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สันนิบาตสหกรณ์ฯ เดินหน้า
แก้ไขกฎหมายสหกรณ์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร

ราคา ๑๐

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
๒๕๖๒ แถลงผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา ชูสนั นิบาตสหกรณ์จงั หวัดยกระดับ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์เป็นองค์กรมหาชน เดินหน้าแก้ไขกฎหมายสหกรณ์
นายปรเมศวร์ อิ น ทรชุ ม นุ ม
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยว่า พระราช
บั ญ ญั ติ ส หกรณ์ มาตรา ๑๑๖ ก� ำ หนดให้
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ต้องจัดให้
มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึง่ ครัง้ ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ในการนี้
สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงได้จัดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันเสาร์
ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวา
ยุภักษ์ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทา

รา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ได้รับทราบ
ผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และ
พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทย
เศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ได้ ก ่ อ ตั้ ง ขึ้ น มาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ.๒๕๑๑ ตาม

เจาะลึกกฎหมายแรงงาน
แจงสิทธิประโยชน์นายจ้างลูกจ้าง
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดสัมมนา เจาะลึกประเด็นปัญหา
กฎหมายแรงงาน ดร.ฉันทนา แจงละเอียดสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง
กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ ให้อ�ำนาจนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ผู้จัดการสหกรณ์พ้น
จากต�ำแหน่งได้ถึงแม้ไม่ใช่นายจ้างตามกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างถูกเลิกจ้างเงินชดเชย
จะได้ต้องท�ำงานครบเกณฑ์และไม่มีความผิดข้อใดข้อหนึ่งตาม มาตรา ๑๑๙
นายเอนก ศรี ส� ำ ราญรุ ่ ง เรื อ ง
ประธานกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้กล่าว
กับเกลียวเชือกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน ฉบับใหม่ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน ฉบั บ เดิ ม โดยมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์
ให้แก่ลูกจ้าง รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อ
ยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เป็นต้นไป จะท�ำให้ลูกจ้างซึ่งเป็น
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศมี ค วาม
มั่นคงในการท�ำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้น หากผู้ที่
รับผิดชอบหน้าที่ หรือผู้กระท�ำแทนนายจ้าง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายใน

เอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
ภายหลังได้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะ
ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดเพื่อน�ำไป
ปฏิบัติให้ถูกต้องกับลูกจ้างและนายจ้างตาม
กฎหมาย จึงได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ เจาะ
อ่านต่อหน้า ๓

ชสท. จับมือกับ สภาทนายความฯ ท�ำบันทึกข้อตกลง
ให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมาย เป็นเวลา ๔ ปี
พัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ให้มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ไม่ท�ำ
ผิดกฎหมาย ตัวเองปลอดภัยและสหกรณ์ไม่เสียหาย จัดท�ำ
แบบสัญญามาตรฐาน สภาทนายความฯ ให้ความรูก้ ฎหมาย
เกษตรกรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ขยายส�ำนักงานสาขาไปต่าง
จังหวัด และศาลจังหวัดทั่วประเทศ จ�ำนวน ๑๑๓ แห่ง
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สภา
ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน
พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทาง
วิชาการ ระหว่าง สภาทนายความ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) โดยจะร่วมมือ
กันจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึก
อบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ
การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมทางวิชาการ
อื่น ๆ ในการด�ำเนินการตามความร่วมมือ
ทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาเพื่อก�ำหนดราย
ละเอียดและขั้นตอนการด�ำเนินงานเป็นราย

ชสอ.ยื่นหนังสือขอมีส่วนร่วม
แก้ไขกฎกระทรวงคุมสหกรณ์

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๔๗๑ โดย
จดทะเบี ย นเป็ น ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ใช้ ชื่ อ ว่ า
“สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
สินใช้” เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑
ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและได้มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑ มีผล
ให้เปลี่ยนสถานภาพจาก “สหกรณ์” มาเป็น
“สถาบัน” ใช้ชื่อว่า “สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย” ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็น
สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภท
ทั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลก�ำไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน ปัจจุบันสันนิบาต
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ทั้ง ๗
ประเภท รวมกว่า ๘,๐๐๐ สหกรณ์ มีสมาชิก
รวมกว่า ๑๒ ล้านคน มีปริมาณธุรกิจกว่า
๒.๕ ล้านล้านบาท มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
สหกรณ์ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังนี้ “เป็น
องค์กรกลางเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์
สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เป็นเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ” โดยด�ำเนินการภายใต้
วัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ได้กล่าว
เพิม่ เติมว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ตระหนักและ
ให้ความส�ำคัญในการสร้างเครือข่าย การ
จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและการให้
ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการและทาง
ด้านกฎหมาย เราได้สัญจรไปทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิก
และมีการจัดอบรมทั่วประเทศเพื่อให้ความ
รู้และให้สหกรณ์เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่มีต่อสหกรณ์สมาชิก
ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เราได้
ด�ำเนินการจัดตั้งไปแล้ว จ�ำนวน ๔๔ จังหวัด
และจังหวัดบุรรี มั ย์อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
จัดส่งเอกสารมายังสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อ
ประกาศจัดตั้งเป็นล�ำดับที่ ๔๕ นอกจากนี้
ยังมีอีก ๗ จังหวัด ที่อยู่ระหว่างประชุมใหญ่
ครั้งแรก เพื่อเลือกคณะกรรมการสันนิบาต
อ่านต่อหน้า ๒

กรณี ตามระเบียบและข้อบังคับของทั้่งสอง
ฝ่าย โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๔ ปี นับ
ตั้่งแต่วันลงนามเป็นต้นไป
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายก
สภาทนายความ ได้กล่าวว่า ข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการ กั บ ชุ ม นุ ม สหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.)
นับเป็นภารกิจส�ำคัญตามนโยบายของสภา
ทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการ
ที่จะสนับสนุนให้เกิดแก่ภาคประชาชน โดย
เฉพาะสหกรณ์การเกษตร ที่มีสมาชิกเป็น
เกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของ
ชาติ สภาทนายความฯ ยินดีให้การสนับสนุน
อ่านต่อหน้า ๒

นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด พร้อมคณะยื่น
หนังสือเสนอข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ในการแก้ไขร่างกฎกระทรวงที่ ครม.มีมติรับหลักการ ๗
ฉบับ และขอให้มีตัวแทนเข้าร่วมพิจารณาก่อนประกาศใช้ ต่อ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสไปเป็นประธานพิธเี ปิดประชุมใหญ่สามัญ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เมือ่ ๒๑ ธค.๖๒

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ระดมสมอง
พิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ ๗ ฉบับ ที่ ครม.มีมติอนุมัติหลักการ ผิด
หวังไม่มีข้อเสนอแนะที่เคยให้ไว้ก่อนหน้าชี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ ยื่นหนังสือขอเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไข
ก่อนน�ำเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แหล่งข่าวจากชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ได้เปิด
เผยกับเกลียวเชือกว่า ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มี
มติอนุมตั หิ ลักการ(ร่าง) กฎกระทรวง จ�ำนวน
๗ ฉบับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ซึ่งขบวนการสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ประเด็นตามที่ได้เสนอขอแก้ไขไปแล้วนั้น
ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อคิด
เห็นของขบวนการสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) จึง
ได้จดั สัมมนาขึน้ เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
เพื่อพิจารณาประเด็นในการแก้ไข(ร่าง) กฎ
กระทรวงฯ ทั้ง ๗ ฉบับ ที่มีผลกระทบกับ
การบริหารงานของสหกรณ์ โดย ชสอ. ได้จัด
ท�ำตารางสรุปเปรียบเทียบ ๗ ร่างกฎกระทร
วงฯ กับข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ที่
เสนอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อม
ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมของขบวนการสหกรณ์ตอ่
(ร่าง) กฎกระทรวงฯ ๗ ฉบับ ทีค่ ณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมตั หิ ลักการ และขอให้มตี วั แทนของ
ขบวนการสหกรณ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พิจารณา ๓ ข้อ คือ ๑. แก้ไขกฎกระทรวงฯ
๗ ฉบับ ตามข้อคิดเห็นเพิม่ เติมของขบวนการ
สหกรณ์ต่อ(ร่าง) กฎกระทรวงฯ ๗ ฉบับ ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ๒. ขอให้

ขบวนการสหกรณ์มีผู้แทนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎกระ
ทรวงฯ ทั้ง ๗ ฉบับ และ ๓. ขอให้ขบวนการ
สหกรณ์ได้รว่ มพิจารณา(ร่าง) กฎกระทรวงฯ
ทีเ่ หลือ ๖ ฉบับ ก่อนน�ำเสนอกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ข้อเสนอดังกล่าวของ ชสอ.ได้ทำ�
เป็นหนังสือถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องประกอบ
ด้วย ๑. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒.
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ๔. พลเอก
ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และ ๕.
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่ง
เสริมสหกรณ์
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) กฎกระ
ทรวงฯ ๗ ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ซึง่ ส่วนใหญ่กจ็ ะเห็นด้วยกับร่าง
ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี จะมีอยู่บ้างที่มี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ได้แก่

ชสท. ยุคใหม่ สร้างความหวังเกษตรกรไทย

กฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วกับคุณสมบัตติ อ้ งห้าม
ของกรรมการและผู ้ จั ด การ ขบวนการ
สหกรณ์ให้ความเห็นว่า วุฒิการศึกษาจะ
ใช้ระดับใดควรก�ำหนดให้ชดั เจน ควรเปิด
โอกาสให้คนที่เคยเป็นกรรมการมาแล้ว
สามารถใช้แทนวุฒิการศึกษาได้ และควร
บัญญัติวิธีการรับสมัครเพื่อให้สหกรณ์
ได้กรรมการที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามที่
ก�ำหนด และข้อจ�ำกัดสิทธิผมู้ คี วามรูค้ วาม
สามารถเข้ามาช่วยเหลือสหกรณ์
กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการด�ำรง
เงินกองทุน ได้ให้ความเห็นว่า การด�ำรง
อั ต ราส่ ว นของกองทุ น ควรก� ำ หนดต่ อ
สินทรัพย์เสี่ยงเท่านั้น ไม่ใช่ต่อสินทรัพย์
ทั้ ง หมด และอั ต ราในการด� ำ รงเงิ น เข้ า
กองทุนควรใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับ
สถาบันการเงิน การด�ำรงเงินกองทุนของ
ชุมนุมสหกรณ์ทไี่ ม่เป็นไปตามก�ำหนดควร
ขยายเวลาออกไปเป็นภายใน ๕ ปี
กฎกระทรวงเกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ
บาลของสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์เห็น
ว่า การห้ามกรรมการที่มีความสัมพันธ์
กับสหกรณ์ผู้ขอกู้หรือขอสินเชื่อเข้าร่วม
พิจารณาการให้สินเชื่อหรือเงินกู้นั้น เห็น
ว่าสหกรณ์อยู่กันแบบเชื่อมโยงและพึ่งพา
อาศัยซึง่ กันและกัน การรูจ้ กั และคุน้ เคยจึง
เป็นเรื่องปกติของสหกรณ์ในการบริหาร
งานสหกรณ์ การห้ามสหกรณ์แจกเงิน
ชิงโชค จัดกิจกรรมทางการตลาดหรือผล
ตอบแทนอื่ น นอกจากดอกเบี้ ย เห็ น ว่ า
ไม่ควรก�ำหนดเป็นข้อห้าม เพราะจะเป็น
อุปสรรคความเจริญเติบโตของสหกรณ์
เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถสร้ า งแรงจู ง ใจให้
สมาชิ ก เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในฐานะเป็ น
เจ้าของสหกรณ์ ในขณะที่สถาบันการเงิน
อืน่ ๆ เขาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส่ง
เสริมการขายตลอดทั้่งปี
กฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วกั บ การ
จั ด เก็ บ และรายงานข้ อ มู ล ขบวนการ
สหกรณ์มีความคิดเห็นว่า การรายงาน
ข้อมูลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ หากเป็น
รายละเอียดที่มีผลกระทบต่อข้อมูลส่วน
บุ ค คล สหกรณ์ จ ะถู ก สมาชิ ก ฟ้ อ งร้ อ ง
ด�ำเนินคดีหรือไม่

