
ฟ้ื  นด้วยเศรษฐกจิพอเพยีง

ช้ีผูบ้รหิารขาดศลีธรรม

IS
SN

 0
85

8-
58

49

อ่านต่อหน้า  ๒

ร้องมส่ีวนร่วมออกกฎ
ผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์ อลงกรณ์หวงั ๔ เสาหลกัสหกรณ์

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

อ่านต่อหน้า ๒         ปีที่ ๒๘   ฉบับที่ ๓๓๙           วันที่   ๑๑ - ๑๗  ตุลาคม  พุทธศักราช   ๒๕๖๓    ราคา   ๑๐   บาท

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

คดีสโมสรรถไฟคืบหน้า

อ่านต่อหน้า  ๒

                   ไพบูลย์  แก้วเพทาย

                   อนันต์ ชาตรูประชีวิน

เศรษฐพีนัล้านล้มละลาย
                   อลงกรณ์  พลบุตร

                ศิริวัฒน์  วรเวทวุฒิคุณ

อ่านต่อหน้า  ๒อ่านต่อหน้า  ๒

อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ.

สร้างนิสัยการออมสมาชิก

อนันต์ชี้ป ัญหาสหกรณ์เกิดจากผู ้บริหารขาดศีล

ธรรมจรรยา จะมีพฤติกรรมแสดงออกไปในทางทุจริตหา

ประโยชน์เข้าส่วนตวั กรณสีหกรณ์ออมทรพัย์สโมสรมดไฟ

ผูบ้รหิารร่วมมอืปล่อยกูซ้ือ้ทีด่นิจดัสรรผดิระเบยีบ ผูต้รวจ

สอบกจิการไม่เข้มงวดในการตรวจสอบ กฎเกณฑ์ใหม่ทีเ่ข้า

มาควบคุมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เกิดจากผู้บริหารสหกรณ์ไม่ท�าตามกฎระเบียบที่มีอยู่  ย�้าผู้

บริหารสหกรณ์มีความส�าคัญกับความมั่นคงและปลอดภัย

ของสหกรณ์ จึงต้องมีศีลธรรมและคุณธรรมประจ�าใจ
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู ้

จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ได้เป็นวิทยากร

บรรยายในหัวข้อ “การบริหารสหกรณ์ภาย

ใต้หลักธรรมาภิบาล ศีลธรรม คุณธรรม และ

จริยธรรม ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย(สสท.) ณ ห้องประชุมศูนย์

การประชุมรัชนีแจ่มจรัส(น.ม.ส.) สันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นายอนันต์ได้บรรยายโดยยกตัวอย่าง

สหกรณ์ทีเ่กดิปัญหาเนือ่งมาจากผูบ้รหิารขาด

ศลีธรรมจรรยา เป็นกรณศีกึษาได้แก่ สหกรณ์

เครดิตยู เนี่ยนคลองสั่น แชร ์ลอตเตอรี่

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

มหาสาร  สหกรณ์เคหสถานนพเคราะห์

ร่วมใจ  สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรมดไฟ 

สหกรณ์ออมทรพัย์ครถูอนแก่น และสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูล�าปาว ฯลฯ 

อลงกรณ์หวัง ๔ เสาหลักขบวนการสหกรณ์ สร้างนิสัยการออมให้

เกดิขึน้กบัมวลสมาชกิสหกรณ์ ๑๒ ล้านคน ชสูหประกนัชวีติเป็นสถาบนั

การออมของขบวนการสหกรณ์ หวงัให้เป็นบรษิทัประกนัชวีติอนัดบัหนึง่

ของประเทศ ภูมิใจประเทศไทยส่งออกอาหารติดอันดับ ๑๑ ของโลก ใน

เอเซยีตดิอนัดบัสองรองจากประเทศจนี แต่ประชากรส่วนใหญ่ยงัยากจน

ต้องใช้ระบบเศรษฐกิจสหกรณ์แก้ไข

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันออม

แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ซึ่งจัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ณ ห้องรอยัล จูบี

ลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ได้กล่าวตอน

หนึ่งว่า ต้องปลุกมังกรให้ตื่นและช่วยติด

ปีกมังกร ก็คือ ระบบสหกรณ์ซึ่งมีสมาชิก

ประมาณ ๑๒ ล้านคน มีสินทรัพย์กว ่า 

๓ ล้านล้านบาท ปัจจุบันประชากรโลกมี

ประมาณ ๗ พันล้านคน ระบบเศรษฐกิจ

อยู่ในลักษณะปลาใหญ่กินปลาเล็ก บริษัท

ใหญ่ ๆ หวังแต่ผลประโยชน์โดยไม่ได้คิดถึง

คนยากคนจนในประเทศต่าง ๆ ระบบ

เศรษฐกิจสหกรณ์จึงเป็นความหวังของชาว

โลก แต่อย่างไรก็ตามจะต้องใช้องค์ความรู้ 

วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการยก

ระดับอัพเกรดตัวเอง ระบบสหกรณ์มีความ

พร้อมแล้ว โดยเฉพาะ ๔ องค์กรยักษ์ใหญ่ 

ประกอบด้วย ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) สันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย(สสท.) ชุมนุมสหกรณ์

เครดติยเูนีย่นแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ช.ส.ค.) 

และบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) 

เปรียบเสมือน ๔ เสาเอก ที่ประสานสัมพันธ์

กันโดยมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น

ฐานสนับสนุน โดยมี Co-op Academy เป็น

องค์กรความรูท้ีเ่ข้ามาช่วย ซึง่มอียูท่กุจงัหวดั

ทั่วประเทศ

นายอลงกรณ ์ ได ้กล ่ าวถึ งความ

ส�าคัญของขบวนการสหกรณ์ว่าเป็นระบบ

เศรษฐกิจที่มีการแบ่งปันและเอื้ออาทรซึ่ง

กันและกัน  ไม่ได้มุ่งหวังก�าไรสูงสุด หรือ

ต้องการเงินปันผลสูงสุดแต่อย่างใด จาก

วกิฤตเศรษฐกจิ ๓ ครัง้ทีผ่่านมา สหกรณ์แทบ

จะไม่มีล้มลงไปเลย แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งใน

ประเทศไทยและระดบัโลกต่างกล้็มละลายไป

เป็นจ�านวนมาก ในขณะที่สหกรณ์สามารถ

ยืนหยัดอยู่ได้ ถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างที่เกิด

จากการทุจริตของผู้บริหารสหกรณ์บางแห่ง

ก็ต้องช่วยกันแก้ไขต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่

เกิดขี้นได้ในทุกองค์กร

นายอลงกรณ์ได้กล่าวอีกว่าในฐานะ

ที่ตนเป็นที่ปรึกษาของสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสหกรณ์

คนหนึ่งที่ต้องการให้ขบวนการสหกรณ์เป็น

ขบวนการกู้ชาติ กู ้แผ่นดิน กู้เศรษฐกิจ ที่

เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่

ยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ ความไม่แน่นอน

เป็นความเสี่ยง หากไม่ต้องการให้เกิดความ

เสี่ยง ก็ต้องออมเงินกัน ซึ่ง ๔ องค์กรหลัก

ได้ท�าหน้าที่แทนขบวนการสหกรณ์ทั้งหมด 

ที่ท�าให้เห็นถึงประโยชน์ของการออมในรูป

แบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างจิตส�านึก 

กระตุ ้นให้เกิดการออมให้มากขึ้น และที่

ส�าคัญออมไว้กับสหกรณ์ปลอดภัยที่สุด

นายอลงกรณ์ได้กล่าวถึงความส�าคัญ

ของการประกันชีวิตกับบริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ากัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่สหกรณ์

ร่วมกันถือหุ้นว่า สมาชิกสหกรณ์ประมาณ 

๑๒ ล้านคน ท�าประกันชีวิตกับบริษัท สห

ประกนัชวีติ จ�ากดั(มหาชน) กจ็ะท�าให้ระบบ

สหกรณ์เตบิโตอย่างรวดเรว็และมคีวามมัน่คง  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกอาหาร

อนัดบัที ่๑๑ ของโลก เพยีงสองปีสามารถก้าว

จากอันดับ ๑๔ มาเป็นอันดับที่ ๑๑ ในเอเซีย 

ไทยเป็นอันดับสองรองจากประเทศจีน

อาหารมาจากไหน มาจากภาคเกษตร 

ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออก

อาหารติดอันดับโลก แต่ประชากรส่วนใหญ่

ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เตรียมยื่นข้อเรียกร้องให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท�าตามที่ได้เคยพูดคุยกันเอาไว้กับกฎกระทรวง ๗ 

ฉบับแรก ที่นายทะเบียนสหกรณ์ตัดออกไม่เสนอ ครม. พิจารณา และให้ตั้งวง

พูดคุยร่างกฎกระทรวง ๕ ฉบับหลัง กับคนในครอบครัวเดียวกันไม่ต้องการให้

แบงค์ชาติและกระทรวงคลังมาใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของธนาคารพาณิชย์มากด

สหกรณ์จนเดินไม่ได้

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธาน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ชสอ.) ได ้ให้สัมภาษณ์กับเกลียว

เชือก ถึงข้อสรุปของการประชุมผู้น�าชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์วิชาชีพต่าง ๆ และชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด(ช.ส.ค.) เกี่ยวกับกฎกระทรวงทั้ง ๑๒ 

ฉบับที่จะออกมาบังคับใช้ท�าให้สหกรณ์ได้

รับผลกระทบอย่างรุนแรงว่า  ที่ประชุมได้

สรุปข้อเรียกร้องออกมา ๒ ข้อ ข้อแรก กฎ

กระทรวง ๗ ฉบับแรกได้มีการพูดคุยกัน

เรียบร้อยแล้วเราขอดูร่างฯ นี้ก่อนที่จะน�าเข้า

สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่าเป็นไป

ตามที่ได้มีการเจรจาร่วมกันและได้มีข้อยุติ

ไปแล้วหรือไม่ก็ไม่ยอมให้ดู เพราะว่าเราได้

ยื่นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ แต่

ปรากฎว่าร่างฯ ดังกล่าวที่ได้เสนอไปยังคณะ

รัฐมนตรีกลับไม่มีประเด็นที่ได้มีการพูดคุย

กัน ทางนายทะเบียนสหกรณ์ยังยืนยันร่างฯ 

เดิมที่เราคัดค้านไม่เห็นด้วย ความต้องการ

ของพวกเราก็คือต้องการให้มาคุยกันให้รู ้

ว่าพวกเราต้องการอย่างนี้ แล้วจะตกลงกัน

อย่างไร ซึ่งจะต้องตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

ไม่ใช่มายืนกันคนละฝั่งแล้วเอาความคิดเห็น

ของตนเสนอเข้าสู ่การพิจารณาของคณะ

รัฐมนตรีโดยไม่ฟังพวกเรา ฉะนั้นพวกเรา

จึงเรียกร้องให้มาคุยกันว่าควรจะยุติกันตรง

ไหน มีวิธีการอย่างไร สมมุติจุดยืนของคุณ

เป็นอย่างนี ้ทางพวกเราอาจจะขอเวลาอย่างไร

หรอืจะพบกนัตรงกลางอย่างไรเพือ่ให้เราเดนิ

ไปได้ ไม่ใช่มาขีดเส้นเอากฎเกณฑ์ที่เข้มงวด

ของธนาคารพาณิชย์มาบังคับท�าให้เราเดิน

เราท�าไม่ได้ เพราะสหกรณ์ของเราตั้งขึ้นมา

เพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั อยูใ่นวงสมัพนัธ์

เดยีวกนั สมาชกิจะกูห้รอืจะฝากกแ็ล้วแต่ เรา

รู้จักกันอยู่แล้วในวงสัมพันธ์นี้ ฉะนั้นจะเอา

วธิกีารของธนาคารพาณชิย์ทีเ่ข้มงวดมาใช้กบั

สหกรณ์เราจะคัดค้านและไม่ยอมรับ 

ส่วนข้อเรียกร้องที่สอง ก็คือ กฎ

กระทรวง ๕ ฉบับที่ก�าลังพูดกันอยู ่นี้เรา

ต้องการพดูคยุกนัเฉพาะกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับขบวนการ

สหกรณ์ เท ่ านั้น  ส� าหรับธนาคารแห ่ง

ประเทศไทย หรอืแบงค์ชาต ิกบักระทรวงการ

คลงัซึง่เป็นหน่วยราชการทีไ่ม่มอี�านาจก�ากบั

ดูแลสหกรณ์ก็ไม่ต้องให้เข้ามาชี้นิ้วบังคับสั่ง

การกับพวกเรา เพราะเขาไม่เข้าใจหลักการ 

อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ เราต้องการ

พูดคุยกันกับคนภายในบ้าน ซึ่งมีกระทรวง

เกษตรฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ กับขบวนการสหกรณ์ เพราะ

เรามีความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และ

วิธีการสหกรณ์เดียวกัน

นายไพบูลย์ได้กล่าวอีกว่า ในวันที่ ๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้พวกเราจะมีตัวแทนจาก

ทุกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์วิชาชีพต่าง ๆ 

ศิริวัฒน์อดีตนักธุรกิจพันล้านล้มละลายด้วยพิษต้มย�ากุ้ง พลิกฟื้นได้ด้วย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ชี้ความประมาท ความโลภ 

ท�าให้เดือดร้อน ถึงแม้จิตใจจะหดหู่ แต่ต้องไม่ท้อถอย เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้

ได้มาอย่างง่าย ๆ  ต้องอดทน อดกลั่นและอดออม คนเราต้องมีอุปสรรคชีวิตถึงจะ

มีคุณค่า ภูมิใจได้พูดเวทีเดียวกับ ดร.มหาเธร์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ เจ้าของ

แบรนด์ศิริวัฒน์แซนด์วิช อดีตนักธุรกิจพัน

ล้านและพลิกฟื้นจากธุรกิจต้มย�ากุ้ง ได้มา

เป็นวทิยากรบรรยายหวัข้อ “ใช้จ่ายอย่างรูค้ณุ

ค่า ทางรอดหลังวิกฤตโควิด-19” ในวันออม

แห่งชาต ิซึง่จดัโดยชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์

แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) และขบวนการ

สหกรณ์ ณ ห้องรอยลั จบูลิลี ่บอลรมู อมิแพค 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๓

นายศิริวัฒน์ได้บรรยายตอนหนึ่งว่า 

ในโลกนีไ้ม่มอีะไรได้มาอย่างง่าย ๆ  ต้องลงทนุ

ลงแรงอย่างมหาศาล หากย้อนกลับไปเมื่อปี 

พ.ศ.๒๕๔๐ ประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจ

ที่เรียกกันว่าฟองสบู่แตก ขณะนั้นตนเป็น

เศรษฐีคนหนึ่งของประเทศไทย ท�าธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์ สร้างคอนโดมเินีย่มขาย ห้อง

หนึ่งราคา ๕ ล้านบาท ๑๕ ล้านบาท พอฟอง

สบู่แตกก็เจ๊ง ตอนนั้นท�าให้ตนต้องตัดสินใจ

ขายแซนด์วิชข้างถนน เพราะว่าตนไม่ทิ้งลูก

น้องที่มีอยู่ประมาณ ๔๐ คน เคยขายคอนโด

ห้องละ ๕ ล้านบาท ๑๕ ล้านบาท เคยก�าไรใน

ตลาดหุน้วนัหนึง่กว่า ๑๐ ล้านบาท แต่ต้องมา

ยืนขายแซนด์วิชข้างถนน ตอนนั้นจิตใจตน

แย่มาก หดหู่ แต่ก็ไม่ท้อถอย ด�าเนินกิจการ

ไปเรื่อย ๆ ก็มาเจอสัจจธรรมที่ว่า คนเราถ้า

ไม่ยอมแพ้ สู้โดยที่เราพึ่งพาตนเอง เราก็จะ

รมช.มนัญญา รายงานนายกรัฐมนตรีหลังคดีสหกรณ์รถไฟคืบหน้า ประสาน

ลับดีเอสไอยึดทรัพย์อดีตกรรมการสหกรณ์ที่ทุจริตท�าสหกรณ์เสียหาย 

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ ์  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  กล่าวภายหลังคณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ�ากัด(สอ.

สรฟ.)  เข้ามอบดอกไม้เพื่อแสดงความ

ขอบคุณว่า ได้รายงานกรณีที่ส�านักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) บุกเข้ายึดและ

จับกุมอดีตกรรมการสหกรณ์สอ.สรฟ.  ที่

ทุจริตสหกรณ์เสียหายเกือบ  3 พันล้านบาท                     

ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายก

รัฐมนตรี ได้ขอบใจที่ได้ช่วยติดตามจนน�า

มาสู่ปฏิบัติการจับกุม ทั้งนี้นายกฯได้ฝากให้

ติดตามถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

สมาชิกสอ.สรฟ.และสหกรณ์ทั่วประเทศว่า 

ระบบสหกรณ์นั้นเป็นที่พึ่งของทุกคนและ

หากพบว่าสหกรณ์ไหนกระท�าผดิกต้็องมกีาร

ด�าเนินการตามกฎหมายจะไม่มีการยกเว้น

โดยเด็ดขาด

 “ซึ่งหลังจากนี้   ก็ต้องติดตามว่าดี

เอสไอจะยึดทรัพย์อะไรได้เพิ่มเติมเพื่อน�ามา

เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ โดยจะให้กรมส่ง

เสรมิสหกรณ์เป็นพีเ่ลีย้งช่วยในการประสาน

ติดตาม สมาชิกจะได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างว่า

สหกรณ์แห่งนี้ยังเดินหน้าได้และสามารถ

ที่จะให้บริการทางการเงินกับสมาชิก ช�าระ



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

          อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ.          ผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์

     อลงกรณ์หวัง ๔ เสาหลัก

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ตัวอย่างกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรมดไฟ ที่คณะ

กรรมการได้ซือ้ทีด่นิมาเพือ่ท�าโครงการจดัสรรขายแต่ปรากฎว่าไม่เป็น

ไปตามเป้าหมาย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็เอาที่ดินทั้งหมดที่ค�า้ประกัน

หนีม้าชดใช้แต่กย็งัขาดไปอกี ๖ เท่า วธิกีารระดมเงนิเพือ่น�ามาซือ้ทีด่นิ

กค็อื ให้กรรมการสองคนสลบักนัเป็นประธานกรรมการ แล้วกป็ล่อย

กูก้นัระหว่างกรรมการ มกีารกูเ้งนิพเิศษผดิระเบยีบให้กรรมการ ๖ ราย 

จ�านวน ๑๙๙ สญัญา รวมเป็นเงนิ ๒,๒๘๕ ล้านบาท ได้น�าไปซือ้ทีด่นิ

แถวจังหวัดเพชรบุรี เมื่อซื้อที่ดินเสร็จก็เอาที่ดินนั้นมาค�้าประกันเงิน

กูส้หกรณ์ เมือ่โครงการไม่ประสบความส�าเรจ็ตามทีค่าดฝันไว้ เมือ่ถงึ

ก�าหนดช�าระหนีก้ไ็ม่มเีงนิใช้คนืสหกรณ์ ท�าให้สหกรณ์ไม่มเีงนิน�าไป

ให้สมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการถอนเงิน และสมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการ

กู้เงิน ก็ไม่มีเงินให้กู้ จึงเกิดปัญหาขึ้นเพราะขาดสภาพคล่อง

ปัญหาที่เกิดในลักษณะนี้ไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะสหกรณ์แห่ง

นี้แห่งเดียว หรือเฉพาะสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น แต่ได้กระทบไปถึง

สหกรณ์อีก ๑๔ แห่ง รวมเป็นเงิน ๓,๑๕๐ ล้านบาท จึงมีค�าถามเกิด

ขึน้หลายประเดน็ในใจของพวกเราเกีย่วกบัธรรมาภบิาล เกีย่วกบัความ

รับผิดชอบของผู้บริหาร ทั้งผู้บริหารสหกรณ์ที่มีปัญหาและผู้บริหาร

สหกรณ์ที่น�าเงินไปลงทุน อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เอามาใช้อธิบาย

ค�าว่ารับผิดชอบในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลได้ ความรับผิดชอบใน

ทางภาษาไทยมีอยู่ค�าเดียว แต่ความรับผิดชอบในภาษาอังกฤษมีอยู่ 

๒ ค�า คือ Responsibility และ Accountability มีความรับผิดชอบใน

ฐานะทีเ่ป็นกรรมการมหีน้าทีใ่นการทีจ่ะพจิารณาเอาเงนิของสหกรณ์

ไปลงทุนไม่เกินขอบอ�านาจที่กระท�าได้ และเอาเงินไปฝากลงทุนที่ไม่

ขดัข้อกฎหมาย ซึง่ความจรงิเอาเงนิของสหกรณ์ไปฝากกบัอกีสหกรณ์

ไม่ได้ขัดกับข้อกฎหมาย เอาเงินของสหกรณ์ไปให้สหกรณ์อื่นกู้ก็ไม่

ได้ผิดกฎหมาย แต่กรรมการต้องท�าหน้าที่ของตัวเองในความรับผิด

ชอบต่อหน้าที่ที่มีอยู่ แต่ปัญหาอยู่ที่ตัว Accountability ว่าเมื่อได้ท�า

เช่นนัน้ลงไปแล้วต้องคดิถงึผลทีจ่ะออกมาว่าจะเป็นอย่างไร หากออก

มาในลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์เราจะรับผิดชอบ

อย่างไร ตัวอย่าง ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีก็ก�าลังฟ้องร้องกันอยู่ จะ

ให้กรรมการชุดใหม่ฟ้องร้องกรรมการชุดเก่าที่ก่อให้เกิดปัญหา ก็มี

ปัญหาเพราะกรรมการชุดใหม่ก็มีกรรมการชุดเก่ารวมอยู่ด้วยหลาย

คน น่าสงสารสหกรณ์กับสมาชิกที่ไปลงทุน มีสมาชิกสหกรณ์คน

หนึ่งที่รู้จักกันได้มาพูดในท�านองว่า ทางส่วนราชการและทางชุมนุม

สหกรณ์ฯ ต่าง ๆ มุ่งที่จะไปช่วยสหกรณ์ที่มาลงทุน แต่ไม่มีใครมาดู

ว่าสมาชิกสหกรณ์อย่างเขาซึ่งเป็นนักงานรถไฟ พอมาเจอปัญหานี้

เงินเขาหายหมดจะท�าอย่างไร ตนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันก็น่าเห็นใจ

นายอนันต์ได้กล่าวถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของผู้จัดการ

สหกรณ์แห่งหนึ่งว่า เมื่อสหกรณ์ประชุมใหญ่เสร็จก็จะถอนเงินที่

ฝากไว้ในธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อเอาไปจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ย

คืนให้กับสมาชิก แต่เมื่อไปถอนเงินที่ฝากเอาไว้ประมาณ ๔๐๐ ล้าน

บาท ก็ปรากฎว่าเงินในบัญชีมีเหลืออยู่แค่ ๗๙,๐๐๐ บาท เพราะได้มี

การถอนเงนิดงักล่าวเข้าบญัชขีองอดตีผูจ้ดัการสหกรณ์ไปแล้ว ความ

จรงิสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งนีอ้ยูท่ีจ่งัหวดัขอนแก่น แต่มาเปิดบญัชทีี่

กรุงเทพฯ กับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนดินแดง และได้เปิดมา

นานแล้วไม่ใช่เพิง่มาเปิด ในประเดน็นีจ้งึมคี�าถามต่อมาว่า ผูส้อบบญัชี 

ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือกรรมการชุดที่ผ่านมาไม่ได้เข้าไปตรวจดูเลย

หรือ พอไปถอนเพื่อจะน�าเงินมาจ่ายปันผล จ่ายเฉลี่ยคืน จึงรู้ว่าเงินได้

ถูกถอนออกไปหมดแล้ว

ในส่วนประเด็นของผู้จัดการสหกรณ์ที่พ้นจากต�าแหน่ง นาย

อนนัต์ได้ให้ความเหน็ไว้ว่า ในเมือ่ผูจ้ดัการสหกรณ์ได้พ้นจากต�าแหน่ง

ไม่ว่าจะเกษียณหรือลาออกก็ตาม ควรจะมีช่วงระยะเว้นว่างอย่าง

น้อยหนึง่ปี ถงึจะมคีณุสมบตัใิห้สมคัรเข้าเป็นกรรมการได้ เพราะว่าผู้

จดัการสหกรณ์เป็นคนทีรู่ร้ายละเอยีดในสหกรณ์มากกว่าตวัประธาน

กรรมการหรือกรรมการทุกคนด้วยซ�้า โดยเฉพาะเรื่องการเงินของ

สหกรณ์ เมื่ออยู่ในต�าแหน่งมานาน พอลุกออกไปแล้วก็สมัครเข้ามา

เป็นกรรมการเลย ในความเห็นของตนหรือแม้แต่สถาบันการเงิน

ทั่วไปเขาก็มีข้อก�าหนดห้ามเอาไว้ว่าเมื่อพ้นต�าแหน่งผู้จัดการไปแล้ว 

อย่างน้อยต้องเว้นระยะหนึ่งปี จึงจะมีคุณสมบัติสมัครเข้ามาเป็น

กรรมการได้ ปัญหาที่เกิดกับสหกรณ์แห่งนี้แค่บัญชีเดียวเสียหายไป

กว่า ๔๐๐ ล้านบาท ไม่รูว่้าบญัชอีืน่ ๆ  มปัีญหาหรอืไม่ และตอนนีก้ไ็ม่รู้

ว่าได้เงนิคนืหรอืยงั ปัจจบุนัอดตีผูจ้ดัการสหกรณ์คนนีก้ย็งัเป็น สส.อยู่

นายอนันต์ได้พูดถึงความหมายของศีลธรรมว่า ศีลธรรมนั้น

เป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาล เป็นเรื่องที่มาจากจิตใจของผู้บริหาร

ทุกคน ซึ่งจะต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในเรื่องศีลธรรม และจารีต

