จดหมายข่าว
ฉบับที่ 128 (ปีที่ 20) เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559

31 ธันวาคม 2558 วันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
10 ประเทศ 600 ล้านคน
ONE Vision, ONE Community, ONE Identity.

เรื่องในเล่ม

สำ�เนาพระราชดำ�รัสฯ ปีใหม่ 2559 จากใจ.. บก.
ข่าวชมรม เรื่องราวของประชาคมอาเซียน
การท่องที่ยวประเทศกลุ่มทะเลบอลติค ฯ
วันเวลาจะพาวัย เข้าใกล้ฝั่ง ฯ
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เรื่องราวของ ASEAN

(ภาพประวัติศาสตร์ของอาเซียน)
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่อาเซียน
เป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ขอถือโอกาส
แนะนำ�อาเซียน ให้สมาชิกของชมรมได้ทราบเรื่องราว
ของอาเซียนที่ควรรู้ ดังนี้
สมาคมอาเซียน		
Association of South East Asia Nations
หรือ ASEAN หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 จากมติ
การประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศของ 5 ประเทศ
คือมาเลเซีย สิงคโปร์   อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ และไทย
ในสมัยที่ พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอร์มันตร์ เป็น
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประทศ โดยมุ่งเน้นความ
ร่วมมือเพื่อธำ�รงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของ
ประเทศในภูมิภาค
ประชาคมอาเซียน
ต่อมาสมาคมอาเซียนได้ขยายเพิ่มความร่วมมือ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีประเทศใน
ภูมิภาคเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมมากขึ้นตาม
ลำ�ดับ มี บรูไน (2527) เวียตนาม (2528) สปป.ลาว
และเมียนมาร์ (2540) กัมพูชา (2542) ทำ�ให้สมาคม
อาเซียน มีสมาชิกรวม 10 ประเทศ   
ปี พ.ศ. 2546 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้นำ�ประเทศสมาชิกได้เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคม
อาเซียน ASEAN Community ภายในปี 2563 (ค.ศ.
2020) แต่ภายหลังได้เร่งรัดให้เร็วขึ้นเป็นให้แล้วเสร็จ

ใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) และกำ�หนดวันที่อาเซียน
จะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 31
ธันวาคม 2558
สัญลักษณ์ประชาคมอาเซียน
อาเซี ย นมี สั ญ ลั ก ษณ์
เป็นรวงข้าวสีเหลือง 10 มัด
ผูกมัดไว้ด้วยกัน หมายถึง การ
ที่ ป ระเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 10
ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพ
และความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน   อยู่ในพื้นที่วงกลมสี
แดง ขอบสีขาวและน้ำ�เงิน มีตัวอักษร asean สีน้ำ�เงิน
ใต้ภาพ
สีทั้งหมดที่ปรากฏเป็นสีที่มีในธงชาติของ
ประเทศอาเซียน
สามเสาหลักประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 ด้านหลัก
หรือ ที่เรียกว่า 3 เสาหลัก ได้แก่
- ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
(ASEAN Political-Security Community - APSC)
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN
Socio-Cultural Community - ASCC)
ภาพรวมพื้นฐานของประชาคมอาเซียน
พื้นที่ ของ 10 ประเทศ 4,435,674 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 604,803 ล้านคน (เมื่อ 2554)
ที่ตั้งสำ�นักเลขาธิการ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 2.3 พันล้าน US Dollars
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ แบ่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียนได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือประเทศตั้งอยู่ใน
ภาคพื้นทวีป เรียกว่า กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง มี
กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมาร์และไทย และกลุ่ม
ที่สอง กลุ่มประเทศภูมิภาคพื้นมหาสมุทร มีลักษณะ
ประเทศเป็นหมู่เกาะ มี บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
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มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ASEAN + + +
ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในโลกนับวันจะ
มีเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตจะมิใช่มีเพียง 10 ประเทศของ
อาเชียนเท่านั้น แต่จะกลายเป็น อาเซียน +3,  อาเซียน
+6 , อาเซียน +9 และ อาเซียน +10   ได้แก่
ASEAN +3 ได้แก่ ASEAN 10 ประเทศ และ   
ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น

4

ASEAN +6 ได้แก่ ASEAN +3 และประเทศ  
อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ASEAN +9 ได้แก่ ASEAN +6 และประเทศ  
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหภาพยุโรป
ASEAN +10 ได้แก่ ASEAN +9 และประเทศ
แคนาดา ซึ่งเมื่อเป็นไปตามนี้ อาเซียน +10 จะประกอบ
ด้วย ประชากร 4,390 ล้านคนหรือร้อยละ 63 ของ
ประชากรของโลก (ทั้งหมด 7,013 ล้านคน)
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จากใจ...

บก.

นัก แต่ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ วัวตัวที่วิ่งเก่ง ก็มักจะ
พยายามวิ่งนอกลู่ .....
ที่จริงจดหมายข่าวฉบับนี้ ตั้งใจให้เป็นฉบับ
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2559  แต่ประจวบกับช่วงที่สหกรณ์
มีอายุครบ 100 ปี และเป็นปีเริ่มต้นประชาคมอาเซียน
(WE ARE ASEAN – LOVE AND PEACE) จึงให้น้ำ�หนัก
แก่เรื่องเหล่านั้นนอกจากปีใหม่ด้วย   ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ปีใหม่ ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านได้รับพร
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่
ชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช   2559 ใน
ฉบับนี้ด้วย
ขอบคุณ  คุณอุรุวรรณ ชูทรัพย์ ที่ไปเที่ยว 4
ประเทศในกลุ่มประเทศทะเลบอลติค ประเทศที่คนไทย
ไม่คุ้นชื่อ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโทเนีย เป็นต้น ประเทศ
เหล่านั้นมีสถาปัตยกรรมสวยงามมาก น่าไปเที่ยว ทำ�ให้
ฉบับนี้มีเรื่องเบาๆ อ่านสบายๆ ....ถ้าอยากรู้ว่า กิจกรรม  
วัน 100 ปี สหกรณ์ไทย ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ และที่สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย มีกิจกรรมอะไรบ้าง
ติดตามรายงานของ สมาชิกหมายเลข 100 ........
ขอบคุณ คุณละเอียด หาญวณิชย์เวช ทีร่ ายงานกิจกรรม
ของกลุ่มนนทบุรี มาลงในจดหมายข่าว อย่างสม่ำ�เสมอ

จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส ฉบับที่
128 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 แต่กว่าฉบับ
นี้จะออกก็ต้องยอมให้ ฉบับพิเศษ เพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางสหกรณ์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์
2559 ได้ออกมาก่อนให้ทันกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
ปีที่ 100 ที่จัดที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ และที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งชมรมของเราได้เข้าร่วมทุกปี
ที่จริงสหกรณ์ที่มีอายุ 100 ปี นั้น ก็มีแต่สหกรณ์
วัดจันทร์ ไม่จำ�กัดสินใช้ เท่านั้น (พ.ศ. 2459) ส่วน
สหกรณ์ประเภทอื่น เช่น สหกรณ์ร้านค้าบ้านเกาะ
จำ�กัด   (พ.ศ. 2480) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ
89 ปี สหกรณ์นิคม (เช่าซื้อที่ดิน) ลำ�ลูกกา (พ.ศ. 2478)
จังหวัดปทุมธานี มีอายุ 81 ปี สหกรณ์บริการทำ�ร่มบ่อ
สร้าง    (พ.ศ. 2484) จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 75 ปี สหกรณ์
ประมงพิษณุโลก (พ.ศ.  2492) จังหวัดพิษณุโลก อายุ
67 ปี สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำ�กัด (พ.ศ. 2492)
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ อายุ 67 ปี   ส่วนสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน (พ.ศ. 2458) เดิมอยู่ประเภทสหกรณ์
ชมรมได้มีหนังสือเชิญสมาชิกที่มีอายุครบ 80
ออมทรัพย์  อายุเพียง  11 ปี
ปี เข้าประชุมใหญ่รับเกียรติบัตรแห่งความชื่นชม
สหกรณ์นับเป็นองค์การ ที่ประชาชนรวมตัวกัน
ยินดีใน วันที่ 22 เมษายน 2559 โปรดกรอก
ทางเศรษฐกิจที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทย แม้เรา
ประวัติตามแบบที่ได้ส่งให้แล้วคืนภายในกำ�หนด
จะจัดตั้งภายหลังสหกรณ์แรกในโลก คือสหกรณ์ของ
ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
ผู้นำ�อันเที่ยงธรรมแห่งร็อชเดล ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.
2387) ถึง 72 ปี แต่โดยรวมแล้วสหกรณ์ของไทยก็
อนึ่ง การส่งความปรารถนา
พัฒนาไปมากพอควร บรรพชนสหกรณ์ไทยมองภาพ
ดีถึงกันนั้น ไม่จำ�กัดด้วยกาล
สหกรณ์สมัยแรกในสมัยเป็นสหกรณ์หาทุนว่า อุปมา
เวลา คณะผู้จัดทำ�จดหมายข่าว
ดังวัวตกหล่ม ต้องช่วยดึงขึ้นมา สมัยสหกรณ์ควบกัน
ก็ขอถือโอกาสนี้ อำ�นวยอวยพร
เป็นสหกรณ์การเกษตร อุปมาดังวัวขึ้นจากหล่มแล้ว
ให้ทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัย
พยายามต้อนวัวให้เดิน ซึ่งวัวบางตัวก็เดินได้ ครั้นมา แข็งแรง คิดสิ่งใดให้ได้สมดังปรารถนา พบแต่ความสุข
ถึงสมัย 100 ปี ก็เหมือนการไล่วัวให้วิ่งไปสู่เป้าหมาย ทุกทิพาราตรีกาลด้วยเทอญ
ก็คงมีวัวบางตัวที่วิ่งได้ บางตัวก็คงวิ่งไม่ไหวต้องประ
พบกันฉบับหน้านะครับ ..... บก.
คับประคองกันต่อไป อย่างไรก็ดีตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วง
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รายละ 500 บาท
คุณจิราภรณ์ อุเทนสุต คุณอัมพร ชุณหปราณ
คุณประสิทธิ์ โพธิ์สุ
คุณเบญจวรรณ สอาดพรรค
คุณเผดิม เกตุสุวรรณ คุณชวนพิศ ใบเงิน
คุณเกรียงศักดิ์ สิงทพ คุณรุ่งทิพย์ ศรีสิทธิกรรม
รายละ 300 บาท
ชมรมรับสมาชิกใหม่ มีสมาชิกเข้าใหม่ดังนี้
คุณโกศล ทิพย์อาสน์ คุณลัดดา ณ นครพนม
(1) นายปาจรีย์  นินนานนท์
(814)
รายละ 200 บาท
(2) นายนพรัตน์ สร้อยแสวง
(815)
คุณกานดา หนูแก้ว
คุณอรสา สุกุมลนันท์
(3) นางกัญญา ประสารพงษ์
(816)
คุณชำ�นาญ โมฬียสุวรรณ คุณพะเยาว์ จันทรศรี
(4)  นางนวลเพ็ญ พันธุ์พิทย์แพทย์   (817)
คุณอรุณ เมืองสง
คุณรัตน์ศร ลอยผา
(5) นายอุดม นวลหนูปล้อง
(818)
คุณสุมล สงขำ�
คุณช่อทิพย์ มูลสินธุ์
ชมรมขอต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยความยินดี
คุณทวี สื่อสุวรรณ
ยิ่ง มาช่วยกันสร้างชมรมของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น
ชมรมข้าราชการอาวุโส ขอขอบคุณสมาชิกผู้
บริจาคทุกท่าน ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแด่
สมาชิกชมรมเสียชีวิต รวม 4 ราย คือ
ความสุข ความเจริญคิดสิ่งใดที่ชอบ ประกอบด้วยธรรม
รายที่ 171 น.ส.รัชพร ตั้งยั่งยืน เมื่อ 21 ส.ค. 2558
ก็ขอให้ท่านได้รับในสิ่งที่ประสงค์ทุกประการ
รายที่ 172 นายถวัลย์ บุรีรักษ์
เมื่อ 15 ก.ย. 2558
รายที่ 173 นางมาลัย เชี่ยววิทย์   เมื่อ 26 ธ.ค. 2558
ฐานะการเงินของชมรม    ณ วันที่  มกราคม  2559
รายที่ 174 นายไพโรจน์ ปาณิกบุตร เมื่อ 8  ม.ค. 2559
เงินฝากในสหกรณ์
413,249.50 บาท
ชมรมขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวผู้วาย
เงินฝากธนาคาร
80,811.74 บาท
ชนม์ ที่ต้องสูญเสียผู้เป็นที่รัก ขอให้ผู้วายชนม์ทุกท่าน
รวม
494,061.24 บาท
ไปสู่สุคติ โลกสวรรค์ด้วยเทอญ
ข่าวกลุ่มนนทบุรี
จำ�นวนสมาชิกชมรม ตั้งแต่แรกตั้ง 825 คน
คุณชาคริต บุญสอาด ประธานกลุ่มนนทบุรี
เสียชีวิต 174 คน  ณ วันที่ 28  มกราคม 2559
นัดพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารกลางวันและ และ
ชมรมมีสมาชิกคงเหลือ 651 คน
ตัดเค็กส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม
2558, ท่านเชิญ บำ�รุงวงศ์ในฐานะผู้อาวุโสทั้งวัยวุฒิ
สมาชิกบริจาคเงินให้ชมรม
(90-1 ปี) และคุณวุฒิกล่าวอวยพรแก่สมาชิก เพื่อเป็น
มีสมาชิกบริจาคเงินให้ชมรม ดังนี้
ศิริมงคล สมาชิกชื่นมื่นกันไปถ้วนหน้า สุขสันต์ สดใส
รายละ 2,000 บาท
รับปีใหม่ 2559, คุณชูสมัย อินทรีย์ สมาชิกน้องใหม่เข้า
คุณนันทรัตน์ – สุรพิน     เหล่าบรรเทา
ร่วมสังสรรค์ครั้งแรก พี่ไม่มามือเปล่ามีงานฝีมือผ้าถัก
คุณธีรพัฒน์ กะราลัย คุณสมพงษ์ ดำ�รงนวรัตน์กุล
โครเชค์มาฝากน้องหญิงทุกคนด้วย ขอบคุณมากๆ ค่ะ,
รายละ 1,000 บาท
สังสรรค์ครั้งนี้ คนที่มารอต้อนรับเพื่อนสมาชิกคนแรก
คุณจรัส บรรลือ
คุณศุภนี ศรีธรานนท์
คือเหรัญญิกคนสำ�คัญ คุณจินตนา ยอดเศรณี จ่ายปุ๊บ
คุณวัลลภ สุขมี
คุณเชิญ บำ�รุงวงศ์
สั่งอาหารปั๊บเลยนะพี่ ! กลุ่มนนทบุรีไม่น้อยหน้าคนรุ่น
ร.ต.ไพรัตน์ ชูเวทย์   คุณสุนันทา  เสยยงคะ
ใหม่เล่นไลน์เพื่อติดต่อกันเพิ่มอีก 2 ท่าน คือคุณสุวัฒน์

