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 จดหมายข่าวฉบับ 133 เดือนกันยายน-ตุลาคม 
2559 กาลเวลาผ่านไปมีทั้งดีใจและเสียใจ ที่ดีใจคือ 
ยินดีกับคน 3 กลุ่ม คือกลุ่มเกษียณป้ายแดง ที่เพิ่ง
เกษียณไปหมาดๆ หลังจากที่ได้รับใช้บ้านเมือง มานาน 
จะได้หยุดพักผ่อน ลิ้มรสชีวิตวัยเกษียณ ออกมา 
“รับจ้างหายใจ” อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มรอเกษียณ  อาจ
ปีเดียวหรือหลายปีแต่ท้ายที่สุดก็ต้องเกษียณ กลุ่มนี้
หลายคนได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำาแหน่ง ซึ่งเป็นเรื่องของ 
“เก่าไปใหม่มา” ตำาแหน่งสูงขึ้นย่อมหมายถึงความ
รับผิดชอบที่มากขึ้น ขอแสดงความยินดีด้วย อีกกลุ่ม
หนึ่งคือ กลุ่มเกษียณป้ายดำา กลุ่มนี้เกษียณมานาน 
บางท่านก็ 5 ปี 10 ปี 20 ปี บางท่านก็กว่า 30 ปี ก็
ขอแสดงความยินดีที่มีความเป็นผู้อาวุโสเพิ่มสูงข้ึนอีก 
1 ปี
 ส่วนที่เสียใจนั้น อยากจะเล่าสู่กันฟังว่า ใน 
ระหว่างการเตรียมต้นฉบับสำาหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ 
ต้องวิ่งไปวิ่งมา ติดตามข่าวการทรงพระประชวรของ 
ในหลวง ช่วยกันสวดโพชฌังคปริต ส่งกำาลังใจร่วมกับ 
กลุ่มประชาชนที่หน้าตึกศิริราช 100 ปี เพื่อช่วยให ้
พระองค์คลายจากการทรงพระประชวร แต่ในที่สุดก ็
เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์ เกิด แก่ เจ็บตาย ตาม 
ประกาศของสำานักพระราชวังว่าในหลวงเสด็จสวรรคต   
ซ่ึงนับเป็นข่าวร้ายสำาหรับชาวไทยและสะเทือนไปท่ัวโลก 
ฟังข่าวแล้วน้ำาตาซึม ขนลุกซู่ทั่วสรรพางค์กายด้วย
ความเสียใจ สุดอาลัยในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของ
ในหลวง เรื่องเช่นนี้ คนอื่น ๆ ในประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช ่
คนไทยน้ัน ย่อมไม่รู้ลึกซ้ึงถึงความรู้สึกของคนไทยท่ีมีต่อ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีมีความผูกพันกันมาแสนนาน
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีครองราชสมบัติยาวนานท่ีสุด 
ในโลกและทรงแน่วแน่ในพระราชปณิธานที่ “จะครอง
แผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว

สยาม” 70 ปีที่ทรงงานเพื่อผู้อื่นมิใช่เพื่อพระองค์เอง
เลย เป็นการบำาเพ็ญบารมีเยี่ยง พระโพธิสัตว์ โดยแท้ 
 เคยได้มีโอกาสคุยกับชาวต่างชาติที่ประเทศ
เขามีสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกัน แต่เขาไม่
เคยภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ของเขา ซึ่งตรง
กันข้ามกับพระมหากษัตริย์ของคนไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรม
โกศ พระองค์มีความเป็นเลิศ อัจฉริยะในทุกด้านไม่ว่า
ด้านดนตรี กีฬา สาธารณสุข การเกษตร การปลูกพืช
แทนฝิ่น เรื่องน้ำา  เรื่องปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลานิล 
โคนม งานด้านวิศวกรรม จราจร ด้านไอ ที ด้านแผนที่ 
และด้านการดำาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง (มีผู้ ใหญ่เคยเล่าถึงปรารภของในหลวงว่า ได้มี
พระราชดำารัสเรื่องสหกรณ์มาหลายปี แต่มีคนสนใจ
น้อย พระองค์จึงเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีปรัชญาพื้นฐานเช่นเดียวกันคือ การเป็น
ทางสายกลาง มีความพอดีด้วยปัญญา เอื้อเฟื้อแบ่ง
ปัน ฯลฯ) ทั้งนี้พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งสิ้นของ
พระองค์ ก็เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยและชาวโลก
ทั้งสิ้น ฝรั่งถือว่า เป็น “Working Monachy” และยก
ให้เป็น “King of Kings” ทุกครั้งที่เรากล่าวถึงในหลวง
เราจะมีแต่ความภูมิใจ ตื้นตันใจเหมือนมีอะไรมาจุกคอ  
ซู่ขึ้นมาถึงจมูกและเบ้าตา
 จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับถวายความอาลัย 
แด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในการเสด็จสู่
สวรรคาลัย ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์
จะสถิตย์ในใจประชาชนตลอดกาล
 ขอบคุณคุณวัลลภ วิทยประพัฒน์  อดีตอธิบด ี
กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ คุณเผด็จ เฉลิมพกัตร ์ อดีตหวัหนา้ 
ศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง คุณบุญส่ง  
พานิชการ อดีตหัวหน้าศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการ
หุบกะพงและอดีตรองอธิบดีกรมส่งสริมสหกรณ์ และ 
สมาชิกหมายเลข 100 ที่แชร์ประสบการณ์เกี่ยว
กับการสนองงานใต้เบื้องยุคลบาท รวมทั้งขอบคุณ
เจ้าของเรื่องราวใน Line  หลาย ๆ กลุ่มในชมรมด้วย 

 พบกันฉบับหน้านะครับ
บก.

จากใจ... บก.
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 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทยว่า วันนี้เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทั้ง
ปวง ไม่ต้องการแม้แต่จะคิดและไม่ปรารถนาแม้แต่จะ
ได้ยินก็มาถึง เมื่อสำานักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์
อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร์รามาธิบดี จักรีนฤ
บดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิธ เสด็จสรร
คตแล้วในวันนี้ ณ โรงพยาบาลศิริราช ถือว่าเป็นการ
สูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวง
ชนชาวไทยทั้งประเทศ นับแต่การเสด็จสรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2489 โดยประชาชนทุกคนได้ติดตามข่าวสาร
และรับทราบมาเป็นลำาดับว่า ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและได้
เสด็จประทับที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นระยะ เมื่อพระ
อาการบรรเทาลงก็จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตาม
ปกติ    ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของ
พสกนิกร
 ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะแพทย์ได้
ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิด พระอาการดีขึ้นเป็น
ลำาดับ ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนทั้งชาติ แต่
ในที่สุดพระอาการประชวรหาคลายไม่ ประกอบกับ
พระชนมพรรษามาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จสรรคต พระชนมพรรษาที่ 89  เสด็จดำารงศิริราช
สมบัติ 70 ปี วันที่ 13 ตุลาคม จะเป็นวันที่อยู่ในความ
ทรงจำาของประชาชนชาวไทยตลอดไปนานแสนนาน  
ดุจวัน “ปิยมหาราช” 23 ตุลาคม
 โดยระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเริ่มต้นขึ้น ภาย
หลังจากที่มหาสงครามโลกเพิ่งสิ้นสุดลง ประเทศชาติ
กำาลังฟื้นตัวจากภัยสงคราม ประชาชนเปี่ยมด้วยความ
หวังเมื่อประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ใหม่ครองราชย์เป็นผู้นำา เปลี่ยนความท้อแท้

