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อ่านต่อหน้า  ๒

สหประกนัชวีติครบ ๒๕ ปี
ประกันความมั่นคงให้สหกรณ์

ซเูปอร์มารเ์ก็ตสหกรณ์แห่งแรก
รัฐมนตรีมนัญญาเปดิตัว

อ่านต่อหน้า ๒
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

 ผู้น�าสหกรณ์การเกษตรค้าน

                   สุเมธ  ศรีจรรยา

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย
อ่านต่อหน้า  ๒

                    ศิริชัย  ออสุวรรณ

        พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

กฎเกณฑ์ใหม่ท�าลายสหกรณ์

อ่านต่อหน้า  ๒

บริษัท สื่อเกลียวเชือกฯ ฟ้องคณะกรรมการและผู้

จัดการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ ข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จและ

เบิกความเท็จ กรณีที่หนังสือพิมพ์เกลียวเชือกเสนอข่าว

คณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ รีบเร่งให้เช่าที่ดิน

สาขาปิ่นเกล้าท�าให้สหกรณ์ขาดรายได้ ๓๒.๔ ล้านบาท 

เป็นข่าวเท็จ ซึ่งศาลจังหวัดตลิ่งชันพิพากษายกฟ้อง และ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยพิพากษาว่า

ข้อความดังกล่าวมีข้อเท็จจริงตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ไม่ได้น�าเอาความเท็จมากลั่นแกล้งหรือใส่ความ จ�าเลยที่ ๑ 

ถึง ๘ ให้เสียหายแต่อย่างใด
นายสุเมธ ศรีจรรยา บรรณาธิการ

หนงัสอืพมิพ์เกลยีวเชอืก ได้เปิดเผยว่า บรษิทั 

สื่อเกลียวเชือก จ�ากัด  โจทก์ที่ ๑ และนาย

สุเมธ ศรีจรรยา โจทก์ที่  ๒ ได้ฟ้องร้าน

สหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด เป็นจ�าเลยที่ ๑ คณะ

กรรมการและผูจ้ดัการร้านสหกรณ์กรงุเทพฯ  

เป็นจ�าเลยที่ ๒ - ๙ รวม ๙ คน เป็นจ�าเลย

ในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ 

ประกอบด้วย นายวรพนธ์ คงสวิะพสิฐิ จ�าเลย

ที่ ๒   นายเอนก นาคดิลก จ�าเลยที่ ๓  นายพี

ระพันธ์ เหมะรัต จ�าเลยที่ ๔  นายชัยพรรษ 

หรือ พสธร ศิริเบญจวรรณ จ�าเลยที่ ๕   นาย

ณัฎฐ์ คงสิวะพิสิฐ จ�าเลยที่ ๖  นายวานิช ลีเผ่า

พันธุ์  จ�าเลยที่ ๗  นายศักดิ์ชัย เชี่ยวไพบูลย์

สกลุ  จ�าเลยที ่๘  และนางอษุา ณ ตรุงค์ จ�าเลย

ที่ ๙ ต่อศาลอาญาตลิ่งชัน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม 

๒๕๖๒

ผู้น�าสหกรณ์ภาคการเกษตรระดมสมองปรับแก้ร่างระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ว่าด้วยบัญชีสหกรณ์และร่างประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การ

ประมาณค่าหนี้สงสัยจะสูญ ชี้กฎเกณฑ์นี้ท�าลายขบวนการสหกรณ์ โครงการพี่ช่วย

น้องต้องเลิก น้องขาดทุนพี่เดือดร้อน การรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เข้มแข็ง

ดุจเกลียวเชือกเกิดขึ้นไม่ได้ ขอบทเฉพาะกาลปรับตัวให้เข้าเกณฑ์ ๕ ปี

นายศิริชัย ออสุวรรณ์ ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ได้เปิดเผยกับ

เกลียวเชือกว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมของ ชสท. ได้เชิญ

สหกรณ์สมาชิกของ ชสท. และเครือข่าย

สหกรณ์การเกษตรมาประชมุหารอืเพือ่แสดง

ความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และ

กลุ ่มเกษตร และร่างประกาศกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ

บริหารงานสหกรณ์ภาคการเกษตร  ซึ่งที่

ประชุมได้สรุปประเด็นส�าคัญ ๔ ข้อ เสนอ

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา ได้แก่ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

(คพช.)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะ

นายทะเบียนสหกรณ์ และอธิบดีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ 

นายศิริชัยได้ให้รายละเอียดทั้ง ๔ 

ข้อ ได้แก่  ๑. ขอให้ชะลอการออกประกาศใช้

ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ

บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ...

และร่างประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ พ.ศ...

๒.  เสนอให ้พิจารณาทบทวน

ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระส�าคัญในร่าง

ระเบียบและร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งได้ส่ง

รายละเอียดประกอบไปด้วย ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 

ทัง้นีเ้พือ่ให้ร่างระเบยีบดงักล่าวสอดคล้องกบั

วธิปีฏบิตังิานของสหกรณ์มากยิง่ขึน้ ก่อนถอื

ปฏบิตัเิพือ่ให้เป็นแนวทางเดยีวกนัต่อไป และ

ขอความอนเุคราะห์ให้พจิารณาแต่งตัง้ผูแ้ทน

ของสหกรณ์การเกษตรเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพิจารณาร่างดังกล่าวด้วย

๓.  เสนอให ้พิจารณาก� าหนด

บทเฉพาะกาล ให้สหกรณ์ปฏบิตัติามระเบยีบ

นี ้การปฏบิตัใิดทีข่ดัต่อระเบยีบนีใ้ห้สหกรณ์

แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๕ ปี 

๔. ก่อนประกาศใช้ระเบยีบนี ้ขอให้

สหกรณ์การเกษตรได้รับทราบรายละเอียด

ในประกาศที่เป็นประเด็นส�าคัญต่าง ๆ อีก

ครั้งหนึ่ง

ความคิดเห็นของผู้น�าสหกรณ์กับ

กฎเกณฑ์ดงักล่าวทีช่ีใ้ห้เหน็ถงึผลกระทบกบั

ขบวนการสหกรณ์การเกษตรอย่างมาก

นางบุญเกิด ภานนท์ ผู ้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ากัด จังหวัด

ร้อยเอ็ด ได้แสดงความคิดเห็นตอนหนึ่งว่า 

เรื่องเงินฝากในหมู่สหกรณ์ สมัยก่อนเราจะ

ช่วยเหลือกันในลักษณะพี่ช่วยน้อง น้องช่วย

พี่มาตลอด แต่พอมีกฎเกณฎ์เช่นนี้เกิดขึ้น ก็

ไม่กล้าเอาเงนิไปฝากกบัใคร ตรงนีน่้าจะปรบั

ใหม่ให้เหมาะสม ถ้าเอาเงินไปฝากที่่สหกรณ์

นั้นเขาเกิดขาดทุนแต่เขายังด�าเนินกิจการอยู่ 

กไ็ม่น่าจะตัง้ส�ารอง เพราะเขาไม่ได้ล้มละลาย  

 รมช.มนัญญาเปิดตัวซูเปอร์มาร ์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกใน

กรุงเทพฯ น�าร่องที่ร้านสหกรณ์พระนครอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS 

อารีย์ เป็นศูนย์กลางจ�าหน่ายผักผลไม้และสินค้าเกษตรปลอดภัย คัด

สินค้าดีมีคุณภาพจากสหกรณ์ผู้ผลิตในจังหวัดต่าง ๆ มากระจายสู่ผู้

บริโภค ลั่นขอเวลา 3 เดือนวัดผลตอบรับ ก่อนสยายปีกไปทั่วประเทศ  

ท�าการค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น” รมช.เกษตรฯ

กล่าว 

  ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผย

ว่า สินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายที่ร้านสหกรณ์

พระนคร จ�ากัด จะเน้นสินค้า 4 ชนิดหลัก 

คือ ข้าวหอมมะลิ จากสหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จ�ากัด จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์

การเกษตรพิมาย จ�ากัด จ.นครราชสีมา และ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จ�ากัด เนื้อ

โคขุนจากสหกรณ์โคเนื้อก�าแพงแสน จ�ากัด 

จ.นครปฐม “KU Beef” เนื้อโคขุนแปรรูป 

เช่น เนื้อกระจก และเนื้อแผ่นจากสหกรณ์

การเกษตรหนองสูง จ�ากัด จังหวัดมุกดาหาร 

ไข่ไก่ จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จ�ากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา และผักผลไม้เมืองหนาว เช่น 

ฟักทองญี่ปุ่น แตงกวาญี่ปุ่น กะหล�่าปลี

สีม่วง มะเขือเทศ อะโวคาโด้ จากชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จ�ากัด จังหวัด

เชียงใหม่ 

               ด้านนางบุญเกิด ภานนท์ ผู้

จัดการสหกรณ ์การเกษตรเกษตรวิสัย 

จ�ากัด จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ดีใจที่นางสาว

มนัญญา  รมช.เกษตรฯ ให้กรมส่งเสริม

สหกรณ์ ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้า

สหกรณ์กับตลาดคนเมือง เพราะจะเป็น

ช่องทางจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์  

เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าไป

แล้วติดใจ ก็มักจะโทรมาถึงร้อยเอ็ดว่าจะ

สามารถหาซื้อได้ที่ไหน จากนี้ไปก็จะได้มี

ตลาดทางเลือกเพิ่มขึ้น 

  “ป ัจจุบันสหกรณ ์การ เกษตร

เกษตรวิสัย ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ มีราย

ได้ประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อเดือน คาด

ว่าการเข้าร่วมตลาดนี้จะท�าให้รายได้เพิ่มขึ้น

มากกว่า 5% ต่อเดือน ซึ่งอยากฝากว่าเพื่อนๆ

สมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการขายสินค้า ขอให้

ตั้งใจท�าคุณภาพให้ดี เพราะเมื่อคุณภาพดี จะ

มีตลาดมาหาเอง อย่าคิดว่าการท�าคุณภาพ

เป็นเรื่องเสียเวลาหรือสิ้นเปลือง เพราะเมื่อ

ท�าได้ ความส�าเร็จจะวิ่งมาหาสหกรณ์เอง” 

  ด้านนายประวิทย์ นามเหลา ผู้

จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ�ากัด 

จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ที่สหกรณ์ผลิต

เนื้อคุณภาพสายพันธุ์ผสมระหว่างแองกัส

กับวากิว ท�าให้เนื้อนุ่ม ทั้งนี้ได้เริ่มส่งเนื้อทุบ

  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธานเปิดซูเปอร์มาร์เก็ต

สหกรณ์แห่งแรกในกรุงเทพมหานครที่ร้าน

สหกรณ์พระนคร จ�ากัด ถ.พหลโยธิน ติด

กับสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน

นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ที่จะพัฒนาร้านสหกรณ์ 

ให้เป็นศูนย์รวบรวมและจ�าหน่ายพืชผัก

และผลิตผลการเกษตรจากสหกรณ์ทั่ว

ประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือก

ซื้อสินค้าทั้งของสดและของแห้ง ซึ่งจะ

เน้นจ�าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

และปลอดภัยในราคายุติธรรม ซึ่งผู้บริโภค

สามารถตรวจสอบถึงที่มาของแหล่งผลิต

สินค้าแต่ละชนิด เพื่อสร้างความมั่นใจเมื่อ

เลือกซื้อสินค้าที่ “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์”    

  ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่เยี่ยม

สหกรณ์หลายจังหวัด ท�าให้ทราบว่าสินค้า

สหกรณ์ เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ  แต่ขาด

การส่งเสริมหรือการท�าตลาดที่ดี จึงให้

นโยบายกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปท�าการ

เชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตรที่ผลิตสินค้ากับ

สหกรณ์ร้านค้าในกรุงเทพฯ เพื่อผลักดันให้

เกิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  และให้ปรับปรุง

รูปแบบร้านค้าของสหกรณ์ให้ทันสมัย ดู

สวยงาม สะอาด ซึ่งการเลือกตั้งซูเปอร์

มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ร ้านสหกรณ์พระนคร 

จ�ากัด เป็นแห่งแรก ก็เนื่องจากตั้งอยู่ใน

ย่านชุมชน และอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า 

BTS อารีย์ ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนเดินทาง

มาซื้อสินค้าได้สะดวก และในอนาคตจะ

สนับสนุนให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ใน

จังหวัดต่าง ๆ เพื่อขยายช่องทางการจ�าหน่าย

ผัก ผลไม้ เนื้อ นม ไข่ไก่ และสินค้าแปรรูป 

ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ต่อไป 

   “ ดิ ฉั น ต ้ อ ง ก า ร ผ ลั ก ดั น ใ ห ้

ส� า เร็ จ เพราะหากท� า ได ้จะ เป ็นการน� า

สินค้าสหกรณ์ออกสู ่ตลาดทั้งในประเทศ                

และต่างประเทศ ดังนั้นเวลาประมาณ 3 

เดือน คงจะประเมินได้ว่าการตอบรับเป็น

อย่างไร จะต้องปรับปรุงอะไรให้ตรงใจคน

ซื้อ  เพราะสินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายที่นี่จะเจาะ

กลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพ บริโภคพืชผัก

และสินค้าที่คุณภาพดี  หากเสียงตอบรับดี

จะมีการขยายออกไปทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วย

เพิ่มรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

เพราะหากสินค้าขายได้ดี ก็จะเป็นผล

ให้             เงินในกระเป๋าของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรมีเพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่ประชาชน

มาช่วยอุดหนุนสินค้าสหกรณ์ นอกจากได้

สินค้าดีแล้ว อีกทางหนึ่ง คือเราก�าลังช่วย

กันเกื้อกูลพี่น้องประชาชนของเราในพื้นที่

ต่างจังหวัด ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ท�าให้มีก�าลังใจผลิตสินค้าดี สินค้าปลอดภัย

มาจ�าหน่าย  และในอนาคตจะส่งเสริมให้

สหประกันชีวิตฉลองครบรอบ ๒๕ ปี ณ สโมสรต�ารวจ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๖๒ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้เซ็นอนุมัติให้

จัดตั้งบริษัทประชีวิตของขบวนการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน บริษัทฯ ด�าเนิน

กิจการประกันชีวิตตามวิถีสหกรณ์ สร้างหลักประกันให้กับสมาชิกสหกรณ์และ

ครอบครัว เสริมความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ มีทุนจดทะเบียน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ช�าระ

แล้วกว่า ๑,๐๗๓ ล้านบาท มีทุนส�ารองประกันภัยกว่า ๑,๐๘๘ ล้านบาท มีเงินกองทุน

กว่า ๑,๑๐๑ ล้านบาท และมีสินทรัพย์กว่า ๒,๒๘๕ ล้านบาท

พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร 

ประธานกรรมการบริษัท เปิดเผยว่า บริษัท 

สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เป็น

บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการ

สหกรณ์ไทย ถือก�าเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือ

ร่วมใจของสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ 

กว่า 2,200 สหกรณ์ ที่ร่วมกันถือหุ้นเป็น

เจ้าของบริษัท โดยได้จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 

2537 ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่

ประสงค์ให้สหกรณ์ได้ด�าเนินธุรกิจประกัน

ชีวิตที่เป็นธุรกิจของสหกรณ์ร่วมกันตาม

วิถีสหกรณ์ เพื่อการคุ้มครองภัยและเสริม

สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้

กับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลในครอบครัว 

ได้มีการออมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอและต่อ

เนื่อง เพิ่มสวัสดิการในการด�ารงชีวิตยามวัย



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    ฟ้องคณะกรรมการร้านกรุงเทพฯ

    ผู้น�าสหกรณ์เกษตรค้านเกณฑ์ใหม่

        สหประกันชีวิตครบ ๒๕ ปี

      เปิดตัวซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ค�าฟ้องได้บรรยายว่า จ�าเลยที่ ๑ ถึงจ�าเลยที่ ๘ ในคดีนี้ได้ร่วม

กันกระท�าความผิดต่อกฎหมายฐานร่วมกันฟ้องเท็จต่อศาล กล่าวคือ 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จ�าเลยทั้ง ๘ ได้ร่วมกันน�าเอาความอัน

เป็นเทจ็แกล้งฟ้องโจทก์ทัง้สองต่อศาลจงัหวดัตลิง่ชนั(อาญาตลิง่ชนั)  

กล่าวหาว่าโจทก์ทั้ง่สองกระท�าความผดิอาญา ในคดหีมายเลขด�าที ่อ.

๔๐๗๕/๒๕๕๙ ระหว่างร้านสหกรณ์กรงุเทพ จ�ากดั ที ่๑ กบัพวกรวม 

๘ คน โจทก์ (จ�าเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ ในคดีนี้) กับบริษัท สื่อเกลียวเชือก 

จ�ากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จ�าเลย (โจทก์ทั้งสองในคดีนี้) แกล้ง

กล่าวหาโจทก์ทั้งสองกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และน�าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยจ�าเลยทั้งแปดได้บรรยายฟ้องมีความ

ว่า เมื่อระหว่างต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ โจทก์ทั้งสองในคดีนี้ได้บังอาจร่วมกันใส่ความจ�าเลยที่ ๑ 

ถึง ๘ ต่อบุคคลที่สามโดยทุจริต เป็นการกระท�าความผิดฐานหมิ่น

ประมาทด้วยเอกสาร การโฆษณา และร่วมกันใส่ความจ�าเลยที่ ๑ ถึง 

๘ โดยพาดหวัข่าวหน้าหนึง่ในหนงัสอืพมิพ์เกลยีวเชอืก ฉบบัระหว่าง

วันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นความเท็จว่า “ คณะกก.ร้าน

สหกรณ์กรงเทพฯ รบีเร่งให้เช่าทีท่�าให้ขาดรายได้ไป ๓๒.๔ ล้านบาท 

” และได้ลงข้อความข่าวเป็นความเท็จอีกว่า “ คณะกรรมการร้าน

สหกรณ์กรุงเทพฯ รีบร้อนท�าสัญญาเช่าที่ดินสาขาปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยไม่รอการประชุมใหญ่สามัญในวันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญที่มี

มติให้เช่าที่ดินตามขั้นตอนการด�าเนินงานของสหกรณ์ เพราะมั่นใจ

ว่าอย่างไรสมาชิกก็ลงมติรับรองรายงานประชุมดังกล่าว ซึ่งก็เป็นไป

ตามคาด....ข้อสังเกตในสัญญาเท่าที่ดินไม่สอดคล้องกับรายงานการ

ประชุมที่มีมติให้เช่าที่ดิน ท�าให้ร้านสหกรณ์ขาดรายได้ไป ๓๒.๔ 

ล้านบาท...” และลงข้อความอันเป็นเท็จอีกว่า “กรรมการสิบกว่าคน

เอาสมบัติของสหกรณ์ ซึ่งขบวนการสหกรณ์ไทยเพิ่งครบรอบ ๑๐๐ 

ปี เมื่อวานนี้ อยู่ ๆ เอาไปให้เอกชนเช่าได้ค่าตอบแทนมาแบบทุเรศ

มาก ๆ ๖๐ ปี ได้ ๕๐๐ กว่าล้านบาท ตายไปสองรอบถามว่าเงินแค่นี้

สมัยโน้นจะมีค่าอะไร” 

ซึ่งความจริงแล้วจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ ก็รู้ว่าข้อความข่าวที่โจทก์

ทัง้สองลงพมิพ์ในหนงัสอืพมิพ์เกลยีวเชอืก ฉบบัปีที ่๒๔ ฉบบัที ่๒๘๑ 

เป็นความจรงิทัง้สิน้ และรูอ้ยูแ่ล้วว่า โจทก์ที ่๒ เป็นสมาชกิของจ�าเลย

ที่ ๑ (ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด) มีอ�านาจตรวจสอบความไม่ถูกต้อง

ถึงการกระท�าของจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘  ทั้งจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ ก็ทราบดีอยู่

แล้วว่า มีสมาชิกคนอื่น ๆ อีกจ�านวนมากของจ�าเลยที่ ๑ ได้มีการโต้

แย้งคดัค้านและมกีารท�าหนงัสอืร้องเรยีนถงึการกระท�าของจ�าเลยที ่๑ 

ถึง ๘ ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ ก็ทราบดีว่านาย

ทะเบยีนสหกรณ์มคี�าสัง่ที ่๑๐/๒๕๕๙ แจ้งว่า การกระท�าของจ�าเลยที่ 

๑ ถึง ๘ นั้น เป็นการกระท�าการหรืองดเว้นการกระท�าในการปฏิบัติ

หน้าทีจ่นเป็นเหตใุห้สหกรณ์เสือ่มเสยีผลประโยชน์ของสหกรณ์หรอื

สมาชิก และรู้ดีอยู่แล้วว่า การที่โจทก์ที่ ๒ น�าข้อความดังกล่าวไปลง

พมิพ์ในหนงัสอืพมิพ์ของโจทก์ที ่๑ กเ็ป็นข้อเทจ็จรงิตรงกบัเหตกุารณ์

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ แต่

เป็นการช่วยตรวจสอบการกระท�าของจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ และเป็นการ

แจ้งให้สมาชกิคนอืน่ ๆ  ทีย่งัไม่ทราบได้รบัทราบข้อมลูอกีทางหนึง่ อกี

ทัง้โจทก์ที ่๒ กม็ไิด้น�าข้อความอนัเป็นเทจ็ใด ๆ  มาลงในหนงัสอืพมิพ์

แต่อย่างใด โดยคดดีงักล่าวข้างต้นศาลจงัหวดัตลิง่ชนัพพิากษายกฟ้อง 

และศาลอทุธรณ์พพิากษายนืตามศาลชัน้ต้น พพิากษาว่าโจทก์ทัง้สอง

ไม่ได้หมิน่ประมาทจ�าเลยที ่๑ ถงึ ๘ และข้อความทีล่งในหนงัสอืพมิพ์

มข้ีอเทจ็จรงิตรงตามกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ มไิด้มกีารน�าข้อความ

อันเป็นเท็จใด ๆมาเขียนลงในหนังสือพิมพ์เพื่อจะกลั่นแกล้งหรือใส่

ความจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ ให้ได้รับความเสียหายตามค�าบรรยายฟ้องแต่

อย่างใด 

ในส่วนของจ�าเลยที่ ๕ และจ�าเลยที่ ๙ ได้ร่วมกันเบิก

ความเท็จต่อศาล ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง และชั้นพิจารณาคดี จ�าเลย

ทั้งสองได้เบิกความให้การเป็นพยานต่อศาลจังหวัดตลิ่งชัน(อาญา

ตลิ่งชัน) ว่า หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับลงวันที่ระหว่าง ๑๑-๑๗ 

กมุภาพนัธ์ ได้พาดหวัข่าวหน้าหนึง่ว่า “คณะกก.ร้านกรงุเทพฯ รบีเร่ง

ให้เช่าที่ท�าให้ขาดรายได้ ๓๒.๔ ล้านบาท” และ คณะกรรมการร้าน

สหกรณ์กรุงเทพฯ รีบร้อนท�าสัญญาเช่าที่ดินสาขาปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยไม่รอการประชุมใหญ่สามัญในวันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญที่มี

มติให้เช่าที่ดินตามขั้นตอนการด�าเนินงานของสหกรณ์ เพราะมั่นใจ

ว่าอย่างไรสมาชกิกล็งมตริบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว ซึง่กเ็ป็น

ไปตามคาด....ข้อสังเกตในสัญญาเช่าที่ดินไม่สอดคล้องกับรายงาน

การประชมุทีม่มีตใิห้เช่าทีด่นิ ท�าให้ขาดรายได้ไป ๓๒.๔ ล้านบาท...” 

