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อ่านต่อหน้า  ๒

ขบวนการสหกรณ์ระนอง
จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

จัดสรรเงินปันผลแบบขั้นบันได
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ปฎริปู

อ่านต่อหน้า ๒
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

 สอ.การเคหะแห่งชาติโชคดี

                   นที  ศรีพลอยรุ่ง

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

                     นันทนา  ฤทธิ์พริ้ง

อ่านต่อหน้า  ๒

                   เชิดชัย พรหมแก้ว

                  สุธี  ขันทอง

ลงทนุตลาดหลกัทรพัย์ก�าไร
คณะกรรมการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ฯ พร้อมปรับวิธีการ

จัดสรรเงินปันผลแบบขั้นบันได เพื่อสร้างความสมดุลให้กับสมาชิกทุก

กลุ่ม ยอมรับสมาชิกกว่า ๘๐% สร้างความมั่งคั่งให้กับสมาชิกกระจุก

เดียว ด้วยการกู้วนซ�้า ซ�้าแล้วซ�้าเล่า ถึงสิ้นปีได้เงินกู้กลับคืนแค่ ๑๑% 

ชี้สมาชิกบางคนมีหุ้นกว่า ๓๐ ล้านบาท เห็นใจสมาชิกที่เกษียณแล้วยัง

มีหนี้สินรุงรัง จึงต้องคิดใหม่ท�าใหม่ในการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้เกิด

ความสมดุลกับสมาชิกทุกกลุ่ม

นายเชิดชัย พรหมแก้ว ประธาน

กรรมการเงินกู้ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 

จ�ากัด ได้ชี้แจงกับสมาชิกในที่ประชุมใหญ่

สามญัประจ�าปี ๒๕๖๓  ณ ห้องประชมุรอยลั 

จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ๑ ศูนย์ประ

ชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวัน

ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

นายเชิดชัย ได้ชี้แจงตอนหนึ่งว่า

สัดส่วนการถือหุ้นโดยเฉลี่ยของสมาชิกที่

รับราชการมาตลอดจนถึงเกษียณไม่ว่าจะอยู่

ในต�าแหน่งอะไรก็ตามในภาวะปกติเราเอา

เงินเดือนมาซื้อหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

เช่นเดียวกันถ้าน�าเงินดังกล่าวมาเก็บออมก็

จะมีเงินออมได้ไม่หนีหลักล้านบาท ไม่ต้อง

เปรียบเทียบกับใครตนรับราชการจนเกษียณ

อายุท�างานราชการมีเงินฝากอยู่ ๒ แสนบาท 

มีหุ้นอยู่ประมาณ ๖ แสนบาท ได้แค่นี้แหละ

ทั้่งชีวิต

น า ย เ ชิ ด ชั ย ไ ด ้ ก ล ่ า ว ต ่ อ ไ ป ว ่ า 

โครงสร้างของหุ้นปัจจุบัน สมาชิกที่มีหุ้น

อยู่เกินหนึ่งล้านบาทมีอยู่ประมาณ ๒๓% 

ของสมาชิกทั้่งหมด(สหกรณ์มีสมาชิก ณ  

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ�านวน ๗,๕๖๑ คน) 

แต่สมาชิกที่มีหุ้นต�่ากว่าหนึ่งล้านบาทมีอยู่

ประมาณ ๗๗% ถ้าไปดูค่าเฉลี่ยของสอง

ส่วนนี ้สมมตุเิรามเีงนิปันผลอยูห่นึง่ล้านบาท 

ปรากฎว่าสมาชิกในฝั่ง ๒๓% จะได้เงินไป

ประมาณคนละ ๘๐๐ บาท ในขณะที่สมาชิก

ฝั่ง ๗๗% จะได้เงินไปประมาณคนละ ๑๐๐ 

บาท และส่วนใหญ่สมาชิกฝั่ง ๒๓% เมื่อได้

เงินปันผลแล้วก็ไม่รู ้จะเอาไปไหนจึงน�ามา

ซือ้หุน้ในสหกรณ์ ฉะนัน้ความห่างของฐานะ

สมาชิกเริ่มมีมากขี้นเรื่อย ๆ 

เมื่อมาดูฝั่งเงินฝาก โครงสร้างเงิน

ฝาก สมาชกิทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝากมอียูป่ระมาณ 

๖,๕๐๐ กว่าคน ถ้าเอาถัวเฉลี่ยมาเป็นตัวตัด

คนที่มีเงินฝากต�่ากว่าหนึ่งล้านบาท ก็ถือว่า

อยู่ในภาวะปกติ ต่อจากนั้นก็เอาไปแจกแจง

ความถี่ สมาชิกที่ฝากเงินเกินกว่า ๑๐ ล้าน

บาทมีเท่าไหร่ ฝากตั้งแต่ ๕ ล้านบาทถึง ๑๐ 

ล้านบาท มีเท่าไหร่ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทถึง ๕ 

ล้านบาทมเีท่าไหร่ จงึรูว่้ามเีหตไุม่ปกตเิกดิขึน้

นายเชิดชัยได้กล่าวต่อไปว่า คนที่

จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ฝากเงินก็

คือผู้กู้เงิน เงินกู้เกือบทั้งหมด มาลงที่เงินกู้

สามญัคดิเป็น ๙๓% กว่า ๆ   ในจ�านวนสมาชกิ 

๕,๐๐๐ กว่าคนมีหนี้เงินกู้สามัญ แต่สิ่งที่น่า

ตกใจ ๘๐% ของเงินกู้สามัญคือพวกกู้วนซ�า้ 

และสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นอีก ผู้กู้วนซ�้าเฉ

ลี่ยแล้วทั้่งปีได้เม็ดเงินไปประมาณ ๒๐% ถ้า

แจกแจงลึกไปอีก คนที่กู้วนซ�า้ที่เกินล้านห้า 

วันที่รับเงินสดได้รับแค่ ๑๑% เท่านั้น บาง

รายเหลือเงินไม่ถึงหมื่นบาทจากการกู้ไป ๓ 

ล้านบาท และสิ่งที่แย่กว่านั้น ๒๐๐ กว่าคน

เป็นสมาชิกรุ่นพี่ที่เกษียณไปแล้ว ๑๐-๒๐ ปี 

เรามีเป้าหมายว่าจะพาสหกรณ์และสมาชิก

ให้ก้าวเดินต่อไปตามวิถีของสหกรณ์เพื่อ

สร้างความสมดลุให้กบัสมาชกิสหกรณ์เหล่า

นั้นได้อย่างไร และท�าอย่างไรให้ผู้ถือหุ้นมี

ความเชื่อมั่นในสหกรณ์ อีกทั้งท�าอย่างไร

ให้ผู้ฝากเงินมีความเชื่อถือในสหกรณ์ และ

ที่ส�าคัญท�าอย่างไรให้ผู้กู้มีความสุข เมื่อกู้ไป

แล้วก็สามารถส่งคืนเงินกู้ได้อย่างมีความสุข 

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการซึ่งน�าโดย

นายปริญญา เพ็งสมบัติ ได้มีนโยบายปรับลด

ดอกเบี้ยถึง ๓ ครั้่ง ครั้งสุดท้ายดอกเบี้ยเงินกู้

สามัญสงูสดุอยู่ทีร่้อยละ ๔.๗๕ และปัจจุบนั

เราได้ปรับระเบียบเงินฝากที่เรียกว่าออม

ทรัพย์ยั่งยืน เพื่อให้สมาชิกที่มีเงินออมอยู่ใน

บญัชอีืน่น�ามาฝากในบญัชนีีเ้พราะม ีดอกเบีย้

สูงกว่าซึ่งได้เริ่มด�าเนินการแล้ว

ในส่วนการถอืหุน้ของสมาชกิคณะ

กรรมการชุดนี้มีนโยบายจ�ากัดการถือหุ้นได้

ไม่เกิน ๕% จากเดิมเราใช้ค�าว่าไม่ต�่ากว่า แต่

ระเบียบใหม่เราใช้ค�าว่าไม่เกิน แต่ก็ยังเปิด

โอกาสให้กบัสมาชกิกลุม่ทีม่หีุน้น้อยสามารถ

ถือหุ้นได้เต็มพิกัด เพื่อสร้างวินัยการออมให้

เกิดขึ้นกับสมาชิกมากกว่าการกู้

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ สมาชิก

สหกรณ์ได้อภิปรายว่า ตนมีประเด็นที่จะ

เสนอเพิ่มเติม เพราะเห็นว่าหลายส่วนที่มี

ปัญหา ส่วนแรกก็คือตามตัวเลขที่ท่านเชิด

ชัย(นายเชิดชัย พรหมแก้ว) เสนอเกี่ยวกับ

โครงสร้างของสมาชกิผูถ้อืหุน้ดแูล้วน่าตกใจ 

ในกลุ่มคนที่ถือหุ้นที่มีอยู่ประมาณ ๑๑๓ คน 

มีหุ้นอยู่กว่า ๖๐๐ ล้านบาท เมื่อจัดปันผล

ออกมาส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในกลุ่มนี้ ส่วน

ที่สองก็คือตัวเงินรับฝากจากสมาชิกตั้งแต่

หนึ่งล้านบาทขึ้นไปมีคนฝากอยู่ ๕๐๐ กว่า

คน มยีอดเงนิฝากประมาณ ๒,๓๐๐ ล้านบาท

ส่วนทีเ่หลอือกีกว่า ๖,๐๐๐ คน มยีอดเงนิฝาก

แค่ ๔๐๐ ล้านบาท จึงเป็นอย่างที่ท่านเชิด

ชัยบอกฐานะของสมาชิกยิ่งห่างกันมากขึ้น

เรื่อย ๆ อัตราดอกเบี้ยที่ได้ก็มาจากคนที่กู้วน

ซ�า้ ซ�า้แล้วซ�า้เล่ากว่า ๘๐% ของเงนิกูท้ั้ง่หมด 

ดอกเบี้ยที่จ่ายมาก็เป็นเงินปันผลให้กับกลุ่ม

คนที่มีอยู่กระจุกนิดเดียว ก็ขอฝากให้คณะ

กรรมการช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วย

นายเผด็จ เฉลิมพักตร์ สมาชิก

สหกรณ์ได้อภิปรายว่า การจัดสรรก�าไรสุทธิ

เราจดัสรรแบบขัน้บนัไดได้ไหม ถ้าเราปันผล

ใหม่ ล้านบาทแรกเราให้ร้อยละ ๔.๕  ล้านที่

สองเราให้ร้อยละ ๔.๒๕  ล้านที่สามเราให้

ร้อยละ ๔.๐ ถ้าจดัอย่างนีล้ดไปเรือ่ย ๆ  สมาชกิ

ที่ถือหุ้นไม่ถึงล้านบาทจะได้ผลประโยชน์สูง

ขึ้นมา แล้วสมาชิกที่ถือหุ้นไม่เกิน ๓ ล้าน

บาทก็จะได้เท่าเดมิ ส่วนผู้ทีถ่ือหุน้เกินกว่า ๓ 

ล้านบาทก็เสียผลประโยชน์นิดหน่อย เพราะ

สมาชกิร้านสหกรณ์กรงุเทพฯ ร้องเรยีนนายทะเบยีน

สหกรณ์ คณะกรรมการไม่ให้ความกระจ่างในการขายหุ้น

มูลค่า ๑๐๐ ล้านบาทให้กับบริษัท ไทยเดลมาร์ฯ  และเสียค่า

ใช้จ่ายในการซือ้ขาย ๑๒ ล้านบาท   เนือ่งจากไม่ได้ขออนมุตัิ

จากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกก่อน ประกอบกับชุมนุมร้าน

สหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้ขายหุน้ให้กบับรษิทัไทย

เดลมาร์ฯ ในช่วงเวลาเดยีวกนัแต่ไม่เสยีค่านายหน้าแต่อย่าง

ใด อดีตประธานชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ยืนยันขายหุ้นให้กับ

บริษัทไทยเดลมาร์ฯ ไม่เสียค่านายหน้าการขายแต่อย่างใด

นายนที ศรีพลอยรุ่ง สมาชิกร้าน

สหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ได้ให้สัมภาษณ์กับ

เกลียวเชือกว่า ตนได้ท�าหนังสือร้องเรียนไป

ยังนายทะเบียนสหกรณ์กรณีคณะกรรมการ

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ได้ขายหุ้นของ

บริษัท ไทยเดลมาร์ จ�ากัด ที่ร้านสหกรณ์ฯ 

ได้ถือหุ้นเอาไว้จ�านวน ๔ หมื่นหุ้น ในอัตรา

หุ้นละ ๒,๕๐๐ บาท ได้เงินมา ๑๐๐ ล้าน

บาท แต่ต ้องเสียค่านายหน้าในการขาย

ไป ๑๒ ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่บริษัทฯ นี้ยังไม่

ได ้เข ้าตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับใน

ช่วงเวลาเดียวกัน ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด ก็ได้ขายหุ้นของบริษัท 

ไทยเดลมาร์ จ�ากัด  ที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ถือ

ไว้จ�านวน ๑๙,๘๐๐ หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 

๒,๕๐๐ บาท ได้เงินจากการขายหุ้นจ�านวน 

๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้เสยีค่านายหน้า

ในการขายแต่อย่างใด เรื่องนี้ตนได้สอบถาม

ในทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๖๓ ของ

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมใจประกอบพิธีวางพานพุ่มน้อม

ร�าลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ และมอบใบรับ

รองมาตรฐาน GAP ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จ�ากัด  นาย

สุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็น

ประธานน�าคณะหัวหน ้าส ่วนราชการ 

เจ้าหน้าที่ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกรร่วมประกอบพิธีวางพานพุ ่ม

ถวายสักการะ กล่าวสดุดี และท�าบุญ

ตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ

สงฆ์เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระราชวร

วงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดา

แห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระ

กรุณาธิคุณพระองค์ท่าน ที่ทรงริเริ่มทดลอง

จัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรกและเผยแพร่

ระบบสหกรณ์ให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศ 

ท�าให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวม

ถึงเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลใน

ขบวนการสหกรณ์ไทยที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้ง

เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

สหกรณ์ ที่น�ามาซึ่งความรัก ความสามัคคี 

ความมีน�้าหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการ

สหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่

ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

  นายสุธี  ขันทอง สหกรณ์จังหวัด

ระนอง เปิดเผยว่า ระบบสหกรณ์เป็นการ

พัฒนาขบวนการสหกรณ์ด้วยการส่งเสริม

ให้ความรู้ประชาชนได้เข้าใจในหลักการ วิธี

การสหกรณ์ และสามารถน�าไปใช้ในการ

ด�ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยคณะรัฐมนตรี

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติฯ พร้อมใจฝ่าฟันสู้วิกฤตต่าง ๆ จน

ประสบความส�าเร็จเกินเป้าหมาย โชคดีลงทุนตลาดหลักทรัพย์ได้ผลก�าไรเกิน

คาด แต่ไม่ให้ประมาทเพราะตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยงสูง ไม่สามารถคาดผล

ก�าไรได้แน่นอน

นางนันทนา ฤทธิ์พริ้ง ประธาน

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่ง

ชาติ จ�ากัด ได้กล่าวกับสมาชิกในที่ประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมของ

อาคารส�านักงานการเคหะแห่งชาติ ชั้น ๓ 

ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่

ส่งผลกระทบต่อการท�างานของสหกรณ์โดย

เฉพาะภาวะดอกเบี้ยที่ต�่ามากจนสหกรณ์

ไม่สามารถน�าเงินที่เหลือจากการให้สมาชิก

กู้ แล้วน�าไปลงทุนให้สหกรณ์อื่นกู้หรือน�า

ไปฝากในสหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้นเหมือนในอดีต 

เนื่องจากต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์

ยังคงสูงอยู่ มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ากว่าที่

สหกรณ์อื่นเลือกกู้ได้มากขึ้น จึงมีการส่งคืน

เงนิกูก่้อนก�าหนดและขอลดดอกเบีย้เงนิฝาก

ของหลายสหกรณ์ตั้่งแต่ต้นปีเป็นต้นมา เช่น 

ธนาคารกรุงไทยปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าให้

สมาชิกกู้ได้จ�านวนเงินค่อนข้างสูง มีสมาชิก

บางรายน�าเงนิกูค้นืสหกรณ์ บางรายกูเ้งนิจาก

ธนาคารแล้วมาฝากกไว้กบัสหกรณ์ ตลอดจน

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเรื่อง

เข้าสูแ่ผนฟ้ืนฟกูจิการของบรษิทัการบนิไทย 

จ�ากัด ที่สหกรณ์ถือหุ้นกู้อยู่จ�านวน ๕๐ ล้าน

บาท จึงท�าให้รายได้ดอกเบี้ยของสหกรณ์

หายไป เป็นต้น เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่ง

ผลกระทบให้กับรายได้ของสหกรณ์ที่ต้อง

รับภาระเพิ่มขึ้น

นางนันทนาได้กล่าวต่อไปว่า แต่

โชคดีที่ป ีที่แล ้วที่ประชุมใหญ่สามัญได ้

อนุมัติให้สหกรณ์สามารถน�าเงินไปลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ มาตรา 62(3) โดยน�าเงินไปซื้อหุ้น

ของรฐัวสิาหกจิได้ในวงเงนิไม่เกนิ ๒๐๐ ล้าน

บาท ก็นับว่าโชคดีที่ได้รับผลตอบแทนมา

ชดเชยรายได้ทีข่าดหายไป แต่อย่างไรกต็ามถงึ

แม้ว่าการลงทนุในครั้ง่นีจ้ะประสบผลส�าเรจ็ 

แต่ตลาดหลกัทรพัย์กม็คีวามไม่แน่นอน และ

ไม่สามารถคาดการณ์ผลก�าไรได้ แต่อย่างไร

กต็ามปีนีส้หกรณ์สามารถบรหิารกจิการด้วย

ความร่วมมือของทุกฝ่ายจนสามารถบรรลุ

เป้าหมาย มีผลก�าไรสุทธิ ๑๐๒.๓ ล้านบาท 

ซึ่งได้มากกว่าปีที่แล้วกว่า ๖ ล้านบาท 

อนึ่ ง  ผลการเลือกตั้่ งประธาน

กรรมการ(นางนันทนา ฤทธิ์พริ้ง อยู ่ครบ

สองวาระต้องเว้นวรรค) และกรรมการทีต้่อง

พ้นวาระ ผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ

ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายธนัตถ์ สุขมาศ  

กรรมการจ�านวน ๗ คน ได้แก่ ๑. นางสุทธิ

รักษ์ สุทธิไวยกิจ  ๒. นายเชาวฤทธิ์ ดีขาย 

๓.ว่าที่ ร.ต.ชัยชนะ พวงมณี  ๔. นางสาวสิริ

รัตน์ สุรเลิศรังษี  ๕. นางสาวสิริวรรณ รัตนา

นุบาล  ๖. นายสัญญา หวะสุวรรณ และ ๗. 

นายอรรคพล ภิรมย์ประดิษฐ์.

ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ก�าหนดให้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์

แห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่มีสหกรณ์แห่ง

แรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์

ไม่จ�ากัดสินใช้ โดยสหกรณ์ถือก�าเนิดขึ้นใน



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    สมาชิกร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ร้อง      สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ปฏิรูป

       ระนองจัดวันสหกรณ์แห่งชาติ

วันที่  ๑๑ - ๑๗   มกราคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

ร้านสหกรณ์กรงุเทพ จ�ากดั เมือ่วนัที ่๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ ทีผ่่านมา

กไ็ม่ได้รบัความกระจ่างจากประธานในทีป่ระชมุแต่อย่างใดว่าท�าไมจงึ

ขายทรพัย์สนิของสหกรณ์โดยไม่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุใหญ่สมาชกิ

ก่อน ประกอบกับบริษัท ไทยเดลมาร์ จ�ากัด ไม่ได้เป็นบริษัทอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์ท�าไมจึงต้องมีค่านายหน้าในการซื้อขาย แต่ในขณะ

เดยีวกนัชมุนมุร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้ขายหุน้ดงักล่าว

ให้กับบริษัทไทยเดลมาร์ จ�ากัดไปโดยไม่ได้เสียค่านายหน้าแต่อย่าง

ใด เมื่อสอบถามจากคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

๒๕๖๓ แล้วแต่ไม่ได้รบัค�าชีแ้จงจากคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าวแต่

อย่างใด จงึได้ท�าหนงัสอืร้องเรยีนไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์ ในฐานะ

เป็นผู้ก�ากับ ดูแล ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ดังกล่าวเพื่อปกป้องผล

ประโยชน์ของร้านสหกรณ์ฯ และมวลสมาชกิของร้านสหกรณ์ทีม่อียู่

กว่าหนึง่แสนสามหมืน่คนทีไ่ม่รูเ้รือ่งในการขายหุน้ของบรษิทัไทยเด

ลมาร์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างขบวนการร้านสหกรณ์ไทยกับ

ขบวนการสหกรณ์ประเทศในญี่ป่นแต่อย่างใด และที่ส�าคัญสมาชิก

สหกรณ์ส่วนใหญ่กไ็ม่ได้รบัหนงัสอืแจ้งการประชมุใหญ่สามญัประจ�า

ประจ�าปี ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ในการประชุมใหญ่

สามัญครั้งนี้ และได้ทราบจากสมาชิกร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ หลาย

คนที่รู้จักกันว่าในระยะหลัง ๆ มานี้ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประชุม

ใหญ่สามญัประจ�าปีจากคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรงุเทพฯ มาเป็น

เวลาหลายปีแล้ว

พอ.(พเิศษ) ฉฐันรา เนตนิาวนิ อดตีประธานกรรมการชมุนมุ

ร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้เปิดเผยกบัเกลยีวเชอืก เกีย่วกบั

รายละเอียดในการขายหุ้นของบริษัท ไทยเดลมาร์ จ�ากัด ที่ชุมนุมสห

กรณ์ฯ มอียูจ่�านวน ๑๙,๘๐๐ หุน้ให้กบับรษิทั ไทยเคลมาร์ จ�ากดั ว่า ใน

ช่วงที่ตนได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ากดั เมือ่ประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในช่วงนัน้ชมุนมุ

ร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั มปัีญหาขาดสภาพคล่องเพราะมี

เงนิเหลอืส�าหรบัใช้ในการด�าเนนิธรุกจิเพยีงล้านกว่าบาท จงึได้ปรกึษา

หารอืกบัคณะกรรมการเพือ่ขายหุน้ดงักล่าวให้กบับรษิทั ไทยเดลมาร์ 

จ�ากดั จงึได้เชญิผูจ้ดัการบรษิทัไทยเดลมาร์ฯ  มาพดูคยุกนัสองสามครัง้ 

ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปในการขายหุ้นในราคาหุ้นละ ๒,๕๐๐ บาท คณะ

กรรมการจงึได้เสนอในทีป่ระชมุใหญ่สมาชกิเพือ่ขออนมุตัใินการขาย

หุน้ดงักล่าว ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่กไ็ด้อนมุตัใิห้ขายหุน้ได้ในราคาดงักล่าว 

จึงได้ท�าสัญญาซื้อขายกันเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้เงินมา

จ�านวน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้เสียค่านายหน้าในการซื้อขาย

หุน้แต่อย่างใด เพราะว่าบรษิทั ไทยเดลมาร์ จ�ากดั ยงัไม่ได้เป็นสมาชกิ

ในตลาดหลกัทรพัย์จงึไม่มค่ีาใช้จ่ายในการซือ้ขายหุน้แต่อย่างใด พอ.

(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน กล่าวกับเกลียวเชือก.

ว่าการถอืหุน้ในปัจจบุนัเราลมืหลกัการสหกรณ์ไปหมด ตามหลกัการ

สหกรณ์นั้นเราจะส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเพื่อไม่ให้ฟุ้งเฟ้อ 

ฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นการลงทุนไปแล้ว ฉะนั้นขอให้

คดิใหม่ท�าใหม่ด้วยวธิกีารจดัสรรเงนิปันผลให้เป็นขัน้บนัได กจ็ะท�าให้

มวลสมาชกิอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุเพราะมกีารช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั

ไม่เข้ามาเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 

นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเสริม

ว่า เรื่องนี้ถือเป็นข้อเสนอของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�า

ปี เพื่อคณะกรรมการจะได้น�าไปด�าเนินการต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ทาง

คณะกรรมการได้น�าไปหารือกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คน

ใหม่(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์) แล้ว แต่อย่างไรก็ตามจะต้องแก้ไขข้อ

บังคับก่อน แล้วน�าเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญในปีต่อไป คณะ

กรรมการพร้อมและยินดีที่จะน�าเรื่องนี้ไปพิจารณา เพราะโครงสร้าง

การถือหุ้นของสหกรณ์ก็รู้ ๆ  กันอยู่ มีอยู่ไม่กี่คนที่มีหุ้น ๒๐-๓๐ ล้าน

บาท ขอไปดูโครงสร้างตรงนี้ก่อนเพื่อน�าไปจัดสรรเงินปันผลเป็นขั้น

บนัไดอย่างไรจงึจะเหมาะสมกบัทกุ ๆ  ฝ่าย แล้วจะน�าเสนอกบัท่านใน

ทีป่ระชมุใหญ่ในปีต่อไปเพราะว่าไม่ได้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ 

ก็ขอถือว่าเป็นประเด็นที่สมาชิกได้เสนอในที่ประชุมใหญ่ให้มีการ

จัดสรรเงินปันผลเป็นแบบขั้นบันได นายปริญญากล่าวต่อที่ประชุม

ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ขณะนั้นประชาชนมีอาชีพหลักคือการ

ท�านา และเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ท�าให้มี

ความต้องการเงินทุนเพื่อมาขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่

เกษตรกรส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุน จึงจ�าเป็น

ต้องกู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้านายทุน “คหบดี” ซึ่งมักจะถูกเอารัดเอา

เปรียบจากผู้ให้กู้ยืมทุกวิถีทาง ด้วยเหตุนี้การสหกรณ์ในประเทศไทย

จึงเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2459 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

   นอกจากนี้ นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัด

ระนอง ยังเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบ

อาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร (GAP) ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง จ�านวน  64 ราย  ประกอบด้วย สหกรณ์

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จ�ากัด จ�านวน 22 ราย 

สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จ�ากัด จ�านวน  2 ราย สหกรณ์กองทุน

สวนยางคอคอดกระ จ�ากัด จ�านวน 11 ราย และกลุ่มเกษตรกรท�า

สวนปากจั่น จ�านวน 29 ราย  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ระนอง จ�ากัด

  นายสุธี  ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็นความส�าคัญว่าการท�าให้สมาชิกของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐหรือภาคเอกชนเฉพาะด้านมาแนะน�าการผลิตผักและผล

ไม้โดยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการท�าให้ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน ท�าให้สมาชิกเกษตรกรได้รับใบรับรองได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบ

กับการขอใบรับองจากช่องทางปกติลดการเสียโอกาสทางการค้า ลด

ต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าผักและผลไม้ในระบบสหกรณ์ให้มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการด�าเนินการต่อเนื่องใน

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 

4 แห่ง 53 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า 

ธ.ก.ส. ระนอง จ�ากัด  จ�านวน 20 ราย สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอด

กระ จ�ากัด จ�านวน 8 ราย   สหกรณ์เครดิตยูเนียนทองหลางร่วมใจพัฒนา 

จ�ากัด จ�านวน 15 ราย และกลุ่มเกษตรกรท�าสวนผสมบ้านในกรัง จ�านวน 

10 ราย เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าและสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด วางแผนการผลิตร่วมกับสมาชิกในพื้นที่ โดยใช้ระบบการ

ตลาดน�าการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต�่า นอกจากนี้ 

ยังส่งเสริมให้สหกรณ์เพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับสมาชิก และท�าให้ทุก

คนได้อยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักและวิธีการ

ของสหกรณ์

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562
นายเอนก ศรีส�าราญรุ ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 

เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 

(สสอ.ศธ.) ได้รายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อม

ทั้งพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้รายจ่ายและงลดุลตลอดจนพิจารณา

วาระต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด และนาย

ไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมคุรุ

สภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มีสมาชิกเข้า

ร่วมประชุม จ�านวน 214 คน 

ส�าหรับ ปี 2562 สสอ.ศธ. ได้ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 16 มียอดราย

ได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1.195,114.05 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้า

หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทห้าสตางค์) มีสินทรัพย์และทุนด�าเนิน

การทั้งสิ้น 11,010,396.70 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นสามร้อยเก้า

สิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) ณ วันสิ้นปี 2562 มีสมาชิกจ�านวน 8,540 

คน ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2562 ได้ลงมตเิป็นเอกฉนัท์เลอืก

ตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสมาคม ชุดที่ 9 จ�านวน 16 คน ให้ด�ารง

ต�าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายกสมาคม   

2. นายวิชิต สุวรรณรัตน์ อุปนายกสมาคม คนที่หนึ่ง  3. นายปัญญา 

สุพรรณพิทักษ์  อุปนายกสมาคม คนที่สอง  4. นายสุภาพ เคียนทอง 

อปุนายกสมาคม คนทีส่าม  5. นายพลูลาภ อนิทรนฏั อปุนายกสมาคม 

คนที่สี่  6. นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดี กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน  

7. นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการด้านกฎหมาย  8. นายอดุลย์ ช้วน

รักธรรม กรรมการและนายทะเบียน  9. นางสาวสายสมร สุกฤตยา

นันท์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน  10. นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์ 

กรรมการและผูช่้วยนายทะเบยีน  11. นายเมธา อทุยัพยคัฆ์ กรรมการ

และปฏิคม  12. ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม  

13. นางจิรัตติกาล ทองสวัสดี กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม  14. นางสม

จิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก  15. นายอนุทิน ค�าคม 

กรรมการและเลขานกุาร  และ 16. นางดวงเดอืน สายสมบตั ิกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ

สสอ.ศธ. ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่

สามัญ ประจ�าปี 2562 ท�าให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สรุปและเรียบเรียงโดย สุภภร ชาญศิริวิริยกุล



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓

สสท. น�าขบวนการสหกรณ์ พบ รมช.มนัญญา
วันที่  ๑๑ - ๑๗   มกราคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม 123 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 

ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) 

พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์อาภากร มนิวงษ์ ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วยชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้า

พบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาว

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เพื่อยื่นหนังสือประชุมหารือเรื่องผลกระ

ทบที่จะเกิดขึ้นจากร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระ

ราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

สหกรณ์(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2562 จ�านวน ๕ ฉบับ ตลอดจนผลก

ระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีประเด็นสาระ

ส�าคัญและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ ดังนี้

๑. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 และร่างกฎกระทรวงการ

จัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินส�ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... โดยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

และร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ก�าหนดให้สหกรณ์ต้องตั้งค่าหนี้

เผือ่สงสยัจะสญู โดยไม่อาจน�าเงนิค่าหุน้มาหกัออกจากหนีเ้งนิต้น

ก่อนประมาณการค่าเผื่อสงสัยจะสูญได้เหมือนดังเช่นที่ผ่านมา

๒. ร่างกฎกระทรวง การให้กู้และการให้สินเชื่อของ

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ...

