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ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ พอใจผลการเสวนาทางออนไลน์ ได้มุมมองที่เป็น
ประโยชน์จากวิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์และเชีย่ วชาญในวงการสหกรณ์ ทัง้ ภาคสหกรณ์
ภาครัฐและเอกชน พร้อมจัดท�ำเป็นหลักสูตรพัฒนาผูน้ ำ� สหกรณ์อย่างเป็นระบบโดยยึด
หลักการสหกรณ์สากล ๗ ข้อ เพื่อไม่ให้เดินหลงทาง
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน
กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(สสท.) ได้ให้สัมภาษณ์กับเกลียวเชือก ถึงผล
สรุปของการจัดเสวนาวิชาการทางออนไลน์
เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สถาปนาสั น นิ บ าต
สหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย(สสท.) เมื่ อ วั น
ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่า เนื่องจากเกิด
วิกฤตของไวรัสโควิด-19 ท�ำให้การจัดงานใน
ปีนี้ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ศบค.(ศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019) อย่างเคร่งครัด จึงต้องจัด
เสวนากันทางออนไลน์ ในหัวข้อเสวนาว่า
“เวทีร่วมคิด ร่วมสนทนา มุมมองการแก้ไข

ปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยัง่ ยืน” โดยมีวทิ ยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
วงการสหกรณ์ ไ ทยมายาวนานหลายท่ า น
แต่ละท่านมีมุมมองที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่ ง ท� ำ ให้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็ ง ของ
ขบวนการสหกรณ์ไทยที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาในด้านกฎหมาย กฎกระทรวง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ภาครัฐใช้เป็นเครื่อง
มื อ ในการส่ ง เสริ ม ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า ง
ของขบวนการสหกรณ์ เช่น การเชื่อมโยง
ธุ ร กิ จ ระหว่ า งสหกรณ์ แ ต่ ล ะประเภทที่ มี
สภาพปัญหาการด�ำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน
โครงสร้ า งหน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา

มุมมองผูส้ อบบัญชีเอกชน
ทีม่ ตี อ่ ผูส้ อบบัญชีภาครัฐ

ผูส้ อบบัญภาคเอกชนมีอสิ ระในการแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ทกุ กรณีเพือ่
ให้งบการเงินนั้นเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่สมาชิกได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจภาคเอกชนถือ
เป็นเรือ่ งปกติ แต่ภาครัฐถือเป็นเรือ่ งใหญ่หากเกิดขึน้ ในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึง่ ผูส้ อบ
บัญชีภาครัฐมีหน้าทีแ่ นะน�ำส่งเสริมและมีหน้าทีต่ รวจสอบในคราวเดียวกัน ซึง่ อาจจะ
ขัดกันในผลประโยชน์ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
นายสิ ร วิ ช ญ์ ไพศาสตร์ ที่ ป รึ ก ษา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้แสดง
มุมมองในฐานะผู้สอบบัญชีเอกชนและนัก
กฎหมายว่า สหกรณ์คือองค์กรธุรกิจ ปัญหา
ทั้่งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่ภาคธุรกิจ
เอกชนเขามีกนั ทัง้่ นัน้ ถือเป็นเรือ่ งปกติ ท�ำไม
สหกรณ์จงึ จะมีปญ
ั หาเช่นนัน้ ไม่ได้ ท�ำไมภาค
ก�ำกับ ดูแล บอกว่าถ้าสหกรณ์สักแห่งหนึ่งผู้
บริหารเกิดทุจริตแล้วจะต้องเป็นเรือ่ งใหญ่โต
ที่รับไม่ได้ ในขณะที่ภาคธุรกิจเอกชนเขาก็มี
เช่นกัน ในภาคธุรกิจเอกชนมีความแตกต่าง
จากภาคสหกรณ์ ก็เพราะว่าภาครัฐจะไม่เข้า
มายุ่งด้วย ในการบริหารจัดการองค์กรของ
เขา คือ ถ้าเราบริหารดี องค์กรก็อยู่รอดได้ ถ้า
เราบริหารไม่ดอี งค์กรก็ไปไม่รอด ฉะนัน้ กลไก
หลักจะท�ำให้ขบวนการของธุรกิจเขาพัฒนา
กันเอง เขาค่อย ๆ ปรับตัวและพัฒนากันเอง
ท�ำให้เขาอยู่รอดได้
แต่ในขบวนการสหกรณ์ทา่ นอาจารย์
จุฑาทิพย์(รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท)บอกว่า
สหกรณ์เป็นเด็กเลี้ยงไม่โต ปัญหาอยู่ที่ว่า
สหกรณ์เป็นเด็กเลีย้ งไม่โตจริงหรือเปล่า ตอน
นี้ในระบบสหกรณ์มีเงินอยู่ ๓.๓ ล้านล้าน
บาท ก�ำไรปีล่าสุดตั้งแสนล้านบาททั้่งระบบ
สหกรณ์โตแล้วและโตมากด้วย ปัญหาว่าเมื่อ

สิรวิชญ์ ไพศาสตร์
โตแล้วปัญหาของเด็กโตก็ต้องมี เด็กเล็ก ๆ มี
ปัญหาเรื่องหิวนม พอโตขึ้นอยากจะได้โน่น
อยากจะได้นี่ ปัญหาก็เป็นเรื่องปกติ ปัจจุบัน
ปัญหาที่มีขึ้นกับขบวนการสหกรณ์ ส่วน
ใหญ่ จ ะมี ใ นสหกรณ์ ข นาดใหญ่ ไม่ ไ ด้ ยิ น
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมงมีปัญหา
ทุจริตจนมีเรื่องเรียนไปถึง ปปช. ส่วนใหญ่
จะเกิดกับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ตน
อยากจะให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมองปัญหา
เหล่านี้เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอก
ว่าแย่มาก ซึ่งจะมองผิดไปหมด หากมอง

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ขบวนการสหกรณ์ไทย เช่น สันนิบาตสห
กรณ์ฯ ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ หน่วย
งานก�ำกับ ดูแลสหกรณ์ ปัญหาโครงสร้าง
ทางการเงิ น ของขบวนการสหกรณ์ เป็ น
ศู น ย์ ก ลางทางการเงิ น ของระบบสหกรณ์
เป็นแหล่งเงินฝากส�ำหรับสหกรณ์ทมี่ เี งินเกิน
และเป็นแหล่งเงินทุนเสริมสภาพคล่องให้กบั
สหกรณ์ที่ขาดเงินทุน
จากมุมมองต่าง ๆ เหล่านี้สันนิบาต
สหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของขบวนการ
สหกรณ์ไทย ก็จะน�ำไปจัดท�ำเป็นหลักสูตร
พัฒนาผู้น�ำสหกรณ์อย่างเป็นระบบ ที่สำ� คัญ
หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รต้ อ งยึ ด หลั ก การ
สหกรณ์สากลทั้ง ๗ ข้อ เพื่อไม่ให้เดินหลง
ทาง นายปรเมศวร์กล่าวถึงผลสรุปของการ
เสวนา
กันอย่างนี้ เหมือนกลัดกระดุมเม็ดแรกผิด ก็
ผิดยาวไปเลย ทั้่งในเรื่องของการก�ำกับ ดูแล
และการพัฒนา
นายสิรวัชญ์กล่าวต่อไปว่าสหกรณ์
ในปั จ จุ บั น ถ้ า เราไม่ ล งไปในเรื่ อ งของราย
ละเอี ย ด สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาก็ คื อ พั ฒ นาผู ้
บริหาร ซึ่งเขาก็พยายามท�ำกันอยู่ พัฒนาเจ้า
หน้าที่สหกรณ์ การพัฒนาเจ้าหน้าที่เท่าที่ตน
ได้สัมผัส เช่น เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์
เคยมีการส�ำรวจว่าสหกรณ์ท�ำงบการเงินได้
ไหม ก็ปรากฎว่ามีคนคิดท�ำให้ แสดงว่าการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ไม่มีกระบวนการบังคับเท่า
ไหร่ อย่างเช่น สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดให้มี
การพัฒนาความรู้ ก็เป็นภาคสมัครใจไม่ใช่
ภาคบังคับ ฉะนั้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ต้องมีกระบวนการในเชิงการบังคับ
จึงจะท�ำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิ
ภาพทั้่งระบบ ในส่วนของภาครัฐการพัฒนา
กับการก�ำกับในปัจจุบันนี้ถูกมองว่าเข้ามา
ควบคุมมากกว่า เช่น ในเรื่องของการสั่งการ
หรือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของสหกรณ์
การเพิกถอนมติที่ประชุม ถ้าเป็นภาคเอกชน
เขาใช้อำ� นาจศาลเพราะเป็นมติมหาชน แต่ใน
ภาคสหกรณ์นั้นค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
เพิกถอนมติที่ประชุมได้ เพราะฉะนั้นถ้าหาก
เจ้าหน้าที่ก�ำกับ ดูแล ไม่ได้ถูกพัฒนาให้รับ
ฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่าย ก็ไม่แน่ว่าฝ่าย
ของท่านที่เพิกถอนมติที่ประชุมจะถูกต้อง
ตนเห็นด้วยกับหลาย ๆ ท่านแต่ไม่ได้เข้าข้าง
สหกรณ์ว่าไม่มีปัญหาอะไร และเห็นด้วยกับ
ประเด็นทีว่ า่ การพัฒนานัน้ ต้องพัฒนาทัง้ ภาค
อ่านต่อหน้า ๒

ศาลล้มละลายกลางสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด แม้ไม่ส�ำเร็จตามแผนฯ แต่
ไม่ สั่ ง ให้ ล ้ ม ละลาย เพราะมี เ จ้ า หนี้ ที่ มี ศั ก ยภาพพร้ อ ม
ให้การสนับสนุนทางการเงินสามารถแก้ไขวิกฤตทางการ
เงินได้ ประกอบกับยังมีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอก
และมีทรัพย์สินอื่นที่จะน�ำไปใช้ด�ำเนินกิจการตามกฎหมาย
สหกรณ์ได้ตามปกติ ประธานสหกรณ์ฯ มั่นใจเจ้าหนี้ราย
ใหญ่ระดมเงินให้ ๓,๕๐๐ ล้านบาทฝากธนาคารรัฐปล่อยกู้
ใช้ดอกผล มาหมุนเวียนกิจการสหกรณ์
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ศาลล้ ม ละลายกลางนั ด ฟั ง ค� ำ สั่ ง ในคดี
ฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจัน่ จ�ำกัด ลูกหนี้ คดีหมายเลขแดง ฟ.
๑๐/๒๕๕๘ คดีนี้สืบเนื่องจากศาลมีค�ำสั่ง
ให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และตั้่งลูกหนี้
เป็นผู้ท�ำแทน ต่อมาศาลมีค�ำสั่งเห็นชอบ

ด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในชั้นนี้เจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลว่าระยะ
เวลาตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การได้สนิ้ สุดลง เมือ่ วัน
ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ แต่การฟื้นฟูกิจการ
ไม่เป็นผลส�ำเร็จตามแผน ศาลพิจารณาคดีโดย
พิเคราะห์ถึงรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์
อ่านต่อหน้า ๒

สสท.เสวนาวิชาการออนไลน์
แก้ปญั หาสหกรณ์ไทยอย่างยัง่ ยืน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) จัดเสวนาวิชาการทางออนไลน์ “เวทีรว่ มคิด ร่วมสนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยัง่ ยืน” เนือ่ ง
ในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย( ๒๐ มิถนุ ายน ) เมือ่ วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๔ มีวทิ ยากรร่วมเสวนาได้แก่ นายไพบูลย์ แก้ว
เพทาย รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) นายทรงพล พนาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ที่ปรึกษา สสท. อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษา สสท. ผู้สอบบัญชีเอกชน โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. เป็นผู้ด�ำเนินรายการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) เสวนาวิชาการออนไลน์
ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับสหกรณ์ ทั้่งภาค
สหกรณ์ ภาครัฐและเอกชน แสดงมุมมองแก้ไขปัญหาขบวนการสหกรณ์
ไทยอย่างยั่งยืน ชี้จุดอ่อนจุดแข็งของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประธาน
สันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมน�ำไปปรับหลักสูตรพัฒนาผูน้ ำ� สหกรณ์อย่าง
เป็นระบบโดยยึดหลักสหกรณ์สากล ๗ ข้อ เพื่อไม่ให้เดินหลงทาง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้บรรยายถึงฉากทัศน์ของ
ขบวนการสหกรณ์ไทย ในมุมมองของนัก
วิชาการได้แบ่งออกเป็น ๔ ฉากทัศน์ คือ
ฉากทัศน์ที่ ๑ ขบวนการสหกรณ์ไม่เป็นโล้
เป็นพาย ฉากทัศน์ที่ ๒ ขบวนการสหกรณ์
เด็ ก เลี้ ย งไม่ โ ต ฉากทั ศ น์ ที่ ๓ ขบวนการ
สหกรณ์ถูกแทรกแซง กระทบต่อผลลัพธ์
ท�ำให้ประชาชนเสียโอกาส และฉากทัศน์
ที่ ๔ ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็งเป็นเครื่อง
มือของประชาชน ใช้แก้ปัญหาอาชีพและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ร ศ . จุ ฑ า ทิ พ ย ์ ไ ด ้ ก ล ่ า ว ว ่ า จ า ก
ประสบการณ์ ท� ำ งานวิ จั ย ในรอบสาม
ทศวรรษที่ผ่านมาได้มองไปในอนาคตว่าจะ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์อย่างไรให้ยั่งยืน
ก่อนที่จะไปพูดถึงการแก้ไขปัญหาเนื่องจาก
มีเวลาจ�ำกัดก็อยากจะชวนให้คิดใน ๔ ฉาก
ทัศน์ นักวิชาการมองว่าการที่จะท�ำให้การ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์เป็นอย่างไรขึ้นอยู่
กับตัวแปรทีส่ �ำคัญก็คอื สมาชิก ผูน้ �ำสหกรณ์
และภาคีพันธมิตร เช่น บริษัทตรวจสอบ
บัญชี บริษัทคอมพิวเตอร์ บริษัทขายปุ๋ย ขาย
ยา ปัจจัยการผลิตที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการ
พัฒนาสหกรณ์ ต้องมีจิตวิญญาณและเข้ามา

