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อ่านต่อหน้า  ๒อ่านต่อหน้า  ๒

สสท.รกุคบืยืน่หนงัสอื
ปรับร่างฯ กฎกระทรวง

บริหารธุรกิจการเงินสหกรณ์
สกก.เมืองระยอง ปรับกลยุทธ์

อ่านต่อหน้า ๒
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

 รองวิศิษฐ์ชี้กฎกระทรวงใหม่

                มนัญญา ไทยเศรษฐ์

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

             อานุภาพ กระจ่างแจ้ง

อ่านต่อหน้า  ๒

                     วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

       ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล

สมาชิกมีเงินเหลือพอยังชีพ
 กสส.เผยร่างกฎกระทรวงใหม่  ก�าหนดเงินคงเหลือหลังหักหนี้ 30%  เพื่อให้

สมาชิกเหลือเงินยังชีพเพียงพอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสมาชิกสหกรณ์

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดเผยว่า ร่างกฎ

กระทรวง 5 ฉบับซึ่งจะออกตามพระราช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2560 ขณะนี้อยู่

ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฏีกาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย โดยสาระ

ส�าคัญหนึ่งคือการ ก�าหนดให้การให้เงินกู้

สามัญแก่สมาชิกต้องไม่ก�าหนดงวดช�าระ

หนี้ยาวเกินไป และสมาชิกจะต้องมีเงินได้

คงเหลือหลังหักช�าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือต่อ

เดือนเพียงพอ       ต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน

 “การก�าหนดการหักหนี้ต้องเหลือ

เงินไม่น้อยกว่า 30  % เพื่อให้พี่น้องชาว

สหกรณ์มีเงินเหลือเพียงพอส�าหรับกินใช้                   

ในแต่ละเดือน เพราะต้องยอมรับว่าก่อน

หน ้านั้นบางสหกรณ ์มีการหักหนี้ จาก

สมาชิกจนแทบไม่เหลือเงินรายเดือนไว้ใช้ 

ต้องไปกู ้หนี้นอกระบบกลายเป็นการเพิ่ม

ภาระครัวเรือนเข้าไปอีก นอกจากนั้นการให้

คงเหลือเงิน 30% ยังสอดคล้องกับระเบียบ

ต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการด้วย หรือ

แม้แต่การบังคับคดี ก็ยังต้องให้ลูกหนี้เหลือ

เงินใช้ไม่ต�่ากว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน ดังนั้น

กรณีนี้จึงเป็นการช่วยสมาชิก ไม่ใช่เป็นการ

ซ�้าเติมสมาชิก” นายวิศิษฐ์กล่าว

 ส�าหรับพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 เป็นพรบ.ที่มี

การปรับปรุงให้สอดรับกับรูปแบบธุรกรรม

ทางการเงินที่เปลี่ยนไป เพื่อป้องความเสี่ยง

ด้านต่างๆของสหกรณ์ ไม่ให้เกิดความเสีย

หายในสหกรณ์เช่นกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์

และเครดิตยูเนี่ยนบางแห่งและเพื่อป้องกัน

สหกรณ์ต่างๆไม่ให้มีการก�าหนดรูปแบบ

ธุรกรรมจูงใจสมาชิก หรือผ่อนปรนงวดเงิน

กู้นานเกินกว่าปกติของระบบการเงินจนน�า

มาสู่ภาระหนี้สินล้นพ้นตัว อย่างไรก็ตามก

รมฯ พร้อมชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับ

สมาชิกสหกรณ์ทุกประเด็น

 ทั้งนี้ แนวทางในการก�าหนดกฎ

กระทรวงได้ถือปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  โดย

การเปิดรับฟังความเห็นทุกฝ่าย และส่วน

ราชการได้ค�านึงถึงการให้โอกาสสหกรณ์

ในการปรับตัวในช่วงการเปลี่ยนผ่านไป

สู ่การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและ

ก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์ ดังนั้นในร่างกฎ

กระทรวง จึงได้มีการก�าหนดระยะเวลาให้

สหกรณ์ปรับตัวไว้ในบทเฉพาะกาล โดยบาง

กรณีให้เวลาถึง10 ปี

รมช.มนัญญา พร้อมเปิดกระทรวงฯ รับฟังเสียงผล 

กระทบร่างกฎกระทรวงจัดแถวสหกรณ์ออมทรัพย์ และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเผยเบื้องต้นขยายเวลาตั้งค่าเผื่อหนี้

สูญออกไป  5 ปี เพื่อให้เวลาสมาชิกปรับตัวได้

     นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร

และสหกรณ์ กล่าวในการพบปะสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย ์และสหกรณ์เครดิต                   

ยูเนี่ยน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ว่า

พร้อมที่จะเปิดกระทรวงเกษตรฯเพื่อรับฟัง

ความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศต่อ

ข้อกังวลในเรื่องผลกระทบของการออกร่าง

กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน พรบ. 

สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. 

สหกรณ์ พ.ศ.2562 ซึ่งร่างดังกล่าว คณะ

รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 

2563 ขณะนี้ร่างอยู่ระหว่างหารือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา อย่างไรก็ตามทั้งหมดอยากให้มา

แสดงความเห็นเพื่อให้จบภายในรัฐบาลนี้

ที่ได้ร่วมกันท�างานมาตั้งแต่ต้น เพื่อช่วยกัน

สร้างความแข็งแรงให้ระบบสหกรณ์ก่อนที่

จะครบก�าหนดเดือนพฤษภาคม 2564

 “ขอให้สมาชิกไปหารือกันเองใน

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าจะ

มาหารือพร้อมกันที่กระทรวงเกษตรเมื่อ

ไหร่                ซึ่งดิฉันพร้อมทุกที่ไม่เคยหลบ

หรือหนีปัญหา เพราะก่อนหน้าท่านไปคุย

กันเอง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการยื่นหนังสือ

ถึงดิฉัน อย่างไรก็ตามเบี้องต้นได้ให้นโยบาย

ไปว่ากรณีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญที่เกรงว่าจะ

กระทบกับการบริหารธุรกรรมทางการเงิน                  

ของท่าน ก็ได้ให้ขยายเวลาออกไป 5 ปีเพื่อ

ให้เวลาปรับตัว” รมช.เกษตรฯกล่าว

        ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รอง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้

ร่างกฎกระทรวงอยู่ระหว่างคณะกรรมการ

กฤษฏีกาหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

และผู ้มีส่วนได้เสียมีก�าหนดจะต้องออก

ผูจ้ดัการ สกก.เมอืงระยองฯ ชีส้ภาพแวดล้อมเปลีย่นสหกรณ์ต้อง

ปรบัตามจงึจะอยูร่อดได้ ปรบัส�านกังานและพฒันาบคุลากรใหม่รบัธรุกจิ

การเงิน กลยุทธ์หาเงินเข้าสหกรณ์ต้องสร้างศรัทธาให้สมาชิกเชื่อมั่นกับ

วิธีการบริหารมืออาชีพ เครดิตบูโรคู่มือบริหารสินเชื่อที่ส�าคัญ อย่าดูแต่

เพียงเงินเดือนสูงขี่รถเก๋งหรู

นายอานุภาพ กระจ่างแจ้ง ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จ�ากัด ได้

กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ

ของสหกรณ์จากธุรกิจด้านการเกษตรมา

เป็นธุรกิจด้านการเงินให้กับคณะกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสท.) ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์

เมื่อวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่า 

สหกรณ์แห่งนีจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๐๕ 

โดยมีชื่อว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง 

จ�ากัดสินใช้ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 

สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จ�ากัด เมื่อ

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๒ ตอนแรกได้

เช่าห้องแถวอยู่ในตัวเมือง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.

๒๕๑๑ ได้ซื้อที่ดินอยู่นอกตัวเมือง จ�านวน 

๒ ไร่ ราคาตอนนัน้ประมาณ ๒ แสนบาท ซึง่

เป็นที่ตั้งส�านักงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน

นี้  ตอนนี้ราคาที่ดินประเมินไว้ประมาณ 

๖๐ ล้านบาท เมืองระยองตอนนี้เปลี่ยนจาก

ชุมชนการเกษตรเป็นชุมชนเมือง มีโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากมาย สมาชิก

ส่วนใหญ่อายุ ๖-๗๐ ปี ลูกหลานส่วนใหญ่

ก็ไม่อยากท�าการเกษตรต่อ คนรุ่นใหม่มีค่า

นิยมไปท�างานในเมืองกันหมด ปัจจุบันส่วน

ราชการจึงมีโครงการพาลูกหลานเกษตรกร

กลับบ้าน  

นายอานภุาพได้กล่าวถงึความเข้าใจ

ของคนทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ว่า ได้มีพวก

รัฐวิสาหกิจพากันมาดูงานที่สหกรณ์ก็ยัง

เข้าใจว่าสหกรณ์เป็นหน่วยงานราชการ เมอืง

ระยองเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรเป็น

ชุมชนเมืองสหกรณ์ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์หากปรับตัวไม่ทันก็อยู่ล�าบาก 

ถ้ายงัท�าแบบเก่า ๆ  อยูไ่ม่ได้ จงึได้ปรบัปรงุรือ้

ส�านกังานเก่าสร้างส�านกังานใหม่เมือ่ ๑๐ ปีที่

แล้ว เราออกแบบก่อสร้างส�านักงานใหม่ให้

เหมาะกับงานบริการด้านการเงิน แต่กรมส่ง

เสริมสหกรณ์บอกว่าเอาทรงนี้ไม่ได้ต้องเอา

ทรงแบบ อบต.(องค์การบริหารส่วนต�าบล) 

