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อ่านต่อหน้า  ๒อ่านต่อหน้า  ๒

ประกาศ 160 สหกรณ์
ตามกฎกระทรวงใหม่

ท�า MOU ก�าหนดใช้หนี้ 13 ปี
กสส.ประสานเจ้าหนี ้สอ.สรฟ.

อ่านต่อหน้า ๒
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

 ชสอ.ประชุมผู้ลงทุนหุ้นกู้

                สิรวิชญ์ ไพศาสตร์

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย
อ่านต่อหน้า  ๒

      พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

                 วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

การบนิไทยยนืยนัไม่แฮร์คทั
ชสอ. จัดประชุมชี้แจงสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บริษัทการบินไทยฯ เพื่อ

ฟื้นฟูกิจการมีสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้กับบริษัท การบินไทยฯ เข้าร่วมประชุม

พร้อมเพรียงยืนยันไม่แฮร์คัท

พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์

สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการ

ประชุม การฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ในนามของ ชสอ. โดย

มีคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา

หุ้นกู้ฯ ประกอบด้วย ผู้แทนสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสหกรณ์ออม

ทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พร ้อมด ้วยสหกรณ ์ออมทรัพย ์

พนักงานบริษัทการบินไทย ได้ด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาร่วมกับขบวนการสหกรณ์ โดย

เชิญกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมบังคับคดี มา

ชี้แจงท�าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ฟื้นฟูกิจการ ของบริษัทการบินไทย และ

จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โดย 

ชสอ.สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือและ

อ�านวยความสะดวกในการจัดท�าค�าร้อง

ขอรับช�าระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากที่ศาลมีค� าสั่ ง ให ้ฟ ื ้นฟูกิจการ

และประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล ้ว

นั้น และยืนยันว่าได้ร่วมประชุมเจรจาต่อ

รองแผนฟื ้นฟูกิจการกับผู ้บริหารบริษัท

การบินไทยหลายครั้ง เพื่อคงใว้ซึ่งข้อเสนอ

ที่เราได้แจ้งต่อสหกรณ์ตลอดมาว่าจะดูแล

สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์อย ่างเต็มที่

ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย และไม่มีการ

แฮร์คัทเด็ดขาด ซึ่งการประชุมกับบริษัท

การบินไทย ครั้งสุดท้ายคือวันสหกรณ์

แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นที่มา

ของการเชิญผู ้แทนสหกรณ์มาประชุมวัน

นี้เพื่อให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์มากที่สุด 

โดย มีเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน เมื่อวัน

ที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และมี ผศ.ดร. 

ประชา คุณธรรมดี คณะกรรมการติดตามฯ 

แจ้งความคืบหน้าการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ฯ ต่อ

ที่ประชุม และน�าเสนอกระบวนการทาง

กฎหมายโดยบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ (DD) พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหารบริษัทการบินไทย จ�ากัด เปิดเผย

ให้เห็นความส�าคัญต่อการจ้างงาน ที่สร้าง

ผลกระทบต่อการพัฒนาการขนส่ง สร้าง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย แต่ด้วยปัญหา

การบริหารจัดการในระยะ 10 ปีหลังและ

ผล กระทบจาก COVID-19 ส่งผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมการบินโลกและการบินไทย 

โดยการบินไทย ได้ด�าเนินการลดบุคลากร

ไปแล้วเกือบ 8 พันคน เพื่อลดต้นทุน และมี

แผนจะลดบุคลากรเพิ่มเติมอีกประมาณ 3-4 

พันคน วิเคราะห์ช่องทางและเส้นทางการ

บิน โดยเจรจาเจ้าหนี้เครื่องบิน ใช้ระบบ

ดิจิทัลและการวิ เคราะห์พฤติกรรมเพื่อ

ก�าหนดราคาและกลยุทธ์ในการบริหาร แก้

ปัญหาไทยสมายล์ พัฒนาระบบทรัพยากร

 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์  เปิดเผยว่า ได้ลงนามใน

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์        เรื่องราย

ชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.

2564 ทั้งนี้ เป็นการประกาศตามพระราช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2562 มาตรา 89/2(1) และมาตรา 105 

วรรค 3 ที่ก�าหนดให้มีการออกกฎกระทรวง

การด�าเนินงานและก�ากับดูแลสหกรณ์ออม

ทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น ก�าหนดให้

สหกรณ์แบ่งเป็นสองขนาด คอื สหกรณ์ขนาด

ใหญ่และสหกรณ์ขนาดเล็ก อาศัยอ�านาจตาม

ความในกฎกระทรวงการด�าเนินงานและ

ก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ2 ข้อ 26 ก�าหนด

ให้สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5 พัน

ล้านบาทขึ้นไป และชุมนุมสหกรณ์ เป็น

สหกรณ์ขนาดใหญ่ 

 “ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.2564 มี

ชุมนุมสหกรณ์ขนาดใหญ่ 13 แห่ง สหกรณ์

ขนาดใหญ่ 147 แห่ง ซึ่งในอนาคตอาจมีเพิ่ม

ขึ้นหรือลดลงได้ตามขนาดของสินทรัพย์ 

 กสส.ประกาศแล้ว 160 รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่สินทรัพย์เกิน 5 พันล้าน

บาท เผยกรมฯ พร้อมเป็นพี่เลี้ยงท�างานไปด้วยกันเพื่อความมั่นคงของระบบสหกรณ์

ทั้งนี้ สหกรณ์ขนาดใหญ่จะต้องเริ่มปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวงการด�าเนินการและการ

ก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ซึ่งกรมจะจัดให้

มีการจัดเวทีเสวนาแนวทางปฏิบัติให้กับ

สหกรณ์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เบื้องต้น

เริ่มที่สหกรณ์ในเขตกรุงเทพ ทั้งที่อยู่ใน

การดูแลของส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์

 แก้หนี้ข้าราชการต�ารวจ

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผย สหกรณ์เจ้าหนี้ สอ.สรฟ. ควงเจ้าหนี้

ท�าเอ็มโอยู ก�าหนดกรอบใช้หนี้ 13 ปี หลังสอ.สรฟ.เริ่มมีสภาพคล่อง

สามารถทยอยช�าระหนี้คืนได้
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เปิดเผยว่า เมื่อวัน

ที่ 17 มี.ค.2564  ได้มีการลงนามในบันทึก

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์

สโมสรรถไฟ จ�ากัด (สอ.สรฟ.) กับสหกรณ์

เจ้าหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ทั้งสอง

ฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะ สอ.สรฟ.จะ

เดินหน้าท�าธุรกรรมทางการเงินต่อไปได้ก็

ต้องอาศัยความเห็นใจจากเจ้าหนี้ ซึ่งตามข้อ

ตกลงดังกล่าวก็หวังว่า สอ.สรฟ.จะใช้สภาพ

คล่องทางการเงินที่มีมาสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจต่อไปและสามารถช�าระหนี้ได้หมดใน

ที่สุด ขณะเดียวกันก็จะยังสามารถด�ารงการ

เป็นสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกได้ต่อไป 

 ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์

สโมสรรถไฟ จ�ากัด (สอ.สรฟ.) ได้มีการ

ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (เอ็มโอ

ยู) ช�าระหนี้คืน 13 สหกรณ์เจ้าหนี้ โดยมี

กรมส่งเสริมสหกรณ์และตัวแทนสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขี

พยาน      ในการท�าข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็น

ผลมาจากการหารือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่ยอมรับการช�าระหนี้คืนแบบขั้นบันได        

ในระยะเวลา 13 ปี รวมถึงอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ที่เจ้าหนี้ยอมลดลงจากร้อยละ 5 ลง

มาเหลือร้อยละ 2 เพื่อให้ สอ.สรฟ.สามารถ

ด�าเนินกิจการของสหกรณ์และเงินมีสภาพ

คล่องคงเหลือน�ามาช�าระหนี้ได ้ตามข้อ

ตกลง ซึ่งทาง กสส.จะได้ติดตามการช�าระ

หนี้ของสอ.สรฟ.เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ

ข้อตกลงที่ท�าร่วมกัน

 ด้าน นายประกอบ  เผ่าพงศ์ ผู้

ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที ่1,2 ซึ่ง

ได้เข้าร่วม ประชุมหารือระหว่าง     สอ.สรฟ.

กับสหกรณ์เจ้าหนี้ กล่าวว่า ผลสรุปจากการ

ประชุม สหกรณ์ทั้ง 13 แห่งที่เป็นเจ้าหนี้ 

เห็นตรงกันว่าหากให้โอกาส สอ.สรฟ. เดิน

หน้าต่อไปได้ ก็คาดว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับ

ช�าระเงินเต็มจ�านวน ทั้งนี้ ได้พิจารณาจาก

สภาพคล่องเงินสด       ของ สอ.สรฟ.ที่มีเงิน

เข้ามาเดือนละประมาณ 48 ล้านบาท หลัง

หักภาระในธุรกรรมของสอ.สรฟ.จะมีเงิน

เหลืออยู่ประมาณ  18 ล้านบาท ที่สามารถ

น�าไปจัดสรรท�าธุรกรรมทางการเงินหรือ

ให้บริการต่อสมาชิกของสหกรณ์ได้ โดย

ก่อนหน้านี้ สอ.สรฟ.ได้ทยอยส่งช�าระหนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพัฒนา  สังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ จ�ากัด จ�านวน 

130 ล้านบาท มาอย่างต่อเนื่อง คาดว่า

จะหมดหนี้ในช่วง 1-2 เดือนนี้ ในขณะ

ที่สหกรณ์เจ้าหนี้ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์       

ที่ปรึกษา สสท.ได้บรรยายถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

กบัสหกรณ์ เพราะคณะกรรมการสหกรณ์ขาดความรูค้วาม

สามารถอย่างมืออาชีพ มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ปฏิบัติตาม 

ชี้สหกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ๆ มากมาย ทั้ง

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี

อากร กฎหมายฟอกเงิน ฯลฯ แย้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ออกหนังสือแจ้งเวียนไม่เป็นไปตามศักดิ์ของกฎหมาย แต่

ก็ต้องปฏิบัติตาม

นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ ์แห ่ง

ประเทศไทย (สสท.) ได้เป็นวิทยากรบรรยาย

หลักสูตร คณะกรรมการด�าเนินการมือ

อาชีพ ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ได้บรรยาย

ในหัวข้อ นโยบายรัฐ กฎหมายสหกรณ์ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่กรรมการต้องทราบ 

ตอนหนึ่งว่า ท�าไม ชสอ.จึงต้องจัดอบรม

หลักสูตรกรรมการมืออาชีพ เพราะแต่ก่อน

มีการพูดกันว่าท�าหน้าที่กรรมการเพื่อยังชีพ 

ตนนั้นมีความรู้ด้านบัญชีและกฎหมายด้วย

ก็จะเอาประสบการณ์ที่พบในด้านการสอบ

บัญชีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ

บังคับ ของสหกรณ์ โดยเฉพาะกฎกระทรวง

ที่จะออกมาบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่

กรรมการจะต้องปฏิบัติตาม

นายสิรวิชญ ์ได ้กล ่ าวต ่อไปว ่า 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์นั้นมีเยอะ

แยะ แต่อย่าลืมว่า พรบ.สหกรณ์ เป็นเรื่อง

การก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีหน้า

         พ.ต.ต.สหรัฐ  จงสุขพัทธี

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ 

จ�ากัด ท�าโครงการแก้ไขปัญหานี้ข้าราชการต�ารวจและลูกจ้างสังกัดส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาต ิมสีหกรณ์ต�ารวจเข้าร่วมโครงการกว่า ๘๐ สหกรณ์ ช่วง ๖ เดอืนช่วยข้าราชการ

ต�ารวจรอดล้มละลาย เหมือนให้ชีวิตใหม่

พ . ต . ต . ส ห รั ฐ  จ ง สุ ข พั ท ธี 

กรรมการเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์

ต�ารวจนครบาล จ�ากัด คณะท�างานแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการต�ารวจและลูกจ้าง

ประจ�าส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (โครงการ

นีไ้ด้รบัไฟเขยีวจากรฐับาลให้ท�าเป็นโครงการ

ตวัอย่างในการแก้ไขปัญหาหนีใ้ห้กบับคุลากร

ภาครัฐ) พ.ต.ต.สหรัฐ ได้กล่าวตอนหนึ่ง

ในการเสนอความคืบหน้าของโครงการ

ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราช

การต�ารวจฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ว่า เรามีเครื่อง

มือค�านวณผ่อนช�าระหนี้เพื่อให้งวดผ่อนส่ง

ยาวขึ้น สมบุติ ร.ต.อ.สมชาย มีอายุ ๕๑ ปี อ่านต่อหน้า  ๒

สามารถผ่อนหนี้ได้อีก ๙ ปีจึงเกษียณอายุ ก็



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

          ชสอ.ประชุมผู้ลงทุนหุ้นกู้

           ประกาศ 160 สหกรณ์       กสส.ประสานเจ้าหนี้ สอ.สรฟ.