และ “กรรมการสิบกว่าคนจะเอาสมบัติของสหกรณ์ ซึ่งขบวนการ

สหกรณ์ไทยเพิง่ครบ ๑๐๐ ปี เมือ่วานนี ้อยู ่ๆ  เอาไปให้เอกชนเช่าได้ค่า

ตอบแทนมาแบบทเุรศมาก ๆ  ๖๐ ปี ได้ ๕๐๐ กว่าล้านบาท ตายไปสอง

รอบถามว่าเงินแค่นี้สมัยโน้นจะมีค่าอะไร...” ซึ่งความจริงแล้วจ�าเลย

ทั้ง่สอง กร็ูด้อียูแ่ล้วว่าข้อความทีโ่จทก์ทั้ง่สองลงพมิพ์ในหนงัสอืพมิพ์

เกลียวเชือกฉบับดังกล่าวเป็นความจริงทั้งสิ้น และโจทก์ที่ ๒ ก็เป็น

สมาชิกของจ�าเลยที่ ๑ (ร้านสหกรณ์กระกรุงเทพฯ) มีอ�านาจตรวจ

สอบความไม่ถูกต้องถึงการกระท�าของจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ ว่า มีสมาชิก

คนอื่น ๆ อีกจ�านวนมากของจ�าเลยท่ี ๑ ได้มีการโต้แย้งคัดค้านและมี

การท�าหนังสือร้องเรียนถึงการกระท�าของจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ ไปยังนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งจ�าเลยทั้งสองก็ทราบดีว่านายทะเบียนสหกรณ์

มีค�าสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ แจ้งว่า การกระท�าของจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ นั้น 

เป็นการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็น

เหตุให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก และ

รู้ดีอยู่แล้วว่า การที่โจทก์ทั้งสอง น�าข้อความดังกล่าวไปลงพิมพ์ใน

หนงัสอืพมิพ์ของโจทก์ที ่๑ กเ็ป็นข้อเทจ็จรงิทีต่รงกบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ แต่เป็นการ

ช่วยตรวจสอบการกระท�าของจ�าเลย และเป็นการแจ้งให้สมาชิกคน

อื่น ๆ ที่ยังไม่ทราบได้รับทราบข้อมูลอีกทางหนึ่ง โจทก์ทั้งสองก็มิได้

น�าข้อความอนัเป็นเทจ็ใด ๆ  มาเขยีนลงในหนงัสอืพมิพ์ของโจทก์ที ่๑ 

เพื่อจะกลั่นแกล้งหรือใส่ความจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ ให้ได้รับความเสียหาย

แต่อย่างใด โดยคดดีงักล่าวข้างต้นศาลจงัหวดัตลิง่ชนัพพิากษายกฟ้อง 

และศาลอทุธรณ์พพิากษายนืตามศาลชัน้ต้น พพิากษาว่าโจทก์ทัง้สอง

ไม่ได้หมิ่นประมาทจ�าเลยที่ ๑ ถึง ๘ แต่อย่างใด 

การกระท�าดงักล่าวของจ�าเลยทัง้ ๙ เป็นเหตใุห้โจทก์ทัง้สอง

ได้รบัความเสยีหาย และเป็นเหตใุห้บรษิทัหนงัสอืพมิพ์โจทก์ที ่๑ ต้อง

เสียชื่อเสียงอย่างมาก การกระท�าของจ�าเลยดังกล่าวถือว่าเป็นความ

ผิดต่อกฎหมายอาญามาตรา ๑๗๕ , ๑๗๗,  ๘๓, ๙๐, ๙๑, และ  ๙๒.

ถ้าขาดทนุป๊ับแล้วตัง้ส�ารองเลย กจ็ะเกดิปัญหากบัสหกรณ์ต่าง ๆ  ไม่

ว่าจะเป็นสหกรณ์เลก็หรอืสหกรณ์ใหญ่ ฉะนัน้การตัง้ส�ารอง ๑๐๐% 

อย่างนี้ตนไม่เห็นด้วย  

นางบุญเกิดได้กล่าวต่อไปว่า ถ้าการขาดทุนของสหกรณ์

ไม่ได้เกิดจากการทุจริต แต่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติและ

ยังด�าเนินกิจการอยู่ ก็ไม่น่าจะตั้งส�ารองเขา เพราะว่าขณะนี้มีหลาย

สหกรณ์ที่เอาเงินไปฝากสหกรณ์อื่นเป็นร้อยล้านเขาก็ต้องผวา 

อย่างสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยฯ จะเอาเงินไปฝากกับชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จ�ากัด สัก ๒๐ ล้าน ก็ไม่กล้า ถึงแม้ชุมนุ

มฯ จะขาดทนุแต่กข็าดทนุเพราะมค่ีาตดัเสือ่มราคาเยอะ แต่เมือ่เขา

ยังด�าเนินกิจการได้ สภาพคล่องก็ยังดี แล้วจะมาตั้งส�ารอง ๑๐๐% 

เกษตรวสิยัไม่เอาด้วยแบบนี ้ต่อไปนีข้บวนการสหกรณ์จะเชือ่มโยง

เป็นเกลียวเชือกกันได้อย่างไร

นายสวาท ใจดี ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

ขอนแก่น จ�ากัด ได้อภิปรายว่า การตั้งค่าส�ารอง คนที่ตั้งกฎเกณฑ์

นี้ขึ้นมาจะท�าลายสหกรณ์ อย่าลืมว่าอุดมการณ์สหกรณ์ก็คือการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะโครงการพี่ช่วยน้อง โครงการ

นี้ก็กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ออกนโยบายให้สหกรณ์ใหญ่ดูแล

สหกรณ์เล็ก เราถึงได้น�าเงินไปฝากเขา สหกรณ์ไหนมีปัญหาก็ไป

ช่วย โดยเฉพาะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพราะว่ากู้เงินจาก ธกส. ร้อยละ ๕ 

แต่พวกเราไปฝากกนัคดิดอกเบีย้แค่บาทสองบาท กท็�าให้สหกรณ์มี

ทุนด�าเนินงานต่อไปได้ แต่เมื่อออกกฎเกณฑ์นี้มา ก็ท�าให้สหกรณ์

ต่าง ๆ กังวล อย่างสหกรณ์การเกษตรเมืองพล ก็เอาไปฝากไว้ ๕๐ 

กว่าล้านบาท ถ้าเกดิส�ารอง ๑๐๐% กไ็ม่รูจ้ะท�าอย่างไร มบีางสหกรณ์

ฝากเป็น ๑๐๐ ล้านบาท ตามโครงการพีช่่วยน้อง ซึง่เป็นนโยบายของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่วันนี้มาออกระเบียบให้ท�าเป็นเชิงธุรกิจ

ไม่ใช่เชิงสหกรณ์  อย่าเอาสหกรณ์ไปท�าธุรกิจมากเกินไป ถ้าจะมี

การส�ารองในกรณีที่เขาล้มละลาย หรือช�าระบัญชีก็ส�ารองได้ แต่

ถ้าเขายงัด�าเนนิกจิการอยู ่กอ็ย่าไปลงโทษเขาเลย นอกจากจะลงโทษ

เขาแล้วเพื่อนที่มาช่วยก็เดือดร้อนไปด้วย

นางกัญญารัตน์ เทพเลื่อน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร

เมืองสุราษฎร์ธานี จ�ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อภิปรายว่า ที่

สหกรณ์เราให้สมาชิกกู้โดยมีหลักทรัพย์จ�านองค�้าประกันทั้งหมด 

ตนได้ท�างานสหกรณ์มา ๓๖ ปีแล้ว มีการฟ้องร้องด�าเนินคดีเพียง 

๒ ราย ที่ผ่านมาสมาชิกมีการผ่อนช�าระทั้งหมดเพราะว่าสามารถ

ช�าระหนี้ได้ แต่ในช่วงระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมารายได้ทางภาค

การเกษตรไม่ดีเลย  

ในกรณีที่สมาชิกช�าระหนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นต้นเงิน

หรือดอกเบี้ย แต่สหกรณ์ยืนยันได้ว่าสามารถเรียกเก็บตรงนั้น

ได้แน่นอน แต่ถ้าใช้ระเบียบอันนี้เลย สหกรณ์ก็จะขาดทุนทุก

ประเภท ทกุสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมอืงเป็นสหกรณ์ขนาด

ใหญ่ทีใ่ช้จ่ายเงนิกูเ้ยอะ และกเ็กบ็ช�าระหนีไ้ม่ได้ตามก�าหนด อย่าง

ตอนนี้เรามีหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระ ๓๕ ล้านบาท ถ้าตั้งส�ารองตาม

กฎเกณฑ์ดงักล่าวเราขาดทนุทนัท ีเมือ่เกดิการขาดทนุขึน้มากจ็ะ

เกดิผลกระทบกบัสหกรณ์แน่นอน เพราะท�าให้สมาชกิขาดความ

เชื่อมั่นในสหกรณ์

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ถือใช้ระเบียบเดิมไปก่อน ที่ผ่าน

มาเราสามารถเลือกได้ว่าสมาชิก ๕ ราย ๑๐ ราย ที่มีดอกเบี้ยค้าง

อยู่เราขอตั้งส�ารองตามระยะเวลาค้างช�าระ ไม่ใช่เอาทั้งหมดมาตั้ง

ส�ารอง

ระเบียบที่ผ ่านมา แต่ละกรณีที่ เราด�าเนินคดี ปรับ

โครงสร้างหนี้ ตอนนั้นเราก็ขยายอายุหนี้ไปแล้ว พอปีแรกเราไม่

สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ ก็ให้เราส�ารอง ๑๐๐% ซึ่งอันนี้ไม่เห็นด้วย 

กระทบกับสหกรณ์แน่นอน นางกัญญารัตน์กล่าว

พร้อมทานและเนื้อกระจกพร้อมทาน มาทดลองวางตลาดสหกรณ์

แห่งนี้ เบื้องต้นไม่คาดหวังรายได้ แต่คาดหวังในเรื่องการเปิดตัว การ

แนะน�าตัวต่อตลาดมากกว่า 

  “ผมเห็นว่านโยบายนี้ดีมาก เป็นนโยบายที่จะน�าสินค้า

สหกรณ์สู่ตลาด อยากให้มีทุกจังหวัดเป็นสหกรณ์ร้านค้าเครือข่าย 

ชรา เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งเป็นการลดความเสี่ยงและ

เพิ่มความมั่นคงเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป

 พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า คณะ

กรรมการชุดปัจจุบันมีความมมุ่งมั่นตั้งใจและเพียรพยายามสร้าง

การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สหกรณ์ ด้วย

การจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันภัยให้แก่สหกรณ์ สมาชิก

สหกรณ์ และปวงชน โดยมิได้แสวงหาผลก�าไรสูงสุดเพียงอย่าง

เดียวเหมือนเช่นธุรกิจทั่วไป แต่ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ได้

ด�าเนินธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจของสหกรณ์ร่วมกันภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธี

การสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ในฐานะผู้เป็นเจ้าของบริษัทและเป็นผู้

ใช้บริการหลัก จวบจนปัจจุบันบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นในทุก 

ๆ ด้าน เพราะเราเชื่อว่า สหประกันชีวิตและระบบสหกรณ์จะเป็น

องค์กรพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างนวัตกรรม

แนวใหม่ให้กับสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลให้สหกรณ์

ต่าง ๆ เชื่อมั่นศรัทธาหันมาใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิตกับสห

ประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้นจนประสบผลส�าเร็จ 

 นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจประกันชีวิต

มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เช่นเดียวกับระบบสหกรณ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงทางการเงิน เป็นหลักประกันความมั่นคงที่ช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในทุกระดับ ซึ่ง“บริษัท สหประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน)” ถือเป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการ

สหกรณ์ที่มีสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภททั่วประเทศ กว่า ๒,๐๐๐ สหกรณ์

ร่วมกันถือหุ้นเป็นเจ้าของ และมีปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งเสริม

ให้สหกรณ์ได้ด�าเนินธุรกิจประกันชีวิตร่วมกันตามอุดมการณ์เพื่อ

สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ บุคคลใน

ครอบครัว และบุคคลทั่วไป โดยตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา 

ถ้าเป็น“คน”ก็เดินทางเข้ามาสู่วัย“เบญจเพส”ซึ่งเป็นวัยที่แข็งแกร่ง

มั่นคงแล้ว บริษัทฯ ได้มีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมผลักดันให้คน

สหกรณ์และประชาชนทั่วไปได้รู้จักการน�าเอาหลักการประกันชีวิต

มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความมั่นคงใน

ชีวิต อันส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนพัฒนาการด้านสังคม และ

