาชนทั่วไป ขอให้หยุดน�าเกณฑ์ธนาคารมาใช้กับ

กิจการสหกรณ์ เพราะสหกรณ์ไม่ใช่ธนาคาร.

รุ้งกินน�้า



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๘ วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤศจิกายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ทีน่ีม่คี�าตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรยีนอนบุาลฝันในฝันวทิยา

ทางโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

วัดพระธรรมกาย

“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า

ตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกท�าไม ที่เขาพูดหาว่าเรา

อย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักค�าว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน 

หมายเอาใคร เขาอาศยัความไม่รูม้าว่าเราผูต้ั้ง่ใจปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจจ

ธรรมของพระพทุธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบกก็ลบได้เพยีง

ชัว่คราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพทุธศาสนากจ็ะเปล่งรศัม ีให้

ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง 

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 

เพราะธรรมกายของพระพุทธศานาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊ 

หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึง

ธรรม เรือ่งอย่างนีเ้ราไม่หวัน่ เราเชือ่ในคณุพระพทุธศาสนา” 

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงปู่วัดปากน�้าภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ได้ด าเนินกิจการมาครบรอบ ๒๘ ปี ในวันที่   
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ข้าพเจ้าในนามของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด            
และสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมายังคณะผู้จัดท าหนังสื อพิมพ์        
เกลียวเชือกทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริหารงาน ด าเนินกิจการโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ จวบจนถึงปัจจุบัน 
 

  หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ถือเป็นหนังสือพิมพ์ของขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างแท้จริง  
ในการท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ข่าวสารของขบวนการสหกรณ์ไปยังชาวสหกรณ์และ
ประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสได้รับรู้ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหา สาระ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนตลอดมา อันก่อให้เกิด
ความศรัทธาที่จะน าอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ไปช่วยพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่    
น่าอยู่ ข้าพเจ้าหวังว่าคณะผู้จัดท าหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกทุกท่านจะยึดมั่นอุดมการณ์ ในการท างาน 
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารและพัฒนาการของขบวนการสหกรณ์ไทยตามเจตนารมณ์ต่อไป 
 

  ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
โลก โปรดดลบันดาลให้คณะผู้จัดท าหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกทุกท่าน มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งก าลัง
กาย ก าลังใจ ก าลังความคิด สามารถประกอบกิจการทั้งปวงให้บรรลุผลเป็นเลิศ และบังเกิดความเจริญ
มั่นคงแก่ขบวนการสหกรณ์ ได้ดังเจตนารมณท์ุกประการ 
 
 

 

                      พลต ารวจโท   
 

(วิโรจน ์สัตยสันหส์กุล) 
ประธานกรรมการ 

      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ ากัด 

สารจาก 
ประธานกรรมการ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 

 

ฉบบันีข้อน�าความในใจของ คณุครไูม่ใหญ่ มาลงให้ท่าน

ผู้อ่านได้ทราบว่า คุณครูไม่ใหญ่ ท่านมีวัตถุประสงค์อย่างไรใน

การเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาขึ้นมา มีหลายคนถามว่า 

คณุครไูม่ใหญ่ คอืใคร เมือ่ได้อ่านข้อเขยีนต่อไปนีก้ค็งจะรูว่้าท่าน

คือใคร เกี่ยวข้องกับ วัดพระธรรมกาย อย่างไร แต่น่าเสียดายที่

รฐับาลยคุนีไ้ม่เหน็ประโยชน์ในเรือ่งศลีธรรม ได้มคี�าสัง่ปิด DMC  

ซึง่เป็นทวีธีรรมะผ่านดาวเทยีมเผยแพร่ค�าสอนของพระสมัมาสมั

พุทธเจ้าไปทั่วโลก ชาวไทยและชาวโลกจึงไม่ได้ดูธรรมะดีดีเช่น

นี้อีกแต่ก็ไม่เป็นไร หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก จะน�าค�าสอนของ 

คุณครูไม่ใหญ่ ที่เคยสอนออกอากาศไปแล้วมาเผยแพร่ต่อเพื่อชี้

หนทางสร้างบุญสร้างกุศลช่วยสร้างให้คนมีศีลธรรม

                                                   บรรณาธิการ

โอกาสตัวเองในการศึกษาเรียนรู้ แต่ถ้าให้โอกาสตัวเอง ทุกคนก็

สามารถเรียนรู้ได้ ยกเว้น คนบ้า คนตายเท่านั้น ด้วยแรงบันดาล

ใจหลาย ๆ อย่างเหล่านี้ จึงท�าให้เปิดโรงเรียนนี้ขึ้นมา อีกทั้่งมี

ความสุขทุกครั้ง ที่ได้มาท�าหน้าที่เป็นครูไม่ใหญ่ ได้มาถ่ายทอด

ความรู้ตรงนี้ ทั้ง ๆ ที่แต่เดิมที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมกับคุณยายอา

จารย์ฯ ท่านมุ่งให้ปฏิบัติธรรมเป็นหลัก

โดยอัธยาศัยส่วนตัวของครูไม่ใหญ่นั้น จะตรงข้ามกับ

ภาพที่เห็นในโรงเรียน คือ จะชอบเงียบ ๆ ชอบอยู่ตามล�าพัง 

คุณยายอาจารย์ฯ ท่านก็มีอัธยาศัยเช่นนี้เหมือนกัน คือ มักน้อย 

สันโดษ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ ยินดีปัจจัยตามมีตามได้ ท่านก็

พร�่าสอนอย่างนีเ้รือ่ยมา และกไ็ด้ปฏบิตัติามโอวาทของท่านเป็น

เวลากว่า ๓๐ ปี คอื จะชอบอยูต่ามล�าพงั อย่างมากกเ็จอกนัในช่วง

วนัอาทติย์ต้นเดอืนกบัวนัอาทติย์ธรรมดา ทีอ่อกมาชวนลกู ๆ  ทัง้

หลายปฏบิตัธิรรมเป็นหลกั ส่วนใหญ่กจ็ะชวนหมูค่ณะส่วนหนึง่ 

ไปปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพ เพราะว่าอากาศดีและวิเวก มีป่า มี

เขา นั้นคืออัธยาศัยที่ชอบอย่างนั้นมาก ถ้าจะให้เลือก ก็อยากจะ

เลือกกลับไปมีชีวิตเงียบ ๆ อย่างนั้น

แต่ว่าเมื่อกาลเวลาผ่านมา จนกระทั่งอายุเยอะแล้ว ก็คิด

อย่างที่ได้เล่าให้ฟังข้างต้น จึงได้เริ่มฝึกหัดสอนเป็นการฝึกหัด

เทศน์สอนจรงิ ๆ  แต่จะให้เทศน์แบบพระผูท้ีม่คีวามช�านาญ เป็น

บณัฑตินกัปราชญ์ในทางพระพทุธศาสนากท็�าไม่ได้ เพราะว่าภมูิ

รูภ้มูธิรรมกจ็บแค่นกัธรรมตร ีแม้จะอ่านพระไตรปิฎกตัง้แต่ตอน

ที่เป็นนักเรียน ยังไม่เข้ามหาวิทยาลัย มันก็ ๔๐ กว่าปีผ่านมาแล้ว 

แต่เวลาส่วนใหญ่จะใช้อยูก่บัการปฏบิตัธิรรม เพราะฉะนัน้จงึไม่

กล้าเปิดเป็นโรงเรยีนมธัยม เป็นวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัต่าง ๆ  

เหล่านั้น เอาแค่ว่าเป็น โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เพื่อจะ

ได้ง่ายต่อการสอน การแนะน�า การพูด การคุย เพราะไปสังเกตุ

โรงเรียนอนุบาลทั่ว ๆ ไปเขาก็ง่าย ๆ เพราะนักเรียนอนุบาลก็

คือเด็ก มีเพลง มีภาพ มีพูด ซึ่งคุณครูท่านก็ไปยืนอยู่หน้าชั้น ดุ

นักเรียนบ้าง ชมกันบ้างก็ว่ากันไป ชอบอย่างนี้ จึงได้เปิดเป็น

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ก็เป็นบุญที่ว่า ตั้งแต่เปิดโรงเรียนมา พลาดพลั้งอะไรไป 

ก็ยังไม่ได้รับการติติงจากนักปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนาเลย 

ก็ยิ่งท�าให้มีก�าลังใจฝึกสอนกันต่อไปแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ ก็ยัง

ฝึกสอนอยู่ และจะฝึกกันต่อไป

แม้จะมีอะไรขลุก ๆ ขลัก ๆ กันอยู่ แต่ก็ได้ก�าลังใจจาก

นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่คอยส่งยิ้มผ่านทางหน้าจอบ้าง 

ในโรงเรียนบ้าง คอยเป็นกองเชียร์ ท�าให้มีเรี่ยวแรงที่จะพัฒนา

ปรับปรุงการสอนเพิ่มขึ้น จากเริ่มต้นฟังทางโทรศัพท์ก็พัฒนา

มาเป็นอินเทอร์เน็ต จนเปลี่ยนมาเป็นจานดาวธรรม จากภาพ

แห้ง ๆ ก็เริ่มมีภาพเคลื่อนไหว และน�าเรื่องราวที่ฝันเป็นตุเป็น

ตะมาเล่าให้ฟัง ตั้งใจจะให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา แต่ว่าเป็นนิยาย

