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จดหมายข่าว

ฉบับที่  134  (ปีที่ 21)  เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  2559

วิริเยน ทุกฺขมตฺ เจติ

คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
จาก พระมหาชนก 

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เรื่องในเล่ม

l เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

l สารจากประธานฯ  l จากใจ.....บก.  l ข่าวชมรม  l ตายแล้วทรัพย์สินไปไหน

l Delivery  น้ำาใจ ไปสมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม    l ท่ากระต่ายขาเดียว

ของขวัญที่มีค่าที่สุดคือ การได้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
แพทย์ที่ดีที่สุดในโลก 7 คน คือ  1. Sunlight  2. Rest  3. Exercise  4. Diet

5. Positive thinking  6. Self- confidence  7. Friends

“จงเป็นน้ำาครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา”
พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
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“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

   

 พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพิธีพระบรมราชาภิเษก

เป็นพระมหากษัตริย์ ตามโบราณราชประเพณี

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493

************

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งปณิธานแน่วแน่เป็นสัจวาจา ปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการที ่

ให้ไว้นั้นตลอดรัชสมัยในการครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกถึง 70 ปี  เปรียบดังปณิธานของเจ้าชายสิทธัตถะ 

“แม้เลือดเนื้อของเราจะเหือดแห้งไป ร่างกายของเราจะผุพังเปื่อยเน่า ถ้าเรายังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตระสัมมาสัมโพธิ

ญาณ เราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่เป็นอันขาด” และพระองค์ได้กระทำาตามปณิธานนั้น จนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง “ครอง” แผ่นดินโดย “ทำา” หน้าที่ต่าง ๆ ตามหลัก “ธรรมะ” อิง 

“หลักธรรมชาติ” เป็นที่ตั้ง โดยยึด “ธรรม” ที่เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” มี ทาน ศีล บริจาค อาชวะ มัทวะ ฯลฯ 

และ “จักกวัตติสูตร” เป็นต้น

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำาเพื่อความสุขของ “ผู้อื่น” นั่นคือ ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ของพระองค์ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำา ลม ไฟ และอีกสาระพัดเรื่อง พระองค์มีอัจฉริยภาพในทุกด้าน ทั้งดนตรี กีฬา 

วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ทรงคิดเรื่องใหม่ ๆ ก่อให้เกิดคำาใหม่ ๆ ให้เราได้เห็นอยู่เสมอ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการ

แกล้งดิน กังหันน้ำาชัยพัฒนา โครงการชั่งหัวมัน โครงการฝนหลวง (ก่อกวน เลี้ยงเมฆให้อ้วน เข้าโจมตีี)...

เศรษฐกิจพอเพียง.......หรือแม้ต้นไม้ใบหญ้า พระองค์ก็ศึกษาและนำามาใช้ประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อ เช่น ไม้สาม

อย่างประโยชน์สี่อย่าง  เรื่องของหญ้าแฝก ที่เคยเป็นเพียงหญ้ามุงหลังคา มาเป็น “พืชฟื้นฟูดิน”  เป็นต้น
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 สมเด็จย่า เคยมีรับสั่งกับพระองค์ว่า “อันที่จริงเธอก็ชื่อว่า ภูมิพล ที่แปลว่า กำาลังของแผ่นดิน แม่อยาก

ให้เธออยู่กับดิน” ต่อมาภายหลัง ในหลวงได้มีพระราชปรารภถึงรับสั่งที่พระราชชนนีเคยรับสั่งไว้  “เมื่อฟังคำาพูด

นี้แล้วก็กลับมาคิด แม่คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำางานแก่ประชาชน”

  

      

                                          นี่แหละสถานที่ทรงงานของพระองค์

 งานต่าง ๆ มากมายเหล่านั้น พระองค์ได้ศึกษาจน เข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนา ต้องใช้ความมานะอุตสาหะ

อดทนอดกลั้นเพียรพยายาม (Perseverance)  ในการคิดค้น กว่าจะประสบผลสำาเร็จ ประดุจดังพระมหาชนก ใน

ชาดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บำาเพ็ญวิริยะบารมี อันเป็นเรื่องราวของความเพียร 

ถ้าดูจากรูปด้านหน้า(ในปกหน้า) ของเหรียญพระมหาชนก เขียนเป็นคำาบาลีว่า  

“วิริเยน ทุกขฺมตฺเจติ”  คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” ในหนังสือที่พระองค์ทรง

นิพนธ์ไว้  จะเป็นอนุสติแก่พสกนิกรของพระองค์ในการดำาเนินชีวิตและการทำางาน

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเล่าไว้เมื่อหลายปีก่อนใน

สมัยสงครามเย็น ว่า “พระองค์ทรงประทานสัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศ ตอน

หนึ่งว่า การที่พระองค์ทุ่มเทพระวรกายเพื่อการพัฒนาประเทศนั้น ก็เพื่อต้องการ

เอาชนะคอมมิวนิสต์ ใช่หรือไม่ ?  พระองค์ทรงตอบว่า  ไม่ใช่ เรากำาลังเอาชนะความ

ยากจนต่างหาก ถ้าเราเอาชนะความยากจนได้ เราจะชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง  นักข่าวตั้งคำาถามต่อไปว่า โครงสร้าง

การบริหารประเทศของประเทศต่าง ๆ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น จะเป็นรูปปิรามิด มีพระมหากษัตริย์อยู่

บนยอดปิรามิด มีประชาชนเป็นฐานล่าง เมืองไทยเป็นอย่างนี้หรือไม่ และพระองค์มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร?