ข่าวชมรม
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หาญกำ�ธร และคุณไพชยนต์ กอเดช มีข่าวด่วนส่งกัน
ได้ สบาย สบาย, คุณจันทร์ฉาย แย้มศิริ อายุใกล้เลข
8 งานไหนๆ ของชมรมฯพี่ไม่พลาด พี่เล่าว่าคุณพ่ออายุ
104 ปี มีเวลาว่างเมื่อใดไม่อยู่เฉย ท่านไปนั่งตามห้างดู
คนเดินไปเดินมาทำ�ให้สมองไม่ว่างได้ดู ได้รู้ ได้เห็น เป็น
สูตรที่ทำ�ให้อายุยืน ลูกสาวเลยเอาอย่างบ้าง ทำ�ให้ยัง
สดใสใบหน้านวลผ่องสมชื่อ, คุณอรวรรณ สระสรง เจอ
อุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนเมื่อหลายเดือนก่อน ตอน
นี้เดินกะเพรกเดินทางมาร่วมสังสรรค์ได้ คราวหน้าขอ
ให้เดินได้ดีเป็นปกตินะพี่นะ, อาหารกับยาเป็นของคู่กัน
เดี๋ยวยาก่อนอาหารเดี๋ยวยาหลังอาหาร ว่าแล้วก็ควัก
ยามาดูว่า ชื่อยาอะไร หมอให้เหมือนกันหรือเปล่า เป็น
ปกติของผู้สูงวัย ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�ก็ดีนะคุณพี่
ยงยุทธ จันทศิริ โรคเวียนหัวจะได้หาย เคยเจอโรคนี้
บ่อยๆ เหมือนกันทรมานจริงๆ, คุณภัทราสม ร่มเย็น
ไม่น้อย หน้าบอกว่าวันนี้หมอนัด หลังสังสรรค์ต้องไป
ตรวจสุขภาพ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ สสส.บอกว่าสุขภาพ
ดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำ�ลัง ดีที่สุด,   ช่วงเวลา
เพียง 3 เดือนที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับ
สมาชิก คุณบังอร รังสิกรรพุม  สูญเสียคู่ชีวิต และคุณ
สุภัททรา สุภาภรณ์ สูญเสียคุณแม่ พวกเราขอแสดง
ความเสียใจกับทั้ง 2 ท่าน, สำ�หรับท่านเสงี่ยม มาหมื่น
ไวย และท่านประกอบ ภู่กำ�ชัย ที่ปรึกษาคนสำ�คัญของ
กลุ่มนนทบุรี ติดภารกิจสำ�คัญไม่ได้มาร่วมงาน ไม่ว่า
กัน เพราะมีคนสำ�คัญที่ต้องห่วงใยคือศรีภริยา ขอให้ทั้ง
2 ท่าน หายวันหายคืน พวกเราขอเป็นกำ�ลังใจ, หลาย
ท่านติดภารกิจไม่ได้มาครั้งนี้ คราวหน้าก็ยังมี แต่ละปี
วันเวลาเหมือนลมพัดผ่าน นั่งกินขนมเค้ก กันไปหยกๆ
ปีใหม่มาถึงอีกแล้ว เจอกันใหม่ ปีหน้านะจ๊ะ นะจ๊ะ  
ชื่นชมคุณความ
ดี มีคุณธรรม
ของ อดีตอธิบดี
นั ก ส ห ก ร ณ์
แห่งชาติ   ท่าน
เชิญ บำ�รุงวงศ์
ประธานกลุ่มมอบของขวัญ และท่านกล่าวอวยพร ปี

ตัดแล้วนะเค้กปีใหม่อร่อย

ยังจำ�ได้ไหมใครเคยร่วมงาน

ใหม่แก่สมาชิก           
...... รายงานข่าว โดย ละเอียด หาญวณิชย์เวช
เอ๊ะ !! ทำ�ไมกลุ่มจังหวัดอื่นๆ มัวทำ�อะไร ปล่อย
ให้กลุ่มนนทบุรี แย่งซีนไปหมด ?????

ประธานชมรมประสบอุบัติเหตุ

หลังการประชุมกรรมการในช่วงเช้า วันที่ 28
มกราคม 2559 และรับประทานอาหารกลางวันร่วม
กันในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 แล้ว ชมรมได้ส่งผู้แทน
ไปเยี่ยมเยียน ประธานวรรณี รัตนวราหะ ที่บ้าน
บางนา ด้วยห่วงใย ประธานวรรณีประสบอุบัติเหตุล้ม
ในห้องน้ำ�  กระดูกไหล่ข้างขวาแตก แพทย์โรงพยาบาล
พระมงกุฏผ่าตัดจัดกระดูกใหม่ ช่วงนี้อาการดีขึ้นมาก
แล้ว แขนขวาใช้งานได้เกือบเป็นปกติ ขอเอาใจช่วยให้
หายไวๆ นะครับ ชมรมกำ�ลังมีงานเข้า
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การปราศรัยสร้างบรรยากาศครึกครื้นตามสไตล์
“นายกลุงตู่”   โดยขอให้ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้
สหกรณ์ด้วยตัวเอง แม้จะดูมีปัญหามากมาย แต่ถ้าทุก
คนร่วมมือกัน ด้วยความอดทน ก็จะทำ�ให้สหกรณ์ทั้ง 7
ประเภทเข้มแข็ง
กรรมการชมรม ไปเยี่ยมเยียน ประธานวรรณี

คุณอารี รุจาคม ผู้แทนกลุ่มลพบุรี ไปเยี่ยมเยียนให้กำ�ลังใจคนป่วย  
คุณจรินทร์ โคติวงศ์  