ประเพณีทึ่ดีงาม คุณธรรม ก็คือ เราจะต้องมีส�านึกรู้ได้ว่า อะไรพึงท�า 

อะไรไม่พงึท�า บนพืน้ฐานของศาสนาต่าง ๆ  ทีท่กุคนนบัถอืเป็นความ

ดีต่าง ๆ ก็จะก่อให้เกิดมาเป็นคุณธรรมที่อยู่ในใจ อยู่ในใจอย่างเดียว

ไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีเลยพฤติกรรมจะแสดงออกไปในทางไม่ดี เพราะมัน

มีอยู่ในใจแล้วก็จะเป็นตัวที่ควบคุมผู้บริหารในการแสดงออกในการ

บริหารจัดการอะไรก็ตาม

จริยธรรม ก็คือ การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี สิ่งที่งาม ทุก

อย่างมันจะเชื่อมโยงต่อกัน ถ้าในหัวใจของผู้บริหารไม่มีศีลธรรม 

ไม่มีคุณธรรม จริยธรรมที่แสดงออกมาก็จะไปในทางที่ไม่ดี ซึ่งมัน

สะท้อนให้เห็นจากตัวอย่างของสหกรณ์ ๗-๘ แห่งที่เกิดปัญหา เมื่อ

ผู้บริหารไม่มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจ ก็จะพยายามหาผลประโยชน์เข้า

ตัว เข้าส่วนของพรรคพวก หาช่องทางทุจริตไปเรื่อย ๆ เพราะจิตใจ

ไม่มีคุณธรรม ไม่มีศีลธรรม

ถ้าจะประมวลจรยิธรรมของผูบ้รหิารทีค่วรจะต้องม ีโดยเขยีน

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เขาเรียกว่า จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

ด�าเนนิการ จะต้องมจีรรยาบรรณอย่างไร ของผูจ้ดัการจะต้องมจีรรยา

บรรณอย่างไร ของผูส้อบบญัชจีะต้องมจีรรยาบรรณอย่างไร ถ้าผู้สอบ

บัญชีท�าบัญชีเท็จก็ไม่มีจรรยาบรรณ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะผูกโยงกัน ส�านึก

ต่าง ๆ  เหล่านีต้้องมอียูใ่นจติใจ มคีณุธรรม แสดงออกมาเป็นจรยิธรรม โดย

ก�าหนดเขียนขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นแนวทางปฏิบัติกับผู้ที่จะ

มาบริหารสหกรณ์ ก็เรียกว่าเป็นจรรยาบรรณ

นายอนันต์ได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลว่า ในเรื่องของธรรมาภิบาลก็

เหมือนกันต้องเขียนขึ้นมาเป็นแนวทางให้ปฏิบัติ ถ้าเรามองเฉพาะว่าต้อง

เป็นกรรมการทีเ่ป็นคนด ีเป็นผูม้จีติใจด ีมสี�านกึรูว่้าสิง่ใดด ีสิง่ใดชัว่ได้ หาก

จะถามว่าจะเอาอะไรมาเป็นเครือ่งมอืวดั กไ็ม่รูว่้าจะวดักนัอย่างไร ถงึแม้จะ

เอาพระสงฆ์มาบริหารก็มีปัญหาเรื่องเงินทอนวัด ตรงนี้เป็นนามธรรมจะ

วัดเป็นรูปธรรมก็ยาก มันจะต้องสื่อออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม เขียนเป็น

จรรยาบรรณ จากนี้ไปเราจะต้องกลับไปดูจรรยาบรรณ ตั้งแต่จรรยาบรรณ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยา

บรรณของผูต้รวจสอบกจิการ ฯลฯ จรงิ ๆ  มอียูห่มดแล้วแต่ได้ละเลยกนัไป 

อย่างพระท่านกม็วีนิยัสงฆ์ ถงึแม้จะท�าไม่ได้หมด แต่อย่างน้อยกม็แีนวทาง

ให้เห็นว่าหากประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นการละเมิดจรรยาบรรณ ถ้าเรา

มีส�านึกมีความละอายใจอยู่บ้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ๗-๘ สหกรณ์ก็จะไม่

มากมายถึงขนาดนี้

ประเด็นปัญหาไม่ใช่โครงสร้างของสหกรณ์ไม่ดี แต่ผู้ปฏิบัติไม่

ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้ก�าหนดให้ไว้ หากท�าตามหน้าที่พร้อมด้วยจิตใจที่มี

คุณธรรมก็จะท�าให้สหกรณ์ดีขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับธรรมาภิบาล ก็คือ การ

บรหิารกจิการของสหกรณ์ทีม่กีารก�ากบัทีด่ ีมข้ีอก�าหนดเอาไว้เป็นแนวทาง

ว่ามีอะไรบ้าง อันนี้จะเรียกว่าเป็นแนวทางธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออม

ทรพัย์ ตามมาตรา ๘๙/๔ ทีก่�าหนดให้มคีณะกรรมการทีป่รกึษา ก�ากบั ดแูล 

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีข้อสังเกตว่าได้มีตัวแทน

จากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีบทบาทกับสหกรณ์ 

แต่เดี๋ยวนี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีส�านักงาน กลต. (คณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) เข้ามาเป็นกรรมการด้วย 

โดยมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและน�าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นกับสหกรณ์ดังกล่าว จึงเสนอ

ให้มีการปรับปรุงระเบียบ และค�าสั่งเกี่ยวกับการก�ากับดูแลสหกรณ์ออม

ทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น โดยให้ค�าปรกึษากบันายทะเบยีนสหกรณ์

นายอนนัต์ได้กล่าวว่ากฎเกณฑ์ใหม่ทีเ่กดิขึน้มานีม้าจากปัญหาทีผู่้

บรหิารสหกรณ์ไม่ปฏบิตักินัตามกฎเกณฑ์ทีม่อียู ่ยกตวัอย่างทีเ่ราไม่ปฏบิตัิ

ตามธรรมาภิบาล เอาแค่ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งในผล

ประโยชน์ จากปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน หรือในที่ประชุม

คณะกรรมการที่เกี่ยวกับเงินกู้ของภรรยากรรมการคนหนึ่ง ที่เป็นสมาชิก

สหกรณ์อยู่ด้วย จริง ๆ แล้วกรรมการคนที่มีส่วนได้เสียไม่ควรจะอยู่ใน

ห้องนั้น ถึงแม้ประธานจะบอกว่าไม่เป็นไรก็ตาม แต่กรรมการคนอื่นอาจ

จะมปัีญหากไ็ด้ ถ้าผูม้ผีลประโยชน์ทบัซ้อนไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ การพจิารณา

เรือ่งนีก้จ็ะพดูคยุกนัได้เตม็ทีไ่ม่ต้องเกรงใจกนั หากท�ากนัในลกัษณะนีก้จ็ะ

สร้างบรรยากาศธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ได้

อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการเปิดซองประมูล

อะไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการก็จริง คือ คณะกรรมการเปิด

ซอง พอเปิดซองเสรจ็ กรรมการคนโน้นกไ็ปห้องน�้า คนนีไ้ปโน่นไปนี ่เสรจ็

แล้วกก็ลบัเข้ามา ขัน้ตอนกอ็ยากจะให้สหกรณ์ได้ประโยชน์มากขึน้ จงึเสนอ

ให้เขาลดราคาลงอีกครั้ง ต้องเปิดซองประมูลกันใหม่ ที่ไหนได้เมื่อไปเข้า

ห้องน�้าก็โทรไปบอกพรรคพวกว่าฝ่ายโน้นเขาเสนอราคาถูกลงเท่าไหร่ นี่

คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับการไม่ได้ก�าหนดข้อปฏิบัติในการเปิดซองประมูล 

ว่าในขณะเปิดซองนั้นทุกคนจะต้องอยู่ในห้องประชุมห้ามออกไปไหน 

โทรศัพท์เก็บเอาไว้ในตะกร้าให้หมดไม่ไปโทรกันในห้องน�้า ฉะนั้นจะต้อง

ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เรียกว่าแนวทางธรรมาภิบาลในสหกรณ์

นายอนันต์ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาว่า

ก็เพื่อต้องการให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ดีกินดี ไม่ใช่

สหกรณ์ใหญ่โต แต่สมาชิกมีหนี้สินมากมายก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ

การจัดตั้งสหกรณ์ ฉะนั้นเราต้องสอนให้สมาชิกสหกรณ์รู้จักช่วยตนเอง

ด้วยการหารายได้ ใช้จ่ายอย่างประหยัด มีการอดออม ปรากฎว่าปัจจุบัน

สหกรณ์มีผลิตภัณฑ์การกู้มากมาย แต่ผลิตภัณฑ์การออมไม่ค่อยมี ตอนนี้

สหกรณ์ต้องเริ่มตั้งเป้าจัดโครงการเกษียณปลดหนี้ หรือเกษียณพร้อมเงิน

หนึ่งล้าน สามล้าน หรือห้าล้าน อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดี

นายอนัตน์ได้กล่าวกล่าวถึงระบบบ�าเหน็จ บ�านาญ ว่า ระบบนี้ได้

ออกแบบมาให้ผู้ใช้แรงงานสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้หลังเกษียณไปแล้ว แต่

ว่าสหกรณ์หลายทีไ่ปท�าให้ระบบนีก้ร่อนไป ปลดเกษยีณแล้วใช้หนีแ้ล้วเงนิ

แทบไม่เหลอืเลย กจ็ะอยูก่นัไม่ได้ เราจะต้องพจิารณาเพือ่ความพอประมาณ

ให้เขาอยู่ได้ ฉะนั้นจึงต้องสร้างเกณฑ์เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือใช้ไม่น้อย

กว่า ๓๐% แ่ต่ปัจจุบันนี้ถูกหักใช้หนี้แล้วไม่มีเงินเหลือเลย

ฉะนั้น ความรับผิดชอบของผู้บริหารมีความส�าคัญมากกับความ

มั่นคงและความปลอดภัยของสหกรณ์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่มีความ

ส�าคญัอย่างยิง่ยวด เพราะสมาชกิเขาไว้ใจให้เรามาเป็นตวัแทนช่วยดแูลเงนิ

ของเขาที่เขามาออมไว้ที่สหกรณ์ ส่วนเรื่องก�าไรนั้นเป็นวัตถุประสงค์รอง 

เรื่องส�าคัญก็คือจะต้องดูแลเงินของสมาชิกให้มีความมั่นคงและปลอดภัย 

ฉะนั้น การที่จะเอาเงินของสมาชิกไปลงทุนต่าง ๆ ต้องคิดให้รอบคอบ 

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมา นายอนันต์ย�้ากับผู้บริหารสหกรณ์ต้อง

มีธรรมาภิบาล

ยังยากจนและมีหนี้สิน ฉะนั้นจะหวังพึ่งระบบเศรษฐกิจอื่น ๆ ก็คงล�าบาก 

หวังได้อยู่อย่างเดียวก็คือ ระบบเศรษฐกิจสหกรณ์ ที่จะท�าให้เกษตรกร

ของเราลืมตาอ้าปากได้ ต่อจากนี้ไปเราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องความ

เหลื่อมล�้า มีปัญหาหนี้สินและความยากจน ด้วยความรู้ เทคโนโลยี และ

ขบวนการสหกรณ์ จากนี้ไปมังกรทั้ง ๔ ต้องติดปีก มีทุนชีวิต ทุนสหกรณ์ 

ทุนเศรษฐกิจ และทุนประเทศ ฉะนั้นสมาชิกสหกรณ์ จ�านวน ๑๒ ล้านคน 

ท�าประกันชีวิต กับ บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) ให้หมด นี่คือ

เป้าหมายที่ต้องท�าให้ได้ จะได้ตอบได้ว่าความส�าคัญของ วันออมแห่งชาติ 

ที่เราจัดขึ้นทุก ๆ ปีในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ส�าคัญแค่ไหน อย่าดีแต่พูด ท�าให้

ไว ท�าให้ถกู สถาบนัการออมของขบวนการสหกรณ์ คอื บรษิทั สหประกนั

ชวีติ จ�ากดั(มหาชน) จะเตบิโตเป็นอนัดบัหนึง่ของประเทศ ฉะนัน้อย่าปล่อย

ให้ใครมาเจาะมาดึงมาดูดเอาสมาชิกของเราไป ก็หวังว่าพวกเราจะช่วยกัน

สร้างความหวังให้เป็นจริงกับวันออมแห่งชาติ นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด

ตัวแทนจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) 

จะไปยืน่หนงัสอืต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่เรยีก

ร้องความต้องการจ�านวน ๒ ข้อดังกล่าว โดยจะต้องด�าเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ ถ้าไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว

ทางพวกเราจะรวมพลังขับเคลื่อนที่เข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง นายไพบูลย์

กล่าวหนักแน่น

ค่อย ๆ กลับฟื้นขึ้นมาได้

ที่ตนยืนอยู ่ได้จนทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากพระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านตรัสว่า คนเราใน

ชีวิตต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด อย่าไปพึ่งคนอื่น ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ จิตใจ

