ศาลตลิ่งชันยกฟ้อง บก.เกลียวเชือก
หมิ่นประธานร้านสหกรณ์กรุงเทพ

ศาลอาญาตลิ่ ง ชั น พิ พ ากษา
ยกฟ้ อ งบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์
เกลี ย วเชื อ กข้ อ หาหมิ่ น ประมาท
ประธานกรรมการร้ า นสหกรณ์
กรุงเทพ จ�ำกัด และความผิดกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ ศาลชี้ข้อความดังกล่าว
เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง จ�ำเลย
ในฐานะเป็นนักหนังสือพิมพ์ยอ่ มมีสทิ ธิทจี่ ะเขียน
ข่าววิพากษ์วจิ ารณ์ไปตามความจริง ไม่ได้เอาความ
เท็จใด ๆ มาลงเพื่อกลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับความ
เสียหายจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทและน�ำ
ข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์

สามัคคีคือพลัง

ทรงพระเจริญ

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พ.เกลียวเชือก

ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓๒๕

วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ISSN 0858-5849

ชสอ.ร่วมมือขบวนการสหกรณ์

ราคา ๑๐ บาท

รณรงค์งานวันออมแห่งชาติ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ร่วมมือกับสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศทั้ง ๗ ประเภท จัด
แถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของขบวนการสหกรณ์ โดยได้รับ
เกียรติจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีแถลง
ข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ส�ำนักงาน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสี พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ได้กล่าวว่า
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๔๑ ก�ำหนดให้วันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุก
ปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนได้ตระหนักถึงความส� ำคัญของการ
ประหยัดและการออมว่าเป็นส่วนส�ำคัญของ
ชีวิตที่จะต้องกระท�ำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้
ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตาม ทั้งยัง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการทีจ่ ะ
ระดมเงินออมในภาคประชาชน โดยรัฐบาล
จะสนับสนุนการด�ำเนินงานของสหกรณ์ทั่ว
ประเทศกว่า ๘,๐๐๐ แห่ง สมาชิกรวมกว่า

๑๒ ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดั ง นั้ น สหกรณ์ ค วรพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของสหกรณ์ให้มีการด�ำเนิน
งานที่ได้มาตรฐาน เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์ ให้สมาชิกมีวินัยทางการ
เงิน วางแผนการใช้จา่ ย โดยให้สหกรณ์เข้าไป
สร้างความเข้าใจแก่สมาชิก ส่งเสริมสมาชิก
ให้มีรายได้เพียงพอส�ำหรับการใช้จ่าย และ
มี ทุ น เพี ย งพอส� ำ หรั บ การประกอบอาชี พ
ในนามตัวแทนของรัฐบาล จึงขอขอบคุณ
ขบวนการสหกรณ์ที่ร่วมกันจัดงานวันออม
แห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๓๑

กับการปรับเปลี่ยนของยุคสมัยด้วย
ทั้งนี้ เหตุที่ต้องปรับปรุงเพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสหกรณ์คือองค์กรที้
เข้าถึงประชาชนและเป็นหน่วยที่ขบั เคลือ่ น
เศรษฐกิจระดับชุมชนตัวจริง ปัจจุบันโลกมี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว สหกรณ์ตอ้ ง
เปลีย่ นความคิด และหันมาใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้าง
อ�ำนาจต่อรองให้มากขึ้น ที่ผ่านมาการแยก

ของสมาชิกสหกรณ์ให้ดีขึ้น และเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่าในปี พ.ศ.
๒๕๖๒๑ ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออมและเงิน
ออมเฉลีย่ ต่อสมาชิกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งโดย
มีเงินออมกว่า ๒.๓๐ ล้านล้านบาท และเงิน
ออมเฉลีย่ ต่อสมาชิกกว่า ๑๘๓,๐๐๐ บาท โดย
ชสอ. ได้จัดงานวันออมแห่งชาติมาอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยในระยะแรก
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
พลต�ำรวจโทวิโรจน์ได้กล่าวต่อไป
ว่า การจัดงานวันออมแห่งชาติในครัง้ นี้ ชสอ.
ได้รว่ มกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์
ทั้ง ๗ ประเภท ได้ร่วมกันรณรงค์กิจกรรมส่ง
เสริมการออมของสหกรณ์ทั่วประเทศ โดย
ได้ก�ำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำ
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ ห้ อ งประชุ ม ส� ำ นั ก งานใหญ่
บริษทั ทีโอที จ�ำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ
โดยได้ ก� ำ หนดกิ จ กรรม เดิ น - วิ่ ง - ปั ่ น
รณรงค์วันออมแห่งชาติ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์ทุกประเภทในแต่ละ
ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ กิ จ กรรมการสั ม มนา
วิชาการ หัวข้อ “การออมอย่างมีคุณค่าตาม
วิถีสหกรณ์” และมอบโล่เกียรติคุณวันออม
แห่ ง ชาติ ให้ กั บ สมาชิ ก สหกรณ์ ที่ มี วิ นั ย
ในการออมดีเด่น โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้
สหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้่น ๕๐,๐๐๐ ล้าน
บาท ส�ำหรับ ชสอ. ได้เพิ่มช่องทางการออม
ให้กับสหกรณ์ ด้วยการเปิดจ�ำหน่ายเงินฝาก
ประจ�ำและตัว๋ สัญญาใช้เงิน รุน่ “วันออมแห่ง
ชาติ” ระยะเวลาฝาก ๓๖ เดือน อัตราดอกเบี้ย
๓.๘๐% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๘
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
นายปรเมศวร์ อิ น ทรชุ ม นุ ม
ประธานกรรมการ สสท. ได้กล่าวว่า จาก
นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จึ ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ขบวนการ
สหกรณ์จัดงานวันออมแห่งชาติขึ้น เพื่อร่วม
กันส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความ
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นักวิชาการชูยทุ ธศาสตร์ขอ้ มูล
ใช้ เทคโนโลยีปรับโฉมสหกรณ์ไทย
นักวิชาการชูยุทธศาสตร์ข้อมูล ปรับโฉมสหกรณ์ไทย ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนา
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เสนอกสส. ผนวกความรู้ 0.4 กับ 4.0 เพือ่ น�ำสหกรณ์
พัฒนาองค์กรสูย่ คุ ดิจทิ ลั มุง่ ใช้เทคโนโลยี ค้าออนไลน์ ไม่งา่ ยแต่ตอ้ งเริม่
ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์   หัวหน้าทีม
เศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในเวที
สัมมนาวิทยาการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
“การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สู่ความยั่งยืน”
ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นองค์กรที่มี
ความส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินงา
นของสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นองค์กร
ที่ดูแลความเป็นอยู่ให้กับประชาชน สหก
รณ์ที่ประสบความส�ำเร็จต้องมีผนู้ ำ� ทีเ่ ข้มแข็ง
กล้าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ลองผิดลองถูก ทดลอง
ผลิตสินค้าและตลาดใหม่ ๆ ในทางทีด่ ี และ
เห็นว่าสหกรณ์ตอ้ งเอาเทคโนโลยี0.4  มาผนวก
กัน เพราะข้อมูลคือสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการน�ำ
มาวางแผน และควรให้ความส�ำคัญในการ
ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ข ้ อ มู ล เพราะความท้ า ทาย
ของเกษตรกรและสหกรณ์ ไม่ใช่เฉพาะ ภัย
ธรรมชาติแค่ปัญหาน�้ำ ดิน ภัยแล้ง การขาด
ความรู้ในการท�ำบัญชี
การโดนกดราคา
การขาดตลาดใหม่ การไม่ เ ข้ า ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภค
โดยตรง แต่เป็นโลกดิจิทัลที่สหกรณ์ต้องเต
รียมความรู้และเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องพัฒนาตัวชี้
วัดความส�ำเร็จของสหกรณ์ ไม่ใช่วัดเพียง
ปริมาณ แต่ให้วัดเชิงคุณภาพ และให้สอดรับ

ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์

อ่านต่อหน้า ๒

สุเมธ ศรีจรรยา

ปธ.สสท.แจงปรับโครงสร้างใหม่
ใช้ตัวแทน สสจ.ประชุมใหญ่ประจ�ำปี
ประธาน สสท. ตัง้ เป้าจัดตัง้ สสจ.ทัว่ ประเทศ ใช้ตวั แทน ๔๐๐ คน
ประชุมใหญ่ เป็นเสมือนสภาสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการ สสท.
ท�ำหน้าที่เหมือนรัฐบาล ชุมนุมสหกรณ์ต่าง ๆ ดูแลสมาชิกใกล้ชิด ยัน
กรรมการ สสท. ยุคใหม่ใจอาสา ไปเป็นวิทยากรรับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๕๐๐
บาท บรรยายฟรีให้ สสจ.ทั่วประเทศ หวังให้ คพช. พัฒนาขบวนการ
สหกรณ์เชิงระบบ เขียนคู่มือการท�ำงานสหกรณ์แจกฟรีประชุมใหญ่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสันนิบาต
สหกรณ์จงั หวัด ณ ห้องประชุมศูนย์รชั นีแจ่ม
จรัส ๔ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ระหว่ า งวั น ที่ ๕-๖ กั น ยายน ๒๕๖๒ มี
ตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด(สสจ.) ทีไ่ ด้
รับการจัดตั้งแล้ว จ�ำนวน ๓๙ จังหวัด ส่งตัว
แทนจังหวัดละ ๒ คน เข้าร่วมสัมมนา
นายปรเมศวร์ อิ น ทรชุ ม นุ ม
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย (สสท.) ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วม
สัมมนาก่อนการบรรยายในหัวข้อ “พระราช
บั ญ ญั ติ ส หกรณ์ ฉบั บ ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒”
ว่า ตนได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย
ให้กับสหกรณ์ในจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะ
ที่ จั ง หวั ด ตรั ง ได้ พู ด คุ ย กั บ สหกรณ์ จั ง หวั ด
ถึงสหกรณ์ค้ายางแห่งหนึ่ง ซึ่งท่านบอกว่า
สหกรณ์แห่งนี้ท�ำธุรกิจเหมือนกับกินหัวคิว
คือ กู้เงินมาจากธนาคาร กู้เงินจากสถาบัน
การเงินแล้วน�ำมาซื้อยางจากบริษัทเอาไป
ขาย ก็ตรงกับท่านรองฯ วิศิษฐ์ (นายวิศิษฐ์
ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
ที่ได้นั่งคุยกันก่อนหน้านี้ ซึ่งท่านก็บอกว่า
โครงสร้างของสหกรณ์บางจังหวัดก็คล้าย
ๆ กัน คือสหกรณ์แทนที่จะรับซื้อยางจาก
สมาชิกกลับไปซื้อจากบริษัท เรื่องนี้ตนได้
หารือกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังว่า
สหกรณ์ซื้อจากคนอื่นได้ ไม่ใช่ซื้อจากคน
อื่นไม่ได้ แต่ขอให้สหกรณ์รวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรจากสมาชิกก่อน ก็เลยช่วยแก้
ปัญหานี้ให้กับผู้จัดการสหกรณ์แห่งนี้ไป ซึ่ง
ท่านรองผูว้ า่ ฯ ก็เห็นด้วย เพียงแต่ให้สนั นิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยให้รายละเอียดไป
ท่านก็จะด�ำเนินการให้ ตนได้บอกไปว่าให้
ท�ำบัญชีรายชื่อที่ซื้อยางจากสมาชิกจ�ำนวน
เท่าไหร่ กี่ร้อยโล กี่ตัน แล้วที่ไม่ใช่สมาชิก
เป็น กลุ่มเกษตรกร ต่อมาก็เป็นบริษัท ที่รับ
ซื้อ โดยใช้โควต้า เรื่องนี้ต้องค่อย ๆ คิด ค่อย
ๆ ท�ำกันไป ก็จะเข้ารูปเข้ารอยเอง
นายปรเมศวร์ ไ ด้ ก ล่ า วต่ อ ไปว่ า
ตั้ ง แต่ ต นได้ เ ข้ า มาเป็ น ประธานกรรมการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตนได้
รับความรู้ใหม่ ๆ มากมาย ตนไปที่สหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ นบ้านซ่อง จ�ำกัด จังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์แห่งนี้น่าสนใจเอาวัวจากภาคอีสาน
มาเลีย้ งหมืน่ กว่าตัว เขาเรียกโคขุน ซือ้ จากน�้ำ
หนักตัว ๔๐๐ กิโลกรัม ขุนจนมีน�้ำหนักตัวถึง
๘๐๐ กิโลกรัม แล้วก็เอาไปขายให้กบั ประเทศ
จีน ขายตัวเป็น ๆ ส่งผ่านไปทางประเทศลาว
แล้วพ่อค้าจีนก็จะมารับจากประเทศลาวไป
ที่ น ่ า สนใจอี ก เรื่ อ งก็ คื อ สหกรณ์
เครดิ ต ยู เ นี่ ย นบางแห่ ง ท� ำ นาแปลงใหญ่
ท�ำสวนแปลงใหญ่ หมายความว่าอย่างไร
หมายความว่าเขามีทดี่ นิ ทีไ่ ด้มาจากการช�ำระ
หนี้ ไม่ได้ซอื้ มา แล้วก็ลงทุนท�ำสวนทุเรียน ท�ำ
นา การท�ำนา ท�ำสวนทุเรียน เขาให้สมาชิกมา
ท�ำ สหกรณ์เป็นคนลงทุน สมาชิกสหกรณ์มา
เป็นลูกจ้าง นี่คืออีกระบบหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
ที่จังหวัดสงขลา มีอยู่ ๓ แห่ง และที่จังหวัด
เพชรบุรี มีอยู่ ๒ แห่ง ถ้าท�ำอย่างนี้สมาชิก
ไม่มีจน คือ สมาชิกจะไม่ขาดทุนเพราะว่า
สมาชิกไม่ได้กู้ สมาชิกจะได้รบั ค่าแรงเป็นราย
วัน เมื่อขายผลผลิตได้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์บาง
ส่วน แล้วก�ำไรทั้งหมดก็จะมาแบ่งปันกันอีก
ทีหนึ่ง ซึ่งเป็นระบบที่น่าสนใจ
นายปรเมศวร์ได้กล่าวถึงกฎหมาย
สหกรณ์ว่า กฎหมายสหกรณ์ยังมีผิดเพี้ยน
อยู่บ้างตามสมควร เราต้องท�ำความเข้าใจ
กฎหมายใหม่ ทั้ ง หมด มี ค นสหกรณ์ บ าง
กลุ่มไปยื่นต่อรัฐมนตรีว่า กฎหมายสหกรณ์
มาตรา ๘๙/๑ , ๘๙/๒, ๘๙/๓ อย่าเพิ่งออกกฎ
กระทรวง ไปยื่นอย่างนั้นไม่ได้ เพราะว่าคนที่
ไปยื่นเคยเป็นกรรมาธิการขณะร่างกฎหมาย
อยู่ในนั้นตั้งสองคน แล้วอยู่ ๆ ก็ไปยื่นบอก
ว่าอย่าเพิ่งใช้ ท�ำไมไม่บอกตั้งแต่อยู่ในชั้น
กรรมาธิการ พวกเรายังเหลวไหลอยู่ อยู่ใน
ชั้นกรรมาธิการไม่ท�ำ แต่กลับมาท�ำข้างนอก
ท�ำอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
นายปรเมศวร์ได้กล่าวถึงแนวทาง
ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ� ำปีของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)
ว่า ในปีนี้ สสท. จะจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ� ำ ปี ขึ้ น ในวั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ปีนี้จะไม่มีการแจกประเป๋า อยาก
มากก็จะแจกถุงผ้าให้กับหนังสือรายงานการ
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม แล้วก็คู่มือ
การปฏิบตั งิ านตัง้ แต่กฎหมายปกครองไล่เรียง
กันเป็น step ค�ำถามทุกค�ำถามที่เคยถามจะ

