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อ่านต่อหน้า  ๒

ชสท.ครบรอบ ๖๙ ปี
ประกวดตั้งชื่อห้องประชุม

ให้ผูน้�าขบวนการสหกรณ์เสนอปัญหา
คณะอนุกรรมาธิการระบบการเงิน

อ่านต่อหน้า ๒
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

 นายกรัฐมนตรีไฟเขียว

                   สหพล สังข์เมฆ

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

              ดร.สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย

อ่านต่อหน้า  ๒

             ดร.ปัณฐวิขญ์ มุ่งสมัครศรีกุล

                ศิริชัย  ออสุวรรณ

โครงการแก้หนี้ต�ารวจ
นายกรฐัมนตรไีฟเขยีวโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้นิต�ารวจเป็นโครงการน�าร่อง

แก้ไขปัญหาหนี้บุคลากรภาครัฐ เฟสแรกมีลูกหนี้เข้าร่วม ๙๑๐ คน ทุกคนต้องปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขไม่ก่อหนี้ใหม่จนกว่าจะใช้หนี้เก่าหมด สถาบันการเงินให้โอนลูกหนี้ไปอยู่

กับสหกรณ์แล้วให้สหกรณ์เปลี่ยนมาเป็นลูกหนี้สถาบันการเงินแทนโดยให้กู้เงินเพิ่ม

เป็นสองเท่าของหนี้ในอัตราดอกเบี้ย ๒.๒% โดยมีคณะกรรมการค�้าประกัน หรือใช้

พันธบัตรรัฐบาลค�้าประกันจะคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณ ๑.๖%  ถึง ๑.๘% 

ด ร . สุ ป รี ย า  พิ พั ฒ น ์ ม โ น มั ย 

หัวหน้าคณะท�างานย่อยแก้ไขปัญหาหนี้

สินข้าราชการต�ารวจและลูกจ้างประจ�า

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  ได ้น�า เสนอ

ความคืบหน้าของโครงการแก้ไขปัญหา

หนี้สินต�ารวจฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ณ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ 

มีนาคม ๒๕๖๔ ว่า โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่

เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นโครงการที่

คณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรี(พล

เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ต้องการให้เป็น

โครงการน�าร่องในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ของข้าราชการภาครฐั ทางคณะท�างานได้เปิด

รบัสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการจากสหกรณ์ออม

ทรัพย์ในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซึ่ง

มีทั้งหมดจ�านวน ๑๒๙ สหกรณ์ ขณะนี้ได้มี

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจเข้าร่วมโครงการ 

๘๙ สหกรณ์ ในเฟสแรกเปิดรบัลงทะเบยีนถงึ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผู้ลงทะเบียน 

๘๕๐ คน และก็รับเพิ่มเข้ามาถึงวันนี้รวม

แล้ว ๙๑๐ คน 

เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน - 

ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เดินสายไปยังสถาบัน

การเงินต่าง ๆ ที่ลูกหนี้ของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ต�ารวจที่เข้าร่วมโครงการเป็นลูกหนี้

อยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้กับธนาคารออมสิน 

ซึ่งตนเป็นกรรมการอยู ่ นอกจากนั้นก็ไป

ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ลูกหนี้

เป็นหนี้อยู่ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์(ธอส.) อีออน ฯลฯ แต่ละ

แห่งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วย

เหลือต�ารวจ โดยเฉพาะธนาคารออมสินยินดี

ที่จะลดให้ 

ดร.สุปรียา ได้กล่าวถึงปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ ว่า ถึงแม้ตนจะท�างานเกี่ยว

กบัการแก้ไขปัญหาหนีส้นิกบัสถาบนัการเงนิ

ต่าง ๆ  มาเกอืบตลอดชวีติ สามารถสรปุปัญหา

ส�าคัญได้ว่า ปัญหาแรกก็คือต้องรู้จักลูกหนี้

อย่างละเอยีดโดยเน้นกบัลกูน้องทีท่�างานด้วย

กัน ตอนแรก ๆ ก็โทรศัพท์สอบถามข้อมูล

ต�ารวจก็ให้ข้อมูลไม่ครบ เลขประจ�าตัว ๑๓ 

หลักก็ไม่ครบ ตลอดจนที่อยู่ และจ�านวนหนี้

สิน   เมื่อเชิญลูกหนี้มาสอบถามรายละเอียด

เพิ่มจึงมีหนี้งอกเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ  ฉะนั้นการ

แก้ปัญหาต้องแก้ให้เบ็ดเสร็จเราจึงต้องเชิญ

ต�ารวจทีเ่ป็นหนีม้าให้ข้อมลูทกุวนัจนัทร์ เริม่

ตัง้แต่เดอืนตลุาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ได้แบ่ง

ลกูหนีอ้อกเป็นสองกลุม่ เป็นกลุม่ทีถ่กูด�าเนนิ

คดี กับกลุ่มที่ยังไม่ถูกด�าเนินคดี เมื่อเราเชิญ

เขามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางรายตอนแรกให้

ข้อมลูว่าเป็นหนีอ้ยู ่๒ ธนาคาร แต่จรงิ ๆ  แล้ว

เขาเป็นหนี้อยู่ถึง ๗ ธนาคาร บางคนเป็นหนี้ 

๑๐ ล้านบาทก็มี ๑๕ ล้านบาทก็มี บางคนก็

ยังไม่รู้ตัวว่าท�าไมจึงเป็นหนี้เยอะ จริง ๆ หนี้

ที่เพิ่มมานั้นเกิดจากการไปค�้าประกันให้คน

อืน่ นีค่อืปัญหาของฝ่ังลกูหนี ้ส่วนฝ่ังสถาบนั

ชสท.จัดประกวดตั้่งชื่อห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมคณะกรรมการ 

ในโอกาสครบรอบ ๖๙ ปี ชสท. เชิญชวนคณะกรรมการ พนักงาน สมาชิก สหกรณ์

การเกษตรและสหกรณ์เครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกัน มีรางวัล

และโล่รางวัลมอบให้เป็นเกียรติประวัติ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ได้ให้สัมภาษณ์

กบัเกลยีวเชอืกถงึโครงการจดัประกวดตัง้ชือ่

ห้องประชมุใหญ่ของ ชสท. และห้องประชมุ

คณะกรรมการด�าเนินการ ในโอกาสครบ

รอบ ๖๙ ปี ชสท. ว่า เนือ่งจากชมุนมุสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) 

จะครบรอบ ๖๙ ปี ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ นี ้ทางคณะกรรมการด�าเนนิการได้มี

การประชุมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ ซึ่งมี

หลายประเดน็โดยเฉพาะในเรือ่งของการช่วย

เหลอืดแูลให้สวสัดกิารกบัสหกรณ์สมาชกิที่

มีปัญหาหรือผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมถึงเรื่องของการ

ท�าธุรกรรมเชื่อมโยงด้านการตลาด เรื่อง

การฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ จึงต้องเลื่อน

ออกไป แต่กิจกรรมหนึ่งที่คณะกรรมการ 

ชสท. ได้พิจารณาก็คือ โครงการประกวด

การตั้งชื่อห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการ  ที่บริเวณชั้น ๔ 

ของอาคารส�านักงานใหญ่ ชสท. ซึ่งทั้งสอง

ห้องนี้ในช่วงหลังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง 

ๆ มากมายเพราะว่าการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีของเราก็ย้ายมาประชุมที่นี่สองปี

แล้ว ก็เป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดีของสหกรณ์
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 กรณีศึกษาเลิกสหกรณ์
ที่มีเงินเหลือ ๘ ล้าน

คณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน การคลังและเศรษฐ

กจิฯ มหีนงัสอืเชญิผูน้�าขบวนการสหกรณ์ให้น�าเสนอข้อมลูปัญหาร่างกฎ

กระทรวงฉบบัใหม่ท�าให้มผีลกระทบอย่างรนุแรงกบัสหกรณ์ออมทรพัย์

และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น เกีย่วกบัการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ลดยอด

ช�าระหนี้สามัญเหลือ ๑๕๐ งวด และการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ด ร . ป ั ณ ฐ วิ ช ญ ์  มุ ่ ง ส มั ค ร ศ รี

กุล ผู ้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย(สสท.) ได้เปิดเผยกบัเกลยีวเชอืก

ว่า คณะอนกุรรมาธกิารตดิตามระบบการเงนิ 

การคลังและเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการ

การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาด

การเงิน สภาผู ้แทนราษฎร ได้มีหนังสือ

เชิญ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสอ.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) เพื่อน�า

เสนอข้อมลูเกีย่วกบัผลกระทบต่อการด�าเนนิ

งานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน จากร่างกฎกระทรวงตามพระ

ราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ 

จ�านวน ๕ ฉบับ เช่น ระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และ

กลุ ่มเกษตรกร พ.ศ.๒๕๖๓ และร่างกฎ

กระทรวงการจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงิน

ส�ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... เพราะว่าระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์และร่างกฎกระทรวงดัง

กล่าวได้ก�าหนดให้สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญโดยไม่ให้น�าเงินค่าหุ ้นมาหัก

ออกจากหนี้เงินต้นก่อนประมาณการค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญได้เหมือนเดิม การก�าหนด

เงื่อนไขดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้สหกรณ์ทั่ว

ประเทศต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น

จ�านวนสูงมาก ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานของสหกรณ์และสร้างความตื่น

ตระหนกแก่สมาชิกสหกรณ์

ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการให้

กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่ก�าหนดให้

สมาชิกสหกรณ์ต้องส่งคืนเงินกู้ กรณีเงินกู้

สามัญต้องส่งคืนให้สหกรณ์ให้แล้วเสร็จไม่

เกิน ๑๕๐ งวด ในกรณีนี้ทางสหกรณ์เห็นว่า

ไม่เหมาะสมและสมาชกิไม่สามารถปฏบิตัไิด้ 

ถ้าจะไม่ให้เดือดร้อนจนเกินไป ควรจะขยาย

ออกไปเป็น ๑๘๐ งวด เพราะว่าสมาชิกบาง

รายแต่เดิมส่งหนี้ ๒๔๐ งวด ได้ก�าหนดให้

ลดลงมาเหลอื ๑๕๐ งวด กจ็ะท�าให้แต่ละงวด

ต้องส่งเงนิช�าระหนีส้งูขึน้ เป็นเหตใุห้สมาชกิ

มีเงินคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงิน

เดือนที่ได้รับซึ่งสหกรณ์ไม่อาจจะให้กู้ยืมได้

เพราะต้องห้ามตามร่างของกฎกระทรวงดัง

กล่าว ก็จะท�าให้สมาชิกเดือดร้อนต้องดิ้นรน

ไปกู้เงินนอกระบบสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น

ดร.ปัณฐวิชญ์ ได้กล่าวถึงร่างกฎ

กระทรวงทีเ่กีย่วกบัการบรหิารสนิทรพัย์และ

การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น พ.ศ..... 

