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ผู้ถือหุ้นสหประกันชีวิตฯ ได้เฮ
ลบขาดทุนสะสมหมดจ่ายปันผลปีแรก

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟเริ่มมีสภาพคล่อง
เพิ่ม หลังเอ็มโอยูกับเจ้าหนี้ พร้อมก�ำชับกรรมการสหกรณ์ปฏิบัติตามค�ำสั่งนาย
ทะเบียน เรียกเงินคืนจากกรรมการชุดที่ 7-11
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) กล่าวว่า กรม
ได้ มี ก ารก� ำ กั บ ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ
จ�ำกัด
(สอ.สรฟ.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ด�ำเนิน
การตามค� ำ สั่ ง ของนายทะเบี ย นสหกรณ์
ในการฟ้ อ งร้ อ งด� ำ เนิ น คดี กั บ กรรมการ
สหกรณ์ในชุด7,8,9,10 และ11 ทั้งทาง
แพ่ง
และอาญา ซึ่งกรณีของ สอ.สรฟ.
นี้ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้ออก
ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงิน ให้แก่สมาชิก
โดยก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ซึ่งมีการก�ำหนด
วงเงินการให้กู้ยืมต่อรายค่อนข้างจะสูงมาก
และระยะการส่งช�ำระคืนค่อนข้างนานมาก
โดยระเบียบดังกล่าว
ทาง สอ.สรฟ.

ได้ส่งส�ำเนาระเบียบเงินกู้ให้กรมทราบ เมื่อ
11 กุมภาพันธ์ 2554 โดยขณะนั้น กรมได้ให้
ข้อสังเกตและมีค�ำแนะน�ำให้ระวังเรื่องการ
ปล่ อ ยกู ้ ที่ อ าจกระทบต่ อ สภาพคล่ อ งของ
สหกรณ์ แต่ สอ.สรฟ. ก็ยังยืนยันในการถือ
ใช้ระเบียบดังกล่าวต่อไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ตรวจสอบพบ
ว่า กรรมการบริหารสอ.สรฟ. ได้ออกเงิน
กู้ให้แก่สมาชิก จ�ำนวน 6 ราย 199 สัญญา
วงเงิน 2,279 ล้านบาท ซึง่ เป็นการด�ำเนินการ
โดยมิชอบด้วยระเบียบดังกล่าว ดังนัน้ เมือ่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายทะเบียน
สหกรณ์จึงได้ออกค�ำสั่งให้คณะกรรมการฯ
แก้ไขข้อบกพร่องในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยสั่งให้

ผูบ้ ริหารแผนฯคลองจัน่
จ่ายหนีไ้ ด้กว่า 3,614 ล้าน
คณะกรรมการบริหารฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด โชว์
ผลงานในช่วง ๔-๕ ปีสามารถจ่ายหนี้ได้กว่า ๓,๖๑๔ ล้านบาท ไม่จ้างมืออาชีพบริหาร
แผนฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายบริหารได้กว่า ๓๐๐ ล้านบาท เตรียมปรับแผนฟื้นฟูกิจการ
ในช่วงเวลา ๔ ปีสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้กว่า ๑๘๘ ล้านบาท
นางประภั ส สร พงศ์ พั น ธุ ์ พิ ศ าล
ประธานกรรมการด�ำเนินการ และผู้บริหาร
แผนฟื ้ น ฟู กิ จ การ สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
คลองจั่น จ�ำกัด ได้กล่าวกับสมาชิกสหกรณ์
ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์
อาคารยู ท าวเวอร์ ถนนศรี น คริ น ทร์ เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘
มิถนุ ายน ๒๕๖๓ ว่า เนือ่ งด้วยศาลล้มละลาย
กลางได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
อนุญาตให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จ�ำกัด จัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจ�ำ
ปี เพื่ อ ด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ ทางคณะกรรมการด�ำเนินการให้
มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส มาชิ ก สามั ญ ประจ�ำ ปี
๒๕๖๒ เพื่อเลือกตั้งกรรมการด� ำเนินการ
แทนผู้ที่ครบวาระเป็นผู้บริหารแผนฯ ในวัน
นี้จ�ำนวน ๗ คน
นางประภัสสรได้กล่าวรายงานถึง
ผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
การช�ำระหนีเ้ งินฝากตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การใน
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ว่า สหกรณ์ฯ ได้ช�ำระหนี้
เงินฝากรวม ๓ ครั้ง ได้แก่ครั้งที่ ๑ งวดที่ ๕/๑

ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๕ ล้าน
บาท ครั้งที่ ๒ งวดที่ ๕/๒ เมื่อเดือนธันวาคม
๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๘๐ ล้านบาท และครั้งที่
๓ งวดที่ ๕/๓ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็น
เงิน ๑๐๒ ล้านบาท รวมเป็นเงินทีไ่ ด้ชำ� ระหนี้
ไปแล้วเป็นเงิน ๓,๖๑๔ ล้านบาท จากหนี้ที่
ต้องช�ำระ ๑๗,๕๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๒๐.๕๙
อ่านต่อหน้า ๒

อลงกรณ์ชกี้ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระ
ทรวงดิจทิ ลั กระทรวงแรกของประเทศ อบรมบุคลากร
กระทรวงกว่า ๙ หมื่นคนเข้าสู่ระบบดิจิทัล พร้อม
ช่วยโคชชิ่ง สสท. พัฒนาระบบดิจิทัลให้กับสหกรณ์
ทั่วประเทศ กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับขบวนการ
สหกรณ์จัดตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์ขึ้นทุกภาคของ
ประเทศเพื่อพัฒนาความรู้ วิชาการและเทคโนโลยีให้
กับสหกรณ์
อ่านต่อหน้า ๒

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
ระงับการจ่ายเงินกู้พิเศษ จนกระทั่งไปสู่
การมีค�ำสั่งปลดคณะกรรมการฯชุดที่ท�ำให้
สอ.สรฟ.เสียหายทั้งคณะ
พร้อม
กับแต่งตัง้ กรรมการชัว่ คราวเข้าไปบริหารงาน
แทนคณะกรรมการชุดเดิมทีถ่ กู ปลด และต่อ
มาทีป่ ระชุมใหญ่ของสอ.สรฟ.ได้มีการเลือก
กรรมการบริหารชุดใหม่ คือ ชุดที่ 13 และ
ชุดที่ 14 ขึ้นมาเพื่อบริหารสหกรณ์ และ
น�ำมาสู่การแจ้งความด�ำเนินคดีกับบุคคลดัง
กล่าว ทั้งทางแพ่งและอาญา รวมถึงกรมส่ง
เสริมสหกรณ์
ได้ประสานให้สอ.สรฟ.
ท�ำข้อตกลงกับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 14 แห่ง
โดยได้ปรับงวดการช�ำระหนี้กันใหม่ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สอ.สรฟ. มีสภาพ
คล่ อ งเหลื อ และสามารถด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ต่อเนื่องเพื่อให้บริการสมาชิกและมีเงินที่
จะช�ำระหนี้คืนเจ้าหนี้ให้เป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลง การด�ำเนินการในขั้นตอนต่าง
ๆ จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่ากรมส่งเสริม
สหกรณ์ ไ ด้ มี ก ารติ ด ตามเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
สอ.สรฟ.อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

บริษัท สหประกันชีวิต จ� ำกัด(มหาชน) ด� ำเนินธุรกิจฟันฝ่า
อุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถล้างขาดทุนสะสมทีม่ อี ยูไ่ ด้หมดและสามารถ
จ่ายเงินได้เป็นปีแรก ตั้งแต่ถูกควบคุมกิจการบริษัทฯ โดยกระทรวง
พาณิชย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ กฎหมายประกันภัยบังคับให้บริษัท
ประกันชีวิตทุกบริษัทต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน แต่บริษัท สห
ประกันชีวิตฯ ไม่ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ต้องการให้เป็นบริษัทของ
ขบวนการสหกรณ์ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ปีนี้มีผลก�ำไรกว่า ๑๑๗
ล้านบาท ล้างขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่ ๕๓ ล้านบาทหมดสิ้น กรรมการ
ผู้จัดการบริษัทฯ ทวงสัญญาสหกรณ์ผู้ถือหุ้นมาใช้บริการ

บ ริ ษั ท ส ห ป ร ะ กั น ชี วิ ต จ� ำ กั ด (มหาชน) ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ มี ผ ลก� ำ ไร
จ�ำกัด(มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ๑๑๗.๑๑ ล้านบาท เมื่อหักขาดทุนสะสมที่
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ยังเหลืออยู่ ๕๓.๓๖ ล้านบาท ท�ำให้ปีนี้เป็น
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ปีแรกทีบ่ ริษทั สหประกันชีวติ ฯ สามารถจ่าย
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปีนี้มีผู้แทนสหกรณ์ เงินปันผลให้กับสหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้ ตั้งแต่
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๕๐ คน ถูกควบคุมโดยกฎ กติกา ของ คปภ.(คณะ
เพราะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ป้องกันเชื้อ กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด จึงต้องปฎิบัติ ธุรกิจประกันภัย) ท�ำให้บริษัท สหประกัน
ตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข นั่น ชีวิตฯ ด�ำเนินธุรกิจเจริญก้าวหน้าเป็นล�ำดับ
ก็คือก�ำหนดเว้นระยะห่าง ล้างมือ และสวม
พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ประธานกรรมการด�ำเนินการ บริษัท สห
ไวรัสโควิด-19
ประกั น ชี วิ ต จ� ำ กั ด (มหาชน) ได้ ก ล่ า วว่ า
นายพิเชษฐ์ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน
ป ี นี้ บ ริ ษั ท ส ห ป ร ะ กั น ชี วิ ต ในช่ ว งปี พ.ศ.๒๕๕๐ ขณะนั้ น บริ ษั ท ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ มีสภาพ
คล่องจากรายรับทุนเรือนหุ้นและการช�ำระ
หนี้เงินกู้
ของสมาชิกและดอกเบี้ย
ณ เดือน พ.ค. 2563 ประมาณ 45-48 ล้าน
บาท และสอ.สรฟ. มีภาระช�ำระหนี้ให้กับ
เจ้าหนี้ เดือนละ 42-45 ล้านบาท คงเหลือ
เงินต่อเดือน 2-3 ล้านบาท สามารถทีจ่ ะจ่าย
กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต
เงินให้กบั สมาชิกทีข่ อถอนได้ อย่างไรก็ตาม ยูเนี่ยนเสริมความรู้การบริหารสถาบันการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าพัฒนา
กรมยังได้ติดตามผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้า
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนทุกแห่งให้มีความรู้ด้านการ
หนี้ 15 แห่งด้วย พบว่า ในเดือน พ.ค. 2563
บริหารสถาบันการเงิน โดยใช้หลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
สหกรณ์เจ้าหนีท้ มี่ ที งั้ การให้เงินกูย้ มื และฝาก
ชี้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจะต้องผ่านหลักสูตรดังกล่าวและขึ้นทะเบียนต่อกรม
เงินกับสอ.สรฟ. ทัง้ 15 สหกรณ์ ได้ประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้
ทุกสหกรณ์ ปรากฏว่าทุกสหกรณ์มีผลก�ำไร
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดี
สามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า นางสาว
กับสมาชิกได้ ซึ่งมีอัตราสูงกว่าหรือเท่ากับ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ปีที่ผ่านมาจ�ำนวน 8 สหกรณ์ และต�่ำกว่าปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการ
ที่ผ่านมา 7 สหกรณ์ และได้มีการป้องกัน ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้รับ แห่งชาติ (คพช.) ว่าให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ช�ำระหนี้ โดยการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประสานกั บ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
และหรื อ ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราเงิ น ปั น ผล แห่ ง ประเทศไทยและสั น นิ บ าตสหกรณ์
หรือทุนส�ำรองความเสี่ยง จ�ำนวน 9 สหกรณ์ แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมคณะ
และไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�ำนวน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
6 สหกรณ์ เนื่องจากยังได้รับการช�ำระหนี้ เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดความ
อยู่ จะเห็นได้ว่าสหกรณ์เจ้าหนี้ยังคงไม่ได้ รู ้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การสถาบั น การ
รับผลกระทบต่อฐานะทางการเงินแต่อย่าง เงิน ซึ่งทาง คพช. มีหลักสูตรอยู่แล้ว ทั้งนี้ ให้กรรมการสหกรณ์ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ใดซึ่งความพยายามในการสร้างกระแสให้ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู พัฒนาเพื่อศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
อ่านต่อหน้า ๒
อ่านต่อหน้า ๒
เนี่ยนแต่ละแห่ง ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อ