มีสว่ นร่วมอย่างเหมาะสม นัน่ คือเข้าใจบริบท
ของสหกรณ์วา่ เป็นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไร
เป็นองค์กรทีต่ อ้ งช่วยเหลือสมาชิกทีเ่ ป็นราย
เล็กรายน้อยเกษตรกรรายย่อย ข้าราชการที่
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมตัวกัน
เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจที่เรียกว่าสหกรณ์ จริง
ๆ แล้วตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อยากจะให้
ประชาชนมีเครือ่ งมือพัฒนาชีวติ นักวิชาการ
มองว่าสหกรณ์เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนา
ชีวติ ของประชาชน ปัญหาอยูท่ วี่ า่ ตัวแปรของ
สหกรณ์เข้าใจบริบทของสหกรณ์จริง ๆ หรือ
ไม่ หากไม่เข้าใจก็จะเป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาสหกรณ์
ทุ ก ประเทศทั่ ว โลกที่ มี น โยบาย
สนับสนุนสหกรณ์จริง ๆ หน่วยงานก�ำกับ
ดู แ ลต้ อ งเข้ า ใจบริ บ ทของสหกรณ์ อ ย่ า ง
แท้จริง เวลาจะร่างกฎหมายหรือมีมติอะไร
ต้องให้สหกรณ์ยืดหยุ่นได้ ไม่เอามาตรฐาน
สากลทีม่ ตี น้ ทุนสูงมาก�ำกับ ในฉากทัศน์ที่ ๔
มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีข่ บวนการสหกรณ์จะ
ต้องมีส่วนร่วมเข้ามายกร่างแผนยุทธศาสตร์
ที่ เ หมาะสมกั บ ห้ ว งเวลาและบริ บ ทที่ เ ป็ น
อยู่ ว่าตอนนี้เรามีจุดอ่อนตรงไหน ตรงที่
นักสหกรณ์เรายังไม่มีเครื่องมือ เครื่องไม้
กฎหมายยังไม่เหมาะสม ทั้่งสองฝ่าย คือ ภาค
รัฐที่ก�ำกับดูแล และผู้น�ำสหกรณ์ที่ต้องช่วย

ยกระดับในเรื่องการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
การสร้างสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศ
ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันไม่เข้ามาแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์จะ
ต้ อ งมี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ เ ข้ า ถึ ง และยก
ระดับได้จริง ๆ
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ก ล่ า วถึ ง จุ ด อ่ อ นของ
ขบวนการสหกรณ์ไทยที่มีมากว่า ๑๐๐ ปี
แต่ยังเลี้ยงไม่โต เพราะเคยชินกับการที่รัฐ
เอาโครงการเอาเงินทุนเข้าไปสนับสนุน แต่
การสนับสนุนไม่สอดคล้องกับบริบทหรือ
ความต้องการของสหกรณ์ เช่น รัฐบาลปีนี้
มีงบประมาณเอาตลาดกลางไปให้ ปรากฎว่า
สถานที่เราไม่พร้อม ฝ่ายจัดการไม่มีศักยภาพ
ไม่สามารถบริหารจัดการตลาดกลางได้ ใน
ขณะเดียวกันก็มีตลาดของเอกชนอยู่ใกล้ ๆ
อันนี้เสียทรัพยากรเสียเวลาชีวิต ขบวนการ
สหกรณ์ เ หมื อ นกั บ เด็ ก เลี้ ย งไม่ โ ตเพราะ
เคยชินกับการสนับสนุนจากรัฐ ไม่เคยมองว่า
ศักยภาพและความสามารถของตนตลอดจน
สมาชิกของตนต้องการหรือไม่ ในทางกลับ
กันรัฐบาลเองต้องมองว่าสิง่ ทีใ่ ห้ไปสมาชิกได้
รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการตัง้ ค่า
เสือ่ มราคา ผูจ้ ดั การสหกรณ์ทำ� แทบตายแต่ไม่
สามารถท�ำได้เพราะความสามารถไม่พอ สูก้ บั
ธุรกิจเอกชนไม่ได้ ตรงนีต้ อ้ งยกระดับความรู้
ทักษะและความช�ำนาญเชิงธุรกิจให้กับฝ่าย
จัดการ จึงขอเปิดประเด็นการชวนมองฉาก
ทัศน์ที่ ๔ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองซึ่ง
กันและกัน แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะท�ำส�ำเร็จ
ได้ภายใน ๓-๔ ปี ข้างหน้าด้วยฉากทัศน์ที่ ๔
นายทรงพล พนาวงศ์ อดีตรองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีมุมมองว่า ระบบ
อ่านต่อหน้า ๒

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

๒

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

คลองจั่นพ้นฟื้นฟูเดินต่อ
ทรัพย์ จากค�ำชี้แจงของผู้บริหารแผน และพยานหลักฐานในส�ำนวน
แล้วเห็นว่า ผู้บริหารแผนไม่สามารถช�ำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย
ตามแผนคืนให้แก่เจ้าหนีท้ งั้ หลายได้เป็นระยะเวลา ๓ ปี ติดต่อกันนับ
แต่วนั ทีศ่ าลมีค�ำสัง่ เห็นชอบด้วยแผน หรือได้ช�ำระหนีเ้ งินต้นจัดสรร
ให้แก่เจ้าหนี้ทั้่งหลายได้เป็นจ�ำนวน ๑ ใน ๓ ของภาระเงินต้นจัดสรร
ทั้่งหมด กรณีจึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขของแผน เมื่อระยะเวลาตามแผน
สิ้นสุดลงแล้ว แต่การฟื้นฟูกิจการยังไม่เป็นผลส�ำเร็จตามแผน ศาลมี
ดุลยพินิจที่จะมีค�ำสั่งได้เพียงสองประการ คือ หากศาลเห็นส�ำควรให้
ลูกหนี้ล้มละลาย ก็จะมีค�ำสั่งพิทักษ์ของลูกหนี้เด็ดขาด หรือมิฉะนั้น
ก็จะมีค�ำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ส่วนประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ลูกหนี้สมควรล้มละลาย
หรือไม่ เห็นว่า แม้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากมี
ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้จ�ำนวนมาก แต่หลังจากด�ำเนิน
การตามแผนฟื้นฟูกิจการ ยังมีเจ้าหนี้ที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจ
พร้อมท่จี่ ะสนับสนุนลูกหนีท้ างการเงิน ลูกหนีย้ งั มีโอกาสแก้ไขวิกฤต
ทางการเงินทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้ ประกอบกับลูกหนีย้ งั มีสทิ ธิเรียกร้องต่อบุคคล
ภายนอกและมีทรัยพ์สนิ อืน่ ทีอ่ าจน�ำไปใช้ประคองกิจการร่วมกับการ
สนับสนุนทางการเงินของเจ้าหนีแ้ ละบุคคลภายนอกได้ตามทีอ่ า้ ง ตาม
พฤติการณ์แห่งคดีจึงยังไม่สมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย
ศาลมีค�ำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตามมาตรา
๙๐/๗๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายฯ และให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับเกลียวเชือกถึงการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ฯ หลังจากศาลมีค�ำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
แต่ไม่สมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายว่า เหตุผลที่ศาลสั่งก็คือว่า ได้มีการ
ด�ำเนินกิจการตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การมาครบ ๕ ปี เมือ่ วันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๖๔ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เขามีหน้าที่รายงานต่อศาลว่า ได้
ด�ำเนินการฟื้นฟูฯ มาครบ ๕ ปี ตามกฎหมายแล้ว ผลการฟื้นฟูฯ ไม่
ส�ำเร็จตามเงื่อนไขของแผนฯ ช�ำระหนี้ได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่เขียนไว้ใน
แผนฯ ศาลจึงสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูฯ แต่ศาลได้ระบุชัดเจนว่าศาลสั่ง
แค่ยกเลิกการฟื้นฟูฯ แต่ไม่สั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ไม่ได้สั่งให้ล้ม
ละลาย เนื่องจากศาลเห็นว่าสหกรณ์ยังมีทรัพย์สินอยู่อีกเป็นจ�ำนวน
มากพอสมควร แล้วคดีทจี่ ะได้ทรัพย์สนิ มาก็ยงั มี และยังมีสหกรณ์เจ้า
หนี้ที่จะช่วยกันระดมเงิน จ�ำนวน ๓,๕๐๐ ล้านบาทมาเติมทุนให้กับ
สหกรณ์ ศาลจึงเห็นว่าสหกรณ์นา่ จะด�ำเนินกิจการต่อไปตามพระราช
บัญญัติสหกรณ์ได้ตามปกติ
นายประกิตได้กล่าวถึงรายชื่อสหกรณ์ที่จะมาช่วยระดมทุน
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจ
แห่งชาติ จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ อีก ๓ แห่ง ตอนนี้อยู่ในขั้น
ตอนการเซ็น MOU กันอยู่คาดว่าจะเรียบร้อยเร็ว ๆ นี้ ขั้นตอนต่อไป
ก็จะตัง้่ เรือ่ งส่งไปทีก่ รมส่งเสริมสหกรณ์ เพือ่ แจ้งให้รวู้ า่ ได้มโี ครงการ
นี้เกิดขึ้นเพื่อขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำ� เรื่องผ่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น�ำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้
คณะรัฐมนตรีรับทราบและให้การสนับสนุนเพื่อให้ธนาคารของรัฐ
ช่วยสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�ำ่ โดยมีอาคารยูเทาวเวอร์ พร้อมที่ดิน
ประมาณ ๓๐ ไร่ มูลค่าใกล้เคียงกันเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้
นายประกิตได้กล่าวถึงเงินกู้จ�ำนวน ๓,๕๐๐ ล้านบาท ไม่ได้
น�ำมาให้สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัดโดยตรง แต่จะน�ำไปฝาก
ไว้กับธนาคารรัฐโดยมีเงื่อนไขว่าให้เอาเงินดังกล่าวนั้นไปปล่อยกู้ใน
จ�ำนวนที่เท่ากันเพื่อน�ำดอกผลมาให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จ�ำกัด น�ำมาใช้ในการบริหาร มาช�ำระหนี้ เอามาใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
ของสหกรณ์ นายประกิตกล่าวในที่สุด.

สสท.เสวนาวิชาการออนไลน์
สหกรณ์ไทยมีมา ๑๐๐ ปีเศษแล้ว มีความเจริญก้าวหน้าพอสมควร แต่ว่า
ระยะหลัง ๆ ทีเ่ ป็นประเด็นขึน้ มาก็เพราะว่าสหกรณ์เมืองไทยเป็นระบบรัฐ
อุปถัมภ์ การริเริม่ สหกรณ์เกิดจากรัฐตัง้ แต่สหกรณ์หาทุน สหกรณ์แรกก็คอื
สหกรณ์วดั จันทร์ ไม่จ�ำกัดสินใช้ จากนัน้ รัฐเข้ามาเป็นตัวกระท�ำการเพราะ
ในยุคของกระทรวงสหกรณ์ ตัง้ หน่วยงานขึน้ มา ๔ กรม คือ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมสหกรณ์พาณิชย์ กรมสหกรณ์ธนกิจ และกรมสหกรณ์ที่ดิน
รัฐเข้าไปอุปถัมภ์อย่างมาก สหกรณ์หาทุนในระยะแรก ๆ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อ�ำเภอ เข้าไปดูแล ท�ำบัญชี และเก็บรักษาเงิน
เพราะว่าเป็นสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กยังช่วยตัวเองไม่ได้
นายทรงพลได้กล่าวถึงกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ว่า เป็น
กฎหมายที่วางโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ไว้ดีพอสมควร ประเด็นใน
การพัฒนาสหกรณ์ ก็คอื เรามีกฎหมายสหกรณ์ฉบับเดียวใช้กบั สหกรณ์ทกุ
ประเภท การพัฒนากฎหมายสหกรณ์ควรจะท�ำเท่าที่จ�ำเป็น และก�ำหนด
ทิศทางให้ชดั เจนในการพัฒนา สิง่ ทีค่ วรพัฒนาก็คอื ข้อบังคับของสหกรณ์
จะต้องพัฒนาให้ทันสมัย เพราะว่ากฎหมายแก้ไขยาก แต่ข้อบังคับเรา
สามารถปรับได้งา่ ย ถ้าหากเราไม่ปรับตัวกฎหมายมาก อ�ำนาจรัฐมีมากเกิน
ไปก็เป็นปัญหา กฎหมายสหกรณ์นนั้ มีสว่ นประกอบทีส่ �ำคัญ ประเด็นแรก
ก็คอื นิตปิ รัชญาของกฎหมายสหกรณ์ เขาเรียกว่าอุดมการณ์สหกรณ์ หลัก
การสหกรณ์ต้องมีอยู่ในกฎหมาย ประเด็นที่สอง สหกรณ์ในฐานะที่เป็น
สหกรณ์แล้วก็ยงั เป็นองค์กรธุรกิจ แต่องค์กรธุรกิจต้องใช้กฎหมายอืน่ เข้ามา
ก�ำกับ เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีการซื้อ การขาย จ�ำนอง จ�ำน�ำ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่สาม เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีอ�ำนาจ
ตามกฎหมายสหกรณ์ ตรงนี้เขาเรียกว่ากฎหมายปกครอง การใช้อ�ำนาจ
ตามกฎหมายปกครอง ตรงนี้ส�ำคัญมากหากไม่เข้าใจกฎหมายปกครองก็
จะสับสนในการใช้ เพราะบางเรื่องใช้กฎหมายธุรกิจ เนื่องจากกฎหมาย
ธุรกิจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก เราใช้กฎหมายธุรกิจ

