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ติดตาม สอ.สโมสรรถไฟใกล้ชิด

มีศักยภาพดีแต่ขาดเอกภาพ
ผศ.สุชิน ปลื้มสหกรณ์ภาคเหนือ

อ่านต่อหน้า ๒
หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง

กสส.ร่วมมหา’ลัย เลี้ยงโคนม

 สหกรณ์ครูโรงเรียนราษฎร์

                นันทนา  ฤทธิ์พริ้ง

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

            ผศ.สุชิน  ปลีหะจินดา

อ่านต่อหน้า  ๒

                      พจน์  ค�าสุวรรณ

                โอภาส  ทองยงค์

สหกรณ์ดเีลศิไม่มหีนีส้ญู

อ่านต่อหน้า  ๒

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์(กตส.)ย�า้ตดิตามก�ากบัการสอบบญัชสีหกรณ์ออมทรพัย์

สโมสรรถไฟ จ�ากดั อย่างใกล้ชดิ แนะสมาชกิสหกรณ์หมัน่ตรวจสอบสถานะการเงนิ ลด

ช่องโหว่ปัญหาทจุรติ ตดิตามด�าเนนิคดอีดตีกรรมการและผูจ้ดัการสหกรณ์

นายโอภาส ทองยงค์ อธบิดกีรมตรวจ

บญัชสีหกรณ์ กล่าวว่า จากกรณปัีญหาการ

บริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสร

รถไฟ จ�ากดั สบืเนือ่งมาตัง้แต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ตรวจพบความผดิปกติ

ของงบการเงนิของสหกรณ์ ส่งผลให้สหกรณ์

ขาดสภาพคล่องทางการเงนิและส่งผลกระทบ

ต่อสมาชกิและสหกรณ์ทีท่�าธรุกรรมทางการ

เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ 

จ�ากดั นัน้ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ได้ด�าเนนิ

การตดิตามแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ตามอ�านาจ

หน้าทีม่าอย่างต่อเนือ่ง โดยรายงานข้อสงัเกตให้

นายทะเบยีนสหกรณ์ทราบ และแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชสีหกรณ์จากส่วนกลางเข้าตรวจสอบบญัชี

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ

ประเมนิผลการควบคมุภายใน เพือ่ให้สหกรณ์ฯ 

มสีภาพคล่องได้ตามปกต ิ ซึง่ขณะนีส้หกรณ์

ออมทรพัย์สโมสรรถไฟ จ�ากดั ยงัมสีภาพคล่อง

ทีจ่ะให้สมาชกิกูห้รอืถอนเงนิฝากได้ตามปกติ 

และก�าลงัอยูร่ะหว่างขัน้ตอนด�าเนนิคดกีบัอดตี

กรรมการและผูจ้ดัการสหกรณ์ จ�านวน ๖ ราย              

ทีกู่เ้งนิสหกรณ์โดยผดิระเบยีบ โดยเบือ้งต้น

สหกรณ์ได้มกีารช�าระหนีใ้ห้กบัสหกรณ์ทีน่�า

เงนิมาฝากแล้วประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ซึง่จะ

ได้มกีารสอบทานว่ามกีารช�าระจรงิเพือ่พสิจูน์

ความมอียูข่องเจ้าหนี ้ ในส่วนของสหกรณ์เจ้า

หนีท้ีส่หกรณ์ออมทรพัย์สโมสรรถไฟ จ�ากดั ยงั

ไม่ได้ช�าระหนีเ้งนิกูใ้ห้นัน้ อยูร่ะหว่างการตรวจ

ผศ.สชุนิปลืม้สหกรณ์ภาคเหนอืมศีกัยภาพมาก มทีัง้วฒันธรรมที่

ดงีาม มคีวามสามารถในการผลติ เสยีดายขาดความเป็นเอกภาพ ผลผลติ

ส่วนใหญ่ตกไปอยูใ่นมอืพ่อค้ามากกว่าสหกรณ์ เพราะสหกรณ์ไม่เก่งด้าน

การตลาด แนะวธิพีระอาจารย์พยอมให้หาพนัธมติรเข้ามาช่วย กจ็ะท�าให้

ขบวนการสหกรณ์เข้มแขง็เป็นเอกภาพสมาชกิสหกรณ์มคีณุภาพชวีติที่

ดีขึ้น ก็จะท�าให้เกิดความสุขและสนุกกับการท�างาน

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษ เป็นวิทยากรจัดประชุมเชิงปฏิบัติ

การ(Workshop) ในหัวข้อ “แนวคิดในเชิง

พัฒนา เพื่อน�าสหกรณ์สู่ความส�าเร็จ” ในการ

อบรมหลักสูตร “เกษตรยุคใหม่ คิดและท�า

อย่างไรให้ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) 

ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัด

เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม 

๒๕๖๓ 

ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ได้กล่าวถึง

ความส�าคัญในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

โดยน�าเครื่องมือชื่อว่า SWOT Analysis มา

แสวงหาข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ศักยภาพ

ของสหกรณ์ เพื่อให้รู้ว่าสหกรณ์มีจุดแข็ง จุด

อ่อน โอกาส และอุปสรรคอย่างไร แล้วน�า

จุดแข็งและโอกาสมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ใน

ขณะเดียวกันก็แก้ไขจุดอ่อนและปัญหาหรือ

อุปสรรคให้ลดน้อยหรือหมดไป

ผศ.สุชิน ได้กล่าวถึงความแตกต่าง

ระหว่างค�าว่า วิเคราะห์ กับค�าว่า สังเคราะห์ 

โดยได้อธิบายค�าว่า “วิเคราะห์”  หมายถึง

เอาเรื่องใหญ่ ๆ มาย่อยให้เล็กลงแล้วเจาะลึก

เข้าไปเพื่อให้รู ้รายละเอียดปลีกย่อย  ส่วน

ค�าว่า “สังเคราะห์” ก็คือ การเอาทุกเรื่องที่

เบ็ดเสร็จแล้วมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

ให้ได้ และได้กล่าวกับผู้เข้าอบรม(ส่วนใหญ่

จะเป็นกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์) ว่า

แต่ละคนต่างก็มีข้อมูลมีประสบการณ์จาก

การท�างานกันมานานที่อยู ่ในสหกรณ์ของ

แต่ละคน ข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์

มากที่จะน�ามาหล่อหลอมเข้าด้วยกันที่เรียก

ว่าการสังเคราะห์ ฉะนั้นขอให้ใช้ประโยชน์

จากข้อมูลในตัวของทุกคนให้มากที่สุดเพื่อ

น�าไปต่อยอดรวมกับข้อมูลของวิทยากรที่มา

ให้ความรู้ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นความรู้ที่ดีมาก 

รวมกับข่าวสารบ้านเมืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเอา

มารวมกันให้หมดเราเรียกว่าการสังเคราะห์ 

เสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการก�าหนดแนวคิด

เชิงพัฒนา ซึ่งก็คล้ายกับการก�าหนดกลยุทธ์

นั่นเอง

ผศ.สุชิน ได ้กล ่าวถึงเครื่องมือ 

SWOT Analysis ซึ่งจะน�ามาวิเคราะห์มีค�า

ย่ออยู่ 4 ค�า คือ S = Strength คือ จุดแข็ง จุด

เด่น ข้อได้เปรยีบ  W = Weakness คอื จดุอ่อน 

จุดด้อย ข้อเสียเปรียบ  O = Opportunity คือ 

โอกาส  T = Threat คือ อุปสรรค ข้อจ�ากัด ภัย

อันตราย ภัยคุกคาม

ตัวอย่างที่จะน�ามาวิเคราะห์เพื่อ

ค้นหาจุดแข็ง หรือจุดเด่น หรือข้อได้เปรียบ

ขององค์กร ต้องค้นหาจุดแข็งให้ได้ว่า ในตัว

ท่านเด่นเรื่องอะไร ต้องเอาเด่นจริง ๆ แข็ง

จริง ๆ เดี๋ยวแข็ง เดี๋ยวอ่อนไม่เอา ประเภท

แข็งแบบขี้โม้ไม่เอา  มีหลายสหกรณ์บอกว่า

คณะกรรมการท�างานเป็นทีมเวิร์คดีมาก ซึ่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น

สหกรณ์มาตรฐานระดบัดเีลศิเป็นเวลาหลายปี ตลอดเวลา ๔๘ ปีไม่มหีนีส้ญูแม้แต่

รายเดียว แม้เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กแต่สมาชิกสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ

กันเหมือนพี่น้องเป็นภูมิคุ้มกันให้สหกรณ์แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนตลอดมา

นายพจน์ ค�าสุวรรณ ประธาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูผู ้บริหารโรงเรียน

ราษฎร์ จ�ากัด  ได้เปิดเผยว่า สหกรณ์แห่งนี้

ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา ๔๘ ปีแล้ว มีสมาชิก

ซึ่งเป็นครูของโรงเรียนราษฎร์ ณ วันทีี่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกจ�านวน ๑,๖๑๐ 

คน มทีนุด�าเนนิงาน ๔๖๐.๗ ล้านบาท  มกี�าไร

สุทธิ ๑๖.๑ ล้านบาท ถึงแม้ในรอบปีที่ผ่าน

มาจะมีปัญหาเรื่องสงครามการค้าระหว่าง

อภิมหาอ�านาจยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกากับ

จีน ท�าให้เศรษฐกิจทั่วโลกปั่นปวนไปด้วย 

ไม่ยกเว้นประเทศไทย ท�าให้การบริหารเรื่อง

การเงินเป็นไปอย่างยากล�าบาก สหกรณ์ฯ 

ของเราก็มีผลกระทบหลายปีที่ผ่านมา แต่

คณะกรรมการและผู้จัดการก็มิได้นิ่งนอนใจ

ได้พยายามอย่างสดุความสามารถจนท�าให้ผล

การด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ มีก�าไรเพิ่มขึ้น

นายพจน์ได้กล่าวต่อไปว่า สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ฯ ไม่

ได้เข้มแขง็จากคนใดคนหนึง่แต่เกดิจากความ

ร่วมมือของมวลสมาชิกทั้่งหลายช่วยกัน

ท�าให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้า 

จนได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานราชการที่

ก�ากับดูแลให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผล

งานมาตรฐานระดบัดเีลศิ มาเป็นเวลาหลายปี 

ตลอดระยะเวลาที่ด�าเนินกิจการมา 

๔๘ ปี ของสหกรณ์ฯ แห่งนี้นับได้ว่าประสบ

ความส�าเร็จและเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าไม่มี

สิ่งใดที่จะมาท�าลายความมั่นคงของพวกเรา

ได้ เพราะพวกเรามีความสมัครสมานสามัคคี

กัน ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ และเชื่อ

ว่าความสมคัรสมานสามคัคขีองมวลสมาชกิ

นี้จะเป็นภูมิคุ ้มกันให้กับสหกรณ์ของเขา

แข็งแกร่งตลอดไป

นายพจน์ได้กล่าวอย่างภาคภูมิใจ

ต่อไปว่าในบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่ว 

ๆ ไป ไม่ว่าจะมีทุนด�าเนินงานนับหมื่นล้าน

บาท พันล้านบาท หรือลงมาถึงระดับ ๔ - 

๕๐๐ ล้านบาท ไม่มีสหกรณ์ไหนที่จะมีสิ่ง

ประหลาด ประหลาดใจทั้งพวกเราเองและ

ทางราชการ ที่ประหลาดใจนั้นก็คือตั้งแต่ก่อ

ตั้งสหกรณ์มาเป็นเวลา ๔๘ ปี สหกรณ์แห่ง

นี้ไม่มีหนี้สูญเลย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าภาค

ภูมิใจ ที่เกิดปรากฎการณ์เช่นนี้ได้ ก็มาจาก

ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกที่มีความ

สมัครสมานสามัคคีกัน มีความสมานฉันท์

กนัเหมอืนพีน้่องร่วมกนัท�างานด้วยความเสยี

สละจึงไม่เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น.