ของคน กลายเป็นความแน่วแน่ มั่นคง  องอาจ ที่จะ
ยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ  ตลอดรัชสมัย เป็นช่วง
เวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทรงเป็นกษัตริย์
ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้ง
ชาติ นับเป็น 70 ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้
 และบัดนี้ 70 ปี ในรัชสมัยของ “สมเด็จพระ
ภัทรมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวง
ชนชาวไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว พระมหากรุณาธิคุณ ที่
ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมายล้นพ้นหาที่สุดมิได้ 
มากเพียงใด ความวิปโยคอาลัยของพสกนิกรชาวไทย 
ก็มากมายท่วมท้นหาที่สุดมิได้เพียงนั้น  รัฐบาลขอ
เชิญชวนให้เราทุกคนร่วมกันตั้งจิตภาวนาตามศาสนา
ที่ทุกท่านนับถือ ดังที่เราเคยร่วมกันภาวนาถวาย
พระพร อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ให้
อภิบาลคุ้มครองตลอดเวลาที่ทรงพระประชวร เพื่อ
อธิษฐานภาวนา ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สถิตในสรวง
สวรรค์และทรงอภิบาลคุ้มครองราช อาณาจักรไทย 
ประชาชนชาวไทยผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ ให้มี
ความสงบสุขและความสันติสุข ดุจดังที่ประเทศไทยมี
มาโดยตลอด ภายใต้ร่มพระบารมียาวนาน 70 ปี
 และถึงแม้ทุกคนจะอยู่ในยามทุกข์โศกน้ำาตา
นองหน้าทั่วกันเพียงใด ประเทศไทยอันเป็นที่รักของ
ประชาชนและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศต้องดำารงต่อไป อย่าให้การเสด็จสวรรคต
ครั้งนี้ทำาให้พระราชปณิธานที่จะเห็นราชอาณาจักร
ของพระองค์มีความเจริญรุ่งเรือง พสกนิกรมีความ
ผาสุกสวัสดี มีเมตตาและไมตรีต่อกันต้องหยุดชะงัก
ลง เพราะการจะแสดงความจงรักภักดีและความอาลัย
ที่ดีที่สุด คือการเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสาน
พระราชปณิธานที่จะรักษาเอกราช ประชาธิปไตย 
ความสมบูรณ์พูนสุข และความเจริญรุ่งเรืองของบ้าน
เมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระ 

นายก ฯ แถลงการณ์ ในหลวงสวรรคต ให้ ขรก.ไว้ทุกข์ 1 ปี
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ราชดำารัสที่เคยพระราชทานไว้ ซึ่งภารกิจสำาคัญที่จะ
ต้องดำาเนินการในบัดนี้มี 2 ประการคือ การดำาเนิน
การให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 
พ.ศ. 2467 ตลอดจนพระราชประเพณีในส่วนของการ 
สืบราชสันตติวงศ์ซึ่งสอดคล้องต้องกัน เพื่อให้การ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุขดำาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาล 
จะแจ้งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนารัชทายาทตามกฎ
มณเฑียรบาลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 จาก
นั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะดำาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
 อีกประการหนึ่งคือการเตรียมงานพระบรมศพ 
ในส่วนของรัฐบาลและประชาชน ให้สมพระเกียรติยศ
และสมกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย ที่มี
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทั้งนี ้
การดำาเนินการทั้ง 2 ประการนี้ รัฐบาลจะแจ้งให้
ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป และในช่วงเวลาต่อ

จากนี้ไป เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องจะต้อง
ดำาเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ราชประเพณี รัฐบาลจึงขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสาร
อย่างเป็นทางการ จากหน่วยงานราชการ อย่าเชื่อ
ข่าวที่ลือที่ไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิง พร้อมกันนี้ รัฐบาล
ขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยแต่งกายถวายความ
อาลัยเป็นเวลาหนึ่งปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 
เป็นเวลา 30 วัน และทุกภาคส่วนควรพิจารณางดการ
จัดงานรื่นเริงต่าง ๆ เป็นเวลา 30 วัน
 ทั้งนี้ประชาชนอาจเข้าร่วมพิธีหรือจัดกิจกรรม 
ทางศาสนาของตน ถวายเป็นพระราชกุกศลหรือจัดเป็น 
พระบรมราชานุสรณ์อีกทั้งควรใช้โอกาสนี้ ให้กำาลังใจ
แก่กันและกัน เพราะทุกคนต่างมีหัวอกอันเดียวกัน
เพราะมีพ่อของแผ่นดินร่วมกัน และโปรดช่วยกันรักษา 
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มิให้ผู้ ใดฉวยโอกาส
แทรกเข้ามาก่อความขัดแย้ง จนกลายเป็นความวุ่นวาย 
ขอประชาชนทุกคนร่วมส่งเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยการรักษาแผ่นดิน
ของพ่อ ด้วยความรักและความสามัคคีตลอดไป พร้อม
ขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลใหม่ทรงพระเจริญ

กิจกรรมวันเคล่ือนย้ายพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง เม่ือบ่ายวันท่ี 14 ตุลาคม 2559
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โครงการพัฒนาชนบทหุบกะพง
 ผู้เขียนเป็นข้าราชการคนหนึ่ง ที่มีโอกาสได้
เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาชนบทหุบกะพง 
มาตั้งแต่เริ่มแรก ใคร่ฟื้นความทรงจำาในอดีต เพื่อเผย
แพร่สู่คนรุ่นหลังได้รับรู้ แต่เนื่องจากโครงการนี้เป็น
โครงการตามพระราชดำาริ ข้อความที่เขียนบางคำาอาจ
ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้
ด้วย
 ย้อนหลังไปประมาณ 60 ปี ระหว่าง พ.ศ.  
2500 – 2506 ในเดือนเมษายนของทุกปี พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จแปรพระราชฐานไป
ประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเวลานั้น ทั้งสองพระองค์จะ 
เสด็จเยี่ยมเยียนเพื่อดูแลทุกข์สุขของราษฎร พระองค ์
ท่านคงจะต้องพบเห็นความทุกข์ยากของราษฎรที่นี่ 
เช่นเดียวกับท่ีพระองค์ได้ทรงเห็นพสกนิกรของพระองค์ 
ในชนบทซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาในทุกจังหวัด 
ต่างประสบปัญหาการทำากิน อันเนื่องมาจากความ
แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำาเพื่อการเพาะปลูก 
 พระองค์พยายามที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาของ
บรรดาเกษตรกรเหล่านั้น คงจะมีพระราชดำาริ หาพื้นที่ 
แปลงใหญ่ที่มีลักษณะที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำา นำามา 
ทดลองปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนดินให้สามารถทำาการ 
เพาะปลูกได้ แล้วให้เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทำากิน
เข้าทำาประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ ขณะเดียวกันก็จะ
ได้องค์ความรู้สำาหรับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
ไปใช้ในแหล่งอื่นต่อไป
 เพื่อสนองพระราชดำาริดังกล่าว กรมป่าไม้ได้
ถวายที่ดิน จำานวน 12,000 ไร่  ที่หมู่บ้านหุบกะพง 
อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี   พื้นที่นี้เป็นป่าที่ราษฎร
ไม่สามารถเข้าไปทำาประโยชน์ได้ เพราะพื้นดินเป็นดิน
ทราย แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำา  เพื่อให้พระองค์ใช้ทรง
งาน โดยออกโฉนดที่ดินในนามของพระองค์ท่าน
 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2507 โครงการพัฒนาชนบท 