๒

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

สันนิบาตสหกรณ์ฯ เดินหน้า
สหกรณ์จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต อ�ำนาจเจริญ มุกดาหาร
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ นราธิวาส
“สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สหกรณ์ใน
แต่ละจังหวัดรวมตัวกันในนาม สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การบริหารจัดการ การด�ำเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์สว่ น
รวมของสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในส่วนจังหวัด
ที่ได้จัดตั้งไปแล้วเราก็จะสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ เพื่อให้จังหวัด
ได้จัดการศึกษาอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก และจะด�ำเนิน
การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอื่น ๆ ให้ครบทุกจังหวัด ซึ่งการ
จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนั้น จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ขบวนการสหกรณ์เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักการสหกรณ์”
นอกจากนี้นายปรเมศวร์ ยังได้กล่าวอีกว่า สันนิบาตสห
กรณ์ฯ มีนโยบายผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารงานสหกรณ์และ
เพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการด�ำเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์ฯชุดที่ ๒๕ มีมติให้น�ำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ ภายใต้กรอบและประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ง
ชาติ(มาตรา ๙)
๑.๑ ก� ำหนดให้ประธานกรรมการด�ำเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
โดยต�ำแหน่ง แทน ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
กรรมการด�ำเนินการ
๑.๒ ก� ำ หนดให้ ป ระธานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ เ ป็ น
กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติโดยต�ำแหน่งแทนประธานคณะ
กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ
๒. เรือ่ งของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ (มาตรา ๕๐)
๒.๑ ก�ำหนดให้ประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ อาจ
เลือกตัั้งโดยตรงจากที่ประชุมใหญ่ หรือจากกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์เลือกกันเองก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับ
๒.๒ ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๓ ปี (เดิมก�ำหนดไว้คราวละ ๒ ปี)
๒.๓ ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ดำ� รงต�ำแหน่ง
ได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกันเช่นเดิม แต่กรรมการด�ำเนินการชุมนุม
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สหกรณ์สามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้เกินกว่า ๒ วาระติดต่อกัน
๓. คณะกรรมการที่ปรึกษาก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาตรา ๘๙/๔ )
ก�ำหนดให้ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เนีย่ นแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นกรรมการในคณะกรรมการทีป่ รึกษา
การก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด้วย
๔. การพั ฒ นาและยกระดั บ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
๔.๑ พัฒนาให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีฐานะ
เป็นองค์กรมหาชน เช่น สภาสหกรณ์แห่งชาติ เป็นต้น เพื่อยกระดับ
การมีส่วนร่วมของสหกรณ์ในสันนิบาตสหกรณ์ฯ และยกระดับ
การมีส่วนร่วมของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในการเชื่อมโยงการพัฒนา
สหกรณ์มากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๖๓ ถึง พ.ศ.๒๕๖๕) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒
๔.๒ ก�ำหนดให้ผู้อ�ำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ (ซึ่งคณะ
กรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ แต่งตั้ง) เป็นกรรมการด�ำเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยต�ำแหน่ง
และ ๕. กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์
๕.๑ ก�ำหนดให้มกี องทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ทกี่ ำ� ลังฟืน้ ฟูหรือ
พัฒนา หรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน
๕.๒ ก�ำหนดให้สหกรณ์ทุกสหกรณ์จัดสรรก�ำไรสุทธิเข้า
กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ และได้รับผลตอบแทนตาม
อัตราที่ก�ำหนด
๕.๓ ก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น รั ก ษา
เสถี ย รภาพระบบสหกรณ์ ประกอบด้ ว ย ผู ้ แ ทนส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์ฯ และผู้แทนสหกรณ์
๕.๔ ก�ำหนดให้สนั นิบาตสหกรณ์ฯ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นส�ำนักงาน
เลขานุการของกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์

ชสท. MOU กับสภาทนายความ
ทางวิชาการ แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ใน
ทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ นอกจากความรู้ด้าน
การเกษตรแล้ว ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการ
อ่านต่อหน้า ๓
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หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก หนังสือพิมพ์เพื่อ
ขบวนการสหกรณ์ ได้ก่อตั้งมาครบ ๒๗ ปี ในวันที่
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข่าวสารขบวนการสหกรณ์ไทย เพราะพวก
เราเชื่อมั่นว่าสังคมโลกยุคปัจจุบันนี้อยู่ยาก เพราะมี
ความวุ่นวายมาจากระบบทุนนิยมที่ส่งเสริมให้แต่ละ
คนเห็นแก่ตัว เอาตัวรอด แต่สุดท้ายก็ไม่รอดเพราะ
ว่าผู้ที่มีก�ำลังมากกว่าทั้งทรัพย์และสติปัญญาก็จะเอา
เปรียบผู้ที่มีทรัพย์และก�ำลังที่น้อยกว่า เข้าในลักษณะ
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ผลสุดท้ายเมื่อปลาเล็กหมด ปลา
ใหญ่กก็ นิ กันเอง ในทีส่ ดุ ก็ลม่ สลายทัง้ สังคมโลก ตราบ
ใดทีม่ นุษย์ขาดศีลธรรม การเอารัดเอาเปรียบกันก็เกิด
ขึน้ เป็นเรือ่ งปกติธรรมดาของมนุษย์ปถุ ชุ นทัง้ หลายที่
ยังมีกิเลสครอบง�ำอยู่

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ครบรอบ ๒๗ ปี

หลักและวิธกี ารสหกรณ์ ส่งเสริมให้แต่ละคนช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน ไม่เอาเปรียบกัน จึงเป็นวิธีการเดียว
ในโลกยุคนีท้ มี่ วลมนุษย์ทงั้ หลายต้องหันมาช่วยกันยับยัง้
ความล่มสลายของสังคมโลกใบนี้ด้วยวิธีการสหกรณ์

ผลประโยชน์ส่วนตน จึงท�ำให้สหกรณ์และสมาชิกได้
รับความเสียหาย ประกอบกับสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่
ในขณะนีข้ าดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าของการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ จึงปล่อยให้คณะกรรมการและฝ่าย
แต่หลักและวิธกี ารสหกรณ์ จะน�ำไปใช้ได้อย่าง จัดการด�ำเนินการไปตามล�ำพัง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
มีประสิทธิภาพ บุคลากรของสหกรณ์ที่ประกอบด้วย มากว่าจะรู้ก็สายแทบจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้

คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และมวล
สมาชิกสหกรณ์ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและร่วม
มือกันปฏิบตั อิ ย่างจริงใจด้วยจิตวิญญาณของสหกรณ์
งานสหกรณ์จึงจะประสบความส�ำเร็จ สร้างความสุข
ความเจริญให้กับคนสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน

ปัญหาที่ท�ำให้คนในขบวนการสหกรณ์ไทยขาด
จิตวิญญาณสหกรณ์ เป็นเหตุให้ขบวนการสหกรณ์ไทย
ไม่พัฒนาก้าวหน้า เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย จาก
ต้นเหตุของบุคลากรเพียงไม่กี่คนแต่มีบทบาทส�ำคัญใน
การบริหารกิจการสหกรณ์แทนมวลสมาชิกทั้งหลาย
ประกอบกับบรรดาสมาชิกไม่ได้ติดตามการท�ำงานของ
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด จะด้วยเหตุ
ใดก็ตามจึงท�ำให้ผู้อาสาที่ขาดจิตวิญญาณสหกรณ์อาศัย
บทบาทที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกเข้าไปแสดวงหา

ชสท. MOU กับ สภาทนายความ

ต่อจากหน้า ๒

เงิน ด้านสัญญาต่าง ๆ ในเรื่องเหล่านี้ทางสภาทนายความฯ พร้อมที่
จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมายหรือข้อแนะน�ำ
ต่าง ๆ ได้ โดยที่เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ ได้กล่าวต่อไปว่า สภาทนายความฯ
นอกจากจะมีส�ำนักงานใหญ่ที่บางเขนแล้ว ยังมีที่ต่างจังหวัดและ
ศาลจังหวัด ขณะนี้มีทั้่งหมด จ�ำนวน ๑๑๓ แห่ง อย่างเช่นที่จังหวัด
ขอนแก่ น มี ทั้ ง ที่ ใ นตั ว จั ง หวั ด และที่ อ� ำ เภอชุ ม แพ ซึ่ ง จะมี ส ภา
ทนายความประจ�ำจังหวัด จะเรียกว่าเป็นสาขาก็ได้ตอนนีม้ อี ยู่ จ�ำนวน
๑๑๓ แห่งทั่วประเทศที่จะให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายกับประชาชน
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็น
อย่างยิ่งและขอบพระคุณสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่
น�ำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความฯ ที่ได้
ให้การสนับสนุนด้านวิชาการกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรมา
ตลอด ในนามของ ชสท. ซึ่งเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ มี
สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศเป็นสมาชิก มีภารกิจส�ำคัญในเรื่อง
การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ดูแลสหกรณ์สมาชิกของเรา โดย
เฉพาะในเรื่องความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านวิชาการ หรือในเรื่อง
ของการจัดหาปัจจัยการผลิตและเรื่องของการตลาด สิ่งที่เราพบเห็น
มาตลอดเวลาก็คือสหกรณ์การเกษตรในชนบทที่อยู่ห่างไกล จะไม่มี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเลย ในเรื่องนี้ก่อให้เกิดปัญหาอยู่บ่อย ๆ ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง หรือกฎหมายอื่น ๆ รวมทั้ง พระ
ราชบัญญัตสิ หกรณ์ดว้ ย ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสหกรณ์จงึ มีความจ�ำเป็นต้อง
พัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา
ในปีทผี่ า่ นมา(พ.ศ.๒๕๖๒) โชคดีทนี่ ายกสภาทนายความฯ
(ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร) พร้อมทีมงานได้จัดส่งคณะวิทยากร
ไปให้ความรู้กับพวกเราเป็นเวลา ๑ ปี ทั่วประเทศ เป็นที่ยอมรับและ
ประทับใจของผูบ้ ริหารสหกรณ์เป็นอย่างมาก ฉะนัน้ จึงมีมติรว่ มกันว่า
เราจะขอให้สภาทนายความฯ ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ และ
ก็เป็นทีม่ าของวันนีใ้ นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเป็น
เวลา ๔ ปี นับจากนี้ไปเชื่อว่าจะท�ำให้ผู้บริหารสหกรณ์ มีความมั่นใจ
และมีประสิทธิภาพในการท�ำงานเพือ่ ให้บริการกับสมาชิกสหกรณ์ที่
เป็นเกษตรกรได้ทั่วประเทศ
ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์การเกษตรนั้นนาย
ศิริชัย ออสุวรรณ ได้กล่าวว่า โดยปกติเราจะเจอหลังจากปัญหาได้

๓

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

สิง่ แวดล้อมของสังคมไทยก็มสี ว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้คน
สหกรณ์ขาดจิตวิญญาณสหกรณ์ได้ โดยเฉพาะระบบทุนนิยม
ที่เข้ามาครอบง�ำสังคมไทยท�ำให้คนสหกรณ์มีความคิดที่ผิด
เพี้ยนตามระบบทุนนิยมไปด้วย นั่นก็คือการเห็นแก่ตัว การ
เอาตัวรอด ไม่มคี วามคิดช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ซึง่ เป็นหลักการ
ส�ำคัญของวิธีการสหกรณ์

และที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือ ประเทศไทยเป็น
เมืองพุทธ คนไทยกว่าร้อยละเก้าสิบเป็นชาวพุทธ คน
ไทยในอดีตยึดถือค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทีพ่ งึ่ ไม่
กล้าท�ำบาปทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง จึงท�ำให้แต่ละคนมี
หิริ คือ ความละอายต่อการท�ำบาป และ โอตตัปปะ
คือ ความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาป แต่รัฐบาลไทยยุค
ประชาธิปไตยกลับส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพบาป
อย่างถูกกฎหมาย เช่น อาชีพขายเหล้า ขายเบียร์ ขาย