 พระองค์ตรัสตอบว่า ประเทศอื่นอาจใช่ แต่เมืองไทย ไม่ใช่ เมืองไทยต้องกลับหัว เอายอดปิรามิดลง

ล่าง เอาฐานขึ้นข้างบน พระมหากษัตริย์ต้องแบกรับภาระดูแลทุกข์สุขของประชาชนทั้งประเทศ และแถมท้ายว่า 

เหตุนี้เราจึงมีความรู้สึกปวดเมื่อยหลังอยู่เนือง ๆ”

 ตลอดเวลาในการเป็นพระมหากษัตริย์ของพระองค์ มีแต่เรื่องของการทรงงานอย่างเต็มพระสติกำาลัง

สมกับเป็น พลังแห่งแผ่นดิน ตามพระนาม “ภูมิพล” ของพระองค์ ดร.สุเมธฯ เล่าว่า ในวันเกิดได้ไปขอพรจาก

พระเจ้าอยู่หัว   พระองค์ได้ประทานพรให้ 3 ข้อ คือ

 (1) ขอให้ ดร.สุเมธ มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อทำางานให้ผู้อื่น

 (2) ขอให้มีความสุขในการทำางานให้ผู้อื่น

 (3) ขอให้มีความสุขจากผลของงานนั้น

 ซึ่งพรทั้งสามข้อ ล้วนแต่เป็นเรื่องของงานทั้งสิ้น  พระองค์มีพระทัยคิดแต่เรื่องของงาน
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 ครั้งหลังสุด ดร.สุเมธ เล่าในรายการทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งว่า แม้ในขณะที่ทรงพระประชวรพระองค์ก็ยัง

ทรงปรารภเรื่องงานที่ยังทำาไม่เสร็จ และที่สำาคัญคืองานเหล่านั้นก็เพื่อคนอื่น คือ พสกนิกรของพระองค์ มิใช่เพื่อ

พระองค์เลย

พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โดยแท้

สรรพสิ่งในโลก ล้วนเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.  พระองค์ก็ไม่พ้นจากกฎนี้ได้เสด็จสรรคต

    ปานสายฟ้าฟาดด้าว  ดิ้นดับ

    พระบาทบงกชลับ  นิราสแล้ว

    น้ำาตาดอกไม้นับ    คณาร่วง

    โอ้ทูนกระหม่อมแก้ว  ราษฎร์ร้าว  ฤดีสลาย

         เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ร้อยกรอง

 มีผู้แต่งเพลงเพื่อแสดงความอาลัยในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากมาย

ขอนำาตอนหนึ่งของบทเพลงของบริษัท อาร์ เอส จำากัด มานำาเสนอดังนี ้                      

“อิจฉาสวรรค์ได้พ่อนั้นกลับคืนฟากฟ้า พ่อได้พักจริง ๆ สักครา หลับตาห่างไกลกังวล 

อีกกี่เช้าที่คนไทย ยังร้องไห้ด้วยเรื่องเดียวกัน  ผ่านความเศร้าทอดเงายาวนาน เหมือนจะไม่มีวันผ่านพ้น 

ต่างชาติแปลกใจ แต่คนไทยซึ้งในเหตุผล แผ่นดินนี้มีเพียงหนึ่งคน ที่อื่นบนโลกไม่มี

พระราชา ที่ย่ำาอยู่กลางป่าเขา คล้องกล้องถ่ายรูปอันเก่า ในมือพ่อถือแผนที่ 

สี่พันโครงการพ่อทำางานหนัก กว่า 70 ปี หากยังอยู่วันนี้ พ่อคงยังทำางานต่อ........

ขอถวายบังคม  เสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอถวายบังคม เสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอถวายบังคม เสด็จสู่สวรรคาลัย”

        

“แม้เราจะไม่ได้อยู่ในประเทศที่เจริญที่สุด แต่เราก็อยู่ในประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก”

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

         ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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สารจากประธานชมรม

  
 28  พฤศจิกายน  2538 ชมรมข้าราชการบำานาญ หรือในชื่อใหม่คือ ชมรมข้าราชการอาวุโส กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ได้เริ่มก่อตั้งและดำาเนินการโดยมีท่านเชิญ บำารุงวงศ์ เป็นประธานคนแรก มีสมาชิก
แรกตั้งจำานวน 24 คน ปัจจุบัน (30 กันยายน 2559) มีสมาชิกรวม 651 คน ในแต่ละปีจะมีสมาชิกอาวุโส
จากไป อย่างไม่มีวันกลับอันเป็นสัจธรรมของชีวิต ชมรมได้รำาลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้ช่วยกันก่อร่าง
สร้างชมรมจนเป็นปึกแผ่นถึงทุกวันนี้ ได้ตอบแทนพระคุณของท่านผู้จากไป โดยการทำาบุญอุทิศส่วน
กุศลในวันประชุมใหญ่ของชมรมเป็นประจำาทุกปีมา ขณะเดียวกันในแต่ละปี ก็จะมีข้าราชการที่เกษียณ
อายุราชการจำานวนหนึ่ง มาสมัครเป็นสมาชิกชมรม และปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการที่มีอายุ 50 
ปีขึ้นไป ที่ยังรับราชการอยู่ สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในฐานะ
ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยกัน
 การดำาเนินงานของชมรมมุ่งที่จะส่งข่าวสารความเคลื่อนไหวของเพื่อนสมาชิก เรื่องราวที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ บทความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเยี่ยมเยียนสมาชิกด้วยความห่วงใย 
โดยเฉพาะสมาชิกที่เจ็บป่วย ชมรมจะให้ความสำาคัญเป็นลำาดับแรก ในการนี้ ชมรมใคร่ขอความช่วย
เหลือจากสมาชิกที่ทราบข่าวของเพื่อนที่ป่วยเจ็บ กรุณาแจ้งให้ชมรมทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 ข้าพเจ้าได้ตระหนักอยู่เสมอว่า จากการที่คณะกรรมการดำาเนินการและที่ปรึกษาทุกท่าน ทำางาน
ด้วยความเสียสละและสมาชิกทั้งมวลให้ความร่วมมือสนับสนุน ข้าพเจ้ามั่นใจว่าชมรมข้าราชการอาวุโส 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเป็นปึกแผ่นมั่นคง เป็นกลไกที่จะอำานวยประโยชน์แก่สมาชิก ตลอดไป
 อนึ่ง ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชมรมได้รับความอนุเคราะห์ จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกท่าน 
ให้ใช้สถานที่ทำางานและอำานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในกิจกรรมของชมรม และได้รับความร่วม
มือจากข้าราชการทุกท่านทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นอย่างดี และที่สำาคัญคือ สหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จำากัด ที่ให้การสนับสนุนเรื่องเงินทุนในการดำาเนินงานของชมรมเป็นประจำาทุกปี จึงขอ
ขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 ในโอกาสที่จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ 2560 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
โลก ได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่สิ่งที่ดีงามพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยในปี
ใหม่ 2560 
 สุดท้ายที่ข้าพเจ้าไม่อาจลืมเลือนเหตุการณ์ ที่เป็นวันแห่งความวิปโยคโศกเศร้าอย่างที่สุด   ของ 
ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ได้ เสด็จสวรรคต  ในนามของชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอถวายความ
อาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัย  
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