ว่า ตามร่างกฎกระทรวงฯ นี้ได้ก�าหนดให้

สหกรณ์ต้องด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

เฉลี่ยรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของยอด

เงินรับฝากทุกประเภท และก�าหนดให้เงิน

ที่สหกรณ์ฝากไว้กับชุมนุมสหกรณ์หรือตั๋ว

สัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซึ่งมี

ระยะเวลาคงเหลือก่อนวันถึงก�าหนดใช้เงิน

ไม่เกิน ๑ ปี ให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง

ได้ไม่เกนิร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนเงนิทีจ่ะต้อง

ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง แต่หากเป็นเงิน

ฝากธนาคารให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง

ได้ร้อยละร้อยของจ�านวนเงินที่จะต้องด�ารง

สินทรัพย์สภาพคล่อง

ดร.ปัณฐวิชญ์ได้กล่าวต่อไปว่าแต่

อ่านต่อหน้า  ๒

สหประกนัชวีติ ก�าไรสทุธ ิ๑๕.๕๒ ล้านบาท ท่ามกลาง

วิกฤติโควิต-19 กรรมการผู ้จัดการบริษัทฯ แจงหาก

สถานการณ์ปกติได้ก�าไรร้อยล้านบาทแน่ แต่มาเจอปัญหา

หุ้นกู้การบินไทยลดมูลค่าลงกว่า ๖๕ ล้านบาท และมูลค่า

หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทีล่ดลง ณ วนัสิน้ปีทางบญัช ีกว่า 

๑๘ ล้านบาท

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้

จดัการบรษิทั สหประกนัชวีติ จ�ากดั(มหาชน) 

ได้ให้สัมภาษณ์กับเกลียวเชือกถึงผลการ

ด�าเนนิการของบรษิทัฯ ในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ว่า บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจการท่ามกลางวิกฤต

โควิด-19 การลงทุนในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

อัตราดอกเบี้ยต�่าสุดในรอบ ๑๐ ปี และคาด

ว่าอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ระยะยาวจะดี

ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ด�าเนินกิจการมี

ผลก�าไรสุทธิ จ�านวน ๑๕.๕๒ ล้านบาท ซึ่ง

เป็นก�าไรที่แท้จริงเพราะว่าบริษัทฯ ได้ล้าง

ขาดทุนสะสมหมดสิ้นไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ถ้า

หากไม่เกิดวิกฤตโควิด-19 คาดว่าบริษัทฯ จะ

ได้ก�าไรปีนี้ร้อยกว่าล้านบาท สาเหตุที่ท�าให้

บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิแค่ ๑๕.๕๒ ล้านบาท 

ก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วศาลล้มละลายกลางได้

มีค�าสั่งรับค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท 

การบินไทย จ�ากัด(มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ และประกาศของคณะ

กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื่อง การประเมิน

ราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท สห

ประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) ท�าให้มูลค่าของ

หุ้นกูู ้การบินไทยที่บริษัทฯ ถืออยู ่มีมูลค่า

คงเหลือแค่ ๔๗.๓% จากราคาหุ ้นกู ้ของ

การบินไทยที่ถืออยู ่มูลค่า ๑๒๐ ล้านบาท 

ต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็น

จ�านวนเงิน ๖๓.๒๔ ล้านบาท ท�าให้หุ้นกู้

การบินไทยที่บริษัทฯ ถืออยู่มีมูลค่าคงเหลือ 

อดตีผูจ้ดัการและผูช้�าระบญัชสีหกรณ์ออมทรพัย์บรษิทั ททีแีอนด์ท ีจ�ากดั เล่า

ถึงประสบการณ์ที่บริษัทฯ แม่เจอวิกฤตฟองสบู่แตกเงินบาทลอยตัวหนี้พอกพูนหลาย

หมืน่ล้านล้มละลาย ท�าให้กระทบสหกรณ์ต้องเลกิกจิการ แต่ได้สะสมทนุส�ารองไว้กว่า ๘ 

ล้านบาท จงึท�าให้ช�าระบญัชไีด้ตามเป้าหมาย ระหว่างทางได้เหน็ถงึความตืน่ตระหนก

การเอาตัวรอดของสมาชิกในช่วงวิกฤต

นางพรพิมล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม 

จ�ากัด ได้เล่าถึงกรณีศึกษาจากการท�าหน้าที่

เป็นผู้ช�าระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท

ทีทีแอนด์ที จ�ากัด ในการไปเป็นวิทยากร

บรรยายหลักสูตร คณะกรรมการด�าเนินการ

มอือาชพี ซึง่จดัโดยชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) เมื่อวันที่ ๑๒ 

มนีาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์ รชิมอนด์-

สไตล์ลิช อ.เมือง จ.นนทบุรี ว่า ในช่วงที่เกิด



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

              โครงการแก้หนี้ต�ารวจ

     คณะอนุกรรมาธิการระบบการเงิน

              ชสท.ครบรอบ ๖๙ ปี

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่  ๑๑ - ๑๗   มีนาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

การเงินก็มีเพราะว่าตอนนี้เขาไม่เชื่อเครดิตของลูกหนี้ เขาอยากจะให้

ลกูหนีท้ีเ่ป็นรายบคุคลโอนไปเป็นลกูหนีข้องสหกรณ์แล้วให้สหกรณ์

เข้ามาเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากสหกรณ์เพดานเขา

เต็มจึงต้องขยายเพดาน โดยเฉพาะเราขอจ่ายเงินต้นยุบดอกหมด ซึ่ง

สถาบันการเงินเขากลัวว่าจะมีปัญหาตามมา อีก ตนก็ยืนยันว่าเรื่องนี้

มีทางแก้ เงื่อนไขนี้เราจะให้กับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นโดย

ยนืยนัว่าเมือ่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องไม่ก่อหนีใ้หม่เพิม่ขึน้อกีจนกว่า

จะใช้หนี้เก่าหมดแล้ว เมื่อคุยเงื่อนไขอย่างนี้ทางสถาบันการเงินเขา

ก็สบายใจ หลังจากนั้นก็ได้ท�า MOU กับธนาคารออมสินและ ธอส. 

เมือ่เดอืนธนัวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมาท�าให้การท�างานเริม่คล่องตวัขึน้ 

และล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา(๑๖ มีค.๖๔) บอร์ด(คณะกรรมการ

ด�าเนนิการ)ธนาคารออมสนิได้อนมุตัโิครงการแก้ไขหนีต้�ารวจซึง่เป็น

นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้โครงการแก้หนี้ต�ารวจเป็น

โครงการน�าร่องในการแก้ปัญหาหนี้ให้บุคลากรภาครัฐทั้งหมด ไม่ว่า

จะเป็น ทหาร ครู ข้าราชการต่าง ๆ

ดร.สุปรียา ได้ยกตัวอย่างถึงรายละเอียดตามเงื่อนไขของ

ธนาคารออมสินที่อนุมัติโครงการนี้ก็คือ ธนาคารออมสินจะเปลี่ยน

ตัวลูกหนี้ สมมติ พ.ต.ต.สหรัฐเป็นหนี้ธนาคารออมสินอยู่ ๒ ล้าน

บาท  พ.ต.ต.สหรฐั จะต้องโอนหนีไ้ปทีส่หกรณ์ออมทรพัย์ บชน. อตัรา

ดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินจะให้ถ้ามีหลักประกันเป็นบุคคลค�้า ก็คือ

คณะกรรมการเป็นผู้ค�้า คิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ ๒.๒% และธนาคาร

ออมสินจะให้กู้เงินเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า นั่นก็คือสามารถกู้ได้ถึง ๔ ล้าน

บาท ถ้าหากใช้พนัธบตัรรฐับาลค�า้ประกนักอ็ยูท่ีว่่าอตัราดอกเบีย้ของ

พนัธบตัรนัน้เท่าไหร่ หากมดีอกเบีย้สงูกไ็ด้ส่วนลดมาก เช่น ๑.๖% ถงึ 

๑.๘% ส�าหรับโครงการนี้จะเปิดรับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

แต่ไม่ได้หยุดโครงการอยู่เพียงแค่นี้ แต่จะดูก่อนว่ามีการตอบรับเป็น

อย่างไร ดร.สุปรียากล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการฯ

สมาชิกทั่วประเทศ เพราะพวกเรารู้สึกว่าเป็นห้องประชุมของพวก

เราเอง

นายศิริชัยได้กล่าวต่อไปว่า ห้องนี้เราได้มีการปรับปรุงให้

มีความพร้อมมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ ก็เรียก

กันว่าห้องประชุมชั้น ๔ ห้องประชุมคณะกรรมการอย่างนี้ ฉะนั้น

ทางที่ประชุมคณะกรรมการก็เลยได้มีมติร่วมกันว่า ในโอกาสครบ

รอบ ๖๙ ปีของ ชสท. ในปีนี้เพื่อให้สหกกรณ์สมาชิก ผู้น�าสหกรณ์ 

คณะกรรมการ หรือสมาชิกของเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ก็เลย

ได้อนมุตัโิครงการนีข้ึน้มาเรยีกว่า โครงการประกวดตัง้ชือ่ห้องประชมุ

ใหญ่ และห้องประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ โดยหลักก็คือว่า เรา

ได้ประกาศเชิญชวนไปยังสหกรณ์สมาชิก คณะกรรมการ พนักงาน

สหกรณ์การเกษตร รวมทั้งสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร หรือเครือ

ข่ายของสหกรณ์การเกษตร ให้คิดชื่อขึ้นมาแล้วส่งเข้ามาประกวด ๒ 

ชื่อ คือ ชื่อห้องประชุมใหญ่ และชื่อห้องประชุมคณะกรรมการ ทั้่ง

สองชื่อนี้มีข้อแนะน�าว่าชื่อนั้นควรมีความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของ

ระบบสหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรมีบทบาทหน้าที่อย่างไร หรือ

ท�าอย่างไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกหรือชุมชน 

และให้มีชื่อที่มีความไพเราะสอดคล้องกันเกี่ยวกับเรื่องของสถาบัน

สหกรณ์ของเรา

นายศริชิยัได้กล่าวอกีว่าขณะนีไ้ด้ออกหนงัสอืเชญิชวนไปทัว่

ประเทศแล้วประมาณสามพันกว่าแห่ง โดยจะตดัสินและประกาศผล

ในวนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทีเ่ราจะจดัประชมุใหญ่สามญัประจ�า

ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ แห่งนี้ ก็ขอเชิญทุก ๆ ท่านที่สนใจ

สามารถส่งชือ่เข้าร่วมประกวดได้ตัง้แต่วนัที ่๒ เมษายน ๒๕๖๔ - ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีของรางวัลและโล่รางวัลให้เป็นเกียรติประวัติ

ของท่าน นายศิริชัยกล่าวเชิญชวน.

เดิมกฎกระทรวงว่าด้วยการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องที่ออกตาม

มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ และยังมีผล

ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้ก�าหนดให้เงินที่สหกรณ์ฝากไว้กับชุมนุม

สหกรณ์เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ร้อยละร้อยของจ�านวนเงินที่จะ

ต้องด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ดงักล่าวเท่ากบับงัคบัให้สหกรณ์ที่

ฝากเงนิไว้กบัชมุนมุสหกรณ์ถอนออกไปฝากไว้กบัธนาคารด้วยอตัรา

ดอกเบี้ยที่ต�่ากว่า ท�าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ร่างกฎกระทรวง

๕๖.๗๖ ล้านบาทเท่านั้น และอีกประการหนึ่งก็คือ การตีมูลค่าหลัก

ทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ท�าให้มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่ลดลง

เป็นจ�านวนเงิน ๑๘.๐๖ ล้านบาท ปีที่แล้วเศรษฐกิจดีเรามีก�าไรกว่า

ร้อยล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่และได้ตัดขาดทุนสะสมหมด

ไปแล้ว และคาดว่าปีนี้จะได้ก�าไรสุทธิร้อยกว่าล้านแต่ก็ต้องมาเจอ

กับสถานการณ์ที่ไม่ดี จึงมีก�าไรสุทธิจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้แค่ 

๑๕.๕๒ ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเป็นก�าไรที่แท้จริงเพราะได้หัก

ส�ารองสะสมต่าง ๆ ตามกฎหมายหมดแล้ว นายสหพลกล่าว

อนึ่ง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  บริษัท สหประกันชีวิต 

จ�ากัด(มหาชน) มีสินทรัพย์รวม ๒,๕๓๘.๒๗ ล้านบาท มีมูลค่าหุ้นที่

ช�าระแล้ว ๑,๐๗๓.๐๖ ล้านบาท มเีงนิส�ารองประกนัชวีติ ๑,๒๔๓.๙๕ 

ล้านบาท มีเงินกองทุน ๑,๑๕๙.๔๘ ล้านบาท

              สหประกันฯ มีก�าไร

ดงักล่าวนีไ้ด้ส่งผลกระทบต่อระบบสหกรณ์อย่างยิง่ทีพ่วกเรายอมรบั

ไม่ได้ ผลสรปุทีไ่ด้จากการร่วมประชมุกบัคณะอนกุรรมาธกิารตดิตาม

ระบบการเงนิ การคลงั และเศรษฐกจิในคณะกรรมาธกิารการเงนิ การ

คลังสถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ดังกล่าว

จะน�าเสนอต่อคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน

และตลาดการเงิน ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประชุมพิจารณากัน

ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ต้องเป็นระดับผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ ได้แก่อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด และ

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด เข้าร่วมชี้แจงใน

วันดังกล่าวด้วย ก่อนทีร่่างกฎกระทรวงดงักล่าวจะประกาศและมีผล

บังคับใช้ ดร.ปัณฐวิชญ์กล่าว

วิกฤตฟองสบู่แตกถึงแม้บริษัท ทีทีแอนด์ทีฯ จะเหลือสัมปทานอยู่ถึง ๕ 

ปีกต็ามแต่เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้ไปกูเ้งนิจากต่างประเทศมาด�าเนนิธรุกจิและ

ในช่วงนัน้ค่าเงนิบาทลอยตวั จากเดมิมหีนีอ้ยูห่มืน่กว่าล้านบาทท�าให้มหีนี้

เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายขอท�าแผนฟื้นฟู

กิจการแต่เจ้าหนี้ไม่รับแผนปล่อยให้บริษัทฯ ล้มละลาย จึงได้กระทบมาถึง

สหกรณ์ฯ ด้วย ตามปกติเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับสหกรณ์คณะกรรมการจะ