เกิดขึ้นแล้ว เช่น คณะกรรมการสหกรณ์ เวลาไปกู้เงินกับสถาบันการ
เงิน ทางสถาบันการเงินจะให้ผบู้ ริหารสหกรณ์ค�้ำประกัน เป็นการค�้ำ
ประกันส่วนตัวทัง้่ คณะ และเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการชุด
ใหม่ ก็ให้ชดุ ใหม่ไปค�ำ้ ประกันเพิม่ เติมอีกทุกชุด เรือ่ งนีด้ แู ล้วไม่มคี วาม
เป็นธรรม ในเรื่องของสมาชิกที่เอาของมาขายโดยผ่านสหกรณ์เป็น
ผู้รวบรวม เมื่อสหกรณ์น�ำไปจ�ำหน่ายให้กับผู้ค้า การท�ำสัญญาตรงนี้
บางครั้งเกิดการเสียเปรียบ ท�ำให้สหกรณ์ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับ
คดี หรือด�ำเนินการกับคู่ค้าของสหกรณ์ได้ เป็นต้น
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงแก้ยาก ฉะนั้นต่อไปนี้เรามีแนวคิด
ว่า ต้องมีการป้องกันปัญหาไว้กอ่ น เช่น การออกแบบของสัญญาต่าง ๆ
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สหกรณ์การเกษตรใช้แบบฟอร์ม
เดียวกันทั้งประเทศ เมื่อมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาหารือกันได้
ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ เรื่องนี้ตนเห็นว่ามีความส�ำคัญ
ในเรื่องการฝึกอบรมเพื่อให้องค์ความรู้กับผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อจะ
ได้รู้ถึงอ�ำนาจหน้าที่ของตนเอง และไม่ท�ำในสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย
นอกจากตัวเองจะปลอดภัยแล้ว สหกรณ์ก็ไม่เกิดความเสียหายด้วย
นายศิริชัย กล่าวในที่สุด

เจาะลึกประเด็นปัญหาแรงงาน
ลึกประเด็นปัญหากฎหมายแรงงาน โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งได้
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรมส่วนกลาง
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต
กรุงเทพฯ โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านกฎหมาย
แรงงาน คือ ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ�ำกอง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ได้
ยกตัวอย่างจากค�ำพิพากษาของศาลมาบรรยายตอนหนึ่งว่า คณะ
กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการสหกรณ์ เวลาที่จะออกค�ำสั่งเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถ้าไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน อาจจะท�ำให้
สหกรณ์ต้องเสียเงินเพิ่มโดยใช่เหตุ สุดท้ายก็จะถูกสมาชิกมองว่า
ท่านมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าทีเ่ ข้ามาบริหารงาน บริหารเงินของ
สมาชิก ในส่วนของผู้จัดการส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นพนักงานประจ�ำ
เหมือนพนักงานทั้งหลาย เพราะผู้จัดการจะมีสัญญาจ้างเป็นวาระ
ส่วนใหญ่กจ็ ะวาระท�ำงานประมาณ ๔ ปี ฉะนัน้ ผูบ้ ริหารงานสหกรณ์
จะต้องมีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงานด้วย
โดยเฉพาะสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนั ก งานสหกรณ์ ต าม
กฎหมายแรงงาน เช่น เงินชดเชยเมื่อเลิกจ้าง เป็นสิทธิประโยชน์

บุหรี่ การพนัน ฯลฯ อาชีพเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรง
ห้ามเพราะเป็นอาชีพที่ท�ำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับความเดือดร้อน เพราะสร้างบาปให้กับตนเองและ
ประเทศชาติโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอ�ำนาจใน
รัฐบาลสั่งให้มีหรือปล่อยปละละเลยให้มี ตลอดจนผู้
ผลิต ผูจ้ ำ� หน่าย ผูบ้ ริโภค ผูส้ ง่ เสริมการขาย ล้วนสร้าง
บาปกันทุกคน ก่อให้เกิดความทุกข์รัอนกับประชาชน
และประเทศชาติโดยรวม
ดังนั้น ตราบใดที่รัฐบาลไทยยังส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพบาปเหล่านี้อย่างถูกกฎหมาย ก็
เท่ากับส่งเสริมให้ประชาชนท�ำบาปกันทั้งประเทศ
วิบากกรรมบาปจึงท่วมท้นประเทศ สร้างความทุกข์
ร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นตาม กฎแห่งกรรม ไม่
ว่าจะเป็นการทุจริตคิดคอรัปชั่น ในวงการต่าง ๆ
อาชญากรรม ลัก วิ่ง ชิง ปล้น วิกฤติจากภัยธรรมชาติ
น�ำ้ แล้ง น�ำ้ ท่วม อุบตั ภิ ยั ต่าง ๆ ล้วนเกิดจากวิบากกรรม
บาปที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นจากอาชีพบาปทั้ง
หลายให้กับตนเองและประเทศชาติด้วยกันทั้งนั้น
วิธีแก้วิบากกรรมบาปให้กับประเทศชาติและ
ตามกฎหมายแรงงานเมื่อเลิกจ้างนายจ้าง(สหกรณ์) จะต้องจ่ายตาม
กฎหมายแรงงาน ยกเว้นลูกจ้างท�ำผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มาตรา ๑๑๙ ข้อใดข้อหนึ่งในจ�ำนวน ๖ ข้อ นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงิน
ชดเชย ได้แก่ ๑.ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�ำความผิดอาญาโดยเจตนา
แก่นายจ้าง ๒. จงใจท�ำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ๓. ประมาท
เลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๔. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน ระเบียบ หรือค�ำสัง่ อัน
ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็นหนังสือ
แล้ว เว้นแต่กรณีทรี่ า้ ยแรงนายจ้างไม่จำ� เป็นต้องตักเตือน ส่วนหนังสือ
เตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท�ำผิด ๕.
ละทิง้ หน้าทีเ่ ป็นเวลา ๓ วันท�ำงานติดต่อกันไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรือ
ไม่กต็ ามโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ๖. ได้รบั โทษตามค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ
ให้จ�ำคุก ถ้าเป็นความผิดที่กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ดร.ฉันทนา เจริญศักด์ ได้กล่าวถึง เงินบ�ำเหน็จ และเงิน
โบนัส ว่า เงินทั้งสองประเภทนี้ไม่ใช่สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
กฎหมายแรงงาน แต่เป็นไปตามข้อตกลงหรือระเบียบ ข้อบังคับที่
สหกรณ์แต่ละสหกรณ์เขียนไว้ เช่น เงินโบนัสจะจ่ายให้เท่ากับเงิน
เดือน ๒ เดือน หรือเงินบ�ำเหน็จจะจ่ายให้เมื่อท�ำงาน ครบ ๕ ปี ซึ่งใน
กฎหมายแรงงานไม่มีก�ำหนดเอาไว้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามีเรื่อง
ฟ้องร้องไปยังศาลก็ต้องเขียนข้อตกลงในสัญญาให้ชัดเจน
กรณีตัวอย่าง ที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างต่อศาลให้จ่ายเงินโบนัส
มีบริษัทแห่งหนึ่งประกาศว่าผลการด�ำเนินธุรกิจมีก�ำไร จะจ่ายเงิน
โบนัสให้กับพนังานคนละ ๒ เดือน เป็นผลมาจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของปี พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้ประกาศจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานในวัน
ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฎว่าพนักงานลาออกก่อนในวันที่
๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมพิจารณา
กันและได้มมี ติไม่จา่ ยเงินให้กบั พนักงานทีล่ าออกก่อนทีจ่ ะถึงวันจ่าย
เงินโบนัส พนักงานจึงไปฟ้องศาลแรงงาน ศาลได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าเงินโบนัสเป็นเงินที่นายจ้างตกลงที่จะจ่ายให้กับลูกจ้างไม่ได้อยู่ใน
บังคับของกฎหมายแรงงาน ในเมื่อนายจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินโบนัส
ให้กับลูกจ้าง ดังนั้นลูกจ้างจะต้องอยู่ในวันที่จ่ายเงินโบนัสด้วย ถ้าลา
ออกก่อนถึงวันจ่ายเงินโบนัส ก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้กับนายจ้าง
จ่ายเงินโบนัสให้ได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบริษัทได้เคยจ่ายโบนัสให้
กับพนักงานที่ลาออกก่อนถึงวันจ่ายโบนัส ฉะนั้นเพื่อไม่ให้มีเรื่อง
ฟ้องร้องไปยังศาล นายจ้างจะต้องเขียนข้อตกลงให้ชัดเจนว่าโบนัส
จะจ่ายให้กบั ผูท้ ยี่ งั เป็นพนักงานอยูเ่ ท่านัน้ ปัญหาฟ้องร้องก็จะไม่มขี นึ้
ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ได้กล่าวถึงประเด็นกฎหมายสหกรณ์

ประชาชน ไม่ใช่เรื่องยากกับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่จะ
ท�ำเพือ่ ประเทศชาติและประชาชนให้อยู่กันอย่างสงบ
ร่มเย็น แต่สิ่งที่ยากก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้น ๆ มีพลังบุญ
หรือไม่ ถ้ามีพลังบุญเพียงพอก็จะนึกได้ด้วยการออก
กฎหมายห้ามมีอาชีพบาปทั้งหลายที่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทรงห้าม เพราะเป็นอาชีพต้นเหตุที่ท�ำให้เกิด
ความเดือดร้อนทุกข์เข็นกับทุกคนทีอ่ ยูใ่ นสังคมนัน้ ๆ
ที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลใดคิดถึงปัญหาเหล่านี้ ที่
เป็นต้นเหตุของปัญหาทัง้ หลาย มัวแต่ไปแก้ปญ
ั หากัน
ทีป่ ลายเหตุ ถ้ารัฐบาลมีบญ
ุ มากพอก็จะคิดได้และกล้า
ทีจ่ ะน�ำเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ มีมากมายล้วน
เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นมงคล ไม่ตอ้ งเอาทัง้ _๘๔,๐๐๐ พระธรรม
ขันธ์เลือกเฉพาะ ศีลห้า มาเป็นนโยบายหลักในการ
บริหารประเทศ ปัญหาความเดือดร้อนอื่น ๆ จะหมด
ไป เพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ขาดศีลธรรม
ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลาย เมื่อดับไฟปัญหาที่
ต้นเหตุแล้ว ปัญหาปลายเหตุต่าง ๆ ก็ไม่เกิดขึ้น ไม่ใช่
เรื่องยากถ้าหากจะน�ำค�ำสอน ศีลห้า ของพระพุทธเจ้า
มาเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศ
หลักและวิธีการสหกรณ์ทั้งหลายก็อยู่ในค� ำ
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง ตน
เป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน สามัคคีคอื พลัง ล้วนเป็นค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งนั้น จึงขอวิงวอนให้รัฐบาลไทย จะมี
ใครเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตาม ขอให้เชื่อค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้วน�ำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ความ
สงบสุขก็จะเกิดขึน้ กับสังคมไทยเราอย่างแน่นอนตาม
กฎแห่งกรรม ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ถ้ายังมัวตามใจ
กิเลสของตัวเองและพวกพ้องอยู่ก็ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติได้