หุบกะพงได้เร่ิมข้ึน เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย 
และรัฐบาลอิสราเอล โดยมีวัตถุประสงค์ในการค้นคว้า 
ทดลองเพื่อพัฒนาดินให้สามารถทำาการเพาะปลูกได้ 
สุดท้ายจะให้เกษตรกรเข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ 
การเกษตร โดยให้ราษฎรรวมตัวกันเป็นรูปแบบสหกรณ์ 
โครงการนี้ฝ่ายไทยรับผิดชอบด้านบุคลากร เครื่องจักร
กล พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ  และงบประมาณจำานวนหนึ่ง 
ฝ่ายอิสราเอลจะให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ โดย
ส่งผู้เชี่ยวชาญ 6 คนมาปฏิบัติงานในโครงการ โดย
กรมสหกรณ์ที่ดิน (ในขณะนั้น) ซึ่งมีความพร้อมทั้ง
บุคลากรและเครื่องจักรกลขนาดต่าง ๆ เป็นเจ้าของ
เรื่องในการปฏิบัติงาน กรมอื่น ๆ  เช่น กรมส่งเสริมการ 
เกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรม 
ชลประทาน กรมปศุสัตว์ ฯลฯ เป็นฝ่ายสนับสนุนก็จะ 
ส่งผู้แทนมาเป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญ
อิสราเอล 
 คณะผู้ปฏิบัติงานในโครงการชุดแรกเป็นหน่วย 
งานช่างจากกรมสหกรณ์ที่ดิน ใช้เครื่องจักรกล
ดำาเนินการบุกเบิกป่า จัดวางผังบริเวณ ก่อสร้าง
สาธารณูปโภคในเบื้องต้น เช่น ถนน และอาคารที่
จำาเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ซึ่งผู้เขียนได้รับมอบ
หมายให้ทำาหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งผู้จัดการโครงการ 
เมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2509 และเป็น Coun-
terpart  ของ  Mr. Sligman หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ
อิสราเอล การดำาเนินงานจะมีผู้ร่วมปฏิบัติงานของทั้ง 
สองฝ่าย ฝ่ายไทยจะส่งผู้แทนกรมท่ีเก่ียวข้องมาประกบ 
เป็น  Counterpart   กับผู้เชี่ยวชาญอิสราเอลทุกคนตาม 
สาขานั้น ๆ
 ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารสำานักงาน ห้อง
ประชุม และบ้านพักข้าราชการ 9 หลัง โครงการ
ก็ได้ดำาเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงบำารุง
ดิน การทดลองปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การฝึกการ
ใช้เครื่องจักรกล ตลอดจนการเตรียมการสร้างอ่าง
เก็บน้ำา ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ก็ดำาเนินไปอย่างเป็นระบบ 



จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ปีที่ 20 ฉบับที่ 133 7

โครงการก็ดำาเนินการก้าวหน้าไปมากพอสมควร แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
 มีเหตุการณ์ที่ติดตาตรึงใจผู้เขียนจนถึงทุกวัน 
นี้คือ เมื่อเดือนเมษายน 2509 มีหมายกำาหนดการ 
เสด็จเยือนโครงการครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกราบบังคมทูล
ถวายรายงานความคืบหน้าของงาน วันนั้นอยู่ในช่วง
ฤดูร้อน ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเค้าฝน แต่เกิดเรื่องอย่าง
ที่ไม่น่าเชื่อ เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง โดยก่อนที่
พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำาเนินกลับเล็กน้อย 
ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้ม มีเมฆหมอกมาก และฝนก็ได้ตก
กระหน่ำาลงมาอย่างหนัก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
นับตั้งแต่เข้าไปดำาเนินการ ภายหลังที่รถยนต์พระที่นั่ง
เคลื่อนออกไปได้เพียง 2 – 3 นาที เต๊นท์ที่ประทับหลัง
ใหญ่ได้ล้มพับลงทั้งหลัง 
 ผู้เขียนขอยืนยันว่าหลักเสาเต๊นท์ได้ตอกมัด
ยึดมั่นเป็นอย่างดี สาเหตุสำาคัญที่เต๊นท์ล้มเพราะพื้นที่
ที่ตั้งเต๊นท์เป็นดินทราย เมื่อถูกน้ำาฝนชะมากทรายก็จะ
รุ่ย ผู้ที่เข้าเฝ้าต่างตกใจและวิ่งหนีกันอลหม่าน หลัง
จากนั้นไม่นานฝนก็หยุดตก นับเป็นเพราะพระบารมี
ของพระองค์โดยแท้    
 ผู้เขียนได้อยู่ปฏิบัติงานท่ีโครงการหุบกะพง จน 
ถึงปี พ.ศ. 2510 และได้จากโครงการนี้ไปเนื่องจาก
ทางราชการส่งให้ไปศึกษาและดูงาน ณ ประเทศ
เยอรมันนี กำาหนดเวลา 20 เดือน และ เดินทางกลับ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2512 
 ในปลายปี 2513 มีโอกาสกลับไปปฏิบัติงาน
ที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพงอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลา
ห่างจากครั้งแรกประมาณ 3 ปีเศษ ณ วันนั้นทุกสิ่งทุก
อย่างได้พัฒนาก้าวหน้าไปจากเดิมมาก  ในโครงการมี
ถนนที่สะดวกและสวยงาม มีสำานักงานที่เป็นที่ตั้งของ
ศูนย์ มีสำานักงานของสหกรณ์ มีหมู่บ้านของเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สร้างขึ้นอย่างเป็นระเบียบ มี
แปลงปลูกพืชของสมาชิกที่เต็มไปด้วยพืชผักนานา
ชนิด โดยมีมะเขือเทศปลูกเป็นพืชหลัก ประชาชน
และนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นแวะเวียนมาเยี่ยมชมและ
จับจ่ายซื้อสิ่งของ เห็นสภาพทั่ว ๆ ไปแล้วน่าปลื้มใจ 