สอบความถกูต้องเพือ่ด�าเนนิการตามขัน้ตอน

ต่อไป

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กล่าวอกีว่า นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ได้ก�าชบัให้กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

และกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่

รบัผดิชอบ เข้าดแูลและตดิตามการแก้ไขปัญหา

ของสหกรณ์ออมทรพัย์สโมสรรถไฟ จ�ากดั และ

ได้หารือในเบื้องต้นในเรื่องการปรับระเบียบ

และกฎหมาย ให้มคีวามรดักมุและครอบคลมุ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ม.มหาสารคาม และ ม.เกษตรฯ ก�าแพงแสน 

สานต่ออาชีพพระราชทานสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาตรีบุตร - หลานสมาชิก

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ได้มีพระราชด�ารัสตอนหนึ่ง             

เมื่อครั้ ง เสด็จพระราชด�า เนินทรงเป ิด

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์

โคนมปากช่อง จ�ากัด จังหวัดนครราชสีมา              

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ว่า “ต้องปลูก

ฝังลูกหลานสมาชิกให้รักอาชีพการเลี้ยง

โคนม มีผู้สืบทอดอาชีพการเลี้ยงโคนม และ

มีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ในการเลี้ยง

โคนม” 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้สานต่อ

แนวพระราชด�าริโดยหารือร่วมกับสถาบัน

การศึกษา ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  และมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น สนบัสนนุทนุการศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ี สาขาสตัวแพทย์หรอืสตัวบาล

ให้กับลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 

ตัง้แต่ปี  2561 ในการสนบัสนนุทนุการศกึษา

ประธานสหกรณ์เคหะแห่งชาติ แจงสมาชิกปัญหา

ฝากเงินสหกรณ์สโมสรรถไฟ ๒๐๐ ล้านบาท ขอให้สมาชิก

เชื่อว่าสหกรณ์ไม่ล้มง่าย ๆ ถ้าสมาชิกเข้าใจและเชื่อมั่น

สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์สโมสรรถไฟฯ มีปัญหาต้องช่วยกัน

ประคองให้อยูไ่ด้ด้วยวธิกีารสหกรณ์ผูท้ีเ่กีย่วข้องกร็อดด้วย 

ตอนนี้สหกรณ์ได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นปกติ ได้รับ

ดอกเบี้่ยมาแล้วตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันกว่า ๓๒ ล้านบาท 

รอให้ศาลตัดสินสัญญาเงินกู้ถูกต้องพร้อมจ่าย

นางนันทนา ฤทธิ์พริ้ง ประธาน

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่ง

ชาติ จ�ากัด ได้ชี้แจงกับสมาชิกในที่ประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในกรณีที่น�าเงินไปฝาก

กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ�ากัด 

จ�านวน ๒๐๐ ล้านบาท และถูกตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชน

กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ�ากัด 

มีปัญหานั้นขอให้สมาชิกเข้าใจและเชื่อมั่น

ว่าสหกรณ์ไม่ใช่จะล้มง่าย ๆ เพราะระบบ

สหกรณ์เป็นระบบที่ดี มีการบริหารดูแลด้วย

ตัวของเราเองอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าสมาชิกต้อง

เข้าใจและเชื่อมั่นในสหกรณ์ นี่คือหัวใจของ

สหกรณ์อยู่ตรงนี้ ถ้าสมาชิกไม่เข้าใจและเชื่อ

มั่นจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อปีที่แล้ว พ.ศ.๒๕๖๑ 

เราโดนมาแล้วกรณีสหกรณ์ออมทรัพย ์

สโมสรรถไฟฯ เรื่องนี้เรากลัวมาก เพราะเรา

เอาเงินไปฝากไว้ ๒๐๐ ล้านบาท ตอนนั้น

ดอกเบีย้ ๕ บาทกว่า ตนเชือ่ด้วยความสจุรติใจ

ว่าคณะกรรมการชุดที่พิจารณาน�าเงินไปฝาก

กบัสหกรณ์ออมทรพัย์สโมสรรถไฟฯ ท่านได้

พิจารณาฐานะของเขาในขณะนั้นว่ามั่นคงดี 



๒ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

    กตส.ก�ากบั สอ.สโมสรรถไฟใกล้ชดิ

        กสส.ร่วมมหา’ลัย เลี้ยงโคนม

      ผศ.สุชิน ปลื้มสหกรณ์ภาคเหนือ

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

การด�าเนนิงานของสหกรณ์มากขึน้ ทัง้นี ้กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ยนืยนั

ว่า      ปฏบิตัติามภารกจิหน้าทีใ่นการสอบบญัชอีย่างเคร่งครดั เพือ่ให้

สหกรณ์มรีะบบการเงนิการบญัชแีละมกีารควบคมุภายในทีด่ ี สามารถ

ด�าเนนิธรุกจิได้อย่างโปร่งใส ซึง่ถอืเป็นการช่วยดแูลรกัษาผลประโยชน์ให้

กบัสมาชกิสหกรณ์ทัว่ประเทศ         

แต่เหตทุจุรติทีเ่กดิขึน้ในสหกรณ์บางแห่ง หลายกรณส่ีวน

ใหญ่เกดิจากระบบการควบคมุภายในของสหกรณ์หรอืมกีารไม่ปฏบิตัิ

ตามระบบการควบคมุภายในทีก่�าหนด หรอืการทจุรติทีเ่กดิจากตวับคุคล 

รวมไปถงึการทีส่มาชกิไม่ได้ตดิตามการด�าเนนิการตามระเบยีบข้อบงัคบั

โดยสม�า่เสมอ จนไม่ทราบข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ ดงันัน้ จงึต้องมกีาร

ตรวจสอบซึง่กนัและกนั สมาชกิจ�าเป็นต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจนหลกัการและวธิกีารสหกรณ์และการ

ตรวจสอบการเงนิการบญัชแีละการด�าเนนิการของสหกรณ์ รบัรูข้้อมลู

ทางบญัชสีหกรณ์ทัง้ภาพรวมและของตนเอง เพือ่สทิธปิระโยชน์ของ

สมาชกิสหกรณ์เอง อกีทัง้ สหกรณ์แต่ละแห่งอาจมกีารเพิม่ช่องทางการ

ตดิต่อส่งข้อมลูข่าวสารระหว่างสหกรณ์กบัสมาชกิ เพือ่สร้างความ

โปร่งใสและสร้างความเชือ่มัน่ให้สมาชกิ ซึง่สหกรณ์อาจน�าไปพจิารณา

ตามความเหมาะสมกบัสภาพของสหกรณ์ต่อไป 

“กรมฯ ได้พฒันางานระบบบญัชแีละสนบัสนนุการน�า

เทคโนโลยมีาใช้ในการบรหิารจดัการงานสหกรณ์             ให้มคีวาม

แม่นย�าและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพือ่เป็นเครือ่งมอืเสรมิสร้างความเข้ม

แขง็ทางการเงนิของสหกรณ์ อาท ิ โปรแกรมระบบบญัชสีหกรณ์ครบ

วงจร หรอืแอปพลเิคชัน่ Smart ๔M ซึง่มใีห้บรกิารให้ค�าแนะน�าและ

ตดิตัง้ให้ฟรแีก่ทกุสหกรณ์ทีม่คีวามพร้อมใช้งาน เพือ่พฒันาบคุลากร

สหกรณ์ทัง้กรรมการด�าเนนิการ ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบกจิการ ให้มี

ศักยภาพในการใช้ข้อมูลทางการเงินบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ และช่วยลดความเสีย่งของการทจุรติในสหกรณ์ได้” 

อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ กล่าว.

เป็นจุดแข็งในการบริหารงานสหกรณ์ ถ้าไม่แข็งจริงอย่าใส่เข้าไปเสียเวลา

เขียน หลายสหกรณ์มักจะเขียนว่า เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จบปริญญาโท

ทุกคน มีเจ้าหน้าที่อยู่ 10 คน จบปริญญาโททั้ง 10 คน ถือว่าเป็นจุดแข็งได้

หรือไม่ มีหรือไม่ผู้ที่จบปริญญาโทแล้วโง่กว่าปริญญาตรี แต่ถ้าจบปริญญา

โทแล้วฉลาดกว่าปริญญาตรีก็ถือว่าแข็งได้

ผศ.สุชิน ได้ให้ข้อแนะน�าต่อไปว่า ในเมื่อเรามีจุดแข็งแล้วจะเอา

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ต้องเอาไปใช้ให้ได้ ถ้าวิเคราะห์แล้วเอาไป

ใช้ไม่ได้เสยีเวลาท�า เสยีเวลามานัง่คยุกนั นอกจากนัน้ท่านต้องค้นหาจดุอ่อน 

โดยยอมรับความเป็นจริงว่ามีจุดอ่อนหรือจุดด้อยในสหกรณ์ของท่านคือ

อะไร ซึ่งก็ตรงกันข้ามกับจุดแข็งนั่นเอง

ขณะเดยีวกนัเรากค้็นหาโอกาส คอื สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ปิด

ช่องทางให้เรา อย่างกรณมีโีครงการสนบัสนนุจากรฐับาลทีเ่ราสามารถเอา

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เราก็ดึงเข้ามาใช้ มีเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีส�าหรับ

เราก็ดึงเอามาใช้

ในสว่นของอุปสรรคหรือข้อจ�ากัด อะไรก็ตามที่ท�าให้เราท�างาน

ล�าบาก เราต้องรู้ว่าสิ่งนี้ถ้าเราฝ่าฟันไปไม่ได้ เราจะถอยหรืออยู่กับที่ หรือ

บางเรื่องถ้าเราคิดว่าเป็นอุปสรรคจริง ถ้าเราอยู่เฉย ๆ เราตายแน่   เราจะ

ต้องตดัสนิใจว่าจะสูห้รอืจะถอยด ีนีค่อืเครือ่งมอืทีเ่ราจะต้องน�ามาวเิคราะห์

ในวันนี้

ผศ.สชุนิ ได้กล่าวถงึประเดน็ส�าคญัทีจ่ะน�ามาวเิคราะห์ถงึจดุแขง็ 

จดุอ่อน ว่ามอียู ่7 ประเดน็ ได้แก่ 1. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบรหิาร

งาน  2. การด�าเนินธุรกิจแต่ละด้าน และกลยุทธ์การด�าเนินงาน  3. ระบบ

งานและการบรหิารจดัการ  4. คณุภาพ ความรูค้วามสามารถ  บทบาทหน้าที่ 

ของกรรมการ ผู้น�าสมาชิก และสมาชิก  5. คุณภาพ ความรู้ความสามารถ 

บทบาทหน้าที ่ของผูจ้ดัการและเจ้าหน้าที ่กระบวนการจงูใจการพฒันาเจ้า

หน้าที่  6. ความสามารถเด่นขององค์กร (Core Competency) สิ่งที่องค์กร

ท�าได้ดีกว่าองค์กรอื่น และ 7. ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร

และได้กล่าวแนะน�าว่า ประเดน็ดงักล่าวไม่จ�าเป็นต้องมคีรบทัง้ 7 

ประเด็น แต่อย่างน้อยจะต้องมี 1 ประเด็น ไม่มีไม่ได้ พร้อมกับยกตัวอย่าง 

เช่น สหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย มีอุปกรณ์การตลาดพร้อมใช้งานจ�านวน

มาก จะน�าเอาไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน มี รถไถ รถตัก ฉาง ลานตาก ไซโล ฯลฯ หาก

ปล่อยอุปกรณ์เหล่านี้ไว้เฉย ๆ ก็เสียโอกาส

ต่อจากนั้นให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์องค์กรของสหกรณ์ตามหลัก

เกณฑ์ทีไ่ด้ก�าหนดให้  และน�าสรปุผลการวเิคราะห์ของแต่ละกลุม่สหกรณ์ 

ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีข้อมูลไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค ที่น�ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

หลังจากได้ฟังการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ ่ม

สหกรณ์แล้ว ผศ.สุชิน ได้กล่าวว่า ตนรู้สึกมีความหวังเพราะได้รู้ข้อมูล

จากสหกรณ์ใหญ่ ๆ ใน 8 จังหวัดของภาคเหนือว่ามีศักยภาพสูงมาก แต่

ว่าเราขาดโอกาสที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาหลอมรวมกัน ตอนนี้เป็นช่วงของ

การเดินหน้าแต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดในบางเรื่อง ถึงแม้จะมีข้อจ�ากัดที่เราปฏิเสธ

ไม่ได้ แต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไป เพราะว่า 8 จังหวัดในภาคเหนือนั้นมี

ศักยภาพสูงมาก มีทั้่งวัฒนธรรมที่ดีีงาม มีทรัพยากรบุคคลพร้อม เพียงแต่

อยู่กันคนละที่คนละทาง ทรัพยากรทั้งหลายไม่ได้มาอยู่รวมกัน ความเป็น

เอกภาพจึงยังไม่เกิดขึ้น

ผศ.สุชิน ยกตัวอย่างธุรกิจที่เจริญเติบโตมาใกล้เคียงกับสหกรณ์

ไทย  คือ สหกรณ์วัดจันทร์ฯ ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๙ ได้แก่บริษัท ปูนซิ

เมนต์ไทย จ�ากดั เครอืซพี.ี ทีก่่อตัง้ในระยะเวลาทีใ่กล้เคยีงกนั แต่องค์กรของ

เขาพฒันาเจรญิรุง่เรอืงขึน้มาได้กเ็พราะเขามยีนูติี ้หรอื มคีวามเป็นเอกภาพ 

สหกรณ์ของเรามทีรพัยากรบคุคลไม่ได้ด้อยกว่าของเขา แต่มนัอยูก่นัคนละ

ทีล่ะทาง สัง่การให้เป็นเอกภาพไม่ได้  เมือ่ไหร่กต็ามถ้าเราสามารถรวมกนัได้

เป็นเอกภาพเราจะเข้มแขง็ไม่แพ้เขา ตนได้เคยเสนอภาครฐัว่าชมุนมุสหกรณ์

ไม่จ�าเป็นต้องมทีกุจงัหวดักไ็ด้ ชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัหนึง่สามารถท�าธรุกจิ

ร่วมกบัสหกรณ์จงัหวดัอืน่ๆ ได้ด้วยเพื่อให้มปีรมิาณธรุกจิเพยีงพอแต่กถ็กู

คว�า่ไป เพราะเขามหีน่วยงานราชการดแูลทกุจงัหวดั ซึง่เป็นผลงานของเขา

แต่ขัดแย้งกับงานในเชิงธุรกิจ แนวคิดเชิงธุรกิจนั้นไม่มีขอบเขต เคยเสนอ

ให้ ๒- ๓ อ�าเภอมีสหกรณ์หนึ่งแห่ง เพราะอ�าเภอเดียวมีขนาดเล็กเกินไป 

แต่ก็ท�าไม่ได้เพราะแต่ละอ�าเภอก็ต้องมีสหกรณ์อ�าเภอ แต่ละจังหวัดก็ต้อง

มีสหกรณ์จังหวัด จึงไม่ใช่แนวคิดในเชิงธุรกิจ

ผศ.สุชิน ได้กล่าวถึงผลผลิตที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ภาค

การเกษตรว่า จากข้อมูลที่ตนได้มาผลผลิตข้าวในประเทศไทยกว่า ๗๐% 

ผลติโดยมอืของสมาชกิสหกรณ์การเกษตร แล้วท�าไมข้าวเหล่านัน้จงึไม่อยู่

ในสหกรณ์ นอกจากนั้นก็มี มันส�าปะหลัง ปอ ยางพารา เกิน ๖๐% ที่ผลิต

โดยสมาชกิสหกรณ์การเกษตร แต่ผลผลติเหล่าไปอยูใ่นมอืของพ่อค้าไม่ได้

อยู่ในขบวนการสหกรณ์ แสดงให้เห็นว่าเรายังขาดเอกภาพ  ในโลกนี้ไม่มี

ใครเก่งทุกเรื่อง  อย่างพระคุณเจ้าพระอาจารย์พยอม กัลยาโน เจ้าอาวาสวัด

สวนแก้ว ท่านบอกว่าถ้าใครไม่มคีวามสามารถทางการตลาดให้หาพนัธมติร

ที่มีความสามารถทางการตลาดเข้าไปช่วย ไม่ใช่ทุกขั้นตอนท�าจบอยู่ใน

กลุ่มเดียวกัน หรือขบวนการเดียวกัน ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว อะไรก็ตามที่เรา

ต่อปรญิญาตรใีนสาขาวชิาด้านปศสุตัว์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ

เลี้ยงโคนมตลอดหลกัสตูร

 ปัจจุบัน สหกรณ์โคนมทั่วประเทศมีจ�านวน 99 แห่ง และ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากถึง 36 แห่ง  ในปี 2563 กรมฯจงึ

ได้ขยายความร่วมมอืกบัทางมหาวทิยาลยัมหาสารคาม มอบทนุการ

ศกึษาให้ลกูหลานสมาชกิสหกรณ์โคนมเข้าเรียนต่อที่นี่ เนื่องจากทาง

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนคณะสัตวศาสตร์ เพี่อให้ผู้ที่ได้รับทุนดัง

กล่าว น�าความรู้กลับมาพัฒนาฟาร์มโคนมของครอบครัว และเข้าไป

ท�างานในสหกรณ์โคนมที่พ่อแม่ตนเองสังกัด เนื่องจากปัจจุบัน 

สหกรณ์โคนมยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม

โคนม ดังนั้น ผู้ที่ได้รับทุนด้านสัตวบาลก็จะสามารถกลับไปสานต่ออาชีพ

การเลี้ยงโคนมของครอบครัวและคอยให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรรายอื่น ๆ 

ในพื้นที่ด้วย  

 นายพเิชษฐ์ วริยิะพาหะ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์  เปิดเผย

ว่า โครงการความร่วมมอืทางการศกึษาเพือ่สานต่ออาชพีการเลีย้งโคนม 

ซึง่เป็นอาชพีพระราชทานของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหา

ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร กรมฯได้จดัสรรงบประมาณจาก

ดอกผลกองทนุพฒันาสหกรณ์เพือ่สนบัสนนุทนุการศกึษาต่อระดบัปรญิญา

ตรใีห้กบับตุร – หลานสมาชกิสหกรณ์ผูเ้ลีย้งโคนม ได้เข้าเรยีนในสาขาวชิา

ด้านปศสุตัว์ หรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัอาชพีเลีย้งโคนมตลอดหลกัสตูร เพือ่

จะได้น�าความรู ้ เทคโนโลย ีนวตักรรมมาพฒันาฟาร์มและการบรหิารจดัการ

ธรุกจิสหกรณ์โคนม กลบัมาประกอบอาชพีต่อในฟาร์มโคนมของครอบครวั 

หรอืกลบัไปท�างานให้กบัสหกรณ์โคนมทีใ่ห้ทนุการศกึษา เพือ่จะได้ช่วย

พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมและธุรกิจของสหกรณ์โคนมให้เจริญก้าวหน้า

และมคีวามเข้มแขง็ในอนาคต โดยกรมฯได้จดัสรร

ระยะเวลาด�าเนนิโครงการ 3 ปี คอืปีการศกึษา 2563 – 2565 

โดยร่วมกบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตก�าแพงแสน จงัหวดันครปฐม จดัท�ากรอบการด�าเนนิงาน 

ระเบยีบ ขัน้ตอนในการสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่บตุร – หลานสมาชกิ

สหกรณ์ผูเ้ลีย้งโคนม และได้ก�าหนดการลงนามบนัทกึข้อตกลงฯ (MOU)   

กบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ในวนัศกุร์ที ่ 7 กมุภาพนัธ์ 2563 ณ กรมส่ง

เสรมิสหกรณ์ เทเวศร์ กรงุเทพฯ โดยม ี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยกุต์ 

ศรวีไิล อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม ร่วมในการลงนามบนัทกึข้อ

ตกลงดงักล่าว  และวนัที ่ 11 กมุภาพนัธ์ 2563 จะมกีารลงนามบนัทกึข้อ

ตกลงฯ (MOU) กบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน ณ 

ห้องประชมุเสร ี– สมพร ทรพัยสาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

ก�าแพงแสน อ�าเภอก�าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ปัจจบุนัเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 55-65 ปี 

และมคีวามต้องการทีอ่ยากให้ลกูหลานกลบัมา    สบืทอดอาชพีการเลีย้ง

โคนมจากรุน่สูรุ่น่ ขณะเดยีวกนัในส่วนของสหกรณ์โคนมกย็งัขาดแคลย

บคุลากรทีม่คีวามรูใ้นการ  น�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ มาส่งเสรมิ

ให้กบัฟาร์มโคนมของสมาชกิ กรมส่งเสรมิสหกรณ์จงึตระหนกัถงึความ

ส�าคญัของการสร้างความมัน่คงในอาชพีการเลีย้งโคนม จ�าเป็นต้องสร้าง

คนรุน่ใหม่ ซึง่เป็นบตุรหลานของสมาชกิสหกรณ์ เข้ามาสานต่ออาชพีและ

เป็นก�าลังส�าคัญของการพัฒนาสหกรณ์โคนมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นใน

