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อ่านต่อหน้า  ๒

จบัมอืคมนาคมท�าแท่งแบรเิออร์
มนญัญาหนนุแปรรปูยาง

ชสท.จดัอบรมผูน้�าเข้มข้น
สร้างบคุลากรคณุภาพพฒันาสหกรณ์

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

อ่านต่อหน้า ๒

      ปีที่ ๒๗   ฉบับที่ ๓๒๔           วันที่   ๑๑ - ๑๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช   ๒๕๖๒    ราคา   ๑๐   บาท

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

ส.นิคมพันชาลี พัฒนาอาชีพ

อ่านต่อหน้า  ๒

                    มนัญญา  ไทยเศรษฐ์

                    สุเมธ  ศรีจรรยา

ชะลอขายทรพัย์สนิเกษตรกร

                    ศิริชัย  ออสุวรรณ

                 อัญชลี  ศรีหามาตย์

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พ.เกลียวเชือก

อ่านต่อหน้า  ๒

สมาชิกร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ โวยคณะกรรมการใช้

มติที่ประชุมใหญ่ให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ฐานเป็นปฏิปักษ์

กับสหกรณ์ อ้างเสนอข่าวโจมตีร้านสหกรณ์ให้ได้รับความเสีย

หาย ความจริงแล้วความเสียหายเกิดขึ้นเพราะคณะกรรมการ

ท�าความเสียหายให้กับสหกรณ์มากมาย ตั้งแต่จัดประชุมใหญ่

วสิามญัปล่อยให้คนอืน่เข้าร่วมประชมุในการลงมตใิห้เช่าทีด่นิ 

๖๐ ปี จนนายทะเบยีนสหกรณ์ต้องสัง่ให้เป็นโมฆะ และให้ยกเลกิ

สญัญาเช่าทีด่นิพร้อมให้หาผูร้บัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

แต่ไม่ปฏิบัติตาม กลับจัดประชุมใหม่ให้สมาชิกมีมติยืนยันให้

เช่าที่ดินต่อ ตามสัญญาดังกล่าวท�าให้สหกรณ์ขาดรายได้ไป 

๓๒.๔ ล้าน และใช้เงินซ่อมสาขาบางล�าพู ๒๒ ล้านบาท โดยไม่

ได้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ เสียดายภาษีอากรประชาชนที่

ใช้ส่งเสริมสหกรณ์มาเกือบ ๕๐ ปี หมดเงินไปเป็นแสนล้านแต่

สหกรณ์ไทยยังไม่พัฒนาเพราะข้าราชการอ่อนประสิทธิภาพ 

ปล่อยให้สมาชิกปกป้องสหกรณ์อย่างโดดเดี่ยว

ชสท.ปรับเข้มโครงการพัฒนาผู้น�าสหกรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การมุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมอย่างส�าคัญ และสามารถน�าความรู้ไป

แก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์และสมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรม  จัดอบรม

เป็นกลุม่น�าเสนอปัญหาพชืผลแต่ละภมูภิาคมาวเิคราะห์เพือ่หาแนวทาง

แก้ไขสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสหกรณ์และเกษตรกรสมาชกิ ชสท. พร้อม

เป็นตัวกลางน�าปัญหาสู่หน่วยงานเกี่ยวข้องหาทางแก้ไข อบรมมา ๙ ปี 

จ�านวน ๘๑ รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม ๓ หมื่นคน แต่ละคนเข้าอบรมฟรีไม่มี

ค่าใช้จ่ายใด ๆ 

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ได้ให้สัมภาษณ์

กับเกลียวเชือกถึงโครงการฝึกอบรมผู ้น�า

สหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการส�าคัญอันดับหนึ่ง

ของคณะกรรมการ ชสท. ทีต้่องการจะพฒันา

บุคลากรระดับผู้น�าของสหกรณ์ให้มีความ

รู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ 

หนังสือสั่งการ ตลอดจนข้อแนะน�าของนาย

ทะเบียนสหกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นจะต้อง

มีความรู้ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของโลก 

รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางในการประกอบ

อาชีพของสมาชิกสหกรณ์เพื่อน�าไปบริหาร

สหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าและบริการ

สมาชิกได้อย่างมีประพสิทธิภาพ

โครงการนี้ เริ่มอบรมมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นรุ่นแรก ในแต่ละปีเราจะ

จัดอบรม ๙ รุ่น ในพื้นที่ ๙ เขตทั่วประเทศ 

อบรมเขตละ ๑ รุ่น ตั้งเป้าให้มีผู้น�าสหกรณ์

เข้าอบรมแต่ละรุน่อย่างน้อย ๒๕๐ คน แต่พอ

ถึงเวลาอบรมจริง ๆ  ก็จะมีผู้เข้าอบรมเกินทุก

รุ่น บางรุ่นมีถึง ๓๕๐ คน ซึ่งเราก็เปิดโอกาส

ให้เพิ่มได้เท่าที่สถานที่จัดอบรมรองรับได้

นายศิริชัยกล่าวต่อไปว่าการจัด

อบรมแต่ละรุ่นเราบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ใด ๆ ทั้่งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหาร 

ถือว่าเป็นสวัสดิการกลับคืนให้กับสมาชิก 

ที่ผ ่านมามีการอบรมไปแล้ว ๙ ปี มีสอง

หลกัสตูรด้วยกนั หลกัสตูรแรกคอื การพฒันา

บคุลากรเพือ่พฒันาสหกรณ์สูค่วามส�าเรจ็ ใน

ช่วงนี้เราเน้นการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ

ทักษะที่จะน�าไปพัฒนาสหกรณ์ของตัวเอง

ได้อย่างแท้จริง

หลักสูตรที่สอง เราได้ปรับปรุง

หลกัสตูรให้มคีวามเข้มข้นขึน้ใช้ชือ่หลกัสตูร

ว่า ผู้น�าสหกรณ์ยุคใหม่พัฒนาก้าวไกลอย่าง

ยั่งยืน หลักสูตรนี้เราเน้นค�าว่ายุคใหม่พัฒนา

ก้าวไกลอย่างยั่งยืน เพราะว่ามีเรื่องใหม่ ๆ 

เกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่ยุคของ AEC หรือ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน เป็นต้นมา เรา

ถือว่าวิทยาการใหม่ ๆ ต้องรีบเติมเต็มให้กับ

ผู้น�าสหกรณ์ และตลอดเวลาที่ผ่านมา ๙ ปี 

เราอบรมไปทัง้หมด ๘๑ รุน่ มผีูเ้ข้ารบัการฝึก

อบรมรวมแล้วประมาณ ๓ หมื่นคน

นายศิริชัยได้กล่าวถึงโครงการฝึก

อบรมที่จะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ซึ่ง

เป็นปีที ่๑๐ ทีเ่ราได้จดัโครงการนีข้ึน้มาโดยไม่

เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ เหมือนเดิม แต่ว่ารูปแบบ

การฝึกอบรมปีนีม้กีารเปลีย่นแปลงไปบ้างพอ

สมควร โดยเราจะฝึกอบรมแบบเชิงลึก เพื่อ

ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เหมือนกับการฝึก

อบรมเชงิปฏบิตักิาร ผูเ้ข้าฝึกอบรมต้องมส่ีวน

ร่วมอย่างส�าคัญ ต้องมีการท�าเวิร์คชอพ แบ่ง

เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะต้องน�าเสนอปัญหา

พืชผลในแต่ละเขต หรือในแต่ละภูมิภาค ซึ่ง

มชีนดิของพชืผลทีแ่ตกต่างกนั การด�ารงชวีติ 

หรืออาชีพในแต่ละเขตก็ไม่เหมือนกัน 

ในการท�าเวิร์คชอพมีการน�าเสนอ

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในเรืื่องของการ

ท�ามาหากินของสมาชิก ตลอดจนปัญหา

ของสหกรณ์เอง รวมถึงปัญหาที่มีกับหน่วย

งานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กรมส่งเสริม

สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วย

งานอื่น ๆ ทั้งข้าราชการ ทั้งเอกชน  สิ่งที่

ส�าคัญที่ได้ก็คือ ด้านการตลาด ผลของการ

ท�าเวิร์คชอพเราก็จะได้ข้อสรุปของปัญหาใน

แต่ละเขต เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขว่าเรา

จะแก้ไขกันอย่างไร บางอย่างที่เราแก้ไขได้

เราก็เร่งด�าเนินการเอง เรื่องไหนที่เกี่ยวข้อง

กับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการ

ต่าง ๆ หรือเกี่ยวกับรัฐบาล ทาง ชสท. ก็จะ

รวบรวมปัญหานี้เป็นเอกสารเพื่อน�าเสนอ

สหกรณ์นิคมพันชาลีฯ ขานรับนโยบายสหกรณ์หลักระดับอ�าเภอ  เตรียมแผน

พัฒนาอาชีพสมาชิกสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

 เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2562 ทีผ่่าน

มา  นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัด

พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการประชุมให

ญ่สามัญประจ�าปี ครั้งที่ 40 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 

มนีาคม 2562 ของสหกรณ์นคิมพนัชาล ีจ�ากดั 

พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้

แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จ�านวน 37 ทุน 

มอบทุนเรียนดีส�าหรับบุตรสมาชิก จ�านวน 

7 ทุน โดยมีนายนพดล จัตุรัส  ผู้อ�านวยการ

นิคมสหกรณ์วังทอง นายส�ารวย ราชสมณะ 

ประธานคณะกรรมการสหกรณ์นิคมพันชา

ลี จ�ากัด  และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์  เข้าร่วม

ประชุม ณ ส�านักงานสหกรณ์นิคมพันชาลี 

จ�ากัด  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

 นายส�ารวย ราชสมณะ ประธาน

คณะกรรมการสหกรณ์นิคมพันชาลี จ�ากัด  

กล่าวว่า สหกรณ์นิคมพันชาลี จ�ากัด ได้รับ

การจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

                      สมศักดิ์  แสนศิริ

ผลการเจรจาเพื่อช�าระหนี้ และ ชะลอการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สิน

เกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกเพียง ๑๐ รายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้กองทุน

ฟ้ืนฟฯู ช�าระหนีแ้ทน จากเกษตรกรทีข่ึน้ทะเบยีนไว้กบักองทนุฟ้ืนฟฯู จ�านวน ๒๕ ราย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ส�านกังาน

สหกรณ์จงัหวดัศรสีะเกษ มอบหมายเจ้าหน้าที่

ไปร่วมเจรจาการช�าระหนีแ้ทนเกษตรกร และ 

หาแนวทางชะลอการบงัคบัคดขีายทอดตลาด

ทรพัย์สนิเกษตรกร สมาชกิกองทนุฟ้ืนฟแูละ

พัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุม สหกรณ์

การเกษตรยางชุมน้อย จ�ากัด อ.ยางชุมน้อย 

จ.ศรีสะเกษ

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์

จงัหวดัศรสีะเกษ แจ้งว่า ตามหลกัเกณฑ์และ

เงือ่นไขการช�าระหนีแ้ทนเกษตรกร โดยคณะ

กรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เฉพาะกิจ จ.ศรีสะเกษ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์

ไว้ ดังนี้ 

1. เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร 

2. ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร 

3 .  เป ็นหนี้อัน เนื่ องมาจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือได้รับการ

รับรองจากสถาบันเจ้าหนี้ 4.เป็นหนี้ที่มีหลัก

ประกันคุ้มมูลหนี้ 

5. เป็นหนี้ผิดนัดช�าระ (NPL) ณ 31 

ธันวาคม 2560 

6. มูลหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท  

เงือ่นไขการช�าระหนี ้คอื ช�าระต้นเงนิ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  

รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

โรงงานแปรรูปยางพาราของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  และชุมนุมสหกรณ์

ชาวสวนยางจังหวัดสตูล  จ�ากัด โดยกล่าว

ว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและ

เก็บข้อมูลศักยภาพการผลิตและแปรรูป

ยางพาราของสหกรณ์ เพื่อน�าข้อมูลไปน�า

เสนอกบันายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรี

ว ่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อจะหา

แนวทางร่วมกันส่งเสริมให้สหกรณ์เป็น

ผู ้ผลิตสินค้าตามที่กระทรวงคมนาคม

ต้องการ เช่น กรวยยางวางบนถนน และ

แท่งแบริเออร์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และกระทรวงคมนาคมได้มี

แนวทางท�าข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันผลัก

ดันให้ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ

มนัญญา เดินหน้าหนุนสหกรณ์แปรรูปยางพาราเพิ่มมูลค่า ท�าข้อ

ตกลงกระทรวงคมนาคม รับซื้อกรวยยาง แท่งแบริเออร์จากสหกรณ์ เผยรัฐ

เตรียมงบช่วยเหลือสหกรณ์ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าไม่ต�่ากว่า 10 

ล้าน ต่อแห่ง ตั้งเป้าซื้อน

เพิ่มขึ้นโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง 

ๆ ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ารัฐบาลได้เตรียมงบ

อุดหนุนให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการไม่

ต�่ากว่า 10  ล้านบาทต่อแห่ง หรืออาจจะ

มากกว่าตามชนิดสินค้าที่ผลิต

“ไม่มีการใช้ยางเพิ่มทางใดที่จะ

รวดเร็วเท่ากับการใช้ในภาครัฐ ดังนั้น ทั้ง

สองกระทรวงจึงร่วมมือกัน และเบื้องต้น

ทราบว่ารัฐบาลพร้อมจะจัดงบอุดหนุน

ให้กับสหกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าร่วม

โครงการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการ

ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา 

และขอความร่วมมือว่าหากสหกรณ์ใด

ที่เข้าร่วมโครงการขอให้ช่วยรับซื้อน�้า

ยางจากเกษตรกรในราคาน�าตลาดอย่าง

น้อย 5 - 10 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์เอง” รมช.