๓. ร่างกฎกระทรวง การบริหารสินทรัพย์และการด�ารง

สนิทรพัย์สถาพคล่องของสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติ

ยูเนี่ยน พ.ศ...

ทั้งนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์ได้เข้า

ร่วมประชมุหารอืกบัรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาว

มนญัญา ไทยเศรษฐ์  อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

และผูเ้กีย่วข้องจากหน่วยงานภาครฐั ถงึปัญหาทีส่่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญั

ต่อระบบสหกรณ์ ซึง่เป็นการก�าหนดระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์และร่างกฎ

กระทรวง จากผูก้�ากบัดแูลซึง่ไม่เคยบรหิารงานสหกรณ์ และยงัพดูคยุถงึปัญหา

อกีหลายประการทีจ่เกดิจากร่างกฎกระทรวง จ�านวน ๕ ฉบบั และระเบยีบนาย

ทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วย การรบญัชขีองสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๓

ซึ่งภายหลังจากการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จึงต้องมีการ

ประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติที่ดีที่สุดต่อทั้่งสองฝ่าย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

จะนัดขบวนการสหกรณ์ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ยุติในร่างกฎ

กระทรวง จ�านวน ๕ ฉบับต่อไป.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.บริจาค
นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�ากัด พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบ

เงินจ�านวน 100,000 บาท ให้กับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูทอง 

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจการและด�าเนินงานด้าน

บรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเงิน

บริจาคมาจากเงินร่วมท�าบุญส่วนหนึ่งของการจัดเทศน์มหาชาติ

เวสสันดรชาดก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสาธิต  ปานข�า สหกรณ์จังหวัด

ล�าปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�านวย

การศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดล�าปาง หัวหน้า

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ล�าปาง ประธานกรรมการสันนิบาต

สหกรณ์จังหวัดล�าปาง ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และคณะเจ้า

หน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดล�าปาง ประจ�า

ปี 2564 โดย นายสาธิต ปานข�า สหกรณ์จังหวัดล�าปาง เป็นประธาน

ในพิธีวางพานพุ่มสักการะเพื่อน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระ

ราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

พร้อมทั้งกล่าวค�าสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

และอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี 2564 ตามล�าดับ ณ บริเวณนิคม

สหกรณ์ห้างฉัตร อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง ที่ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อ

ตั้งสหกรณ์แห่งแรก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์แรก) 

รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459  

ส่งผลให้การสหกรณ์ในประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า ช่วยให้

ประชาชน หลุดจากความยากจน  เป็นกลไกลฐานรากที่ส�าคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไป

สู่การกินดีอยู่ดีของประชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้แสดง

ให้เห็นถึงความสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกันของขบวนการ

สหกรณ์จังหวัดล�าปาง ที่จะร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้แพร่

หลาย และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

สหกรณ์ล�าปาง จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2564



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๔
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สอ.การยางฯ ครบรอบ ๔๓ ป ี นายพิษณุ หริกจันทร์ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรพัย์การแห่งประเทศไทย จ�ากดั พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่าย

จัดการ(นางสาวสุมณฑา ประสงค์ศรี ผู้จัดการ) ท�าบุญเลี้ยงพระครบรอบ ๔๓ ปี 

แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ ณ ส�านักงานบางขุนนนท์เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สอ.ศธ.ประชมุใหญ่สามญั ๒๕๖๓  นายจรญู ชลูาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวง

ศกึษาธกิาร จ�ากดั(สอ.ศธ.) จดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ หอประชมุครุสุภา  กระทรวงศกึษาธกิาร ตาม

กฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องใช้เวลาการประชุมอย่าง

กระชับเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรก�าไรสุทธิ เพื่อจ่ายเงินปันผล และเฉลี่ยคืนให้สมาชิก 

ส่วนวาระเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการเลื่อนออกไปก่อน.

กสส.จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2564   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิวีางพานพุม่สกัการะพระอนสุาวรย์ีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลง

กรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์

แห่งชาติ ๒๖ กุมภาพันธ์  ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และถ่ายรูปร่วมกับข้าราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้ตรวจฯ กสส.เยี่ยมสหกรณ์นราธิวาส     นางรอซนานี สันหมุด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๖, ๗ เข้าเยี่ยม

และให้แนวทางการแนะน�าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแก่บุคลากรส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน 

โครงการและนโยบายต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมศรีบู

กันตัง ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชสท.มอบเจลแอลกอฮอล์ให้สหกรณ์สมาชิก   ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) โดย นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการ ชสท.

และนายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้

กบันายธวทิย์ กศุลอภบิาล ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัราชบรุ ีจ�ากดั 

และนายรังสรรค์ ผ่องใส ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 

จ�ากัด ตามโครงการ “มอบเจลแอลกอฮอล์ ชสท.ห่วงใย สมาชิก” เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชสอ.ตร.ประชมุใหญ่ 2563  พลต�ารวจโท ณพฒัน์ ศรหีริญั ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจแห่งชาต ิจ�ากดั(ชสอ.ตร.) จดัประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ โดยไดัรับเกียรติจาก พลต�ารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยมีคณะกรรมการ ผู้แทน

สหกรณ์สมาชิกและฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตรวจการสหกรณ์บ้านริมคลอง   นายสุวิช น้อยอิ่ม ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ที่ ๑ เข้าตรวจสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลอง

สองสามัคคี จ�ากัด โดยตรวจการบริหารและการด�าเนินกิจการสหกรณ์ จ�านวน ๑๖ รายการซึ่งได้รับความสะดวก

จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยได้จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นอย่างดี เมื่อเร็ว ๆ นี้.

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายให้ความรู้  นางจีราภรณ์ ศิริสุข หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย พร้อม

บุคลากรในสังกัดไปเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดท�าบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับคณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้เห็นถึง

ประโยชน์ของบญัชเีพือ่น�าไปใช้วางแผนการใช้จ่ายในครวัเรอืนและการประกอบอาชพี ณ ห้องประชมุโครงการชลประทานเชยีงราย 

ส�านักงานชลประทานที่ ๒ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๔๒.... Y ขุนราม  รู้สึก

ย้อนแย้งกบัหลายคนทีม่คีวามคดิว่ากฎหมายรฐัธรรมนญู ฉบบั

ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ดีเพราะสร้างขึ้นมาจากพวกพ้องของพวกที่

ยดึอ�านาจจากรฐับาลประชาธปิไตย ซึง่น�าโดย พลเอกประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี ขนุราม กไ็ม่ได้เป็นญาตพิีน้่องพวก

พ้องอะไรกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่อย่างใด เพียงแต่

เห็นว่าการบริหารประเทศในช่วง ๖-๗ ปีที่ผ่านมา ก็มีผลงาน

พัฒนาประเทศก้าวหน้าไปไม่ใช่น้อย ที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ

การสร้างสาธารณูประโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสาย

ต่าง ๆ  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความคืบหน้าไปอย่าง

รวดเร็ว เพราะใช้กฎหมายพิเศษ ถึงแม้จะถูกครหาว่ามีนอกมี

ในก็ตาม แต่โดยเนื้อหาแล้วสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับ

ประชาชนส่วนรวมมากกว่า เพราะทีผ่่าน ๆ  มานัน้กร็ูก้นัอยูแ่ล้ว

ว่าประเทศไทยบรหิารโดยนกัธรุกจิการเมอืง ใครมทีนุใหญ่ ใคร

มอี�านาจมากกไ็ด้เปรยีบ ตามระบบทนุนยิมทีส่่งเสรมิให้คนเหน็

แก่ตวั ฉะนัน้แต่ละคนจงึพยายามเอาตวัรอด แต่สดุท้ายกไ็ปกนั

ไม่รอด เพราะทุกคนถูกระบบทุนนิยมครอบง�าจนขาดสติ เมื่อ

คนขาดสติก็ร่วมกันท�าบาปโดยขาดความรับผิดชอบตาม กฎ

แห่งกรรม ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ จะรูต้วักนัหรอืไม่กต็าม แต่ทกุ

คนก็หนี กฎแห่งกรรม ไม่พ้น สังคมไทยจึงมีวิบากกรรมบาป

เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ  สังเกตได้จะมีการยึดอ�านาจจากคณะทหาร

จนเป็นวงจรอุบาทว์อยู่ตลอดมา ซึ่งก็เป็นไปตามวิบากกรรม

บาปที่คนไทยร่วมกันสร้างขึ้นมานั่นเอง แล้วก็โทษกันไปโทษ

กนัมาทะเลาะกนัไม่เลกิจนถงึปัจจบุนั เช่นทกุวนันี ้คนบางกลุม่

ก็หาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ดีไม่มีประชาธิปไตย  และกล่าว

