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นายกรัฐมนตรีไฟเขียว
โครงการแก้หนี้ต�ำรวจ

นายกรัฐมนตรีไฟเขียวโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ต�ำรวจเป็นโครงการน�ำร่อง
แก้ไขปัญหาหนี้บุคลากรภาครัฐ เฟสแรกมีลูกหนี้เข้าร่วม ๙๑๐ คน ทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขไม่ก่อหนี้ใหม่จนกว่าจะใช้หนี้เก่าหมด สถาบันการเงินให้โอนลูกหนี้ไปอยู่
กับสหกรณ์แล้วให้สหกรณ์เปลี่ยนมาเป็นลูกหนี้สถาบันการเงินแทนโดยให้กู้เงินเพิ่ม
เป็นสองเท่าของหนี้ในอัตราดอกเบี้ย ๒.๒% โดยมีคณะกรรมการค�้ำประกัน หรือใช้
พันธบัตรรัฐบาลค�้ำประกันจะคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณ ๑.๖%ถึง ๑.๘%
ด ร . สุ ป รี ย า พิ พั ฒ น ์ ม โ น มั ย
หั ว หน้ า คณะท� ำ งานย่ อ ยแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้
สิ น ข้ า ราชการต� ำ รวจและลู ก จ้ า งประจ� ำ
ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ได้ น� ำ เสนอ
ความคื บ หน้ า ของโครงการแก้ ไ ขปั ญ หา
หนี้ สิ น ต� ำ รวจฯ กั บ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๔ ว่า โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่

เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นโครงการที่
คณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรี(พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ต้องการให้เป็น
โครงการน�ำร่องในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการภาครัฐ ทางคณะท�ำงานได้เปิด
รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึ่ง
มีทั้งหมดจ�ำนวน ๑๒๙ สหกรณ์ ขณะนี้ได้มี

ชสท.ครบรอบ ๖๙ ปี
ประกวดตั้งชื่อห้องประชุม

ชสท.จัดประกวดตั้่งชื่อห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมคณะกรรมการ
ในโอกาสครบรอบ ๖๙ ปี ชสท. เชิญชวนคณะกรรมการ พนักงาน สมาชิก สหกรณ์
การเกษตรและสหกรณ์เครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกัน มีรางวัล
และโล่รางวัลมอบให้เป็นเกียรติประวัติ
นายศิ ริ ชั ย ออสุ ว รรณ ประธาน
กรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ได้ให้สัมภาษณ์
กับเกลียวเชือกถึงโครงการจัดประกวดตัง้ ชือ่
ห้องประชุมใหญ่ของ ชสท. และห้องประชุม
คณะกรรมการด�ำ เนิ น การ ในโอกาสครบ
รอบ ๖๙ ปี ชสท. ว่า เนือ่ งจากชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.)
จะครบรอบ ๖๙ ปี ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๔ นี้ ทางคณะกรรมการด�ำเนินการได้มี
การประชุมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมี
หลายประเด็นโดยเฉพาะในเรือ่ งของการช่วย
เหลือดูแลให้สวัสดิการกับสหกรณ์สมาชิกที่
มีปัญหาหรือผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมถึงเรื่องของการ
ท� ำ ธุ ร กรรมเชื่ อ มโยงด้ า นการตลาด เรื่ อ ง
การฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ จึงต้องเลื่อน
ออกไป แต่กิจกรรมหนึ่งที่คณะกรรมการ
ชสท. ได้พิจารณาก็คือ โครงการประกวด

ศิริชัย ออสุวรรณ
การตั้งชื่อห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ ที่บริเวณชั้น ๔
ของอาคารส�ำนักงานใหญ่ ชสท. ซึ่งทั้งสอง
ห้องนี้ในช่วงหลังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง
ๆ มากมายเพราะว่าการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปีของเราก็ย้ายมาประชุมที่นี่สองปี
แล้ว ก็เป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดีของสหกรณ์
อ่านต่อหน้า ๒

สหพล สังข์เมฆ

ราคา ๑๐ บาท

ดร.สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจเข้าร่วมโครงการ
๘๙ สหกรณ์ ในเฟสแรกเปิดรับลงทะเบียนถึง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผู้ลงทะเบียน
๘๕๐ คน และก็รับเพิ่มเข้ามาถึงวันนี้รวม
แล้ว ๙๑๐ คน
เมื่ อ ประมาณเดื อ นพฤศจิ ก ายน ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เดินสายไปยังสถาบัน
การเงิ น ต่ า ง ๆ ที่ ลู ก หนี้ ข องสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์ต�ำรวจที่เข้าร่วมโครงการเป็นลูกหนี้
อยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้กับธนาคารออมสิน
ซึ่ ง ตนเป็ น กรรมการอยู ่ นอกจากนั้ น ก็ ไ ป
ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ลูกหนี้
เป็นหนี้อยู่ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์(ธอส.) อีออน ฯลฯ แต่ละ
แห่งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วย
เหลือต�ำรวจ โดยเฉพาะธนาคารออมสินยินดี
ที่จะลดให้
ดร.สุปรียา ได้กล่าวถึงปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ว่า ถึงแม้ตนจะท�ำงานเกี่ยว
กับการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ กับสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ มาเกือบตลอดชีวติ สามารถสรุปปัญหา
ส�ำคัญได้ว่า ปัญหาแรกก็คือต้องรู้จักลูกหนี้
อย่างละเอียดโดยเน้นกับลูกน้องทีท่ �ำงานด้วย
กัน ตอนแรก ๆ ก็โทรศัพท์สอบถามข้อมูล
ต�ำรวจก็ให้ข้อมูลไม่ครบ เลขประจ�ำตัว ๑๓
หลักก็ไม่ครบ ตลอดจนที่อยู่ และจ�ำนวนหนี้
สิน เมื่อเชิญลูกหนี้มาสอบถามรายละเอียด
เพิ่มจึงมีหนี้งอกเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ฉะนั้นการ
แก้ปัญหาต้องแก้ให้เบ็ดเสร็จเราจึงต้องเชิญ
ต�ำรวจทีเ่ ป็นหนีม้ าให้ขอ้ มูลทุกวันจันทร์ เริม่
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ได้แบ่ง
ลูกหนีอ้ อกเป็นสองกลุม่ เป็นกลุม่ ทีถ่ กู ด�ำเนิน
คดี กับกลุ่มที่ยังไม่ถูกด�ำเนินคดี เมื่อเราเชิญ
เขามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางรายตอนแรกให้
ข้อมูลว่าเป็นหนีอ้ ยู่ ๒ ธนาคาร แต่จริง ๆ แล้ว
เขาเป็นหนี้อยู่ถึง ๗ ธนาคาร บางคนเป็นหนี้
๑๐ ล้านบาทก็มี ๑๕ ล้านบาทก็มี บางคนก็
ยังไม่รู้ตัวว่าท�ำไมจึงเป็นหนี้เยอะ จริง ๆ หนี้
ที่เพิ่มมานั้นเกิดจากการไปค�้ำประกันให้คน
อืน่ นีค่ อื ปัญหาของฝัง่ ลูกหนี้ ส่วนฝัง่ สถาบัน
อ่านต่อหน้า ๒

สหประกันชีวติ ก�ำไรสุทธิ ๑๕.๕๒ ล้านบาท ท่ามกลาง
วิ ก ฤติ โ ควิ ต -19 กรรมการผู ้ จั ด การบริ ษั ท ฯ แจงหาก
สถานการณ์ปกติได้ก�ำไรร้อยล้านบาทแน่ แต่มาเจอปัญหา
หุ้นกู้การบินไทยลดมูลค่าลงกว่า ๖๕ ล้านบาท และมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดทีล่ ดลง ณ วันสิน้ ปีทางบัญชี กว่า
๑๘ ล้านบาท
นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้
จัดการบริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด(มหาชน)
ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ กั บ เกลี ย วเชื อ กถึ ง ผลการ
ด�ำเนินการของบริษทั ฯ ในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๓
ว่า บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจการท่ามกลางวิกฤต
โควิด-19 การลงทุนในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๓
อัตราดอกเบี้ยต�่ำสุดในรอบ ๑๐ ปี และคาด
ว่าอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ระยะยาวจะดี
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ด�ำเนินกิจการมี
ผลก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน ๑๕.๕๒ ล้านบาท ซึ่ง
เป็นก�ำไรที่แท้จริงเพราะว่าบริษัทฯ ได้ล้าง
ขาดทุนสะสมหมดสิ้นไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ถ้า
หากไม่เกิดวิกฤตโควิด-19 คาดว่าบริษัทฯ จะ
ได้ก�ำไรปีนี้ร้อยกว่าล้านบาท สาเหตุที่ท�ำให้
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิแค่ ๑๕.๕๒ ล้านบาท

ก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วศาลล้มละลายกลางได้
มีค�ำสั่งรับค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๖๓ และประกาศของคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื่อง การประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท สห
ประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) ท�ำให้มูลค่าของ
หุ้นกูู้การบินไทยที่บริษัทฯ ถืออยู่มี มู ล ค่ า
คงเหลื อ แค่ ๔๗.๓% จากราคาหุ ้ น กู ้ ข อง
การบินไทยที่ถืออยู่มูลค่า ๑๒๐ ล้านบาท
ต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็น
จ�ำนวนเงิน ๖๓.๒๔ ล้านบาท ท�ำให้หุ้นกู้
การบินไทยที่บริษัทฯ ถืออยู่มีมูลค่าคงเหลือ
อ่านต่อหน้า ๒

คณะอนุกรรมาธิการระบบการเงิน
ให้ผนู้ ำ� ขบวนการสหกรณ์เสนอปัญหา
คณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน การคลังและเศรษฐ
กิจฯ มีหนังสือเชิญผูน้ ำ� ขบวนการสหกรณ์ให้นำ� เสนอข้อมูลปัญหาร่างกฎ
กระทรวงฉบับใหม่ทำ� ให้มผี ลกระทบอย่างรุนแรงกับสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น เกีย่ วกับการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ลดยอด
ช�ำระหนี้สามัญเหลือ ๑๕๐ งวด และการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ดร.ปั ณ ฐวิ ช ญ์ มุ ่ ง สมั ค รศรี
กุ ล ผู ้ อ� ำ นวยการสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย(สสท.) ได้เปิดเผยกับเกลียวเชือก
ว่า คณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน
การคลังและเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาด
การเงิ น สภาผู ้ แ ทนราษฎร ได้ มี ห นั ง สื อ
เชิ ญ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด(ชสอ.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ช.ส.ค.) เพื่อน�ำ
เสนอข้อมูลเกีย่ วกับผลกระทบต่อการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน จากร่างกฎกระทรวงตามพระ
ราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
จ�ำนวน ๕ ฉบับ เช่น ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และ

กลุ ่ ม เกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๓ และร่ า งกฎ
กระทรวงการจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงิน
ส�ำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... เพราะว่าระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์และร่างกฎกระทรวงดัง
กล่าวได้ก�ำหนดให้สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญโดยไม่ให้น�ำ เงินค่าหุ้นมาหัก
ออกจากหนี้เงินต้นก่อนประมาณการค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญได้เหมือนเดิม การก�ำหนด
เงื่อนไขดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้สหกรณ์ทั่ว
ประเทศต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น
จ�ำนวนสูงมาก ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานของสหกรณ์และสร้างความตื่น
ตระหนกแก่สมาชิกสหกรณ์
ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการให้
กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น ที่ ก� ำ หนดให้

กรณีศึกษาเลิกสหกรณ์
ที่มีเงินเหลือ ๘ ล้าน

อดีตผูจ้ ดั การและผูช้ ำ� ระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์บริษทั ทีทแี อนด์ที จ�ำกัด เล่า
ถึงประสบการณ์ที่บริษัทฯ แม่เจอวิกฤตฟองสบู่แตกเงินบาทลอยตัวหนี้พอกพูนหลาย
หมืน่ ล้านล้มละลาย ท�ำให้กระทบสหกรณ์ตอ้ งเลิกกิจการ แต่ได้สะสมทุนส�ำรองไว้กว่า ๘
ล้านบาท จึงท�ำให้ชำ� ระบัญชีได้ตามเป้าหมาย ระหว่างทางได้เห็นถึงความตืน่ ตระหนก
การเอาตัวรอดของสมาชิกในช่วงวิกฤต
นางพรพิมล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม
จ�ำกัด ได้เล่าถึงกรณีศึกษาจากการท�ำหน้าที่
เป็นผู้ช�ำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท
ทีทีแอนด์ที จ� ำกัด ในการไปเป็นวิทยากร
บรรยายหลักสูตร คณะกรรมการด�ำเนินการ
มืออาชีพ ซึง่ จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) เมื่อวันที่ ๑๒
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์สไตล์ลิช อ.เมือง จ.นนทบุรี ว่า ในช่วงที่เกิด
อ่านต่อหน้า ๒