ในฐานะทีส่ หกรณ์กบั สมาชิกมีฐานะเท่าเทียมกัน แต่กฎหมายปกครองนัน้
รัฐมีอ�ำนาจเหนือกว่า และกฎหมายอีกอันที่เป็นกฎหมายปกครองที่อยู่ใน
สหกรณ์ก็คือ มีกฎหมายอาญา ซึ่งมีบทก�ำหนดโทษต่าง ๆ
ฉะนั้นการใช้กฎหมายบังคับจึงมีความส�ำคัญมาก ถ้าเราไม่เข้าใจ
โดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่รัฐมีอ�ำนาจในการก�ำกับ ดูแล ในกฎหมายสหกรณ์
การก�ำกับ ดูแล นั้น หมายความว่า ก�ำกับให้เขาท�ำตามกฎหมาย แต่จะ
เข้าไปแทรกแซง หรือเข้าไปใช้ดลุ ยพินจิ ไม่ได้ การใช้ดลุ ยพินจิ เป็นเรือ่ งของ
กฎหมายเอกชน ตรงนี้สำ� คัญต้องดูให้ดี และอีกอันที่ทางราชการท�ำก็คือ
ก�ำกับ ดูแล ให้การบริหารธุรกิจที่ดี ความยากอยู่ตรงนี้ ธุรกิจที่ดี ถ้าเราท�ำ
ดีแต่วา่ ไม่ตรงกับอ�ำนาจเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ อันนีค้ อื การใช้กฎหมาย โดย
หลักกฎหมายปกครองเขาบอกว่าการใช้กฎหมายมาตรการใด ๆ ก็ตาม ต้อง
มีความเหมาะสม หมายความว่าต้องใช้กฎหมายให้ตรงตามความมุ่งหมาย
และเจตนารมณ์ของกฎหมายสหกรณ์
ทีส่ ำ� คัญต้องใช้กฎหมายสหกรณ์เมือ่ มีความจ�ำเป็น ค�ำว่า จ�ำเป็นคือ
อะไร มาตรการใด ๆ ก็ตามทีร่ ฐั ออกมาบังคับสหกรณ์ ท�ำเท่าทีจ่ ำ� เป็น หมาย
ถึงว่า ถ้าจะไปกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ต้องกระทบกระเทือน
น้อยที่สุด สุดท้ายการใช้บังคับกฎหมายสหกรณ์มาตราใด ๆ ก็ตาม รัฐต้อง
ชั่งผลดีผลเสียให้ได้ ถ้ามาตรการนั้นใช้ไปแล้วเกิดผลดีน้อย มีผลเสียมากก็
ต้องระงับการใช้
นายทรงพลได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับที่มาของเงินออมที่แปลงเป็น
ค่าหุ้นว่าเกิดขึ้นจากแนวคิดของข้าราชการกรมสหกรณ์มีประมาณร้อย
กว่าคนที่ร่วมกันจัดตั้่งสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย คือ
สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จ�ำกัดสินใช้ โดยมีแนวคิดในการจัดตัง้ สหกรณ์
ออมทรัพย์ขนึ้ มาก็เพือ่ ช่วยข้าราชการให้มเี งินออม และป้องกันการเป็นหนี้
โดยมีคณ
ุ สมบัตติ อ้ งเป็นข้าราชการประจ�ำและอยูใ่ นส�ำนักเดียวกัน สมาชิก
จะต้องส่งเงินออมเรียกว่าเงินสะสมรายเดือน โดยหักจากเงินเดือนร้อยละ
๕ เงินออมดังกล่าวต่อมาเกรงว่าสมาชิกจะถอนก็จะท�ำให้ไม่มีเงินออม จึง
ได้แปลงเงินออมให้เป็นทุนเรือนหุ้น จะเห็นว่าจุดมุ่งหมายของสหกรณ์
ออมทรัพย์ในเรื่องหุ้น เดิมนั้นต้องการให้เป็นเงินออมของสมาชิก แต่ได้
แปลงเป็นหุ้นเพื่อเป็นทุนของสหกรณ์ นายทรงพลใช้ค�ำว่า two in one คือ
เป็นทั้่งเงินออมและเป็นหุ้นแสดงความเป็นเจ้าของด้วย ต่อมามีค�ำถามว่า
เมื่อสมาชิกมีแต่ออมไม่มีเงินใช้จะท�ำอย่างไร จึงให้สมาชิกกู้ได้ โดยกู้อยู่
ในมูลค่าหุ้นที่ตัวเองมีอยู่ จะเห็นได้ว่าหุ้นของสหกรณ์เป็นหลักประกัน
ชั้นดี เมื่อสมาชิกกู้ไปสหกรณ์ไม่เสียหายหากสมาชิกไม่ช�ำระหนี้เพราะ
ว่ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ สัญญากู้นั้นก็เป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชน เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกสมบูรณ์ตามกฎหมายสามารถ
ใช้บังคับกันได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตอกย�้ำความมั่นคงของผู้ถือหุ้น ตาม
กฎหมายสหกรณ์ มาตรา ๔๒ วรรคสอง หุ้นนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของการบังคับคดี กฎหมายสหกรณ์เขียนว่าห้ามเจ้าหนีม้ ายึดอายัดหุน้ ของ
สมาชิกระหว่างทีย่ งั เป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ กฎหมายมาตรานีต้ นเขียนด้วย
มือแล้วส่งให้กบั ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ในช่วงทีม่ กี ารร่างกฎหมายสหกรณ์
ฉบับนี้ นายทรงพลกล่าว
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย มีมมุ มองในฉากทัศน์ที่ ๔ ว่า ท�ำอย่างไรให้ขบวนการสหกรณ์
เข้มแข็งเพื่อเป็นเครือ่ งมือของประชาชนในการประกอบอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของเขาให้ดขี นึ้ ในฐานะทีต่ นเคยท�ำงานทีก่ รมส่งเสริมสหกรณ์
มาก่อนตั้งแต่เป็นสหกรณ์อ�ำเภอ สหกรณ์จังหวัด จึงค่อนข้างใกล้ชิดกับ
ตัวสหกรณ์และสมาชิกมาก จะเข้าใจปัญหาของเขาในการบริหารจัดการ
ถึงแม้ภาครัฐจะมีโครงการสนับสนุนสหกรณ์ แต่ความเห็นไม่ตรงกัน ใน
ส่วนทีภ่ าครัฐคิดทีจ่ ะไปพัฒนาสหกรณ์ มันตรงกับสิง่ ทีส่ หกรณ์เขาต้องการ
หรือเปล่า นี่คือปัญหาใหญ่ คือการที่จะสนับสนุนให้งบประมาณซึ่งภาค
รัฐสามารถขอจากรัฐบาลเพื่อมาส่งเสริมตรงนี้เพื่อให้เขาได้มีโอกาส ด้วย
เจตนาที่ดีอยากจะพัฒนา แต่สิ่งที่คิดมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่สหกรณ์เขา
มีปัญหา ไม่ว่าสหกรณ์ประเภทไหน หรือแม้แต่ประเภทเดียวกัน แต่ละ
สหกรณ์มปี ญ
ั หาไม่เหมือนกัน และวิธแี ก้กไ็ ม่เหมือนกัน เราจะเห็นว่าทัง้่ โค
รงสร้างทั้่งบทบาทที่ภาครัฐพยายามท�ำเป็นกรอบ มันไม่ได้แยกออกมาทั้่ง
หมด ในบทบัญญัติที่มาก�ำกับ หรือสนับสนุนไม่ได้แยกออกมาให้ชัดเจน
ว่าสหกรณ์ประเภทใดควรจะด�ำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร ประเภทนี้จะท�ำ
อย่างไร และที่ส�ำคัญคือขนาดของสหกรณ์ก็ไม่เหมือนกัน จะเอาสหกรณ์
ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีทุนด�ำเนินงานเป็นแสนล้านบาท มาเปรียบเทียบ
กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีทุนด�ำเนินงานหลักสิบล้านบาท อย่างนี้ไม่ใช่
สหกรณ์การเกษตรก็เหมือนกัน แต่จริง ๆ แล้วมันมีวิธีการ คือ สร้างความ
ร่วมมือเชื่อมโยงกัน ที่จะท�ำให้สหกรณ์มีความแข็งแรง เราต้องพัฒนาให้
เขามีความแข็งแรง ให้เขาดูแลขบวนการสหกรณ์ของเขาเอง ตัวภาครัฐต้อง
พิจารณาว่า ณ วันนี้สถานการณ์สมัยใหม่ บริบทใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา ฉะนั้นภาครัฐเองต้องมีความรู้ที่ทันสมัยที่จะเข้าไปดูแล ก�ำกับ
หรือส่งเสริมสหกรณ์
ในฐานะที่ตนเคยอยู่ในระบบราชการและออกมาแล้วก็ยังมอง
ว่าการเข้าไปของภาครัฐ ภาครัฐแยกไม่ออกว่าตนเองเข้าไปในลักษณะ
ของการพัฒนาหรือการควบคุม สองอันนี้แยกกันไม่ออก เมื่อแยกไม่ออก
สหกรณ์จงึ สับสน ทัง้่ นักวิชาการและสหกรณ์มองว่าภาครัฐก�ำกับมากเกิน
ไป เข้าไปแทรกแซงมากเกินไป ตนก็กลับมาทบทวนด้วยความหวังดี ตรง
จุดนีม้ คี วามเห็นว่าถ้าจะพัฒนาสหกรณ์ให้ยงั่ ยืน หมายถึงตัวภาครัฐ ควรวาง
ระบบทีจ่ ะพัฒนาสหกรณ์ ให้กำ� หนดโครงสร้างของสหกรณ์แต่ละประเภท
แต่ละขนาดให้แตกต่างกัน และบทบาทของสหกรณ์ทจี่ ะเข้าไปดูแลส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ของสมาชิกสหกรณ์ในกลุม่ นัน้ ๆ ก็ตอ้ งมองดูวา่ เขามีศกั ยภาพ
และบทบาทมากน้อยแค่ไหนของแต่ละสหกรณ์ เพราะว่าประชาชนเขา
ปรารถนาที่จะตั้่งสหกรณ์อยู่แล้ว ฉะนั้นจะไปบอกว่าตั้งได้หรือไม่ได้ มัน
ก็ไม่ได้ ต้องดูว่าเขามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะจัดตัง้่ สหกรณ์ขึ้นมา
ภาครัฐควรจะแบ่งระดับ แบ่งกลุ่ม ประเภท ในการเข้าไปส่งเสริม
พัฒนา หรือการก�ำกับ ว่าสหกรณ์ประเภทไหนควรจะพัฒนาอย่างไร กลุ่ม
ไหนควรจะก�ำกับอย่างไร ตรงนี้เป็นบทบาทของภาครัฐ
ในส่วนของภาคสหกรณ์เอง ภาครัฐมองว่าสหกรณ์มีปัญหาอย่าง
นั้นอย่างนี้ ในขณะเดียวกันสหกรณ์ก็มองภาครัฐว่ามีปัญหาอย่างนั้นอย่าง
นี้เช่นกัน ปัญหาอยู่ที่ว่าจะท�ำอย่างไรให้เกิดความสมดุลย์มีความสัมพันธ์
เหมือน ๆ กัน ตัวสหกรณ์เองก็ต้องยอมรับว่าบางสหกรณ์ก็มีปัญหา หมาย
ถึงกรรมการและฝ่ายจัดการในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาชิกที่จะมา
ด�ำเนินกิจการสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด ก็ยังมองไปไม่ถึง
ตรงนั้น ไม่รู้ว่าเข้ามาจะต้องท�ำอะไรบ้างเมื่อยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่ ภาครัฐ
ก็ต้องก�ำกับอย่างใกล้ชิด

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
นางบริสุทธิ์กล่าวต่อไปว่าตอนนี้สหกรณ์มีความส�ำคัญระดับชาติ
หากไปดูยทุ ธศาสตร์ชาติจะมีประเด็นเกีย่ วข้องกับสหกรณ์ทกุ ยุทธศาสตร์
เพราะว่าสหกรณ์เป็นองค์กรประชาชนทีด่ ที สี่ ดุ ยังไม่มอี งค์กรไหนทีด่ กี ว่า
นี้ ฉะนั้นในเรื่องการร่วมกลุ่มเป็นสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในกลุ่ม
เกษตรกรก็แล้วแต่ จะเข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเศรษฐกิจฐานราก
ของสังคม ในประเด็นเกษตรเขามีแนวทางในการพัฒนานิเวศเกษตร ให้
เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม ในอดีตที่ผ่านมาเราผลิตเยอะ
ๆ แต่ได้ผลตอบแทนน้อย ก็มาผลิตเป็นกลุม่ เล็ก ๆ แต่มมี ลู ค่าสูง ตรงนีภ้ าค
รัฐมีการขับเคลื่อนอย่างแรง
ถามว่าสหกรณ์เกิดตรงไหน ก็คือ ต้องมีการรวมกลุ่มเป็นสถาบัน
ของเกษตรกร ที่มีความส�ำคัญก็คือเป็นโอกาสที่จะท�ำให้คนที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็นภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องในด้านการส่งเสริมการผลิตต่าง ๆ ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือภาคอุตสาหกรรม เราจะต้องมีการแปรรูป พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มมี ลู ค่าสูง หรือภาคการตลาดก็มกี ระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ฉะนั้นตัวสหกรณ์จะได้เป็นศูนย์กลาง เพียงแต่ว่า
เรามีความพร้อมที่จะเปิดรับได้อย่างไร เพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รวมทั้่งชุมนุมสหกรณ์แต่ละประเภท
ต้องหยิบโอกาสตรงนี้มาเพื่อช่ายกันขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ ดังนั้น
เราต้องท�ำงานในเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติ ก็จะสนับสนุน
ตรงนี้เกิดประเด็นเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะเรื่องเงินทุนไม่ว่าจะเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์บริการ หรือสหกรณ์
ร้านค้า ตรงนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นโอกาสของขบวนการสหกรณ์
โดยเฉพาะภาครัฐ หรือ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.)
ซึ่งหลายท่านที่อยู่ในนี้ก็เป็นกรรมการอยู่ ฉะนั้นต้องช่วยกันผลักดันแผน
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้ชัดเจน แต่ละประเภทจะพัฒนากันอย่างไร
โดยเฉพาะสันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นเลขา คพช. ก็อยากจะให้มีการผลักดัน
ตรงนี้เพื่อจะได้พัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้ไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือ
ทิศทางที่ชัดเจน

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ได้ให้มุมมองว่า ได้ฟังปัญหาจากวิทยากร
โดยเฉพาะอดีตที่อยู่ในภาครัฐในความคิดเห็นของตนควรจะยุบสองกรม(กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) มาตัง้ เป็นองค์กรมหาชน โดยสอง
กรมนี้มาอยู่ภายใต้องค์กรมหาชน ต้องออกจากระบบราชการ เพราะวิธีคิดของ
ระบบราชการกับวิธีคิดของระบบสหกรณ์ต่างกันมาก แต่ก่อนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่อง
นี้แต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมาตนค่อนข้างจะเครียดกับภาครัฐที่ก�ำลังท�ำอยู่ เพราะ
ในอดีตหน่วยงานภาครัฐสองกรมนี้ยังพอเข้าใจในหลักคิดสหกรณ์ แต่มาสาม
ปีนี้บุคลากรภาครัฐทั้่งสองกรมน่าจะเป็นเด็กใหม่ที่ไม่รู้เรื่องอุดมการณ์สหกรณ์
หลักคิดของสหกรณ์ ถ้าเราดูพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจในโลก เริ่มต้นมา
จากระบบทุนนิยมทีอ่ ยูใ่ นภาคของเอกชนมีการกดขีข่ ดู รีดในยุคเปลีย่ นแปลงจาก
เกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม คนต้องออกจากท้องไร่ท้องนาเข้ามาเป็นคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ท�ำงานกันวันละ ๑๖ ชัว่ โมง จึงได้เกิดแนวคิดต่อต้านระบบ
ทุนนิยมขึน้ มา เกิดระบบสังคมนิยมกับคอมมิวนิสต์ มีแนวคิดว่าท�ำอย่างไรไม่ให้
เอกชนมากุมระบบเศรษฐกิจ จึงเกิดระบบทุนเอกชน กับทุนของรัฐขึ้น แต่ทุน
ของประชาชนไม่มี จึงเกิดแนวคิดของ โรเบิร์ต โอเว่น โดยให้ประชาชนมาถือ
หุน้ ระดมทุนสร้างธุรกิจของตัวเองขึน้ มา โดยใช้ชอื่ ว่าโคออฟเพอเรตีฟ(สหกรณ์)
ประเทศไทยเรามีสหกรณ์มา ๑๐๐ ปี ปัจจุบันนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์
มีบุคลากร ๕ พันคน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีบุคลากร ๓ พันคน รวมแล้ว ๘
พันคน ตนมองว่าภาครัฐก�ำลังสร้างอาณาจักรของตนเองจากความอ่อนแอของ
กิจการสหกรณ์ จากความยากจนของคนสหกรณ์ ซึง่ กลับกันกับประเทศทีร่ ะบบ
สหกรณ์เข้มแข็งบุคลากรของภาครัฐจะมีจ�ำนวนน้อย บุคลากรของขบวนการ
สหกรณ์จะมีจ�ำนวนมาก
นายไพบูลย์กล่าวว่าตนเคยเสนอให้มีสภาสหกรณ์แห่งชาติ โดยให้
สองกรมนี้มาอยู่ภายใต้หน่วยงานของสภาสหกรณ์แห่งชาติ จะมีส�ำนักงานสภา
สหกรณ์แห่งชาติ เหมือนกับสภาพัฒน์ฯ สหกรณ์จะต้องท�ำธุรกิจแข่งกับระบบ
ทุนนิยมแน่นอน แต่ทุนตรงนี้ธุรกิจตรงนี้ต้องมีคนสหกรณ์ที่เข้าใจอุดมการณ์
สหกรณ์ และต้องมีการบริหารงานแบบสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไร
ก็ตามเมื่อสหกรณ์เข้มแข็งแล้ว ถึงตรงนั้นเราต้องเสียภาษีให้รัฐ เพราะสหกรณ์
ทั่วโลกเมื่อต่อยอดเข้มแข็งแล้วก็ต้องเสียภาษีให้รัฐทั้่งนั้น