หา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าไม่ดีเพราะ

มีฐานอ�านาจมาจากการรัฐประหาร สาเหตุที่คนบางกลุ่มบาง

เหล่าคดิกนัเช่นนีก้เ็พราะว่าแต่ละคนร่วม

กนัสร้างบาปมากกว่าร่วมกนัสร้างบญุให้

กบัตวัเองและสงัคมส่วนรวม วบิากกรรม

บาปจึงส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนขึ้น

กับสังคมไทยโดยรวม แต่ท�าไมรัฐบาล

ที่มีฐานรากมาจากการยึดอ�านาจจึงสามารถยืนหยัดอยู่ได้เป็น

เวลานานทั้ง ๆ ที่ยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้า

จากรัฐบาลเผด็จการมาสู่รัฐบาลประชาธิปไตย ซึ่งน�าโดย พล

เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เพราะผลงานของท่านพลเอก 

ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  นายกรฐัมนตรแีละคณะได้สร้างสิง่ทีเ่ป็น

ประโยชน์กับสังคมโดยส่วนรวมมากกว่าความเสียหายให้กับ

สังคมส่วนรวม ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่

สร้างขึน้มาเพือ่ให้มกีารพฒันาประเทศอย่างต่อเนือ่งและมเีหตุ

มีผล โดยเฉพาะกฎหมายลงโทษนักการเมืองที่โกงกินประเทศ

ชาติจะไม่มีอายุความ ถึงแม้จะหนีไปต่างประเทศก็ต้องหนีกัน

ตลอดชีวิต ซึ่งในอดีตไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนเขียนลงโทษ

คนโกงเอาไว้อย่างนี้ ...สรุปแล้วเมืองไทยไม่ต้องเอาอะไรมาก

แค่นกัการเมอืงซือ่สตัย์สจุรติอย่างเดยีวกพ็อ ประเทศชาตแิละ

ประชาชนจะมั่นคงอย่างยั่งยืนแน่นอน นี่แค่เอาจุดดีจุดเดียว

ของผลงาน ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาชี้ให้เห็นก็

เห็นทางสว่างในการพัฒนาประเทศแล้ว ในเมื่อผู้น�าไม่ทุจริต

ผูต้ามกท็�าทจุรติล�าบาก เท่าทีซ่กัฟอกกนัมาหลายรอบแล้วกย็งั

ไม่เห็นนายกรัฐมนตรีท่านนี้ทุจริตอะไรจนน่าเกลียดเหมือน

อดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนที่ผ่านมา ที่มีให้เห็นมากมายบาง

คนหนีไปตายต่างประเทศ ถึงแม้บางคนจะยังไม่ตายก็อยู่ใน

ลักษณะตายทัง้เป็น บางคนพอหมดอ�านาจก็ถูกยึดทรัพย์ที่โกง

ไปคนืแผ่นดนิ นีค่อืวบิากกรรมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย เพราะเรา

ไม่เชื่อค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของ กฎแห่ง

กรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ...ปัจจุบันนี้ที่เรายังเดือดร้อนอยู่

ก็เพราะวิบากกรรมที่พวกเราร่วมกันสร้างเอาไว้ในสังคมของ

เราจะรูต้วัหรอืไม่กต็ามกเ็ป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ไม่ได้รบัการ

ยกเว้นแต่อย่างใด ได้แก่อาชีพบาปทั้่งหลายที่ปล่อยให้มีอย่าง

ถูกกฎหมาย เช่น อาชีพขายเหล้า อาชีพขายเบียร์ อาชีพขาย

บุหรี่ อาชีพการพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้ล้วนเป็นอาชีพบาป

ที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม เพราะท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับบาป

ด้วยกันทั้่งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้

บริโภค ผู้ส่งเสริมการขาย ทุกคนล้วนท�าบาปให้กับสังคมไทย

ทั้งสิ้น ปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมไทยจึงเป็นเรื่อง

ปกติตาม กฎแห่งกรรม ...รัฐบาลทุกรัฐบาลต่างก็มีเจตนาที่

จะพัฒนาประเทศสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชน แต่

ไม่เข้าใจและไม่เชื่อในเรื่อง  กฎแห่งกรรม จึงแก้ไขปัญหากัน

ที่ปลายเหตุ ยิ่งแก้ก็ยิ่งมีปัญหาใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะไม่

ได้แก้กันที่ต้นเหตุคือความบกพร่องทางศีลธรรมของมนุษย์ที่

ขาดสติ ...ต้นเหตุความบกพร่องของมนุษย์ก็คือ กิเลส เพราะ

กิเลสคือต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์ ปุถุชนแต่ละคน

ล้วนมีกิเลส จะมากจะน้อยก็แล้วแต่พฤติกรรมบาปของแต่ละ

คน พระพุทธเจ้าจึงพยายามสอนให้มนุษย์ลดละกิเลส เพราะ

คนที่มีกิเลสมากก็จะเอาเปรียบคนอื่นมาก คนที่มีกิเลสน้อยก็

จะเอาเปรียบคนอื่นน้อย คนที่ไม่มีกิเลสก็ไม่คิดที่จะเอาเปรียบ

ใคร มุง่ไปสูน่พิพาน ไม่กลบัมาเวยีนว่ายตายเกดิอกีให้เป็นทกุข์ 

เคล็ดลับมีอยู่แค่นี้เองหากผู้บริหารประเทศเข้าใจเรื่อง กฎแห่ง

กรรม ก็แก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนได้ไม่

ยาก ด้วยการออกกฎหมายเลิกอาชีพบาปทั้่งหลายในสังคม

ไทย นี่คือกุญแจไขไปสู่ความสุขของประเทศและประชาชน

คนไทย...Y   ขุนราม  ขอแสดงความยินดีกับ ท่านวิศิษฐ์ 

ศรสีวุรรณ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ ทีไ่ด้รบัโปรดเกล้าฯ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ก็หวังว่างานของกรมส่งเสริม

สหกรณ์จะพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้

ข้าราขการลูกหม้อของกรมส่งเสริมสหกรณ์มาเป็นผู้บริหาร

สงูสดุของหน่วยงานนี ้ ขนุราม  เชือ่ว่าหลกัและวธิกีารสหกรณ์

เท่านั้นที่จะสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ให้อยู่กันอย่างสงบสุขได้ 

เพราะมหีลกัและวธิกีารทีเ่อือ้อาทรซึง่กนัและกนัไม่เอาเปรยีบ

กัน ไม่เหมือนกับระบบทุนนิยมที่ส่งเสริมให้แต่ละคนเห็นแก่

ตัว มุ่งที่จะเอาเปรียบซึ่งกันและกัน สังคมโลกยุคปัจจุบันที่น�า

เอาระบบทุนนิยมเข้ามาใช้ได้กระตุ้นกิเลสของมนุษย์ให้มีมาก

ขึน้ซึง่เป็นอนัตรายอย่างยิง่กบัสงัคมส่วนรวม แต่กไ็ม่มใีครกล้า

หยดุยัง้ระบบทนุนยิมได้ เพราะระบบทนุนยิมยดึถอืตวัเงนิเป็น

ทีต่ัง้ ไม่ได้ยดึถอืคณุงามความดขีองมนษุย์เป็นทีต่ัง้ สงัคมมนษุย์

จึงเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัว ยึดถือเงินเป็นที่ตั้ง มุ่งแสวงหาเงิน

จนลืมศีลธรรมและความดีของคน...ปัจจุบันนี้สังคมต่าง ๆ จึง

เต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายเพราะบกพร่องด้านศีลธรรม...หลัก

และวิธีการสหกรณ์เท่านั้นที่จะดึงหลักศีลธรรมกลับมาได้ ก็

หวังว่า ท่านอธิบดีวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  จะน�าพาสังคมไทยไปสู่

สงัคมทีน่่าอยูน่่าอาศยัด้วยหลกัและวธิกีารสหกรณ์ แต่มข้ีอแม้

ที่ส�าคัญก็คือจะต้องเข้มงวดกับการส่งเสริมสหกรณ์ด้วยจิต

วิญญาณสหกรณ์ ไม่ต้องกลัวเกรงกับอิทธิพลใด ๆ ที่จะท�าให้

หลักและวิธีการสหกรณ์เสียหาย...ตอนนี้มีกรณีศึกษาอยู่กรณี

หนึ่งที่ต้องการให้ท่านอธิบดีวิศิษฐ์ เข้าไปพิสูจน์จิตวิญญาณ

สหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์แห่งนี้ในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมา มี

คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ผลัดเปลี่ยน

เวียนกันเข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหาร ท�าให้สหกรณ์ได้รับ

ความเสียหายร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง ...แต่ก็มีสมาชิกที่ติดตาม

การท�างานได้เห็นความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น จึงท�าเรื่องร้อง

เรยีนส่วนราชการทีก่�ากบัดหูลายครัง้แต่กไ็ม่เป็นผล จงึได้เสนอ

ข่าวต่อสื่อมวลชน และก็ถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทจากคณะ

กรรมการสหกรณ์ ...ผลจากการพิสูจน์ความจริงกันในศาล 

ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอข่าวดังกล่าวนั้นเป็นการ

เสนอข่าวตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้น�าความเท็จมาใส่

ร้ายโจทก์(คณะกรรมการสหกรณ์)แต่อย่างใด แต่เป็นการเสนอ

ข่าวที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์และสมาชิกส่วนใหญ่ ศาลชั้น

ต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากยืนตามศาลชั้นต้น คดี

สิน้สดุสมาชกิได้ฟ้องกลบัในข้อหาฟ้องเทจ็ แต่ศาลชัน้ต้นกลบั

พิพากษาว่าคดีไม่มีมูลยกฟ้อง ตอนนี้ได้อุทธรณ์ค�าสั่งศาลชั้น

ต้นและเรือ่งได้ด�าเนนิการอยูท่ีศ่าลฎกีา...กห็วงัว่าท่านอธบิดจีะ

ให้ความสนใจเข้าไปดแูล แล้วจะรูว่้าผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่าน

มีประสิทธิภาพในการท�างานมากน้อยเพียงใด ร้านสหกรณ์

แห่งนี้ก็คือ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด.