เศรษฐกิจของประเทศ

ด�าเนินธุรกิจมาจนครบปีที่ 25 ได้ผ่านอุปสรรคมาหลาย

ครั้งหลายหน แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการ ฝ่าย

จัดการและความร่วมแรงร่วมใจของสหกรณ์ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ท�าให้ฟันฝ่าวิกฤติปัญหามาได้จนได้รับความไว้วางใจและความ

เชื่อมั่นจากสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและสหกรณ์ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

และสม�่าเสมอในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่ “สหประกันชีวิต”ก่อก�าเนิด

ขึ้นเพราะกฎหมายสหกรณ์ไม่อนุญาตให้สหกรณ์ด�าเนินการจัดท�า

สวัสดิการในลักษณะการประกันชีวิตเพื่อสร้างหลักประกันความ

มั่นคงได้เอง จึงต้องแยกมาด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น 

บริษัทถือว่าความส�าเร็จมิได้วัดเพียงแต่ตัวเลขหรือเชิงปริมาณแต่

เพียงอย่างเดียว แต่การที่สหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นกลุ่ม

เป้าหมายหลักได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าความส�าคัญของ

การสร้างหลักประกันในชีวิตโดยใช้ “สหประกันชีวิต” เป็นเครื่อง

มือ ถือเป็นความส�าเร็จอย่างยั่งยืนท่ีน่าพอใจยิ่ง จากผลประกอบการ

ของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน จ�านวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งทุนที่

ออกและช�าระแล้วกว่า 1,073 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมกว่า 2,285 

ล้านบาท มีเงินทุนส�ารองประกันภัยกว่า 1,088 ล้านบาท และมีเงิน

กองทุนกว่า 1,101 ล้านบาท 

 นายสหพล สังข์เมฆ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันคณะกรรมการ

บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริษัทได้อยู่คู่กับสหกรณ์โดยพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของสหกรณ์สมาชิก

ที่จะน�าไปจัดสวัสดิการประกันชีวิตตามความเหมาะสมของแต่ละ

สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์

และสมาชิก ควบคู่กับการตอบแทนสังคมในทุกรูปแบบ ทั้งการ

สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งการมอบทุนการ

ศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก กิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์ การรักษาสิ่ง

แวดล้อม ด้านศาสนา เป็นต้น ซึ่งความส�าเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่

ได้หากไม่รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และใน

อนาคตเรายังคงมุ่งมั่นสานต่อธุรกิจประกันชีวิตให้มีความรุ่งเรือง

ก้าวหน้า เพื่อให้เป็นมรดกของสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและสหกรณ์ผู้ใช้

บริการต่อไป

“ขอขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ร่วมสานต่อ รวมถึงสหกรณ์

และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนถึงผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้

ความไว้วางใจ และร่วมสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา 

และขอให้ค�ามั่นว่าบริษัทจะด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลประโยชน์

ของสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นที่ตั้งควบคู่ไปกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป” นายสห

พล กล่าวปิดท้าย

เพราะที่ผ่านมาต้องบอกว่าสหกรณ์มุ่งท�าของดี แต่สู้เงื่อนไขของ

ร้านค้าเอกชนไม่ค่อยไหว เพราะทั้งค่าด�าเนินการ ค่าบริหาร การ

โปรโมทสินค้า การจัดโปรโมชั่น ซึ่งรวมแล้วไม่ต�่ากว่า 5% ของ

ต้นทุน รวมถึงการวางจ�าหน่ายสินค้าที่มักจะไม่ค่อยโชว์สินค้าของ

สหกรณ์ ดังนั้นหากส�าเร็จจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกสหกรณ์”



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓

ท�าบุญครบรอบ ๔๗ ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ผมได้ไปร่วมกิจกรรมสัมมนาในวาระ ๖๐ ปี อาจารย์ 

ดร.โชคชัย สุทธาเวศ อดีตผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ถนนราชด�าเนิน 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

มีท่านผู้อาวุโสทางด้านวิชาการมาให้ความรู้มากมายหลาย

ท่าน ได้แก่ ศ.พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  ศ.ดร.

จีระ หงส์ลดารมภ์  รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต  ศ.พิศิษฐ์ ดร.จ�าเนียร 

จวงตระกูล  รศ.ดร.โกวิทย์ กังศนันท์   และ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ  

บรรยากาศในการสัมมนาอบอวลไปด้วยวิชการด้านแรงงาน

เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับผู้จัดและผู้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ อาจารย์โชคชัย สุทธาเวศ เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาอยู่

จะมีอยู่ท่านเดียวในบรรดาวิทยากรที่ไม่ได้พูดในทางวิชาการ แต่

พูดถึงปรัชญาชีวิตของแต่ละคน คือ  อาจารย์อาบ ท่านอ้างว่ามนุษย์ผู้ชาย

ชอบเอาเปรียบมนุษย์ผู้หญิง และผู้หญิงก็ยินดีที่จะให้เขาเอาเปรียบโดย

ไม่รู้ตัว อาจารย์อาบยอมรับว่าครอบครัวของตนเป็นปึกแผ่นได้ก็เพราะ

แม่บ้านเป็นหลัก และได้กล่าวย�้าว่าการที่จะใช้ชีวิตในครอบครัวและใน

สังคมได้อย่างยั่งยืนต้องมีศีลห้าช่วยก�ากับ

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับค�ากล่าวของอาจารย์อาบ เพราะมี

ตัวอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกปัจจุบันนี้ 

ที่เดือดร้อนวุ่นวายกันมากมายก็เพราะคนในสังคมบกพร่องทางด้าน

ศีลธรรม โดยเฉพาะศีลห้าซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่จะให้สังคม

ส่วนรวมอยู่กันได้อย่างสงบสุข

แต่โชคร้ายที่ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกผู้น�าทั้งหลายไม่ได้

ให้ความส�าคัญในเรื่องศีลธรรม เพราะปล่อยให้มีอาชีพที่ส่งเสริมให้

ท�าผิดศีลห้ามากมาย เช่น อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การ

พนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามเพราะเป็นอาชีพบาป 

ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ตลอด

จนผู้บริโภค ล้วนสร้างบาปให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยกันทั้งสิ้นจะโดย

รู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ที่สังคมโลกวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะว่าผู้น�า

สังคมส่งเสริมให้คนท�าบาปกันอย่างเสรีนั่นเอง

ก็เป็นไปตาม กฎแห่งกรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและ

น�ามาสอนชาวโลกว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว แต่คนจ�านวนไม่น้อยไม่

เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ เพราะเห็นคนดีท�าดีแทบล้มประดาตาย

แต่กลับโชคร้ายตลอด ส่วนคนท�าชั่วได้ดีมีให้เห็นมากมาย แต่ยุค

ปัจจุบันนี้ผลกรรมติดจรวดไม่ต้องรอส่งผลในชาติหน้า เพราะผล

ของกรรมได้ส่งผลให้เห็นทันตาในชาตินี้ ฉะนั้น คนมีมิจฉาทิฐิจึง

ถึงว่าโชคร้ายกว่าคนมีสัมมาทิฐิ

                                        สุเมธ  ศรีจรรยา

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นวันครบรอบสถาปนากรมส่ง

เสริมสหกรณ์ ปีที่ ๔๗ แต่ไม่ได้หมายความว่าส่วนราชการที่มีหน้าที่ส่ง

เสริมสหกรณ์จัดตั้งขึ้นมาเพียง ๔๗ ปีเท่านั้น เพราะว่าหลักและวิธีการ

สหกรณ์ได้น�าเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว

ตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อเนื่องรัชกาลที่ ๖

ด้วยความปรารถนาดีของรัฐบาลสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้เชิญ เซอร์เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ หัวหน้า

ธนาคารแห่งมัดราส ประเทศอินเดีย เพื่อหาวิธีช่วยเหลือชาวนาด้วยเงิน

กู้โดยมีที่ดินและหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ท่านได้ให้จัดตั้งเป็นสมาคม

ที่เรียกว่า “โคออเปอราทีฟ โซไซตี้” (Cooperative Society) หรือสมาคม

สหกรณ์ นับได้ว่าวิธีการสหกรณ์ได้เข้ามาเผยแพร่อย่างเป็นทางการใน

ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๗ จนกระทั่งได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง

สหกรณ์ขึน้เป็นแห่งแรกทีจ่งัหวดัพษิณโุลก คอื สหกรณ์วดัจนัทร์ ไม่จ�ากดั

สินใช้ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๙ ได้ด�าเนินกิจการมาจนถึง

ปัจจุบันนี้ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด ต่อมาคณะ

รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ให้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 

ของทกุปีเป็น “วนัสหกรณ์แห่งชาต”ิ  กจิการสหกรณ์นบัได้ว่ามบีทบาทใน

ประเทศไทยมาแล้วกว่า ๑๐๓ ปี  ปัจจุบันอยู่ในการก�ากับดูแลของกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปีนี้ชาวสหกรณ์ทั้งส่วนราชการและขบวนการสหกรณ์ ได้มา

ร่วมกันท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนชาวสหกรณ์ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่

และได้ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้สร้างเส้นทางเดินให้ชาวสหกรณ์รุ่นต่อ ๆ มา

ด้วยอุดมการณ์สหกรณ์ ที่มุ่งหวังให้แต่ละคนช่วยเหลือตนเองและช่วย

เหลือซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบกัน เป้าหมายเพื่อสังคมส่วนรวมอยู่กัน

ได้อย่างสงบสุข  วันนี้ทุกคนมาร่วมงานกันด้วยรอยยิ้มอิ่มเอมใจ และได้

รับเกียรติจาก ฯพณฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานในพิธี

                                      สุเมธ  ศรีจรรยา

ด้วยรักและมิตรภาพในวาระ ๖๐ ปี โชคชัย สุทธาเวศ
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ชสท.รับรองผลไม้คุณภาพ นางสุภาภรณ์ อินค้า ผู้จัดการส�านักการตลาด

สนิค้าสหกรณ์ และ E-Commerce  ชสท. มอบลองกองคณุภาพ จากชมุนมุสหกรณ์

การเกษตรยะลา จ�ากัด ให้นายสุเมธ ศรีจรรยา บรรณาธิการ นสพ.เกลียวเชือก ได้

ชิมเพื่อยืนยันคุณภาพผลไม้จากสหกรณ์ผู้ผลิตสู่สมาชิกสหกรณ์ผู้บริโภคในเขต

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยม ีนายศริชิยั ออสวุรรณ ประธาน ชสท. และ

นายนัด ดวงใส รองประธาน ชสท. ร่วมเป็นพยาน

ชสท.ยื่นหนังสือ กตส.  นายศิริชัย ออสุวรรณ (ยื่นซองซ้ายมือ) ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) พร้อมผู้น�าสหกรณ์การเกษตรยื่นหนังสือต่อนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ สรปุประเดน็ความคดิเหน็ต่อร่างระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการบญัชขีองสหกรณ์และร่างประกาศ

ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ก่อนประกาศใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับขบวนการสหกรณ์ ณ กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่  ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ถวายพระพร   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย ทลูเกล้าฯ ถวายแจกนัดอกไม้ เบือ้งหน้าพระฉายาลกัษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรพระจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ ให้ทรงมพีระพลานามยัสมบรูณ์แขง็แรง และทรงหายจากพระอาการ

ประชวรโดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชสท.ยืน่หนงัสอื กสส.และ คพช.     นายศริชิยั ออสวุรรณ (ยืน่ซองขวามอื) ประธานชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากดั(ชสท.)  พร้อมด้วยผูน้�าสหกรณ์การเกษตรเข้ายืน่หนงัสอืต่อ นายพเิชษฐ์ วริยิะพาหะ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์  ในฐานะนาย

ทะเบียนสหกรณ์ และเลขานุการ คพช. (คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ) สรุปประเด็นความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ และร่างประกาศประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ก่อนประกาศใช้เพื่อหลีกเลี่ยง

ผลกระทบกับขบวนการสหกรณ์  ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สสท.ร่วมแสดงความยินดี   ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อ�านวยการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแสดง

ความยินดีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ากัด ในโอกาส

ครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ส�านักงาน

สหกรณ์ บรเิวณอาคารเอนกประสงค์ ชัน้ ๑ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

ตลาดประชารัฐศุลกากร  นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ

สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร เป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดประชา

รัฐศุลกากรเพื่อชุมชน โดยมี นายชัยยุทธ ค�าคุณ ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จ�ากัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานเอนกประสงค์กรมศุลกากร

ชสท.แสดงความยนิด ี๔๗ ปี กสส.   นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ�ากดั(ชสท.) พร้อมคณะร่วมแสดงความยนิดใีนโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และร่วมบรจิาคสมทบ

ทนุมลูนธิโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช โดยม ีนายพิเชษฐ์ วริยิะพาหะ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ พรอ้มด้วยนาย

ประยูร อินสกุล และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีให้การต้อนรับ เมื่อ ๑ ตค.๖๒

รองฯ ประยูรเยี่ยมชมและให้ค�าแนะน�า   นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมสหกรณ์

กองทุนสวนยางย่านมะปรางพัฒนา จ�ากัด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ชมการรวบรวมและแปรรูปยางพารา โดยมีนายคารม สุจิตร 

ประธานกรรมการและคณะกรรมการให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ รองฯ ประยูร อินสกุล ได้แนะน�าแนวทางในการ

พัฒนาและการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนกับคณะกรรมการสหกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สหประกันครบรอบ ๒๕ ปี  นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้เซนอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทประกัน

ชีวิตของขบวนการสหกรณ์ที่ชื่อว่า บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด เมื่อ ๒๕ ปีที่ผ่านมา วันนี้(๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒) ได้ให้เกียรติ

มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งและผ่านพ้นวิกฤติมาได้จนเข้าสู่ยุครุ่งโรจน์ระดับท๊อปเทนของ

บริษัทประกันชีวิตไทย โดยมี พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมคณะและสหกรณ์ผู้ถือหุ้นให้การต้อนรับ

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๒๖.... Y ขุนราม   เชื่อ

ในค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่อง กฎแห่งกรรม 

ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว...ประกอบกับประเทศไทยยุคปัจจุบัน

นี้เริ่มมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย แสดงให้เป็นว่าพลังบาป

เริ่มอ่อนก�าลังลง พลังบุญมีพลังมากขึ้น  ผลเกิดมาจากการ 

สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ของบรรดาศิษยานุศิษย์ หลวง

พ่อธัมมชโย ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกนับล้านคนที่พร้อมใจกันสวด

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรกันทุกวัน แต่ละคนอย่างน้อยสวด

วันละ ๑ จบ เพื่อความสงบสุขของสังคมไทย ในส่วนของ 

ขุนราม  สวดธัมมจักกฯ วันละ ๔ จบ นอกจากจะสร้างบุญ

บารมีให้กับตัวเองแล้วก็ยังส่งผลบุญให้กับประเทศชาติ

ด้วย  ขณะนี้ยอดสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร      รวมกันแล้ว

มีกว่า ๑,๖๘๐ ล้านจบ  นับตั้งแต่เกิดเหตุวิกฤติกับวัดพระ

ธรรมกายเมื่อประมาณสองปีกว่าที่ผ่านมา จึงไม่แปลกใจ

ที่สังคมไทยเริ่มมีสิ่งดี ๆ มากขึ้น เมื่อพลังบุญของประเทศ

มีมากกว่าพลังบาป   จึงส่งผลให้คนไทยมีความคิดไปใน

ทางสัมมาทิฐิ(ความเห็นถูก) มากขึ้น ในขณะเดียวกันความ

คิดมิจฉาทิฐิ(ความเห็นผิด) เริ่มลดลง สังคมไทยจึงมีสิ่งดี 

ๆ มากขึ้นเป็นล�าดับ ปัญหาที่เคยว่ายากก็เริ่มแก้ได้ง่ายขึ้น 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ การรณรงค์คัดค้านสารเคมีพิษที่

น�ามาใช้ทางการเกษตรกม็มีตเิลกิใช้ได้อย่างง่ายดาย ถงึแม้จะ

มกีลุม่ทีไ่ม่เหน็ด้วยกเ็ป็นเรือ่งเลก็น้อยในทีส่ดุกจ็ะหมดแรง

ไปเองเพราะสู้พลังบุญที่มีก�าลังมากขึ้นไม่ได้  ถ้าจะให้ดียิ่ง

กว่านี้ผู้ที่มีสัมมาทิฐิทั้งหลายจะต้องช่วยกันรณรงค์ให้ผู้น�า

รัฐบาลได้เห็นถึงมหาภัยของอาชีพบาปที่ท�าลายสังคมไทย 

ด้วยการออกกฎหมายไม่ให้มีอาชีพบาปเหล่านี้ ได้แก่อาชีพ  

ขายเหล้า  ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน 

ฯลฯ เพราะอาชีพเหล่านี้พระพุทธเจ้า

ทรงห้ามเนื่องจากเป็นอาชีพส่งเสริม

ให้คนท�าบาป ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ

อาชีพบาปเหล่านี้ล้วนสร้างบาปด้วย

กันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตให้มี  

ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย ผู้ส่งเสริมการขาย ตลอดจนผู้บริโภค ล้วน

สร้างบาปด้วยกันทั้งสิ้น จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  ผลของ

วิบากกรรมบาปดังกล่าวได้ส่งผลให้เขาเหล่านั้นเป็นคนมี

มิจฉาทิฐิ(ความเห็นผิด คือ มีความเห็นไม่ตรงกับความเป็น

จริง เช่น เห็นด�าเป็นขาว เห็นชั่วเป็นดี เป็นเหตุให้แก้ไข

ปัญหาไม่ตรงกับความเป็นจริง) มากกว่าคนที่ไม่ได้สร้าง

บาปกจ็ะเป็นคนมสีมัมาทฐิ(ิความเหน็ถกู คอื ความเหน็ทีถ่กู

ต้องตรงกบัความเป็นจรงิ เช่น เหน็ด�ากบ็อกว่าด�า เหน็ขาวก็

บอกว่าขาว ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความเป็น

จรงิ) ปัญหาทัง้หมดนัน้เกดิจากการกระท�าของประชาชนทัง้

สิ้น หากประชาชนส่วนใหญ่มีสัมมาทิฐิ ก็จะท�าให้สามารถ

แก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติไปในทางที่ถูกต้อง 

แต่ถ้าประชาชนส่วนใหญ่มมีจิฉาทฐิ ิกจ็ะท�าให้แก้ไขปัญหา

ของสังคมและประเทศชาติไปในทางที่ผิดพลาด ความทุกข์

ความเดือดร้อนก็จะเกิดกับประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องปกติตาม 

กฎแห่งกรรม  ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้

ชั่ว นั่นเอง  Y ขุนราม  ขอแสดงความยินดีกับบริษัท 

สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน)  ที่ได้ด�าเนินกิจการมาได้

ครบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงแม้ระยะแรก 

ๆ จะล้มลุกคลุกคลานด้วยอ่อนด้อยประสบการณ์ใหนการ  

บรหิารธรุกจิประกนัภยัในรปูของบรษิทั เพราะคุน้ชนิกบัวธิี

การของสหกรณ์แต่ไม่ได้เป็นสหกรณ์แท้ ถ้าเป็นสหกรณ์แท้

อยูท่ีไ่หนกส็งบสขุได้ เพราะจติวญิญาณของคนสหกรณ์นัน้

อยู่กันด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอาเปรียบกัน ต่างกับ

ระบบทุนนิยมทั้งหลายที่แพร่หลายอยู่ในโลกยุคปัจจุบันนี้  

เพราะว่าระบบทุนนิยมส่งเสริมให้แต่ละคนเอาตัวรอดหรือ

เหน็แก่ตวั จงึเกดิการแข่งขนักนัชนดิเอาชวีติเป็นเดมิพนั จงึ

มีการเข่นฆ่ากันทุกขั้นตอนหาความจริงใจกันไม่ได้ สังคม

โลกทีก่�าลงัวุน่วายอยูใ่นขณะนีก้ม็าจากคนในสงัคมทนุนยิม

นี่แหละ  ฉะนั้นคนในสังคมโลกส่วนหนึ่งจ�านวนไม่น้อยได้

หันมาใช้ระบบสหกรณ์เพราะเป็นระบบที่ไม่เอาเปรียบกัน 

แต่คนในสงัคมสหกรณ์จะต้องท�าหน้าทีม่จีติวญิญาณให้สม

กับเป็นคนสหกรณ์ ไม่ใช่เอาเสื้อสหกรณ์มาสวมใส่แต่จิตใจ

ยังเป็นทุนนิยมอยู่ขบวนการสหกรณ์ก็ไปไม่รอด ถ้ามีคน

ประเภทนีอ้ยูเ่ป็นจ�านวนมาก ขบวนการสหกรณ์กล้็มละลาย

ไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของใครก็ตาม ฉะนั้นคนสหกรณ์

แท้ต้องช่วยกันขจัดคนสหกรณ์เทียมออกไปจากขบวนการ

สหกรณ์ ก็จะท�าให้ขบวนการสหกรณ์ไทยมีความหวังที่

จะพัฒนาให้เข้มแข็งก้าวหน้าได้ ฉะนั้นผู้บริหารบริษัทสห

ประกนัชวีติฯ ต้องมจีติวญิญาณสหกรณ์ทีเ่ข้มข้นกจ็ะน�าพา

องค์กรนี้พัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....Y  
ขุนราม   ได้มีโอกาศฟังการบรรยายของ ท่านประยูร อิน

สกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการอบรม ผู้ตรวจ

สอบกิจการสหกรณ์ หลายรอบที่จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย ได้บรรยายให้เห็นถึงความส�าคัญของผู้

ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ว่าเป็นหวัใจส�าคญัของการพฒันา

สหกรณ์ เพราะว่าผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นตัวแทน

ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของ

สมาชกิสหกรณ์ ไม่ได้ตัง้ขึน้มาโก้ ๆ  ไม่ได้มคีวามหมายอะไร 

หรือเป็นต�าแหน่งพักชั่วคราวของกรรมการที่ต้องเว้นวรรค

ตามกฎหมายสหกรณ์  แต่ต่อไปนีค้งจะท�าเช่นนัน้ต่อไปไม่ได้

อกีแล้ว เพราะว่ากฎหมายสหกรณ์ฉบบัแก้ไขเพิม่ล่าสดุ พ.ศ.

๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้แล้ว มีโทษพื้น ๆ ตั้งแต่จ�าคุกไม่เกิน

หนึง่เดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

ไล่ขึ้นไปจนถึงจ�าคุกห้าปี และปรับห้าแสนบาท  ท�าให้คณะ

กรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์เริ่มหนาว ๆ ร้อน ๆ ก็นับว่าเป็น

สญัญาณทีด่ทีีจ่ะช่วยกนัขจดัคนทจุรติในวงการสหกรณ์ออก

ไป เสยีดายในกฎหมายสหกรณ์ฉบบันีใ้นบทก�าหนดโทษไม่

เห็นถ้อยค�าใดที่มีบทลงโทษข้าราชการสหกรณ์ที่ทุจริตเลย 

เพราะถ้อยค�าของมาตราต่าง ๆ ในหมวดบทก�าหนดโทษ มี

แต่ค�าว่าผูใ้ดไม่มาชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ ไม่ส่งเอกสารเกีย่วกบัการ

ด�าเนินงานของสหกรณ์ รายงานการประชุมของสหกรณ์  

ฝ่าฝืน ขดัขวาง ไม่ให้ค�าชีแ้จง ตามค�าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี 

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

ต้องถูกลงโทษ ไม่เห็นมีข้อความใดเขียนว่าหากผู้มีอ�านาจ

หน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ลงมา

จนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนมอบหมายต้องถูก

ลงโทษสถานใด แต่ก็ไม่ถึงกับหมดหวังเพราะว่ากฎหมาย

อาญามาตรา ๑๕๗ ได้มีบทก�าหนดโทษไว้ว่า ผู้ใดเป็นเจ้า

พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ

ชอบ เพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอื

ละเว้นปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทจุรติ ต้องถกูระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่

หนึ่งปีถึงสิบปี แต่ก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยกับการรวบรวม

เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่จะน�ามาลงโทษข้าราชการที่ท�าให้

สหกรณ์เสยีหาย  ซึง่กเ็ป็นไปตาม  กฎแห่งกรรม  ทีพ่ระสมัมา

สมัพทุธเจ้าได้ทรงค้นพบ เป็นเรือ่งทีม่อียูแ่ล้วตามธรรมชาติ 

ที่สัตว์โลกทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติไปตามกิเลสหรือบุญ

บาปทีต่นเองได้ท�าเอาไว้ในอดตีทัง้ชาตนิีแ้ละชาตก่ิอน ๆ  ทัง้

สิน้ เพือ่ไม่ให้สตัว์โลกทัง้หลายต้องเวยีนว่ายตายเกดิซ�้าแล้ว

ซ�้าเล่า พระองค์ท่านจึงได้น�ามาสอนชาวโลกว่าใครท�าสิ่งใด

ไว้ก็จะได้รับผลสิ่งนั้นตอบแทน คือ ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว  

หรือสร้างกรรมดีก็ไปสวรรค์ สร้างกรรมชั่วก็ไปนรก  บุญ 

บาป ไม่มีใครท�าให้กันได้นอกจากตัวเอง.