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

มนุษย์ พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสร้างความเข้าใจพนักงาน เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขัน ภายใน 5 ปีจะพลิกกลับมาเป็นก�าไร 

เน้นกลยุทธ์คุณภาพสูง “ขึ้นแล้วคุ้ม” ปรับฝูงบินจาก 12 ชนิด เป็น 

5 ชนิด และเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ 9 ชนิด เหลือ 5 ชนิด และ ปรับ

นักบินจาก 5 กลุ่ม เหลือ 3 กลุ่ม

เมื่อแผนผ่าน ในระยะยาว จะประหยัดต้นทุนในการบริหาร

เครื่องบิน ส�าหรับแผนธุรกิจ เริ่มจาก การเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติ 

การเดินทางเพื่อธุรกิจ เป็นต้น เน้นจุดแข็ง การบริการการเดินทาง

คุณภาพ การขนส่งสินค้า ด้านต้นทุนพนักงานจะลดลงอย่างมาก 

จาก 23% เหลือ 13% พัฒนาธุรกิจที่ไม่ใช่สายการบินมากขึ้น แผน

ธุรกิจประมาณการว่าการบินไทยจะกลับมาบินได้ และท�าก�าไรได้

ในปี 2567 หัวใจส�าคัญคือ วงเงินใหม่ 5 หมื่นล้านอุดเลือดไหลและ

เสริมแกร่งโดยการสนับสนุนของเจ้าหนี้ เสนอต่อสหกรณ์ว่าหุ้น

กู้ทุกตัวจะไม่มีการแฮร์คัท และยืดหนี้หุ้นกู้ออกไปรุ่นละ 6 ปี จ่าย

ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 เปิดทางแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ด้านโครงสร้างทุน เบื้องต้นเจ้าหนี้กลุ่มสหกรณ์รับได้ในข้อเสนอ 

และพร้อมพิจารณาแผนฟื้นฟูในล�าดับต่อไป

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อ

ก�าหนดเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ที่สหกรณ์เหล่านี้ต้องปฏิบัติดังนั้นในช่วง 

1-2 ปีนี้ กรมจึงมีนโยบายว่าจะใช้แนว การท�างานส่งเสรมิเป็นหลกั 

เพือ่ให้มกีารปฏบิตัใิห้ได้ก่อน นอกจากนีก้รมจะออกคูม่อืให้เป็นแนว

ปฏบิตัอิอกมาอกีด้วย กรมฯจะไม่เร่งรัด แต่จะใช้หลักเดินไปด้วยกัน

กับพี่น้องชาวสหกรณ์  ซึ่งเป้าหมายส�าคัญคือสร้างความมั่นคงและ

ยั่งยืนให้กับระบบสหกรณ์ทั่วประเทศ” นายวิศิษฐ์กล่าว

 ด้านนายสุรพล พงษ์เมธีอภิชัย ผู้อ�านวยการกองพัฒนา

สหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กล่าวในการชี้แจงต่อผู้ร่วมประชุม

ในเวทีเสวนาฯ ว่ากฎกระทรวงฉบับนี้มีด้วยกัน 5 หมวด ประกอบ

ด้วยการก�าหนดขนาดของสหกรณ์       หมวด 2 ว่าด้วยอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรม

และผู้จัดการ หมวด 3    การด�ารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ 

หมวด 4 การก�ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ หมวดที่ 5 การ

บัญชีและการรายงานข้อมูล และบทเฉพาะกาล 

  ทั้งนี้ ได้ก�าหนดนิยามของสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ คณะ

กรรมการและกรรมการ และขนาดของสหกรณ์ แยกเป็นสหกรณ์

ขนาดใหญ่ คือ สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ 5 พันล้านบาทขึ้นไป 

ส่วนขนาดเล็ก คือ สินทรัพย์   น้อยกว่า 5 พันล้านบาท โดยขนาดของ

สินทรัพย์ให้พิจารณาจากงบการเงินของสหกรณ์ในปีบัญชีล่าสุดที่

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว และการจะออก

จากการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ เมื่อยื่นค�าร้องแล้ว นายทะเบียน

สหกรณ์จะเป็นผู้พิจารณา ภายใน 30 วัน     

 ส�าหรับอ�านาจหน้าที่ของกรรมการนั้นก�าหนดให้ สหกรณ์

ต้องมีการก�าหนดนโยบาย ทิศทางเป้าหมายกลยุทธ์ในการท�างาน  

ต้องมีข้อก�าหนดจริยธรรมและจัดให้มีการกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์  โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน   

 ทั้งนี้  กฎกระทรวงยังก�าหนดให้บุคคลเป็นกรรมการ

สหกรณ์ได้เพียง 1 แห่ง และสหกรณ์ต้องมีกรรมการ ที่มีคุณวุฒิ

ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ

ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด อย่างไรก็ตาม

ในบทเฉพาะกาลได้ก�าหนดว่ากรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของ

สหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งด�ารงต�าแหน่งก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนครบวาระหรือก�าหนดสัญญาจ้าง และ

ให้สหกรณ์ด�าเนินการให้มีกรรมการสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ

ก�าหนดภายใน 6 เดือนนับแต่สหกรณ์มีกรรมการชุดใหม่ทั้งนี้ต้องไม่

เกิน 2 ปีนับแต่กฎกระทรวง ใช้บังคับ

วชิรพยาบาล จ�ากัด อยู่ระหว่างการบังคับคดี และสหกรณ์เจ้าหนี้เงิน

กู้ 4 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่ง

ชาติ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพญาบาลพญาไทและเปาโล 

จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ากัด อยู่

ระหว่างการฟ้องร้องและรอการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล

 ส�าหรับรายละเอียดในข้อตกลงร่วมกันนั้น ได้มีการระบุ

ระยะเวลาช�าระต้นเงินและดอกเบี้ยปัจจุบันตั้งแต่ปี 2564-76 (รวม

ประมาณ 13 ปี) แยกเป็นหนี้เงินกู้ (4 สหกรณ์เจ้าหนี้)  และหนี้เงิน

ฝาก และอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการเรียกเก็บแบบขั้นบันได ทั้งในเอ็ม

โอยูยังก�าหนดให้มีการทบทวนแผนทุก 3 เดือน และ 6 เดือน เพื่อ

ทบทวนสถานะทางการเงินของ       สอ.สรฟ. ด้วย

ที่ก�ากับดูแล กับสหกรณ์ ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับ

สมาชิก ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับสมาชิก แต่

ธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ว่าจะเรื่องการให้กู้ยืม รับฝากเงิน จ�าน�า 

จ�านอง แต่งตั้งตัวแทน ล้วนแล้วที่ท่านต้องไปใช้ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์(ปพพ.) แม้แต่เรื่องกรรมการเอง เมื่อสหกรณ์ถูกให้

    ที่ปรึกษา สสท.ชี้จุดอ่อนสหกรณ์

เป็นนิติบุคคล ก็ต้องน�าบทบัญญัติในเรื่องของนิติบุคคล ตาม ปพพ.

มาใช้ เพราะมีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับสหกรณ์ ซึ่ง

เป็นความสัมพันธ์ในฐานะเอกชนกับเอกชน เพราะฉะนั้นจึงต้องน�า 

ปพพ. มาใช้ซึ่งก็มากพอ ๆ กับ พรบ.สหกรณ์

ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นต่างก็วิ่งไปหานายทะเบียนสหกรณ์ ร้อง

เรียนบ้างอะไรบ้าง ซึ่งความจริงแล้วเรื่องบางเรื่องไม่ใช่อ�านาจของนาย

ทะเบียนสหกรณ์ เป็นเรื่องของอ�านาจศาล เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

เอกชนกับเอกชนที่ต้องได้ข้อยุติโดยอาศัยอ�านาจของศาลยุติธรรม โดย

เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องภาษี แต่ก็มีหลายท่านบอกว่าสหกรณ์ไม่เกี่ยวข้องกับ

ภาษีอะไรเลย จริง ๆ แล้วเกี่ยวข้องมาก อย่างน้อย ๆ ก็เรื่องเกี่ยวกับการหัก

ภาษี ณ ที่จ่าย ถ้าสหกรณ์ไม่ด�าเนินการเกิดความเสียหายขึ้นมาก็จะต้องก็

จะต้องรับผิดตาม พรบ.สหกรณ์ ยกตัวอย่างการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณี

ที่สหกรณ์จ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างอาคารให้กับสหกรณ์มูลค่า ๓๐ ล้าน

บาท ๑๐๐ ล้านบาท สหกรณ์มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี

มกีารขายสนิค้าหรอืให้บรกิาร กต้็องเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ ส่วนสหกรณ์ได้รบั

การยกเว้นบางกรณเีท่านัน้ เพราะฉะนัน้ประมวลรษัฎากรกจ็ะเกีย่วข้องกบั

ธุรกิจของสหกรณ์ ท่านจะต้องขอเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี ทั้ง ๆ ที่ไม่เป็นผู้

เสยีภาษเีงนิได้ แต่ต้องขอเลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษมีาใช้ในกรณอีืน่ นอกจาก

นั้นก็ยังมี พรบ.คุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม กองทุน

ทดแทน กฎหมายเหล่านี้ต้องเจอแน่นอนในการบริหารงานบุคคลทาง

สหกรณ์ มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับการท�างาน จ่ายชดเชย

ให้อย่างเดียวบ�าเหน็จไม่ให้แล้ว ให้ทั้งบ�าเหน็จให้ทั้งชดเชย  หรือให้เฉพาะ

บ�าเหน็จ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ทั้งสิ้น

พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นเรือ่งของการแจ้ง

ธุรกรรมทางการเงิน พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค สมาชิกสหกรณ์ที่กู้เงินเป็นผู้

บรโิภค พรบ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง ระยะหลงั ๆ  นี ้พรบ.ล้มละลาย 

ก็มาเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ไม่น้อย โดยเฉพาะ ม.๒๔ เจอเยอะที่สุด เมื่อศาล

สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ซึ่งเป็นสมาชิกแล้ว ท�าอะไรไม่ได้เลย กู้เงินก็ไม่

ได้ ช�าระหนี้ก็ไม่ได้  มีปัญหาเยอะในกรณีนี้

นายสริวชิญ์ได้กล่าวถงึกรณรีะเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วย

การบัญชี ๒๕๖๓ ได้ประกาศออกมาในช่วงปิดบัญชีท�าให้ยุ่งเหยิงไปหมด 

ห้ามน�าค่าหุ้นมาหักในกรณีหนี้สงสัยจะสูญ เรื่องนี้เกิดความโกลาหลกัน

มาก เพราะว่าแต่เดิมนั้นหนี้สงสัยจะสูญสามารถค�านวณโดยการหักหุ้น

ก่อน พอออกระเบียบฉบับนี้มาก็ท�าไม่ได้จึงเกิดผลกระทบมากมาย ถามว่า

นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อ�านาจโดยชอบด้วยกฎหมายไหม ก็ตอบได้ว่าท�า

ชอบด้วยกฎหมายในส่วนของการออกระเบยีบตาม พรบ.สหกรณ์ ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๖ ถ้าเป็นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม

ค�าสั่งเป็นฐานอ�านาจ ฉะนั้นการออกระเบียบมีอ�านาจแต่เนื้อหาสาระของ

ระเบียบเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่ท่านต้องพิจารณาร่วมกัน เรื่องนี้ได้มีการ

ร้องเรียนกันมาก จนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องออกประกาศมาใหม่เมื่อ

วนัที ่๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้สหกรณ์ทีไ่ด้รบัผลกระทบทยอยตัง้หนีส้งสยั

จะสูญ จะทยอยกันอย่างไรก็ยังไม่รู้เลย บางคนบอกว่า ปีที่ ๑ ทยอยตั้ง ๑% 

ปีที่ ๒ ทยอยตั้ง ๑% ปีที่ ๓ ทยอยตั้ง ๑% ปีที่ ๕ ค่อยตั้งเต็มอะไรท�านองนี้ 

จึงเกิดความยุ่งเหยิงในการน�ามาใช้

ค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ค�าสั่งอาจจะออกมาในรูปของค�าสั่ง

ด้วยวาจา หรอืค�าสัง่เป็นหนงัสอืกแ็ล้วแต่ อย่างค�าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์

ที่ท่านได้รับผลกระทบ เช่น ค�าสั่งห้ามไม่ให้น�าผลก�าไรไปจัดสรร เพราะ

ว่าสหกรณ์มีการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่

ตนน�ามาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งไม่ใช่ฐานะหน่วยงานก�ากับ

ดูแลสหกรณ์ ค�าสั่งของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แม้แต่หนังสือแจ้งเวียน 

โดยสภาพของมันทางกฎหมายมีสภาพบังคับหรือไม่ โดยธรรมดาท่านรับ

ราชการหนังสือแจ้งเวียนมีผลเพราะว่าเป็นการท�าความเข้าใจ ส่วนใหญ่

จะมีกฎหมายแม่รองรับแล้วแจ้งเวียนเพื่อท�าความเข้าใจ แต่สหกรณ์มัก

จะแจ้งเวียนแทนการออกระเบียบ หนังสือบางครั้งเป็นค�าแนะน�าแต่มุ่ง

หมายให้เป็นค�าสั่ง เช่น หนังสือแจ้งเวียนหรือแนวปฏิบัติที่ คส.๐๔๐๔/ว.