ต้องประชุมหาทางแก้ไขปัญหากัน แต่ปรากฎว่ามีกรรมการมาขอลาออก

สองคนพร้อมกับขอเงินของตัวเองคืน ช่วงนั้นเมื่อสมาชิกรู้ว่าบริษัทฯ ล้ม

ละลายต่างก็มาออกันที่สหกรณ์ฯ เพื่อขอลาออกประมาณ ๕๐% ตอนนั้น

ท�าอะไรไม่ถกูต้องหยดุกจิกรรมต่าง ๆ  เอาไว้ก่อนแล้วเชญิคณะกรรมการมา

หารอื ต่อมาได้เรยีกประชมุใหญ่วสิามญั ในฐานะเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์เมือ่

สหกรณ์เกดิวกิฤตกไ็ด้วางแผนว่าจะแก้ไขกนัอย่างไร ตอนแรกกค็ดิจะกูเ้งนิ

จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) เพื่อมารักษา

เสถียรภาพสหกรณ์ไว้ก่อน ซึ่งสามารถกู้เงินจาก ชสอ. ได้ ๓ เท่า สุดท้าย

แผนนี้ก็ไปไม่รอดเพราะกรรมการบอกว่าใครจะมาค�้าประกันให้ จึงต้อง

ปรับแผนใหม่ ด้วยการดึงเงินฝากประจ�าที่ฝากเอาไว้ที่อื่นคืนมา แต่ก็ต้อง

พิจารณาว่าที่ไหนเสียผลประโยชน์น้อยที่สุด เพราะจะต้องสามารถตอบ

ค�าถามได้ว่าเสียผลประโยชน์แล้วคุ้มกันไหม เพราะจะมีผลกับการด�าเนิน

งานของสหกรณ์ตามมา

นางพรพิมลได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเร่ง

ด่วนภายใน ๗ วันแล้ว อันดับแรกต้องแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้อดีตพนักงาน 

บรษิทัฯ ยงัคงเป็นสมาชกิสหกรณ์ได้ แล้วกล็ดจ�านวนกรรมการลงเพราะมี

กรรมการลาออกหลายคน ในทีป่ระชมุใหญ่สมาชกิถามว่าเงนิของสหกรณ์

มีอยู่ที่ไหนบ้างก็ได้ชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจกันทุกฝ่าย และได้แจ้งว่าถ้าหาก

สมาชกิลาออกไปขณะนีก้จ็ะไม่ได้รบัเงนิ แต่ถ้าอยูช่่วยกนักย็งัมโีอกาสได้รบั

เงนิ แต่การชีแ้จงในเรือ่งนีต้้องอาศยัเจ้าหน้าทีจ่ากกรมส่งเสรมิสหกรณ์เข้า

มาช่วย เพราะตอนนีไ้ม่มใีครฟังใครกนัแล้ว แต่กย็งัมสีมาชกิส่วนหนึง่ทีย่งั

ยิม้อยูไ่ด้ เพราะว่ายงัเป็นหนีส้หกรณ์อยู ่ในกรณทีีส่มาชกิลาออกเกนิ ๑๐% 

ของทุนเรือนหุ้น คณะกรรมการก็มีอ�านาจที่จะชะลอการจ่ายเงินไปจนถึง

สิ้นปีบัญชีก่อนเพราะจะต้องรู้ว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงมีอยู่เท่าไหร่ 

สหกรณ์ต้องลุน้ทกุเดอืนจากทางเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ว่าเขา

เลิกจ้างเท่าไหร่จ่ายเงินมาเท่าไหร่ พอเรียกเก็บเงินได้ก็ให้คณะกรรมการ

ตดัสนิใจว่าตอนนีม้ลูค่าหุน้ทีแ่ท้จรงิเหลอืเท่าไหร่ เรือ่งนีก้น่็าเหน็ใจสมาชกิ

ถ้าเรายงัยดึตามข้อบงัคบั ยงัไม่จ่ายให้อ้างให้รอถงึสิน้ปี บางทเีขาจ�าเป็นต้อง

ใช้เงิน เราจึงเอาข้อมูลที่ได้มาน�าเสนอคณะกรรมการว่าเงินตัวนี้สามารถ

จ่ายได้ก่อน ๓๐% สรปุกค็อืเมือ่เราเกบ็หนีไ้ด้กพ็ยายามรบีจ่าย และสามารถ

จ่ายไปได้ ๓ ครั้ง ก็ถึงสิ้นปีทางบัญชี พอถึงตอนนี้สหกรณ์ก็ไม่มีที่อยู่ แต่

ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก ชสอ. ให้ย้ายไปอยู่ในห้องที่เขาใช้เก็บของ ใน

ช่วงนั้น พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ เป็นประธานกรรมการ  ชสอ. และ นาย

อนันต์ ชาตรูประชีวิน เป็นผู้จัดการใหญ่ ชสอ. โดยสหกรณ์ได้จ่ายค่าน�้า ค่า

ไฟ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 

พอติดตามหนี้ได้แล้วเราก็จ่ายเงินได้ ฉะนั้นข้อมูลต่าง ๆ จึงเป็น

ส่วนส�าคญัทีจ่ะน�าเสนอให้คณะกรรมการตดัสนิใจได้ จรงิ ๆ  แล้วกร็ูว่้าตอน

นีม้เีงนิเหลอืเท่าไหร่ มเีงือ่นไขอะไรบ้างทีเ่ราสามารถท�าได้ สรปุได้ว่าในการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๕๙ หุ้นที่ออกไปแล้ว ๗๒% (สมาชิกลา

ออก) จงึเหลอืหุน้อยู ่๒๘%  กค็อืสมาชกิทีย่งัเป็นหนีแ้ละคนทีจ่�าใจอยูเ่พราะ

ตดิค�า้ประกนั  ผลก�าไรปีนัน้สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ ๙.๙๕% และจ่ายเฉลีย่

คนืได้ ๒๗% ทนีีพ้อจ่ายไปปุบ๊กม็ปีระเดน็เข้ามาเลย นัน่กค็อืคนทีล่าออกไป

แล้วได้มาร้องเรยีนว่าเขาไม่ได้เงนิหุน้ตามก�าหนด ไม่ได้จ่ายให้เขาเลยท�าให้

เขาเสยีโอกาส จรงิ ๆ  แล้วคณะกรรมการอยากจ่ายให้ เพราะว่ามเีงนิพอทีจ่ะ

จ่ายได้ แต่ก็มีความกังวลอยู่ว่าขณะนี้มันข้ามปีมาแล้ว ตอนนี้เขาไม่ได้เป็น

สมาชิกสหกรณ์แล้ว จีงได้ไปหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า จะจ่ายเงิน

ค่าเสียโอกาสที่เขาออกไปก่อนและได้เงินคืนล่าช้าจะได้หรือไม่ ทางกรม

ส่งเสริมก็ตอบมาว่าสหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สหกรณ์ได้ คณะกรรมการได้บอกกับสมาชิกว่าจริง ๆ แล้วอยากจ่ายให้แต่

จ่ายให้ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว ฉะนั้นคนที่ด่วนลาออกไปจึงเสีย

โอกาส แต่ใครจะรูว่้าผูท้ีล่าออกก่อนได้เงนิไปก่อน ๓๐% แล้ว หากสหกรณ์

เก็บหนี้ไม่ได้สมาชิกที่ยังไม่ได้ลาออกก็ไม่ได้เงินท�าให้เสียโอกาสเช่นกัน

นางพรพิมลได้กล่าวสรุปตอนท้ายว่าตอนนี้สหกรณ์มีเงิน

ทุนส�ารองที่เหลืออยู่ ๘ ล้านกว่าบาท พอมาถึงตอนนี้คณะกรรมการแต่ละ

คนต่างกม็ไีอเดยีเจดิจรสัขึน้มาทนัทวีางแผนจะท�านัน่ จะท�านี ่ ทางผูจ้ดัการ

สหกรณ์จึงได้เสนอว่ามีทางออกอยู่ ๓ ทาง ก็คือ ข้อ ๑. ถ้าต้องการเลิก

สหกรณ์ก็บริจาคเงินที่เหลืออยู่หรือมอบให้กับสหกรณ์อื่น จริง ๆ แล้วใจ

ผู้จัดการสหกรณ์ต้องการให้ใช้แนวทางนี้

ข้อ ๒. ไม่เลกิเพราะมเีงนิเลกิท�าไม ฝ่ายจดัการกท็�าหน้าทีต่ดิตาม

หนี้ไป จึงได้ฟ้องลูกหนี้ที่ไม่จ่ายหนี้ แต่ก็ไม่ได้ฟ้องจริงจังอะไร จึงให้เพื่อน

ทนายฟ้องคดีให้เสียค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่ ถ้าท�าอย่างนี้จะท�าใจได้ไหมที่จะ

อยู่กันอย่างนี้ ค�านวณดูแล้วหากท�าเช่นนี้ก็อยู่ไปเรื่อย ๆ สบาย ๆ สามารถ

อยู่ได้ถึง ๔ ปี กับเงินที่เหลืออยู่ ๘ ล้านบาท

ข้อ ๓. ไม่เลิกแต่เปลี่ยนประเภทสหกรณ์ ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่ง

แต่ก็ไม่ได้ง่ายนัก เพราะมีขั้นตอนอีกมากมาย สรุปแล้วคณะกรรมการ

เลือกแนวทางที่หนึ่ง และก็สามารถด�าเนินการไปตามแผนที่วางเอาไว้ คือ

สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้ภายใน ๑ เดือน จ่ายคืนหุ้นได้ภายในปีบัญชี และ

จ่ายเงินปันผลได้ ๙.๙๕% จ่ายเงินเฉลี่ยคืนได้ ๒๗% จ่ายเป็นสวัสดิการให้

สมาชิก โดยเอากองทุนสวัสดิการต่าง ๆ มารวมกันแล้วออกระเบียบใหม่ 

สมาชิกได้สวัสดิการส่วนนี้ไปคนละหมื่นสองหมื่นบาท ส�าหรับสมาชิก

ที่ยังอยู่ ส่วนที่เหลือได้บริจาคให้องค์กรต่าง ๆ ไป ๒๑ แห่งเป็นเงินรวม ๘ 

ล้านบาท และบริจาคให้กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยสามแสน

กว่าบาท ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ นี้ตั้งใจให้เพราะว่าอาจารย์จุฑาทิพย์(รศ.

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) ได้ให้ค�าแนะน�ามาว่าเราเป็นภาคสหกรณ์ต้องดูเรื่อง

เครือข่ายสหกรณ์ด้วย ฉะนั้นเราต้องท�าหน้าที่ให้ครบถ้วนด้วย

นางพรพิมลได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างทางว่า ในช่วง

ที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ช�าระบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีทีแอนด์ที 

จ�ากัดว่า มีเรื่องดรามาน�้าตาแตก มีทั้งเครียดทั้่งกลุ้มตลอดเวลา แต่พอผ่าน

เหตุการณ์ไปแล้วก็สบายใจ เพราะมีเรื่องมาให้ทดสอบจิตใจทุกขั้นตอน  

เช่น อยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้ตรวจการสหกรณ์และคณะมาที่สหกรณ์บอกว่ามี

สมาชกิไปร้องเรยีนว่าผูจ้ดัการมปีระเดน็ปัญหาเกีย่วกบัผลประโยชน์อะไร

หรือเปล่า ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพราะมาไม่บอก ตอน

นั้นลูกน้องบอกว่ามีคนมาที่สหกรณ์เต็มเลย ก็บอกเขาไปว่าอยากดูอะไรก็

เข้ามาด ูสรปุแล้วเขา(กรรมการทีไ่ปร้องเรยีน)ข้องใจว่ามเีงนิเหลอืแล้วท�าไม

ไม่จ่ายให้เขา เขาบอกว่าเงนิทีเ่หลอื ๘ ล้านบาท ให้ตัง้เป็นสวสัดกิารแล้วจ่าย

ให้สมาชกิทีเ่หลอือยูก่จ็ะได้คนละหลายแสนบาท แต่ผูจ้ดัการไม่ท�าให้เพราะ

เหน็ว่าไม่เหมาะสมเขากเ็ลยข้องใจไปร้องเรยีนผูต้รวจการสหกรณ์ แต่เมือ่ผู้

ตรวจราชการสหกรณ์เข้ามาตรวจดแูล้วกไ็ม่มอีะไรผดิปกต ิเขากลบัชมเชย

ว่าเราท�าบัญชีได้เรียบร้อยดี นางพรพิมลกล่าวในที่สุด.