อนาคต

“ขณะนีม้ผีูส้นใจสมคัรขอรบัทนุแล้ว 15 ราย  และคาดว่า

โครงการนี้จะได้รับการตอบรับจากสมาชิกสหกรณ์และลูกหลานสมาชิก

สหกรณ์โคนมเป็นอย่างมาก การท�าข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาต่าง 

ๆ เพื่อให้ทุนแก่บุตรหลายสมาชิกสหกรณ์ได้เข้าเรียนต่อปริญญาตรี 

เพื่อร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม

ของภาคสหกรณ์  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจะไม่จบแค่ 3 ปี

เท่านั้น กรมฯพร้อมจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและสานต่อ

โครงการนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาส

เรียนต่อ และอาจจะมีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง  ๆ เพื่อ

น�าไปแนะน�าแก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ กล่าว  

 ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ประยกุต์ ศรวีไิล อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นว่า

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและน่าสนับสนุน ถือว่าเป็นมิติใหม่ในการที่

จะส่งเสริมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีความรู้และเข้าใจอาชีพการท�าเกษตร

เพิ่มขึ้น ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีทั้งคณะสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์

บัณฑิต และสัตวศาสตร์ หากต้องการโควตาเรียนต่อให้กับลูกหลาน

สมาชิกสหกรณ์ ทางมหาวิทยาลัยพร้อมดูแลให้เป็นพิเศษ และก็เชื่อมั่น

ว่า ถ้าบุตรหลานของเกษตรกรมาเรียนที่นี่ เราจะดูแลให้เขาจบไปเป็น

บัณฑิตที่ดีแล้วกลับไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่เฉพาะครอบครัวเขา 

แต่รวมถึงเกษตรกรอื่น ๆ ในพื้นที่และสมาชิกของสหกรณ์ที่เขาสังกัด

อยู่ด้วย และทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมให้ความร่วมมือในมิติ

ต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเท่านั้น แต่พร้อมจะให้

ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องการพัฒนาภาคการเกษตรและส่งเสริม

ถงึเกษตรกรให้ได้รบัการพฒันามากยิง่ขึน้ด้วย

ท�าจะต้องเป็นสิ่งที่เราช�านาญและได้เปรียบ ถ้าท�าแล้วไม่ได้เปรียบให้คนที่

ช�านาญกว่าเขาท�าไป เราท�าเฉพาะทีเ่ราช�านาญและได้เปรยีบ ทีเ่ราไม่ช�านาญ

ก็หาพันธมิตรมาร่วมมือกัน

ผศ.สุชิน ได้กล่าวว่าเอกชนเขาหาลูกค้าใหม่ ๆ เขาต้องใช้งบ

ประมาณถึง ๖ เท่าของการรักษาฐานลูกค้าเดิม ในขณะที่เรามีลูกค้าอยู่

ในมือก็คือสมาชิกจ�านวนหลายล้านคน ตนไม่ได้มองสหกรณ์ใดสหกรณ์

หนึ่งแต่มองทั้งเครือข่าย ท�าไมล�าไยจึงล้นตลาด ท�าไมไข่ล้นตลาด เพราะว่า

เครือข่ายของเรายังไม่เข้มแข็ง ยังไม่มีเอกภาพ เพราะเรายังไม่ท�ากันจริงจัง 

ตนท�างานกับหลายภาคส่วนก็อยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน การ

อบรมสมัมนาของสหกรณ์กบัเอกชนกต่็างกนั ถ้าเป็นเอกชนเมือ่เขากลบัไป

แล้ว เขาก็จะไปนั่งคุยกันต่อเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและหาแนวทางพัฒนา

สิ่งใหม่ ๆ แต่ของขบวนการสหกรณ์เราเมื่อกลับไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ ปี

หน้าค่อยมาพบกนัใหม่ ท�าให้รูส้กึเสยีดายเวลาเสยีดายโอกาสทีไ่ด้มาเสวนา

กนั แต่อย่างไรกต็ามเท่าทีไ่ด้ฟังข้อมลูของสหกรณ์ในภาคเหนอืแล้วเหน็ว่า

มีศักยภาพดีมาก มีวัฒนธรรมที่งดงาม มีศักยภาพด้านการผลิต เพียงแต่ไม่

ช�านาญด้านการตลาด แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราสามารถหาพันธมิตร

มาช่วยได้ ที่ส�าคัญเราจะท�าอย่างไรให้สมาชิกของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ขอให้สนุกกับการท�างาน ก็จะท�าให้เรามีความสุข ผศ.สุชิน กล่าวให้ก�าลัง

ใจกับผู้เข้าอบรม.

และพจิารณาสิง่แวดล้อมตามขัน้ตอนและไม่มคีวามเสีย่งจงึได้น�าเงนิ

ไปลงทุน โดยได้ดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๕ เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๙ เป็นเงินฝาก เมื่อครบปีคณะกรรมการก็มาพิจารณาว่าจะน�า

เงินส่วนหนึ่งออกมา แต่ก็มีปัญหาว่าหากถอนเงินแล้วถอนไม่ได้ก็จะ

ต้องตั้่งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพราะขณะนั้นเขาบอกว่าขอให้ชะลอ

ไว้ก่อนเขามีสถาพคล่องไม่เพียงพอ เราก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็ได้ติดตาม

สถานการณ์มาตลอด จนกระทัง่ถงึปลายปี พ.ศ.๒๕๖๐ เรากพ็ยายามที่

จะเอาเงนิออก เพราะรูข่้าวมาว่าเริม่ไม่ค่อยด ีพอเดอืนมนีาคม ๒๕๖๑ 

กม็ข่ีาวออกมาทางหน้าหนงัสอืพมิพ์ว่าสหกรณ์ออมทรพัย์สโมสรรถ

ไฟฯ แย่แล้ว ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาเรากม็ปัีญหา ณ เวลานัน้เงนิไหลออก

จากสหกรณ์มากมาย  แต่เรากไ็ด้บอกกบัสมาชกิว่าอย่าตกใจขอให้เรา

ท�างานก่อนได้ไหม แต่ก็ยังมีค�าถามมาตลอดว่าสหกรณ์ออมทรัพย์

สโมสรรถไฟฯ เกิดอะไรขึ้นจนถึงวันนี้ท�าไมจึงไม่จบเสียที

นางนันทนาได้ชี้แจงรายละเอียดกับสมาชิกว่า ในสหกรณ์

ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ มีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นจากประธานกรรมการ 

กรรมการ และผู้จัดการ รวม ๖ คน ที่น�ามาพูดในวันนี้ก็เพราะว่าได้

ข้อมูลชัดเจนแล้วว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น โดยผู้บริหาร ๖ คนนั้นได้ร่วมกัน

กู้เงินของสหกรณ์ไปประมาณ ๒,๒๐๐ ล้านบาท ตามระเบียบของเขากู้ได้

เพียงคนละ ๑๕ ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งก็เป็นจ�านวนมาก สหกรณ์ของเรากู้ได้

เพียง ๓ ล้านบาทเท่านั้น แต่กรรมการของเราไม่กู้เช่นนั้น  เขากู้ตามสิทธิ

คนละ ๑๕ ล้านบาทแล้วก็ยังกู้พิเศษอีกโดยเอาหลักทรัพย์มาค�้าประกัน ก็

คือที่ดินที่เขาประเมินราคาสูงมากแต่จริงๆ แล้วราคาต�่า มาค�้าประกันเงิน

กู ้๒,๒๐๐ ล้านบาท จากสาเหตดุงักล่าวจงึท�าให้สหกรณ์ออมทรพัย์สโมสร

รถไฟฯ ขาดสภาพคล่องอย่งรนุแรง จนกระทัง่ไม่มเีงนิมาบรหิารภายใน คอื 

ไม่สามารถเอามาให้สมาชิกกู้ได้ เมื่อสมาชิกมาขอกู้แล้วไม่ได้ก็โวยวายขึ้น

จึงท�าให้เรื่องแดงขึ้นมา

เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมานายทะเบียนสหกรณ์ก็เข้าไปควบคุมก�ากับ

และให้ค�าแนะน�า โดยให้เขาแก้ไข ซึง่เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้มาตัง้คณะกรรมการ 

ชุดที่ ๗ ถึงชุดที่ ๑๑ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ จนถึงคณะ

กรรมการ ชุดที่ ๑๒ เข้ามาก็เกิดเรื่อง นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะ

กรรมการ ชดุที ่๑๒ แก้ไขเรือ่งนีใ้ห้เรยีบร้อย เช่น ต้องไปฟ้องคณะกรรมการ

ที่ท�าให้สหกรณ์เสียหาย คณะกรรมการ ชุดที่ ๑๒ ก็ไม่สามารถท�าได้ตาม

ก�าหนดเวลา นายทะเบียนสหกรณ์จึงสั่งปลดคณะกรรมการ ชุดที่ ๑๒ 

ออกไป แล้วตั้งคณะกรรมการชุดชั่วคราวเข้ามาท�าการแทน ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์สโมสรรถไฟฯ 

นางนันทนากล่าวต่อไปว่า เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เราก็มาปรึกษา

กันว่า ถ้าเจ้าหนี้ทุกรายไปทวงหนี้สหกรณ์ฯ ถามว่า สหกรณ์จะมีเงินใช้

ให้ไหม แน่นอนไม่มี ล้มไหม ล้มแน่นแน  ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ตายด้วย สิ่งที่จะ

ช่วยกันได้ก็คือต้องช่วยประคองให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ อยู่

ได้ โดยช่วยกันในลักษณะเครือข่าย เพราะว่าสหกรณ์คือการช่วยเหลือซึ่ง

กนัและกนั เราได้ช่วยประคองสหกรณ์ออมทรพัย์สโมสรรถไฟฯ โดยไปท�า 

MOU หรือบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่า สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชา

ติฯ จะยังไม่เอาเงินต้นตอนนี้ และลดดอกเบี้ยให้จาก ๕ บาทกว่า เหลือ ๔ 

บาท อีกทั้งให้สหกรณ์พักการช�าระหนี้ไประยะหนึ่ง เมื่อพ้นระยะวิกฤติ

แล้วเขาก็จะมาช�าระหนี้ให้ ระหว่างการพักช�าระหนี้เขาก็จ่ายดอกเบี้ยตาม

ปกติ จนกระทั่งถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เขาก็เริ่มจ่ายเงินต้นคืนให้ จนถึง

ทุกวันนี้ก็ยังจ่ายเป็นปกติ ณ วันสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เรายังเหลือเงิน

ฝากอยู่กับเขาอีก ๑๙๒.๘ ล้านบาท ดอกเบี้ยที่เราได้รับตั้งแต่ต้นจนถึงวัน

ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เราได้รับเงินมาแล้ว จ�านวน ๓๒.๙๓๔ ล้านบาท