วันที่  ๑๑ - ๑๗   มกราคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

กสส.จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2564   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้

เกียรติเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์

ไทย และอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ๒๖ กุมภาพันธ์  ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และถ่ายรูปร่วมกับผู้น�าขบวนการสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สสจ.ปทมุธาน ีหาแนวทางแก้ปัญหาหนีค้้าง

มนญัญา เยีย่มสหกรณ์โครงการหลวงดอยอนิทนนท์
วันที่  ๑๑ - ๑๗   มกราคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

	 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ ได้มอบ

หมายให้ นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ พร้อมคณะท�างานแก้ไขปัญหาหนี้

ค้างช�าระสหกรณ์ เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระของสมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเช่าซื้อ

ที่ดินธัญบุรี จ�ากัด โดยสอบถามปัญหาอุปสรรคในการติดตามหนี้

ค้างช�าระ  และร่วมหาแนวทางแก้ไขในการติดตามหนี้ค้างช�าระ โดย

สหกรณ์ได้ก�าหนดแนวทางการช�าระหนี้ เป็น 3 กรณี ดังนี้

  1. สมาชิกที่มีหนี้ค้าง สามารถน�าเงินต้นคงเหลือทั้งหมด

มาช�าระได้เลยทั้งจ�านวน สหกรณ์ ฯ จะลดดอกเบี้ยค้าง ค่าปรับค้าง 

และดอกเบี้ยปี ค่าปรับปี ลดทั้งจ�านวนให้กับสมาชิก

  2. ส�าหรับสมาชิกที่ต้องการขอผ่อนช�าระหนี้ค้าง สามารถ

ผ่อนได้ภายใน3 ปี  โดยสหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยปี  ส่วนค่าปรับปี

ดอกเบี้ยค้างและค่าปรับค้างลดให้ทั้งจ�านวน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

สมาชิกสหกรณ์

  3. สมาชิกท่านใดที่ขอผ่อนช�าระหน้ีตามระยะเวลา 3 ปี แล้ว

ไม่สามารถผ่อนได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ย

ค้างและค่าปรับค้างทั้งจ�านวน  

ในการด�าเนินงานตามโครงการส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ที่มี

หนี้ค้างช�าระลดภาระในการช�าระหนี้ และจะได้รับการจัดชั้นเป็นลูก

หนี้ชั้นดี ประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับคือสามารถแก้ไขปัญหาหนี้

ค้างช�าระ จะท�าให้ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์มีสภาพคล่องที่ดี

ขึ้น ทั้งนี้การด�าเนินงานตามโครงการต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้ระเบียบ

และข้อบังคับของสหกรณ์แห่งนี้

 รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ติดตามการด�าเนินงานสหกรณ์

การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ส่งเสริมการท�าเกษตร

อินทรีย์ อาหารปลอดภัย พร้อมเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รอง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการด�าเนิน

งานของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จ�ากัด 

ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกัณฑ์

พงษ์ ลีธิติพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ 

และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จ�ากัด ตั้ง

อยู่ในเขตอ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็น

สหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2536 เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ

หลวง ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่พฒันาและส่งเสรมิชาวไทยภเูขาให้มกีารกระจายรายได้อย่างทัว่ถงึ มชีวีติ

และความเป็นอยูท่ีด่ ี สามารถพึง่พาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ตลอดจนอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต่อมาได้ส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคม และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดี 

ทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์มีการบริหาร

จัดการองค์กรร่วมกัน  เช่น รวบรวมผลผลิตทาง  การเกษตร  การซื้อขาย

ผลผลิตเพื่อจ�าหน่ายในตลาดท้องถิ่น ตลาดเกษตรกร และมีช่องทางการ

จ�าหน่ายอื่นด้วย อาทิ โครงการหลวง อีกทั้งยังจัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีสหกรณ์และกลุ่มเยาวชนของบ้านขุนกลางให้มี

อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น  โดยน�าสินค้าที่ระลึกและผลผลิตทางการเกษตร

ตามฤดูกาลมาจ�าหน่าย เช่น กะหล�่าปลี สลัด มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี 

หัวไชเท้า ซูกินี หอมญี่ปุ่น เซเลอรี่ เบบี้ฮ่องเต้ เป็นต้น ซึ่งผลผลิตทางการ

เกษตรของสหกรณ์ฯ เป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานและรับรองให้เป็นสินค้า

เกษตรปลอดภัย จึงท�าให้ได้รับการเชื่อมั่นจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิก 495 คน สมาชิกประกอบด้วยชน

เผ่าม้งและกระเหรี่ยง มีทุนการด�าเนินงานมากกว่า 38 ล้านบาท สหกรณ์ฯ 

ด�าเนินธุรกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจบริการและส่ง

เสรมิการเกษตร  ทัง้นี ้ สหกรณ์ฯ ด�าเนนิการรวบรวมผลผลติของสมาชกิ

สหกรณ์ผ่าน บรษิทั natural & premium food จ�ากดั วันละ 1 - 3 ตัน โดย

ใช้รถและห้องเย็นของบริษัท มีสมาชิกจ�านวน 30 ราย ที่ได้ท�าการเกษตร

ในรูปแบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) Good Agricultural Practice 

หรอืการผลติเกษตรปลอดภยั โดยส่วนผลผลติให้โครงการหลวงดอยอนิ

ทนนท์ทั้งหมด แบ่งเป็น ไม้ดอก ได้แก่ เบญจมาศ และกุหลาบ ประมาณ 

10,000 ดอก/วัน และพืชผักและไม้ผล 1 - 3 ตัน/วัน ได้แก่ กะหล�่าปลี ผัก

สลัด มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี หัวไชเท้า ซูกินี หรือแตงกวาญี่ปุ่น หอม

ญี่ปุ่น เซเลอรี่ อะโวคาโด และพลับ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก

สหกรณ์เฉลี่ย 40,000 - 100,000 บาท/ปี

 รมช.มนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้

ความส�าคัญกับการส่งเสริมการท�าอาชีพการเกษตร พร้อมส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีการด�าเนินนโยบายส่งเสริมการผลิต

สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และ

ปลายน�้า ส่งเสริมให้เกษตรกรลดละเลิกการใช้สารเคมีในการก�าจัด

วัชพืชศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบการท�า

เกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย

ต่อผู้บริโภคมีการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้เป็นองค์กร

ในระดับชุมชนในการรวบรวมจัดเก็บแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ในระดับพื้นที่รวมทั้งจัดหาตลาดโดยการจัดท�าโครงการซุปเปอร์มา

เก็ตสหกรณ์เพื่อให้เป็นสถานที่จ�าหน่ายสินค้า          ของสมาชิกที่มี

คุณภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์

กับภาคเอกชน เพื่อกระจายผลผลิต  ที่มีคุณภาพและปลอดภัยไปสู่

ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มโครงการน�าลูกหลานเกษตรกรกลับ

บ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรได้กลับมา

อยู่กับครอบครัว ใช้ความรู้และประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม

และบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาการเกษตรของ

ครอบครัว เป็นการสร้างงานการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดเกษตรกร ตลาดแม่บ้านและเยาวชนบ้านขุน

กลาง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมกลุ่มสตรี ซึ่งเป็นแม่บ้าน

และเยาวชนของบ้านขุนกลางให้มีอาชีพและเพิ่มรายได้โดยการตั้ง

ตลาดขายสินค้าชุมชน เพื่อจ�าหน่ายของที่ระลึกและผลิตการเกษตร

ตามฤดูกาล  โดยในปี 2544 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงิน

ทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ จ�านวน 45,000 บาท ปัจจุบันมี

สมาชิก 80 คน มีทุนหมุนเวียนมากกว่า 5 แสนบาท สมาชิกกลุ่มสตรี

มีรายได้เฉลี่ย 30,000 - 100,000 บาท /ปี  



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

โรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน
วันที่  ๑๑ - ๑๗   มกราคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมกิจกรรมของโรง

สีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน โชว์ศักยภาพยกระดับการผลิตและ

การตลาดข้าวปลอดภัยอย่างครบวงจร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ

คณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัด

น่าน โดยมี นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอ�าเภอท่าวังผา นาง

สุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน นายส�าเนียง ส่างค�า ประธาน

กรรมการ นายจ�านงค์ ราชภัณฑ์ ผู้จัดการ และกรรมการโรงสีข้าว

พระราชทาน ให้การต้อนรับ ณ โรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน 

ต�าบลศรีภูมิ อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

     โรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน เกิดขึ้นในปี 2552 

ตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการกองทุนข้าว

พระราชทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าว และเป็นกองทุน

ข้าวส�ารองช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติใน

อนาคต โดยมี ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดน่านเข้ามาช่วยบริหาร

จัดการโรงสีข้าวด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มด�าเนินกิจกรรมในรูป

แบบการบริหารและวิธีการแบบสหกรณ์ พร้อมทั้งน�าหน่วยงานต่าง 

ๆ เข้ามาสนับสนุนด้านการอบรมให้ความรู้การผลิตข้าวปลอดภัย 

การสีข้าวให้ได้คุณภาพตามตลาดต้องการ และการพัฒนาระบบการ

ผลิตโรงสีข้าวให้ได้มาตรฐาน

     ส�าหรับโรงสีข้าวพระราชทานสามารถสีข้าวได้ 6 ตันต่อ

วัน โดยน�าข้าวที่ได้จากเกษตรกรมาผ่านกระบวนการของเครื่องจักร

โรงสีข้าวชุมชนพระราชทาน แบบ CP-R1000 ซึ่งได้รับการตรวจ

สอบและรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี หรือ GMP โดยรับซื้อข้าวจาก

สมาชิกเป็นหลัก และคิดค่าบริการสีข้าวในอัตราที่ต�่ากว่าโรงสีทั่วไป 

ส่วนข้าวท่อน ปลายข้าวร�าอ่อน และแกลบที่ได้จากการสีข้าว โรงสี

ข้าวจะน�าไปจ�าหน่ายให้เกษตรกรน�าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

ซึ่งเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหัน

มาปลูกพันธุ์ข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี อาทิ ข้าว

หอมมะลินิล ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมทับทิมชุมแพ ข้าวเหนียว

ก�่า และข้าวหอมมะลิ จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจึงเพิ่มการ

ผลิตและการจ�าหน่ายสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้า “ข้าวน่าน” โดย

