ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยอาลัยยิ่ง
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ข้าพระพุทธเจ้า
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แผ่นดินนี้มีเพียงหนึ่งคน...... ที่อื่นบนโลกไม่มี
“.......พระราชา ที่ย่ำ�อยู่กลางป่าเขา คล้องกล้องถ่ายรูปอันเก่า ในมือพ่อถือแผนที่ สี่พันโครงการ พ่อ
ทำ�งานหนักกว่าเจ็ดสิบปี หากยังอยู่วันนี้ พ่อคงยังทำ�งานต่อ........” จาก ... ตอนหนึ่ง ของบทเพลง ..ของ บริษัท
อาร์ เอส จำ�กัด
หลังวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
2559 จนถึงบัดนี้ เดือนตุลาคม 2560 ครบ 1 ปี มีพสกนิกรไทยผู้
จงรักภักดี ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพ่อหลวงผู้เป็นที่รักยิ่ง
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เกือบ 13
ล้านคน ตลอดเวลา 366 วัน บางคนไปหลายครั้งด้วยความอาลัย
ยิ่ง ทุกคนต่างตั้งปณิธานจะ ”กระทำ�ความดีถวายพ่อหลวง” ตามที่
พระองค์ได้สอนและได้ทำ�แบบอย่างไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ที่สุด
มีผู้นำ�ทางความคิดในสังคม ได้ออกมาเตือนสติอยู่เสมอว่า “รักพ่อให้ทำ�ตามที่พ่อสอน” เช่น ท่าน
ว. วชิรเมธี ให้ข้อคิดว่า “จงรักพ่อด้วยการลงมือทำ� มิใช่แค่ถ้อยคำ�ที่พร่ำ�พูด”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ แม้จะมีพระประสูตกิ าลต่างประเทศ
เจริญพระชนมพรรษาในต่างประเทศ ศึกษาในต่างประเทศ แต่พระองค์มี
ครอบครัวที่ใฝ่ธรรมะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรม
ราชชนก พระราชบิดา ทรงมีพระโอวาทแก่แพทย์ เมื่อครั้งทรงเป็นพระ
อาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ว่า ..
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์”
และ I do not want you to be only a DOCTOR, but I also want you
to be a MAN.
True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.
จากพระโอวาทดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง การเป็นผู้มีจิตใจที่สูงส่ง เสียสละ ทำ�งานเพื่อผู้อื่น .....ของพระผู้
ให้ โอวาท
ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีฯ ที่พวกเราเรียกท่านว่า สมเด็จย่า ก็ทรงเลี้ยงดูพระ
ราชโอรส พระราชธิดา โดยใช้ธรรมะเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิตตลอดมา ขออนุญาตนำ�คำ�บอกกล่าวเรื่อง
ราวส่วนหนึ่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติต่อสมเด็จย่า มาเป็นแบบอย่างและเป็น
อนุสติแก่ทุกคน ดังนี้
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หลังงานพระบรมศพสมเด็จย่าเสร็จสิ้นลงแล้ว
ราชเลขาฯ ของสมเด็จย่า แถลงในที่ประชุมต่อหน้าสื่อ
มวลชนว่า “ก่อนสมเด็จย่าจะสิ้นพระชนม์ปีเศษ ตอนนั้น
อายุ 93 ในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตรไปวังสระปทุมตอน
เย็น ทุกวัน ไปทำ�ไม ? ไปกินข้าวกับแม่ ไปคุยกับแม่ ไป
ทำ�ให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจ ในหลวงของเราเสด็จไปกินข้าวมื้อเย็น
กับแม่ สัปดาห์ละกี่วัน...ทราบไหม ? 5 วัน มีใครบ้าง ที่อยู่
คนละบ้านกับแม่ แล้วไปกินข้าวกับแม่ สัปดาห์ละ 5 วัน หา
ยาก..
ในหลวงมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการ มีเวลาไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ 5 วัน
พวกเรา ซี 7 ซี 8 ซี 9 ร้อยเอก พลตรี อธิบดี ปลัดกระทรวง ไม่เคยไปกินข้าวกับแม่ บอกว่างานยุ่ง แม่ขอ
ให้พาไปกินข้าวหน่อย บอกว่าไม่มีเวลา จะไปตีกอล์ฟ
ทุกครั้งที่ ในหลวงไปหาสมเด็จย่า ในหลวงต้องเข้าไปกราบที่ตัก แล้วสมเด็จย่าจะดึงตัวในหลวงเข้ามา
กอด กอดเสร็จก็หอมแก้ม ตอนสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวง เราคิดว่าแก้มในหลวงคงไม่หอมเท่าไร เพราะไม่ได้
ใส่น้ำ�หอม แต่ทำ�ไมสมเด็จย่าหอมแล้วชื่นใจ เพราะท่านได้กลิ่นหอมจากหัวใจในหลวง “หอมกลิ่นกตัญญู” ไม่
นึกเลยว่าลูกคนนี้จะกตัญญูขนาดนี้ จะรักแม่มากขนาดนี้ ตัวแม่เองคือสมเด็จย่า ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ เป็นคน
ธรรมดาสามัญชน เป็นเด็กหญิงสังวาลย์ เกิดหลังวัดอนงค์เหมือนเด็กหญิงทั่วไป เหมือนพวกเราทุกคนในที่นี้
ในหลวงน่ะ....เกิดมาเป็นพระองค์เจ้า เป็นลูกเจ้าฟ้า
ปัจจุบันเป็นกษัตริย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัว แต่ในหลวง
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ก้มลงกราบคนธรรมดา.... ที่เป็นแม่ หัวใจ
ลูกที่เคารพแม่ กตัญญูกับแม่อย่างนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว คนบางคน
พอเป็นใหญ่เป็นโต ไม่กล้าไหว้แม่ เพราะแม่มาจากเบื้องต่ำ� เป็น
ชาวนา เป็นลูกจ้าง ไม่เคารพแม่ ดูถูกแม่ แต่นี่ ในหลวงเทิดแม่
ไว้เหนือหัว นี่แหละครับความหอม นี่คือเหตุที่สมเด็จย่าหอม
แก้มในหลวงทุกครั้ง ท่านหอมความดี หอมคุณธรรม หอมความ
กตัญญูของในหลวง หอมแก้มเสร็จแล้วก็ร่วมโต๊ะเสวย.....
มีอยู่เรื่องหนึ่งที่จำ�ได้แม่น สมเด็จย่าเล่าว่า ......
ตอนเรียนหนังสือที่สวิส ในหลวงยังเล็กอยู่ เข้ามาบอก
ว่า อยากได้รถจักรยาน เพื่อน ๆ เขามีจักรยานกัน แม่บอกว่า