             กรณีศึกษาเลิกสหกรณ์

ส�ำนกังำนตรวจบญัชสีหกรณ์จงัหวดัเชยีงรำย ร่วมกจิกรรมจติอำสำ เนือ่งในวนัข้ำรำชกำรพลเรอืน ประจ�ำปี 

พ.ศ.๒๕๖๔ เมือ่วนัที ่๑ เมษำยน ๒๕๖๔ ซึง่หน่วยงำนในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์ในจงัหวดั

เชียงรำย ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอำสำออกเยี่ยมเยียนผู้ประสบควำมเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกำสในยังหวัดเชียงรำย
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สสท. พบ คณะอนกุรรมาธกิารการเงนิ การคลงั
วันที่  ๑๑ - ๑๗   มีนาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ ่งสมัครศรีกุล ผู ้อ�ำนวยกำร

สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้รับมอบ

หมำยจำก นำยปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธำนฯ สสท. 

ให้เข้ำร่วมประชมุกบัคณะกรรมำธกิำรตดิตำมระบบกำร

เงิน กำรคลัง และระบบเศรษฐกิจ ในคณะกรรมำธิกำร

ระบบกำรเงิน กำรคลัง สถำบันกำรเงินและตลำดกำรเงิน 

สภำผูแ้ทนรำษฎร โดยม ีนำยสมบตั ิศรสีรุินทร์ ประธำน

คณะอนุกรรมำธิกำรฯ ท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม 

เพื่อหำรือเกี่ยวกับเรื่อง “ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินกำร

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” จำก

ร่ำงกฎกระทรวง ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ จ�ำนวน ๕ ฉบับ ณ ห้องประชุมคณะ

กรรมำธิกำร (สผ.) ๔๑๓ ชั้น ๔ อำคำรรัฐสภำ เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๔

สอ.พนกังานถงุเท้าไทย ลดค่าหวยด้ายการออม
คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น สโลแกนที่คุ้นหูมำยำวนำนด้วย

ควำมหวังลม ๆ แล้ง ๆ ของคนหำเช้ำกินค่�ำ แม้รู้ทั้งรู้อยู่ว่ำโอกำสถูกนั้น

มีน้อยมำก แค่ 1.4168%  แต่คอหวยก็ยังอยำกจะเสี่ยงยังอุตส่ำห์ ซื้อ

หวยหวังรวยทำงลัดกันอยู่อีกต่อไป  

         ยิ่งเป็นพนักงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 

มีรายได้เพียงน้อยนิดจากค่าแรง ก็หวังพึ่งหวยเป็นทางเลือกสุดท้าย โดย

เฉพาะในวันหวยออกวันที่ 1 และ16 ของเดือน ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตา

เฝ้ารอลุ้น ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน เฉพาะการซื้อหวย

ใต้ดินและลอตเตอรี่สมาชิกส่วนใหญ่จะใช้เงินสำาหรับส่วนนี้  คิดเป็น

ร้อยละ  39.16 ของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งหมด ซึ่งการรณรงค์ให้สมาชิก

สหกรณ์เลิกเล่นหวยนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ”ถ้าให้หนูเลิกหวย ให้หนูเลิก

กับสามีดีกว่า” สาวโรงงาน บริษัท ถุงเท้าไทย จำากัด ย่าน อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการรายหนึ่งตอบ หลังจากที่ นำยชัยยำ ตีบไธสง รอง

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำากัด  บอกให้เลิกเล่น

หวย เนื่องจากเขารู้ดีว่าสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานแต่ละคนนั้น

เป็นอย่างไร ลำาพังรายได้จากค่าแรงรายวัน รายเดือนเทียบไม่ได้กับราย

จ่ายในแต่ละวันแทบชักหน้าไม่ถึงหลัง  

          โครงการ ”ลดค่ำหวย ด้วยกำรออม” เป็นนโยบายเร่งด่วนของ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำากัด ที่ต้องการสร้างวินัย

ทางการเงินให้กับพนักงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ย้าย

ถิ่นฐานมาจาก จังหวัดต่าง ๆ  เข้ามาอยู่อาศัยในสังคมเมืองที่มีค่าครอง

ชีพสูง มีภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว ทำาให้ชีวิตความ

เป็นอยู่ค่อนข้างขัดสน รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ทำาให้ต้องพึ่งพาเงิน

กู้นอกระบบส่วนหนึ่งของรายได้เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ปัญหาเหล่านี้

จึงเป็นที่มาของโครงการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกสหกรณ์  เพื่อ

ก้าวไปสู่ทางรอดในการ ปลดหนี้และมีเงินออม โดยใช้วิธีค่อยๆ ปรับ

ทัศนคติ และนำาเสนอตัวอย่างสมาชิกที่ปฏิบัติได้สำาเร็จ  ในการนำาร่อง  

มีการประชาสัมพันธ์ โดยการเปิดกระปุกออมสินเพื่อประกวดยอดเงิน

ออมของสมาชิกแต่ละราย

        “โครงการนี้จะมีในทุกวันที่ 1 และ16 ของเดือน ซึ่งเป็นวันหวย

ออก วิธีการก็คือใครซื้อหวยเท่าไหร่จะต้องหยอดกะปุกเท่านั้น  ซื้อมาก

ก็หยอดมาก ซื้อน้อยก็หยอดน้อย มันเป็นกุศโลบายให้พนักงานที่เป็น

สมาชิกสหกรณ์ได้มีวินัย รู้จักใช้จ่ายและมีเงินออม” นำยชัยยำเผย

         เขายอมรับว่าหลังมีโครงการดังกล่าวทำาให้สมาชิกเข้าสู่

กระบวนการออมเงินอย่างจริงจัง บางคนแม้จะเลิกเล่นหวยไม่ได้ แต่เขา

ก็มีเงินออม ขณะท่ีจำานวนไม่น้อยค่อย ๆ ทยอยเลิกเล่นหวยหันมาหยอดกะ

ปุกออมเงินอย่างเดียว   โดยปีแรกของการดำาเนินโครงการมียอดรวมเงิน

ออมจากสมาชิกทั้งสิ้นสี่แสนกว่าบาท       

           จากนั้นปีที่สองมีเงินออมเพิ่มขึ้นเป็นเก้าแสนกว่าบาท โดยแต่ละ

ปีจะมีเงินออมของสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งนอกจากการลดละเลิกการ

เล่นหวยแล้วยังเป็นการสร้างวินัยทางการเงินด้วยการเพิ่มเงินออม ที่

สำาคัญเป็นการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 

9 มาเป็นใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันอีกด้วย
“ในวันประชุมใหญ่ทุกปี สมาชิกจะนำากะปุกมาเทนับกัน  ปีนี้เป็นปี

ที่ 5 แล้วและมีโควิด -19 ด้วย ยอดเงินสะสมรวมกันได้สองแสนแปด นี่คือสิ่งที่

สมาชิกได้จากการออม  บางคนเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ บางคนก็เอาไปซื้อที่ใน

ต่างจังหวัด ที่ดินบ้านนอกไม่แพง”  รองประธานสหกรณ์ฯคนเดิมกล่าว 

       ขณะที่ นำงพัชรีย์ นำคเอี่ยม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์    เผยถึงผลสำาเร็จของโครงการ

ลดค่าหวยด้วยการออมว่าเป็นโครงการตามภารกิจของกรมที่มีส่วน

สำาคัญในการส่งเสริมการออมแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน

ประกอบการ เพื่อให้พนักงานลูกจ้างได้มีเงินออมเพิ่มขึ้นเพื่ออนาคตวัน

ข้างหน้า

        โดยยกตัวอย่างความสำาเร็จของโรงงานถุงเท้าไทยที่ทางเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมสหกรณ์ สำานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการได้ไปชี้แจง

ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำากัดเข้ามามีบทบาทปฏิบัติ

ต่อสมาชิกดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้วย ไม่ใช่แค่การให้สินเชื่อ

เพียงอย่างเดียว 

        “ โครงการนี้นอกจากจะช่วยสร้างเงินออมแก่สมาชิกแล้วยังช่วย

เหลือดูแลสมาชิกที่กู้ไปแล้วว่ามีแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไร เพิ่มราย

ได้ยังไง ให้สามารถดำารงอยู่ได้ในชีวิตประจำาวัน”ผอ.กลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์กล่าว 

         ด้าน  นำยวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งสริมสหกรณ์กล่าวถึงการ

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการว่าเป็น

อีกแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของพนักงาน ผู้ใช้แรงงาน

ภายในองค์กร เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีรายได้อาจไม่เพียงพอกับราย

จ่ายในชีวิตประจำาวัน จึงต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ย

ที่สูง หากมีสหกรณ์ก็จะเป็นทางเลือกให้กับพนักงานเป็นแหล่งทุน

สำาหรับทั้งกู้ยืมเงินในยามจำาเป็นหรือเดือดร้อน และส่งเสริมให้รู้จักเก็บ

ออมเงิน  เนื่องจากสหกรณ์สามารถไปกู้เงินกองทุนสวัสดิการแรงงาน 

กระทรวงแรงงานฯ มีดอกเบี้ยที่ถูกมาปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์

           “ ส่วนหนึ่งเกิดรายได้จากการออมของเขาในรูปของเงินค่าหุ้น

แล้วพอมีสินทรัพย์ของสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ก็ไปขอรับความช่วยเหลือ

จากกองทุนสวัสดิการแรงงานที่กระทรวงแรงงาน ซึ่งเขามีทุนก้อน

หนึ่งมาให้สหกรณ์กู้ยืม แล้วก็ใช้เงินทุนเหล่านี้ไปปลดหนี้นอกระบบ

แล้วเข้ามาอยู่ในระบบของสหกรณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่แพงนัก เขาก็จะ

มีรายได้พอดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข”อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ย้ำาทิ้งท้าย

         อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 539 แห่ง

ทั่วประเทศ มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานมากกว่า 5 แสนคนที่เป็นสมาชิก โดยมีการจัดตั้ง

สหกรณ์ในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม              มากที่สุด 

รองลงมาเป็นสถานบริการโรงแรม บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ  

           สำาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำากัด  ซึ่งเป็น

สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ตั้งอยู่ในสถานประกอบการ บริษัท ถุงเท้า

ไทย จำากัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ปัจจุบันมี

สมาชิก 251 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานบริษัท ถุงเท้าไทย จำากัด ผู้

ผลิตและส่งออกถุงเท้าส่งให้แบรนด์ดังทั่วโลก  

 นับเป็นอีกตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน

ของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนถุงเท้ำไทย จ�ำกัด ที่มุ่งสนับสนุน

สมำชิกรู้จักวำงแผนกำรใช้จ่ำยและเก็บออมเงิน กลำยเป็นโมเดลของกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ หวังขยำยผลสู่เหล่ำบรรดำสมำชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ                                    

                  วิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์
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สสพ.๑ ให้ความรู้บัญชี ส.โบ๊เบ๊ นายพีระพงศ์ วาระเสน ผู้อ�านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่๑ ได้น�าทมีงานไปช่วยพฒันาศกัยภาพผูจ้ดัท�าบญัชใีห้กบั

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการสหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลมิพระเกยีรต ิจ�ากดั ให้สามารถจดั

ท�างบการเงิน งบทดลอง ให้เป็นปัจจุบัน ณ ส�านักงานสหกรณ์ เขตป้อมปราบฯ 

สหกรณ์จงัหวดัยโสธรประชมุสร้างความเข้มแขง็สหกรณ์  นางวนดิา อามาตย์ทศัน์ สหกรณ์จงัหวดัยโสธร 

เป็นประธานเปิดโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารยกระดบัความเข้มแขง็ของสหกรณ์และกลุม่เกษตร พฒันาบคุลากร 

เพิม่องค์ความรูสู้ค่วามยัง่ยนื เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาความเข้มแขง็ของสหกรณ์และกล่มเกษตรกรให้สามารถรกัษา

คุณภาพหรือยกระดับให้สูงขึ้น โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์และกล่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑ 

เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร.

สสอ.ศธ.ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๖๓   นายเอนก ศรสี�าราญรุง่เรอืง นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั(สสอ.ศธ.) ได้จดัประชมุรายงานผลการด�าเนนิงานในรอบ

ปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นาย

ไพบูลย์ เสียงก้อง นายกสมาคมคนแรกเข้าร่วมประชุมด้วย ปีนี้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๗ มีสมาชิกจ�านวน ๘,๕๘๔ คน  

มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�านวน ๙๗๘,๐๗๒.๙๗ บาท 

คณะ กก.สค.ศนูย์กลางเทวาฯปฏญิาณตน     รศ.ดร.สมบรูณ์ เจตลลีา ประธานสหกรณ์เครดติยเูนีย่นศนูย์กลางเทวา จ�ากดั 

เครดติยเูนีย่นแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและผูต้รวจสอบกจิการกล่าวปฏญิาณตนก่อนเข้าปฏบิตัหิน้าทีว่่าจะ

ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติและจะไม่ขาดประชมุโดยไม่จ�าเป็น ซึง่เป็นประเพณทีีป่ฏบิตัติดิต่อกนัมายาวนานตัง้แต่เริม่แรก

ทีม่เีครดติยเูนีย่นในประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๐๘ เพราะว่ากรรมการของสหกรณ์เครดติยเูนีย่นเป็นผูม้จีติอาสาไม่มโีบนสัแต่อย่างใด มี

เพียงค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่านั้น นับได้ว่าเป็นผู้เสียสละที่น่าชื่นชม

สขุสนัต์วนัเกดิประธานฯ ศริชิยั   พนกังานชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) จัดเค็กวันเกิดแสดงความยินดีให้กับ นายศิริชัย ออ

สุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ในโอกาสคล้ายวันเกิดเมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

โดยมีผู้สื่อข่าวเข้าร่วมแสดงความยินดีโดยไม่ได้นัดหมาย ที่จ�าชื่อได้ก็มีคุณกุญช์

ญาณ์ บุญทรัพย์เลิศดี จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ คุณสุเมธ ศรี

จรรยา จากหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ส่วนอีกท่านหนึ่งจ�าชื่อไม่ได้ต้องขออภัย.