เน้นจ�าหน่ายให้แก่ตลาดภายในพื้นที่ โรงพยาบาลทั่วจังหวัดน่าน 

โรงเรียน เรือนจ�า หน่วยทหาร และบริษัทเอกชน รวมถึงแปรรูปต่อย

อดผลิตภัณฑ์เป็นจมูกข้าวกล้องแบบชงดื่ม และข้าวอินทรีย์แบบมี

ส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วย

งานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมกันยกระดับการ

ผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร

     นอกจากนี้ ภายในบริเวณโรงสีข้าวพระราชทาน  ยังมี

ศูนย์การเรียนรู้บ้านจ�าลองชนเผ่าไทลื้อ ซึ่งเปิดให้บริการกาแฟของ

ร้านกาแฟสดภูพยัคฆ์ สาขาโรงสีข้าวพระราชทานเป็นศูนย์จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูก

หวายและไผ่จังหวัดน่านตามพระราชด�าริภายใต้ตราสินค้า “รักษ์

หวายและไผ่น่าน” เช่น เก้าอี้หวาย โต๊ะหวาย รวมถึงสินค้าของ

ชุมชนจัดหน่ายให้ผู้สนใจได้เลือกซื้อ อาทิ ผ้าทอไทลื้อ หมวกสาน 

น�้าพริกไก (สาหร่ายน�้าจืด) อาหารแปรรูป เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ก�าลัง

ด�าเนินการพัฒนาให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เพื่อเป็นจุดจ�าหน่าย

สินค้าของสหกรณ์ที่มีคุณภาพภายในจังหวัดน่าน รวมถึงสินค้าจาก

กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย

     โรงสีข้าวพระราชทาน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ 66 หมู่ 3 

ต�าบลศรีภูมิ  อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เปิดด�าเนินการตั้งแต่ 27 

กุมภาพันธ์ 2552 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,208 คน ด�าเนินธุรกิจธุรกิจ

หลัก คือรวบรวมและรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปและบริการสีข้าว 

ธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตมาจ�าหน่ายแก่สมาชิก ธุรกิจสินเชื่อเพื่อ

การเกษตร ธุรกิจบริการรถไถนา และธุรกิจแปรรูปกาแฟและร้าน

กาแฟภูพยัคฆ์ มีทุนด�าเนินงานมากกว่า 11.7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์

จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวตาม

โครงการ “สหกรณ์คลายหนาวให้เด็กนักเรียน ตชด. ปี 2564”  เพื่อมอบ

ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา และทุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวน

ชายแดนที่ 31 จ�านวน  4  โรงเรียน  คือ 1.โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแ

ดนบ้านลาดเรือ 2.โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน 3.โรงเ

รียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย และ 4. โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านอาทรอุทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี

นายสุทัศน์  วงษ์ทับทิม นายอ�าเภอชาติตระการ  และคณะ ร่วมให้การ

ต้อนรับ ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ ต.บ่อภาค 

อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก

โดยส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับขบวนการ

สหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก  มอบผ้าห่มกันหนาว จ�านวน 205 ผืน ให้แก่

เด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือด

ขบวนการสหกรณ์มอบผ้าห่ม
ร้อนจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นลง  พร้อมทั้ง มอบเงิน จ�านวน 

20,000  บาท เพื่อสมทบทุนค่าอาหารกลางวันส�าหรับเด็กนักเรียน มอบ

อุปกรณ์กีฬา จ�านวน 4 ชุด เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็กนักเรียนได้

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมี

ผู้แทนโรงเรียนทั้ง  4 โรงเรียน เป็นผู้รับมอบ 

                                                                   วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว

         ทีมงานประชาสัมพันธ์/ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

มอบเครื่องสข้ีาวพระราชทาน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2563  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน ของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี พระราชทานให้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาเจริญ 

ต�าบลศรีฐาน อ�าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโครงการเศรษฐกิจพอ

เพียงในชุมชน ตามพระราชด�าริ ของพระองค์ท่าน 

โดยเครื่องสีข้าวพระราชทาน ขนาดใหญ่ จ�านวน 1 เครื่อง ที่ได้

รับพระราชทานในครั้งนี้ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาเจริญ 

จะได้น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มองค์กรและสมาชิก ก่อ

ให้เกิดการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมของผลผลิตทางด้านการเกษตร เกิด

รายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม ตลอดจนท�าให้สมาชิกภายในครัวเรือน 

อยู่ดี กินดี นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกฝนให้สมาชิกกลุ่มได้รับการเรียนรู้วิธี

การบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดพลังแห่งความรัก ความ

สามัคคีในองค์กร มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมากขึ้น  จน

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สืบต่อไป

                                                                               อรดา ภาพ/ข่าว

                            ทีมงานประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

พระราชทานเพลิงศพ อ.ปิยะรัตน์ แว่นแก้ว

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   มกราคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

ยิงนกตกปลาคลายเครียด ความปรารถนาดีของลกูทีม่ต่ีอท่านอย่างแท้จรงิ แลว้กค่็อย ๆ  แนะน�า

ท่านไปเรื่อย ๆ  และเวลานั่งสมาธกิ็อธษิฐานเอาบญุช่วย ดลบันดาลให้

ท่านเลิกท�าบ่อปลา ต้องท�าบ่อย ๆ  พูดบ่อย ๆ  คุยบ่อย ๆ  พอกระแสบุญ

มาก ถ้าหมดกรรมท่านก็เลิกได้
    ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖

จบารมีแบบสุวรรณสามได้
    ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙

สามีของลูกเป็นบุตรคนที่เจ็ด ซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องของ

ครอบครัว จึงมีนิสัยค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง และชอบยิงนกตกปลา

ตั้งแต่เด็ก ๆ  ปัจจุบันก็ยังตกปลาอยู่ แต่น้อยลงแล้ว ขณะเดียวกันก็เข้า

วัดท�าบุญด้วย ลูกพยายามห้ามหลายครั้ง แต่เขาก็ให้เหตุผลที่สวยงาม

ว่าเป็นการคลายเครียด

การที่สามีของลูกชอบยิงนกตกปลาเขาจะได้รับผลกรรมนี้

อย่างไร

คุณครูไม่ใหญ่

สามีของลูกชอบยิงนกตกปลาเป็นอาจิณ ไม่ว่าจะให้เหตุผล

ว่าคลายเดรยีดกต็าม ล้วนมวีบิากกรรมทัง้สิน้ เพราะไปเบยีดเบยีนสตัว์ 

กรรมนี้จะท�าให้อายุสั้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพราะว่าท�าร้าย

เขาและท�าให้เขาเสยีชวีติ บ่อย ๆ  เข้าบาปกจ็ะพอกพนู และจะไปดงึดดู

บาปเก่าในอดีตมาตัดรอนอายุขัยปัจจุบันให้ตายก่อนอายุขัยจริง และ

ก่อนตายภาพการตกปลาจะมาฉายให้เห็นเป็นกรรมนิมิตจะท�าให้ใจ

เศร้าหมอง ถ้าใจหมองก็ต้องไปอบาย จะไปถูกเขาเกี่ยวบาปอย่างนั้น

บ้าง แล้วถ้าหากพ้นจากอบาย ก็ต้องมาเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่าอีกนับ

ไม่ถ้วน ไม่ใช่ ๕๐๐ ชาติ หรือ ๕๐๐ ซาก มันมากจนกว่าซากกองโต

เป็นภูเขา จึงจะหมดกรรมจากปลา

พอหมดกรรมจากปลา กไ็ปเกดิเป็นนกตามจ�านวนขน แต่ถ้า

หากว่าตกปลาขึน้มาแล้ว ปลดปลาออกจากเบด็แล้วปล่อยมนัลงไปใน

น�้า คือ ตกเอาพอสนุก ๆ ถึงอย่างนี้ก็ยังมีเศษกรรม ท�าให้มีโรคภัยไข้

เจ็บมาเบียดเบียนมาก เกิดมาก็จะปากแหว่งเพดานโหว่อีกหลายชาติ 

จนกว่าบุญจะตามมาช่วยทัน เพราะเอาเบ็ดไปเกี่ยวปากเขา ลองเอา

เบ็ดมาเกี่ยวปากตัวเองก่อนว่าเรารู้สึกอย่างไร ปลาก็คล้าย ๆ  อย่างนั้น

สิง่ทีเ่รากระท�าไว้ล้วนมผีลทัง้สิน้ ตดัชวีติเขากค็อืตดัชวีติเรา 

ต่ออายุเขาก็เป็นการต่ออายุของเรา

วิธีแก้ ให้เลิกคลายเครียดด้วยวิธีการเบียดเบียนสัตว์ ให้

เปลี่ยนวิธีคลายเครียดด้วยการมาสั่งสมบุญดีกว่า ด้วยการท�าทาน 

รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นวิธีคลายเครียดที่แท้จริง ท�าแล้วจะมีความ

สุข ได้บุญ ได้พ้นเวรพ้นกรรม และเมื่อตายแล้วก็จะไปดี

    ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗

อยากให้น้าเลิกเลี้ยงปลา

ท�าอย่างไรน้าชายจึงจะเลิกอาชีพเลี้ยงปลา

คุณครูไม่ใหญ่

จะให้น้าชายเลิกอาชีพเลี้ยงปลาก็ต้องอาศัยความรักและ

อยากให้สามีเลิกเหล้า

สามีของลูกเป็นคนดีมาก รักครอบครัว ไม่เจ้าชู้ ตั้งใจหาเล่ี้

ยงครอบครัว แต่เขายังดื่มเหล้าและสูบบุหรี่อยู่ จะท�าอย่างไรให้เขา

เข้าใจเรื่องบุญมากกว่านี้ ลูกอยากให้เขานั่งสมาธิ เขาพอจะมีสายบุญ

กับหมู่คณะบ้างไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่

สามีของลูกเป็นคนดีมาก แต่ยังดื่มเหล้าและสูบบุหรี่อยู่ 

เพราะยังไม่เห็นโทษภัยของเหล้าบุหรี่อย่างแท้จริง ที่จะเกิดกับตนเอง

ทัง้ในปัจจบุนั ในปรโลก และในสงัสารวฎั ต้องหากลัยามติรให้กบัเขา 

ด้วยใจที่เยือกเย็นและอดทน สักวันก็คงจะได้ผล เพราะสามีของลูกก็

มีสายบุญที่สร้างกับหมู่คณะมา

    ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘

การตั้งสัจจอธิษฐาน

การที่ผมสอนคนท�าใจให้สงบ แล้วนึกจินตนาการถึงความ

ส�าเรจ็ทีต้่องการเป็นเหมอืนกนัการอธษิฐานจติให้ประสบความส�าเรจ็

หรือไม่

การอธิษฐานจิตให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็วนั้นต้องอธิษฐาน