(นางวรรณี  รัตนวราหะ)
ประธานชมรมข้าราชการอาวุโส

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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จากใจ... บก.
 จดหมายข่าวข้าราชการอาวุโส กสส. ฉบับที่ 
134 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 ฉบับสุดท้ายของ    
ปี 2559
 วารสารของชมรมเป็นสื่อสายสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกกับชมรม ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2539 ในยุคนั้นออก
ทุก 4 เดือน แล้วก็พัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพ 
จนถึงปัจจุบัน ออกทุกสองเดือน มีสมาชิกจำานวน
ไม่น้อยที่อยากให้ออกทุกเดือน ในอนาคตยุคดิจิตัล 
ไทยแลนด์ 4.0 อาจต้องลดจำานวนพิมพ์ลงไปเรื่อย ๆ 
ตามจำานวนสมาชิกที่สามารถอ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 
เหมือนกับในโลกสมัยใหม่ที่คนจะอ่านหนังสือจากสิ่ง
พิมพ์น้อยลงไป อย่างไรก็ดี จากการทำาโพล (ทำาเป็น
ครั้งที่ 5) เมื่อเดือนเมษายน 2559 วารสารของเราก็
ยังมี Rating อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 ในช่วงสามเดือนหลังของปี 2559 เป็นช่วง
เวลาแห่งความเศร้าโศกของคนไทยทั้งชาติ จากการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็น
ดวงใจของคนไทยทั้งชาติ พสกนิกรนับล้าน ๆ คนพา
กันไปกราบถวายบังคมพระบรมศพกันอย่างเนืองแน่น 
อย่างไม่เคยมีปรากฎการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในที่ใด ๆ ใน
โลก
 สมาชิกหมายเลข 615 ได้ส่งคำาไว้อาลัยการ
เสด็จสู่สวรรคาลัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
จะขอใช้ถวายอาลัยแทนความรู้สึก ของพวกเราชมรม
ข้าราช การอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วย

  แผ่นดินไทยครานี้ มิมีสุข
 ด้วยแฝงทุกข์ถ้วนทั่วทุกตัวราษฎร์
 เปรียบดุจฟ้าข้างแรม  ไร้แสงสาด
 ด้วยขาดจันทราส่อง    หมองราศี
  ***********  

 No more   our   great    king,
 No   more   our   beloved   father,
 No   more   our   donated   leader,
 No   more   our   proud   scientist,
 No   more   our   wonderful musician,
 No  place  to  say  all  about  you,
 Rest long in heaven and please do nothing,
 Goodbye eternally – my Lord.

 จดหมายข่าว ฯ ฉบับที่ 134 ยังคงความ
อาลัยในการเสด็จสู่สวรรคาลัย ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่หัว ในหลวงที่เป็นที่รักยิ่งของคนไทย  ขอ
นำาประเด็นที่เกี่ยวกับพระปฐมบรมราชโองการ ซึ่ง
เป็นปณิธานของพระองค์ “เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และ
ทรงปฏิบัติตามปณิธานนั้นตลอดเวลา 70 ปีแห่งการ
ครองราชย์อย่างน่าอัศจรรย์จริง ๆ........ อ่าน สารจาก
ประธานชมรม ในโอกาสที่ชมรมดำาเนินการมา 21 
ปี ........ กิจกรรมที่สำาคัญประการหนึ่งของชมรม คือ 
การไปเยือนสมาชิกด้วยห่วงใยในฐานะร่วมงานกันมา
นานปี  และคงความมีเยื่อใยระหว่างสมาชิกในต่าง
จังหวัดกับชมรม ........ รีบเปิดอ่าน Delivery น้ำาใจ ไป
สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม เมื่อ 14 – 15 ธันวาคม 
2559 โดยผู้สื่อข่าวหมายเลข 100 ...... ไม่อยากเป็น
อัลไซเมอร์ ป้องกันด้วย ท่ายืนกระต่ายขาเดียว ในปก
หลัง ....ขอบคุณ คุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ ์ส่งเรื่อง ตาย
แล้วทรัพย์สินไปไหน  มาให้อ่านกัน เพื่อจะได้เตรียม
การให้พร้อม อนึ่ง สมาชิกท่านใด มีบทความหรือเรื่อง
ราว ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม ขอได้
โปรดส่งแบ่งปันให้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 คณะผู้จัดทำาจดหมายข่าวชมรม ฯ ขอส่งความ
ปรารถนาดีมายังเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ขอให้ปีแห่ง
ไก่แก้ว จงมาขันเจื้อยแจ้ว นำาความสุขทั้งกาย ใจ 
และความมีโชคดีมายังเพื่อนสมาชิกทุกท่านและ
ครอบครัว ตลอดปี 2560 และตลอดไปด้วยเทอญ