ที่มีคติธรรม

ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ Case Study ที่ได้กรุณา

เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองมาเป็นธรรมทานแก่เพื่อนนักเรียน 

ก็ได้สอนกันมาอย่างนี้ อยากใช้ค�าว่า พูดคุยกันมากกว่า เพราะ

ว่านกัเรยีนมอียูช่ัน้เดยีว แล้วกม็ทีกุเพศทกุวยัและมศีาสนกิอืน่ ๆ  

ทั้ง่นอกจากมาเป็นนกัเรยีน มาฟังธรรม ยงัมาปฏบิตัธิรรม แล้วก็

เข้าถงึธรรม และมาสร้างมหาทานบารมร่ีวมกนั โดยลมืกนัไปชัว่

ขณะว่าแต่เดมินัน้ ตนเองเริม่ต้นชวีติจากค�าสอนใด และได้ศกึษา

ความสากลกันอย่างนี้เรื่อยมาจาก Case Study ที่ผ่านมา กับเรื่อง

ราวต่าง ๆ ซึ่งทยอยเล่ากันไป ก็ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ชีวิตของนักเรียน บ้างก็เปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ บ้างก็ค่อย ๆ 

เปลีย่นแปลง และเสยีงเหล่านีส้ะท้อนกลบัมาทีค่รไูม่ใหญ่ ท�าให้

มีความปลื้มปีติยินดีกับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของ

นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก

จากเดิมที่เคยติดเหล้า ติดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ก็เลิก เคยติดการพนันก็เลิก เคยประกอบมิจฉาอาชีวะโดยไม่รู้

ตัวว่ามันเป็นสิ่งที่จะท�าให้ไปอบายก็เลิกได้ ที่ขี้เกียจนั่งธรรมะก็

ขยันขึ้น จากครอบครัวอบอ้าวก็เป็นครอบครัวอบอุ่น ลูก ๆ อยู่

ในโอวาท เป็นเด็กเก่งและดี ที่ไม่เคยรู้จักการท�าบุญก็เริ่มท�าบุญ 

ที่ท�าบุญตามอารมณ์ก็เปลี่ยนมาเป็นสม�่าเสมอ ที่ท�าตามก�าลัง ก็

มาเป็นเต็มก�าลัง

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ คือสิ่งที่ท�าให้ครูไม่

ใหญ่ชื่นใจมาก ๆ และท�าให้มีเรี่ยวแรงสอนกันต่อไป...
                                                   ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘

...แต่เดิมนั้น ที่คิดตั้งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ก็

เพราะเหน็ว่าตวัเองอายเุยอะแล้ว เวลาข้างหน้ากเ็หลอืน้อยเตม็ที 

มคีวามรูอ้ะไรกจ็ะมาแบ่งปันให้ลกู ๆ  ทกุคน ทั้ง่ความรูท้ีไ่ด้ศกึษา

เรยีนรูม้าจากพระไตรปิฎกบ้าง จากคณุยายอาจารย์ฯ (คณุยายมหา

รัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) บ้างโดยเฉพาะที่ส�าคัญที่สุด คือ 

จากวิชชาธรรมกาย ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพ

มุนี(สด จันทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ท่านได้ถ่ายทอดผ่าน

คุณยายอาจารย์ฯ

อีกประการหนึ่ง คือ ต้องการที่จะตอบแทนลูก ๆ ทุก

คน ที่ได้ให้ข้าว ให้น�้า ให้อาหาร เป็นก�าลังแก่ครูไม่ใหญ่ และแก่

ลูกพระลูกเณรทั้งหลาย ท�าให้มีเรี่ยวแรงในการศึกษาธรรมวินัย

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อีกเหตุผลหนึ่ง คือ ช่วงนี้คนยังเข้าใจพระพุทธศาสนา