เชื่อได้ว่าสมาชิกทุกครัวเรือนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น
อย่างแน่นอน 
 การกลับมาปฏิบัติงานในโครงการน้ีในรอบ
สองนั้น ไม่มีงานการบุกเบิก ไม่มีงานการก่อสร้าง
เหมือนงานในช่วงแรก ส่วนใหญ่เป็นการควบคุมดูแล
ส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการ ดูแลการทำางานของ
คณะกรรมการดำาเนินการ และการแนะนำาช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ในเรื่องการประกอบอาชีพ 
 โดยภาพรวมแล้วเรื่องงานที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหา 
แต่ปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมของคนบางคนที่มักจะร้อง 
เรียนผู้ ใหญ่เมื่อไม่ได้ดังใจที่ตนประสงค์  ขาดระเบียบ
วินัย  ขาดความสมัครสมานสามัคคี  ฯลฯ  
 และในที่สุดผู้เขียนพ้นจากหน้าที่ในโครงการ
หุบกะพงอีกครั้งหนึ่ง เพราะได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติ
งานในหน้าที่อื่นตามระบบราชการ แม้ภายหลัง ผู้
เขียนได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมโครงการหุบกะพง  เป็น
ครั้งคราว ก็ยังได้รับรายงานว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เคย
มีมาในอดีตนั้น ก็ยังคงมีเหมือนเดิม   
 อีกเรื่องหนึ่ง มีเหตุการณ์ที่ผู้เขียนไม่อาจลืมได ้
คือ ขณะดำารงตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายศูนย์สาธิตสหกรณ ์
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 มีหมาย
กำาหนดการเสด็จพระราชดำาเนินตรวจเยี่ยมศูนย์สาธิต
สหกรณ์หุบกะพงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
ข้าราชการระดับสูงประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ อธิบดีกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ฝ่ายปกครองของจังหวัดเพชรบุรี ได้เฝ้ารับเสด็จอยู่ 
ณ จุดศาลาที่ประทับเพื่อถวายรายงาน โดยที่ผู้เขียน
คอยรับเสด็จอยู่ที่สำานักงานของสหกรณ์ ร่วมกับคณะ
กรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ 
 โดยไม่ได้คาดฝัน ไม่ได้ตั้งตัว ปรากฏรถยนต์
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พระที่นั่งมาจอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้
เสด็จพระราชดำาเนินมายังสำานักงานสหกรณ์ แต่ท่าน
อธิบดีที่จะต้องถวายรายงานตามเสด็จไม่ทัน ผู้เขียน
จึงต้องทำาหน้าที่ถวายรายงานแทน ภูมิใจที่ได้ทำาหน้าที่

นี้  นับว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงที่ได้เกิดมาเป็น
ข้ารองพระบาท  ได้รับใช้ พระองค์ท่าน แม้เป็นเพียง
ระยะเวลาอันสั้น
             

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า

นายวัลลภ วิทยประพัฒน์
     

ความทรงจำาที่ไม่เคยลืม
 เรื่องนี้ผมน่าจะเขียนมานานแล้ว แต่ทำาไมไม่
เขียนผมเองก็ยังหาคำาตอบไม่ได้ อาจเป็นเพราะผม
เห็นว่า เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีผลกระ
ทบต่อใคร เลยปล่อยให้อยู่ในความทรงจำาของตัวเอง
เพียงคนเดียว คงจะมีคนรู้เรื่องนี้ไม่กี่คนเพราะผมไม่
ค่อยได้เล่าให้ใครฟังแม้แต่ครอบครัวของผมเอง แต่
เมื่อพระองค์ได้เสด็จสวรรคต ผมก็คิดว่าน่าจะขียน
เรื่องนี้ เพื่อให้ทุกคนทราบว่า พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ฺ
ท่านคิดกับประชาชนของพระองค์ท่านอย่างไร จึง
อยากให้ทุกคนอ่านให้จบ ถึงแม้แต่ยาวหน่อยแต่ก็เป็น
เรื่องจริงที่เกิดขึ้น
 ผมนับว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสรับ
ใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2519 ผมได้รับการแต่งตั้งจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ให้ไปเป็นหัวหน้าศูนย์สาธิตหุบกะพง ซึ่ง
เป็นโครงการตามพระราชประสงค์ และที่ดินทั้งหมด
ของโครงการเป็นของส่วนพระองค์ ในช่วงที่ผมไป
รับตำาแหน่ง ในโครงการมีปัญหามากมาย เช่น มีการ
บุกรุกที่ดินจากผู้มีอิทธิพลและชาวบ้าน มีการขุดดิน
ลูกรังไปขาย รวมทั้งมีความแตกแยกของสมาชิกใน
โครงการ ต่างชิงดีชิงเด่น ต่างคนต่างพยายามเพ็จ
ทูลเพื่อเอาดีเข้าตัว ขณะที่ผมไปรับตำาแหน่ง อายุเพิ่ง
สามสิบต้น ๆ เรียกว่ากำาลังห้าวเต็มที่ ไปถึงก็ตั้งหน้า
ตั้งตาลุยงาน แก้ปัญหาที่มีอยู่  วิธีแก้ปัญหาส่วนใหญ่
ผมจะใช้ไม้แข็ง ลุยอย่างเดียว ซึ่งก็คงเป็นลักษณะ
ของคนหนุ่ม เรื่องดังกล่าวนี้ ผมเชื่อว่าพระองค์คง
ทราบตลอด เพราะมีองคมนตรีไปหาผมเพื่อสอบถาม

เรื่องต่าง ๆ หลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้มีการตำาหนิแต่อย่าง
ใด นอกจากนั้นพระองค์จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์
บ่อยที่สุดในช่วงที่ผมอยู่ บ่อยจนฝ่ายทหารต้องเอา
วิทยุมาติดตั้งให้ในศูนย์ (สมัยนั้นการติดต่อยังยาก
ลำาบาก) เพื่อจะได้ทราบถึงกำาหนดการเสด็จ สถานที่ที่
พระองค์เสด็จ ส่วนใหญ่จะไปทอดพระเนตรแหล่งน้ำา 
เพื่อหาทางแก้ไขให้ประชาชนมีน้ำาใช้ทำาการเกษตร
 จุดสำาคัญและเหตุการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมก็
คือ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2520 วันนั้นถึงแม้ว่า ใน
ตอนเย็นจะมีการจัดงานฉลองครบรอบวันพระราช
สมรส แต่พระองค์ก็มีหมายกำาหนดการเสด็จหุบกะพง
เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก ขณะที่พระองค์ทรงประทับ 
มีสมาชิก ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่และผมนั่งเฝ้าอยู่ ใน
ช่วงนั้น ได้มีสมาชิกท่านหนึ่ง ได้ทูลขอที่ดินทำากินเพิ่ม
เพื่อให้ลูกของตน ตอนนั้นผมมิได้คิดอะไร ก็ทูลสวน
ขึ้นทันทีว่า ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าให้ก็คงต้องให้แก่
สมาชิกคนอื่น ๆ ด้วย พระองค์หันมามองผมสักพัก ก็
หันไปรับสั่งกับสมาชิกท่านนั้นว่า ตามที่หัวหน้าพูดนั้น
ก็ถูกต้อง ถ้าพระองค์ให้คนหนึ่งก็คงต้องให้คนอื่น ๆ 
ด้วย การอยู่ร่วมกันจะต้องมีกฎมีเกณฑ์ มีระเบียบ 
ดังนั้นเรื่องนี้คงจะต้องวางกฎเกณฑ์ระเบียบก่อน       
จากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับพระราชวังไกลกังวล และ
ทางวังก็ได้ย้ำาให้ผมนำาพรรคพวกไปร่วมงานที่วังใน
ตอนเย็นด้วย  
 เย็นนั้นผมกับลูกน้อง รวมทั้งผู้ ใหญ่ของกรม 
ที่มารับเสด็จในตอนเช้า ก็เดินทางไปร่วมงานในวัง 
ที่หัวหิน ในงานจัดให้มีซุ้มอาหาร และเครื่องดื่ม
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มากมาย ใครอยากกินอะไรก็เชิญตามสบาย แต่ผู้ ใหญ่
จะมีการจัดให้ร่วมโต๊ะเสวย โดยจะแบ่งเป็นโต๊ะของ
พระเจ้าอยู่หัว โต๊ะของสมเด็จพระราชินี และของพระ
โอรสและพระธิดา  ดูเหมือนว่าโต๊ะละ 8  ที่
 ผู้ที่จะเข้าร่วมโต๊ะเสวย ทางวังจะเป็นผู้กำาหนด
และแจ้งให้ทราบว่าจะต้องนั่งโต๊ะใด ซึ่งช่วงนั้นผมไม่
ได้สนใจ เพราะเหนื่อยตั้งแต่เช้า พอได้โอกาสก็กิน
เต็มที่โดยเฉพาะเครื่องดื่มพวกเหล้าซึ่งมีไม่อั้น
 จุดสำาคัญมาถึง ตอนนั้นคิดว่าราว ๆ สอง
ทุ่ม ผมเปิดประตูห้องน้ำาออกมา แทบช๊อค เพราะมี
คนสรวมสูทมายืนรอผมที่หน้าห้องน้ำาหลายคน ผม
พยายามคิดว่าเราไปทำาผิดอะไรรึ เราก็ไม่ได้เมาเอะอะ
อะไร บุคคลในกลุ่มนั้นซึ่งผมจำาได้คือ ท่านผู้หญิงสุ
ประภาดา (ผมต้องขอโทษด้วยที่กล่าวถึงท่าน หรือ
เขียนชื่อท่านผิด) ได้ถามผมว่า ไม่ทราบหรือว่าจะต้อง
ร่วมโต๊ะเสวยกับพระเจ้าอยู่หัว  ผมบอกว่าไม่ทราบไม่
เห็นมีใครบอก ท่านก็บอกว่าจะทำายังไงดี เพราะขณะ
นี้พระองค์ได้เสด็จลงประทับแล้ว แต่ท่านก็ได้หาทาง
แก้โดยบอกว่า เดี๋ยวจะให้คนพาไป เมื่อไปถึงจะมีคน
เลื่อนเก้าอี้ให้  คุณเผด็จก็ทูลขอพระราชทานอภัยโทษ
แล้วค่อยนั่ง เมื่อผมไปถึงโต๊ะ ปรากฏว่าทุกคนนั่ง
เต็มโต๊ะแล้ว รวมทั้งพระองค์ก็ประทับอยู่แล้ว พอเจ้า
หน้าที่เลื่อนเก้าอี้ให้ ผมก็รีบนั่งทันที ลืมที่ท่านผู้หญิง
รับสั่งว่า ให้ขอพระราชทานอภัยก่อนนะ
 ผมยอมรับว่าตื่นเต้นหายเมา ทำาอะไรไม่ถูก
เลยขณะนั้น แต่พอเห็นรอยพระพักตร์ของพระองค์ที่