อย่างไร ดังเรื่องสุวรรณสามที่ตั้งสัจจอธิษฐาน แล้วสามารถถอนธนู

และพิษออกจากร่างกายได้ทันที การตั้งสัจจะเช่นนี้ มีส่วนช่วยให้ค�า

อธิษฐานสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่ ถ้าใช่ จะตั้งสัจจอธิษฐาน

อย่างไรที่จะช่วยให้ส�าเร็จเร็วแรงมากที่สุดครับ

คุณครูไม่ใหญ่

การสอนคนให้ท�าจิตให้สงบ แล้วนึกจินตนาการถึงความ

ส�าเร็จที่ต้องการ กับการอธิษฐานจิตให้ส�าเร็จนั้น มันก็คล้าย ๆ  กัน แต่

ว่าไม่ได้เป็นอธษิฐานบารม ีเพราะอธษิฐานบารมนีัน้จะต้องสัง่สมบญุ

เสียก่อน แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐาน คือ เอาบุญเป็นที่ตั้งของใจ 

การอธิษฐานจิตให้ประสบความส�าเร็จอย่างรวดเร็วนั้น จะ

ต้องระลึกนึกถึงความดีที่เป็นความจริงอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลย 

เช่น เข้าวัดมา ๓๐ ปีแล้ว ได้รักษาศีล ๕ ในวันธรรมดา และรักษาศีล 

๘ ในวันพระ ไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว เป็นต้น จึงจะเป็นสัจ

เกิดเป็นลูกคนเดียว

เหตุใดลูกจึงเกิดเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้อง และลูกอยากมีพี่

น้องในภพเบื้องหน้า จะต้องประกอบเหตุอย่างไร

คนที่เกิดมาเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ เป็นเพราะประกอบ

เหตุมาอย่างไรบ้างคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกเกิดมาเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องเลย เพราะในอดีตชาติ

หนึ่ง ตัวลูกเป็นผู้ชายมีพี่น้องมาก และมักมีปัญหาจุกจิก แม้ตอนลูก

บวชแล้ว พี่น้องยังตามเอาปัญหาเข้ามาในวัดอีก เลยเบื่อ ได้ตั้งจิต

อธิษฐานว่า “สาธุ ชาติต่อไปอย่าได้มีพี่น้องอีกเลย ขอเกิดเป็นลูกคน

เดียวกว่า” 

คนที่เกิดมาเป็นลูกคนเดียว มักจะมีเหตุโดยย่อ คือ 

๑. ตั้งความปรารถนามา

๒. ชอบท�าบุญคนเดียว ไม่ชอบท�าบุญร่วมกับใคร เป็นต้น
    ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙

ถอดรหัสเลขเด็ด

คุณพ่อของลูก แม้เรียนจบชั้น ป.๔ แต่เปี่ยมทักษะด้านการ

ค�านวณ ถอดรหสัเลขเดด็ได้อย่างคล่องแคล่ว ตวัอย่างสตูรเดด็เคลด็ลบักเ็ช่น 

ดูว่าเลขข้ามเศียรพระหรือไม่ เลขซ�้าเลขงวดเก่าตามหลักสถิติศาสตร์หรือ

ไม่ เป็นต้น ท�าให้คุณพ่อและคนรอบข้าง ถูกหวยบ่อย ๆ มาจนถึงทุกวันนี้

คุณพ่ออยากได้ลูกชายแต่กลับได้ลูกสาวสามใบเถา ท่านจึงดื่ม

เบียร์เหล้าเคล้าความช�้า ดื่มมาถึง ๓๐ ปี ปัจจุบันก็ยังดื่มอยู่

ท�าไมคุณพ่อจึงถูกหวยบ่อย ๆ บุญที่ลูกสร้างองค์พระให้ท่าน จะ

ช่วยปิดอบายให้ท่านพ้นจากวบิากกรรมตดิหวยและสรุาได้หรอืไม่ กรรมใด

ท่านจึงไม่ได้ลูกชายสมปรารถนา

คุณครูไม่ใหญ่

คุณพ่อถูกหวยบ่อย เพราะในอดีตเวลาท�าบุญ มักจะอธิษฐานให้

ได้ลาภลอยเสมอ ๆ  แต่ท�าบญุไม่มากนกั บญุนีจ้งึส่งผลให้ได้ทรพัย์แบบลาภ

ลอย แต่ก็ไม่ท�าให้ร�่ารวย

บุญที่ลูกสร้างพระให้ท่าน ก็ช่วยท่านได้บ้าง ถ้าท่านไม่เห็นเล่น

หวย หรือดื่มสุราเป็นอาจิณ คือ ท�าให้ท่านไม่ไปมหานรกแต่ไปแค่ยมโลก 

เพราะเราท�าให้ท่าน แต่ถ้าท่านท�ากรรมเป็นอาจณิ และตวัลกูท�าให้ท่านเพยีง

แค่นี้ ก็ยากที่จะปิดมหานรกให้ท่านได้ จะปิดได้ก็ต่อเมื่อท่านเลิกท�าบาป

กรรมดังกล่าว และสั่งสมบุญด้วยตัวเอง

ทีท่่านไม่ลกูชายสมปรารถนาเพราะในอดตี ท่านเคยมลีกูชายทีน่�า

แต่ความเดือดร้อนมาให้ จึงอธิษฐานว่า ชาติต่อไปอย่าได้มีลูกชายเลย ท่าน

ก็เบื่อ ๆ อยาก ๆ อย่างนี้แหละ

    ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไปร่วมงานพระราชทาน

เพลงิศพ อาจารย์ปิยะรตัน์ แว่นแก้ว (ภรรยาอาจารย์สรุพงษ์ แว่นแก้ว 

อดตีรองผูอ้�านวยการสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย) ณ วดักลาง

บางซื้อ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีผู้น�าสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนไปร่วมงานกันเป็นจ�านวนมาก 

เท่าที่จ�าชื่อได้ก็มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ 

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ช.ส.ค.) อาจารย์เพทาย ปทุมจันทรัตน์ กรรมการเลขานุการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จ�ากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ต้นแบบ

ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประเทศไทย ที่ยังรักษาจิตวิญญาณของ

ชาวเครดิตยูเนี่ยนอย่างเหนียวแน่น ซึ่งประกอบด้วย จิตตารมณ์ ๔ 

ประการ ได้แก่ 

๑. มีความสนใจในชีวิตของกันและกัน  ๒. มีความห่วงใย

ในความเป็นอยู่ของกันและกัน   ๓. มีจิตใจพร้อมที่จะแบ่งปันให้กัน

ด้วยปัจจัยที่จ�าเป็น และ ๔. มีความพร้อมที่จะรับใช้ช่วยเหลือกันใน

ฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกัน  

โดยมี คุณธรรม ๕ ประการก�ากับ ได้แก่ 

๑. ความซื่อสัตย์ ในการถือตามสัญญาที่ได้ให้ไว้  ๒. ความ

เสียสละ ในการประหยัดอดออมและอุทิศตนเพื่อผู้อื่น ๓. ความรับ

ผิดชอบ ต่อชีวิตและหน้าที่ของตน  ๔. ความเห็นใจกัน ในฐานะเป็น

เพื่อนร่วมโลก  ๕. ความวางใจกัน สามารถเอาใจมอบวางไว้ให้แก่กัน

ได้ นี่คือจิตวิญญาณของชาวเครดิตยูเนี่ยนทั่วโลกที่ยึดถือปฏิบัติกัน

ผู้น�ารุ่นใหม่อีกท่านหนึ่งที่มาร่วมงานทุกวันคือ คุณค�าไพร 

แก้วพรม  ท่านผูน้ีไ้ด้ทุม่เทชวีติเพือ่ชาวเครดติยเูนีย่นมาอย่างโชกโชน

ด้วยจติวญิญาณทีก่ล้าหาญถงึแม้จะมปัีญหาและอปุสรรคจากผูท้ีแ่ฝง

ตวัเข้ามาหาผลประโยชน์จากสหกรณ์จนตนเองต้องถกูฟ้องร้องหลาย

คดีในข้อหาหมิ่นประมาทแต่ก็ไม่ท้อถอย ในที่สุดก็สามารถรักษา

ผลประโยชน์ให้กับสหกรณ์ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และที่ส�าคัญเป็น

ผู้บุกเบิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชน ๔๘ ไร่ไพร่ฟ้า จ�ากัด จังหวัด

ปทุมธานี เพื่อพี่น้องผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้องขอชื่นชม

ด้วยความจริงใจ ที่ท�างานเพื่อชาวสหกรณ์อย่างไม่กลัวภัยใด ๆ 
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หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง
หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่ 

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

 เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
www.clt.or.th

 เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.fsct.com
 เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.co-opthai.com

คณะกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ให้การ

ต้อนรับ นายจุนอิจิ อารากิ รองประธานกรรมการ 

บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ี เคม ีจ�ากดั (บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคมฯี เป็น

บริษัท ร่วมทุนระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) กับชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น โดย ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทยฯ ถือหุ้น ๕๑% ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญีปุ่น่ ถอืหุน้ ๔๙%) 

การเดินทางมาชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด ของ นายจุนอิจิ อารากิ ใน

ครั้ง่นีก้เ็พือ่ร่วมประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่

กันและกันกับคณะกรรมการ ชสท. และในโอกาส

เดียวกัน นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ

ด�าเนนิการฯ ชสท. ได้เป็นตวัแทนมอบโล่เกยีรตคิณุ

ให้กับ นายจุนอิจิ อารากิ ในโอกาสนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้.