คลาดเคลื่อนกันไปเยอะ โดยเฉพาะหลักส�าคัญเกี่ยวกับเรื่อง 

กฎแห่งกรรม ซึ่งไม่ค่อยน�ามาพูดกัน จนกระทั่งเป็นเหตุท�าให้

เกิดความรู้สึกคลางแคลงเกี่ยวกับเรื่อง กฎแห่งกรรม หรือ กฎ

แห่งการกระท�า ทั้งกาย วาจา ใจ ซึ่งเป็นกฎของเหตุและผล คือ 

ประกอบเหตุอย่างนี้ จะต้องมีผลอย่างนั้น มีผลในปัจจุบันอย่าง

นี้ ก็เพราะได้ประกอบเหตุในอดีตอย่างนั้น

ความเชือ่หรอืความเข้าใจในสิง่เหล่านีไ้ด้ลดลงไปเรือ่ย ๆ  

เพราะว่าเหตผุลบางอย่างไม่ปรากฎทนัตา หรอืเหตผุลบางอย่างที่

ปรากฎอยูใ่นปรโลก กไ็ม่อาจทีจ่ะไปรูไ้ปเหน็กนัได้ เพราะว่าไม่ให้

                   จากใจคุณครูไม่ใหญ่

           ท�าไมถึงชื่อ “ครูไม่ใหญ่” 

ท�าไมถึงชื่อ “ครูไม่ใหญ่” ชอบชื่อนี้ ก็สมมุติเอาเท่านั้น

แหละ “อาจารย์ใหญ่” นีเ่ขาอยูโ่รงเรยีนแพทย์ คอื ผูท้ีล่ะโลกแล้ว

ก็สละร่างกายอุทิศให้เป็นวิทยาทานเอาไว้ศึกษาเรื่องสรีระของ

ร่างกาย เรายังไม่ถึงขั้นนั้น ก็เลยชื่อว่า “ครูไม่ใหญ่” 

“ครูใหญ่” คือ คุณยายอาจารย์ฯ “ครูที่ใหญ่กว่า” ก็คือ

พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน�้าฯ

 หลวงพ่อธัมมชโย



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๙

สหกรณ์การเกษตรนคิมฯ บางระก�า จ�ากดั

วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤศจิกายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.)  จดั

อบรมหลกัสตูร “เกษตรยคุใหม่ คดิและท�าอย่างไรให้ยัง่ยนื”  รุน่ที ่๗๗ 

ทีจ่งัหวดัพษิณโุลก ซึง่น�าโดย คณุศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการ 

ชสท. ได้พาคณะกรรมการเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์การเกษตร

นิคมฯ บางระก�า จ�ากัด ซึ่งได้การต้อนรับจากคณะกรรมการและ

บรรยายสรุปกิจการของสหกรณ์โดย ผู้จัดการกฤษณา ธรรมชีวัน 

สหกรณ์แห่งนี้ก่อตั้งขั้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ ต่อมาสหก

รณ์เกดิปัญหาทจุรติจนสหกรณ์แทบล้มละลายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๔ 

และในช่วงนัน้ คณุกฤษณา ได้เข้ามาเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์ท�าหน้าทีท่กุ

อย่าง ทัง้การตลาด การเงนิ และสนิเชือ่ อยูใ่นคนเดยีว สถานการณ์ต่าง 

ๆ กเ็ริม่ดขีึน้เรือ่ย ๆ  ต่อมาได้สร้างศนูย์เรยีนรูข้ึน้โดยใช้เงนิก่อสร้างไป 

๑.๕ ล้านบาท เมื่อ ๑๕ ปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ 

ตัง้แต่สมาชกิ กรรมการบรหิารกลุม่ กรรมการสหกรณ์ และฝ่ายจดัการ 

ตลอดจนให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้

ห้องประชุมของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

จากการฟังบรรยายสรุปของ ผู้จัดการกฤษณา แล้วและได้

เห็นผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต้องยอมรับว่าเป็นผู้จัดการเก่งคน

หนึ่งจึงได้รับโครงการต่าง ๆ จากรัฐบาลมาด�าเนินการ  ซึ่งบุคลากร

กสส.ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่ 

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

 เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th
 เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.fsct.com
 เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.co-opthai.com

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

                                                           

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

ชื่อ...........................................................................................................................................

ที่อยู่.........................................................................................................................................

....................................................................................................โทร.........................
                   �     สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)

                            �     ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�านวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี

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

     สั่งซื้อได้ด้วยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ากัด บัญชีออมทรัพย์

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

ในนาม บริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ากัด ปณ.ส�าเหร่ 10600    ส�านักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูแนวคิด “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย 

จากใจสนิค้าสหกรณ์” คดัสรรสนิค้าสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร กลุม่อาชพีที่

มคีณุภาพได้มาตรฐาน และผลติภณัฑ์ของเกษตรกรรุน่ใหม่ในโครงการ

น�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ จัดลงกระเช้าของขวัญและตกแต่ง

สวยงาม ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ โดยเน้นสินค้าหลากหลายและมีประโยชน์ จ�าหน่วยตั้งแต่วันที่ 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมบริการส่งฟรีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อซื้อสินค้าครบ ๕,๐๐๐ บาท หวังใช้