เราก็บอกว่าไม่เอาเพราะเราไม่ใช่ราชการ 

ส�านักงานแห่งนี้ใช้เงินก่อสร้างไปประมาณ 

๓๐ ล้านบาท เรามีสมาชิกอยู่ ๓๐ กลุ่ม หาก

น�าเงินมาฝากกับสหกรณ์กลุ่มละ ๑ ล้านบาท

ก็ ๓๐ ล้านบาทแล้ว  แต่พอวันเปิดส�านักงาน

มีสมาชิกเอาเงินมาฝาก ๔๐ ล้านบาท ท�าให้

มีก�าลังใจในการบริหารงานเพราะสมาชิกมี

ความศรัทธาในสหกรณ์มากขึ้น

นายอานุภาพได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อ

เราปรบัปรงุส�านกังานใหม่แล้ว บคุลากรของ

สหกรณ์เราก็เปลี่ยนแปลงใหม่หมด เพราะ

เราเป็นองค์กรให้บริการ เวลาไปแบ๊งค์มี

ผู้ให้บริการเป็นคนแก่กับสาว ๆ เราจะเข้า

ห้องไหน มันเหมือนกันหลักการง่าย ๆ เรา

เปลี่ยนแปลงบุคลากรใหม่หมด เสื้อผ้าหน้า

ผมให้ไปเปลี่ยนใหม่หมดแต่งตัวให้สวย ผู้

หญิงคนไหนแต่งตัวเสร็จต้องให้ผู้จัดการดู

ก่อน ถ้ากระโปร่งยาวต�่ากว่าเข่าให้กลับไป

แก้มาไหม่  เมื่อผู้ใช้บริการดูแล้วมีความสุข

สดชื่น ท�าให้สหกรณ์เป็นสถานที่ที่น่าไป น่า

อยู่ น่ามอง สมาชิกตั้งใจจะมาช�าระหนี้แค่ ๓ 

เดือนก่อน ก็เปลี่ยนใจช�าระหมดเลย ๖ เดือน 

เมื่อเขาอยากมาใช้บริการเขาต้องเบิกบาน

ในใจ การลงทุนก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาย 

ฉะนั้นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อยู่

กับมันให้ได้

นายอานุภาพกล่าวถึงเทคนิคการ

ปล่อยสินเชื่อว่า การปล่อยสินเชื่อก็เหมือน

กบัทกุแห่งทัว่ ๆ  ไป ต้องปฏบิตัติามกฎ กตกิา 

ตนได้ไปอบรมเรื่อง หลักทรัพย์ค�้าประกัน 

ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงได้

ความรูเ้ทคนคิดดีมีาบรหิารงาน สหกรณ์ของ

เราปล่อยสินเชื่อทั้่งหมดโดยใช้หลักทรัพย์

ค�้าประกัน แต่เราก็เปิดโอกาสให้มีบุคคลค�้า

ประกัน  แต่ก็ไม่มีใครกล้ามาค�้าให้ กฎเกณฑ์

ต่าง ๆ เราก็ให้กรรมการดูแล ใช้พนักงาน

ตรวจสอบ แล้วก็ตีราคาตามมาตรฐานของ

สมาคมวิชาชีพที่ก�าหนดเอาไว้ในระเบียบ 

ปัญหาส�าคญัอยูท่ีว่่าเราตรวจสอบกนัอย่างไร

เมือ่มกีารฟ้องร้องกนัแล้วเราไม่แพ้คด ีตอนนี้

เรามีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือมีบุคคลภายนอก

มาฟ้องร้องสมาชิกในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา 

เพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ได้ขายที่ดินไป แต่

อย่างไรกต็ามปัญหาการช�าระหนีข้องสมาชกิ

ดูย้อนหลังไป ๓ ปี เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว

แต่ละเดือนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ถึงแม้

จะมีปัญหาเรื่องไวรัสโควิด-19 ก็ตาม 

ในส่วนของสมาชิกที่ท�าการเกษตร

จริง ๆ ตอนปลายปีก่อนจะปิดบัญชีตอนแรก

ก็คิดว่าจะมีผลกระทบเพราะว่าทุเรียนขาย

ประเทศจีนไม่ได้ แต่เมื่อดูยอดช�าระเงินแล้ว

ไม่มีผลอะไรท�าให้กระทบกระเทือน เพราะ

ไม่มีสมาชิกคนไหนมาบอกให้สหกรณ์ช่วย

เหลือ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมือง

ระยองฯ ๘๐% เป็นเกษตรกร อีก ๒๐% เป็น

พ่อค้า เช่น ท�าท่องเที่ยว ท�าร้านอาหาร เมื่อ

สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ สมาชิกมาช�าระหนี้

ครบทุกคน ยอดหนี้ ๓๘ ล้านบาท เก็บได้จริง 

ๆ ๑๙ ล้านบาท เก็บได้ ๕๐% แต่ว่าสัญญาเงิน

กู้ของสหกรณ์ท�ากันเป็นปี ระหว่างปีเขายัง

ไม่ส่งก็ได้ เราจะทวงเลยก็ยังไงอยู่ แต่เราก็จะ

มีหนังสือไปเดือนว่าเหลือเวลาอีก ๓ เดือน

เท่านั้น แต่ก็แสดงให้เห็นว่าสมาชิกมาติดต่อ

กับสหกรณ์อย่างสม�่าเสมอ

นายอานุภาพตอบค� าถามของ

สมาชกิทีเ่อาเงนิมาฝากกบัสหกรณ์เพือ่ให้เกดิ

ความสบายใจและมัน่ใจว่าเงนิเขาปลอดภยัว่า

อนัดบัแรกป้องกนัความเสีย่งสมาชกิทกุคนที่

ขอกูเ้งนิจากสหกรณ์เราจะต้องตรวจดเูครดติ

บโูรก่อน เคยมสีมาชกิมาขอกูเ้งนิกบัสหกรณ์

เมื่อขอเครดิตบูโรแล้วหายเงียบไปเลย  หลัก

การธุรกิจสินเชื่อถ้ารู้รายได้รายจ่ายของลูก

(๒๗ มกราคม ๒๕๖๔) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดย ดร.ปัณฐ

วิชญ์ ผู ้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ 

แก้วเพทาย รองประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสอ.) นายอทัย ศรีเทพ อุปนายกสมาคมฯ และรักษาการนายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(สส.ชสอ.) 

ได้เข้าพบพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิด

บุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้าน

การสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรอื่น และ

นายอภิชาต ตีรสวัสดิชัย รองประธานคณะ

กรรมาธิการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการ

การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาด

การเงิน อีกทั้่งยื่นกับนายนัทธี ถิ่นสาคู 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เพื่อ

ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสาน

งานให้มีการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงตาม

มาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

และระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการ

บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.

2563 พร้อมพดูคยุถงึปัญหาและชีแ้จงถงึผลก

ระทบจากกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์

ซึ่ งประเด็นป ัญหาจากร ่ างกฎ

กระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ฯ ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ

ขบวนการสหกรณ์อย่างรนุแรงประกอบด้วย

1. การก�าหนดให้สหกรณ์ต้องตั้ง

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่อาจน�าเงินค่า

หุ้นมาหักออกจากหนี้เงินต้นก่อนประมาณ

การค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้เหมือนดังเช่น

ที่ผ่านมา

2. การก�าหนดปรับลดให้สมาชิก

สหกรณ์ต้องส่งคืนเงินกู้ยืมกรณีเงินกู้สามัญ

แก่สหกรณ์ให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ งวด

3. การก�าหนดให้สมาชิกผู้กู้ยืมเงิน

จากสหกรณ์ต้องมีเงินรายได้รายเดือนภาย

หลังหักหนี้แล้ว คืงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือนที่ได้รับ ตลอด

อายุสัญญา

4. การก�าหนดให้เงินที่สหกรณ์ฝาก

ไว้กับชุมนุมสหกรณ์หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    รมช.มนัญญาพร้อมรับฟังสหกรณ์

        สกก.เมืองระยองปรับกลยุทธ์

       สสท.รุกคืบ ปรับกฎกระทรวง

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ประกาศภายในเดือนพฤษภาคม 2564  และมีผลบังคับใช้ ซึ่งกรณี

การตั้งค่าเผื่อหนี้สูญที่จะขยายเวลาออกไป 5 ปีนั้น จะไปใส่ไว้ใน

บทเฉพาะกาลของร่างที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าให้เวลา 5 ปีเพื่อให้

สหกรณ์ปรับตัวเพื่อให้ปฏิบัติได้ตามที่กฎกระทรวงก�าหนด  ทั้งนี้

ก่อนหน้ากรมได้มีการออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เมื่อปี  

2563 ให้สหกรณ์สามารถปรับโครงสร้างหนี้ ขยายเวลาการช�าระหนี้ 

หรือการลดดอกเบี้ยให้สมาชิกเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบ

มาเป็นระยะ ๆ

 ส�าหรับร่างกฎกระทรวงทั้ง 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่าง

กฎกระทรวงการให้กู ้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2.ร่างกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การ

ก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน รวมถึงการกู้ยืมเงิน หรือการค�้า

ประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3.ร่างกฎ

กระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4.ร่างกฎกระทร

วงการจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินส�ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์แล

ะสหกรณ์เครดิตยุเนี่ยน 5.ร่างกฎกระทรวงการก�ากับการกระจุกตัว 

ธุรกรรมทางการดเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยน

       ทั้งนี้ นางสาวเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานสหกรณ์

เครดิตยุเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จ�ากัด ได้ยื่นหนังสือในประเด็นผลกระ

ทบจากร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อ รมช.มนัญญา ในประเด็นการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากต้นเงินและดอกเบี้ยที่ผิดนัดช�าระหนี้ 

ว่าหากร่างดังกล่าวออกมาจะกระทบกับสมาชิก ซึ่งส่วนมากเป็น

เกษตรกร  และขณะนี้ได้รับผลกระทบจากผลผลิตราคาตกต�่า สภาพ

ฝนฟ้าอากาศที่แปรปรวน และการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ท�าให้กระทบต่อการช�าระเงิน เพราะฉะนั้นหากกฎกระทรวงนี้ออก

มา จะกระทบกับสมาชิกจ�านวนมาก

หนี้ ปัญหาต่าง ๆ ก็น้อย ฉะนั้นอย่าดูแต่เพียงบ้านหรู มีรถเก๋งขี่ เงิน

เดือนเป็นแสน แต่มีหนี้บัตรเครดิต ๑๓ ล้านบาท มาขอกู้กับสหกรณ์

อกี ๒ ล้านบาท รวมเป็นหนี ้๑๕ ล้านบาท ผ่อนช�าระหนีเ้ดอืนละแสน

บาทท�าได้ไหม แค่ ๑๐% ก็ส่งไม่ได้ ถ้าดูเผิน ๆ ท�างานดีเงินเดือนเป็น

แสน ขับรถเก๋งราคาแพง แต่พอเช็คเครดิตบูโร โอ้โฮ...ถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้ 