เกษตรฯ กล่าว

ส�าหรับเป ้ าหมายในการซื้อ

ยางพาราของโครงการนั้น นางสาว

มนัญญากล่าวว่า ยังไม่ลงรายละเอียดเรื่อง

ปริมาณ แต่ต้องใช้ปริมาณมากแน่นอน

เพราะอปุกรณ์การจราจร ทัง้กรวยยาง และ

แท่งแบรเิออร์ต้องใช้ทัว่ประเทศ และ รมว.

คมนาคม กับ รมว.เกษตรฯ ก็ต้องการให้

เกิดโครงการนี้โดยเร็ว

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ขณะนี้

ขอให้สหกรณ์ที่ต้องการให้รัฐบาลช่วย

เหลือในเรื่องของการปรับปรุงศักยภาพ

การผลิตของโรงงานท�ารายละเอียดขอ

มาได้ ทางกระทรวงเกษตรฯจะช่วยดูเพื่อ

ให้สหกรณ์มีการพัฒนาก�าลังการผลิตให้

ดีขึ้น ซึ่งแต่ละปีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้

มีการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนา

สหกรณ์ ช่วยเหลือสหกรณ์ที่ต้องการ

พัฒนาศักยภาพการแปรรูปยางพารามา

อย่างต่อเนื่อง

น า ย พิ เ ช ษ ฐ ์  วิ ริ ย ะ พ า ห ะ   

อธิบดีกรมส ่ง เสริมสหกรณ ์  กล ่ าว

ว่า ขณะนี้มีสหกรณ์ที่มีความพร้อมเข้า

โครงการ 3 แห่งคือ สหกรณ์การเกษตร

รัตภูมิ จ�ากัด จ.สงขลา ชุมนุมสหกรณ์

อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จ�ากัด จ.สุ

ราษฏร์ธานี และชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน

ยางจังหวัดสตูล จ�ากัด ซึ่งรัฐจะต้องช่วย

ในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร

ส�าหรบัแปรรปูผลติภณัฑ์ตามทีก่ระทรวง

คมนาคมต้องการ ซึ่งในการลงพื้นที่วัน

นี้ทางสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิยื่นเรื่อง

ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูป

ยางพารา ซึ่งจะกลับไปพิจารณาราย

ละเอียดอีกครั้ง

ส�าหรับในการลงพื้นที่ของ นาง

สาวมนัญญา ครั้งนี้ พบว่า ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรฯ และสหกรณ์การเกษตรฯ ใน

พื้นที่จังหวัดพัทลุงและสตูล ได้ขอให้ รมช.

เกษตรฯช่วยเหลือจัดหาเครื่องจักรที่จะใช้ใน

โรงงานแปรรูปยาง ถังเก็บน�้ายาง รถขนน�้า

ยางสด และรถแทรคเตอร์ในสวนปาล์ม ซึ่ง 

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า พร้อมจะช่วยทุก

สหกรณ์ แต่จะต้องดวู่าสิง่ทีข่อมานัน้สหกรณ์

ได้น�าไปใช้ประโยชน์จริงหรือไม่ และควรมี

การแบ่งปันเครื่องมือ เครื่องจักรให้กับสห

กรณ์อืน่ๆในพืน้ทีไ่ด้มาใช้ร่วมกนั เพือ่ให้เกดิ

ความคุม้ค่าและเป็นการช่วยเหลอืแบ่งปันกนั

ในขบวนการสหกรณ์



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ส.นิคมพันชาลีพัฒนาอาชีพ

         สมาชิกสหกรณ์กรุงเทพโอด

       ชสท.จัดอบรมผู้น�าเข้มข้น

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

นายสุเมธ ศรีจรรยา สมาชิกร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ได้ให้สัมภาษณ์กับเกลียว

เชอืกว่า ตนได้รบัหนงัสอืจากประธานกรรมการร้านสหกรณ์กรงุเทพ 

จ�ากัด ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องให้ออกจากการเป็นสมาชิก

ของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด โดยอ้างว่ามติที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ออกจาก

การเป็นสมาชิก เพราะตนได้เสนอข่าวในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก 

และน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ต หลายครั้งหลาย

คราวไม่สร้างสรรค์ ท�าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายว่า เรื่องนี้ตรง

กันข้ามกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพราะว่าการบริหารงานของคณะ

กรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ท�าให้ร้านสหกรณ์ฯ ได้รับความ

เสียหายมากมายหลายเรื่อง ตั้งแต่การจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ

เสนอโครงการพัฒนาร้านสหกรณ์โดยให้เอกชนมาเช่าที่ดินสาขา

พระปิ่นเกล้า ซึ่งอยู่ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า มีที่ดินประมาณ ๖ ไร่ 

ให้เอกชนเช่าไปท�าโรงพยาบาล เป็นเวลา ๖๐ ปี โดยให้ผลประโยชน์

กับร้านสหกรณ์ฯ จ�านวน ๕๗๒ ล้านบาท เป็นค่าสิทธิเช่าที่ดิน ๓๐ 

ปีแรกเป็นเงิน ๓๐ ล้านบาท และ ๓๐ หลังอีก ๑๑๐ ล้านบาท ค่าเช่า

รายเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนละ ๔ แสน ในช่วง ๑๐ ปีแรก และก็ขึ้นค่า

เช่าเป็นขั้นบันได จนถึงช่วง ๑๐ ปีสุดท้ายในอัตราค่าเช่าเดือนละ ๘ 

แสนบาท รวมเป็นเงินส่วนนี้อีก  ๔๓๒ ล้านบาท รวมสองส่วนแล้ว

เป็นเงิน ๕๗๒ ล้านบาท แต่เมื่อท�าสัญญาเช่าลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ ค�านวณรายได้แล้วปรากฎว่าสหกรณ์มีรายได้จากโครงการ

นี้เพียง ๕๓๙.๖ ล้านบาท สหกรณ์ขาดรายได้ไป ๓๒.๔ ล้านบาท 

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับที่ ๒๘๓ ลงวันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ ได้เสนอข่าวว่าคณะกรรมการรีบร้อนท�าสัญญาให้เช่าที่ดิน 

ท�าให้ร้านสหกรณ์ฯ ขาดรายได้ไป ๓๒.๔ ล้านบาท คณะกรรมการ

ร้านสหกรณ์ฯ ได้ฟ้องตนและหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ในความผิด

อาญาข้อหาหมิ่นประมาท ตนได้ต่อสู้คดีในศาล เมื่อศาลได้พิจารณา

หลกัฐานพยานต่าง ๆ  แล้ว ทั้ง่ศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ได้พพิากษา

ว่า ข้อความที่ลงในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกมีข้อเท็จจริงตรงตาม

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มิได้น�าข้อความอันเป็นเท็จใดๆ มาเขียนลง

ในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกเพื่อกลั่นแกล้งหรือใส่ความโจทก์ให้ได้

รับความเสียหาย แต่กลับมีลักษณะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือ

ข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วน

ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ทั้งเป็นการแจ้งข่าวด้วยความ

เป็นธรรมในการประชมุ การกระท�าดงักล่าวจงึไม่มคีวามผดิฐานหมิน่

ประมาท จงึพพิากษายกฟ้องโจทก์ ซึง่ตอนนีค้ดไีด้สิน้สดุแล้ว ตนและ

บริษัทสื่อเกลียวเชือก จ�ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก 

ได้มอบหมายให้ทนายด�าเนินคดีกับคณะกรรมการร้านสหกรณ์ฯ ชุด

ดังกล่าว ในความผิดอาญาฐานฟ้องเท็จ

ในส่วนจดหมายที่ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ฯ แจ้งมา

ถึงตนว่าที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ 

มกราคม ๒๕๖๒ ได้มมีตใิห้ตนออกจากการเป็นสมาชกิร้านสหกรณ์ฯ 

โดยอ้างว่าตนท�าตัวเป็นปฏิปักษ์กับร้านสหกรณ์ฯ ซึ่งไม่เป็นความ

จริงแต่อย่างใด ตรงกันข้ามตนได้ท�าหน้าที่ของสมาชิกร้านสหกรณ์

กรงุเทพฯ ปกป้องผลประโยชน์ให้กบัสหกรณ์และสมาชกิซึง่มอียูก่ว่า

หนึง่แสนสีห่มืน่คน จากการกระท�าของคณะกรรมการทีท่�าให้ร้านสห

กรณ์ฯ ได้รับความเสียหาย ฉะนั้น ผู้ที่ท�าให้ตนได้รับความเสียหายต่อ

ชือ่เสยีงและเกยีรตยิศทกุคน ต้องแก้ไขให้ตนได้กลบัคนืสูส่ถานะเดมิ

โดยเร็วไว มิฉะนั้นตนจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ในส่วนราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริมและก�ากับดูแลสหกรณ์ 

เรื่องนี้ตนและสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้เห็นการบริหารงานของคณะ

กรรมการด�าเนินการของร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ มีหลายเรื่องหลาย

รายการทีท่�าให้ร้านสหกรณ์ฯ ได้รบัความเสยีหายจงึได้ร้องเรยีนไปยงั

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล ก็ได้รับค�าตอบจากผู้อ�านวยการส�านักงานส่ง

เสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่๑ ซึง่ก�ากบัดแูละร้านสหกรณ์ฯ 

แห่งนี ้โดยได้ตอบเป็นหนงัสอืกลบัมาถงึผูร้้องเรยีนว่าคณะกรรมการ

ร้านสหกรณ์ฯ ได้ท�าถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว 

สหกรณ์ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า 

ข้อบังคับ ของสหกรณ์แห่งนี้ที่ได้ก�าหนดอ�านาจของที่ประชุมใหญ่

สมาชิกให้มีอ�านาจเพียงรับทราบแผนงบประมาณรายรับ รายจ่าย 

ประจ�าปี  ทีค่ณะกรรมการน�าเสนอเท่านัน้ ส่วนคณะกรรมการด�าเนนิ

การมอี�านาจในการอนมุตัแิผนและงบประมาณรายได้ รายจ่าย ประจ�า

ปีของสหกรณ์ ข้อบังคับของร้านสหกรณ์ฯ แห่งนี้จึงมีความแตกต่าง

กับสหกรณ์อื่น ๆ ทั่วไป 

เพราะว่าแผนประมาณการรายได้ รายจ่าย ประจ�าปีของ

สหกรณ์โดยทั่วไป คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์จะต้องน�า

เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกพิจารณาอนุมัติ ไม่ใช่เพียงเสนอให้รับ

ทราบเท่านั้น หากจะเทียบกับการท�างานของรัฐบาลในการเสนอขอ

ใช้งบประมาณแผ่นดนิ จะต้องน�าเสนอให้ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร

พจิารณาอนมุตั ิไม่ใช่เสนอขอใช้งบประมาณแผ่นดนิเพยีงให้ทีป่ระชมุ

สภาผู้แทนราษฎรรับทราบเท่านั้น เมื่อข้อบังคับของสหกรณ์แห่งนี้

ก�าหนดอ�านาจของทีป่ระชมุใหญ่ไว้เช่นนี ้จงึมเีหตกุารณ์แปลก ๆ  เกดิ

ขึ้นหลายประการกับสหกรณ์แห่งนี้ เช่น คณะกรรมการร้านสหกรณ์

กรุงเทพฯ ได้น�าเงินของสหกรณ์ไปใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุง

ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาบางล�าพู  จ�านวน ๒๒ ล้านบาท โดยไม่

ได้น�าเสนอให้ทีป่ระชมุใหญ่สมาชกิรบัทราบด้วยซ�้า เมือ่หนงัสอืพมิพ์

เกลยีวเชอืก ได้ส่งผูส้ือ่ข่าวไปเกบ็รายละเอยีดเกีย่วกบัการซ่อมแซมดงั

กล่าวกไ็ม่ได้รบัความร่วมมอืแต่อย่างใด และเท่าทีส่งัเกตการปรบัปรงุ

ซ่อมแซมร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาบางล�าพูดังกล่าวไม่น่าจะต้อง