กสส.เร่งอบรมผูบ้ ริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตฯ

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
มี ป ั ญ หาในการด� ำ เนิ น กิ จ การแทบจะล้ ม
ละลายในที่สุดถูกกระทรวงพาณิชย์เข้าไป
ควบคุมบริษัทฯ ซึ่งขณะนั้นสหกรณ์เครดิต
ยู เ นี่ ย นคลองจั่ น จ� ำ กั ด ร่ ว มกั บ สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ จ� ำ กั ด ชุ ม นุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ต� ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ได้รวบรวมหุ้นเพื่อ
ให้ครบ ๕๐๐ ล้านบาท ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
จนสามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งต่อมา
ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ดำ� เนินการจดทะเบียน
เปลี่ ย นเป็ น บริ ษั ท มหาชน เนื่ อ งจากโดน
บังคับด้วยกฎหมายที่บังคับบริษัทประกัน
ชี วิ ต ทุ ก บริ ษั ท ต้ อ งจดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท
มหาชน แต่บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด ไม่
ได้ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพราะผู้น� ำ
สหกรณ์หรือบรรพบุรุษของเราชาวสหกรณ์
ต้องการให้บริษัท สหประกันชีวิตฯ เป็ น
ของขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง เลยไม่
น�ำบริษัทฯ เข้าขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
จนถึงปัจจุบัน
พลต�ำรวจเอก นิพจน์ กล่าวต่อไป
ว่า การด�ำเนินกิจการของบริษัท สหประกัน
ชีวิตฯ ได้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นล�ำดับจนถึง
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินธุรกิจมี
ผลก�ำไร แต่เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีขาดทุนสะสม
อยู ่ ห ลายร้ อ ยล้ า นบาท จึ ง ไม่ ส ามารถจ่ า ย
เงินปันผลให้กับสหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้ เพราะ
เป็นข้อห้ามตามกฎหมายของบริษัทประกัน
ชีวิต แต่ปีนี้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจมีผลก�ำไร
จนสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด ท�ำให้
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ก็ต้องอยู่ในกฎ
กติกา ของ คปภ.ที่ก�ำกับอยู่เพื่อความมั่นคง
ของบริษัทฯ ตอนนี้กล่าวได้ว่าบริษัทฯ ของ
เรามีความมั่นคง แต่อย่างไรก็ตามถ้าสหกรณ์
ต่าง ๆ ร่วมกันใช้บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
ก็จะท�ำให้บริษัทฯของขบวนการสหกรณ์มี
ความมั่นคงมากขึ้น ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็
จะกลับคืนไปสู่สหกรณ์ต่าง ๆ ที่มาใช้บริการ
อ่านต่อหน้า ๒

๒

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยสภาพคล่อง
สหกรณ์ล้มนั้นมีแต่จะส่งผลเสียกับระบบสหกรณ์โดยรวม
ปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์นนั้ ยอมรับว่าในอดีตทีผ่ า่ น
มามีปญ
ั หาสะสมมาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้กรมต้องมีการแก้ไขพรบ.
สหกรณ์ 2542 โดยมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2562 เพือ่ ให้มอี ำ� นาจใน
การเข้าไปก�ำกับการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ได้มากขึน้
ทัง้ นี้ ได้มกี ารเพิม่ เติมว่าด้วยการก�ำกับความเสีย่ งของสหกรณ์ออม
ทรัพย์และเครดิตยูเนีย่ น ซึง่ ขณะนีก้ รมได้เสนอร่างกฎกระทรวงใน
การออกเกณฑ์กำ� กับ จ�ำนวน 12 เรือ่ ง ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
ในหลักการเบือ้ งต้นไปแล้ว ขณะนีอ้ ยู่ในกระบวนการตรวจร่าง เพื่อ
น�ำไปสู่การออกเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ต่อไป โดยการก�ำกับใน
ครั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานของคณะ
กรรมการ ซึ่งจะเป็นการรักษาประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์โดย
รวม นอกจากนั้นในส่วนของนายทะเบียนเอง จะต้องท�ำหน้าที่ตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้มีการออกเกณฑ์ก�ำกับให้นายทะเบียน
สหกรณ์ต้องท�ำหน้าที่ด้วยเช่นกัน
และรวมถึงได้มีการตั้งคณะ
กรรมการก�ำกับการท�ำงานของผู้ที่ท�ำหน้าที่นายทะเบียนสหกรณ์ใน
จังหวัดต่าง ๆ ด้วย โดยให้รองอธิบดีกรมมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธาน เพื่อติดตามการท�ำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
และป้องกันปัญหาการทุจริต
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งหาก
เกิดปัญหาใดที่เกินศักยภาพของจังหวัด ทางส่วนกลางจะเข้าไปช่วย
แก้ไขในทันที นายพิเชษฐ์กล่าว

เร่งอบรมผู้บริหาร สอ.และ สค.
นายวิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า ในอีกไม่นานจะมีประกาศกฎ
กระทรวง เรื่อง การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ที่จะรับต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
แล้วขึ้น
ทะเบียนต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อน เพื่อให้การบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นสถาบันการ
เงินที่มีสมาชิกจ�ำนวนมาก
และมีกิจการทั้งการรับฝากเงินและ
การให้กู้ยืม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งจะ
ท�ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะ นายทะเบียนสหกรณ์สามารถ
ก�ำกับดูและกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สหกรณ์สากล ปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ ยกเครือ่ งสหกรณ์ไทยสูย่ คุ การค้าดิจทิ ลั แนวทาง
การส่งเสริม E - Commerce กับสหกรณ์ไทย
นายอลงกรณ์ได้กล่าวว่าตัง้ แต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ นี้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จะเป็นกระทรวงเดียวในประเทศไทยที่เข้าสู่ความ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลของ สพร. หรือส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การ
มหาชน) จึงอยากให้พวกเราชาวสหกรณ์รับความท้าทายกับอนาคตโดย
เฉพาะสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์
ทุกแห่งท�ำให้เป็นสหกรณ์ดิจิทัล ซึ่งท�ำไม่ยากเลยเพราะท่านมีอยู่แล้วเดี๋ยว
ตนจะมาโคชชิ่งให้ (Coaching กระบวนการในการให้ค�ำแนะน�ำ) เหมื่อนที่
ตนได้ท�ำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีบุคลากรกว่า ๙ หมื่นคนทั่ว
ประเทศ มีทุกหมู่บ้านเรายังขับเคลื่อนได้เร็วขนาดนี้ ฉะนั้นสันนิบาตสห
กรณ์ฯ ท�ำได้ไม่ยาก นับได้ว่าเป็นการท้าทายของการด�ำเนินการ พอท�ำ E
- Commerce เสร็จ ใช้เวลาอบรม สองวัน วันรุ่งขีึ้นขายได้เลย สามารถเปิด
ร้านได้เลย เรามีคนสอนเทคนิค เรามี ๓๕ กูรู ทีเ่ ป็นจิตอาสามือระดับเน็ตไอ
ดอลทั้งนั้น จะสอนการถ่ายรูปขายสินค้าว่าถ่ายแบบไหนจึงน่าซื้อน่าเที่ยว
นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า ตนอยากจะเห็นสันนิบาตสหกรณ์ฯ
ท�ำแอปพลิเคชัน่ ขึน้ มาเป็นซูเปอร์แอปพลิเคชัน่ ของสหกรณ์ไม่ตอ้ งเขียนทุก
สหกรณ์ ทุกชุมนุมสหกรณ์เปลืองเงิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกว่า
๕๐ แอปฯ ตนเองยังเปิดดูไม่หมด ปัญหาก็คือมีคนใช้น้อยมาก เป็นเบี้ยหัว
แตกกระจัดกระจาย เราจะขายสินค้าก็ต้องโปรโมท แต่มีมากเกินไป กรม
นี้ก็มีขาย กรมโน้นก็มีขายเยอะไปหมด ปรากฎว่าใช้กันไม่กี่ราย เหมือนดู
หนังดูละคร เปิดทีวีดูช่องนั้นพันคน ช่องนี้ห้าร้อยคน ตอนนี้ทีวีดิจิทัลเจ๊ง
ตนเห็นว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีแค่หนึ่งแอปฯ และตอนนี้
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอยู่แอปฯ เดียว ท่านไม่ต้องคิดถึงแอปฯ
ไหนเลยอยากติดต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปในบ้านใหญ่ได้เลย
จะมี ๕๒ แอปฯ อยู่ในนั้นหมด ๒๓ หน่วยงานอยู่ในนั้นหมด อยากจะขาย
ของอยู่ในนั้น อยากจะลงทะเบียนโน่นนี่อยู่ในนั้นหมด ต้องท�ำทุกอย่างให้
ง่ายเข้า แค่ ๒-๓ สัปดาห์มีคนเข้าไปดูเป็นหมื่น ขนาดยังไม่ได้โปรโมทเลย
ถ้าเอา TIK TOK มาช่วยโปรโมทจะมียอดเป็นล้าน
นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า ทีส่ นั นิบาตสหกรณ์ฯ ก็เช่นเดียวกัน
ตนเคยเข้าไปดูมีแอปฯ เยอะแยะเต็มไปหมด ถ้าออกแบบใหม่ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงขบวนการสหกรณ์ได้ ในฐานะวันสหกรณ์สากลเราต้อง
ท�ำให้เป็นสากลให้ล�้ำหน้ากว่าฝรั่ง เพราะว่าฝรั่งก็ไม่ได้เก่งกว่าใคร เรามี
ความสามารถมีผลผลิตติดอันดับโลกมากมาย ถ้าสามารถท�ำแอปฯ ต่าง
ๆ ให้มารวมเป็นหนึ่งจะขายอะไรก็ให้อยู่ในแอปฯ นี้ให้หมด ไม่ใช่มี ๕๐
สหกรณ์ เปิดไป ๕๐ แอปฯ แต่ละแอปฯ ลงทุนกันเป็นแสน ถ้ามารวมอยู่
ในแอปฯ ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ใครอยากจะซื้ออะไรก็โหลดเข้าไป หนัง
จากนัน้ อยากจะไปซือ้ สินค้าทีส่ หกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ�ำกัด จังหวัด

เพชรบุรี หรืออยากจะกินทะเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ หรือจะซือ้
ข้าวหอมมะลิ หรือสารพัดอย่างที่เป็นผลผลิตของขบวนการสหกรณ์
ก็เข้ามาอยูใ่ นร้านเดียวกัน เราจะท�ำแบบเดิมไม่ได้อกี แล้ว ท�ำอะไรก็ได้
ให้เหลือเพียงหนึง่ เดียวภายในบ้านหลังใหญ่ ตนจะช่วยแนะน�ำซูเปอร์
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แอปฯ ให้สามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องเขียนใหม่ มีแอปฯ เดียวขาย
เกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ได้ทุกอย่าง มีบริการขนส่งคิดค่าบริการได้หมด มี E - Payment อยู่ใน
เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ได้บรรยายพิเศษเนื่องในงานเฉลิมฉลองวัน

เตรียมจัดตั้่งมหาวิทยาลัยสหกรณ์

นั้นเราไม่ต้องมาเขียนเยอะแยะไปหมด

อลงกรณ์ได้กล่าวถึงศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ AIC
: Agritech and Innovation Center ว่า ได้มีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นเพื่อ
ให้ประเทศไทยมีเครื่องยนต์ ๗๗ ตัว อย่างน้อย ๑ จังหวัด ๑ เครื่องยนต์
เพื่อพัฒนาประเทศ ต่อจากนี้ไปจะไม่รวยกระจุกจนกระจายเหมือนใน
อดีตที่ผ่านมา แต่จะพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทั้่ง ๗๗ จังหวัด ด้วยศักยภาพ
ของตนเองและการสนับสนุนของรัฐบาล ศูนย์ AIC ประกอบไปด้วยภาค
รัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคสหกรณ์ เป็นคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์จะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย แต่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยจังหวัด ที่จังหวัด
ขอนแก่น มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ AIC มีหน้าที่อย่างเดียว คือ
ท�ำให้ขอนแก่นเจริญเติบโตขึน้ มาให้ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ หอการค้าขอนแก่น
อุตสาหกรรมขอนแก่น มาร่วมลงทุนลงแรงท�ำให้ขอนแก่นเจริญขึ้นมาให้
ได้ ไม่ตอ้ งสนใจจังหวัดอืน่ หรือทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท�ำทีจ่ งั หวัด
สงขลาอย่างเดียว มหาวิทยาลัยแต่ฟ้าหลวงท�ำที่จังหวัดเชียงรายอย่างเดียว
นายอลงกรณ์ได้กล่าวถึงการจัดตั้่งมหาวิทยาลัยสหกรณ์ว่า หนึ่ง
ใน AIC นั้นจะมีมหาวิทยาลัยสหกรณ์ด้วย โดยมีสหกรณ์ทั่วประเทศ
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยสหกรณ์
ขึ้น นับได้ว่าเป็นครั้่งแรกในประเทศไทยเพื่อยกระดับความรู้ วิทยาการ
และเทคโนโลยีให้กับสหกรณ์ โดยมีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท เข้าเป็นบอร์ดบริหารด้วย โดยจะร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป้าหมายหลักจะมีประมาณ ๕ มหาวิทยาลัยที่จะได้
รับการคัดเลือกเพราะต้องการให้มที กุ ภาคของประเทศ ภาคเหนือหนึง่ แห่ง
ภาคใต้หนึง่ แห่ง ภาคอีสานหนึง่ แห่ง ภาคกลางหนึง่ แห่ง และภาคตะวันออก
หนึ่งแห่ง ซึ่งจะประกาศเปิดตัวในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้.