มุมมองผู้สอบบัญชีเอกชน
ของผู้บริหารสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมทั้งฝ่ายก�ำกับ ดูแล ก็ต้อง

มีการปรับตัวเช่นกัน
นายสิรวัชญ์ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการแสดงความเห็นต่องบการ
เงินในฐานะผูส้ อบบัญชีวา่ ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีแ่ สดงความเห็นของงบการ
เงิน ไม่ใช่รับรองงบการเงิน ผู้ที่มีหน้าที่รับรองงบการเงิน คือ ผู้บริหาร ซึ่ง
เป็นสากลทั่วโลก กฎหมายสหกรณ์ก็เช่นกัน ถ้าผู้สอบบัญชีเข้าใจว่าตัวเอง
เป็นผู้รับรองงบการเงินเมื่อไหร่ นี่แหละจะไม่เซ็นงบการเงิน ท่านต้องให้
ความเห็นต่องบการเงิน เราเซ็นได้เสมอเพราะเรามีหน้าที่แสดงความเห็น
ต่องบการเงิน เช่น งบการเงินนั้นถูกต้องอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือว่าถูกต้อง
บางส่วน เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือว่าไม่ถูกต้อง หรือว่า
ไม่แสดงความเห็นเป็นไปได้ทงั้ ๔ กรณี เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ สหกรณ์จะด�ำเนิน
การอย่างไร มีปัญหาแค่ไหนผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นได้เสมอ เพราะเรา
ไม่ได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับรองความถูกต้อง แต่เราลงลายมือชื่อใน
ฐานะผู้ให้ความเห็นต่องบการเงินที่คณะกรรมการรับรองมา เพราะฉะนั้น
สิง่ ทีน่ กั บัญชีควรท�ำก็คอื ไม่วา่ สหกรณ์จะมีปญ
ั หาอย่างไร เรามีหน้าทีต่ อ้ ง
ให้ความเห็นเพื่อให้งบการเงินนั้นเข้าที่ประชุมใหญ่สมาชิกได้ เรามีสิทธิ์ที่
จะให้ความเห็นว่ามันถูกต้องโดยไม่มีเงื่อนไข มันถูกต้องบางส่วนผิดบาง
ส่วนเป็นการเสนองบการเงินอย่างมีเงื่อนไข มันไม่ถูกต้องทั้งงบ หรือเรา
ไม่สามารถแสดงความเห็นได้เลย เพราะว่าบัญชีไม่เสร็จ ทัง้่ หมดนัน้ ผูส้ อบ
บัญชีสามารถแสดงความเห็นได้
นายสิรวิชญ์ได้กล่าวต่อไปว่าแต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าผู้สอบ
บัญชีภาครัฐ นอกจากจะเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา ๖๙ ของ
กฎหมายสหกรณ์แก้ไขใหม่ เขายังได้รับอ�ำนาจตามค�ำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ที่ ๓/๒๕๖๒ ให้เป็นผูแ้ นะน�ำส่งเสริมเรือ่ งการจัดท�ำบัญชีสหกรณ์
ด้วย มันอาจจะมีการขัดกันในผลประโยชน์ ก็คือ ในเรื่องอ�ำนาจหน้าที่
เนื่องจากผู้สอบกลับกลายมาเป็นผู้มีหน้าที่ต้องช่วยสหกรณ์ท� ำให้เสร็จ
ท�ำให้ถกู ต้อง ทีนสี้ หกรณ์ท�ำไม่เสร็จท�ำไม่ถกู ต้อง ในฐานะของฝ่ายแนะน�ำ
ส่งเสริมก็ต้องบอกว่าท�ำงานให้เรียบร้อย แต่ในฐานะของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
จริง ๆ แล้วเขาควรจะแสดงความเห็นได้ นีค่ อื เราพยายามท�ำความเข้าใจกับ
ภาครัฐในประเด็นนี้ แต่ในฐานะผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนเราไม่มหี น้าทีน่ ี้ เรา
มีอิสระ ๑๐๐% นี่คือหลักวิชาการ นายสิรวิชญ์ให้มุมมอง
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๓

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ถึงเวลา : สู่ความเป็นอิสระและปกครองตนเองของขบวนการสหกรณ์ไทย
1. ความน�ำ : ปฐมบท

จุดก�ำเนิดของกิจการสหกรณ์ในประเทศไทยนัน้ คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าถือก�ำเนิดมาจากรัฐหรือเป็นกิจการสหกรณ์ที่รัฐอุปถัมภ์และ
ควบคุม โดยน�ำเอารูปแบบสหกรณ์การเกษตรในอินเดียมาใช้ เริ่มใน
สมัยรัชกาลที่ 6 ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2457 - 2458 กระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติได้ร้องขอให้ เซอร์ เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ หัวหน้าธนาคาร
แห่งเมืองมัทราสประเทศอินเดีย มาส�ำรวจเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ซึ่งก็ได้รับค�ำแนะน�ำให้แก้ไขโดยการจัด
ตั้ง สหกรณ์ (Co - operative Society) ขึ้น กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ในขณะนั้น ได้รับมอบหมายให้
เป็นผูร้ เิ ริม่ พัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทย ดังนัน้ กิจการสหกรณ์
ในประเทศไทยจึงมิได้เกิดจากจิตส�ำนึกการรวมกลุม่ ของประชาชนชัน้
ล่างอย่างแท้จริง หากแต่เป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่ง
ผิดจากพัฒนาการของระบบสหกรณ์ในยุโรป ที่เกิดจากการรวมตัว
กันอย่างมีจิตส�ำนึกและมีการเรียนรู้ในวิถีชีวิตแห่งสหกรณ์ร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามหลักและวิธีการสหกรณ์
หากนับจากปี 2459 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ
ขบวนการสหกรณ์ไทยมีการเจริญเติบโตในเชิงปริมาณในลักษณะ หัว
โตพุงป่องแต่ขาลีบ มีจำ� นวนสหกรณ์กว่า 6,153 แห่ง มีจ�ำนวนสมาชิก
11,774,443 คน ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร มีทุน
ด�ำเนินงานรวม 3,355,837 ล้านบาท ถือว่ามีศักยภาพในเชิงปริมาณ
ค่อนข้างสูง แต่ที่ผ่านมาขบวนการสหกรณ์ไทยยังไม่สามารถสร้าง
ศักยภาพในเชิงคุณภาพได้ ประเภทสหกรณ์ภาคการเกษตรจ�ำนวนกว่า
3,298 แห่ง สมาชิกกว่า 6,538,732 คน และ มีเงินทุนด�ำเนินงานกว่า
295,210 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิกว่า 3,169 ล้านบาท แต่เกษตรกรก็ยังมี
หนี้สินพอกพูน จมปลักอยู่กับวังวนแห่งหนี้ สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ย
ต่อคน 23,378 บาท มีหนี้สินเฉลี่ยต่อคน 30,170 บาท โดยสมาชิกมี
หนี้สินเฉลี่ยมากกว่าเงินออมเฉลี่ย 1.29 เท่า เสมือนเป็นวงจรอุบาทว์
ที่ไม่เคยหลุดพ้น ต้องแบมือขอรัฐบาลอยู่ชั่วนาตาปี ไม่เคยพึ่งพา
ตนเองได้ ส่วนสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ มีจ�ำนวนกว่า 1,384 แห่ง
มีสมาชิกกว่า 3,334,318 คน เงินทุนด�ำเนินงานกว่า 2,975,138 ล้าน
บาท ก�ำไรสุทธิกว่า 91,750 ล้านบาท สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยต่อคน
667,104 บาท มีหนี้สินเฉลี่ยต่อคน 629,581 บาท โดยสมาชิกมีเงิน
ออมเฉลี่ยมากกว่าหนี้สินเฉลี่ย 1.28 เท่า (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี
2562) แม้จะสามารถระดมเงินทุนได้จ�ำนวนมหาศาลมีผลประกอบ
การทีด่ เี ป็นทีน่ า่ ชืน่ ชมยินดีในความส�ำเร็จแต่หากวิเคราะห์ให้ลกึ ลงไป
ในรายละเอียดจะเห็นว่า เงินทุนส่วนใหญ่ถกู จัดสรรสูส่ มาชิกเพือ่ การ
บริโภค แทบทั้งสิ้น ในขณะนี้เองมีสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งก�ำลัง
มีปัญหากระแสเงินทุนหมุนเวียนภายในและปัญหาหนี้เสีย เพราะ
สมาชิกมีหนี้สินล้นพ้นตัว ส่วนเงินทุนที่เหลือหรือสภาพคล่องส่วน
เกิน ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์กถ็ กู ถ่ายเทไปลงทุนสูต่ ลาดทุนและ
ตลาดเงินของระบบทุนภายนอก แทนที่จะไหลสู่ภาคการผลิตภายใน
ระบบสหกรณ์ตามอุดมการณ์สหกรณ์และหลักการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และยิ่งวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างและเครือข่ายระบบธุรกิจ
ในขบวนการสหกรณ์ไทย ยิ่งมองเห็นถึง ความล้มเหลวในเชิงระบบ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 2 อ�ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัด
ระนอง มอบเงินกูก้ องทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็ง
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุม่ เกษตรกร เพือ่ เข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาด แก่กลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน 3 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่
เกษตรกรท�ำสวนบางแก้ว กลุม่ เกษตรกรท�ำสวนมะมุ และกลุม่ เกษตรกรท�ำ
นาน�้ำจืดน้อยมะมุ รวมจ�ำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการ
จัดหาปัจจัยการผลิตมาจ�ำหน่ายให้กับสมาชิก
นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จงั หวัดระนอง กล่าวว่า จากการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด
ระนอง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
อนุมตั เิ งินกูป้ ลอดดอกเบีย้ ให้กลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน 6 แห่ง รวมเป็นเงินทัง้
สิ้น 3.10 ล้านบาท กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
จึงได้มอบเงินกูก้ องทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กบั กลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน 3
แห่ง ประกอบด้วย กลุม่ เกษตรกรท�ำสวนบางแก้ว กลุม่ เกษตรกรท�ำสวนมะ
มุ และกลุ่มเกษตรกรท�ำนาน�้ำจืดน้อยมะมุ รวมจ�ำนวน 1.5 ล้านบาท ส่วน
ที่เหลืออีก 3 แห่ง ได้แก่ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนผสมบ้านใน
กรัง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุรี และกลุ่มเกษตรกรท�ำสวนมังคุด
บ้านในวง จ�ำนวนเงิน 1.6 ล้านบาท จะมีการมอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรในคราวต่อไป
นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวเพิ่มเติมอีก
ว่า ส�ำหรับการจัดการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรในรูปของการ
สนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการจัดหาปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกกลุม่ เกษตรกรทัง้ ในด้านปริมาณ และมีระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสม จะสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนได้สูง
ขึ้น และ เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ รวมทั้งสามารถ
ท�ำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากวิธีการ ระบบสหกรณ์จากการรวมกัน
ซื้อและจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การรวบรวมผลผลิต และการ
ตลาด ผลผลิต ต่อไป.