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๒



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด จัดฉลองครบรอบ ๒๕ ปีแห่ง

การก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สโมสรต�ารวจ  ถนน

วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

ช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริ

มงคล และอุทิศบุญกุศลให้กับผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว 

มีผู้น�าสหกรณ์และตัวแทนสหกรณ์ผูุ้ถือหุ้นบริษัทฯ ต่างทยอย

เข้ามาร่วมงานกันอย่างคึกคัก ถึงแม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในช่วง

ระยะ ๑๐ กว่าปีแรกที่ด�าเนินกิจการมาชนิดล้มลุกคลุกคลาน เพราะขาด

ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการในรูปของบริษัทประกันชีวิต จน

ถูกควบคุมกิจการเพราะเงินกองทุนของบริษัทฯ ติดลบกว่า ๗๒ ล้าน

บาท   ท�าให้กระทรวงพาณิชย์ออกค�าสั่งเข้ามาควบคุมบริษัทฯ โดยตั้ง

คณะกรรมการควบคุมบริษัท เข้ามาบริหาร ด้วยการพยายามที่จะเพิ่มทุน

บริษัทโดยขบวนการสหกรณ์ให้ครบ ๕๐๐ ล้านบาท  แต่ก็เป็นไปด้วย

ความยากล�าบาก ซึ่งในช่วงดังกล่าวก็มีทั้งเอกชนไทยและต่างประเทศต่าง

ให้ความสนใจที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเข้าเป็นเจ้าของกิจการเพียงแต่

เจรจาต่อรองให้ได้ราคาดีที่สุดเท่านั้นตามมุมมองของนักธุรกิจ

แต่ก็นับว่าเป็นโชคดีของขบวนการสหกรณ์ไทยที่จะมีบริษัท

ประกันชีวิตเป็นของชาวสหกรณ์ เนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญของ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด ได้ให้ความสนใจและขอซื้อ

หุ้นเพิ่มทุนบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยหวังให้

บริษัทสหประกันชีวิต เป็นที่พึ่งของขบวนการสหกรณ์ เป็นสถาบัน

การเงินหลัก เป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเพื่อน

สมาชิก และเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ ที่ประชุมใหญ่

สมาชิกจึงมีมติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นจ�านวนเงิน ๒๖๕,๒๕๙,๐๐๐ 

บาท เพื่อให้บริษัทเพิ่มทุนได้ครบ ๕๐๐ ล้านบาท และได้ส่งมอบเช็ค

จ�านวนดังกล่าวให้กับคณะกรรมการควบคุมบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งขณะนั้น นายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นประธาน

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด

หลังจากบริษัทฯ ถูกเลิกควบคุมจากทางราชการแล้ว 

ก็ได้คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารกิจการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑  ประกอบด้วย นายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็น

ประธานกรรมการ รศ.บัญชา ชลาภิรมย์ รองประธานคนที่ ๑ นาย

ประดิษฐ์ อภิวัฒน์ชาติ รองประธานคนที่ ๒ กรรมการประกอบ

ด้วย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสินทร  รศ.กมล เอกไทยเจริญ  ผศ.บรรเจิด 

พฤฒิกิตติ  นายบรรเจิด สิทธิโชค  นายภาวัต ศุภสุวรรณ และนาย

สหพล สังข์เมฆ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ต่อจากนั้นกิจการก็เจริญก้าวหน้าพัฒนามาเป็นล�าดับ ถึงแม้

จะมีก�าไรในแต่ละปีแต่ก็ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ 

เพราะมีขาดทุนสะสมอยู่มาก ตามกฎหมายบริษัทประกันชีวิตต้อง

ตัดขาดทุนสะสมให้หมดก่อนจึงจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ หลังตัดขาดทุนสะสม

หมด บริษัทฯ เริ่มมีก�าไรแล้วกว่า ๖ ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีนี้บริษัทฯ จะมี

ก�าไรกว่า ๑๔๐ ล้านบาท ก็ขอแสดงความยินดีกับความเจริญก้าวหน้าของ 

บริษัทฯ ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

วันนี้(๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒) นับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์

ของบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) ที่ได้รับเกียรติจาก ท่าน

อุทัย พิมพ์ใจชน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เซน

อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทให้ขบวนการสหกรณ์โดยไม่ลังเล ทั้ง ๆ ที่เขา

ลือกันว่ามูลค่าใบอนุญาตหลายสิบล้านบาท  มาเป็นประธานในพิธี

เปิดงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปี พร้อมทั้งเปิดใจให้รู้ถึงเจตนาในการ

อนุมัติให้มีบริษัทประกันชีวิตของสหกรณ์                                     

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

        ท่านอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้เซ็นอนุมัติจัดตั้งบริษัท สหประกันชีวิตฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ฉลองครบรอบ ๒๕ ปี บมจ. สหประกันชีวิต

สุเมธ  ศรีจรรยา



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

สอ.ต�ารวจแห่งชาติ ได้ ISO 9001:2015
วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด ได้รับการรับรอง

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

ผ ล ง า น น ่ า ภ า ค ภู มิ ใ จ ข อ ง ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย ์ ต� า ร ว จ

แห่งชาติ จ�ากัด ในปี พ.ศ.2562 ในช่วงการด�าเนินการชุดที่ 40 

โดย พลต�ารวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล เป็นประธานกรรมการ

สอ.ตร .มีความเจริญก ้ าวหน ้ าอย ่ างต ่อ เนื่ องและมั่นคง

จากสินทรัพย์ที่เริ่มด�าเนินการ โดยมีหุ้นรวมเพียง 3,240 หุ้น เป็น

เงิน 32,400 บาท  ณ ปัจจุบันมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 26,000 

ล้านบาท และได้รับรางวัลต่างๆ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคประชาสังคม คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 เห็นว่า สอ.ตร. ควร

ก้าวไปในระดับนานาชาติ ดังนั้น สหกรณ์ต้องได้รับการยอมรับในระดับ

สากลในทั้งในด้านการบริหารจัดการและการบริการ

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 ได้มอบหมาย

ให้ พลต�ารวจโท ดร.มณฑล เงินวัฒนะ รองประธานกรรมการ 

ผู ้ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ท า ง ด ้ า น อ า ช ญ า วิ ท ย า ก า ร บ ริ ห า ร ง า น

ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ สั ง ค ม จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล เ ป ็ น หั ว ห น ้ า ค ณ ะ

ท� า ง า น ขั บ เ ค ลื่ อ น ส ห ก ร ณ ์ สู ่ ม า ต ร ฐ า น ไ อ เ อ ส โ อ แ ล ะ ค ณ ะ

ท�างานประกอบด้วย พลต�ารวจโทบริหาร เสี่ยงอารมณ์, 

พลต�ารวจตรีศักดิ์ชัย  อายุโย, พันต�ารวจเอกสมนึก  ถวัลย์ภิยโย, พัน

ต�ารวจโทวีรศักดิ์ บุตรครอง, พันต�ารวจโทสมประสงค์  สุทธิวิเศษ, นางวิ

ลาวัลย์ สุ่มมาตย์  โดยมีนายสิริสิน ทับอุไร และนายก�าแหง นุ่มนวล เป็นที่

ปรึกษา ในการจัดท�าระบบเอกสาร 

คณะท�างาน ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุก

คน ร่วมแรงร่วมใจท�างานอย่างเต็มที่  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ

มาตรฐาน ISO9001:2015 ในด้านการรับฝาก-ถอน และการให้สินเชื่อ  

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562  บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น 

(ประเทศไทย) จ�ากัด  ได้เข้าท�าการตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์

ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด ภายใต้ขอบเขตของการรับรอง Cooperation 

Activities for Money Lending and Credit Granting โดยสหกรณ์ออม

ทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหาร

งานคุณภาพ ISO9001:2015 การได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 

เ ป ็ น ค ว า ม ส� า เ ร็ จ แ ล ะ เ ป ็ น ค ว า ม ภู มิ ใ จ ข อ ง ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย ์ 

ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด ที่ก้าวสู่มาตรฐานสากล เรามุ่งมั่นจะพัฒนาให้มี

ความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของ

เรา

คณะท�างานขับเคลื่อนสหกรณ์สู่มาตรฐานไอเอสโอ

24 ตุลาคม 2562

ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จ�ากัด ร่วมกับกรม

ศุลกากร จัดตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน บริเวณลาน

เอนกประสงค์กรมศลุกากร ระหว่างวนัที ่๑๐-๑๑ ตลุาคม พ.ศ.

๒๕๖๒ มสีนิค้าอปุโภค บรโิภค จากสหกรณ์และกลุม่วสิาหกจิ

ชุมชนต่าง ๆ มาจ�าหน่วยในราคายุติธรรม เป็นจ�านวนมาก

ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ท่านชูชัย อุดมโภชน์ 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เป็น

ประธานในพิธีเปิด โดยมี ท่านชัยยุทธ ค�าคุณ ประธาน

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จ�ากัด 

พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ

คุณพนิตตา ทองเล็ก (ปู) ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมศุลกากร จ�ากัด ให้การต้อนรับและอ�านวยความสะดวก

ให้กับสหกรณ์และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ที่น�าสินค้าไป

จ�าหน่ายให้กับชาวศุลกากรด้วยความอบอุ่น.