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

ดร.ปัณฐวิขญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
สมาชิกสหกรณ์ต้องส่งคืนเงินกู้ กรณีเงินกู้
สามัญต้องส่งคืนให้สหกรณ์ให้แล้วเสร็จไม่
เกิน ๑๕๐ งวด ในกรณีนี้ทางสหกรณ์เห็นว่า
ไม่เหมาะสมและสมาชิกไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
ถ้าจะไม่ให้เดือดร้อนจนเกินไป ควรจะขยาย
ออกไปเป็น ๑๘๐ งวด เพราะว่าสมาชิกบาง
รายแต่เดิมส่งหนี้ ๒๔๐ งวด ได้ก�ำหนดให้
ลดลงมาเหลือ ๑๕๐ งวด ก็จะท�ำให้แต่ละงวด
ต้องส่งเงินช�ำระหนีส้ งู ขึน้ เป็นเหตุให้สมาชิก
มีเงินคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงิน
เดือนที่ได้รับซึ่งสหกรณ์ไม่อาจจะให้กู้ยืมได้
เพราะต้องห้ามตามร่างของกฎกระทรวงดัง
กล่าว ก็จะท�ำให้สมาชิกเดือดร้อนต้องดิ้นรน
ไปกู้เงินนอกระบบสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น
ดร.ปัณฐวิชญ์ ได้กล่าวถึงร่างกฎ
กระทรวงทีเ่ กีย่ วกับการบริหารสินทรัพย์และ
การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น พ.ศ.....
ว่า ตามร่างกฎกระทรวงฯ นี้ได้ก�ำหนดให้
สหกรณ์ ต ้ อ งด� ำ รงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ ง
เฉลี่ยรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของยอด
เงินรับฝากทุกประเภท และก�ำหนดให้เงิน
ที่สหกรณ์ฝากไว้กับชุมนุมสหกรณ์หรือตั๋ว
สัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมี
ระยะเวลาคงเหลือก่อนวันถึงก�ำหนดใช้เงิน
ไม่เกิน ๑ ปี ให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง
ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจ�ำนวนเงินทีจ่ ะต้อง
ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง แต่หากเป็นเงิน
ฝากธนาคารให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง
ได้ร้อยละร้อยของจ�ำนวนเงินที่จะต้องด�ำรง
สินทรัพย์สภาพคล่อง
ดร.ปัณฐวิชญ์ได้กล่าวต่อไปว่าแต่
อ่านต่อหน้า ๒

๒

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

โครงการแก้หนี้ต�ำรวจ
การเงินก็มีเพราะว่าตอนนี้เขาไม่เชื่อเครดิตของลูกหนี้ เขาอยากจะให้
ลูกหนีท้ เี่ ป็นรายบุคคลโอนไปเป็นลูกหนีข้ องสหกรณ์แล้วให้สหกรณ์
เข้ามาเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากสหกรณ์เพดานเขา
เต็มจึงต้องขยายเพดาน โดยเฉพาะเราขอจ่ายเงินต้นยุบดอกหมด ซึ่ง
สถาบันการเงินเขากลัวว่าจะมีปัญหาตามมา อีก ตนก็ยืนยันว่าเรื่องนี้
มีทางแก้ เงื่อนไขนี้เราจะให้กับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นโดย
ยืนยันว่าเมือ่ เข้าร่วมโครงการแล้วต้องไม่กอ่ หนีใ้ หม่เพิม่ ขึน้ อีกจนกว่า
จะใช้หนี้เก่าหมดแล้ว เมื่อคุยเงื่อนไขอย่างนี้ทางสถาบันการเงินเขา
ก็สบายใจ หลังจากนั้นก็ได้ทำ� MOU กับธนาคารออมสินและ ธอส.
เมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมาท�ำให้การท�ำงานเริม่ คล่องตัวขึน้
และล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา(๑๖ มีค.๖๔) บอร์ด(คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ)ธนาคารออมสินได้อนุมตั โิ ครงการแก้ไขหนีต้ �ำรวจซึง่ เป็น
นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้โครงการแก้หนี้ต�ำรวจเป็น
โครงการน�ำร่องในการแก้ปัญหาหนี้ให้บุคลากรภาครัฐทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็น ทหาร ครู ข้าราชการต่าง ๆ
ดร.สุปรียา ได้ยกตัวอย่างถึงรายละเอียดตามเงื่อนไขของ
ธนาคารออมสินที่อนุมัติโครงการนี้ก็คือ ธนาคารออมสินจะเปลี่ยน
ตัวลูกหนี้ สมมติ พ.ต.ต.สหรัฐเป็นหนี้ธนาคารออมสินอยู่ ๒ ล้าน
บาท พ.ต.ต.สหรัฐ จะต้องโอนหนีไ้ ปทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ บชน. อัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินจะให้ถ้ามีหลักประกันเป็นบุคคลค�้ำ ก็คือ
คณะกรรมการเป็นผู้ค�้ำ คิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ ๒.๒% และธนาคาร
ออมสินจะให้กู้เงินเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า นั่นก็คือสามารถกู้ได้ถึง ๔ ล้าน
บาท ถ้าหากใช้พนั ธบัตรรัฐบาลค�ำ้ ประกันก็อยูท่ วี่ า่ อัตราดอกเบีย้ ของ
พันธบัตรนัน้ เท่าไหร่ หากมีดอกเบีย้ สูงก็ได้สว่ นลดมาก เช่น ๑.๖% ถึง
๑.๘% ส�ำหรับโครงการนี้จะเปิดรับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
แต่ไม่ได้หยุดโครงการอยู่เพียงแค่นี้ แต่จะดูก่อนว่ามีการตอบรับเป็น
อย่างไร ดร.สุปรียากล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการฯ

ชสท.ครบรอบ ๖๙ ปี
สมาชิกทั่วประเทศ เพราะพวกเรารู้สึกว่าเป็นห้องประชุมของพวก
เราเอง
นายศิริชัยได้กล่าวต่อไปว่า ห้องนี้เราได้มีการปรับปรุงให้
มีความพร้อมมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ ก็เรียก
กันว่าห้องประชุมชั้น ๔ ห้องประชุมคณะกรรมการอย่างนี้ ฉะนั้น
ทางที่ประชุมคณะกรรมการก็เลยได้มีมติร่วมกันว่า ในโอกาสครบ
รอบ ๖๙ ปีของ ชสท. ในปีนี้เพื่อให้สหกกรณ์สมาชิก ผู้นำ� สหกรณ์
คณะกรรมการ หรือสมาชิกของเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ก็เลย
ได้อนุมตั โิ ครงการนีข้ นึ้ มาเรียกว่า โครงการประกวดตัง้ ชือ่ ห้องประชุม
ใหญ่ และห้องประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ โดยหลักก็คือว่า เรา

ได้ประกาศเชิญชวนไปยังสหกรณ์สมาชิก คณะกรรมการ พนักงาน
สหกรณ์การเกษตร รวมทั้งสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร หรือเครือ
ข่ายของสหกรณ์การเกษตร ให้คิดชื่อขึ้นมาแล้วส่งเข้ามาประกวด ๒
ชื่อ คือ ชื่อห้องประชุมใหญ่ และชื่อห้องประชุมคณะกรรมการ ทั้่ง
สองชื่อนี้มีข้อแนะน�ำว่าชื่อนั้นควรมีความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของ
ระบบสหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรมีบทบาทหน้าที่อย่างไร หรือ
ท�ำอย่างไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกหรือชุมชน
และให้มีชื่อที่มีความไพเราะสอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่องของสถาบัน
สหกรณ์ของเรา
นายศิรชิ ยั ได้กล่าวอีกว่าขณะนีไ้ ด้ออกหนังสือเชิญชวนไปทัว่
ประเทศแล้วประมาณสามพันกว่าแห่ง โดยจะตัดสินและประกาศผล
ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีเ่ ราจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ แห่งนี้ ก็ขอเชิญทุก ๆ ท่านที่สนใจ
สามารถส่งชือ่ เข้าร่วมประกวดได้ตงั้ แต่วนั ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ - ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีของรางวัลและโล่รางวัลให้เป็นเกียรติประวัติ
ของท่าน นายศิริชัยกล่าวเชิญชวน.

สหประกันฯ มีก�ำไร
๕๖.๗๖ ล้านบาทเท่านั้น และอีกประการหนึ่งก็คือ การตีมูลค่าหลัก
ทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท�ำให้มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่ลดลง
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๘.๐๖ ล้านบาท ปีที่แล้วเศรษฐกิจดีเรามีก�ำไรกว่า
ร้อยล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่และได้ตัดขาดทุนสะสมหมด
ไปแล้ว และคาดว่าปีนี้จะได้ก�ำไรสุทธิร้อยกว่าล้านแต่ก็ต้องมาเจอ
กับสถานการณ์ที่ไม่ดี จึงมีก�ำไรสุทธิจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้แค่
๑๕.๕๒ ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเป็นก�ำไรที่แท้จริงเพราะได้หัก
ส�ำรองสะสมต่าง ๆ ตามกฎหมายหมดแล้ว นายสหพลกล่าว
อนึ่ง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริษัท สหประกันชีวิต
จ�ำกัด(มหาชน) มีสินทรัพย์รวม ๒,๕๓๘.๒๗ ล้านบาท มีมูลค่าหุ้นที่
ช�ำระแล้ว ๑,๐๗๓.๐๖ ล้านบาท มีเงินส�ำรองประกันชีวติ ๑,๒๔๓.๙๕
ล้านบาท มีเงินกองทุน ๑,๑๕๙.๔๘ ล้านบาท

คณะอนุกรรมาธิการระบบการเงิน
เดิมกฎกระทรวงว่าด้วยการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่ออกตาม
มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ และยังมีผล
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้ก�ำหนดให้เงินที่สหกรณ์ฝากไว้กับชุมนุม
สหกรณ์เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ร้อยละร้อยของจ�ำนวนเงินที่จะ
ต้องด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ดงั กล่าวเท่ากับบังคับให้สหกรณ์ที่
ฝากเงินไว้กบั ชุมนุมสหกรณ์ถอนออกไปฝากไว้กบั ธนาคารด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่า ท�ำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ร่างกฎกระทรวง

ดังกล่าวนีไ้ ด้สง่ ผลกระทบต่อระบบสหกรณ์อย่างยิง่ ทีพ่ วกเรายอมรับ
ไม่ได้ ผลสรุปทีไ่ ด้จากการร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม
ระบบการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการการเงิน การ
คลังสถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ดังกล่าว
จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน
และตลาดการเงิน ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประชุมพิจารณากัน
ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ต้องเป็นระดับผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ ได้แก่อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เข้าร่วมชี้แจงใน
วันดังกล่าวด้วย ก่อนทีร่ ่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะประกาศและมีผล
บังคับใช้ ดร.ปัณฐวิชญ์กล่าว

กรณีศึกษาเลิกสหกรณ์
วิกฤตฟองสบู่แตกถึงแม้บริษัท ทีทีแอนด์ทีฯ จะเหลือสัมปทานอยู่ถึง ๕