ทีเ่ ป็นขบวนการเดียวกัน เพราะสหกรณ์ทงั้ 7 ประเภทในประเทศไทย
มีลักษณะ “ต่างคนต่างอยู่และต่างคนต่างท�ำ” โดยแต่ละประเภท
สหกรณ์จะมีอาณาจักรของตนเองอย่างโดดเดี่ยว “ขาดการช่วยเหลือ
พึง่ พาซึง่ กันและกันภายใต้หลักการและอุดมการณ์เดียวกัน” สหกรณ์
ประเภทต่างๆ จะมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันก็แต่ในนามของ
“สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”และ“มีปฏิสัมพันธ์กันในวัน
ประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้งและร่วมเป็นกรรมการในองค์กร” เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจที่มิใช่ธุรกิจเท่านั้น ยิ่งกว่านั้นทั้งโครงสร้างและการ
บริหารองค์กร ในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก็ยงั เป็นจุดอ่อน
ทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยให้เข้มแข็ง ยังไม่สามารถ
เชือ่ มและสร้างการเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ (Network) ทีม่ คี วาม
เป็นปึกแผ่น (Solidarity) ที่แท้จริง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยถือเป็นองค์กรสูงสุดของ
ขบวนการสหกรณ์ไทย (Apex Organization) ทีม่ ภี ารกิจในการพัฒนา
ศักยภาพในทุกๆ ด้านของขบวนการสหกรณ์ไทย โดยเฉพาะด้านการ
“เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภทอย่างเป็นระบบ
(Network) มีความเป็นปึกแผ่น (Solidarity) ” แต่ในความเป็นจริง
ยังไม่สามารถด�ำเนินการให้บรรลุตามภารกิจดังกล่าว ยังมีปัญหาที่
ส�ำคัญคือ ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กรยังมีปัญหาการบูรณาการร่วม
กันอย่างแท้จริงของสหกรณ์แต่ละประเภท ลักษณะด�ำเนินกิจกรรม
ต่างคนต่างไปและสร้างอาณาจักรของตนเอง โดยสร้างหลักปักฐาน
แต่เพียงภายในอาณาจักรแล้วคิดหลงเอาว่า อาณาจักรของตัวเองยิ่ง
ใหญ่ไร้เทียมทาน มันก็คงไม่ต่างจาก “กบในกะลาครอบ” ที่ไม่เคย
โผล่ออกสู่ภายนอก อาณาจักรของตนเองที่คิดหลงเอาว่า “ยิ่งใหญ่”
หากวิเคราะห์ให้รอบด้านแล้วก็จะเห็นถึง “ความอ่อนแอและจุดด้อย”
จ�ำนวนมาก ทีอ่ ยูภ่ ายใต้สถานการณ์ทกี่ ำ� ลังเจริญเติบโตในเชิงปริมาณ
การจะพัฒนา “ขบวนการสหกรณ์ไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ชาว
สหกรณ์ทั้งมวลโดยเฉพาะ “ผู้น�ำสหกรณ์” ทั้งหลาย ต้องหันกลับมา
ร่วมมือกันแล้วคิดค้นหาแนวทางการ “ปฏิรูปโครงสร้างขบวนการ
และระบบสหกรณ์กันใหม่” หากยังต่างคนต่างท�ำตามรูปแบบเดิม
ที่ไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ปัญหาเก่าซ�ำ้ ซากที่ย�่ำ
มากว่า “หนึ่งศตวรรษ” ก็ยังคงต้องเดินย�่ำอยู่บนร่องรอยแห่งความ
อ่อนแอต่อไปเหมือนเดิม

2. บทวิเคราะห์ : ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์
“ปัญหาของขบวนการสหกรณ์ไทย” มีจ�ำนวนมากและ
หลากหลาย โดยมีการพูดและวิพากษ์วิจารณ์กันมาหลายสิบปี ซึ่ง
ชุดของปัญหาเหล่านี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับ “คน การบริหารองค์กร
โครงสร้าง กฎหมาย การให้ความรู้ และการก� ำกับดูแลของภาค
รัฐ” หากพิจารณาถึงปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์แล้ว จะเห็นว่าชุดของ
ปัญหาเหล่านี้เป็นเพียง “ปัญหาเชิงเทคนิค” มากกว่าเป็น “ปัญหาเชิง
ยุทธศาสตร์” ภายในขบวนการสหกรณ์กม็ กี ารพูดกันมานานแล้ว แต่
มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่และคาดว่าจะยังเป็นปัญหาตลอดไป เพราะการ
แก้ไข “ปัญหาเชิงเทคนิค” วิธีการนี้จะท�ำให้เกิดการวนเวียนซ�ำ้ ซาก
ในการแก้ไขปัญหาอย่างไม่รู้จบ เนื่องจาก “ปัญหาเชิงหลักการพื้น
ฐาน” ไม่ได้รับการแก้ไข ในที่สุดแล้วจะกลายเป็นการแก้ปัญหาแบบ

“วงจรอุบาทว์” คือ การแก้ไขปัญหาแบบวนเวียนซ�้ำซากจนปัญหา
พอกพูนและที่ร้ายกว่านั้นความอ่อนแอของสหกรณ์ไทยจะถูกอ้าง
ซ�้ำซาก เพื่อการแสวงหาประโยชน์ต่างๆ อีกด้วย สมาชิกสหกรณ์
ช่วยตนเองไม่ได้ต้องพึ่งรัฐ สหกรณ์อ่อนแอ สมาชิกยากจน ภาครัฐ
ต้องมีแนวทางนโยบายช่วยเหลือ สรุปว่า วงจรอุบาทว์ในขบวนการ
สหกรณ์ สมาชิกยากจนพึ่งตนเองไม่ได้ สหกรณ์ไม่เข้มแข็ง ภาครัฐ
ช่วยเหลือ สมาชิกมีหนีม้ าก ยากจน สหกรณ์ออ่ นแอ ต้องพึง่ พาภาครัฐ
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาให้สำ� เร็จเด็ดขาด จึงต้องพิจารณาถึง “ปัญหา
ในเชิงยุทธศาสตร์” หรือ “ปัญหาในเชิงหลักการพื้นฐาน” ต้องรู้ให้
ได้ว่า ปัญหาหลัก คืออะไร ถ้าแก้ไขปัญหาหลักได้ปัญหารองอื่น ๆ ก็
สามารถแก้ไขได้
โดยหลักอุดมการณ์สหกรณ์แล้ว การรวมกลุ่มกันเพื่อพึ่ง
ตนเอง ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ให้มคี วามเข้มแข็งและเป็นอิสระ ภาย
ใต้การปกครองตนเองซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานของระบบสหกรณ์
นัน้ มีให้เห็นน้อยมากในขบวนการสหกรณ์ไทย ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์
หรือ ปัญหาเชิงหลักการพืน้ ฐานของสหกรณ์ไทย คือ หลักการสหกรณ์
ส�ำคัญทีค่ วรจะได้รบั การหยิบยกขึน้ มาพิจารณาในล�ำดับแรกของการ
“ปฏิรูปโครงสร้างขบวนการและระบบสหกรณ์กันใหม่” ในความ
เห็นของผู้เขียน คือ
1) ความเป็นอิสระและการปกครองตนเอง (Autonomy and
Independence) สหกรณ์ทกุ ประเภทจะต้องพยายามด�ำเนินการทุกวิถี
ทางเพื่อพึ่งตนเองให้ได้ การพึ่งตนเองได้จะน�ำไปสู่ความเข้มแข็งและ
เป็นอิสระ โดยเฉพาะการ “หลุดพ้นจากการครอบง�ำของภาครัฐ”
ตราบใดที่สหกรณ์ยังพึ่งพาขึ้นต่อภาครัฐและยังต้องรอคอยเงินทุน
จากรัฐ ไม่ว่าเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้ยืมก็ตามการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ก็คงไม่มีวันที่จะบรรลุหลักการปกครองตนเองได้
ยิ่งเลวร้ายกว่านั้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคการเมือง(บางส่วน) ยัง
อาศัยความอ่อนเปลี้ยเสียขาของสหกรณ์ แสวงหาผลประโยชน์เงิน
ทอนคืนของวงเงินกู้ยืมที่รัฐปล่อยให้ และผู้น�ำสหกรณ์บางคนยัง
ท�ำตัวเป็นปลิงที่คอยเกาะกินดูดเลือดจากสมาชิกสหกรณ์อย่างไร้
จริยธรรม เหล่านี้จะเห็นได้ชัดเจนในหลายๆ โครงการที่เป็นปัญหา
คาราคาซังในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสหกรณ์ประเภทการเกษตร ด้าน
นโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ พบ
ว่า มีการก�ำกับดูแลในเชิงรุก (Proactive Approach) มากขึน้ จะเห็นได้
ตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่
ได้มีการก�ำหนดให้การด�ำเนินงานและก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก�ำหนดด้วยกฎกระทรวง โดยให้เหตุผลว่า สหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนียน มีการท�ำธุรกรรมทางการเงินที่เติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง อีกทัง้ มีความเชือ่ มโยงกับสถาบันการเงินอืน่ และมีการลงทุน
ในตลาดเงินและตลาดทุนเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกรรมทางการ
เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนก็มีความซับ
ซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น สรุป
ได้ว่า ขบวนการสหกรณ์ขาดความเป็นอิสระและพึ่งตนเองไม่ได้
หวังแต่พึ่งคนอื่น จึงไม่มีทางที่จะสร้างขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
เพื่อบรรลุ หลักการข้อที่ 4 ว่าด้วย ความเป็นอิสระและการปกครอง
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ผู้อ�ำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตนเอง(Independence and Autonomy) ได้
2) เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ไทย สหกรณ์ที่เข้มแข็งพึ่ง
ตนเองได้ต้องมีจิตส�ำนึกที่ยึดหลักช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน (SelfHelp and Mutual Help Organization) เพื่อช่วยสหกรณ์ที่อ่อนแอกว่า
ให้สามารถพึง่ ตนเองได้ และมีจติ วิญญาณสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึง่
กันและกันเป็นเครือข่าย โดยเชือ่ มโยงความคิดและธุรกิจให้แข็งแกร่ง
ซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายมีอยู่ 2 ระดับ ด้วยกันดังนี้
(1) การเชือ่ มโยงเครือข่ายในระดับท้องถิน่ ในแต่ละจังหวัด
จะมีสหกรณ์ประเภทต่างๆ อยูแ่ ล้ว ข้อมูล สหกรณ์ทงั้ สิน้ 6,153 แห่ง
สมาชิก 11,774,443 คน กระจายอยู่ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น
จึงมีจ�ำนวนสหกรณ์เฉลี่ยต่อจังหวัดประมาณ 80 แห่ง และจ�ำนวน
สมาชิกเฉลี่ยต่อจังหวัดประมาณ 152,914 คน สหกรณ์ในแต่ละ
จังหวัดซึง่ มีอยูห่ ลายประเภทสามารถจะรวมตัวกัน เพือ่ เชือ่ มโยงเครือ
ข่ายในการท�ำธุรกิจร่วมกันได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ท�ำหน้าทีร่ ะดมเงิน
ทุนเพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่สหกรณ์การเกษตร เพื่อเสริมสร้าง
ธุรกิจ การเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ พร้อม
ทั้งเป็น พันธมิตร (Partnership) ร่วมกันพัฒนาธุรกิจครบวงจร เช่น
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ขนส่ง และสหกรณ์บริการด้านต่างๆ นี่คือ
การรวมตัวกันและช่วยเหลือกันให้มีความแข็งแกร่งอย่างมีระบบใน
ระดับท้องถิ่นหรือระดับจังหวัด
(2) การเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับภูมิภาคและระดับ
ชาติ จากท้องถิ่นระดับจังหวัดจะต้องมีการรวมกลุ่มกันในระดับ
ภูมิภาคอย่างมีจิตส�ำนึกร่วมกัน จากระดับภูมิภาค ให้มีการเลือก
ประธานระดับภูมภิ าคเข้าไปเป็นกรรมการใน สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ เป็นองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ในระดับชาติ
เพือ่ มิให้สนั นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กลายเป็นอาณาจักรทีแ่ ยก
อิสระจากชุมนุมสหกรณ์ประเภทต่างๆ ก็ได้มกี ารก�ำหนดให้ ประธาน
ของชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติในแต่ละประเภทเข้ามาเป็นกรรมการ
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันปัญหาเก่าๆ ทาง
ด้านโครงสร้างที่ต่างคนต่างสร้างอาณาจักรแยกอิสระจากกัน แต่
เป็นการปฏิรปู โครงสร้างระบบสหกรณ์ให้เป็นเอกภาพเดียวกัน ภาย
ใต้หลักคิดและอุดมการณ์ของสหกรณ์ มีการเกาะเกีย่ วเชือ่ มโยงอย่าง
เป็นระบบในทุกๆ ด้านภายใต้ขบวนการเดียวกัน
แต่ในสภาพความเป็นจริงเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นๆ ติดปัญหา
เชิงโครงสร้างฯ และปัญหาอื่นๆ ที่รอการแก้ไข (ศึกษารายละเอียด
ได้จากรายงานการโครงการศึกษาวิจัยการปรับโครงสร้างสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ 2558 โดย รศ.ดร.วัลลภ
รัฐฉัตรานนท์ และคณะฯ )

อ่านต่อฉบับหน้า

สกจ.ระนอง มอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

๔
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สังคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๔๖.....Y ขุนราม อยาก
จะกล่าวชื่มชมวิกฤตไวรัสโควิด-19 จริง ๆ ที่มาช่วยจัด
ระเบียบชาวโลกใหม่ ท�ำให้ผบู้ ริหารประเทศไม่วา่ ประเทศ
เล็กประเทศใหญ่ในโลกนีก้ ล้าตัดสินใจออกค�ำสัง่ ไม่ให้ขาย
แอลกอฮอล์(เหล้า เบียร์) เพราะเป็นต้นเหตุให้ผดู้ มื่ ขาดสติ
ท�ำผิดกฎหมายท�ำผิดศีลธรรม (ต้นเหตุแพร่เชื้อไวรัสโค
วิด-19) แต่ธุรกิจบาปเหล่านี้ได้สร้างผลประโยชน์อย่าง
มหาศาลให้กับนักธุรกิจบาป(นักธุรกิจมิจฉาทิฐิ) ในอดีต
ที่ผ่านมายากมากที่จะห้ามขายเครื่องดื่มประเภทมึนเมา
เพราะท�ำรายได้สร้างความร�ำ่ รวยอย่างง่าย ๆ จึงท�ำให้มี
ธุรกิจขายน�ำ้ เมากันอย่างแพร่หลายสร้างบาปกรรมให้กับ
ประเทศชาติและประชาชนกันอย่างเสรีไม่ยกเว้นประเทศ
ทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธเช่นประเทศไทย
ที่มีพระบรมครูคือ พระพุทธเจ้า ที่สั่งสอนว่าอาชีพเหล่า
นี้เป็นอาชีพบาป ผลของวิบากกรรมบาปดังกล่าวท�ำให้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามได้รับความ
เดือดร้อนจากผลของบาปที่ท�ำขึ้นจึงเกิดเหตุเภทภัยร้าย
แรงต่าง ๆ เพราะผลของบาปดังกล่าวส่งผลให้เกิดขึ้น
หนักบ้างเบาบ้างตามวิบากกรรมที่ท�ำกันขึ้นมา เพราะผู้
ที่ท�ำบาปนั้นวิบากกรรมบาปจะส่งผลให้เป็นผู้มีความคิด
เห็นที่ผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เช่น
เห็นด�ำเป็นขาว เห็นดีเป็นร้าย เห็นถูกเป็นผิด หรือที่เรียก
กันว่าพวก มิจฉาทิฐิ พวกนี้จะมีความเห็นแตกต่างจาก
พวก สัมมาทิฐิ คือพวกไม่ท�ำบาปพวก สัมมาทิฐิ นี้จะมีจะ
มีความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เห็น
ด�ำก็บอกว่าด�ำ เห็นขาวก็บอกว่าขาว เห็นผิดก็บอกว่าผิด
เห็นถูกก็บอกว่าถูก หากสังคมส่วนใหญ่มีคนประเภทนี้
สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุข ซึ่งตรงกันข้ามกับสังคม
ที่มีคนส่วนใหญ่เป็นมิจฉาทิฐิ ปัจจุบันนี้ธรรมชาติของ

โลกใบนี้ถูกพวกมิจฉาทิฐิท�ำลายจน
ธรรมชาติเสียสมดุลย์ ฤดูกาลต่าง ๆ
ผิดเพีย้ นไปหมดจึงเกิดเหตุเภทภัยต่าง
ๆ มากวาดล้างหรือลงโทษชาวโลกที่
ท�ำลายธรรมชาติให้เสียสมดุลย์ จึงมี
เหตุเภทภัยกลับมาท�ำร้ายชาวโลกเป็น