โอกาสปีใหม่ช่วยขยายช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าสหกรณ์ไปสูผู่บ้รโิภค

เพิ่มมากขึ้น

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุข

ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ด้วยสินค้าสหกรณ์ พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรน�าผลผลิต

การเกษตรทีม่อียูใ่นท้องถิน่มาเป็นวตัถดุบิ พฒันาต่อยอดโดยการแปรรปู

เป็นสนิค้าและผลติภณัฑ์รปูแบบใหม่ ๆ  ทีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ผลผลติ

ประเภทพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร สินค้าประมงและปศุสัตว์ ก่อนจะน�ามา

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เน้นการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า

การเกษตรหลากหลายประเภทโดยค�านึงถึงความต้องการของตลาด 

พร้อมใส่ใจกับทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อ

ความปลอดภัยของผู้บริโภค 

“ในปีทีผ่่าน ๆ  มามหีน่วยงานทั้ง่ภาครฐั เอกชน และประชาชน

ทั่วไปให้ความสนใจติดต่อและสั่งซื้อของขวัญปีใหม่และสินค้าของ

สหกรณ์กนัอย่างต่อเนือ่งทกุปี โครงการนีเ้ป็นอกีโครงการหนึง่ทีจ่ะช่วย

รณรงค์ให้คนไทยช่วยกันซื้อของไทยและใช้ของไทยที่เป็นผลผลิตจาก

ภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน และ

ที่พิเศษสุดส�าหรับปีนี้ เรามีสินค้าและผลผลิตจากเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่

สมัครเข้าร่วมโครงการน�าลูกหลายเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ

การเกษตรมาร่วมจ�าหน่ายด้วย เนื่องจากในปีที่ผ่านมา เราพยายามที่จะ

สร้างคนรุน่ใหม่ให้เหน็ความส�าคญัในอาชพีการเกษตร ได้กลบัไปอยูก่บั

ครอบครัวเพื่อสานต่ออาชีพจากพ่อแม่ และมีการพัฒนาการท�าเกษตร

สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้บริโภคด้วยสินค้าระดับพรีเมี่ยมและสร้างรายได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกร” รมช.มนัญญากล่าว

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท�า

โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ โดยรวบรวม

สินค้าดีมีคุณภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนจากจังหวัดต่าง ๆ โดยเริ่มด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา สินค้าที่น�ามาจัดลงกระเช้าของขวัญเพื่อจัดจ�า

หน่วยในเทศกาลปีใหม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาค

รัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมามียอดจ�าหน่วย

ประมาณ ๑.๒ ล้านบาท สินค้าขายดีที่น�ามาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ

ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป ขนมที่ท�าจากธัญพืช

และสมุนไพร ฯลฯ 

ส�าหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ ได้คดัสรรสนิค้าคณุภาพเพือ่จดัเป็นกระเช้าของขวญัปีใหม่ เช่น 

ข้าวหอมมะลอินิทรย์ี ข้าวไรซ์เบอร์รี ่ข้าวสงัข์หยด ข้าว กข 43 กล้วยตาก 

หมี่กรอบสามรส ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทอง หมูทุบ หมูฝอย เห็ดสมุนไพร 

ขิงผง เก็กฮวยผง ชาใบหม่อนอินทรีย์ ฯลฯ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์มีราคาตั้งแต่ ๕๐๐ บาท ถึง ๓,๐๐๐ บาท  

มทีั้ง่กระเช้าส�าเรจ็รปูทีจ่ดัสนิค้าและตกแต่งเรยีบร้อย และให้ลกูค้าเลอืก

สนิค้าทีต้่องการจดัเป็นกระเช้าของขวญัด้วยตวัเอง  ทีห้่องจดัแสดงและ

จ�าหน่ายสินค้า ห้อง ๑๒๖ ชั้น ๑ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ 

กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ จ�า

หน่วยทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดจ�าหน่วย

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ จ�าหน่ายตั้งแต่เวลา 

09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดสินค้าได้ทาง Facebook : coop market 

หรอืสอบถามได้ทางโทรศพัท์ 02-628-5512 หรอื 06-5524-1124 ส�าหรบั

ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป บริการจัดส่งกระเช้าสินค้า

สหกรณ์ให้ฟรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.

ของสหกรณ์จะต้องมีความรู้ ความสามารถจึงจะรองรับงานของภาค

รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก็ต้องขอชื่นชมกับทีมงานของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ 

บางระก�าฯ ที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทั้งสมาชิก กรรมการ และ

ฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ส�าคัญขององค์กรสหกรณ์ ก็ขอเป็น

ก�าลังใจให้กับสหกรณ์แห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของมวล

สมาชิกทั้่งหลาย.