ปีกต็ ามแต่เนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้ไปกูเ้ งินจากต่างประเทศมาด�ำเนินธุรกิจและ
ในช่วงนัน้ ค่าเงินบาทลอยตัว จากเดิมมีหนีอ้ ยูห่ มืน่ กว่าล้านบาทท�ำให้มหี นี้
เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายขอท�ำแผนฟื้นฟู
กิจการแต่เจ้าหนี้ไม่รับแผนปล่อยให้บริษัทฯ ล้มละลาย จึงได้กระทบมาถึง
สหกรณ์ฯ ด้วย ตามปกติเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับสหกรณ์คณะกรรมการจะ
ต้องประชุมหาทางแก้ไขปัญหากัน แต่ปรากฎว่ามีกรรมการมาขอลาออก
สองคนพร้อมกับขอเงินของตัวเองคืน ช่วงนั้นเมื่อสมาชิกรู้ว่าบริษัทฯ ล้ม
ละลายต่างก็มาออกันที่สหกรณ์ฯ เพื่อขอลาออกประมาณ ๕๐% ตอนนั้น
ท�ำอะไรไม่ถกู ต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ เอาไว้กอ่ นแล้วเชิญคณะกรรมการมา
หารือ ต่อมาได้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ ในฐานะเป็นผูจ้ ดั การสหกรณ์เมือ่
สหกรณ์เกิดวิกฤตก็ได้วางแผนว่าจะแก้ไขกันอย่างไร ตอนแรกก็คดิ จะกูเ้ งิน
จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) เพื่อมารักษา
เสถียรภาพสหกรณ์ไว้ก่อน ซึ่งสามารถกู้เงินจาก ชสอ. ได้ ๓ เท่า สุดท้าย
แผนนี้ก็ไปไม่รอดเพราะกรรมการบอกว่าใครจะมาค�้ำประกันให้ จึงต้อง
ปรับแผนใหม่ ด้วยการดึงเงินฝากประจ�ำที่ฝากเอาไว้ที่อื่นคืนมา แต่ก็ต้อง
พิจารณาว่าที่ไหนเสียผลประโยชน์น้อยที่สุด เพราะจะต้องสามารถตอบ
ค�ำถามได้ว่าเสียผลประโยชน์แล้วคุ้มกันไหม เพราะจะมีผลกับการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ตามมา
นางพรพิมลได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเร่ง
ด่วนภายใน ๗ วันแล้ว อันดับแรกต้องแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้อดีตพนักงาน
บริษทั ฯ ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ แล้วก็ลดจ�ำนวนกรรมการลงเพราะมี
กรรมการลาออกหลายคน ในทีป่ ระชุมใหญ่สมาชิกถามว่าเงินของสหกรณ์
มีอยู่ที่ไหนบ้างก็ได้ชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจกันทุกฝ่าย และได้แจ้งว่าถ้าหาก
สมาชิกลาออกไปขณะนีก้ จ็ ะไม่ได้รบั เงิน แต่ถา้ อยูช่ ว่ ยกันก็ยงั มีโอกาสได้รบั
เงิน แต่การชีแ้ จงในเรือ่ งนีต้ อ้ งอาศัยเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้า
มาช่วย เพราะตอนนีไ้ ม่มใี ครฟังใครกันแล้ว แต่กย็ งั มีสมาชิกส่วนหนึง่ ทีย่ งั
ยิม้ อยูไ่ ด้ เพราะว่ายังเป็นหนีส้ หกรณ์อยู่ ในกรณีทสี่ มาชิกลาออกเกิน ๑๐%
ของทุนเรือนหุ้น คณะกรรมการก็มีอ�ำนาจที่จะชะลอการจ่ายเงินไปจนถึง
สิ้นปีบัญชีก่อนเพราะจะต้องรู้ว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงมีอยู่เท่าไหร่
สหกรณ์ตอ้ งลุน้ ทุกเดือนจากทางเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์วา่ เขา
เลิกจ้างเท่าไหร่จ่ายเงินมาเท่าไหร่ พอเรียกเก็บเงินได้ก็ให้คณะกรรมการ
ตัดสินใจว่าตอนนีม้ ลู ค่าหุน้ ทีแ่ ท้จริงเหลือเท่าไหร่ เรือ่ งนีก้ น็ า่ เห็นใจสมาชิก
ถ้าเรายังยึดตามข้อบังคับ ยังไม่จา่ ยให้อา้ งให้รอถึงสิน้ ปี บางทีเขาจ�ำเป็นต้อง
ใช้เงิน เราจึงเอาข้อมูลที่ได้มาน�ำเสนอคณะกรรมการว่าเงินตัวนี้สามารถ
จ่ายได้กอ่ น ๓๐% สรุปก็คอื เมือ่ เราเก็บหนีไ้ ด้กพ็ ยายามรีบจ่าย และสามารถ
จ่ายไปได้ ๓ ครั้ง ก็ถึงสิ้นปีทางบัญชี พอถึงตอนนี้สหกรณ์ก็ไม่มีที่อยู่ แต่
ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก ชสอ. ให้ย้ายไปอยู่ในห้องที่เขาใช้เก็บของ ใน
ช่วงนั้น พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ เป็นประธานกรรมการ ชสอ. และ นาย

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
อนันต์ ชาตรูประชีวิน เป็นผู้จัดการใหญ่ ชสอ. โดยสหกรณ์ได้จ่ายค่าน�้ำ ค่า
ไฟ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
พอติดตามหนี้ได้แล้วเราก็จ่ายเงินได้ ฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ จึงเป็น
ส่วนส�ำคัญทีจ่ ะน�ำเสนอให้คณะกรรมการตัดสินใจได้ จริง ๆ แล้วก็รวู้ า่ ตอน
นีม้ เี งินเหลือเท่าไหร่ มีเงือ่ นไขอะไรบ้างทีเ่ ราสามารถท�ำได้ สรุปได้วา่ ในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๕๙ หุ้นที่ออกไปแล้ว ๗๒% (สมาชิกลา
ออก) จึงเหลือหุน้ อยู่ ๒๘%ก็คอื สมาชิกทีย่ งั เป็นหนีแ้ ละคนทีจ่ ำ� ใจอยูเ่ พราะ
ติดค�ำ้ ประกัน ผลก�ำไรปีนนั้ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ๙.๙๕% และจ่ายเฉลีย่
คืนได้ ๒๗% ทีนพี้ อจ่ายไปปุบ๊ ก็มปี ระเด็นเข้ามาเลย นัน่ ก็คอื คนทีล่ าออกไป
แล้วได้มาร้องเรียนว่าเขาไม่ได้เงินหุน้ ตามก�ำหนด ไม่ได้จา่ ยให้เขาเลยท�ำให้
เขาเสียโอกาส จริง ๆ แล้วคณะกรรมการอยากจ่ายให้ เพราะว่ามีเงินพอทีจ่ ะ
จ่ายได้ แต่ก็มีความกังวลอยู่ว่าขณะนี้มันข้ามปีมาแล้ว ตอนนี้เขาไม่ได้เป็น
สมาชิกสหกรณ์แล้ว จีงได้ไปหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า จะจ่ายเงิน
ค่าเสียโอกาสที่เขาออกไปก่อนและได้เงินคืนล่าช้าจะได้หรือไม่ ทางกรม
ส่งเสริมก็ตอบมาว่าสหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ได้ คณะกรรมการได้บอกกับสมาชิกว่าจริง ๆ แล้วอยากจ่ายให้แต่
จ่ายให้ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว ฉะนั้นคนที่ด่วนลาออกไปจึงเสีย
โอกาส แต่ใครจะรูว้ า่ ผูท้ ลี่ าออกก่อนได้เงินไปก่อน ๓๐% แล้ว หากสหกรณ์
เก็บหนี้ไม่ได้สมาชิกที่ยังไม่ได้ลาออกก็ไม่ได้เงินท�ำให้เสียโอกาสเช่นกัน
นางพรพิ ม ลได้ ก ล่ า วสรุ ป ตอนท้ า ยว่ า ตอนนี้ ส หกรณ์ มี เ งิ น
ทุนส�ำรองที่เหลืออยู่ ๘ ล้านกว่าบาท พอมาถึงตอนนี้คณะกรรมการแต่ละ
คนต่างก็มไี อเดียเจิดจรัสขึน้ มาทันทีวางแผนจะท�ำนัน่ จะท�ำนี่ ทางผูจ้ ดั การ
สหกรณ์จึงได้เสนอว่ามีทางออกอยู่ ๓ ทาง ก็คือ ข้อ ๑. ถ้าต้องการเลิก
สหกรณ์ก็บริจาคเงินที่เหลืออยู่หรือมอบให้กับสหกรณ์อื่น จริง ๆ แล้วใจ
ผู้จัดการสหกรณ์ต้องการให้ใช้แนวทางนี้
ข้อ ๒. ไม่เลิกเพราะมีเงินเลิกท�ำไม ฝ่ายจัดการก็ทำ� หน้าทีต่ ดิ ตาม
หนี้ไป จึงได้ฟ้องลูกหนี้ที่ไม่จ่ายหนี้ แต่ก็ไม่ได้ฟ้องจริงจังอะไร จึงให้เพื่อน
ทนายฟ้องคดีให้เสียค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่ ถ้าท�ำอย่างนี้จะท�ำใจได้ไหมที่จะ
อยู่กันอย่างนี้ ค�ำนวณดูแล้วหากท�ำเช่นนี้ก็อยู่ไปเรื่อย ๆ สบาย ๆ สามารถ
อยู่ได้ถึง ๔ ปี กับเงินที่เหลืออยู่ ๘ ล้านบาท
ข้อ ๓. ไม่เลิกแต่เปลี่ยนประเภทสหกรณ์ ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่ง
แต่ก็ไม่ได้ง่ายนัก เพราะมีขั้นตอนอีกมากมาย สรุปแล้วคณะกรรมการ
เลือกแนวทางที่หนึ่ง และก็สามารถด�ำเนินการไปตามแผนที่วางเอาไว้ คือ
สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้ภายใน ๑ เดือน จ่ายคืนหุ้นได้ภายในปีบัญชี และ
จ่ายเงินปันผลได้ ๙.๙๕% จ่ายเงินเฉลี่ยคืนได้ ๒๗% จ่ายเป็นสวัสดิการให้
สมาชิก โดยเอากองทุนสวัสดิการต่าง ๆ มารวมกันแล้วออกระเบียบใหม่
สมาชิกได้สวัสดิการส่วนนี้ไปคนละหมื่นสองหมื่นบาท ส�ำหรับสมาชิก
ที่ยังอยู่ ส่วนที่เหลือได้บริจาคให้องค์กรต่าง ๆ ไป ๒๑ แห่งเป็นเงินรวม ๘
ล้านบาท และบริจาคให้กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยสามแสน
กว่าบาท ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ นี้ตั้งใจให้เพราะว่าอาจารย์จุฑาทิพย์(รศ.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) ได้ให้ค�ำแนะน�ำมาว่าเราเป็นภาคสหกรณ์ต้องดูเรื่อง
เครือข่ายสหกรณ์ด้วย ฉะนั้นเราต้องท�ำหน้าที่ให้ครบถ้วนด้วย
นางพรพิมลได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างทางว่า ในช่วง
ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ช�ำระบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีทีแอนด์ที
จ�ำกัดว่า มีเรื่องดรามาน�้ำตาแตก มีทั้งเครียดทั้่งกลุ้มตลอดเวลา แต่พอผ่าน
เหตุการณ์ไปแล้วก็สบายใจ เพราะมีเรื่องมาให้ทดสอบจิตใจทุกขั้นตอน
เช่น อยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้ตรวจการสหกรณ์และคณะมาที่สหกรณ์บอกว่ามี
สมาชิกไปร้องเรียนว่าผูจ้ ดั การมีประเด็นปัญหาเกีย่ วกับผลประโยชน์อะไร
หรือเปล่า ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพราะมาไม่บอก ตอน
นั้นลูกน้องบอกว่ามีคนมาที่สหกรณ์เต็มเลย ก็บอกเขาไปว่าอยากดูอะไรก็
เข้ามาดู สรุปแล้วเขา(กรรมการทีไ่ ปร้องเรียน)ข้องใจว่ามีเงินเหลือแล้วท�ำไม
ไม่จา่ ยให้เขา เขาบอกว่าเงินทีเ่ หลือ ๘ ล้านบาท ให้ตงั้ เป็นสวัสดิการแล้วจ่าย
ให้สมาชิกทีเ่ หลืออยูก่ จ็ ะได้คนละหลายแสนบาท แต่ผจู้ ดั การไม่ทำ� ให้เพราะ
เห็นว่าไม่เหมาะสมเขาก็เลยข้องใจไปร้องเรียนผูต้ รวจการสหกรณ์ แต่เมือ่ ผู้
ตรวจราชการสหกรณ์เข้ามาตรวจดูแล้วก็ไม่มอี ะไรผิดปกติ เขากลับชมเชย
ว่าเราท�ำบัญชีได้เรียบร้อยดี นางพรพิมลกล่าวในที่สุด.