ผู้ถือหุ้นสหประกันชีวิตได้เฮ
ยิ่งใช้มากเบี้ยประกันก็ยิ่งถูก ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายว่าถ้าสหกรณ์ท่าน
มาใช้บริการของบริษัทฯ จะลดค่าคอมมิชชั่นที่จะจ่ายให้คืนไปที่สหกรณ์
เพื่อให้ท่านน�ำเงินส่วนนี้ไปจัดการกันเองว่าจะเอาไปท�ำอะไรเพื่อสมาชิก
จะตั้งเป็นกองทุนหรือจะลดเบี้ยประกันให้กับสมาชิกของท่านท�ำให้เบี้ย
ประกันภัยถูกลง
นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหประกันชีวิต
จ�ำกัด(มหาชน) ได้กล่าวกับผู้แทนสหกรณ์ผู้ถือหุ้นในกรณีจ่ายเงินปันผล
ในปีนี้ว่า ตามกฎหมายประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ ที่บัญญัติว่า
การค�ำนวณผลก�ำไรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลของผู้
ถือหุ้นบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตรงนี้ที่เขามีดาบ
อาญาสิทธิไ์ ว้กำ� กับ วันนีเ้ ราลงมติจา่ ยเงินปันผลแล้ว จะจ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้
อยูท่ นี่ ายทะเบียน ซึง่ ไม่ใช่นายทะเบียนสหกรณ์ แต่เป็นนายทะเบียนธุรกิจ
ประกันภัย คือ เลขาธิการ คปภ. ที่มีหน้าที่ก�ำกับ และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ซึง่ เขาจะดูหลักเกณฑ์ ดูหลัการ ตลอดจนสถานการณ์ขา้ ง
หน้า เพือ่ ความมัน่ คงของบริษทั ประกันชีวติ ทีเ่ ขาได้ออกประกาศเมือ่ วันที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันนีเ้ รามีมติให้จา่ ยเงินปันผล ขัน้ ตอนต่อไปก็คอื ส่ง
เรื่องให้ คปภ. ให้ความเห็นชอบ บริษัทฯ ของเราตั้งมาเป็นเวลา ๒๕ - ๒๖
ปี เจอปัญหาและอุปสรรคมามากมายจนแทบเอาตัวไม่รอด ต่อไปนี้เราก็
อยากจะให้สหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลไป แต่ก็ยังมีผู้น�ำสหกรณ์ผู้ถือ
หุ้นส่วนหนึ่งที่ยังไม่มั่นใจในบริษัทฯ ได้บอกมาว่าบริษัทฯ มีก�ำไรเมื่อไหร่
ค่อยมาพูดกัน ดังนั้นเราจึงต้องฝ่าฟันปัญหานี้ไปให้ทะลุให้ได้ ซึ่งขณะนี้
บริษัทฯ ของเราทะลุปัญหาดังกล่าวได้มีผลก�ำไรล้างขาดทุนสะสมได้หมด
จนสามารถจ่ายเงินปันผลได้ สัญญาที่ได้คุยกันไว้ก็ขอให้หันมาใช้บริการ
ของบริษัทฯ ของเรา เพื่อขบวนการสหกรณ์ของเราจะได้พัฒนาก้าวหน้า
ไปได้อย่างเข็มแข็ง นายสหพลได้กล่าวกับตัวแทนสหกรณ์สมาชิกผู้ถือ
หุ้นในที่ประชุม.
ผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ จ�ำนวน ๓ คน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งได้แก่ ๑. ผศ.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์
๒. พลต�ำรวจโท ณพัฒน์ ศรีหิรัญ และ ๓. ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
ผู้ที่ยังอยู่ในต�ำแหน่งประกอบด้วย ๑. พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระ
สุนทร ๒. พลต�ำรวจโท สมเดช ขาวข�ำ ๓. พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์
สกุล ๔. รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ๕. ผศ.ดร.เมธี สรรพาณิช ๖. นาย
จรูญ ชูลาภ ๗. นายสหพล สังข์เมฆ(กรรมการเลขานุการ).

ผู้บริหารแผนฯ คลองจั่น

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
ก่อนการจัดสรรเป็นเงิน ๒๔๒ ล้านบาท
นางประภัสสรได้สรุปผลการประกอบการของสหกรณ์ฯ ตัง้ แต่ปี
พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบันว่า ในด้านสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์ลดลงจาก ๔,๓๒๐ ล้านบาท ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ คง
เหลือ ๒,๗๔๖ ล้านบาท ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยส่วนใหญ่เป็น
เงินทีน่ ำ� ไปช�ำระหนีต้ ามแผนฟืน้ ฟูกจิ การ ส่วนหนีส้ นิ ของสหกรณ์ฯ ลดลง
จาก ๑๗,๘๙๓ ล้านบาท ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ คงเหลือ ๑๕,๐๔๗ ล้านบาท
ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเริ่มีการช�ำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นมา
ด้ า นทุ น ของสหกรณ์ ฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มี มู ล ค่ า ติ ด ลบ
๑๓,๕๗๓ ล้านบาท เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้
เงินให้กู้บุคคลภายนอก และลูกหนี้เงินยืมทดรองเต็มจ�ำนวน เป็นเหตุให้
เกิดการขาดทุนสะสมจ�ำนวนมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามทุนของสหกรณ์ฯ
มีแนวโน้มดีขึ้นโดยล�ำดับ ล่าสุดในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ทุนของสห
กรณ์ฯ มีมูลค่าติดลบลดลงเหลือ ๑๒,๓๐๑ ล้านบาท เนื่องจากมีการช�ำระ
หนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ท�ำให้หนี้สินลดลงและมีผลก�ำไรจากการด�ำเนิน
งาน สามารถน�ำไปหักล้างยอดขาดทุนสะสมให้ลดลง
มีสมาชิกคนหนึ่งได้เสนอในที่ประชุมว่าสมัยก่อนเบี้ยประชุม
คณะกรรมการเพียงคนละ ๕๐๐ บาท แต่ขณะนี้เบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๕๐๐ บาท ในขณะที่เราต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายขอคณะ
กรรมการลดเบี้ยประชุมลงมาเหลือ ๑,๐๐๐ บาทได้หรือไม่ นางประภัสสร
ได้ตอบว่ายินดีที่จะรับข้อเสนอของสมาชิกแต่ขอเอาไปไว้ในระเบียบวาระ
อื่นๆ แต่ก็มีสมาชิกหลายคนเห็นการท�ำงานของคณะกรรมการท�ำงานเพื่อ
สหกรณ์เพือ่ สมาชิกกันอย่างทุม่ เทและได้ผลงานก้าวหน้ามากมาย คิดว่าเบีย้
ประชุมที่ได้รับนั้นน่าจะน้อยไปด้วยซ�้ำ เมื่อสมาชิกได้แสดงความเห็นมีทั้่ง
ให้ลดและเพิม่ เบีย้ ประชุมกรรมการ นางประภัสสรจึงได้เสนอข้อมูลต่าง ๆ
ทีผ่ ่านมาให้สมาชิกในทีป่ ระชุมได้รับทราบว่า การบริหารงานนั้นจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมตน
มีตัวเลขที่จะเสนอให้สมาชิกได้ทราบว่าในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมานั้นเราได้
ช�ำระหนี้ไปทั้งสิ้น ๓,๖๑๔ ล้านบาท โดยเรามีค่าบริหารของผู้ที่เราเลือก
ตั้งเข้ามาบริหารเพียง ๑๑.๘ ล้านบาทเท่านั้น ที่สมาชิกเสนอว่าลดลงอีก
ได้ไหม ก็ขอชีแ้ จงว่าทุกวันนีค้ ณะกรรมการทีน่ งั่ บริหารงานบางครัง้ ตัวเอง
นึกไม่ออกเลยว่าเวลาท�ำงานกับเวลาเสร็จงานคือกีโ่ มง ค�ำว่าเสร็จงาน เวลา
เลิกงานคือเวลาเสร็จงาน ไม่ใช่เลิกงานตามทีว่า เวลาเริ่มงานก็คือ คิดอะไร
ขึ้นมาได้ก็รีบมาท�ำ เพราะภาระงานที่มีอยู่เยอะมาก ถ้าเราทราบว่าวันนี้สิ่ง
ที่หาไม่ได้เลยก็คือคนที่จะเข้ามาเป็นหัวหน้างานนั่นก็คือผู้จัดการ เราหา
ผู้จัดการไม่ได้มาหนึ่งปีแล้ว ตอนนี้เราได้นายอนุพงศ์ วงศ์ภักดี ผู้อำ� นวย
การฝ่ายกฎหมาย มารักษาการผู้จัดการสหกรณ์ด้วย เมื่อเราอาสาทุกท่าน
มาท�ำงานก็คือท�ำงาน ค่าตอบแทนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้่งคณะ
กรรมการด�ำเนินการ เพียง ๑๑.๘ ล้านบาท ต่อการช�ำระหนี้ ๓,๖๑๔ ล้าน
บาท คนคิดเลขเร็วคิดได้ว่ากี่เปอร์เซ็น ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้องาน
เพราะตอนวันที่เราขี้นแผนฟื้นฟูกิจการเราไปเชิญคนเขามาเป็นผู้บริหาร
แผนฯ เขาคิดค่าตอบแทนเรา ๑๐% ของการช�ำระหนี้ในแต่ละงวด ถ้าวัน
นี้เราจ้างเขาแล้วพวกเราจะเป็นแค่คนสังเกตการณ์ เหมือนนายทะเบียน
สหกรณ์มาสังเกตการณ์ วันนี้เราต้องจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารแผนฯ ไม่
น้อยกว่า ๓๖๐ ล้านบาท ไม่ใช่ ๑๑.๘ ล้านบาท (คิดเป็นเปอร์เซ็นเท่ากับ
๐.๓๓%) แต่ก็ยินดีรับเพราะเป็นข้อเสนอของที่ประชุมว่าจะปรับลงได้อีก
หรือไม่ สหกรณ์เราต้องร่วมทุกข์รว่ มสุขกัน สหกรณ์จะไปได้ตอ้ งมีสมาชิก
เราไม่นบั คนทีเ่ ขาออกไปแล้ว และเขาฟ้องเรานัน้ เขาเป็นเจ้าหนีอ้ ย่างเดียวไม่
ได้เป็นสมาชิก เขาไม่อยูใ่ นฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่กม็ สี มาชิกบางคน
ไม่กล้าถามที่ไมค์โครโฟน อาจจะเกรงใจว่ามาถามผลประโยชน์ของตัวเอง
อย่าไปคิดแบบนัน้ เพราะท่านเป็นเจ้าของสหกรณ์ ท่านมีสทิ ธิถ์ ามได้ มีสทิ ธิ์
ทีจ่ ะสงสัยได้ จากการชีแ้ จงดังกล่าวท�ำให้สมาชิกไม่ตดิ ใจในเรือ่ งเบีย้ ประชุม
ส่วนความคืบหน้าในการด�ำเนินคดีและติดตามทรัพย์คืนให้กับ
สหกรณ์ฯ นางประภัสสรได้กล่าวว่า การฟ้องคดีแพ่งเพื่อติดตามทรัพย์คืน
โดยเฉพาะคดีที่มีมูลหนี้สูง เช่น คดีเลขที่ พ.๑๖๗๔/๒๕๕๗ มูลหนี้ฟ้อง
๓,๘๑๑ ล้านบาท จ�ำเลยได้แก่ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ที่ ๑ กับพวก ๑๘ คน
สหกรณ์ฯ ได้รบั เงินแล้ว ๕๑๑ ล้านบาทเฉพาะในคดีนี้ และจากค�ำพิพากษา
ในคดีอื่น ๆ อีกกว่า ๑,๓๐๐ ล้านบาท
นางประภัสสรได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการขอความช่วยเหลือ
ด้านการเงินจากรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ส�ำนักงบ
ประมาณได้มหี นังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีความเห็น
เสนอว่า ควรใช้แนวทางการระดมเงินจากสหกรณ์ดว้ ยกันเองตามหลักการ
ช่วยเหลือพึ่งพากัน พร้อมทั้งน�ำความเห็นของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมา
พิจารณาทบทวน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์และความคุม้ ค่าให้รอบคอบอีกครัง้
ต่อมาในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้
จัดประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้ ๗๔ สหกรณ์ เพือ่ หารือระดมความเห็นในการจัด
ตัง้ โครงการบัญชีรว่ มเพือ่ รักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ โดยได้น�ำความเห็น
ของส�ำนักงบประมาณเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการระดม
เงินจากสหกรณ์ด้วยกันจัดตั้งโครงการบัญชีร่วมฯ