๙๒ ทีใ่ช้กบัผูล้งทนุในหุน้ชมุนมุสหกรณ์ธนกจิไทย จ�ากดั หนงัสอืแจ้งเวยีน

หรอืแนวปฏิบตัทิี ่สค.๐๔๐๔/ว.๗๑ ทีใ่ช้กนัการฝากเงนิทีส่หกรณ์เครดติยู

เนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด ซึ่งมีผลยิ่งใหญ่ถึงขนาดลบล้างระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ว่าด้วยการบญัช ีข้อ ๑๖ หนงัสอืแจ้งเวยีนนีผ้มเคยส่งให้อธบิดกีรม

ตรวจบญัชสีหกรณ์วนิจิฉยัว่า นีไ่ม่ใช่เรือ่งบญัชแีต่เป็นเรือ่งล�าดบัศกัดิข์อง

กฎหมายว่าด้วยระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ข้อ ๑๖ ในเรือ่งของการตัง้ค่า

เผือ่เงนิฝากสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ จ�ากดั ท่านจะใช้ระเบยีบ ข้อ ๑๖ 

ซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจตาม พรบ.สหกรณ์ ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ หรือจะใช้

หนงัสอืแจ้งเวยีน คส.๐๔๐๔/ว.๗๑ ท่านอธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ตอบ

ว่าใช้หนงัสอืแจ้งเวยีน ในฐานะผูป้ฏบิตัติามกต้็องถอืว่าท่านได้วนิจิฉยัแล้ว

ว่าหนังสือแจ้งเวียนที่ คส.๐๔๐๔/ว.๗๑ ซึ่งเรามีค�าถามว่ามันมีสภาพเป็น

กฎหมายหรือไม่ ท่านวินิจฉัยว่ามีสภาพบังคับเป็นกฎหมายแต่อยู่ในล�าดับ

ที่เหนือกว่าระเบียบว่าด้วยการฝากเงินสหกรณ์อื่น ข้อ ๑๖ ในระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี ปี ๒๕๖๓ ท่านจะต้องคุ้นเคยกับเรื่อง

เหล่านี้ ส่วนที่ท่านไม่เห็นด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

นายสิรวิชญ์ได้กล่าวว่าในส่วนของสหกรณ์นั้นเวลาจะก�าหนด

ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก กับเจ้าหน้าที่ กับบุคคลที่

เกีย่วข้อง กจ็ะมตีวักฎหมายน�าไปใช้ ได้แก่ ข้อบงัคบัของสหกรณ์ มตขิองที่

ประชมุใหญ่ ระเบยีบ ประกาศ และมตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการด�าเนนิ

การ ก็เรียงล�าดับศักดิ์ไปอย่างนี้ 

เพราะเท่าที่มีประสบการณ์มีหลายแห่งระเบียบไม่ตรงกับข้อ

บังคับ ระเบียบไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ หรือสัญญาไม่สอดคล้องกับ

ระเบียบ เช่น ระเบียบบอกว่า การให้กู้ยืมสามัญ ๑.ยื่นที่ใคร ๒.ใครตรวจ 

ใครกลั่นกรอง เจ้าหน้าที่สินเชื่อส่งไปที่ผู้จัดการ ผู้จัดการน�าเสนอคณะ

กรรมการเงินกู้อนุมัติ แจ้งให้คณะกรรมการด�าเนินการทราบ แต่พอเอา

เข้าจริง ๆ ลายมือชื่อในเอกสารมีแต่ฝ่ายสินเชื่อฝ่ายเดียว แล้วก็เป็นการลง

นามในฐานะที่เป็นไปรษณีย์เท่านั้น คือ ไม่ได้ท�าความเห็น นั่นหมายความ

ว่าคนที่รับผิดชอบคือคณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ไม่รับผิดชอบ

เลย ตรงนี้ส�าคัญนะครับ คือ ระเบียบเราเขียนไว้อย่างดีเยี่ยมเลยว่ามีคน

กลั่นกรองกี่คน ท่านเป็นกรรมการเวลาท่านเซ็นเอกสาร ท่านต้องการให้

ลูกน้องกรองให้ท่านก่อน เพราะท่าน ๑๕ วัน หรือเดือนหนึ่งมาสหกรณ์ที

ไม่ได้อยู่กับข้อมูล แต่ก็มีเจ้าหน้าที่บอกว่า “หนูจะไม่รับผิดชอบเลยเพราะ

ว่าเวลาหนูเสนอข้อมูลไปท่านก็เปลี่ยนของหนูหมด”  ซึ่งไม่ถูกต้องและไม่

เป็นไปตามระเบยีบ เพราะว่าตามระเบยีบได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

ท�าความเห็นเป็นล�าดับ เช่น บอกว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนให้กู้ได้ แล้วลง

นามเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้จัดการเห็นชอบให้กู้ได้ ผู้จัดการก็

ลงนาม คณะกรรมการเงินกู้ประชุมร่วมกันเห็นชอบให้กู้ได้ ก็ลงนาม ก็จะ

ท�าให้การด�าเนนิงานของสหกรณ์มโีอกาสผดิพลาดน้อย ท่านเคยได้ยนิข่าว

สหกรณ์โดนตัง้หนีส้งสยัจะสญูหลายร้อยล้านบาท  ส่วนมากจะเป็นบรษิทั

ทีผ่มตรวจพบว่าไม่มกีารปฏบิตัติามระเบยีบ เช่น ปรบัโครงสร้างหนีแ้ต่ไม่มี

เอกสารประกอบเลย เราถือว่าไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้เลย เพราะเป็น

เรือ่งของการใช้กฎหมาย ใช้ระเบยีบ ใช้ข้อบงัคบัทีไ่ม่ถกูต้องท�าให้สหกรณ์

เสียหาย นายสิรวิชญ์กล่าวย�้า

เอา ๙ คุณด้วย ๑๒ ก็ได้ ๑๐๘ งวด ปัจจุบันมีหุ้นอยู่ ๓ แสนบาท เมื่อ

ค�านวณการผ่อนหนี้งวดที่ ๑๐๘ เขาจะมียอดหนี้คงเหลือกับสหกรณ์ 

แค่ ๒ แสนบาท แต่เขามหีุน้อยู ่๓ แสนบาท แสดงว่าวนัทีเ่ขาเกษยีณอายุ

ราชการ ผ่อนช�าระหนี้งวดที่ ๑๐๘ เขาหมดหนี้สินเพราะเขามีหุ้นเกินกว่า

หนี้ หากจะผ่อนช�าระให้ยาวเกินเกษียณไป ๑ ปี ก็สามารถท�าได้ เดิมเขาส่ง

ช�าระหนี้เดือนละ ๒.๔๒ หมื่นบาท ก็ส่งเหลือเพียง ๒.๒๔ หมื่นบาท ก็

เพียงพอกับเงินเดือนของเขาที่จะสามารถผ่อนช�าระหนี้ได้

การขอผ่อนงวดช�าระหนี้ให้ยาวขึ้น ด้วยการน�าเงินปันผล และ

เงนิเฉลีย่คนืของแต่ละปีมาผ่อนช�าระต้นเงนิ  จรงิ ๆ  แล้วหากเขาไม่ผดิช�าระ

หนี้ก็ไม่สามารถเอาเงินส่วนนี้มาได้ เรื่องนี้ได้ปรึกษากับทนายความก็ได้

รบัค�าแนะน�าให้ใช้หลกัความยนิยอม กต้็องคยุกบัลกูหนีท้ีเ่ข้าร่วมโครงการ

ว่าเมื่อเรามาเข้าโครงการเพื่อช่วยเหลือกันแบบนี้แล้ว ลูกหนี้ต้องช่วยเรา

ด้วย ช่วยอย่างไร ก็คือเงินปันผล และเฉลี่ยคืนที่ลูกหนี้ได้จากสหกรณ์ทุก

ปี จากการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์ ยกตัวอย่างลูกหนี้ที่เข้า

ร่วมโครงการชือ่ดาบต�ารวจชอน อาย ุ๔๘ ปี ปีล่าสดุได้เงนิปันผลและเฉลีย่

คืนไป ๒.๘ หมื่นบาท  เมื่อค�านวณถึงอายุ ๖๐ ปี เขาจะมีเงินจากส่วนนี้

ประมาณ ๓.๓๖ แสนบาท เมื่อน�าเงินส่วนนี้มาช�าระต้นเงินทุกปี ๆ โดยไม่

ใช้หลักการเขียนสัญญาเพิ่มเติมแต่เราขอหลักความยินยอม เมื่อส่งคืนหนี้

ได้จนเข้าสู่เกณฑ์ปกติ ไม่ก่อภาระหนี้ผูกพันอื่นเพิ่ม ก็จะได้รับเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืนตามปกติ

พ.ต.ต.สหรัฐ ได้กล่าวถึงเรื่องเงินเดือนของลูกหนี้ว่าได้มีเครื่อง

มืออีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า การขอส่งช�าระหนี้เพิ่ม เพราะว่าเงินเดือนของ

ต�ารวจนั้นไม่มีลด นอกจากจะถูกลงโทษซึ่งมีเปอร์เซ็นน้อยมาก ไม่มีใคร

โดนลดแน่นอน เลวร้ายอย่างไรในการปฏบิตัริาชการกไ็ด้ ๑.๕ ขัน้ ตารางเงนิ

เดอืนระดบั ป.๓ ในหนึง่ปีสมมตุไิด้ ๑.๕ ขัน้จะมเีงนิเดอืนเพิม่ขึน้ประมาณ 

๑,๖๖๐ บาท ย้อนหลังกลับไปเงินเดือนค่อนข้างต�่าปีหนึ่งมีเงินเดือนเพิ่ม

ประมาณ ๑,๓๔๐ บาท ระยะเวลา ๙ ปี จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 

๑๓,๑๐๐ บาท ขอยกตัวอย่าง ดาบต�ารวจสมชาย ได้รับพิจารณาเลื่อนเงิน

เดอืน ๑.๕ ขัน้ จะได้ประมาณ ๑,๖๐๐ บาท เราขอหลกัความยนิยอมเหมอืน

เดิมไม่ต้องเรียกมาท�าสัญญาใหม่ เงินเดือนขึ้นเมื่อไหร่หักจ่ายเพิ่ม เดิมส่ง

เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เงินเดือนเพิ่มมา ๖๐๐ บาท เราเรียกเก็บเดือนใหม่

ไป ๑๕,๖๐๐ บาท ท�าเป็นสเตป็ ๆ  ไปเรือ่ย ๆ  หากท�าแบบนีเ้รากจ็ะมเีงนิเพิม่

ขึ้นทุกปี เท่ากับคุมลูกหนี้ไม่ให้ไปก่อหนี้อื่นเพิ่ม หากไม่ท�าอย่างนี้ผ่านไป

สองปีมีหนี้ใหม่เพิ่มเข้ามาอีก ฉะนั้นต้องบล๊อกส่วนนี้เอาไว้โดยการพูดคุย

กับเขาก่อนว่าเราจะท�าแบบนี้และเขาจะต้องยินยอมด้วย

พ.ต.ต.สหรฐั ได้กล่าวอกีว่าตัง้แต่เข้าร่วมโครงการฯ นีป้ระมาณ ๖ 

เดอืน ได้เหน็ต�ารวจหน้าเศร้าหมองหมดอะไรตายอยาก ในขณะทีเ่ขาเตรยีม

ตวัจะล้มละลายแล้วถกูปลดออกจากราชการ หลกัการว่าท�าไมถงึเอาหนีท้ั้ง่

หมดมาไว้ที่สหกรณ์ ก็เพราะว่าธนาคารไม่ไว้ใจลูกหนี้ประเภท NPL ของ

เราแต่ลูกหนี้ NPL  เหล่านี้เขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเรา ถ้าเราไม่เอาเขา