เมื่อเช็คเครดิตบูโรแล้วก็เอารายได้ รายจ่ายมาแสดง ตามภาษาธุรกิจ

ก็คือ เอามาแสดงให้เจ้าหนี้เขาพอใจ มีความเชื่อมั่นว่าลูกหนี้รายนี้

สามารถที่จะส่งหนี้คืนได้

หากผู้ขอกู้บอกว่ามีบ้านเช่าก็ให้ถ่ายรูปบ้านเช่ามาดู หาก

สหกรณ์ไม่เชือ่ใจกส่็งเจ้าหน้าทีไ่ปด ูบอกว่ามทีีด่นิกด็วู่าเป็นทีด่นิของ

ใคร บอกว่ามีสวนยาง ๑๐๐ ไร่อยู่เชียงใหม่ แต่ไม่มีหลักฐานมายืนยัน 

เมื่อพูดแต่ปากเปล่าก็ได้ความว่างเปล่ากลับไป พูดแบบภาษาธุรกิจถ้า

เราเป็นลูกหนี้ เราจะท�าอย่างไรให้เจ้าหนี้เขาเชื่อใจ ถ้าเรารู้รายได้ราย

จ่ายของเขา แต่วธิกีารทีจ่ะตรวจสอบให้รูน้ัน้จะท�าอย่างไร ตามทฤษฎี

กม็วีธิกีารว่าจะตรวจสอบอย่างไร วธิดีรูายจ่ายกร็ูแ้ล้วจากเครดติบโูร มี

ค่าใช้จ่ายในครอบครวัอะไรบ้าง เช่น ค่าลกูไปโรงเรยีน ค่ารถ ค่าอาหาร

การกินต่าง ๆ หักค่าใช้จ่ายในครอบครัวไป ๔๐% เหลือก่อหนี้ได้ไม่

เกิน ๖๐% สมมุติครอบครัวหนึ่งมี พ่อ แม่ ลูก ๓ คน ค่าใช้จ่ายเดือน

ละ ๓ หมื่นบาทพอใช้ไหม ถ้าเราท�าธุรกิจสินเชื่อแล้วตอบปัญหานี้ไม่

ได้ เมื่อเราเอาเงินเขามาบริหารเขาจะเชื่อเราไหม เมื่อเราตอบเขาไม่ได้

ท�าอึกอัก ๆ แล้วเขาจะให้เงินเรามาไหม เขาไม่ฟังเราหรอก อย่าว่าแต่

ใครเราเองแบ๊งค์เล็ก ๆ เรายังไม่กล้าเอาเงินไปฝากเลย

นายอานุภาพได้กล่าวถึงปัญหาของสหกรณ์เคยเกิดขาด

สภาพคล่องเมื่อประมาณ ๕-๖ ปีที่ผ่านมาว่า ในช่วงนั้นสหกรณ์เรา

ใช้บริการสินเชื่อของ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร) ปีละประมาณ ๕-๖๐๐ ล้านบาท ตอนนั้น ธกส. มองเรา

อย่างไรก็ไม่ทราบเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน สมาชิกเราไม่ได้ปลูกข้าว 

ส่วนใหญ่จะปลูกผลไม้ เราก็มาคิดว่าสักวันหนึ่งเรามีเงินมีทองจะไป

ซื้อข้าวถ้าเขาไม่ขายข้าวให้เราแล้วจะท�าอย่างไร จึงคิดท�าโครงการ

เพื่อให้สมาชิกปลูกข้าวขึ้น ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ ๕-๖๐ ล้านบาท ก็

ตั้งใจจะไปกู้ ธกส. มาให้สมาชิกที่ร่วมโครงการกู้ปรากฎว่า ธกส. ไม่

อนุมัติเงินให้ ท�าให้สมาชิกต้องคอยเก้อ ตอนนั้นเราเป็นหนี้ ธกส. อยู่

ประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท  เมื่อ ธกส.ปฏิเสธไม่ให้เงินจะเอาอย่างไรดี

เราก็งง ก็มาปรึกษากับคณะกรรมการว่าจะท�าอย่างไรกันดี ในที่สุดก็

ตกลงว่าจะระดมเงินฝากกับระดมหุ้นเพิ่มกัน  เพราะเรารู้ว่าสมาชิก

เขามีเงิน แต่จะท�าได้ต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับสมาชิกให้ได้ก่อน

เขาถึงจะเอาเงินมาฝาก ก็เลยท�าโครงการระดมหุ้น ระดมเงินฝากว่า 

ใครซื้อหุ้น ๑ ล้านบาท ให้ตั๋วไปเที่ยวกับเรืออันดามันปริ๊นเซส โอ้โฮ 

สมาชิกมาซื้อหุ้น มาฝากเงินกันเยอะเลย เราค�านวณดูแล้ว เอาเงินมา

ฝาก ๑ ล้านบาท ซื้อหุ้น ๑ ล้านบาท หักค่าบริหารแล้ว ๒ หมื่นบาท 

เหลือ ๕ หมื่นบาท ได้ก�าไร ก็มีสมาชิกที่ไม่มีเงินแต่อยากไปเที่ยวก็

บอกให้ไปแนะน�าสมาชิกคนอื่นมาซื้อหุ้นตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็เลย

แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี จากวิกฤตก็เลยเป็นโอกาสของ

สหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์เราไม่ได้ใช้เงินกู้จาก ธกส. แล้ว ถึงแม้ ธกส. 

จะมาขอให้เรากู้ก็ตาม.

ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อย

ละ 20 ของจ�านวนเงินที่จะต้องด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง แต่หาก

เป็นเงินฝากของธนาคาร ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ร้อยละร้อย

ของจ�านวนเงินที่จะต้องด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

จากปัญหาดงักล่าว สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ

ชุมนุมสหกรณ์ในประเภทออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด จึงขอให้มีการพิจารณา ให้มีการยกเลิก

หรือปรับปรุงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีีของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ที่มีผลบังคับใช้ก่อนออกกฎ

กระทรวง ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวน

ร่างกฎกระทรวง จ�านวน 5 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 และให้ขบวนการสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการ

พิจารณาทบทวนร่างกฎกระทรวงจ�านวน 5 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เพื่อยับยั้่งความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นกับสหกรณ์จนต้องสูญเสียหลักการและความเป็นสหกรณ์ใน

ฐานะที่พึ่งของสมาชิก ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนสามเสน (แยก

เกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 วันที่ 17 ธันวาคม 2563  นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดล�าปาง พร้อม

ด้วย นายสุธี ขันทอง ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นางฐานิดา ชมภูศรี 

ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ นางจาริณี เทพา นักวิชาการ

สหกรณ์ช�านาญการ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการแนะน�าและส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ต�าบล

ฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

โดยมี นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการ

ประชุมฯ ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมุ่งเน้นด้าน “การ

ก�ากับดูแลสหกรณ์” น�า “การส่งเสริมสหกรณ์” การพัฒนาบุคลากรฝ่ายจัดการ และการ

ส่งเสริมอาชีพสมาชิก เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความ

มอบนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2564

เรียบร้อย และสมาชิกสหกรณ์มี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

	 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	 พร้อม

ด้วย	 นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

ธุรกิจสหกรณ์	 และคณะ	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกหลานเกษตรกรที่

ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

สานต่ออาชีพการเกษตร	พื้นที่แปลงเกษตรผสมผสาน	ของ	นางสาว

วรามณี พงษ์สวัสดิ์ ต�าบลบางเตย	 อ�าเภอสามโคก	 จังหวัดปทุมธานี	

ซึ่งได้กลับมาท�าการเกษตร	 ณ	 ภูมิล�าเนา	 พื้นที่จ�านวน	 4	 ไร่	 โดยมี

การปลูกพืชยืนต้นผสมผสานอยู่ในพื้นที่สวน	 และวางแผนอนาคต

ให้เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยว	 ความต้องที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก

โครงการ	 ให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	 ตลอดจน

องค์ความรู้ด้านเกษตรผสมผสาน	 เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ

การท่องเที่ยงเชิงเกษตร

	 การขับเคลื่อนโครงการน�าลูกหลานเกษตรกลับบ้าน	 สาน

ต่ออาชีพการเกษตร	 โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมี

อาชีพที่ยั่งยืน	 ปัจจุบันในจังหวัดปทุมธานี	 มีลูกหลานเกษตรกรที่

ยืนยันสมัครเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 20	 คน	 และมีสหกรณ์สมัคร

เข้าร่วมโครงการฯ	 จ�านวน	 6	 สหกรณ์	 ได้แก่	 สหกรณ์การเกษตร

ล�าลูกกา	 จ�ากัด	 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินล�าลูกกา	 จ�ากัด	 สหกรณ์

การเกษตรเมืองปทุมธานี	 จ�ากัด	 สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้ว

พัฒนา	 จ�ากัด	 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรีจ�ากัด	 และสหกรณ์

การเกษตรคลองหลวง	จ�ากัด	

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบายที่จะสร้างแรง

จูงใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาท�าอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น	 ด้วย

การกลับสู่ถิ่นเกิดเพื่อท�าอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	 โดยให้กรมส่ง

เสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรที่มีความเข็มแข็งให้

ความช่วยเหลือแก่ลูกหลานสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการกลับ

มาพัฒนาถิ่นเกิด	 ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคง	

ผลักดันแนวคิดการปลูกพืช	 ปศุสัตว์	 และประมง	 การใช้เทคโนโลยี

การเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของตลาด

สหกรณ์ปทุมน�าลูกหลานเกษตรกลับบ้าน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.ปทุมธานี



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สสอ.ศธ. จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

	 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัด

ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ

มหาเวสสันดรชาดก จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด (สสอ.ศธ.) ร่วม

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด (สอ.

ศธ.) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ดร.สม

ชัย วุฒิปรีชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ

อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.สายหยุด จ�าปาทอง อดีตรอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ อดีตผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายก 

สสอ.ศธ. เข้าร่วมภายในงานดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

	 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวสัมโมทนีียกถา

ว่า	 อาตมาภาพได้รับอาราธนาเป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ

เวสสันดรชาดกในครั้งนี้	 รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่หน่วยงานของท่าน

ให้ความส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 	 ด้วยการจัดเทศน์มหาชาติ

เวสสันดรชาดก	 ถือว่าเป็นพระชาติที่ส�าคัญที่ท�าให้เราได้พบองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ได้พบธรรมะของพระองค์	 ได้พบพระ

อริยสงฆ์	 ถือว่าเราเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วในฐานะหนึ่ง

เป็นมนุษย์	สองเป็นมนุษย์ที่เจอพุทธศาสนาคือ	เราได้พบธรรมะของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เกิดมาไม่ตายฟรีแน่	 ไม่ตายเปล่า	

มีสภาวจิตมีธรรมะ	 มีทุนรอนที่สูงสืบต่อไป	 อีกทั้งยังเป็นการแสดง

ความจงรักภักดีและร่วมบ�าเพ็ญบุญถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 และสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่

ยากไร้

	 นายไพบูลย์ เสียงก้อง	กล่าวรายงานว่า	ทั้ง	2	หน่วย

งานได้ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก	ในครั้งนี้

เป็นครั้งที่	 8	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา	 โดยน�าเงิน

ที่ร่วมท�าบุญหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิราชประชา

นุเคราะห์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 สมทบทุนการศึกษา

แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้	 และใช้ในกิจการสมาคม	 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2547	 เป็นองค์กร

สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม	 โดยมิได้มุ่งหวังก�าไร	 ซึ่งสมาชิกเป็นข้าราชการและ

ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	เริ่มต้นมีสมาชิกเพียง	400	คน	สมาคม

เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็ว	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2563	มีสมาชิก	

8,564	คน	เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพประมาณ	

255,000	บาทเศษ	

	 นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�ากัด ครบรอบ 16 ปี ส�าหรับการจัดเทศน์มหาชาติครั้งนี้ สสอ.ศธ.ได้

เล็งเห็นประโยชน์ในการฟังเทศน์มหาชาติเพื่อน�าคติธรรมมาเป็นข้อคิด

และแนวทางการด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข และเชื่อว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์

มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์ 5 ประการ

คือ 1.ได้เกิดในศาสนาพระศรีอริยเมตไตร 2.ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 