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
เอามาใส่ในนี้หมด อย่างสหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จ�ำกัด ที่ท�ำเกี่ยวกับเรื่องยาง ก็จะ
น�ำเอามาใส่ไว้ให้ครบ
นายปรเมศวร์ได้กล่าวขออภัยใน
ช่วงนี้(เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
จะไม่รับงานบรรยายเพราะว่าจะต้องใช้เวลา
เขี ย นคู ่ มื อ ที่ จ ะเอาไปแจกวั น ประชุ ม ใหญ่
สามัญประจ�ำปี ส่วนเรือ่ งการบรรยายของตน
ก็มีคนเข้าใจผิดมากมายว่าตนเดินทางหาราย
ได้จากการบรรยาย เช่น ไปสงขลา ไปพัทลุง
ไปตรัง ฯลฯ ก็ขอบอกกันตรง ๆ เลยว่าถ้าไป
ในงานที่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้จัด
ตนได้วางมาตรฐานไว้อย่างนี้ ค่าวิทยากรถ้า
เป็นกรรมการ สสท. ไปไม่ต้องจ่าย เพราะได้
รับเบี้ยงเลี้ยงเรียบร้อยแล้ว เยอะแยะด้วย วัน
ละ ๕๐๐ บาท บรรยายสามวันก็พันเดียว เอา
กันแค่นี้วันนี้ ตนไปสงขลา ไปพัทลุง ไปตรัง
ตนไม่ได้รบั ค่าวิทยากร เพราะว่า สสท. ได้จา่ ย
ให้แล้ว พร้อมทั้งค่าเดินทางต่าง ๆ แต่ก็อยาก
จะให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อการประหยัด
เช่น ไปสงขลา พัทลุง ฯลฯ หรือไปจังหวัด
เลย กาฬสินธ์ ฯลฯ ค่าเดินทางก็จา่ ยเทีย่ วเดียว
ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของ สสท. เพราะว่า
เงินที่ได้มานั้นได้มาจากสหกรณ์สมาชิกที่
ส่งค่าบ�ำรุงมาให้ ฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์
ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ขบวนการสหกรณ์ ไม่ใช่ประโยชน์
แก่ตน หรือ กรรมการ สสท. เพราะว่าทุกคน
เป็นผู้อาสาเข้าพร้อมที่จะเสียสละ
นายปรเมศวร์ได้กล่าวถึงเป้าหมาย
ของการจัดตัง้ สหกรณ์จงั หวัดว่า ตอนนี้ สสท.
พยายามจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดให้
มากที่สุด เมื่อใดมีสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
ประมาณ ๗๐% หรื อ ๘๐% การประชุ ม
ใหญ่สามัญประจ�ำปีก็จะใช้ผู้แทนสันนิบาต
สหกรณ์จงั หวัด ไม่ตอ้ งใช้ผแู้ ทนจากสหกรณ์
ทั้ ง ๘ พั น แห่ ง ผู ้ แ ทนสั น นิ บ าตสหกรณ์
จั ง หวั ด ก็ คื อ ตั ว ของประธานสั น นิ บ าต
สหกรณ์จงั หวัด เป็นผูแ้ ทนโดยอัตโนมัติ แล้ว
อ่านต่อหน้า ๒

๒

ชสอ.ร่วมขบวนการจัดงานวันออมฯ
ส�ำคัญและประโยชน์ของการออม เวลานี้ขบวนการสหกรณ์เป็นเนื้อ
เดียวกันหมดแล้ว ทั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ก็เหมือนหน่วยงานเดียวกัน เพราะมีหน้าทีอ่ ย่างเดียวกัน
คือส่งเสริมกิจการสหกรณ์
นายปรเมศวร์ได้กล่าวต่อไปว่าการสหกรณ์เริ่มต้นด้วยการ
ออม ไม่ใช่เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนีย่ นเท่านัน้ สมาชิก
สหกรณ์ทุกประเภทจะต้องออม รวมทั้งประชาชนทั้งประเทศก็ต้อง
ออม สหกรณ์ทั่วประเทศเรามี ๘ พันแห่ง มีสมาชิกกว่า ๑๒ ล้าน
คน หรือ ๑๒ ล้านครอบครัว เฉลี่ยครอบครัวละ ๓ คน ก็ ๓๖ ล้าน
คน เท่ากับประชากรครึ่งประเทศ ฉะนั้นเรามารณรงค์ให้สหกรณ์ทุก
ประเภทมาร่วมมือกันออม ประโยชน์จากการออมก็เพือ่ ตัวของผูอ้ อม
เอง ต้องขอขอบคุณ ชสอ. ที่เปลี่ยนแนวคิดจากการถือป้ายรณรงค์
เฉพาะในวันออมเท่านัน้ แล้วเลิก มาเป็นการออมอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตลอดทั้่งปี ปีต่อไปก็จะได้มีการจัดประกวดแข่งขันการออม
ว่าสหกรณ์ใหนสมาชิกมีเงินฝากเงินออมมากขึ้น ไม่ใช่มีหนี้มากขึ้น
สหกรณ์ไหนที่ยังไม่มีแนวคิดจะส่งเสริมให้สมาชิกท�ำการออม ก็ขอ
ให้คิดท�ำขึ้นมา ถ้าหากได้ท�ำพร้อมกันทั้ง ๘ พันแห่ง กิจกรรมนี้ก็จะ
สัมฤทธิ์ผลตามที่รัฐบาลต้องการ สหกรณ์เป็นเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศทีส่ ำ� คัญ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ เกิด
วิกฤติสถาบันการเงินอืน่ ๆ ล้มกันระเนระนาด แต่สหกรณ์สามารถยืน
หยัดอยู่ได้ แต่ก็ยังไม่มั่นคง หากวันนี้เรามาเริ่มต้นรณรงค์ให้สมาชิก
สหกรณ์เริ่มการออมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนิสัย ก็จะสร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนให้กับขบวนการสหกรณ์และประเทศชาติได้เป็น
อย่างดี.

ศาลตลิ่งชันยกฟ้อง บก.เกลียวเชือก
นายสุเมธ ศรีจรรยา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
ได้เปิดเผยกับเกลียวเชือกว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ศาล
อาญาตลิง่ ชัน ได้มคี �ำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๘๕๔/๒๕๖๒
ระหว่าง คณะกรรมการด�ำเนินงานร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด โจทก์
ที่ ๑ และ นายวรพนธ์ คงสิวะพิสิฐ โจทก์ที่ ๒ กับ นายสุเมธ ศรีจรรยา
จ�ำเลย ในข้อหาหมิน่ ประมาท และความผิดต่อพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โจทก์ทั้งสองได้ฟ้องว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ที่ ๑ เป็นคณะ
กรรมการด�ำเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด โจทก์ที่ ๒ เป็น
ประธานโจทก์ที่ ๑ จ�ำเลยเป็นเจ้าของ บรรณาธิการ และเป็นคนเขียน
รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ซึง่ ออกข่าวเกีย่ วกับกิจกรรม
ของสหกรณ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับลงวันที่ ๑๑-๑๗

วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้รายงานข่าวว่า โจทก์ทั้งสองจัดประชุมใหญ่
วิสามัญเพื่อขอมติจากสมาชิกอนุมัติให้บริษัท บางปะกอก ฮอสพิ
ทอล กรุ๊ป จ�ำกัด เช่าที่ดินของร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาพระปิ่น
เกล้า เนื่องจากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถูกนาย
ทะเบียนสหกรณ์เพิกถอน สมาชิกสนับสนุนลอยล�ำ คณะกรรมการ
ร้านสหกรณ์ฯ ยันท�ำตามค�ำแนะน�ำนายทะเบียนสหกรณ์เคร่งครัด
ด้วยการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ
เรียกประชุมสมาชิกของมติทปี่ ระชุมใหญ่วสิ ามัญให้เช่าทีด่ นิ รอบใหม่
บรรยากาศการประชุมเรียบร้อยไม่มีการคัดค้านต่อต้านแต่อย่างใด
แต่ปรากฎว่าวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ�ำเลยกลับโพสต์
ข้อความลงในเฟสบุค๊ ของจ�ำเลยว่า ตอนนีว้ งการสหกรณ์มกี ารวิพากษ์
วิจารณ์กนั อย่างกว้างขวางว่า ค�ำสัง่ จากนายทะเบียนสหกรณ์ไม่มคี วาม
หมายหรือไร ทีม่ คี ำ� สัง่ ให้คณะกรรมการยกเลิกสัญญาเช่าภายใน ๗ วัน
แต่จนปัจจุบันสัญญาดังกล่าวก็ยังไม่ยกเลิก แต่กลับเรียกประชุมใหม่
เพื่อยืนยันการท�ำสัญญาให้เช่าที่ดินของสหกรณ์สาขาพระปิ่นเกล้า
หลายคนที่อยู่ในวงการสหกรณ์มานานรู้สึกงงว่าค�ำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ไม่มีความหมายแล้วหรือ
ที่น่าสังเกตก็คือร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ มีสมาชิกหนึ่งแสน
สามหมื่นกว่าคน แต่มาร่วมประชุมตัดสินปัญหาใหญ่มูลค่าเป็นพัน
ล้านเพียงสามร้อยกว่าคนเท่านัน้ เท่าทีส่ อบถามสมาชิกหลายคนไม่ได้
รับจดหมายเชิญประชุมแต่อย่างใด มีสมาชิกบางคนทีร่ ขู้ า่ วอุตส่าห์ไป
ร่วมประชุม แต่ปรากฎว่าคณะกรรมการสัง่ ให้ปดิ ลงทะเบียนประมาณ
๓ โมงเช้า จดหมายเชิญประชุมให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๘ ถึง ๙
นาฬิกา สมาชิกหลายคนมาไม่ทันถูกปฏิเสธเลยต้องกลับ
การกระท�ำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ เข้าใจผิดว่า โจทก์ทงั้ สอง
มีพฤติกรรมไม่เคารพนายทะเบียนสหกรณ์ มีพฤติกรรมไม่ถูกต้องใน
การจัดประชุมใหญ่วสิ ามัญสมาชิก โดยการออกจดหมายเชิญประชุม
ไม่ถูกต้องและกีดกันไม่ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม ซึ่งล้วนเป็นความ
เท็จและเป็นการใส่ความหมิน่ ประมาทโจทก์ทงั้ สอง เป็นเหตุให้ผอู้ า่ น
มองว่าโจทก์ทงั้ สองเป็นคนไม่ดี ฉ้อฉลในการจัดประชุม ไม่เข้าใจการ
บริหารสหกรณ์รา้ นค้าปลีก ท�ำให้สหกรณ์ขาดรายได้ อันเป็นการหมิน่
ประมาทโจทก์ทั้งสอง การใส่ความโจทก์ทั้งสองมีลักษณะเป็นการ
โฆษณาให้แพร่หลาย เป็นความผิดฐานหมิน่ ประมาทด้วยการโฆษณา
และมีลักษณะเป็นการน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็น
เท็จ โดยประการทีี่น่าจะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง ขอ
ให้ลงโทษจ�ำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และหรือ
มาตรา ๓๒๘, ๙๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดคอมพิวเตอร์
๒๕๕๐ มาตรา ๑๔(๑)
ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า โจทก์ที่ ๑ ไม่เป็นบุคคลตาม
กฎหมาย จึงไม่มีอ�ำนาจฟ้อง ส่วนคดีโจทก์ที่ ๒ มีมูล ให้ประทับฟ้อง
โจท์ที่ ๒ ยกฟ้องโจทก์ที่ ๑
จ�ำเลยให้การปฏิเสธ
พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ที่ ๒ และจ�ำเลยแล้ว ข้อ

เท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ที่ ๒ เป็นประธานคณะ
กรรมการด�ำเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด จ�ำเลยเป็นเจ้าของและ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก และเป็นสมาชิกร้านสหกรณ์
กรุงเทพ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีการท�ำสัญญาเช่าที่ดิน
ระหว่างร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด กับ บริษัทบางปะกอก ฮอสพิ
ทอล กรุ๊ป จ�ำกัด ซึ่งต่อมามีค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙ ให้บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่รับค�ำสั่ง คณะกรรมการด�ำเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพ
จ�ำกัด อุทธรณ์ค�ำสั่ง ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ง
ชาติ มีค�ำสั่งลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ยกอุทธรณ์ หลังจากนั้น
โจทก์ที่ ๒ ในฐานะคณะกรรมการด�ำเนินการของร้านสหกรณ์กรุงเทพ
จ�ำกัด มีหนังสือขอเชิญประชุมใหญ่วสิ ามัญประจ�ำปี ๒๕๕๙ ลงวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องการให้บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล
กรุ๊ป จ�ำกัด เช่าที่ดินต่อหรือไม่ โดยก�ำหนดการประชุมวันอาทิตย์ที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๙ ถึง ๑๒ นาฬิกา ซึ่งสมาชิก
ลงมติให้เช่าต่อไป จ�ำเลยลงข้อความในหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับ
ลงวันที่ ๑๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ว่า ...ร้านสหกรณ์กรุงเทพ...
มีระเบียบวาระที่ส�ำคัญคือการพิจารณาและลงมติให้บริษัท บางปะ
กอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด เช่าที่ดินร้านสหกรณ์กรุงเทพ...ตาม
สัญญาเช่าและนิติกรรมการเช่าที่ท�ำไว้ต่อกันหรือไม่...บรรยากาศ
การประชุมก็จบลงด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใด
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ�ำเลยลงข้อความในเฟสบุ๊คของจ�ำเลย
ว่า ...ค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ไม่มีความหมายหรือไร ที่มีค�ำสั่งให้
คณะกรรมการยกเลิกสัญญาเช่าภายใน ๗ วัน แต่จนถึงปัจจุบนั สัญญา
ดังกล่าวก็ยังไม่ยกเลิก...กลับเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อยืนยันการท�ำสัญญาให้เช่าที่ดิน...มีมติให้
ด�ำเนินการต่อไป...หลายคนทีอ่ ยูใ่ นวงการสหกรณ์มานานรูส้ กึ งงว่าค�ำ
สัง่ นายทะเบียนสหกรณ์ไม่มคี วามหมายแล้วหรือ...มีสมาชิกสหกรณ์
จ�ำนวนหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคนแต่มาประชุมตัดสินปัญหาใหญ่
มูลค่าเป็นพันล้านด้วยจ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์เพียงสามร้อยกว่าคน
เท่านั้น เท่าที่สอบถามสมาชิกหลายคนไม่ได้รับจดหมายเชิญประชุม
แต่อย่างใด...มีสมาชิกบางคนรูข้ า่ วอุตส่าห์ไปร่วมประชุมด้วยแต่ปราก
ฎว่าคณะกรรมการสั่งให้ปิดลงทะเบียนประมาณ ๓ โมงเช้า...หลาย
คนจึงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมประชุม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ร้าน
สหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท
บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด และในวันเดียวกันได้จดทะเบียน
ท�ำสัญญาเช่าให้กับบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด เช่า
ที่ดินดังกล่าวต่อไป
ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จ�ำเลยกระท�ำความผิดตามฟ้อง
โจทก์ที่ ๒ หรือไม่ เห็นว่า แม้จ�ำเลยจะเขียนข่าวว่าบรรยากาศการ
ประชุมก็จบลงไปด้วยความเรียบร้อยไม่มกี ารคัดค้านต่อต้านแต่อย่าง
ใด ซึ่งแตกต่างจากข้อความที่จ�ำเลยโพสต์ลงในเฟสบุ๊คของจ�ำเลย แต่
เมื่อพิจารณาแล้ว จ�ำเลยเป็นสมาชิกของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด
เมื่อค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้คณะกรรมการด�ำเนินการร้าน
สหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด บอกเลิกสัญญาเช่าทีด่ นิ กับบริษทั บางปะกอก
ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง และต่อ
มาคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีมติไม่รับอุทธรณ์ ซึ่ง
คณะกรรมการด�ำเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด ได้รบั ทราบค�ำสัง่
เมือ่ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่ไม่มกี ารบอกเลิกสัญญาเช่าแต่อย่างใด
ย่อมท�ำให้จ�ำเลยซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์มีความสงสัย ติชมด้วยความ
ชอบธรรมโดยสุจริต ในการที่จะกล่าวอ้างถึงเหตุข้อเท็จจริงที่ปราก
ฎ ในเมื่อยังไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญา
เช่นเดียวกับการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิกร้าน
สหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด มีประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ กว่าคน แต่กลับมี
หนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบการประชุมประมาณ ๓๐๐ คน ตามที่
ได้ความจากพยานโจทก์ที่ ๒ ปากนางอุษา ณ ตุรงค์ ผู้จัดการร้าน
สหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด มีหน้าที่จัดการประชุม และถึงแม้จะมีการ
ประกาศหนังสือพิมพ์ให้สมาชิกทราบวันประชุม แต่จ�ำเลยก็โต้เถียง
ว่าผู้ลงชื่อในประกาศดังกล่าวไม่มีอ�ำนาจ นอกจากนี้มีสมาชิกลงมติ
เพียงประมาณ ๓๐๐ คน ย่อมเป็นทีน่ า่ สังเกต จ�ำเลยซึง่ เป็นเจ้าของและ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกย่อมต้องมีความคิดเห็นเขียนใน
เรือ่ งดังกล่าว ตามหลักวิชาชีพโดยสุจริตและตามความเป็นจริงในการ
แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมในการประชุม จ�ำเลยจึงไม่มคี วามผิดฐาน
หมิ่นประมาทตามฟ้อง
ส�ำหรับข้อทีว่ า่ โจทก์ที่ ๒ กีดกันไม่ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม
เมื่อพิจารณาหนังสือขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ประกอบกับค�ำเบิก
ความตอบค�ำถามค้านพยานโจทก์ปากนางอุษาที่ว่า เมื่อพ้นเวลาลง
ทะเบียน ๙ น. ก็จะปิดห้องประชุมสมาชิกอืน่ ๆ ทีม่ าทีหลังก็ไม่อาจเข้า
ประชุมได้ ซึง่ ส่วนนีไ้ ด้ความจากพยานจ�ำเลยปากนางสาวต้องลักษณ์
อินทะแสน และนายพิศษิ ฐ์ ดิษฐโชติ เบิกความต้องกันว่าพยานทัง้ สอง
เป็นสมาชิกร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด นางสาวต้องลักษณ์ไปประชุม
ช้าประมาณ ๕ นาที เจ้าหน้าที่ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด ไม่ให้ลงชื่อ
เข้าไปประชุม อ้างว่าพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว นางสาวต้องลักษณ์เห็น
สมาชิกจ�ำนวนหนึ่งยืนหน้าห้องประชุม ขณะนั้นประตูห้องประชุม
ปิดแล้ว ส่วนนายพิศิษฐ์เข้าร่วมประชุม เห็นบุคคลมาเกินเวลาลง
ทะเบียน เจ้าหน้าที่ของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด จะไม่ให้เข้าร่วม
ประชุม พยานสังเกตเห็นการปิดประตูหอ้ งประชุม ซึง่ ส่วนนีไ้ ด้ความ
จากจ�ำเลยว่า จ�ำเลยทราบมาว่ามีสมาชิกบางรายไปลงทะเบียนไม่ทัน
เวลา ๙ นาฬิกา สมาชิกเหล่านั้นก็จะถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประชุม
จ�ำเลยจึงโพสต์ในเฟสบุ๊คของจ�ำเลย
เห็นว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จ�ำเลยใน
ฐานะนักหนังสือพิมพ์ย่อมมีสิทธิที่จะเขียนวิพากษ์วิจารณ์ไปตาม
ความจริง ดังนั้น การที่จ�ำเลยโพสต์ข้อความลงในเฟสบุ๊คของจ�ำเลย