ใช้เงินถึง ๒๒ ล้านบาท  เมื่อสมาชิกสหกรณ์ได้ร้องเรียนไปยังหน่วย

งานที่ก�ากับดูแลร้านสหกรณ์ฯ แห่งนี้ก็ได้รับค�าตอบกลับมาว่าคณะ

กรรมการได้ท�าถกูต้องตามระเบยีบ ข้อบงัคบั ของร้านสหกรณ์ฯ แล้ว 

กเ็ลยไม่แน่ใจว่าข้าราชการสหกรณ์ทีม่หีน้าทีก่�ากบัดแูลและ

ส่งเสรมิสหกรณ์มคีวามรู ้ความสามารถเพยีงพอหรอืไม่ ในการก�ากบั

ดูแลให้คณะกรรมการสหกรณ์ท�างานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ

เพือ่สหกรณ์และมวลสมาชกิ จากเหตกุารณ์ดงักล่าวจงึไม่แปลกใจกบั

ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลและส่ง

เสริมสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลาเกือบ ๕๐ ปี ใช้

งบประมาณแผ่นดิน จากภาษีอากรของประชาชนไปแล้วเป็นเงินนับ

แสนล้านบาท เฉพาะปีปัจจบุนักรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้รบังบประมาณ

แผ่นดินมาบริหารหน่วยงานเป็นเงิน ๕,๕๐๙ ล้านบาท มีบุคลากร

ทั้งหมด ๕,๓๑๗ คน ซึ่งรวมเม็ดเงินและบุคลากรแล้วน่าจะมีพลังใน

การท�างานให้กบัขบวนการสหกรณ์ได้ไม่น้อย แต่เท่าทีเ่หน็ผลงานใน

การพัฒนาสหกรณ์แล้วรู้สึกผิดหวังเพราะมีผลงานน้อยมากหาเป็น

แบบอย่างที่ดีแทบจะไม่มี ขนาดสมาชิกช่วยชี้เบาะแสการทุจริตให้ก็

ยงัหาความผดิกนัไม่เจอ รูส้กึเศร้าใจกบัตวัเองทีไ่ด้ต่อสูเ้พือ่ขบวนการ

สหกรณ์มาอย่างโดดเดีย่ว นายสเุมธกล่าวด้วยความหดหูก่บัการพฒันา

สหกรณ์ในประเทศไทย.

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อไป นีค่อืหลกัการส�าคญัทีจ่ะน�ามาท�าเวร์ิค

ชอพในการอบรมครั้งนี้

นายศิริชัยได้กล่าวถึงวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในการจัดท�า

เวิร์คชอพครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลี

หะจนิดา อาจารย์จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่มคีวามเชีย่วชาญ

ในด้านการท�าเวร์ิคชอพ และได้ให้ข้อเสนอแนะกบัโครงการฝึกอบรม

ของ ชสท. ว่าในยุคใหม่นี้เราจะคิดกันอย่างไร ท�าอย่างไรให้เกิดความ

ยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร วิชาที่ท่านน�ามาบรรยายใช้ชื่อว่า “การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน�าไปสู่แนวคิดในเชิงพัฒนาของสหกรณ์

เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ”

วิทยากรท่านอื่น ๆ ก็จะมาจากหลายหน่วยงาน เช่น 

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ ที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อมาสร้างโลกทัศน์และให้ค�าแนะน�าในการ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้น�าสหกรณ์ให้ได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลง

ว่าปัจจบุนันีไ้ด้มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างไรบ้าง ต่อไปในอนาคตภาค

การเกษตรจะเป็นอย่างไร 

หวัข้อต่อไปกค็อื นวตักรรมการเกษตรยคุใหม่กบัการพฒันา

สหกรณ์ เรามีความมุ่งหวังว่าต่อไปน้ีเราจะมีนวัตกรรมต่าง ๆ  เกิดขึ้น

มากมายและรวดเร็ว การพัฒนาสหกรณ์ก็คือการพัฒนาสมาชิกให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีีขึ้น มีการอยู่ดีกินดี มีอาชีพที่มั่นคง ฉะนั้น จะต้อง

มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาใช้อ�านวยความสะดวก เช่น การใช้โดรน

มาทดแทนเครื่องจักรเดิม ๆ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน ในการดูแล

รักษาคุณภาพของพืชที่เราปลูก เป็นต้น

วิชาที่ส�าคัญอีกวิชาหนึ่งก็คือ กฎหมาย ปีนี้เราให้ชื่อหัวข้อ

ว่า “กฎหมายสหกรณ์ฉบับปรับปรุงใหม่กับสิ่งที่สหกรณ์ต้องทราบ” 

วิทยากรท่านนี้เป็นอดีตผู้อ�านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ที่จบกฎหมายมาโดยตรง 

มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสหกรณ์เป็นอย่างดี อีกทั้่งเป็น

ผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะ

กฎหมายสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ ที่ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปทั้่งหมด ๑๓ ประเด็นที่ส�าคัญ 

เป็นเรือ่งของการก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารสหกรณ์ 

อ�านาจการกระท�าของผูบ้รหิารสหกรณ์ จนถงึอ�านาจในการก�ากบัดแูล

จากหน่วยงานภาครัฐที่มีความเข้มข้น โดยเฉพาะบทก�าหนดโทษมี

อัตราโทษมากขึ้น ถ้าผู้น�าสหกรณ์ท�าอะไรไปโดยขาดองค์ความรู้ อาจ

จะเกดิผลเสยีต่อผูบ้รหิารสหกรณ์ได้ และอาจรวมถงึพนกังานสหกรณ์

ด้วย ฉะนัน้เราจ�าเป็นจะต้องเน้นในเรือ่งของกฎหมายสหกรณ์ โดยให้

เวลาในเรื่องนี้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงครึ่ง

ส�าหรบัด้านบญัชแีละการเงนิกเ็ข้มข้นเป็นปกตวิทิยากรกม็า

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เช่นเดิม

นายศริชิยัได้กล่าวถงึช่วงระยะเวลาการจดัอบรมว่า โดยปกติ

การจดัอบรมจะจดัขึน้ในช่วงเดอืนธนัวาคมของทกุปี แต่ว่าในช่วง ๒ 

- ๓ ปีที่ผ่านมานี้ โรงแรมต่าง ๆ ค่อนข้างจะเต็ม บางครั้งผู้เข้าอบรม

ไม่สามารถพักอยู่ด้วยกันได้ต้องแยกไปพักกันอีกที่หนึ่งท�าให้เกิด

ความไม่สะดวกกับผู้เข้าอบรม ในปีนี้จึงเลื่อนไปจัดในเดือนมกราคม 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2523  มีเกษตรกรในพื้นที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก

แรกตัง้ 548 คน การด�าเนนิงานยดึหลกัพืน้ฐานของความเป็นสหกรณ์ 

เพือ่สร้างคณุค่าให้สมาชกิเหน็ประโยชน์ของการเป็นสมาชกิสหกรณ์  

ปัจจุบันสหกรณ์ด�าเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหา

สินค้ามาจ�าหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิต ผลการด�าเนินงานปี

บัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์มีสมาชิก จ�านวน 1,720 คน มี

ทนุด�าเนนิงาน 141,045,334.06 บาท ก�าไรสทุธปิระจ�าปี 1,477,793.47 

บาท โดยทีป่ระชมุได้จดัสรรเป็นเงนิปันผลตามหุน้ ร้อยละ 2  เงนิเฉลีย่

คนืตามส่วนธรุกจิสนิเชือ่ ร้อยละ 4 ธรุกจิจดัหาสนิค้ามาจ�าหน่าย ร้อย

ละ 0.75 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ตันละ 20 บาท และจัดสรรเป็นทุน

สะสมอื่นๆ ตามข้อบังคับ  เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสวัสดิการ

ต่างๆ ให้แก่สมาชกิทีร่่วมสนบัสนนุการด�าเนนิงานของสหกรณ์ ท�าให้

กิจการมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

 นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  

สหกรณ์ถอืเป็นองค์กรทีม่บีทบาทส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมของประเทศ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายส�าคัญเกี่ยว

กบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุภาคเกษตรให้ได้รบัการพฒันาอย่างต่อ

เนือ่งผ่านกลไกสหกรณ์  เพือ่เร่งพฒันาภาคการเกษตร การแก้ไขปัญหา

หนี้สิน และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิก ซึ่งได้คัด

เลือกสหกรณ์นิคมพันชาลี จ�ากัด  เป็นสหกรณ์หลักระดับอ�าเภอ เพื่อ

ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกแบบครบวงจร ทั้งในด้านการส่ง

เสริมพัฒนาอาชีพหลักของสมาชิกผู้ปลูกข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

และมันส�าปะหลัง การส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริมจากการเลี้ยง

ไก่ไข่พันธุ์โรดไทย (Rhode Thai) ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรี

ย์ในสหกรณ์ในพืน้ทีน่คิมสหกรณ์  และแผนการส่งเสรมิให้เกษตรกร

สมาชิกเลี้ยงโคขุน  จ�านวน 12 ราย เพื่อเป็นช่องทางการสร้างอาชีพ

เสริมที่จะท�าให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกด้วย    

โดยสหกรณ์นคิมพันชาล ีจ�ากดั  ได้รับงบอุดหนุนจากกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการพฒันาสถาบนัเกษตรกรจดัเกบ็พชืผล

ทางการเกษตร (แก้มลงิ) ก่อสร้างลานตาก ขนาด 3,200 ตารางเมตร ซึง่

สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากอปุกรณ์การตลาดอย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

มกีารรวบรวมรบัซือ้ผลผลติข้าวจากเกษตรกรสมาชกิ 8,000 ตนั มลูค่า 

62,715,409.25  บาท โดยตั้งแผนในปี 2563 สหกรณ์จะมีการรวบรวม

ผลผลติข้าวเปลอืก จากเกษตรกรสมาชกิ จ�านวน 7,000 ตนั มลูค่าการ

รับซื้อกว่า 60,000,000 บาท จ�าแนกเป็นข้าวเปลือกพันธุ์หอมมะลิ 

จ�านวน 4,000  ตัน และข้าวเปลือกรวม จ�านวน 3,000  ตัน  

       ชะลอขายทรัพย์สินเกษตรกร

ร้อยละ 100 ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ระยะเวลาคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 5 

ปี จากต้นเงนิค้างช�าระ พร้อมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคด ีและ ค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ตามข้อก�าหนดกฎหมายที่เยวข้อง 

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานงานกับ

ประธานกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จ�ากัด 

เพื่อท�าการเจรจาช�าระหนี้แทนเกษตรกร และ หาแนวทางชะลอการ

บังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สิน ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่ได้

ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ�านวน 25 ราย 

ผลการตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ พบว่า มีสมาชิกเพียง 

10 ราย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถด�าเนินกระบวนการช�าระหนี้

แทนเกษตรกรได้ จงึแจ้งให้ให้สหกรณ์ฯ จดัท�าหนงัสอืแจ้งยนิยอมให้

กองทุนฟื้นฟูฯ ช�าระหนี้แทนและ ยินยอมโอนหลักทรัพย์ให้กองทุน

ฟื้นฟูฯ เพื่อด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป เป็นการขับเคลื่อนงานตาม

นโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรัง ช่วยเหลือและให้

โอกาสเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้และเพิ่มพูนคุณภาพ

ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นรุ่นแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม พ.ศ.