3.จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ 4.จะเป็นผู้มีลาภ ยศ ไมตรี มีความสุข 

5.จะได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธ

ศาสนา  

 การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังเทศน์เป็นจ�านวนมาก ประกอบด้วย 

นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายก สสอ.ศธ. สมาชิกสมาคม สมาชิกสหกรณ์ 

คณะกรรมการด�าเนินการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษา ผู้บริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ

ปกครอง จ�ากัด เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล

          เรียบเรียง/สรุป

รมช.มนัญญา เยี่ยม สค.บ้านพุตะแบก

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดประจวบฯ เยี่ยมชมการ

ด�าเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก 

จ�ากัด  ชูบทบาทสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มั่นคง

อย่างยั่งยืน 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	พร้อมด้วย	นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 	 	 	 	 	 	 	 	 	รองอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เยี่ยมชมการด�าเนินงานของ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก	 จ�ากัด	 พบปะเกษตรกร

รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ	 น�าลูกหลานเกษตรกลับบ้าน	 สานต่ออาชีพ

การเกษตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 พร้อมเยี่ยมชมผลผลิตและ

ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์	 และมอบปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนสมาชิก

สหกรณ์	ณ	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านตะพุแบก	จ�ากัด	ต�าบล

เขาล้าน	 อ�าเภอทับสะแก	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยมี	 รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หัวหน้าส่วนราชการ	นายประยรู พะมะ ผูอ้�านวย

การกลุม่จดัตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์	 รกัษาราชการแทน	 สหกรณ์จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ์	 ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ	 เจ้าหน้าที่	 สมาชิกสหกรณ์	

และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้เยี่ยม

ชมห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการด�าเนินงานและฝ่ายจัดการของสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก	 จ�ากัด	 และพบปะพี่น้องเกษตรกร	

สมาชิกสหกรณ์	รับฟังปัญหา	ความต้องการด้านต่าง	ๆ	ของผู้น�าสหกรณ์พี่น้อง

สมาชิกสหกรณ์	 พร้อมกล่าวมอบนโยบายการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการท�าอาชีพการเกษตร	

จึงได้ด�าเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	 	 ที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร	

ตั้งแต่ต้นน�้า	 กลางน�้า	 และปลายน�้า	 ให้มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรใน

รูปแบบการท�าเกษตรที่ดีและเหมาะสม	 (GAP)	 เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 การยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ในด้านการมี						

ส่วนร่วมของสมาชิก	มีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ	การจัดการองค์กร	การ

บริหารงาน	ให้เป็นองค์กรในระดับชุมชน										ในการรวบรวม	จัดเก็บ	แปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรและแหล่งเงินทุนในระดับพื้นที่	 มีการจัดหาตลาดการ

จัดหาตลาดเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์	 ภาคเอกชน	

เพื่อกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพ	นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มโครงการ								น�าลูกหลาน

เกษตรกรกลับบ้าน	 สานต่ออาชีพการเกษตร	 เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกร	 ได้

กลับมาอยู่กับครอบครัว	 ใช้ความรู้ประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและ

บริการ	 รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 มาพัฒนาการเกษตรของครอบครัวเป็นการ

สร้างงาน	 สร้างอาชีพการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน	 และสหกรณ์ประเภทเครดิต

ยูเนี่ยน	 เป็นองค์กรในระดับชุมชนท�าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงิน

ทุนและสวัสดิการ	 ท�าให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ดีขึ้นอย่างมั่นคง	

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	 	 	 โดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์พร้อมจะให้การ

สนบัสนนุและพฒันาสหกรณ์ในทกุด้าน	 เพือ่ให้สหกรณ์ท�าหน้าทีใ่นการดแูลชวีติ

ความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 และชื่นชมบทบาท

ของสหกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม							สร้างการมีส่วน

ร่วมและความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่	 และขอให้ก�าลังใจแก่เกษตรกรใน

การร่วมกันพัฒนาอาชีพ											และร่วมมือกันท�างานในรูปแบบสหกรณ์	มุ่งเน้น

งานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน					

และมีประสิทธิภาพต่อไป

จากนัน้	 รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

มอบปัจจยัการผลติแก่สมาชกิสหกรณ์	 ได้แก่	พนัธุป์ลา	 	 	 	 	 	พนัธุม์ะพร้าว

ชมุพร	 2	 เมลด็พนัธุผ์กัและชวีภณัฑ์	 น�า้หมกัชวีภาพ	 ให้กบัผูแ้ทนสมาชกิ

สหกรณ์	จ�านวน	40	ราย	และได้พบปะ			ผูแ้ทนเกษตรกรรุน่ใหม่ทีเ่ข้าร่วม

โครงการน�าลกูหลานเกษตรกรกลบับ้าน	 สานต่ออาชพีการเกษตร	 ส�าหรบั

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	 มผีูส้มคัรเข้าร่วมโครงการฯ	 จ�านวน	 55	 ราย	 มี

สถาบนัเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	 1	 แห่ง	 โดยส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์	 ได้ด�าเนินการจัดอบรม	 ให้ความรู้ในเรื่องอุดมการณ์	

หลักการ	วิธีการสหกรณ์	อบรมการจัดท�าแผนการผลิต	

เกษตรผสมผสาน	 เกษตรอินทรีย์	 การท�าปุ๋ยอินทรีย์	 น�้าหมัก

ชีวภาพ	 การจัดท�าแผนด้านการเกษตร	 การปลูกพืชผสมผสาน	 สามารถ

จ�าหน่ายผลผลิตได้รายปี	รายเดือนและรายวัน	ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ฯ	ที่

ประสบความส�าเร็จจากการท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่	 เกษตรผสมผสาน	

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	

นายพินิต โชติภัทร	 อายุ	 37	 ปี	 เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ

น�าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน	 ในพื้นที่อ�าเภอเมือง	 	 	 	 	 	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 กล่าวว่า	 ตนเองมีพื้นที่ท�าการเกษตร	 20	 ไร่	 ท�าเกษตร

แบบผสมผสาน	 ปลูกส้มสายน�้าผึ้ง	 มะพร้าว	 	 	 	 	 	 	 ปลูกผักสวนครัว	 มี

แหล่งน�้าในพื้นที่ท�าเกษตร	 ได้น�าเทคโนโลยีระบบรดน�้าต้นไม้มาปรับใช้

กับอาชีพการเกษตรโดยสั่งงาน		 	 	 	 	 	 	 	ผ่านโทรศัพท์มือถือ	ปัจจุบันเป็นที่

ปรึกษาการจัดการแปลงออแกนิคในจังหวัดเชียงราย	 เลย	 และกาญจนบุรี	

รวมทั้งได้น�าผลผลิตจากไร่ของตนเองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนเชอ

รัล	 บอตานิคัล	 แชมพู	 ท�าความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะช่วยให้ราก

ผมแข็งแรง	 ลดการหลุดร่วงของเส้นผม	 ซึ่งเป็นสารสกัดจากสมุนไพร

ธรรมชาติ	 ได้แก่	 มะกรูด	 รางจืด	 บอระเพ็ด	 ขิง	 อัญชัน	 ทองพันชั่ง	 รวม

ทั้งผลิตน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่ใช้มะพร้าวในพื้นที่	 ไม่มีสารเคมี	 และ

ผลิตภัณฑ์สบู่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ		

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จ�ากัด ตั้งอยู่ที่ 

หมู่ 4 ต�าบลเขาล้าน อ�าเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2527 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้ด�าเนินงานมาเป็นระยะ

เวลา 36 ปี  มีสมาชิก 8,878 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรท�าสวน 

ท�านา รับจ้าง และค้าขาย สหกรณ์ฯ ด�าเนินธุรกิจ 2 ด้าน   เพื่อบริการสมาชิก 

ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจเงินฝาก มีทุนด�าเนินงานมากกว่า 679 ล้านบาท 

สหกรณ์ฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจสหกรณ์ ด�าเนินการส่ง

เสริมการออมของสมาชิก ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ         

เพือ่สร้างรายได้ให้กบัสมาชกิ และสหกรณ์ฯ ยงัได้รบัโล่พระราชทาน รางวลั

สหกรณ์ดเีด่นแห่งชาต ิประเภทสหกรณ์เครดติยเูนีย่น ประจ�าปี 2550 ด้วย



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๔
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ขุนราม

รมช.มนัญญาเยี่ยม สค.บ้านพุตะแบก  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 

รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ และคณะผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยีย่มชมกจิการของสหกรณ์เครดติยเูนีย่นพฒันาชมุชนบ้านพตุะแบก จ�ากดั 

ต.เขาล้าน อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์ เพือ่รบัฟังปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ  ของมวลสมาชกิ และให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการผลติสนิค้า

เกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจรและได้มาตรฐาน GAP เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค.

สอ.ศธ.พาสมาชิกท�าบุญ   นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด(สอ.ศธ.) นายเอนก 

ศรีส�าราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๓ พาสมาชิกไปท�าบุญไหว้พระ

ตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี เช่น วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดพระศรีอารย์ วัดอรัญญิกกวาส วัดขนอนหนังใหญ่ ฯลฯ และท่องเที่ยวสถานที่ส�าคัญใน จ.ราชบุรี

สหฯ ร่วมยินดี สอ.ต�ารวจสอบสวนกลางฯ     พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร 

ประธานกรรมการบรษิทั สหประกนัชวีติ จ�ากดั(มหาชน) พร้อมด้วย นายสหพล สงัข์เมฆ 

กรรมการผู้จัดการและคณะเข้ามอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท.สม

เดช ขาวข�า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสอบสวนกลาง-ต�ารวจสันติ

บาล-พิสูจน์หลักฐานต�ารวจ จ�ากัด ในโอกาสย้ายส�านักงานแห่งใหม่มาอยู่ที่อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ ๙๐๔ ชั้น ๒๒ ต.วังใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

สหฯ มอบกระเช้าขอบคุณ สอ.มศว.   ดร.สหพล สังข์เมฆ กรรมการ

ผู้จัดการบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) พร้อมด้วย นายฐาปกรณ์ ภูว

มาส รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดประกันชีวิต ๑ และคณะ ได้เข้ามอบ

กระเช้าของขวัญเพื่อตอบแทนค�าขอบคุณและเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ 

กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด โดยมี ผศ.สมชาย 

ไกรสังข์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชสอ.บริจาคเงินและสิ่งของให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น   พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) พร้อมด้วย ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการ นางประภาษร ทิพย์

ดี นายนลทวัช สมาธิ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่มอบเงินสนับสนุน ๕,๐๐๐ บาท และบริจาคสิ่งของให้กับ

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัวตามชุมชนต่าง ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชสท.ร่วมมอืเอกชนขายข้าวไปต่างประเทศ  นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) ให้การต้อนรบันายประสทิธิ ์บญุเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย นาย