กลับมาดูแล เขาตายแน่ เพราะเราผ่อนคลายได้มากกว่าธนาคาร ขณะนี้มี

สหกรณ์ออมทรพัย์ในหน่วยงานส�านกังานต�ารวจแห่งชาตเิข้าร่วมโครงการ

ประมาณ ๘๐ กว่าสหกรณ์ จากสหกรณ์ทั้่งหมด ๑๒๙ สหกรณ์ 

พ.ต.ต.สหรฐักล่าวต่อไปว่า ต�ารวจทีเ่ป็นหนีอ้าจจะผดิพลาดการ

บริหารเงินของเขา แต่ต�ารวจคนนั้นหรือต�ารวจทุกคนกว่าจะเป็นต�ารวจ

ใส่เครื่องแบบได้เขาต้องผ่านฝึกการคัดสรรมาอย่างดี เราต้องให้โอกาส

เขา อย่ามองเขาว่าเป็นคนผิดเป็นคนเลว เขาอาจจะผิดพลาดไปแต่เราช่วย

เขาได้ไม่ว่าจะด้วยเครื่องมือหรือวิธีการใด ๆ ก็ตาม และได้กล่าวชื่นชมผู้

บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ(พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข) ที่ลงมาสั่ง

การเรื่องสหกรณ์ด้วยตนเอง ในอดีตเรามี MOU กู้เงิน ตอนนี้เรามี MOU 

แก้ไขหนี้สินนับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น การช่วยเหลือกันครั้่งนี้ไม่ใช่เรื่อง

ธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องของสวัสดิการล้วน ๆ ตร.ส่งลูกน้องออก

ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่พอเขากลับมาถึงบ้านได้มีหนังสือทวงถามหนี้ 

หมายแจ้งคดีล้มละลาย ค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมาแปะที่หน้าบ้านเขา 

ผมว่าเขาคงไม่มีก�าลังใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าผู้ก�ากับได้ลูกน้องดี ๆ มา

ท�างาน โดยมีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�า่ สอ.ต�ารวจนครบาลฯ มีทุนด�าเนิน

งาน ๑.๕ หมื่นล้านบาท เอากรรมการไปค�า้ประกันเขายังคิดดอกเบี้ย ๓% 

แต่โครงการนี้คิดแค่ ๒.๒% และสามารถกู้ได้ถึงสองเท่าด้วย จึงเป็นช่อง

ทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีหนี้หลายทางได้เป็นอย่างดี มีตัวอย่างหนึ่งที่จะมา

เล่าถึงประสบการณ์เป็นหนี้ถูกฟ้องล้มละลายแต่โครงการนี้ช่วยได้เหมือน

ตายแล้วเกิดใหม่ เป็นกรณีศึกษาของ ร.ต.อ.สันติราช 

เมื่อป ี  พ.ศ.๒๕๕๐ ร.ต.อ.สันติราช มียศเป ็นนาย

ดาบต�ารวจอยู ่ที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้กู ้เงินมาจากธนาคาร

อาคารสงเคราะห์(ธอส.)  ๑.๓ ล้านบาท เพือ่สร้างบ้านให้นกัศกึษาเช่า 

มนีกัศกึษาเช่าอยู ่๒ ปี กม็เีงนิมาช�าระหนีไ้ด้บ้างแต่ไม่มาก ต่อมา พ.ศ.

๒๕๕๕ สอบนายต�ารวจได้ และได้ย้ายมาเป็นต�ารวจนครบาล และได้

พาครอบครวัมาด้วยแม่บ้านไม่ได้ท�าอะไร  ท�าให้ขาดส่งหนีธ้นาคารมา

หลายปี ถูกฟ้องล้มละลาย พร้อมบวกดอกเบี้ยไปอีก ๘ แสนบาท ก็ได้

ไปตดิต่อขอลดต้นลดดอก เขาลดให้เหลอือยูท่ี ่๕ แสนบาท เครยีดมาก

หน้าที่การงานไม่เป็นอันท�า โชคดีที่เพื่อนรุ่นน้องช่วย และผู้บังคับ

บญัชาให้กูอ้กี ๓ แสน ได้รวมกนัแล้วประมาณ ๕ แสนกว่าเพือ่ไปปลด

หนี้ธนาคาร ธอส.  แต่ก็ไม่สามารถท�าได้ เพราะธนาคารออมสินแจ้ง

ยอดหนีม้าอกี ๑.๘ ล้านบาท เป็นหนีเ้พราะไปกูท้องค�ามา หนกักว่าเก่า

อีก แต่โชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ ท�าให้สามารถต่อรองลด

หนี้จากธนาคารออมสินเหลือ ๑.๒ ล้านบาท และกู้จากโครงการนี้ได้ 

๓ ล้านบาท ท�าให้สามารถปลดเปลี้ยงภาระหนี้ต่าง ๆ  ได้หมด เหมือน

กับตายแล้วเกิดใหม่ ร.ต.อ.สันติราช กล่าวกับผู้เข้าร่วมสัมมนา.

          แก้หนี้ข้าราชการต�ารวจ



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

กสส.จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๔

สอ.ศธ.ร่วมสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย ๑๐๕ ปี สหกรณ์แห่งแรกประเทศไทย

	 สอ.ศธ.วางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวร

วงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์

ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ “105 ปี สหกรณ์ไทย” และ 

“วันสหกรณ์แห่งชาติ”

	 นายจรูญ ชูลาภ	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 (สอ.ศธ.)	 เข้า

วางพุ ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรม

หมื่นพิทยาลงกรณ	 พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	 เนื่องใน

โอกาสครบรอบ	 “105	 ปี	 สหกรณ์ไทย”	 และ	 “วันสหกรณ์

แห่งชาติ”	 พร้อมด้วย	นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธาน

กรรมการ	 นายพูลลาภ อินทรนัฏ	 รองประธานกรรมการ	

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม รองประธานกรรมการ	นายปัญญา 

สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก	นายทรงธรรม กาญ

จนพิบูลย์	 กรรมการและเลขานุการ	 นายเอนก ศรีส�าราญ

รุ่งเรือง	 ผู้จัดการ	 และนางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร	 ผู้ช่วย

ผู้จัดการ	 ร่วมพิธีบริเวณพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการ

สหกรณ์ไทย	 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระกรุณาะคุณของพระ

ราชวงศ์เธอ	 กรมหมื่นพิทยาลงกรณ	์ “พระบิดาแห่งการ

สหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและ

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย	

ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่ง

ขึ้น	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2564	ณ	สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย	ถนนพิชัย	กรุงเทพมหานคร

                                                            สุภกร ชาญศิริวิริยกุล

                                                                     สรุป/เรียบเรียง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 

ประจ�าปี ๒๕๖๔ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

เป็นปีที่ ๑๐๕ ปี ที่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรกขึ้นใน

ประเทศไทย คือสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ�ากัดสินใช้ ณ ต.วัด

จนัทร์ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก ปัจจบุนันีม้ชีือ่ว่า “สหกรณ์วดัจนัทร์ 

จ�ากดั”  ประเภทสหกรณ์การเกษตรทีย่งัด�าเนนิกจิการมาอย่าง

ต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐๕ ปี

ทุก	 ๆ	 ปีจะมีพิธีวางพานพุ ่มถวายสักการะพระ

อนุสาวรีย์	พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระ

บดิาแห่งการสหกรณ์ไทย ปีนีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก ฯพณฯ มนญัญา 

ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

เป็นประธานในพิธีอ่านสาร	ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์

โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ	 ประจ�า

ปี	๒๕๖๔	 โดยมี	นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์	คณะผูบ้รหิารกรมส่งเสรมิสหกรณ์และผูน้�าขบวนการ

สหกรณ์ไทย	ให้การต้อนรับ

ปีนี้ยังอยู่ในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาดรอบสอง 

ทั้่งเจ้าภาพกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติ

ตาม กฎ เกณฑ์ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีผู้เข้า

ร่วมงานกันไม่มากนัก พิธีการจัดแบบกระชับและเรียบง่าย 

แต่ทุกคนต่างส�านึกในพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการ

สหกรณ์ไทย ที่ได้น�าหลักและวิธีการสหกรณ์เข้ามาเผยแพร่

ในประเทศไทยเพือ่พฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมทีม่กีารช่วย

เหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน. 

รุ้งกินน�้า

	 เมื่อวันที	่ 26	 กุมภาพันธ์	 2564	 สหกรณ์วัดจันทร์  จ�ากัด	อ.เมือง	

จ.พิษณุโลก	 	 ซึ่งเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย	 ร่วมกับขบวนการ

สหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก	 จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาต	ิ จังหวัดพิษณุโลก	

	ประจ�าป	ี2564	ในโอกาสครบรอบ	105	ปี	การสหกรณ์ไทย		ได้จัดพิธีวางพาน

พุ่ม	 วางพวงมาลัยถวายสักการะ	 และกล่าวค�าสดุดี	 พระราชวรวงศ์เธอกรม

หมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 	 โดยมี	 นางมณีวรรณ  

โคตรบุตร 	 รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เป็นประธาน

ในพิธ	ีพร้อมด้วย	ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และขบวนการสหกรณ์

ในจังหวัดพิษณุโลก	 	 เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น

พิทยาลงกรณ	์	และพิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ	์จ�านวน		9	รูป		

จังหวัดพิษณุโลก	 ถือเป็นต้นก�ำเนิดสหกรณ์แห่งแรกของ

ประเทศไทย	 	 	โดยพระรำชวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยำลงกรณ	์ 	พระบิดำแห่ง

กำรสหกรณ์ไทย	 	ทรงเป็นผู้ริเริ่มน�ำวิธีกำรสหกรณ์มำใช้แก้ไขปัญหำหนี้สิน	

ของเกษตรกร	 	 โดยได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก	

เมื่อวันที	่26	กุมภำพันธ์	2459	ใช้ชื่อว่ำ	สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ำกัดสินใช	้	ต่อมำ

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	สหกรณ์วัดจันทร	์จ�ำกัด		โดยทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนำยทะเบยีน

สหกรณ์พระองค์แรกของประเทศไทย			ทรงเป็นผูน้�ำในกำรเผยแพร่อดุมกำรณ์		หลกั

กำรและวธิกีำรสหกรณ์		เพือ่ช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั		ท�ำให้กำร

สหกรณ์เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลำยไปทัว่ประเทศ			

รัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญและก�ำหนดให้วันที่	 26	 กุมภำพันธ์ของ

ทุกป	ี เป็นวัน	 “สหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งทุกจังหวัดได้พร้อมใจกันจัดงำน	 	 เพื่อ

ร่วมร�ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณที่ทรงมีคุณูปกำรต่อขบวนกำรสหกรณ์ไทย	 ใน

กำรวำงรำกฐำนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีควำมมั่นคง	 เข้ม

แข็ง	อยำ่งยั่งยืนต่อไป		

														วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว/ทีมงานประชาสัมพันธ์ สสจ.พิษณุโลก



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๔

ssrichanya@gmail.com
ขุนราม

ชสอ.มอบรางวลั สอ.คณุภาพมาตรฐาน  ว่าทีร้่อยตร ีดร.ชยัรกัษ์ ดปัีญญา รองประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) 

ได้รบัมอบหมายจาก พลต�ารวจโท วโิรจน์ สตัยสณัห์สกลุ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพธิเีปิดป้ายสหกรณ์ออมทรพัย์คณุภาพมาตรฐาน แก่สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จ�ากัด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ 

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ ณ ส�านักงานสหกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้.

ชสอ.อบรมกรรมการสหกรณ์มอือาชพี   พลต�ารวจโท วโิรจน์ สตัยสณัห์สกลุ ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) 

เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบันการอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการด�าเนินการมืออาชีพ” ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ผู้เข้าอบรมเป็นประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ จ�านวน ๕๐ คน ณ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์

ลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

กสส.มอบสิ่่งของบ้านบางแค     นายวิวัตน์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์(กสส.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

ประจ�าปี ๒๕๖๔ “ 1 กระทรวง 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New Normal” 

มอบแอลกอฮอเจล ส�าลี หน้ากากอนามัย ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้สูงอายุ และอุปกรณ์

ปลกูผกัสวนครวั โดยม ีนางสาวกนกวรรณ เหลอืงมงคลเลศิ ผูอ้�านวยการศนูย์พฒันาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นผู้รับ เมื่อเร็ว ๆ นี้.

ชสอ.หนุนแก้ปัญหาหนี้ต�ารวจ   พลต�ารวจโท สมเดช ขาวข�า (ขวามือ)

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด มอบของที่ระลึกให้

กับ พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ที่สนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ของ

ข้าราชการต�ารวจและลูกจ้างประจ�าสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จ�านวน 

30,000 บาท ณ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้.