พบกันปีหน้านะครับ
บก.
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 ชมรมรับสมาชิกใหม่ มีผู้สมัครเป็นสมาชิก 
ชมรมเพิ่มอีก 13 คน คือ
 1. นางสมถวิล ทรัพย์หิรัญ (826)
 2. นางนภพร  วรรณทิพย์ (827)
 3. นายวีระชัย เต็มบุญฤทธิ์กุล (828)
 4. นายธีระวีร์  ชีร์ธัญสิริ (829)
 5. น.ส.ภาวนา นิรัติสัย (830)
 6. นางชไมพร  ศรศึก (831)
 7. นางภาพร บำารุง (832)
 8. นางผ่องศรี ศิริพานิช (833)
 9. นายสุธีระ บุณยะฤทธานนท์ (834)
 10. นางสาวไพลิน ประเสริฐกุล (835)
 11. นายสมหวัง นิ่มนวน (836)
 12. นายอนุชา ฟักสุวรรณ (837)
 13. นายนิกูล นานาม (838) 
 ชมรมขอต้อนรับน้องใหม่ทั้ง 13 คนด้วยความ
ยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

สมาชิกชมรมเสียชีวิต  รวม 9 รายดังนี้
1. นายประดิษฐ์ ประจงพิมพ์ (84) เมื่อ 21 ตค. 2559
2. นายวิม เกษมสัย (71) “ 28 เมย. 2559
3. นายไพฑูรย์ รังสิวชิรธรรม (89) “ 25 เมย. 2559
4. นายละมุน อินทร์จันทร์ (79) “ 19 เมย. 2559
5. นายปฐม ทองรวย (83) “ 1 มิ.ย. 2559
6. นายเผ่าทอง ภูมิรัตน์ (78) “ 1 มิ.ย. 2559
7. นายอร่าม สุรเกียรติ (95) “ 24 มิ.ย.  2559
8. นายทวีชัย โพธิเอี่ยม (94) “ 27  มิย.  2559 
9. นางสุนันทา เสยยงคะ  (73)   “  13 ธ.ค. 2559  
 ชมรมขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของ
ผู้เสียชีวิต ขอให้ผู้ถึงแก่กรรมทุกท่านได้ไปสู่สุคติโลก
สวรรค์ ในสัมปรายภพด้วยเทอญ

สมาชิกคงเหลือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
จำานวน 662 คน  

 จากข้อมูลของ กลุ่มสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิ 
การ ระบุว่าสมาชิกชมรมจำานวน 645  คนที่มีอยู่ เมื่อ 
25 พฤศจิกายน 2559   จำาแนกตามช่วงอายุ ต่าง ๆ  ได้
ดังนี้
 ช่วงอายุ (ปี) จำานวน (คน) ร้อยละ
     80  ขึ้นไป 130 17.70
     70 – 79 222 35.50
     60 -  69 264 42.20
     59  ลงมา 29 4.60
 รวม 645 100.00

 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า สมาชิกชมรมที่มีอายุ
อยู่ระหว่าง 60 – 69 ปี ร้อยละ 42.2 ถ้ารวมกับ
สมาชิกที่ยังรับราชการอยู่ คืออายุต่ำากว่า 60 ปีลงมา
อีก 29 คน ก็จะเป็นร้อยละ 46.8 หรือเกือบครึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกชมรมทั้งหมด  น่าสังเกตว่า สมาชิกที่อายุ 
80 ขึ้นไปมีถึงร้อยละ 17.7 ในจำานวนนี้ เฉพาะที่มีอายุ 
90 ปี ขึ้นไป มีถึง 19 คน ซึ่งนับว่าสมาชิกชมรมมีอายุ
ยืนยาวไม่น้อยทีเดียว
 อนึ่ง มีจังหวัดที่ยังไม่มีสมาชิก 13 จังหวัด คือ
สระแก้ว ตราด อำานาจเจริญ  ยโสธร บึงกาฬ ตาก 
น่าน แม่ฮ่องสอน ระนอง พังงา ภูเก็ต สตูล และยะลา 

 ขอฝากให้สมาชิกท่ีมีเพ่ือนฝูงอยู่ใน 13 จังหวัด 
เหล่านั้นและเพ่ือนฝูงหรือเพ่ือนร่วมรุ่นเกษียณ 
ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม แจ้งข่าวเรื่องราวของ 
ชมรม ให้เขาทราบ และเชิญชวนให้สมัครเป็น
สมาชิก เพื่อเราจะได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ให้กว้างขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น

สมาชิกบริจาคเงินให้ชมรม มีสมาชิกบริจาคเงิน
เพื่อให้ชมรมทำากิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกดังนี้

รายละ  2,000  บาท
คุณทนงศักดิ์  ขันเทศ คุณสมชัย  ตัชชนานุสรณ์

รายละ 1,000 บาท    
คุณคิด เฉลิมวรรณ์ คุณสุรชัย สุดสวาสดิ์

คุณคำาใจ วงษ์วิกย์กรณ์
รายละ 500 บาท

คุณจิตรกร สามประดิษฐ์ คุณบังอร รังสิกรรพุม
คุณโกศล ทิพยอาสน์

ข่าวชมรม
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รายละ 600 บาท และ 830 บาท
คุณสอางค์ สมบัติเปี่ยม คุณอนวัช คำานวณ       
 ชมรมขอขอบคุณ สมาชิกผู้บริจาคทุกท่าน 
ชมรมจะได้นำาเงินไปใช้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก 
เป็น ค่าจัดพิมพ์วารสารชมรม ค่าจัดการพิธีศพสมาชิก 
ค่าของเยี่ยมสมาชิกผู้เจ็บป่วย ค่าทำาบุญบริจาคเพื่อ
การกุศล ฯลฯ 
 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอำานวยพร
ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข มีสุขภาพ
แข็งแรง คิดส่ิงใดก็ขอให้ได้ดังประสงค์ทุกประการเทอญ 

สถิติสมาชิกบริจาคเงินให้ชมรมใน ปี 2556-2558
 1. ปี 2556 จำานวน 82,630.00  บาท
 2. ปี 2557 จำานวน 73,225.29  บาท
 3. ปี  2558 จำานวน 169,237.00  บาท

 สมาชิกสามารถบริจาคเงินให้ชมรม โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีชมรมที่ 070 - 1- 088 – 949 
ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขาเทเวศน์ แล้วโทร.
แจ้งให้ชมรมทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ี ณ สำานัก 
งาน สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำากัด กทม. 
 