ทรงยิ้มให้ ทำาให้ค่อยหายตื่นเต้น สักพักก็มีเจ้าหน้าที่
ถือถาดซึ่งมีแก้วเหล้าวางอยู่มาเสริพ ผมก็รับไว้ แต่คน
อื่น ๆ  ที่ร่วมโต๊ะเขาปฏิเสธหมด ผมนึกในใจว่า กูทำาเปิ่น
อีกแล้วซ ิ แต่ก็มีกำาลังใจที่เห็นพระองค์ยิ้มให้ตลอด
เวลา  อาหารเขาจะเสริฟทีละอย่าง พอพระเจ้าอยู่หัว
เสวยเสร็จเขาก็จะเก็บ ระหว่างเสวยพระองค์ก็จะตรัส
เรื่องโน้นเรื่องนี้ไปด้วย เราก็ต้องคอยฟัง พอจะทาน
เขาก็เก็บแล้ว พอถึงจังหวะหนึ่ง พระองค์ได้รับสั่งว่า

 “เราเป็นข้าราชการต้องใจเย็น เราเหมือนพ่อ 
เมื่อลูกขออะไร ถ้าเราให้ได้ เราก็จะให้” 
 พระกระแสรับสั่งนี้ ผมยังจำาได้แม่นยำามาจวบ
จนวันนี้ แม้จะสั้น แต่มีความหมายอย่างมหาศาล 
แสดงว่าในใจของพระองค์นั้น คิดเสมอว่าประชาชน
ทุกคนคือลูกของพระองค์ ถ้าพระองค์ทำาอะไรให้ได้
ท่านจะไม่รีรอเลยที่จะทำาหรือจัดหาให้
 ผมมีบุญน้อยที่ ได้มีโอกาสรับใช้ ใต้เบื้องพระ
ยุคลบาทเพียงระยะสั้น เพราะต่อมาผมได้ขอย้ายตัว
เองออกมาจากตำาแหน่งหัวหน้าศูนย์ สาเหตุที่เกิดจาก
ความใจร้อนของตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเสียใจมาจน
บัดนี้ ถ้าผมใจเย็น เชื่อฟังที่พระองค์ทรงสั่งสอนและ
ตักเตือนดุจดังพ่อตักเตือนลูก ผมคงได้มีโอกาสรับ
ใช้พระองค์ได้มากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ความเมตตา
ปราณีที่พระองค์มีต่อกระผม จะฝังในจิตสำานึกของผม
ตลอดไปจวบจนชีวิตจะหาไม่ และจะขอเป็นทาสรับใช้
พระองค์ทุก ๆ ชาติตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า

นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์

บรรยายจากภาพ ความทรงจำาที่ไม่เคยลืม ตอนต่อจากคุณเผด็จ 
 ผม (นายบุญส่ง พานิชการ) ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 
หัวหน้าศูนย์ฯ หุบกะพงเมื่อปี 2522-2526 ได้รับเสด็จ 
พระองค์ท่านหลายครั้ง แต่จะขอเล่าให้ต่อเนื่องจากที ่
คุณเผด็จได้กล่าวไว้ในตอนแรก โดยขอบรรยายจากภาพ 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2525 พระองค์ได้เสด็จเยี่ยม

สมาชิก ฯ หุบกะพง และได้ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำา
ห้วยทราย กรมชลประทานสร้างเสร็จพร้อมจะส่งน้ำา
ให้สมาชิกได้ (ผู้ที่เฝ้ารับเสด็จในวันนั้นประกอบด้วย 
ม.จ. จักรพันธุ์ เพ็ญศิริจักรพันธุ ์ (องคมนตรี)   คุณ
เล็ก จินดาสงวน อธิบดีกรมชลประทาน พันเอก
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สุรินทร์ ชลประเสริฐ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
คุณชัช รัตนราช ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ
นายบุญส่ง พานิชการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์หุบกะพง 
พระองค์ตรัสถามผมว่า จะจัดสรรน้ำาจากอ่างเก็บน้ำา
ห้วยทรายนี้อย่างไร  ผมกราบบังคมทูลตอบพระองค์
ท่านว่า จะจัดสรรที่ดินบริเวณท้ายอ่างเป็นแปลงละ 
5 ไร่ เพื่อจัดให้ลูกสมาชิกคนละ 1 แปลง แต่เนื่อง 
จากท่ีดินบริเวณท่ีจะนำามาจัดสรรน้ีได้จัดสรรให้สมาชิก 
คนละ 18 ไร่ ไปหมดแล้ว (เพื่อปลูกพืชอาศัยน้ำาฝน) 