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมอบช่อดอกไม้ขอบคุณคณะท�างานแก้หนี้ต�ารวจ   พลต�ารวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาต ิผูแ้ทนส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิเป็นประธานในพธิตีดิตามโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของข้าราชการต�ารวจ มอบช่อดอกไม้

ให้กบั ดร.สปุรยีา พพิฒัน์มโนมยั หวัหน้าคณะท�างานย่อยแก้ปัญหาหนีส้นิข้าราชการต�ารวจและลกูจ้างประจ�าส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิและ

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะท�างานทุกคน ณ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กสส.มอบรถบรรทุก ๖ ล้อให้ ชสท.  นายสุวิทย์ น้อยอิ่ม ผุ้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) ส่งมอบรถบรรทุกหกล้อให้กับชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสท.) ตามโครงการพฒันาศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิของสหกรณ์ 

กลุม่เกษตรกร และธรุกจิชมุชน ประจ�าปี ๒๕๖๔ โดยม ีนายศริชิยั ออสวุรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และ

ฝ่ายจัดการให้การต้อนรับและรับมอบรถบรรทุก ๖ ล้อ ณ ส�านักงาน ชสท. เมื่อเร็ว ๆ นี้.

ครบรอบ ๖๙ ปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ ครบรอบ ๖๙ ปี เมือ่วนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๔ ณ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ เทเวศร์ 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อม

ด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ.

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๔๓....	Y ขุนราม 	ได้ยินข่าว

ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วรู้สึกหงุดหงิดว่าท�าไมคนเราจึง

ไม่มเีหตไุม่มผีลอย่างเพยีงพอกบัการกระท�าในเรือ่งต่าง	ๆ 	เช่น	ค่า

โดยสารรถไฟฟ้าสายสเีขยีว	(หมอชติ-อ่อนนชุ	และสนามกฬีาฯ	-

สะพานตากสิน)	จากราคาสี่สิบกว่าบาทจะขึ้นไปถึง	104	บาท	ก็

มกีารถกเถยีงกนัว่าแพงไปหรอืไม่เมือ่ถกูคดัค้านอย่างหนกั	ผูว่้าฯ	

กทม.(พลต�ารวจเอก	อัศวิน	ขวัญเมือง)	 จึงประกาศยกเลิกแต่มี

ข้อแม้ว่าหากให้ต่อสัญญาสัมปทานราคาจะถูกลงเหลือ	65	บาท	

ไม่รู้เอาตัวเลขนี้มาจากไหนเพราะไม่มีใครเห็นสัญญาสัมปทาน

แม้แต่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้	 ตลอดจนกรรมาธิการ

คมนาคม	หรือกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค	นี่คือสภาพความ

เป็นจริงของการบริหารงานของประเทศไทย	อยู่กันแบบไทย	ๆ	

สุดท้าย	ผู้ว่าฯ	กทม.	ยอมรับว่าไม่มีเงินจ่ายหนี้ให้	บีทีเอส	หรือ	

บริษัท	 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด(มหาชน)...หรือแม้

กระทั่งม๊อบวัยรุ่นที่ชูสามนิ้ว	ต้องการให้นายกรัฐมนตรี(พลเอก	

ประยทุธ์	จนัทร์โอชา)	ลาออกอ้างว่ามาจากเผดจ็การถงึแม้สดุท้าย

จะมีการเลือกตั้งมาตามระบอบประชาธิปไตยก็ตาม	 ซึ่งเป็น

เหตุผลที่ไม่มีเหตุผลเช่นกัน	 เพราะจริง	ๆ	แล้วในช่วงเกิดวิกฤติ

บ้านเมอืงวุน่วายมกีารจราจลจากกลุม่คนทีใ่ช้ชือ่ว่า	กปปส.	ได้พา

ประชาชนออกมาเดินกลางถนน	กดดันหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ไม่ให้

ความร่วมมอื	จนถงึขัน้เผาสถานทีต่่าง	ๆ 	ซึง่รฐับาลในขณะนัน้ไม่

สามารถควบคุมได้	ทหารจึงต้องออกมายึดอ�านาจไม่เช่นนั้นบ้าง

เมอืงถกูเผาวอดวายแน่นอนเพราะไม่มใีครเชือ่ฟังใครกนัแล้ว	เมือ่

ยึดอ�านาจมาได้ก็แกไ้ขกตกิาพฒันาประเทศใหม่ให้พัฒนาอย่างมี

แบบแผนไม่ต้องนบัหนึง่กนัใหม่อยูร่�า่ไปเหมอืนอดตีทีผ่่าน	ๆ 	มา

ขอใช้เวลาแค	่20	ปีเท่านั้น	ต่างก็ไม่พอใจรอกันไม่ได	้	นี่คือปัญหา

ของประเทศไทยที่ชอบท�าอะไรตามใจหรือตามกิเลสตัวเองไม่

สนใจในเหตุและผล	สุดท้ายเกิดความเดือดร้อนเพราะการกระ

ท�าของตัวเองที่สั่งสมวิบากกรรมบาปเอา

ไว้กบัสงัคมจะรูต้วัหรอืไม่กต็าม เพราะเป็น

ไปตาม กฎแห่งกรรม ที่พระพุทธเจ้าทรง

ค้นพบ ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ซึ่งเป็นกฎ

ธรรมชาติ หากไม่แก้ไขที่ต้นเหตุคือ กิเลส 

ของแต่ละคนให้ลดน้อยลงไปปัญหาวุ่นวายก็มีอยู่อย่างนี้และก็

จะทวีมีมากขึ้น ๆ เรื่อย ๆ จนสังคมล่มสลายในที่สุด	ซึ่งเป็นไป

ตามกฎธรรมชาติ หรือ	กฎแห่งกรรม	นั่นเอง	หากจะแก้ไขก็ต้อง

แก้ไขทีต้่นเหตคุอื	กเิลส	ของมนษุย์	ทีส่งัคมโลกวุน่วายอยูใ่นขณะ

นีก้เ็พราะว่ามนษุย์ต่างสะสม	กเิลส กนัมากขึน้ตามระบบทนุนยิม

โลกทีก่ระตุน้ให้แต่ละคนเหน็แก่ตวัมากกว่าเหน็แก่ส่วนรวม	หาก

จะแก้ไขสังคมให้อยู่กันอย่างสงบสุขต้องแก้ไขที่ตัวเองก่อน	แต่

ก็เป็นเรื่องยากเพราะแต่ละคนถูกครอบง�าด้วยสภาพแวดล้อม

สังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุขหรืออาชีพบาปที่ พระพุทธเจ้า ทรง

ห้าม	 เพราะอาชีพเหล่านี้ท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างบาปให้กับตัว

เองจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม	ไม่ว่าจะเป็น ผู้อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้

จ�าหน่าย ผู้ส่งเสริมการขาย ผู้บริโภค 	เช่น	อาชีพขายเหล้า ขาย

เบยีร์ ขายบหุรี ่การพนนั ฯลฯ	อาชพีเหล่านีเ้ป็นมจิฉาอาชพีหรอื

อาชีพบาปที่ถูกกฎหมาย	และมีอยู่เกลื่อนกลาดทุกมุมโลก	มีชาว

พทุธเท่านัน้ทีรู่จ้ากค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า แต่จะปฏบิตัติาม

หรอืไม่กอ็ยูท่ีแ่ต่ละคนได้สร้างบญุ	สร้างบาปกนัมามากน้อยเพยีง

ใด	ผู้ที่มีบุญมากก็สามารถพาตัวเองรอดพ้นอบายไปได้เพราะมี

บญุช่วยน�าทาง		ส่วนผูท้ีม่บีญุน้อยกพ็ลอยเดอืดร้อนหากไม่มใีคร

ช่วยเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่อบายมุขครอบง�า...สังคม

ใด	ๆ	ก็ตามหากผู้น�าเชื่อตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	การแก้ไข

ปัญหาสังคมที่สับสนวุ่นวายนั้นไม่ใช่เรื่องยาก	ส�าคัญอยู่ที่ว่าจะ

ท�าหรือไม่เท่านั้นเอง	นั่นก็คือออกกฎหมายไม่ให้มีอาชีพบาป

เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายเท่านั้นก็จะช่วยให้สังคมสามารถสร้าง

คนมบีญุมากขึน้ เพราะไม่มอีาชพีบาปมาส่งเสรมิให้คนในสงัคม

ท�าบาป	เมื่อคนท�าบาปมีน้อยลงสังคมส่วนรวมก็สงบสุข	เพราะ

แต่ละคนไม่ถูกมอมเมาจากอาชีพบาปจนขาดสติ	ซึ่งเป็นต้นเหตุ

ทีท่�าให้คนท�าบาปได้โดยไม่รูต้วั	ซึง่เป็นต้นเหตสุ�าคญัของปัญหา

สงัคม	ผูน้�าประเทศจะแก้ไขปัญหาสงัคมต้องแก้ทีต้่นเหต	ุนัน่กค็อื

ส่งเสรมิให้ประชาชนมสีต	ิปัจจบุนันีร้ฐับาลส่งเสรมิให้ประชาชน

ขาดสติกันทั้่งประเทศเพราะมีอาชีพบาปอย่างถูกกฎหมาย	ซึ่ง

เท่ากับผลักดันให้ประชาชนท�าบาปกันทั้งประเทศวิบากกรรม

บาปจงึส่งผลให้ประชาชน มมีจิฉาทฐิ ิหรอืความเหน็ผดิ สิง่ทีด่กี็

เข้าใจว่าไม่ด ีส่วนสิง่ทีไ่ม่ดกีลบัเหน็ว่าด ีนีค่อืพฤตกิรรมของพวก

ที่สั่งสมบาป ส่วนพวกที่สั่งสมบุญก็จะเป็นพวกสัมมาทิฐิ หรือ 

พวกมีความเห็นถูก สิ่งที่ดีก็ยืนยันว่าดี สิ่งที่ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดี  นี่

แหละพฤติกรรมของมนุษย์ช่วงที่บุญหนุนส่งก็จะคิดไปในทาง

บวก  ช่วงไหนวิบากกรรมบาปส่งผลก็จะคิดไปในทางลบ เพราะ

ว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะสูงต�่าด�าขาวต่างก็เป็นเพียงหุ่นที่ถูกเชิด

ด้วยบุญและบาปเท่านั้น	 ฉะนั้นผู้บริหารประเทศต้องศึกษาให้

เข้าใจเรือ่ง	กฎแห่งกรรม	แล้วน�ามาเป็นเครือ่งมอืบรหิารประเทศ

ก็จะน�าพาให้ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุขได้โดยไม่ต้องคิดมาก

ให้ปวดสมอง...แต่ขณะนีบ้รรดาศษิย์ของ	หลวงพ่อธมัมชโย 	อดตี

เจ้าอาวาสวดัพระธรรมกาย	ทีม่อียูท่ัว่โลก	ต่างกส็วดมนต์บทธมัม

จกักปัปวตัตสตูร	เพื่อเสริมบญุให้กบัประเทศชาตแิละเป็นมงคล

กบัตวัเอง	เริม่สวดตั้ง่แต่วดัพระธรรมกายเกดิวกิฤต	ิดเีอสไอ	ล้อม

จับ	หลวงพ่อธัมมชโย	เมื่อปี	พ.ศ.๒๕๕๙	ในข้อหาฟอกเงิน	แต่

ไม่สามารถหาหลวงพ่อเจอ	ทั้่ง	ๆ 	ที่หลวงพ่อก็อยู่ในวัดนั่นแหละ

ไม่ได้หนีไปไหน	ซึ่งบรรดาศิษย์ทั้งหลายต่างก็ปกป้องคุ้มครอง

หลวงพ่อชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน	แต่หลวงพ่อได้ให้สติบรรดา

ศิษย์ทั้่งหลายว่า	การต่อสู้กับหมู่มารนั้นต้องใช้ก�าลังบุญเข้าต่อสู้	

อย่าใช้ก�าลังบาปเข้าต่อสู้เพราะว่าวิบากกรรมบาปจะย้อนเข้าตัว	

หลวงพ่อจึงแนะให้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	 	 ซึ่ง

เป็นปฐมเทศนา	หรือ	เทศนากัณฑ์แรกแก่พระปัญจวัคคีย์ในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา	ขณะนี้สวดได้แล้วกว่า	๓,๒๙๐	ล้านจน	

โดยมีเป้าหมายสวดให้ครบ	๓,๓๒๗,๗๗๗,๗๗๗	จบ		ในวันที	่

๒๒	เมษายน	๒๕๖๔	ซึ่งเป็น	วันคุ้มครองโลก...เพื่อช่วยให้ชาว

โลกเกิดความร่มเย็น...Y   ขุนราม  ขอแสดงความยินดีกับ			คุณ

สุเมธ ศรีจรรยา 	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก	ที่ได้เป็น