อธบิด ีกสส.เยีย่มสหกรณ์คอโค   นายวศิษิฐ์ ศรสีวุรรณ์ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวฒันะ สตัย

วงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ�ากัด ต.คอโค อ.เมือง 

จ.สรุนิทร์ เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ฯ พร้อมมอบนโยบายการปฏบิตังิาน โดยเน้นย�้าการเสรมิสร้าง

ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจ�านวน ๕,๗๑๒ 

คน โดยมีนางธิดา จันทินมาธร ประธานกรรมการและคณะกรรมการให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สสท.ร่วมหารือผลกระทบสหกรณ์  ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) 

ได้รับมอบหมายจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบ

การเงิน การคลัง และระบบเศรษฐกิจ โดยมี นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม

เพื่อหารือผลกระทบต่อการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากร่างกฎกระทรวง ๕ ฉบับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๔๔.... Y ขุนรำม  ได้อ่านข้อ

เขยีนจากเฟสบุค๊ของ คณุชชูำต ิอนิสว่ำง หรอื พีไ่อค์ อดตีผูจ้ดักำร

สหกรณ์กำรเกษตรศรีประจันต์ จ�ำกัด คนเก่งคนดีแห่งจังหวัด

สพุรรณบรุ ีสะท้อนให้เหน็ถงึความคดิอ่านของคนไทยในยคุนีไ้ด้

เป็นอย่างดีเลย  พี่ไอค์ เริ่มต้นว่า ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่ำ...ไม่

ล็อคดาวน์ก็ว่า..พอจะทำาก็โวย...บอกว่าคนไข้มีมาก เตียงไม่

พอแล้ว ก็หาว่าขู่...พอบอกโรงพยาบาลมีพร้อม...ก็หาว่าโม้...รับ

รกัษาตามลำาดบัควิกห็าว่าไม่ดคูวามเดอืดร้อน แต่พอปรบัเปลีย่น

ตามความเร่งด่วนก็กลายเป็นปฏิบัติไม่เท่าเทียม...สั่งเปิดเทอม ก็

ว่าไม่คำานึงถึงความปลอดภัยของเยาวชน แต่พอสั่งให้ปิด ก็บอก

ว่าไม่ใส่ใจถึงการศึกษาของชาติ สั่งให้เรียนออนไลน์ ก็บอกว่าไม่

ดคูวามพร้อมอปุกรณ์ แต่พอให้ยกเลกิเรยีนออนไลน์ กก็ลายเป็น

โง่ดักดาน ไม่รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ บังคับให้ใส่

หน้ากาก รักษาระยะห่าง งดสังสรรค์นู่นนี่ ที่ดูยุ่งยากเยอะแยะ ก็

หาว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคล...แต่พอบอกให้ดูแลตัวเองด้วย

มาตรการสูงสุดส่วนตัว ก็หาว่าไม่มีความเข้มงวด ขาดมาตรฐาน

ที่ชัดเจนของระเบียบคำาสั่ง...ดูแล้ว...ไม่น่ามีมาตรการใดที่จะ

ถูกใจคนทุกกลุ่ม...แม้ว่า...ทุกปัญหาจะมีทางออก...แม้กระนั้นก็

ดเูหมอืนทกุทางออก...จะมปัีญหาอยูใ่นคราวเดยีวกนั...แต่ถ้าด้วย

วจิารณญาณส่วนตนแล้วนัน้เรารูว่้าอะไรทีม่นัด ีอะไรทีจ่ะช่วยให้

ปลอดภัย ก็ช่วยกันทำาเองเลยได้ไหม ทำาไมต้องรอให้ใครมาสั่ง 

...ได้คุยกับแม่ค้าขายข้าวสารที่ปากซอยแม่ค้าบอกว่า “ซอยเรามี

คนติดแล้วนะพี่ พี่ไม่กล้วหรือ? ทั้งประเทศจะสามพันแล้วนะ! 

...” ความปลอดภัยของเรา อย่ารอให้ใครมาสั่งเลย เพราะถ้าเรา

ปล่อยปละละเลยถึงขั้นเจ็บตายไปแล้ว ต่อให้คนข้างหลังเรา

สามารถเอาคนที่เป็นต้นเหตุมาลงโทษฆ่าบั่นคอได้...แต่ชีวิตเรา

นั้น ก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้...ดังนั้นกลัวได้ แต่ต้องไม่ใช่กลัว

แล้วเอาแต่พรำ่าบ่นก่นด่า แต่กลัวแล้วต้องรีบหาทางป้องกันตัว

เอง...ลงมือดูแลตัวเองเสียแต่วันนี้...ทำา

ทนัทจีะดกีว่านะ...อตตฺำห ิอตโฺน นำโถ นะ

ครับท่าน...เป็นคำาแนะนำาที่สมบูรณ์ที่สุด

ครับตามคำาสอนของพุทธศาสนา...หาก

รัฐบาลทุกรัฐบาลเชื่อฟังคำาสอนของพระ

สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ ้ า แ ล ะ ใ ช ้ อำ า น า จ ที่

ประชาชนมอบให้ทำาตามคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ ในสังคมไทยก็จะคลี่คลาย

และหมดลงไปเอง โดยไม่ต้องหาวธิกีารทียุ่ง่ยากและงบประมาณ

มาใช้ให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ แต่ต้องมีควำมกล้ำหำญและเด็ด

เดี่ยวทำงศีลธรรมเพรำะต้องสู้กับนักธุรกิจอบำยมุขที่เครือข่ำย

โยงใยครอบง�ำสังคมไทยอยู่ นั่นก็คือ ต้องวางแผนลดละมิจฉา

อาชีพทั้งหลายให้หมดไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เหมือนกำรเลิก

ทำสของรัฐกำลที่ ๕ สุดท้ำยคนไทยก็จะมีอิสระเสรีภำพไม่

หมกมุ่นอยู ่กับอบำยมุขทั้งหลำย สังคมไทยก็จะเต็มไปด้วย

ประชาชนคนไทยที่มีบาปน้อย มีบุญมาก เพราะไม่ถูกมอมเมา

ด้วยมิจฉาอาชีพที่ถูกกฎหมายจนประชาชนไม่มีสติปัญญาที่จะ

พัฒนาตัวองให้เป็นคนดีได้เหมือนเช่นปัจจุบันนี้ ที่มีแต่คนเห็น

แก่ตวั โทษแต่คนอืน่ไม่ได้พจิารณาพฤตกิรรมของตวัเอง...เพราะ

วบิากกรรมบาปทีต่นเองเข้าไปเกี่ย่วข้องจะโดยรูต้วัหรอืไม่กต็าม

ล้วนสร้างบาปกรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคมส่วนรวมทั้ง

สิน้ เพรำะว่ำมนษุย์นัน้เป็นเพยีงแค่ห่นกระบอกทีถ่กูเชดิด้วยบญุ

และบำป ถ้าหุ่นตัวนั้นได้สร้างบุญเอาไว้เยอะ บุญก็จะเชิดไปใน

ทางดีมีความสุข ในทางตรงกันข้ามหุ ่นตัวนั้นสร้างบาปมา

มากกว่าบญุ พลงับาปกจ็ะเชดิไปในทางร้ายสร้างความเดอืดร้อน

ให้กับตัวเองและสังคมตาม กฎแห่งกรรม ... Y   ขุนรำม  ได้

ฟัง คุณสุเมธ ศรีจรรยำ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก 

บ่นถึงความผิดหวังเมื่อไปฟังคำาสั่งของศาลฎีกา ที่ศาลอาญา

ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยหวังว่ากระบวนการ

ยุติธรรมชั้นศาลฎีกาน่าจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมได้กว้าง

ขวางรอบด้านมากกว่าศาลชัน้ต้นทีผ่่านมา เพราะว่าประเดน็ทีโ่ต้

แย้งกนันัน้มาจากคำาพพิากษาของศาลอาญาตลิง่ชนั คดหีมายเลข

แดงที่ อ ๕๐๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง บริษัท 

สื่อเกลียวเชือก จ�ำกัด และนำยสุเมธ ศรีจรรยำ ได้เป็นโจทก์ฟ้อง

คณะกรรมการร้านสหกรณ์กรงุเทพ จำากดั เป็นจำาเลย ในคดอีาญา

ฐานฟ้องเท็จ สืบเนื่องมาจากหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกได้เสนอ

ข่าวว่า “คณะ กก.ร้ำนสหกรณ์กรุงเทพฯ รีบเร่งให้เช่ำที่ดินท�ำให้

ขำดรำยได้ ๓๒.๔ ล้ำนบำท” และข้อความ “คณะกรรมกำร้ำน

สหกรณ์กรุงเทพฯ รีบร้อนท�ำสัญญำเช่ำที่ดินสำขำปิ่นเกล้ำ เมื่อ

วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ โดยไม่รอกำรประชุมใหญ่สำมัญใน

วนัที ่๒๗ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๙ เพือ่รบัรองรำยงำนกำรประชมุใหญ่

วิสำมัญที่มีมติให้เช่ำที่ดินตำมขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนของ

สหกรณ์ เพรำะมั่นใจว่ำอย่ำงไรสมำชิกก็ลงมติรับรองรำยกำร

ประชุมดังกล่ำว ซึ่งก็เป็นไปตำมคำด...ข้อสังเกตในสัญญำเช่ำ

ทีด่นิไม่สอดคล้องกบัรำยงำนกำรประชมุทีม่มีตใิห้เช่ำทีด่นิ ท�ำให้

ร้ำนสหกรณ์ขำดรำยได้ไป ๓๒.๔ ล้ำนบำท...” จงึเป็นเหตใุห้คณะ

กรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ฟ้องหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก 

และนำยสุเมธ ศรีจรรยำ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก 

เป็นจำาเลย มีความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท และนำาข้อมูลอัน

เป็นเทจ็เข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์....จำาเลยให้การปฏเิสธและต่อสู้

คดี ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วได้พิพากษาว่า ข้อความที่ลงใน

หนังสือพิมพ์ของจำาเลยที่ ๑ มีข้อเท็จจริงตรงกับเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้น มิได้มีการนำาข้อความอันเป็นเท็จใด ๆ มาเขียนลงใน

หนงัสอืพมิพ์ของจำาเลยที ่๑ เพือ่จะกลัน่แกล้งใส่ความโจทก์ให้ได้

รับความเสียหายตามฟ้อง แต่กลับมีลักษณะเป็นการแสดงความ

คิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตน

หรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรม ทั้งเป็นการ

แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมในการประชมุ การกระทำาของจำาเลย

ทัง้สองจงึไม่มคีวามผดิฐานหมิน่ประมาท ส่วนความผดิพระราช

บญัญตัว่ิาด้วยการ กระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ เมือ่โจทก์

ฟ้องโดยอ้างว่าจำาเลยทัง้สองมคีวามผดิตามมาตรานีด้้วย จงึไม่เป็น

ไปตามบทบัญญัติดังกล่าว เพราะการกระทำาเป็นความผิดฐาน

หมิ่นประมาท ไม่ให้ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

พิพำกษำยกฟ้อง...โจทก์ได้อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้พิจารณา

แล้ว พิพากษาว่า การเสนอข่าวของจำาเลยทั้งสองดังกล่าวไม่อาจ

ทำาให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง แต่

เป็นการเสนอข่าววิพากษ์วิจารณ์และท้วงติงการดำาเนินการของ

โจทก์ไปตามความเป็นจรงิของฝ่ายเสยีงข้างน้อยโดยปกตขิองการ

บริหารกิจการในลักษณะของสหกรณ์เพื่อผลประโยชน์ของ

สมาชกิ การกระทำาของจำาเลยทัง้สองจงึไม่เป็นความผดิฐานหมิน่

ประมาทตามฟ้อง ทีศ่าลชัน้ต้นพพิากษายกฟ้องโจทก์มานัน้ ศาล

อุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน 

พพิำกษำยนื...เมือ่คดถีงึทีส่ดุไม่มกีารฎกีา บรษิทั สือ่เกลยีวเชอืก 

จ�ำกัด และนำยสุเมธ ศรีจรรยำ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียว 