ที่ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ ยังไม่เงียบก็คือ เขามีเจ้า

หนี้อยู่ ๒ ประเภท คือเจ้าหนี้เงินฝาก ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้น และประเภท

เจ้าหนี้เงินกู้ ซึ่งมีอยู่ ๖ สหกรณ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนจากคณะกรรมการ

ชั่วคราวเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งเข้ามาตรวจดู

สัญญาเขาก็บอกว่า ๖ แห่งที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้นั้น มีอยู่แห่งเดียวที่ท�าสัญญา

ถกูต้อง ค�าว่าสญัญาถกูต้องกค็อื ผูล้งนามของเขาถกูต้องตามข้อบงัคบั ของ

สหกรณ์เพราะข้อบังคับเขาบอกว่า คนที่ลงนามจะต้องประกอบด้วยใคร

บ้างและผู้จัดการ แต่บังเอิญทั้ง ๕ แห่งนั้นมีแต่ชื่อกรรมการไม่มีผู้จัดการ 

ด้วยเขาก็เลยไม่จ่ายเพราะสัญญาไม่ถูกต้อง เขาก็ให้ไปฟ้องศาล เพื่อให้ศาล

ตัดสินว่าสัญญานั้นถูกหรือไม่ ถ้าศาลตัดสินว่าสัญญาถูกต้องเขาก็จะจ่าย

แต่ที่ยังมีข่าวอยู่ในขณะนี้ก็เพราะว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญนั้นมีผล

กับก�าไรขาดทุนของสหกรณ์ ยกตัวอย่างสหกรณ์ของเรามีเงินฝาก ๒๐๐ ล้าน

บาท ถ้าตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญ ๑๐๐% สหกรณ์จะขาดทุนทันทีจึงเกิดปัญหาเกิดขึ้น 

แต่สหกรณ์ของเราไม่ต้องกังวล เพราะยังมีการจ่ายหนี้ให้เป็นปกติ และตั้งค่าเผื่อ

ไว้เพียง ๑% เท่านั้น ซึ่งน้อยมาก แต่เดิมจะให้ตั้่ง ๑๐% เงินฝาก ๒๐๐ ล้าน ก็ ๒๐ 

ล้าน เรามีก�าไร ๙๐ ล้าน ก็จะเหลือ ๗๐ ล้าน ก็จะกระทบกับสมาชิกแน่นอน แต่

ก็ได้รับความกรุณาลดลงเหลือ ๑% นางนันทนากล่าวให้สมาชิกได้คลายกังวล.

      ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์เคหะ



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ๓วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

สอ.พนักงาน ขสมก.ได้สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน

ชสอ.มอบของขวญัวนัเดก็ ร.ร.วดัปราสาท จ.นนทบรุี

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก.จ�ากัด ที่ได้รับคัดเลือกจากชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) ให้เป็นสหกรณ์ออม

ทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมี คุณวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ 

ชสอ. คุณประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมด้วย รศ.พิเศษ 

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 

กรุงเทพฯ พื้นที่ ๒  และ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการเขต พื้นที่ ๒ ร่วม

แสดงความยินดีและท�าพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน 

โดยม ีคณุสมชาย ทบัทมิดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังาน 

ขสมก. จ�ากัด พร้อมด้วยคุณวิเชียร การดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงาน ขสมก. จ�ากัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ ...ขอแสดง

ความยินดีด้วยครับ กับสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน

เท่าที่ได้ฟังข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จ�ากัด จาก

ผู้จัดการ วิเชียร การดี แล้วท�าให้รู้สึกชื่นชมสหกรณ์แห่งนี้ที่ได้ก่อตั้งมาครบ ๔๐ 

ปีในปีนี้ เป็นสหกรณ์แรกที่ตั้งขึ้นในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

หรือ ขสมก. แต่เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ไม่มีจุดยืนหรือกฎเกณฑ์ที่แน่นอน จึงท�าให้เกิดสหกรณ์ขึ้นใน ขสมก. อีกหลาย

สหกรณ์ สาเหตุมาจากผู้น�าสหกรณ์ใน ขสมก. ขาดอุดมการณ์สหกรณ์ เมื่อไม่ได้

รบัเลอืกเข้าไปบรหิารสหกรณ์แห่งนีก้แ็ยกตวัไปจดัตัง้ขึน้ใหม่ ใน ขสมก. ถงึ ๔-๕ 

สหกรณ์ ท�าให้แต่ละสหกรณ์มปัีญหาในการบรหิารงาน จนต้องเลกิล้มกจิการไป

หลายแห่ง เพราะผู้บริหารไม่ยึดหลักและวิธีการสหกรณ์อย่างจริงจัง

ปัญหาเริ่มมาจากนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเพื่อให้สหกรณ์เจริญเติบโต เพราะกลัวค�า

อ้างของผู้ก่อตั้งสหกรณ์ว่าขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องเสรีภาพของ

ประชาชน เรื่องนี้ไม่น่ากลัวค�าอ้างดังกล่าวเพราะว่ามีสหกรณ์จัดตั้งขึ้นอยู่

แล้ว สามารถที่จะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกได้เพราะไม่มีการกีดกั้นแต่อย่าง

ใด แต่ไม่สามารถชี้แจงให้ประชนชนไม่เข้าใจในหลักและวิธีการสหกรณ์

อย่างแท้จริงได้ จึงเป็นเหตุให้นายทุนทั้่งหลายเกณฑ์คนมาจัดตั้งสหกรณ์

เพื่อท�าธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษี จึงมีแต่ชื่อสหกรณ์ที่ได้จัดตั้งขึ้นมากมายแต่ไม่

ได้ด�าเนินการตามหลักและวิธีการสหกรณ์แต่อย่างใด สหกรณ์ไทยจึงเป็น

ปัญหาอยู่ในขณะนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้่งและก�ากับดูแลงาน

สหกรณ์ ต้องสร้างกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์

มีความเข้มแข็งด�าเนินกิจการไปได้อย่างมั่นคง ไม่ใช่จัดตั้่งขึ้นมาเพื่อเอาผลงาน

ไปสร้างความก้าวหน้าของตนเองเท่านั้น สหกรณ์จะไปรอดหรือไม่ก็ไม่สนใจ

การด�าเนินงานสหกรณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เป็นเรื่องที่ยากยิ่งเพราะ

สหกรณ์เป็นองค์กรที่ให้ความส�าคัญกับคนเป็นหลัก ไม่ใช่ให้ความส�าคัญใน

เรื่องเงินเป็นหลักเหมือนทุนนิยม ฉะนั้นสหกรณ์จะประสบความส�าเร็จได้ 

สมาชิกจะต้องมีความรู้ความเข้าในในหลักและวิธีการเป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่คณะ

กรรมการสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเท่านั้นจึงจะท�าให้สหกรณ์เจริญรุ่งเรือง

ได้ หากสมาชิกไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์ อีกทั้่งไม่ให้ความร่วมมือ

กับสหกรณ์ กิจการสหกรณ์ก็ไปไม่รอด 

สหกรณ์ในปัจจุบันที่ก�าลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็เพราะสมาชิก

ไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ หรือรู้แต่ก็รู้ไม่เท่าทันกรรมการที่มีเจตนา

ทจุรติ พยายามปิดบงัข้อเทจ็จรงิ หรอืปิดหปิูดตาสมาชกิ กว่าจะรูว่้าทจุรติ

สหกรณ์ก็พังแล้ว นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ปัจจุบันนี้ 

ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงต้องมีนโยบายการจัดตั้งสหกรณ์

ที่แน่นอน ว่าตั้งขึ้นแล้วสหกรณ์ต้องเจริญก้าวหน้า เพราะคนของสหกรณ์ 

ทั้งฝ่ายกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของตนอย่างแท้จริง นั่นเอง.

                                     สุเมธ  ศรีีจรรยา

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) เอาของ

ขวญัไปแจกเดก็ ๆ  ในโอกาสวดัเดก็แห่งชาตปีิ ๒๕๖๓  เมือ่วนัที ่๑๐ มกราคม 

๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งน�า

โดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมด้วยรองผู้จัดการใหญ่ 

และเจ้าหน้าที่ไปร่วมจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่

อนบุาลจนถงึชัน้ประถมปีที ่๖ โรงเรยีนแห่งนีเ้ป็นโรงเรยีนขนาดเลก็มเีดก็

นกัเรยีนอยู ่๑๑๙ คน ได้ข่าวมาว่าก่อนหน้านีจ้ะถกูยบุไปรวมกบัโรงเรยีนอืน่

เพราะว่านักเรียนมีน้อย แต่เนื่องจากผู้อ�านวยการคนใหม่ คือ ดร.สาวิตรี 

สิทธิชัยกานต์ เข้ามากู้สถานการณ์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ก็เชื่อว่าสามารถ

จะท�าได้เพราะว่าตอนนีม้นีกัเรยีนเข้ามาเรยีนเกอืบครบเกณฑ์คอื ๑๒๐ คน 

ขาดไปเพียงคนเดียวเท่านั้น

จากการแสดงออกของเด็กนักเรียนในกิจกรรมวันเด็ก เด็ก

นักเรียนในแต่ละชั้นขึ้นมาแสดงบนเวทีแต่ละคนแสดงออกได้เก่งมาก

แสดงว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ มีเทคนิกการสอนไม่ด้วย

กว่าโรงเรียนเอกชนทั่ว ๆ ไป 

บรรดาคุณครูทุกคนไม่ยกเว้น ดร.สาวิตรี ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

แต่งชุดนักเรียนออกมาร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอย่างสนุกสนานเป็น

กันเอง จึงไม่แปลกใจว่าท�าไมนักเรียนจึงกล้าแสดงออกได้เป็นอย่างดี ทั้ง 

ๆ ที่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อย เช่น มี

อาชีพรับจ้างทั่วไป

แต่ด้วยความสามารถของ ดร.สาวิตรี ที่ได้พยายามติดต่อหาผู้

ใหญ่ใจด่ีมาช่วยการเรียนการสอนและสร้างอาคารเรียน สนามกีฬา และ

สถานพยาบาล ท�าให้เดก็ ๆ  มคีวามสนกุสนานกบัการเรยีนการสอน สงัเกต

จากผู้ปกครองของเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานต่างรู้สึกชื่นชมการแสดงออกของ

ลูกตัวเองบนเวที

ก็ขอชื่นชมกับคุณครูและผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยกันสร้างเยาวชน

ของชาติให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นก�าลังส�าคัญของชาติในอนาคต.