ลูกอยากได้จักรยานลูกก็เก็บสตางค์ที่แม่ให้ไปกินที่โรงเรียนไว้สิ
เก็บมาหยอดกระปุกวันละเหรียญสองเหรียญ พอได้มากพอ ก็
เอาไปซื้อจักรยาน
พอถึงวันปีใหม่ สมเด็จย่าก็บอกว่า “ปีใหม่แล้ว เราไปซื้อจักรยานกัน เอากระปุกมา...ดูซิว่ามีเงินเท่าไร ?”
เสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ ส่วนที่แถมน่ะ มีมากกว่าเงินในกระปุกอีก สมเด็จย่ามีเมตตาให้เงินลูกแต่ให้ไม่ได้ ให้
เปล่า สอนลูกด้วย สอนให้ประหยัด สอนว่าอยากได้อะไร ต้องเริ่มจากตัวเรา คำ�สอนนั้นติดตัวในหลวงมาจนทุก
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วันนี้ เขาบอกว่าในสวนจิตร ฯ เนี่ย คนที่ประหยัดที่สุดคือ ในหลวง ...
คราวหนึ่งในหลวงป่วย สมเด็จย่าก็ป่วย ไปอยู่ ศิริราชด้วยกัน แต่อยู่คนละมุมตึก ตอนเช้าในหลวงเปิด
ประตูออกมา......พยาบาลกำ�ลังเข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดี ในหลวงพอเห็นแม่ รีบออกจาก
ห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถ มหาดเล็กกราบทูลว่า ไม่เป็นไร ไม่ต้องเข็น มีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้ว ในหลวงมี
รับสั่งว่า แม่ของเรา ทำ�ไมต้องให้คนอื่นเข็น เราเข็นเองได้ ..... นี่ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นกษัตริย์ ยัง
มาเดินเข็นรถให้แม่ ยังมาป้อนข้าว ป้อนน้ำ� ป้อนยาให้แม่ ให้ความอบอุ่นแก่แม่ เลี้ยงหัวใจแม่ ยอดเยี่ยมจริง
ๆ เห็นภาพนี้แล้วซาบซึ้ง..
....ในหลวงเฝ้าสมเด็จ
ย่าอยู่จนถึงตี 4 ตี 5 เฝ้าแม่
อยู่ทั้งคืน จับมือแม่ กอดแม่
ปรนนิบตั แิ ม่จนกระทัง่ แม่หลับ
จึงเสด็จกลับ พอไปถึงวังเขา
โทรศัพท์มาแจ้งว่า สมเด็จย่า
สิ้นพระชนม์ ในหลวงรีบเสด็จ
กลับไปศิริราช เห็นสมเด็จย่า
นอนหลั บ ตาอยู่ บ นเตี ย ง
ในหลวงตรงเข้ า ไปคุ ก เข่ า
กราบลงที่หน้าอกแม่ พระ
พักตร์ ในหลวงอยู่ตรงกับหัวใจแม่ “ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้าย” ซบหน้านิ่งอยู่นาน แล้วค่อย ๆ เงยพระ
พักตร์ขึ้น น้ำ�พระเนตรไหลนอง ....ต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้ว เอามือกุมมือแม่ไว้ มือนิ่ม ๆ ที่ไกวเปลนี่
แหละที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์ เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมือง ชีวิตลูกแม่ปั้น
มองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ ในหลวงจับหวี ค่อย ๆ หวีผมให้แม่ หวี..หวี...หวี...
ให้แม่สวยที่สุด ในวันสุดท้ายของแม่ เป็นภาพที่ประทับใจเราที่สุด... เป็นสุดยอดของ
ลูกกตัญญู ..หาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้ว
อ่านแล้วสะท้อนให้เห็นเลยว่า เราอย่าลืมพ่อแม่ของเรา ควรให้เวลากับ
ท่านบ้าง ถึงแม้ว่าในหลวง จะมีโครงการมากมายแต่ท่านไม่เคยลืมสมเด็จย่า......”
เรื่องต่างๆ ที่สมเด็จย่าสั่งสอนในหลวงนั้น ได้หล่อหลอมในหลวง แล้วความดี
นั้น ได้สืบทอดไปยังพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์
ขอนำ�จดหมาย ถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช
2547 มานำ�เสนอ เพื่อชี้ให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมองความดีอย่างไร และทรงสั่งสอน ให้
กระทำ�ความดีคือ อย่างไร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าให้นำ�มาเผยแพร่
ดังนี้
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ลูกพ่อ
ในผืนแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและ
ความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่าง ความปรารถนาดีด้วยกันทุก
คน แต่ความปรารถนานั้นจักสำ�เร็จลงได้ จักต้องมีวิธีที่จักดำ�เนินให้ไปถึงความสว่างหรือความดี
นั้น ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดี คือ รักผู้อื่น เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา
ถ้าให้ โลกมีแต่ความสุขและการเกิดสันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้
พ่อขอบอกลูกดังนี้
1. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่าเป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่า
อดีต ปัจจุบัน อนาคต
2. มองโลกในแง่ดีและจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้
ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม
3. มีความสันโดษ คือ
		 - มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิต พอใจตามมีตามได้ คือได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้นไม่
ยึดติด ขอให้คิดว่า มีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำ�ลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย
		 - ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลม จะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง
		 - พอใจตามสมควร คือ ทำ�งานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน
		 - ให้ดำ�รงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
4. มี ค วามมั่ น คงแห่ ง จิ ต คื อ ให้ ม องเห็ น โทษของความเกี ย จคร้ า นและมองเห็ น คุ ณ
ประโยชน์ของความเพียรและเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ให้ภาวนาว่า
			