นายกฯ ได้กำ�ชับให้พัฒนาสหกรณ์ตามที่ได้จัด
ชั้นไว้เป็น ชั้น 1,2,3 และ 4 และย้ำ�ว่า  ในปี 2560 จะ
ต้องยกระดับ ไม่ให้มีสหกรณ์ชั้น 4 เหลืออยู่อีก พร้อม
น.ส. พีรรัตน์ อังกุรรัต ได้รับเลือกให้เป็นนัก
โยนคำ�ถามไปยังผู้เข้าประชุมว่า ทำ�ได้ไหม?   ใครทำ�ได้
สหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี 2558 สาขาวิชาการ
ยกมือขึ้น ?? คำ�ถามแรกผู้ฟังเงียบ คงจะยังงงๆ นายก
สหกรณ์
ต้องถามคำ�ถามเป็นครั้งที่สอง ที่ประชุมส่วนใหญ่จึง
น.ส.พีรรัตน์ อังกุรรัต อดีตอธิบดีกรมส่งเสริม ยกมือบอกว่าทำ�ได้ แต่ดูกร่อยๆ ไปหน่อยหนึ่ง
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ปรึกษาชมรม
.....มีตอนหนึ่ง นายกฯ แนะให้มีธนาคารของ
ข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ปรึกษางาน
สหกรณ์เอง สมาชิกกว่าสิบล้านคนถือหุ้น จ้าง
โครงการตามพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
CEO มาบริหารภายใต้ การควบคุมของสมาชิก
สยามบรมราชกุมารี ได้รับเลือกให้เป็น นักสหกรณ์แห่ง
ให้ทุกอย่างอยู่ในระบบสหกรณ์
ชาติ ประจำ�ปี 2558 สาชาวิชาการสหกรณ์ ได้รับเกียรติ
บัตรและรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
ชื่นชมกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จัดงานครั้งนี้ เชื่อ
รัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำ�เนียบรัฐบาล ใน ว่า จะทำ�ให้เกิดขวัญกำ�ลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นว่า
โอกาสเป็นประธานเปิดงาน “100 ปีสหกรณ์ไทย” ใน ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่ที่หนักหนาคือ
วันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่   24 กุมภาพันธ์ 2559 การบ้านที่คุณครูมอบให้ ล้วนเป็นการบ้านที่หินมาก
พร้อมมอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่น 16 รางวัล และกลุ่ม ไม่ใช่หมูที่ทำ�ได้ง่ายเลย.........ที่สำ�คัญคือเราไม่อาจสั่ง
เกษตรกรดีเด่น 9 รางวัล ด้วย
ขวาหัน ซ้ายหันได้ เป็นห่วงน้องๆ จะถูกคุณครูหวด
เมื่อนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลแล้ว ได้กล่าว ก้น !!!
ปราศรัยแก่ผู้แทนสหกรณ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมประมาณ
อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการ
400 คน ขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ให้เกียรติเชิญ เล็กๆ บริเวณโถงใกล้ห้องประชุมที่ตึกไทยคู่ฟ้า มีบู๊ธ
ชมรมข้าราชการอาวุโสไปร่วมงานที่ทำ�เนียบรัฐบาล ของสกก.ลำ�พระเพลิง  จำ�กัด บู๊ธ ชสก. ชสอ. สหกรณ์
ด้วย
โคนมไทยมิลค์ จำ�กัด สระบุรี ฯลฯ รวมทั้งฉาก ๑๐๐  ปี
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กลั่นบุศย์ กรรมการอื่นได้แก่ นายเสนอ ชูจันทร์
นายประยูร อินทสกุล นายวินัย กสิรักษ์ นายพิเชษฐ์
วิริยะพาหะ และนาย นารถพงศ์ สุนทรนนท์
ในช่วงจับสลากรับรางวัลบัญชีเงินฝากและทองคำ�
มีสมาชิกคนหนึ่งโชคดีมาก สลากถูกรางวัลถึงสองใบ แต่
บังเอิญชื่อในใบสลากตรงกันทั้งสองใบ (ปกติจะมีสลาก
เพียงคนละใบเท่านั้น) แสดงว่า เอาสลากของสมาชิกอื่น
ที่อาจมาเซ็นชื่อแล้วไม่อยู่ประชุม มาใส่ชื่อตัวเอง ที่
ประชุมเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าตำ�หนิ จึงให้งดรางวัล

สหกรณ์ไทย ไว้ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2558
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์    จำ�กัด

กิจกรรมวางพานพุ่มพระรูปพระบิดา

26 กุมภาพันธ์ 2559 วันสหกรณ์ปีที่ 100  ชมรม
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 สหกรณ์จัดประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558  ณ ห้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการวาง
ประชุมสุธรรม อารีกุล ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน มี พานพุม่ สักการะพระรูปพระบิดา แห่งการสหกรณ์ไทย
สมาชิกเซ็นชื่อเข้าประชุม 3,516 คน ปีนี้สมาชิกก็ยัง โดยเริ่มตั้งแต่ 06.30 น. ที่กรมมีการถวายภัตตาหาร
เช้าพระสงฆ์ 100 รูป แล้วนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมด รับ
บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หลังจากนั้น ได้มีพิธีวางพาน
พุ่มดอกไม้สด สักการะ
พระรู ป กรมหมื่ น พิ ท ยา
ลงกรณ์ที่หน้ากรมฯ โดย
ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงเกษตรและ
ไม่พัฒนาเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คือมีสมาชิกอยู่ ในห้อง สหกรณ์ เป็นประธาน
ประชุม ประมาณ ร้อยละ10 เท่านั้น เฮ้อ  !!!!!

ผลการดำ�เนินธุรกิจสหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิ 14.4
ล้านบาท ที่ประชุมใหญ่มีมติ จ่ายเงินปันผล ร้อยละ
4.75 เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 5.00 ทุกอย่างก็เป็นไปโดย
เรียบร้อย
อนึ่ง ปีนี้มีการเลือกตั้ง     ตำ�แหน่ง ประธาน
กรรมการสหกรณ์ และกรรมการอื่นอีก   6   ตำ�แหน่ง   
ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ ได้แก่ นายโอภาส

     เมื่อกล่าวสดุดี  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
และวางพานพุ่มแล้ว  ผู้เข้าร่วมพิธี จากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กองและหน่วยงานต่างๆ ของ กสส. จากชุมนุม
สหกรณ์ และชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ทยอยกัน
วางพานพุ่ม เมื่อเสร็จพิธี กิจกรรมถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ก็เริ่มขึ้น
จากเทเวศร์ ก็ย้ายไปร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม
ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   ปีนี้ หม่อมเจ้า
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ภีศเดช รัชนี ไม่ได้เสด็จมาร่วมพิธี ทราบว่าท่านเสด็จ
ไปร่วมพิธีที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำ�กัด จังหวัดพิษณุโลก
เนื่องจากโอกาส 100 ปี ของสหกรณ์นี้และได้จัดสร้าง
พระรูปพระบิดาฯ องค์ใหม่ที่นั่นด้วย
ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า และมี
พิธีวางพานพุ่ม สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
และมีผู้แทนสหกรณ์มาร่วมพิธี จำ�นวนมากเช่นทุกปี
ปีน้มี ีแขกพิเศษ
จาก ไอซีเอ (ICA) และ
IDACA (Institute for
Development of
Agricultural Coop-

erative in ASIA) สถาบันพัฒนาสหกรณ์การเกษตรใน
เอเชีย นำ�ผู้เข้าอบรมจากประเทศต่างๆ เช่น เนปาล ลาว
กัมพูชา ภูฏาน เมียนมาร์ ซึ่งมาอบรมที่ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มาร่วม
ในพิธีด้วย เจ้าหน้าที่ IDACA แนะนำ�ให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก
ศิษย์เก่า ของ IDACA คืออาจารย์ดำ�รงค์ ปั้นประณต
กับอาจารย์สอาด แก้วเกษ ซึ่งเป็นข้าราชการไทยจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มแรก ที่ไปอบรมที่สถาบันนี้ ใน
ปี 1965 /2508) แล้วถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
เมื่อผู้แทนชมรม ชอส. วางพานพุ่ม ที่สันนิบาต
สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ก็ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทำ�พิธีสงฆ์ และวางพานพุ่มสักการะ พระบิดาแห่ง
การสหกรณ์ไทย ที่บริเวณห้องโถงชั้นล่างของอาคาร
ฝึกอบรม สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์