๒๕๖๓ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา อยู่ในพื้นที่เขต ๑ รุ่นที่ ๒ จัด

ที่จังหวัดเชียงราย อยู่ในพื้นที่เขต ๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ 

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ และก็จัดต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงรุ่นสุดท้ายคือ 

รุ่นที่ ๙ ประมาณปลายเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายศิริชัยกล่าว

หนีค้้างช�าระตามแนวความคดิของบคุลากรตวัแทนแต่ละสหกรณ์ ได้

ข้อสรุปน�าไปจัดท�าแผนการด�าเนินงานแปลงไปสู่การปฎิบัติให้เกิด

ผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม  

เงินทุนให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกที่มีความจ�าเป็นเดือดร้อนรายอื่น

ต่อไปได้ นอกจากนัน้ หากรายได้ไม่พอช�าระหนีแ้ก่เจ้าหนีข้องสหกรณ์

เอง ก็จะน�าไปสู่ความล้มเหลวในการด�าเนินธุรกิจ หากปล่อยละเลยก็

ทวีความรุนแรงถึงขั้นล้มละลาย เกิดความเสียหายต่อมวลสมาชิกได้

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่า ผูแ้ทนทัง้สามฝ่ายจากสหกรณ์ทีไ่ปร่วมการประชมุภายใต้โครงการ 

ฯ ดังกล่าว จะได้น�าความรู้ และ แนวทางตามแผนงานที่ได้ร่วมกัน

ระดมสมอง ได้ข้อสรุปเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยจัดท�าโครงการ ฯ 

และ แผนปฎบิตังิาน แปลงไปสูก่ารปฎบิตั ิเพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหา

หนี้สินของเกษตรกรเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ได้ต่อไป 

       สกจ.ศรีสะเกษ แก้หนี้ค้างต่อจากหน้า  ๒

นางอัญชลี ฯ กล่าวเพิ่มเติม สหกรณ์ประเภทการเกษตรส่วน

ใหญ่ ด�าเนนิธรุกจิการสนิเชือ่บรกิารให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิเป็นธรุกจิหลกั 

แต่เนือ่งจากการประกอบอาชพีด้านการเกษตรมปัีจจยัเสีย่งหลายด้าน 

เช่น ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ภัยธรรมชาติ ตลอด

จนกระแสนยิมตามสงัคมเมอืง “บรโิภคนยิม” ประชาชนใช้จ่ายไปกบั

สิง่ฟุม่เฟือยมากขึน้ เกนิก�าลงัความสามารถทางการเงนิของตนเอง เกดิ

ปัญหาหนีส้นิครวัเรอืนมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้เนือ่งจากมแีหล่งให้กูย้มืเข้าถงึ

ได้มากมาย เมือ่ประสบปัญหาจากภยัธรรมชาต ิหรอื ราคาผลผลติตกต�า่ 

รายได้ไม่พอเพยีงใช้หนี ้หรอื บางรายขาดวนิยัทางการเงนิ ไม่ให้ความ

ส�าคัญการบันทึกรายรับ - รายจ่าย การจัดท�าบัญชีต้นทุน รวมทั้ง การ

ออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ท�าให้เกิดปัญหาหนี้ค้างช�าระในสหกรณ์เ

พิ่มมากขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขจะกระทบต่อการด�าเนินงานของ

สหกรณ์ เมือ่ขาดสภาพคล่องไม่มเีงนิทนุหมนุเวยีนด�าเนนิกจิการ ขาด



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓ วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

อ่านต่อหน้า  ๒

มติที่ประชุมใหญ่สมาชิกปกป้องสหกรณ์จริงหรือ ?

สกจ.ศรีสะเกษ อบรมสามฝ่ายแก้หนี้ค้างช�าระ

ข้อความในจดหมายของประธานกรรมการร้านสหกรณ์

กรุงเทพ จ�ากัด ที่ได้แจ้งถึง นายสุเมธ ศรีจรรยา ที่ถูกสมาชิกในที่

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

ได้เสนอขอให้ลงมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากได้เผยแพร่

ข่าวสารในหนงัสอืพมิพ์เกลยีวเชอืกสร้างความเสยีหายให้กบัสหกรณ์

อย่างร้ายแรง เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๑ 

(๓) ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

หนงัสอื ที ่๑๑๕/๒๕๖๒  ลงวนัที ่๕ สงิหาคม ๒๕๖๒ เรือ่ง 

ให้ออกจากการเป็นสมาชกิของร้านสหกรณ์กรงุเทพ จ�ากดั  เรยีน นาย

สเุมธ ศรจีรรยา  อ้างถงึ  ข้อ ๑.มตทิีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒  ข้อ ๒. ข้อบังคับ ข้อ ๔๑ (๓) ร้าน

สหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

สืบเนื่องมาจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�า

ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้เสนอขอให้ลงมติให้

ท่าน ออกจากการเป็นสมาชิกเพราะเห็นว่าสร้างความเสียหายให้กับ

สหกรณ์ โดยการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

ทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก หลายครั้งหลายคราว

ไม่สร้างสรรค์ ให้ร้ายต่อร้านสหกรณ์ฯ มาโดยตลอด แต่ประธานใน

ที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ควรให้คณะกรรมการด�าเนินการรับไปด�าเนิน

การสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่ข้อบังคับก�าหนด ที่ประชุมใหญ่จึงมี

มติมอบหมายให้คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๘๐ ต�าเนินการตาม

มติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ครั้ง

ที่ ๑๐๖๖/๘๐/๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงมีมติแต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะอนุกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง ได้รายงานผลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ให้ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ครั้งที่ ๑๐๗๐/๘๐/๘ เมื่อ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ร้านสหกรณ์ฺกรุงเทพ จ�ากัด โดยท่ี่ประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ครั้งที่ ๑๐๗๐/๘๐/๘ เมื่อวันที่ 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้พจิารณาผลการสอบสวนจากหลกัฐานทาง

ด้านเอกสาร พบว่าพฤติกรรมแห่งการกระท�าจากการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวกับร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ลงในหนังสือพิมพ์

เกลียวเชือก หรือผ่านในระบบอินเทอร์เน็ตของท่านเป็นด้านลบ

ต่อร้านสหกรณ์ ไม่เคยปรากฎลงข่าวที่เป็นบวกแก่ร้านสหกรณ์แต่

อย่างใด มีลักษณะการเสนอข่าวเกิน

กว่าการสื่อสาร ให้ความรู้แก่สมาชิก

และบุคคลทั่วไป ลงบทความไม่มี

การตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่เคยน�า

ค�าชี้แจงของหน่วยราชการที่เข้ามา

ตรวจสอบ และพบว่าไม่เป็นความ

ผิดตามที่มีผู ้กล่าวหา จึงเป็นการ

ลงข่าวล้วนเป็นเท็จ มีอคติ เกลียด

ชัง และหมิ่นประมาทคณะกรรมการ

ด�าเนินการของร้านสหกรณ์ฯ ยก

ตัวอย่าง เช่น สมคบน�าบทความของ

นายพิศิษฐ์ฯ ลงหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับที่ ๓๑๙ ลงวันที่ ๑๑-

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ใส่ร้ายคณะกรรมการด�าเนินการ และลงบท

สัมภาษณ์ นายพิศิษฐ์ฯ กล่าวหาคณะกรรรมการด�าเนินการ ยัดใส้

งบดุล เปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินในงบดุลของปีการเงิน ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๐  หนังสือพิมพ์เกลีียวเชือก ฉบับที่ ๓๒๐ ลงวันที่ ๑๑-๑๗ 

มีนาคม ๒๕๖๒ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการกระท�าของท่าน เข้าข่ายเป็น

ปฏิปักษ์ต่อร้านสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๑ (๓) คือ ท�าให้เสื่อม

เสยีชือ่เสยีงหรอืประโยชน์ของสหกรณ์ ดงันัน้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ด�าเนนิการ จงึมมีตใิห้ท่านพ้นจากการเป็นสมาชกิ นบัตัง้แต่วนัที ่๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ท่านมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุม

ใหญ่ โดยผ่านคณะกรรมการด�าเนินการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่

ท่านได้รับแจ้งตามหนังสือฉบับนี้ อนึ่ง ท่านสามารถขอรับเงินค่าหุ้น

หรือสิทธิประโยชน์ที่พึงมี ได้ที่ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด สาขาลาด

หญ้า ตามเวลาท�าการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

ขอแสดงความนับถือ  

ลงนาม 

(นายวรพนธ์ คงสิวะพิสิฐ) 

ประธานกรรมการ

ตามข้อความในหนงัสอืฉบบันีผู้เ้ขยีน (นายสเุมธ ศรจีรรยา )

เป็นสมาชกิร้านสหกรณ์กรงุเทพ จ�ากดั เลขที ่๘๗๐๐๒ สาขาลาดหญ้า  

ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าเอาข้อความเท็จไปลงในหนังสือพิมพ์

เกลียวเชือก และอินเทอร์เน็ต ใส่ร้ายร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด และ

คณะกรรมการด�าเนินการท�าให้ได้รับความเสียหาย นั้นซึ่งไม่ตรงกับ

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

จะขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด  

ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริหารงานโดยคณะ

กรรมการกลุม่เดยีวกนั ผลดัเปลีย่นกนัเป็นประธานกรรมการ คนหนึง่

ต้องเว้นวรรคตามกฎหมายสหกรณ์ ก็พักไปเป็นประธานที่ปรึกษา

คณะกรรมการ หลังจากนั้นก็กลับเข้ามาเป็นประธานกรรมการต่อ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากโครงการพัฒนาร้านสหกรณ์ฯ ให้เจริญ

ก้าวหน้าของคณะกรรมการกลุ่มนี้ที่อ้างว่ามีความหวังดีกับร้านสห

กรณ์ฯ หากดูสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑ ร้านสห

กรณ์ฯ มีผลก�าไรเฉลี่ยปีละประมาณ ๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่จะได้มา

จากค่าเช่าที่ร้านค้าต่าง ๆ มาเช่าที่ภายในร้านสหกรณ์เพื่อขายสินค้า 

ท�าให้ร้านสหกรณ์ฯ มีก�าไร หากไม่มีรายได้จากค่าเช่าดังกล่าวร้าน

สหกรณ์ฯ จะขาดทุนทุกปี ท�าให้คณะกรรมการกลุ่มนี้จัดท�าโครงการ

ให้เช่าที่ดินร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาพระปิ่นเกล้า (อยู่ตรงข้าม

ห้างพาต้าปิ่นเกล้า) มีที่ดินประมาณ ๖ ไร่ ประกาศให้เอกชนเช่าท�า

โรงพยาบาลสัญญาเช่า ๓๐ ปี ต่ออีก ๓๐ ปี โดยเสนอโครงการนี้ต่อ

สมาชิกในที่ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่า

จะสร้างอาคารสูง ๑๗ ชั้น ๒ อาคาร มูลค่าก่อสร้างประมาณ ๑,๒๐๐ 

ล้านบาท  ให้เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์เมื่อครบสัญญาเช่า ๖๐ ปี ใน

สญัญานัน้จะให้พืน้ทีต่ัง้ร้านสหกรณ์ในชัน้ใต้ดนิ จ�านวน ๒ พนัตาราง

เมตร เสนอรายได้ให้กบัร้านสหกรณ์ทัง้เงนิกนิเปล่าและเงนิค่าเช่าราย

เดือนในระยะเวลา ๖๐ ปี รวมเป็นเงิน ๕๗๒ ล้านบาท ในวันประชุม

ใหญ่วิสามัญดังกล่าว มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐๐ คน 

สมาชิกเสียงข้างมากเห็นด้วยให้เช่าที่ดินท�าโครงการนี้ สมาชิกส่วน

ข้างน้อยคัดค้านไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะได้สิทธิการเช่าหรือ

เงินกินเปล่าเช่าที่ดิน ๓๐ ปีแรกได้เพียง ๓๐ ล้านบาทเท่านั้น เฉลี่ยปี

ละ ๑ ล้านบาทต่อที่ดินที่ให้เช่า ๖ ไร่ ซึ่งเป็นเงินที่น้อยมาก 

ในทีป่ระชมุวนันัน้มกีารโต้เถยีงระหว่างผูเ้หน็ด้วยกบัผูค้ดัค้าน

จนเกือบจะปะทะกัน ประธานในที่ประชุมจึงรีบสรุปและยืนยันด�าเนิน

การตามมติเสียงข้างมาก และในวันประชุมดังกล่าวมีบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชกิเข้าไปร่วมประชมุด้วย สมาชกิส่วนข้างน้อยจงึได้ร้องเรยีนไปถงึ

นายทะเบียนสหกรณ์ ให้มีการสอบสวนในเรื่องนี้ ผลจากการสอบสวน

ปรากฎว่ามบีคุคลทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิเข้าร่วมประชมุ ๗๔ คน จงีสัง่ให้การ

ประชุมดังกล่าวเป็นโมฆะ และให้ยกเลิกสัญญาให้เช่าที่ดิน ๓๐ ปี ฉบับ

ลงวนัที ่๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ หากมคีวามเสยีหายกบัสหกรณ์ให้หาผูร้บั

ผิดชอบชดใช้ให้กับสหกรณ์ ปรากฎว่าคณะกรรมการด�าเนินการไม่ได้

ไปยกเลิกสัญญาเช่าตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่อย่างใด แต่กลับ

ไปเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้

สมาชกิมมีตยินืยนัการให้เช่าทีด่นิอกีครัง้ ซึง่มสีมาชกิเข้าร่วมประชมุใน

วนัดงักล่าวประมาณ ๓๐๐ คนทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการมจีดหมายเรยีก

ประชมุ แต่สมาชกิส่วนใหญ่อกีแสนกว่าคนไม่ได้รบัจดหมายประชมุใน

วันดังกล่าว เสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกในที่ประชุมได้มีมติให้เช่าที่ดิน

ต่อ คณะกรรมการด�าเนินการจึงไปยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวัน

ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และท�าสัญญา

เช่าต่อในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันยกเลิก

สัญญาเก่า การท�าสัญญาเช่าที่ดินกับส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 