บรรณาธิการ
ฉบับใหม่ทใี่ ห้อำ� นาจนายทะเบียนสหกรณ์สามารถสัง่ ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์
พ้นจากต�ำแหน่งได้ ตามมาตรา ๘๙/๓ ที่ได้ก�ำหนดไว้ว่า ในกรณีที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นว่า คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใด ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในมาตรา ๘๙/๒ ให้นายทะเบียนสหกรณ์
มีอ�ำนาจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง หรือระงับการด�ำเนินการนั้นได้
นอกจากนัน้ ในวรรคสอง ยังเขียนต่อไปว่า ในกรณีทนี่ ายทะเบียน
สหกรณ์เห็นว่าการกระท�ำตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้าย
แรง เสียหายอย่างธรรมดาไม่เป็นไร แต่ถ้าเขาดูแล้วว่าเสียหายอย่างร้าย
แรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก ให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ พ้นจากต�ำแหน่งได้ ก็เลยมี
ค�ำถามว่า นายทะเบียนสหกรณ์เอาอ�ำนาจอะไรมาสั่งให้ผู้จัดการซึ่งเป็น
ลูกจ้างของสหกรณ์พ้นจากต�ำแหน่งได้ การสั่งให้พ้นจากต�ำแหน่งเป็นการ
เลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือไม่ จะเรียกร้องค่าชดเชยได้หรือเปล่า
ดร.ฉันทนา กล่าวว่า กฎหมายสหกรณ์กับกฎหมายแรงงานเป็น
คนละเรื่อง กฎหมายสหกรณ์เป็นเรื่องที่เขาให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้ามา
ตรวจตราดูแลว่า คณะกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการ ได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือไม่ เพือ่ รักษาผลประโยชน์และความมัน่ คงให้กบั สมาชิก
สหกรณ์ ดังนั้นกฎหมายสหกรณ์จึงไม่ขัดกับกฎหมายแรงงาน การที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์พน้ จากต�ำแหน่ง เท่ากับพ้นจากการ
เป็นลูกจ้างของสหกรณ์หรือไม่ เพราะว่านายทะเบียนสหกรณ์ไม่ใช่นายจ้าง
แต่นายทะเบียนสหกรณ์เข้ามาตรวจสอบเพือ่ รักษาประโยชน์ให้กบั สมาชิก
อย่างแท้จริง เพราะเรือ่ งเงินไม่เข้าใครออกใคร มีผบู้ ริหารสหกรณ์บางแห่ง
เอาเงินสหกรณ์ไปถวายวัด ตอนนี้มีคดีอยู่ในศาลมากมาย
เมือ่ นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์พน้ จากต�ำแหน่ง
แต่ยังไม่พ้นจากการเป็นลูกจ้างสหกรณ์ เพราะนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ใช่
นายจ้างจึงไม่มีอ�ำนาจเลิกจ้างได้ ดังนั้นคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
จะต้องประชุมกัน เมื่อประชุมแล้วเห็นว่าผู้จัดการท�ำให้สหกรณ์เสียหาย
จริง จึงมีค�ำสั่งในฐานะเป็นนายจ้างให้ผู้จัดการพ้นจากต�ำแหน่ง ซึ่งเท่ากับ
เป็นการเลิกจ้างผู้จัดการ ต่อมาผู้จัดการได้ฟ้องศาลแรงงานเรียกค่าชดเชย
โดยฟ้องนายทะเบียนสหกรณ์เป็นจ�ำเลยที่ ๑ สหกรณ์ในฐานะนายจ้างเป็น
จ�ำเลยที่ ๒ ศาลจะยกฟ้องนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่ตอ้ งรับผิดเรือ่ งค่าชดเชย
ส่วนจ�ำเลยที่สองต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ผู้จัดการสหกรณ์ ท�ำผิดข้อหนึ่งข้อใด
ในจ�ำนวน ๖ ข้อ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๑๑๙ หรือไม่ ถ้าผิด
ก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้จัดการ ฉะนั้นก่อนจะมีมติเลิกจ้างผู้จัดการ
ควรจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนเลิกจ้างผู้จัดการ เพราะ
ว่าในค�ำสัง่ เลิกจ้างหรือในรายงานการประชุมจะต้องมีขอ้ เท็จจริงให้ชดั เจน
ว่าผู้จัดการนั้นท�ำผิดในเรื่องอะไร อย่าอ้างแต่เพียงว่าเพราะนายทะเบียน
สหกรณ์สั่ง อย่างนี้ถือว่าไม่ได้อ้างเหตุอะไรเลย ต้องใส่ไปเลยว่าผู้จัดการ
ท�ำให้สหกรณ์เสียหายอย่างไร ๑-๒-๓ น�ำไปประกอบค�ำสัง่ เลิกจ้าง ดร.ฉันท
นา เน้นถึงเหตุผลในการเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

๔

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

๕
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สารอ�ำนวยพร

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ได้ด�ำเนินกิจการมาครบรอบ ๒๗ ปี ในวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผมในนามของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ขอร่วมแสดงความ
ยินดีและชื่นชมต่อความส�ำเร็จของคณะผู้จัดท�ำหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกทุกท่าน
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก เป็นหนังสือพิมพ์เพื่อขบวนการสหกรณ์ไทย ที่ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังขบวนการสหกรณ์และประชาชนให้มีโอกาสได้รับรู้ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ รวมถึงพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ไทยด้วยเนื้อหาสาระ ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องชัดเจนเสมอมา อันมีผลก่อให้เกิดความ
ศรัทธาที่จะน�ำอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ไปช่วยพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่น่าอาศัย
อย่างไรก็ตามการด�ำเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาย่อมจะต้องมีทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอด ๒๗ ปี ที่ผ่าน
มา แต่ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความเสียสละ และด้วยจิตวิญญาณสหกรณ์ของทีมงานหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ถ้า
ไม่มีจิตวิญญาณสหกรณ์เชื่อว่าคงจะไม่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อขบวนการสหกรณ์มาได้นานถึง ๒๗ ปี
ก็นับว่าเป็นความโชคดีของขบวนการสหกรณ์ไทย ที่มีหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางด้าน
ข่าวสารให้กับชาวสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ทั้งประเทศ ถ้าหากสหกรณ์ท�ำงานแล้วไม่มีการสื่อสาร ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างกว้างขวาง การท�ำงานนั้นก็ไม่สามารถที่จะสื่อไปถึงมวลสมาชิก หน่วยงานราชการ
และหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เมื่อหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกได้อาสาท�ำหน้าที่นี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นับได้
ว่าเป็นส่วนส�ำคัญในการเผยแพร่หลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ ไปยังหน่วยราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดศรัทธาในระบบสหกรณ์ของเรา ก็หวังว่าคณะผู้จัด
ท�ำหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกทุกท่าน จะยึดมั่นอุดมการณ์ฺสหกรณ์ในการท�ำงานเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข่าวสารด้านสหกรณ์ตามเจตนารมณ์ต่อไป
ในโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
โลก โปรดดลบันดาลให้คณะผู้จัดท�ำหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกทุกท่าน จงประสบกับความสุข ความเจริญ
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายศิริชัย ออสุวรรณ)

ประธานกรรมการด�ำเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น ๓ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน
พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้ท�ำพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาทนายความ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งลงนามโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร
นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ลงนามโดย นายศิริชัย
ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�ำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.)
วัตถุประสงค์ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ก็เพื่อ ความ
ร่วมมือจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การสัมมนา
การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการ
อื่น ๆ ในการด�ำเนินการตามความร่วมมือทั้งสองฝ่าย โดยจะมีการ
เจรจาเพือ่ ก�ำหนดรายละเอียดและขัน้ ตอนการด�ำเนินงานเป็นรายกรณี
ตามระเบียบและข้อบังคับ ของทั้่งสองฝ่าย โดยมีผลบังคับเป็นระยะ
เวลา ๔ ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป
ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี ดร.ถวั ล ย์ รุ ย าพร ได้ ก ล่ า วในโอกาสดั ง
กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ชสท. เป็นภารกิจ
ตามนโยบายของสภาทนายความฯ ในการที่จะสนับสนุนให้เกิด
ประโยชน์แก่ภาคประชาชน ซึ่งสหกรณ์การเกษตรมีสมาชิกเป็น
เกษตรกร เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ทางสภาทนายความฯ ยินดี
ให้การสนับสนุนเต็มที่
นายศิรชิ ยั ออสุวรรณ ได้กล่าวว่า รูส้ กึ ยินดีและขอบพระคุณ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความฯ ที่ให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรมาตลอด
โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ทางด้าน
กฎหมาย การได้รับความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้
ผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นเกษตรกรกว่า ๖ ล้านครัวเรือนได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชสท. MOU สภาทนายความ ให้ความรู้ กม.
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สังคมสหกรณ์

สังคมสหกรณ์ ฉบับที่ ๓๒๘.... Y ขุนราม เชือ่ มัน่
ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรือ่ งของ กฎแห่งกรรม
ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ ของทุกตัวคน เพราะว่าคนจะดีจะชัว่ อยู่
ที่บุญท�ำกรรมแต่งของแต่ละคนทั้่งสิ้น เพียงแต่ว่าแต่ละคน
จดจ�ำพฤติกรรมของตัวเองในอดีตไม่ได้ โดยเฉพาะในชาติ
ก่อน ๆ ว่าได้เคยท�ำดีท�ำชั่วอะไรไว้บ้าง แม้แต่ชาตินี้อดีตที่
นานมาแล้วก็ลืมไปว่าได้ท�ำอะไรเอาไว้บ้าง เพราะว่าแต่ละ
คนยังไม่บรรลุธรรม จึงไม่สามารถจ�ำอดีตของตัวเองได้ คน
จ�ำนวนมากจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดซ�ำ้ แล้วซ�้ำเล่า เพราะท�ำ
แต่เรื่องผิด ๆ เพราะว่ากิเลสในตัวได้พาไป ในส่วนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ท่านลดละกิเสล
หมดแล้วจึงไม่ตอ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้เสียเวลากันอีก
และด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ
พระองค์ที่ท่านมีพระเมตตากับสัตว์โลกและเทวดาทั้่งหลาย
ด้วยการน�ำความจริงตามธรรมชาติ ทีพ่ ระองค์ทา่ นได้สงั่ สม
บารมีมานับแสนชาติจนสามารถระลึกชาติย้อนหลังได้ไม่
สิ้นสุด และรู้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีที่มาที่ไปอย่างไร แล้ว
น�ำมาสอนเพื่อไม่ให้สรรพสัตว์และเทวดาต้องท�ำผิดซ�้ำแล้ว
ซ�้ำเล่าอีก จนต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร�่ำไป ก็ขอฝากถึงมวล
มนุษย์ผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งดีกว่าสรรพ
สัตว์ทงั้ หลายเพราะสามารถท�ำได้ทงั้ บุญและบาป ฉะนัน้ อย่า
ได้ท�ำบาปอีกเลย เพราะว่าการท�ำบาปนั้นเป็นการท�ำร้ายตัว
เองทั้งสิ้น ไม่ใช่สิ่งที่เป็นมงคลเลย สาธุ สาธุ สาธุ Y ขุน
ราม ขอแสดงความยินดีกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) ในยุคที่มีบุญ เพราะได้ผู้บริหาร
หรือคณะกรรมการที่มีบุญเข้ามาบริหารกิจการ ซึ่งน�ำโดย

คุณศิรชิ ยั ออสุวรรณ ประธานกรรมการ
ชสท. ได้พยายามผลักดันให้ผู้บริหาร
สหกรณ์การเกษตรทั้งหลายมีความรู้
ความสามารถ น�ำไปบริหารองค์กรให้
เจริญรุ่งเรืองเพื่อประโยชน์สุขของมวล

สมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง
มี ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร เป็นนายกสภาทนายความฯ
ได้ทำ� บันทึกข้อตกลงให้ความช่วยหลือทางด้านกฎหมายกับ
ผู้น�ำสหกรณ์การเกษตรทั้งหลายเป็นเวลา ๔ ปี โดยไม่ค่าใช้
จ่ายใด ๆ กับการให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายกับเกษตรกรทั่ว
ประเทศ สุดยอดครับ...Y ขุนราม คงจะเป็นเพราะ
พลังบุญของประเทศมีมากขึ้น กดพลังบาปในประเทศให้
อ่อนลง สังเกตได้พวกที่ชอบท�ำบาปทั้งหลายท�ำไม่ขึ้น ท�ำ
เมื่อไหร่ทุกลากใส้ออกมาประจานกันทันที พวกที่ท�ำเอาไว้
ในอดีตก็เริ่มถูกเปิดโปงออกมาเป็นระยะ ๆ ตั้่งแต่ทุจริตโกง
ภาษีอากรของประชาชนของประเทศชาติเอาไปเป็นสมบัติ
ของตัวเองอย่างหน้าด้าน ๆ สุดท้ายถูกจับได้ทรัพย์สินที่โกง
ไปก็ถูกยึดคืนแผ่นดิน ผู้ที่สร้างบาปกรรมให้กับประเทศ
ชาติและประชาชน เป็นบาปที่หนักกับแผ่นดิน จนแผ่น
ดินรองรับไม่ไหวต้องหนีออกไปอยู่ต่างประเทศ ถึงแม้จะ
ร�่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับโลกซึ่งก่อนหน้าไม่มีอะไร
เลย ปัจจุบันนี้มีมีทรัพย์สมบัติมหาศาลแต่อยู่ในแผ่นดินถิ่น
เกิดของตัวเองไม่ได้เพราะ กฎแห่งกรรม สร้างกรรมใดไว้ก็
ต้องรับกรรมนั้นตอบสนองทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเทวดา พระ
มหากษัตริย์ หรือมหาจักรพรรดิ์ใดๆ ล้วนเป็นตาม กฎแห่ง
กรรม ทั้่งสิ้น ฉะนั้นอย่าท�ำอะไรตามใจกิเลสตัวเอง เพราะ
ว่ากิเลสนั้นจะพาให้ตกนรก...ในขบวนการสหกรณ์ก็เช่น
กัน โดยหลักการแล้ว สหกรณ์เป็นองค์กรสร้างบุญ ผู้ที่ท�ำ
ตามหลักและวิธีการสหกรณ์อย่างแท้จริงจะได้บุญ ส่วนผู้ที่