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

ตามฟ้อง จึงเป็นข้อเท็จจริงตรงตามเหตุการณ์ ไม่ได้มีการน�ำข้อความ
อันเป็นเท็จใดๆ มาลงเพื่อกลั่นแกล้งหรือใส่ความโจทก์ที่ ๒ ให้ได้รับ
ความเสียหาย แต่กลับเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดย
สุจริตเพือ่ ความชอบธรรมและเป็นการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมใน
การประชุม การกระท�ำของจ�ำเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น มาตรา ๑๔ ที่แก้ไขใหม่ ปี ๒๕๖๐ บัญญัติว่า
ผูใ้ ดกระท�ำความผิด...(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�ำเข้าสูร่ ะบบ
คอมพิวเตอร์ซงึ่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทบี่ ดิ เบือนหรือปลอม ไม่วา่ ทัง้่ สอง
หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดยประการทีน่ า่ จะ
เกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระท�ำความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา...เมื่อพิจารณาค�ำฟ้องโจทก์ที่
๒ แล้ว เห็นว่า เป็นเรื่องกล่าวอ้างว่าจ�ำเลยกระท�ำความผิดฐานหมิ่น
ประมาทโจทก์ที่ ๒ ตามประมวลกฎหมายอาญา อีกทัง้่ ตามค�ำบรรยาย
ฟ้องที่เกี่ยวกับการกระท�ำทั้่งหลายที่อ้างว่าจ�ำเลยกระท�ำผิด ก็ไม่เข้า
องค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๑๔ ในอนุมาตราอื่น ๆ ที่แก้ไขใหม่
การกระท�ำของจ�ำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องโจทก์ที่ ๒
พิพากษายกฟ้อง

นักวิชาการชูยุทธศาสตร์
และแบ่งประเภทของสหกรณ์ถกู ต้อง แต่ตอ้ งเชือ่ มให้สหกรณ์ทแี่ ย่
สุดกับสหกรณ์ทดี่ สี ดุ เพือ่ สร้างโอกาสและความร่วมมือทีจ่ ะพัฒนาไป
พร้อม ๆ กัน
“ สิ่งที่ภาคสหกรณ์ต้องเผชิญคือโลกยุคดิจิทัล ไทยได้
ประกาศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 แต่บางส่วนก็ยังเป็นยุค 0.4 ดัง
นั้นสิ่งที่เราต้องปรับก็คือ ต้องเอา 0.4 มาใช้ คือการเอาประวัติศาสตร์
เรื่ อ งราวท้ อ งถิ่ น และของดี ข องท้ อ งถิ่ น มาประกอบ ซึ่ ง ในโลก
ปัจจุบัน การน�ำเสนอเรื่องราวและเอกลักษณ์ของชุมชนยังขายได้
และสากลให้ความส�ำคัญ เช่น ทีฮ่ อ่ งกงขายกาแฟแก้วละ 300 บาท
ได้เพราะเขาโฆษณาว่าใช้นมจากนิวซีแลนด์
หรือน�ำ้ สะอาดมาจาก
ไหน ซึง่ มีคนพร้อมซือ้ สหกรณ์ของไทยก็เช่นกัน ต้องหยิบของดี
ของท้องถิ่นมาช่วยในเรื่องของผลผลิต และการแปรรูปด้วย และอีก
ประเด็นที่ส�ำคัญคือเรื่องการท�ำอีคอมเมิรส์ ไม่ง่าย ขายของออนไลน์
ไม่ง่าย แต่ต้องพัฒนาสหกรณ์ให้ไปถึงจุดนี้ เช่นที่ผมได้ลงไปดูมังคุด
ที่ชุมพร กับนครศรีธรรมราช มังคุดดีมาก ถามว่าเกษตรกร สหกรณ์
ขายออนไลน์หรือไม่ เขาบอกไม่เคย ซึ่งในเรื่องนี้ ทัง้ ไทยเทรดดอท
คอม ไทยแลนด์เทรดมาร์ค ก็พร้อมจะช่วย TCDC  ของไทยก็มี เพราะ
การแข่งขันทางการตลาดส�ำคัญมาก ในยุคนี้ ” ดร.ปริญญ์ กล่าว

ปธ.สสท.แจงโครงสร้างใหม่
ก็ให้คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดคัดผูแ้ ทนมาอีก ๔ คน นีเ่ ป็นแค่
แนวคิดยังไม่ได้ออกเป็นระเบียบเป็นเพียงแนวคิด ฉะนัน้ ในแต่ละจังหวัดก็
จะมีผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ๆ ละ ๕ คน ก็ประมาณ ๔๐๐ คน โดย
คัดให้ครบทุกประเภท ท�ำอย่างไรให้ครบทุกประเภทก็ขอเวลาศึกษาอีกนิด
หนึ่ง ผู้แทนที่มาประชุม จ�ำนวน ๔๐๐ คน ก็เหมือนกับผู้แทนสภาสหกรณ์
และการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีก็ไม่ใช่ประชุมแค่วันเดียว อาจจะต้อง
ใช้เวลาสองวัน เพือ่ จะได้มาพูดปรึกษาหารือกันว่าต่อไปจะท�ำอะไรอย่างไร
ไม่ใช่ปล่อยให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ คิดคนเดียว
ต่อไปนีเ้ ราต้องเปลีย่ นรูป ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดก็จะ
เป็นผู้แทนคนที่หนึ่ง ในแต่ละจังหวัดคัดให้ได้จังหวัดละ ๕ คน หรืออย่าง
น้อย ๓-๕ คน เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่
ต่อไปการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป เราจะไม่บริหารแบบสหกรณ์ แต่จะ
แปรรูปให้เป็นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการด�ำเนินการ สสท. ก็
จะเป็นรัฐบาล ปีนอี้ าจจะยังไม่พร้อมแต่ปหี น้าน่าจะพร้อม จะขอแก้ระเบียบ
กรรมการให้เป็นแบบรัฐบาล สายประมงก็ดแู ลปัญหาของประมง สหกรณ์
ประเภทอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน
สภาสหกรณ์ก็คือ ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ
จ�ำนวน ๔๐๐ คน ของทั้่งประเทศ เราต้องท�ำให้เป็นเรื่องเป็นราว ไม่ใช่
มาลงคะแนนเสร็จก็กลับ ต่อไปนี้ไม่เอาแล้วเพราะขบวนการสหกรณ์ไม่
สามารถเดินได้
อย่างนิคมสหกรณ์ ๑๐๐ กว่าแห่งจะเอาอย่างไร จะแปรรูปกัน
อย่างไร มี ๑๓ ป่า ๑๔ นิคม ก็ว่ากันไป อาจจะเปลี่ยนนิคมเป็นสหกรณ์ป่า
ไม้ ท�ำไม้ขาย วันนี้เราได้ตกลงเบื้องต้นกับ ส.ป.ก. กับท่านวิณะโรจน์(นาย
วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
: ส.ป.ก.) ยินดีสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรเช่าที่ดินราคาถูก ตนเห็น
ว่าสหกรณ์การเกษตรอย่างเดียวไม่ได้ สหกรณ์ประเภทอื่นที่เขาท�ำรูปนี้ก็
มี เช่น สหกรณ์นิคม เขาท�ำเรื่องที่ดิน เรื่องการเกษตรก็มี ก็ต้องให้เขาเช่า
โดยคิดค่าเช่าตามอัตราก�ำไรจากการสร้างรายได้
นายปรเมศวร์ได้กล่าวถึงสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนว่า สหกรณ์ทั้งสองประเภทนี้ตนไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเขามีความ
เข้มแข็งสูง มีสหกรณ์การเกษตรบางแห่งเขาก็เข้มแข็ง มีเงินเหลือเยอะ
จริง ๆ เพียงแต่เขายังไม่ได้ปล่อยกู้กันเอง ปล่อยกู้กันเองไม่ได้ เพราะพี่ช่วย
น้อง น้องแย่พกี่ แ็ ย่ตามไปด้วย เรือ่ งนีก้ ก็ �ำลังศึกษากันอยูว่ า่ จะช่วยแก้ไขกัน
อย่างไร ตอนนีเ้ รามีคนทีจี่ ะมาช่วยเรา ก็คอื เจ้าหน้าทีท่ เี่ กษียณแล้วจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ จะมาท�ำเกี่ยวกับเรื่องหนี้สงสัยจะสูญ ก็คงจะต้องมา
ช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันอย่างไร ไม่ใช่ช่วยกับสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง แต่
จะช่วยกันในเชิงระบบ เรื่องนี้ก็จะน�ำเข้าที่ประชุม คพช. (คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ) เที่ยวนี้คงเข้าไม่ทัน การประชุม คพช. ครั้ง
หน้าคงจะทัน ต่อไปนี้ คพช. ก็จะท�ำงานระดับชาติมากขึน้ เรือ่ งอุทธรณ์จาก
สหกรณ์ต่าง ๆ ก็จะไม่มีเข้ามาสู่ คพช. อีกแล้ว ก็จะท�ำงานเชิงระบบให้มาก
ขึ้น เพราะตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ตั้ง คพช. มา ไม่ได้ท�ำงานเชิงระบบอะไร
มากมาย นอกเสียจากการฝากหรือการลงทุนตาม มาตรา ๖๒(๗) วงเล็บ
อื่นยังไม่เห็นท�ำอะไร ต่อไปนี้ คพช. ก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ นายประเมศวร์กล่าว.
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ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จ�ำกัด(ชสอ.) ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)
และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ร่วมกันจัดแถลงข่าวงานวัน
ออมแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของขบวนการสหกรณ์ โดย
ได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ส�ำนักงาน ชสอ. อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๑
ก�ำหนดให้วันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ”
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประหยัด
และการออม งานวันออมแห่งชาติปีนี้ขบวนการสหกรณ์จะ
ร่วมกันรณรงค์สง่ เสริมการออมของสหกรณ์ทวั่ ประเทศตลอด
ทั้งปี โดยจะจัดงานรณรงค์วันออมแห่งชาติปีนี้ในวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ส�ำนักงานใหญ่บริษัท ทีโอที
จ�ำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ก�ำหนดกิจกรรม
เดิน วิ่ง ปั่น วันออมแห่งชาติ โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์ทุกประเภทในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ
จัดกิจกรรมวิชาการในหัวข้อ “การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถี
สหกรณ์” และมอบโล่เกียรติคุณวันออมแห่งชาติให้กับสมาชิก
สหกรณ์ที่มีวินัยในการออมดีเด่น โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้
สหกรณ์ทั่วประเทศส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมจนเป็นนิสัย
และส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการออมเพื่อความมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป.

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน ชสอ. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี กสส.

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์โครงการหลวงพัฒนา
สินค้าให้ได้มาตรฐาน
จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯใช้
นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิต

กรมส่งเสริมสหกรณ์อบรมสหกรณ์พื้นที่โครงการหลวพัฒนา
สินค้าให้ได้มาตรฐาน เน้นสินค้าหลัก ไม้ดอก   ไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์
พืชผัก สตรอเบอรี่ สมุนไพร เห็ด กาแฟและชา จับมือสถาบันวิจัย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทยน� ำ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมทันสมัยช่วยยกระดับสินค้าสหกรณ์โครงการหลวงให้มีความ
โดดเด่นพร้อมเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สมาชิกสหกรณ์
นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานเปิด
“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
สินค้าสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส
เรสซิเด้น อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินค้าของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่โครงการหลวงก�ำหนด และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
ซึ่งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงกระจายอยู่ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่
เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ก�ำแพงเพชร
กาญจนบุรี ตาก ล�ำปางและเพชรบูรณ์ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์
การเกษตร 56 สหกรณ์ สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์
ซึ่งเป็นชนเผ่าต่าง   ๆ ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง มีสินค้าหลักที่สร้างรายได้
เช่น พืชผัก ผลไม้   ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพร ชา กาแฟ เห็ด พืชไร่ชนิด
ต่าง   ๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าหัตกถกรรมที่เกิดจากฝีมือ
แม่บ้านชาวเขาชนเผ่าต่าง  ๆ
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ ร ่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้ามาช่วยพัฒนา การผลิต
สินค้าสินค้าของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยน�ำเทคโนโลยีและ
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แถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ปี 2562
๓

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน สสท.