มีลาภ มียศ สุขทุกข์ปรากฏ สรรเสริญ นินทา
		
เสื่อมลาภเสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา
		
อย่ามัวโศกา นึกว่า “ชั่งมัน”		
						
							
พ่อ					
			
6/10/2547
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปรารภทิ้งท้าย....ฉันหวังว่า คำ�สอนพ่อที่
ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็นและลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน
ฉันรักพ่อฉันจัง
สิรินธร /
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พระราชดำ�รัส*

ในโอกาสที่ผู้นำ�สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2526
*****************
ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้มีโอกาสพบกับผู้แทนของสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งความยินดีนี้ก็ทวีขึ้นทุกปี เพราะ
เห็นว่าผู้ที่เป็นผู้แทนของสหกรณ์ที่มาพบกันนี้ เข้าใจในเรื่องของสหกรณ์มากขึ้นทุกปี และงานสหกรณ์ ใน
ประเทศไทยมีความก้าวหน้า ทำ�ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้เป็นสมาชิกมากขึ้นทุกที โดยเฉพาะที่ท่านทั้ง
หลายมีโอกาสได้มาในพิธี แรกนาขวัญทุกครั้ง เป็นสิ่งที่เป็นนิมิตที่ดี เพราะว่างานในวันนี้เป็นงานของเกษตรกร
และเป็นงานที่ทางราชการจัดขึ้น เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่า เกษตรกรนั้นเป็นผู้ที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับ
ประเทศ
การสหกรณ์นั้นที่จะให้ ได้ผลเป็นประโยชน์ จะต้องให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้ มีความเข้าใจให้ลึกซึ้ง
ที่สุด เคยพูดอยู่เสมอและขอย้ำ�ด้วยว่า คำ�ว่า สหกรณ์นี้มีความหมาย คำ�ว่า “สห” ก็ด้วยกัน “กรณ์” การทำ�
ทำ�งาน ทำ�กิจการต่าง ๆ หมายความว่า “สหกรณ์” แปลว่าการทำ�งานร่วมกัน การทำ�งานนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะ
ต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำ�ด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำ�ด้วยสมอง และงานการที่ทำ�
ด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ ต้องพร้อม งานที่ทำ�ด้วยร่างกาย ถ้าแต่ละคนทำ� ก็เกิดผลขึ้นมาได้ เช่นทำ�การเพาะ
ปลูกก็มีผลขึ้นมาสามารถที่จะใช้ผลนั้นในด้านการบริโภค คือเอาไปรับประทานหรือเอาไปใช้หรือเอาไปจำ�หน่าย
เพื่อให้มีรายได้มาเลี้ยงชีพได้ ถ้าแต่ละคนทำ�ไปโดยลำ�พังแต่ละคน งานที่ทำ�นั้นผลอาจไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วย
และอาจไม่พอเพียงในการเลี้ยงตัวเองทำ�ให้มีความเดือดร้อน ฉะนั้นจะต้องช่วยกัน แม้ ในขั้นที่ทำ�ในครอบครัวก็
จะต้องช่วยกัน ทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันทำ�งานทำ�การเพื่อจะเลี้ยงครอบ ครัวให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่ว่าถ้าร่วมกัน
หลาย ๆ คน เป็นกลุ่มเป็นก้อน ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ มีผลได้มากขึ้น
ฉะนั้น ก็เกิดความคิดของการสหกรณ์ซึ่งในเมืองไทยได้ปฏิบัติมาดังนี้เป็นเวลานานแล้วเป็นร้อยปี ไม่ใช่เพิ่งได้ทำ�
เมื่อมีคำ�ว่าสหกรณ์เกิดขึ้น คำ�ว่าสหกรณ์นี้ก็นับว่าเป็นคำ�ที่ใหม่ แต่ว่าการทำ�แบบสหกรณ์ทำ�มานานแล้ว ทำ�มาใน
รูปการต่าง ๆ ถ้ายกตัวอย่างอย่างหนึ่ง อย่างเช่นการร่วมกันสร้างฝายนั้นถ้าทำ�คนเดียวก็จะทำ�ไม่ได้ ใหญ่โต อาจ
จะไม่เพียงพอสำ�หรับการทำ�มาหากิน แต่ว่าถ้าร่วมกันทำ�ก็สามารถที่จะทำ�ให้มีน้ำ�มาใช้ ในการเพาะปลูกให้เพียง
พอ ฉะนั้นจึงมีการร่วมกันสร้างฝาย ซึ่งจะต้องสร้างฝายอยู่ทุก ๆ ปีเพราะว่าการสร้างฝายนั้นถ้าถึงเวลาที่เสื่อม
ลงไปตามสภาพก็ทำ�ให้ฝายนั้นใช้การไม่ได้ ก็ต้องมาซ่อม หรือต้องมาสร้างขึ้น ส่วนมากก็ทำ�กันเกือบทุกปี ต่อมา
เมื่อมีโครงการของทางราชการเป็นส่วนกลาง ส่วนกลางก็มีกรมขึ้นมา กรมนั้นก็มีหน้าที่ที่จะทำ�ให้ โครงการ ต่าง
ๆ มีความคงทนถาวรขึ้น จึงเป็นงานของทางราชการขึ้นมางาน ของเอกชนของกสิกรก็ทำ�อยู่ แต่ว่าทางราชการก็
เข้ามาช่วยด้วย จนกระทั่งมีความรู้สึกว่า
			