ฐานะการเงินชมรม เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559
 เงินฝากในสหกรณ์ฯ 489,357.12  บาท
 เงิน ฝากธ.กรุงไทย ฯ 2,756.90  บาท
  รวม 492,113.02  บาท

 มีผู้บริจาคเงินจำานวน 1,000 บาท ให้ชมรม เมื่อ 
28 พฤศจิกายน 2559 โดยโอนเงินทาง ธนาคาร 
กรุงไทยฯ สาขา 1206  โปรดติดต่อชมรม ทาง
โทรศัพท์ 085 099 5782 หรือ 02 427 5523 เพื่อ
ชมรมจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน 
 

ชมรมบริจาคเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559  ชมรมได้นำาเงิน
ของชมรม บริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี เป็นเงิน 25,000  
บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอให้สมาชิกได้ร่วม
อนุโม ทนา ในบุญกุศลครั้งนี้ด้วย

 

ข่าวจากงานทะเบียน

 มีสมาชิกชมรมขาดการติดต่อ 5 ท่าน ดังนี้
1. นายวิบูลย์ ชิตบัณฑิตย ์(058) อายุ 80 ปี ที่อยู่ 

134/49  ถนนประชาราษฎร์ ซอย 14 เขตดุสิต 
กทม. 10300  โทร. 08-1923-0761

2. นายเทวินทร์ อินทรทัต (116) อายุ 87 ปี ที่อยู ่
คุณอัตถจินดา หงษ์พงษ์ (ส่งต่อคุณเทวินทร์) 
สำานัก ป.ช.ส. เขต 3 ถนนประชาสัมพันธ์  
ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.  
08-1287-7731

3. นายสุพร กุลภาดล (195) อายุ 82 ปี ที่อยู่ 179 
หมู่ 6 บ้านยางกู่ ต.มะอี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 
45170 

4. น.ส. ดาเรศ เปมะวิภาต (232) อายุ 67 ปี ที่
อยู่ 720/5 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-714-474

5. นางดวงฤทัย รุณรักษา (364) อายุ 68 ปี ที่อยู่ 
363 หมู่ 1 บ้านสันฝางห้วยถาน ซอยประปา
หมู่บ้าน ถนนลำาพูน-ลี้ ต.บ้านโฮ่ง จ.ลำาพูน  
51130 โทร. 053-550-328

 ตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ เมื่อติดต่อทาง
ไปรษณีย์ ก็ถูกส่งกลับหลายครั้ง (ที่ไม่ส่งกลับ
อาจถูกโยนทิ้งก็ได้) โทรศัพท์ก็ไม่สามารถติดต่อ
ได้ ทดลองส่งเป็นไปรษณียบัตร(เปิดผนึก) ขอให้
ติดต่อกลับ ด้วยหวัง ว่า ผู้ ใดได้ทราบข้อมูล อาจ
จะช่วยส่งข่าวมา แต่ก็ยังไม่มีการตอบรับเช่นเดิม
 งานทะเบียน ใคร่ขอความร่วมมือจาก
สมาชิก หากท่านใด ทราบความเคลื่อนไหวของ
สมาชิกทั้ง 5 ท่านนี้ กรุณาแจ้งงานทะเบียนชมรม 
โทร. 02-972-5724 หรือ 08-5099- 5782 และ 
08-9030-5801      อนึ่ง สมาชิกที่ย้ายที่อยู่
หรือต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย  
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DELIVERY น้ำ�ใจไปสมุทรส�คร ร�ชบุรีและนครปฐม

 การเยือนสมาชิก เป็นภารกิจที่สำาคัญประการ
หนึ่งของชมรม เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2559 คณะ
ไปเยือนประกอบด้วย ประธานวรรณี รัตนวราหะ ท่าน
เชิญเชิญ บำารุงวงศ์ คุณบุญส่ง พานิชการ คุณเผด็จ 
เฉลิมพักตร์ ฯลฯ รวม 27 คน ได้ Delivery น้ำาใจ
ไปเยือนสมาชิก ที่จังหวัดสมุทรสาคร ราชบุรีและ
นครปฐม ขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่สนับสนุน
โดยจัดรถตู้ ให้ 3 คัน.......เพื่อนสมาชิกคงอยากรู้ว่า 
ณ บัดนี้คนที่เคยร่วมงานกันมาครึ่งค่อนชีวิตมีทุกข์สุข
ประการใด ชมรมขออาสานำาพาน้ำาใจแห่งความห่วงใย 
ไปมอบให้เพื่อน ๆ เหล่านั้น...  เชิญตามผมมาครับ

วันที่ 14 ธันวาคม 2559
กรุงเทพ – สมุทรสาคร – ราชบุรี

 08.30 น.คณะเราพร้อมเดินทางฝ่าดงจราจร
ข้ามสะพานพระราม 9 ใช้ถนนพระราม 2 ที่รถติดทั้งขา 
เข้าและขาออก แยกเข้ามหาชัย อีกไม่นานก็ถึง “เมือง 
ประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” เรา 
ได้พบสหกรณ์จังหวัดและคณะ มาคอยต้อนรับคณะ 

เราอยู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์  
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ (สร้างปี 2547) 
พบคุณกำาธร วรเลิศ คุณสมชัย 
ตัชชนานุสรณ ์ สมาชิกชมรม
กลุ่มจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง
สองคนยังแข็งแรงสมวัย (ถ้า

ลดเอวหน่อยก็จะหุ่นดียิ่งขึ้น)

  

คุณกำาธร วรเลิศ (ซ้าย) คุณสมชัย ตัชชนานุสรณ์ (ขวา)