เราต้องมัน่คง และต้องกล้าทีจ่ะเผชญิกบัอปุสรรคทกุอย่าง ไม่ต้องย่อท้อให้

กบัมนั ชวีติจะมคีณุค่าต้องมอีปุสรรค ถ้าชวีติไม่มอีปุสรรค ชวีติไม่มคีณุค่า 

นายศริวิฒัน์ได้กล่าวถงึชวีติในวยัเดก็ว่า ตอนทีเ่รยีนอยูโ่รงเรยีนอสั

สัมชัน ศรีราชา ตนจ�าได้ว่าได้ออมเงินกับธนาคารออมสินครั้งแรกจ�านวน 

๓๐๐ บาท ชวีติเจรญิเตบิโตขึน้มาเรือ่ย ๆ  สดุท้ายกล็มืการออมไป จนกระทัง่

ถึงปี พ.ศ.๒๕๔๐ เกิดวิกฤตต้มย�ากุ้งก็ท�าให้ตนเป็นคนล้มละลาย เพราะ

ลืมการเก็บออมและในระหว่างนั้นตนได้ฟังพระราชด�ารัสของในหลวง 

รชักาลที ่๙ ในเรือ่ง ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพราะในวนันัน้ตนมแีต่ความ

ประมาท มแีต่ความโลภ เพราะท�าอะไรกท็�าใหญ่ขึน้ ๆ  โดยทีไ่ม่ได้ตรองอะไร

เลยเพราะถอืว่ามเีครดติด ีสถาบนัการเงนิให้กู ้กก็ูม้าท�าโครงการต่าง ๆ  ขณะ

นั้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง ๑๗% - ๑๙% ตนไม่มีเงินฝากมีแต่กู้อย่างเดียว เมื่อ

เกิดวิกฤตมาจึงล้มละลาย วันนี้ถือว่ามาถูกงาน เพียงแต่เชิญตนช้าไป ๒๓ 

ปีเท่านัน้ ถ้าเชญิมาก่อนหน้านีต้นคงไม่ล้มละลาย เพราะตนจะได้ตระหนกั

รูว่้าจะท�าอะไรกแ็ล้วแต่ ส�าคญัทีส่ดุจะต้องมเีงนิเหลอืเพือ่เกบ็ออมเอาไว้ใช้

เมื่อยามจ�าเป็น ตนดีใจ ๒๓ ปีผ่านไปแล้ว และตนสามารถยืนขึ้นมาใหม่ได้

อีก ครึ่งหนึ่งเกิดจากล�าแข้งของตนเอง และด้วยความตระหนักที่ว่า หาเงิน

ได้เท่าไหร่ก็ต้องเก็บออมเอาไว้ และท�าทุกอย่างให้เป็นเงินสด ตามพระราช

ด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙ กค็อื ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ท�าโดยพอประมาณ พึง่ตนเอง สร้างภมูคิุม้กนัทีด่ ีแต่ก่อนไม่ได้คดิ

อย่างนี้จึงต้องล้มละลายไปยืนขายแซนด์วิชข้างถนน

นายศิริวัฒน ์ได ้กล ่าวถึงประสบการณ์ที่ ได ้รับเชิญไปพูดถึง

ประสบการณ์ของตนในต่างประเทศว่า ตนได้รับเชิญให้ไปพูดที่ประเทศ

มาเลเซีย และได้มีโอกาสพูเเวทีเดียวกับอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย คือ 

ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดถึง ๒๒ 

ปี วันนั้นตนไม่รู้ว่าท่านจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก

ขณะนั้นท่านอายุ ๘๕ ปีแล้ว วันนั้นตนถือโอกาสขอท่านถ่ายรูปโดยขอให้

ท่านเป็นพีเซ็นเตอร์ให้หน่อย ท่านพูดว่า คุณนี่ฉลาดนะ คุณจะเอาผมเป็นพี

เซ็นเตอร์หรือ คุณต้องจ่ายแพงนะ ตนนึกถึงวัฒนธรรมไทยได้ยกมือไหว้ท่าน

พร้อมกับพูดว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีครับ กรุณาเมตตาผมหน่อยครับผม

เป็นบุคคลล้มละลาย ด้วยค�าพูดนี้ท่านยกนิ้วให้ผม และก็บอกว่าที่พูดเมื่อกี๊นี้

พูดเล่น เพราะเคยได้ยินเรื่องราวของคุณมาแล้วว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เคย

รวยแล้วไปยืนขายของข้างถนน ท่านก็เลยให้ถ่ายรูปแล้วผมก็ขออนุญาตเอารู้

นี้ไปใช้เป็นพีเซ็นเตอร์ นายศิริวัฒน์กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ.

         เศรษฐีพันล้านล้มละลาย

หนีส้มาชิกและเจ้าหนี้ได้ เพราะหลักของสหกรณ์คือการพี่งพากันทุกฝ่าย

พยายามให้สหกรณ์เดนิหน้าได้ ไม่ได้ต้องการให้สหกรณ์ล้ม ดงันัน้บางเรือ่ง

อาจเร็วบ้าง  ชา้บ้าง ไม่ถกูใจกองเชียรก์็เป็นเรื่องปกตเิพราะทกุอย่างต้องวา่

กนัตามกฏหมาย และคนอย่างดฉินัเงนิซือ้ไม่ได้นะคะ อย่างไรกต็ามในเรือ่ง

สหกรณ์นีฝ้ากพีน้่องประชาชน สมาชกิสหกรณ์ทกุคนว่าต้องช่วยกนัตรวจ

สอบการท�างานของสหกรณ์ทีท่่านสงักดั เพือ่จะได้เป็นหเูป็นตาร่วมกนัเพือ่

รักษาผลประโยชน์ของพวกท่านเอง “ นางสาวมนัญญากล่าว

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าว

ว่า หลังจากนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของดีเอสไอ ในการไล่ตรวจสอบยึดทรัพย์

ที่ถูกอดีตกรรมการสอ.สรฟ.ชุดต่างๆ ทุจริตกลับมาด�าเนินคดี  ซึ่งถือว่าก็

ยังเป็นโชคดีอยู่บ้าง เงินที่ทุจริตไป ได้ถูกน�าไปซื้อที่ดิน และเป็นทรัพย์สิน

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รถยนต์ ที่สามารถขายได้ ในอนาคตก็จะกลับคืน                    

สู่สหกรณ์เป็นทรัพย์ของสหกรณ์   ทั้งนี้ ขอให้กรรมการสอ.สรฟ.ไปท�า

แผนรายละเอียดของหนี้สินและทรัพย์สินแยกเป็น กองต่าง ๆ ให้ชัด เช่น 

กองหนี้ของสมาชิก หรือหนี้สินของสหกรณ์ และทรัพย์ที่คาดว่าจะได้คืน

จากดเีอสไอในอนาคต เพือ่ให้สมาชกิสอ.สรฟ. ได้รบัทราบและคลายกงัวล  

และให้เตรียมท�าแผนที่จะเจรจากับเจ้าหนี้สหกรณ์ เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหา

ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ ของสหกรณ์เจ้าหนี้ซึ่งคาดว่าทุกฝ่ายพร้อมเจรจา

เนื่องจากทุกสหกรณ์ก็ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง สามารถปล่อยกู้ได้เช่นกัน  

เมื่อสอ.สรฟ.มีความชัดเจนในเรื่องสถานะที่ดีขึ้นก็เป็นผลดีต่อการท�า

ธุรกรรมของสอ.สรฟ.ในอนาคต

นายสาโรจน์ สุขแสงดาว ประธานสหกรณ์สอ.สรฟ. กล่าวว่า กรรมการ

ทั้งหมดมาขอบคุณรมช.มนัญญา เพราะหากไม่ได้ท่าน ก็คงไม่น�ามาสู่การด�าเนิน

คดแีละการจบักมุกรรมการทีท่จุรติ เพราะต้องยอมรบัว่าทีผ่่านมาเมือ่ครัง้ทีร่มช.

ไปตรวจเยี่ยมงานสอ.สรฟ. สมาชิกก็ไม่มีใครคาดหวังว่าท่านจะมาช่วยอะไร

ได้ แต่จากการติตตามงานทั้งโดยเปิดเผยและไม่เปิดเผย จนน�ามาสู่การจับกุม

ท�าให้สมาชิกสอ.สรฟ.ได้รับทราบการท�างานของท่าน ท�าให้ทุกคนอยากจะมาที่

กระทรวงเพื่อแสดง  ความขอบคุณ 

 “ หลังจากที่รมช.มนัญญาไปตรวจเยี่ยมแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์

ได้ช่วยสอ.สรฟ.ในการท�าแผนบริหารเงินและช�าระหนี้เพื่อให้สอ.สรฟ. ที่มี

เงินเข้ามาจากการให้บริการสมาชิกเดือนละ  48  ล้านบาท สามารถที่จะแบ่ง

ช�าระหนี้และเหลือสภาพคล่องเพื่อบริการสมาชิกในแต่ละเดือน ท�าให้วันนี้

สอ.สรฟ.สามารถช�าระหนี้ได้หลายแห่งหมดแล้ว เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) 130 ล้านบาท 

ช�าระได้หมดแล้ว นอกจากนีย้งัได้ช�าระหนีต้ัว๋เงนิธนาคารเทพ  60 ล้านบาท ช�าระ

หนีต้ัว๋เงนิธนาคารกรงุไทย  60 ล้านบาท จากหนี ้ณ  ปี  2561 ส่งผลให้ยอดช�าระ

หนีเ้จ้าหนีเ้งนิฝากจากปี 61 จ�านวน  2,600  ล้านบาท ขณะนี้ ธ.ค. 2563  เหลือ  

2,100  ล้านบาท และในปีหน้าเดอืนเม.ย. 2564 สอ.สรฟ.มแีผนจะช�าระหนีค้นื

เจ้าหนี้ตามข้อตกลง จาก 0.7 % เป็น 1 % เป็นการแสดงให้เห็นว่าสอ.สรฟ. ยัง

เดินหน้าได้และพยายาม    ที่จะช�าระหนี้เจ้าหนี้ทุกราย “ นายสาโรจน์กล่าว

         คดีสโมสรรถไฟคืบหน้า



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓ วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ขบวนการสหกรณ์จัด วันออมแห่งชาติชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) 

ร่วมกับสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) ชุมนุม

สหกรณ์เครดติยเูนีย่นแห่งประเทศไทย จ�ำกดั(ช.ส.ค.) และบรษิทั 

สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหำชน) และสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดงำน

วันออมแห่งชำติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรออม

ให้กับสมำชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป 

โดยได้รับเกียรติจำกนำยอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษำรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนในพิธีเปิด ใน

วันพฤหัสบดีที่่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำร

ประชุม อิมแพคเมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 

กิจกรรมจะมีสองช่วง ช่วงแรกเป็นกิจกรรมเดิน - วิ่ง กำร

กุศลวันออมแห่งชำติ ณ บริเวณลำนทะเลสำปเมืองทองธำนี จังหวัด

นนทบุรี เริ่มปล่อยตัวนักเดิน - วิ่ง เวลำ 06.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม 

07.00 น. โดยได้รับเกียรติจำก พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธำน

กรรมกำรบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหำชน) เป็นประธำนในพิธี

เปิด และมอบเหรยีญรำงวลัให้กบันกัเดนิวิง่ รำยได้มอบให้กบัมลูนธิริำ

มำธบิดฯี เพือ่ซือ้เครือ่งมอืแพทย์ให้สถำบนักำรแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ 

จังหวัดสมุทรปรำกำร

กิจกรรมช่วงที่สองเป็นกำรสัมมนำวิชำกำรวันออมแห่งชำติ 

ในหวัข้อ “ใช้จ่ายอย่างรูค้ณุค่า ทางรอดหลงัวกิฤตโควดิ-19” โดย คณุ

ศริวิฒัน์ วรเวทวฒุคิณุ เจ้ำของแบรนด์ศริวิฒัน์แซนด์วชิ อดตีนกัธรุกจิ

พันล้ำนที่เจอวิกฤตต้มย�ำกุ้งแต่พลิกฟื้นขึ้นมำได้ใหม่และ ทอล์คโชว์

หวัข้อ “คณุค่าของการออม ทางรอดหลงัวกิฤตโควดิ-19” โดย ดร.อภิ

ชาติ ด�าดี นักพูดระดับชำติทำยำทสหกรณ์

ที่มำของวันแห่งกำรประหยัดและอดออม ได้ก�ำหนดให้วัน

ที่ ๓๑ ตุลำคม ของทุกปี เป็นวันแห่งกำรประหยัดและอดออมของ

โลก(World Thrift Day) โดยได้ก�ำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลำคม 

พ.ศ.๒๔๖๗ ส�ำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ 

ตุลำคม พ.ศ.๒๕๔๑ ก�ำหนดให้วันที่ ๓๑ ตุลำคม ของทุกปีเป็น “วัน

ออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีนิสัยรักกำรออม รวมทั้งเพื่อ