			
*เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
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เป็นหน้าที่ของทางราชการทางเดียวที่จะทำ�ให้มีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เกิดขึ้น ทางราชการทำ�แล้วราษฎร
หรือกสิกรก็รับประโยชน์ไป ทำ�ให้เกิดความคิดขึ้นมาไม่สู้จะถูกต้องว่า ทางราชการมีหน้าที่บริการประชาชน และ
ประชาชนก็รับแต่ฝ่ายเดียวถ้าอย่างนี้งานก็ไม่ก้าวหน้า เพราะว่าทางราชการก็ต้องใช้เงินงบประมาณก็จะต้องมา
จากการเก็บภาษีอากรนั่นเอง ฉะนั้นก็จะต้องมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกสิกรหน่วยต่าง ๆ ของทาง
ราชการ แต่ว่าถ้ามีการติดต่อของราษฎรเป็นส่วนตัว เป็นรายตัว รายบุคคล ก็ทำ�ให้ โครงการต่าง ๆ ไม่สามารถ
ที่จะทำ�เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างสอดคล้องได้ การที่กสิกรได้รวมกลุ่มเข้าเป็นกลุ่มเกษตรกรบ้าง เป็น
สมาคมบ้าง.....และเป็นสหกรณ์จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก สำ�หรับการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
อย่างเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากเท่าที่จะกระทำ�ได้ โดยไม่มีการสิ้นเปลือง ฉะนั้น การได้ตั้งเป็นกลุ่มเป็น
สหกรณ์ขึ้นมาจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
คราวนี้เกี่ยวข้องกับการที่ต้ังขึ้นเป็นสหกรณ์ก็เป็นงานที่ยากลำ�บากเพราะว่าการอยู่ด้วยกันร่วมกันทำ�งาน
ด้วยกันต้องมีความสอดคล้องกัน ผลประโยชน์ของแต่ละคนอาจจะสอดคล้องกันได้ แต่บางทีผลประโยชน์ก็จะ
ขัดกันได้ ฉะนั้นจะต้องมีการอะลุ่มอล่วยกัน ยกตัวอย่างง่าย ๆ ยืนอยู่อย่างนี้ แต่ละคนก็มีที่ของตัวที่จะยืน แต่ว่า
ถ้าไม่ตกลงกันว่า คนหนึ่งจะยืนอยู่แถวหน้าคนหนึ่งยืนอยู่แถวที่สองที่สามเป็นลำ�ดับต่อไป ทะเลาะกันว่าทุกคน
ต้องมายืนแถวหน้า ก็จะเป็นสิ่งที่ผิดที่กระทำ�ไม่ได้ ต้องมีการตกลงกัน ให้สอดคล้องกันว่าคนไหนจะยืนอยู่ข้าง
หน้า ใครจะยืนอยู่ข้างหลัง ที่ไหน อย่างไร เพราะเหตุว่าถ้าทุกคนจะยืนอยู่ในที่เดียวกัน ก็จะเกิดทะเลาะเบาะแว้ง
กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อย่างนี้ก็คงเข้าใจว่า การทำ�งานจะต้องมีข้อตกลงกัน และข้อตกลงเหล่านี้บางที่ก็ไม่ค่อย
คิดว่าต้องมี อย่างเช่นที่พูดถึงว่า คนหนึ่งไปยืนอยู่ในที่เดียวกันกับอีกคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าจะต้องมีพื้นที่
สำ�หรับยืนอยู่ ก็ต้องมีข้อตกลงกัน ในงานอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน บางคนมีผลประโยชน์อย่างหนึ่ง อีกคนก็มีผล
ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ก็จะต้องมาตกลงกันให้อะลุ่มอล่วย และการอะลุ่มอล่วยนี้เป็นหัวใจของสหกรณ์ ในที่สุด
ถ้ารวมกันทำ�งานแต่ละคนก็จะได้ผลประโยชน์มากกว่าที่จะทำ�งานโดยลำ�พังของตัวเอง แต่ว่าในรายละเอียดอาจ
จะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัว ถ้ายกตัวอย่างอย่างที่เกิดขึ้นแล้วและแต่ละคนก็คงเคยประสบว่ามีเป็นกลุ่ม
สหกรณ์ แต่ละคนผลิตผลผลิตของตน เวลาได้ผลผลิตมาแล้วจะไปขาย ถ้าแต่ละคนไปขายของตัวเองจะต้อง
เสียค่าขนส่งของตัวเองและเสียเวลาไปขายทำ�ให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลา ถ้าหากว่าจัดเจ้าหน้าที่หรือจัดผู้ที่
จะเป็นผู้แทนของตนไปขายแล้วก็ร่วมกันทำ�ให้มีความสะดวกและประหยัด ฉะนั้นเพื่อสะดวกและประหยัดเวลา
เอาผลิตผลของตนไปขาย ทั้งเวลาไปซื้อสิ่งที่จะต้องใช้บริโภค ต้องไปซื้อมาจากที่อื่น ก็ทำ�ในเวลาเดียวกันทำ�ให้
มีความประหยัด เมื่อมีความประหยัดเช่นนี้ แต่ละคนก็จะมีรายได้มากขึ้น อันนี้เป็นผลที่จะได้จากการรวมกัน
ทำ�งาน ทุกคนจะมีรายได้คือมีประโยชน์เพิ่มพูนขึ้น ถ้าไปขายโดยตรง บางทีได้รายได้มากกว่า เพราะว่ามีโอกาสที่
จะไปขายในที่ที่เขาให้เงินให้ราคาดีกว่า ถ้าขายต่อส่วนรวมในส่วนที่จะเป็นการจำ�หน่ายของส่วนรวม บางทีได้ราย
ได้น้อยกว่า ก็ดูเหมือนเสียเปรียบแต่ถ้าทำ�เช่นนั้น การตลาดของส่วนรวมนั้นก็จะเสียไปเพราะว่าถ้าหากมีจำ�นวน