ระยะ ๆ ตามวิบากกรรมที่ท�ำกันขึ้นมาจะโดยรู้ตัวหรือไม่
ก็ตามเพราะเป็นไปตามวิบากกรรมดังกล่าว...คราวนี้โรค
ร้ายไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดลงโทษชาวโลกที่สร้าง
บาปทัง้ หลาย ทัง้ ๆ ทีย่ คุ ปัจจุบนั นีว้ ทิ ยาการทางการแพทย์
มีความก้าวหน้ามากมายแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งไวรัส
โควิด-19 นี้ไว้ได้อย่างง่ายดาย ขณะนี้ได้คร่าชีวิตชาวโลก
ไปมากมายหลายล้านคนแล้ว วิบากกรรมเหล่านี้เป็นไป
ตาม กฎแห่งกรรม หรือ กฎธรรมชาติ ที่พระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ทรงค้นพบและน�ำมาสั่งสอนชาวโลก ...วิกฤต
ไวรัสโควิด-19 ได้มาเตือนสติชาวโลกให้อยูใ่ นศีลในธรรม
ไม่โลภโมโทสันเอาเปรียบกัน เพราะกอบโกยไปมากมาย
ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ นอกจากบุญและบาปทีท่ ำ� ติดตัว
ไป...แต่ก็น่าสงสารมนุษย์จ�ำนวนไม่น้อยที่เกิดมาแล้วไม่รู้
ว่าเกิดมาท�ำไม ส่วนผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า
ก็นับได้ว่าเป็นผู้มีบุญ แต่ว่าจะได้บุญมากน้อยขนาดไหน
ก็อยู่ที่ว่าสามารถใช้บุญเป็นหรือไม่ เพราะว่าผู้ที่ได้เกิดมา
เป็นมนุษย์นนั้ สุดประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉาน(อดีตมนุษย์
ที่ท�ำบาป)ทั้่งหลายที่สามารถน�ำพาตัวเองไปสวรรค์ไป
นิพพานได้ แต่ก็มีจ�ำนวนไม่น้อยที่แพ้กิเลสตัวเอง สร้าง
แต่บาปกรรมพาตัวเองลงนรก ปิดทางขึ้นสวรรค์ ปิดทาง
ไปนิพพาน...สังคมโลกยุคปัจจุบันถูกระบบทุนนิยมเข้า
มาครอบง�ำกระตุ้นกิเลสให้แต่ละคนเห็นแก่ตัว บูชาเงิน
เป็นพระเจ้า ไม่ว่าเงินนั้นจะได้มาอย่างไร ไม่ได้บูชาคนดี
มีศีลธรรม สังคมยุคปัจจุบันจึงเป็นสังคมของคนเห็นแก่
ตัวหรือสังคมของคนเอาตัวรอด แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอด
เพราะแต่ละคนเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน...ระบบ
ทุนนิยมก�ำลังท�ำลายโลกท�ำลายมนุษย์ในขณะนี้...เชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ก�ำลังมาช่วยหยุดยั้งระบบทุนนิยมที่บูชา
เงินเป็นพระเจ้า เพราะระบบทุนนิยมให้ความส�ำคัญกับ

เงินมากกว่าให้ความส�ำคัญกับคน ต่างกับระบบสหกรณ์
ที่ให้ความส�ำคัญกับคนมากกว่าให้ความส� ำคัญกับเงิน
ระบบสหกรณ์เป็นระบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไม่เอา
เปรียบกัน ไม่ขัดแย้งแก่งแย่งผลประโยชน์กัน สังคมก็จะ
อยู่กันอย่างสงบสุข...แต่อย่างไรก็ตามสังคมสหกรณ์ จะ
ต้องไม่ปล่อยให้มีอาชีพบาปอย่างถูกกฎหมายแพร่หลาย
กันอย่างเสรีเหมือนในระบบทุนนิยม เช่น อาชีพขายเหล้า
ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้กระตุ้น
กิเลสให้แต่ละคนเสียคนเพราะเห็นแก่ตวั พระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ทา่ นทรงห้ามอาชีพบาปเหล่านีเ้ พราะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ล้วนได้บาปด้วยกันทั้่งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้
บริโภค ผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนผู้มีอ�ำนาจใน
การสั่งให้มีหรือไม่ให้มี(ผู้บริหารประเทศ) แต่ปล่อยให้
มีธุรกิจบาปเกลื่อนเมือง บุคคลเหล่านี้ล้วนสร้างบาปให้
กับประเทศชาติและประชาชนทั้่งสิ้นตาม กฎแห่งกรรม
ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ...แต่ดูเหมือนว่าผู้น�ำประเทศที่ผ่าน
ๆ มายังไม่รู้เลยว่าต้นเหตุของเภทภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมสร้างความเสียหายมากมายนั้นมาจากวิบากกรรม
บาปที่ตนเองและคนในสังคมส่วนใหญ่ร่วมกันท�ำ จึงมัว
แต่ไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
คือ ประชาชนขาดศีลธรรม หรือศีลธรรมของมนุษย์ตกต�ำ่
สร้างบาปกรรมให้กบั ตัวเองโดยไม่รตู้ วั จากอาชีพบาปทีม่ ี
อยูเ่ ต็มเมือง เพราะว่ามนุษย์ทกุ คนเป็นเพียงหุน่ กระบอก
ที่ถูกเชิดด้วยบุญและบาปของตัวเองทั้งนั้น...Y ขุน
ราม ได้ติดตามและให้ก�ำลังใจกับการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ซึ่งน�ำ
โดยทีมงานของ คุณเผด็จ มุ่งธัญญา และคณะเป็นเวลา ๕
ปีมาแล้ว ถึงแม้การฟืน้ ฟูกจิ การจะไม่ประสบความเร็จตาม
แผนฯ แต่ได้จา่ ยหนีไ้ ป ๓,๕๗๘ ล้านบาท หรือ ๒๐.๓๘%
แม้ว่าศาลล้มละลายกลางจะมีค�ำสั่งให้สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ออกจากการฟื้นฟูกิจการ แต่ไม่สั่ง
ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และไม่สั่งให้ล้มละลาย เพราะ
เห็นว่าสามารถจะประคองกิจการต่อไปได้เพราะมีเจ้าหนี้
ที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนให้ด�ำเนินกิจการต่อไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ด้วยการระดมเงินทุนสนับสนุน ๓,๕๐๐
ล้านบาท เพื่อน�ำไปฝากไว้ในธนาคารรัฐโดยมีเงื่อนไขให้

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
น�ำไปปล่อยกู้เพื่อน�ำดอกผลมาให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจัน่ จ�ำกัด เป็นทุนในการบริหารกิจการและใช้หนีต้ อ่
ก็ขอให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายเพราะว่าทีมงาน
ที่น�ำโดย คุณเผด็จ มุ่งธัญญา แต่ละท่านมีความสามารถมี
ประสบการณ์และผลงานทีผ่ า่ นมาเป็นเครือ่ งยืนยันได้ โดย
เฉพาะ คุณประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจจาก
มวลสมาชิกจากการเลือกตั้งให้มาเป็นประธานกรรมการ
ด�ำเนินการต่อไปเพราะเชื่อฝีมือกับการด�ำเนินงานที่ผ่าน
มา สู้ สู้ สู้ ครับ.Y ขุนราม ดีใจกับ คุณค�ำไพร แก้ว
พรม ประธานกรรมการสหกรณ์เคหสถานชุมชนคน
ปทุมธานี จ�ำกัด อาสาท�ำงานเพื่อมวลสมาชิกให้มีบ้าน
อยู่อาศัย ถึงแม้จะมีปัญหากับเจ้าหน้ารัฐที่มีหน้าที่อนุมัติ
แบบแปลนสร้างบ้าน แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการท�ำความ
ดีด้วยความจริงใจผลบุญจึงส่งผลท�ำให้ได้พบกับสิ่งที่ดี
ๆ ตามที่ต้องการในยุคที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดที่
ชื่อว่า นายวีระ กล�่ำสนอง จึงได้เอกสารคู่มือประชาชนที่
ต้องการขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมอาคารบ้านพักอาศัย
ว่ามีเอกสารอะไรบ้าง เช่น ค�ำขออนุญาตแบบ ข.๑ ส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาโฉนด
ที่แสดงรูปที่ดิน ฯลฯ ที่ส�ำคัญมีเอกสารแจกฟรีส�ำหรับ
ประชาชนที่ปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัย มีแบบแปลนตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง บริการให้ฟรี...สามารถขอ
ได้ที่ผู้อ�ำนวยการกองช่าง...ก็ขอแสดงความยินดีกับ คุณ
ค�ำไพร แก้วพรม ที่ก�ำลังมีปัญหากับเจ้าหน้าที่กองช่างที่
ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ทุจริตคอร์รัปชั่น กับประชาชนที่ไม่มี
ความรู้ ก็ต้องขอชื่นชมกับความกล้าในการท�ำความดีเพื่อ
มวลสมาชิกจะได้มบี า้ นทีอ่ ยูอ่ าศัยในราคาทีส่ มเหตุสมผล
ไม่สง่ เสริมให้เจ้าหน้าทีร่ ัฐท�ำการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เท่ากับ
เป็นการช่วยสังคมให้มคี นดีมากขึน้ เพราะเป็นคนดีมคี วาม
กล้าในการท�ำความดี ไม่ปล่อยให้คนท�ำชั่วแล้วลอยนวล
สังคมส่วนรวมก็จะดีขึ้นเพราะคนดีไม่นิ่งดูดายปล่อยให้
คนร้ายท�ำชั่วแล้วลอยนวล...บุญย่อมรักษาและส่งเสริมผู้
สั่งสมบุญ สาธุ สาธุ สาธุ.
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จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รับมอบนโยบาย ณ ส�ำนังานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ๑ อ�ำเภอ ๑ ผลิตภัณฑ์ นายสุวิช น้อยอิ่ม ผอ.ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร บริจาคน�้ำดื่มโรงพยาบาลสนาม นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
แจกข้าวสารต้านโควิด-19 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติไปร่วมกิจกรรมแจกข้าวสารต้าน พื้นที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ “เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม สหกรณ์รับมอบน�้ำดื่มสหกรณ์จ�ำนวน ๒๐๐ โหล จากร้านสหกรณ์เทเวศร์ที่ร่วม

โควิด-19 ให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่ประสบปัญหา ของสหกรณ์เคหสถานชุมชนคนปทุมธานี จ�ำกัด ซึ่งมีนาย ขีดความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร(OPP) ในระดับจังหวัด มี เป็นส่วนหนึ่ง “รวมใจปันน�ำ้ ใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นก�ำลังใจให้กับบุคลากร
ค�ำไพร แก้วพรม เป็นประธานกรรมการให้การต้อนรับ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมืื่อเร็ว ๆ นี้ สหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า เข้าร่วมประชุม ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้
ทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งสหกรณ์จังหวัดพะเยา
หาตลาดช่วยชาวสวนมะม่วงบ้านร่องส้านประสานเครือ
ข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศสั่งซื้อมะม่วงกระตุ้นราคาในพื้นที่
ขยับตัวเพิ่มขึ้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานเครือข่ายสหกรณ์
ช่วยรับซื้อมะม่วงน�้ำดอกไม้และโชคอนันต์จากสหกรณ์
การเกษตรบ้านร่องส้าน จ�ำกัด จังหวัดพะเยา หลังเกษตรกร
ในอ�ำเภอเชียงค�ำประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด วิกฤติโควิด
ส่งผลกระทบ การส่งออกและราคาผลผลิต สหกรณ์เข้าอุ้ม
รับซื้อผลผลิตช่วยเกษตรกร ระบายสู่ตลาดปลายทางภาคใต้
ราคาปรับตัวสูงขึ้น คาดผลผลิตทยอยออกเป็น 3 รุ่น จนถึง
เดือนกันยายนปีนี้
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เปิดเผยว่า ได้รบั รายงานจากส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดพะเยา
ว่า เกษตรกรชาวสวนมะม่วงในสังกัดสหกรณ์การเกษตร
บ้านร่องส้าน จ�ำกัด อ�ำเภอเชียงค�ำ ก�ำลังประสบกับปัญหา
มะม่วง ล้นตลาดและราคาตกต�ำ่ ซึง่ ผลผลิตมะม่วงของบ้านร่
องส้าน มีทงั้ มะม่วงน�ำ้ ดอกไม้และพันธุโ์ ชคอนันต์ ทยอยออก
รุน่ แรกตัง้ แต่ตน้ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ช่วงต้นฤดูเกษตรกร
ประสบปัญหาเรื่องตลาดรับซื้อ เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด – 19 ส่งผลท�ำให้เกษตรกรไม่สามารถส่งออกผลผลิตไป
จ�ำหน่ายยังต่างประเทศได้เหมือนเช่นทุกปี จึงได้สั่งการให้
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาประสานเครือข่ายสหกรณ์
ปลายทาง เพือ่ ช่วยรับซือ้ มะม่วงจากสหกรณ์การเกษตรบ้านร่
องส้าน จ�ำกัด ซึง่ ขณะนีท้ างสหกรณ์ได้เปิดจุดรับซือ้ มะม่วง
จากสมาชิกและเกษตรกรในพืน้ ทีท่ กุ วัน และในช่วงทีป่ ริมาณ
ผลผลิตออกพร้อมกัน สหกรณ์รับซื้อมากถึงวันละ 10 ตัน
และน�ำมาคัดเกรดดูผิวดูขนาดของมะม่วงทุกลูกก่อนส่งให้
กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและขณะนี้
สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย มีพ่อค้าเข้าไปเปิดจุดรับซื้อมะม่วง
จากเกษตรกรในพื้นที่ เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันสหกรณ์
ได้ท�ำตลาดออนไลน์ ประชาสัมพันธ์จ�ำหน่ายผลผลิตทาง
เพจสหกรณ์การเกษตร บ้านร่องส้าน จ�ำกัด และส่งมะม่วง
น�้ำดอกไม้และโชคอนันต์คัดเกรด ส่งจ�ำหน่ายผ่านเคอรี่และ
ไปรษณีย์ เพิม่ ช่องทางจ�ำหน่ายมะม่วงเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ด้านนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เปิดเผย
ว่า อ�ำเภอเชียงค�ำ มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงประมาณ 3,000 ไร่
ผลผลิตมะม่วงรุ่นแรก เป็นมะม่วงห่อคัดเกรด ประมาณ 800
ตัน และแบบคละ 1,000 ตัน ส่วนรุ่นที่ 2 คาดว่าผลผลิตจะ
ออก ต้นเดือนกรกฎาคม เป็นมะม่วงคัดเกรด 500 ตันและ
แบบคละ 200 ตัน และมะม่วงรุ่น 3 จะออกประมาณเดือน
สิงหาคม – กันยายน ราคาในช่วงต้นฤดูปีนี้ถือว่าต�่ำกว่าปีที่
ผ่าน ๆ มา มะม่วงคัดเกรด อยู่ที่กก.ละ 5 บาท และแบบคละ
กก.ละ 2 บาท เมือ่ สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จ�ำกัด เข้า
มาแทรกแซง เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ท�ำให้ราคา
ขยับตัวสูงขึ้น มะม่วงคัดเกรด รับซือ้ กก.ละ 7 บาท และแบบ
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๕

เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ภาคเหนือสู่สหกรณ์ภาคใต้

คละ กก.3 บาท จนถึงขณะนี้ ราคามะม่วงในพืน้ ทีเ่ ริม่ นิง่ ทาง
สหกรณ์รบั ซือ้ จากเกษตรกรในราคา 9-10 บาท/กก.
ส�ำหรับตลาดปลายทาง ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัด
พะเยา ได้เข้ามาประสานกับส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่ว
ประเทศช่วยกันระบายผลผลิต และทางสหกรณ์การเกษตร
บ้านร่องส้าน จ�ำกัด ได้ประสานกับเครือข่ายสหกรณ์หลาย
พื้นทีช่ ว่ ยกันสัง่ ซือ้ มะม่วงไปจ�ำหน่ายในจังหวัดต่าง ๆ ท�ำให้
มะม่วงจากพะเยาถูกกระจายไปยังจังหวัดยะลา ปัตตานี หาก

หน่วยงานหรือประชาชนที่สนใจจะสั่งซื้อมะม่วงน�้ำดอกไม้
และมะม่วงโชคอนันต์จากพะเยา สามารถติดต่อทางเพจของ
สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จ�ำกัด หรือคุณพัชรินทร์
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จ�ำกัด โทร.0890534852 เพื่อเป็นการช่วย
พี่น้องเกษตรกรชาวสวน
มะม่วงอ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา

๖
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นายเอนก ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง ประธาน
กรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ประธานเปิด
การประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ชุดที่ 7 ครั้ง
ที่ 9 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาที่ส�ำคัญคือ รายงาน
จ�ำนวนสมาชิก และผลการด�ำเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด ประจ�ำ
เดือนเมษายน 2564 ในการนี้ นายสุรินทร์ วทัญญู
เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วม
ประชุมและให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19) เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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สอ.ศธ.ร่วมประชุม กสจ.ครั้งที่ 9

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป / เรียบเรียง

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เอาหนังสือพิมพ์
เกลียวเชือก ฉบับ ๓๔๕ ไปส่งที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ก็เลยแวะไปที่ชุมนุมร้าน
สหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชรสท.) เอาหนังสือพิมพ์
เกลียวเชือกไปแจกให้กับผู้จัดการชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ คุณ
อรอนงค์ อระวีพร ซึ่งเป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ด้วยและ คุณอร
อนงค์ ได้ชวนให้ผมอยูร่ ว่ มสังเกตการณ์การประชุมของคณะ
กรรมการ สอ.สันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่จะมีการจัดประชุมกัน
ที่นี่ สหกรณ์แห่งนี้มีพนักงานของชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ
ร่วมเป็นสมาชิก ก็เลยมีโอกาสได้พดู คุยกับประธานกรรมการ
คือ คุณนลทวัช สมาธิ ปัจจุบันเป็นรองผู้จัดการใหญ่ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.)
คุณนลทวัช ได้ให้ข้อมูลว่า สหกรณ์แห่งนี้จัดตั้่งมา
เข้าปีที่ ๒๖ แล้ว มีสมาชิกเป็นพนักงานของชุมนุมสหกรณ์
ระดับชาติ ซึ่งก็ยังมีจ�ำนวนไม่มากนัก ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่
๑๖๖ คน มีทุนด�ำเนินงานประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท เป้าหมาย
ในอนาคตก็อยากจะรับสมาชิกทีเ่ ป็นพนักงานสหกรณ์ระดับ
ปฐม เท่าที่ทราบพนักงานสหกรณ์ระดับปฐมไม่สามารถเป็น
สมาชิกสหกรณ์ที่ตนท�ำงานอยู่ได้ ประกอบกับวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์แห่งนี้ต้องการเป็นแหล่งเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ทุกองค์กรในเรื่องของอุดมการณ์สหกรณ์
แต่ เ นื่ อ งจากขณะนี้ ส หกรณ์ เ ปิ ด รั บ สมาชิ ก ที่ เ ป็ น
พนักงานระดับชุมนุมสหกรณ์ต่าง ๆ เท่านั้น เพราะทาง
สหกรณ์ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือในการ
บริการสมาชิก แต่ในอนาคตตั้งเป้าหมายจะรับพนักงาน
สหกรณ์ระดับปฐมเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยเพื่อสร้างความ

สอ.สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สัมพันธ์ซึ่งกันและกันของพนักงานสหกรณ์ทั้งหลายตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ นั่นก็คือ ส่งเสริมให้
สมาชิกออมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้
กับตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก จัด
สวัสดิการ และการสงเคราะห์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกและ
ครอบครัวตามหลักและวิธีการสหกรณ์
ก็นบั ว่าเป็นความพยายามของผูน้ ำ� ในหมูข่ องพนักงาน
สหกรณ์เริม่ จากระดับชาติกอ่ นแล้วขยายไปสูร่ ะดับปฐม นีค่ อื
จิตวิญญาณของนักสหกรณ์ที่มีความคิดเอื้ออาทรซึ่งกันและ
กันไม่วา่ จะยืนอยูจ่ ดุ ไหนของสังคม น่าชื่นใจกับความมุง่ มัน่
แน่นอนสักวันต้องถึงเป้าหมาย.
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หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

๗

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

สหกรณ์ฯชุมชนคนปทุมแจกข้าวสารต้านโควิด-19

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ไปร่วมงานแจก
ข้าวสารต้านโควิด-19 ให้กับสมาชิกสหกรณ์เคหสถานชุมชนคน
ปทุมธานี จ�ำกัด ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่ประสบปัญหาการ
แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่สาม ตามค�ำเชิญชวนของ คุณค�ำไพร
แก้วพรม ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้น�ำสหกรณ์ที่กล้าชนกับปัญหา
ที่ไม่ถูกต้องเพื่อมวลสมาชิกสหกรณ์ คราวนี้ได้รับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับสหกรณ์ก็เห็นใจ โดยเฉพาะเป็นสหกรณ์ที่จัดหาที่อยู่อาศัย
ให้กับมวลสมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของชีวิตมนุษย์ ก็พยายามที่
จะปฏิบตั ติ ามกฎ ตามระเบียบของกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพือ่ เป็น
แบบอย่างทีด่ ขี องสังคม แต่กย็ งั มีปญ
ั หา จึงให้กำ� ลังใจไปว่าท�ำไปเถอะ
ถือว่าเป็นการท�ำบุญช่วยให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
เท่าที่ได้ฟังปัญหาก็เกิดมาจากข้าราชการทุจริตใช้ต�ำแหน่ง
หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ก็คือเป็นผู้อ�ำนาจในการอนุมัติ
แบบแปลนสร้างบ้านทัง้ ๆ ทีก่ ระทรวงมหาดไทยนัน้ มีแบบแปลนแจก
ฟรีให้กับประชาชนอยู่แล้วแต่ไม่เอามาบริการประชาชน เพราะไม่มี
ช่องทางทีจ่ ะหาเงินเข้ากระเป๋าจึงโยกโย้ให้เขียนแบบแปลนมาเอง แล้ว
ใช้อ�ำนาจที่มีอยู่ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ นี่คือช่องทางท�ำมาหากิน
ของข้าราชการทุจริตทั้่งหลายที่ท�ำให้ประเทศชาติและประชาชนต้อง
เดือดร้อนกับพวกข้าราชการประเภทนี้
ก็ต้องขอชื่นชม คุณค�ำไพร่ แก้วพรม ที่รู้จักใช้สื่อมวลชนมา
ช่วยสะท้อนปัญหาดังกล่าวสู่สังคม โดยเชิญข้าราชการที่ดูแลระดับ
ท้องถิ่นมาเพื่อได้มีโอกาสพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอย่าง
ไม่เป็นทางการแต่คดิ ว่าน่าจะได้ผล เพราะเรือ่ งราวทีไ่ ม่คอ่ ยดีทเี่ กิดจาก
ข้าราชการท�ำขึ้นมากระซิบให้สื่อมวลชนได้ทราบ โดยธรรมชาติของ
สื่อมวลชนจะชอบเสนอข่าวประเภทนี้ให้สังคมได้รับรู้
ถึ ง แม้ ข ้ า วสารที่ น�ำ มาแจกให้ กั บ สมาชิ ก และประชาชนที่
เดือดร้อนจะมีไม่มากนัก (จ�ำนวน ๑๒๐ ถุง ๆ ละ ๕ กก.) ก็ตาม แต่ก็
มีข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะท่านสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี (สกจ.ฉลวย ชาญสวัสดิ์) ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย
ข้าราชการระดับอ�ำเภอก็มี นายชัยชนะ ค�ำศรีสวัสดิ์ ท้องถิ่นอ�ำเภอ
เมืองปทุมธานี นายวีระ กล�ำ่ สนอง นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวดั และ
ผูน้ ำ� สหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ทุกอย่างขอชืน่ ชมทีท่ ำ� กิจกรรมในวัน
นีม้ อี ยูน่ ดิ เดียวทีข่ อวิจารณ์ ก็คอื ข้าวสารทีซ่ อื้ มาแจกสมาชิกไม่ใช่ของ
สหกรณ์แต่เป็นของนายทุนทีเ่ ราไปหนุนให้เขาร�ำ่ รวยเพิม่ ขึน้ มารูต้ อน
หลังว่าซือ้ มาจากสหกรณ์การเกษตรก็ทำ� ให้องื้ ไปพอสมควร นีค่ อื ความ
อ่อนแอของขบวนการสหกรณ์ คราวต่อไปต้องแก้ไขจุดอ่อนตรงนีเ้ พือ่

คุณแม่ไอคิวสูง

คุณแม่เป็นลูกคนที่สอง ในจ�ำนวนพี่น้อง ๕ คน ซึ่งเป็นหญิง
ล้วน มีฐานะดีแถมยังสวย ฉลาด เรียนเก่ง คุณแม่เคยไปเช็คไอคิว ท�ำเอา
คุณหมอตกใจ เพราะไอคิวสูงถึง ๑๗๐ (ขณะทีค่ นทัว่ ไปอยูท่ ี่ ๘๕-๑๑๕)
คุ ณ แม่ ท� ำ กรรมมาอย่ า งไร ถึ ง ได้ ฉ ลาด ไอคิ ว สู ง เกิ ด ใน
ครอบครัวฐานะดี แต่ชีวิตคู่กลับล้มเหลว
คุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคน แต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงบุญคุณ
ท่าน คนที่รักและเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อน ๆ ไม่ใช่พี่น้องเป็นเพราะ
เหตุใดคะ

คุณครูไม่ใหญ่

คุณแม่ฉลาด ไอคิวสูง เกิดมาในครอบครัวฐานะดี แต่กลับมี
ชีวิตคู่ล้มเหลวเพราะในอดีต ท่านใฝ่การศึกษา ได้สั่งสมบุญปัญญา
บารมี เมื่อท�ำบุญแล้วมักอธิษฐานว่า ขอให้มีปัญญา อีกทั้่งไม่มีกรรม
สุรา และได้ทำ� ทานบารมีอย่างสม�ำ่ เสมอ แต่ชวี ติ คูล่ ม้ เหลวเพราะกรรม
กาเมฯ สมัยเป็นผู้ชายที่ฉลาด เช่นเดียวกับสามีในปัจจุบันที่ท�ำกับคุณ
แม่ เป็นภาพในอดีตของท่าน
คุณแม่ชว่ ยเหลือพีน่ อ้ งทุกคน แต่ไม่มใี ครนึกถึงบุญคุณท่านนัน้
ก็เป็นบุญสงเคราะห์ญาติของท่าน ก็ให้ทา่ นนึกว่าท่านเป็นผูใ้ ห้อย่างไร้
ข้อแม้ สักวันหนึง่ ความดีทที่ �ำไว้กจ็ ะส่งผล อีกทัง้่ พีน่ อ้ งทุกคนก็รแู้ ละ
ซาบซึ้่งในบุญคุณของท่าน แต่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้น
คนที่รักและเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อนๆ ไม่ใช่พี่น้อง เพราะ
ในอดีตท่านมักจะท�ำดีกับเพื่อนฝูงมากกว่าพี่น้องในครอบครัว ดัง
นั้นชาตินี้ก็มาเจออย่างนี้บ้าง ให้ท�ำดีต่อไปอีก เพราะเป็นบุญของเรา
ในฐานะผู้ให้

สร้างจิตส�ำนึกของคนสหกรณ์ขนึ้ ถึงแม้จะจ่ายแพงเพิม่ ขึน้ นิดหน่อยก็
น่าจะคุ้มเพราะไม่ได้เอามาขายหาก�ำไรแต่เอามาแจกเพื่อสร้างค่านิยม
สหกรณ์ให้เกิดขึ้น ถ้าสหกรณ์ต่าง ๆ ท�ำอย่างนี้กันทั่วหน้าชาวนาไม่
เดือดร้อนแน่นอน ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันนี้สหกรณ์
ประเภทต่าง ๆ มีสมาชิกรวมกันกว่า ๑๒ ล้านคน แต่ไม่มีเอกภาพ
ไม่มีพลัง เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างเอาตัวรอด สุดท้ายถูก
พ่อค้านายทุนเอาไปกินหมดเพราะความเห็นแก่ตวั ของผูน้ ำ� สหกรณ์ทงั้
หลายจะโดยจงใจหรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์กต็ าม เพราะว่าขาดจิตวิญญาณ
สหกรณ์คิดแต่จะเอาตัวรอดไม่ได้คิดถึงขบวนการสหกรณ์หรือส่วน
รวมจะไปรอดหรือไม่ ส่วนใหญ่พวกที่เข้มแข็งแล้วจะเอาตัวรอด
แทนที่จะช่วยเหลือผู้อ่อนแอให้เข้าแข็งตามหลักและวิธีการสหกรณ์
เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ไทยเป็นที่พึ่งของสังคมไทยได้
ก็ ห วั ง ว่ า จุ ด อ่ อ นตรงนี้ จ ะช่ ว ยสกิ ด จิ ต วิ ญ ญาณของผู ้ น� ำ
สหกรณ์ขนาดใหญ่ให้หันมาช่วยสหกรณ์เล็ก ๆ บ้าง เพื่อขบวนการ
สหกรณ์จะได้เข้มแข็งเราก็จะได้ไปด้วยกันไม่โดดเดี่ยวแน่นอน
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แต่เพียงสั้น ๆ เท่านั้น เพราะเขารู้สึกว่าท�ำไมแม่ไม่รักเขา จึงยกเขาให้
ป้า แต่จริง ๆ แล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่า ผูกพันกับป้าที่เลี้ยงดูมามากกว่า
ปัจจุบันน้องชายแต่งงานแล้ว แต่ก็มีปากเสียงกับคุณป้าบ่อย
มาก เพราะความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน จนท่านบ่นน้อยใจว่า ต่อไป
ท�ำบุญจะอธิษฐานให้ไม่เจอลูกบุญธรรมอีกแล้ว
น้องชายสร้างกรรมมาอย่างไรท�ำให้กว่าจะรู้ว่า ใครเป็นพ่อ
แม่ที่แท้จริงก็อายุ ๖ ขวบ การไปเป็นลูกบุญธรรมคนอื่นแล้ว บางคน
ก็รู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงของตนเองได้เร็ว บางคนช้า บางคนก็ไม่รู้จักเลย
เป็นเพราะสร้างกรรมมาต่างกันอย่างไร
แม้ว่าน้องชายไปเป็นลูกบุญธรรมคนอื่นแล้ว ก็ยังได้อาศัยอยู่
ร่วมกับพ่อแม่ที่แท้จริง แต่บางคนไปเป็นลูกบุญธรรมแล้ว ก็ไม่ได้อยู่
กับพ่อแม่ที่แท้จริงของตน เพราะท�ำกรรมต่างกันอย่างไร