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

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  

ฉลองครบรอบ ๑๓๕ ปี หลวงปู่สด จันทสโร
วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ลกูมคีวามสงสยัเกีย่วกบัเรือ่งผกีระสอืมานานแล้ว เรือ่งมอียู่

ว่า สมัยที่ลูกยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันนี้ลูกย้ายมาอยู่

จังหวัดปทุมธานีแล้ว ทุกคนในหมู่บ้านจะเคยเจอผีกระสือจนท�าให้

รูส้กึเป็นสิง่ปกตใินชวีติประจ�าวนั ซึง่วธิสีงัเกตคนเป็นกระสอื ทีค่นใน

หมู่บ้านจะรู้กัน คือ บุคลิกของคน ๆ นั้น จะไม่ชอบสุงสิงกับใครชอบ

อยูใ่นทีม่ดื แม้ในเวลากลางวนั กจ็ะอยูแ่ต่ในบ้าน ท�าบรรยากาศในบ้าน

ให้ดสูลวั ๆ  ทมึ ๆ  ถ้าใครมญีาตพิีน้่องเป็นกระสอื เวลาทานข้าว จะชวน

เท่าไร เขาจะไม่มากินด้วย จะกินข้าวทีหลัง แอบกินคนเดียวในมุมลับ 

ๆ และชอบกินของสด ๆ คาว ๆ ถ้าบ้านไหนมีคนใกล้จะคลอดลูก ยิ่ง

เป็นที่สนใจของกระสือมาก เพราะกระสือชอบกินของสกปรก ชอบ

กินรกและเลือดของเด็กโดยแอบเข้ามาในบ้านตามร่องกระดานพื้น

บ้าน เนือ่งจากบ้านสมยันัน้มกัจะยกสงูโดยมใีต้ถนุบ้านไว้ ไม้กระดาน

ก็ไม่ได้ติดกันแบบสมัยนี้ จะเป็นร่องกระดาน

วิธีป้องกันกระสือเข้าบ้าน คือ เขาจะเอาลวดหนาม หรือ

ไม้ไผ่ที่มีหนามมาวางไว้ใต้ถุนบ้าน เพราะมีความเชื่อว่า ผีกระสือจะ

กลวัลวดหนามเกีย่วไส้ จะไม่มารบกวน ยิง่ถ้าใครมบีาดแผลต้องระวงั

ให้ดี กระสือจะมาแอบดูดเลือด และจะท�าให้คน ๆ  นั้นรู้สึกอ่อนเพลีย

ไป ๒-๓ วัน

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวลูกเอง ตอนนั้นลูกตากผ้า

เปียกไว้ตอนกลางคืน เช้ามาก็พบว่ามีรอยเปื้อนคล้ายคนมาเช็ดปาก

ทิ้งไว้ ลักษณะคราบก็เหมือนไปกินของสกปรกมา มีกลิ่นคาว ซึ่งคน

โบราณจะมีความเชื่อว่า ถ้ามีรอยแบบนี้บนผ้า ให้เอาผ้าไปฟาดกับ

บันได จะท�าให้คนที่เป็นกระสือเจ็บปาก แล้วปากเขาจะบวม ๆ เรา

จะรู้ได้ว่าใครเป็นกระสือ ลูกก็ท�าตามปรากฎว่าเมื่อเดินไปส�ารวจตาม

บ้านต่าง ๆ โดยเฉพาะบ้านที่ต้องสงสัย ที่มียายแก่ ๆ อาศัยอยู่คนเดียว 

ซึ่งคนแถวนี้จะรู้กันว่า ยายคนนี้เป็นกระสือ ก็พบว่ายายคนนั้นปาก

แกบวมฉึ่งจริง ๆ

ลกัษณะของกระสอืทีเ่หน็บ่อย ๆ ในเวลากลางคนืหลงั ๓ ทุม่

ไปแล้ว คือ จะเห็นเป็นดวงไฟกลม ๆ ขนาดเท่าฝ่ามือมีสีออกแดง ๆ 

เหลือง ๆ เหมือนเปลวเทียนไม่เห็นเป็นหัวคน และก็ไม่เห็นไส้ห้อยรุ่ง

ริง่ อย่างทีใ่คร ๆ  พดูกนั ดวงไฟจะลอยขึน้ ๆ  ลง ๆ  ไปมาเหมอืนก�าลงัหา

อาหารอยู ่ลกูเองเคยพยายามจะจบัหลายครัง้ แต่กไ็ม่เคยส�าเรจ็ แต่มคีน

เคยท�าส�าเรจ็ เขาเป็นพีช่ายของเพือ่นลกูเอง เรือ่งเกดิขึน้ทีจ่งัหวดัพทัลงุ

เขาเล่าว่า หมู่บ้านเขาก็มีกระสือหลายตัวเหมือนกัน ตอน

นั้นเป็นช่วงพลบค�่า พี่สะใภ้ก�าลังจะคลอดลูก พี่ชายของเขาก็ยังจับ

ปลาอยู่ตรงบริเวณคลองแถวบ้าน เมื่อพี่ชายมองมาที่บ้านของตัวเอง

ก็เห็นดวงไฟดวงหนึ่งลอยขึ้น ๆ ลง ๆ วนอยู่รอบบ้านนึกว่าไฟไหม้

บ้าน จึงรีบกลับมาดู แล้วก็ชวนพรรคพวกเอาไม้ไผ่มาล้อมจับ แล้วก็

จับได้ จึงขังดวงไฟนั้นไว้ในสุ่ม พอตอนเช้าดวงไฟนั้นก็หายไป เห็น

แต่ความว่างเปล่า แต่พอตกกลางคืนอีกครั้ง ก็ยังเห็นดวงไฟยังคงอยู่

ในสุ่มเหมือนเดิม

เช้าวันต่อมา จึงไปเดินตามหาว่า ใครเป็นผู้ต้องสงสัย ก็พบ

ยายแก่ ๆ อยู่บ้านคนเดียว นอนพะงาบ ๆ หายใจรวยรินคล้ายคนใกล้

จะตาย ลักษณะเหมือนร่างไร้วิญญาณ พี่ชายของเพื่อนจึงไปยืนพูด

กับยายคนนั้นว่า ต่อไปอย่ามายุ่งกับครอบครัวของเขาอีกนะ แล้วเขา

ก็ปล่อยกระสือไป เมื่อกลับไปบ้านก็ไปเปิดสุ่มออก จากนั้นก็ไม่มี

กระสือมากวนที่บ้านอีก

กระสือมีีจริงหรือไม่คะ สิ่งที่ลูกได้เจอและพี่ชายของเพื่อน

ได้เจอเป็นกระสือจริง ๆ หรือไม่ กระสือมีลักษณะและความเป็นอยู่

อย่างไร ส่วนใหญ่จะเชือ่กนัว่า มแีต่หวักบัไส้ลอยไปลอยมา แต่สิง่ทีล่กู

และอีกหลาย ๆ  คนเห็น เห็นเป็นเพียงดวงไฟลอยไปลอยมาแค่นั้นเอง

ลูกเคยได้ยินมาว่า คนที่เป็นกระสือก่อนที่ตัวเองจะตาย จะ

ต้องหาคนสบืทอดโดยหาจากญาตพิีน้่องของตวัเอง และใช้แหวนเป็น

สื่อ วิธีการคือ จะถอดแหวนให้ผู้สืบทอดรับไปใส่ต่อ เขาก็จะกลาย

เป็นกระสือตัวต่อไป เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ถ้ากระสือมีจริง แล้ว

กระหังมีจริงหรือไม่

ที่ขยายขึ้นคลุมต้นไม้ พวกนี้จะชอบที่มืด ไม่ชอบแสงสว่าง แต่ไม่มี

หัวและไส้ที่ลอยไปลอยมา เวลาถอดกายออกจากมนุษย์จะเป็นดวง 

เป็นสี ๆ ส่วนใหญ่ก็มีสีเหลือง สีแดง สีเขียว สีส้ม เป็นต้น (ที่มีหัว

และไส้รุ่งริ่ง เป็นเปรตชนิดหนึ่ง แต่ไม่ใช่กระสือ และจะมีอีกาตามไล่

จิกไส้ที่ห้อยมา)

ดวงนั้น คือ ดวงจิตของมนุษย์ที่มีวิบากกรรมที่โดนสิงและ

ถูกสิง จะถูกบังคับให้ออกไปโดยภูตจะหุ้มดวงจิตนั้น ซึ่งมนุษย์จะ

เห็นแค่เพียงดวงจิตของมนุษย์ ที่มีวิบากกรรมลอยไปเท่านั้น แต่ตัว

ภูตมองไม่เห็น

พวกนีจ้ะชอบไปกนิของสกปรกของคาว ของเหมน็เน่า เวลา

กนิกจ็ะใช้วธิกีนิเหมอืนมนษุย์นีแ่หละ เพราะสภาวะนีเ้ป็นกึง่หยาบกึง่

ละเอียดจึงสามารถกินของหยาบได้ กินเสร็จแล้ว ก็จะเอาปากไปเช็ด

ตามผ้าที่ตากไว้จริง ๆ เหมือนมนุษย์เช็ดปากอย่างนั้นแหละ ฉะนั้น

ใครตากผ้าไว้กลางคืนไปเก็บซะ

สิ่งที่ลูกและพี่ชายเจอ คือ ภูตพวกนี้แหละ ซึ่งมนุษย์เรียกว่า 

ผีกระสือ ซึ่งมีทั้่งหญิงและชาย แล้วแต่มนุษย์จะสมมติเรียก เข่น ผู้

หญงิกส็มมตเิรยีกเป็นผกีระสอื ผูช้ายกส็มมตเิรยีกว่าเป็นผกีระหงั แต่

ผู้ชายไม่มีกระด้งหรือหางเป็นสาก อันนี้มนุษย์ก็สมมติกันไปเรื่อย ๆ

มกีารสบืทอดจากร่างหนึง่ไปอกีร่างหนึง่ เมือ่วบิากกรรมนัน้

ยงัไม่หมด โดยภตูทีจ่ะมารบัสบืทอดต้องมกีรรมชนดินีด้้วย ไม่ใช่จะไป

ให้ใครก็ได้ ถ้าไม่มีผู้ที่มีกรรมแบบเดียวกัน ภูตก็ต้องตายไปพร้อมกับ

ร่างที่สิงนั้น คล้ายต้นกาฝากตายพร้อมกับต้นไม้ที่ตัวเกาะอยู่ แล้วไป

เกดิเป็นอย่างอืน่ตามวบิากกรรมต่อไป เหมอืนตายจากเปรตมาเป็นภตู 

ตายจากภูตก็ไปเป็นอะไรต่ออะไรตามวิบากกรรม

ส่วนวิธีการถ่ายทอดนั้นก็หลากหลายวิธี ขอเพียงผู ้มา

สืบทอดต้องมีกรรมอย่างเดียวกันเท่านั้น ส่วนวิธีการจะถ่ายทอด

อย่างไรก็ได้ จะมอบแหวน หรือจะอะไรมันมีหลากหลายวิธีการ ไม่ใช่

เฉพาะมอบแหวนอย่างเดียว

การจะจบัภตูไว้ในสุม่ได้ ต้องมมีนตร์คาถาอาคม อยู ่ๆ  จะเอา

สุ่มไปไล่จับโดยไม่มีวิชาอาคมนั้นยาก แล้วที่ว่าถ้าเอาผ้าที่มีลักษณะ

คล้าย ๆ คนเช็ดปาก และมีกลิ่นคาวหรือของสกปรกไปฟาดที่บันได

นั้นจะท�าให้เกิดปากบวมบ้าง หรือเอาผ้าไปต้มให้ปวดแสบปวดร้อน

บ้าง ก็เป็นการเสริมแต่งเรื่องราวกันไป หรือการที่ผู้ต้องสงสัยว่าจะ

เป็นผีกระสือ เกิดปากบวมฉึ่งขึ้นมาอย่างเรื่องที่ว่านี้ ก็เป็นเรื่องของ

ความบังเอิญไม่ได้เกิดเพราะว่า พอฟาดตุ้บ บวมฉึ่งขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่
    ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗

คุณครูไม่ใหญ่

จะเลิกกลัวผี ก็ให้คิดว่า เราต่างก็เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ 

ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น แล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็น

เป็นสุข พอใจหยุดนิ่งเห็นดวงใส หรือองค์พระใส ๆ ใจก็หายกลัว แต่

ถ้าไม่เห็น ก็ให้นึกถึงพระรัตนตรัยไว้ในใจ พอเปลี่ยนความคิดจากผี

มาเป็นพระก็หายกลัว ที่กลัวเพราะคิดแต่เรื่องผี คิดเรื่องผีก็กลัวผี คิด

เรื่องพระ ก็หายกลัวผี         
    ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖

กระสือ กระหัง

คุณครูไม่ใหญ่

กระสือ คือ ภูตชนิดหนึ่ง ภูตอย่างหนึ่ง ผีอย่างหนึ่ง ปีศาจก็

อีกอย่างหนึ่ง แต่เราจะได้ยินค�ารวมไปเลยว่า ภูตผีปีศาจ เพราะค�ามัน

คล้องกัน แต่จริง ๆ แล้วมันคนละประเภทกัน คือ หน้าตามันจะแตก

ต่างกันไป และพฤติกรรมหรือความสามารถมันจะแตกต่าง ซึ่งตอน

เป็นมนุษย์ ท�ากรรมหลอกลวงต้มตุ๋นเพื่อมนุษย์ เช่น น�าของปลอม

มาหลอกขายว่าเป็นของจริงของโบราณ โดยหากินทางมิชอบ อันนี้

คือวิบากกรรมที่ท�าให้เป็นภูต เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามตายแล้วก็จะไปเป็นเปรต