 หลังจากสักการะพระอนุสาวรีย์แล้ว เราถือ
โอกาสไปสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ซ่ึงอยู่ไม่ไกล 
ก่อนที่เราจะกลับมาที่สำานักงานสหกรณ์จังหวัดอีกครั้ง
หนึ่ง
 ศาลพันท้ายนรสิงห์ สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่
นายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัย ผู้เป็นแบบอย่างแห่ง
ความจงรักภักดีและรักษาระเบียบวินัยด้วยชีวิต 
“เมื่อปี พ.ศ. 2247  
ค รั้ ง พ ร ะ เ จ้ า เ สื อ
เสด็จประพาส ไป
ตามคลองโคกขาม 
ซึ่งคดเคี้ยวมาก เกิด
อุบัติเหตุ โขลนเรือ
พระที่นั่งชนกิ่งไม้จน
หักตกลงไปในน้ำา พัน
ท้ายนรสิงห์แสดงความรับผิดชอบ โดยกราบบังคมทูล
พระเจ้าเสือถึง 3 ครั้งให้ประหารชีวิตตนตามกฎมณ
เทียรบาลพระเจ้าเสือจำาทนฝืนพระทัยให้ประหารชีวิต 
แล้วสร้างศาลสูงเพียงตา ให้เอาศรีษะพันท้ายนรสิงห์
และโขลนเรือขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกัน” ศาลพันท้าย
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นรสิงห์สร้างในสถานที่ที่ประหารชีวิตปัจจุบันมีพื้นที่ 
100 ไร่  บริเวณศาล เต็มไปด้วยฝูงไก่เพราะพระเจ้า
เสือทรงโปรดการชกมวยและตีไก่ 
 จากศาลพันท้ายนรสิงห์เรากลับมายังสำานักงาน 
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครท่ีแวดล้อมไปด้วย “สหกรณ์” 
มี วัดสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ (โคกขามและบ้านไร่) 
สหกรณ์เกลือ คลองพิทยาลงกรณ์ สถานีอนามัยบ้าน
สหกรณ์ สถานีวิจัยประมง ที่อยู่บริเวณพระอนุสาวรีย์
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ราวกับ “เมืองสหกรณ์” อยาก
ให้ผู้คนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มีความเข้าใจคำาว่า 
สหกรณ์ให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานที่ได้รับ
ประโยชน์จากสหกรณ์นั้น มีความสำานึกในบุญคุณของ 
สหกรณ์ และใช้วิธีการสหกรณ์ในการดำาเนินชีวิต 
 สหกรณ์จังหวัดได้ฉาย VTR นำาเสนอกิจกรรม
ของสำานักงานสหกรณ์จังหวัด และ จำานวนเจ้าหน้าที ่
ส่งเสริมฯ ปริมาณสหกรณ์ และจำานวนสมาชิกสหกรณ์ 
ทั้งหมด (38,000 ครอบครัว) เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมที่นี่ไม่เอื้อ สหกรณ์จึงมีบทบาทในเศรษฐกิจ 
ของจังหวัดไม่มาก และสหกรณ์ส่วนมากจะเป็นสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ในโรงงานอุตสาหกรรม  ชมรมได้มอบพระ

  
รูป พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไว้เป็นที่ระลึก และ
จังหวัดได้มอบเหรียญพระบิดาฯ เป็นที่ระลึกแก่ทุกคน
แถมยังมอบ“ดอกเกลือ”ให้ติดไม้ติดมือกลับไปทุกคน
ด้วย  

     ขอบคุณมากครับ

 หลังอาหารกลางวันเมนูอาหารทะเล ที่สำานัก 
งานสหกรณ์จังหวัดเอื้อเฟื้อ  คณะเราก็อำาลาคุณกำาธร 
วรเลิศ และ คุณสมชัย ตัชชนานุสรณ์  และคณะของ
สำานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการเดินทาง
ต่อไปยังจังหวัดราชบุรี 

สมุทรสาคร / ผ่านแม่กลอง / ราชบุรี
 สหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
ได้กรุณาจัดรถมานำาทางคณะ 
ของเรา เพื่อไปแวะเยี่ยม 
อนุสรณ์แฝดสยาม อิน-จัน 
ผมมาคราวน้ีดีใจมากท่ีบริเวณ 
อนุสรณ์ อิน-จัน ดูเรียบร้อย
สะอาดตา มีป้ายประวัติติด
ไว้ให้คนอ่านถึง 3 จุด ไม่มีหญ้ารกรุงรัง และไม่มีป้าย
โฆษณาหาเสียงของนักการเมืองเหมือนเม่ือมาครั้ง
ก่อน (อ่านอวสาน อิน-จัน แฝดสยาม ในฉบับ 69 
เดือน  กรกฎาคม- สิงหาคม 2550)
 ผมมีความรู้สึกงง ๆ ว่า ทำาไมลูกหลานชาวแม่
กลอง จึงไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องราวของแฝดคู่
แรกของโลกที่มีชีวิตอยู่ (ส่วนใหญ่คลอดออกไม่นานก็
ตาย) 
 ผมจึงขออนุญาตเสนอ
ประวัติย่อของอิน-จัน เพื่อลูก 
หลานไทยได้รับรู้ 
 “อิน-จันเกิดเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2354 ในสมัย ร. 2 ที่
สมุทรสงคราม บิดาเป็นจีน แม่
เป็นไทยชื่อ นาก อิน-จันดำาเนิน
ชีวิตได้หมือนเด็กทั่วไป ว่ายน้ำาได้ 
จับปลาได้ ขายน้ำามันมะพร้าว  ทำาไข่เค็มขาย
 พ่อค้าชาวอังกฤษ นายโรเบอร์ต ฮันเตอร์ นั่ง
เรือผ่านแม่น้ำาแม่กลอง ได้พบอิน-จัน กำาลังว่ายน้ำาเล่น 
ด้วยความประหลาดใจและน่าสนใจ ในปี 2372 ได้มี
การนำาแฝดคู่นี้เดินทางไปแสดงโชว์ตัวที่สหรัฐอเมริกา 
ตอนนั้นอิน-จัน อายุได้18ปี ในข้อตกลงระบุว่าเมื่อ 
อิน-จันมีอายุได้ 20 ปี ก็จะเป็นอิสระ ได้เปิดการแสดง
ทั่วสหรัฐอเมริกาและยุโรป นานกว่า 10 ปี....... ท้าย