ให้ประชำชนตระหนกัถงึควำมส�ำคญัและประโยชน์ของกำรออมเงนิ

ว่ำเป็นส่วนส�ำคญัของชวีติทีจ่ะต้องกระท�ำอย่ำงต่อเนือ่งสม�ำ่เสมอขำด

มิได้ เพื่อให้เกิดเป็นนิสัยรักกำรออม

พล.ต.ท.วโิรจน์ สตัยสณัห์สกลุ ประธานกรรมการด�าเนนิ

การชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ได้

กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ สหกรณ์ไทยมีเงินออมและเงินออม

เฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงินออมกว่า ๒.๔๔ 

ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า ๒๐๗,๐๐๐ บาท 

โดย ชสอ. ได้จัดงานวันออมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

พ.ศ.๒๕๕๒ โดยในระยะแรกร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับการจัดงานวันออมแห่งชาติ

ในปีนี้ ชสอ. ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประทศไทย (สสท.) 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) 

และบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่

สหกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันถือหุ้น) และสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมกัน

จัดงานวันออมแห่งชาติขึ้น เพื่อสร้างนิสัยการออมให้เกิดขึ้นกับ

สมาชิกและประชาชนทั่วไป

                                             รุ้งกินน�้า

      ศิริวัฒน์  วรเวทวุฒิคุณ       ดร.อภิชาติ  ด�าดี

      พล.ต.ท.วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล       อลงกรณ์  พลบุตร



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๔

พฒันาสหกรณ์ภาคเกษตรกลไกพฒันาประเทศ   นายวศิษิฐ์ ศรสีวุรรณ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารตดิตามผลการพฒันาความเข้มแขง็สหกรณ์ภาคการเกษตรเพือ่เป็นกลไกการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากของประเทศ 

และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี ๒๕๖๔” ณ ห้อง

ประชุมส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชสท.เยีย่น สกก.นคิมฯ บางระก�า  นายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) 

พร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจดัการเข้าเยีย่มชมกจิการสหกรณ์การเกษตรนคิมฯ บางระก�า จ�ากดั จงัหวดัพษิณโุลก โดยม ีนาย

จ�าลัด เพียพล ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วยนางกฤษณา ธรรมชีวัน ผู้จัดการ และคณะให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมว.กษ.เยี่ยมชุมนุมสหกรณ์ยางตรัง   นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมการด�าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์

อุตสาหกรรมการยางตรัง จ�ากัด ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยมีนายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง นายประทบ สุข

สนาน ประธานชุมนุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ssrichanya@gmail.com
ขุนราม

รมช.มนญัญาเยีย่ม สกก.ตะกัว่ป่า   นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม

ด้วยนายวศิษิฐ์ ศรสีวุรรณ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ ลงพืน้ทีจ่งัหวดัพงังา เยีย่มสหกรณ์การเกษตรตะกัว่ป่า 

จ�ากัด และกลุ่มเกษตรกร พร้อมมอบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดดอกเบี้ยเงินกู้โดยมีนายธนะวิทย์ 

ชูทอง สกจ.พังงา และนายวิเชียร เชื้อไทย ประธาน สกก.ตะกั่วป่า พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

พัฒนาอาชีพสมาชิก สกก.บ้านปางม่วง   นางฐานิดา ชมภูศรี ผอ.กลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสนิท หิรัญพัฒน์พงศ์ ผอ.กลุ่ม

ส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากร ๔ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดล�าปาง ร่วม

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ สหกรณ์การเกษตรบ้านปาง

ม่วง จ�ากดั จงัหวดัล�าปาง โดยมวีตัถปุระสงค์ให้สมาชกิกลุม่อาชพีสงักดัสหหกรณ์

ได้เรยีนรูห้ลกัการบรหิารจดัการพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่เสรมิสร้างรายได้แก่สมาชกิ

และครอบครัวหลังฤดูเก็บเกี่ยว เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมช.มนัญญาเยี่ยมสหกรณ์ยะลา  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนาย

วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะเข้าเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดยะลา โดยมีนายมนุชาธิป วรกาญ

จนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยะลา นางวันดี รัตนอนันต์ ประธานกรรมการสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ�า้ทะลุ 

จ�ากัด อ.บันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ ณ ส�านักงานสหกรณ์ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

๓๑ ตุลาฯ วันออมแห่งชาติ   พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด พร้อมด้วย ๓ องค์กรขบวนการสหกรณ์ไทยประกอบด้วย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) น�าโดย นายปร

เมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ช.ส.ค.) น�าโดย ผศ.อาภากร 

มินวงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด น�าโดย พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ และ

สหกรณ์ทัว่ประเทศร่วมกนัจดังานวนัออมแห่งชาต ิโดยมนีายอลงกรณ์ พลบตุร ทีป่รกึษา รมว.กษ. เป็นประธานในพธิเีปิด 

งาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สกจ.พษิณโุลกมอบโล่รางวลั  นายสมศกัดิ ์แสนศริ ิสหกรณ์จงัหวดัพษิณโุลก 

เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัด

เลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด จ�านวน ๓ รางวัล ได้แก่ 

สอ.สาธารณสุขพิษณุโลก จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระก�า จ�ากัด และ 

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๓๙.....Y    ขุนราม เชื่อ

ในน�ำสอบของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ โดยเฉพำะในเรื่อง

ของ กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว มองปัญหำที่เกิด

กบัโลกใบนีเ้ป็นไปตำม กฎธรรมชำต ิหรอื กฎแห่งกรรม ทั้ง่

สิ้น เพรำะว่ำมนุษย์ไปฝ่ำฝืน กฎธรรมชำติ มีควำมต้องกำร

ตำมกิเลส ตัณหำ  ของตัวเองที่ปรุงแต่งขึ้นมำ อยำกจะมี

ควำมสขุ ไม่ต้องกำรทกุข์ ต่ำงกพ็ยำยำมแสวงหำควำมสขุมำ

ปรนเปรอตัวเองในรูปแบบต่ำง ๆ  แต่หำรู้ไม่ว่ำกำรกระท�ำ

เช่นนั้นเป็นกำรสร้ำงควำมทุกข์ให้กับตนเองและคนอื่น 

ๆ ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน เมื่อคนหนึ่งได้สิ่งหนึ่งมำ อีกคน

หนึ่งก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นไป เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดำ กำรจะ

อยู่ร่วมกันในโลกใบนี้อย่ำงสงบสุข ก็ต้องไม่เบียดเบียนซึ่ง

กันและกัน ทั้งสรรพสัตว์และธรรมชำติสิ่งแวดล้อม หำก

มกีำรเบยีดเบยีนเอำรดัเอำเปรยีบกนัเมือ่ไหร่ กจ็ะเกดิควำม

เดอืดร้อนขึน้มำเมือ่นัน้ เช่น มนษุย์ไปท�ำลำยสภำพแวดล้อม

ทำงธรรมชำติ  ไม่ว่ำจะเป็น ดิน น�้ำ ภูเขำ ต้นไม้   ควำม

แปรปรวนของดินฟ้ำอำกำศก็จะไม่เกิดขึ้น เพรำะควำม

สมดุลของสิ่งแวดล้อมที่มันพึ่งพำซึ่งกันและกันถูกท�ำลำย 

...สงัเกตได้ปัจจบุนันีม้คีวำมแปรปรวนของดนิฟ้ำอำกำศไม่

เป็นไปตำมฤดูกำลที่เคยเป็นมำ ก็เพรำะมนุษย์ไปท�ำลำยสิ่ง

แวดล้อมตำมธรรมชำติ จนธรรมชำติผิดเพี้ยนไป ไม่ว่ำจะ

เป็นกำรบกุรกุท�ำลำยป่ำไม้ ขดุเจำะเอำแก๊ส เอำน�ำ้มนัขึน้มำ

ใช้อย่ำงมหำศำล ท�ำให้โลกขำดควำมสมดลุ เป็นเหตใุห้เกดิ

แผ่นดนิถล่ม มลีมพำยรุ้ำยแรงเกดิขึน้ สร้ำงควำมเสยีหำยไป

ทัว่โลก ...เกดิจำกกำรกระท�ำของมวลมนษุย์ทีต้่องกำรควำม

สุข ควำมสะดวก สบำย ของตนเองทั้งสิ้น ซึ่งผลสุดท้ำยก็

ต้องถกูธรรมชำตลิงโทษกนัอย่ำงหนกั เป็นไปตำม กฎแห่ง

กรรม หรือ กฎธรรมชำติ นั่นเอง ...พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

ทุก ๆ พระองค์ ได้ค้นพบเรื่อง กฎแห่งกรรม และได้น�ำมำ

สอนมวลมนุษย์ให้หลุดพ้นจำกควำมทุกข์ เพรำะว่ำมนุษย์

นั้นเกิดมำพร้อมกับควำมทุกข์ หำกรู้

ถงึเหตแุห่งทกุข์ รูถ้งึวธิดีบัทกุข์ ชวีติก็

จะพบควำมสขุทีแ่ท้จรงิ ไม่ใช่ควำมสขุ

ตำมกิเลสที่แต่ละคนพยำยำมแสวงหำ 

เพรำะควำมสุขที่เกิดจำกกิเลส เป็น

ควำมสุขที่เจือไปด้วยทุกข์ไม่ใช่ควำม

สขุทีแ่ท้จรงิ เพรำะกเิลสนัน้เป็นสิง่เปรอะเป้ือน สิง่สกปรก 

อปุมำเหมอืนสทีีใ่ส่ลงไปในน�ำ้ท�ำให้น�ำ้มสีเีหมอืนกบัสทีีใ่ส่

ลงไป ใจก็เช่นเดียวกัน ปกติใจก็ใสสะอำด มีควำมโอบอ้อม

อำรี พอมีสีด�ำใส่ลงไปก็จะเป็นคนใจด�ำ ใจรำ้ยไป กิเลสที่

ซุกซ่อนอยู่ในใจของคนมำกที่สุดก็คือ รำคะ โลภะ โทสะ 

โมหะ ใครสะสมกิเลสไว้มำกก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวมำก   

ใครมีกิเลสน้อยก็เห็นแก่ตัวน้อย  หำกหมดกิเลสเมื่อไหร่

ก็ไม่เห็นแก่ตัว พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำจึงพยำยำมสอนให้

มนุษย์ลดละกิเลสให้มำก เมื่อมนุษย์มีกิเลสน้อยสังคมก็จะ

อยูก่นัอย่ำงสงบสขุ เพรำะไม่มกีำรเบยีดเบยีนกนั...ปัจจบุนั

ทีย่งัวนุวำยกนัอยูก่เ็พรำะแต่ละคนสัง่สมกเิลสกนัเอำไว้มำก

ไม่ว่ำจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็น

กนัตำมท้องถนนในขณะนี ้กเ็พรำะสงัคมไทยเรำโดยเฉพำะ

ผู้น�ำรัฐบำลส่งเสริมให้ประชำชนสะสมกิเลสกันอย่ำงเสรี

ด้วยมจิฉำอำชพีทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงห้ำม คอื อำชพีขำยเหล้ำ 

ขำยเบียร์ ขำยบุหรี่ กำรพนัน ฯลฯ เพรำะอำชีพเหล่ำนี้เป็น

อำชีพบำปที่ส่งเสริมให้มนุษย์มีกิเลสหนำขึ้น ซึ่งเป็นต้น

เหตุส�ำคัญของควำมวุ่นวำยในสังคมไทย แต่รัฐบำลไม่รู้ว่ำ

ต้นเหตขุองควำมวุน่วำยทีเ่กดิขึ้น่ในสงัคมมำจำกเหตใุด จงึ

แก้ไขปัญหำกันที่ปลำยเหตุ ปัญหำจึงไม่หมดไปจำกสังคม

ไทย มีแต่จะสะสมปัญหำมำกขึ้น ปัญหำต้นเหตุของสังคม

ไทยที่แท้จริงก็คือ ศีลธรรมของประชำชนตกต�่ำ เพรำะ

อำชีพบำปทั้งหลำยมีเต็มประเทศท�ำให้ประชำชนท�ำบำป

กันโดยไม่รู้ตัว วิบำกกรรมบำปจึงส่งผลให้ทุกคนที่มีส่วน

ท�ำบำปได้รับควำมเดือดร้อนกันอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม

ตำม กฎแห่งกรรม นั่นเอง หำกรัฐบำลกล้ำออกกฎหมำย

ไม่ให้มีอำชีพบำปในสังคมไทย ปัญหำควำมวุ่นวำยเดือด

ร้อนต่ำง ๆ จะลดลงไปหรือหมดไป เพรำะประชำชนจะไม่

ถูกมอบเมำด้วยอำชีพบำปทั้่งหลำย เมื่อประชำชนมีสติ ก็

จะคิดได้เองว่ำอะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรท�ำอะไรไม่ควรท�ำ 