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนือ่ งในวันข้าราชการพลเรือน ประจ�ำปี
พ.ศ.๒๕๖๔ เมือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึง่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์ในจังหวัด
เชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาออกเยี่ยมเยียนผู้ประสบความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสในยังหวัดเชียงราย

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
ดร.ปั ณ ฐวิ ช ญ์ มุ ่ ง สมั ค รศรี กุ ล ผู ้ อ� ำ นวยการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้รับมอบ
หมายจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท.
ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตามระบบการ
เงิน การคลัง และระบบเศรษฐกิจ ในคณะกรรมาธิการ
ระบบการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
สภาผูแ้ ทนราษฎร โดยมี นายสมบัติ ศรีสรุ ินทร์ ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการฯ ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่อง “ผลกระทบต่อการด�ำเนินการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” จาก
ร่างกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ จ�ำนวน ๕ ฉบับ ณ ห้องประชุมคณะ
กรรมาธิการ (สผ.) ๔๑๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น สโลแกนที่คุ้นหูมายาวนานด้วย
ความหวังลม ๆ แล้ง ๆ ของคนหาเช้ากินค่ำ� แม้รู้ทั้งรู้อยู่ว่าโอกาสถูกนั้น
มีน้อยมาก แค่ 1.4168% แต่คอหวยก็ยังอยากจะเสี่ยงยังอุตส่าห์ ซื้อ
หวยหวังรวยทางลัดกันอยู่อีกต่อไป
ยิ่งเป็นพนักงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม
มีรายได้เพียงน้อยนิดจากค่าแรง ก็หวังพึ่งหวยเป็นทางเลือกสุดท้าย โดย
เฉพาะในวันหวยออกวันที่ 1 และ16 ของเดือน ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตา
เฝ้ารอลุ้น ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน เฉพาะการซื้อหวย
ใต้ดินและลอตเตอรี่สมาชิกส่วนใหญ่จะใช้เงินสำ�หรับส่วนนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 39.16 ของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งหมด ซึ่งการรณรงค์ให้สมาชิก
สหกรณ์เลิกเล่นหวยนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ”ถ้าให้หนูเลิกหวย ให้หนูเลิก
กับสามีดีกว่า” สาวโรงงาน บริษัท ถุงเท้าไทย จำ�กัด ย่าน อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการรายหนึ่งตอบ หลังจากที่ นายชัยยา ตีบไธสง รอง
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำ�กัด บอกให้เลิกเล่น
หวย เนื่องจากเขารู้ดีว่าสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานแต่ละคนนั้น
เป็นอย่างไร ลำ�พังรายได้จากค่าแรงรายวัน รายเดือนเทียบไม่ได้กับราย
จ่ายในแต่ละวันแทบชักหน้าไม่ถึงหลัง
โครงการ ”ลดค่าหวย ด้วยการออม” เป็นนโยบายเร่งด่วนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำ�กัด ที่ต้องการสร้างวินัย
ทางการเงินให้กับพนักงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ย้าย
ถิ่นฐานมาจาก จังหวัดต่าง ๆ เข้ามาอยู่อาศัยในสังคมเมืองที่มีค่าครอง
ชีพสูง มีภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว ทำ�ให้ชวี ติ ความ
เป็นอยูค่ ่อนข้างขัดสน รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ทำ�ให้ต้องพึ่งพาเงิน
กู้นอกระบบส่วนหนึ่งของรายได้เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ปัญหาเหล่านี้
จึงเป็นที่มาของโครงการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ
ก้าวไปสู่ทางรอดในการ ปลดหนี้และมีเงินออม โดยใช้วิธีค่อยๆ ปรับ
ทัศนคติ และนำ�เสนอตัวอย่างสมาชิกที่ปฏิบัติได้สำ�เร็จ ในการนำ�ร่อง
มีการประชาสัมพันธ์ โดยการเปิดกระปุกออมสินเพื่อประกวดยอดเงิน
ออมของสมาชิกแต่ละราย
“โครงการนี้จะมีในทุกวันที่ 1 และ16 ของเดือน ซึ่งเป็นวันหวย
ออก วิธีการก็คือใครซื้อหวยเท่าไหร่จะต้องหยอดกะปุกเท่านั้น ซื้อมาก
ก็หยอดมาก ซื้อน้อยก็หยอดน้อย มันเป็นกุศโลบายให้พนักงานที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ได้มีวินัย รู้จักใช้จ่ายและมีเงินออม” นายชัยยาเผย
เขายอมรับว่าหลังมีโครงการดังกล่าวทำ�ให้สมาชิกเข้าสู่
กระบวนการออมเงินอย่างจริงจัง บางคนแม้จะเลิกเล่นหวยไม่ได้ แต่เขา
ก็มเี งินออม ขณะทีจ่ �ำ นวนไม่นอ้ ยค่อย ๆ ทยอยเลิกเล่นหวยหันมาหยอดกะ
ปุกออมเงินอย่างเดียว โดยปีแรกของการดำ�เนินโครงการมียอดรวมเงิน
ออมจากสมาชิกทั้งสิ้นสี่แสนกว่าบาท
จากนั้นปีที่สองมีเงินออมเพิ่มขึ้นเป็นเก้าแสนกว่าบาท โดยแต่ละ
ปีจะมีเงินออมของสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งนอกจากการลดละเลิกการ
เล่นหวยแล้วยังเป็นการสร้างวินัยทางการเงินด้วยการเพิ่มเงินออม ที่

สสท. พบ คณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง
วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

๓

สอ.พนักงานถุงเท้าไทย ลดค่าหวยด้ายการออม
วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

สำ�คัญเป็นการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำ�กัดเข้ามามีบทบาทปฏิบัติ
9 มาเป็นใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันอีกด้วย
ต่อสมาชิกดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้วย ไม่ใช่แค่การให้สินเชื่อ
“ในวันประชุมใหญ่ทุกปี สมาชิกจะนำ�กะปุกมาเทนับกัน ปีนี้เป็นปี เพียงอย่างเดียว
ที่ 5 แล้วและมีโควิด -19 ด้วย ยอดเงินสะสมรวมกันได้สองแสนแปด นี่คือสิ่งที่
“ โครงการนี้นอกจากจะช่วยสร้างเงินออมแก่สมาชิกแล้วยังช่วย
สมาชิกได้จากการออม บางคนเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ บางคนก็เอาไปซื้อที่ใน
เหลือดูแลสมาชิกที่กู้ไปแล้วว่ามีแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไร เพิ่มราย
ต่างจังหวัด ที่ดินบ้านนอกไม่แพง” รองประธานสหกรณ์ฯคนเดิมกล่าว
ได้ยังไง ให้สามารถดำ�รงอยู่ได้ในชีวิตประจำ�วัน”ผอ.กลุ่มส่งเสริมและ
ขณะที่ นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์กล่าว
จัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยถึงผลสำ�เร็จของโครงการ
ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งสริมสหกรณ์กล่าวถึงการ
ลดค่าหวยด้วยการออมว่าเป็นโครงการตามภารกิจของกรมที่มีส่วน
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการว่าเป็น
สำ�คัญในการส่งเสริมการออมแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน
อีกแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของพนักงาน ผู้ใช้แรงงาน
ประกอบการ เพื่อให้พนักงานลูกจ้างได้มีเงินออมเพิ่มขึ้นเพื่ออนาคตวัน
ภายในองค์กร เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีรายได้อาจไม่เพียงพอกับราย
ข้างหน้า
จ่ายในชีวิตประจำ�วัน จึงต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ย
โดยยกตัวอย่างความสำ�เร็จของโรงงานถุงเท้าไทยที่ทางเจ้าหน้าที่
ที่สูง หากมีสหกรณ์ก็จะเป็นทางเลือกให้กับพนักงานเป็นแหล่งทุน
ส่งเสริมสหกรณ์ สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการได้ไปชี้แจง
สำ�หรับทั้งกู้ยืมเงินในยามจำ�เป็นหรือเดือดร้อน และส่งเสริมให้รู้จักเก็บ
ออมเงิน เนื่องจากสหกรณ์สามารถไปกู้เงินกองทุนสวัสดิการแรงงาน
กระทรวงแรงงานฯ มีดอกเบี้ยที่ถูกมาปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์
“ ส่วนหนึ่งเกิดรายได้จากการออมของเขาในรูปของเงินค่าหุ้น
แล้วพอมีสินทรัพย์ของสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ก็ไปขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนสวัสดิการแรงงานที่กระทรวงแรงงาน ซึ่งเขามีทุนก้อน
หนึ่งมาให้สหกรณ์กู้ยืม แล้วก็ใช้เงินทุนเหล่านี้ไปปลดหนี้นอกระบบ
แล้วเข้ามาอยู่ในระบบของสหกรณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่แพงนัก เขาก็จะ
มีรายได้พอดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข”อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ย้ำ�ทิ้งท้าย
อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 539 แห่ง

ทั่วประเทศ มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานมากกว่า 5 แสนคนที่เป็นสมาชิก โดยมีการจัดตั้ง
สหกรณ์ในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
มากที่สุด
รองลงมาเป็นสถานบริการโรงแรม บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

สำ�หรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำ�กัด ซึ่งเป็น
สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ตั้งอยู่ในสถานประกอบการ บริษัท ถุงเท้า
ไทย จำ�กัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ปัจจุบันมี
สมาชิก 251 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานบริษัท ถุงเท้าไทย จำ�กัด ผู้
ผลิตและส่งออกถุงเท้าส่งให้แบรนด์ดังทั่วโลก
นับเป็นอีกตัวอย่างความสำ�เร็จในการสร้างวินัยทางการเงิน
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำ�กัด ที่มุ่งสนับสนุน
สมาชิกรู้จักวางแผนการใช้จ่ายและเก็บออมเงิน กลายเป็นโมเดลของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หวังขยายผลสู่เหล่าบรรดาสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

๔

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

สังคมสหกรณ์

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๔๔.... Y ขุนราม ได้อ่านข้อ
เขียนจากเฟสบุค๊ ของ คุณชูชาติ อินสว่าง หรือ พีไ่ อค์ อดีตผูจ้ ดั การ
สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ�ำกัด คนเก่งคนดีแห่งจังหวัด
สุพรรณบุรี สะท้อนให้เห็นถึงความคิดอ่านของคนไทยในยุคนีไ้ ด้
เป็นอย่างดีเลย พี่ไอค์ เริ่มต้นว่า ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า...ไม่
ล็อคดาวน์ก็ว่า..พอจะท�ำก็โวย...บอกว่าคนไข้มีมาก เตียงไม่
พอแล้ว ก็หาว่าขู่...พอบอกโรงพยาบาลมีพร้อม...ก็หาว่าโม้...รับ
รักษาตามล�ำดับคิวก็หาว่าไม่ดคู วามเดือดร้อน แต่พอปรับเปลีย่ น
ตามความเร่งด่วนก็กลายเป็นปฏิบัติไม่เท่าเทียม...สั่งเปิดเทอม ก็
ว่าไม่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของเยาวชน แต่พอสั่งให้ปิด ก็บอก
ว่าไม่ใส่ใจถึงการศึกษาของชาติ สั่งให้เรียนออนไลน์ ก็บอกว่าไม่
ดูความพร้อมอุปกรณ์ แต่พอให้ยกเลิกเรียนออนไลน์ ก็กลายเป็น
โง่ดักดาน ไม่รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ บังคับให้ใส่
หน้ากาก รักษาระยะห่าง งดสังสรรค์นู่นนี่ ที่ดูยุ่งยากเยอะแยะ ก็
หาว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคล...แต่พอบอกให้ดูแลตัวเองด้วย
มาตรการสูงสุดส่วนตัว ก็หาว่าไม่มีความเข้มงวด ขาดมาตรฐาน
ที่ชัดเจนของระเบียบค�ำสั่ง...ดูแล้ว...ไม่น่ามีมาตรการใดที่จะ
ถูกใจคนทุกกลุ่ม...แม้ว่า...ทุกปัญหาจะมีทางออก...แม้กระนั้นก็
ดูเหมือนทุกทางออก...จะมีปญ
ั หาอยูใ่ นคราวเดียวกัน...แต่ถา้ ด้วย
วิจารณญาณส่วนตนแล้วนัน้ เรารูว้ า่ อะไรทีม่ นั ดี อะไรทีจ่ ะช่วยให้
ปลอดภัย ก็ช่วยกันท�ำเองเลยได้ไหม ท�ำไมต้องรอให้ใครมาสั่ง
...ได้คุยกับแม่ค้าขายข้าวสารที่ปากซอยแม่ค้าบอกว่า “ซอยเรามี
คนติดแล้วนะพี่ พี่ไม่กล้วหรือ? ทั้งประเทศจะสามพันแล้วนะ!
...” ความปลอดภัยของเรา อย่ารอให้ใครมาสั่งเลย เพราะถ้าเรา
ปล่อยปละละเลยถึงขั้นเจ็บตายไปแล้ว ต่อให้คนข้างหลังเรา
สามารถเอาคนที่เป็นต้นเหตุมาลงโทษฆ่าบั่นคอได้...แต่ชีวิตเรา
นั้น ก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้...ดังนั้นกลัวได้ แต่ต้องไม่ใช่กลัว
แล้วเอาแต่พร�่ำบ่นก่นด่า แต่กลัวแล้วต้องรีบหาทางป้องกันตัว