ท�ำตรงกันข้ามก็จะได้บาป ส่วนบาปจะส่งผลช้าหรือเร็วก็
อยูท่ แี่ ต่ละคนมีบญ
ุ เก่าทีเ่ คยสัง่ สมเอาไว้มคี ำ�้ จุนมากน้อยเพียง
ใด ถ้ามีบุญเก่าคอยหนุนอยู่มาก วิบากกรรมบาปที่สร้างใหม่
นั้นก็ยังไม่ส่งผล หากบุญเก่าหมดเมื่อไหร่ วิบากกรรมบาป
ที่สร้างใหม่นั้นจะส่งผลทันที เป็นไปตามกฎธรรมชาติ หรือ
กฎแห่งกรรม นั่นเอง...และตอนนี้ได้ข่าวจากสื่อมวลชน
ว่า ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผู้กล้าหาญต่อกรกับนักธุรกิจค้าสารพิษ
ท�ำลายชีวติ และสุขภาพประชาชน ถึงแม้เรือ่ งจะยังไม่สะเด็ด
น�้ำดีนัก แต่ประชาชนทั้่งแผ่นดินก็ยกนิ้วชื่นชมท่านว่าเป็น
ผู้กล้าหาญปกป้องสุขภาพของพี่น้องประชาชน ที่นักธุรกิจ
ค้าสารพิษน�ำมาท�ำลายสุขภาพประชาชนหลายสิบปี แต่ไม่มี
ใครกล้าต่อกรด้วยเพราะมีผลประโยชน์มหาศาลกับธุรกิจพิษ
ดังกล่าว...ตอนนี้ได้ข่าวว่าจะเข้ามาสะสางวงการสหกรณ์ที่
มีการทุจริตกันมากมาย ก็หวังว่าขบวนการสหกรณ์ไทยจะ
เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้ตามหลักและวิธีการสหกรณ์ที่
ได้ก�ำหนดเอาไว้...อย่างไรก็ตามก็ขอฝากให้ท่านเข้ามาดูการ
ท�ำงานที่ไม่ชอบมาพากลของ คณะกรรมการร้านสหกรณ์
กรุงเทพ จ�ำกัด ด้วย เพราะว่าผู้บริหารสหกรณ์แห่งนี้ไม่ให้
ความส�ำคัญกับมวลสมาชิกที่พยายามปกป้องผลประโยชน์
ของสหกรณ์และสมาชิก แต่พยายามจะกลั่นแกล้งขับไล่ให้
พ้นจากการเป็นสมาชิก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ฟ้องสมาชชิกดัง
กล่าวว่าหมิ่นประมาท แต่ศาลก็ได้พิพากษาจนถึงที่สุดแล้ว
ว่าจ�ำเลยไม่ได้เอาความเท็จมากลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับความ
เสียหายแต่อย่างใด แต่เป็นข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงทีข่ นึ้
ซึ่งเป็นประโยชน์กับสหกรณ์และมวลสมาชิกทั้่งหลายซึ่งมี
อยู่กว่าหนึ่งแสนสามหมื่นคน ถ้าหาก ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ
มนัญญา ได้ส่งทีมงานที่ใจซื่อมือสะอาดเข้าไปตรวจสอบ
ก็จะรู้ทันที่ว่าสหกรณ์แห่งนี้ท�ำผิดพลาดอะไรจนก่อให้เกิด
ความเสียหายกับสหกรณ์แห่งนี้บ้าง ก็หวังว่าคงจะให้ความ
สนใจ อย่ามัวแต่ฟังเสียงลูกน้องที่อยู่ใกล้ชิดมากนัก อาจจะ
พาให้ท่านหลงทางได้ ชื่อเสียงที่ได้สั่งสมมาดีแล้วนั้นอาจ

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
จะหมดไปเพราะคนใกล้ชิดก็ได้..... Y ขุนราม ติดตาม
การระดมสมองของผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ที่ก�ำลังขอมีส่วนร่วมแก้ไขกฎกระทรวงที่จะ
ออกมาตามกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ ที่ผลบังคับใช้เมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลัก
การ กับร่างกฎกระทรวง ๗ ร่างที่ออกตามกฎหมายสหกรณ์
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๘๙/๒ ซึ่งผู้น�ำขบวนการสหกรณ์เห็น
ว่าร่างฯ ดังกล่าวยังไม่ได้ตอบสนองความต้องการของคนใน
ขบวนการสหกรณ์ตามที่ได้เสนอขอแก้ไขไปก่อนหน้านี้ จึง
ได้มีการจัดสัมมนากันอีกเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) เป็น
เจ้าภาพ และได้สรุปข้อเสนอไปยังผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้พจิ ารณา ซึง่
ประกอบด้วย นายเฉลิมชัย ศรีออ่ น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.กอบศักดิ์ ภู
ตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พลเอก
ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ วุฒิสภา และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ...ก็นับว่าเป็นการตื่นตัวของคนใน
วงการสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี เพราะว่าในอดีตที่ผ่าน ๆ มา
จะอยู่กันแบบตัวใครตัวมัน ปัญหายังไม่มาถึงตัวก็ยังไม่ให้
ความสนใจอะไร จึงเป็นช่องว่างให้พวกทุจริตคิดมิชอบ เข้า
มาแสวงหาผลประโยชน์ในขบวนการสหกรณ์ จนท�ำให้
สหกรณ์เสียหาย และขาดความศรัทธาเชื่อมั่นในหลักและ
วิธกี ารสหกรณ์ ทัง้ ๆ ทีก่ ารสหกรณ์นนั้ เรือ่ งทีด่ ี ๆ ทัง้ นัน้ แต่
มาเสียอยู่ที่คนสหกรณ์ขาดความรับผิดชอบกันเอง สหกรณ์
จะดีได้กา้ วหน้าเจริญรุง่ เรือ่ งอย่างถาวร คนสหกรณ์ตอ้ งมีจติ
วิญญาณสหกรณ์

ขุนราม
ssrichanya@gmail.com

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ใน กทม. นายณันทพงศ์ สินมา ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เป็นประธานเปิดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัด
ธรรมคุณาราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมีส�ำนักงานส่งเสริม
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ� ำปี ๒๕๖๒ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง ชสท.ท�ำ MOU กับสภาทนายความ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการด�ำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
สหกรณ์กรุงเทพฯ พืน้ ที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สง่ เจ้าหน้าทีไ่ ปให้ความรูเ้ กีย่ ว
ประเทศไทย(สสท.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี คณะกรรมการ ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับสภาทนายความ ใน
กับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
ด�ำเนินการ สสท. ซึ่งน�ำโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทั่ว พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งน�ำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมเป็นสักขี
ประเทศเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นเวลา ๔ ปี นับแต่วันลงนามเป็นต้นไป เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

สสท.ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ชสอ.ยื่นหนังสือขอแก้ไขกฎกระทรวง นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กสจ.อบรมเจาะลึกกฎหมายแรงงาน

แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ได้รบั มอบหมายจาก พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อม
ด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมยื่นหนังสือเสนอ
ข้อคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ขอแก้ไขร่างกฎกระทรวงที่ ครม.มีมติอนุมตั หิ ลักการ ๗ ฉบับ ต่อนางสาวมนัญญา
ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ประธานกรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ (กสจ.) ซึง่ จดทะเบียนแล้ว ได้จดั สัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เจาะลึกประเด็นปัญหากฎหมายแรงงาน” ณ อาคารฝึกอบรม
ส่วนกลาง ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ วิทยากรให้ความรู้ คือ อาจารย์ฉันทนา
เจริญศักดิ์ ผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นประจ�ำกองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายแรงงาน มีกรรมการและผูจ้ ดั การ
สหกรณ์เข้าร่วมอบรมจ�ำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

แนะน�ำใช้สารเคมีถูกต้องและปลอดภัย นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา
สหกรณ์จงั หวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมงานรณรงค์ใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ปี ๒๕๖๓ โดยมี นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตร
จังหวัดสระบุรเี ป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน
การผลิตและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่เกษตรกร เมื่อเร็ว ๆนี้

ส่งเสริมปลูกข่าสร้างรายได้ นางปิยาพัชร สุจรรยา ผู้จัดการสหกรณ์

การเกษตรพรหมพิราม จ�ำกัด จังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนา

รวมน�ำ้ ใจช่วยกาชาด นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จงั หวัดพิษณุโลก พร้อมคณะร่วมน�ำสิง่ ของและเงินบริจาค ชสท.ร่วมปลูกป่าโกงกาง นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) อาชีพให้แก่เกษตรกรสมาชิก ตามแผนส่งเสริมการปลูกพืชใช้นำ�้ น้อยตามนโยบาย

ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก มอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ในวันรวมน�้ ำใจช่วยกาชาด พร้อมด้วยกรรมการและพนักงาน ชสท. ร่วมถ่ายภาพกับเรือโท ศุภวุฒิ ชูชาติเจริญพร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายก ยุทธการ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผูด้ แู ลโครงการปลูกต้นโกงกางด้วยวิธพี เิ ศษ เพือ่ ให้ตน้ โกงกางเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ณ พิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับมอบสิ่งของและเงินบริจาค เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

รัฐบาล โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับซื้อผลผลิตในราคาประกัน โดยส่ง
เสริมให้เกษตรกรปลูกข่าตาแดง มีเกษตรกรสมาชิกสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๑๑ ราย มีพื้นที่เพาะปลูกจ�ำนวน ๒๗ ไร่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
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สารอานวยพร

สารอานวยพร

สมาคมเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์แห่ งประเทศไทย

สารอ�ำนวยพร

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวสาร เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับทุกคนในโลกยุคปั จจุบนั อย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะในยุคที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruption Technology) แต่สื่อที่สนใจ เผยแพร่ งานสหกรณ์
พัฒนาการด้านข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงท�ำให้โลกแคบลง ใช้
อย่า งสม่ า เสมอดู เกื อ บจะไม่ มี ยกเว้นหนัง สื อพิ ม พ์เกลี ย วเชื อกเพีย งฉบับ เดี ย ว ทางสมาคมฯ จึ ง ขอยกย่อ ง
เวลาสั้นลงในการสื่อสาร แต่หนังสือพิมพ์เกลียวเชือกยังคงเป็นเพียงข่าวสารด้านสหกรณ์เพียงฉบับเดียวที่ยืน
บรรณาธิ กหยั
ารดน.ส.พ.เกลี
วเชือกทีสหกรณ์
่มีความมั
น่ คง และศรัจึทงขอยกย่
ธาในขบวนการสหกรณ์
อย่างเหนี
น ให้ขย่าวเชื
วสาร
อยู่ได้ด้วยอุดยมการณ์
ทางสมาคมฯ
องและให้ก�ำลังใจ บรรณาธิ
การยวแน่
น.ส.พ.เกลี
อกที่มี
ความมั
่นคง และศรัทธาในขบวนการสหกรณ์
ย่างเหนี
ยวแน่น ให้ข่าวสาร ความเป็
นยังพยายามแทรกแนวคิ
ดเกี่ยวกันบจริอุงดในวงการสหกรณ์
มการณ์ หลักการอย่าง
ความเป็ นจริ
งในวงการสหกรณ์
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียอวกั
ต่อเนื่อง ขณะเดี
ยวกันยังพยายามแทรกแนวคิ
ดเกี่ยวกับ อุดมการณ์
กการ และวิ
ารสหกรณ์
งไปในเนื
และวิธี ก ารสหกรณ์
ล งไปในเนื
26 ปี หลั
สมาคมฯ
ขอเป็ธีกนก
าลัง ใจลและคิ
ด ว่้อาข่าว
้ อ ข่ า วด้ว ย ในโอกาสครบรอบ
ด้วย ในโอกาสครบรอบ 27 ปี สมาคมฯ ขอเป็นก�ำลังใจ และคิดว่า เกลียวเชือกจะเป็นฟันเฟืองส�ำคัญตัวหนึ่ง ที่จะ
เกลียวเชือช่กจะเป็
ฟันเฟื องสาคัญตัวหนึ
่จะช่างเข้
วยพั
ฒนาขบวนการสหกรณ์
ต่อไป อย่างเข้มแข็ง
วยพัฒนนาขบวนการสหกรณ์
ต่อ่ งไปทีอย่
มแข็
ง