ผลิตผลไม่สม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ผู้ซื้อนั้นจะไม่ซื้อ และในที่สุดผลิตผลของตน จะไม่สามารถจำ�หน่ายออกไป ในที่สุดก็
เป็นผลเสียต่อส่วนรวมและต่อส่วนตัว ฉะนั้น ผู้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องเข้าใจในข้อนี้ว่า นอกจากจะทำ�งาน
ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะต้องมีความฉลาดว่าทำ�อย่างไรสำ�หรับให้ได้มีความสม่ำ�เสมอในรายได้ของตน
เป็นต้น
ฉะนั้น การที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยการดำ�เนินสหกรณ์นี้ จะต้องมีความฉลาดที่จะเข้าใจว่า งานที่ทำ�ร่วมกันนั้น
ได้ผลดีกว่าและแต่ละคนจะมีฐานะดีขึ้น แต่ว่าเป็นงานที่จะต้องมีความเข้าใจที่พูดตั้งแต่ตอนต้นว่าดีใจที่ได้มา
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พบกัน และความดีใจนี้เพิ่มพูนขึ้นทุกปี ก็เพราะว่าความเข้าใจในสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ ในทุกรูปแบบใน
ประเทศไทย มีความเข้าใจในจุดประสงค์และจุดหมายของสหกรณ์มากขึ้นและสามารถทำ�ให้การสหกรณ์เป็น
ประโยชน์แก่ตนได้มากขึ้นทุกปี ฉะนั้นถ้าหากว่าแต่ละคนมีความฉลาดที่จะพิจารณาประโยชน์ของการสหกรณ์
และพิจารณาว่า ทำ�อย่างไรเพื่อให้สหกรณ์เกิดประโยชน์แก่ตนได้มากขึ้นทุกที ทางที่จะทำ�ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร มีความมั่งคั่งสมบูรณ์ขึ้นอย่างดี ในด้านของทางราชการผู้ที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไปแนะนำ�
ในการตั้งและในการดำ�เนินการสหกรณ์ ก็มีความตั้งใจที่จะทำ�ให้การสหกรณ์ก้าวหน้า ยิ่งเห็นว่าการสหกรณ์
มั่นคงก็ยิ่งมีกำ�ลังใจ ตอนต้นที่ตั้งกิจการ สหกรณ์และทางราชการได้ทำ�หน้าที่แนะนำ�ตอนต้น เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่
ไม่ค่อยมีกำ�ลังใจ เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นผล แต่นับวันนับปีก็เห็นผล จึงมีกำ�ลังใจ และทุ่มเทกำ�ลังทั้งใจทั้งกาย
ในกิจการนี้มากขึ้นทุกที ดังนั้นก็เป็นที่ว่ากิจการในรูปนี้ ในด้านสหกรณ์นี้ จะมีความเจริญก้าวหน้าและจะบรรลุ
เป้าหมายอย่างสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดีแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำ�ให้ความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศได้และต้องเข้าใจว่า เป็นการสหกรณ์ที่เรียกว่า การสหกรณ์แบบเสรี คือแต่ละคนต้องมีวินัย
จริง แต่ว่าไม่อยู่ในบังคับของใครเลย อยู่ในบังคับของที่ตัวเองต้องเป็นผู้รับรอง ไม่ใช่สหกรณ์แบบที่วินัยเป็นข้อ
บังคับที่มาจากที่อื่น ฉะนั้นการสหกรณ์แบบที่มีอยู่เดี๋ยวนี้จึงก้าวหน้าซึ่งอาจจะช้า เพราะว่าเป็นวินัยที่แต่ละคนจะ
ต้องตั้งแก่ตัวเองและการตั้งวินัยแก่ตนเองเป็นสิ่งที่ยากกว่าที่จะมีใครมาบังคับ แต่ว่าแม้จะยากกว่าแต่ว่ายั่งยืน
กว่า ถ้าหากว่าแต่ละคนตั้งวินัยให้แก่ตนเองก็เป็นวินัยที่แน่นแฟ้นเป็นวินัยยั่งยืน ดีกว่าที่จะให้คนอื่นมากดหัว
มาบังคับให้ทำ�ตามวินัยของคนอื่น ดังนั้นก็จะเป็นวิธีที่กดหัว เป็นวินัยที่ไม่เสรี
ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมกัน ได้มาร่วมในงานพืชมงคลทั้งได้มากันได้มีการประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิด ก็เป็นความหวังและเป็นนิมิตที่ดีที่งามสำ�หรับอนาคตของการสหกรณ์ หมายถึงเป็นนิมิตที่ดีสำ�หรับ
ประเทศของเราที่จะมีพลเมืองที่มีความสุข มีความก้าวหน้าเจริญมั่นคงทุกประการ
ก็ขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมในครั้งนี้ ได้รับความรู้และสามารถที่จะไปปฏิบัติงานตนอย่างดี เพื่อความ
ก้าวหน้าของกลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ ขอฝากความระลึกถึงและขอให้พรสมาชิกสหกรณ์ทุกคน มีความเจริญรุ่งเรือง
มีความสุข มีความสมประสงค์ ในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกัน
****************
(หมายเหตุ) พระราชดำ�รัสที่เกี่ยวกับสหกรณ์มีเป็นจำ�นวนมาก แต่พระราชดำ�รัสองค์นี้ ทรงกล่าวถึง เรื่อง
สหกรณ์ค่อนข้างละเอียด จึงเป็นองค์ที่ใช้อ้างอิงเพื่อการศึกษาอบรมกันมาก