สหกรณ์ฯ ได้คา้ งช�ำระหนีต้ ามแผนฟืน้ ฟูกจิ การ ณ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๓ คือ งวดที่ ๕ ส่วนทีเ่ หลือเป็นเงิน ๙๖ ล้านบาท งวด
ที่ ๖ เป็นเงิน ๕๘๓ ล้านบาท งวดที่ ๗ เป็นเงิน ๔๔๙ ล้านบาท และ
งวดที่ ๘ เป็นเงิน ๔๔๙ ล้านบาท รวมเป็นเงินค้างทั้งหมด ๑,๕๗๗
ล้านบาท โดยหนี้ค้างช�ำระข้างต้นและอื่น ๆ จะน�ำไปช�ำระตามแผน
ฟืน้ ฟูฯ ทีไ่ ด้แก้ไขใหม่ ซึง่ สหกรณ์ฯ ได้ยนื่ ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ที่ประชุมมีความเห็นโดยสรุปว่า การระดมเงินจากสหกรณ์
ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ต่าง ๆ หากจะให้มคี วามเป็นไปได้และประสบผลส�ำเร็จได้ รัฐบาลควร
นางประภัสสรได้ชแี้ จงถึงเงินปันผลให้กบั สมาชิกสหกรณ์ฯ ตาม จัดสรรเงินจ�ำนวนหนึง่ ให้เป็นทุนประเดิมเข้าโครงการบัญชีรว่ มฯ เสีย
แผนฟื้นฟูกิจการว่า สหกรณ์ฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกได้ตาม ก่อนเพือ่ สร้างมัน่ ใจแก่สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ ว่าเงินของสหกรณ์
แผนฟื้นฟูกิจการ นั่นก็คือ หุ้นเดิมที่สมาชิกมีอยู่ก่อนการฟื้นฟูฯ สามารถ จะได้รับการดูแลรับผิดชอบจากรัฐบาลไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอีก
จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๒ ส่วนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นหลังจากฟื้นฟูกิจการแล้ว
ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มหี นังสือที่ กษ.๑๑๑๕/๓๙๔๕
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออม
ให้กบั สมาชิกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ตงั้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา ในปี
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกแห่ง เพื่อให้พิจารณาในการเข้า
พ.ศ.๒๕๕๘ มียอดเงินปันผลสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบั สมาชิกสหกรณ์
ได้ ๙๓ ล้านบาท อัตราที่จ่าย หุ้นเดิม ๒% หุ้นใหม่ ๓% ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ร่วมโครงการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ โดย
ยอดเงินปันผล ๓๘ ล้านบาท จ่ายให้หุ้นเดิม ๑% หุ้นใหม่ ๓% ในปี พ.ศ. ก�ำหนดให้แสดงความประสงค์ได้ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๕๖๐ มียอดเงินปันผล ๓๘ ล้านบาท จ่ายหุน้ เดิม ๑% หุน้ ใหม่ ๓% และปี เพื่อรวบรวมจ�ำนวนสหกรณ์ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
พ.ศ.๒๕๖๑ มียอดเงินปันผล ๑๙ ล้านบาท จ่ายหุน้ เดิม ๐.๕% หุน้ ใหม่ ๓% ดังกล่าวและด�ำเนินการในการจัดตั้งโครงการบัญชีร่วมเพื่อรักษา
งบก�ำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์ฯ เสถียรภาพของสหกรณ์ต่อไป นางประภัสสรกล่าว
มีรายได้ระหว่างปี ๒๕๖๒ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๑๒ ล้านบาท มาจาก
ผลการเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการแทนผูค้ รบวาระ จ�ำนวน
การด�ำเนินงานปกติ จ�ำนวน ๑๗๑ ล้านบาท เงินได้จากการด�ำเนินคดีที่ ๗ คน ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ ได้แก่ ๑. นางกรรณิการ์ อัคคะพู ๒. นายประกิต
๑๖๗๔/๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๖๖ ล้านบาท และรายได้จากการปรับปรุงบัญชี พิลังกาสา ๓. นางพรรณนี ณ สงขลา ๔. นายเสรี สัพพะเลข ๕. นาง
จ�ำนวน ๗๕ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ ล้านบาท ซึ่งมาจาก สาวอัจฉรี พรพินิจสุวรรณ ๖. นายไพรัช ชมะฤกษ์ และ ๗. นายวีระ
การด�ำเนินงานปกติ จ�ำนวน ๘๔ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุง วิทย์ พงศ์มาศ.
บัญชี จ�ำนวน ๘๖ ล้านบาท ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๒ สหกรณ์ฯ มีผลก�ำไร

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
รมช.มนัญญา
ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในอ�ำเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายเร่งขับเคลื่อนโครงการ
ส�ำคัญ ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ   อธิบดีกรมส่ง
เสริมสหกรณ์   ลงพื้นที่อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการ
ด�ำเนินธุรกิจแปรรูปข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวของสหกรณ์การเกษตร
สันป่าตอง จ�ำกัด พร้อมพบปะเกษตรกรที่มารอต้อนรับ และกล่าวกับ
ข้าราชการเร่งท�ำงานตามนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
เน้นย�้ำใช้ระบบ
สหกรณ์เข้ามาช่วยส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งโครงการ
สนับสนุนการกระจายล�ำไยของสถาบันเกษตรกรในภาคเหนือ โครงการ
น�ำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร และโครงการ
ซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์
นางสาวมนัญญา   ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อพบปะกับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในอ�ำเภอสันป่าตอง กว่า
400 คนที่มารอต้อนรับ และมอบนโยบายให้กับข้าราชการเพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายส�ำคัญ โดยเฉพาะการน�ำระบบสหกรณ์เข้า
มาดูแลเสริมสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย พร้อมขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าผ่าน
ซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการน�ำลูกหลานเกษตรกร
กลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร ดึงคนรุ่นใหม่กลับสู่ถิ่นฐานบ้าน
เกิด หันมาท�ำอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งปลูกข้าว ปลูกพืชผัก
ผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงโคเนื้อ โคนม โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์
การเกษตรในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงและแนะน�ำเรื่องอาชีพ
เพื่อพัฒนาภาค
การเกษตรให้เข้มแข็ง
ส�ำหรับในอ�ำเภอสันป่าตอง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส�ำหรับ
ท�ำการเกษตร มีพื้นที่ท�ำเกษตรประมาณ 79,565 ไร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่
ปลูกข้าว ล�ำไยและถั่วเหลือง รวมถึงเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้ โดยมี
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ�ำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ระดับ
อ�ำเภอ มีสมาชิก 10,005 ราย ทุนด�ำเนินงานกว่า 927 ล้านบาท ที่มีศักยภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว(สันป่าตอง) ซึ่งเป็น
สินค้าขึ้นชื่อของอ�ำเภอสันป่าตอง และรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล�ำไย
และถั่วเหลือง โดยสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด ทั้งโรง
สีข้าวที่ได้มาตรฐาน GMP ก�ำลังการผลิต 40 ตันต่อวัน และไซโล เก็บ
ข้าวเปลือกได้ 500 ตัน เครื่องอบลดความชื้น และลานตาก และในช่วง
ฤดูล�ำไยของทุกปี (ก.ค.-ส.ค.)ทางสหกรณ์เปิดรับซื้อล�ำไยจากสมาชิกและ
เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อจ�ำหน่ายเป็นล�ำไยสดและมีตู้อบล�ำไย เพื่อแปรรูป
เป็นล�ำไยอบแห้งส่งให้กับเอกชนน�ำไปจ�ำหน่ายประเทศจีนด้วย
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มอบตะกร้าบรรจุผลไม้ ให้กับสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ�ำกัด
สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จ�ำกัด สหกรณ์การเกษตรสารภี จ�ำกัด
สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จ�ำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัว
ใหญ่ จ�ำกัด ซึ่งครม.ได้จัดสรรงบกลาง 45 ล้านบาท ส�ำหรับใช้บริหาร
จัดการและกระจายผลไม้ผ่านกลไกสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเน้นผลผลิต
มังคุดและล�ำไยเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้ให้สหกรณ์น�ำไปจัดซื้อตะกร้า
ผลไม้ เพื่อน�ำไปขนส่งขนล�ำไยส่งจ�ำหน่ายให้กับคู่ค้า และกระจายผลผลิต
สู่ผู้บริโภคได้รวดเร็วมากขึ้น ป้องกันปัญหาล�ำไยกระจุกตัวในพื้นที่
จากนั้น ได้เดินชมสินค้าและผลผลิตของเกษตรกรที่น�ำมาจ�ำหน่าย
ในซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ�ำกัด   ซึ่งเปิดเป็น
จุดจ�ำหน่ายผลผลิตของสมาชิก มีทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวเหนียวและ
ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ น�ำไข่ไก่สดจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่
ไก่เชียงใหม่-ล�ำพูน นม UHT จากสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ�ำกัด ผักผลไม้เมือง
หนาว จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จ�ำกัด มาจ�ำหน่ายให้กับชาวบ้าน
ได้มีโอกาสเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ คุณภาพดีจากฟาร์มของ
เกษตรกรด้วย ซึ่งผลจากการเชื่อมโยงตลาดและการน�ำผลผลิตการเกษตรและ
สินค้าของสมาชิกสหกรณ์ มาจ�ำหน่ายในพื้นที่ซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ในจังหวัด
ต่าง ๆ ส่งผลช่วยสร้างมูลค่าธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึ้น   โดยเฉพาะสินค้าข้าว ผล
ไม้ ผลิตภัณฑ์นม และกาแฟ   ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ในหลายพื้นที่ต่อไป  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้พบปะ
กับตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สมัครเข้าโครงการ            น�ำลูกหลาน
เกษตรกรกลับบ้านฯ 6 ราย ที่อาศัยอยู่ในอ�ำเภอสันป่าตอง ส่วนใหญ่ท�ำ
สวนล�ำไย มะนาว มะม่วง พืชผักสวนครัว เลี้ยงปูนา ท�ำปุ๋ยไส้เดือน และ
ปลูกข้าว มีทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งบางรายได้
มีการน�ำผลผลิตมาแปรรูปและจ�ำหน่ายทางช่องทางตลาดออนไลน์ ซึ่งมี
ผลภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ น�้ำปู  ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอรี่ ชุดทดลอง
ปลูกข้าว ครีมอาบน�้ำกลิ่นกาแฟ สบู่อโรม่าตะไคร้ภูเขา สบู่ล้างมืออโรม่า
สบู่เหลวน�้ำนม ซึ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 กรมส่ง
เสริมสหกรณ์ได้ให้เจ้าหน้าที่โทรติดต่อสอบถามผู้สมัครถึงความสนใจใน
การท�ำอาชีพการเกษตร เพื่อแยกกลุ่มตามสาขาอาชีพทั้งการปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ ประมง และลงพื้นที่ทีมย่อยพบปะ ให้ก�ำลังใจ ดูความพร้อมของ
พื้นที่การท�ำเกษตรและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านการเกษตรระหว่างผู้สมัครด้วยกัน จากการพูดคุยกับเกษตรกรุ่นใหม่
ส่วนใหญ่คือต้องการความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  การท�ำเกษตรผสม
ผสานและเกษตรอินทรีย์   
นางสาวอัจฉรา  จุมภูก๋า  อายุ   40  ปี เกษตรกร ต.บ้านร้องตี
มีด  อ.สันป่าตอง กล่าวว่า ปัจจุบันท�ำนาและการเกษตรผสมผสาน 28 ไร่  
โดยรับต่อมาจากบิดาที่ท�ำนาเป็นหลัก  เพิ่งมาท�ำเมื่อ  4-5 ปีที่ผ่านมา โดย
ใช้การอ่าน การหาความรู้ และการท�ำนาแบบดั่งเดิมของบิดา น�ำผลผลิต
มาแปรรูปเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง และยังเลี้ยงปูนา เลี้ยงไส้เดือนเพื่อ
ท�ำปุ๋ยไส้เดือน และขายผ่านทางออนไลน์ จากนั้นมีการวางแผนการผลิต
และการท�ำนาแบบนอกกรอบ มีการจดบัญชีครัวเรือน  แม้จะท�ำเพียง  4
ปี  แต่ค่อนข้างประสบความส�ำเร็จในการท�ำการเกษตร จนมีหน่วยงานมา
ดูงาน โดยที่สนใจสมัครเข้าโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพราะ
ต้องการมาต่อยอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกคนอื่น  และมี
ความเชื่อมั่นว่าอาชีพท�ำการเกษตรสามารถเป็นอาชีพที่อยู่ได้   สร้างความ
มั่นคงให้ชีวิตได้ และต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรกรสามารถยืนแถวหน้าใน
วงสัมมนาได้   อยากลบภาพเกษตรกรที่ถูกมองว่ารอแต่ความช่วยเหลือ
และเป็นเกษตรกรต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