ถวลิ สวุรรณมณ ีนายกสมาคมสือ่มวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผูบ้รหิารบรษิทั JK Asia มาร่วม

ประชุมกับผู้บริหาร ชสท. เพื่อหารือโครงการส่งออกข้าวคุณภาพไปขายยังต่างประเทศ(ตลาดขายตรง) ณ 

ส�านักงาน ชสท. ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้าม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ปธ.สสท.มอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๔ ชสอ.  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน

กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่อง

ในวาระขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ แก่พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) และคณะกรรมการ เมือ่เรว็ ๆ  นี้

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๔๑....	Y ขุนราม 	 ได้

ติดตามข่าวการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19	ที่ก�าลังลุกลามเตือน

ภัยไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อแล้วนับร้อยล้านคน	และได้เสียชีวิต

ไปก็หลายล้านคน...วิกฤตโควิด-19	 จึงไม่ใช่วิกฤตธรรมดา

แต่เป็นวิกฤตที่มาเตือนชาวโลกให้รู้ว่าความไม่สมดุลย์ของ

โลกใบนีไ้ด้เกดิขึน้มากแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาตทิีเ่กดิมา

จาก	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ทั้่งหมดทั้่งสิ้นนั้นมาจากการกระท�าของ

มนษุย์ทีข่าดศลีธรรม	ขาดความเอือ้อาทรกนัทัง้สิน้	...ค่านยิม

ของโลกยคุนีส่้งเสรมิให้แต่ละคนมกีเิลสมากขึน้		โดยเฉพาะ

ผูน้�าสงัคมโลกตะวนัตกยคุนีท้ีค่ดิระบบทนุนยิมขึน้มาใช้กนั

อย่างเสร	ีการท�าเช่นนัน้เท่ากบัส่งเสรมิให้คนทีม่กี�าลงัมาก	มี

สติปัญญามากได้เปรียบคนที่อ่อนแอหรือด้อยกว่าในสังคม	

ความเหลื่อมล�้าในสังคมจึงเกิดขึ้น	เป็นเหตุให้ความสมดุลย์

ของโลกสูญเสียไปด้วย	ถึงแม้จะมีผู้น�าทางจิตวิญญาณหรือ

ทางศาสนามาชีน้�าชีแ้นะให้เหน็ถงึโทษภยัของการเอารดัเอา

เปรียบกัน	และชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์สุขของการอยู่ร่วม

กนัอย่างเอือ้เฟ้ือเกือ้กลูกนักต็าม	แต่กย็งัไม่สามารถโน้มน้าว

ให้ผู้ที่มีกิเลสหนาเห็นแก่ตัวน้อยลงได้	 ในเมื่อสังคมมนุษย์

เตม็ไปด้วยผูท้ีม่กีเิลสหนาหรอืเหน็แก่ตวัมากสงัคมนัน้	ๆ 	จะ

หาความสงบสุขไม่ได้	หากจะให้สังคมส่วนรวมอยู่กันอย่าง

สงบสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	ทุกคนจะต้องช่วยกัน

ลดละกิเลสของตัวเองให้ลดน้อยลงไปมากที่สุด	ความสงบ

สขุ	ความปลอดภยัของมนษุย์ในสงัคมนัน้	ๆ 	หรอืสงัคมโลก

กจ็ะมคีวามสงบสขุมากขึน้เช่นกนั...ปัญหาดงักล่าวนัน้มมีา

ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นในโลกใบนี้นานมาแล้ว	 ...พระสัมมา

สัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงค้นพบว่า	กิเลส ของมนุษย์

นั้นเป็นอันตรายกับตัวมนุษย์เองเพราะ

เป็นตัวการส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์แต่ละ

คนเป็นคนเห็นแก่ตัว	 ยิ่งมี	กิเลส มาก

ก็เห็นแก่ตัวมาก	มี	กิเลสน้อยก็เห็นแก่

ตัวลดน้อยลงไป	 	หากหมด	กิเลส ได้

ก็ไปนิพพานไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์กันอีก	

เนื่องจาก	กิเลส เป็นตัวการส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์เห็นแก่ตัว...

สงัคมโลกยคุนีก้�าลงัตกอยูใ่นภาวะวกิฤตเพราะความสมดลุย์

ของโลกก�าลังถูกมนุษย์ที่มี	กิเลสหนา ท�าลายโดยไม่รู้ตัว	อีก

ทั้งความเชื่อของศาสนาอื่นก็ไม่ได้สอนให้รู้ถึงโทษภัยของ	

“กิเลส” ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ปุถุชนทุกคนเหมือนของศาสนา

พทุธ ผูน้�าโลกยคุปัจจบุนันีจ้งึส่งเสรมิ	กเิลส มนษุย์ด้วยระบบ

ทุนนิยมกันอย่างเสรี	 จึงเท่ากับกระตุ้นให้มนุษย์แต่ละคนมี

กิเลสหนา	ขึ้นอย่างไม่รู้ตัว		เมื่อแต่ละคนมี	กิเลส	มากขึ้นจึง

เห็นแก่ตัวมากขึ้น	ถึงแม้จะพยายามสร้าง	กฎ	เกณฑ์	ต่าง	ๆ	

เพื่อให้แต่ละคนมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะก็ตาม	แต่ก็ไม่เป็น

ผล	เพราะแก้ไขปัญหาไม่ตรงจดุ	หรอืไม่ได้แก้ไขปัญหาทีต้่น

เหตนุัน่เอง...หากแก้ไขปัญหากนัทีต้่นเหต	ุนัน่คอืการลดละ	

“กิเลส”	ของมนุษย์ให้ลดน้อยลงไปให้มากที่สุด	สังคมโลก

ใบนีก้จ็ะอยูก่นัอย่างปลอดภยั...สงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่บีญุ

เพราะมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ แต่ก็มีกรรมมา

บงัเพราะผูน้�าประเทศทกุยคุทกุสมยัสนบัสนนุให้ประชาชน

ท�าบาปกนัอย่างเสร.ี..จงึเป็นต้นเหตทุ�าให้คนไทยอยูก่นัอย่าง

เดอืดร้อนทกุวนันี้	ทัง้	ๆ 	ทีเ่มอืงไทยอยูใ่นภมูศิาสตร์ทีเ่หมาะ

สมและอดุมสมบรูณ์ทีส่ดุในโลกใบนี	้	แต่ผูน้�าประเทศไม่ได้

ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างบุญ	กลับส่งเสริมให้ท�าบาปกัน

อย่างเสรี	 เช่น	 ให้มีอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเพราะเป็น

อาชีพบาปทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้ล้วนสร้างบาป

ด้วยกันทั้งสิ้น	เช่น	อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การ

พนัน ฯลฯ		วิบากกรรมบาปจึงส่งผลให้คนไทยได้รับความ

เดือดร้อนกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกก็ตาม

เป็นไปตาม	“กฎแห่งกรรม” 	ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว	 ...หาก

รัฐบาลฉลาดหรือเป็นรัฐบาลที่มีบุญ	ก็จะเห็นโทษภัยของ

อาชีพบาปดังกล่าว แล้วก็พยายามขจัดออกไปให้หมดจาก

สังคมไทย คนไทยก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขเหมือนแดน

สวรรค์  หากยังปล่อยให้มีอาชีพบาปกันอย่างเสรี เมืองไทย

กไ็ม่แตกต่างจากแดนนรก...เพราะพลเมอืงของประเทศช่วย

กันสร้างนรกให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัว... 	Y   ขุนราม  ได้

รบัค�าปรกึษาจากข้าราชการส่งเสรมิสหกรณ์จากจงัหวดัต่าง	

ๆ	ว่าจะส่งข่าวสารเกีย่วกบัความเคลือ่นไหวของสหกรณ์ใน

จังหวัดนั้น	ๆ 	จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง	และเมื่อเร็ว	ๆ 	

นี้ก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	ท่าน	

สกจ.ฉลวย ชาญสวัสดิ์ 	แจ้งมาว่ามีข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์ใน

จงัหวดัปทมุธานมีาลงในหนงัสอืพมิพ์เกลยีวเชอืก	จะคดิค่า

โฆษณาอย่างไร	กต็อบไปว่าไม่คดิค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	ทั้ง่สิน้	เพยีง

แต่ให้ส่งข้อมูลทั้่งภาพข่าว	และเนื้อหาของข่าวโดยเนื้อหา

ของข่าวให้พิมพ์ลงในไฟล์	word		แล้วส่งมาถึงหนังสือพิมพ์

เกลียวเชือกทางอีเมลล์	 :	 ssrichanya@gmail.com	 	ทาง
เราจะพิจารณาลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกให้

ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใด	ๆ	ทั้งสิ้น	 เพราะ หนังสือพิมพ์เกลียว

เชือก	 ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางให้กับขบวนการสหกรณ์

ไทย	 ...ยินดีครับหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ต้องการข่าวสาร

จากท่านเพือ่ช่วยกนัสร้างขบวนการสหกรณ์ไทยให้เข้มแขง็ 

และสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมทีน่่าอยูน่่าอาศยัด้วยวธิกีาร

สหกรณ์.....	Y  ขุนราม 	มีโอกาสติดตามคณะกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่ประเทศไทย	จ�ากดั(ชสท.)	ซึง่

น�าโดย	คณุศริชิยั ออสวุรรณ	ประธานกรรมการ	ไปเยีย่มชม

กิจการของ	สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จ�ากัด ที่สภาพ

แวดล้อมสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมการเกษตรเป็น

สังคมอุตสาหกรรมระดับประเทศ	จากธุรกิจการเกษตรมา

เป็นธุรกิจการเงิน	ตอนแรกก็คิดว่าคงจะไปไม่รอดเพราะมี

อุปสรรคต่าง	ๆ	นานามากมาย	โดยเฉพาะสังคมการเกษตร

ที่มีสมาชิกท�าไร่	 ท�านา	ท�าสวน	 เป็นส่วนใหญ่	 ก็เปลี่ยน

มาเป็นสังคมเมือง...จากธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรก็มาเป็น

ธรุกจิเกีย่วกบัการเงนิเป็นส่วนใหญ่	ต้องเปลีย่นภาพลกัษณ์

ของสหกรณ์จากธุรกิจการเกษตรมาเป็นธุรกิจการเงิน	เริ่ม

ตั้งแต่การสร้างส�านักงานใหม่แทนอาคารเก่าที่ไม่เหมาะ

กับภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน	 แต่ก็ถูกคัดค้านจาก

ส่วนราชการที่ต้องการให้อาคารของส�านักงานสหกรณ์

เหมอืนกบัส�านกังานของ	อบต.(องค์การบรหิารส่วนต�าบล)		

ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่น�าโดย	คุณ

อานุภาพ กระจ่างแจ้ง ผู้จัดการสหกรณ์	ซึ่งเป็นคนหนุ่มที่

มีความคิดก้าวหน้าและมีความสามารถทางด้านธุรกิจการ

เงิน	 ได้คัดค้านแนวคิดของส่วนราชการดังกล่าวโดยอ้าง

เหตุผลว่ากิจการสหกรณ์ไม่ใช่ส่วนราชการเมื่อผ่านด่านนี้

มาแล้ว	ก็ต้องมาผ่านด่านของสมาชิกสหกรณ์ที่มีเงิน	 เพื่อ

ให้สมาชิกนั้นน�าเงินมาฝากกับสหกรณ	์ก็ต้องตอบค�าถาม

ของสมาชิกที่จะเอาเงินมาฝากกับสหกรณ์ว่าเมื่อเอาเงิน

มาฝากแล้วจะมีความเสี่ยงหรือไม่	และมีวิธีการด�าเนินการ

อย่างไร	แต่ด้วยความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ของ	

ผูจ้ดัการอานภุาพ กระจ่างแจ้ง 	จากผลงานทีเ่กดิขึน้จงึเป็น

ค�าตอบให้กบัสมาชกิดงักล่าวได้เป็นอย่างดี	ท�าให้ปัจจบุนันี้

สหกรณ์มีความมั่นคง	ถึงแม้ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเจอกับ

วิกฤตโควิด-19	ก็ตามก็ไม่กระทบกับสมาชิกและสหกรณ์

แต่อย่างใด...ณ วนัที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓ สหกรณ์มสีมาชกิ 

จ�านวน ๒,๙๖๗ คน แบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ  ได้ ๓๐ กลุ่ม มี

ทุนเรือนหุ้น ๙๔๘. ๓ ล้านบาท ทุนส�ารอง ๑๓๙ ล้านบาท 

มีเงินรับฝากจากสมาชิก ๑,๐๑๘.๖๗ ล้านบาท  จ่ายเงินกู้ให้

สมาชกิระหว่างปี ๙๑๙.๓๘ ล้านบาท สมาชกิช�าระคนืเงนิกู้

ระหว่างปี ๙๒๖.๐๕ ล้านบาท ก�าไรสทุธ ิ๗๓.๕๗ ล้านบาท.

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สหฯ มอบกระเช้าขอบคณุ สอ.กรมอนามยั   ดร.สหพล สงัข์เมฆ กรรมการ

ผูจ้ดัการบรษิทั สหประกนัชวีติ จ�ากดั(มหาชน) พร้อมด้วย นายฐาปกรณ์ ภวูมาส 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตลาดประกนัชวีติ ๑ และคณะ ได้เข้ามอบกระเช้า

ของขวญัเพือ่ตอบแทนค�าขอบคณุและเนือ่งในวาระขึน้ปีใหม่ ๒๕๖๔ กบัสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมอนามัย จ�ากัด โดยมี นายสมชาย ตู้แก้ว ประธานกรรมการสห

กรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สหฯ มอบกระเช้าขอบคุณ สอ.มสธ.   ดร.สหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้

จัดการบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) พร้อมด้วย นายฐาปกรณ์ ภูวมาส 

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดประกันชีวิต ๑ และคณะ ได้เข้ามอบกระเช้า

ของขวญัเพือ่ตอบแทนค�าขอบคณุและเนือ่งในวาระขึน้ปีใหม่ ๒๕๖๔ กบัสหกรณ์

ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จ�ากดั(สอ.มสธ.) โดยม ีรศ.วศิษิฐ์ศกัดิ์ 

แป้นสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สสท.ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓
วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) จัดประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต อ�าเภอล�าลูก�ากา 

จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน

ในพีธีเปิด

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย	ได้กล่าวว่า	คณะกรรมการ	สสท.	ชุดที่	๒๕	

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศ	 และที่ส�าคัญจะช่วย

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสหกรณ์	โดยเฉพาะกฎกระทรวง

ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์เกี่ยวกับเรื่องหนี้เผื่อสงสัยจะสูญที่ก�าลังมี

ปัญหากันอยู่ขณะนี้

ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการกระจายอ�านาจไปสู่สันนิบาต

สหกรณ์จังหวัด	ตลอดจนขยายการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

เพิ่มขึ้น	 อีกทั้งได้ส่งเสริมและพัฒนาองค์โดยจัดฝึกอบรมความรู้

แก่บุคลากรของสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด	 ในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 เช่น	

หลักสูตร	 “รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ในยุค	 5	 G	หลักสูตร	 “ผู้ตรวจ

สอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร	 1)	หลักสูตร	 “เพิ่มศักยภาพคณะ

กรรมการและฝ่ายจัดการ”	 	หลักสูตร	 “ตลาดออนไลน์”	หลักสูตร	

“กฎหมายทีผู่บ้รหิารสหกรณ์ควรรู”้	ฯลฯ	มสีหกรณ์ต่าง	ๆ 	ส่งบคุลากร

ผู้ร่วมเข้าอบรม	จ�านวน	2,463	คน	

ในด้านความสัมพันธ์กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ	 ให้การ

ต้อนรบัสหกรณ์ประเทศต่าง	ๆ 	ทีเ่ข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานสนันบิาต

สหกรณ์ฯ	เช่น	ประเทศญี่ปุ่น	ประเทศเนปาล	ประเทศเมียนมาร์	ฯลฯ	

และมีการประสานความร่วมมือการฝึกอบรมกับองค์กรระหว่าง

ประเทศ	จ�านวน	3	หลักสูตร	ซึ่งจัดโดย	องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์

ระหว่างประเทศ	ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค	(ICA	AP)	เช่น	หลักสูตร	

“Fostering	Leaders	for	Management	and	Development	of	Agricul-

tural	Cooperatives	 in	Asia”	 โดยมีผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้แทนองค์กร

สหกรณ์ระหว่างประเทศ	ได้แก่	ประเทศ	ภูฏาน	กัมพูชา	คีร์กิซสถาน	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	เนปาล	และศรีลังกา

นายปรเมศวร์ได้กล่าวว่า ในปีนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ตั้ง

คณะกรรมการเพือ่คดัเลอืกบคุลากรผูท้รงคณุค่าต่อขบวนการสหกรณ์ 

โดยมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ในการผลักดันที่

เกิดประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มอง

การณ์ไกล สามารถน�ามาปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์และเป็นแบบ

อย่างที่ดีได้ จากการคัดเลือกได้ผ่านขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ จนได้

บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์ จ�านวน 3 ท่าน และได้

มอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุเพือ่เชดิชคูณุความด ีได้แก่ 1. นายอลงกรณ์ 

พลบุตร  2. รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  3. นางบริสุทธิ์ 

เปรมประพันธ์.

รุ้งกินน�้า



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

พลต�ารวจโท ณพัฒน์ ศรีหิรัญพลต�ารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ

ชสอ.ตร.ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓
วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สอ.ก�านันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลกประชุมใหญ่ประจ�าปี ๒๕๖๓ยโสธรประชุมแก้ไขปัญหาสหกรณ์
ย โ ส ธ ร : จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท� ำ ง ำ น

ระดั บจั งหวั ด (จกบ . ) เพื่ อ แก ้ ไ ขป ัญหำ

ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง ส ห ก รณ ์ ค รั้ ง ที่ ๑
  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส�านักงาน

สหกรณ์จังหวัดยโสธร กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้

ก�าหนดจัดประชุมคณะท�างานระดับจังหวัดเพื่อ

แก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุ ่ม

เกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ ๑ ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี นำยประภำส 
สังข์ขำว ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

สหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร 
เป็นประธานที่ประชุม พร้อมคณะท�างานระดับ

จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน

สหกรณ์จังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา

แนวทางในการแก้ไขการด�าเนินงาน ติดตามผล

การแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งเป็นการป้องกันและ

ยับยั้ งหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ณ ห้องประชุม ๑ ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

ภำพ/ข่ำว : ทีมประชำสัมพันธ์ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดยโสธร

  นายสมศักดิ์  แสนศิริ 	สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก	 	 เป็น

ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563		ของสหกรณ์

ออมทรัพย์ก�านันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก	 	 จ�ากัด	 	 พร้อมด้วย	 ว่าที่ 

ร.ต.สมมาตร โกศล	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 ๑	 และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	 และรับฟังการรายงานผล

การด�าเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด		31	กรกฎาคม	2563		 	โดย

มี	 นายมานิตย์ หมอนทอง ประธานสหกรณ์ฯ	 กรรมการ	 ฝ่าย

จัดการและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับและรายงาน

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ	 ณ	 โรงแรมพิษณุโลกออร์คิด	

ต.หัวรอ	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	เมื่อ	28	ธันวาคม	2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ก�านันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก	 	 จ�ากัด		

จัดตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2553	ปัจจุบันสห

กรณ์ฯ	 	มีสมาชิก	จ�านวน		1,149	 	คน	มีทุนด�าเนินงาน	จ�านวน		

29,956,966.36	 	 บาท	 สหกรณ์ฯ	 	 มีก�าไรสุทธิประจ�าปี	 จ�านวน	

1,080,833.92	 	 บาท	 โดยที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก�าไร

สุทธิ	 	 เป็นเงินปันผลตามหุ้น	 	 ร้อยละ	 	 2	 	 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ	

8	 และทุนสะสมอื่นตามข้อบังคับ	 ส�าหรับแผนธุรกิจในปี	 2564	

สหกรณ์มีแผนเปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่ม	 ระดมทุนภายในจากการ

ถือหุ้นและรับฝากเงินจากสมาชิกเพิ่มขึ้น	

วรนุช  มีชัย ภาพ/ข่าว/ทีมงานประชาสัมพันธ์

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

   พลต�ารวจโท สมเดช ขาวข�า

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด(ชสอ.ตร.) 

จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 

ปีนี้อยู่ในช่วงของวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19	ระบาดรอบสอง

ท�าให้กิจกรรมต่าง	 ๆ	ที่เคยมีเช่น	 มอบโล่เกียรติยศให้กับสหกรณ์

สมาชกิดเีด่น	มอบทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ	กต้็องงดเว้นไปเพือ่ความ

ปลอดภัยของผู้เข้าประชุมตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

ปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน	พลต�ารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ	 ผู้

ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม	

โดยมี	พลต�ารวจโท ณพัฒน์ ศรีหิรัญ	ประธานกรรมการ	ชสอ.ตร.	