การทาหน้าที่ นาเสนอข้อมูลข่าวสารแก่แวดวงคนสหกรณ์ ที่หนังสือพิมพ์เกลียวเชือกดาเนินการ
มาจนครบ 27 ปีนั้น ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ศรัทธาและเห็นคุณค่าของสหกรณ์อย่างแท้ จริง นอกเหนือจากนั้น
กระบวนการทางานของหนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ยังถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และการร่วมมือกันของขบวนการสหกรณ์ได้ในอีกมิติหนึ่ง
จึงหวังว่าหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกจะเป็นแบบอย่าง ในการท าหน้าที่เป็นสื่อกลางสาหรับการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่จะให้พวกเราชาวสหกรณ์ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการ
สานพลังของคนสหกรณ์ตลอดไป

รองศาสตราจารย์จฑุ าทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ
รองศาสตราจารย์
ดร.ประเสริฐฐจรรยาสุ
จรรยาสุภาพ
ภาพ
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์แห่งประเทศไทย

เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ ๒
ซึ่งมีคุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธานเครือข่ายฯ ได้นัดประชุม
คณะกรรมการและตัวแทนสหกรณ์ในเขตพื้นที่ ๒ โดยมีเจ้า
หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ ๒ มาร่วมประชุมด้วย
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด(ชสท.) เมื่อวันที่ ๒๒ พย.๖๒ เป็นการ
ประชุมครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๖๒
คุณพนิตตา ทองเล็ก(ปู) ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ศุลกากร จ�ำกัด เลขานุการเครือข่าย เป็นกรรมการเครือข่ายฯ ที่มี
ไฟแรงคนหนึง่ มีความคิดและกิจกรรมเป็นประโยชน์กบั สหกรณ์
ผู้บริโภคและสหกรณ์ผู้ผลิต โดยเฉพาะโครงการเชื่อมโยงผลไม้
จากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงสหกรณ์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปตามล�ำดับ
ถึงแม้ระยะเริม่ ต้นจะมีปญ
ั หาและอุปสรรคต่าง ๆ เพราะ
ว่าผลไม้เป็นสินค้าทีม่ คี วามบอบบาง บรรจุหบี ห่อและขนส่งไม่ดี
ก็เน่าเสียได้งา่ ย แต่ดว้ ยจิตวิญญาณของคนสหกรณ์ ก็ชว่ ยกันแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จนคลี่คลายไปได้ระดับหนึ่ง ซึ่งทุก
คนก็มคี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้โครงการลักษณะนีข้ ยายไปทัว่ ประเทศ
โดยเฉพาะความตัง้ ใจของ คุณศิรชิ ยั ออสุวรรณ ประธาน
เครือข่ายฯ และประธานกรรมการ ชสท. ต้องการให้ผลไม้ชนิด
ต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาในแต่ละปีซึ่งมีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท
ต้องการให้ผ่านขบวนการสหกรณ์ซัก ๑๐% ก็เป็นมูลค่ากว่าพัน
ล้านบาทแล้ว ถ้าหากสหกรณ์ต่าง ๆ ร่วมมือกันอย่างแข็งขันก็
คิดว่าขบวนการสหกรณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้
เป็นอย่างดี

หลังจากประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เสร็จสิน้ ก็
มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์กันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับมีใหม่ ๒๕๖๓
และในโอกาสเดียวกันก็เลีย้ งฉลองล่วงหน้า ให้กบั คุณกิง่ กาญ
จน์ เกิดสุข ไปเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูเก็ต
จ�ำกัด บรรยากาศการสังสรรค์เป็นไปด้วยความชื่นมื่น

สุเมธ ศรีจรรยา

ประชุมเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ ๒
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ�ำกัด
เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ได้ด�ำเนินกิจการมาครบรอบ ๒๗ ปี
ในวันที่   ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าในนามของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด            และสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมายังคณะผู้จัดท�ำหนังสือพิมพ์        เกลียวเชือกทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริหารงาน ด�ำเนินกิจการโดยยึดมั่น
ในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ จวบจนถึงปัจจุบัน
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ถือเป็นหนังสือพิมพ์ของขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างแท้จริง  ในการท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการ
เผยแพร่ข่าวสารของขบวนการสหกรณ์ไปยังชาวสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสได้รับรู้ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหา สาระ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนตลอดมา อันก่อให้เกิดความศรัทธาที่จะน�ำ
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ไปช่วยพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที   
่ น่าอยู่ ข้าพเจ้าหวังว่าคณะผู้จัดท�ำหนังสือพิมพ์เกลียวเชือกทุก
ท่านจะยึดมั่นอุดมการณ์ในการท�ำงาน เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารและพัฒนาการของขบวนการสหกรณ์ไทยตามเจตนารมณ์ต่อไป
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้คณะผู้จัดท�ำ
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือกทุกท่าน มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังความคิด สามารถประกอบกิจการทั้งปวงให้บรรลุผลเป็นเลิศ
และบังเกิดความเจริญมั่นคงแก่ขบวนการสหกรณ์ ได้ดังเจตนารมณ์ทุกประการ

                      พลต�ำรวจโท
(วิโรจน์ สัตยสันห์สกุล)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ�ำกัด

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ พลต�ำรวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) พร้อมด้วย นายสหพล สังข์เมฆ

กรรมการผู้จัดการ และคณะเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ แก่ พลต�ำรวจโท ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจ
แห่งชาติ จ�ำกัด(ชสอ.ตร.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชสอ.ตร. ณ ชุมนุมสหกรณ์ฯ ภายในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ใบสมัครสมาชิก น.ส.พ.เกลียวเชือก รายบุคคล / ลดพิเศษ ๒๕%
วันที่..............................................................
ชื่อ...........................................................................................................................................
ที่อยู่.........................................................................................................................................
....................................................................................................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 สั่งจ่าย
ในนาม บริษัท สื่อเกลียวเชือก จ�ำกัด ปณ.ส�ำเหร่ 10600 ส�ำนักงานเลขที่ 372 ซอยเจริญรัถ 4
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-6883-8937 Email : ssrichanya@gmail.com

หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก
สวนเมล่ อ นแห่ ง เมื อ งแปดริ้ ว สร้ า งแรงบั น ดาลใจให้
เกษตรกรรุ่นใหม่กลับคืนสู่ถิ่นฐานเพื่อท�ำการเกษตร

จุดเริ่มต้นของบ้านสวนเมล่อนที่อ�ำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นางสาวปคุณา บุญก่อเกื้อ หรือ คุณแก้ว ซึ่งอีกบทบาทหนึ่ง
เธอมีต�ำแหน่งเป็นเลขานุการสหกรณ์พืชผักผลไม้(เกษตรปลอดภัยสูง)
จ�ำกัด ได้เล่าย้อนถึงที่มาของการเริม่ ทดลองปลูกเมล่อนครัง้ แรก เกิดขึน้
หลังจากที่สามีเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและซื้อเมล่อนกลับมาฝากลูกละ
3,000 บาท จึงเกิดความคิดที่จะปลูกเมล่อนปลอดสารให้สามีและลูกไว้
รับประทาน ในช่วงปลายปี 2558 เริ่มท�ำโรงเรือนแรกด้วยเงิน 3,000 บาท
ท�ำจากไม้ไผ่ มุ้งและพลาสติกคลุม เพื่อไม่ให้แมลงรบกวนและไม่ใช้สาร
เคมี จากนั้นได้ซื้อเมล็ดเมล่อน พันธุ์คิโมจิ มาปลูก 30 ต้น และเมื่อผลผลิต
ออกก็แจกจ่ายให้เพื่อนๆ และคนรู้จัก มีเสียงตอบรับมากขึ้น และชมชอบ
ในรสชาติ จึงได้ลองโพสต์ขายทางเฟสบุ๊ค สร้างเรื่องราวน่าสนใจ ท�ำให้มี
คนสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงต้องขยายโรงเรือนเพิ่มจากโรงเรือนที่ 1 เป็น 2
และ 3 จนปัจจุบันมีทั้งหมด 10 โรงเรือน ซึ่งเทคนิคในการปลูกเมล่อนเธอ
ได้แสวงหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต ทางยูทูปและเว็บไซด์ต่าง ๆ
“แก้วเคยท�ำงานโรงงานมาก่อนที่จะมาท�ำเกษตร แรกเริ่มไม่ได้
ตั้งใจจะเป็นเกษตรกร แต่เมื่อทดลองปลูกเมล่อน ปลูกไปขายไป มีคนสั่ง
ซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ ท�ำให้ต้องขยายพื้นที่โรงเรือนเพื่อปลูกเมล่อนส่งตาม
ออเดอร์ กลายเป็นตลาดน�ำการผลิต จึงเริ่มสนใจท�ำเกษตรอย่างจริงจัง ลา
ออกจากโรงงาน แล้วใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับการท�ำเกษตร และอยากมีที่ดิน
สักผืน จนมาเจอที่ 4 ไร่ที่ฉะเชิงเทรา มีบ้านหลังเล็ก ๆ ที่ดินและบ่อน�้ำ แต่
เดิมที่แถวนี้เป็นนาข้าวและบ่อกุ้ง จึงขอซื้อจากเจ้าของแล้วมาปรับสภาพ
พื้นที่ นึกถึงหลักทฤษฏีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะคิดว่าการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว มีความเสี่ยงสูง จึงแบ่งที่ดินเป็นสัดส่วน 30/30/ 30/10 โดย
30 แรกสร้างเป็นพื้นที่ส�ำหรับรับผู้คนมาเรียนรู้ดูงาน ร้านขายผลผลิต
จากสวนตัวเอง ส่วน 30 ที่ 2 ปลูกพืชผักสวนครัว เมล่อน มะเขือเทศ
ถั่วฝักยาว อีก 30 สร้างเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผสมผสาน
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่และบ่อเลี้ยงปลา ส่วนอีก 10 ที่เหลือเป็นบ้านที่อาศัยอยู่
กับครอบครัว”
คุณแก้วเริ่มค้นพบว่าการท�ำเกษตร ยิ่งท�ำยิ่งมีความสุข แม้ว่า
ในช่วงแรกต้องพบกับปัญหาว่าดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้าดินเป็น
เกลือ จึงต้องมีเครื่องวัดค่า PH ใช้วัดดิน ปุ๋ยในดิน วัดความชื้น อุณหภูมิ
และน�้ำ นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสภาพน�้ำและดินตลอดทั้งปี และ
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สวนเมล่อนอ�ำเภอบ้านโพ เมืองแปดริ้ว

ต้องปรับสภาพดิน โดยใช้เครื่องพรวนดินสม�่ำเสมอ ปุย๋ ทีใ่ ส่ในดินท�ำ จาก
มูลไส้เดือนและปุย๋ หมักทีท่ ำ� เอง โดยน�ำขุยมะพร้าว กากมะพร้าว แกลบเผา
แกลบดิน กระดูกสัตว์ปน่ และมูลไส้เดือนมาหมักกับขีว้ วั ใส่เป็นปุย๋ เพิม่ ธาตุ
อาหารในดิน ท�ำให้ดนิ ค่อย ๆ ดีขนึ้
“เราต้องแสวงหาความรู้เรื่องดิน การปลูก การป้องกันแมลง
การท�ำโรงเรือนจากอินเตอร์เน็ต หาข้อมูลทุกอย่างมารวมกัน แล้วน�ำมา
ปรับใช้ ค่อยๆทดลองท�ำไปทีละน้อย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง น�ำก�ำไร
จากเมล่อนโรงเรือนแรกมาขยายเป็นโรงเรือนที่ 2 และขยายมาเรื่อย ๆ ซึ่ง
รายได้จากเมล่อน 1 โรงเรือน ใช้เวลาปลูก 70-90 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 300
ลูก/โรงเรือน ขายลูกละ 100 บาท ตัดผลผลิตทุก ๆ สัปดาห์ รายได้ 30,000
บาท/สัปดาห์ และเดือนละ 120,000 บาท เป็นวิธีการท�ำเกษตรแบบท�ำ
น้อยแต่ได้มาก ท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป ต่อมาตลาดจึงค่อย ๆ ขยายและ
เริ่มโตมากขึ้น

สหประกันฯ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
สหประกันชีวติ จ�ำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะ เข้ามอบ
กระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ แก่ พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะ
โรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ต�ำรวจ จ�ำกัด ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