ได้ฟ้องกลับคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ เป็นจำาเลยใน

ความผดิอาญาฐานฟ้องเทจ็ ต่อศาลอาญาตลิง่ชนั ศาลได้พจิารณา

จากพยานหลักฐานที่โจทก์ทั้งสองนำาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง 

และอ้างว่ายังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่า จำาเลยได้ร่วมกันกระทำา

ความผิดฐานฟ้องเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๕ 

และจำาเลยที่ ๕ และจำาเลยที่ ๙ กระทำาความผิดฐานเบิกความเท็จ

ในการพิจารณาคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

๑๗๗ วรรคสอง คดขีองโจทก์ทัง้สองจงึไม่มมีลู พพิำกษำยกฟ้อง 

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ...นำยสุเมธ ศรีจรรยำ ได้ให้ทนาย

ทำาเรื่องยื่นอุทธรณ์ ปรากฎว่าในขณะนั้นการแพร่เชื้อของไวรัส

โควิด-19 กำาลังรุนแรงประกอบกับทนายลงไปทำาคดีที่จังหวัด

ภเูกต็ถกูกกัตวัขึน้มาทำาคดใีห้ไม่ได้ จงึต้องหาทนายคนใหม่มาทำา

คดีให้ จึงต้องทำาเรื่องขอขยายอุทธรณ์ไปสองครั้ง ครั้งที่สอง

สอบถามคำาสั่งศาลทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ศาลเนื่องจากขณะ

นั้นเจ้าหน้าที่ศาลให้ติดต่อสอบถามมาทางโทรศัพท์ว่าศาลมีคำา

สัง่ให้ขยายอทุธรณ์ได้ถงึวนัทีเ่ท่าไหร่ เจ้าหน้าทีศ่าลกบ็อกว่าศาล

ได้อนญุาตให้ขยายอทุธรณ์ออกไปได้ถงึวนัที ่๘ มถินุายน ๒๕๖๓ 

จงึได้เร่งให้ทนายเขยีนคำาอทุธรณ์เมือ่เสรจ็แล้วกร็บีไปยืน่เมือ่วนั

ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ไม่ต้องฉุกละหุกในวันสุดท้าย

คือวันทีี่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เมื่อยื่นแล้วก็รอคำาสั่งอยู่ ๔ - ๕ วัน 

จึงได้โทร.ไปสอบถามความคืบหน้า ก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า

ศาลไม่รับอุทธรณ์เพราะไม่ยื่นภายในกำาหนดที่ขยายเวลาให้ คือ 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ พอไปขอดูคำาสั่งศาลก็เห็นว่าตัวเลขที่

เขยีนวนัที ่๔ มถินุายน มกีารเขยีนทบัเหน็ชดัว่ามกีารแก้ไข จงึได้

อทุธรณ์คำาสัง่ศาลต่อศาลอทุธรณ์ ศาลอทุธรณ์ได้พพิากษายนืตาม

ศาลชั้นต้น และได้ยื่นคำาร้องอุทธรณ์คำาสั่งศาลที่ไม่รับฎีกาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๔ เมื่อวัน

นี ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ โดยเน้นในเรือ่งการแก้ไขตวัเลขและ

คิดจะว่าได้รับการพิจารณาในประเด็นนี้จากศาลฎีกา แต่เมื่อได้

ฟังคำาสั่งศาลฎีกาแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย...ที่น่าสังเกต

ก็คือ ผู ้พิพากษาที่อยู ่ในคณะพิพากยกฟ้องว่าคดีที่ฟ้องคณะ

กรรมการร้านสหกรณ์กรงุเทพฯ นัน้ไม่มมีลู ทำาไมจงึมาทำาหน้าที่

เป็นผูส้ัง่ในคดนีีด้้วย เพราะคณะผูพ้พิากษาดงักล่าวนัน้โจทก์(นำย

สุเมธ ศรีจรรยำ) เห็นว่าคำาพิพากษานั้นไม่เป็นธรรม ผู้พิพากษา

ท่านนีไ้ม่ควรเข้ามาเกีย่วข้องกบัคดนีี ้แต่ปรากฎว่าผูพ้พิากษาท่าน

นี่้มาเป็นผู้สั่งไม่รับอุทธรณ์ ไม่รับฎีกา และสุดท้ายเป็นผู้อ่านคำา

สั่งของศาลฎีกา...จึงทำาให้รู้สึกแปลกใจว่ากระบวนการยุติธรรม

ทำาอย่างนี้ยุติธรรมจริงหรือ...จึงมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือนำาเรื่องนี้

ไปร้องเรียนต่อ คณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม (กต.) ซึ่งมี

ตัวแทนจากองค์กรยุติธรรมทั่วประเทศเข้ามาเป็นกรรมการ 

...เพราะต้องการให้พิสูจน์ตัวเลขไทยที่มีการแก้ไขให้เกิดความ

สับสน ระหว่างเลข ๔ กับเลข ๘ ไทย...ก็ยังมีความหวังว่าจะได้

รบัความยตุธิรรมจากองค์กรนี ้เพือ่จะได้ร่วมกนัพฒันาขบวนการ 

สหกณ์ไทยให้ใสสะอาดต่อไป.

สหประกันชีวิตประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564   พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ากัด(มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 

๘ เมษายน ๒๕๖๔ ปีนี้มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมจ�ากัดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ก�าลังแพร่ระบาดรอบที่สาม ปี

นี้มีก�าไรสุทธิหักส�ารองต่าง ๆ ตามกฎหมายประกันภัยหมดแล้ว จ�านวน ๑๕.๕๒ ล้านบาท

วันที่  ๑๑ - ๑๗   มีนาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สสอ.ศธ. ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563

สหประกันชีวิตประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564
วันที่  ๑๑ - ๑๗   มีนาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหำชน) จัดประชุมใหญ่สำมัญ

ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ ๘ 

เมษำยน ๒๕๖๔ ท่ำมกลำงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แพร่ระบำดรอบที่สำม 

กำรจัดประชุมจึงต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุข

อย่ำงเคร่งครัด

ปีนีเ้ป็นปีทีส่องแล้วทีบ่รษิทั สหประกนัชวีติ จำากดั(มหาชน) ที่

มกีำาไรสทุธทิีแ่ท้จรงิสามารถจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้ได้อย่างแท้จรงิ 

เพราะได้ตัดขาดทุนสะสมหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีหนี้หากไม่เกิดวิกฤต

ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด บริษัทฯ จะมีกำาไรสุทธิสามารถปันผลให้

กับสหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท แต่เนื่องจากเกิดวิกฤต

ดังกล่าวทำาให้เศรษฐกิจถดถอยหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้อยค่าลงไปทำา

ให้บริษัทฯ ที่นำาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ขาดทุนไปด้วยถึงแม้

จะไม่ได้ขายหุ้นตัวนั้นออกไปก็ตาม ณ วันสิ้นปีบัญชีของบริษัทฯ ทำาให้

มลูค่าหลกัทรพัย์ลดลงไป ๑๘.๐๖ ล้านบาท กบัอกีกรณหีนึง่กค็อืบรษิทัฯ 

ไปซื้อหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำากัด(มหาชน) ไว้ ๑๒๐ ล้านบาท เมื่อวัน

ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่งรับคำาร้องขอ

ฟื้นฟูกิจการของการบินไทย จากประกาศของคณะกรรมการกำากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง การประเมินราคา

ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๕๔ เกี่ยวกับการ

ประเมนิราคาทรพัย์สนิเพือ่ประมาณมลูค่ายตุธิรรมทางบญัช ีจากกรณดีงั

กล่าวทำาให้หุน้กูก้ารบนิไทยมมีลูค่าเหลอืแค่ ๔๗.๓% จากมลูค่าหุน้ ๑๒๐ 

ล้านบาท เหลือแค่ ๕๖.๗๖ ล้านบาท ทำาให้ขาดทุนจากหุ้นกู้การบินไทย 

จำานวน ๖๓.๒๔ ล้านบาท จึงทำาให้บริษัท สหประกันชีวิตฯ เมื่อหักค่า

ใช้จ่ายต่าง ๆ และเงินสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ จาก

กำาไรสุทธิในแต่ละปีแล้ว ทำาให้ปีนี้มีกำาไรสามารถจ่ายเป็นเงินปันผลให้

กับผู้ถือหุ้นได้เพียง ๑๕.๕๒ ล้านบาทเท่านั้น แต่ไม่ใช่จะจ่ายได้เลยตาม

กฎหมายประกนัชวีติจะต้องขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ คปภ. 

ก่อน ฉะนัน้บรษิทัประกนัชวีติต่าง ๆ  จงึมคีวามมัน่คงกบัผูถ้อืกรมธรรม์

ต่าง ๆ  อย่างยิง่ ขณะนีบ้รษิทัฯ มเีงนิสำารองประกนัชวีติ ๑,๒๔๓.๙๕ ล้าน

บาท และเงินกองทุนตามกฎหมาย ๑,๑๕๙.๔๘ ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ 

มีควำมมั่นคงมำกเกินมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด.

สุเมธ  ศรีีจรรยำ

 นำยเอนก ศรีส�ำรำญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด เป็นประธาน

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด (สสอ.ศธ.) ได้

รายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติ

บัญชีรายได้รายจ่ายและงบดุลตลอดจนพิจารณาวาระต่างๆ โดยได้รับ

เกียรติจาก นำยไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา/อดีตรองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ และนายกสมาคมคนแรกเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม

คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 มีสมาชิกเข้าร่วม

ประชุม จำานวน 105 คน 

 สำาหรับปี 2563 สสอ.ศธ. ได้ก้าวย่างสู่ปีที่ 17 มียอดรายได้สูง

กว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 978,072.97 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบ

สองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) มีสินทรัพย์และทุนดำาเนินการรวมทั้งสิ้น 

11,782,543.27 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบ

สามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ณ วันสิ้นปี 2563 มีสมาชิกจำานวน 8,584 คน 

 สสอ.ศธ.ขอขอบคุณสมำชิกทุกท่ำนที่เข้ำร่วมกำรประชุมใหญ่

สำมัญ ประจ�ำปี 2563 ซึ่งท�ำให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

                                                        สรุป/เรียบเรียง สุภกร ชำญศิริวิริยกุล



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

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

แก้ปัญหาหนี้ข้าราชการต�ารวจ

นำยจรูญ ชูลำภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานใน

พิธีเปิดป้ายและกดปุ่มเปิดผ้าคลุม “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ

มาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย” ร่วมกับ พล

ต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด (ชสอ.) โดยมีนำยวิโรจน์ ใจอำรี

รอบ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ. นำยพูลลำภ อินทรนัฏ รอง

ประธานกรรมการ สอ.ศธ. ว่ำที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญำ รอง

ประธานกรรมการ ชสอ. นำยศิริวัฒน์ อินทรมงคล กรรมการ 

ชสอ. นำยเอนก ศรีส�ำรำญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. พร้อมด้วยคณะ

กรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมแสดง

ความยินดี ณ บริเวณอาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 (ฝั่งลิฟต์) เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด ผ่านการประเมินของกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ในระดับดีเลิศ ติดต่อกัน 10 ปีแล้ว และได้รับรางวัล

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำาปี 2563 เป็น

สหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

สมาชิกมั่งคั่ง โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการ

บริหาร พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ  ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

สุภกร ชำญศิริวิริยกุล  สรุป/เรียบเรียง

สำาหรับรางวัลนี้จะมีการประเมินติดตามผลการดำาเนินงานทุกปี เพื่อ

รักษามาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้ตลอดไป

ประธานกรรมการ สอ.ศธ. กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ดำาเนินงานมาเป็นเวลา 44 ปี มีสมาชิกจำานวน 16,856 คน มีทุน

ดำาเนินงาน 16,573 ล้านบาท ผ่านการประเมินของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ในระดับดีเลิศ ติดต่อกัน 10 ปีแล้ว และได้รับรางวัลสหกรณ์

ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำาปี 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 จำากัด หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า ป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานแห่งนี้ จะเป็น

เสมือนสัญลักษณ์แห่งความดีงาม ความมุ่งมั่น และความมั่นคงต่อ

ส่วนรวมที่จะดำารงอยู่กับพวกเราตราบนานเท่านาน

พล.ต.ท.สมเดช ขาวข�า พล.ต.ท. เพิ่มพูน  ชิดชอบ

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ต�ำรวจแห่งชำติ จ�ำกัด(ชสอ.ตร.) จัดโครงกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำหนี้