ซึ่งสมาชิกไม่ยินยอม พระองค์ตรัสถามว่า เมื่อเอา
ที่ดินเขามาคนละ 18 ไร่ แล้วจะให้เขาไปอยู่ที่ ไหน  
ผมก็กราบบังคมทูลตอบพระองค์ท่านไปว่า จะจัดที่ดิน 
บริเวณด้านหลังศูนย์ ฯ ซ่ึงมีระบบชลประทานให้คนละ 
10 ไร ่(โดยชี้ให้ทรงทอดพระเนตรบนแผนที่) พระองค์
ตรัสว่า ก็เหมาะสมดีแล้ว เพราะที่ดิน 18 ไร่ ปลูกพืช
โดยอาศัยน้ำาฝน (ปีหน่ึงทำาได้คร้ังดียว) ย้ายไปอยู่แปลง 
ใหม่เหลือ 10 ไร่ แต่มีระบบน้ำาชลประทาน พระองค์
จึงมีรับสั่งกับผมว่า เดี๋ยวลงไปข้างล่างให้ ใครถามจะ
อธิบายให้ฟัง เมื่อเสด็จมาที่พลับพลารับเสด็จ  ผมได้
กระซิบบอกประธานสหกรณ์ ฯ หุบกะพง ในขณะนั้น 
(คุณทวีศักดิ์) ให้ทูลถามพระองค์ว่า จะจัดสรรน้ำาจาก
อ่างเก็บน้ำาห้วยทรายให้กับสมาชิกอย่างไร พระองค์
ได้ตอบและอธิบายให้สมาชิกที่มาเฝ้ารับเสด็จตามที่ได ้
รับฟังจากผม เมื่อพระองค์เสด็จกลับ ในปีต่อ ๆ  มาทาง
ศูนย์ ก็สามารถจัดสรรที่ดินและระบบการชลประทาน
ท้ายอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายได้ จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติ
งานในโครงการตามพระราชประสงค์ ตามพระราชดำาริ
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย จะต้องมีความรอบคอบ มี
เหตุผลและมีความอดทน 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า

นายบุญส่ง พานิชการ

โครงการหุบกะพง ฯ ห้องทดลองสำาหรับโครงการอื่นอีกนับพัน
 ผมไม่ใช่คนมีโชคดีเหมือนกับ 3 ท่านข้างต้น 
ที่เล่าประสบการณ์ในการทำางานรับใช้ ใต้เบื้องพระ
ยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในศูนย์สาธิต
สหกรณ์โครงการหุบกะพง  แต่ผมก็มีโชคดีที่มีโอกาส
รับใช้ในการทำาหน้าที่เป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้
เรื่องสหกรณ์แก่เกษตรกรซึ่งล้วนเป็นพสกนิกรของ
พระองค์อยู่เสมอ ๆ โดยทุกครั้งผมจะต้องอ้างถึง
พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า 
“คำาว่าสหกรณ์นี้มีความหมาย คำาว่า “สห”ก็ด้วยกัน 
“กรณ์” การทำาสหกรณ์ แปลว่าการทำางานร่วมกัน  

เป็นต้น ซึ่งทำาให้ทุกคนเข้าใจเรื่องสหกรณ์ได้ง่าย” 
 ในตอนจบการบรรยาย ผมจะเล่าเรื่อง มะม่วง
มหัศจรรย ์ ซึ่งได้จากข้อเขียนของพระธรรมกิตติวงศ์ 
วัดราชโอรสาราม ให้ฟังเพื่อเป็นอนุสติ ลองอ่านดู
นะครับ ......  “พระราชาองค์หนึ่ง ทรงปกครองบ้าน
เมืองด้วยทศพิธราชธรรม ทรงดูแลทุกข์สุขราษฎร
อย่างใกล้ชิดถึงขนาดปลอมพระองค์เป็นสามัญชน ไป
ดูแลราษฎรในชนบทสม่ำาเสมอ ครั้งหนึ่ง เสด็จไปเห็น
ชายชราคนหนึ่ง กำาลังขุดดินอยู่ข้างรั้วบ้าน ท่ามกลาง
แดดกล้ายามบ่าย “ขุดหลุมทำาอะไรหรือลุง” ทรงถาม 
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“ตั้งใจจะปลูกมะม่วงสักต้นสองต้นน่ะหลาน” ชาย
ชราก้มหน้าก้มตาตอบ โดยไม่มองหน้าตาราศีผ่องใส
ของคนถาม “แดดร้อนเปรี้ยง ๆ อย่างนี้ จะรีบร้อน
ปลูกทำาไม ?” พระราชาติง “รอแดดอ่อนตอนเย็น 
ก็ปลูกได้นี่” “ไม่ได้หรอกหลาน” ชายชราตอบทันที 
“ลุงแก่แล้ว คนแก่ก็เหมือนไม้ ใกล้ฝั่ง จะตายวันตาย
พรุ่งก็ไม่รู้ มีอะไรพอจะจับทำาได้ ก็ต้องรีบจับรีบทำา” 
ทอดระยะเพราะเหนื่อย
 ชายชราก็พูดต่อไป “จะไปรู้ได้อย่างไร ว่าพรุ่ง
นี้จะทำาไม่ได้ มีเวลาว่างวันนี้ ก็ต้องรีบทำาให้เสร็จ 
พรุ่งนี้หากยังมีลมหายใจ ก็จะได้ทำางานอื่นต่อไป”
 ลุงอายุเท่าไหร่แล้ว พระราชาตรัสถาม ชาย
ชราตอบว่า “ 80 ปี” พระราชาตรัสถามต่อว่า  “มะม่วง
ที่ปลูกนี่สักกี่ปีจึงจะมีลูกให้กินได้” “ก็สักห้าหกปี”   
“แล้วลุงจะมีอายุอยู่ถึงกินมะม่วงละหรือ” “ไม่เห็น
เป็นอะไร ถ้าอยู่ถึงก็ได้กิน ถ้าไม่ถึงก็ไม่ได้กิน”
 “ถ้างั้นจะปลูกทำาไมให้เหนื่อย” พระราชาหยั่ง
เชิง ฟังความในใจ “หลานเอ๋ย” ชายชราเงยหน้า มือ
หยุดขุดหลุม “ลุงไม่ได้คิดแค่ตัวเองว่า ตัวเองจะได้
กินหรือไม่ได้กิน การปลูกต้นไม้ทุกต้น ไม่ว่าจะเป็น
ไม้ผลหรือไม้ ให้ร่มเงา ล้วนเป็นประโยชน์ไม่ให้แก่ตัว
เองก็ให้แก่ลูกหลาน มะม่วงต้นนี้ ถ้าลุงไม่ได้กิน ลูก
หลานก็ได้กิน”  
 ชายชราชี้มือไปที่ต้นไม้เขียวไสวมากมายในร้ัว
บ้าน “มะขามต้นโน้น มะยม มะม่วงต้นนั้น กระทั่ง
บ้านที่ลุงได้อาศัยอยู่ ก็เพราะพ่อและปู่ปลูกไว้ ให้    
การปลูกต้นไม้หรือทำาอะไรไว้ ก็เท่ากับเราได้เลี้ยง
เขาต่อไป แม้ชีวิตเราจะหาไม่แล้ว”
 พระราชาทรงพอพระทัย พระราชทานถุงเงิน
ให้ลุงหนึ่งถุง ชายชราจึงรู้ว่าเป็นพระราชา จึงก้ม
ลงกราบ แล้วกราบทูลว่า “มะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วง