สหกรณ์นี้ดี
.... ทำ�ไปทำ�มา เขาไปรวมกลุ่มทำ�.....รวมพวกได้มากขึ้นจนเกิดเป็นกลุ่มเกษตรร่วมกับกลุ่มสวนผัก
.... เราไปบอกว่า สหกรณ์นี้ดี .....ก็ช่วยกันทำ� ไปส่งเสริมเขา.........
จาก... ในหลวงกับการพัฒนาสหกรณ์ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
หนังสือ 50 ปีพระบารมี ปกเกล้า ชาวสหกรณ์
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงให้สัมภาษณ์ BBC. เรื่อง ข้อคิดวันพ่อไม่อยู่
1. จากนี้ประเทศไทยของเรา จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก อาจมีหลายสิ่งเปลี่ยนไป รอยต่อของคนรุ่นเก่า
และรุ่นใหม่อาจชัดเจนขึ้น มันคือวันที่เปลี่ยนผ่านในวันที่พ่อไม่อยู่ ทุกคนมีสิทธิเสียใจและควรเสียใจ ทุกคนมี
สิทธิ์กลัวและควรกลัวแต่จงตระหนักเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยสติปัญญา
2. พ่อคือตัวแทนของความพอเพียง เป็นต้นฉบับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ประเทศไทย
กำ�ลังถูกปั่นด้วยกระแสความโลภจงหยิบภูมิปัญญาของท่าน มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ จดจำ�หลอดยาสีฟันของท่าน
ไว้ จดจำ�การแต่งกายที่เรียบง่าย ของท่านไว้ อะไรที่ประหยัดได้ จงประหยัด อะไรที่พึ่งพาตนเองได้ จงพึ่งพา
อะไรที่แบ่งปันได้ จงแบ่งปันเมื่อยืนด้วยลำ�แข้งตัวเองได้แล้ว เราจะพึ่งพาผู้อื่นน้อยลง
3. พ่อเป็นผู้ที่มีความเพียรดุจพระมหาชนก ท่านเป็นผู้ว่ายน้ำ�ข้ามมหาสมุทร โดยไม่ถามว่าเมื่อไรจะถึง
ฝั่ง ความคิดเช่นนี้ทำ�ให้ท่านทำ�งานที่ยิ่งใหญ่ได้ ฝากถึงคนไทย อย่าทำ�งานด้วยตัณหา อย่าขับเคลื่อนชีวิตด้วย
ความอยากมี อยากได้อยากเป็น อย่าให้อำ�นาจวัตถุบังตาจนไม่รู้ผิดชอบชั่วดี จงขับเคลื่อนชีวิตและการงานด้วย
ฉันทะ ความรัก ความเมตตา ด้วยประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เหมือนที่พ่อทำ�ให้เห็นเป็นตัวอย่าง
4. พ่อยืน เคียงข้างคนยากจน
เสมอ คนจนอยู่ที่ ไหน ท่านก็อยู่ที่นั่น ท่าน
เดินบุกป่าฝ่าดง ไปเยี่ยมพวกเขาถึงบ้าน
เป็นพระราชาผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่ยึด
ติดความหรูหรา เมื่อพ่อไม่อยู่แล้ว เรา
อย่าหลงลืมปณิธานข้อนี้ อย่าทอดทิ้งคน
ยากจนจงหยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่า อย่า
ใช้ ช่ อ งว่ า งทางกฎหมายซ้ำ � เติ ม และเอา
เปรียบผู้อื่น				
5. ไม่มีท่าน เราจะมานั่งทะเลาะ
กันเหมือนในอดีตไม่ได้ เพราะไม่มีใครจะมาห้ามเราได้ ไม่มีใครอีกแล้วที่เราจะเกรงใจ รับฟังเหมือนกับที่เคยรับ
ฟังท่าน ถ้าทุกฝ่ายไม่คิดถึงข้อนี้ให้มาก ถ้ายังเอาแต่ความคิดของตนเป็นใหญ่ ประเทศไทยที่เรารักย่อมตกอยู่
ฐานะอันตราย เมื่อพ่อไม่อยู่แล้วจงรักและถนอมน้ำ�ใจกันให้มากกว่าที่แล้วมา
6. สิ่งที่พ่อทิ้งไว้ ไม่ใช่เพียงอิฐ หิน ปูน ทราย แต่เป็นความรู้ขั้นปรีชาญาณ เราอาจรักษาร่างกายท่าน
ไว้ไม่ได้เพราะนั่นคือกฎธรรมชาติ แต่เราสามารถรักษาภูมิปัญญาของท่านไว้ได้ จงค้นคว้าข้อมูลทางเทคนิคต่าง
ๆ ฝนเทียมเกิดขึ้นได้อย่างไร กังหันน้ำ�ชัยพัฒนาคืออะไร มันมีความน่าทึ่งยังไงในมิติทางวิศวกรรมการเพาะปลูก
โดยไม่พึ่งสารเคมีทำ�ได้อย่างไร การพัฒนาที่ดิน รักษาน้ำ� ชุบชีวิตป่าเป็นอย่างไร ทำ�ไมท่านจึงไม่สนับสนุนให้
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำ�ไมท่านจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักห่มดิน ท่านเคยสร้างรากฐานอันใดไว้ ให้วงการเกษตรกรรม
ของชาติ สิ่งเหล่านี้ควรสนับสนุนให้มีการเล่าเรียนกันเป็นระบบในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ถ้าเราทำ�เช่นนี้ ได้
ภูมิปัญญาที่ท่านคิดค้นมาหลายสิบปีจะไม่สูญหายไปจากสังคมไทย
7. จากนี้ ไปจะมีคนอีกมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง อาจมีคนที่ ไม่เข้าใจท่าน ออกมาพูดใน
จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ปีที่ 21 ฉบับที่ 140
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สิ่งที่เราไม่ชอบจงใช้สติ อดทน ไม่โต้ตอบ เหมือนที่ท่านได้กระทำ�มาชั่วชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอ ไม่เคยมี
สันติภาพใดเกิดจากความรุนแรงและคำ�ด่าทอ
8. พ่อเป็นผู้ค้ำ�ชูศาสนาโดยแท้ ไม่ใช่ด้วยคำ�พูด หรือแค่เม็ดเงินบริจาค แต่ท่านคือผู้พิสูจน์ธรรมะด้วย
กายใจ ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรม ท่านคือนักภาวนาที่หาตัวจับยาก เป็นผู้มีอานาปานสติเป็นวิหารธรรม ทำ�ไมพ่อ
ทำ�งานหนักแต่ยังมีเวลาภาวนา ทำ�ไมเราทำ�งานน้อยกว่าท่าน แต่เรากลับอ้างว่าไม่มีเวลา สิ่งนี้ต้องคิดให้มาก
เพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยน แปลงตนเอง										
9. พ่อคือครูผู้ยิ่งใหญ่ ที่สอนด้วยชีวิตและการกระทำ� ชีวิตคือธรรมะ และ ธรรมะคือชีวิต ที่ตั้งอยู่ใน
ความธรรมดาที่เกิดขึ้นกับเราทุกคน พ่อกำ�ลังบอกเราว่า จงดำ�รงตนอยู่ในความไม่ประมาท ทำ�ให้ดีที่สุดในวันนี้
จะต้องไม่ติดค้างเสียใจในภายหลัง
10. แม้วันนี้พ่อจะไม่อยู่ แต่ขอให้ชาวไทยจงวางใจว่า สถานที่ที่ท่านเดินทางไปนั้น น่าอยู่และงดงามกว่า
นี้หลายเท่า ท่านคือพระโพธิสัตว์ผู้ผ่านมาสร้างแสงสว่าง การเกิดของท่านในชาตินี้ เป็นการเกิดที่สมศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์ และเราทั้งหลายควรภูมิใจไปกับท่าน ท่านคงไม่อยากให้เราคนไทย ถูกทับถมด้วยทะเลแห่ง
ความเศร้า อย่าทิ้งหน้าที่ อย่าทิ้งการงานและสิ่งต่าง ๆ ที่รับผิดชอบอยู่ จงตั้งสติให้มั่นคง เป็นกำ�ลังสมาธิ เป็น
ความสว่างเบิกบาน เพื่อน้อมส่งท่านสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจแห่งความรักของเราชาวไทยทุกคน....
		