เริ่มจากพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
การวางพานพุม่ และถวายพวงมาลัยดอกไม้สด โดยมี
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม
และประธานชมรม
ข้าราชการอาวุโส กสส. และคณะ  ตามด้วยข้าราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์   ถวาย
ภัตตาหารเพล พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร  ให้พร ประพรม
น้ำ�พระพุทธมนต์และให้ธรรมะเนื่องในโอกาส 100 ปี

สหกรณ์ไทย สรุปว่า ข้าราชการมีบทบาทสำ�คัญในการ
พัฒนาสหกรณ์จนมีอายุถึง 100 ปี ในวันนี้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างมาก  ขอให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 คือ มี
เมตตา  กรุณา  มุทิตา อุเบกขา
เป็นอันว่า กิจกรรมสักการะพระรูปพระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย ใน กทม. ทั้ง 3 องค์   ได้จบลง
อย่างเรียบร้อย เวลาประมาณ 12.00  น.                
           รายงานโดยสมาชิกหมายเลข 100
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การท่องเที่ยวประเทศกลุ่มทะเลบอลติค
ลิทัวเนีย ลัตเวีย
เอสโทเนีย ฟินน์แลนด์
วันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2558
ประเทศลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโทเนีย ไม่มี
สถานทูตในเมืองไทย ดังนั้นต้องไปทำ�วีซ่าที่สถานทูต
เยอรมัน การเดินทางมีสายการบินลงได้หลายประเทศ
เช่น สวีเดน เดนมาร์ค หรือ ฟินน์แลนด์  คณะเราเลือก
ลงที่ฟินน์แลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ ซึ่งค่าใช้
จ่ายจะถูกกว่าไปลงที่ประเทศอื่น ประเทศในเขตบอล
ติคมีเวลาที่แตกต่างกัน ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง
สภาพอากาศหนาวประมาณ 6 เดือน หนาวที่สุดเดือน
ธันวาคม -มกราคม ขณะที่อยู่เวลานี้อุณหภูมิ 5-7 องศา
เซลเซียส
ฟินแลนด์      
สวีเดน
เอสโทเนีย
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
เป็นวันที่ได้ท่องเที่ยวลิทัวเนียเป็นวันแรก ก็จะ
กล่าวถึงประเทศลิทัวเนียเสียหน่อย   
ลิทัวเนียตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ทางฝั่งทะเลด้าน
ตะวันออกของทะเลบอลติค มีพื้นที่ติดกับโปแลนด์
และรัสเซีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุด ในกลุ่ม 3
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นป่าสนและเนินทราย มีประชากร
ประมาณ 3.5 ล้านคน นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมัน
แคทอลิค มีภาษาของตนเอง แต่ใช้ภาษารัสเซียเป็น
ภาษาราชการ เมืองหลวงชื่อ วิลเนียอุส แต่เดิมเป็น
เมืองขึ้นของสวีเดน เยอรมัน และครั้งหลังสุด รัสเซีย
เข้ายึดครองได้ประมาณ 20 ปี เมื่อรัสเซียล่มสลายจึงได้
กลับมามีอิสรภาพ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 1991 เมื่อครั้ง
รัสเซียเข้ายึดครองโดยระบบคอมมิวนิสต์ ประชาชน
ยากลำ�บากมาก เพราะเมื่อมีผลผลิตหรือรายได้ ต้องส่ง
ให้รัสเซีย ประชาชนได้กินแต่มันเป็นอาหาร
     หลังอาหารเช้าที่โรงแรม คณะเราก็ออกเดินทาง
โดยรถบัส เพื่อไปชมโบสถ์ประจำ�เมือง ซึ่งเป็นโบสถ์
ที่สวยงามและครั้งหนึ่งองค์สันตะปาปาก็เคยเสด็จมา
ชื่อ โบสถ์เซนต์ปอลกับเซนต์ปีเตอร์ ต่อจากนั้นก็ไปชม
โบสถ์เซนต์แอนเบอร์นาดีน ซึ่งก่อสร้างด้วยอิฐสวยงาม
มาก จากนั้นก็เดินชมบ้านเรือนไปเรื่อยๆ เพราะทุกบ้าน
สวยงาม มีศิลปะ ถนนที่เดินก็เป็นถนนโบราณ ที่ปูด้วย
หินกลมๆ คณะเราเดินถายรูปกันตลอดทาง ตามไกด์
ไม่ทันหรอกเพราะไกด์เดินเร็วพูดเร็ว อ้อ ไกด์พื้นเมือง
พูดแล้ว ไกด์ไทยแปล ส่วนใหญ่เขาจะพูดกันสองคน
เพราะลูกทัวร์มัวถ่ายรูป

วันที่ 8 พฤศจิกายน 58
คณะเราจำ�นวน 22 คน เดินทางออกจากสนาม
บินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เวลา 09.00 น.
ถึงเมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เวลา 20.00 น. (เวลา
ท้องถิ่นที่เมืองเฮลซิงกิ 4 โมงเย็น) จากนั้นเปลี่ยนเครื่อง
บินต่อไปลิทัวเนีย   ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมงถึง
สนามบินประเทศลิทัวเนียเวลา 21.00 น
บังเอิญมีปัญหาเรื่องกระเป๋าของเพื่อนร่วมเดิน
(กรุงวิลนีอุส ลิทัวเนีย)
(โบสถ์เซนต์ปีเตอร์และปอล)
ทางชำ�รุด จึงต้องใช้เวลาเคลมกระเป๋า ทำ�ให้กว่าจะได้
กินอาหารเย็น และเข้าโรงแรมเพื่อพักผ่อนเป็นเวลาตี
เดินทางต่อไปเมืองทราโก   เพื่อเข้าชมปราสาท
สองพอดี ง่วงนอนตั้งแต่ตอนกินข้าวจะหลับเสียให้ได้ แต่ก่อนจะเข้าชมก็แวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่
เพราะเลยเวลานอนไปหลายชั่วโมง
ร้านมีบรรยากาศที่สวยงามมากเพราะอยู่ริมทะเลสาบ
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กลางทะเลสาบเป็นปราสาทมีเงาสะท้อนในน้ำ� สวยงาม
มาก อาหารกลางวันเป็นซุปกับสเต็กปลาแซลมอน มื้อ
ที่สอง สเต็กยังอร่อยอยู่ ขนมเค็กที่ไม่เหมือนเมืองไทย
หลังจากอิม่ หนำ�
สำ � ราญกั น แล้ ว
จึ ง เ ดิ น ข้ า ม
สะพานไปชม
ปราสาทที่ตั้งอยู่
(ปราสาททราไกสร้างจากหินล้วน)
บนเกาะกลาง
ทะเลสาปเกรฟ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษี่ 14 โดยดยุคแห่ง
วีเตาคาส ผู้สร้างนครแคว้นทราโกในอดีต ภายใน
ปราสาทไม่มอี ะไร แต่ความสวยงามจะอยูร่ อบๆ ปราสาท
และสะพานข้าม หลังจากถ่ายรูปและเดินดูของที่ระลึก
ร้านเล็ก ๆ รอบปราสาท จึงเดินทางกลับ เมื่อเข้ามาใน
เมืองได้ขึ้นไปชมวิวบนเนินเล็ก ๆ กลางเมือง ซึ่งขึ้นโดย
กระเช้าสลิง ข้างบนเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างที่สลักหัก
พังแต่คงความสวยงามของวัสดุ ก็ถ่ายรูปกันเช่นเคย           
คนสมัยนี้ถ่ายรูป เสร็จ กดไลค์ ส่งรูปได้ทันที
อาหารเย็นวันนี้เป็นอาหารพื้นเมือง ทำ�ด้วยมันฝรั่ง
สอดไส้หมู มีสเต็กหมูเป็นอาหารหลัก หมูชิ้นใหญ่มาก
ผู้หญิงกินคนละครึ่งชิ้น มีขนมอีกตามเคย ตามด้วยชากาแฟทุกมื้อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
วิสเนียอุส – ริกา
วันนีจ้ ะย้ายประเทศไปประเทศลัตเวีย โดยรถบัส
และแวะเมืองซูเล่ ซึง่ เป็นเมืองหนึง่ ของประเทศลิทวั เนีย
เ ป็ น เ มื อ ง
โบราณยุ ค อั ศ
วินหยู   ทอง
ช่วง ค.ศ. 14
เ ป็ น เ มื อ ง ที่
รู้ จั ก ข อ ง ผู้
(Hill of Crosses)
แสวงบุญ    ที่
เดินทางมาสักการะเนินแห่งไม้กางเขน ที่เต็มไปด้วย
ไม้กางเขนน้อยใหญ่นับร้อย นับพันที่นำ�มาปัก วางบน