รมช.มนัญญา เยี่ยม สกก.สันป่าตอง
๓

สกจ.นนทบุรี ร่วมสมาชิก สกก.ไทรน้อย ปลูกป่า

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และ
คณะ พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จ�ำกัด ด�ำเนินกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ
แผ่นดิน” ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (101,010 ต้น นนทบุรี) ของ
จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 140 ต้น ณ วัดลากค้อน หมู่ที่ 4 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

๔

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
เป็นมิจฉาทิฐิหรือความเห็นผิด  เพราะ
เงินบาปเหล่านั้นส่งเสริมให้คนไทย
ท�ำบาปมากขึน้ ...สังเกตได้โรงพยาบาล
ต่าง ๆ แน่นไปด้วยผูป้ ว่ ย คุกเต็มไปด้วย
นักโทษ สาเหตุมาจากผลพวงของธุรกิจ
บาปดังกล่าวเกือบ ๑๐๐% ...ฉะนัน้ ผูน้ ำ�
รัฐบาลโดยเฉพาะ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีจะต้องกล้าตัดสินใจไม่หวังภาษีบาปเหล่านี้
มาพัฒนาประเทศเพราะมันไม่คมุ้ กันกับความเสียหายทีเ่ กิด
ขึ้นกับประเทศชาติโดยรวม เพราะเม็ดเงินจากภาษีอาชีพ
บาปทีไ่ ด้มานัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะเยียวยาประชาชนทีต่ อ้ งป่วย
ไข้อยูใ่ นโรงพยายาล หรือนักโทษทีถ่ กู คุมขังอยูใ่ นคุก แทนที่
คนเหล่านีจ้ ะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ กลับต้อง
มาสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติิอย่างมหาศาล ทั้ง
ๆ ที่ทุกคนไม่อยากจะเป็นเช่นนั้น แต่ด้วยวิบากกรรมบาป
ของแต่ละคนได้ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น ...วิกฤต
โควิต-19 ได้มาเตือนชาวโลกให้หยุดท�ำบาปหันมาสร้าง
บุญกันให้มากขึ้นสังคมโลกก็จะสงบสุขเอง...ไม่เชื่อลอง
ท�ำดูรับรองได้ผลแน่นอน เพราะค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
นั้นใช้ได้ทุกกาลสมัยและเป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์
ได้ ฉะนัน้ เมือ่ ได้มโี อกาสเป็นผูบ้ ริหารประเทศต้องกล้าออก
กฎหมายไม่ให้มอี าชีพบาปเพราะอาชีพเหล่านีท้ �ำให้คนไทย
ท�ำบาปกันมหาศาลประเทศไทยจึงมีเหตุให้ทะเลาะกันไม่
เลิกอยู่ในขณะนี้ เช่น ม็อบนักเรียนนักศึกษาก่อหวอดกันที่
อนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย เพือ่ ขับไล่รฐั บาลโดยใช้ขอ้ อ้างเดิม
ๆ นัน่ แหละคือไม่มปี ระชาธิปไตย เช่นเดียวกับม็อบ กปปส.
ก็เหมือนกันต้องการขับไล่ “ระบอบทักษิณ” ถึงแม้จะเป็น
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้่งของประชาชนก็ตาม สุดท้าย
ม็อบบานปลายควบคุมไม่อยู่เตรียมจะเผาบ้านเมือง...เป็น
เหตุให้คณะทหารต้องใช้อำ� นาจเด็ดขาดเข้ายึดอ�ำนาจรัฐบาล
จึงพาบ้านเมืองรอดพ้นหายนะ...นีค่ อื วิบากกรรมของสังคม
ไทยทีส่ ง่ เสริมให้ประชาชนท�ำบาปกันทัง้ ประเทศจากอาชีพ
บาปที่มีอย่างถูกกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมือง ถ้ารักและห่วง
ประชาชนคนไทยอย่างจริงใจรัฐบาลทุกคณะทีอ่ าสาเข้ามาบ
ริหารประเทศต้องกล้าเลิกอาชีพบาปให้หมด... ผลทีเ่ กิดขึน้
จะมีคนท�ำบาปน้อยลง เพราะเส้นทางทีค่ นจะเดินไปท�ำบาป

สังคมสหกรณ์

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๕..... Y ขุนราม   
ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของสั ง คมโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ใน
สถานการณ์วิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็น
โรคใหม่ที่ยังไม่มียาหรือวัคซีนรักษา ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั่ว
โลกแล้วกว่า ๑๔ ล้านคน  เสียชีวิตกว่า ๖ แสนคน เป็น
วิกฤตการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นประเทศทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้าอันดับ
หนึ่งของโลก มีความก้าวหน้าทั้งประชากรและวิทยาการ
ต่าง ๆ แต่มสี ถิตผิ ตู้ ดิ เชือ้ ไวรัสโควิด-19 เป็นอันดับหนึง่ ของ
โลกเช่นกัน เพราะว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า ๔ ล้านคน
และเสียชีวิตกว่า ๑.๔ แสนคน  ในขณะที่ประเทศไทยเรามี
ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมเพียง ๓ พันกว่าคน  เสียชีวิต
แค่ ๕๘ คน ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยเราไม่ได้มีความเลิศเลอ
อะไรมากมายเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ยังยากจน ทั้ง ๆ
ที่อยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป แต่
เมื่อมาคิดถึงค�ำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่อง กฎแห่งกรรม
แล้ว จะเห็นว่าสังคมชาวโลกเป็นไปตาม กฎแห่งกรรม นัน่ ก็
คือ ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว สังคมชาวโลกถ้ายังมีมิจฉาอาชีพ
หรืออาชีพบาปอย่างถูกกฎหมาย เช่น อาชีพขายเหล้า ขาย
เบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านีพ้ ระพุทธเจ้าทรง
ห้ามเพราะเป็นอาชีพที่ท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับบาปกันทุก
คนจะโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม เช่น ผู้อนุญาตให้มี ผู้ผลิต
ผู้จ�ำหน่าย ผู้ส่งเสริมการขาย ตลอดจนผู้บริโภค ล้วนสร้าง
บาปให้กับตัวเองและสังคมส่วนรวมทั้่งสิ้น...สถานการณ์
ไวรัสโควิด-19   ชี้ให้เห็นว่าคนไม่มีศีลธรรมนั้นเท่ากับ
ท�ำร้ายตัวเองและสังคมส่วนรวม หากมนุษย์มีศีลธรรมกัน
ถ้วนหน้าสังคมก็ปลอดภัย สังคมไหนประชากรไม่มีศีล
ธรรมสังคมนั้นก็จะล่มสลาย สังคมไทยก็ไม่แตกต่างกันถ้า
ผูบ้ ริหารประเทศยังส่งเสริมให้มมี จิ ฉาอาชีพหรืออาชีพบาป
เพียงเพราะต้องการเงินภาษีมาบ�ำรุงประเทศเป็นความเห็นที่

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ถูกปิดลง ตรงกันข้ามคนท�ำบุญจะมีมากขึ้น และพลังบุญที่
เกิดขึ้นจากคนท�ำบุญจะหนุนสร้างให้ประเทศไทยและคน
ไทยโดยรวมอยูก่ นั อย่างสงบสุขไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน
ตาม กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ไม่ตอ้ งวุน่ อยูก่ บั การ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเช่นทุกวันนี้ ซึ่งไม่มีทางสร้างสุขให้
กับคนไทยได้ส�ำเร็จเพราะวิบากกรรมบาปบีบบังคับให้เป็น
เช่นนั้น...Y ขุนราม ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์
ผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) เพราะปีนี้
มีก�ำไร ๑๑๗ ล้านบาท สามารถลดขาดทุนสะสมที่เหลือ
อยู่ ๕๓ ล้านบาทได้หมดท�ำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับ
สหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้เป็นปีแรก ตั้งแต่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ
ผิดพลาดขาดทุนจนถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา ตอนแรกก็คิดว่าคงถูกนายทุน
ซื้อไปในราคาถูก ๆ  เพราะมีหลายบริษัทเตรียมที่จะซื้อแต่
ยังเกี่ยงกดราคากันอยู่ ในที่สุดก็มี “อัศวินม้าขาว” เข้ามา
แก้ไขสถานการณ์ให้รอดจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว นั่นก็
คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ในขณะนั้น คุณ
ศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นประธานกรรมการได้ขอมติจากที่
ประชุมใหญ่ของสมาชิกให้สหกรณ์เข้ามาถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทฯ จ�ำได้ว่าใช้เงินกว่า ๓๐๐ ล้านบาท เข้ามาถือหุ้นเพิ่ม
ทุนให้กับบริษัท สหประกันชีวิตฯ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
ด�ำเนินกิจการต่อไป จึงได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง
ๆ จนสามารถท�ำก�ำไรได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ แต่เนื่องจาก
บริษทั ประกันชีวติ ทุกแห่งถูกกฎหมายประกันชีวติ เข้มงวด
ก�ำหนดว่า หากบริษทั ฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ เมือ่ ด�ำเนินธุรกิจ
มีผลก�ำไรจะต้องน�ำผลก�ำไรนัน้ ไปหักขาดทุนสะสมให้หมด
ก่อน หากมีก�ำไรเหลือจึงจะสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้นได้ ในช่วงนั้นบริษัท สหประกันชีวิตฯ มียอดขาดทุน
สะสมอยู่หลายร้อยล้านบาท เมื่อบริษัทฯ มีผลก�ำไรจึงต้อง
ทยอยตัดขาดทุนสะสมไปทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๖๒
สามารถตัดขาดทุนสะสมได้หมด และมีผลก�ำไรเหลือที่จะ
จ่ายเงินปันผลให้กับสหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้   ก็ขอแสดงความ
ยินดีกับขบวนการสหกรณ์ที่มีสถาบันการเงินของตนเอง
สร้างภูมิคุ้มกันให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ก็ขอเชิญชวน
สหกรณ์ตา่ ง ๆ เข้ามาถือหุน้ เป็นเจ้าของบริษทั สหประกันชี
วิตฯ ซึ่งเป็นบริษัทของขบวนการสหกรณ์โดยแท้  นอกจาก

ถือหุน้ แล้วสามารถร่วมธุรกิจกับบริษทั ฯ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ์และสมาชิกของตนเองได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น
ยิ่งใช้บริการมากเบี้ยประกันภัยก็จะยิ่งต�่ำลงผลประโยชน์
ต่าง ๆ ก็จะกลับคืนไปสู่ขบวนการสหกรณ์...       Y ขุน
ราม    ขอชื่นชมคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้บริหาร
แผนฟื้นฟูกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ที่
อาสาเข้ามากู้วิกฤตให้กับสหกรณ์ฯ ที่ก�ำลังจะล้มละลายให้
สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้จนถึงปัจจุบนั และสามารถจ่ายหนีใ้ ห้
เจ้าหนีไ้ ปกว่า ๓,๖๑๔ ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้กบั สมาชิก
สหกรณ์ได้กว่า ๑๘๘ ล้านบาท ในช่วงเวลา ๔ - ๕ ปี ทีอ่ าสา
เข้ามารับใช้สมาชิกสหกรณ์ได้ทุ่มเทท�ำงานเพื่อสหกรณ์
และสมาชิกอย่างเต็มที่ ด้วยความรู้ ความสามารถระดับ
มืออาชีพ แต่ขอรับค่าตอนแทนระดับธรรมดา ...เพราะ
ว่าการท�ำงานเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการมีค่าใช้จ่ายใน
การบริหารแผนฯ โดยทั่ว ๆ เขาคิดกันประมาณ ๑๐% จาก
ยอดช�ำระหนีใ้ นแต่ละงวด นัน่ ก็คอื ถ้าช�ำระหนีไ้ ป ๑๐๐ ล้าน
บาท ต้องจ่ายเป็นค่าบริหารแผนฯ ๑๐ ล้านบาท แต่คณะ
กรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ ซึ่งศาลล้มละลายกลาง
ได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีตาม
กฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ตอนแรกก็คิดจะ
จ้างมืออาชีพมาเป็นผู้บริหารแผนฯ แต่ผู้รับจ้างเรียกค่าใช้
จ่ายในการบริหารแผนฯ แพงเกินไปเลยอาสาเข้ามาเป็นผู้
บริหารแผนฯ เอง ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
แผนฯ ไปกว่า ๓๐๐ ล้านบาท ในช่วงระยะ ๔ - ๕ ปีที่ผ่านมา
โดยคิดค่าบริหารแผนฯ เพียง ๑๑.๘ ล้านบาทเท่านั้น ก็ต้อง
ขอชื่นชมคณะกรรมการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่อาสา
เข้ามาแก้ไขวิกฤตให้กับสหกรณ์และสมาชิก แต่ละท่าน
สุดยอดฝีมือมีประสบการณ์มาก่อนอย่างโชกโชนจึงรับมือ
กับวิกฤตการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับสหกรณ์แห่งนีไ้ ด้อย่างน่าชืน่ ชม
อย่างเช่น คุณเผด็จ มุง่ ธัญญา อดีตผูบ้ ริหารรัฐวิสาหกิจ  คณ
ุ
ประกิต พิลังกาสา อดีตรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารพาณิชย์  
คุณประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ประธานกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด อดีตผู้อ�ำนวยการ
กองกฎหมายรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง และเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การด�ำเนินคดีติดตามทรัพย์สินของสหกรณ์ที่ถูกยักย้าย
ถ่ายเทไป จนได้ทรัพย์สินคืนมาจ�ำนวนไม่น้อย.