สุเมธ  ศรีจรรยา



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๔

ssrichanya@gmail.com
ขุนราม

สหกรณ์ต่างประเทศดูงานสหกรณ์ไทย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร 

“การเสริมสร้างผู้น�าเพื่อการพัฒนาและการจัดการสหกรณ์การเกษตรในเอเซีย” 

น�าโดย Mr.Ashock Kumar Taneja ทีป่รกึษาองค์การสมัพนัธภาพสหกรณ์ระหว่าง

ประเทศ ส�านักงานประจ�าภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ก�าหนดฝึกอบรมและดูงานใน

ประเทศไทย ระหว่าง ๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ชสอ.แจกของขวัญวันเด็กแห่งชาติ  ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) พร้อมด้วยรองผู้จัดการใหญ่และพนักงาน ชสอ. น�าของขวัญไปแจกเด็ก ๆ ในโอกาสวัน

เด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดปราสาท ปราสาทพิทยา จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ ผู้อ�านวยการ

โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

รมช.มนัญญา เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร   นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสาร

พลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับเมื่อเร็ว ๆ นี้

ชสอ.อบรมผลกระทบจาก กม.สหกรณ์     นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

การสัมมนาหลักสูตร “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจากกฎกระทรวงและกฏหมายสหกรณ์” โดยมี ดร.ณสรวง ก้อน

วมิลรองประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) กล่าวรายงานถงึวตัถปุระสงค์ในการจดัอบรม โดย

มีผู้น�าสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน ๒๒๐ คนจากสหกรณ์ออมทรัพย์จ�านวน ๖๓ สหกรณ์ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

โครงการหลวงครบรอบ ๕๐ ปี   นายพเิชษฐ์ วริยิะพาหะ อธบิดกีรมส่งเสรมิ

สหกรณ์ ร่วมพธิเีปิดงานโครงการหลวงในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ณ อทุยานหลวง

ราชพฤกษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และน้อมร�าลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ชสอ. ยื่นข้อคิดเห็นร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติม  พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์

สกลุ ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั(ชสอ.) 

พร้อมด้วยคณะกรรมการ ยื่นหนังสือสรุปประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของ

ขบวนการสหกรณ์ ๖ (ร่าง) กฎกระทรวง ตามมาตรา ๘๙/๒ แห่งพระราชบญัญตัิ

สหกรณ์ กับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสเข้า

ประชุมหารือร่างกฎกระทรวง ๕ ร่าง ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ ณ ห้องประชุม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กอล์ฟถ้วยพระราชทาน   นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายในกิจการมูลนิธิสายใจไทย 

ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

สอ.คุณภาพมาตรฐาน   นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสอ.) 

พร้อมด้วยนายนลทวชั สมาธ ิรองผูจ้ดัการใหญ่ สถาบนัพฒันาฯ ชสอ. ได้รบัมอบหมายจาก พล.ต.ท.วโิรจน์ สตัยสณัห์สกลุ ประธาน

กรรมการ ชสอ. ไปเป็นประธานในพธิมีอบรางวลัสหกรณ์ออมทรพัย์คณุภาพมาตรฐาน ชสอ. และมอบของทีร่ะลกึให้กบัสหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ�ากัด โดยนางสุรภีย์ อึ้งธงชัย รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

กสส. MOU สองมหา’ลัย  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สานต่อพระราชด�ารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ปลูกฝังลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้สืบทอดอาชีพผู้เลี้ยงโคนม ระยะเวลา

ด�าเนินโครงการ ๓ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๕ งบประมาณจากดอกผลกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน  ลงนามในวัน

ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

สงัคมสหกรณ์
สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๒๙.... Y ขุนราม  เมือง   

ไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา ประชากร ๙๐% นับถือศาสนา

พุทธ หวัใจส�าคญัของศาสนาพทุธกค็อื ศลีห้า ทีย่งัให้มนษุย์

อยูก่นัอย่างสงบสขุไม่เบยีดเบยีนกนั  แต่เป็นด้วยวบิากกรรม

ของประเทศที่ผู้น�าประเทศไม่เชื่อค�าสอนของพระพุทธเจ้า 

จึงส่งเสริมให้มีอาชีพบาปอย่างถูกกฎหมาย ไม่ว่าจเะเป็น

อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขายบุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพ

เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงห้าม เพราะว่าอาชีพเหล่านี้ท�าให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับบาปด้วยกันทุกคน ไม่ว่าคนที่มีอ�านาจ

สั่งให้มีอาชีพบาปเหล่านั้น หรือมีอ�านาจที่จะหยุดยั้งแต่ไม่

หยดุยัง้อาชพีบาปดงักล่าวกถ็อืว่ามส่ีวนสร้างบาปจงึต้องรบั

บาปเช่นกัน  ฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต ผู้จ�าหน่าย 

ผู้บริโภค ผู้ส่งเสริมการขาย  ทุกคนล้วนสร้างบาปด้วยกัน

ทั้งสิ้น  จึงท�าให้มีสิ้นค้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนท�าบาปกัน

เต็มบ้านเต็มเมือง  มีสิ่งที่เป็นอัปมงคลเกิดขึ้นในสังคมไทย

มากมายอย่างไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น เช่น ทหารทะเลาะกับ

เจ้านายเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งกับเจ้านายแทนที่จะฆ่า

เจ้านายก็เพียงพอแล้ว  แต่วิบากกรรมบาปของประชาชน

ที่สั่งสมกันมาโดยไม่รู้ตัวจึงมีเหตุการณ์ยิงกราดประชาชน

ตายไปหลายสบิคน บาดเจบ็อกีเป็นจ�านวนมากในห้างสรรพ

สินค้าใหญ่กลางเมืองโคราช  นี่คือผลพวงของวิบากกรรม

ที่ประชาชนสร้างบาปให้กับประเทศโดยไม่รู้ตัวจากอาชีพ

บาปทั้งหลายที่มีอยู่ทุกซอกทุกซอยในประเทศไทย  จึงเป็น

เหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในยุคปลายกัปล์  หรือยุคคนสร้าง

บาปมีมากกว่าคนสร้างบุญ เข้าสู่สังคมมนุษย์ไร้ศีลธรรม 

คนดีหนีเข้าป่า คนบ้าจะครองเมือง...แล้วก็เข่นฆ่ากันโดย

ไม่มีเหตุผลเพียงแค่มองหน้าก็หาเรื่อง

ฆ่ากันได้ นี่เข้าสู่ยุคศีลธรรมตกต�่า  หาก

รัฐบาลยังไม่เชื่อค�าสอนของพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าในเรื่องของ กฎแห่งกรรม  

กรรมกจ็ะตามสนองให้เหน็กนัในชาตนิี้  

ในเมื่อมนุษย์ไม่มีสติจะเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน   เพราะ

สัตว์เดรัจฉานเมื่อรู้ว่ายอมแพ้แล้วจะไม่ซ�า้เติม แต่มนุษย์ที่

ขาดศีลธรรมแล้วไม่ได้เป็นเช่นสัตว์เดรัจฉาน จึงเป็นสัตว์

โลกที่น่ากล้วอย่างยิ่ง ก็ขอเตือนสติผู้บริหารประเทศทั้่ง

หลาย หากต้องการให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข ต้องกล้า

ออกกฎหมายไม่ให้มีอาชีพบาปทั้่งหลายที่กล่าวมา เพราะ

อาชพีเหล่านัน้สร้างความฉบิหายให้กบัสงัคมมนษุย์ ...  Y 
ขุนราม  ได้ข่าวจากสมาชิกร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ว่า 

คณะกรรมการชดปัจจุบันนี้ขายสมบัติเก่าของสหกรณ์ไป

ได้เงนิมา ๑๐๐ ล้านบาท โดยไม่ได้แจ้งให้กบัสมาชกิได้ทราบ

ว่ามีความจ�าเป็นอย่างไรถึงกับต้องขายสมบัติเก่ากินสมบัติ

ชิ้นนั้นก็คือ หุ้นของบริษัท ไทยเดลม่าร์ จ�ากัด เป็นบริษัท

ญี่ปุ่นที่ร่วมทุนกับสหกรณ์ไทย ท�าประมงส่งปลาไปขาย

ทั่วโลก เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีมาก เริ่มต้นธุรกิจ

หุ้นมีค่าเพียงหุ้นละ ๑๐๐ บาท แต่ปัจจุบันนี้หุ้นมีมูลค่าสูง

ถึง ๒,๕๐๐ บาท ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ถือหุ้นไว้ ๔ 

หมื่นหุ้น ขายได้เงินมา ๑๐๐ ล้านบาท  แต่ต้องเสียค่านาย

หน้าไป ๑๒ ล้านบาท ในขณะที่ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด ก็ถือหุ้นบริษัท ไทยเดลมาร์ จ�ากัด และก็

ขายให้กบับรษิทั ไทยเดลมาร์ฯ ไปในราคาเดยีวกนั แต่ชมุนมุ

ร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ไม่ต้องเสียค่านายหน้า

แม้แต่บาทเดียว  และการตัดสินใจขายหุ้นก็ไม่ได้ใช้มติของ

คณะกรรมการอย่างเดียว แต่ได้ใช้มติของที่ประชุมใหญ่

สมาชิกด้วย  ในขณะที่คณะกรรมการร้านสหกรณ์กรุงเทพ 

จ�ากัด ใช้เพียงมติคณะกรรมการในการขายหุ้นดังกล่าว 

โดยไม่แจ้งให้สมาชิกผู้เป็นเจ้าของได้รับทราบว่าเจ้าของ

ต้องการขายหรือไม่ เพราะแนวโน้มของบริษัทฯ มีความ

เจริญก้าวหน้าพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ หากเข้า

ตลาดหลักทรัพย์ได้ ราคาหุ้นจะสูงขึ้นอีกเยอะแน่นอน...นี่

คือข้อกังขาของสมาชิกที่คณะกรรมการขายหุ้นไปโดยพละ

การ และจ่ายค่านายไปโดยไม่จ�าเป็นท�าให้สหกรณ์เสียหาย 

ก็ขอฝากเรื่องนี้ถึงนายทะเบียนสหกรณ์ กรุณาส่งเจ้าหน้าที่

ทีี่ก�ากับดูแลร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด  เข้าไปตรวจสอบ

ดูซิว่าคณะกรรมการขายหุ้นไปโดยพละการได้หรือไม่ และ

ค่านายหน้าท�าไมจึงต้องจ่ายไปตั้ง ๑๒ ล้านบาท ทั้ง ๆ หุ้นก็

ขายให้กบับรษิทัไทยเดลมาร์ฯ เหมอืนกนัชมุนมุร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ากดั แต่ไม่ต้องเสยีค่านายหน้าแม้แต่บาท

เดียว Y  ขุนราม   ได้มีโอกาสไปร่วมสังเกตการณ์การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop ซึ่งจัดโดย ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ในยุค

ผูน้�าวสิยัทศัน์กว้างไกล คอื คณุศริชิยั ออสวุรรณ ประธาน

กรรมการ  ชสท. ที่จัดอบรมเข้มข้นเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้

ผู้น�าสหกรณ์การเกษตรน�าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างสรรค์ขบวนการสหกรณ์

ไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์  สุชิน ปลีหะจินดา เป็นวิทยากรผู้ด�าเนิน

การอบรม  โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า SWOT Analysis มา

ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค เมื่อได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วก็น�ามาต่อยอด