เอง...ลงมือดูแลตัวเองเสียแต่วันนี้...ท�ำ
ทันทีจะดีกว่านะ...อตฺตาหิ อตฺโน นาโถ นะ
ครับท่าน...เป็นค�ำแนะน�ำที่สมบูรณ์ที่สุด
ครับตามค�ำสอนของพุทธศาสนา...หาก
รัฐบาลทุกรัฐบาลเชื่อฟังค�ำสอนของพระ
สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า และใช้ อ�ำนาจที่
ประชาชนมอบให้ท�ำตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ ในสังคมไทยก็จะคลี่คลาย
และหมดลงไปเอง โดยไม่ตอ้ งหาวิธกี ารทีย่ งุ่ ยากและงบประมาณ
มาใช้ให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ แต่ต้องมีความกล้าหาญและเด็ด
เดี่ยวทางศีลธรรมเพราะต้องสู้กับนักธุรกิจอบายมุขที่เครือข่าย
โยงใยครอบง�ำสังคมไทยอยู่ นั่นก็คือ ต้องวางแผนลดละมิจฉา
อาชีพทั้งหลายให้หมดไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เหมือนการเลิก
ทาสของรัฐกาลที่ ๕ สุดท้ายคนไทยก็จะมีอิสระเสรีภาพไม่
หมกมุ่นอยู ่กับอบายมุขทั้งหลาย สังคมไทยก็จะเต็มไปด้ ว ย
ประชาชนคนไทยที่มีบาปน้อย มีบุญมาก เพราะไม่ถูกมอมเมา
ด้วยมิจฉาอาชีพที่ถูกกฎหมายจนประชาชนไม่มีสติปัญญาที่จะ
พัฒนาตัวองให้เป็นคนดีได้เหมือนเช่นปัจจุบันนี้ ที่มีแต่คนเห็น
แก่ตวั โทษแต่คนอืน่ ไม่ได้พจิ ารณาพฤติกรรมของตัวเอง...เพราะ
วิบากกรรมบาปทีต่ นเองเข้าไปเกีย่ วข้องจะโดยรูต้ วั หรือไม่กต็ าม
ล้วนสร้างบาปกรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคมส่วนรวมทั้ง
สิน้ เพราะว่ามนุษย์นนั้ เป็นเพียงแค่หน่ กระบอกทีถ่ กู เชิดด้วยบุญ
และบาป ถ้าหุ่นตัวนั้นได้สร้างบุญเอาไว้เยอะ บุญก็จะเชิดไปใน
ทางดี มี ค วามสุ ข ในทางตรงกั น ข้ า มหุ ่ น ตั ว นั้ น สร้ า งบาปมา
มากกว่าบุญ พลังบาปก็จะเชิดไปในทางร้ายสร้างความเดือดร้อน
ให้กับตัวเองและสังคมตาม กฎแห่งกรรม ... Y ขุนราม ได้
ฟัง คุณสุเมธ ศรีจรรยา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
บ่นถึงความผิดหวังเมื่อไปฟังค�ำสั่งของศาลฎีกา ที่ศาลอาญา
ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยหวังว่ากระบวนการ
ยุติธรรมชั้นศาลฎีกาน่าจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมได้กว้าง
ขวางรอบด้านมากกว่าศาลชัน้ ต้นทีผ่ า่ นมา เพราะว่าประเด็นทีโ่ ต้
แย้งกันนัน้ มาจากค�ำพิพากษาของศาลอาญาตลิง่ ชัน คดีหมายเลข
แดงที่ อ ๕๐๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง บริษัท
สื่อเกลียวเชือก จ�ำกัด และนายสุเมธ ศรีจรรยา ได้เป็นโจทก์ฟ้อง

คณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด เป็นจ�ำเลย ในคดีอาญา
ฐานฟ้องเท็จ สืบเนื่องมาจากหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกได้เสนอ
ข่าวว่า “คณะ กก.ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ รีบเร่งให้เช่าที่ดินท�ำให้
ขาดรายได้ ๓๒.๔ ล้านบาท” และข้อความ “คณะกรรมการ้าน
สหกรณ์กรุงเทพฯ รีบร้อนท�ำสัญญาเช่าที่ดินสาขาปิ่นเกล้า เมื่อ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยไม่รอการประชุมใหญ่สามัญใน
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพือ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่
วิ ส ามั ญ ที่ มี ม ติ ใ ห้ เ ช่ า ที่ ดิ น ตามขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น งานของ
สหกรณ์ เพราะมั่นใจว่าอย่างไรสมาชิกก็ลงมติรับรองรายการ
ประชุมดังกล่าว ซึ่งก็เป็นไปตามคาด...ข้อสังเกตในสัญญาเช่า
ทีด่ นิ ไม่สอดคล้องกับรายงานการประชุมทีม่ มี ติให้เช่าทีด่ นิ ท�ำให้
ร้านสหกรณ์ขาดรายได้ไป ๓๒.๔ ล้านบาท...” จึงเป็นเหตุให้คณะ
กรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ฟ้องหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
และนายสุเมธ ศรีจรรยา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
เป็นจ�ำเลย มีความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท และน�ำข้อมูลอัน
เป็นเท็จเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์....จ�ำเลยให้การปฏิเสธและต่อสู้
คดี ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วได้พิพากษาว่า ข้อความที่ลงใน
หนังสือพิมพ์ของจ�ำเลยที่ ๑ มีข้อเท็จจริงตรงกับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้ น มิ ไ ด้ มี ก ารน�ำข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ ใด ๆ มาเขี ย นลงใน
หนังสือพิมพ์ของจ�ำเลยที่ ๑ เพือ่ จะกลัน่ แกล้งใส่ความโจทก์ให้ได้
รับความเสียหายตามฟ้อง แต่กลับมีลักษณะเป็นการแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตน
หรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรม ทั้งเป็นการ
แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมในการประชุม การกระท�ำของจ�ำเลย
ทัง้ สองจึงไม่มคี วามผิดฐานหมิน่ ประมาท ส่วนความผิดพระราช
บัญญัตวิ า่ ด้วยการ กระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ เมือ่ โจทก์
ฟ้องโดยอ้างว่าจ�ำเลยทัง้ สองมีความผิดตามมาตรานีด้ ว้ ย จึงไม่เป็น
ไปตามบทบัญญัติดังกล่าว เพราะการกระท�ำเป็นความผิดฐาน
หมิ่ น ประมาท ไม่ ใ ห้ ถื อ เป็ น ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
พิพากษายกฟ้อง...โจทก์ได้อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้พิจารณา
แล้ว พิพากษาว่า การเสนอข่าวของจ�ำเลยทั้งสองดังกล่าวไม่อาจ
ท�ำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง แต่
เป็นการเสนอข่าววิพากษ์วิจารณ์และท้วงติงการด�ำเนินการของ
โจทก์ไปตามความเป็นจริงของฝ่ายเสียงข้างน้อยโดยปกติของการ

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๓ นายเอนก ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด(สสอ.ศธ.) ได้จดั ประชุมรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบ
ปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นาย
ไพบูลย์ เสียงก้อง นายกสมาคมคนแรกเข้าร่วมประชุมด้วย ปีนี้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๗ มีสมาชิกจ�ำนวน ๘,๕๘๔ คน
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�ำนวน ๙๗๘,๐๗๒.๙๗ บาท

สหประกันชีวิตประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สหประกัน
ชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
๘ เมษายน ๒๕๖๔ ปีนี้มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมจ�ำกัดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ก�ำลังแพร่ระบาดรอบที่สาม ปี
นี้มีก�ำไรสุทธิหักส�ำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายประกันภัยหมดแล้ว จ�ำนวน ๑๕.๕๒ ล้านบาท

สหกรณ์จงั หวัดยโสธรประชุมสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ นางวนิดา อามาตย์ทศั น์ สหกรณ์จงั หวัดยโสธร

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
บริหารกิจการในลักษณะของสหกรณ์เพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิก การกระท�ำของจ�ำเลยทัง้ สองจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิน่
ประมาทตามฟ้อง ทีศ่ าลชัน้ ต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์มานัน้ ศาล
อุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
พิพากษายืน...เมือ่ คดีถงึ ทีส่ ดุ ไม่มกี ารฎีกา บริษทั สือ่ เกลียวเชือก
จ�ำกัด และนายสุเมธ ศรีจรรยา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียว
ได้ฟ้องกลับคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ เป็นจ�ำเลยใน
ความผิดอาญาฐานฟ้องเท็จ ต่อศาลอาญาตลิง่ ชัน ศาลได้พจิ ารณา
จากพยานหลักฐานที่โจทก์ทั้งสองน�ำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
และอ้างว่ายังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่า จ�ำเลยได้ร่วมกันกระท�ำ
ความผิดฐานฟ้องเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๕
และจ�ำเลยที่ ๕ และจ�ำเลยที่ ๙ กระท�ำความผิดฐานเบิกความเท็จ
ในการพิจารณาคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๗๗ วรรคสอง คดีของโจทก์ทงั้ สองจึงไม่มมี ลู พิพากษายกฟ้อง
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ...นายสุเมธ ศรีจรรยา ได้ให้ทนาย
ท�ำเรื่องยื่นอุทธรณ์ ปรากฎว่าในขณะนั้นการแพร่เชื้อของไวรัส
โควิด-19 ก�ำลังรุนแรงประกอบกับทนายลงไปท�ำคดีที่จังหวัด
ภูเก็ตถูกกักตัวขึน้ มาท�ำคดีให้ไม่ได้ จึงต้องหาทนายคนใหม่มาท�ำ
คดีให้ จึงต้องท�ำเรื่องขอขยายอุทธรณ์ไปสองครั้ง ครั้งที่สอง
สอบถามค�ำสั่งศาลทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ศาลเนื่องจากขณะ
นั้นเจ้าหน้าที่ศาลให้ติดต่อสอบถามมาทางโทรศัพท์ว่าศาลมีค�ำ
สัง่ ให้ขยายอุทธรณ์ได้ถงึ วันทีเ่ ท่าไหร่ เจ้าหน้าทีศ่ าลก็บอกว่าศาล
ได้อนุญาตให้ขยายอุทธรณ์ออกไปได้ถงึ วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
จึงได้เร่งให้ทนายเขียนค�ำอุทธรณ์เมือ่ เสร็จแล้วก็รบี ไปยืน่ เมือ่ วัน
ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ไม่ต้องฉุกละหุกในวันสุดท้าย
คือวันทีี่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อยื่นแล้วก็รอค�ำสั่งอยู่ ๔ - ๕ วัน
จึงได้โทร.ไปสอบถามความคืบหน้า ก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า
ศาลไม่รับอุทธรณ์เพราะไม่ยื่นภายในก�ำหนดที่ขยายเวลาให้ คือ
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ พอไปขอดูค�ำสั่งศาลก็เห็นว่าตัวเลขที่
เขียนวันที่ ๔ มิถนุ ายน มีการเขียนทับเห็นชัดว่ามีการแก้ไข จึงได้
อุทธรณ์ค�ำสัง่ ศาลต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้พพิ ากษายืนตาม
ศาลชั้นต้น และได้ยื่นค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลที่ไม่รับฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๔ เมื่อวัน
นี่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยเน้นในเรือ่ งการแก้ไขตัวเลขและ
คิดจะว่าได้รับการพิจารณาในประเด็นนี้จากศาลฎีกา แต่เมื่อได้
ฟังค�ำสั่งศาลฎีกาแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย...ที่น่าสังเกต
ก็คือ ผู้พิพากษาที่อยู่ในคณะพิพากยกฟ้องว่าคดีที่ฟ้องคณะ
กรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ นัน้ ไม่มมี ลู ท�ำไมจึงมาท�ำหน้าที่
เป็นผูส้ งั่ ในคดีนดี้ ว้ ย เพราะคณะผูพ้ พิ ากษาดังกล่าวนัน้ โจทก์(นาย
สุเมธ ศรีจรรยา) เห็นว่าค�ำพิพากษานั้นไม่เป็นธรรม ผู้พิพากษา
ท่านนีไ้ ม่ควรเข้ามาเกีย่ วข้องกับคดีนี้ แต่ปรากฎว่าผูพ้ พิ ากษาท่าน
นี่้มาเป็นผู้สั่งไม่รับอุทธรณ์ ไม่รับฎีกา และสุดท้ายเป็นผู้อ่านค�ำ
สั่งของศาลฎีกา...จึงท�ำให้รู้สึกแปลกใจว่ากระบวนการยุติธรรม
ท�ำอย่างนี้ยุติธรรมจริงหรือ...จึงมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือน�ำเรื่องนี้
ไปร้องเรียนต่อ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) ซึ่งมี
ตัวแทนจากองค์กรยุติธรรมทั่วประเทศเข้ามาเป็นกรรมการ
...เพราะต้องการให้พิสูจน์ตัวเลขไทยที่มีการแก้ไขให้เกิดความ
สับสน ระหว่างเลข ๔ กับเลข ๘ ไทย...ก็ยังมีความหวังว่าจะได้
รับความยุตธิ รรมจากองค์กรนี้ เพือ่ จะได้รว่ มกันพัฒนาขบวนการ
สหกณ์ไทยให้ใสสะอาดต่อไป.