                     กฤษณา ธรรมชีวัน

สุเมธ ศรีจรรยา



๑๐ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ชสท.อบรมผู้น�าสหกรณ์ รุ่น ๗๘ จ.ระยอง

ขอแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๘ ปี

น.ส.พ.เกลียวเชือก

ด้วยความปรารถนาดี จาก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

ตู้ ปณ.1012 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 02-579-5561-4 โทรสาร ต่อ 17

สอบถามข้อมูลอัตโนมัติ โทร.02-942-8950

www.coop.ku.ac.th  e-mail : 
ku.scco@ku.ac.th

ขอแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๘ ปี 

    น.ส.พ.เกลียวเชือก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จ�ำกัด

ขอแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๘ ปี 

    น.ส.พ.เกลียวเชือก

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด

ด้วยความปรารถนาดี จาก

ด้วยความปรารถนาดี จาก

วันที่  ๑๑ - ๑๗   พฤศจิกายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

           ศิริชัย ออสุวรรณ                เฉลา ฉิมภู

           อ.ฉัตรชัย ศิริรัตน์          อ.พิมพา อนันต์กิรติการ

              อ.ตาปี วัชรางกูร          ไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) 

จัดอบรมหลักสูตร “เกษตรยุคใหม่ คิดและท�าอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่นที่ 

๗๘ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโกลเด้น 

ซีตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

เดิมทีรุ ่นนี้ก�าหนดจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี ช่วงปลายเดือน

มีนาคม ๒๕๖๓ แต่เกิดวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 เสียก่อนเลยต้องเลื่อน

การจัดอบรมไป สาเหตุที่มาจัดที่จังหวัดระยอง ก็คงจะเป็นเพราะจังหวัด

ระยองเกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จากทหารอียิปต์ที่เข้ามาฝึกซ้อมรบ

ในประเทศไทย และได้เข้าพักที่โรงแรมโกลเด้น ซีตี้ ระยอง ท�าให้จังหวัด

ระยองได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรง เมือ่เหตกุารณ์คลีค่ลายลง รฐับาลจงึจดั

รณรงค์เชิญนักท่องเที่ยวคนไทยไปเที่ยวที่จังหวัดระยอง มีโปรโมชั่นจูงใจ

มากมาย และเพื่อเป็นการช่วยชาวจังหวัดระยองให้มีเศรษฐกิจดีขึ้น การ

จัดอบรมผู้น�าสหกรณ์การเกษตรในเขตที่ ๓ จึงจัดขึ้นที่โรงแรมโกลเด้น ซี

ตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

แนวทางการอบรมปีนี้ได้เปลี่ยนไปจากปีก่อน ๆ ที่ ชสท. 

จะจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ และ

ประสบการณ์ต่าง ๆ  มาบรรยายให้ความรูก้บัผูเ้ข้าอบรม ปีนีไ้ด้เปลีย่น

แนวการให้ความรู้ไปจากเดิม ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรม

วันแรกจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป ด้าน

กฎหมายสหกรณ์ที่แก้ไขใหม่ และกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ ซึ่งเป็น

เรื่องจ�าเป็นที่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ต้องรู้

วันแรกเริ่มด้วย คุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) เป็นประธาน

ในพธิเีปิดการอบรมและกล่าวถงึวตัถปุระสงค์ในการจดัอบรมตลอด

จนความคืบหน้าของสถานการสหกรณ์การเกษตรในปัจจุบัน โดยมี 

คณุเฉลา ฉมิภ ูประธานชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัระยอง จ�ากดั 

กล่าวให้การต้อนรับผู้เช้าอบรม

วิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันแรกประกอบด้วย อาจารย์

ตาปี วัชรางกูร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเศรษฐกิจ ส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อาจารย์พิมพา 

อนันต์กิรติการ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ อาจารย์ฉัตรชัย ศิริรัตน์ นิติกรช�านาญการพิเศษกลุ่ม

กฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ คุณไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย 

อดีตรักษาการผู้จัดการใหญ่ ชสท.  มาให้ความรู้เป็นพื้นฐานเพื่อน�า

ไปวิเคราะห์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันรุ่งขึ้น

วันที่สองของการอบรมเริ่มตั้งแต่เช้าแปดโมงครึ่งบางคนก็

ตื่นมาไม่ทันเพราะว่าเมื่อวานตอนค�่ามีงานเลี้ยงสังสรรค์สนุกกันพอ

สมควร วทิยากรทีจ่ะมาตัง้ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสหกรณ์เพือ่จะ