(อิน-จัน และลูก)
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ที่สุดอิน-จันได้ตั้งหลักปักฐานที่หมู่บ้าน แทรพฮิล  มล
รัฐนอร์ธคาโลไรน่า  พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น เอ็งและชาง 
บังเกอร์ (Eng & Chang Bunker) และได้แต่งงานกับ
สาวชาวอเมริกัน อินมีลูก 11 คน (ชาย 6 หญิง 5 ) 
จันมีลูก 10 คน (ชาย 3 หญิง 7)   ทั้งสองคนแม้จะ
มีตัวติดกันใช้ตับร่วมกัน แต่นิสัยต่างกัน จันผู้น้องมี
อารมณ์ร้อน หุนหันพลันแล่น ชอบดื่มสุราจนเมามาย 
ขณะที่อินผู้พี่ ใจเย็นสุขุม ไม่ดื่มเหล้า ทำาให้ทั้งคู่เคย
ทะเลาะวิวาทถึงกับชกต่อยกัน
 จากการที่จันผู้น้องดื่มเหล้าบ่อย ทำาให้ป่วย
หลายโรค จนในวันที่ 17 มกราคม 2417 จันก็เสียชีวิต
ลงด้วยอาการหัวใจวาย อีกราว 2 ชั่วโมงต่อมา อินก็ได้
เสียชีวิตตามไปด้วย จากการชันสูตร ระบุว่า อินต้อง
สูญเสียเม็ดเลือดแดงให้ แก่จันที่เสียชีวิตไปแล้ว ผ่าน
ทางเนื้อที่เชื่อมกันที่อก 
 .... เมื่อ  63 ปีก่อน บนเรือนแพแม่กลอง ห่าง
ไกลความเจริญ สองชีวิตเกิดมาพร้อมกัน จนกระทั่ง
มีชื่อเสียงก้องโลก บนผืนไร่นาไกลโพ้นที่รัฐนอร์ธ
คาโลไรน่า เช้าตรู่ที่มืดครึ้มเยือกเย็น วันเสาร์ที่ 17 
มกราคม 2417 อิน-จัน จากโลกนี้ ชีวิตนี้ ไปด้วยกัน ทิ้ง
ชีวิตให้เป็นตำานาน ถึงแม้จะล่วงเลยมาเป็นเวลาสอง
ร้อยปี ให้เล่าขานต่อมาไม่รู้จบ.....

สำานักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี – สวนผึ้ง
 เวลา  15.30 น. ขบวนเราถึงสำานักงานสหกรณ์
จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีสำานักงานเป็นเอกเทศแยกจาก
ศาลากลางจังหวัด สหกรณ์จังหวัด (คุณสมบัติ เมฆ

ทรงกลด – ยินดีด้วยที่
ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้
ตรวจราชการสหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
และคุณอดุลย์ สุขะปุณ
พันธุ์  พร้อมทีมงาน
ของกลุ่มราชบุรี รอคอย
คณะเรา ที่ห้องประชุม

พร้อมขนมแสนอร่อย ใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ จากใบ
มะพร้าวเข้ากันดีกับขนมที่ทำาด้วยงาดำา 
 สหกรณ์จังหวัดบอกว่า ดีใจที่อดีตผู้บังคับ 

บัญชามาเยี่ยมเยียน บอกว่าได้เดินตามรอยและสาน
ต่องานของคนเก่าๆ ที่ทำาไว้  และได้เล่าว่า งานสหกรณ์
ในจังหวัดราชบุรี ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง 
จากผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสุรพล แสวงศักดิ์) ขณะ
นี้กำาลังดำาเนินการให้      สหกรณ์การเกษตร 5 สหกรณ์ 
ซื้อข้าวเปลือก 1,000 ตัน โดยไม่ต้องวัดความชื้นเน้น
จากสมาชิกผู้ด้อยโอกาส โรงสีของเอกชนจะสีให้ฟรี 
บรรจุหีบห่อฟรี สำานักงานพาณิชย์จังหวัดจะดำาเนิน
การในเรื่องตลาดข้าวสารของโครงการนี้ต่อไป 

 ประธานชมรมได้ฝาก
ให้สหกรณ์จังหวัดและผู้
แทนที่สหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ ฯ แต่งตั้ง  ได้ดูแล 
และอำานวยความสะดวก

ให้แก่กลุ่มพี่ ๆ ข้าราชการอาวุโสด้วย
 คุณอดุลย์ สุขะปุณพันธุ์ ประธานกลุ่มราชบุรี
แนะนำาสมาชิกของกลุ่ม  และบอกว่า ดีใจมาก ที่ คณะ

กรรมการชมรม ซึ่งล้วน
เป็นอดีตผู้บังคับบัญชา   
มาเยือนด้วยความห่วงใย 
พร้อมแจ้งให้ทราบว่า กลุ่ม 
ราชบุรีมีสมาชิกเหลือ 15 

คน มีการพบปะ สังสรรค์ เยี่ยมเยียนสมาชิกที่เจ็บ
ป่วย ดูแลซึ่งกันและกันเสมอมา .... 
 เนื่องจากสหกรณ์จังหวัดมีภารกิจ และเราก็
จะต้องเดินทางไปที่พักที่  บัววัฒนารีสอร์ท อำาเภอ
สวนผึ้ง ซึ่งประธานอดุลย์ได้จองไว้ให้แล้ว
 