สินของข้ำรำชกำรต�ำรวจและลูกจ้ำงในสังกัดส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรียำนนท์ ชั้น ๒ อำคำร ๑ 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดส�ำนักงำนต�ำรวจ

แห่งชำติ จ�ำนวน ๑๒๙ สหกรณ์เข้ำร่วมติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไข

ปัญหำหนี้สินตำมโครงกำร

การดำาเนินการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลต�ำรวจโท เพิ่มพูน ชิด

ชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี พลต�ำรวจ

โท สมเดช ขำวข�ำ ประธานกรรมการ ชสอ.ตร. คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ให้การต้อนรับ

ดร.สุปรียำ พิพัฒน์มโนมัย หัวหน้าคณะทำางานย่อยแก้ไขปัญหา

หนีส้นิฯ ได้กล่าวถงึความคบืหน้าของโครงการตดิตามการแก้ไขปัญหาหนี้

สินฯ ว่า โครงการนี้เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตร(ีพล

เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ต้องการให้โครงการแก้หนี้สินของตำารวจเป็น

โครงการนำาร่องเพือ่พฒันาใช้เป็นตวัอย่างในการแก้ไขปัญหาหนีใ้ห้บคุลากร

ภาครัฐทั้งหมด โครงการนี้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เฟส

แรกกำาหนดให้ลงทะเบียนถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผู้ประสงค์เข้าร่วม

โครงการ ๘๕๐ คน และได้ขยายเพิ่มจนถึงวันนี้รวมแล้ว ๙๑๐ คน ในการ

ประสานงานกบัสถาบนัการเงนิต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสนิ ธนาคาร

กรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฯลฯ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ดร.สุปรียำ ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการทำางานของตนกับ

สถาบันการเงินต่าง ๆ มาเกือบตลอดชีวิตในการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับลูก

หนี้ต่าง ๆ นั้น เรื่องสำาคัญก็คือจะต้องทำาความรู้จักกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิด

เพื่อจะได้รู้ถึงปัญหาของลูกหนี้อย่างระเอียด เมื่อเข้าโครงการแล้วจะไม่มี

หนีอ้ืน่เพิม่เข้ามาทั้ง่จากการปกปิดข้อมลูและสร้างหนีใ้หม่เพิม่ขึน้ จากการ

ตดิตามลกูหนีข้องตำารวจระยะแรก ๆ  กม็ปัีญหา เพราะได้ข้อมลูไม่ครบถ้วน 

บางรายแจ้งว่าเป็นหนี้ ๒ ธนาคารจริง ๆ  แล้วเป็นหนี้ถึง ๗ ธนาคาร ฉะนั้น

ข้อมูลของลูกหนี้จึงเป็นเรื่องสำาคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้

จากการเดนิสายไปพบปะกบัสถาบนัการเงนิต่าง ๆ  เพือ่ขอลดหนี้

โดยเฉพาะธนาคารออมสนิยนิดลีดให้หากเปลีย่นลกูหนีท้ีเ่ป็นบคุคลมาเป็น

สหกรณ์โดยมีคณะกรรมการคำา้ประกันก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ ๒.๒% 

และธนาคารออมสนิให้เพิม่เป็นสองเท่าจากหนีท้ีม่อียู ่เช่น สมาชกิสหกรณ์

ออมทรัพย์ตำารวจเป็นหนี้ธนาคารออมสิน ๒ ล้านบาท สามารถให้กู้ได้ถึง 

๔ ล้านบาท เงินส่วนหนึ่งเอามาใช้หนี้อีกส่วนก็เอาไปปล่อยกู้ นอกจากคำ้า

ประกนัด้วยบคุคลแล้วกส็ามารถใช้พนัธบตัรรฐับาลคำ้าประกนัได้ด้วย หาก

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสูง ดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะตำา่ลงมาด้วย เช่น ๑.๖% ถึง 

๑.๘% และเฟสนีจ้ะรับลงทะเบยีนเข้ารว่มโครงการถึงวันที ่๓๑ พฤษภาคม  

๒๕๖๔ แต่ไม่ใช่หยุดแค่นี้โครงการนี้เป็นเพียงนำาร่องเท่านั้น

จำกกำรได้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในครั้งนี้นับได้ว่ำเป็นโครงกำรที่

สร้ำงควำมหวังให้กับข้ำรำชกำรต�ำรวจที่บริหำรกำรเงินผิดพลำดจนแทบ

จะเอำชีวิตไม่รอดให้รอดพ้นมำได้เหมือนตำยแล้วเกิดใหม่ ก็นับว่ำเป็น

โครงกำรตัวอย่ำงสร้ำงกุศลให้กับผู้ผิดพลำดมีชีวิตใหม่ ได้บุญทั้งผู้ให้และ

ผู้รับ สำธุ สำธุ สำธุ.

รุ้งกินน�้ำ



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

สค.ศูนย์กลางเทวาฯ ประชุมใหญ่ ๒๕๖๓ 

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   มีนาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

หญิงจีนผู้อาภัพ (ตอน ๑)
เมื่อคุณแม่อายุได้ ๑๘ ปี ก็ถูกคุณตาจับให้แต่งงานกับคุณพ่อ

ที่อยู่เมืองไทยแต่คุณแม่ไม่ยอม คุณตาจึงเอาเชือกมัดมือมัดเท้าคุณแม่

แล้วลากลงเรือมาแต่งงานกับคุณพ่อที่เมืองไทย

กรรมใดทีท่ำาให้คณุแม่ต้องถกูมดัมอืมดัเท้ามาแต่งงานกบัคณุ

พ่อแบบคลุมถุงชน คุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันตลอดแต่ท่านก็มีลูก

ด้วยกนัถงึ ๘ คน เป็นเพราะท่านทัง้สองสร้างบญุร่วมกนัมาอย่างไรคะ

เหตุการณ์นี้ไม่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรม เพราะไม่มีเจตนาที่

จะฆ่าแม่ แต่เป็นเพราะกรรมเก่าบันดาลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ลุงก็

จะมีวิบากกรรม คือ จะเจออย่างนี้บ้างในชาติใดชาติหนึ่ง วิธีแก้ ก็ให้

ลุงสั่งสมบุญทุกบุญให้มาก ๆ ทั้่งทาน ศีล ภาวนา แล้วอุทิศบุญกุศล

ไปให้ท่านบ่อย ๆ 

ถ้ามีเจนนาที่จะฆ่าพ่อแม่ หรือมีเจตนาฆ่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อ

แม่ก็ตาม อย่างนี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ไปมหานรก

สมมตว่ิา พ่อแม่คลอดลกูออกมา แล้วแยกกนัไปคนละทศิละ

ทาง ลูกถูกคนอื่นเลี้ยง แล้วเกิดไปคบคนพาล เป็นโจรไปปล้น แล้วไป

ฆ่าคนตาย บังเอิญคน ๆ นั้นเป็นบิดาหรือมารดาของตน อย่างนี้ก็ถือ

เป็นอนัตริยกรรม 
    ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙

คุณแม่ของลูกเกิดที่เมืองไทย แต่ต้องกลับไปอยู่เมืองจีน

ตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ เพราะคุณตาถูกเรียกเก็บภาษีธุรกิจย้อนหลัง คุณ

ตาจึงได้พาคุณยายและคุณแม่หนีกลับไปอาศัยอยู่กับคุณยายทวดที่

เมืองจีน

ตระกลูของคณุยายทวดเป็นขนุนางเก่า คณุยายทวดเป็นใหญ่

อยู่ในตระกูลนั้น ท่านรำ่ารวยมากจึงมีเงินเป็นหาบ ๆ โต๊ะกินข้าวยาว

เหมือนในหนังจีน คุณยายทวดต้องการแต่ลูกหลานผู้ชายไว้สืบสกุล

ตามความเชื่อของคนจีน ดังนั้นเมื่อคุณยายคลอดลูกคนต่อ ๆ มาเป็น

ผูห้ญงิ เดก็กจ็ะถกูเอาขีเ้ถ้ายดัปาก แล้วนำาไปทิง้ให้เสยีชวีติ โชคดทีีแ่ม่

ของลูกรอดมาได้ เพราะเกิดที่เมืองไทย

น้อง ๆ ของแม่ที่คลอดมาเป็นผู้หญิงแล้วถูกชี้เถ้ายัดปาก

เสียชีวิตตั้่งแต่แรกเกิด เป็นเพราะกรรมใด ตอนนี้อยู่ไหนบุพกรรมใด

ทำาให้เป็นหญิงชาวจีนในอดีตต้องถูกฆ่าตายตั้งแต่แรกเกิด เพราะพ่อ

แม่ไม่ต้องการ แต่ลูกชายกลับได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ผู้ที่ฆ่าหรือ

สั่งฆ่าจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรคะ และบุญใดคุณแม่จึงรอดชีวิต 

ไม่ถูกฆ่าตั้งแต่เด็กคะ

คุณครูไม่ใหญ่

น้อง ๆ  ของแม่ทีเ่ป็นผูห้ญงิถกูเอาขีเ้ถ้ายดัปากจนตาย เพราะ

กรรมปาณาตบิาตในอดตีชาตทิีผ่่านมา แต่หลากหลายกรรม เช่น กรรม

ทีฆ่่าลกูสตัว์แรกเกดิเพือ่ปรงุอาหาร กรรมทีบ่างคนได้เคยสัง่ฆ่าเดก็ใน

ท�านองนี ้หรอืในกรณอีืน่ ๆ  เพือ่ให้เดก็แรกเกดิต้องตายด้วยเหตตุ่าง ๆ  

มาส่งผล ส่วนใหญ่ก็ไปตายเกิด ตายเกิด คล้ายท�านองนี้อีกหลายครั้ง 

และบางคนก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ว

ผู้หญิงจีนแรกเกิดได้ถูกฆ่าตายในท�านองเดียวกันนี้ เพราะ

ความเชือ่ผดิ ๆ  ว่าเลีย้งเอาไปให้คนอืน่ บ้างกด้็วยเหตผุลทางเศรษฐกจิ 

และด้วยวิบากกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นต้น

ส่วนลูกผู ้ชายได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพราะความเชื่อว่า 

ลูกผู้ชายจะเป็นผู้สืบสกุล กับลูกชายไม่มีกรรมดังกล่าว แต่มีบุญ

สงเคราะห์ญาติ หรือบุญเก่าที่เลี้ยงดูบิดามารดา ท�าทานมามากน้อย

เพียงไหน ก็จะถูกเลี้ยงดูไปตามก�าลังบุญดังกล่าว 

ผู้ที่ฆ่าหรือสั่งฆ่าก็จะได้รับกรรมในท�านองเดียวกัน และจะ

อายุสั้น

คุณแม่ไม่ถูกฆ่าตายตั้งแต่เด็กด้วยวิธีการดังกล่าว เพราะคุณ

แม่ไม่กรรมปาณาติบาตในลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
    ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

หญิงจีนผู้อาภัพ (ตอน ๒)

คุณครูไม่ใหญ่

คุณแม่ถูกมัดมือมัดเท้าเพื่อมาแต่งงานกับคุณพ่อแบบคลุม

ถงุชน เพราะในอดตีท่านเกดิในสงัคมเกษตรกรรม ชอบจบัสตัว์มดัมา

ผสมพันธุ์กัน กับเคยจับลูกหลานคลุมถุงชนแบบนี้ด้วย มารวมส่งผล

คุณแม่ทะเลาะกับคุณพ่อตลอดมาแต่มีลูกด้วยกัน ๘ คน 

เพราะมบีญุกรรมใกล้เคยีงกนั แล้วกเ็คยเป็นสามภีรรยากนัมาบ้าง ซึง่ก็

จะเป็นดงันี ้คอื ตอนทะเลาะกนักบ็อกว่า อย่ามาเป็นภรรยาสามกีนัอกี

เลย แต่พอดีกันก็ขอให้มาเป็นภรรยาสามีกันอีก สลับไปสลับมาอย่าง

นี้ตามประสาคนที่ยังมีกิเลส

    ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

อนันตริยกรรม

เมื่อไม่นานมานี้ มีเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นกับลูก เรื่อง