เนินแห่งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของการแสดงออกของชาว
แคทอลิคในลิทัวเนีย ที่ต่อสู้เพื่อสันติและความสงบสุข     
โดยเริ่มต้นจาก   การปักไม้กางเขนจำ�นวนหนึ่ง ซึ่งเกิด
จากการลุกขึ้นต่อต้านรัสเซียของชาวนา ซึ่งรัสเซียได้
เคยทำ�ลายมาหลายครั้ง แต่ก็พ่ายแพ้ต่อศรัทธาของชาว
ลิทัวเนีย ซึ่งทำ�ขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ถูกทำ�ลาย ปัจจุบันเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่คนจะมาขอพรให้สำ�เร็จสมหวัง
ต่อจากนั้นเดินทางมาถึงเมือง ริกา เมือง
หลวงของประเทศลัตเวีย
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเล
สาป ป่าไม้และภูเขา มีประชากรประมาณ 2.3 ล้าน
คน เนื่องจากถูกรัสเซียยึดครองมานาน จึงมีประชากร
รัสเซียถึง 34 % เป็นชาวลัตเวีย 52 %   นอกนั้นเป็น
คนแถบๆ นั้น นับถือศาสนาคริสต์นิกาย ลูเธอรัน มี
ภาษาของตนเอง แต่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการ
ลั ต เวี ย ได้ อิ ส ระเมื่ อ รั ส เซี ย ล่ ม สลายเช่ น เดี ย วกั บ ลิ ทั ว
เนีย อาหารกลางวันวันนี้ เป็นสเต็กไก่งวง และสลัดผัก
หลังอาหารกลางวันไปชมพระราชวังมีชื่อว่า รุนดาเล
(Rundale palace) พระราชวังนี้สร้างในสมัยสวีเดน
ปกครอง ได้ส่งดยุคมาเป็นผู้ปกครองลัตเวีย และได้
สร้างพระราชวังขึ้น ตัวพระราชวังเป็นหนึ่งในสองของ                                             
พระราชวังที่สำ�คัญในสไตล์บารอค สร้างขึ้นในศตวรรษ
ที่ 18 โดยการออกแบบของมาร์โทโลมีโอ ราสเตรเลีย
ช า ว เ ย อ ร มั น
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การ
ปกครองของ
สวีเดน พระ
ราชวังนี้ก็ถูกยก
ให้ แ ก่ เจ้ า ชายซู
(พระราชวังรุนดาเล)  
บอฟ  
ปัจจุบันได้จัด เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงทรัพย์สมบัติ
ของกษัตริย์และสถานที่ท่องเที่ยว แม้พระราชวังจะไม่
ได้ใหญ่โตมากเหมือนพระราชวังแวร์ซาย แต่ภายในก็มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก ส่วนใหญ่ของที่ใช้ตกแต่ง
เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ม่าน ตู้เตียง เป็นของใหม่ ที่เพิ่งนำ�มา
ตกแต่งทั้งสิ้น สำ�หรับรอบพระราชวัง ตอนนี้ไม่มีดอกไม้
ให้ชม เนื่องจาก ตัวพระราชวังอยู่ไกลจากที่จอดรถมาก
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จึงต้องเดินเข้ามา ที่นี่เวลาประมาณ 5 โมงเย็นก็มืดแล้ว
ทำ�ให้ต้องงดโปรแกรมการไปดูงาน และเปลี่ยนเป็นไป
เดินห้างแทน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
วันนี้มีโปรแกรมชมเมืองลัตเวียทั้งวัน ริกา เป็น
เมืองหลวงของลัตเวีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มรัฐ
ประเทศในเขตบอลติค ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำ� ดากาว่า ได้
รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก
ริกาเป็นเมืองท่าและเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟ
นับแต่สมัยอยู่ภายใต้อาณานิคมของรัสเซีย จนเป็นเหตุ
ให้เมืองได้รับความเสียหายจากการทำ�ลายล้างในช่วง
สงคราม แต่ได้รับการบูรณะให้กลับคืนสภาพเดิม
การเดินชมเมืองได้เริ่มจากอนุสาวรีย์แห่งเสรี
ภาพ ซึ่งรถบัสได้ส่งคนลงที่นี่และตั้งต้นเดินไปตั้งแต่
9.00 น. ถึง 12.00 น. แต่ทุกคนก็เดินเพลินเพราะ
ไม่มีรถวิ่งและบ้านเรือนก็สวยงาม แปลกๆ แทบจะ
ทุกหลัง ผ่านโรงอุปรากรแห่งชาติ ถ่ายรูปแต่ภายนอก
ไม่ได้เข้าไปดูภายใน อาคาร House of black head
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยอิฐแดงอมชมภู
อนุสาวรีย์นักรบโรแลนด์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองในยุคแรก
อาคารที่สวยงามเหล่านี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ อารต์
นูโอ สูง 5–6 ชั้น ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย ชั้นล่างเป็น
ร้านค้าหรือสถานที่ทำ�งาน เดินจนถึงเวลาอาหารกลาง
วัน วันนี้ป็นสลัดปลาทูนากับสเต็กไก่งวง ขนมเค็ก วันนี้
อาหารอร่อยทุกคนกินหมดเกลี้ยงจาน
หลังอาหารตั้งใจจะไปดูโชว์กลางแจ้ง แต่มัว
อร่อยกับรสชาติอาหาร เมื่อออกจากร้านอาหารโชว์ก็
เลิกแสดงพอดี
หลังอาหารก็เริ่มเดินอีก เพราะมีบ้านที่สวยงาม
ทั้งหมดประมาณ 700 หลัง บ้านแต่ละหลังจะมี
เอกลักษณ์อยู่หน้าบ้าน ซึ่งสมัยก่อนจะเรียกขานบ้าน
ตามเอกลักษณ์ เช่น มีรูปสิงห์โต ไก่ แมว เสือ เป็นต้น
ออกจากหมู่บ้านสวยงามก็ไปชมตลาด Central market เป็นตลาดขายสินค้าสด เดิมเป็นโกดัง
เก็บสินค้า เป็นห้องๆ ต่อมาได้มาทำ�เป็นตลาด แต่ละ