พัฒนาสหกรณ์ต่อไป  จากกรรมวิธีดังกล่าวจึงท�าให้มี

ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี 

เพราะว่าวิธีการสหกรณ์นั้นเป็นวิธีการช่วยเหลือเกื้อกูล

กนั แต่ปัญหาอยูท่ีว่่าสหกรณ์แต่ละแห่งยงัอยูแ่บบตวัใคร

ตัวมัน ไม่ได้มีการต่อยอดสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ

ซึ่งกันและกัน จึงขาดเอกภาพไม่สามารถที่จะรวมพลัง

เป็นหนึ่งได้  หากผู้น�าสหกรณ์ทั้งหลายได้น�าความรู้ดัง

กล่าวไปพฒันาต่อยอดเพือ่สร้างธรุกจิของสหกรณ์ให้เกดิ

การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันก็จะสร้างความเข้มแข็งเจริญ

ก้าวหน้าให้กับขบวนการสหกรณ์ไทยได้อย่างแน่นอน 

Y ขุนราม  ไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จ�ากัด 

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ไปเห็นบรรยากาศการ

ประชุมแล้วรู ้สึกว่าสหกรณ์แห่งนี้คณะกรรมการและ

ฝ่ายจัดการเขาสร้างความเชื่อมั่นและสร้างศรัทธาให้เกิด

ขึ้นกับสมาชิกได้เป็นอย่างดี เพราะสหกรณ์แห่งนี้น�าเงิน

ไปฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ�ากัด เป็น

จ�านวนถึง ๒๐๐ ล้านบาท แต่ด้วยความโปร่งใสและเข้าใจ

ในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน 

เป็นองค์กรที่อ่อนไหวต่อข่าวสาร แต่จากการฟังค�าชี้แจง

ของ คุณนันทนา ฤทธิ์พริ้ง ประธานกรรมการได้ชี้แจงต่อ

สมาชกิในทีป่ระชมุว่าคณะกรรมการได้ตดิตามเรือ่งนีอ้ย่าง

ใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาแต่ละขั้นตอนด้วยความรอบคอบ

โดยยึดถือวิธีการสหกรณ์นั่นก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

เมื่อเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ�ากัด มีปัญหา 

หากเจ้าหนี้แห่ไปถอนเงินพร้อม ๆ  กัน สหกรณ์ออมทรัพย์

สโมสรรถไฟฯ ก็อยู่ไม่ได้  สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็ล้มตามไป

ด้วย ฉะนั้นต้องช่วยกันประคับประคองให้เขาอยู่ได้ จึงได้

ท�า MOU เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการพักช�าระ

หนี้ระยะหนึ่งและลดดอกเบี้ยให้ จนกระทั่งสหกรณ์ออม

ทรัพย์สโมสรรถไฟฯ มีสภาพคล่องเกิดขึ้นได้ ก็ส่งคืนเงิน

ต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่ง

ชาติ จ�ากัด จนถึงปัจจุบันนี้เป็นปกติ ได้ดอกเบี้ยมาทั้งหมด

ประมาณ ๓๓ ล้านบาท และเงินต้นกว่า ๗ ล้านบาท นี่คือ

การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของวิธีการสหกรณ์

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒



๕หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

สมาคมฯ สอ.ศธ. มอบเงินมูลนิธิ
นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมร่วมมอบเงินจ�านวน 120,000 บาท 

ให้กับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูทอง องคมนตรี ประธานกรรมการ

บริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ใน

กิจการและด�าเนินงานด้านบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ซึ่งเงินบริจาคมาจากเงินร่วมท�าบุญส่วนหนึ่งของ

การจัดเทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” ณ ส�านักงานมูลนิธิราช

ประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆ นี้

สหประกันฯ มอบใบอนุญาตตัวแทน
นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท 

สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) มอบใบผ่านการฝึก

อบรมหลักสูตร ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน

ชีวิตของ บมจ.สหประกันชีวิต มีตัวแทนที่ให้ความ

สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อน�าไปจัดสวัสดิการ

ประกันชีวิตให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ณ อาคาร

ส�านักงานบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) ถนน

ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวัน

ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

สหประกันฯ มอบใบอนุญาตตัวแทน
นายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) มอบใบผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตร ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน

ชวีติของ บมจ.สหประกนัชวีติ มตีวัแทนทีใ่ห้ความสนใจ

เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อน�าไปจัดสวัสดิการประกันชีวิต

ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ ณ อาคารส�านักงานบริษัท 

สหประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 

พ.ศ.๒๕๖๓



หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก๖ วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

สอ.ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์ฯ ประชุมใหญ่

ชสท.อบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เขต ๑ จังหวัดอยุธยา

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) ในยุค

ผู้น�าวิสัยทัศน์กว้างไกลไฟแรง คุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ 

ชสท. พร้อมทีมงานบริหารและฝ่ายจัดการร่วมกันจัดอบรมผู้น�าสหกรณ์

การเกษตรในปีนี้จัดอบรมเข้มข้นในรูปแบบ Workshop หรืออบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตร “เกษตรยุมใหม่ คิดและท�าอย่างไรให้ยั่งยืน” จัดขึ้น

ทุกเขตทั่วประเทศ ๙ เขต รุ่นแรก จัดที่เขต ๑ ที่โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า 

รีสอร์ท จ.อยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ มีผู้น�าสหกรณ์

ประกอบด้วย กรรมการและผู้จัดการเข้าร่วมอบรมประมาณ ๑๗๐ คน

วิทยากรที่มาให้ความรู ้ความเชี่ยวชาญเพื่อน�าไปเป็นข้อมูล

ประกอบในการวิเคราะห์ผลงานแล้วส�าเสนอต่อที่ประชุม ประกอบด้วย 

ดร.ทศันย์ี เมอืงแก้ว รองเลขาธกิารส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มาบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ในยุคปัจจุบัน และ

ทิศทางในอนาคตของภาคการเกษตรไทย”  อาจารย์บรรจบ สงฤทธิ์ อดีตผู้

อ�านวยการกลุม่จดัตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ มาให้ความรูใ้นกฎหมายสหกรณ์ 

ที่ผู้น�าสหกรณ์ต้องรู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ทรง

คุณวุฒิพิเศษ  เป็นผู้ด�าเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือ 

SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาของสหกรณ์ที่

ผู้น�าสหกรณ์ในแต่ละกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการท�างานมาเป็นเวลานาน

ผู้น�าเสนอแต่ละกลุ่มได้สรุปถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค พร้อมหาแนวทางแก้ไขเชิงพัฒนา ซึ่งฟังดูแล้วก็น่าจะมีความ

หวังในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย เพียงแต่ยังขาดการบูรณาการให้

เป็นเอกภาพเดียวกันเท่านั้น หากท�าได้สังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่น่า

อาศัยด้วยวิธีการสหกรณ์

                                            รุ้งกินน�้า

สหกรณ์ออมทรพัย์ครผููบ้รหิารโรงเรยีนราษฎร์ จ�ากดั จดัประชมุ

ใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๖๒ ณ หอประชมุครุสุภา เมือ่อาทติย์ที ่๑๒ มกราคม 

พ.ศ.๒๕๖๓ มสีมาชกิเข้าร่วมประชมุคบัคัง่กว่า ๖๐๐ คน สหกรณ์แห่งนีผ้ม

ไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกปี เพราะว่าประทับใจในบรรยากาศการ

ประชุม สหกรณ์แห่งนี้ตั้งมาเป็นเวลา ๔๘ ปีแล้ว มีสมาชิกประมาณ ๑,๖๐๐ 

กว่าคน สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นครูโรงเรียนเอกชน คณะกรรมการส่วน

ใหญ่ก็คือผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีโรงเรียนตั้่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล จงึได้รบัความไว้วางใจจากสมาชกิส่วนใหญ่ให้ผูบ้รหิารโรงเรยีน

มาเป็นผูบ้รหิารสหกรณ์ เพราะว่าคณะกรรมการดงักล่าวแต่ละท่านท�างาน

เพื่อสมาชิกด้วยความเสียสละจนสมาชิกเกิดความเชื่อถือและศรัทธา 

ผลดีที่กลับคืนสู่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งหลายก็คือขวัญและ

ก�าลังใจของครูทั้งหลายที่มีเต็มเปี่ยมท�าให้สามารถทุ่มเทการถ่ายทอดวิชา

ความรูใ้ห้กบัลกูศษิย์ทั้ง่หลายให้เป็นคนดมีคีวามรูค้วามสามารถ ซึง่จะเป็น

ก�าลังส�าคัญของประเทศชาติในอนาคต

สังเกตได้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมหกร้อยกว่าคน แต่มีรางวัล

ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมกว่าห้าร้อยรางวัล รางวัลใหญ่ก็คือ สร้อย

คอทองค�าหนังสองสลึง ๒ เส้น หนึ่งสลึง ๕ เส้น รางวัลต่าง ๆ เหล่านี้มา

จากคณะกรรมการทั้งสิ้น จึงท�าให้บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยความ

ชื่นมื่นประทับใจ สมกับเป็นกิจกรรมขององค์กรที่ชื่อว่าสหกรณ์

ซึ่งไม่เหมือนกับสหกรณ์บางแห่งที่ผู ้บริหารสหกรณ์พยายาม

ปิดหูปิดตาสมาชิก ไม่อยากให้สมาชิกรับรู้กิจกรรมของสหกรณ์ตัวเอง 

ประชมุใหญ่ประจ�าปีกไ็ม่แจ้งให้สมาชกิส่วนใหญ่รู ้จะส่งจดหมายแจ้งให้รูก้็

เฉพาะสมาชกิทีรู่ใ้จกนัเพยีงสองสามร้อยคนเพือ่ให้ครบองค์ประชมุเท่านัน้ 

สหกรณ์แห่งนี้คือ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด ผู้เขียนได้ประสบเหตุการณ์

มากับตัวเอง เพราะต้องการรู้รายละเอียดการท�างานของคณะกรรมการที่มี

พฤตกิรรมไม่น่าไว้วางใจ แต่เมือ่สอบถามมาก ๆ  เข้ากม็สีมาชกิคนหนึง่เสนอ

ในที่ประชุมใหญ่ให้ไล่ผมออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้

ตอนนี้เลยหมดสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�าปี เมื่อวันที่ ๑๙ 

มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา แต่ก็ได้ข่าวจากสมาชิกผู้หวังดีกับสหกรณ์ไม่รู้

เป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงว่า คณะกรรมการชุดนี้เอาสมบัติเก่าของสหกรณ์

ไปขายก็คือ หุ้นของบริษัท ไทยเดลมาร์ จ�ากัด ที่สหกรณ์ถืออยู่สี่หมื่นหุ้น 

สามารถขายไปได้เงนิมา ๑๐๐ ล้านบาท แต่ต้องถกูหกัค่านายหน้าไป ๑๒ ล้าน

บาท ในช่วงเดยีวกนันัน้กไ็ด้ข่าวมาว่า ชมุนมุร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

จ�ากัด ขายหุ้นดังกล่าวให้กับบริษัท ไทยเดลมาร์ จ�ากัด ไปเกือบสองหมื่น

หุน้ ได้เงนิมาเกอืบ ๕๐ ล้านบาท โดยไม่ต้องเสยีค่านายหน้าแม้แต่บาทเดยีว 

เรือ่งนีจ้งึรูส้กึกงัขาเป็นอย่างยิง่ ไม่ทราบนายทะเบยีนสหกรณ์ได้ทราบเรือ่ง

นี้หรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องจริงคณะกรรมการชุดนี้ท�าให้สหกรณ์เสียหายโดยที่

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่อง ก็อยากจะฝากให้ผู้อ�านวยการส่งเสริมสหกรณ์

กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่๑ (นายปรชัญา ดลิกสตัยา) ช่วยตรวจสอบรายงาน

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๖๒ ด้วยว่ามีกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ 

ถ้าหากมแีล้วสหกรณ์เสยีหายกช่็วยด�าเนนิการตามกฎหมายเพือ่ปกป้องผล

ประโยชน์ให้กับสมาชิกและสหกรณ์ด้วย.