สาขาบางกอกน้อย จะต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ ๒ ล้านบาท ซึ่ง

ตามสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่การท�าสัญญา

ในครั้งนี้ร้านสหกรณ์ฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ ๒ ล้านบาท  แทน

ผู้เช่านี่คือความเสียหายที่เกิดขึั้นกับร้านสหกรณ์ฯ แล้ว 

นอกจากนั้นการใช้เงินตกแต่งซ่อมแซมร้านสหกรณ์

กรงุเทพฯ สาขาบางล�าพ ูจ�านวน ๑๕ ล้านบาท (จ่ายจรงิ ๒๒ ล้าน) แต่

คณะกรรมการด�าเนนิการไม่ได้น�าเสนอในแผนงานและประมาณการ

รายได้รายจ่าย ประจ�าปี ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา   แต่ได้ใช้จ่าย

เงนิดงักล่าวไป ซึง่ในประเดน็นีข้้าพเจ้าได้สอบถามประธานทีป่ระชมุ 

(นายพีระพันธ์ เหมะรัต) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ว่าได้จัด

จ้าง บรษิทัอะไรไปตกแต่งซ่อมแซมร้านสหกรณ์ฯ สาขาบางล�าพ ูกไ็ด้

รับค�าตอบจากประธานในทีป่ระชมุวา่เรือ่งนีไ้ด้ผ่านมาแล้ว ๒ ปี และ

สมาชิกก็ไม่จ�าเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง จึงไม่ตอบค�าถามที่ข้าพเจ้าถาม เมื่อ

ข้าพเจ้าพยายามที่จะใช้สิทธิความเป็นสมาชิกร้านสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็น

องค์การประชาธปิไตยมสีทิธซิกัถามการบรหิารงานคณะกรรมการได้ 

เมื่อเห็นว่าคณะกรรมการท�างานไม่โปร่งใส ก็ปรากฎว่าประธานในที่

ประชมุไม่ยอมให้อภปิรายและได้สัง่ให้เจ้าหน้าทีท่ีร่กัษาความสงบใน

ห้องประชุมมาจับตัวข้าพเจ้าให้ออกไปจากห้องประชุม 

เมื่อข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในที่ประชุมก็ได้มีสมาชิกเสนอต่อที่ประชุม

ใหญ่ให้ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกของร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ใน

ฐานะเป็นปฏิปักษ์กับร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ซึ่งข้าพเจ้าก็เพิ่งรู้ตอนที่ได้

รับจดหมายส่งมาให้ว่าที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกได้มีมติให้ข้าพเจ้าออก

จากการเป็นสมาชิกเพราะเสนอข่าวสารที่ท�าให้ร้านสหกรณ์ฯ เสียหาย ซึ่ง

ไม่เป็นความจรงิแต่อย่างใด ตรงกนัข้ามข้าพเจ้าได้ท�าหน้าทีป่กป้องร้านสห

กรณ์ฯ ไว้ให้กบัสมาชกิส่วนใหญ่แสนกว่าคน ทีไ่ม่ได้รบัข่าวสารและตดิตาม

การท�างานของคณะกรรมการชุดนี้ที่ท�าให้ร้านสหกรณ์ฯ ได้รับความเสีย

หาย เพราะว่าการท�าสัญญาเช่าที่ดิน ๓๐ ปี กับบริษัทบางประกอก ฮอสพิ

ทอล กรุ๊ป จ�ากัด ที่เสนอประโยชน์ให้กับสหกรณ์ฯ ตามโครงการเช่าที่ดิน 

๖๐ ปี เป็นเงิน ๕๗๒ ล้านบาท แต่เมื่อค�านวณรายได้ตามสัญญาแล้วร้าน

สหกรณ์ฯ มีรายได้เพียง ๕๓๙.๖ ล้านบาท ขาดรายได้ไป ๓๒.๔ ล้านบาท 

ซึ่งข้าพเจ้าได้เสนอเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับที่ ๒๘๓ ลง

วนัที ่๑๑-๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ เป็นเหตใุห้คณะกรรมการด�าเนนิการร้าน

สหกรณ์กรุงเทพฯ ฟ้องข้าพเจ้า และหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ในความผิด

อาญาฐานหมิ่นประมาท ผลการพิจารณาคดีในศาล ซึ่งศาลชั้นต้นและศาล

อทุธรณ์ ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าการเสนอข่าวของข้าพเจ้าและหนงัสอืพมิพ์

เกลียวเชือก ไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์แต่อย่างใด แต่เป็นการเสนอ

ข่าววพิากษ์วจิารณ์และท้วงตงิการด�าเนนิงานของโจทก์ตามความเหน็ของ

ฝ่ายเสียงข้างน้อยโดยปกติของการบริหารกิจการในลักษณะของสหกรณ์

เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก การกระท�าของจ�าเลยทั้งสองจึงไม่เป็นความ

ผดิฐานหมิน่ประมาทตามฟ้อง จงึพพิากษายกฟ้องโจทก์ และคดสีิน้สดุแล้ว 

ขณะนี้ได้มอบให้ทนายความฟ้องกลับฐานฟ้องเท็จ

การที่คณะกรรมการด�าเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด 

ชุดที่ ๘๐ ได้มีหนังสือถึงข้าพเจ้า เรื่อง ให้ออกจากการเป็นสมาชิก

ของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ฐานเป็นปฏิปักษ์ต่อร้านสหกรณ์ฯ 

ซึง่ไม่เป็นความจรงิแต่อย่างใด ตรงกนัข้ามการเสนอข่าวของข้าพเจ้า

กลบัเป็นการปกป้องร้านสหกรณ์ฯ ไม่ให้ได้รบัความเสยีหายจากการ 

กระท�าของคณะกรรมการดังกล่าว  ฉะนั้นบุคคลที่ท�าให้ข้าพเจ้าได้

รบัความเสยีหายตามหนงัสอืทีส่่งมาซึง่ไม่เป็นความจรงิฉบบันี ้รวม

ทัง้ผูเ้สนอให้ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชกิต่อทีป่ระชมุใหญ่เมือ่วนั

ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ต้องแก้ไขให้ข้าพเจ้ากลับคืนสู่สถานะเดิม

ด้วย มิฉะนั้นข้าพเจ้าจะต้องด�าเนินการตามกฎหมายกับทุกท่านที่

เกี่ยวข้องต่อไป

นายสุเมธ  ศรีจรรยา 
สมาชิกร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ เลขที่ ๘๗๐๐๒

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมตามโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระของสหกรณ์ ให้

แก่สหกรณ์การเกษตรระดับอ�าเภอ จ�านวน ๒๑ แห่ง จุดมุ่งหมาย

ให้บุคลากร 3 ฝ่าย (คณะกรรมการ /ฝ่ายจัดการ/สมาชิก) ร่วมกัน

วิเคราะห์ปัญหาเพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้

ค้างช�าระของสหกรณ์ 

        อัญชลี  ศรีหามาตย์

นางอัญชลี  ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท�าโครงการ 

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระของสหกรณ์” 

กลุม่เป้าหมายได้แก่ สหกรณ์การเกษตรระดบัอ�าเภอ จ�านวน ๒๑ แห่ง 

ก�าหนดจัดอบรม ฯ จ�านวน ๕ รุ่น ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๑ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการด�าเนิน

การ ผูจ้ดัการ เจ้าหน้าทีส่นิเชือ่ ประธานกลุม่ และ สมาชกิของสหกรณ์ 

รวมทั้งสิ้น ๘๔๐ ราย

ก่อนท�ากิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมอง ได้เชิญวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฎัศรสีะเกษ และ 

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ บรรยายและถ่ายทอดความ

รู้ด้านการบริหารสินเชื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดเตรียม

เอกสารประกอบการด�าเนินคดี  การใช้งบการเงินในการบริหารสิน

เชื่อ  โดยมีเจ้าหน้าที่จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้

ด�าเนินกระบวนการวเิคราะห์ปัญหา และ ก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๔

รมช.เกษตรฯ เยี่ยมชมโรงสีสหกรณ์ร้อยเอ็ด   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พร้อมคณะเข้าเยีย่มชมโรงสสีหกรณ์การเกษตรเมอืงร้อยเอด็ จ�ากดั โดยมนีายวศิษิฐ์ ศรสีวุรรณ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ นายเสฐยี

รพงษ์ อนิเพน สหกรณ์จงัหวดัร้อยเอด็และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมอืงร้อยเอด็ฯ ให้การต้อนรบัและพาชมโรงส ีเมือ่เรว็ ๆ  นี้

ตั้งชมรมผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ออมทรัพย์ต�ารวจ  พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สห

ประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) พร้อมด้วยนางรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผู้จัดการและคณะร่วมสนับสนุนโครงการจัดตั้ง

ชมรมผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยมี พลต�ารวจโท สมเดช ขาวข�า ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด(ชสอ.ตร.) กล่าวให้การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมฯ ณ โรงแรมเดอะ

ไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยีย่ม กตส.   นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

คณะเข้าเยีย่มกรมตรวจบญัชสีหกรณ์และมอบนโยบายการขบัเคลือ่นองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ โดยมนีายโอภาส ทองยงค์ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจ

บญัชสีหกรณ์และคณะผูบ้รหิารให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ เทเวศร์ กรงุเทพฯ 

ssrichanya@gmail.com
ขุนราม

ลองกองคุณภาพเกรด A จากสหกรณ์ใต้  นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เตรียมกระจายผลผลิตลองกอง

คณุภาพเกรด A จากชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัยะลา จ�ากดั ให้กบัสหกรณ์ต่าง ๆ  ในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล ที่สั่งจองเข้ามา ปรากฎว่าลองกองจากสหกรณ์การเกษตรใต้ที่คัดคุณภาพเกรด A เป็นที่ชื่นชม

ของผู้บริโภคที่ได้รับประทานแล้วไม่ผิดหวัง จึงสั่งจองกันมาล้นหลาม

สหกรณ์วัดจันทร์ช่วยกระจายมังคุดใต้   นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์

จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายประภาส งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์

วัดจันทร์ จ�ากัด(สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย) และฝ่ายจัดการเปิดศูนย์

กระจายสินค้าเกษตรคุณภาพเกรด A เช่น มังคุด ลองกอง ทุเรียน ผ่านเครือข่าย

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา จ�ากัด ช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ชสอ.อบรมแนวโน้มกฎกระทรวงกับการเปลี่ยนแปลง  พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานชุมนุม

สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) เป็นประธานพธิเีปิดการอบรมหลกัสตูร แนวโน้มกฎกระทรวงกบัการ

เปลี่ยนแปลงในสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ ๒ ร่วมกับ ชสอ. โดยมี รศ.พิเศษ พลโท 

ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ กล่าวต้อนรับ ณ ห้อง

ประชุม ชั้น ๗ ส�านักงานของ ชสอ. เมื่อเร็ว ๆ นี้

สอ.มข.วางใจสหประกนัชวีติ   รศ.น.สพ. ดร.ชชูาต ิกมลเลศิ ประธานสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ�ากัดั(สอ.