มหัศจรรย์ แค่ขุดหลุมก็ให้ผลแล้ว” พระราชายิ่งพอ
พระทัย พระราชทานเงินให้เป็นถุงที่สอง ชายชรา
กราบทูลว่า “ธรรมดามะม่วงจะให้ผลปีละครั้ง แต่
มะม่วงต้นนี้อัศจรรย์ ให้ผลแล้วถึงสองครั้ง” พระ
ราชาพระราชทานเงินให้เป็นถุงที่สาม  แล้วรีบเสด็จ
พระราชดำาเนินไป ทรงปรารภว่า ถ้าขืนอยู่ต่อไปคง
ต้องให้เงินชายชราเป็นถุงที่สี่
 พระราชามีพระเมตตาต่อราษฎรขนาดนี้ ไม่
แปลกที่ประเทศของพระราชามีแต่ต้นไม้สีเขียว เพิ่ม
สีสันให้โลกเป็นสีเขียว ไม่ต้องให้รัฐบาลเหนื่อยแรง
ออกนโยบายลดภาวะโลกร้อน
 พระราชาในนิทานเทียบไม่ได้กับพระราชาแผ่น
ดินของเรา ทรงมีพระเมตตา ทุ่มเทพระปัญญา ดูแล
ประชาชนของพระองค์ ไม่เพียงเรื่องต้นไม้ เรื่องดิน 
ยังทรงทำาเรื่องน้ำาและสารพัดเรื่องอีกร้อยเท่าพันทวี
 กระทั่งเรื่องบนฟ้า อย่างฝนซึ่งแต่โบราณเชื่อ
กันว่าเป็นหน้าที่ของเทวดา แต่พระราชาองค์นี้ ทรง
บันดาลฝน (หลวง) ให้ตกลงมาได้  พระราชาของ
เรา ทำาให้เรื่องต้นมะม่วงมหัศจรรย์ ในนิทาน กลาย
เป็นเรื่องเล็กนิดเดียว
 พระราชาของเราทรงใกล้ชิดกับประชาชน
ทุกหนแห่ง เป็นห่วงเป็นใยพสกนิกรของพระองค์ 
ตลอดเวลาที่ครองราชย์พระองค์มีโครงการสำาหรับ
พลเมืองกว่า 4 พันโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โครงการพัฒนาที่หุบกะพง อ. ชะอำา จ. เพชรบุรี เป็น
โครงการยุคแรก ๆ ของพระองค์ ซึ่งมีเรื่องสหกรณ์
เป็นหลัก อันเป็นเสมือนห้องทดลองให้พระองค์ทรง
งาน ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาอื่น ๆ ตามมาอีกเป็น
พัน ๆ โครงการ จึงเป็นความภูมิใจของพวกเราชาว
สหกรณ์อย่างยิ่ง และมีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็น
คนไทยบนผืนแผ่นดินภายใต้เศวตฉัตรของพระองค์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า

สมาชิกหมายเลข 100
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ข่าวชมรม
ชมรมรับสมาชิกใหม ่ ไม่มีในงวดนี้
สมาชิกเสียชีวิต  ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
สมาชิกคงเหลือ  เมื่อ 30 กันยายน  2559 
จำานวน 651 คน กทม.และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ) 310 คน ต่างจังหวัด 341 คน
  
  ชมรมส่งบัตรอวยพรวันเกิดสมาชิก  

 ที่เกิดในเดือนสิงหาคม – กันยายน จำานวน   91 
คน ชมรมรำาลึกถึงท่าน ปรารถนาให้ท่านมีความสุข 
HAPPY BIRTH DAY นะครับ ขอให้สุขสันต์วันเกิด 
มีโชคดี สดชื่น สดใส คิดสิ่งใดให้ได้ดังปรารถนาทุก
ประการ 

  สมาชิกบริจาคเงินให้ชมรม
  
1. นางชูศรี สัตยานุกูล 300 บาท
2. นายเกรียงศักดิ์ สิงทพ 500 บาท
3. นายสงบ เงินเส็ง 1,000 บาท
4. นางวีรยา นิโลดม 1,000 บาท
 ชมรมขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ขอให้
อานิสงส์ของการบริจาคครั้งนี้ นำาพาให้ท่านและครอบ 
ครัวพบแต่ความสุขความเจริญ ทุกท่านทุกคนเทอญ

ฐานะการเงินของชามรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
 เงินฝากที่สหกรณ์  461,584.44 บาท
 เงินฝากใน ธ.กรุงไทย ฯ 91,755.90 บาท
 รวม 553,340.34 บาท

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2559
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรายชื่อ
ผู้เกษียณอายุราชการเฉพาะของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1. นางสาววิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ  สกจ.พิจิตร
2. นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส  สกจ.สกลนคร
3. นายบุญเสริม ไกรสินธุ์  ผู้ตรวจราชการกรม
4. นางดุษณี ดานาพงศ์  ผอ. กองคลัง
5. นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์  ผอ.ศูนย์สารสนเทศ
6. นายนารถพงศ์ สุนทรนนท์  ผู้ตรวจราชการกรม
7.  นายชาญชัย นิมิตรมงคล  ผอ.สสพ.1 
8. นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส  สกจ.เพชรบูรณ์
9. นางสาวศิรินทร์ ดอกไม้เทศ  สกจ.แพร่
10. นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ  สกจ.ขอนแก่น
11. นางสาววาณี อังตระการศิริ  สกจ.ชุมพร
12. นายไพรัช อ่อนประเสริฐ  สกจ.กระบี่
13. นางเยาวลักษณ์ หาญวรวงศ์ชัย  ผู้เชี่ยวชาญ ฯ

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกาศรายช่ือผู้เกษียณ 
อายุราชการ วันที่  1 ตุลาคม  2559  รวม 70 คน
นายสานิตย์ พันธ์วิบูลย์    นางลัดดา ดีการกล
นางสุมนต์ คงจันทร์ นายอภิชาติ โกสุมาศ
นายวีรชัย เต็มบุญฤทธิ์กุล นางนภพร วรรณทิพย์
นายณรงค์ น่วมถนอม นายวัฒนา ตันสุริยวงศ์
นางราตรี ภูมิฐานนท์ นายสมภพ ตติยากรณ์
นายวรวิทย์ บรรยง นายพัสนิธิ วสีวรสีว์
นางลัดดา สืบมโนธรรม นายสมศักดิ์ คำาบัว
นางเรวดี สุนทรนนท์ นางตรูจิตร แย้มทรัพย์
นางกาญจนา ไวยวิเชียร นางสุธาสิน  นิลเดช
นางสาวสำาราญ พรรณทว ี นายพรชัย เกิดพิทักษ์
นางสาววรรโณทัย พึ่งศิริ นางพะเยาว์ หนุนภักดี
นายทวี เหล่าขวัญสถิตย์ นางดารณี อ่าวสุคนธ์ 
นางอารมณ์ สวัสดี นายประเวศ อินทโฉม
นางวาสนาสามงามน้อย นางสาวอุบล วีระศิลป
นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นทอง นายนิตินัย คงเปี่ยม
นายวิชิต สรรพนุเคราะห์  นางกัญญาภัค จันทรสุข
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นายอนุศักดิ์ วนาภานุยศ  นางนวลอนงค์ ศรีบุญ 
นายธีรพล สวัสดิวิทยะยง นายอภิชาติ มนัสตรง
นางแสงจันทร์ จันทร์สมบัติ นางสมศรี พงษ์ภู่
นายสัมพันธ์ บุญญะโสภัต นางศักดิ์เจิด อาศนะ
นายปัญญา ทับทิมแดง นางชุติมา รัตนสกล
นายพันธุ์เกียรติ วงศ์วรพันธ์ นายสมชาย จิตใจ
นางอุบล  เชาวนปรีชา นางสุธนีย์ กริพันธ์
นางภาวนา ไตรพิพัฒน์ นายสิทธิชัย ศรีมาฤทธิ์
นายชูเกียรติ อัครบุตร นายพรชัย รัตนพงษ์
นายธีระชัย สุวรรณจิตต์ นายนริทร สัมฤทธิ์ผล 
นางสาวธนันต์รัต จาจีรรัตน์ นางกัลยา ยงยันต์           
นายดำารง ศรีฟุยเดช นางวาสนา ใจประสงค์
นายสง่าชัย  สมรูป นางกัลย์พัทธ์   ไม้ทิพย์
นางสาวสุดใจ  ทิพย์ไพศาล นายณรงค์ ศิลปผล
นางสมศรีพงศ์ศรีวัฒน์ นางเฟื่องฟ้า  โยมมาก 
นายเธียรชัย  สวนนุช นายสุชาติ นุประสิทธิ์
นางสาววัชรินทร์ โรจน์สกุลวงศ์  นายสุเมธ วัฒนา
นางพรทิพย์ พิชัยรัตน์ นายอุษมัน  เด่นอดุลย์
นายปองพิเชษฐ์ รัตนวงศ์  นายพิพัฒน์  อูเซ็ง 
 ชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ยินดีต้อนรับ
น้อง ๆ ทั้ง  83  คน เข้าสู่ หมู่บ้านของเรา  