คุณครูไม่ใหญ่

น้องชายกว่าจะรู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงก็ตอนอายุ ๖ ขวบ
เพราะในอดีตเวลางอนกับพ่อแม่ แต่คนละคู่กับปัจจุบัน มักจะพูดว่า
“ชาติตอ่ ไปขอให้ไปเป็นลูกคนอืน่ ” แต่ตอนหลังได้มาขอขมาท่าน รวม
กับบุญกรรมทีผ่ กู กับป้ามา คือ ป้าและน้องชายในอดีตก็เคยเป็นแม่ลกู
กัน เวลาดีกนั ก็อธิษฐานว่า “ขอให้ได้เกิดเป็นแม่ลกู กันอีก” แต่เวลางอน
กัน ก็อธิษฐานว่า “อย่าได้เกิดมาเป็นแม่ลกู กันอีก” สลับกันไปมาเรือ่ ย ๆ
ปัจจุบนั ป้าและลูกบุญธรรมมีปากเสียงกันบ่อย ๆ ก็เป็นผังเดิม
ดังกล่าวและเป็นกรรมเก่าของป้าทีเ่ คยเถียงพ่อแม่และผูห้ ลักผูใ้ หญ่ไว้
มาส่งผล จะแก้ไขก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้น้องชาย โดยชี้โทษให้น้อง
ชายเห็น และแนะน�ำให้ป้ากับน้องชายสร้างบุญร่วมกันด้วย
การไปเป็นลูกบุญธรรมคนอืน่ และต่อมาได้รจู้ กั พ่อแม่แท้จริง
				
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐
ได้เร็ว เพราะภายหลังได้มาขอขมาท่านทัง้่ สองเร็ว ส่วนทีไ่ ด้รจู้ กั พ่อแม่
ท�ำไมพนักงานลาออกบ่อย
แท้จริงได้ชา้ เพราะมาขอขมาช้า ส่วนทีไ่ ม่รจู้ กั พ่อแม่แท้จริงเลยเพราะ
บุพกรรมใดทีท่ ำ� ให้พนักงานลาออกบ่อย แล้วหาคนมาแทนได้ ไม่ได้ขอขมาท่าน
ยาก ต้องแก้ไขอย่างไรคะ
แม้น้องชายไปเป็นลูกบุญธรรมของคนอื่นแล้ว แต่ยังได้อยู่
คุณครูไม่ใหญ่
ร่วมกับพ่อแม่ที่แท้จริง เพราะในอดีต เวลางอนก็มักจะบอกว่า “จะ
พนักงานลาออกบ่อยและหาคนมาแทนยาก เพราะระบบการ ไปเกิดเป็นลูกของคนอื่น” แต่พอเวลาดีก็ “ขอมาเกิดอยู่กับพ่อแม่อีก”
บริหารงานยังไม่ค่อยลงตัว และบุญเรื่องบริวารในอดีตหย่อน คือ บุญ ส่วนผู้ที่ไม่ได้มาอยู่กับพ่อแม่อีก เพราะกรรมที่ไม่ได้กลับมาขอขมา
ชวนคนท�ำความดีหย่อน
ท่านมาส่งผล
ดังนั้นให้ลูกพยายามท�ำบุญด้านบริวารในปัจจุบันให้มากขึ้น
				
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐
คือ ชวนคนท�ำความดีให้มากขึน้ กว่าเดิม อีกทัง้่ ตัวลูกต้องหมัน่ ยิม้ และ
แม่ผัวลูกสะใภ้
ใจเย็น ๆ ด้วย ให้ถือสุภาษิตว่า น�้ำเย็นปลาชอบอาศัย
แม่สามีไม่คอ่ ยชอบลูก เราเข้ากันไม่คอ่ ยได้ เพราะมีวบิ ากกรรม
				
๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘
ใดร่วมกันมา จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ

จะแก้ไขตัวลูกก็ต้องอดทน ใจเย็น ๆ หน้ายิ้ม ๆ และก็ยอม ๆ
ท่านบ้าง อีกทัง้่ ท�ำบุญก็ใส่ชอื่ ท่านอธิษฐานให้ทา่ นรักและเอ็นดูตวั ลูก
				

๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

รักแท้นอกตัว...ไม่มี

กรรมใดเป็นเหตุให้แฝดผู้น้องต้องเลิกกับสามี เธอจะมีคู่แท้
ได้บ้างไหมครับ

คุณครูไม่ใหญ่

แฝดผู้น้องต้องเลิกกับสามี เพราะเขาสร้างบุญร่วมกันมาเพียง
แค่นี้ อีกทัง้่ มีศรัทธา ศีล และทิฏฐิ ไม่เสมอกัน ให้เธอสัง่ สมบุญทุกบุญ
ทั้่งทาน ศีล ภาวนา ให้มาก ๆ เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี
ให้หารักแท้ในตัวดีกว่า เพราะรักแท้นอกตัวไม่มี บุญเท่านั้น
ที่จะเป็นคู่แท้ เพราะติดตามตัวเราไปตลอดเวลา ส่วนคู่รักกันก็มักจะ
พลัดพรากจากกัน ไม่จากเป็นก็จากตายสักวันหนึ่ง
				

๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙

เลี้ยงน้องสาวเหมือนลูก

ลูกมีนอ้ งสาวคนหนึง่ ซึง่ ลูกต้องเลีอ้ งดูเขาเหมือนลูก แม้วา่ เขา
มีครอบครัวแล้ว ก็ยงั ต้องส่งเสียทุกอย่างให้ทงั้่ ครอบครัว และดูเหมือน
น้องสาวจะไม่ขวนขวายท�ำงานอะไรเลย ลูกกับน้องสาวเคยท�ำกรรมใด
กันไว้ ลูกจะต้องดูแลเขาไปอีกนานไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกต้องดูแลน้องสาวเหมือนดูแลลูกทั้ง ๆ ที่เขาก็มีครอบครัว
แล้ว เพราะน้องสาวคนนี้ ในอดีตก็คือลูกสาวของลูก ซึ่งชาตินั้นลูกก็
รักและตามใจเขามาก คล้าย ๆ ตามใจในชาตินี้ จึงท�ำให้เขาไม่ขวนขวาย
ในการท�ำงาน เพราะมีพี่สาวคอยเลี้ยงดูอยู่แล้ว สู้ขอพี่สาวดีกว่า ง่ายดี
ไม่ต้องไปท�ำมาหากิน
ลูกต้องฝึกให้เขาเห็นคุณค่าของเงินด้วยการให้เขาท�ำงาน
ก่อน แล้วจึงค่อยให้เงิน อย่าให้ง่าย ๆ เหมือนปัจจุบัน ดังภาษิตจีนที่
ว่า อย่าเพียงแต่ให้ปลาเขาไปกินเท่านั้น แต่จงสอนให้เขารู้จักจับปลา
กินเองด้วย
				

๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘

การอยู่ร่วมกัน

ขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ ให้หลักคุณธรรมในการอยู่ร่วม
กันในครอบครัวใหญ่ ที่มีหลากหลายวัย ท�ำอย่างไรให้มีความสามัคคี
ปรองดองกัน เป็นครอบครัวธรรมกายที่อบอุ่นคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ครอบครัวใหญ่มีหลากหลายวัยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
และสามัคคีปรองดองกันเป็นครอบครัวธรรมกายนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการ
คุณครูไม่ใหญ่
น้องชายคนที่ห้า เมื่อคลอดได้ ๑ เดือน คุณป้าก็ขอไปเป็นลูก
ให้ เช่น ให้ความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
แม่สามีไม่ค่อยชอบลูก เข้ากันไม่ค่อยได้ เพราะเป็นกรรมเก่า กัน ให้อภัยในข้อผิดพลาดซึง่ กันและกัน ให้รอยยิม้ พิมพ์ใจต่อกัน และ
บุญธรรมพอน้องชายหย่านม คุณป้าก็พาไปนอนห้องเดียวกัน และ
ของตัวลูกทีเ่ คยข่มขีล่ กู สะใภ้ของตนเอง จึงท�ำให้มาเจอแม่สามีทที่ ำ� กับ ก็ชักชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
ท�ำงานหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูมาตลอด
ต่อมาเมือ่ น้องชายอายุ ๖ ขวบ ได้รคู้ วามจริง เขารูส้ กึ เสียใจมาก ตัวลูกอย่างนีบ้ า้ ง และเป็นกรรมใหม่ของแม่สามี แต่ไม่ได้จองเวรกันมา
				
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙

พ่อแม่ที่แท้จริง

ที่นี่มีค�ำตอบ

โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทางโทรทัศน์ช่อง DMC
วัดพระธรรมกาย

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
“คนเช่นเรา ไม่ใช่ไร้ปญ
ั ญา ชัว่ ก็รู้ ดีกเ็ ห็น เราจะฆ่า
ตัวเราเอง เพราะความปรารถนาลามกท�ำไม ที่เขาพูดหาว่า
เราอย่างนัน้ บางคนคงไม่รจู้ กั ค�ำว่า “ธรรมกาย” มีอยูท่ ไี่ หน
หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดี
ปฏิบตั ชิ อบ เมือ่ ผูไ้ ม่รมู้ าติเตียนเรา ความไม่รขู้ องเขาจะลบ
ล้างสัจจธรรมพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบ
ได้เพียงชั่วคราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะ
เปล่งรัศมี ให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง
การที่เขาน�ำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติ
ที่เราได้กระท�ำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่า คณะวัดปากน�้ำไม่
ได้กินแล้วนอน เป็นส�ำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม
การที่เขาน�ำไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�ำนักเราไปเผยแพร่
ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขาน�ำ
ไปพูดเช่นนั้น เป็นการกระท�ำของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่
ได้วานใคร
เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน
กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อน
ใจ เพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ ไม่ใช่
ของเก๊ หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริง
แก่ผู้เข้าถึงธรรม เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่น เราเชื่อในคุณ
พระพุทธศาสนา”

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

๘

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ชสท.ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๓ ทาง ออนไลน์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.)
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานใหญ่ ชั้น
๔ ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ เนื่องจากเกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระบาด
ระลอกที่สามท�ำให้กระทบกระเทือนไปทั่วไม่ยกเว้นขบวนการ
สหกรณ์ เพื่อไม่ให้กิจการต้องหยุดชะงัก จึงต้องจัดประชุมทาง
ไกลด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามกฎเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�ำเนินการ เป็น
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปี ๒๕๖๓ กับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทั้่งที่อยู่ในห้องประชุม
ชสท. และอยู่ที่ส�ำนักงานสหกรณ์แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ผู้
แทนส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ ๒ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานบัญชีสหกรณ์กรุงเทพฯ และผู้สอบบัญชี
ปีนสี้ หกรณ์สมาชิกเจอวิกฤตไวรัสโควิด-19 ได้รบั ผลกระ
ทบทางด้านเศรษฐกิจไปตาม ๆ กัน จึงกระเทือนมาถึง ชสท. ด้วย
แต่กย็ งั ดีทยี่ งั มีผลก�ำไรไม่ถงึ กับขาดทุน ปีนี้ ชสท. มีกำ� ไรเพียง ๑๖
ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้ว ชสท. มีก�ำไร ๓๘ ล้านบาท
ขอแสดงยินดีกับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ชสท. จ�ำนวน ๑๒ คน แทนกรรมการด�ำเนินการ
ที่ครบวาระ ได้แก่ ๑. นายณัฏฐชัย จิตรถนอม จาก ชสก.อ่างทอง
จ�ำกัด ๒.นายธวิทย์ กุศลอภิบาล จาก ชสจ.ราชบุรี จ�ำกัด ๓. นาย
เฉลา ฉิมภู จาก ชสจ.ระยอง จ�ำกัด ๔. นายประทุม ปราศจาก จาก
ชสก.นครสวรรค์ จ�ำกัด ๕. นายสุพจน์ รังรองธานินทร์ จาก ชสจ.
ล�ำพูน จ�ำกัด ๖. นายบุญเที่ยง เครือมา จาก ชสจ.พะเยา จ�ำกัด
๗. นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า จาก ชสก.ชัยภูมิ จ�ำกัด ๘. นายวัฒน
ศักดิ์ จังจรูญ จาก ชสก.ขอนแก่น จ�ำกัด ๙. นายอาน หมื่นขวา
จาก ชสก.อุดรธานี จ�ำกัด ๑๐. นายนัด ดวงใส จาก ชสจ.ชุมพร
จ�ำกัด ๑๑. นายมาโนชน์ รามัญ จาก ชสก.ปัตตานี จ�ำกัด ๑๒. ว่าที่
ร.ต.ศิริวัฒน์ สุวรรณโน จาก ชสก.สงขลา จ�ำกัด
ก็ ข อให้ วิ ก ฤตโควิ ด -19 ผ่ า นพ้ น ไปไว ๆ เพื่ อ พี่ น ้ อ ง
เกษตรกรไทยจะได้พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจไปได้อย่าง
ราบรื่น

รุ้งกินน�้ำ

ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล/ลดพิเศษ ๒๕%
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ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี
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สัง่ ซือ้ ได้ดว้ ยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษทั สือ่ เกลียวเชือก จ�ำกัด บัญชีออมทรัพย์ธนาคาร
กสิกไทย สาขาส�ำเหร่ บัญชีเลขที่ 075-1-85870-1 หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม บริษัท สื่อ
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หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
หาอ่านได้ง่ายนิดเดียวที่

เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.fsct.com

เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.co-opthai.com
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