มข.) ได้บันทึกข้อตกลงให้บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) จัดสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้แก่สมาชิก

สหกรณ์ โดย นางสาวชัชฎาภรณ์ แดงหนองหิน ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาดและคณะร่วมมอบบันทึกข้อตกลง เร็ว ๆ นี้

สหประกนัยนิด ี๔๐ ปี สอ.กฟผ.   พลต�ารวจเอก นพิจน์ วรีะสนุทร ประธาน

กรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) พร้อมด้วยนางรัชนีพร พึง

ประสพ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี 

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด(สอ.กฟผ.) พร้อม

มอบทุนหนุนสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์กีฬาก�าธร สินธวานนท์ จ.นนทบุรี

รร.บ้านหนองซากตัวแทนระดับภาค  นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัด

ชลบุรี ได้ส่งทีมงานเข้าร่วมสังเกตการณ์คัดเลือกโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์

รางวัลพระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๖๒ ในระดับภาคตะวันออกและภาคตะวัน

ตก ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปรากฎว่าโรงเรียนบ้านหนองซาก จ.ชลบุรี ผ่าน

การคดัเลอืกตวัแทนระดบัภาคเข้าสูก่ารประเมนิระดบัประเทศต่อไป เมือ่เรว็ ๆ  นี้

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๒๔.....Y  ขุนราม   ได้

ฟังเสียงบ่นจาก สุเมธ  ศรีจรรยา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์

เกลียวเชือกว่าตอนเช้าของวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ได้

ข่าวมาว่า ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์)  จะไปมอบนโยบาย

ให้กับผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตอนเก้าโมงครึ่ง จึงได้

โทร. สอบถาม คุณแอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ว่าจรงิหรอืไม่กไ็ด้รบัค�าตอบว่าใช่ โดย

ท่านรฐัมนตรมีกี�าหนดการถงึกรมส่งเสรมิสหกรณ์ เวลาเก้า

โมงครึง่ กพ็อดเีป็นช่วงว่างไม่ได้ตดิงานทีไ่หน จงึรบีออกจาก

บ้านตั้งใจว่าจะไปฟังนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่จะมอบ

ให้กับข้าราชการระดับบริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ว่ามีนโยบายอะไรบ้าง แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าระหว่างที่

ท่านรัฐมนตรีจะกล่าวถึงนโยบายที่จะมอบให้กับผู้บริหาร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ คุณแอน ได้บอกให้ลูกน้องที่อยู่ฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์มากระซบิบอกว่าผูใ้หญ่ขอให้เชญิออกนอก

ห้องประชุม เพราะวันนี้เป็นเรื่องเฉพาะที่รัฐมนตรีจะมอบ

นโยบายให้กบัข้าราชการกรมฯ เท่านัน้ ไม่ต้องการให้ตวัแทน

สือ่มวลชนอยูร่่วมฟังการมอบนโยบายด้วย...กร็ูส้กึแปลกใจ

ว่าเป็นเพราะอะไร งานสหกรณ์ไม่น่าจะเป็นความลบั เพราะ

เป็นพืน้ฐานของระบอบประชาธปิไตย ประเทศไทยปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย ที่ล้มลุกคลุกคลานอยู่ในขณะ

นี้ก็เพราะผู้บริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือ

ข้าราชการยังท�าตัวเหมือนเจ้าขุนมูลนาย ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้รับ

ใช้ประชาชน กินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชน แต่

กลับท�าตัวเหมือนเป็นนายประชาชน เพราะว่าการท�างาน

ต่าง ๆ ที่อ้างว่าเพื่อประชาชน แต่จริง ๆ แล้ว กลับไม่ยอม

เปิดเผยอย่างโปร่งใสให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าได้ท�าอะไร

ที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนบ้าง ผู้ที่จะท�าหน้าที่เป็น

หูเป็นตาให้กับประชาชนก็คือสื่อมวลชนทั้งหลาย แต่ถ้ายัง

ระแวงสื่อมวลชนอยู่ก็แสดงว่าตัวเองยังไม่มีผลงานอะไรไป

แสดงกลัวสื่อมวลชนเอาไปขยายต่อให้

เกิดความเสียหาย  ขุนราม  ขอฟันธง

เลยว่าถ้าผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

มีวิสัยทัศน์อย่างนี้ การพัฒนาสหกรณ์

ไทยก็คงจะเจริญก้าวหน้าล�าบาก....Y    
ขุนราม  ขอชื่นชมการท�างานของ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ใน

ยุคที่ คุณศิริชัย ออสุวรรณ เป็นประธานกรรมการเนื่องจาก

มีแนวคิดที่ก้าวหน้าและแฝงด้วยอุดมการณ์สหกรณ์เต็ม

เปี่ยมในการพัฒนาสหกรณ์ไทยเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา

ขบวนการสหกรณ์ไทย ถูกส่งเสริมโดยข้าราชการจนคน

สหกรณ์เกดิความเคยชนิกบัการท�างานแบบราชการนัน่กค็อื

เอาความสะดวกสบายของตนเป็นที่ตั้ง แม้แต่การวางแผน

ในการส่งเสริมสหกรณ์ ก็แบ่งแยกการส่งเสริมสหกรณ์

ออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น สหกรณ์การเกษตรก็ส่งเสริม

เฉพาะการเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ก็ส่งเสริมประเภท

ออมทรัพย์  สหกรณ์ร้านค้าก็ส่งเสริมประเทศร้านค้า ฯลฯ 

สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ จึงมีความเคยชินและคุ้นเคยกับผู้น�า

สหกรณ์ประเภทเดียวกัน การที่จะร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน ก็ติดขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่เขียนขึ้นมาใช้เฉพาะ

กับประเภทของตนเท่านั้น การที่จะไปร่วมมือกับสหกรณ์

ประเภทอืน่กต็ดิขดัท�าไม่ได้ ทีเ่หน็เป็นตวัอย่างทีเ่กดิขึน้ จาก

การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริโภค ก็ติดขัดอยู่

ที่ข้อบังคับไม่สามารถที่จะท�าธุรกิจร่วมกันได้  เพราะว่าข้อ

บงัคบัไม่เปิดโอกาสให้ท�าได้ นีค่อืปัญหาและอปุสรรคในการ

พัฒนาขบวนการสหกรณ์ของไทย เพราะผู้ส่งเสริมสหกรณ์

ไม่เข้าใจเรื่องสหกรณ์อย่างแท้จริง ทั้ง ๆ ที่ค�าว่าสหกรณ์นั้น

มคีวามหมายถงึการท�างานร่วมกนัจงึจะประสบความส�าเรจ็

ได้ ไม่ใช่แยกกนัท�างานเพือ่สะดวกและแยกแยะได้ง่ายส�าหรบั

ข้าราชการส่งเสรมิว่าใครมหีน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์ประเภทใด 

ขบวนการสหกรณ์ไทยจึงรวมตัวกันไม่ได้ทั้่ง ๆ ที่น�าเข้ามา

เผยแพร่ในประเทศไทยกว่าหนึง่ร้อยปีแล้ว ...ถ้าข้าราชการที่

มหีน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์มคีวามเข้าใจในอดุมการณ์สหกรณ์

อย่างแท้จริง วิธีการสหกรณ์จะช่วยพัฒนาสังคมไทยให้เป็น

สังคมที่น่าอยู่น่าอาศัยได้อย่างแน่นอน...อาจารย์ประดิษฐ์ 

มัชฌิมา นักสหกรณ์ที่มีผลงานส่งเสริมงานสหกรณ์ระดับ

โลก ได้ให้แนวคิดของสหกรณ์ไว้ว่า “สหกรณ์เป็นองค์การ

ธุรกิจอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานคล้าย ๆ 

กบัหลกัและอดุมการณ์ของทางศาสนา(ศาสนาพทุธในความ

เห็นของผู้เขียน) คือ มุ่งที่จะสอนให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรม 

ให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่ไม่เอาเปรียบและเบียดเบียนกัน และให้รู้จักช่วยเหลือตัว

เองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้

อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  และอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน ดังนั้น หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์จึง

มีความส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานของสหกรณ์อย่างมาก 

หาไม่แล้วการสหกรณ์กจ็ะไม่เจรญิก้าวหน้าอย่างทีก่�าลงัเป็น

อยู่ในหลายประเทศ ที่ใช้หลักและวิธีการสหกรณ์ไปพัฒนา

ประเทศ เช่น สวีเดน เดนมาร์ก เยอรมัน เกาหลี ญี่ปุ่น และ

อินเดีย ... ขุนราม  เห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าน�าหลักและวิธีการ

สหกรณ์ไปใช้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ ไม่ใช่ส่งเสรมิสหกรณ์

ตามความคิดเห็นของผู้ส่งเสริมฝ่ายเดียว เช่น การส่งเสริม

สหกรณ์ในประเทศไทย ที่ท�าให้การสหกรณ์ไทยไม่พัฒนา

ก้าวหน้าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนแต่

อย่างใด ทัง้ ๆ  ทีใ่ช้เงนิงบประมาณแผ่นดนิจากภาษอีากรของ

ประชาชนไปมากมายหลายแสนล้านบาท..... Y ขุนราม  

ไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่ของเครือข่ายธุรกรรม

สหกรณ์ พื้นที่ ๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ของชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.)  ซึ่งมี คุณศิริชัย 

ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. เป็นประธานเครือข่าย 

และมีเลขานุการเครือข่ายที่ขยันและเข้มแข็ง คือ คุณพนิต

ตา ทองเล็ก หรือ คุณปู ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ศลุกากร จ�ากดั  ทีเ่ป็นตวัจกัรส�าคญัทีช่่วยผลกัดนัให้กจิกรรม

ของเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ พัฒนาก้าวหน้าไป

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้มีส่วนช่วยสมาชิกสหกรณ์ภาค

การเกษตรที่ผลิตผลไม้คุณภาพเกรด A ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน 

ส้มสายน�้าผึ้ง เงาะ มังคุด ลองกอง ฯลฯ สามารถขายผลผลิต

ได้ในราคาทีเ่ป็นธรรม เพราะมตีลาดผูบ้รโิภคสนิค้าคณุภาพ

รองรับอย่างอบอุ่น ท�าให้พ่อค้าคนกลางไม่สามารถที่จะกด

ราคาได้ตามใจชอบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา...เครื่องมือใน

การสร้างเครือข่ายตลาดผู้บริโภคผลไม้คุณภาพเกรด A ก็

คือ ไลน์กลุ่ม และเฟสบุ๊ค เป็นเครื่องมือที่ท�าให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย 

พบกนัได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ตอนนีผ้ลไม้ของสหกรณ์ภาค

การเกษตรได้พัฒนาคุณภาพระดับเกรด A จนเป็นที่ยอมรับ

ของผูบ้รโิภค(สมาชกิสหกรณ์ต่าง ๆ  ในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีอ�านาจการซื้อสูง) เป็น

จ�านวนมาก ท�าให้ผลผลิตทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมี

ตลาดรองรบัอย่างมัน่คง...ขนุราม  ขอชืน่ชมกบัทมีงานเครอื

ข่ายธรุกรรมสหกรณ์ พืน้ที ่๒ ทีท่�างานเพือ่เชือ่มโยงเครอืข่าย

ขบวนการสหกรณ์ ตามอุดมการณ์สหกรณ์ โดยไม่ได้มีผล

ประโยชน์อะไรเป็นการส่วนตวั มแีต่ความสขุกบัการท�างาน

เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักและวิธีการสหกรณ์ ซึ่ง

ปัจจบุนันีส้งัคมไทยถกูครอบง�าด้วยระบบทนุนยิม ทีก่ระตุน้

กิเลสให้แต่ละคนแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเอง เท่ากับส่ง

เสริมให้แต่ละคนเห็นแก่ตัวเพื่อเอาตัวรอด แต่สุดท้ายแต่ละ

คนก็ไปกันไม่รอด เพราะขาดการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

สงัคมประเภทนีจ้งึเป็นสงัคมทีไ่ม่น่าอยูไ่ม่น่าอาศยัแน่นอน... 

ประเทศไทยเป็นเมอืงพทุธศาสนา ในอดตีกาลสงัคมไทยเป็น

สังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข ผู้คนมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

เพราะถูกหล่อหลอมด้วยค�าสอนของพระพุทธศาสนา ชาย

ไทยทุกคนเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์บวช ก็จะบวชกันทุกคนใน

ช่วงเข้าพรรษา เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมตามค�าสอนของ

พระพทุธเจ้า จงึท�าให้คนไทยในยคุดงักล่าวมศีลีธรรมสงู ไม่

กล้าท�าบาปทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เพราะเชือ่ในเรือ่ง กฎแห่ง

กรรม นั่นก็คือ ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ...แต่ปัจจุบันนี้สังคม

ไทยถูกระบบทุนนิยมโลกครอบง�า แต่ละคนนับถือเงินเป็น

พระเจ้า แทนค�าสอนของพระพุทธเจ้า ประกอบกับ รัฐบาล

ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพบาปอย่างถูกกฎหมาย เช่น 

อาชีพ ขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพ

เหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นอาชีพบาป  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้บริโภค 

ตลอดจนผู้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อาชีพบาปเหล่านี้ ล้วน

เป็นผู้ท�าบาปทั้่งสิ้น สังคมไทยที่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ใน

ขณะนี ้กเ็พราะประชาชนคนไทยร่วมกนัท�าบาป จะโดยรูต้วั

หรอืไม่ตาม ล้วนเป็นบาปทีเ่กดิขึน้กบัสงัคมไทยทัง้สิน้ หาก

รฐับาลต้องการให้สงัคมไทยอยูก่นัอย่างร่มเยน็เป็นสขุ ต้อง

ออกกฎหมายเลิกอาชีพบาปเหล่านี้ เพราะเป็นต้นเหตุของ

ปัญหาสัมคมไทย.