กสส.หนุนโครงการหลวงพัฒนาสินค้าสหกรณ์
กับผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดผู้รับผิดชอบการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
โครงการหลวง จ�ำนวน 85 คน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเข้ม
แข็งและช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาว
เขาเผ่าต่าง ๆ อาศัยบนพื้นที่สูง ซึ่งสหกรณ์จะต้องดูแลตั้งแต่ต้นน�้ำ กลาง
น�้ำและปลายน�้ำ ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองกับ
ความต้องการของตลาด พร้อมทั้งรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อน�ำมา
แปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี
ความสวยงาม เพื่อเป็นการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกต่อไป

นวัตกรรมทันสมัยมาพัฒนากระบวน      การผลิตและการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้
มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นถิ่น   ซึ่งการ
อบรมครั้งนี้ผู้แทนสหกรณ์โครงการหลวงจะได้รับการอบรมและร่วม
ท�ำกิจกรรม Workshop และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตลาดไท โดยมี
วิทยากรซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรยุค 4.0
การรวบรวมผลผลิต การยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และการจัดท�ำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้

ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล/ลดพิเศษ ๒๕%
วันที่..............................................................
ชือ่ ...........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ........................................................................................................................................
....................................................................................................โทร......................................
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สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)

ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี
(จัดส่งให้เดือนละ ๒๐ ฉบับ เป็นเวลา ๑ ปี รวมจ�ำนวน ๒๔๐ ฉบับ
สั่งซื้อได้ด้วยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ำกัด บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำเหร่ บัญชีเลขที่ 032-2-48872-6 หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม
บริษทั สือ่ เกลียวเชือก จ�ำกัด ปณ.ส�ำเหร่ 10600 ส�ำนักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-6883-8937 หรือ Email : ssrichanya@gmail.com
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คุณหมอแก้ปัญหาอยู่นั้นเป็นการแก้ที่
ปลายเหตุ ตราบใดที่ผู้น�ำประเทศ ผู้น�ำ
สังคม ผู้น�ำครอบครัว ยังเห็นว่า สุรา
เบียร์ เป็นอาชีพทีถ่ กู กฎหมาย สามารถ
จ�ำหน่ายจ่ายแจกกันได้อย่างง่ายดายก็
เท่ากับช่วยกันท�ำลายผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็นผู้อนุญาตให้มี ผู้ผลิต ผู้จำ� หน่าย ผู้บริโภค ตลอด
จนผู้ส่งเสริมการขายสิ่งเสพติดมึนเมาดังกล่าว ล้วนสร้าง
บาปด้วยกันทั้่งสิ้น หากจะแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ
นั่นก็คือต้องรณรงค์ให้ออกกฎหมายห้ามผลิต ห้ามค้าขาย
ตลอดจนห้ามจ�ำหน่ายจ่ายแจก สุรา เบียร์ สิ่งมึนเมาทั้ง
หลาย อย่างถูกกฎหมาย ส่วนผู้ที่ตั้งใจท�ำผิดกฎหมายเพื่อ
ให้มีสิ่งมึนเมาดังกล่าวก็ไม่สามารถห้ามเขาได้เพราะเป็น
วิบากกรรมบาปของเขาทีไ่ ด้สร้างเอาไว้ในอดีตชาติได้มาส่ง
ผล ฉะนัน้ ผูท้ ไี่ ม่มวี บิ ากกรรมบาปเหล่านีก้ อ็ ย่าเป็นผูย้ ยุ งส่ง
เสริมให้เขาได้รบั บาปกรรมกันเลย พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า
ผลเกิดจากเหตุ หากดับเหตุเสียแล้วก็ไม่มีผล เหตุเกิดที่ใด
ต้องแก้ไขทีต่ น้ เหตุนนั้ ปัญหาก็จะหมดไป ก็เหมือนกับทีม่ า
ของควันคือไฟ เมือ่ ดับต้นเหตุคอื ไฟแล้ว ควันก็หมดไปอย่าง
แน่นอน ไม่ตอ้ งคิดเยอะครับ...เพราะทุกคนก็รแู้ ล้วว่าสุรายา
เมานั้นไม่ดีแล้วยังปล่อยให้มีกันเอาไว้ท�ำไม???...Y ขุน
ราม
ขอแสดงความยินดีกับแนวคิดของ ท่านปรเมศ
วร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ทีม่ แี นวคิดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีมี
สาระส�ำคัญระดับชาติ ไม่ใช่แค่มาลงคะแนนให้ผสู้ มัครแล้ว
ก็กลับบ้าน ท�ำอย่างนี้ขบวนการสหกรณ์เดินไม่ได้...ก็หวัง
ว่าจะเป็นนิมิตใหม่ของการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย
เพราะว่าการประชุมของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เป็นการประชุมขององค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์
เป็นการประชุมสหกรณ์ระดับชาติ ไม่ใช่การประชุมสหกรณ์
ระดับปฐม ที่ผ่านมานั้นผิดไปจากหลักการสหกรณ์สากล
เขามากมายแก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ จนสามารถ
ให้ผู้จัดการสหกรณ์มาเป็นประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้
ซึง่ ผิดกับหลักการสหกรณ์สากลเขา ปัจจุบนั นีก้ ย็ งั ไม่ถกู นัก
เพราะเขียนกฎหมายให้สหกรณ์เป็นสมาชิกสันนิบาตสห
กรณ์ฯ โดยอัตโนมัติซึ่งไม่ใช่ เพราะหลักการสหกรณ์หัวใจ

สังคมสหกรณ์

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๒๕..... Y ขุนราม ดู
รายการ นโยบาย by ประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ งไทย
พีบีเอส เป็นประจ�ำ ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นตอนที่ใช้ชื่อว่า “เมา
แล้วขับรถชนคนตาย ต้องติดคุก ๑๕-๒๐ ปี” ซึ่งน�ำเสนอ
โดย นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ที่ยืน
หยัดรณรงค์เมาไม่ขับมาอย่างเหนียวแน่น เป็นการรณรงค์
ครัง้ ทีส่ ามทางทีวแี ห่งนี.้ ..ทีม่ ลู นิธแิ ห่งนีน้ ำ� เสนอ ขุนราม มี
เพือ่ นท�ำงานอยูค่ นหนึง่ คือ คุณสุรสิทธิ์ ศิลปงาม เคยท�ำงาน
หนังสือพิมพ์วงจรเศรษฐกิจมาด้วยกันกับ ขุนราม เมือ่ ๒๐
กว่าปีที่ผ่านมา ตอนนี้ คุณสุรสิทธิ์ เป็นผู้จัดการมูลนิธิแห่ง
นี้ได้ส่งข่าวกิจกรรมของมูลนิธิมาให้หนังสือพิมพ์เกลียว
เชือกเป็นประจ�ำในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
ฯลฯ เพือ่ ให้ชว่ ยรณรงค์เมาไม่ขบั ซึง่ ทางมูลนิธเิ มาไม่ขบั จะ
รณรงค์กิจกรรมนี้อย่างแข็งขันตลอดมา ต้องขอชื่นชมใน
ความมุ่งมั่นของ คุณหมอแท้จริง ศิริพานิช และทีมงาม ที่
เป็นห่วงเป็นใยเหยือ่ ผูเ้ คราะห์รา้ ยจากคนเมาแล้วขับ เหตุผล
ที่ คุณหมอแท้จริง ก�ำหนดโทษจ�ำคุกไว้สูงก็เนื่องจากที่ผ่าน
ๆ มา เมาแล้วขับชนคนตาย สุดท้ายเมื่อสารภาพก็ลดโทษ
รอลงอาญา บ�ำเพ็ญตัวเพือ่ สาธารณะประโยชน์ ก็ไม่ตอ้ งติด
คุก ทุกคนจึงไม่กลัวเมาแล้วขับรถชนคนตายเพราะสุดท้าย
ก็ไม่ติดคุก การเสนอโทษครั้งนี้เอาไว้สูง ๑๕-๒๐ ปี ก็เพื่อ
เมือ่ ลดโทษให้กงึ่ หนึง่ แล้วก็ไม่สามารถรอลงอาญาได้เพราะ
ติดขัดเงือ่ นไขของกฎหมาย ผูท้ เี่ มาขับรถชนคนตายก็จะกลัว
เพราะว่าต้องติดคุกแน่ ๆ ก็นับว่าเป็นความเมตตาของหมอ
อย่างยิง่ ...ในความเห็นของ ขุนราม มีความเชือ่ ในเรือ่ งของ
กฎแห่งกรรม ใครท�ำอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นจะโดยรู้ตัว
หรือไม่กต็ ามเพราะเป็นไปตามกฎธรรมชาติทพี่ ระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยบุญญาบารมีทที่ า่ นสัง่ สมมานานนับ
แสนชาติ ฉะนั้น การแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ การที่

ส�ำคัญก็คือเข้ามาด้วยความสมัครใจไม่ใช่ถูกบังคับด้วยกฎ
เกณฑ์ต่าง ๆ ก็หวังไว้ว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะหมดไป...ก็
ดีใจที่ต่อไปการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสันนิบาต
สหกรณ์ฯ จะใช้ตัวแทนจากสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเป็น
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี จะมีผู้แทนเข้า
ร่วมประชุมประมาณ ๔๐๐ คน ไม่ใช่ ๘ พันคนจากสหกรณ์
สมาชิกที่มีอยู่ ๘ พันแห่ง...ถ้ายังใช้กฎเกณฑ์เช่นนี้ต่อไป
อีกหน่อยจะหาสถานที่จัดประชุมใหญ่ไม่ได้ ...ในอดีตการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะใช้
ผู้แทนของสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมประชุม ก็จะมี
ผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓-๔๐๐ คนเช่น
กัน Y ขุนราม ก็ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุเมธ ศรี
จรรยา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ที่ศาลอาญา
ตลิ่งชัน ได้มีค�ำพิพากษายกฟ้อง ที่คณะกรรมการด�ำเนิน
การร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด ฟ้องในข้อหาหมิน่ ประมาท
และน�ำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ซึ่งศาลอาญา
ตลิง่ ชัน ได้พพิ ากษาเมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ว่า ...ถึง
แม้จ�ำเลยจะเขียนข่าวว่าบรรยากาศการประชุมจบลงไป
ด้วยความเรียบร้อยไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่าง
จากข้อความที่จ�ำเลยโพสต์ลงในเฟสบุ๊คของจ�ำเลย แต่เมื่อ
พิจารณาแล้ว จ�ำเลยเป็นสมาชิกของร้านสหกรณ์กรุงเทพ
จ�ำกัด เมื่อค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สั่งให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด บอกเลิกสัญญาเช่า
ที่ดินกับบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ�ำกัด ภายใน
๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำสั่ง และต่อมาคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีค�ำสั่งยืน(ไม่รับอุทธรณ์) ซึ่ง
คณะกรรมการด�ำเนินการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด ได้
รับทราบค�ำสั่งเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่ไม่มีการบอก
เลิกสัญญาเช่าแต่อย่างใด ย่อมท�ำให้จ�ำเลยซึ่งเป็นสมาชิก
สหกรณ์มีความสงสัย ติชมด้วยความชอบธรรมโดยสุจริต
ในการที่จะกล่าวอ้างถึงเหตุข้อเท็จจริงที่ปรากฎ ในเมื่อยัง
ไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญา เช่นเดียวกันกับการเรียกประชุม
ใหญ่วสิ ามัญ สมาชิกร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด มีประมาณ
๑๓๐,๐๐๐ กว่าคน แต่กลับมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบ
การประชุมประมาณ ๓๐๐ คน ตามที่ได้ความจากพยาน
โจทก์ที่ ๒ ปากนางอุษา ณ ตุรงค์ ผู้จัดการร้านสหกรณ์
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กรุงเทพ จ�ำกัด มีหน้าที่จัดการประชุม ตอบค�ำถามติง และ
ถึงแม้จะมีประกาศหนังสือพิมพ์ให้สมาชิกทราบวันประชุม
แต่จ�ำเลยก็โต้เถียงว่า ผู้ลงชื่อในประกาศหนังสือพิมพ์ดัง
กล่าวไม่มีอ�ำนาจ นอกจากนี้มีสมาชิกลงมติเพียงประมาณ
๓๐๐ คน ย่อมเป็นที่น่าสังเกต จ�ำเลยซึ่งเป็นเจ้าของและ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ย่อมต้องมีความคิดเห็นเขียนใน
เรื่องดังกล่าว ตามหลักวิชาชีพโดยสุจริตและตามความเป็น
จริงในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมในการประชุม จ�ำเลย
จึงไม่มคี วามผิดฐานหมิน่ ประมาท...ส�ำหรับข้อทีว่ า่ โจทก์ที่
๒ กีดกันไม่ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม เมื่อพิจารณาหนังสือ
เชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ประกอบกับค�ำเบิกความตอบ
ค�ำถามค้านพยานโจทก์ปากนางอุษาที่ว่า เมื่อพ้นเวลาลง
ทะเบียน ๙ น. ก็จะปิดห้องประชุม สมาชิกอืน่ ๆ ทีม่ าทีหลังก็
ไม่อาจเข้าประชุมได้ ซึง่ ส่วนนีไ้ ด้ความจากพยานจ�ำเลยปาก
นางสาวต้องลักษณ์ อินทะแสน และนายพิศิษฐ์ ดิษฐโชติ
เบิกความต้องกันว่าพยานทั้งสองเป็นสมาชิกร้านสหกรณ์
กรุงเทพ จ�ำกัด นางสาวต้องลักษณ์ไปประชุมช้าประมาณ ๕
นาที เจ้าหน้าทีร่ า้ นสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด ไม่ให้ลงชือ่ เข้าไป
ประชุม อ้างว่าพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว นางสาวต้องลักษณ์
เห็นสมาชิกจ�ำนวนหนึง่ ยืนหน้าห้องประชุม ขณะนัน้ ประตู
ห้องประชุมปิดแล้ว ส่วนนายพิศิษฐ์เข้าร่วมประชุม เห็น
บุคคลมาเกินเวลาลงทะเบียน เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์จะไม่ให้
เข้าร่วมประชุม พยานสังเกตเห็นการปิดประตูห้องประชุม
ซึ่งในส่วนนี้ได้ความจากจ�ำเลยว่า จ�ำเลยทราบมาว่าสมาชิก
บางรายไปลงทะเบียนไม่ทนั เวลา ๙ นาฬิกา สมาชิกเหล่านัน้
ก็จะถูกกีดกันไม่ให้เข้าประชุม การที่จ�ำเลยโพสต์ข้อความ
ลงในเฟสบุ๊คของจ�ำเลยจึงเป็นข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ไม่
ได้เอาข้อความอันเป็นเท็จมากลั่นแกล้งใส่ความโจทก์ที่ ๒
ให้ได้รับความเสียหาย แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดย
สุจริตเพื่อความชอบธรรม และเป็นการแจ้งข่าวด้วยความ
เป็นธรรมในการประชุม การกระท�ำของจ�ำเลยจึงไม่มคี วาม
ผิดฐานหมิ่นประมาท...พิพากษายกฟ้อง.