ได้น�าไปวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุ

ชิน ปลีหะจินดา อดีตอาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แนะน�ากติกาให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้ซึ่ง

แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม เพื่อน�าประเด็นปัญหาไปวิเคราะห์ 

หวัข้อทีใ่ห้น�าไปวเิคราะห์ประกอบด้วย หวัข้อที ่ ๑.การปรบั

ตัวของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ปัจจุบัน  ประเด็น

ที่จะน�าไปอภิปรายกันก็มี การส่งเสริมและก�ากับดูแลโดยภาครัฐ  

วัตถุประสงค์อ�านาจกระท�าการของสหกรณ์ ความรับผิดชอบคณะ

กรรมการและผู้จัดการ และการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และอื่น ๆ

หัวข้อที่ ๒. การพัฒนาการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร 

ในยุคโควิด-19  ประเด็นที่จะอภิปรายก็มี การผลิต การเพิ่มผลผลิต 

และคณุภาพผลผลติ การลดต้นทนุ การรวบรวม การตลาด และอืน่ ๆ  

หัวข้อที่ ๓. การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ ประเด็นที่จะน�า

ไปอภิปราย ได้แก่ ประเภทคุณสมบัติของสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่าย  

กิจกรรมและขอบเขตการด�าเนินงาน ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 

และพันธมิตรธุรกิจของเครือข่ายสหกรณ์ และประเด็นอื่นๆ 

หัวข้อที่ ๔. เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เพื่อน�า

สหกรณ์สู่ความส�าเร็จในยุค โควิด-19 

โดยให้ ๖ กลุ่มจับคู่กับเป็น ๓ คู่ แต่ละคู่จะน�าปัญหาเรื่อง

เดียวกันไปวิเคราะห์ เสร็จแล้วน�ามาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเปรียบ

เทียบกันว่าแต่ละกลุ่มมองปัญหานั้น ๆ แตกต่างกันอย่างไร มีวิธีการ

แก้ไข หรือน�าไปพัฒนาอย่างไร

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา กล่าวชื่นชมผู้น�าสหกรณ์ที่เข้าอบรม

รุ่นที่ ๗๘ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกันเป็นจ�านวนมากกว่ารุ่น

ก่อน ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหากันอย่าง

กว้างขวางและหาแนวทางแก้ไขปัญหากันได้เป็นอย่างดี สมกับเป็น

ผู้น�าสหกรณ์ที่มีประสบการณ์กันมาอย่างยาวนาน

ในการอบรมครัง้นีไ้ด้พบกบัอดตีประธาน ชสท. ท่านหนึง่ที่

พยายามกู้ศักดิ์ศรีของ ชสท. กลับคืนมาหลังจากตกต�่าย�่าแย่เกือบจะ

หาทีย่นืไม่ได้ จนกระทัง่รฐับาลเชือ่ในฝีมอืประธาน ชสท. ท่านนีจ้งึให้

เครดิตในหลาย ๆ  เรื่อง เช่น ได้ปุ๋ยสองแสนตัน ได้โค้วต้าขายข้าวสาร

ที่ค้างสต๊อคโรงสีสหกรณ์กว่าสองแสนกระสอบให้ต่างประเทศ แต่

สุดท้ายตนเองต้องเดือดร้อนเพราะผู้น�าสหกรณ์บางคนไม่ซื่อสัตย์

ต่อตัวเองและส่วนรวม เพราะอ้างว่ามีข้าวค้างสต๊อคพร้อมที่จะส่ง

เข้าร่วมโครงการทั้ง ๆ ที่ไม่มีแต่ไปเอาตัวเลขข้าวโรงสีเอกชนมาอ้าง

จึงไม่มีข้าวเข้าร่วมโครงการ เมื่อไม่มีข้าวท่านประธาน ชสท. ท่าน

นี้จึงต้องวิ่งหาข้าวมาเติมให้ครบตามโครงการไม่เช่นนั้นจะต้องถูก

ปรบัเงนิเป็นจ�านวนมาก ในทีส่ดุพวกเดยีวกนัร้องเรยีนให้มกีารตรวจ

สอบ ท่านประธาน ชสท. ท่านนี้จึงสาปส่งขบวนการสหกรณ์ ผู้เขียน

ได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ก็ต้องชื่นชมอดีต

ประธาน ชสท. ท่านนี้ที่มีส่วนช่วยกู้ชีพให้กับ ชสท. จนสามารถยืน

หยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้ ท่านผู้นี้คือ คุณสินธุ์ กีรตยาคม อดีตผู้น�า

สหกรณ์คนเก่งแห่ง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ในโอกาสนี้ได้พบกับท่าน

รู้สึกดีใจ ที่ท่านได้ถามหา.