๙

ะลงมือท�ำอย่างจริง จัง ท�ำให้คุณแก้วประสบผลส�ำเร็จได้ในเวลาอัน
รวดเร็ว เพราะรู้จักการวางแผนและศึกษาหาข้อมูล หาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาอาชีพ แม้หลายคนจะบอกว่ากลับมาท�ำ
เกษตรแต่มีปัญหาเรื่องเงินทุน แต่การท�ำเล็ก ๆ แบบค่อยเป็นค่อย
ไป เท่าที่ก�ำลังพอจะท�ำไหว ก็สามารถประสบความส�ำเร็จได้เช่นกัน
และความตั้งใจสุดท้ายของคุณแก้ว คือการสร้างพื้นที่ 4 ไร่นี้ เป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว มีรายได้ไว้เลี้ยงดูลูก และเปิดต้อนรับคน
ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้ทุกวัน และนี่จึงเป็นตัวอย่างของคนรุ่น
ใหม่ที่เป็นต้นแบบให้ใครอีกหลาย ๆ คน มองเห็นโอกาสในการ กลับ
คุณแก้วทิ้งท้ายว่า เดิมท�ำการเกษตรไม่เป็น คิดว่ายาก คืนสู่ถิ่นฐานเพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ เพื่อในวัน
แต่พอลงมือท�ำ จึงรู้ว่าทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้ ขอแค่มีความ ข้างหน้าสามารถบอกใคร ๆ ได้อย่างเต็มปากว่ามีความสุขและความ
ตั้งใจ ซึ่งความผิดพลาดแต่ละครั้งคือการเรียนรู้ จากความมุ่งมั่นแล ภาคภูมิใจที่ได้เป็น “เกษตรกร”
นอกจากนี้ คุณแก้ว ยังหาวิธีในการประหยัดแรงงานและเวลา
ในการดูแลแปลงปลูกพืชผัก ด้วยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบ่งเบาใน
การท�ำการเกษตร ผลผลิตในแปลงของคุณแก้วได้ผ่านการรับรองว่า
ได้ตามมาตรฐาน GAP และปลอดจากสารเคมี ขณะที่เมล่อนจะมีความ
หวานก�ำลังพอดีที่ประมาณ 12-13 บริค และเมื่อถึงช่วงผลผลิตออก จะ
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมและตัดผลเมล่อนเอง สร้างความน่า
สนใจและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลังจากเมล่อนเริ่ม
ติดตลาด จึงเริม่ หามองหาเครือข่ายและรวมกลุม่ จัดตัง้ เป็นสหกรณ์ผปู้ ลูกผัก
ปลอดภัยสูงฉะเชิงเทรา จ�ำกัด เมือ่ 11 กันยายน 2561 สมาชิกแรกเริ่ม 34 คน
ทุนจดทะเบียนเพียง 34,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกเ 106 คน
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ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง ประเทศไทย
จ�ำกัด(ชสท.) พาพนักงานไปทัศนศึกษาและพักผ่อนประจ�ำ
ปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม ฎ - ชฎาบีช รีสอร์ท บายเดอะซี หาดจอมเทียน
จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๒๙ พย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจาก
ชสท.ด้วยรถบัสปรับอากาศอย่างดี จ�ำนวน ๓ คัน มุ่งตรงไป
ยังสวนนงนุช พัทยา ชมสวนที่ตกแต่งได้งดงามติดอันดับ
โลก ติดตามด้วยการแสดงวัฒนธรรมไทยในโรงละครขนาด
ใหญ่ที่สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ต่อจากนั้นก็ชม
การแสดงของช้างแสนรู้ที่โรงแสดงช้าง สวนนงนุช เคยเข้า
ชมหลายปีที่ผ่านมา ตอนนั้นยังไม่มีโรงละคร ยังไม่มีสถาน
ที่ประชมนานาชาติ ตอนนี้มีครบครัน มีนักท่องเที่ยวชาว
จีนเข้าเที่ยวชมเป็นจ�ำนวนมาก หลังจากนั้นก็เดินทางเข้าพัก
ที่โรงแรม
วันรุง่ ขึน้ ท�ำประโยชน์เพือ่ สาธารณะด้วยการไปปลูก
ป่าต้นโกงกาง และศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย และฟังบรรยายสรุปเทคนิกการปลูก
ต้นโกงกางริมทะเลที่ไม่มีดินโคลน มีแต่หินและกรวด ซึ่ง
มีปัญหาในการอยู่รอดของต้นโกงกางมาก แต่ด้วยการวิจัย
และพัฒนาของ เรือโท ศุภวุฒ ชูชาติเจริญพร ผูด้ แู ลโครงการ
นี้ ได้ใช้เวลาศึกษาและทดลองอยู่หลายปี จึงประสบความ
ส�ำเร็จ ด้วยการน�ำท่อซีเมนต์กลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
๒๐ ซม. ยาวประมาณ ๘๐ ซม. มาเป็นฐานในการอนุบาล
ต้นโกงกาง เพื่อให้เจริญเติบโตแข็งแรงสู้กับคลื่นลมบริเวณ
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
แต่พอถึงเวลาลงมือปลูก ซึ่งตอนแรก ๆ หลายคน
คิดว่าจะลงไปปลูกด้วย แต่พอเจอสถานที่จริงซึ่งขณะนั้นน�้ำ
ทะเลขึ้นสูงตลิ่งก็ชัน หลายคนถอดใจไม่กล้าลงไปปลูก รวม
ทัง้ ผูเ้ ขียนด้วย ก็ตอ้ งขอชืน่ ชม ท่านประธานศิรชิ ยั ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ ชสท. และกรรมการอีกหลายท่านน�ำล่อง
ท�ำให้โครงการนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต่อจากนั้นก็กลับที่พัก
เพื่อพักผ่อนและรอเลี้ยงสังสรรค์กันตอนค�่ำบริเวณชายหาด
ของโรงแรม
การสังสรรค์เต็มไปด้วยความสนุกสนาน พนักงาน
แต่ละคนได้รับรางวัลกันถ้วนทั่ว อยู่ที่ว่าใครโชคดีมากน้อย
เพราะว่าคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา
ต่างน�ำรางวัลมาแจกพนักงานกันทั่วหน้า ก็ขอชื่นชมกับ
ความสมัครสมานสามัคคีของชาว ชสท. ทุก ๆ ท่าน ที่ร่วม
กันท�ำงานเพื่อสร้างสรรค์ขบวนการสหกรณ์ไทยให้เจริญ
ก้าวหน้าพัฒนาสังคมไทย
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ชสท. พาพนักงานปลูกป่าโกงกาง และสังสรรค์ประจ�ำปี

สุเมธ ศรีีจรรยา

ขอแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๗ ปี

ขอแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๗ ปี

น.ส.พ.เกลียวเชือก

น.ส.พ.เกลียวเชือก

ด้วยความปรารถนาดี จาก

ด้วยความปรารถนาดี จาก
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๑๑

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๗๙ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก

วันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

หลวงพ่อทัตตชีโว เดิมชือ่ เผด็จ ผ่องสวัสดิ์ เกิดเมือ่ วันที่ ๒๑
ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๓ เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี สนใจในการฝึก
สมาธิมาตัง้ แต่วยั รุน่ เข้าศึกษาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รู้จักกับนิสิตรุ่นน้องชื่อ ไชยบูลย์ สุทธิผล(ปัจจุบันคือหลวงพ่อ
ธัมมชโย) ด้วยความศรัทธาในภูมิธรรมของรุ่นน้องคนนี้ จึงตามไป
เป็นลูกศิษย์ศึกษาวิชชาธรรมกายกับแม่ชีจันทร์ ขนนกยูง ศิษย์เอก
ของหลวงปู่สด จันทสโร (พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ
และเป็นก�ำลังส�ำคัญสร้างวัดพระธรรมกายมาตัง้ แต่ตน้ จนถึงปัจจุบนั
หลวงพ่อทัตตชีโว เขียนหนังสือที่ทรงคุณท่าทางศาสนา
พุทธไว้มากมายกว่า ๑๓๖ เล่ม หนังสือคู่มือการด�ำเนินชีวิตที่ส�ำคัญ
เล่มหนึ่ง ที่ผู้เขียนอ่านแล้ว(ฟังเทป)ประทับใจมาก คือ มงคลชีวิต
๓๘ ประการ เริม่ ตัง้ แต่ปฐมนิเทศน์มงคลชีวติ ว่ามงคลชีวติ นัน้ มีความ
ส�ำคัญอย่างไรบ้าง ท�ำไมมงคลชีวติ ข้อแรกจึงว่าด้วยการไม่คบคนพาล
มงคลที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคบบัณฑิต นั่นหมายความว่าชีวิต
ของคนเราถ้าเริ่มด้วยสิ่งที่ดีชีวิตก็จะดีตลอดไปเพราะได้แบบอย่างที่
ดี ถ้าชีวิตเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ไม่ดีชีวิตก็จะไม่ดีตลอดไป เพราะได้เรียนรู้
และซึมซับจากแบบอย่างที่ไม่ดีนั่นเอง
ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงแนะน�ำให้คบบัญฑิตหลีกเลีย่ งคนพาล
เพราะคบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล(ผล
ดี) เรื่อยไปจนถึงมงคลที่ ๓๘ คือ จิตเกษม นั่นก็คือ ผู้ที่ฝึกตนจนมีจิต
เกษม ทางไปที่สุดก็คือนิพพาน ไม่ติดยึดกับเรื่องทางโลกแล้วนั่นเอง
หลวงพ่อทัตตชีโว เทศน์มงคล ๓๘ ได้อย่างละเอียดมาก
ในแต่ละมงคลโดยเทศน์ แบ่งเป็น ๔ ตอน ๆ ละ ครึ่งชั่วโมง รวมแล้ว
แต่ละมงคลใช้เวลา ๒ ชั่วโมง รวมทั้งหมด ๓๘ มงคล เป็นเวลา ๗๖
ชัว่ โมง รวมทัง้่ ปฐมนิเทศน์ดว้ ยก็เป็น ๘๐ ชั่วโมง นับได้วา่ เป็นความรู้
อันประเสริฐยิ่งที่มีอยู่ในค�ำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี
ด้วยคุณงามความดีและค�ำสอนของหลวงพ่อที่เป็นแบบ
อย่างที่ดี ได้น�ำพาให้บรรดาลูกศิษย์ทั้่งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่
ในศีลในธรรมน�ำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ไม่หมกมุ่นอยู่ในกิเสลทั้ง
หลาย ในวาระอันเป็นมงคลครบรอบวันเกิด ๗๙ ปี ของหลวงพ่อ
ทัตตชีโว ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ เหล่าบรรดาศิษย์ทั้ง
หลายจึงได้พร้อมใจกันบวชหมู่บูชาธรรมในโอกาสดังกล่าว และได้
ช่วยกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ให้ได้ครบ ๑,๙๗๐,๐๐๐,๐๗๙ จบ
ในวันดังกล่าว เพื่อสั่งสมบุญให้กับตนเองและประเทศชาติ ให้มีพลัง
บุญมากขึ้น กดพลังบาปของประเทศให้อ่อนก�ำลังลง สาธุ สาธุ สาธุ.