นายสุเมธ  ศรีจรรยา อดีตสมาชิกที่ถูกไล่ออก



๗หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ศิษย์ธรรมกาย รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ธรรมยาตรา ปีที่ ๘

ต้อนรบัศกัราชใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ สร้างบญุใหญ่ให้แผ่นดนิ 

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วม

ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา ๑,๑๓๖ รูป เดินตามเส้นทางหลวง

ปู่สด (พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน�้า ภาษีเจริญ  ผู้ค้นพบวิชชา

ธรรมกาย ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๑ มกราคม 

พ.ศ.๒๕๖๓

กจิกรรมเดนิธรรมยาตรา หรอืเดนิธดุงค์ตามเส้นทางมหา

ปูชนียาจารย์ จัดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องจากในช่วงปลาย

ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เกิดน�้าท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น

เวลาหลายเดือน ท�าให้เดือดร้อนไปทั่ว หลวงพ่อธัมมชโย อดีต

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เห็นว่าจิตใจของญาติโยมทั้งหลาย

ในช่วงนั้นหดหู่กันไปทั้งประเทศ  จึงคิดโครงการเดินธุดงค์หรือ

ธรรมยาตราขึ้นมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก�าลังใจ และความเป็น

สิริมงคลให้แก่ชีวิต โด้ก�าหนดเส้นทางธรรมยาตราจากวัดพระ

ธรรมกาย ไปยังสถานที่ส�าคัญของ หลวงปู่สด จันทสโร ซึ่งมีอยู่ 

๖ แห่ง ได้แก่ ๑. แผ่นดินเกิด ที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  ๒. 

เกิดในสัมณเพศที่วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  ๓. ค้นพบวิชชา

ธรรมกาย ทีว่ดัโบสถ์บน ต.บางคเูวยีง  อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี ๔. 

เผยแผ่วิชชาธรรมกาย ที่วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม  ๕. 

สถานทีค้่นคว้าและเผยแผ่วชิชาธรรมกาย ณ วดัปากน�า้ ภาษเีจรญิ  

และ ๖. และสถานที่ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ณ วัดพระ

ธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

ถงึแม้บรรดาลกูศษิย์หลวงพ่อธมัมชโยซึง่มอียูท่ัว่โลกจะ

ยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมกระท�าความดีแต่ก็ถูกมารมาราวีไม่ว่าง

เว้น ไม่ว่าจะท�ากิจกรรมเดินธุดงค์หรือธรรมยาตราตามเส้นทาง

มหาปชูนยีาจารย์ทัง้ ๖ แห่งระยะทางประมาณ ๔๐๐ กโิลเมตร ใน

ช่วงแรก ๆ ก็ยังไม่มีมารมาคอยขัดขวางการท�ากิจกรรมดังกล่าว 

แต่บรรดามารทั้งหลายกลัวว่าพุทธศาสนิกชนจะหันมาท�าบุญ

กันมาก ก็เลยขัดขวางไม่ให้มีการเดินธุดงค์โดยอ้างว่าท�าให้การ

จราจรติดขัด หลวงพ่อธัมมชโย ก็แก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ 

โดยให้พระธดุงค์ทัง้หมดจ�านวน ๑,๑๓๖ รปู ขึน้รถปรบัอากาศไป

ลงใกล้ ๆ  กับสถานที่ส�าคัญทั้ง ๖ แห่ง แล้วเดินธรรมยาตราเข้าไป

ยังสถานที่ส�าคัญดังกล่าวเพื่อท�ากิจกรรมบูชามหาปูชนียาจารย์

แต่บรรดาเหล่ามารทั้งหลายก็ยังไม่หยุดแค่นั้น ได้

พยายามหาเรื่องหลวงพ่อธัมมชโย ต่าง ๆ นานา จนกระทั่งยก

ก�าลังต�ารวจมาปิดล้อมวัดพระธรรมกาย เพื่อจะจับตัวหลวงพ่อ

ไปด�าเนินคดีตามข้อหาที่ได้ตั้งกันขึ้นมา ซึ่งเป็นเรื่องเก่า ๆ ที่เกิด

ขึ้นเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้วและได้มีการพิสูจน์กันไปแล้วว่าหลวงพ่อ

ธัมมชโยไม่ผิด ตอนนี้ก็พยายามที่เอาเรื่องเก่ามาโยงกับเรื่องใหม่

เพือ่ท�าลายวดัพระธรรมกาย แต่เนือ่งด้วยบญุกศุลทีห่ลวงพ่อธมัม

ชโย ได้ท�ามามากบุญจึงคุ้มครองหลวงพ่อเอาไว้ บรรดาสมุนมาร

ทั้งหลายจึงตามหาหลวงพ่อไม่เจอ จึงจับหลวงพ่อไปคุมขังไม่ได้

ในขณะเดียวกันบรรดาลูกศิษย์ก็พยายามที่จะปกป้อง

หลวงพ่อชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์

ของหลวงพ่อที่ได้สั่งสอนให้ลูกศิษย์ท�าแต่ความดีมาตลอดชีวิต 

จึงมีการต่อต้านปะทะกันเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงบาน

ปลายสร้างความเสียหายกับทุกฝ่าย จึงได้ขอให้ลูกศิษย์ทั้งหลาย

สู้เหล่ามารดังกล่าวด้วยบุญ นั่นก็คือ สวดมนต์ เพื่อเป็นมงคล

ให้กับตัวเองและเติมบุญให้กับประเทศชาต ิ ฉะนั้นตั้งแต่กลางปี 

พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นมาบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อธัมมชโย ทั่วโลก

นับล้านคน ได้สวดมนต์ให้กับตัวเองและประเทศชาติกันทุกวัน 

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ด้วยบท ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนถึงปัจจุบันนี้สวดได้มากกว่า 

๒,๑๐๐ ล้านจบแล้ว ท�าให้พลังบุญของประเทศมีมากขึ้น พลัง

บาปของประเทศเริ่มอ่อนก�าลังลง สังเกตได้พวกชอบท�าบาปทั้่ง

หลายเริ่มท�าบาปไม่ขึ้น นอกจากจะท�าไม่ขึ้นแล้ว บาปกรรมที่ท�า

กันไว้แต่ก่อนเริ่มถูกขุดคุ้ยขึ้นมาให้สังคมได้รับรู้กันเพิ่มมากขึ้น 

ในวงการต่าง ๆ ไม่ยกเว้นวงการสหกรณ์ ผู้ที่ท�าบาปกรรมใดไว้

ก�าลังถูกวิบากกรรมตามสนองตาม กฎแห่งกรรม

ปีนี้บรรดาศิษย์วัดพระธรรมกายต่างปลื้มในบุญธรรม

ยาตรา ปีที่ ๘ ในระหว่างเส้นทางมหาปูชนียาจารย์มีกิจกรรม

บุญเกิดขึ้นตลอดเส้นทาง  โดยเฉพาะพิธีทอดผ้าป่าท�านุบ�ารุง

พระพุทธศาสนาตามวัดวาอารามต่าง ๆ  เช่น วัดอ้อมน้อย ต.อ้อม

น้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  วัดบางช้างใต้ จังหวัด

นครปฐม  วดัศรเีมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร  วดัเทพพล เขตตลิง่ชนั 

กรงุเทพฯ วดักก กรงุเทพฯ ฯลฯ นอกจากจะมพีธิทีอดผ้าป่าตาม

วัดต่าง ๆ แล้ว ยังได้ชักชวนให้พี่น้องประชาชนในละแวกวัดนั้น 

ๆ มาร่วมสร้างบุญด้วยการท�าความสะอาดบริเวณวัด โดยเฉพาะ

เด็กนักเรียนมาร่วมท�าความสะอาดวัดกันอย่างสนุกสนานบุญ

บันเทิง บุญทั้่งนั้นกิจกรรมของวัดพระธรรมกาย สาธุ สาธุ สาธุ.

สุเมธ ศรีจรรยา



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

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

สามัคคีคือพลัง หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่ 

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

 เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

 เว็บไซต์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

www.fsct.com

        สมปรารถนา  ไชยวุฒิ               สนั่น  ท�าโธ

วันที่  ๑๑ - ๑๗   ธันวาคม     พุทธศักราช    ๒๕๖๒

ชสท. อบรมผู้น�าสหกรณ์การเกษตร จ.เชียงราย

              ตาปี  วัชรางกูร              บรรจบ  สงฤทธิ์

           ผศ.สุชิน  ปลีหะจินดา

คณะ ชสท. เข้ากราบขอพรท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ณ ไร่เชิญตะวัน

ได้ตดิตามทมีงาน ชสท. ซึง่น�าโดย คณุศริชิยั ออสวุรรณ ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด(ชสท.) จัด

อบรมผู้น�าสหกรณ์หลักสูตร “เกษตรยุคใหม่ คิดและท�าอย่างไรให้ยั่งยืน” 

ปีนี้จัดอบรมเข้มข้นเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) ณ โรง

แรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๓ โดย ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้  

ได้แก่ อาจารย์ตาปี วัชรางกูร อาจารย์บรรจบ สงฤทธิ์ และทีมงาน ที.เจ.ซี.

ก่อนถงึวนัอบรมทมีงาน ชสท. ได้ไปกราบขอพรท่านเจ้าคณุพระ

เมธีวชิโรดม(ว.วชิรเมธี) ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย 

และ เที่ยวชมวนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน ที่โด่งดังไปทั่วโลก

ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

ท่าน สกจ.สมปรารถนา ไชยวุฒิ  เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ

ผู้น�าสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบนที่เข้าร่วมอบรม

ประมาณ ๒๐๐ คน บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความคึกคักและ

จริงจัง จนอาจารย์สุชิน ปลีหะจินดา ชื่นชมและมีความหวังกับการพัฒนา

ขบวนการสหกรณ์ไทยให้มีเอกภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ไทยให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ เพือ่เป็นพลงัสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมทีน่่า

อยู่น่าอาศัยด้วยวิธีการสหกรณ์ 

ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก็ได้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างยิ่ง

สุเมธ  ศรีจรรยา