โจทก์ฟ้องคณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด	ในข้อหาฟ้อง

เท็จ	จากกรณีที่คณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด	 ได้ฟ้อง

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก	และ	คุณสุเมธ ศรีจรรยา เป็นจ�าเลยฐาน

หมิ่นประมาทก่อนจากการเสนอข่าวคณะกรรมการร้านสหกรณ์

กรุงเทพ	จ�ากัด	ท�าสัญญาให้เอกชนเท่าที่ดินร้านสหกรณ์ฯ	ย่านปิ่น

เกล้า	เนือ้ทีป่ระมาณ	๖	ไร่	สญัญาเช่า	๓๐	ปี	ต่อ	๓๐	ปี	รวมเป็น	๖๐	ปี	

ในสญัญาผูเ้ช่าจะสร้างอาคารสงู	๑๗	ชัน้	สองอาคารมลูค่าประมาณ	

๑,๒๐๐	ล้านบาท	พร้อมกับให้ค่าเช่าและเงินกินเปล่าตลอดสัญญา

รวมเป็นเงนิ	๕๗๒	ล้านบาท	แต่ปรากฎข้อเทจ็จรงิในสญัญาร้านสห

กรณ์ฯ	ขาดรายได้ไป	๓๒.๔	ล้านบาท	จึงได้น�าข้อเท็จจริงดังกล่าว

เสนอเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก	จึงถูกคณะกรรมการ

ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ	ฟ้องหมิ่นประมาท	ศาลชั้นต้นได้พิพากษา

ว่าจ�าเลยได้เสนอข่าวตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้น�าความเท็จ

มาใส่ร้ายโจทก์ท�าให้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด	 จึงพิพากษา

ยกฟ้องจ�าเลย	โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ	์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนและคดี

สิ้นสุด	...ต่อมา	คุณสุเมธ ศรีจรรยา ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการร้าน

สหกรณ์กรุงเทพฯ	ในข้อหาฟ้องเท็จ	แต่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าคดี

ไม่มีมูล	  คุณสุเมธ ศรีจรรยา จึงได้ยื่นอุทธรณ์	 แต่เป็นช่วงวิกฤต

ไวรัสโควิด-19	ก�าลังระบาด	ประกอบกับทนายติดภารกิจที่จังหวัด

ภูเก็ต	 จึงต้องขอขยายเวลาอุทธรณ์	 และได้ติดตามค�าสั่งศาลทาง

โทรศัพท์เพราะอยู่ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19	 ระบาด	ก็ได้รับค�า

ตอบจากเจ้าหน้าที่ศาลว่าศาลอนุญาตให้ขยายยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวัน

ที่	๘	มิถุนายน	๒๕๖๓	 เมื่อทนายได้เขียนค�าอุทธรณ์เสร็จก็น�าไป

ยื่นวันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๖๓	แล้วก็รอฟังค�าสั่งศาล	ปรากฎว่าศาล

มีค�าสั่งไม่รับฟ้อง	 โดยอ้างว่าไม่ยื่นภายในก�าหนดเวลาที่ให้ขยาย	

เพราะขยายเวลาให้ยื่นอุทธรณ์ได้ภายในวันที่	๔	มิถุนายน	๒๕๖๓	

เท่านัน้	จงึได้ท�าเรือ่งอทุธรณ์ค�าสัง่ศาลดงักล่าว	และศาลอทุธรณ์ได้

พิพากษาให้ยกค�าร้อง	 เพราะค�าอ้างของโจทก์ที่	๒	ว่าได้สอบถาม

เจ้าหน้าที่ให้ขยายอุทธรณ์ได้ถึงวันที่	๘	มิถุนายน	๒๕๖๓	นั้นฟัง

ไม่ขึ้้น...จึงได้ขอดูค�าสั่งศาลและก็ได้เห็นการแก้ไขตัวเลขไทยที่ให้

ขยายอุทธรณ์ถึงวันที	่๘	 ได้ถูกแก้ไขด้วยการเขียนทับลงไปให้เป็น

เลข	๔	 ไทย	หากได้สังเกตจะเห็นว่ามีการแก้ไขตัวเลขอย่างชัดเจน	

...ทนายจึงได้แนะน�าให้ยื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสังศาลที่ไม่รับฎีกา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ม.๒๒๔	แต่ต้องยื่น

ภายใน	๑๕	วัน	นับตั้งแต่วันที่ได้รับค�าสั่งศาลไม่รับฎีกา...ต่อมาได้

รับหมายศาลอาญาตลิ่งชัน	นัดให้ไปฟังค�าสั่งศาลฎีกา	ในวันที	่๒๖	

เมษายน	๒๕๖๔	 เวลา	๙.๐๐	น.	ณ	ศาลอาญาตลิ่งชั่น...คงได้รับ

ความคืบหน้าในเรื่องนี้.

ชสอ.หนุนเขตพื้นที่สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ   นายสุรพล กมุทชาติ รอง

ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) ได้รบั

มอบหมายจาก พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้

เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการสมัมนา เรือ่ง “การบรหิารงานภายใต้กฎกระทรวง

ที่ออกใหม่และกฎหมายแรงงาน” ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ 

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ และมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาท 

โดยมีนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 

ชสอ.ภาคเหนือกล่าวรายงาน ณ ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้.

สหฯ หนุนแก้ปัญหาหนี้ต�ารวจ   พลต�ารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร (ขวามือ) 

ประธานกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) มอบเงิน 50,000 บาท

สนบัสนนุโครงการแก้ไขปัญหาหนีข้องข้าราชการต�ารวจและลกูจ้างประจ�าสงักดั

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิให้กบั พลต�ารวจโท เพิม่พนู ชดิชอบ ผูข่้วยผูบ้ญัชาการ

ต�ารวจแห่งชาต ิโครงการนีจ้ดัโดยส�านกังานต�ารวจแห่งชาตร่ิวมกบัชมุนมุสหกรณ์

ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด ณ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เมื่อเร็ว ๆนี้

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๔



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สสจ.ชลบุรี ประชุมทางไกลกฎกระทรวงใหม่
วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

	 สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัด

ชลบุรี เข้ารับฟังการถ่ายทอดการประชุมทางไกลเกี่ยวกับ    แนวทาง

ปฎิบัติตามกฏกระทรวง การด�าเนินงานและการก�ากับดูแลสหกรณ์

ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564

เมื่อวันที	่25	มีนาคม	2564	 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัด

ชลบุรี	 	 น�าคณะกรรมการและผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนียนในจังหวัดชลบุรี	 กว่า	 50	 แห่ง	 เข้ารับฟังการถ่ายทอด

การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 โดย

มี	 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ชี้แจงแนวทาง

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง	 การด�าเนินงานและการก�ากับดูแลสหกรณ์

ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.2564	เพื่อให้คณะกรรมการ

สหกรณ์	 และตัวแทนสหกรณ	์ มีความเข้าใจกฎกระทรวงมากขึ้น	

สามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงได้ถูกต้อง

ส�าหรับกฎกระทรวงฉบับนี้มีด้วยกัน	 5	 หมวด	 ประกอบ

ด้วย	หมวด	1	การก�าหนดขนาดของสหกรณ	์หมวด	2			ว่าด้วยอ�านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

กรรมและผู้จัดการ	หมวด	3	 	การด�ารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์	

หมวด	 4	 การก�ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ	์ หมวด	 5	 การ

บัญชีและการรายงานข้อมูล	 และบทเฉพาะกาล	 	 ทั้งนี้	 ได้ก�าหนด

นิยามของสหกรณ์	 ชุมนุมสหกรณ์	 คณะกรรมการและกรรมการ	 และ

ขนาดของสหกรณ์	แยกเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่	คือ	สหกรณ์ที่มีขนาด

สินทรัพย์	 5	 พันล้านบาทขึ้นไป	 ส่วนขนาดเล็ก	 คือ	 สินทรัพย์	 น้อย

กว่า	 5	 พันล้านบาท	 โดยขนาดของสินทรัพย์ให้พิจารณาจากงบการ

เงิน	 	 	 ของสหกรณ์	 ในปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ

แสดงความเห็นแล้ว	 และการจะออกจากการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่	

เมื่อยื่นค�าร้องแล้ว	 นายทะเบียนสหกรณ์จะเป็นผู้พิจารณา	 ภายใน	 30	

วัน	 ส�าหรับอ�านาจหน้าที่ของกรรมการนั้นก�าหนดให้	 สหกรณ์ต้องมี

การก�าหนดนโยบาย	ทิศทางเป้าหมายกลยุทธ์ในการท�างาน	 	 ต้องมีข้อ

ก�าหนดจริยธรรม	 และจัดให้มีการกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน

ต่าง	 ๆ	 ของสหกรณ์	 โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านสิน

เชื่อการลงทุน		

ทั้งนี้กฎกระทรวงยังก�าหนดให้บุคคลเป็นกรรมการสหกรณ์           

ได้เพียง 1 แห่ง และสหกรณ์ต้องมีกรรมการ ที่มีคุณวุฒิด้านการ

เงิน การบัญชี การบริหารจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการ

อบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด อย่างไรก็ตามในบทเฉพาะกาลได้

ก�าหนดว่ากรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง

ด�ารงต�าแหน่งก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป

จนครบวาระหรือก�าหนดสัญญาจ้าง และให้สหกรณ์ด�าเนินการให้มี

กรรมการสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดภายใน 6เดือนนับแต่ 

สหกรณ์มีกรรมการชุดใหม่     ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่กฎกระทรวง 

ใช้บังคับ ซึ่งจังหวัดชลบุรี ก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ลงไป ให้

ค�าแนะน�าและคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลอย่างทั่วถึงต่อไป    

สกจ.นราธิวาส สร้างสมาชิกให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบส่วนรวม
นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 

ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ พอช. 

เพื่อแก้ไขปัญหาการด�าเนินงานของสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคง 

ในจังหวัดนราธิวาส จ�านวน ๗ สหกรณ์ ที่มีปัญหาขาดทุนในการ

ด�าเนินงาน สมาชิกมีหนี้ค้าง ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกที่ได้โฉนดที่ดินพร้อมบ้านเมื่อ

ผ่อนหมดแล้ว

สกจ.นราธวิาส ย�า้ปัญหาทกุอย่างมทีางออก หากร่วมมอืกนั

แก้ไขอย่างจรงิจงั ทีผ่่านมาผดิพลาดถอืเป็นบทเรยีนทีต้่องแก้ไขใหม่

อย่างมแีบบแผน สมาชกิทีเ่ข้ามาเพราะต้องการทีอ่ยูอ่าศยั เรือ่งอืน่เขา

ไม่รู้ ฉะนั้น เราต้องให้ความรู้ความเข้าใจเขา เพื่อให้เขามีส่วนร่วม มี

ส่วนรับผิดชอบต่อส่วนรวมเราก็จะเดินไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน.