กล่าวรายงาน	พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิก	

ให้การต้อนรับ

พลต�ารวจโท ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ได้กล่าวว่า	จากวิกฤตการณ์

ไวรัสโควิด-19	ท�าให้การบริหารงานของชุมนุมสหกรณ์ฯ	ยากล�าบาก

มากขึ้นแต่ก็มิได้ย่อท้อ	คณะกรรมการ	พร้อมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	ที่

ปรึกษาและฝ่ายจัดการได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันบริหารกิจการ

ด้วยความซือ่สตัย์เตม็ก�าลงัความสามารถ	อกีทัง้ได้รบัความร่วมมอืจาก

เพือ่นสหกรณ์สมาชกิเป็นอย่างดี	ท�าให้ชมุนมุสหกรณ์ฯ	มคีวามมัน่คง	

ยั่งยืน		สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์สมาชิกเพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19	 ได้	 และสามารถ

จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสหกรณ์สมาชิกถึงแม้จะน้อยกว่าปี

ที่ผ่านมาก็ตาม

แม้จะมีวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไป

ทั่วโลก ท�าให้ระบบเศรษฐกิจของโลกได้รับความกระทบกระเทือน 

แต่วธิกีารสหกรณ์สามารถพยงุเศรษฐกจิของสมาชกิให้ยนืหยดัอยูไ่ด้ 

เพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ท�าให้

คนใดคนหนึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและสิ้นหวัง ก็ขอแสดงความยินดีกับ

สหกรณ์แห่งนีท้ีส่ามารถยนืหยดัท่ามกลางวกิฤตไิด้เป็นอย่างด ีเพราะ

ความสามัคคีคือพลัง.

สุเมธ ศรีจรรยา



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

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  

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ถูกบังคับให้ขายน�้าเมา

คุณพ่อสามีไม่เชื่อว่า	บุญบาปมีจริง	ชอบขัดขวางการท�าบุญ

และการมาวดัของครอบครวัลกูเสมอ	ปัจจบุนัท่านเปิดซเูปอร์มาร์เกต็

ค้าส่งเหล้าบหุรี	่และยงับงัคบัให้ลกูช่วยขายด้วย	ท่านจะเจอวบิากกรรม

อย่างไร	หากพบเจอกันอีกในชาติต่อไป	จะเป็นอย่างไร

ตวัลกูจ�าใจขายเหล้าบหุรี	่ทกุครัง้ทีล่กูหยบิใส่ถงุให้ลกูค้า	ลกู

จะรู้สึกใจหายทุกครั้ง	ลูกจะต้องรับวิบากกรรมนี้ด้วยหรือไม่	ลูกควร

จะแก้ไขอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ที่พ่อสามีไม่เชื่อเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ เพราะมองไม่เห็น 

แล้วจะพูดติดปากว่า “พิสูจน์ไม่ได้” หรือ “ตายแล้วสูญ” บ้าง คือ พูด

เอาเท่าที่ตัวเข้าใจ แต่จริง ๆ เรื่องของชีวิตมันไม่ตื้นอย่างนั้น มันเป็น

เรือ่งทีส่ลบัซบัซ้อน มผีูท้ีเ่หน็ได้ไกลกว่านัน้ คอื ผูท้ีห่มดกเิลสแล้ว ไป

เห็นภพภูมิต่าง ๆ แล้วด้วยมหากรุณา ด้วยความรัก ความปรารถนาดี 

จึงได้น�ามาบอกกล่าว

แต่ถ้าหากเราไม่ให้โอกาสกับตัวเองไปเรียนรู้ ก็ไม่รู้ แม้ว่าจะ

เกิดอยู่ในยุคสมัยที่ยังมีพระพุทธศาสนา มีค�าสอนของพระสัมมาสัม

พุทธเจ้ายังคงอยู่ก็ตาม ถ้าไม่ให้โอกาสตัวเองมาศึกษา ก็จะไม่เชื่อเรื่อง

บาปบญุนรกสวรรค์ เพราะอ้างว่าพสิจูน์ไม่ได้ แต่จรงิ ๆ  ยงัไม่ได้พสิจูน์ 

ถ้าได้พิสูจน์ ก็จะพิสูจน์ได้

วิธพีิสจูน์กม็อียู่ ซึง่ง่ายทีส่ดุเลยคอื แค่นั่งนิง่ ๆ  เฉย ๆ  ไม่ต้อง

คิด ไม่ต้องพูด ไม่ต้องท�า ถ้าท�าตรงนี้เป็น แล้วเข้าถึงความสุขที่แท้จริง

ภายใน เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ ก็จะพิสูจน์ได้ แล้วเขาก็พิสูจน์กัน

ได้แล้วมากมายก่ายกองทีเดียว

เพราะฉะนั้น เราอย่าเพียงแต่พูดว่าไม่มีจริง เพราะพิสูจน์ไม่

ได้ เราจงมาพสิจูน์กนัเถดิ วธิพีสิจูน์กม็อียู ่เพยีงเราให้โอกาสกบัตวัเอง

ทุกวัน ท�าสมาธิวันละชั่วโมง แต่ให้สม�่าเสมอทุกวัน ท�าเฉย ๆ  สบาย ๆ  

นิ่ง ๆ เดี๋ยวเราก็จะเห็นเอง

เพราะไม่ได้ศกึษา จงึไม่รูท้กุข์โทษจากการขายสรุาเมรยั บหุรี่ 

แล้วยงับงัคบัให้ลกูสะใภ้ขายด้วย เพราะฉะนัน้ทีถ่ามว่า ท่านจะมวีบิาก

อย่างไร กต้็องบอกว่า ถ้าท�าอย่างนีไ้ม่เลกิ ชาตต่ิอไปอย่างน้อยกจ็ะต้อง

มีญาติ หรือลูกหลานที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบดูแล เป็นปัญญาอ่อน

บ้าง โง่บ้าง เพราะเราขายเหล้า ขายบหุรี ่ไปมอมเมาเขา แล้วจะเป็นเหตุ

ให้ใจเศร้าหมองก่อนตาย ท�าให้ไปอบาย มหานรกขุม ๕ แล้วถ้าไปเกิด

เป็นมนุษย์ก็จะมีฐานะความเป็นอยู่ล�าบากมาก เป็นต้น

ที่ลูกจ�าใจต้องขายเหล้าบุหรี่ ทุกครั้งที่หยิบใส่ถุงให้ลูกค้า 

ต้องใจหายทุกครั้ง ลูกก็จะมีวิบากกรรมบ้างแต่น้อย เพราะใจไม่ยินดี

ในการขายเหล้าบหุรี ่เหมอืนเรือ่งในพระไตรปิฎกทีภ่รรยาบรรลธุรรม

เป็นพระโสดาบนั ทกุวนัต้องหยบิหอกดาบให้สามเีพือ่ไปล่าสตัว์ แต่ถ้า

หากว่าไม่ส่งให้สามกีจ็ะโกรธ โกรธพระโสดาบนันะ ไม่ใช่โกรธภรรยา

อย่างเดียว กรรมนี้จะท�าให้สามีไปมหานรก เพราะฉะนั้น ก็เอาว่าให้

ทุกข์โทษน้อยลงหน่อย ยอมตามใจเขาหน่อยเพราะตอนนี้เขายังไม่รู้ 

แต่สักวันเราก็ต้องท�าให้เขารู้ให้ได้

เพราะฉะนั้น กรณึของลูกก็จะมีวิบากกรรมบ้าง แต่ไม่มาก 

เพราะใจไม่ยินดี แต่อย่างไรก็ตาม ลูกก็จะต้องแก้ไขด้วยวิธีการสั่งสม

บุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นวิบาก

กรรมดังกล่าว

อกีทัง้ให้ลกูไปท�าหน้าทีก่ลัยาณมติรให้คณุพ่อสาม ีด้วยความ

อดทนเยือกเย็น และด้วยใจใส ๆ ให้ท่านได้เข้าใจเรื่องราวความเป็น

จริงของชีวิตให้ได้

อีกไม่นานท่านก็จะเข้าใจ เพราะลูกเข้ามาสู่ตระกูลนี้ ก็เพื่อ

ไปเป็นกัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้ท่าน ตระกูลของท่านจ�าเป็นต้อง