สงัคมไทยกจ็ะอยูก่นัอย่ำงสงบสขุ ไม่เบยีดเบยีนซึง่กนัและ

กัน เพรำะแต่ละคนมีศีลธรรมในจิตใจ มีควำมเกรงกลัวต่อ

กำรท�ำบำป และมคีวำมละอำยในกำรท�ำบำป ด้วยตวัของตวั

เองไม่มีใครมำบังคับแต่เป็นพลังบุญที่มีอยู่ในตัวเองเป็นผู้

ชีน้�ำให้มพีฤตกิรรมดงักล่ำว ไม่ต้องเปลอืงงบประมำณช่วย

เหลือประชำชนให้อยู่ดีกินดี ดีไม่ดีก็จะเป็นกำรส่งเสริมให้

ประชำชนเป็นคนขอตลอดชำต ิเพรำะเป็นคนไม่มศีลีธรรม

นั่นเอง Y    ขุนราม  ได้ไปฟังกำรบรรยำยเกี่ยวกับศีล

ธรรมจรรยำของผู้บริหำรสหกรณ์ โดย คุณอนันต์ ชำตรูป

ระชีวิต อดีตผู้จัดกำรใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ซึ่งจัดโดยสันนิบำตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นด้วยอย่ำงยิ่งเลยเพรำะว่ำหลัก

กำร อุดมกำรณ์ วิธีกำรสหกรณ์นั้นดีอยู่แล้ว ที่พลำดพลั้งล้ม

เหลวไปเกิดผู้น�ำสหกรณ์ไม่มีศีลธรรม ไม่มีคุณธรรม ประจ�ำ

ใจจึงท�ำให้มีพฤติกรรมมุ่งแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตัวเอง

และพวกพ้อง ท�ำให้สหกรณ์เสยีหำยสมำชกิได้รบัควำมเดอืด

ร้อน หำกผูบ้รหิำรสหกรณ์รูจ้กับทบำทและหน้ำทีข่องตนเอง

ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ปล่อยปละละเลยควำมเสีย

หำยต่ำง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น เพรำะหลักและวิธีกำรสหกรณ์ได้

วำงกฎ เกณฑ์เอำไว้อย่ำงดีแล้ว ฉะนั้นศีลธรรมจรรยำของ

ผู้บริหำรสหกรณ์จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง ต่อควำมมั่นคง

และปลอดภัยของสหกรณ์และสมำชิกสหกรณ์...ปัญหำ

ทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยู่ที่ตัวบุคคลนั่นเอง สหกรณ์ประกอบไป

ด้วยบุคคล ๓ ฝ่ำย ก็คือ ฝ่ำยคณะกรรมกำรที่มวลสมำชิก

เลือกตั้งเข้ำมำเป็นตัวแทน ฝ่ำยจัดกำรซึ่งคณะกรรมกำรจัด

จ้ำงมำเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวกในเรื่องต่ำง ๆ ให้กับมวล

สมำชกิ และสมำชกิซึง่เป็นทั้ง่ผูใ้ช้บรกิำรและเจ้ำของกจิกำร 

หำกทุกฝ่ำยรู้จักบทบำทและหนำ้ที่ของตนเองอยำ่งสมบูรณ์

ปัญหำต่ำง ๆ ไม่เกิดขึ้นแน่ในสหกรณ์นั้น ๆ ที่สหกรณ์ตำ่ง 

ๆ มีปัญหำเกิดขึ้นก็เพรำะบุคลำกรของสหกรณ์ทั้งสำมฝ่ำย

ไม่ท�ำหน้ำที่ของตนเองให้สมบูรณ์ ปล่อยให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง

ท�ำจึงเกิดปัญหำขึ้น เพรำะขำดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบ

กัน จึงมีกำรทุจริตเกิดขึ้นได้ง่ำย ฉะนั้น กำรให้กำรศึกษำ

กับมวลสมำชิกให้รู้ถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเองจึงเป็นสิ่ง

ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะสมำชิกเป็นเจ้ำของสหกรณ์และเลือก

ตัวแทนของตนเข้ำไปท�ำงำนตำมหลักกำรประชำธิปไตย ดัง

นั้นควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักและวิธีกำรสหกรณ์กับมวล

สมำชกิทัง้หลำยจงึมคีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ เพรำะจะได้ช่วยกนั

พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญก้ำวหน้ำไปพร้อม ๆ กัน ....Y  ขุน

ราม เห็นด้วยกับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษำรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีก่ล่ำวในโอกำสไปเป็น

ประธำนในพิธีเปิดกำรสัมมนำ “วันออมแห่งชาติ” ซึ่งจัด

โดย ๔ องค์กรหลักของขบวนกำรสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบำต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.)  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ช.ส.ค.) และบริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ำกัด(มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ขบวนกำร

สหกรณ์เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด... คุณอลงกรณ์ ชื่นชมควำม

สำมำรถของประเทศไทยที่ส่งออกอำหำรติดอันดับ ๑๑ 

ของโลก และเป็นอันดับ ๒ ของเอเซีย แพ้เพียงประเทศจีน

เท่ำนั้น และหวังว่ำอีกไม่นำนจะติดอันดับท๊อปเทน ของ

โลก ถึงแม้จะส่งออกอำหำรติดอันดับโลก แต่ประชำกร

ส่วนใหญ่ของประเทศยังยำกจน ยังมีหนี้สินรุงรัง กำรที่จะ

หวังระบบเศรษฐกิจอื่น ๆ เข้ำมำแก้ไขคงจะยำก นอกจำก

ระบบเศรษฐกิจสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ในประเทศไทยมี

สมำชิกประมำณ ๑๒ ล้ำนคน มี ๔ เสำหลักที่พร้อมจะผลัก

ดนัฐำนรำกเศรษฐกจิของประเทศ โดยมกีระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ที่ได้จัดตั้ง Co-op Academy ขึ้นเป็นฐำนสนับสนุน

องค์ควำมรูข้อง ๔ แกนหลกัอยูท่กุจงัหวดัทัว่ประเทศ ฉะนัน้ 

สมำชกิสหกรณ์ ๑๒ ล้ำนคน ควรจะท�ำประกนัชวีติกบับรษิทั 

สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหำชน) ทั้งหมด เพรำะเป็นบริษัท 

ของขบวนกำรสหกรณ์ หำกท�ำได้ขบวนกำรสหกรณ์ไทยจะ

เข้มแข็ง ก็หวังว่ำขบวนกำรสหกรณ์ไทยจะพร้อมใจกันท�ำ

ประกนักบับรษิทัประกนัชวีติของขบวนกำรสหกรณ์ ไม่ต้อง

รอให้ประสบควำมส�ำเร็จแล้วถึงค่อยเขำ้มำร่วม หำกท�ำเช่น

นั้นแสดงว่ำไม่ใช่นักสหกรณ์ แต่เป็นนักแสวงหำประโยชน์

เช่นเดียวกับพวกทุนนิยม ที่ก�ำลังท�ำลำยระบบสังคมโลกอยู่

ในขณะนี้ เพรำะส่งเสริมให้แต่ละคนเห็นแก่ตัวมำกกว่ำเห็น

แก่ส่วนรวม สังคมโลกจึงวุ่นวำยไม่เลิก ก็ขอให้ผู้ที่มีความ

คิดเช่นนี้เปลี่ยนความคิดใหม่ หันมาร่วมมือกันอย่างจริงจัง

สมกับเป็นผู้น�าสหกรณ์ที่มีจิตอาสา ไม่เข้ามาแสวงหาผล

ประโยชน์ส่วนตนให้คนเขานินทา.

สอ.กฟผ.คว้ารางวัล   นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรพัย์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จ�ากดั(สอ.กฟผ.) และนาย

พรสนอง ตูจ้นิดา ประธานกลุม่ธรุกจิลกูค้าธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั(มหาชน)  

ร่วมรับรางวัล “Best Payments and Collections Solution in Thailand” จากงาน 

The Asset Asian Awards 2020  จากผลแห่งความส�าเรจ็ของความร่วมมอืระหว่าง 

สอ.กฟผ.กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ในการพัฒนา Mobile Application EGAT 

SC  เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายให้แก่สมาชิกในการท�าธุรกรรมทางการเงิน.

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สหประกันฯ อบรม หลักการบริหารความเสี่ยงยกระดับสู่ความเป็นเลิศ
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

สหประกันชีวิต  จัดอบรมหลักการประเมินและ

หลกัการบรหิารความเสีย่งภายในหน่วยงาน มุง่ยกระดบั

ประสิทธิภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ บริษัท สหประกัน

ชีวิต จ�ำกัด(มหำชน) ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหัวข้อ “หลัก

การประเมินและหลักการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วย

งาน” (Internal Risk Assessment and Risk Management) 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อำคำร U Tower ส�ำนักงำนใหญ่ ถนน

ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

กำรจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจำก นายจรูญ ชูลาภ 

กรรมกำรบริษัทฯ เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรอบรม และ 

ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ อำจำรย์ประจ�ำคณะพำณิช

ยศำสตร์และกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

วิทยำเขตตรัง และกรรมกำรบริษัทฯ ท�ำหน้ำที่เป็นวิทยำกร

ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับตัวแทนบุคลำกรของบริษัทฯ 

ที่เข้ำร่วมอบรม

ทั้งนี้ผู้บริหารบริษัทฯ มีความมุ่งหวังให้ตัวแทนผู้เข้า

อบรมจากทุกส่วนงานสามารถน�าความรู้ไปพัฒนาต่อยอด

ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นภายในส่วนงานของตนได้ อันเป็นการป้องกันความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งเป็นการ

บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพื่อพัฒนาการบริหารงานในองค์รวมของบริษัทฯ สู่ความ

เป็นเลิศต่อไป

#สหประกันชีวิต

#ชีวิตที่มีหลักประกัน

#หลักประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จ.ยโสธร

ร่วมแสดงความอาลัย อุไร ปทุมจันทรัตน์
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

คุณอุไร ปทุมจันทรัตน์ อดีตผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ศูนย์กลางเทวา จ�ากัด เป็นผู้น�ารุ่นบุกเบิกเครดิตยูเนี่ยนประเทศไทย 

และเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันให้อุดมการณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งมี

จิตตารมณ์ ๔ ประการ ได้แก่ ๑. สนใจในชีวิตของกันและกัน  ๒. มี

ความห่วงใยในความเป็นอยู่ของกันและกัน  ๓. พร้อมที่จะแบ่งปัน

ให้กนัด้วยปัจจยัทีจ่�าเป็น และ ๔. ยนิดรีบัใช้และช่วยเหลอืกนัในฐานะ

เป็นมนุษย์ด้วยกัน โดยมี คุณธรรมก�ากับ ๕ ประการอีกชั้นหนึ่ง ได้แก่ 

๑. ความซื่อสัตย์ ในการถือตามสัญญาที่ได้ให้ไว้  ๒. ความเสียสละ ใน

การประหยดัอดออมและอทุศิตนเพือ่ผูอ้ืน่  ๓. ความรบัผดิชอบต่อชวีติ

และหน้าทีข่องตน  ๔. ความเหน็ใจกนั ในฐานะเป็นเพือ่นร่วมโลก และ 

๕. วางใจกัน สามารถเอาใจมอบวางไว้ในแก่กันได้ด้วยความเต็มใจ

กำรเผยแพร่อุดมกำรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับชำวชุมชนแออัดซึ่ง

เต็มไปด้วยผู้ยำกไร้ทั้งเงินตรำและควำมรู้ ไม่ใช่เรื่องท�ำกันง่ำย ๆ ถ้ำ

ไม่มีควำมเสียสละเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ยำกที่จะพำ

องค์กรต้นแบบแห่งนี้ไปสู่ควำมส�ำเร็จได้ แต่ด้วยควำมมุ่งมั่นและเสีย

สละของ คุณอุไร ปทุมจันทรัตน์ ในฐำนะผู้จัดกำรที่ยืนหยัดเป็นแบบ

อย่ำงทีด่ใีนฐำนะต้นแบบของสหกรณ์เครดติยเูนีย่นในประเทศไทย ถงึ

แม้ว่ำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จ�ากัด เป็นสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนแห่งแรกของไทย แต่ก็ไม่ได้มีสมำชิกมำกมำยหรือกิจกำรหวือ

หวำอะไร เพรำะว่ำผู้ที่เข้ำมำเป็นสมำชิกของสหกรณ์แห่งนี้ จะต้อง

ได้รับกำรอบรมจนรู้จักสิทธิและหน้ำที่ของตนเองอย่ำงดี พร้อมกับ

ปฏิบัติไม่ให้ขัดกับกฎระเบียบของสหกรณ์  ตลอดจนคณะกรรมกำร

และฝ่ำยจัดกำรของสหกรณ์จะคอยติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ

สมำชิกอยู่เสมอ หำกสมำชิกคนไหนขำดหำยไปก็จะคอยติดตำมว่ำมี

ปัญหำอะไรหรือไม่ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ฉะนั้นสหกรณ์แห่งนี้จึงมีสมาชิกไม่มากนัก ปัจจุบันมีไม่ถึง

สองพันคนที่อยู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามอุดมการณ์สหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยน ส่วนสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของสหกรณ์ โดย

ไร้เหตุผลคณะกรรมการสหกรณ์จะเชิญให้ออกจากสหกรณ์ ก็นับว่า

เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างมั่นคงตลอดมา

ก็ขอให้ดวงวิญญาณของ คุณอุไร ปทุมจันทรัตน์ ไปสู่สุคติใน

สัมปรายภพเทอญ. 