ขุนราม
ssrichanya@gmail.com

สมาคมฯ สอ.ศธ.ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด(สอ.ศธ.) นาย
พูลลาภ อินทรนัฏ อุปนายกสมาคม พร้อมคณะเข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินรายได้จาการจัดกิจกรรมแข่งขัน
กอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ณ ศาลาดุสิตตาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมช.มนัญญาชีน้ โยบายรัฐใช้สหกรณ์ชว่ ยเกษตรกร นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม

ด้วยนายพิเชษฐ์ วิรยิ ะภาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพืน้ ทีอ่ �ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เยีย่ มชมการแปรรูปข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ผู้ตรวจฯ เยี่ยมลูกหลานเกษตรกร นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการ
ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ�ำกัด ย�ำ้ นโยบายรัฐบาลใช้ระบบสหกรณ์สร้างรายได้ให้เกษตรกร หนุนโครงการน�ำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตที่ ๑๗ , ๑๘ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเห็ด
ของนางสาวณัชชา ศรีคล้าย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการน�ำลูกหลานเกษตรกรกลับ
สานต่ออาชีพการเกษตรและโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์
บ้านสานต่ออาชีพเกษตร โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกก.พรหมพิราม จ�ำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สหประกันชีวิต รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธาน

กรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) และนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบ ชสอ.และสหกรณ์สมาชิก ชสอ.เขตพื้นที่ภาคกลางหนุนสหกรณ์โรงเรียน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) และ
ริษัทฯ เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจ สหกรณ์สมาชิก ชสอ. เขตพื้นที่ภาคกลาง โดย สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด ได้มอบเช็คจ�ำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้กับผู้อ�ำนวยการ
ไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ณ ศาลาดุสิตตาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้
โรงแรียนวัดสลักเหนือ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการสหกรณ์ฝึกหัดในโรงเรียน เมื่อเร็ว ๆ นี้

“เลยโมเดล” นายพิสิษฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือกับนายโกเมศ ธีฆธนา
นนท์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาเจ้าของตลาดศรีเมืองทองขอนแก่น และคณะถึง
แนวทางปรับปรุงดินท�ำการเกษตรปลอดสารเคมีตามโครงการ “เลยโมเดล”

ชสอ.ต้อนรับสหกรณ์สมาชิกเยี่ยมชมกิจการ พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานฯ ชสอ.
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ส�ำนักธุรกิจ นายนลทวัช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นาวาเอก ษุภกร อภิชัยเจริญ
กรรมการผู้จัดการ สอ.กรมช่างโยธาทหารอากาศ จ�ำกัด และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยน สหประกันชีวิตฯ มอบใบอนุญาต นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหประกันชีวิต
ข้อคิดเห็นในการบริหารงานด้านการเงินและการลงทุนของ ชสอ. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ จ�ำกัด(มหาชน) มอบใบผ่านการอบรมหลักสูตร ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ ๒ ให้กับ
ตัวแทนสหกรณ์ต่าง ๆ ณ ส�ำนักงาน บมจ.สหประกันชีวิต ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
สหกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สหประกันชีวิตฯ มอบใบอนุญาต นายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการบริษัท สหประกัน
ชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) มอบใบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ของ
บมจ. สหประกันชีวิต ให้กับตัวแทนสหกรณ์ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อน�ำไปจัดสวัสดิการประกันชีวิตให้กับ
สมาชิกสหกรณ์ ณ ส�ำนักงาน บมจ. สหประกันชีวิต ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) จัดประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๖๓
ปีนี้เกิดวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ระบาดท�ำให้การ
จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี จะประมาณต้นเดือน
เมษายน ของทุกปี ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ถนน
ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับส�ำนักงานบริษัทฯ
ต้องย้ายมาจัดประชุมกันทีโ่ รงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ แทน เพราะ
โรงแรมเดิมยังไม่พร้อมที่เปิดให้บริการในช่วงนี้
วั น นี้ มี ผู ้ แ ทนสหกรณ์ ผู ้ ถื อ หุ ้ น แจ้ ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประมาณ ๒๕๐ คน เนื่องจากเว้นระยะห่างทางสังคม ตามกฎ
กติกา ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ปีนบี้ ริษทั สหประกันชีวติ จ�ำกัด(มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจ
มีก�ำไรประมาณ ๑๑๗ ล้านบาท สามารถตัดขาดทุนสะสมที่
เหลืออยูป่ ระมาณ ๕๓ ล้านบาทได้หมด และมีเหลือสามารถจ่าย
เงินปันผลให้กับสหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้เป็นปีแรก ตั้งแต่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด เข้ามาถือหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัท
สหประกันชีวิตฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ จนพ้นจากการถูกควบคุม
โดยกระทรวงพาณิชย์ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตามปกติอย่าง
ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
จนสามารถด�ำเนินธุรกิจจนมีผลก�ำไรได้ในปีแรกเมือ่ ปี
พ.ศ.๒๕๕๘ แต่เมื่อมีการขาดทุนสะสมอยู่หลายร้อยล้านบาท
ผลก�ำไรดังกล่าวจึงไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือได้
ต้องน�ำไปตัดขาดทะุนสะสมให้หมดก่อน ท�ำให้สหกรณ์ผู้ถือ
หุ้นบางแห่งไม่มั่นใจในความเข้มแข็งของบริษัทฯ จึงยังรีรอไม่
เข้าท�ำธุรกิจกับสหกรณ์ ท�ำให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ
ก้าวหน้าไปได้ช้ามาก แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้คณะผู้บริหารบริษัทฯ ยุค
ใหม่ ซึ่งน�ำโดย พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร เป็นประธาน
กรรมการด�ำเนินการบริษัทฯ และ คุณสหพล สังข์เมฆ เป็น
กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้บริหารจัดการภายใต้กฎ กติกา
ของ คปภ. (คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย) ที่เข้มข้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือ
กรมธรรม์ ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งทีด่ เี พราะท�ำให้บริษทั ฯ มีความเข้มแข็ง
พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพเพิ่มขีึ้นเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
จากความพยายามดังกล่าวประกอบกับการท�ำงานของ
ผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจากสหกรณ์ผู้ถือหุ้นใหญ่ท� ำให้
การท�ำงานเป็นไปด้วยความสะดวก ไม่เป็นอุปสรรคเหมือน
ในอดีตที่ผ่านมา ที่ผู้ก่อตั้งในยุคแรก ๆ ที่ต้องการให้ใช้ระบบ
ประชาธิ ป ไตยเข้ า มาบริ ห ารงาน จึ ง ได้ ก� ำ หนดให้ ส หกรณ์
แต่ละแห่งถือหุ้นได้ไม่เกิน ๒ แสนบาท แต่ระบบสหกรณ์ใน
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สหประกันชีวิตฯ ประชุมใหญ่สามัญ’63
ประเทศไทยยังไม่มีอุดมการณ์สหกรณ์ที่สมบูรณ์ จึงมีการซื้อ
เสียงขายเสียงเหมือนนักการเมืองไทย จึงเป็นเหตุให้การบริหาร
บริษัทฯ ในยุคแรก ๆ ล้มเหลว
แต่ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ มี ผู ้ น� ำ สหกรณ์ ที่ มี อุ ด มการณ์
สหกรณ์เข้ามาถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทฯ และได้ส่งผู้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการเข้ามาด�ำเนินกิจการ จึงท�ำให้
การบริหารกิจการของบริษทั ฯ เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง ไม่มี
พฤติกรรมขัดขากันเองจนไม่มีเวลาท�ำงาน ท�ำให้บริษัทฯ มีผล
ก�ำไรสามารถจ่ายปันผลได้
ก็ ข อแสดงความยิ น ดี กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท สห
ประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) ในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย
๑. พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ๒. พลต�ำรวจ
โท สมเดช ขาวข�ำ ๓. พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ๔.
รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ๕. ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช ๖.
นายจรูญ ชูลาภ ๗. ผศ.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ ๘. พลต�ำรวจ
โท ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ๙. ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ และ ๑๐. นาย
สหพล สังข์เมฆ
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สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ อาคาร ยู ทาวเวอร์ ถนน
ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๖๓ เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการทดแทนกรรมการด�ำเนินการ
ทีค่ รบวาระ สถานการณ์สหกรณ์แห่งนีก้ ไ็ ม่แตกต่างจากสหกรณ์อนื่ ๆ
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จากการรายงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งมี คุณ
ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล เป็นประธานกรรมการด�ำเนินการ ได้
รายงานว่า ในช่วงระยะ ๔-๕ ปีที่ได้อาสาเข้ามาบริหารแผนฟื้นฟู
กิจการสหกรณ์ฯ ได้ช�ำระหนี้ไปแล้ว ๓,๖๑๔ ล้านบาท จากยอดหนี้
ที่ต้องช�ำระ ประมาณ ๑๗,๕๕๒ ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลตาม
แผนฟื้นฟูฯ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ถือหุ้นเดิมกับสมาชิกสหกรณ์
ที่ถือหุ้นใหม่หลังจากสหกรณ์ได้เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๘ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๘๘ ล้านบาท เฉลี่ยแล้ว
สมาชิกสหกรณ์ที่มีหุ้นอยู่ก่อนเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ ได้รับดอกเบี้ย
จากเงินปันผลประมาณ ๑.๑๒๕ %  ส่วนสมาชิกสหกรณ์ที่ถือหุ้น
เพิ่มหลังจากที่เข้าแผนฟื้นฟูฯ แล้ว จะได้ดอกเบี้ยจากเงินปันผล ๓%  
นับได้ว่าเป็นแผนฟื้นฟูกิจการที่เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างยิ่ง
ที่น่าชื่นชมคณะกรรมการด�ำเนินการที่อาสาเข้ามาบริหาร
แผนฯ ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารแผนฯ ไปกว่า ๓๐๐
ล้านบาท เพราะโดยปกติค่าใช้จ่ายในการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ผู้บริหารแผนฯ จะคิดค่าตอบแทนในการบริหาร
ประมาณร้อยละ ๑๐ จากยอดการช�ำระหนี้แต่ละงวด นั่นก็หมายถึง
ยอดช�ำระหนี้ที่จ่ายไป ๓,๖๑๔ ล้านบาท ถ้าไม่บริหารเอง จะต้องจ่าย
ค่าบริหาร ๓๖๑.๔ ล้านบาท แต่เมื่อดูค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการด�ำเนินการที่อาสาเข้ามารับใช้สมาชิก ได้จ่ายไปเพียง
๑๑.๘ ล้านบาทเท่านั้น ต้องขอปรบมือให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
จิตอาสาชุดนี้แทนมวลสมาชิกสหกรณ์ทั้งหลาย.