(ร้านขายผลไม้ ใน central market)

ห้องจะขายสินค้าแต่ละชนิด มีปลา ผัก ผลไม้ อาหาร
สำ�เร็จรูปและขนม ได้ซื้อทับทิม ดูน่ากิน สีแดงก่ำ�  ราคา    
ก.ก.ละ 2 ยูโร หรือประมาณ 80 บาท (กลับมาบ้านกินดู
แล้วปรากฏว่ารสเปรี้ยวมาก)  
อาหารเย็นวันนี้ เอาใจลูกทัวร์ โดยพาไปกิน
อาหารจีน   มี หมู ไก่ปลาผัดผักสไตล์อาหารจีน แต่ไม่
อร่อย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ริกา – ทาลิน
วันนี้ ย้ายประเทศต่อไปเป็นประเทศเอสโทเนีย
ออกจากเมืองริก้า โดยรถบัส เวลา 08.00 น. ไกด์แจ้งว่า
ต้องใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง รถวิ่งได้ประมาณ 2
ชั่วโมงจะต้องหยุดพักรถ ดังนั้นจึงจะถึงเอสโทเนีย เวลา
ประมาณ 13.00 น. ที่จุดหยุดพักรถเป็นชายแดนติดต่อ
กันของ 2 ประเทศ ที่พักมีห้องน้ำ�และร้านขายของที่
ระลึกซึ่งเป็นที่ถูกใจของลูกทัวร์เป็นอย่างมาก จากเวลา
พักรถ 15 นาที กลายเป็นหนึ่งชั่วโมง รถจึงต้องทำ�เวลา
ในช่วงที่ 2 โดยไม่ยอมจอดอีกเลยจนถึงเมืองทาลินซึ่ง
เป็นเมืองหลวง ของเอสโทเนีย เวลา 13.30 น. ได้เวลา
อาหารกลางวันพอดี
วันนี้เป็นอาหารไทย เราคาดหวังความอร่อย
เต็มที่ มีต้มข่าปลาแซลมอน ผัดกระเพราหมู ไข่เจียว
แกงเขียวหวานและยำ�ชนิดหนึ่งซึ่งกินกันแล้ววิเคราะห์
ไม่ได้ว่า ยำ�อะไร ร้านนี้ถ้าขายในเมืองไทยคงปิดร้านไป
นานแล้ว
หลังอาหารได้ไกด์ท้องถิ่นคนใหม่
พาไปชม
พระราชวังซึ่งเป็นของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช กษัตริย์
รัสเซียซึ่งได้มาสร้างไว้เพื่อเป็นพระราชวังตากอากาศ
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แต่ว่าพระองค์ยังไม่เคยได้เสด็จมาประทับเลย ปัจจุบัน
จึงได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ มีภาพถ่ายโบราณที่หาค่ามิได้
ของราชวงศ์รัสเซีย เปิดให้ประชาชนเข้าชม ภายใน
สถาปัตยกรรมไม่ค่อยหรูหรา เรียบๆ ธรรมดา แต่ภาพ
ที่ประดับ สวยงามมาก ชมวังเสร็จประมาณ 16.30 น.
ข้างนอกมืดสนิท ฝนตกพรำ�ๆ เดินกลับไปขึ้นรถซึ่งอยู่
ไกลมาก กว่าจะถึงรถก็น้ำ�มูกย้อย เวลายังไม่เย็นมาก
นักยังไม่ถึงเวลาอาหารเย็น จึงไปเดินชอปปิ้งตามห้าง
ส่วนใหญ่ก็จะซื้อได้แต่เสื้อกันหนาวกับช็อคโกแลต และ
ของที่ระลึก โรงแรมที่พักอยู่หน้าห้าง จึงถือโอกาสเข้า
พักโดยไม่ไปกินอาหารเย็น

(กรุงทาลินน์ เมืองหลวงของเอสโทเนีย)

13  พฤศจิกายน  2558
   ทาลิน – เฮลซิงกิ
หลังอาหารเช้าวันนี้ เก็บของจะย้ายประเทศอีก
แล้ว ตอนเช้าพาไปชมทัศนียภาพยามเช้าชายทะเลที่
อ่าวเมืองพานู ซึ่งในอดีตรัสเซียได้เป็นเจ้าภาพแข่งขัน
กีฬาทางน้ำ�  เนื่องจากรัสเซียไม่มีทะเลจึงมาใช้สถานที่
แห่งนี้จัดการแข่งขัน     ได้สร้างบ้านพักนักกีฬาขึ้นมาก
หลังจบการแข่งขันได้แปลงบ้านพักนักกีฬาเป็นโรงแรม
และไฮไลท์ของโรงแรมคือการนวดสปา ซึ่งได้รับความ
นิยมจากชาวเอสโทเนียเป็นอย่างมาก จากนั้นได้ไปชม
สถานที่จัดงานมหกรรมแบบสนามหลวงบ้านเรา แต่มี
หลังคาเป็นโดมและมีที่นั่งชม ในบริเวณเดียวกันนี้มีรูป
ปั้นของ กุสตาฟ อดีตนักดนตรีมีชื่อเสียงของยุโรปด้วย
หลังจากนี้ ได้กลับไปเดินชมเมืองเก่าของเอส
โท เนีย ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก สภาพบ้านเรือนที่นี่ เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค          สวยน้อยกว่าลิทัวเนียและ