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖

  ชรินทร์ทิพย์ อุทารธานินทร์(ผู้จัดการ)อ�าไพพณ เล็กสุภาพ (ประธาน)

สอ.ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ฯ ประชุมใหญ่ ๒๕๖๓

สสพ.๒ ให้ความรู้กรรมการและสมาชิก “สหกรณ์นักเรียน”ชสก.บุรีรัมย์เชื่อมธุรกิจ สกก.ครบุรี

                มนตรี ช่วยชู

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ จ�ากัด จัด

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวง

ศึกษาธิการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ปีนี้เกิดวิกฤตไวรัสโควิต-19	 ระบาดรอบสองท�าให้การจัด

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	ซึ่งปกติจะจัดประชุมเดือนมกราคมของทุก

ปี	ปีนี้ต้องเลื่อนมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ก็นับว่าพอประมาณ

ไม่เนิ่นนานมากนัก	แต่การจัดประชุมก็ต้องเคร่งครัดตามกฎเกณฑ์เพื่อ

ความปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	จึงต้องประชุมกัน

อย่างรวบรัด	แต่ได้เนื้อหาครบถ้วนสมกับการเป็นองค์กรสหกรณ์ออม

ทรัพย์	 นั่นก็คือการเก็บออมอย่างสม�่าเสมอ	 เมื่อถึงคราวจ�าเป็นก็กู้ไป

ใช้อย่างมีเหตุมีผล	 	 จึงท�าให้สหกรณ์แห่งนี้ไม่มีหนี้สูญเลยแม้แต่บาท

เดียวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปีนี้ครบปีที่	๔๘	ถึงแม้สหกรณ์แห่งนี้จะมี

สมาชิกเพียง	๑,๖๒๖	คน	ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๓	แต่ทุกคนก็ได้

แสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์	 จึงได้รับค�าชื่นชมจาก

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลว่าเป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับ

ดีเลิศติดต่อกันมาหลายปี

ปกติคณะกรรมการก็คือผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ทั้งหลายที่

ทุ่มเทเสียสละเพื่อให้สหกรณ์แห่งนี้เป็นสวัสดิการให้กับบรรดาครูทั้ง

หลายที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะได้มีก�าลัง

กายก�าลงัใจในการอบรมสัง่สอนศษิย์ให้เป็นคนดมีคีณุภาพเพือ่เป็นก�าลงั

ส�าคัญของชาติในอนาคต ฉะนั้น การประชุมทุกปี กรรมการทุกท่านจะ

มขีองขวญัและรางวลัต่าง ๆ  น�ามาจบัสลากเป็นรางวลัให้กบัสมาชกิที่เ่ข้า

ร่วมประชุม ดังนั้นในแต่ละปีสมาชิกจะเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อม

เพรียง รางวัลใหญ่  เป็นสร้อยคอทองค�ามูลค่านับหมื่นบาท ส�าหรับ

รางวัลอื่น ๆ ก็ลดหลั่นกันลงไป สรุปแล้วทุกคนก็จะได้รับรางวัลกันทุก

คน ปีนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ตัดออกไปด้วยเหตุจ�าเป็น แต่สมาชิกทุกคน

ก็ได้รับหุ้นเพิ่มขึ้นคนละ ๑๐ หุ้น มูลค่า ๑๐๐ บาท 

จากทีไ่ด้มาร่วมสงัเกตการณ์การประชมุของสหกรณ์แห่งนีท้กุ

ครัง้กม็คีวามสขุเพราะเหน็ความเอือ้อาทรซึง่กนัและกนัระหว่างผูบ้รหิาร

โรงเรียนราษฎร์กับคุณครูทั้่งหลาย.

                                                รุ้งกินน�้า

                   อาจารย์พจน์ ค�าสุวรรณ ผู้บริหารโรงเรียนบูรณะศึกษา

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จ�ากัด โดย ผู้

จัดการรุ ่งอรุณ เชาวกรกุล ผู ้จัดการคนเก่งและขยันได้

เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรครบุรี จ�ากัด จังหวัด

นครราชสีมา ได้น�าข้าวโพดหวานคุณภาพดีมาจ�าหน่าย

ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการ

สหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์สากล ข้อที่ ๖ นั่นก็คือ ความ

ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ เพื่อความเข้มแข็งและเจริญ

รุ่งเรืองอย่างยั่งยืน.

 วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางสาวณัฐพร  สังข์สุวรรณ นักจัดการ

งานทั่วไปช�านาญการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 

2 (สสพ.๒) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

เป็นการให้ความรู้สลับกิจกรรมนันทนาการ การตอบค�าถาม มอบรางวัล 

หัวข้อบรรยายเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของกิจกรรม การมีส่วนร่วม จนถึง

บทบาทหน้าที่ของกรรมการและสมาชิก 

 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเป็นการปลูกฝังเรื่องสหกรณ์ตั้งแต่

ปฐมวัย เน้นกิจกรรมส�าคัญอยู่ 3 ประการ คือ กิจกรรมออมทรัพย์ 

กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิต นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียน

รู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มี

ความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน 20 ราย ประกอบด้วย 

นักเรียนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 13 ราย ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ 3 ราย 

และเจ้าหน้าที่จาก สสพ.2 จ�านวน 3 ราย ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขต

หนองจอก กรุงเทพฯ 



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

หลักการแก้ไขวิบากกรรมของวัดพระธรรมกาย

๑. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

๒. บาปทุกชนิดไม่คิดท�าเพิ่มอีกเด็ดขาด

๓. หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

๔. บุญทุกชนิดให้ท�าเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี

๕. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ทีน่ีม่คี�าตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรยีนอนบุาลฝันในฝันวทิยา

ทางโทรทัศน์ช่อง  DMC

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

วัดพระธรรมกาย

“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า

ตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกท�าไม ที่เขาพูดหาว่าเรา

อย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักค�าว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน 

หมายเอาใคร เขาอาศยัความไม่รูม้าว่าเราผูต้ั้ง่ใจปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจจ

ธรรมของพระพทุธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบกก็ลบได้เพยีง

ชัว่คราว ไม่ช้าดวงแก้วของพระพทุธศาสนากจ็ะเปล่งรศัม ีให้

ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง 

การที่เขาน�าไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติที่

เราได้กระท�ากันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน�้าไม่ได้กิน

แล้วนอน เป็นส�านักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม การที่เขา

น�าไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�านักเราไปเผยแพร่ ดีเสียกว่า

การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขาน�าไปพูดเช่น

นั้น เป็นการกระท�าของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใคร  
เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน

กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ 

เพราะธรรมกายของพระพุทธศานาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊ 

หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึง

ธรรม เรือ่งอย่างนีเ้ราไม่หวัน่ เราเชือ่ในคณุพระพทุธศาสนา” 

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

หลวงปู่วัดปากน�า้ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร  

สสจ.ปทุมธานีช่วยกระจายหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

ท�าบุญหวังถูกหวย

สามีของลูกเกษียณแล้ว	เขาท�าบุญหยอดกระปุกถวายหลวง

พ่อวัดปากน�้าทุกวัน	พอสิ้นเดือนก็จะน�าเงินนั้นมาถวายหลวงพ่อเขา

อธษิฐานว่า	ให้ถกูลอตเตอรี	่เพือ่จะได้มเีงนิสร้างบ้านใหม่ทีต่่างจงัหวดั	

และเปิดเป็นศูนย์กัลยาณมิตรให้ได้ในชาตินี้แต่เขาบอกว่า	หากอฐิษ

ฐานแล้วไม่ได้ผลกจ็ะหยดุท�าบญุไปเลย	และจะไม่เชือ่เรือ่งบญุอกีต่อไป

การทีเ่ขาอฐษิฐานจติอย่างนีจ้ะมวีบิากกรรมอย่างไร	และเขา

มีก�าลังทานบารมีพอที่จะเป็นไปได้ไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่

อย่างนี้เขาเรียกว่า “ท�าบุญหวังถูกหวย” ก็มีค�าแนะน�าของ

หลวงปู่ฯ ที่ท่านเคยให้ไว้ เรื่องมีอยู่ว่า มีคนไปขอหวยท่านโดยบอกว่า 

“ถ้าถกูหวยแล้วจะน�าเงนิมาท�าบญุ” ท่านกเ็ขยีนใส่กระดาษพบัแล้วส่ง

ให้ อกีทั้ง่สัง่ก�าชบัว่า “เลขเดด็” แต่อย่าเพิง่เปิดนะ ให้เอาไปเปิดทีบ้่าน 

ก่อนเปิดต้องท�าให้ถกูหลกัวชิชา คอื อาบน�้าให้เนือ้ตวัสะอาดเสยีก่อน 

กินข้าวให้อิ่มกายสวดมนต์ไหว้พระให้อิ่มใจ แล้วค่อยเปิดดู เขาก็ท�า

ตามหลักวิชชาแล้วก็เปิดดู ก็เจอข้อความว่า “การเล่นหวย ยิ่งเล่นยิ่ง

ฉิบหาย” หมายความว่า มีเท่าไรมันก็หายไปหมดเลย

ลกูกเ็อาไปคดิเองกแ็ล้วกนัว่า ควรจะเปลีย่นค�าอธษิฐานใหม่

หรือเปล่า คนจะถูกหวยเพราะมีทานสบารมีในอดีต แล้วอธิษฐานมา

อย่าไปอธิษฐานต่อเลยว่า จะหยุดท�าบุญ เราปฏิเสธบุญ แล้ว

ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปก็จะได้ช่อง เราก็จะมีโอกาสท�าบาปได้ แล้วมีสิทธิ์

พลัดไปอบาย เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเลยนะ

    ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

แผ่เมตตาอย่างไรให้ได้ผล

ลกูเป็นครสูอนอยูท่ี	่จ.เพชรบรูณ์	วนัหนึง่ขณะทีล่กูสอนเดก็

นกัเรยีนชัน้	ม.๑	อยู	่ๆ 	กม็ผีึง้แตกรงัฝงูใหญ่	บนิจากทางหน้าต่าง	ก�าลงั

เข้ามาในห้องเรียน	เด็กนักเรียนตกใจร้องเรียกลูก	ลูกจึงบอกว่า	“อย่า

ไปท�าร้ายเขานะ	 ให้ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่ง	แล้วแผ่เมตตาให้กับผึ้ง	ที่

ก�าลังแห่กันมานี้”	เด็ก	ๆ	ทุกคนก็ท�าตาม

ปรากฎว่า	ผึ้งที่ก�าลังบินเข้ามาทางหน้าต่างแล้วนั้น	อยู	่ๆ	ก็

หยุดกึกกลางอากาศเหมือนติดเบรก	หยุดนิ่งสักพักก็บินถอยกลับไป

เอง	ซึ่งลูกเองก็อัศจรรย์ใจมากค่ะ

เหตุใดกระแสเมตตาของลูกและนักเรียนจึงสามารถหยุดฝูง

ผึ้งนี้ได้	 เหตุใดบางกรณีการแผ่เมตตาก็ไม่ประสบความส�าเร็จ	มีหลัก

การแผ่เมตตาอย่างไรจึงจะสัมฤทธิ์ผลทุกครั้งคะ

คุณครูไม่ใหญ่

กระแสเมตตาจติของลกูและนกัเรยีนทกุคนสามารถหยดุฝงู

ผึง้ได้ เพราะวนันัน้ใจของลกูและนกัเรยีนเป็นสมาธแิน่วแน่ได้ท�าร่วม

กนัเป็นกลุม่ จงึท�าให้มพีลงัหมูใ่นการแผ่เมตตาหยดุฝงูผึง้นัน้ได้ ผึ้ง่ได้

รับกระแสนั้นแล้วก็บินกลับไป

การแผ่เมตตาจิตจะได้ผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัย ๒ ประการ 

คอื ๑. ผูแ้ผ่เมตตาจะต้องมสีมาธจิติตัง้มัน่ ถ้ามสีมาธมิากกจ็ะมพีลงัมาก 

ถ้าสมาธิน้อยก็จะมีพลังน้อย

๒. ผู้ถูกแผ่ หากมีจิตมากไปด้วย โลภะ โทสะ โมหะ (โลภ 

โกรธ หลง) กจ็ะท�าให้พลงัทีแ่ผ่เมตตาทีม่กีระแสน้อยกว่าไม่ได้ผลเตม็

ที ่แต่ถ้าผูแ้ผ่เมตตาจติมพีลงัมากกว่า ผูถ้กูแผ่มโีลภะ โทสะ โมหะ น้อย

กว่า อย่างนี้ก็จะได้ผลมากกว่า

    ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙

รวยจากมิจฉาอาชีวะ

กรรมใดท�าให้ครอบครัวของลูกได้มาเป็นพ่อแม	่พี่น้องกัน

ในครอบครัวเดียวกัน	ประกอบอาชีพประมง	มีฐานะดีและผลบุญใด

จึงท�าให้ประกอบอาชีพประมงได้ร�่ารวยคะ

คุณครูไม่ใหญ่

ครอบครัวของลูกได้มาเป็นพ่อแม่พี่น้องกัน มีฐานะดี ทั้ง ๆ 

ที่ท�าการประมง เพราะในอดีตแต่ละคนท�าทานมาแล้วไม่ได้อธิษฐาน

อะไรเลย เมื่อบุญส่งผลจึงเหมือนเรือที่ไร้หางเสือ คือ ทานส่งผลให้มี

ฐานะดีจากมิจฉาอาชีวะ

เพราะฉะนั้น ท�าบุญทุกครั้งต้องอธิษฐาน ก็จะเป็นอธิษฐาน

บารมขีองเรา และอธษิฐานให้รวยอย่างเดยีวกไ็ม่ได้ ต้องอธษิฐานล้อม

กรอบเอาไว้ว่า ให้รวยจากสัมมาอาชีวะ อย่างนี้เป็นต้น

    ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

กระเป๋าเงินหายอีกแล้ว

วบิากกรรมใดท�าให้กระเป๋าเงนิของลกูหายมาแล้วนบัสบิครัง้	

รวมทั้่งขโมยยังขึ้นบ้านถึง	๒	ครั้ง

คุณครูไม่ใหญ่

ที่ลูกท�ากระเป๋าเงินหายมานับสิบครั้่ง รวมทั้งขโมยขึ้นบ้าน 

๒ ครัง้ เพราะกรรมในอดตีชาตหินึง่ ลกูเกดิเป็นกลุธดิาในตระกลูหนึง่ 

ตอนวัยรุ่นมกัชอบแอบหยิบเงนิของพ่อแม่ บางทีกห็ยบิของพี่นอ้งไป

โดยไม่ได้ขออนุญาต เพื่อน�าเงินไปกินขนมและเที่ยวเล่น วิบากนี้จึง

ท�าให้กระเป๋าเงินหายบ่อย ๆ และขโมยขึ้นบ้านถึง ๒ ครั้่ง
    ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐

ทอมบอยกับรอยสัก

วิบากกรรมอะไรท�าให้ลูกสาวคนโตมีลักษณะเหมือนทอม	

ชอบสกัตามตวั	มกัประสบอบุตัเิหตทุ�าให้กระดกูมอืกระดกูเท้าแตกหกั

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกสาวคนโตมีลักษณะเหมือนทอมเพราะกรรมกาเมฯ ทั้่ง

ชาติที่เกิดเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มารวมส่งผลให้เป็นทอม

ที่ชอบสักตามตัว เพราะกรรมในชาติที่เป็นเด็กชายวัยรุ่น มี

ความคะนองชอบเขียนภาพ เขียนตัวอักษรต่าง ๆ บนฝาก�าแพงผนัง

ในที่สาธารณะต่าง ๆ มาส่งผลกับชอบชกต่อยทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น 

จนท�าให้เขาบาดเจ็บเป็นประจ�า มาส่งผลให้กระดูกมือและกระดูก

เท้าแตกหัก
    ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐

ผมถูกกล่าวหา

สามีของลูกโดนเพื่อนที่รู้จักกันมากว่า	 ๑๐	ปี	 กล่าวหาว่า	

ขโมยพระเครือ่งทีม่ค่ีาไป	เขายนืยนัว่า	สามเีป็นคนเอาไปแน่เพราะสามี

ของลูกเข้าออกบ้านเพื่อนได้ตลอดเวลา	และอยู่ในช่วงพบว่าพระหาย

ด้วย	จึงท�าให้เกิดทะเลาะมีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรง

สามีของลูกโกรธจัด	ถึงกับสาบานดัง	ๆ 	ว่า	หากเขาเอาไปขอ

ให้คนทัง้โคตรของเขาตายโหงตายห่า	ภายใน	๓	วนั	๗	วนั	ซึง่สามไีม่ได้

เอาไปจริง	ๆ	ค่ะ	เขาบอกว่าเขายังไม่เคยเห็นพระที่ว่านั้นเลย

บุพกรรมใด	ท�าให้สามีโดนเข้าใจผิดและการที่สามีสาบาน

อย่างนั้น	จะเป็นบาปไหม	และต้องแก้ไขอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่

สามีของลูกถูกเข้าใจผิดว่า ได้ขโมยพระเครื่องของเพื่อน

ไป เพราะเป็นกรรมในอดีตที่เคยเข้าใจผิดว่า คนขโมยของของเราไป

เหมือนกัน เป็นภาพในอดีตที่เคยท�ามา มันก็เป็นผังติดตัวมา

การที่สามีของลูกสาบานเช่นนั้นก็ไม่ได้เป็นวจีกรรมหรือ

บาปกรรมใดเพราะต้องการยนืยนัว่า เราไม่ได้เอาไปและเพือ่ให้เขาเชือ่

มั่นในค�าพูดของเรา เราจึงยืนยันอย่างนั้น แต่อย่างไรก็ตามอย่าไปผูก

โกรธ ให้อภัยเขา จะได้ไม่มีเวรภัยต่อกัน

    ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

พี่สาวผมยาว
พี่สาวคนที่สองของผม	สมัยเมื่อเธออาย	ุ๑๒	ปี	 เช้าวันหนึ่ง	เธอ

เกิดความขยัน	 ได้ไปช่วยสีข้าว	 โดยปล่อยผมยาวสยาย	ขณะก�าลังใช้แขน

หมุนล้อเครื่องได้ถูกเครื่องสีข้าวกระชากเอาผมหลุดไปจากศีรษะ	มีเลือด

ไหลออกมามากจนสลบไป	ทุกคนคิดว่าต้องตายแน่	 คุณหมอส่งไปเป็น

คนไข้พิเศษ	 เพราะเป็นเคสแรกของโรงพยาบาลศิริราชที่เกิดอุบัติเหตุเช่น

นี้	ต้องเข้าห้องผ่าตัดเกือบทุกวัน	ปัจจุบันพี่สาวอายุ	๕๒	ปี	อาการหายเป็น

ปกติระบบประสาทสมบูรณ์ทุกอย่าง

พี่สาวท�ากรรมอะไรมา	 จึงเกิดอุบัติเหตุเส้นผมติดเข้าไปใน

เครื่องจักรจนหลังศีรษะถูกดึงออกมา	ต้องโดนผ่าตัดเอาเนื้อแขนและขา

มาปะหนังศีรษะครับ

คุณครูไม่ใหญ่
พี่สาวประสบอุบัติเหตุ เพราะกรรมในอดีต ได้เกิดเป็นภรรยา

เศรษฐี แต่ขี้หึงเพราะสามีไปเอาผู้หญิงรับใช้ในเรือนมาเป็นภรรยาน้อย ตัว

ก็เลยสั่งลงโทษหญิงรับใช้คนนั้น ซึ่งเธอมีผมยาว โดยให้ยืนบนเก้าอี้ แล้ว

เอาเส้นผมของเธอผูกไว้กับขื่อ และเอาเก้าอีออกจากร่างกาย เพราะฉะนั้น

ร่างกายก็ดึงถ่วงกับเส้นผมและหนังศีรษะหลุดออกมาทุกข์ทรมานมาก 

วิบากกรรมนี้มาส่งผล

    ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

	 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์

จังหวัดปทุมธานี ให้การสนับสนุนการกระจายหอมแดงเพื่อช่วย

เหลือสมาชิกสหกรณ์  และเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในจังหวัด

ศรีสะเกษ

	 	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี(สสจ.)น�าโดย	 นาง

ฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธาน	ี ร่วมกับบุคลากรของ

ส�านักงาน	 และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธาน	ี ได้ร่วมมือ

กับสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย	 จ�ากัด	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ในการ	

กระจายหอมแดงออกจากแหล่งผลิตเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

และเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในจังหวัดศรีสะเกษ	 เนื่องจากในช่วง

นี้เกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตหอมแดงออกสู่ตลาดจ�านวนมาก	

ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา	

2019	 	 (โควิด-19)	 ท�าให้ตลาดที่รองรับไม่สามารถจ�าหน่ายผลผลิต

ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	 และส่งผลให้ราคาหอมแดงตกต�า่เป็นอย่าง

มาก	 ดังนั้น	 สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย	 จ�ากัด	 จังหวัดศรีสะเกษ	

ซึ่ง เป ็นสหกรณ์ที่รวบรวมหอมแดงจากสมาชิกสหกรณ์และ

เกษตรกรทั่วไป	 ได้ประสานงานกับส�านักงานสหกรณ์จังหวัดต่างๆ	

โดยผ่านส�านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	 	แจ้งให้สหกรณ์จังหวัด

ประชาสัมพันธ์แก่สหกรณ์ในจังหวัดต่างๆให้ร่วมมือกันในการช่วย

กระจายหอมแดงในครั้งนี้

	 ในจังหวัดปทุมธานีมีสหกรณ์ที่ช่วยกระจายหอมแดงใน

ครั้งนี้	 จ�านวน	 7	 สหกรณ	์ ได้แก	่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรม	 อินทิเกร

เต็ด	 ซิสเต็มส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

บริษัท	 เอ็นอีซี	 แพลทฟอมส์ไทย	 จ�ากัด	 สหกรณ์เคหสถานบ้าน

มั่นคงชุมชนหลักหก	จ�ากัด	สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา	จ�ากัด	

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองหนึ่ง	 จ�ากัด	 สหกรณ์

เคหสถานสร้างสรรค์นครรังสิต	 จ�ากัด	 และ	 สหกรณ์เคหสถาน

เจริญพัฒนา	จ�ากัด	รวมถึงหน่วยงานราชการในจังหวัดปทุมธานีที่ได้

ร่วมมือกันในการกระจาย	

	 โดยมียอดการจ�าหน่าย	 จ�านวน	 1,000	 กิโลกรัม	 คิดเป็น

มูลค่า	 25,000.-	 บาท	 หากสหกรณ์ใดหรือผู้สนใจทั่วไปที่จะสั่ง

ซื้อสามารถติดต่อสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย	 จ�ากัด	 จังหวัด

ศรีสะเกษ	โทรศัพท์	045-687015	 ,	 	 	 	045	–	687135	โทรสาร	045	–	

687035	หรือ	นางบุญเดือน สมใจ ผู้จัดการสหกรณ	์โทรศัพท์	094	 -	

9302478

	 ทั้งนี้	 ในการร่วมมือกันในการกระจายผลผลิตต่างๆ	 ของ

ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ	 เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านสินค้า

ระหว่างกัน	 นับเป็นกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้

แก่สหกรณ์ผู้ผลิต	 และสหกรณ์ผู้บริโภค	 สามารถท�าให้สหกรณ์มี

ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย	 ตลอดจนเป็นการบริการสินค้าให้ถึงมือ

สมาชิกและผู้บริโภคให้ได้บริโภคที่มีคุณภาพ	และราคายุติธรรม	และ

เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ	์ ตลอดจนเป็นการ

ส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นไปตามหลักการ

สหกรณ์ข้อที	่6	คือความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ทั้งปวงนั่นเอง



           ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล / ลดพิเศษ ๒๕%

                                                           

                                                             วันที่..............................................................

ชื่อ...........................................................................................................................................

ที่อยู่.........................................................................................................................................

....................................................................................................โทร.........................
                   �     สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)

                            �     ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�านวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี

                                     (จัดส่งให้เดือนละ ๒๐ ฉบับ เป็นเวลา ๑ ปี รวมจ�านวน ๒๔๐ ฉบับ)

     สั่งซื้อได้ด้วยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ากัด บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�าเหร่ บัญชีเลขที่ 075-1-85870-1  หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย

ในนาม บริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ากัด ปณ.ส�าเหร่ 10600    ส�านักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-6883-8937  Email : ssrichanya@gmail.com

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. ต้อนรัับรองประธาน ที.เจ.ซี. คนใหม่ 

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง
หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่ 

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

 เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th
 เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.fsct.com

www.co-opthai.com
 เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด

วันที่  ๑๑ - ๑๗   กุมภาพันธ์     พุทธศักราช    ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายศิริชัย ออสุวรรณ 

ประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ 

ชสท. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ  Mr.Nobuhiro  Na-

kamura รองประธานกรรมการบรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั คนใหม่

ทีม่าปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน Mr.Junichi Araki รองประธานกรรมการ

บรษิทั ท.ีเจ.ซ.ีเคม ีจ�ากดั ทีไ่ด้ปฏบิตัหิน้าทีค่รบเทอมต้องกลบัไป

บรษิทัแม่ทีป่ระเทศญีปุ่น่ โดยม ีนายพาณชิ ลมิปะพนัธุ ์ผูจ้ดัการ

ใหญ่บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นล่ามแปลเพื่อการสื่อ

สารของทั้่งสองฝ่าย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น แต่

ก็อยู่ในกฎ กติกา ช่วงวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ก�าลังระบาดใน

รอบที่สองอย่างเคร่งครัด

บริษัท	ที.เจ.ซี.เคมี	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด(ชสท.)	 กับ

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญีปุ่น่	หรอื	เซน็โน	โดยฝ่าย	

ชสท.	ถือหุ้น	๕๑%		ฝ่ายสหกรณ์ญี่ปุ่นถือหุ้น	๔๙%	

บริษัท ที.เจ.ซี.เคมีฯ เป็นบริษัทเคมีเกษตรมาตรฐาน

ชั้นน�าของโลก ปัจจุบันภาครัฐมีความเข้มงวดเกี่ยวกับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์เคมีการเกษตร จึงท�าให้บริษัทที่ผลิตสาร

เคมีการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐานต้องล้มเลิกกิจการไป ท�าให้

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรของบริษัท ที.เจ.ซี.เคมีฯ เป็นที่นิยมแพร่

หลายในหมู่เกษตรกรไทยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์เคมีการเกษตร

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ท�าให้มียอดจ�าหน่ายติดอันดับหนึ่งในห้า

ของประเทศ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรไทยที่ได้

ใช้ผลิตภัณฑ์เคมีการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้่งผู้ใช้และ

ผู้บริโภคสินค้าการเกษตรของไทย

รุ้งกินน�้า