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

กสส.อบรมผู้ตรวจสอบกิจการ

ถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

สหประกันฯ ร่วมกระชับมิตร ๓ สอ. พระจอมฯ
พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธำน

กรรมกำร บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 

พร้อมด้วยคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน 

ร่วมบันทึกเทปถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำ

สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปี

หลวง เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

๘๗ พรรษำ วนัที ่๑๒ สงิหำคม ๒๕๖๒ ณ สถำนวีทิยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่  ๓๐ 

กรกฎำคม ๒๕๖๒

พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท 

สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางรัชนีพร พึงประสพ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ และคณะ เข้าร่วมโครงการกระชบัมติรสหกรณ์

ออมทรัพย์ 3 พระจอม ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พระเกล้า

พระนครเหนือ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าธนบุรี จ�ากัด  ได้จัด

สัมมนาเรื่อง ผลกระทบและทิศทางการด�าเนินงานของสหกรณ์ภาย

ใต้กฎหมายใหม่  โดยประธานสหกรณ์ทั้ง 3 พระจอม และประธานฯ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด ในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยน

หมุนเวียนกันไปในแต่ละปี นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมงานเลี้ยง

สังสรรค์กระชับมิตร 3 พระจอม ในธีมชุดนักเรียน “Back to School 

Party ตอน วันใกล้หมดฮอร์โมน ณ ฮาร์โมนี่ รีสอร์ท อ�าเภอแก่ง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

            อนันต์  แจ้งจอน          พีระพงศ์  วาระเสน

         ปรัชญา  ดิลกสัตยา        ประยูร  อินสกุล

ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน รุ่น 

๑  ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น ๓ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 

๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมอบรม ๘๐ คน 

นายประยูร  อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น

ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี นายปรัชญา ดิลกสัต

ยา ผอ.ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กล่าวรายงานถึง

วตัถปุระสงค์ของการจดัอบรม เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมมคีวามรูพ้ืน้ฐานวชิาการ

สหกรณ์และคุณประโยชน์ของสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในต�าแหน่งผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ เพือ่ท�า

หน้าทีแ่ทนสมาชกิในการตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการสหกรณ์

ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

วิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ นายพีระพงศ์ วาระเสน ผู้อ�านวย

การกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริม

สหกรณ์  นายอนันต์ แจ้งจอน ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดีสืบสวนสอบสวน 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ความรู้ต่าง ๆ ที่วิทยากรมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมนับว่าเป็น

ประโยชน์อย่างมากในการน�าไปพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย หากน�าไป

ใช้กันอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและ

พวกพ้อง ขบวนการสหกรณ์ไทยพัฒนาก้าวไกลอย่างแน่นอน

สุเมธ  ศรีจรรยา



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

ครบรอบ ๖๐ ปี สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีพระราชทานเพลิงศพ อ.ประดิษฐ์ มัชฌิมา

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์    รศ.บพิธ  จารุพันธุ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด(สอ.มก.) 

จัดสัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ในหัวข้อเรื่อง “Disruptive 

Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก) : ผลกระทบและแนวทางปรับตัว

ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย” เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ประธานในพิธีเปิดโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานกรรมการสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด โดยมีรองศาสตราจารย์บพิธ 

จารุพันธุ ์ รองประธานกรรมการ สอ.มก. คนที่ ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานถึง

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

วิทยากรที่บรรยายพิเศษเรื่อง  Disruptive Technology  : 

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ? คือ ผศ.ดร.ภิชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่าย

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อจากนั้นก็เป็นการเสวนาเรื่อง 

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : ผลกระทบและแนวทางปรับตัวของขบวนการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  วิทยากรที่ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.ณคุณ 

ธรณีนิติญาณ  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร ภาควิชาสหกรณ์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มก.  นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้บริหารสูงสุดการตลาด 

ธนาคารไทยพาณิชย์  ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาชุมชน จ�ากัด ด�าเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.

รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการ สอ.มก. 

ผูอ้าวโุสทีม่าร่วมงานจากประวตัผิูร่้วมลงชือ่ก่อตัง้สหกรณ์ออม

ทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๐๑ 

จ�านวน ๑๘ ท่าน เมื่อดูรายชื่อและได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่าแต่ละท่าน

ได้ขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์บนสวรรค์แล้ว ที่อยู่และมาร่วมงานในวันนี้มีอยู่

ท่านหนึ่งอายุ ๙๗ ปีแล้ว ถึงแม้ท่านจะอายุมากแต่สุขภาพท่านยังแข็ง

แรงความจ�ายังเป็นเลิศ คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด  บรรดา

กรรมการและสมาชิกสหกรณ์ สอ.มก. ที่มาร่วมงานต่างให้การต้อนรับ

ท่านด้วยความเคารพรักเพราะท่านเป็นปูชนียบุคคลของ สอ.มก. ที่ยังมี

ชีวิตอยู่ให้เคารพกราบไหว้.
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เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ร่วมงานพระราชทานเพลิง

ศพอาจารย์ประดิษฐ์ มัชฌิมา ณ เมรุ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 

อาจารย์ประดิษฐ์ มัชฌิมา เกิดเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๗๖ 

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาจารย์เป็นคนอ�าเภอ

โกสมุพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม จบชัน้ประถมและมธัยมตอนต้น ทีจ่งัหวดั

มหาสารคาม ไปจบมัธยมปลายที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัด

หนองคาย และเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

จบปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๐ 

ชวีิตครอบครัวสมรสกบั นางอไุร มัชฌมิา  มธีดิาสองคน คอื นางสาวปณัฑ์

ปุษา มัชฌิมา  และ ดร.พุทธชาติ มัชฌิมา

อาจารย ์ประดิษฐ ์ เคยเป ็นอาจารย ์ภาควิชาสหกรณ์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นข้าราชการกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๑ -๒๕๑๕  เป็นผูอ้�านวยการสนันบิาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๒๐ เป็นผู้เชี่ยวชาญสหกรณ์

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในประเทศต่าง ๆ  หลายประเทศ 

เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ  และซิมบับเว เป็นผู้บริหารโครงการสหกรณ์

ผู้บริโภคขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ หรือ ไอซีเอ 

ประจ�าภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

อาจารย์ประดษิฐ์ได้เขยีนบทความเกีย่วกบัสหกรณ์ทีน่่าสนใจเอา

ไว้มากมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์  

สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  สังคมวิทยาชนบทและการ

สหกรณ์  บทบาทของการเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมชนบทไทย ชีวิตการท�างานสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ 

ผู้เขียนเคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์กับอาจารย์

ประดษิฐ์ รูส้กึทึง่เพราะท่านมแีนวคดิทีล่กึซึง้เกีย่วหลกัและวธิกีารสหกรณ์  

ท่านมีความเชื่อมั่นว่าหลักและวิธีการสหกรณ์สามารถที่จะน�าไปพัฒนา

สังคมมนุษย์ให้อยู่กันได้อย่างสงบสุข ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ๑๐๐% 

แต่กด็กีว่าวธิกีารอืน่ ๆ  ทีจ่ะน�าไปใช้พฒันาสงัคมต่าง ๆ  ของโลกยคุนี ้เพราะ

สหกรณ์สอนให้แต่ละคนช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่

เอาเปรียบกัน สังคมก็อยู่กันอย่างเอื้ออาทรมีความสงบสุข ส่งเสริมให้ขยัน

หมั่นเพียรและประหยัดอดออม พยายามขจัดความชั่วร้ายหรือวิบากกรรม

ของมนุษย์ให้หมดสิ้นไป เช่น การดื่มการเสพสิ่งมึนเมา การพนัน ความ

เกยีจคร้าน  ความหลงผดิหรอืความโง่เขลา ฯลฯ ต้องพยายามขจดัให้หมดไป

ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าหลกัและวธิกีารสหกรณ์นัน้เป็นส่วนหนึง่ในค�าสอน

ของศาสนาพทุธทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงค้นพบและน�ามาสอนเวไนย

สตัว์ให้พ้นจากวบิากกรรมทัง้หลาย หากรฐับาลต้องการสร้างความสขุให้กบั

คนไทย ต้องช่วยให้สหกรณ์สามารถท�าได้จรงิ โดยรฐับาลต้องออกกฎหมาย

ไม่ให้มอีาชพีผดิศลีธรรมในสงัคมไทย เมือ่คนไทยไม่ถกูอบายมขุครอบง�าก็

จะมีสติพัฒนาตัวเองและสังคมได้ตามหลักและวิธีการสหกรณ์

สุเมธ  ศรีจรรยา



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

  ๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

  ๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

  ๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

  ๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

  ๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ที่นี่มีค�าตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทางโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

วัดพระธรรมกาย

“คนเช่นเรา ไม่ใช่ไร้ปัญญา ชัว่กร็ู ้ดกีเ็หน็ เราจะฆ่า

ตัวเราเอง เพราะความปรารถนาลามกท�าไม ที่เขาพูดหาว่า

เราอย่างนัน้ บางคนคงไม่รูจ้กัค�าว่า “ธรรมกาย” มอียูท่ีไ่หน 

หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดี

ปฏบิตัชิอบ เมือ่ผูไ้ม่รูม้าตเิตยีนเรา ความไม่รูข้องเขาจะลบ

ล้างสจัจธรรมพระพทุธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบกก็ลบ

ได้เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะ

เปล่งรัศมี ให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง 

การที่เขาน�าไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติ

ที่เราได้กระท�ากันอยู่ แสดงให้เห็นว่า คณะวัดปากน�้าไม่

ได้กินแล้วนอน เป็นส�านักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม 

การที่เขาน�าไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�านักเราไปเผยแพร่ 

ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่่เขาน�า

ไปพูดเช่นนั้น เป็นการกระท�าของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่

ได้วานใคร 

เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน

กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อน

ใจ เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่

ของเก๊ หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริง

แก่ผู้เข้าถึงธรรม เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณ

พระพุทธศาสนา”

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงปู่วัดปากน�้าภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ กทม.ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   กรกฎาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ภาพถ่ายของแม่ บนบานศาลกล่าว เก่ง แต่พอพีช่ายเริม่เข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยั เขากลบัเปลีย่นเป็นคนละคน 

พี่ชายได้เริ่มเข้าสู่สังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุข ทั้งบุหรี่ เหล้า เบียร์ เขา

ดืม่หนกัมาก เวลาเมากลบัมาทกุครัง้เขาจะอาละวาดทะเลาะกบัคณุแม่

อย่างรุนแรง จากนั้นก็หนีออกจากบ้าน

ท�าไมพี่ชายจึงเปลี่ยนไปเช่นนี้ และท�าไมเขาไม่เคารพคุณแม่

เลย เพราะเคยมีวิบากกรรมร่วมกันมาหรือไม่ครับ

แม่ของกระผมเป็นภรรยาหลวงของพ่อแต่พ่อรกัภรรยาน้อย 

และลูกภรรยาน้อยมากกว่า จึงท�าให้แม่มีชีวิตอยู่อย่างตรอมใจมาโดย

ตลอด ท่านได้สั่งกระผมตลอดเวลาว่า อย่ามีภรรยาน้อยเด็ดขาด ผม

ก็ได้สัญญากับท่าน และในวาระสุดท้ายของชีวิตแม่ก็ได้จากไปอย่าง

สงบ โดยแม่สวดมนต์ท�าปากขมุบขมิบก่อนสิ้นใจ

มีเรื่องแปลกคือรูปถ่ายขนาดใหญ่ของแม่ ที่กระผมใส่กรอบ

ไว้เป็นที่ระลึกถึงท่าน ที่แม่เคยถ่ายไว้สมัยยังสาว ๆ อายุของภาพ

ประมาณ ๘๐ กว่าปีได้ ซึ่งตอนถ่ายเป็นภาพขาวด�า แต่พอมาประมาณ

ไม่กีปี่หลงันี ้ภาพถ่ายทีเ่คยเป็นขาวด�าทั้ง่ภาพมปีรากฎการณ์ประหลาด

เกิดขึ้น จนคนในบ้านต่างสงสัย คือ

ภาพดอกไม้ได้บาน และจากสีขาวด�ากลายเป็นสีชมพูกับสี

เหลืองแซมกันอย่างสวยงามแทบทุกดอก ผ้าม่านจากสีขาวด�าเปลี่ยน

มาเป็นสีฟ้า และที่แปลกมากไปกว่านั้นเครื่องประดับบนตัวแม่ เช่น 

สร้อย ก�าไล แหวน เปลีย่นกลายเป็นสทีอง แต่สขีองใบหน้าและเนือ้ตวั

ไม่เปลี่ยน ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่มีใครไประบายตกแต่งเลย และถ้าหากเป็นการ

เสื่อมของคุณภาพสี ก็น่าจะดูเลอะ ๆ ทั้งภาพ แต่ดูสีที่ปรากฎบนภาพ

เหมอืนจะสือ่อะไรบางอย่าง จนท�าให้ลกูหลานสงสยัว่า มอีะไรเกดิขึน้

กับท่าน ท่านต้องการจะบอกอะไรหรือไม่ ปรากฎการณ์บนภาพถ่าย

นั้นเกิดจากอะไร

คุณครูไม่ใหญ่

ภาพถ่ายคณุแม่ แต่เดมิเป็นขาวด�าทัง้ภาพ อายภุาพราว ๆ  ๘๐ 

ปี ต่อมาภาพดอกไม้ขาวด�าได้บาน กลายเป็นสีชมพูและสีเหลืองแซม

กันอย่างสวยงาม ผ้าม่านจากสีีขาวด�าเปลี่ยนเป็นสีฟ้า เครื่องประดับ

บนตวัแม่ เช่น สร้อย ก�าไล แหวน เปลีย่นกลายเป็นสทีอง นอกนัน้ขาว

ด�าหมด ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะช่างเขาแต่ง ตั้่งแต่แรกที่อัดภาพ 