                                                สุเมธ  ศรีจรรยา
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              คุณศิริชัย ออสุวรรณ     ผอ.ขวัญเรือน ศรีจันทร์

ชาว ชสท.มอบความสุขนักเรียนยากจน และสังสรรค์ประจ�าปี
ชุมนุมสหกรณ ์การเกษตรแห ่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสท.) พาพนักงานและครอบครัวไปท�าประโยชน์

เพื่อสาธารณะและจัดงานสังสรรค์ประจ�าปี ๒๕๖๓ ระหว่าง

วนัที ่๒๗ - ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอกัษร อ.แกลง 

จ.ระยอง

เป็นกจิกรรมประจ�าปีของ ชสท. ทีค่ณะกรรมการด�าเนนิ

การซึ่งน�าโดย คุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการผู้มีวิสัย

ทศัน์กว้างไกล น�าพาองค์กร ชสท. เพือ่พฒันาขบวนการสหกรณ์

การเกษตรให้เจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนื ฉะนัน้บคุลากร

ขององค์กรจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่าง

ต่อเนื่อง และที่ส�าคัญจะต้องมีจิตอาสาเพื่อสังคมด้วย แต่ละปี

จึงพยายามที่จะหาสถานที่เพื่อพาพนักงานไปท�าประโยชน์เพื่อ

สาธารณะ ปีนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ซาก

พง อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่ถึง 

๑๒๐ คน ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องถูกยุบไป

รวมกับโรงเรียนอื่น เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนเพียง ๗๖ 

คน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกชาวบ้านที่ยากจนมีอาชีพรับจ้าง

ทัว่ไป โรงเรยีนนีม้คีรสูอนอยูเ่พยีง ๔ คน ท�าหน้าทีส่อนตัง้แต่ชัน้

อนบุาลถงึประถมปีที ่๖ จงึเป็นงานหนกัมากของครผููส้อน โดยมี 

รักษาการผู้อ�านวยการขวัญเรือน ศรีจันทร์ ครูช�านาญการพิเศษ 

ท�าหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนอยู่

นอกจากอุปกรณ์การศึกษา ตุ๊กตา และเงินรางวัลให้กับ

เด็กๆ ทุกคน นอกจากนั้นก็ได้มอบเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 

เสร็จพิธีก็เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ในขณะเดียวกันชาว 

ชสท. ก็รับประทานอาหารพร้อมกับเด็ก ๆ ไปด้วย

ต่อจากนั้นก็เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมจักสานของหมู่บ้าน 

OTOP ซึง่เป็นศนูย์บรกิารท่องเทีย่ว ชมุชนต�าบลซากพง อ.แกลง 

จ.ระยอง มเีครือ่งจกัสานทีใ่ช้หญ้ากระจดูซึง่มอียูม่ากมายในท้อง

ถิ่นเป็นวัตถุดิบใช้จักสาน ได้ข้อมูลจากผู้น�าศูนย์ฯ ว่ารูปแบบ

ของเครื่องจักสานที่นี่มีมากมายหลายร้อยแบบ เพราะว่ามีนัก

ออกแบบของศูนย์ฯ เป็นผู้ออกแบบเองอีกทั้งเป็นที่ถูกใจของผู้

ใช้ท�าให้ผลผลิตของที่นี่ผลิตออกมาขายไม่ทันตามออเดอร์ที่สั่ง

เข้ามา ก็ต้องขอชื่นชมกับการบริหารจัดการของศูนย์ฯ แห่งนี้ที่

ท�าให้ชาวชุมชนแห่งนี้มีรายได้จากอาชีพจักสานได้เป็นอย่างดี

ตอนค�่ามีงานเลี้ยงสังสรรค์กันที่โรงแรมที่พัก มีการจับ

ฉลากรางวัลให้กับพนักงานมากมาย มีรางวัลใหญ่ ๆ ทั้งสร้อย

คอทองค�า และเงินสดแต่ละรางวัลมูลค่านับหมื่นบาท สลับกลับ

การออกไปยืดเส้นยืดสายกับวงดนตรีฝีมือเยี่ยม จนได้เวลาพอ

สมควรกแ็ยกย้ายกนักลบัไปพกัผ่อน เตรยีมตวักลบัไปท�างานเพือ่

พัฒนา ชสท. ให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของขบวนการสหกรณ์

การเกษตรไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป.

รุ้งกินน�้า
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