เขียนด้วยความรัก สำ�นึกและบูชาตลอดไป อ่านแล้วน้ำ�ตาจะไหล Cr. ประพันธ์ คูณมี
				
ขอบคุณไลน์ คุณกฤษฎา วรสถิตย์ สกจ.สตูล

หลัก 10 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท
1. ทำ�งานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
2. มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะความถูกต้อง
3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัด
4. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
5. รับฟังความเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง
6. มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร
7. มีความสุจริตและความกตัญญู			
8. พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง
9. รักประชาชน 				
10. การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
จากหนังสือหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
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จากใจ...

บก.

จดหมายข่าวชมรม ฉบับที่ 140 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560 ฉบับส่งท้ายของปีที่ 21 ของชมรม และ
ฉบับที่ออกในช่วงเดือนตุลาคม เดือนแห่งความโศกเศร้าของคนไทย ที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ แม้
เวลาจะผ่านไปกว่าหนึ่งปี เชื่อว่าคนไทยทุกคนที่ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชพระบรมราชบพิตร ไม่ว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ หรือ ดูทีวีแล้วก็ยังคงน้ำ�ตาซึมหรือน้ำ�ตาไหล ตื้น
ตันใจทุกครั้งตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งที่รู้ว่า พระองค์ไม่ประสงค์จะให้ประชาชนโศกเศร้าเสียใจอาลัยท่าน
แต่ทุกคนก็บอกว่า อดไม่ได้ ซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะพระองค์อยู่กับประชาชน ผูกพันกับประชาชน ทรงทำ�งานเพื่อ
ประชาชนคนไทย มายาวนานมากถึง 70 ปี คำ�ว่า “ในหลวง” ในภาพนึกของคนไทยแล้ว เป็นที่เข้าใจกันว่า
หมายถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่เคยคิดถึงในหลวงพระองค์อื่น พระองค์มิใช่เป็นเพียงบุคคลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทยและครองใจคนไทยเท่านั้น แต่เป็นบุคคลสำ�คัญของโลกด้วย
เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต คนไทยทุกคนต่างเข้าไปกราบถวายสักการะพระบรมศพอย่างท่วมท้นทุกวัน
ตลอดเวลากว่าหนึ่งปี ต่างพร้อมใจกันทั้งประเทศแต่งกายสีดำ�กันทั้งปี ต่างพร้อมใจกันส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย จน
เป็นที่แปลกใจของคนต่างชาติว่าทำ�ไมคนไทยจึงรักพระองค์มากขนาดนั้น มิใช่เพียงมนุษย์เท่านั้น แม้เทวดาบน
สวรรค์ทุกชั้น ก็คงแปลกใจว่า ทำ�ไมบุคคลผู้มาสู่สวรรค์ท่านนี้ จึงมีคนส่งเสด็จมากมายเหลือเกิน แต่สำ�หรับ
คนไทยนั้นรู้ซึ้งเพราะท่านเป็นในหลวงของชีวิตเราทั้งชีวิต ทรงทำ�ตัวอย่างให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนพระองค์
เองในฐานะกษัตริย์ ที่ปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมอย่างครบถ้วน ทรงทำ�งานหนักเพื่อประชาชนกว่าสี่พันโครงการ
เกี่ยวกับ เรื่องน้ำ� เรื่องดิน เรื่องป่า แก้มลิง แกล้งดิน หญ้าแฝก กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา ฝนหลวง เศรษฐกิจพอเพียง
ศาสตร์พระราชา ฯลฯ ทั้งหมดนั้นล้วนเพื่อความสุขของประชาชนเพราะพระองค์ทรงรักประชาชนและรักโลก
และในส่วนของพระองค์เองในฐานะเป็นลูก ก็ได้ปฏิบัติต่อแม่ แสดงความกตัญญูต่อแม่ อย่างยากที่จะหาใคร
เทียบได้ พระองค์มีความอดทน ประหยัด เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน เคยทรงเปรียบพระองค์เองว่า เป็นส่วน
ยอดของพีระมิดหัวกลับ พระองค์เป็นส่วนยอดแต่อยู่ด้านล่าง มีประชาชนไทยเป็นส่วนฐานแต่อยู่ด้านบน ซึ่ง
แสดงว่าพระองค์ไม่ได้คิดว่าพระองค์อยู่เหนือประชาชนเลย มีแต่คอยช่วยแบกรับภาระต่าง ๆ ของประชาชน
ประมุขหรือผู้นำ�ในต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ต่างชื่นชมในผลงาน
ของพระองค์ ขอนำ�คำ�ของ วลาดิเมีย ปูติน ผู้นำ�รัสเซีย ได้ยกย่องในหลวงว่า ทรงเป็น
“มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ ไม่เคยสู้รบกับใคร แต่สามารถทำ�ให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้ ทั่วโลกยอม
แพ้ ได้มีแค่คนเดียว คือ คิงส์ภูมิพล”
สำ�หรับคนไทยนั้น แม้เราจะไม่ได้อยู่ในประเทศที่เจริญที่สุด แต่เราก็อยู่ในประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่
ดีที่สุดในโลก
คอยพบกับฉบับหน้า ฉบับขึ้นปีที่ 22 นะครับ
จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ปีที่ 21 ฉบับที่ 140

บก.
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ข่าวชมรม

ชมรมส่งบัตรอวยพรคล้ายวันเกิดสมาชิก ที่เกิดใน
เดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 จำ�นวน 89 คน

สมาชิกบริจาคเงินให้ชมรม ดังนี้		

รายละ 500 บาท
ชมรมรับสมาชิกใหม่
คุณสุนีต์ เที่ยวประดิษฐ์ คุณสมเจตน์ แจ้งจรัส
ชมรมขอต้อนรับ น.ส. ยาใจ ไวพยาบาล จาก คุณสุทธิพร กองลำ�เจียก คุณมลิวัลย์ เจริญใจ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสมาชิกเลขทะเบียนที่ 856 ด้วย คุณนุชจรีย์ ใจมะโน
คุณวิมล บุญมา
ความเต็มใจยิ่ง
คุณวินิจ กสิรักษ์ คุณอนันต์-เพ็ญทิพย์ อรัณยะพันธุ์

สมาชิกชมรมเสียชีวิต จำ�นวน 3 ราย คือ

รายละ 1,000 บาท
1. นายชุบ ดีที่สุด เลขทะเบียน 141 อายุ 78 ปี คุณสงบ เงินเส็ง
คุณนพรัตน์ สร้อยแสวง
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ด้วยเส้นโลหิต คุณผ่องศรี ศิริพานิช คุณสมุจย์ สายหยุด
ในสมองแตก (เสียชีวิตรายที่ 193)
คุณเยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย
2. นางสอางศรี นวลบุญเรือง เลขทะเบียน
425 อายุ 81 ปี เสียชีวิตเมื่อ 28 กรกฎาคม 2560
รายละ 200 บาท
ด้วยเส้นเลือดในสมองแตก (เสียชีวิตรายที่ 194)
คุณลัดดา เรืองวุฒิชนะพืช
3. นายโชคอำ�นวย เฉลิมงาม เลขทะเบียน 188
อายุ 88 ปี เสียชีวิตเมื่อ 16 ตุลาคม 2560 ด้วยติด
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดศูนย์องค์ความรู้ด้าน
เชื้อในกระแสเลือด (เสียชีวิตรายที่ 195)
สหกรณ์ (cooperarive knowledge center)
ณ ห้องสมุด ภายในบริเวณ สำ�นักพัฒนาและ
สมาชิกคงเหลือ เมือ่ 28 กันยายน 2560 จำ�นวน 669 คน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สมาชิกเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 5 คน ที่อยู่ใหม่เป็นดังนี้

1. นางพวงแก้ว สารธิมา 2 ถนนเทศบาล 12 ตำ�บล
วารินชำ�ราบ อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
34190
2. น.ส.สุนนั ทา ถุงจันทร์ 124 หมูท่ ี่ 18 ตำ�บลพราน
อำ�เภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
3. น.ส. สิริรัตน์ จงเจริญพิศาล 422/35 หมู่บ้าน
ปรีชา สุวินทวงศ์ ซอย 2 ถนนสุวินทวงศ์ 34 แขวงแสน
แสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
4. นายมานุชาธิป วรกาญจนานนท์ 6/86 หมู่ 5
ตำ�บลเขารูปช้าง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
5. นางไพลิน ตันศรานนท์ 189/32 ซอย 9
หมูบ่ า้ นรติรมย์ฟฟิ ท์ ตำ�บลบางขุนกอง อำ�เภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130