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เวปไซต์ของกรม ฯ

 
คนหมู่บ้านนี้อายุยืนมาก ไม่มีวันเกษียณอายุ นอกจาก
จะเกษียณตัวเอง

ชมรมร่วมเฉลิมฉลอง 67 ปี 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จำากัด

 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2559 สหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ ฯ  จัดเฉลิมฉลองวันครบรอบ 67 ปี (เริ่ม ต้น 

28 กันยายน 2492)  มีพิธีสงฆ์ มอบทุนการศึกษาบุตร
หลานสมาชิก  ฯลฯ  และชมรมข้าราชการอาวุโส ได้
มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี 67 ปี กับสหกรณ์ 
ประธานชมรมอวยพรให้สหกรณ์มีความเจริญรุ่งเรือง 
มีกำาไรเยอะ......และถูกแซวต่อว่า จะได้เพิ่มเงินให้
ชมรมด้วย

 

หลังพิธีตอนเที่ยง สหกรณ์ยังใจดีเลี้ยงอาหารกลางวัน
พวกเราด้วย
 

 67 ปี สหกรณ์ของเราเติบโตขึ้นมาก ประดุจ
จอมปลวกเล็ก ๆ ตาม ดวงตราของสหกรณ์ พวก
เราช่วยกันสร้าง สะสม หุ้นเงิน และทุนสำารอง เมื่อ 
31 ธันวาคม 2558 ถึง 2,470.75 ล้านบาท (จาก 31 
ธันวาคม 2492 เงินเพียง 9,300 บาท) 
 
   

                   
              
 (31 ธ.ค. 2492 มี 9,300 บาท) (31 ธ.ค. 2558 มี 2,470.75 ล้านบาท)                 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์เฉลิมฉลอง 44 ปี

วันสถาปนากรม

 
 เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 กรม 
ส่งเสริมสหกรณ์ 
จั ด เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง
วันสถาปนาครบ
รอบ 44 ปี (กรม

เริ่ม 1 ตุลาคม 2515) มีการถวายพานพุ่มสักการะ
พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลง
กรณ์ พิธีสงฆ์ อ่านสาร รมว. กส. พิธีมอบเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ จบลงด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เชิญอดีตผู้บริหาร
กรมฯ และชมรมไปร่วมงานครั้งนี้ และชมรมได้บริจาค
เงินทำาบุญ สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ให้กับสถาบันการ
แพทย์จักรีนฤบดินทร์ ขอให้สมาชิกอนุโมทนา ด้วย

 

 อธิบดีปัจจุบัน วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ต้อนรับ
อดีตอธิบดีเชิญ บำารุงวงศ์

แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

 

  ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

ภาพนี้มีคนให้สมญานาม  กสส .ว่า  กรมสาวสวย 
คุณว่า จริงไหม ?

 

แถมด้วยรูปนี้ ที่นี่เราเป็นคนทำางานระดับเดียวกัน
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รองอธิบดี ไปเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ                                                 

 
 ขอแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 2 ท่าน คือ นายปริญญา  เพ็งสมบัติ   และ 
นาย เสนอ ชูจันทร์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  1  ตุลาคม 2559

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คนใหม่

 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำาสั่งแต่งตั้ง 
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ให้ดำารงตำาแหน่ง อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2559 
 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ เคยเป็นกำาลัง
สำาคัญในการขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ 
เคยเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เคยดำารง
ตำาแหน่งผู้ตรวจราชการและรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์        

 

              (อธิบดีรุ่นพี่ พบ อธิบดีรุ่นน้อง)

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ชมรมข้าราชการ
อาวุโส กสส. ไปแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์คนใหม่  ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่ง
พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง
 รุ่นพี่ ๆ ขอฝากว่า ขอให้บริหารราชการด้วย
ความบริสุทธิ์ เหมือนชื่อ แนะนำาสหกรณ์ให้มีความ
เป็นสหกรณ์ที่บริสุทธิ์ มองความสำาเร็จของสหกรณ์ 
ทั้งในความเป็นองค์การธุรกิจ และในความเป็น

สหกรณ์ ด้วย และสุดท้าย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องมองภาพสหกรณ์ตรง
กัน

 

(ประธาน ฯ มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี)

          ถ่ายรูปร่วมกัน

      
 

อธิบดีใจดี เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูสับ (เส้นใหญ่) ลอดช่อง
สิงคโปร์ (เส้นยาว) ด้วยรักและผูกพันระหว่างกัน

อธิบดีบอกว่าปีหน้าจะไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมด้วย
   ต้องรีบบันทึกไว้ 
  เรายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจยิ่ง
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สิ่งตีพิมพ์

กรุณาส่ง

ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300

จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส.
เจ้าของ  ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ปรึกษา  นายเชิญ บำารุงวงศ์   นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย   นางวรรณี รัตนวราหะ  
 นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์  นายดำารงค์ ปั้นประณต นายบุญส่ง พานิชการ
คณะผู้จัดทำา  ร.ต.สอาด แก้วเกษ นางสุภา แจ่มจันทร์ น.ส.สุภัคณิช ไวศยารัทธ์ น.ส.วาสนา ศุกระศร
 น.ส.สุนันทา ศิริวัฒน์  นายเกรียงศักดิ์ สิงทพ นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์ 
ประสานงาน  โทร. 02 972 5724, 085 099 5782  zaardk@hotmail.com

ชมรมข้าราชการอาวุโส กสส.
กำาหนดการเยือน จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรีและนครปฐม 

วันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก และ ข้าราชการรุ่นน้อง ๆ ของสำานักงานสหกรณ์

จังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการประสานงาน

ฯลฯ  ตามกำาหนดการดังนี้

วันที่ 14 ธันวาคม 2559  

ช่วงเช้า สำานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร (6)

ช่วงบ่าย สำานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม (3)

 พักค้างแรมที่อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ช่วงเช้า สำานักงานสหกรณ์จังหวัด ราชบุรี (19)

ช่วงบ่าย สำานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม (5)

 เดินทางกลับ กทม.

(ตัวเลขในวงเล็บคือจำานวนสมาชิกชมรมในจังหวัดนั้น)