ขุนราม
ssrichanya@gmail.com

ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประธาน ชสอ.เยี่ยม สอ.ครูล�ำพูน พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ชสอ.ยินดี ๔๑ ปี สอ.กรมป่าไม้ พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ พืน้ ที่ ๒ ร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมชัน้ ๔ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ใน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.)

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหม่ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ. มอบกระเช้าดอกไม้ โอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เพือ่ พิจารณาความคืบหน้าเกีย่ วกับโครงการกระจายผลไม้จากสหกรณ์ผผู้ ลิตสูส่ หกรณ์ผู้ พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด โดยมีนายสุรพล
ุ ภาพเกรดเอราคายุตธิ รรมสูส่ หกรณ์ผบู้ ริโภค ประสบ โพธาเจริญ ประธานกรรมการ และนายวิทยา เปาอินทร์ ผู้จัดการให้การต้อนรับ
แสดงความยินดีกับ นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ในโอกาสครบ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลปรากฎสามารถกระจายผลไม้คณ
ความส�ำเร็จเกินเป้าหมาย.
เมื่อเร็ว ๆ นี้
รอบ ๔๑ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒

แถลงข่าวมหกรรมสินค้าสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นประธาน กสส.บริการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร นายประยูร อินสกุล รองอธิบดี
ปธ.สสท.อบรมกฎหมายสหกรณ์ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง เปิดงานแถลงข่าว มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ภายใต้งาน “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP” ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ เขต ๑๓,

ประเทศไทย(สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายหัวข้อ “การปลูกฝังแนวคิด หลักการ วิธี ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานจัดขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๑๖ จังหวัด ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๒ มี
การ อุดมการณ์สหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อ” ณ รร.เอเซียชะอ�ำ จ.เพชรบุรี เร็ว ๆ นี้ ตัวแทนสหกรณ์โคเนื้อก�ำแพงแสน จ�ำกัด ตัวแทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ล�ำพูน จ�ำกัด ฯลฯ น�ำผลิตผลมาร่วมแถลงข่าว

สหกรณ์นิคมพันชาลีมอบทุนศึกษา นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม

๑๔ นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมจุดบริการซ่อม
เครื่องจักรกลการเกษตร ทีมช่างจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ ๑๖
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บ้านกุดหวาย อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี ให้แก่
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปฟรี หลังช่วงน�้ำท่วมคลี่คลาย

สกจ.ชลบุรีอบรมคุ้มครองสหกรณ์ นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัด
ใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของสหกรณ์นิคมพันชาลี จ�ำกัด และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการ สสท.จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่น ๓ พันเอก(พิเศษ) ฉัฐนรา เนตินาวิน กรรมการสันนิบาตสหกรณ์ ชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การก�ำกับ ดูแล ตรวจ
เรียนดี จ�ำนวน ๓๗ ทุน มอบทุนเรียนดีส�ำหรับบุตรสมาชิก จ�ำนวน ๗ ทุน โดยมีนายนพดล จัตุรัส ผอ.นิคมสหกรณ์วังทอง แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ ณ สอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์” ให้กับผู้น�ำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ส�ำนักงานสหกรณ์นิคมพันชาลี จ�ำกัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้
จังหวัดชลบุรี ณ แม่พิมพ์รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
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พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ
บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และคณะผู้บริหาร ร่วม กิจกรรมงานแถลงข่าววันออมแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย (สสท.) และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศทุก
ประเภท โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวร่วมกับ พล
ต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตย์สัณห์สกุล ประธานฯ ชสอ. และ นายปรเม
ศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. โดยมีผู้น�ำในขบวนการสหกรณ์
และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวอย่างเนืองแน่น ณ ส�ำนักงาน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2562
และในโอกาสนี้ พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
ประธานฯ บมจ.สหประกันชีวิต มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ
พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานฯ ชสอ. ในโอกาส
ครบรอบปีที่ 47 แห่งการก่อตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด อีกด้วย
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สหประกันฯร่วมแถลงข่าววันออมแห่งชาติ

สหฯ หนุนจัดตั้งชมรมผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สังกัด ตร.แห่งชาติ

สหประกันชีวิตร่วมโครงการจัดตั้งชมรมผู้จัดการและเจ้า
หน้า สอ.ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
พลต�ำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท
สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางรัชนีพร พึงประสพ
รองกรรมการผู้จัดการและคณะ ร่วมโครงการจัดตั้งชมรมผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดส� ำนักงานต�ำรวจแห่ง

๕

ชาติ พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าวให้แก่
พลต�ำรวจโท สมเดช ขาวข�ำ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด และจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 130 คน ณ
โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่
17-18 สิงหาคม 2562

๖
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เสียงฆ้อง
ผศ.กรสรวง ปาณินท์
พิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช

เสียงฆ้อง ฉบับที่ ๕๗.....ขุนศรี ได้ไปร่วมงานไหว้ครูชมรม
ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เมือ่ วันเสาร์ที่ ๗ และ
วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสโมสร หอประชุม
พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ซึ่งเป็นงานที่น้อง ๆ ชมรมฯ ได้จัดท�ำเป็น
กิจกรรมของนักศึกษาทุกๆ ปีตลอดมาตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ ชมรมฯ ตัง้ แต่
ปี พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา ๔๗ ปีแล้ว ก็น่าเห็นใจกับ
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้น้อยลงทุกปีถ้าไม่มีรุ่นพี่ ๆ มา
ช่วยก็คงจะจัดงานไม่ได้เพราะค่าใช้จา่ ยสูงมาก โดยเฉพาะเครือ่ งสังเวย
ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู แต่ด้วยความสามารถของน้อง ๆ ในชมรมฯ ได้ขอ
ความร่วมมือจากรุ่นพี่ ๆ ช่วยจ่ายค่าเครื่องสังเวยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
หัวหมู เป็ด ไก่ ผลไม้ต่าง ๆ ที่แพงขึ้นมากมาย เท่าที่จ�ำได้ในช่วงไหว้
ครูปีแรก ๆ ...ขุนศรี อาสาจัดซื้อหัวหมูให้จ�ำได้ว่าหัวหมูในขณะนั้น
ราคาหัวละร้อยกว่าบาท แต่ปจั จุบนั นีร้ าคาเป็นพันเพิม่ ขึน้ หลายเท่าตัว
แต่งบประมาณทีม่ หาวิทยลัยจัดให้กบั ชมรมฯ สวนทางกันกับค่าครอง
ชีพดังกล่าว แต่น้อง ๆ ที่ชมรมฯ ก็สามารถจัดมาได้เป็นประจ�ำทุกปีก็
ต้องขอชื่นชมที่ยังสามารถรักษาประเพณีที่ดีงามนี้เอาไว้ได้
ปีนี้มีเพื่อน ๆ รุ่นพี่ตั้งแต่ยุคแรก ๆ มาร่วมงานกันมากจาก
สื่อโซเชี่ยลทั้งหลายที่บอกต่อๆ กันไป ก็นับว่าใช้สื่อโซเชี่ยลได้เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ท�ำให้เพื่อน ๆ ที่จากกันไปหลายสิบปีมาพบกันได้
รุ่นแรก ๆ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ก็มี คุณภมร ภู่ทอง ตอนนี้ด้วยความ
ยายามก็จบด๊อกเตอร์ไปแล้ว คุณจีรวัฒน์ เรืองรอง คณบดีนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครราชสีมา คุณทะเบียน มาลัยเล็ก อดีตผู้อ�ำนวยการ
ส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คุณ
ประเทือง นาคชาติ เจ้าของสวนยางแห่งจังหวัดนครพนม และอีก
หลายคนที่จ�ำชื่อไม่ได้ แต่ก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยได้ไม่
น้อย ที่น่าภาคภูมิใจในวิชาชีพดนตรีไทยที่เป็นศิษย์เก่าของชมรม
ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มร. ก็คือ คุณสุชีพ เพชรคล้าย ปัจจุบันเป็น
ข้าราชการกรมศิลปากร มีความสามารถทางด้านระนาดเอก จะเห็น
เป็นประจ�ำกับงานพระราชพิธีในบรมมหาราชวัง จะเป็นผู้ตีระนาด
เอกในงานพระราชพิธตี า่ ง ๆ และงานไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์
มร. ในปีนี้ ก็มาช่วยตีเพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีไหว้ครู ก็นับว่า
เป็นความภาคภูมิของชาวชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มร. อย่างยิ่ง
ปีนี้ครูผู้อ่านโองการไหว้ครู คือ ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ข้าราช
บ�ำนาญกรมศิลปากร ประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก ผศ.กรสรวง
ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธีจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาชมรมฯ เป็นประธานจุดเทียนชัยครูชาครู และอาจารย์มณ
ั ฑนา
อยู่ยั่งยืน อาจารย์ที่ปรึกษาด้านขับร้องของชมรมฯ จุดธูปเทียนบูชา
ครูวงปีพาทย์ ซึง่ เป็นครูทอี่ ยูใ่ นใจของบรรดาศิษย์ทงั้ หลายตลอดกาล
พิธีไหว้ครูนับว่าเป็นพิธีที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ที่บรรดาศิษย์
ทัง้ หลายต่างระลึกถึงคุณงามความดีของคุณครูทไี่ ด้ประสิทธิประสาท
วิชาความรู้ให้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริต ก่อ
ให้ชีวิตมีแต่ความสุขความสบาย ไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับ
ความเดือดร้อน ก็ตอ้ งขอชืน่ ชมกับน้อง ๆ ชมรมฯ ทีย่ งั รักษาประเพณี
อันดีงานนี้ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง.