ก่อน เพราะความโลภอยากได้ทรพัย์โดยมชิอบ มคีวามหวิโหยมากจาก

เปรต กรรมยังไม่หมดก็จะมาเป็นพวกภูตที่กินได้เฉพาะของสกปรก 

โดยจะเข้ามาสิงอยู่กับคนที่มีวิบากกรรม เหมือนที่ตัวเองเคยท�าตอน

เป็นมนษุย์ คอื ไม่ได้สงิได้ทกุคน จะเข้าสงิได้ คนนัน้ต้องมวีบิากกรรม

อย่างเดียวกันมันถึงจะดูดไปหากันได้

ลักษณะรูปร่างก็คล้าย ๆ กับผีนั่นแหละแต่มีฤทธิ์มากกว่า 

คือ สามารถแปลงกายเป็นสัตว์ได้ แต่ผีแปลงไม่ได้ เช่น แปลงเป็น

หมาด�า เป็นงู เป็นต้น

ภูตบางตัวแปลงร่างได้มาก บางตัวแปลงได้น้อย หรือแปลง

ได้บางอย่าง บางภูตแปลงได้แต่เป็นหมาด�าตัวใหญ่ได้ เป็นงูได้ นี่ยก

ตัวอย่าง

ภตูชนดินีจ้ะมชีวีติสงิมนษุย์อยู ่เหมอืนกาฝากทีต่ดิตามต้นไม้

ต่าง ๆ ยิ่งอยู่นานไปก็จะยึดทั้งร่างกายและจิตใจมนุษย์ เหมือนกาฝาก

วิธีเลิกกลัวผี

ท�าอย่างไรจึงจะเลิกกลัวผีได้คะ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๓๕ ปี

ของหลวงปู่สด จันทสโร (พระมงคลเทพมุนี) หลวงปู่วัดปากน�้า ภาษีเจริญ 

ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั่วโลกของ หลวงพ่อ

ธมัมชโย ผูส้บืทอดวชิชาธรรมกาย  แห่งวดัพระธรรมกาย ได้ร่วมกนัจดังาน

บญุเพือ่บชูาพระคณุของหลวงปูส่ดตลอดทัง้วนั เริม่ตัง้แต่ตกับาตรตอนเช้า

กับพระสงฆ์เนื้อนาบุญกว่า ๑,๐๐๐ รูป ตอนสายก็นั่งปฏิบัติธรรม ตอนบ่าย

ทอดผ้าป่าบ�ารุงวัด และปลูกต้นทรัพย์บานชื่น และสวดธัมมจักกัปปวัตน

สตูร ให้ครบเป้าหมาย ๑,๖๘๐,๐๐๐,๑๓๕ จบ เพือ่สร้างบญุบารมใีห้กบัตนเอง

และประเทศชาติจะได้แคล้วคลาดจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย

ตอนค�่าจุดประทีป ๒๐,๐๐๐ ดวง เวียนประทักษิณ และร่วมกัน

ฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรจนครบตามเป้าหมาย ชิตังเม

คงจะเป็นบุญของประเทศชาติที่เกิดวิกฤติกับวัดพระธรรมกาย

เมือ่ประมาณสองปีกว่า ๆ  ทีผ่่านมา กรณทีี ่หลวงพ่อธมัมชโย อดตีเจ้าอาวาส

วัดพระธรรมกาย ถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายหาว่าหลอกลวงบรรดาญาติโยมทั้ง

หลายจนหมดเนื้อหมดตัวเพื่อเอาปัจจัยเอามาสร้างวัด สร้างมหาธรรมกาย

เจดีย์ และสถานปฏิบัติธรรมที่สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนได้พร้อมกันนับล้าน

คนในเวลาเดียวกัน ซึ่งไม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนในโลกนี้ที่ท�าได้เช่น

วัดพระธรรมกาย ถ้าเป็นผู้มีสัมมาทิฐิย่อมคิดได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถาน

ที่สร้างบุญสร้างกุศลเป็นสถานที่มงคล ไม่ใช่สถานที่อัปมงคลแต่อย่างใด 

แต่ด้วยความโชคร้ายของประเทศไทย ที่ผู้บริหารประเทศทุกยุค

ทุกสมัยส่งเสริมให้มีมิจฉาอาชีพอย่างถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ขาย

เหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้ พระพุทธเจ้าทรง

ห้าม เพราะเป็นอาชีพบาป ท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องล้วนสร้างบาปด้วยกันทั้งสิ้น

จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผู้อนุญาตให้ผลิต อนุญาตให้จ�าหน่าย   

ตลอดจนผู้บริโภค ล้วนได้บาปด้วยกันทั้งสิ้น สังคมไทยจึงเป็นสังคมบาป 

เพราะผู้บริหารประเทศปล่อยให้มีอาชีพบาปอย่างเสรี สังคมไทยเป็นสังคม

พทุธจงึต้องรบับาปกรรมมากกว่าสงัคมอืน่ทีท่�าบาปเช่นเดยีวกนั เพราะเขา

เชื่อค�าสอนของผู้น�าศาสนาว่าสิ่งเหล่านั้นไม่บาป อีกทั้งคนของเขามีวินัย

จากวกิฤตจิงึเป็นโอกาสดขีองสงัคมไทย ตัง้แต่ หลวงพ่อธมัมชโย 

ถูกใส่ร้ายและพยายามจะจับหลวงพ่อสึิก แต่เนื่องจากหลวงพ่อมีบุญบารมี

คุ้มครองจึงท�าอะไรท่านไม่ได้ อีกทั้งบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ออกมาปก

ป้องหลวงพ่อชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ซึ่งหลวงพ่อเห็นว่าหากปล่อยให้ท�า

เช่นนั้นปัญหาจะบานปลายเกิดความเสียหายกับประเทศชาติและศาสนา

พุทธ หลวงพ่อจึงขอให้ลูกศิษย์ทั่วโลกนับล้านคน สู้บาปด้วยบุญด้วยการ 

สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร กันทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งจบก็จะท�าให้เกิด

ความเป็นมงคลกับทั้งตัวเองและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

ปัจจุบันนี้สังคมไทยเริ่มมีสิ่งดี ๆ ให้เห็นเกิดขึ้นมากมาย ถึงแม้

จะมีผู้ที่เห็นตรงกันข้ามอยู่บ้างตามมิจฉาทิฐิของเขา แต่ก็ไม่มาก เพราะสิ่ง

ต่าง ๆ  ทีช่ัว่ร้ายในสงัคมไทย เริม่ถกูล้างบางชนดิถอนรากถอนโคนออกมาให้

เหน็กนัเป็นระยะ ๆ  ท�าให้อนาคตสงัคมไทยไปได้ดแีน่ ผูท้ีช่อบท�าบาปท�าชัว่

ทั้งหลาย เริ่มท�ายากท�าล�าบาก  เพราะว่าพลังบุญมีบากกว่าพลังบาป อีกทั้ง

ความเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังบุญจากการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรกัน

ทุกวันท�าให้เห็นได้ชัดว่าสังคมไทยเริ่มมีสิ่งดี ๆ มากขึ้น เป็นเพราะขณะนี้

สังคมไทยมีพลังบุญมากกว่าพลังบาป.

                                           สุเมธ  ศรีจรรยา
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เชญิผูน้�าสหกรณ์การเกษตรทกุภมูภิาคทัว่ประเทศร่วมแสดงความคดิ

เหน็ต่อร่างระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการบญัชขีองสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ... และร่างประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ...เพื่อแสดงความ

คิดเห็นให้มีความรอบคอบและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์กับการ

พัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย ก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไป

ว่ากันตามหลักและวิธีการสหกรณ์แล้ว ถ้าหากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคณะกรรมการ ฝ่ายสมาชิกและฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ รูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเองอย่างสมบรูณ์แล้ว ปัญหาต่าง ๆ  

ย่อมเกดิขึน้น้อยมาก ปััจจบุนัทีม่ปัีญหาต่าง ๆ  เกดิขึน้มากในขบวนการ

สหกรณ์ เพราะว่าแต่ละฝ่ายไม่ได้ท�าตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับฝ่ายราชการที่มีหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ก็

ไม่ได้ท�างานกนัอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง จงึเกดิปัญหาทจุรติคอรปัชัน่

ขึ้น ความเสียหายจึงเกิดขึ้นกับขบวนการสหกรณ์

วกิฤตทิีเ่กดิขึน้กบัขบวนการสหกรณ์ ถ้าถอืว่าเป็นโอกาสดทีี่

ทกุฝ่ายหนัมาดบูทบาทของตนเองว่าท�าเพือ่ส่วนรวมหรอืไม่ เพราะว่า

หลักและวิธีการสหกรณ์ เป็นหลักการที่จะต้องคิดถึงประโยชน์ส่วน

รวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว หากส่วนรวมเข้มแข็งเจริญรุ่งเรือง

ตนเองซึง่เป็นสมาชกิของส่วนรวมกจ็ะได้รบัประโยชน์ตามไปด้วย พดู

กนัตรง ๆ  กค็อื ส่วนรวมไปรอดปลอดภยัตวัเองกไ็ปรอดปลอดภยัด้วย 

ปัจจุบันที่สังคมสหกรณ์มีปัญหาก็เพราะว่าแต่ละคนละเลยบทบาท

หน้าที่ของตนเอง ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท�า

หน้าที่แทน ถ้าเขาท�าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ด้วยความรู้ความสามารถ

ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ผลประโยชน์ก็จะเกิดกับส่วนรวม แต่ถ้าหากเป็น

ไปในทางตรงกันข้ามความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับส่วนรวม

จากประสบการณ์ทีผ่่าน ๆ  มาย่อมเหน็เป็นตวัอย่างได้อย่างดี 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด สหกรณ์

ออมทรพัย์ครทูีท่�าธรุกจิเกีย่วกบัล๊อตเตอรี ่ฯลฯ กเ็ป็นเพราะแต่ละฝ่าย

ไม่ได้ท�าหน้าที่ของตนเองอยา่งเหมาะสม ปล่อยให้บคุคลกลุม่ใดกลุ่ม

หนึ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์กับสหกรณ์จนเสียหาย โดยเฉพาะ

ข้าราชการทีม่หีน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์มหีน้าทีก่�ากบัดแูลเป็นหเูป็นตา

แทนสมาชิกสหกรณ์กลับปล่อยปละละเลยจนเกิดความเสียหายขึ้น 

แต่ข้าราชการที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลดังกล่าวก็ยังเห็นอยู่สุขสบายไม่ได้

เดือดร้อนหรือต้องรับผิดชอบอะไร 

แต่ตอนนีก้ฎหมายสหกรณ์แก้ไขเพิม่เตมิใหม่มบีทลงโทษผู้

ทีท่�าให้สหกรณ์เสยีหายหนกัขึน้ กห็วงัว่ากฎหมายสหกรณ์ทีป่รบัปรงุ

ใหม่นีจ้ะมบีทบาทส�าคญัในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ไทยให้เจรญิ

ก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น 

แต่ก็ไม่ใช่มาออกกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ต้องถูก

ลงโทษ ในขณะเดยีวกนักไ็ปปิดกัน้การท�างานสหกรณ์จนขยบัเขยือ้น

ไม่ได้ สาเหตุเพราะปล่อยให้สะสมปัญหามาเป็นเวลานาน แต่มาออก

กฎเกณฑ์ให้แก้ไขในทนัททีนัใดคงเป็นไปได้ยาก ซึง่ในทีส่ดุสหกรณ์ก็

ไปไม่รอดขบวนการสหกรณ์ไทยก็จะล่มสลายไปในที่สุด 

กห็วงัว่าเหตกุารณ์เช่นนีค้งจะไม่เกดิขึน้ เมือ่ทกุฝ่ายมคีวาม

จริงใจต่อกันและหันมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขบวนการสหกรณ์ไทย 

ก็จะเป็นความหวังในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่น่า

อาศัยได้ด้วยวิธีการสหกรณ์

                                          รุ้งกินน�้า

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กันยายน     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

              บุญเกิด ภานนท์               ประสิทธิ หงาสูงเนิน              ประสาร เพชรมอญ

                  ยื่นหนังสืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ คพช.