สค.คลองจั่น ประชุมใหญ่สามัญ ๒๕๖๒
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รมช.มนัญญา
ชมแปลงเกษตรผสมผสานสมาชิก
สหกรณ์รวมกลุ่มปลูกพืชเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ผลิต
ป้อนตลาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

      นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของนายนนทกร
ชรารินทร์ อายุ 52 ปี ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต�ำบลเชียงสือ อ�ำเภอโพนนาแก้ว
จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันเกษตรกรดังกล่าวได้ เป็นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรผสมผสานสกลนคร จ�ำกัด เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว 2 ปี ซึ่ง
นายนนทกร เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกรที่ท�ำการเกษตรปลอดภัยและ
ได้ผลดี ไม่ต้องพึ่งสารเคมี โดยเริ่มท�ำการเกษตรตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560
จากการลาออกจากงานประจ�ำ (ธนาคาร) มาท�ำการเกษตรในพื้นที่ตัวเอง
จ�ำนวน 90 ไร่ และต่อมาได้ขยายเพิ่มเติม อีก 10 ไร่ รวมจ�ำนวน 100 ไร่
เพื่อท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ตลาดน�ำการผลิตและใช้แรงงานในครัวเรือน
นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างระบบน�้ำในการท�ำการเกษตรกรแบบยั่งยืน มี
แหล่งน�้ำเพียงพอในฟาร์มของตนเอง ส่งผลให้สมาชิกประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาล
      สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรผสมผสานสกลนคร จ�ำกัด มี
การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ขยายผลการท�ำเกษตร
อินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี มุ่งเน้นการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย และน�ำไป
สู่การพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ทั้งด้านการให้ความรู้ด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและแหล่ง
เงินทุน โดยกลุ่มดังกล่าวมีแนวคิดหลักที่จะท�ำอาชีพเกษตรอินทรีย์ ไม่
ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด เพื่อสุขภาวะที่ดีของตนองและผู้บริโภค
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของชุมชน พร้อมทั้งได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการร่วม
กันขับเคลื่อนงานต่าง  ๆ ของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร จนมี
ความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน และมีสัจจะร่วมกันที่จะปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนครอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้   นายนนทกรได้บริหารจัดการพื้นที่เกษตร 100 ไร่ โดยท�ำ
เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ปลูกพืชที่หลากหลาย อาทิ ไม้สัก ปลูกข้าว
หอมมะลิ และข้าวกข 6  ปลูกมะม่วงน�้ำดอกไม้ ลิ้นจี่ มะละกอ สับปะรด
กล้วยน�้ำว้า ผักสลัด พืชผักสวนครัว  สมุนไพร ผักหวาน ไผ่กิมซุง และมี

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ศ.พญ.บังอร โอทกานนท์ (อายุ ๙๕ ปี)

รมช.มนัญญา ชมแปลงเกษตรอินทรีย์
แปลงหญ้าเนเปียร์/กินนี 20 ไร่ เลี้ยงโคและมีสระน�้ำเลี้ยงปลา จ�ำนวน 7
บ่อ ผลผลิตที่ได้น�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น กล้วยน�้ำหว้าน�ำ
ไปแปรรูปเป็นกล้วยตาก กล้วยอบ และผงกล้วยที่สามารถช่วยเรื่องกรด
ไหลย้อน การแปรรูปข้าว เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวฮาง จมูกข้าวฮางชงพร้อม
ดื่ม และท�ำน�้ำเสาวรส เพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและชาว
บ้านในพื้นที่ด้วย
“การท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ เ ป็ น นโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนอยู่แล้วโดยเฉพาะการส่งเสริมให้
เกษตรกรท�ำเกษตรปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน�้ำ  กลางน�้ำ  และปลายน�้ำ  ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับการใช้ระบบตลาดน�ำการผลิต เช่น สวนอินทรีย์ผสมผสาน
ของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครที่ได้มาเยี่ยมชมวันนี้ ท�ำให้เห็น
ว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่
พอขาย และยังมีโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าไปดูแล
และช่วยเหลือ และผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรสามารถก้าวเดินและพัฒนา
ต่อไปได้เร็วมากขึ้น เพราะเกษตรกรนั้นถือเป็นก�ำลังหลักและเป็นหัวใจ

ส�ำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศไทยที่ต้องผลักดันให้เป็นครัวโลกใน
อนาคต”  นางสาวมนัญญา  กล่าว
       ปัจจุบันสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรผสม
ผสานสกลนคร จ�ำกัด ได้รับมาตรฐาน SDGs PGS และมีรายได้เฉลี่ย
80,000 -100,000 บาท/เดือน หรือ 1,000,000 บาท/ปี ยึดหลักการตลาดน�ำ
การผลิต และมีช่องทางการจ�ำหน่าย4 ช่องทาง ได้แก่ 1) ตลาด Modern
Trade ได้แก่ Tops market สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สกลนคร
เป็นสินค้าประเภทพืชผักสวนครัว เป็นการฝากขาย ส่งสัปดาห์ละ 2
ครั้ง รายได้ 2,000 บาท/สัปดาห์ 2) โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และจ�ำหน่ายในจุดจ�ำหน่ายที่โรงพยาบาล
3) Organic farm outlet อุทยานบัว ณ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
4) งานแสดงสินค้าต่าง ๆ เช่น งานเกษตรแฟร์/ ตลาดนัดสินค้าเกษตร/
ตลาดประชารัฐ ฯลฯ ซึ่งผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ขณะนี้ยังไม่เพียง
พอกับความต้องการของตลาด.

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เอาเสื้อผ้ามือสอง จ�ำนวน
๒ กระสอบปุ๋ย ไปบริจาคให้กับวัดสวนแก้ว ซึ่งมีพระอาจารย์พยอม
กัลยาโณ เป็นเจ้าอาวาส อยู่จังหวัดนนทบุรี ผมเคยบวชอยู่วัดแห่งนี้
เมือ่ ปลายปี พ.ศ.๒๕๓๑ อยูช่ ว่ ยอาจารย์ประมาณ ๓ เดือน ก็สกึ ออกมา
ท�ำงานข่าวสารสหกรณ์ตอ่ แล้วก็ไม่ได้ไปหาอาจารย์เลยได้แต่ตดิ ตาม
ข่าวทางสือ่ มวลชนเท่านัน้ สงสารอาจารย์เหมือนกันจ่ายเงินซือ้ ทีด่ นิ
เพือ่ ท�ำประโยชน์ให้กบั คนยากคนจนแต่ไม่ได้ทดี่ นิ ได้ขา่ วว่าอาจารย์
ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จะช่วยให้ได้เงินคืนก็ขอให้ประสบความส�ำเร็จครับ

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

๗

“ท่องเที่ยวได้บุญ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี”

เดิ น ชมวั ด สวนแก้ ว ด้ ว ยความสุ ข ขณะนี้ วั ด สวนแก้ ว มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขยายพื้นที่ออกไปกว้างขวาง ได้ข่าวว่ามีเป็นร้อยไร่ ใน
ช่วงที่ผมมาบวชอยู่ที่วัดนี้มีอยู่ไม่กี่สิบไร่ ในบริเวณวัดมีตลาดขายผลไม้ซึ่ง
เป็นผลผลิตของวัดและสาขาของวัดในต่างจังหวัด
ในวัดมีบริการรถสามล้อเครื่องให้นั่งชมบริเวณสวนของวัด ซึ่ง
มีให้บริการฟรีตลอดเวลา โชเฟอร์จะพาผู้โดยสารชมบริเวณวัดแล้วไปส่ง
ที่จุดชมวิว ซึ่งเป็นสวนบัว มีเสาหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธให้
เห็นโดดเด่นเป็นสง่า เช่น เสาอโศก เสมาธรรมจักร ฯลฯ

วันนี้โชคดีได้พบกับ พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ ณ อาคาร
เรือนบัว ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวบนหลังคาจะมีดอกบัวบานขนาด
ใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ดอกหนึ่ง ณ อาคารแห่งนี้จะมีผู้มาท�ำบุญไม่
ขาดสาย แต่ละคนท�ำตามก�ำลังศรัทธา หรือจะถวายสังฆทานเป็นชุด
ก็มีให้บริการ ตั้งแต่ชุดละ ๒๐๐, ๓๐๐. และ ๕๐๐ บาท ผมได้ถวาย
สังฆทานเป็นผ้าไตรจีวรส�ำรับหนึ่ง จ�ำนวน ๕๐๐ บาท ได้รับพรจาก
พระอาจารย์ พร้อมกับผลไม้อีกถุงใหญ่ มีทั้่งมะม่วง แก้วมังกร ฯลฯ
จุดชมวิวที่น่าสนใจก็คือ เก้าอี้ให้นั่งถ่ายรูปกับวิวน�้ำตก โดย
จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการเลื่อนเก้าอี้เข้าออก เพื่อถ่ายรูปในมุมสวย
ๆ ถ้าไม่มีใครถ่ายรูปให้ก็จะช่วยบริการถ่ายรูปให้ พร้อมกับแนะน�ำ
ท่าต่าง ๆ ที่ดูสวยงามประทับใจ และให้ข้อมูลว่า เก้าอี้นั่งตรงนี้ ท่าน
อาจารย์ ว.วชิรเมธี เคยมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเอาไว้แล้ว ก็เลยมีคนรอ
ถ่ายรูปกันเป็นแถว โดยไม่คิดค่าบริการ หากจะให้ก็ตามศรัทธา ผม
เลยให้ทิปไป ๕๐ บาท ...วันนี้อิ่มบุญเอาบุญมาฝากทุก ๆ ท่านครับ

สุเมธ ศรีจรรยา

ต้องไปสลายนิ่วทุก ๆ ๕ ปีเหมือนกันนั้น เพราะกรรมในอดีต มีอาชีพ
ค้าขาย ได้ปลอมปนของไม่ดี เช่น เม็ดกรวดเม็ดทรายใส่ลงไปในเมล็ด
เป็นตากุ้งยิงทุกปี
ลูกมีปญ
ั หาเกีย่ วกับดวงตา คือ มักจะมีเหตุให้ตาอักเสบบ่อย พันธุ์พืชเพื่อให้มีปริมาณเยอะขึ้นแล้วขายให้ลูกค้า โดยมีกรรมคล้าย
ๆ ทั้งที่ไม่น่าจะเป็น เช่น แมลงบินเข้าตา หรือซักผ้าอยู่ดี ๆ น�้ำซักผ้าก็ กันแต่ต่างกรรมต่างวาระ คือ ต่างคนต่างมีกรรมชนิดเดียวกัน ต่าง
กระเด็นเข้าตา และเป็นตากุง้ ยิงทุกปี เริม่ เป็นมาตัง้ แต่เร่ยี นชัน้ ประถม คนต่างท�ำ กรรมนี้ดึงดูดให้มาเกิดร่วมกันเป็นพ่อแม่ลูก และต้องมา
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เคยถูกผ่าตัดซ�้ำถึง ๓ ครั้ง แต่ก็ยังไม่หายขาด มีโรคแบบเดียวกัน
				
๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘
ตอนเด็ก ๆ ลูกเคยฝันว่า ก�ำลังเย็บผ้าโดยใช้สะดึง ในฝันนั้น
นิ่วในไต (ตอน ๒)
เข็มมันแน่นมากลูกจึงออกแรงดึง เข็มเลยทิ่มเข้าในตา หลังจากความ
ฝันครั้่งนั้น ลูกก็สังเกตเห็นมีไฝด�ำเกิดขึ้นในดวงตาของลูกบริเวณ
เตีย่ เคยผ่าตัดถึง ๔ ครัง้ ครัง้ แรกเอานิว่ พร้อมไตข้างซ้ายออก
ตาขาว
๕ ปีต่อมาผ่าเอานิ่วในไตข้างขวาออก ครั้งที่สามก็เอานิ่วในกระเพาะ
กรรมใดท�ำให้ดวงตาของลูกเป็นกุ้งยิงทุกปี และมีเหตุให้ อาหารออก ครั้งสุดท้ายต้องผ่าตัดใส้เลื่อนอีก ปัจจุบันเตี่ยอายุ ๗๐
ตาอักเสบบ่อย ไฝด�ำที่ดวงตาของลูกเกิดจากสาเหตุใด เกี่ยวข้องกับ ปี ป่วยเป็นโรคเก๊าต์ ปวดตามข้อและหัวใจเต้นผิดปกติ เพราะวิบาก
ความฝันหรือไม่คะ
กรรมใด

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกเป็นตากุ้งยิงทุกปี และตาอักเสบบ่อย เพราะในอดีตตอน
เป็นผูช้ าย ชอบแอบดูสาว ๆ อาบน�ำ้ บ่อย ๆ และชอบท�ำตาดุ ๆ เพือ่ ข่ม
ลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาบ่อย ๆ มารวมส่งผล
ไฝด�ำที่ดวงตาเกิดขึ้นได้ เพราะในชาติเดียวกันนั้น มักชอบ
มองจับผิดผูอ้ นื่ อยูเ่ สมอ ทัง้ ตอนทีเ่ ป็นคฤหัสถ์และตอนเป็นบรรพชิต
ด้วย มารวมส่งผล
ความฝันเป็นบุพนิมติ ว่า จะเกิดสิง่ นีข้ นึ้ ด้วยเหตุดงั กล่าว แต่
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการประกอบเหตุมาตามความฝัน
				

๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

คุณครูไม่ใหญ่

บังอรเอาแต่นอน / ตรวจเจอก้อนเนื้อ

เพราะเหตุใด ลูกจึงปวดหัวบ่อยและเป็นคนนอนหลับยาก
ในขณะเดียวกันก็ต้องการนอนหลับพักผ่อนมากกว่าคนทั่วไป จะ
กรรมใดท�ำให้พ่อของลูกป่วยหนัก ติดเชื้อในกระแสเลือด
แก้ไขอย่างไร
จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดคะ
ปัจจุบันลูกตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กบริเวณหน้าอกทั้ง
คุณครูไม่ใหญ่
สองข้าง เป็นเพราะวิบากกรรมใด จะรักษาหายไหมคะ และจะมีวิธี
พ่อป่วยหนักเกือบเสียชีวิต ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ป้องกันอย่างไร จึงจะไม่เป็นโรคที่ร้ายแรง เช่น ก้อนเนื้อมะเร็ง หรือ
เพราะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ท�ำอาหาร และฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยใน เป็นโรคหัวใจคะ
บ้าน เช่น ฉีดยาฆ่าแมลง เป็นต้น มารวมส่งผล
๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

นิ่วในไต (ตอน ๑)
คนในครอบครัวของลูกมีคณ
ุ พ่อ คุณแม่ พีช่ าย และน้องชาย
ทั้่ง ๔ คนนี้จะมีโรคประจ�ำตัวที่เหมือนกัน คือ ทุกคนเป็นโรคนิ่วใน
ไต และต้องไปสลายนิ่วทุก ๆ ๕ ปี พวกเขาท�ำกรรมใดร่วมกันมาหรือ
เปล่าคะ จึงต้องเป็นแบบนี้

คุณครูไม่ใหญ่
การที่คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย น้องชาย เป็นโรคนิ่วในไต และ

				

๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙

ปวดประจ�ำเดือน
ท�ำไมอาการของผูห้ ญิงเป็นรอบเดือนจึงต่างกัน เช่น บางคน
อาเจียน บางคนปวดท้อง บางคนเจ็บหน้าอก บางคนปวดเอว บางคน
ปวดขา บางคนปวดหัว บางคนก็มีอาการรวม ๆ แต่ละคนประกอบ
เหตุต่างกันในรายละเอียดอย่างไรคะ

เตี่ยมีเศษกรรมเกี่ยวกับการค้า โดยในอดีต หลายครั้งได้เอา
คุณครูไม่ใหญ่
ของเก่ามาปนกับของใหม่ เพื่อท�ำให้ขายได้ราคา เช่น เอาแป้งเก่ามา
ที่อาการปวดประจ�ำเดือนของผู้หญิงต่างกัน เพราะกรรมกา
ปนกับแป้งใหม่ เพื่อให้ของปริมาณมากขึ้น และขายได้เยอะขึ้น ด้วย
เมฯ โดยเฉพาะชาติที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้แล้วชอบทุบตีภรรยา เคยซ้อมเขา
วิบากกรรมนี้จึงท�ำให้เป็นนิ่วในไต และนิ่วในกระเพาะอาหาร รวม
ไว้ตรงไหนก็เจ็บตรงนั้น เช่น ทุบซ้อมภรรยา เวลามีรอบเดือนก็ปวด
กับกรรมฆ่าสัตว์ท�ำอาหาร และใช้แรงงานสัตว์มากไป จึงท�ำให้เป็น
เมื่อยตัว ละเมิดทางเพศรุนแรง ตุ๊ยท้องผู้หญิง เวลามีรอบเดือนก็จะ
ไส้เลื่อน โรคเก๊าต์ ปวดตามข้อและหัวใจเต้นผิดปกติ
ปวดท้องมาก สมัยเป็นผู้ชาย มีภรรยาน้อยท�ำให้ภรรยาหลวงปวดหัว
				
๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘
พอมาเป็นผู้หญิงตอนมีรอบเดือนก็ปวดหัว เป็นต้น

ติดเชื้อในกระแสเลือด

				

เพราะเศษกรรมกาเมฯ เจ้าชู้ในอดีตสมัยเป็นผู้ชาย มาส่งผล ลูกก็ต้อง
ตัง้ ใจรักษา อีกทัง้ อย่าไปเครียดท�ำใจให้ผอ่ งใส หมัน่ สัง่ สมทุกบุญเป็น
นิจ นั่งสมาธิเยอะ ๆ แล้วอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรม
ดังกล่าวให้หมดสิ้นไป
จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคร้ายแรง เช่น ก้อนเนื้อมะเร็ง หรือ
โรคหัวใจ ลูกก็ตอ้ งดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ต้องรับประทานอาหารให้
ครบหมวดหมู่ อารมณ์ดี อาหารดี อากาศดี ออกก�ำลังกายดี ขับถ่ายดี
เป็นต้น กับหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

คุณครูไม่ใหญ่

				

๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐

ปานด�ำที่ดวงตา
ลูกสาวคนที่สองของลูก เป็นคนหน้าตาดี แต่มีปานด�ำเกิด
ขึ้นกลบเต็มดวงตาข้างขวา ลามมาถึงลูกนัยน์ตา เป็นมาแต่ก�ำเนิด
ตอนเด็กนั้นเป็นนิดเดียว แต่พอโตขึ้นปานด�ำก็ขยายขึ้นเรื่อย ๆ จน
ดูแล้วไม่สวยและน่ากลัว เวลาที่มีคนกระเซ้าเรื่องนี้ เขาก็จะอารมณ์
เสียและอาละวาด
ลูกสาวมีบุพกรรมอย่างไร จึงท�ำให้เขามีปานด�ำเกิดขึ้นเต็ม
ดวงตา ถ้ารักษาจะหายไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่
ลูกปวดหัวบ่อย ๆ หลับยาก และต้องการนอนหลับพักผ่อน
มากกว่าคนอืน่ เพราะกรรมในอดีต วัยคะนองชอบตบหัวเด็กเล่น และ
ลูกสาวคนทีส่ องมีปานขึน้ เต็มดวงตา เพราะวจีกรรมในอดีต
ชอบแหย่คนก�ำลังนอนหลับให้เขาตื่นขึ้นมา รวมกับสุขภาพไม่ค่อย มาส่งผล เรือ่ งก็มอี ยูว่ า่ ในอดีตตอนเป็นวัยรุน่ ได้ไปล้อเลียนเพือ่ นทีม่ ี
แข็งแรง และเป็นคนขี้เกียจตื่นนอน เพราะว่าตอนนั้นหลับ ๆ ตื่น ๆ ลักษณะอย่างนี้ จนท�ำให้เขาอับอาย วิบากกรรมนี้ตามมาส่งผล
ก็เลยอยากนอนยาวสักนิดหนึ่ง คล้าย ๆ ว่าอดอาหารดีกว่าอดนอน
สมัยนี้ยุคไฮเทคแล้ว ก็อาจจะท�ำให้ดีขี้น ไปตกไปแต่งได้ แต่
จะแก้ไข ก็ต้องฝึกความอดทน ฝืนใจมีวินัยกับตัวเองสัก คงไม่สมบูรณ์นัก เอาว่าก็จะท�ำให้ดีขึ้นได้จ้ะ
หน่อยเดียว ตืน่ ให้เป็นเวลา นอนให้เป็นเวลา เดีย๋ วกับได้ดเี อง ท�ำได้จะ้
				
๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘
ตัวลูกตรวจพบก้อนเนือ้ ขนาดเล็กทีห่ น้าอกทัง้ สองข้าง เป็น

ที่นี่มีค�ำตอบ

โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ทางโทรทัศน์ช่อง DMC
วัดพระธรรมกาย

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า
ตัวเราเอง เพราะความปรารถนาลามกท�ำไม ที่เขาพูดหาว่า
เราอย่างนั้น บางคนคงไม่รู้จักค�ำว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน
หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเรา ผู้ตั้งใจปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบ
ล้างสัจจธรรมพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้
เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่ง
รัศมี ให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง
การที่เขาน�ำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติที่
เราได้กระท�ำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน�้ำไม่ได้กิน
แล้วนอน เป็นส�ำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม การที่เขา
น�ำไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�ำนักเราไปเผยแพร่ ดีเสียกว่า
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขาน�ำไปพูดเช่น
นั้น เป็นการกระท�ำของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใคร
เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน
กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ
เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของ
เก๊หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้
เข้าถึงธรรม   เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณพระพุทธ
ศาสนา”

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

วันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

๘
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จ�ำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ปี
นีป้ ระชุมล่าช้ากว่าปกติเพราะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎ กติกา ของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ คนไทย
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีท�ำให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 เป็นไปด้วยดีจนเป็นที่ชื่นชมของชาวโลก

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สอ.พนักงาน ขสมก. ประชุมใหญ่สามัญ 2562

เท่าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสหกรณ์แห่งนี้ก็มีปัญหาไม่แตก
ต่างจากสหกรณ์อื่น ๆ เพราะงานสหกรณ์เป็นงานที่สัมผัสกับชีวิตคนที่มีความ
คิดความเห็นทีไ่ ม่เหมือนกันเป็นพืน้ ฐาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(ขสมก.) เป็นรัฐวิสาหกิจทีม่ พี นักงานเป็นหมืน่ คน แต่สหกรณ์แห่งนีม้ สี มาชิกแค่
พันกว่าคน ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นสหกรณ์แห่งแรกทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ในองค์การแห่งนี้ สาเหตุเป็น
เพราะผูบ้ ริหารสหกรณ์แห่งนีเ้ ข้มงวดให้สมาชิกปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ ของ
สหกรณ์ จึงท�ำให้สมาชิกส่วนหนึง่ รูส้ กึ อึดอัดทีจ่ ะอยูก่ บั สหกรณ์แห่งนี้ จึงแยกตัว
ออกไปตัง้ สหกรณ์อกี แห่งหนึง่ ซึง่ ฝ่ายจัดตัง้ กรมส่งเสริมสหกรณ์กอ็ นุญาต ท�ำให้
มีสหกรณ์ออมทรัพย์ใน ขสมก. เท่าที่รู้มีอยู่ ๕-๖ สหกรณ์ ซึ่งแต่ละสหกรณ์ก็มี
ปัญหา บางแห่งถึงกับต้องเลิกกิจการไปพร้อมมีหนี้สินมากมาย
สาเหตุหนึง่ ทีส่ หกรณ์ในประเทศไทยไม่เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐาน
ของหลักการสหกรณ์ เพราะฝ่ายรัฐที่จัดตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้คิดว่าสหกรณ์เหล่า
นั้นจะเติบโตเข้มแข็งเป็นประโยชน์กับมวลสมาชิกหรือไม่ เท่าที่สอบถามหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้่งสหกรณ์ ก็ได้รับค�ำตอบว่าในเมื่อกฎหมายก�ำหนด
ให้มีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ขอจัดตั้งสหกรณ์ หาก
ไม่จดทะเบียนให้เขาก็จะโดนฟ้องหาว่าขัดกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะ
รวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ นี่คือปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสหกรณ์ใน
ประเทศไทย เพราะมีจ�ำนวนสหกรณ์มากมายแต่ไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะสหกรณ์
แท็กซี่ในกรุงเทพมหานครมีกว่าครึ่งร้อยสหกรณ์ จึงไม่ต้องแปลกใจว่าคนขับ
แท็กซีไ่ ม่รเู้ รือ่ งสหกรณ์ รูแ้ ต่วา่ เช่าแท็กซีม่ าขับจากเถ้าแก่รถแท็กซีอ่ นู่ นั้ อูน่ ี้ ปัญหา
รถแท็กซีใ่ นประเทศไทยจึงแก้ไขยากทัง้ ๆ ทีใ่ ช้วธิ กี ารสหกรณ์เข้ามาช่วย แต่ไม่ได้
ท�ำกันอย่างจริงจังเพราะมีมากเกินไปจนไร้ประสิทธิภาพอย่างที่เห็น

ถึงแม้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จ�ำกัด แห่งนี้จะตั้งมา
ครบ ๔๐ ปีพร้อมๆ กับองค์การ ขสมก. แต่มีสมาชิกจ�ำนวนไม่มาก สมาชิก
แต่ละคนมีคณ
ุ ภาพ เพราะว่าสมาชิกทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎ กติกา อยูด่ ว้ ยล�ำบาก
จึงท�ำให้สหกรณ์แห่งนี้มีความมั่นคง สามารถมีเงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) หลายสิบล้านบาท จนท�ำให้คณะ
กรรมการของ ชสอ. บางคนรู้สึกแปลกใจว่าท�ำไมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
นี้ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นของ ชสอ. เพราะได้ยินแต่ข่าวว่าสหกรณ์ออม
ทรัพย์ใน ขสมก. มีปัญหากันมากมายจนบางแห่งต้องเลิกกิจการไป
ก็ตอ้ งขอชืน่ ชมสหกรณ์ฯ แห่งนีท้ มี่ ฝี า่ ยจัดการทีเ่ ข้มแข็งในการ
บริหารงานคือ คุณวิเชียร การดี เป็นผู้จัดการที่จ�ำเป็นต้องฟ้องร้องสมาชิก
บางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ ทั้ง ๆ ที่ให้โอกาสแก้ตัวหลายครั้ง.

สุเมธ ศรีจรรยา

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่
เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

เว็บไซต์ชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.fsct.com

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