มีอยู่ว่าวันหนึ่ง ขณะที่คุณยายซึ่งลูกรักท่านเหมือนคุณแม่ ท่านกำาลัง

กวาดเศษใบไม้อยู่ คุณลุงซึ่งเป็นลูกชายคนที่สามของคุณยาย ได้ขับ

รถกลับมาที่่บ้านเพื่อมาเอาของ ขณะถอยหลังรถปิกอัพด้วยความเร็ว

กว่าปกติเพราะรีบมาก และประกอบกับคุณยายเป็นคนร่างเล็ก จึง

ทำาให้คุณลุงมองไม่เห็น ได้ถอยรถมาชนคุณยาย ลูก ๆ หลาน ๆ ที่อยู่

ในเหตุการณ์รีบพาคุณยายไปส่งโรงพยาบาล แต่เนื่องจากคุณยายอายุ

มากแล้ว และเป็นการชนที่ค่อนข้างแรง จึงทำาให้คุณยายเสียชีวิตใน

เวลาต่อมา รวมอายุได้ ๘๗ ปี

คณุลงุกบัคณุยายมวีบิากกรรมร่วมกนัมาอย่างไร เหตกุารณ์นี้

ถอืว่าเป็นอนนัตรยิกรรมหรอืไม่ คณุลงุจะได้รบัผลกรรมทีเ่ป็นเหตใุห้

แม่แท้ ๆ  ของตวัเองเสยีชวีตินีห้รอืไม่ จะแก้ไขวบิากกรรมนีไ้ด้อย่างไร 

และอนนัตรยิกรรมทีม่เีจตนากบัไม่มเีจตนาให้ผลแต่ต่างกนัอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

คุณยายถูกคุณลุงซึ่งเป็นลูกแท้ ๆ ถอยรถมาชนตาย เพราะ

กรรมในอดีตคุณยายเกิดในสังคมเกษตรกรรม ได้ฆ่าวัวแก่ที่ใช้ไถนา

มานาน ใช้งานมาตัง้แต่หนุม่ พอมนัแก่ ใช้งานไม่ได้แล้วกเ็อามาฆ่ากนิ

เป็นอาหาร กรรมนี้มาส่งผล วัวแก่ตัวนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นลูกของ

ยายวิบากกรรมดังกล่าว บันดาลให้ถอยรถมาชนคุณยายตาย

คุณแม่ไอคิวสูง

คุณแม่เป็นลูกคนที่สอง ในจำานวนพี่น้อง ๕ คน ซึ่งเป็น

หญิงล้วน มีฐานะดีแถมยังสวย ฉลาด เรียนเก่ง คุณแม่เคยไปเช็คไอ

คิว ทำาเอาคุณหมอตกใจ เพราะไอคิวสูงถึง ๑๗๐ (ขณะที่คนทั่วไปอยู่

ที่ ๘๕-๑๑๕)

คุณแม่ทำากรรมมาอย่างไร จึงได้ฉลาด ไอคิวสูง เกิดใน

ครอบครัวฐานะดี แต่ชีวิตคู่กลับล้มเหลว

คุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคน แต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงบุญคุณ

ท่าน คนที่รักและเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อน ๆ ไม่ใช่พี่น้องเป็นเพราะ

เหตุใดคะ

คุณครูไม่ใหญ่

คุณแม่ฉลาด ไอคิวสูง เกิดมาในครอบครัวฐานะดี แต่กลับ

มีชีวิตคู่ล้มเหลว เพราะในอดีตท่านใฝ่การศึกษา ได้สั่งสมบุญปัญญา

บารมี เมื่อท�าบุญแล้วมักอธิษฐานว่า ขอให้มีปัญญา อีกทั้งไม่มีกรรม

สรุา และได้ท�าทานบารมอีย่างสม�า่เสมอ แต่ชวีติคูล้่มเหลว เพราะกรรม

กาเมฯ เจ้าชูส้มยัเป็นผูช้ายทีฉ่ลาด เช่นเดยีวกบัสามใีนปัจจบุนัทีท่�ากบั

คุณแม่เป็นภาพในอดีตของท่าน

คุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคน แต่ไม่มีใครนึกถึงบุญคุณท่าน

นั้น ก็เป็นบุญสงเคราะห์ญาติของท่าน ก็ให้ท่านนึกว่าท่านเป็นผู้ให้

อย่างไรข้อแม้ สกัวนัหนึง่ความดทีีท่�าไว้กจ็ะส่งผล อกีทั้ง่พีน้่องทกุคน

ก็รู้และซาบซื้งในบุญคุณของท่าน แต่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้น

คนที่รักและเกื้อกลูท่านกลับเป็นเพื่อน ๆ  ไม่ใช่พี่น้อง เพราะ

ในอดตีท่านมกัจะท�าดกีบัเพื่อนฝูงมากกว่าพีน้่องในครอบครวั ดงันัน้

ชาตินี้ก็มาเจออย่างนี้บ้าง ให้ท�าดีต่อไปอีก เพราะเป็นบุญของเราใน

ฐานะผู้ให้

    ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐

เพทาย  ปทุมจันทรัตน์ อุไร  ปทุมจันทรัตน์

              วีระโชติ  ชุณหรุ่งโรจน์              หทัยรัตน์  มัณฑานนท์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลำงเทวำ จ�ำกัด เป็นต้นแบบ

ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ถึงแม้จะได้รับกำรจด

ทะเบียนเป็นสหกรณ์เพียง ๔๒ ปี แต่ได้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มเผย

แพร่เครดิตยูเนี่ยนขึ้นในเดือนกรกฎำคม พ.ศ.๒๕๐๘ โดยใช้ชื่อว่ำ

กลุม่เครตดิยเูนีย่นศนูย์กลำงเทวำ มสี�ำนกังำนตัง้อยูท่ีเ่ลขที ่๑๓๘ ซอย

ประชำสงเครำะห์ ๒๔ เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

สหกรณ์ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๓ เมื่อวัน

ที่ ๑๔ มีนาค พ.ศ.๒๕๖๔ ในรายงานการประชุมประจำาปี ได้กล่าว

สดุดีผู้นำารุ่นบุกเบิกที่สำาคัญท่านหนึ่ง คือ คุณอุไร ปทุมจันทรัตน์ ที่

ได้ช่วยวางรากฐานและแบบอย่างเครดิตยูเนี่ยนที่ใช้กันเป็นสากล

ทั่วโลกให้แพร่หลายในประเทศไทย นั่นก็คือ จิตตำรมณ์ ๔ ประกำร 

ได้แก่ ๑.ควำมสนใจ ๒.ห่วงใย ๓.แบ่งปัน ๔.รับใช้ โดยยึดมั่นในหลัก

คณุธรรม ๕ ประกำร ได้แก่ ๑. ควำมซือ่สตัย์ ๒. ควำมเสยีสละ ๓.ควำม

รับผิดชอบ ๔.ควำมเห็นใจกัน ๕.ควำมไว้วำงใจกัน 

ด้วยจิตอาสาของ คุณอุไร ปทุมจันทรัตน์ ได้ใช้เวลาว่างจาก

งานประจำาซึ่งทำาอยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย มาเป็นอาสาสมัคร

ทำางานให้กับ สมำคมศูนย์กลำงเทวำ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ด้วยความ

ศรัทธาที่มีต่อ คุณพ่อบอนแนงก์ และคุณหมอชวลิต จิตรำนุเครำะห์ 

ที่ทุ่มเททำางานช่วยเหลือชาวสลัมดินแดง และได้นำาความรู้เกี่ยวกับ

เครดติยเูนีย่นมาเผยแพร่แก่ชาวสลมัทีห่าเช้ากนิคำ่าและเกบ็ขยะขายให้

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมัยนั้นดินแดงเป็นที่ทิ้งขยะของชาวกรุงเทพฯ  

คณุอไุร มคีวามรูท้างด้านบญัชจีงึได้นำาความรูน้ัน้มาจดัทำาเวชระเบยีน

ของการแพทย์สงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือชาวสลัมที่เจ็บป่วย 

ต่อมาเมือ่กลุม่เครดติยเูนีย่นได้เตบิโตขึน้โดยการบกุเบกิของ

พระคุณเจ้ำบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ จากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ของ

คริสตจักร ปี พ.ศ.๒๕๑๖ คุณอุไร จึงตัดสินใจลาออกจากการรถไฟฯ 

มาทำางานให้กับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเต็มตัว และได้ไปศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาที่สถาบันเซียร์โซลิน ประเทศฟิลิปปินส์ 

เมื่อกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเติบโตและได้ขยายไปทั่วประเทศ อีก

ทั้งต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองกว่า ๑๔ ปี ว่าสมาชิกของกลุ่มเครดิตยู

เนี่ยนมีระเบียบวินัยมากน้อยเพียงใดเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็น

ชาวบ้าน มีฐานะเศรษฐกิจและรายได้ไม่มั่นคงเหมือนข้าราชการทั้ง

หลายที่สามารถหักค่าหุ้นจากเงินเดือนได้ เมื่อสามารถพิสูจน์ตัวเอง

ได้แล้วว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมีความมั่นคงเพราะว่าสมาชิกมีระเบียบ

วินัยที่เคร่งครัดบางกลุ่มมีเงินสะสมหุ้นนับเป็นสิบล้าน ทางกรมส่ง

เสริมสหกรณ์จึงยอมจดทะเบียนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์เมื่อ

ปี พ.ศ.๒๕๒๒ แต่ก็ให้อยู่ในประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ ต่อมาย

อมรับให้จดทะเบียนประเภทสหกรณ์เป็นประเภท สหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลำงเทวำฯ แห่งนี้ยังยึดมั่น

อุดมกำรณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่ำงเหนียวแน่น ถึงแม้จะเป็นกลุ่มเครดิต

ยูเนี่ยนกลุ่มแรกของประเทศไทยและอยู่ใจกลำงกรุงเทพมหำนคร 

แต่สมำชิกของสหกรณ์แห่งนี้ก็ไม่ได้มีมำกมำยเป็นหมื่นเป็นแสนคน 

เพรำะสงัคมเมอืงหลวงหำคนทีม่รีะเบยีบวนิยัทีเ่กดิขึน้จำกจติใจของ

ตนเองโดยไม่มีใครบังคับนั้นหำยำกยิ่ง แต่สหกรณ์แห่งนี้มีสมำชิกที่

มีระเบียบวินัย ถึงแม้จะไม่ ๑๐๐%  แต่สมำชิกที่ดีเด่นมีถึง ๕๐% มี

ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ปัจจุบันสหกรณ์แห่งนี้มีสมำชิกอยู่ประมำณ 

๑,๘๐๐ คน แม้เลขสมำชกิจะมเีกอืบห้ำพนัคนแล้วกต็ำม แต่จ�ำนวนไม่

น้อยไม่สำมำรถรักษำวินัยตนเองเอำไว้ได้ จึงต้องถูกเชิญให้ออกจำก

กำรเป็นสมำชิก หรือไม่ก็จ�ำใจต้องลำออก  เพรำะว่ำใจดีเกินไปที่ไป

เอื้อเฟื้อคนอื่นเขำจนแบกรับภำระไม่ไหว ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นปู่ ย่ำ 

ตำ ยำย ที่มีวินัยทำงกำรเงินดี แต่มำถูกรุ่นลูก รุ่นหลำน ผลำญเสียจน

ไปไม่รอด ท�ำผู้น�ำสหกรณ์อำวุโสอีกท่ำนหนึ่ง คือ คุณเพทำย ปทุม

จนัทรัตน์ ทนไม่ได้จงึต้องแนะน�ำทั้งในที่ประชุมใหญ่และในโอกำส

ต่ำง ๆ  ว่ำ อย่ำได้ไว้ใจลูกหลำนหรือใครก็ตำมในเรื่องกำรเงินเพรำะจะ

ท�ำให้ตวัเองต้องเดอืดร้อน โดยเฉพำะกูเ้งนิไปให้ลกูหลำน อย่ำเดด็ขำด 

และแนะน�ำว่ำให้ลูกหลำนมำสมัครเป็นสมำชิกเอง จะได้สร้ำงวินัย

สร้ำงอนำคตให้กับตัวเองได้อย่ำงถำวร นี่คือผู้น�ำสหกรณ์ที่มีคุณค่ำ.

สุเมธ  ศรีจรรยำ



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

                                                           

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

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

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

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

                            �     ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�านวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี

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

     สั่งซื้อได้ด้วยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ากัด บัญชีออมทรัพย์

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

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

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

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๘

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

ชสท.ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ไทย

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง
หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่ 

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

 เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
www.clt.or.th

 เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.fsct.com
 เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.co-opthai.com

วันที่  ๑๑ - ๑๗   มีนาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

นำยศิริชัย ออสุวรรณ ประธำนชุมนุม

สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) 

ให้สัมภำษณ์ทีมงำนประชำสัมพันธ์ของสันนิบำต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) น�ำโดย นำงสำ

วกุญชญำณ์ บุญทรัพย์เลิศดี รักษำกำรหัวหน้ำ

ฝ ่ำยสื่อสำรองค ์กร สสท. เรื่องแนวคิดกำร

พัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตร และโครงกำร

ซปุเปอร์มำร์เกต็สหกรณ์ ซึง่ด�ำเนนิกำรโดยกรมส่ง

เสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกบั

เครือข่ำยกำรตลำดสหกรณ์ ณ ศูนย์กระจำยสินค้ำ

สหกรณ์ ส�ำนักงำนใหญ่ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร

แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ถนนงำมวงศ์วำน 

ตรงข้ำมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๔