แล้วน�้ายาเพิ่มจะมีปฏิกิริยาทางเคมี ไม่ได้เกิดจากกายละเอียดบันดาล

    ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗

กรรมสาบาน

บุพกรรมใดท�าให้ลูกสาวของลูกเมื่อคลอดออกมา มีเนื้อเยื่ย

ปิดที่ทวารเบา ไม่มีช่องทางออกเลย หมอจึงเอามีดกรีดออกให้ หมอ 

บอกว่า เด็กที่เป็นอย่างนี้มีเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้น

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกสาวคนโต ตอนคลอดใหม่ ๆ มีเนื้อเยือหุ้นตรงทวารเบา 

จนหมอต้องท�าการกรีด ซึ่งเป็น Case หนึ่งในล้านเท่านั้นเพราะวจี

กรรมในอดีต เรื่องมีอยู่ว่าชาติหนึ่งตอนที่เกิดเป็นผู้หญิง ได้ถูกเพื่อน

หญิงของตนที่มีแฟนอยู่แล้วให้สาบานว่าถ้าเธอไปยุ่งกับแฟนฉันขอ

ให้ตรงนั้นของเธอตีบตัน ลูกสาวของลูกในชาตินั้น ทั้ง ๆ ที่ไปยุ่งกับ

แฟนเขาจริง ๆ แต่ก็สาบาน กรรมนี้เลยตามมาส่งผล 
    ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

การบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระพุทธรูป และการบนกับสิ่ง

ทีไ่ม่ใช่พระรตันตรยัจะให้ผลต่างกนัอย่างไร แล้วอปุนสิยัในการบนจะ

ส่งผลอย่างไรในชาติต่อ ๆ ไปคะ

คุณครูไม่ใหญ่

การบน ไม่ว่าจะบนกับพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ก็

ไม่ถกูต้อง เพราะเป็นกเิลสตระกลูโมหะหรอืความหลง มผีลท�าให้ อาจ

จะหลดุไปจากเส้นทางพระรตันตรยัได้ ทกุอย่างขึน้อยูก่บับญุและบาป 

เมื่อประสบปัญหาชีวิต ให้นึกถึงแต่บุญ แล้วก็อธิษฐานจิตจะดีกว่า
    ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗

ขอลูกที่พะเยา

ตวัลกูเองหลงัจากแต่งงานมาได้ ๓ ปี กย็งัไม่มบีตุร ต้นปี พ.ศ.

๒๕๔๐ ลกูได้ไปเทีย่วภาคเหนอืกบัสามแีละญาต ิจงึได้อธษิฐานขอบตุร

ตามวัดต่าง ๆ หลายวัดที่ลูกได้ไปเที่ยว หลังจากนั้นประมาณ ๑ เดือน 

ลกูกฝั็นเหน็พระแก้วมรกตและหลวงพ่อบษุราคมัในจงัหวดัพะเยา ซึง่

เป็นวัดที่ลูกไปบนขอไว้แล้วลูกก็ตั้งท้องสมใจ

ลูกสาวคนแรกเป็นใครมาเกิด เหตุใดลูกจึงฝันเห็นพระ

ก่อนที่จะตั้งท้อง ก่อนตั้งท้องลูกไปบนไว้หลายที่ หลวงพ่อองค์ใดที่

ให้ลูกสาวมาเกิดกับลูก การบนขอลูกจากพระตามที่ต่าง ๆ ดีหรือไม่ 

ควรท�าไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ก่อนตั้งท้องลูกไปบนหลายทีี่ แล้วก็ฝันเห็นพระ ต่อมาก็

คลอดออกมาเป็นลกูสาวนัน้ กเ็พราะลกูไปบนไว้กบัหลวงพ่อทีพ่ะเยา

เทวดาที่รักษาวัดนั้นเมื่อฟังการบน แต่พระท่านไม่ได้รับฟังหรอก แต่

เป็นเทวดาที่รักษาวัด รักษาพระตรงนั้น ก็จะมองดูว่าภุมมเทวาท่าน

ใดจะมาจุติแล้ว พอพบก็ได้ชี้ให้ภุมมเทวาแถว ๆ นั้นแหละมาจุติเข้า

ท้องลูก

การไปบนขอลูกนั้น ไม่ดีเท่ากับการสร้างบุญ ทั้ง ทาน ศีล 

ภาวนา ให้มาก ๆ เพื่อที่จะได้มีบุญมาก ๆ เมื่อมีบุญมาก ๆ ก็จะดึงดูดผุ้

มีบุญมาก ๆ ที่มาจากที่สูง ๆ มาเกิด ถ้าบนแถว ๆ นั้น ผู้ที่ได้ยินมักจะ

เป็นภมุมเทวา เป็นภมุมเทวาจะไปขอชาวสวรรค์ชัน้ดสุติ นมิมานรด ีก็

ไม่ได้ ก็เอาแถว ๆ นั้นแหละ “อ่ะ ไอ้หนูไปเกิดได้แล้ว นั่นไงเขามาขอ

นะ เอง็อยูม่าตัง้พนัปีแล้ว ไปเกดิซะ” หรอือยูน่านไปแก่เฒ่าถงึเวลากม็า

เกดิ ภมุมเทวากม็แีก่เฒ่าเหมอืนมนษุย์นีแ่หละ ถ้าไปบนขอลกู กจ็ะเจอ

ประเภทอย่างนี ้จะไม่เจอข้างบนเลย จะไปเจอทีบ่น บางทกีไ็ม่ใช่บนดนิ 

บางทีภุมมเทวาแถวใต้ดินก็มี นี่ต้องจ�าหลักวิชชานี้ไว้

    ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

พี่ชายเปลี่ยนไป

ในสมัยที่ผมยังเด็ก พี่ชายเป็นฮีโร่ในใจผม พี่ชายมีรูปร่าง

หน้าตาดี นิสัยดี รักพี่รักน้อง เรียนหนังสือเก่ง เล่นกีฬาเก่ง เล่นดนตรี

คุณครูไม่ใหญ่

ตอนเด็กพี่ชายคนโตเป็นคนดี เรียนเก่ง แต่พอโตขึ้นเสียคน

เพราะฤทธิแ์อลกอฮอล์ เนือ่งจากกรรมคบคนพาลทัง้อดตีและปัจจบุนั 

จึงท�าให้ตกไปอยู่ในวงจรของคนพาลที่ชอบดื่มสุรา และท�าให้เสียคน 

เสียนิสัยที่ดีไป แล้วทะเลาะกับแม่ในปัจจุบันทั้ง ๆ ที่ไม่เคยผูกเวรกัน

มาก็เพราะสุรา

    ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ลูกรักของแม่

ลูกมีลูกทั้่งหมด ๓ คน ลูก(ตัวผู้ถาม) ภูมิใจในตัวลูก ๆ มาก 

เพราะทุกคนล้วนมีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดีเยี่ยม ที่ผนัง

บ้านของเราเต็มไปด้วยกรอบใส่ใบประกาศเกียรติคุณของลูก มีเยอะ

มากจนต้องเก็บใส่อัลบั้ม เพราะไม่มีที่ว่างให้ติด

บพุกรรมใดท�าให้ลกูและสามไีด้ลกูทีด่ทีกุคน โดยทีล่กูไม่เคย

ต้องเคีย่วเขญ็เรือ่งการเรยีนของพวกเขาเลย ลกูแต่ละคนมบีพุกรรมใด

ทีท่�าให้มสีตปัิญญาด ีบญุอะไรท�าให้ลกูชายคนแรกและพระลกูชายได้

รับทุนการศึกษา
คุณครูไม่ใหญ่

ลูกและสามีได้ลูกที่ดีมาเกิดในตระกูลไม่ต้องเคี่ยวเข็นเรื่อง

การเรียนเลย เพราะในอดีตลูกและสามีได้อธิษฐานมาว่า ให้ได้ลูกชาย

และลูกสาวที่ดีมาเกิด และที่ทุกคนเรียนดี เพราะใฝ่การศึกษาข้ามชาติ 

ลกูชายคนแรกและพระลกูชายได้ทนุการศกึษา เพราะมทีานบารมเีรือ่ง

สนับสนุนการศึกษาในอดีตมาส่งผล
    ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ท�าแท้ง

ลูกเคยท�าแท้ง ๒ ครั้ง จะแก้ไขวิบากกรรมอย่างไร ลูกได้ขอ

ขมาเด็กทั้งสองที่ท�าแท้งไป เขารับรู้ใหม ตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหน

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกจะแก้ไขวิบากกรรมที่เคยท�าแท้งมา ๒ ครั้ง ก็มีอยู่ทาง

เดียว คือ สร้างบุญทุกบุญให้มาก ๆ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา แล้วอุทิศ

ส่วนกุศลไปให้ลูกที่่ถูกท�าแท้ง ให้ท�าบุญบ่อย ๆ แล้วอธิษฐานอย่าได้

มีวิบากกรรมกันเลย

ส่วนลูก ๒ คน ที่ถูกท�าแท้งก็เป็นกรรมเก่าของเขาที่เคย

ท�าแท้งมาก่อน แต่เป็นกรรมใหม่ของลกู และกต็าย-เกดิแบบถกูท�าแท้ง

มาหลายรอบแล้ว 

    ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘        

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวมนัญญา 

ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไปเป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๑๐ เนือ่งในวโรกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ 

บริเวณส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ พร้อมด้วยผูบ้รหิารกรมส่งเสรมิสหกรณ์และเครอื

ข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธี 

โดยมี นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์ฯ 

ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้ง

นี้ โดยมีแท็กซี่สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๓๐๐ คัน 

อาสาให้บรกิารรบัส่งประชาชนในเขตกรงุเทพฯ ฟร ีในวนัที่ 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. 

รถที่เข้าร่วมโครงการจะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์สี

เหลืองที่มีข้อความว่า “เรารักในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” และ 

“ฟรี” ติดอยู ่บริเวณกระจกกันลมด้านหน้ามองเห็นได้

ชัดเจน เป็นการท�าความดีด้วยหัวใจอาสาของชาวสหกรณ์

แท็กซี่ โดยน้อมน�าพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๑๐ ในการเป็นผูม้จีติอาสาเพือ่สร้าง

ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย.

สุเมธ  ศรีจรรยา
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พัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยได้เป็นอย่างดี

เริม่จากโครงการกระจายสนิค้าสหกรณ์ผูผ้ลติถงึสมาชกิสหกรณ์

ผู้บริโภค  เริ่มจากข้าวสารคุณภาพ ข้าวแกงสหกรณ์ ผลไม้คุณภาพตาม

ฤดูกาลต่าง ๆ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสมาชิกสหกรณ์ในภาค

การเกษตรซึ่งเป็นผู้ผลิตจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ

จ�าหน่ายได้ในราคาทีเ่ป็นธรรม ในส่วนของสมาชกิสหกรณ์ทีบ่รโิภคสนิค้า

เกษตร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกสหกรณ์นอกภาคเกษตร ได้แก่สหกรณ์

ออมทรพัย์ซึง่เป็นสมาชกิทีม่กี�าลงัซือ้ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ถงึแม้

จะมอีปุสรรคเลก็ ๆ  เกีย่วกบัระเบยีบ ข้อบงัคบั ของสหกรณ์แต่ละประเภท 

เพราะถูกราชการส่งเสริมให้แยกประเภทกันมาจนเคยชิน แต่ในส่วนของ

ขบวนการสหกรณ์นัน้ปรบัง่าย ทีย่ากกค็อืความเคยชนิของราชการทีย่งัตดิ

ยดึอยูก่บั กฎ กตกิา ทีข่ดีเส้นให้เดนิ ข้าราชการบางคนถงึกบัห้ามยุง่เกีย่วกบั

สหกรณ์อื่น จึงต้องใช้การเชื่อมโยงด้วยจิตวิญญาณสหกรณ์

ถึงแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการเครือข่ายฯ 

เกีย่วกบักฎเกณฑ์ต่าง ๆ  อยูบ้่าง แต่กไ็ม่ได้เป็นปัญหาส�าคญั เพราะแต่ละ

คนมุง่ความเข้มแขง็ของขบวนการสหกรณ์ด้วยจติวญิญาณสหกรณ์จงึ

ท�าให้กจิกรรมของเครอืข่ายฯ พฒันาก้าวหน้าไปอย่างน่าชืน่ชม สามารถ

เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภคได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ก็เชื่อว่าวิธีการ

สหกรณ์จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสร้างความอยูด่กีนิดใีห้กบัคนไทย.
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