ศูนย์ดังกล่าว เปิดให้ประชาชนทั่วไป เด็กและ
เยาวชน สามารถศึกษาหาความรู้ด้านสหกรณ์ โดย
มีเกม กิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดแทรกความรู้ ในการรวม
กลุ่มแบบสหกรณ์ ศูนย์นี้มีกิจกรรมฝึกอบรม ด้าน
ภาษาอังกฤษ สำ�หรับคนขับแท็กซี่ ให้สามารถสื่อสาร

12 จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ปีที่ 21 ฉบับที่ 140

เป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย
คุณวรรณี รัตนวราหะ ประธานชมรม และ
คณะกรรมการชมรมได้ ม อบกระเช้ า ดอกไม้ แ สดง
ความยินดีกับ ประธานกรรมการสหกรณ์ (คุณโอภาส
กลั่นบุศย์) แล้วถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

56 ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในระยะต่อไป จะ
ตั้งเป็น Call center เพื่อกรณีเกิดปัญหา ในการ
สื่อสารระหว่างคนขับรถแท็กซี่กับนักท่องเที่ยวด้วย
นอกจากนี้ ศูนย์ได้จัดหนังสือ เอกสารเผยแพร่ความ
รู้ด้านสหกรณ์ หนังสือออนไลน์ อีบุ๊ค เพื่อบริการแก่
ประชาชนผู้สนใจ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำ�นวยความ
สะดวกตลอดเวลา

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด เฉลิมฉลองวันก่อ
ตั้งครบรอบ 68 ปี
สหกรณ์จัดงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
เริ่มด้วยพิธีสงฆ์ การมอบทุนการศึกษา สำ�หรับบุตร
หลานสมาชิก สหกรณ์ได้เชิญกรรมการชมรมไปร่วม

ประธานชมรม
กรรมการและที่ปรึกษา
ได้มอบกระเช้าดอกไม้
แสดงความยิ น ดี กั บ
อ ธิ บ ดี ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
สหกรณ์ เนื่องในวัน
ครบ 56 ปี ของ การ
สถาปนา กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ขณะเดียวกัน
ก็แสดงความยินดี ในการรับตำ�แหน่ง อธิบดีกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ ของนายพิเชษฐ์ วิริยพาหะ เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2560 ด้วย

(บริจาคเงิน)
จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ปีที่ 21 ฉบับที่ 140
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ในการนี้ชมรมได้บริจาคเงินให้แก่
ศิริราช
มูลนิธิ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเงิน 8,000 บาท (แปด
พันบาทถ้วน) งานสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดที่
บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยาลงกรณ์ เริ่มด้วยพิธีสงฆ์ การอ่านสาร ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้น
ย้ำ�การพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่เรียกว่า
Smart Agriculture ขณะเดียวกัน ก็ให้พัฒนาบุคลากร
ไปสู่การเป็น Smart officer รวมทั้ง พัฒนาสหกรณ์
และกลุ่ม

คุณศรีสุดา (รัตน์ศร) ลอยผา นัดหมายสมาชิก
ชมรมฯ พัทลุง พบปะสังสรรค์รับประทานอาหารร่วม
กันที่ร้านอาหาร ครัวแม่ มีคุณเผดิม เกตุสุวรรณ
(อายุ 83 ปี ยังแข็งแรง ขับรถได้) ประธานชมรม คุณ
ชำ�นาญ โมฬียสุวรรณ คุณพะเยาว์ จันทรศรี (อายุ
74 ปี) เป็นรองประธาน คุณประพฤทธิ์ ลอยผา คุณ
สมทรง แสงมิ่ง คุณสุมล สงขำ� คุณอรุณ เมืองสง
สมาชิกชมรมพัทลุงทุกคน ยังแข็งแรง ขอฝากความ
ระลึกถึง ไปยัง ชมรมจังหวัดอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประธานเผดิม ขอบคุณชมรม ที่มอบไม้เท้าให้

(แขกผู้มีเกียรติ)
ผู้สื่อข่าวเล่าว่า ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้าน คุณ
เกษตรกร ให้ได้ มาตรฐาน.... ที่สำ�คัญคือ การรวม ชำ�นาญ โมฬียสุวรรณ คุณชำ�นาญ ได้หยิบ จด หมาย
ตัวกันใน รูปแบบของกลุ่มเกษตรกร..... (ประโยคนี้ ข่าวชมรม ฯ มาอวด บอกว่า ได้รับมาตลอดทุกฉบับ
น่าจะผิดพลาดทางเทคนิคหรืออย่างไร ดูแปลก ๆ พอได้รับก็อ่านเลย........ ชอบมาก........
????????? – บก).
จบลงด้วย พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อัน
นับเป็นเกียรติยศสูงสุดสำ�หรับชีวิตของข้าราชการ

ข่าวจากพัทลุง .... รายงานข่าวโดย บุง kittaya

(ดีใจจัง ทำ�หนังสือมา 20 ปี มีคุณชำ�นาญนี่แหละเป็น
คนแรกที่กล่าวชม......ขอบคุณครับคุณชำ�นาญ..... บก.)
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กรุณาส่ง

สิ่งตีพิมพ์

ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300
๕๙ ปีที่ผ่านมานั้น
ได้ทรงแสดงให้ดูหมดทุกอย่าง
ได้ทรงทำ�หมดทุกอย่าง
ทรงคิดหมดทุกอย่าง เพื่อรักษาประเทศนี้ ไว้
ไม่ใช่เพียงรักษา ทรงสอนด้วย
ทรงนำ�ด้วย ทรงทำ�ให้ดูด้วย
แต่พวกเราพสกนิกรเห็นพระเจ้าอยู่หัว
แต่ไม่เคยมองพระเจ้าอยู่หัวเลย
ชื่นชมแต่ไม่เคยทำ�ตาม
จากหนังสือ หลักธรรม/ตามรอยพระยุคลบาท พิมพ์ครั้งที่ 15
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เจ้าของ
ที่ปรึกษา

จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส.

ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
นายเชิญ บำ�รุงวงศ์
นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย
นางวรรณี รัตนวราหะ
นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ นายดำ�รงค์ ปั้นประณต
นายบุญส่ง พานิชการ
คณะผู้จัดทำ� ร.ต.สอาด แก้วเกษ นางสุภา แจ่มจันทร์ น.ส.สุภัคณิช ไวศยารัทธ์ น.ส.วาสนา ศุกระศร
น.ส.สุนันทา ศิริวัฒน์ นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์
ประสานงาน
โทร. 02 972 5724, 085 099 5782 zaardk@hotmail.com
จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ปีที่ 21 ฉบับที่ 140
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