หลวงพ่อทัตตชีโว

สุเมธ ศรีจรรยา
รักแท้นอกตัว...ไม่มี

ต่อกัน และก็ชักชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

กรรมใดเป็นเหตุให้แฝดผูน้ อ้ งต้องเลิกกับสามี เธอจะมีคแู่ ท้
ได้บ้างไหมครับ

อิ๊กซี่ (ICSI)

คุณครูไม่ใหญ่

แฝดผู้น้องต้องเลิกกับสามี เพราะเขาสร้างบุญร่วมกันมา
เพียงแค่นี้ อีกทั้งมีศรัทธา ศีล และทิฏฐิ ไม่เสมอกัน ให้เธอสั่งสม
บุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้มาก ๆ เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี
ให้หารักแท้ในตัวดีกว่า เพราะรักแท้นอกตัวไม่มี บุญเท่านัน้
ที่จะเป็นคู่แท้ เพราะติดตามตัวเราไปตลอดเวลา ส่วนคู่รักกันก็มักจะ
พลัดพรากจากกัน ไม่จากเป็นก็จากตายสักวันหนึ่ง

				

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙

ลูกมีปญ
ั หาเรือ่ งมีบตุ รยาก แต่งงานมา ๘ ปีแล้ว อายุใกล้เลข
สี่เข้าไปทุกทีแต่ก็ยังไม่มีบุตร เราสองสามีภรรยาได้ไปปรึกษาแพทย์
คุณหมอแนะน�ำให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย โดยวิธอี กิ๊ ซี่ คือ ผสม
เชือ้ ภายนอก จนเซลล์แบ่งตัวเป็นตัวอ่อน แล้วจึงใส่เข้าไปในมดลูก ใน
ที่สุดลูกก็ได้ลูกสาวสมใจค่ะ
เซลล์ทเี่ กิดการผสมกันภายนอก จนแบ่งตัวเป็นตัวอ่อน และ
พร้อมจะใส่เข้าไปในมดลูก จะถือว่ามีชีวิตหรือไม่ มีปฏิสนธิวิญญาณ
แล้วหรือยัง ถ้ายัง ปฏิสนธิวิญญาณมาในตอนไหนคะ
ลูกเคยบริจาคตัวอ่อนที่เหลือจากการท�ำอิ๊กซี่ครั้งแรกไป
ขณะนี้ตัวอ่อนที่บริจาคได้ถูกน�ำไปใช้งานหรือถูกท�ำลายไปแล้วคะ
และจะถือว่าเป็นบาปเหมือนการทิ้งลูกหรือท�ำแท้งไหมคะ

อย่าคิดว่าเป็นของมึนเมา คิดอย่าให้เขามึนเมา ขอให้เขาเลิกดื่มเถอะ
เมื่อมีโอกาสก็สั่งสมบุญไปเรื่อย ๆ และอย่าไปกังวลมากนะลูกนะ ให้
สั่งสมบุญเอาไว้
				

๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖

ขายโฆษณาเหล้า

ลูกท�ำงานในฝ่ายขายโฆษณา บางครั้งต้องขายโฆษณากับบริษัท
เหล้า เบียร์ และบุหรี่ ลูกจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะ
ลูกจะแก้ไขอย่างไร จึงไม่ต้องพัวพันกับสิ่งเหล่านี้ แต่หลังจาก
ได้ศึกษาธรรมะจากจานดาวธรรมแล้ว ลูกหลีกเลี่ยงโดยไม่ยอมรับโฆษณา
สินค้าเหล่านี้มาประมาณ ๒ ปีกว่าแล้วค่ะ

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกอยูฝ่ า่ ยขายโฆษณา บางครัง้ ได้ขายโฆษณากับบริษทั เหล้า เบียร์
บุหรี่ ก็จะมีวบิ ากกรรม คือ มีเชือ้ ทีจ่ ะท�ำให้มสี มาชิกครอบครัว หรือหมูญ
่ าติ
เลี้ยงน้องสาวเหมือนลูก
ติดเหล้า เบียร์ บุหรี่ จนบางครั้งต้องมาดูแลรับผิดชอบคนเหล่านี้ หรือไม่ก็
ลูกมีน้องสาวคนหนึ่ง ซึ่งลูกต้องเลี้ยงดูเขาเหมือนลูก แม้ว่า
ไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ ดังนัน้ การทีลี่ กู เลิกได้กเ็ ป็นส่งิ่ ดี น่าอนุโมทนา
ลูกจะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวงดังกล่าวอีก และให้ลมื อดีตที่
เขามีครอบครัวแล้ว ก็ยังต้องส่งเสียทุกอย่างให้ทั้งครอบครัว และดู
คุณครูไม่ใหญ่
ผิดพลาดไปให้หมด เมือ่ ท�ำบุญทุกบุญให้อธิษฐานจิตว่า อย่าได้ไปข้องเกีย่ ว
เหมือนน้องสาวจะไม่ขบวนขวายท�ำงานอะไรเลย ลูกกับน้องสาวเคย
เซลล์ที่เกิดจากการผสมกันภายนอกจนแบ่งเป็นตัวอ่อน
กับสิง่ เหล่านีอ้ กี และให้พน้ จากวิบากกรรมนี้ จะไปเกิดในภพชาติใด ขออย่า
ท�ำกรรมใดกันไว้ ลูกจะต้องดูและเขาไปอีกนานไหมคะ
และพร้อมที่จะใส่เข้าไปในมดลูก ถือว่ามีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจเพราะยัง
ให้สมาชิกในครอบครัวติดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นต้น
				

๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙

คุณครูไม่ใหญ่

ลูกต้องดูแลน้องสาวเหมือนดูแลลูกทัง้ ๆ ทีเ่ ขาก็มคี รอบครัว
แล้ว เพราะน้องสาวคนนี้ ในอดีตก็คือลูกสาวของลูก ซึ่งชาตินั้นลูกก็
รักและตามใจเขามาก คล้าย ๆ ตามใจในชาตินี้ จึงท�ำให้เขาไม่ขวนขวาย
ในการท�ำงาน เพราะมีพี่สาวคอยเลีย้ งดูอยูแ่ ล้ว สูข้ อพี่สาวดีกว่า ง่ายดี
ไม่ต้องไปท�ำมาหากิน
ลูกต้องฝึกให้เขาเห็นคุณค่าของเงิน ด้วยการให้เขาท�ำงาน
ก่อน แล้วจึงค่อยให้เงิน อย่าให้ง่าย ๆ เหมือนปัจจุบัน ดังภาษิตจีนที่
ว่า อย่าเพียงแค่ให้ปลาเขาไปกินเท่านั้น แต่จงสอนให้เขารู้จักจับปลา
กินเองด้วย
				

๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘

การอยู่ร่วมกัน
ขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ ให้หลักคุณธรรมในการอยู่
ร่วมกันในครอบครัวใหญ่ ที่มีหลากหลายวัย ท�ำอย่างไรให้มีความ
สามัคคีปรองดองกันเป็นครอบครัวธรรมกายที่อบอุ่นคะ

ไม่มีปฏิสนธิวิญญาณ
ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณจะมาเมือ่ ได้ฝงั ตัวในมดลูกแล้ว พอถูกส่วน
ดวงบุญดวงบาปของบิดามารดาทีม่ กี รรมเสมอกันกับปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ
ก็จะดึงดูดให้มาเกิดขึ้นโดยผ่านทางบิดามาสู่มารดาทางปากช่องจมูก
หญิงซ้ายชายขวา หรือเข้าทางมารดาเลย
ลูกเคยบริจาคตัวอ่อนที่เหลือจากการท�ำอิ๊กซี่ครั้งแรก ขณะ
นี้ตัวอ่อนที่บริจาคได้ถูกน�ำไปใช้งานแล้ว ส่วนปฏิสนธิวิญญาณที่จะ
เกิดขึ้นนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปของมารดาบิดาใหม่ ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัว
ลูกแล้ว
การเกิดด้วยวิธกี ารดังนี้ จะต้องอาศัยกายมนุษย์เป็นตัวดึงดูด
ปฏิสนธิวิญญาณ ถ้าตัวอ่อนถูกท�ำลายไปแล้ว ไม่ถือเป็นบาป เพราะมี
แค่ชีวิตแต่ไม่มีจิตใจหรือดวงวิญญาณ
				

๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙

กรรมของนางฟ้า

				

คนค้าโค

๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘

คุณแม่เคยมีอาชีพขายเนื้อโคและเนื้อกระบือใหญ่ที่สุดในตลาด
บางซื่อ ซึ่งเคยขายได้สูงสุด ๓,๐๔๐ ตัวต่อวัน โดยคุณแม่จะเป็นผู้สั่งฆ่า
มาขายเกือบทุกวันตลอด ๓๐ ปี ช่วงหลัง ๆ แม่เริ่มขายลดลงจนเหลือวัน
ละ ๗-๘ ตัว
ปัจจุบันคุณแม่เลิกเป็นผู้พิพากษาชีวิตโคและกระบือแล้ว แต่จะ
รับเครื่องในสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์มาขายที่ตลาดบางซื่อ ลูกมักรบเร้าให้คุณ
แม่เลิกกิจการนี้บ่อย ๆ แต่แม่ก็ยังขายอยู่จนทุกวันนี้ โดยพี่สาวและพี่เขย
รับกิจการค้าขายเนื้อสัตว์ไปท�ำแทน
คุณแม่เคยเป็นผูส้ งั่ ฆ่าโคและกระบือแล้วน�ำเนือ้ มาขาย ท่านจะได้
รับวิบากกรรมนี้อย่างไรบ้าง ปัจจุบันท่านไม่ได้สั่งฆ่า แต่รับเครื่องในสัตว์
จากโรงฆ่าสัตว์มาขายแทน จะมีวิบากกรรมไหมครับ ท�ำอย่างไรครอบครัว
ของลูกจึงจะเลิกอาชีพนี้ได้ครับ

คุณครูไม่ใหญ่

ทีน่ มี่ คี ำ� ตอบ
โดย คุณครูไม่ใหญ่

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทางโทรทัศน์ช่อง DMC
วัดพระธรรมกาย

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
“คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่า
ตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกท�ำไม ที่เขาพูดหาว่าเรา
อย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักค�ำว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ไหน
หมายเอาใคร เขาอาศัยความไม่รมู้ าว่าเราผูต้ งั้่ ใจปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ เมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเรา ความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจจ
ธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ถ้าจะกลบก็กลบได้เพียง
ชัว่ คราว ไม่ชา้ ดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมี ให้
ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเอง
การที่เขาน�ำไปพูดเช่นนั้น เป็นผลแห่งการปฏิบัติที่
เราได้กระท�ำกันอยู่ แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน�้ำไม่ได้กิน
แล้วนอน เป็นส�ำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม การที่เขา
น�ำไปพูดเช่นนั้น เท่ากับเอาส�ำนักเราไปเผยแพร่ ดีเสียกว่า
การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพราะการที่เขาน�ำไปพูดเช่น
นั้น เป็นการกระท�ำของผู้พูดเอง เราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใคร
เมื่อพูดทางไม่ดีได้ ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือน
กัน ธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอ เราไม่ต้องเดือดร้อนใจ
เพราะธรรมกายของพระพุทธศานาเป็นของแท้ ไม่ใช่ของเก๊
หรือของเทียม ธรรมกาย จะปรากฎเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึง
ธรรม เรือ่ งอย่างนีเ้ ราไม่หวัน่ เราเชือ่ ในคุณพระพุทธศาสนา”
ให้มาก ๆ

ปัจจุบันไม่ได้สั่งฆ่า แต่รับเครื่องในสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์มา
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บางครั้งต้องเสิร์ฟ
แม่เป็นผู้สั่งฆ่าโคกระบือติดต่อกันเป็นเวลา ๓๐ ปี จะมีวิบาก ขายนั้น ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ จะท�ำให้ไปดึงภาพเก่า ๆ ที่เคย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อผู้โดยสารสั่ง ลูกไม่อยากจะมีส่วนในกรรม กรรมโดยย่อ คือ จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาก จะได้รับทุกขเวทนาจากโรคภัย
คุณครูไม่ใหญ่
สุรา ทุกครัง้ ทีต่ อ้ งเสิรฟ์ ลูกจะไม่สบายใจเลย ลูกควรจะท�ำอย่างไรดีคะ นั้น และมีอายุสั้น อาจเจออุบัติเหตุ เป็นเหตุให้พิกลพิการไปอีกหลาย สั่งฆ่าโค กระบือ กลับมาใหม่ได้ จะท�ำให้ใจเศร้าหมองเป็นเหตุให้ไป
อบายดังกล่าว
ครอบครัวใหญ่ทมี่ หี ลากหลายวัยจะอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความ
ชาติ และหากก่อนตายเห็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาเป็นกรรมนิมิต จิตจะเศร้า
คุณครูไม่ใหญ่
จะเลิกอาชีพนี้ ก็ต้องพิจารณาให้เห็นโทษภัยดังกล่าว แล้วหัก
สุข และสามัคคีปรองดองกันเป็นครอบครัวธรรมกายนัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั
หมอง คตินิมิตด�ำมืด ก็จะไปอบาย
ดิบเลิกไปเลย แล้วหาอาชีพใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีวะ เมื่อได้ทรัพย์มาแล้ว
เมื่อลูกมีหน้าที่จะต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มบนเครื่อง ก็ต้องท�ำ
การให้ เช่น ให้ความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือ
จะแก้ไขก็ต้องหักดิบเลิกอาชีพนี้โดยเด็ดขาด เพื่อลบภาพเก่า ก็ให้หมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา ให้มาก ๆ
เกื้อกูลกัน ให้อภัยในข้อผิดพลาดซึ่งกันและกัน ให้รอยยิ้มพิมพ์ใจ ตามหน้าที่ แต่ถ้าเลี่ยงได้ ก็ควรจะเลี่ยง และเวลาหยิบยื่นสุราให้ ก็ ในใจ แล้วสร้างภาพใหม่ ด้วยการสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา
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