ขุนราม
ssrichanya@gmail.com

สุขสันต์วนั เกิดประธานฯ ศิรชิ ยั พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุม่ เกษตร พัฒนาบุคลากร
เพิม่ องค์ความรูส้ คู่ วามยัง่ ยืน เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกล่มเกษตรกรให้สามารถรักษา คณะ กก.สค.ศูนย์กลางเทวาฯปฏิญาณตน รศ.ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นศูนย์กลางเทวา จ�ำกัด
คุณภาพหรือยกระดับให้สูงขึ้น โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์และกล่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑ เครดิตยูเนีย่ นแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและผูต้ รวจสอบกิจการกล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบตั หิ น้าทีว่ า่ จะ
เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร.
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและจะไม่ขาดประชุมโดยไม่จ�ำเป็น ซึง่ เป็นประเพณีทปี่ ฏิบตั ติ ดิ ต่อกันมายาวนานตัง้ แต่เริม่ แรก
ทีม่ เี ครดิตยูเนีย่ นในประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๐๘ เพราะว่ากรรมการของสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นเป็นผูม้ จี ติ อาสาไม่มโี บนัสแต่อย่างใด มี
เพียงค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่านั้น นับได้ว่าเป็นผู้เสียสละที่น่าชื่นชม

ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) จัดเค็กวันเกิดแสดงความยินดีให้กับ นายศิริชัย ออ
สุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ในโอกาสคล้ายวันเกิดเมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
โดยมีผู้สื่อข่าวเข้าร่วมแสดงความยินดีโดยไม่ได้นัดหมาย ที่จำ� ชื่อได้ก็มีคุณกุญช์
ญาณ์ บุญทรัพย์เลิศดี จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ คุณสุเมธ ศรี
จรรยา จากหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ส่วนอีกท่านหนึ่งจ�ำชื่อไม่ได้ต้องขออภัย.

อธิบดี กสส.เยีย่ มสหกรณ์คอโค นายวิศษิ ฐ์ ศรีสวุ รรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวัฒนะ สัตย

สสพ.๑ ให้ความรู้บัญชี ส.โบ๊เบ๊ นายพีระพงศ์ วาระเสน ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม

วงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ�ำกัด ต.คอโค อ.เมือง
จ.สุรนิ ทร์ เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบตั งิ าน โดยเน้นย�้ำการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจ�ำนวน ๕,๗๑๒
คน โดยมีนางธิดา จันทินมาธร ประธานกรรมการและคณะกรรมการให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สสท.ร่วมหารือผลกระทบสหกรณ์ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อ�ำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ได้รับมอบหมายจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบ
การเงิน การคลัง และระบบเศรษฐกิจ โดยมี นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
เพื่อหารือผลกระทบต่อการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากร่างกฎกระทรวง ๕ ฉบับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๑ ได้นำ� ทีมงานไปช่วยพัฒนาศักยภาพผูจ้ ดั ท�ำบัญชีให้กบั
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จ�ำกัด ให้สามารถจัด
ท�ำงบการเงิน งบทดลอง ให้เป็นปัจจุบัน ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ เขตป้อมปราบฯ

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๖๔ ท่ามกลางวิกฤตไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดรอบที่สาม
การจัดประชุมจึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด
ปีนเี้ ป็นปีทสี่ องแล้วทีบ่ ริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด(มหาชน) ที่
มีก�ำไรสุทธิทแี่ ท้จริงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างแท้จริง
เพราะได้ตัดขาดทุนสะสมหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีหนี้หากไม่เกิดวิกฤต
ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด บริษัทฯ จะมีก�ำไรสุทธิสามารถปันผลให้
กับสหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท แต่เนื่องจากเกิดวิกฤต
ดังกล่าวท�ำให้เศรษฐกิจถดถอยหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้อยค่าลงไปท�ำ
ให้บริษัทฯ ที่น�ำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ขาดทุนไปด้วยถึงแม้
จะไม่ได้ขายหุ้นตัวนั้นออกไปก็ตาม ณ วันสิ้นปีบัญชีของบริษัทฯ ท�ำให้
มูลค่าหลักทรัพย์ลดลงไป ๑๘.๐๖ ล้านบาท กับอีกกรณีหนึง่ ก็คอื บริษทั ฯ
ไปซื้อหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ�ำกัด(มหาชน) ไว้ ๑๒๐ ล้านบาท เมื่อวัน
ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งรับค�ำร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการของการบินไทย จากประกาศของคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง การประเมินราคา
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๕๔ เกี่ยวกับการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ เพือ่ ประมาณมูลค่ายุตธิ รรมทางบัญชี จากกรณีดงั
กล่าวท�ำให้หนุ้ กูก้ ารบินไทยมีมลู ค่าเหลือแค่ ๔๗.๓% จากมูลค่าหุน้ ๑๒๐
ล้านบาท เหลือแค่ ๕๖.๗๖ ล้านบาท ท�ำให้ขาดทุนจากหุ้นกู้การบินไทย
จ�ำนวน ๖๓.๒๔ ล้านบาท จึงท�ำให้บริษัท สหประกันชีวิตฯ เมื่อหักค่า
ใช้จ่ายต่าง ๆ และเงินส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ จาก
ก�ำไรสุทธิในแต่ละปีแล้ว ท�ำให้ปีนี้มีก�ำไรสามารถจ่ายเป็นเงินปันผลให้
กับผู้ถือหุ้นได้เพียง ๑๕.๕๒ ล้านบาทเท่านั้น แต่ไม่ใช่จะจ่ายได้เลยตาม
กฎหมายประกันชีวติ จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปภ.
ก่อน ฉะนัน้ บริษทั ประกันชีวติ ต่าง ๆ จึงมีความมัน่ คงกับผูถ้ อื กรมธรรม์
ต่าง ๆ อย่างยิง่ ขณะนีบ้ ริษทั ฯ มีเงินส�ำรองประกันชีวติ ๑,๒๔๓.๙๕ ล้าน
บาท และเงินกองทุนตามกฎหมาย ๑,๑๕๙.๔๘ ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ
มีความมั่นคงมากเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด.

สหประกันชีวิตประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564
วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

สุเมธ ศรีีจรรยา

สสอ.ศธ. ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สสอ.ศธ.ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เป็นประธาน สามัญ ประจ�ำปี 2563 ซึ่งท�ำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด (สสอ.ศธ.) ได้
สรุป/เรียบเรียง สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
รายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติ
บัญชีรายได้รายจ่ายและงบดุลตลอดจนพิจารณาวาระต่างๆ โดยได้รับ
เกียรติจาก นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา/อดีตรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และนายกสมาคมคนแรกเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม
คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 มีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุม จ�ำนวน 105 คน
ส�ำหรับปี 2563 สสอ.ศธ. ได้ก้าวย่างสู่ปีที่ 17 มียอดรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 978,072.97 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบ
สองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) มีสินทรัพย์และทุนด�ำเนินการรวมทั้งสิ้น
11,782,543.27 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบ
สามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ณ วันสิ้นปี 2563 มีสมาชิกจ�ำนวน 8,584 คน

๕

๖

สอ.ศธ.สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.
วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานใน
พิธีเปิดป้ายและกดปุ่มเปิดผ้าคลุม
“สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ
มาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย” ร่วมกับ พล
ต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) โดยมีนายวิโรจน์ ใจอารี
รอบ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ. นายพูลลาภ อินทรนัฏ รอง
ประธานกรรมการ สอ.ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รอง
ประธานกรรมการ ชสอ. นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล กรรมการ
ชสอ. นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. พร้อมด้วยคณะ
กรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมแสดง
ความยินดี ณ บริเวณอาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 (ฝั่งลิฟต์) เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ผ่านการประเมินของกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ ติดต่อกัน 10 ปีแล้ว และได้รับรางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจ�ำปี 2563 เป็น
สหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
สมาชิกมั่งคั่ง โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการ
บริหาร พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
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ส�ำหรับรางวัลนี้จะมีการประเมินติดตามผลการด�ำเนินงานทุกปี เพื่อ
รักษามาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้ตลอดไป
ประธานกรรมการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ด�ำเนินงานมาเป็นเวลา 44 ปี มีสมาชิกจ�ำนวน 16,856 คน มีทุน
ด�ำเนินงาน 16,573 ล้านบาท ผ่านการประเมินของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในระดับดีเลิศ ติดต่อกัน 10 ปีแล้ว และได้รับรางวัลสหกรณ์
ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจ�ำปี 2563 ต้องขอบคุณ
ชสอ. ที่มอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.
ให้กับ สอ.ศธ. ที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่
ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเลิศ ต้องขอขอบคุณ ชสอ. และ
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้
กับ สอ.ศธ. ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และยกระดับความเชื่อมั่นของ
ขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐในครั้งนี้ ผมในนามคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานแห่งนี้ จะเป็น
เสมือนสัญลักษณ์แห่งความดีงาม ความมุ่งมั่น และความมั่นคงต่อ
ส่วนรวมที่จะด�ำรงอยู่กับพวกเราตราบนานเท่านาน
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล สรุป/เรียบเรียง
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด(ชสอ.ตร.) จัดโครงการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้
สินของข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้างในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ จ�ำนวน ๑๒๙ สหกรณ์เข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินตามโครงการ

แก้ปัญหาหนี้ข้าราชการต�ำรวจ

การด�ำเนินการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลต�ำรวจโท เพิ่มพูน ชิด
ชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี พลต�ำรวจ
โท สมเดช ขาวข�ำ ประธานกรรมการ ชสอ.ตร. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ให้การต้อนรับ