ยโสธร : ส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน พร้อมเพิม่

องค์ความรู้ด้วยระบบสหกรณ์ น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

   วนัที ่4 พฤศจกิำยน 2563 นางราตร ีป้องสนาม 

ผูอ้�ำนวยกำรกลุม่จดัตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่

ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดยโสธร เข้ำให้ค�ำแนะน�ำส่งเสริม แผน

งำน ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตำมพระ

รำชด�ำรสิมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำช

สุดำฯ กิจกรรม ฝึกปฏิบัติกำรประชุมและกำรบันทึกรำยงำนกำร

ประชุมแก่คณะกรรมกำรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโดยให้ควำม

รูก้ำรสหกรณ์ และกำรฝึกปฏบิตัใินกำรจดัประชมุคณะกรรมกำร

สหกรณ์นักเรียน ให้กับคณะกรรมกำรและสมำชิก 18 คน 

และแนะน�าให้มกีารจดัการประชมุคณะกรรมการสหกรณ์

นักเรียนเป็นประจ�าทุกๆเดือน เพื่อที่จะได้ทราบว่าผลการ

ด�าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า มีผลก�าไร ขาดทุน เท่า

ไหร่ เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า

ของโรงเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะท�าให้สหกรณ์ร้านค้ามี

ก�าไรในการด�าเนินกิจการแล้ว นักเรียนเองก็ยังมีความรู้เรื่อง

ของระบบร้านค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการน�าไปประยุกต์

ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ พร้อมทั้งเลี้ยงไอศกรีม

แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ณ โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

                     ภาพข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

สุเมธ  ศรีจรรยา



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

  ๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

  ๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

  ๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

  ๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

  ๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ที่นี่มีค�าตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทางโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

วัดพระธรรมกาย

“คนเช่นเรำ ไม่ใช่ไร้ปัญญำ ชัว่กร็ู ้ดกีเ็หน็ เรำจะฆ่ำ

ตัวเรำเอง เพรำะควำมปรำรถนำลำมกท�ำไม ที่เขำพูดหำว่ำ

เรำอย่ำงนัน้ บำงคนคงไม่รูจ้กัค�ำว่ำ “ธรรมกาย” มอียูท่ีไ่หน 

หมำยเอำใคร เขำอำศัยควำมไม่รู้มำว่ำเรำผู้ตั้งใจปฏิบัติดี

ปฏบิตัชิอบ เมือ่ผูไ้ม่รูม้ำตเิตยีนเรำ ควำมไม่รูข้องเขำจะลบ

ล้ำงสจัจธรรมพระพทุธศำสนำได้อย่ำงไร ถ้ำจะกลบกก็ลบ

ได้เพียงชั่วครำว ไม่ช้ำดวงแก้วของพระพุทธศำสนำก็จะ

เปล่งรัศมี ให้ผู้มีปัญญำเห็นด้วยสำยตำของตนเอง 

กำรที่เขำน�ำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งกำรปฏิบัติ

ที่เรำได้กระท�ำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่ำ คณะวัดปำกน�้ำไม่

ได้กินแล้วนอน เป็นส�ำนักที่เคร่งครัดในกำรปฏิบัติธรรม 

กำรที่เขำน�ำไปพูดเช่นนั้น เทำ่กับเอำส�ำนักเรำไปเผยแพร่ 

ดีเสียกว่ำกำรโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ เพรำะกำรที่่เขำน�ำ

ไปพูดเช่นนั้น เป็นกำรกระท�ำของผู้พูดเอง เรำไม่ได้จ้ำงไม่

ได้วำนใคร 

เมื่อพูดทำงไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทำงดีได้เหมือน

กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เรำไม่ต้องเดือดร้อน

ใจ เพรำะธรรมกำยของพระพุทธศำสนำเป็นของแท้ ไม่ใช่

ของเก๊ หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรำกฎเป็นควำมจริง

แก่ผู้เข้ำถึงธรรม เรื่องอย่ำงนี้เรำไม่หวั่น เรำเชื่อในคุณ

พระพุทธศำสนำ”

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงปู่วัดปากน�้าภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

สอ.ต�ารวจแห่งชาติ ประชุมใหญ่ 2563
 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

ครอบครัวมิจฉาทิฏฐิ

ท�ำไมลูกต้องมำแต่งงำนในครอบครัวที่ไม่เข้ำใจเรื่องบุญ ไม่

ศรัทธำพระสงฆ์จะท�ำเฉพำะบุญสงเครำะห์โลกนิด ๆ หน่อย ๆ 

ลูกจะสำมำรถชวนให้สำมี และครอบครัวของเขำหันมำสร้ำง

บุญในพระพุทธศำสนำได้หรือไม่คะ

คุณครูไม่ใหญ่

ที่ลูกมาแต่งงานอยู่ในครอบครัวที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญ ไม่ศรัทธา

พระสงฆ์ แต่ท�าบุญสงเคราะห์โลกนิดหน่อยนั้น ก็เพราะลูกจะต้องมา

ท�าหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตระกูลนี้ ลูกจึงมาสู่ตระกูลนี้

ความจริงสามีของลูกเป็นคนดีเพียงแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง คือ เป็นชาวพุทธแต่เพียงในนาม

แบบทั่ว ๆ ไป ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร เข้าใจในระดับหนึ่ง

อีกทั้่งได้เห็นข่าวว่า ภิกษุบางรูปประพฤติตนไม่ดี ก็เลยไม่มี

ศรัทธา และก็เหมารวมว่า พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลคงจะเป็นอย่างนี้

เหมือนกัน ซึ่งความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น

ดังนั้น ลูกจะต้องท�าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้สามี เพราะสามี

ก็มีเชื้อแห่งความดีอยู่แล้ว มีมากด้วย ลูกต้องใจเย็น ๆ และให้เวลาแก่

สามีในการท�าความเข้าใจเรื่องบุญ เรื่องพระ อีกไม่นานก็จะดีขึ้น

รวมทั้งตัวลูกก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใน

ทุก ๆ ด้าน จนท�าให้ครอบครัวเกิดอัศจรรย์ใจ และเกิดแรงบันดาลใจ

ว่า เข้าวัดพระธรรมกายแล้วท�าให้ลูกดีขึ้นอย่างนี้ มีสิ่งดี ๆ  เกิดขึ้นก็จะ

ท�าให้ทกุคนในครอบครวัมคีวามพร้อมทีจ่ะเป็นครอบครวัธรรมกายได้

ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน เริ่มต้นที่ศูนย์กลางกาย และการ

ท�าความดีด้วยกายวาจาใจของตัวเรา

    ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘

ค้าสุราแต่กลับรวย

น้องชำยของลูกมีอำชีพขำยส่งสุรำและเบียร์รำยใหญ่ประจ�ำ

จังหวัด เป็นถึงระดับหัวหน้ำฝ่ำยขำยของบริษัทเบียร์ชื่อดัง ลูกบอก

ให้เขำเลิกอำชีพนี้หลำยครั้งเพรำะเป็นห่วงเขำว่ำ จะต้องไปรับกรรม

ในมหำนรก แต่น้องชำยบอกว่ำ เขำอำยุมำกแล้ว ถ้ำไม่ท�ำอำชีพนี้จะ

ให้ไปท�ำอะไร

ปัจจบุนัชวีติของน้องชำยยงัคงอยูใ่นช่วงขำขึน้ ธรุกจิค้ำน�ำ้เมำ

ที่ท�ำอยู่ก็ขำยดีเป็นเทน�้ำเททำ่ สรำ้งก�ำไรให้เป็นกอบเป็นก�ำ น้องชำย

ของลูกทั้ง ๆ ที่ประกอบมิจฉำอำชีวะ แต่กลับมีชีวิตดีวันดีคืนเป็น

เพรำะบุพกรรมใด ลูกจะช่วยให้เขำเลิกขำยน�้ำเมำได้อย่ำงใร คนที่ขำย

น�้ำเมำแต่ก็มีฐำนะร�่ำรวยเช่นนี้ ควรจะเป็นกัลยำณมิตรให้เขำอย่ำงไร

ดีคะ

คุณครูไม่ใหญ่

น้องชายของลูกขายน�้าเมาแต่รวยวันรวยคืน ก็เพราะทาน

ในอดีตที่ท�าไว้มาส่งผล เพราะเมื่อท�าบุญแล้วไม่ได้อธิษฐานจิตล้อม

กรอบเอาไว้ จึงท�าให้พลัดมาประกอบมิจฉาวณิชชา ก็จะมีวิบากกรรม

ไปมหานรก

การจะเป็นกัลยาณมิตรให้ผู้ค้าน�้าเมาแล้วร�่ารวยนั้น ก็ไม่ใช่

ง่าย เพราะเขายังไม่เห็นโทษภัยทั้งในปัจจุบันและในอบาย ตลอดจน

ภัยในสังสารวัฏ เขาเห็นแต่เม็ดเงิน และก�าลังเพลินกับการลงทุนต่าง 

ๆ แต่เพลินในโลกมนุษย์ไม่กี่ปี พอหมดเวลาก็จะถูกริบหมดเลย และ

ไปอบาย ตอนเป็นมนุษย์เขาเรียก “ท่าน” แต่ถ้าเป็นอดีตมนุษย์ เขา

เรียกอีกอย่างหนึ่ง

ถ้าเป็นน้องชายเราหรอืใครกต็ามเรากค็วรจะแนะน�าเขาไปตาม

ที่ได้ศึกษามาด้วยใจที่เยือกเย็นและอดทน พูดไปบ่อย ๆ  เถอะ ถึงแม้ว่า

เขาไม่อยากฟังก็ตาม พูดไปเรื่อย ๆ  สักวันหนึ่ง เมื่อบุญเก่าของเขาตาม

มาทันก็จะโปรดได้ จะท�าให้เขาได้คิดและก็คิดได้
    ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ชวนน้องท�าบุญ

ลูกพยำยำมท�ำหน้ำที่กัลยำณมิตรทุกวิถีทำงให้กับน้อง ๆ ทั้ง

สำมคนมำเข้ำวดัฟังธรรม ปฏบิตัธิรรม เพือ่ให้เขำมชีวีติทีเ่จรญิรุง่เรอืง

ทั้งทำงโลกและทำงธรรมลูกจะท�ำอย่ำงไรจึงจะส�ำเร็จคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกต้องพยายามเป็นกัลยาณมิตรให้น้อง ๆ ทุกวิถีทางอย่างต่อ

เนื่อง ทั้งหยาบและละเอียด หยาบ คือ ค่อย ๆ แนะน�าชักชวนอธิบาย

ให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ค่อย ๆ แนะน�า

อย่างใจเย็นและอดทน ส่วนละเอียดก็คือเวลาลูกจะท�าบุญก็ให้ใส่ชื่อ

น้องทั้่งสามบ้าง หรือท�าบุญทุกบุญแล้วก็อธิษฐานให้น้อง ๆ ได้มาส

ร้างบารมีร่วมกันกับหมู่คณะ

ท�าอย่างนี้ควบคู่กันไปทั้งหยาบและละเอียด แต่ที่ส�าคัญการ

เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีองลกู จะเป็นแรงบนัดาลใจให้น้อง ๆ  อยาก

จะเอาอย่างบ้าง

    ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙

ชวนสามีเลิกเหล้า

ลกูจะท�ำอย่ำงไรสำมจีงึจะเลกิดืม่เหล้ำ สบูบหุรี ่แล้วมำวดัเพือ่

สั่งสมบุญกุศลกับลูกคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ในตอนนี ้ถ้าลกูยงัไม่อาจท�าหน้าทีก่ลัยาณมติรให้กบัสามไีด้ ก็

ให้ท�าบญุละเอยีดไปก่อน โดยเมือ่ท�าบญุทกุครัง้กอ็ธษิฐานขอให้บญุนี้

ไปดลบนัดาลให้มเีหตใุห้สามคีดิได้ทีจ่ะเลกิดืม่เหล้าสบูบหุรีแ่ละมาวดั

กับลูก ให้ท�าบ่อย ๆ สักวันหนึ่งก็จะสมหวัง

    ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙

ชอบเล่นไพ่

ท�ำไมคุณยำย เพื่อน ๆ ของคุณยำยและคุณน้ำของผมจึงชอบ

เล่นไพ่ เขำจะได้รับผลกรรมอย่ำงไร และจะต้องท�ำอย่ำงไรจึงจะให้

เขำเลิกเล่นไพ่ได้ครับ

คุณครูไม่ใหญ่

คุณยาย เพื่อนของคุณยายและคุณน้าชอบเล่นไพ่ ก็จะท�าให้

จิตใจตกต�่าเศร้าหมอง แม้จะไม่ได้เล่นขนาดเป็นผีพนันหรือเล่นกัน

จนหมดเนื้อหมดตัวก็ตาม ก็จะมีผลให้ห่างไกลจากบัณฑิตนักปราชญ์

และผังนี้อาจจะท�าให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอบายมุข ไปเกิดอยู่

ตรงนั้น หรือไปอยู่ตรงนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่วงจรแห่งอบายมุข ซึ่ง