ขุนศรี

อ.สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์

อ.มัณฑนา อยู่ยั่งยืน
รุ่นพี่ ๆ ของชมรมฯ บรรเลยเพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธีไหว้ครู
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ร่วมกับ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด(สอ.ศธ.) จัดงานบุญ
เทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวง
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัช
มงคลมุนี จัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มาเป็นประธานในพิธีเปิด
และปาฐกธรรมพิเศษ โดยมี อาจารย์จรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด (อดีตปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ) กล่าวรายงานการจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดร
ชาดก
นายเอนก ศรี ส� ำ ราญรุ ่ ง เรื อ ง นายกสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ได้กล่าวถึงการจัดงานเทศน์มหาชาติในครัง้ นีว้ า่ เพือ่ เป็นการสืบทอด
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา
นอกจากนั้นรายได้จากเจ้าภาพเจ้าของกัณฑ์ต่าง ๆ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์
และจากกองผ้าป่าสามัคคี เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะน�ำไปสมทบทุน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้
ตั้งเป็นกองทุนไว้ล�ำดับทุนที่ ๓๗๐๗ เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ โดยเล็งเห็นประโยชน์ในการฟังเทศน์เพื่อน�ำ
คติธรรมมาเป็นข้อคิดและแนวทางในการด�ำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
เทศน์ ค าถาพั น โดย พระมหาเรวั ต ร อาวุ ธ ปญฺ โ ญ วั ด
ทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก สองธรรมมาสน์ โดย พระ
มหาโสภณ สุธีโร และ พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม จากวัดบางรัก
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
การฟังเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ที่ ๑ จนถึงกัณฑ์ที่ ๑๓ จน
ครบจะได้รับอานิสงส์ใหญ่หลวง เช่น จะเกิดปัญญา รู้จักการให้ทาน
การให้อภัย อันเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ อย่างเป็นสุข ทัง้ ตนเอง
ที่เป็นผู้ให้และผู้ได้รับ ก็ขอน�ำบุญกุศลครั้งนี้มาฝากกับทุกท่านครับ.
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สอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

สุเมธ ศรีจรรยา

เมื่อผีเข้าโยมแม่
โยมแม่อยูท่ ี่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล�ำภู เมือ่ พ.ศ.๒๕๔๐
โดยแม่ป่วยหนัก โยมพ่อบอกว่า เหมือนถูกผีเข้า เป็นมา ๕-๗ วันแล้ว
กระผมจึงบอกโยมพ่อว่า ให้เอาพระของขวัญจากวัดพระธรรมกาย
เป็นพระผงรุ่นเททองค�ำหลวงปู่วัดปากน�้ำฯ คล้องคอไว้ แล้วจะไป
เยี่ยม พอกระผมไปถึงบ้านเห็นโยมแม่นอนหันหลังให้ โยมพ่อบอก
ว่าตอนป่วยพาไปหาหมอ หมอเขาก็บอกว่าไม่ป่วย แต่ทานข้าวไม่ได้
ไม่มีแรง พูดบ่นเรื่อยเปื่อยไปทั่ว สงสัยถูกผีเข้า กระผมก็คุยกับโยมป้า
ทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันในตอนนัน้ ว่า ถ้าผีเข้าจะมีอาการอย่างนี(้ ตามความคิดเห็น
ของเจ้าของ Case Study) คือ
๑. สายตาจะหลบ หันหน้าหนี ไม่กล้าสบตาโดยเฉพาะกับ
ผู้มีศีลธรรม
๒. นัยน์ตาจะแข็งทื่อ ไม่มีการกะพริบตาบ่อยเหมือนมนุษย์
ปกติ
๓. ความรู้สึกนึกคิด การพูดคุยจะไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดจิต
วิญญาณของคนเดิม แต่เป็นของคนใหม่
พอพูดจบ โยมแม่พดู ขึน้ ว่า พวกนีค้ ยุ อะไรกันน่าร�ำคาญ ผมก็
คิดในใจว่า ปกติโยมแม่เป็นคนหูตงึ พูดเบา ๆ ท�ำไมได้ยนิ โยมแม่กบ็ อก
ว่า พูดเบา ๆ ก็ได้ยินหมดแหละ กระผมจึงมั่นใจว่า ผีเข้าโยมแม่จริง
สมัยเด็ก ๆ กระผมเห็นเวลาหมอผีปราบผีตอ้ งถามชือ่ ผีกอ่ น
ถ้าผีบอก แสดงว่าผีกลัว ถ้าไม่บอกแสดงว่าผีไม่กลัว กระผมจึงเรียก
โยมแม่ที่นอนหันหลังมาถามว่าชื่ออะไร เป็นใคร มาจากไหน ผีเข้า
สิงพูดว่าเขาไม่ให้บอก แล้วก็หันหน้าหนี กระผมเรียกให้หันหน้ามา
ใหม่ ผีบอกว่า ถ้าแน่จริงก็มาสู้กันสิ กระผมตอบทันทีว่า O.K. แล้วก็
เอาเหรียญปราบมารให้ดู ให้ดรู ปู หลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ภาษีเจริญ กระผม
พูดว่า ดูให้ชัด ๆ ว่าเป็นใคร ปรากฎว่าโยมแม่ไม่ดู หลับตาปี๋แล้วพูด
ว่า แสงเข้าตามองไม่เห็น ตาจะบอดแล้วก็หันหน้าหนี นอนเงียบไม่
พูดไปเลย ไม่สนใจใครทั้งสิ้น กระผมก็ให้ดูเหรียญอีกจนผีกลัวมาก
แต่ผียังไม่ยอมออก
กระผมถามว่า รู้จักพระไหม หมายถึงตัวกระผมเองซึ่งเป็น
พระลูกชาย ผีบอกว่าไม่รู้จัก แสดงว่าคนพูดไม่ใช่โยมแม่แน่แล้ว ผี
บอกว่าถ้าแน่ก็มาสู้กันสิ กระผมก็เลยบอกว่า พระไม่กลัวผีนะ มีแต่ผี
กล้วพระ กระผมก็พูดเรื่องบาป-บุญ เรื่องนรก - สวรรค์ ให้ผีฟัง แต่ผี
พูดว่า ไม่รจู้ กั บุญหรอก รูจ้ กั แต่ฆา่ ๆ พร้อมท�ำท่าทางด้วยมือประกอบ
การฆ่าให้ดู กระผมพูดลงท้ายด้วยการสร้างพระธรรมกายประจ�ำตัวที่
มหาธรรมกายเจดียช์ วนผีทำ� บุญ ในทีส่ ดุ ผียอมท�ำบุญด้วย จึงรวบรวม
เงินได้จำ� นวนสองพันกว่าบาท คือ บอกคนโน้นคนนีแ้ ล้วมาท�ำบุญด้วย
กัน แล้วเขียนจองสร้างองค์พระไว้ก่อน
กระผมก็บอกให้ผีที่เข้าสิงอนุโมทนาบุญ แต่ผีนั่งเฉย ๆ
เพราะท�ำไม่เป็น กระผมจึงสอนให้อนุโมทนาจึงท�ำเป็น กระผมก็ถาม

ชื่อผี เพื่อจะกรอกชื่อ จะได้อุทิศบุญไปให้ แต่ผีบอกว่าเขาไม่ให้บอก
กระผมพูดว่าถ้าไม่บอก เวลาอุทิศบุญก็จะไม่ได้รับบุญ ในที่สุดผีจึง
บอกว่า ชือ่ “ผง” โยมพ่อโยมแม่ทงั้ หลายถึงกับร้อง อ๋อ ปูผ่ งนีเ่ อง อดีต
เคยเป็นหมอปราบผีในเขต ๔ ต�ำบล ถ้าผีเข้าคนไหนล่ะก็ ไปบอกคน
อืน่ ให้ยอมหาย แต่ถา้ บอกปูผ่ งแล้วหาย ก็ถามนามสกุลต่อไป นามสกุล
เดียวกับโยมแม่ของผมครับ แล้วถามอายุเท่าไหร่ ผีบอก ๘๕ ปี ถ้ารวม
กับตอนตายแล้วถึงปัจจุบันอายุประมาณ ๑๓๐ ปี
กระผมเขียนใบสร้างพระเสร็จแล้วให้ผอี ธิษฐานอยูพ่ กั หนึง่
แล้วก็ให้ถวายคืนผม พอถวายเสร็จผีกพ็ ดู ว่าเย็นกายสบายใจดีมาก ยิม้
และร้องร�ำท�ำเพลง มีแววตาสดใสมีแรงขึ้นมาก ผีพูดว่า ขณะนี้ที่โคก
ตูมภูน้อยก�ำลังมีการละเล่นตีกลองเถิดเทิงสนุกมาก คนก็มามากมาย
(คนในที่นี้หมายถึง ผีในภูมินั้น) ที่โคกตูมภูน้อยนี้เป็นดงป่าไม้ชาว
บ้านเชื่อกันว่าที่นี่มีผีดุ ฆ่าคนตายมาแล้วหลายศพ ใครไปถางป่าท�ำ
ไร่ท�ำสวนไม่ได้ ต้องตายทุกคน และทุกวันพระชาวบ้านจะได้ยนิ เสียง
กลองดังเป็นประจ�ำ
โยมแม่เคยพูดว่า มีมีดจ่อคอ กระผมคิดว่าผีคงเอามีดจ่อ
คอโยมแม่จริง และกระผมอยากจะให้ผีออกจากร่างโยมแม่ ตอนนั้น
ที่คอโยมแม่มีพระของขวัญอยู่ ๒ องค์ กระผมจึงเอาเพิ่มอีก ๑ พวง
ประมาณ ๕ องค์ ผีบอกว่ากลายเป็นมีดอีโต้จ่อคอแล้ว กระผมจึงใส่
เพิม่ อีก ๑ พวง รวมเป็น ๓ พวง ผีบอกว่ากลายเป็นมีดอีโต้เชือดคอขาด
แล้วพร้อมกับร้องเสียงหลงดังลั่น พร้อมกับเอามือจับคอตนเองนอน
ดิ้นแด่ว ๆ เหมือนคนถูกมีดเชือดคอจริง ๆ กระผมคิดในใจว่าโยมแม่
เราตายแน่เลย จนลืมคิดว่าเป็นผีเข้า จึงรีบเอาพระของขวัญออกจาก
คอทันที ๑ พวง โยมแม่ก็เอามือจับคอตนเองพูดว่านึกว่าคอขาดแล้ว
เหลือแค่มีดอีโต้จ่อคออยู่
กระผมคิดว่า ที่ผีไม่ออกเพราะมีพระคล้องคอไว้จึงให้ถอด
ออกให้หมด แล้วคล้องคอใหม่ ในที่สุดโยมแม่ก็นั่งคอตกก้มหน้า
เงียบอย่างเดียว แล้วอาการก็ดีขึ้นจึงไปท�ำบุญที่วัดใกล้บ้าน ต่อมาผี
ไม่มาอีกแล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นกับโยมแม่นั้นเป็นผีจริงหรือเป็นอะไรครับ ถ้า
เป็นผีจริง เป็นผีประเภทไหน ลักษณะเป็นอย่างไร ใช่ที่เรียกกันว่า ผี
ปอบ หรือไม่ เวลาโยมแม่พูดนั้นเป็นโยมแม่พูดจริง ๆ หรือว่าใครพูด
ครับ แล้วตอนนั้นวิญญาณโยมแม่อยู่ที่ไหน ท�ำอะไรอยู่ครับ
แสงที่เหรียญพระปราบมาร ส่องตาโยมแม่นั้น ตลอดจนที่
โยมแม่พูด เช่น พูดว่าร้อน ๆ หนาว ๆ ไม่มีแรง มีมีดจ่อคอ มีมีดอีโต้
จ่อคอ มีมีดอีโต้เชือดคอขาดนั้น เกิดจากอานุภาพอะไรครับ พระของ
ขวัญรุ่นไหนครับ แล้วมีดเชือดคอใครครับ
ปูผ่ งตายแล้วไปอยูไ่ หน ตอนมาเข้าสิงนัน้ มาท�ำไม มากับใคร
ผีอธิษฐานจิตตอนท�ำบุญสร้างพระธรรมกายประจ�ำตัวว่าอย่างไรครับ
ทีด่ งป่าโคกตูมภูนอ้ ยนัน้ มีผดี จุ ริงไหมครับ และเป็นสถานที่
มีผีอยู่มากจริงไหมครับ โยมแม่ท�ำกรรมอะไรมา และท�ำอย่างไรโยม