ดร.สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย หัวหน้าคณะท�ำงานย่อยแก้ไขปัญหา
หนีส้ นิ ฯ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้
สินฯ ว่า โครงการนี้เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี(พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ต้องการให้โครงการแก้หนี้สินของต�ำรวจเป็น
โครงการน�ำร่องเพือ่ พัฒนาใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหนีใ้ ห้บคุ ลากร
ภาครัฐทั้งหมด โครงการนี้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เฟส
แรกก�ำหนดให้ลงทะเบียนถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผู้ประสงค์เข้าร่วม
โครงการ ๘๕๐ คน และได้ขยายเพิ่มจนถึงวันนี้รวมแล้ว ๙๑๐ คน ในการ
ประสานงานกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นธนาคารออมสิน ธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฯลฯ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ดร.สุปรียา ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการท�ำงานของตนกับ
สถาบันการเงินต่าง ๆ มาเกือบตลอดชีวิตในการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับลูก
หนี้ต่าง ๆ นั้น เรื่องส�ำคัญก็คือจะต้องท�ำความรู้จักกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิด
เพื่อจะได้รู้ถึงปัญหาของลูกหนี้อย่างระเอียด เมื่อเข้าโครงการแล้วจะไม่มี
หนีอ้ นื่ เพิม่ เข้ามาทัง้่ จากการปกปิดข้อมูลและสร้างหนีใ้ หม่เพิม่ ขึน้ จากการ
ติดตามลูกหนีข้ องต�ำรวจระยะแรก ๆ ก็มปี ญ
ั หา เพราะได้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
บางรายแจ้งว่าเป็นหนี้ ๒ ธนาคารจริง ๆ แล้วเป็นหนี้ถึง ๗ ธนาคาร ฉะนั้น
ข้อมูลของลูกหนี้จึงเป็นเรื่องส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้
จากการเดินสายไปพบปะกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพือ่ ขอลดหนี้
โดยเฉพาะธนาคารออมสินยินดีลดให้หากเปลีย่ นลูกหนีท้ เี่ ป็นบุคคลมาเป็น
สหกรณ์โดยมีคณะกรรมการค�ำ้ ประกันก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ ๒.๒%
และธนาคารออมสินให้เพิม่ เป็นสองเท่าจากหนีท้ มี่ อี ยู่ เช่น สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ต�ำรวจเป็นหนี้ธนาคารออมสิน ๒ ล้านบาท สามารถให้กู้ได้ถึง
๔ ล้านบาท เงินส่วนหนึ่งเอามาใช้หนี้อีกส่วนก็เอาไปปล่อยกู้ นอกจากค�้ำ
ประกันด้วยบุคคลแล้วก็สามารถใช้พนั ธบัตรรัฐบาลค�้ำประกันได้ดว้ ย หาก
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสูง ดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะต�ำ่ ลงมาด้วย เช่น ๑.๖% ถึง
๑.๘% และเฟสนีจ้ ะรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔ แต่ไม่ใช่หยุดแค่นี้โครงการนี้เป็นเพียงน�ำร่องเท่านั้น
จากการได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นโครงการที่
สร้างความหวังให้กับข้าราชการต�ำรวจที่บริหารการเงินผิดพลาดจนแทบ
จะเอาชีวิตไม่รอดให้รอดพ้นมาได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ก็นับว่าเป็น
โครงการตัวอย่างสร้างกุศลให้กับผู้ผิดพลาดมีชีวิตใหม่ ได้บุญทั้งผู้ให้และ
ผู้รับ สาธุ สาธุ สาธุ.

รุ้งกินน�้ำ

พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวข�ำ

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จ�ำกัด เป็นต้นแบบ
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ถึงแม้จะได้รับการจด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์เพียง ๔๒ ปี แต่ได้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มเผย
แพร่เครดิตยูเนี่ยนขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๘ โดยใช้ชื่อว่า
กลุม่ เครติดยูเนีย่ นศูนย์กลางเทวา มีสำ� นักงานตัง้ อยูท่ เี่ ลขที่ ๑๓๘ ซอย
ประชาสงเคราะห์ ๒๔ เขตดินแดง กรุงเทพฯ
สหกรณ์ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๓ เมื่อวัน
ที่ ๑๔ มีนาค พ.ศ.๒๕๖๔ ในรายงานการประชุมประจ�ำปี ได้กล่าว
สดุดีผู้น�ำรุ่นบุกเบิกที่ส�ำคัญท่านหนึ่ง คือ คุณอุไร ปทุมจันทรัตน์ ที่
ได้ช่วยวางรากฐานและแบบอย่างเครดิตยูเนี่ยนที่ใช้กันเป็นสากล
ทั่วโลกให้แพร่หลายในประเทศไทย นั่นก็คือ จิตตารมณ์ ๔ ประการ
ได้แก่ ๑.ความสนใจ ๒.ห่วงใย ๓.แบ่งปัน ๔.รับใช้ โดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ๑. ความซือ่ สัตย์ ๒. ความเสียสละ ๓.ความ
รับผิดชอบ ๔.ความเห็นใจกัน ๕.ความไว้วางใจกัน
ด้วยจิตอาสาของ คุณอุไร ปทุมจันทรัตน์ ได้ใช้เวลาว่างจาก
งานประจ�ำซึ่งท�ำอยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย มาเป็นอาสาสมัคร
ท�ำงานให้กับ สมาคมศูนย์กลางเทวา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ด้วยความ
ศรัทธาที่มีต่อ คุณพ่อบอนแนงก์ และคุณหมอชวลิต จิตรานุเคราะห์
ที่ทุ่มเทท�ำงานช่วยเหลือชาวสลัมดินแดง และได้น�ำความรู้เกี่ยวกับ
เครดิตยูเนีย่ นมาเผยแพร่แก่ชาวสลัมทีห่ าเช้ากินค�่ำและเก็บขยะขายให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมัยนั้นดินแดงเป็นที่ทิ้งขยะของชาวกรุงเทพฯ
คุณอุไร มีความรูท้ างด้านบัญชีจงึ ได้น�ำความรูน้ นั้ มาจัดท�ำเวชระเบียน
ของการแพทย์สงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือชาวสลัมที่เจ็บป่วย
ต่อมาเมือ่ กลุม่ เครดิตยูเนีย่ นได้เติบโตขึน้ โดยการบุกเบิกของ
พระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ จากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ของ
คริสตจักร ปี พ.ศ.๒๕๑๖ คุณอุไร จึงตัดสินใจลาออกจากการรถไฟฯ
มาท�ำงานให้กับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเต็มตัว และได้ไปศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาที่สถาบันเซียร์โซลิน ประเทศฟิลิปปินส์
เมื่อกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเติบโตและได้ขยายไปทั่วประเทศ อีก
ทั้งต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองกว่า ๑๔ ปี ว่าสมาชิกของกลุ่มเครดิตยู
เนี่ยนมีระเบียบวินัยมากน้อยเพียงใดเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็น
ชาวบ้าน มีฐานะเศรษฐกิจและรายได้ไม่มั่นคงเหมือนข้าราชการทั้ง

สค.ศูนย์กลางเทวาฯ ประชุมใหญ่ ๒๕๖๓
๗

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

หลายที่สามารถหักค่าหุ้นจากเงินเดือนได้ เมื่อสามารถพิสูจน์ตัวเอง
ได้แล้วว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมีความมั่นคงเพราะว่าสมาชิกมีระเบียบ
วินัยที่เคร่งครัดบางกลุ่มมีเงินสะสมหุ้นนับเป็นสิบล้าน ทางกรมส่ง
เสริมสหกรณ์จึงยอมจดทะเบียนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์เมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๒๒ แต่ก็ให้อยู่ในประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ ต่อมาย
อมรับให้จดทะเบียนประเภทสหกรณ์เป็นประเภท สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวาฯ แห่งนี้ยังยึดมั่น
อุดมการณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่างเหนียวแน่น ถึงแม้จะเป็นกลุ่มเครดิต
ยูเนี่ยนกลุ่มแรกของประเทศไทยและอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
แต่สมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้ก็ไม่ได้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนคน
เพราะสังคมเมืองหลวงหาคนทีม่ รี ะเบียบวินยั ทีเ่ กิดขึน้ จากจิตใจของ
ตนเองโดยไม่มีใครบังคับนั้นหายากยิ่ง แต่สหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกที่
มีระเบียบวินัย ถึงแม้จะไม่ ๑๐๐% แต่สมาชิกที่ดีเด่นมีถึง ๕๐% มี

ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ปัจจุบันสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ
๑,๘๐๐ คน แม้เลขสมาชิกจะมีเกือบห้าพันคนแล้วก็ตาม แต่จำ� นวนไม่
น้อยไม่สามารถรักษาวินัยตนเองเอาไว้ได้ จึงต้องถูกเชิญให้ออกจาก
การเป็นสมาชิก หรือไม่ก็จ�ำใจต้องลาออก เพราะว่าใจดีเกินไปที่ไป
เอื้อเฟื้อคนอื่นเขาจนแบกรับภาระไม่ไหว ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นปู่ ย่า
ตา ยาย ที่มีวินัยทางการเงินดี แต่มาถูกรุ่นลูก รุ่นหลาน ผลาญเสียจน
ไปไม่รอด ท�ำผู้น�ำสหกรณ์อาวุโสอีกท่านหนึ่ง คือ คุณเพทาย ปทุม
จันทรัตน์ ทนไม่ได้จงึ ต้องแนะน�ำทั้งในที่ประชุมใหญ่และในโอกาส
ต่าง ๆ ว่า อย่าได้ไว้ใจลูกหลานหรือใครก็ตามในเรื่องการเงินเพราะจะ
ท�ำให้ตวั เองต้องเดือดร้อน โดยเฉพาะกูเ้ งินไปให้ลกู หลาน อย่าเด็ดขาด
และแนะน�ำว่าให้ลูกหลานมาสมัครเป็นสมาชิกเอง จะได้สร้างวินัย
สร้างอนาคตให้กับตัวเองได้อย่างถาวร นี่คือผู้น�ำสหกรณ์ที่มีคุณค่า.

เมื่อคุณแม่อายุได้ ๑๘ ปี ก็ถูกคุณตาจับให้แต่งงานกับคุณพ่อ
ที่อยู่เมืองไทยแต่คุณแม่ไม่ยอม คุณตาจึงเอาเชือกมัดมือมัดเท้าคุณแม่
คุณแม่ของลูกเกิดที่เมืองไทย แต่ต้องกลับไปอยู่เมืองจีน แล้วลากลงเรือมาแต่งงานกับคุณพ่อที่เมืองไทย
กรรมใดทีท่ �ำให้คณ
ุ แม่ตอ้ งถูกมัดมือมัดเท้ามาแต่งงานกับคุณ
ตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ เพราะคุณตาถูกเรียกเก็บภาษีธุรกิจย้อนหลัง คุณ
ตาจึงได้พาคุณยายและคุณแม่หนีกลับไปอาศัยอยู่กับคุณยายทวดที่ พ่อแบบคลุมถุงชน คุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันตลอดแต่ท่านก็มีลูก
ด้วยกันถึง ๘ คน เป็นเพราะท่านทัง้ สองสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรคะ
เมืองจีน
ตระกูลของคุณยายทวดเป็นขุนนางเก่า คุณยายทวดเป็นใหญ่
คุณครูไม่ใหญ่
อยู่ในตระกูลนั้น ท่านร�่ำรวยมากจึงมีเงินเป็นหาบ ๆ โต๊ะกินข้าวยาว
เหมือนในหนังจีน คุณยายทวดต้องการแต่ลูกหลานผู้ชายไว้สืบสกุล
คุณแม่ถูกมัดมือมัดเท้าเพื่อมาแต่งงานกับคุณพ่อแบบคลุม
ตามความเชื่อของคนจีน ดังนั้นเมื่อคุณยายคลอดลูกคนต่อ ๆ มาเป็น ถุงชน เพราะในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรม ชอบจับสัตว์มดั มา
ผูห้ ญิง เด็กก็จะถูกเอาขีเ้ ถ้ายัดปาก แล้วน�ำไปทิง้ ให้เสียชีวติ โชคดีทแี่ ม่ ผสมพันธุ์กัน กับเคยจับลูกหลานคลุมถุงชนแบบนี้ด้วย มารวมส่งผล
ของลูกรอดมาได้ เพราะเกิดที่เมืองไทย
คุณแม่ทะเลาะกับคุณพ่อตลอดมาแต่มีลูกด้วยกัน ๘ คน
น้อง ๆ ของแม่ที่คลอดมาเป็นผู้หญิงแล้วถูกชี้เถ้ายัดปาก เพราะมีบญ
ุ กรรมใกล้เคียงกัน แล้วก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาบ้าง ซึง่ ก็
เสียชีวิตตั้่งแต่แรกเกิด เป็นเพราะกรรมใด ตอนนี้อยู่ไหนบุพกรรมใด จะเป็นดังนี้ คือ ตอนทะเลาะกันก็บอกว่า อย่ามาเป็นภรรยาสามีกนั อีก
ท�ำให้เป็นหญิงชาวจีนในอดีตต้องถูกฆ่าตายตั้งแต่แรกเกิด เพราะพ่อ เลย แต่พอดีกันก็ขอให้มาเป็นภรรยาสามีกันอีก สลับไปสลับมาอย่าง
แม่ไม่ต้องการ แต่ลูกชายกลับได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ผู้ที่ฆ่าหรือ นี้ตามประสาคนที่ยังมีกิเลส
สั่งฆ่าจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรคะ และบุญใดคุณแม่จึงรอดชีวิต
				
๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐
ไม่ถูกฆ่าตั้งแต่เด็กคะ

เหตุการณ์นี้ไม่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรม เพราะไม่มีเจตนาที่
จะฆ่าแม่ แต่เป็นเพราะกรรมเก่าบันดาลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ลุงก็
จะมีวิบากกรรม คือ จะเจออย่างนี้บ้างในชาติใดชาติหนึ่ง วิธีแก้ ก็ให้
ลุงสั่งสมบุญทุกบุญให้มาก ๆ ทั้่งทาน ศีล ภาวนา แล้วอุทิศบุญกุศล
ไปให้ท่านบ่อย ๆ
ถ้ามีเจนนาที่จะฆ่าพ่อแม่ หรือมีเจตนาฆ่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อ
แม่ก็ตาม อย่างนี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ไปมหานรก
สมมติวา่ พ่อแม่คลอดลูกออกมา แล้วแยกกันไปคนละทิศละ
ทาง ลูกถูกคนอื่นเลี้ยง แล้วเกิดไปคบคนพาล เป็นโจรไปปล้น แล้วไป
ฆ่าคนตาย บังเอิญคน ๆ นั้นเป็นบิดาหรือมารดาของตน อย่างนี้ก็ถือ
เป็นอนัตริยกรรม

หญิงจีนผู้อาภัพ (ตอน ๑)

คุณครูไม่ใหญ่

สุเมธ ศรีจรรยา

				

๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙

คุณแม่ไอคิวสูง

คุณแม่เป็นลูกคนที่สอง ในจ�ำนวนพี่น้อง ๕ คน ซึ่งเป็น
หญิงล้วน มีฐานะดีแถมยังสวย ฉลาด เรียนเก่ง คุณแม่เคยไปเช็คไอ
คิว ท�ำเอาคุณหมอตกใจ เพราะไอคิวสูงถึง ๑๗๐ (ขณะที่คนทั่วไปอยู่
ที่ ๘๕-๑๑๕)
คุณแม่ท�ำกรรมมาอย่างไร จึงได้ฉลาด ไอคิวสูง เกิดใน
อนันตริยกรรม
ครอบครัวฐานะดี แต่ชีวิตคู่กลับล้มเหลว
เมื่อไม่นานมานี้ มีเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นกับลูก เรื่อง
คุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคน แต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงบุญคุณ
มีอยู่ว่าวันหนึ่ง ขณะที่คุณยายซึ่งลูกรักท่านเหมือนคุณแม่ ท่านก�ำลัง
ท่าน คนที่รักและเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อน ๆ ไม่ใช่พี่น้องเป็นเพราะ
กวาดเศษใบไม้อยู่ คุณลุงซึ่งเป็นลูกชายคนที่สามของคุณยาย ได้ขับ
เหตุใดคะ
รถกลับมาที่บ้านเพื่อมาเอาของ ขณะถอยหลังรถปิกอัพด้วยความเร็ว
คุณครูไม่ใหญ่
กว่าปกติเพราะรีบมาก และประกอบกับคุณยายเป็นคนร่างเล็ก จึง
ท�ำให้คุณลุงมองไม่เห็น ได้ถอยรถมาชนคุณยาย ลูก ๆ หลาน ๆ ที่อยู่
คุณแม่ฉลาด ไอคิวสูง เกิดมาในครอบครัวฐานะดี แต่กลับ
ในเหตุการณ์รีบพาคุณยายไปส่งโรงพยาบาล แต่เนื่องจากคุณยายอายุ มีชีวิตคู่ล้มเหลว เพราะในอดีตท่านใฝ่การศึกษา ได้สั่งสมบุญปัญญา
มากแล้ว และเป็นการชนที่ค่อนข้างแรง จึงท�ำให้คุณยายเสียชีวิตใน บารมี เมื่อท�ำบุญแล้วมักอธิษฐานว่า ขอให้มีปัญญา อีกทั้งไม่มีกรรม
เวลาต่อมา รวมอายุได้ ๘๗ ปี
สุรา และได้ทำ� ทานบารมีอย่างสม�ำ่ เสมอ แต่ชวี ติ คูล่ ม้ เหลว เพราะกรรม
คุณลุงกับคุณยายมีวบิ ากกรรมร่วมกันมาอย่างไร เหตุการณ์นี้ กาเมฯ เจ้าชูส้ มัยเป็นผูช้ ายทีฉ่ ลาด เช่นเดียวกับสามีในปัจจุบนั ทีท่ ำ� กับ
ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมหรือไม่ คุณลุงจะได้รบั ผลกรรมทีเ่ ป็นเหตุให้ คุณแม่เป็นภาพในอดีตของท่าน
แม่แท้ ๆ ของตัวเองเสียชีวติ นีห้ รือไม่ จะแก้ไขวิบากกรรมนีไ้ ด้อย่างไร
คุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคน แต่ไม่มีใครนึกถึงบุญคุณท่าน
และอนันตริยกรรมทีม่ เี จตนากับไม่มเี จตนาให้ผลแต่ตา่ งกันอย่างไรคะ นั้น ก็เป็นบุญสงเคราะห์ญาติของท่าน ก็ให้ท่านนึกว่าท่านเป็นผู้ให้

น้อง ๆ ของแม่ทเี่ ป็นผูห้ ญิงถูกเอาขีเ้ ถ้ายัดปากจนตาย เพราะ
กรรมปาณาติบาตในอดีตชาติทผี่ า่ นมา แต่หลากหลายกรรม เช่น กรรม
ทีฆ่ า่ ลูกสัตว์แรกเกิดเพือ่ ปรุงอาหาร กรรมทีบ่ างคนได้เคยสัง่ ฆ่าเด็กใน
ท�ำนองนี้ หรือในกรณีอนื่ ๆ เพือ่ ให้เด็กแรกเกิดต้องตายด้วยเหตุตา่ ง ๆ
มาส่งผล ส่วนใหญ่ก็ไปตายเกิด ตายเกิด คล้ายท�ำนองนี้อีกหลายครั้ง
และบางคนก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ว
ผู้หญิงจีนแรกเกิดได้ถูกฆ่าตายในท�ำนองเดียวกันนี้ เพราะ
ความเชือ่ ผิด ๆ ว่าเลีย้ งเอาไปให้คนอืน่ บ้างก็ดว้ ยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
และด้วยวิบากกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นต้น
ส่วนลูกผู้ชายได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพราะความเชื่อว่า
ลูกผู้ชายจะเป็นผู้สืบสกุล กับลูกชายไม่มีกรรมดังกล่าว แต่มีบุญ
สงเคราะห์ญาติ หรือบุญเก่าที่เลี้ยงดูบิดามารดา ท�ำทานมามากน้อย
เพียงไหน ก็จะถูกเลี้ยงดูไปตามก�ำลังบุญดังกล่าว
ผู้ที่ฆ่าหรือสั่งฆ่าก็จะได้รับกรรมในท�ำนองเดียวกัน และจะ
คุณครูไม่ใหญ่
อายุสั้น
คุณยายถูกคุณลุงซึ่งเป็นลูกแท้ ๆ ถอยรถมาชนตาย เพราะ
คุณแม่ไม่ถูกฆ่าตายตั้งแต่เด็กด้วยวิธีการดังกล่าว เพราะคุณ
กรรมในอดีตคุณยายเกิดในสังคมเกษตรกรรม ได้ฆ่าวัวแก่ที่ใช้ไถนา
แม่ไม่กรรมปาณาติบาตในลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
มานาน ใช้งานมาตัง้ แต่หนุม่ พอมันแก่ ใช้งานไม่ได้แล้วก็เอามาฆ่ากิน
				
๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐
เป็นอาหาร กรรมนี้มาส่งผล วัวแก่ตัวนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นลูกของ
หญิงจีนผู้อาภัพ (ตอน ๒)
ยายวิบากกรรมดังกล่าว บันดาลให้ถอยรถมาชนคุณยายตาย

อย่างไรข้อแม้ สักวันหนึง่ ความดีทที่ �ำไว้กจ็ ะส่งผล อีกทัง้่ พีน่ อ้ งทุกคน
ก็รู้และซาบซื้งในบุญคุณของท่าน แต่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้น
คนที่รักและเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อน ๆ ไม่ใช่พี่น้อง เพราะ
ในอดีตท่านมักจะท�ำดีกบั เพื่อนฝูงมากกว่าพีน่ อ้ งในครอบครัว ดังนัน้
ชาตินี้ก็มาเจออย่างนี้บ้าง ให้ท�ำดีต่อไปอีก เพราะเป็นบุญของเราใน
ฐานะผู้ให้
				

๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

เพทาย ปทุมจันทรัตน์

อุไร ปทุมจันทรัตน์

วีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์

หทัยรัตน์ มัณฑานนท์

ทีน่ มี่ คี ำ� ตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทางโทรทัศน์ช่อง DMC
วัดพระธรรมกาย

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า
ตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกท�ำไม ที่เขาพูดหาว่าเรา
อย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักค�ำว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน
หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รมู้ าว่าเราผูต้ งั้่ ใจปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจจ
ธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้เพียง
ชัว่ คราว ไม่ชา้ ดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมี ให้
ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง
การที่เขาน�ำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติที่
เราได้กระท�ำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน�้ำไม่ได้กิน
แล้วนอน เป็นส�ำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม การที่เขา
น�ำไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�ำนักเราไปเผยแพร่ ดีเสียกว่า
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขาน�ำไปพูดเช่น
นั้น เป็นการกระท�ำของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใคร
เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน
กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ
เพราะธรรมกายของพระพุทธศานาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊
หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึง
ธรรม เรือ่ งอย่างนีเ้ ราไม่หวัน่ เราเชือ่ ในคุณพระพุทธศาสนา”

หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย
๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด
๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�ำเพิ่มอีกเด็ดขาด
๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด
๔. บุญทุกชนิดให้ท�ำเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี
๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

๘

นายศิ ริ ชั ย ออสุ ว รรณ ประธานชุ ม นุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.)
ให้สัมภาษณ์ทีมงานประชาสัมพันธ์ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) น�ำโดย นางสา
วกุญชญาณ์ บุญทรัพย์เลิศดี รักษาการหัวหน้า
ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก ร สสท. เรื่ อ งแนวคิ ด การ
พั ฒ นาสหกรณ์ ภ าคการเกษตร และโครงการ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึง่ ด�ำเนินการโดยกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
เครือข่ายการตลาดสหกรณ์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ ส�ำนักงานใหญ่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ถนนงามวงศ์วาน
ตรงข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ชสท.ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ไทย

ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล / ลดพิเศษ ๒๕%
วันที่..............................................................
ชื่อ...........................................................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................................................
....................................................................................................โทร.........................

�
�

สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)
ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี
(จัดส่งให้เดือนละ ๒๐ ฉบับ เป็นเวลา ๑ ปี รวมจ�ำนวน ๒๔๐ ฉบับ)

สั่งซื้อได้ด้วยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ำกัด บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำเหร่ บัญชีเลขที่ 075-1-85870-1 หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย
ในนาม บริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ำกัด ปณ.ส�ำเหร่ 10600 ส�ำนักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-6883-8937 Email : ssrichanya@gmail.com

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
สามัคคีคือพลัง

หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

www.fsct.com

เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.co-opthai.com

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