ลัตเวีย แต่มีเนินกลางเมืองที่สูงขึ้นมาจากบ้านผู้คน เป็น
สถานที่ราชการและสำ�นักงานต่างๆ เวลาเดินขึ้นต้อง
ใช้กำ�ลังการเดินเพิ่มขึ้น เมื่ออยู่บนยอดเนินจะมองเห็น
บ้านประชาชนอยู่ล้อมรอบเนิน ที่แห่งนี้มีร้านค้าเยอะ
ขายของที่ระลึกมีอำ�พันเป็นสายสร้อย ทั้งสามประเทศ
นี้มีอำ�พันเยอะมาก กลางวันได้ไปกินอาหารที่ร้านเก่า
แก่ ถึง 400 ปี สภาพเหมือนเดิม อาหารพื้นเมืองอร่อย
ซุปและสเต็กหมู ของหวานเป็นไอศครีมราดบลูเบอรี่
ออกจากร้านอาหารผ่านพิพิธภัณฑ์ ร้านขายยา ซึ่งได้คง
อนุรักษ์เครื่องบดยา อุปกรณ์การขายยาเก่าไว้ให้ดู แต่ก็
ขายยาปัจจุบันด้วย (เป็นของราชการ) เนื่องจากมีเวลา
ว่างถึง 2 ชั่วโมง ก่อนจะเดินทางต่อจึงปล่อยให้เข้าห้าง
สรรพสินค้าตามอัทธยาศัย
เอสโทเนี ย อยู่ ติ ด กั บ ลั ต เวี ย อี ก ด้ า นหนึ่ ง ติ ด
รัสเซีย มีเมืองหลวงชื่อ ทาลิน มีโรงงานแปรรูปหินน้ำ�มัน
เพราะหินน้ำ�มันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ มีประชากร
ประมาณ 1.28 ล้านคน เชื้อชาติเอสโทเนีย ร้อยละ 68
เป็นรัสเซีย ร้อยละ 26 นับถือศาสนคริสต์นิกาย ลูเธอ
รัล ใช้ภาษาเอสโทเนียเป็นภาษาราชการ เดิมปกครอง
โดยสวีเดน ต่อมาก็รัสเซีย ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
เมื่อรัสเซียล่มสลาย เช่นเดียวกับ 2 ประเทศ คือ ลิทัว
เนีย และ ลัตเวีย
จากร้ า นอาหารเดิ น ทางไปท่ า เรื อ เอสโทเนี ย
เพื่อเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ เรือโดยสารลำ�ใหญ่
มาก ชื่อ ซูเปอร์สตาร์ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ขึ้นฝั่ง
ที่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และได้พักค้างที่ประเทศ
ฟินแลนด์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
เช้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้กลับบ้าน ทัวร์พา
ชมเมืองเฮลซิงกิ สถานที่แรกที่ไปดูคือ อนุสาวรีย์แห่ง
การดนตรี ตัวออร์แกนที่ทำ�จากสเตนเลส แขวนอยู่ มี
รูปหน้าของซิพิลิอุส ซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงก้อง
โลกในสมัยก่อน วันนี้อากาศหนาวมาก มีฝนตกพรำ�ๆ
แม้จะสายแล้วแต่พระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้น ได้ไปชมจัตุรัส
เฮลซิงกิที่กว้างใหญ่มาก บริเวณกลางจัตุรัส มีรูปปั้น
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ของพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช ซึ่งเคยครอบครอง
ฟินแลนด์     ในที่สุดได้เก็บแสงอาทิตย์แต่ไม่สวยงาม
เท่าไร
ด้านหลังจัตุรัส เป็นมหาวิหารที่สวยงามมาก
ด้านข้างเป็นทำ�เนียบนายกรัฐมนตรี และอีกด้านหนึ่ง
เป็นที่ทำ�งานของอธิการบดี
ออกจากจัตุรัสไปริมอ่าว    เป็นตลาดยามเช้า
เล็กๆ ขายผลไม้ เสื้อผ้า และหมวกพื้นบ้าน จากนั้นไป
ชมโบสถ์หินที่ใหญ่ที่สุด ตัวโบสถ์ขุดลงไปในภูเขาและ
(วิหารเฮลซิงกิ เป็นมหาวิหารขาวบริสุทธิสวยงาม)        
ใช้ขอบหินภูเขาเป็นหลังคา ซึ่งเป็นความสามารถที่น่า
อัศจรรย์ของคนสร้าง เมื่อได้เวลาประมาณ 10.00 น.ที่
หลายคนรอคอยห้างเปิด เขาปล่อยให้อิสระประมาณ 2 อาหารกลางวันแบบยุโรปมื้อสุดท้ายซึ่งอร่อยกว่าทุกมื้อ
ก็ได้เวลาเดินทางไปสนามบินโดยได้รับแจ้งจากสายการ
ชั่วโมง ในการ ชอปปิ้ง
บินว่าให้รีบมาเช็คอินอย่างรวดเร็ว เนื่องจากข่าวระเบิด
จากฝรั่งเศส เขาก็จะเข้มงวดกับคนเดินทางเข้า ออก
สนามบิน  เราก็ทำ�ตามระเบียบทุกอย่างก็เรียบร้อย
ได้เวลาเดินทางกลับบ้าน โดยเครื่องบินออก
จากสนามบิน 17.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา
08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทาง
ขอบคุณบริษัททัวร์ และผู้อำ�นวยความสะดวกทุกท่าน
(Rock church ระเบิดเนินหินแล้วสร้างโบสถ์ตรงกลางเนิน)
ทำ�ให้เดินทางไป กลับโดยสวัสดิภาพ
อุรุวรรณ ชูทรัพย์
ฟินแลนด์ พื้นที่ดั้งเดิมเป็นของสวีเดนโดยพวก
ไวกิ้งได้ครอบครองอยู่ แต่เนื่องจากไวกิ้ง ไม่ค่อยอยู่กับ
ที่ ชาวเอเชีย เผ่ามองโกเลียก็ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่
กับสวีเดนเป็นเวลานาน ต่อมารัสเซียต้องการทางออก
ทะเล จึงได้เข้ามาแย่งพื้นที่ สู้รบกับสวีเดน ซึ่งสวีเดน
ยอมยกฟินแลนด์ให้รัสเซียไป สร้างความเจ็บแค้นให้
ชาวฟินแลนด์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้พยายามต่อสู้กับรัสเซีย
และได้ อิ ส รภาพเป็ น ประเทศของตนเองและไม่ ย อม
กลับไปอยู่กับสวีเดนอีก ฟินแลนด์เป็นอิสระมา 98 ปี
ขณะนี้กำ�ลังเตรียมฉลองวันครบรอบเอกราช 100 ปี
ฟินแลนด์สนับสนุนการศึกษามาก เด็กทุกคนเรียนฟรี
เสื้อผ้าฟรี อาหารฟรี จนจบการศึกษา
ฟินแลนด์ใช้ภาษาฟินนิชและสวีดิช เมืองหลวง
ชื่อเฮลซิงกิ อาหารพื้นเมืองขนานแท้คือ เนื้อกวาง
เรนเดียร์ ใช้เงินสกุลยูโร ระบบไฟฟ้า 230 โวลท์ หลัง
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วันเวลา จะพาวัยเข้าใกล้ฝั่ง
สุขภาพและกำ�ลัง จะถดถอย
ใจเคยร้อนก็ถอยร่นเป็นผลพลอย
เริ่มเย็นลงและรอคอย รู้ปล่อยปลง
สุขสุดท้ายใช่อยู่ที่ มีทรัพย์สิน
แค่พออยู่พอกิน ตามประสงค์
มีหน้าที่การงาน ที่มั่นคง
มีรายได้พอดำ�รง ไม่วุ่นวาย
มีบ้านช่องครองสุข ไร้ทุกข์ถม
มีครอบครัวที่เกลียวกลม สมดังหมาย
มีร่มไม้ไพรพฤกษ์ ไว้ผ่อนคลาย
สุขภาพร่างกาย ไร้โรคา
ถือธรรมะละนิมิต มีจิตนิ่ง
และเข้าใจในทุกสิ่ง รู้คุณค่า
อนิจจํ ทุกขํ อนัตตา
เมื่อมีมา ก็มีไป อย่าได้กลัว
ทรัพย์สมบัติมากมาย ใช่ไปด้วย รถและบ้าน จะสุดสวย ทองท่วมหัว
ถึงยามจาก ก็จากไกล ไปแต่ตัว
เหลือสองสิ่งดีกับชั่ว ติดตัวไป
			
Sunanta

เจ้าของ
ที่ปรึกษา
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