จะท�าให้ชีวิตตกต�่า

จะแก้ไข กต้็องชีโ้ทษให้ท่านเหล่านัน้ได้เข้าใจ อกีทั้ง่เวลาท�าบญุ

ก็อธิษฐานจิตให้ท่านเลิกเล่น

    ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙

ตายแล้วไม่สูญ

เตี่ยของลูก ไม่ค่อยศรัทธำในพระพุทธศำสนำ เตี่ยมองว่ำพระ

ไม่ท�ำมำหำกนิ ไม่เกดิประโยชน์อะไรเลย ท่ำนจงึไม่ท�ำบญุกบัพระ เวลำ

ทีล่กูให้เตีย่ท�ำบญุ ลกูจะแบ่งเงนิให้ท่ำน ๒ ส่วน ส่วนหนึง่ให้ท่ำนไว้ใช้

ส่วนตัว อีกส่วนหนึ่งให้ท่ำนจบอธิษฐำนจิต เพื่อให้ท่ำนได้มีส่วนร่วม

ในบุญต่ำง ๆ ที่ลูกจะน�ำไปท�ำบุญให้ท่ำน

ท�ำอย่ำงไรเตี่ยจึงจะเลิกเชื่อว่ำ “ตำยแล้วสูญ” ลูกพยำยำม

อธิบำยให้เตี่ยฟัง แต่เตี่ยก็ไม่เข้ำใจครับ

คุณครูไม่ใหญ่

พระก็ท�าหากินแบบพระ คือ เดินบิณฑบาต เพราะว่าไม่ได้

ครอบเรือนและเป้าหมายของพระก็ต่างจากโยม เป้าหมายของโยม

ต้องการโลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์สินเงินทอง ส่วนเป้าหมายของพระ

ต้องการอริยทรัพย์ คือ มรรคผลนิพพาน เพราะฉะนั้นวิธีการจึงแตก

ต่างกัน

เตี่ยยึดถือความเชื่อนี้มานานจนอายุ ๘๐ กว่าปีแล้ว ก็ไม่ใช่ง่าย

ทีจ่ะไปท�าความเข้าใจกบัท่านได้ว่า ตายแล้วไม่สญู เอาไว้ให้ท่านศกึษา

ด้วยตัวท่านเองเถิด

ตอนนี้ลูกคนท�าได้แค่เพียงนึกถึงบุญทุก ๆ  บุญที่ลูกท�าไว้ แล้ว

อธิษฐานจิตให้ท่านมีส่วนแห่งบุญนี้ แล้วก็ชวนท่านท�าบุญอย่างที่ได้

แนะน�าท่าน หรือชวนท่านท�า ก็จะเป็นบุญติดตัวท่านไป เมื่อท่านละ

โลกแล้ว ท่านก็จะเข้าใจเอง
    ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘

บุญก็ท�า กรรมก็สร้าง
คุณพ่อไม่ค่อยเชื่อเรืองนรกสวรรค์ แต่ก็ท�ำบุญทอดกฐินผ้ำป่ำตำม

วัดต่ำง ๆ เคยสร้ำงองค์พระให้ลูกชำย ๑ องค์ ปัจจุบันท่ำนยังดื่มเหล้ำสูบ

บุหรี่อยู่

ด้วยบุญที่ท่ำนได้ท�ำบ้ำงในปัจจุบันจะสำมำรถปิดอบำยให้ท่ำน

ได้ไหมคะ ท่ำนเคยมีสำยบุญกับหมู่คณะมำบ้ำงหรือไม่และลูกควรจะเป็น

กัลยำณมิตรให้ท่ำนอย่ำงไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่
คุณพ่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ แต่ก็ท�าบุญตามวัดต่าง ๆ และ

ปัจจุบันยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่อยู่ ด้วยบุญที่ท�าบ้างในปัจจุบัน ก็ต้องคอยดูตอน

ใกล้จะละโลกอีกทีหนึ่ง ถ้าตอนนั้นบุญส่งผลก่อนก็จะไปเป็นกุมภัณฑ์ชั้นจาตุ

มหาราชิกา หรืออย่างปานกลางก็เป็นภุมมเทวา หรือไปสู่ยมโลกถูกกรอกน�า้

ทองแดง เป็นต้น

ท่านกเ็คยท�าบญุกบัหมูค่ณะมาบ้าง ประเภทร่วมบญุตามทีใ่คร ๆ  ชวน

พอเป็นพิธี เหมือนที่ตัวลูกชวนท่านในปัจจุบัน ตัวลูกก็ต้องหากัลยาณมิตรที่

ท่านถูกใจเพื่อคุยแนะน�าท่าน และตัวลูกเวลาท�าบุญก็ใส่ชื่อท่าน แล้วอธิษฐาน

จติให้ท่านหนักลบัมาสร้างบารมอีย่างเตม็ที ่โดยทิง้สิง่ทีเ่ป็นบาปอกศุลทั้ง่ปวง
    ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด จัดประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสโมสรต�ารวจ ถนน

วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ สหกรณ์มีสมำชิกสำมัญ 

จ�ำนวน ๑๔,๑๑๗ คน สมำชิกสมทบ จ�ำนวน ๒,๔๑๐ คน มีทุนเรือน

หุ้น ๗,๑๙๗.๒๒ ล้ำนบำท มีสินทรัพย์รวม ๒๔,๘๒๘.๑๙ ล้ำนบำท 

ทุนส�ำรอง ๖๑๒.๙ ล้ำนบำท มีผลก�ำไร ๓๘๗.๑ ล้ำนบำท 

บรรยำกำศกำรประชุมมีสมำชิกมำร่วมประชุมกันคึกคักเป็น

จ�ำนวนมำก ท�ำให้สถำนที่จอดรถอันกว้ำงขวำงของสโมสรต�ำรวจ

คับแคบไปตั้งแต่เช้ำท�ำให้กำรจรจรหน้ำสโมสรตัดขัดกันพอสมควร

 การเลือกตั้งคณะกรรมการใช้ระบบเลือกตั้งด้วยเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ ปีนี้ประธานกรรมการ พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรี

หิรัญ ขอลาออก มีผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ คนเดียวคือ 

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผลการเลือกตั้งกรรมการ จ�านวน 

๗ คน แทนต�าแหน่งกรรมการที่พ้นวาระได้แก่ ๑. พ.ต.อ.หญิง 

ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  ๒.พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิ

พันธ์  ๓. พ.ต.อ.ยรรยง กองเงิน  ๔. พ.ต.อ.วีรชาติ ปรียาวงศ์  ๕. 

พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย อายุโย  ๖.พ.ต.อ.สมนึก ถวัลย์ภิยโย  และ ๗. พ. 

ต.อ.เชาวรัตน์ เฉลิมพันธ์ 

กข็อแสดงความยนิดกีบัคณะกรรมการสหกรณ์ทกุท่านที่

อาสาเข้ามารับใช้สมาชิกด้วยความเสียสละ

                                                   รุ้งกินน�้า



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๘

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

ชสท.อบรม “เกษตรยุคใหม่ท�าอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่น ๗๗

หนงัสอืพมิพ์เกลยีวเชอืก 

หาอ่านได้ง่ายนิดเดียวที่

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

www.fsct.com
เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.co-opthai.com
เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

 วันที่  ๑๑ - ๑๗   ตุลาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๓

                ศิริชัย  ออสุวรรณ

              ผศ.สุชิน  ปลีหะจินดา                 อ.ตาปี  วัชรางกูล

              ดร.ประภาส  งามสงวน

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) จัด

อบรมหลกัสตูร “เกษตรยคุใหม่ คดิและท�าอย่างไรให้ยัง่ยนื” รุน่ที ่๗๗ 

ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรี่ยลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัด

พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งปกติจะจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากเกิดเชื้อไวรัสโค

วิด-๑๙ ระบาด จึงต้องเลื่อนออกไป ขณะนี้รัฐบาลได้สามารถควบคุม

การแพร่ระบาดได้เป็นทีน่่าพอใจ จงึผ่อนคลายให้สามารถจดัประชมุ

ได้แต่ก็ต้องรักษากฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ปีนี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร จึงลดจ�ำนวนผู้เข้ำอบรมจำก

ปกติประมำณ ๒๕๐ ถึง ๓๐๐ คน ตำมโครงกำรนี้ลดลงเหลือ ๑๕๐ 

คน วัตถุประสงค์ก็คือให้ผู้น�ำสหกรณ์น�ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำ

สหกรณ์ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ำยสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 

ตำมหลักและวิธีกำรสหกรณ์  วันแรกจะเป็นกำรบรรยำยโดยวิทยำกร

ทีเ่ชีย่วชำญทำงด้ำนเศรษฐกจิกำรเกษตร แนวโน้มทศิทำงอนำคตของ

ภำคกำรเกษตรไทย และกฎหมำยสหกรณ์ฉบับปรับปรุงใหม่เพื่อให้

ผูน้�ำได้มคีวำมรูเ้พือ่น�ำไปปรบัใช้กบัสหกรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม ส�ำหรบั

วันที่สองอีกครึ่งวัน เป็นกำรแบ่งกลุ่มเพื่อสรำ้งกำรมีส่วนร่วมของผู้

เข้ำรับกำรฝึกอบรม โดยวิทยำกรที่ทรงควำมรู้ ได้ตั้งหัวข้อต่ำง ๆ ขึ้น

มำเพื่อให้แต่ละกลุ่มน�ำไปอภิปรำยและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

เพื่อน�ำไปปรับใช้ในสหกรณ์ของตน

เช่น กำรปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมำยสหกรณ์ปัจจุบัน 

กำรพัฒนำกำรผลิต และกำรตลำดสินค้ำเกษตรในยุคโควิด 19 กำร

พฒันำเครอืข่ำยสหกรณ์ และเรือ่งอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบักำรพฒันำสหกรณ์

เพื่อน�ำสหกรณ์สู่ควำมส�ำเร็จในยุคโควิด 19 

วิทยำกรที่มำให้ควำมรู้ในวันแรก ได้แก่ อาจารย์ตาปี วัชรา

งกูร รักษำกำรผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบเศรษฐกิจ ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บรรยำยหวัข้อ “สถานการณ์

ในยุคปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตของภาคเกษตรไทย” นายฉัตร

ชัย ศิริรัตน์ นิติกรช�ำนำญกำรพิเศษกลุ่มกฎหมำย ส�ำนักทะเบียน

และกฎหมำย กรมส่งเสรมิสหกรณ์  บรรยำยหวัข้อ “พระราชบญัญตัิ

สหกรณ์ฉบับปรับปรุงใหม่ กับสิ่งที่สหกรณ์ต้องทราบ”  และทีมงำน 

บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด(บริษัทในเครือของ ชสท.) บรรยำยหัวข้อ 

“นวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ กับการพัฒนาสหกรณ์” 

อบรมวนัทีส่องตัง้แต่เช้ำถงึเทีย่งวนั เป็นกำรประชมุเชงิปฏบิตัิ

งำน (Workshop)  เพื่อน�ำไปสู่ “แนวคิดเชิงพัฒนำ เพื่อน�ำสหกรณ์สู่

ควำมส�ำเร็จ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน ปลีหะจินดา  ภำควิขำ

สหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ได้แบ่งเป็นกลุม่ จ�านวน ๕ กลุม่ แต่ละกลุม่น�ำประเดน็ปัญหำ

ต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำยไปอภิปรำยและวิเครำะห์ปัญหำเพื่อน�ำไป

พัฒนำสหกรณ์ให้ประสบควำมส�ำเร็จ ซึ่งแต่ละกลุ่มได้สะท้อนถึง

ปัญหำที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ที่ตนรับผิดชอบอยู่ มีปัญหำไม่แตกต่ำง

กันเท่ำไหร่ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักและวิธีกำร

สหกรณ์ของมวลสมำชกิจงึท�ำให้กำรพฒันำสหกรณ์เป็นไปด้วยควำม

ล�ำบำก กฎ เกณฑ์ กติกำของกฎหมำยสหกรณ์ก็เป็นอุปสรรคในกำร

พัฒนำสหกรณ์ ตลอดจนกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยก็ไม่พร้อมเพรียงกัน

ท�ำให้ไม่เกดิพลงัผลกัดนัขบวนกำรสหกรณ์ให้ประสบควำมส�ำเรจ็ได้

สังเกตผู้เข้าอบรมยังขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายจากสหกรณ์เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไป

พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า แต่ก็ยังมีผู้เข้าอบรมจ�านวนหนึ่งถึง

แม้จะไม่มากนกัทีเ่ข้าห้องประชมุสายเลยเวลาไปแล้วกว่าหนึง่ชัว่โมง 

ซึ่งน่าเสียดายไม่ได้ฟังวิทยากรที่มาให้ความรู้ที่มีประโยชน์กับการ

พัฒนาสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง ก็หวังว่าในการอบรมครั้งต่อไปผู้ที่เข้า

อบรมคงจะมีความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบ

หมายจากสหกรณ์มากขึ้น เพื่อขบวนการสหกรณ์ไทยจะได้พัฒนา

ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

                                             สุเมธ  ศรีีจรรยา