แม่จึงจะไม่มีผีมาเข้า

คุณครูไม่ใหญ่
เรื่องผีเกิดขึ้นกับโยมแม่นั้นเป็นผีจริง ๆ แต่ค�ำว่า “ผี” นั้นมี
ความหมายกว้างมาก เพราะมันรวมถึงกายละเอียดในระดับพืน้ มนุษย์
หลาย ๆ อย่าง คือ มีกายละเอียดเยอะแยะทีม่ นุษย์มกั จะรวมเรียกว่า “ผี”
ส�ำหรับของโยมแม่นั้น เป็นผีที่อยู่ในสายปกครองของท้าว
เวสสุวัณโณ คือ สายยักษ์ แต่ก็ไม่ใช่ยักษ์ตัวด�ำ ตาโปนหัวหยิกอย่างที่
เราเคยเห็นในภาพ ที่มาเข้าร่างโยมแม่นั้นจะมีลักษณะคล้าย ๆ มนุษย์
ผี ป อบก็ คื อ ผี ส ายยั ก ษ์ อยู ่ ใ นสายการปกครองของท้ า ว
เวสสุวณ
ั โณนัน้ เอง ทีเ่ ข้าสิงร่างมนุษย์ ก็เพือ่ อาศัยร่างมนุษย์กนิ อาหาร
โดยเฉพาะอาหารดิบ ๆ หรือสัตว์เป็น ๆ เช่น ไปหักคอเป็ดไก่ในเล้า
กิน เป็นต้น
ที่เข้าสิงร่างของโยมแม่หรือบางคนได้ เพราะมีวิบากกรรม
ทางนี้ คือ ไม่ได้เข้าสิงได้ทุกคน คน ๆ นั้นต้องมีวิบากกรรมทางนี้ คือ
ในอดีตชาติบุคคลนั้นเคยนับถือผี เซ่นไหว้ผีเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก
ยามทีม่ ที กุ ข์ จนเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั กิ นั มา โดยฆ่าสัตว์เซ่น
ผี บางทีก็ฆ่าสัตว์เล็ก เช่น เป็ดไก่ บางทีก็ฆ่าสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย
เป็นต้น ฉะนั้นจึงมีกรรมอยู่ ๒ อย่าง คือ
๑) กรรมที่เคยนับถือผีพวกนี้เป็นชีวิตจิตใจ
๒) กรรมท�ำปาณาติบาต คือ ฆ่าสัตว์เพื่อเซ่นไหว้ จึงท�ำให้
พวกนี้มาเข้าร่างได้โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. อาศัยร่างเพื่อกินอาหาร
๒. อาศัยร่างเหมือนร่างทรง เพื่อยกระดับตัวเองว่า มีผู้
นับถือมาก
๓. เพื่อท�ำร้ายให้เจ็บป่วยหรือตาย เพื่อว่าตายแล้ว จะได้ไป
เป็นบริวารหรือสานุศิษย์ หรือตายแทน เพื่อตัวจะได้ไปบังเกิดใหม่
เป็นกฎเกณฑ์ของเผ่าพันธุ์พวกนี้ที่มีกรรมอย่างนี้
เมือ่ ผีเข้าสิงร่างโยมแม่ เขาจะกดทับด้วยมนตร์ ท�ำให้ขาดสติ
หรือหมดสติไป ขึ้นอยู่กับว่า ทับครึ่งตัว หรือว่าเต็มตัว ถ้าครึ่งตัว มัน
ก็จะขาดสติ แต่พอรู้อยู่บ้าง แต่ว่าบังคับตัวเองไม่ได้ แต่ถ้าเต็มตัวจะ
หมดสติ คือ ลืมไปเลย
ผีที่สิงร่างโยมแม่บอกว่า เห็นแสงที่เหรียญพระปราบมาร
ส่องตานัน้ ผีเห็นจริง ๆ ด้วยอานุภาพบารมีธรรมของมหาปูชนียาจาร
ย์ทที่ า่ นท�ำวิชชาธรรมกาย ท�ำให้ผรี สู้ กึ อย่างนัน้ และเห็นเป็นอย่างนัน้
ซึ่งเหรียญปราบมารทุกรุ่นก็มีอานุภาพทั้งนั้น ถ้ามีใจเลื่อมใสอย่าง
แท้จริง
ส่วนที่ผีเห็นเป็นมีดเชือดคอนั้น เป็นเพราะกรรมของผีเอง
ที่เคยท�ำปาณาติบาตเอาไว้ ในลักษณะอย่างนี้ คือ ฆ่าเป็ด ฆ่าไก่ ฆ่าวัว
ฆ่าควาย โดยการเชือดคอ บันดาลให้เห็นเป็นวิบากกรรม
ผีทเี่ ข้าสิงเป็นปูผ่ งจริง ๆ ทีไ่ ปเกิดในสายยักษ์ดว้ ยวิบากกรรม

ที่นี่มีค�ำตอบ

โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ทางโทรทัศน์ช่อง DMC
วัดพระธรรมกาย

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

ที่นับถือผี และก็ไม่ได้ท�ำบุญอะไร แถมมีบาปปาณาติบาตที่มาเข้าสิง
เพราะต้องการเอาไปอยู่ด้วย เพื่อเอาไปเป็นบริวารของตน โดยเจตนา
จะให้อดข้าวตาย
ปูผ่ งมาอยูก่ บั ลูกสมุนของผีทเี่ ป็นหัวหน้า หรือยักษ์ประเภท
ที่เป็นหัวหน้า เพราะพวกนี้อยากได้สมาชิกเพิ่ม เหมือนนักเลงที่
ต้องการมีพวกมาก ๆ แล้วก็มกี ารเชียร์กนั มีการฉลองถ้าใครสามารถ
หาสมาชิกใหม่มาได้ ก็จะฉลองตีกลองกันลัน่ แล้วก็จะมีลนุ้ ระทึก คือ
เข้าให้ได้ เข้าให้ได้ แล้วก็ถามกันจะเข้าได้ไหม สิงได้ไหม เพือ่ จะให้เอา
ให้ได้ เอาเลย เอาเลย เอ้า เฮ เข้าไปเลย แล้วก็ร่ายเวทไปเรื่อย จะมีกอง
เชียร์ ซึ่งเป็นพวกนี้แหละ
ตอนถวายพระประจ�ำตัว ผีได้อธิษฐานว่า ขอให้มีอ�ำนาจ
เหนือผีตัวอื่น พูดง่าย ๆ คือ อย่างเก่ง ไม่ได้คิดจะไปเกิดบนสวรรค์
หรือเกิดใหม่ เพราะกรรมยังหนาอยู่จึงยังอยู่ในหมู่พวกนี้ มีความคิด
วน ๆ อยู่อย่างนี้ แต่อยากยกระดับตัวเองขึ้นเป็นหัวหน้ามาเฟียผี เป็น
หัวหน้าเขตที่จะปกครองดูแลพวกนี้อีกทีหนึ่ง
ในดงป่าโคกตูมภูน้อยเป็นหมู่บ้านผีพวกนี้ และปู่ผงก็อยู่
ตรงนั้น โดยท้าวเวสสุวัณโณ ท่านก็สั่งให้หัวหน้าเขตต่อ ๆ กันลงมา
ก�ำหนดเขตให้หวั หน้าเขตตรงนีป้ กครองบริเวณตรงนีต้ ามวิบากกรรม
และตอนนี้ปู่ผงอธิษฐานอยากจะเป็นหัวหน้าแทน
วิธีแก้ คือ ให้โยมแม่เลิกนับถือผี หรือเลิกแกล้งท�ำเป็นผี
เข้า เพื่อขู่ลูกหลานตอนลูกหลานท�ำตัวไม่ดี แล้วก็ให้ตั้งมั่นในพระ
รัตนตรัย ให้ท�ำบุญทุกบุญ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา ให้สม�่ำเสมอจนตลอด
ชีวิต ก็จะพ้นวิบากกรรมพวกนี้ได้
				

๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗

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

วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

๘
สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ�ำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก คุณศิรชิ ยั ออสุวรรณ ประธาน
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) และประธาน
กรรมการเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๒ ไปเป็นประธาน
ในพิธิเปิดการประชุม โดยมี คุณอดุลย์ เซะวิเศษ ประธานกรรมการ พร้อม
ด้ ว ยคณะกรรมการและสมาชิ ก ให้ ก ารต้ อ นรั บ มี ส หกรณ์ ก ารเกษตร
บางคนที จ�ำกัด จ.สมุทรสงคราม น�ำผลผลิตการเกษตรไปจ�ำหน่ายได้รับ
ความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างดี

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

สหกรณ์การเกษตรบางกะปิประชุมใหญ่ ‘62

สหกรณ์แห่งนีก้ อ่ ตัง้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๔๘๒ จนถึงปัจจุบนั ก็
ประมาณ ๘๐ ปี มีสมาชิก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑,๐๙๖
คน มีทุนเรือนหุ้น ๗,๕๔๓,๙๓๐ บาท
ปัจจุบันท้องที่บางกะปิกลายเป็นชมชนเมืองไปแล้ว อาชีพ
การเกษตรลดน้อยลงไปตามสภาพ ที่ดินมีราคาแพงขึ้น นี่คือปัญหา
ของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน(เช่าท�ำการเกษตร) เมื่อที่ดิน
ราคาสูงอาชีพการเกษตรมีรายได้นอ้ ยทีด่ นิ ก็ถกู เปลีย่ นมือไป สหกรณ์
การเกษตรแห่งนี้จ�ำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม
ของสังคมที่เปลี่ยนไปเพื่อความอยู่รอด ผู้น�ำสหกรณ์จึงต้องคิดหนัก
ว่าจะท�ำอย่างไร เพือ่ ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสังคม
ที่เปลี่ยนไป ไม่เช่นนั้นคงจะยืนหยัดอยู่ด้วยความยากล�ำบากอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ทไี่ ม่สามารถยึดหยุน่ ปรับ
เปลีย่ นตัวเองได้อย่างคล่องตัว จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิง่ กับสหกรณ์ภาค
การเกษตรทั้งหลาย

รุ้งกินน�้ำ

สมาชิกเข้าร่วมประชุมกันคึกคัก มีโต๊ะจีนบริการมื้อกลางวัน

สหกรณ์การเกษตรบางคนที จ�ำกัด น�ำผลผลิตการเกษตรไปจ�ำหน่าย

ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล/ลดพิเศษ ๒๕%
วันที่..............................................................
ชือ่ ...........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ........................................................................................................................................
....................................................................................................โทร......................................

�
�

สมัครสมาชิกรายบุคคลปีละ ๑๕๐ บาท (ส่งให้เดือนละ ๑ ฉบับ)

ซื้อลดพิเศษ ๒๕% เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาทต่อปี
(จัดส่งให้เดือนละ ๒๐ ฉบับ เป็นเวลา ๑ ปี รวมจ�ำนวน ๒๔๐ ฉบับ
สั่งซื้อได้ด้วยเช็ค หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ำกัด บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำเหร่ บัญชีเลขที่ 032-2-48872-6 หรือ ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม
บริษทั สือ่ เกลียวเชือก จ�ำกัด ปณ.ส�ำเหร่ 10600 ส�ำนักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-6883-8937 หรือ Email : ssrichanya@gmail.com

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
หาอ่านฟรีได้ง่ายนิดเดียวที่
เว็บไซต์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

www.clt.or.th

หนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์

เว็บไซต์ชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

www.fsct.com

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