มีลูกเป็นสะใภ้ ลูกมาเพื่อการนี้ไปท�าหน้าที่ตรงนี้ให้ดี แล้วเดี๋ยวลูกก็

จะโปรดท่านได้

    ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

น้าเขยคนใหม่

น้าเขยเคยท�างานอยู่โรงสุรา	มีหน้าที่ต้มและผสมสุรา	 รวม	

๓๖	ปี	สมัยหนุ่ม	ๆ	ท�างานอยู่โรงงานยาฝิ่น	นอกจากนี้น้าเขยยังเล่น

การพนันทุกชนิด	ไม่ว่าจะเป็นไพ่	ถั่วโป	ไฮโล	ลูกเต๋า	ตีไก่	กัดปลา	หวย

ใต้ดิน	-	บนดิน

ลูกเคยบอกบุญน้าเขยให้สร้างองค์พระธรรมกายประจ�า

ตัว	น้าเขยได้มาวัดและได้ถวายปัจจัย	หลังจากกลับไป	ก็ชื่นชมหลวง

พ่อ	ชื่นชมวัด	ไปที่ไหนก็จะพูดแต่สิ่งดีงามของหลวงพ่อ	ของวัดพระ

ธรรมกายให้พรรคพวกญาติมิตรฟัง

ตอนนีน้้าเขยเปลีย่นเป็นคนละคน	อบายมขุทกุชนดิเลกิหมด

แล้วครับ	ท�าบุญทุกบุญ	ตักบาตรพระ	สวดมนต์	นั่งสมาธิทุกวัน

น้าเขยท�ากรรมอะไรมา	จึงมีชีวิตที่พัวพันกับสิ่งเสพติตและ

อบายมุขทุกชนิดตั้งแต่วัยหนุ่ม	และต้องท�าบุญอะไรเพิ่มจึงจะลบล้าง

กรรมที่ท�ามาให้เบาบางลงได้ครับ

คุณครูไม่ใหญ่

น้าเขยมีกรรมคบคนพาลทั้งในอดีตและปัจจุบัน คบคนเช่น

ไรก็เป็นเช่นนั้น และติดนิสัยเดิมข้ามชาติมาด้วย เป็นแชมป์ทั้งอดีต

และปัจจุบันในเรื่องการพนัน ชาติในอดีตก็เป็นแชมป์ ปัจจุบันก็ยัง

เป็นแชมป์ และเคยไปอยู่ขุมพนันมาแล้วด้วย แต่บุญเก่าตามมาทัน จึง

มาเจอกลัยาณมติรแล้วท�าให้ท่านพ้นจากสิง่ไม่ดมีาได้ ให้ท�าบญุทกุบญุ 

ทั้งทาน ศีล ภาวนาให้มาก ๆ ก็จะพ้นวิบากกรรมนี้

    ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖

ประเพณีรวมญาติ

ในช่วงสงกรานต์	ทุก	ๆ 	วันที่	๑๔	เมษายน	ของทุกปี	ตระกูล

ของผมมปีระเพณรีวมญาตเิพือ่อทุศิบญุกศุลให้กบัญาตพิีน้่องทีล่่วงลบั

ไปแล้ว	และมพีธิรีดน�า้ด�าหวัขอพรจากญาตผิูส้งูวยัทีม่อีาย	ุ๖๐	ปีขึน้ไป	

ประเพณนีีไ้ด้ท�าสบืทอดกนัมาเป็นเวลา	๒๐	กว่าปี	มเีครอืญาตทิีม่าร่วม

งานกว่า	๓๐๐	คน	มกีารจดัตัง้กองทนุหมนุเวยีนเพือ่ช่วยเหลอืหมูญ่าติ

ที่เดือดร้อน	เจ็บป่วย	และเสียชีวิต

แต่หลวงพ่อครบั	ผมล�าบากใจมากทีป่ระเพณรีวมญาตมิกีาร

ลงขนั	ฝ่ายชายมกีารถอืขวดเหล้ามาเป็นเจ้าภาพคนละ	๑	ขวด	ฝ่ายหญงิ

จะเอาน�า้ส้มมาคนละ	๑	ขวด	มาเลีย้งกนั	กระผมไม่สามารถจะไปแก้ไข

กติกานี้ได้	 เพราะผมเป็นเหมือนแกะขาวในหมู่แกะด�าที่มีความเข้าใจ

ผิด	ๆ	ตอนนี้ผมได้แต่วางอุเบกขาไว้ก่อน

ท�าอย่างไร	 จึงจะท�าให้เครือญาติมาสร้างบารมีกับหมู่คณะ	

และสืบทอดประเพณีรวมญาติให้ยั่งยืนตลอดไป	หมู่ญาติที่เสียชีวิต

ได้รับส่วนบุญที่อุทิศไปให้มากน้อยเพียงใด	และจะท�าอย่างไรที่จะให้

เลิกน�าเหล้าเบียร์มาเลี้ยงกันในวันรวมญาติ	คนที่น�าสุรามาเลี้ยงในวัน

งานจะได้รับผลกรรมอย่างไร

คุณครูไม่ใหญ่

จะท�าให้เครือญาติมาสร้างบารมีลูกก็ต้องชักชวนให้ทุกคน

มาปฏบิตัธิรรมด้วยความอดทนและเยอืกเยน็ สกัวนัหนึง่เมือ่เขาเข้าใจ

แล้ว เขาก็จะมาปฏิบัติธรรมจะมีประสบการณ์ภายใน แล้วจะเกิดการ

สืบทอดประเพณีการรวมญาติให้ยั่งยืนต่อไป

หมู่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว จะได้รับบุญไปตามภพภูมิที่รับ

ได้ ส่วนภูมิที่รับไม่ได้ก็ไม่ได้รับ ภูมิที่รับไม่ได้ เช่น เป็นมนุษย์ สัตว์

เดรัจฉาน มหานรก เป็นต้น

จะต้องชี้ให้เห็นโทษของการน�าน�้าเมามาเลี้ยงกันในวันรวม

ญาติว่า จะท�าให้เป็นบ้า ใบ้ ปัญญาอ่อน และถ้าเลี้ยงน�้าเมาในภพชาติ

ต่อไปจะได้เลี้ยงดูคนบ้า ใบ้ ปัญญาอ่อนเป็นวิบาก อีกทั้่งใจเศร้าหมอง

เห็นภาพเหล่านี้ตอนก่อนตาย ก็จะไปอบาย

ต้องชี้โทษภัยด้วยใจที่ใส เยือกเย็นบ่อย ๆ ค่อย ๆ ซึมซับไป

ทีละนิด เพราะเขาไม่เห็นนรกสวรรค์ เขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อ เขาบอกเขา

ไม่เห็น แปลว่าไม่มี แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น จะไปสรุปในสิ่งที่

ตัวไม่เห็น เพราะว่าดวงตาเรามันสั้น มันแคบหลับตายังมืดอยู่ แล้วไป

สรุปว่า นรกสวรรค์ไม่มี หรือสรุปเพียงแค่ตื้น ๆ ว่าสวรรค์อยู่ในอก 

นรกอยูใ่นใจ ไปสรปุอย่างนัน้มนัตืน้เกนิไป จนกระทั้ง่ปฏเิสธเกีย่วกบั

เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือผลแห่งการกระท�า ซึ่งมันอันตรายมาก

พี่น้องของลูกบางคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมามาก บาง

คนก็เคยสร้างมาน้อย บางคนยังห่วงเรื่องท�ามาหากิน และก็ยังไม่ค่อย

จะเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ดังนั้นเป็นหน้าที่ของลูก ที่

จะต้องท�าหน้าทีก่ลัยาณมติรให้กบัทกุคนด้วยจติใจทีใ่ส เยอืกเยน็ และ

อดทน สักวันหนึ่งก็จะสมปรารถนา
    ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

ถวายสังฆทานครบรอบวันเกิดแม่สอิ้ง ศรีจรรยา ๙๘ ปีวนันี ้(๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓) ลกูหลานของ คณุแม่

สอิง้ ศรจีรรยา ได้ร่วมกนัจดัท�าบญุถวายสงัฆทานเนือ่งใน

โอกาสวนัครบรอบวันเกดิอาย ุ๙๘ ปี ยา่งเข้าปีที ่๙๙ ณ วัด

หอมเกร็ด อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ฟังเรื่อง

ที่แม่เล่าให้ฟังถึงบรรดาญาติ ๆ ที่ต�าบลหอมเกร็ด แม่เล่า

ว่าที่ต�าบลหอมเกร็ด เป็นบ้านเดิมของฝ่ายญาติของคุณ

พ่อของแม่(ก๋ง) แต่เนือ่งจากก๋งได้พาครอบครวัย้ายไปอยู่

ที่ ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ลูก

หลานรุ่นหลัง ๆ ส่วนมากก็จะแยกย้ายกันไปท�ามาหากิน

ที่กรุงเทพฯ ก็เลยเป็นเหตุให้ห่างไกลกับบรรดาญาติ ๆ   ที่

อยู่ที่หอมเกร็ด ถึงแม้จะมีการพบปะกันบ้างในงานรวม

ญาติ(เช็งเม้ง) แต่ก็ไม่ค่อยสนิทสนมกันมากนัก

แต่เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาน้องสาว(แดง) มาซื้อ

ที่ปลูกบ้านอยู่ที่หอมเกร็ด	และ	คุณแม่สอิ้ง ได้ย้ายมาอยู่

ด้วย	เพราะว่าอากาศทีบ้่านสวนหอมเกรด็ดกีว่ากรงุเทพฯ	

ตอนนี้บรรดาลูก	ๆ	หลาน	ๆ	เหลน	ๆ	ของแม่จึงแวะเวียน

มาเยี่ยมกันบ่อย	ๆ	แทบจะทุกสัปดาห์	 จึงได้ฟังเรื่องราว

ของญาติทางฝ่ายแม่ที่อยู่ที่หอมเกร็ดเพิ่มมากขึ้น	มีญาติ

ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็น	 เจ้าอาวาสวัดหอมเกร็ด(พระครูจารุ

วัฒนคุณ)  ที่บรรดาญาติโยมเรียกท่านว่า	หลวงพ่อเพ้ง	

ตามประวัติของท่านนั้น	ท่านก็เข้ามาบวชตามประเพณี

ของชายไทยชาวพทุธเพือ่ทดแทนพระคณุของพ่อแม่ระยะ

หนึ่ง	แต่ก็มีเรื่องอัศจรรย์พอท่านจะขอลาสึกจากพระก็มี

เหตุให้ท่านต้องป่วยอยู่หลายครั้งหลายครา	 ในที่สุดท่าน

ก็ตัดสินใจไม่สึกอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ปฏิบัติธรรมน�า

ความเจริญมาสู่วัดหอมเกร็ดจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้า

อาวาสจนถึงปัจจุบัน	ตอนนี้ท่านอายุ	๗๔	ปี	๔๙	พรรษา

จากการเป็นเจ้าอาวาสวัดหอมเกร็ดท่านได้สร้าง

ความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดหอมเกร็ดมากมาย จนได้รับ

แต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะต�าบลหอมเกร็ด มีอ�านาจปกครอง

วดัหอมเกรด็ วดัทรงคนอง วดัสรรเพชญ วดัมหาสวสันาค

พุฒาราม และวัดญาณเวศวัน...สาธุ สาธุ สาธุ.

สุเมธ ศรีจรรยา



           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

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๘

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

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่ 

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

 เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

 เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.fsct.com

คณะกรรมการ ชสท. เยี่ยม สกก.เมืองระยอง
วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสท.) น�าโดย คุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. 

พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา เข้าเยี่ยม

ชมกจิการของสหกรณ์การเกษตรเมอืงระยอง จ�ากดั ในช่วงจดัอบรม

ผู้น�าสหกรณ์ รุ่นที่ ๗๘ เขต ๓  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สหกรณ์แห่งนี้เดิมชื่อว่า	 สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง	

จ�ากัดสินใช้	ได้รับการจดทะเบียนเม่ือวันที่	๑๔	กันยายน	๒๕๐๕	ต่อ

มาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง	จ�ากัด	 เมื่อวันที่	

๒๔	มิถุนายน	๒๕๑๒	ได้ด�าเนินกิจการเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ	

ถึงแม้สหกรณ์การเกษตรเมืองระยองฯ	จะเปลี่ยนวิถีจากการเกษตร

มาเป็นเมอืงอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ	การบรหิารงานของ

สหกรณ์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความอยู่รอดของมวลสมาชิกและ

สหกรณ์	 ก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ	ซึ่งน�าโดย	คุณนุ 

พูนศิริคช ประธานกรรมการ	และฝ่ายจัดการซึ่งน�าโดย	คุณอานุภาพ 

กระจ่างแจ้ง ผู้จัดการสหกรณ์ฯ	

ได้ฟังการรายงานกิจการของ	ผู้จัดการอานุภาพ กระจ่าง

แจ้ง ที่บริหารธุรกิจการเงินของสหกรณ์โดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใน

การปล่อยสินเชื่อให้สมาชิก	 และสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับสมาชิก

สหกรณ์ที่มีเงินน�าเงินมาฝากกับสหกรณ์เพื่อปล่อยกู้ให้กับสมาชิก

สหกรณ์ที่ต้องการใช้เงิน	พูดนั้นพูดง่ายแต่การท�าตามที่พูดนั้นไม่ใช่

เรื่องง่าย ๆ  แต่ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองระยองฯ สามารถท�าได้อย่าง

น่าชืน่ชม ถงึแม้จะมปัีญหาและอปุสรรคมากมายในระยะเริม่แรก ทัง้

ปัญหาของมวลสมาชิกและส่วนราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

กต้็องขอชืน่ชมทมีงานของสหกรณ์การเกษตรเมอืงระยองฯ 

ถงึแม้จะมชีือ่ว่าสหกรณ์การเกษตร แต่กใ็ช่ว่าจะเก่งเฉพาะการเกษตร

เท่านั้น บริหารการเงินก็ท�าได้และดีมีประสิทธิภาพ ก็เพราะบุคลากร

หรือคนของสหกรณ์มีประสิทธิภาพนั่นเอง ไม่มีอะไรที่ชาวสหกรณ์

จะท�าไม่ได้ถ้าตั้งใจท�าให้ส่วนรวม ยิ่งให้ยิ่งได้ เหมือนกับการท�าบุญ

ยิ่งท�าก็ยิ่งได้.

                                      สุเมธ ศรีจรรยา