       ลาสหกรณ์จังหวัดราชบุรี หลังจากถ่ายรูปร่วมกัน
เป็นที่ระลึก 
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 ขอบคุณคณะของชมรมราชบุรี ที่นำาทางเราไป
ที่พัก อำาเภอสวนผึ้ง ดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าไม้ ภูเขา 
ด้านตะวันตกติดชายแดนเมียนม่าร์ ระยะทางจาก
ราชบุรีประมาณ 60 กม. เป็นแดน “สาวกระเหรี่ยง 
เคียงถิ่นตะนาวศรี  ลำาภาชีแก่งหินแมว แนวหินผา  
ธารน้ำาร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา น้ำาผึ้งป่าหวานซึ้ง ติด
ตรึงใจ” 
 เราพักกันที่บัววัฒนารีสอร์ท อยู่กับธรรมชาติ
บ้านพักแต่ละหลังก็ตั้งชื่อแปลก ๆ เช่น บ้านต้นไม้ 
บ้านปีกไม้ บ้านโรงนา บ้านรังนกละเมอ เป็นต้น        
เราถึงรีสอร์ทเกือบค่ำา จึงไม่มีกิจกรรมใด ๆ นอกจาก
รับประทานอาหารเย็น เมนูปลาและผัก มีเพลงร่วม
สมัยขับกล่อม พร้อมนักร้องคาราโอเกะ จากแม่กลอง 
จากเมืองชล และกรุงเทพ 
      

 หน้ารีสอร์ท บ้านทาร์ซาน (ผมตั้งชื่อเอง)

 เมนู ปลา เมนูผัก

                

 นักร้องแม่กลอง นักร้องเมืองชล นักร้อง ราชบุรี

 ไม่รู้ว่าเรานักร้องมีหลายคน โดยเฉพาะกลุ่ม
ราชบุรีร้องกันเก่ง ส่วนคนที่ไม่ถนัด ก็กลับไปเชียร์
บอลไทย-อินโดนีเซีย  คืนวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่
อินโดนีเซียนำาไทยไป 1 : 2  ได้เสียประตูกันอย่าง
รวดเร็วไม่น่าเชื่ออาบน้ำายังไม่ทันเสร็จ ไทยเสียไป 2 
ประตูแล้ว

 งานสังสรรค์ก็จบลงในเวลาประมาณ 4 ทุ่มเศษ 
 วันรุ่งขึ้น คณะเราเดินทางไปเยี่ยม คุณสมบัติ 
ทองสมิง  ที่บ้านพัก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี คุณสมบัติฯ 
ป่วยด้วยเส้นโลหิตในสมองตีบมาหลายเดือน ทำาให้
พูดไม่ได้แต่และรับรู้ได้ โต้ตอบไม่ได้ ต้องรับประทาน
อาหารพิเศษ ถ้าดูสภาพภายนอกจะไม่รู้เลยว่าเจ็บ
ป่วย เห็นมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส คุณละไม บุญ
ผลิตผล แนะนำาให้ใช้วิธีการรักษาโดยใช้ยาแผนไทย 

เหมือนกับที่ คุณประทิน 
ศุภนคร ซึ่งป่วยเป็นโรค
แบบเดียวกัน กำาลังรักษา
อยู่และอาการก็กระเตื้อง
ขึ้น ขอภาวนาให้หายเป็น

ปกติในเร็ววันนะครับ 
บ้านโป่ง- นครปฐม

 คณะของเราออกจาก
บ้านคุณสมบัติ ทองสมิง  
ไปยังสำานักงานสหกรณ์
จังหวัดนครปฐม ในย่าน
พระปฐมเจดีย์  สหกรณ์
จังหวัด และคุณรัชนี

วรรณ ประทุมทอง สาวนครชัยศรี  คุณทนงศักดิ์ ขัน
เทศ หนุ่มอายุ 86 ปี อดีตสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  
คอยเราอยู่แล้ว  สหกรณ์จังหวัดเล่าเรื่องราวสหกรณ์
ในจั งห วัดนครปฐม  
คุณรัชนีวรรณ แนะนำา
สมาชิกชมรมที่นี่และ
แนะนำาผู้เกษียณแล้ว 
ให้สมัครเป็นสมาชิก
ชมรมด้วย
 ขอบคุณสำาหรับอาหารกลางวัน ข้าวหมูแดง 
นครปฐมอันลือชื่อ เมื่อถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกที่
หน้าสำานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมแล้ว  คณะเรา
ก็เดินทางกลับกทม. ด้วยความสุขใจทั้งทีมเหย้าทีม
เยือน
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 คนเกิดมาแล้วต้องตายแน่นอน ความตายเป็น
สัจธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ก่อนตายได้ทำามา
หากินประกอบอาชีพสร้างทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่ 
และความรับผิดเหลือไว้ จะเอาไปใช้สรวงสวรรค์ก็ทำา
ไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมอีกนั้นแหละ ตายก็ไปแต่ตัว
สิ่งที่เหลือไว้ก็ต้องทิ้งไว้บนโลกใบนี้คนเราตายแล้ว
ไปใหน     หาคำาตอบให้ไม่ได้ แต่ทรัพย์สิน หนี้สิน 
ภาระหน้าที่ที่มีอยู่จะไปใหนมีกฎหมายให้คำาตอบได้
ชัดเจน
 กฎหมายว่าด้วยมรดกกำาหนดไว้ว่า เมื่อบุคคล
ใดถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินทุกชนิด ตลอดทั้งหนี้สิน 
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ของผู้ตาย   แลให้
ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดในกอง
มรดกนั้น เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของผู้ตาย นี้คือ
คำาตอบว่าตายแล้ว ทรัพย์สินไปใหน ผู้อาวุโสไม่ต้อง
ห่วง ไปสู่สวรรค์อย่างสบายใจเถอะ ทายาทผู้รับมรดก
ตกทอดเขาจัดการได้ ส่วนผู้รับมรดกจะจัดการอย่างไร
ก็เป็นไปตามที่ผู้ตายกำาหนดไว้ก่อนตาย ที่เรียกว่า 
“พินัยกรรม” แต่ถ้ามิได้ทำาพินัยกรรมไว้ก็ตกเป็นของ
ทายาทโดยธรรมตามลำาดับ ซึ่งกฎหมายก็กำาหนด
ลำาดับไว้ให้เรียบร้อย ต่อไปนี้ มาดูสิว่าการจัดการ
ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ตายในกองมรดกทำากันอย่างไร เพียงคร่าว ๆ สรุป ๆ 
พอเห็นภาพเท่านั้นครับ
 ทรัพย์สินสิ่งใดเป็นมรดก ทรัพย์สินที่จะเป็น
มรดกต้องเป็นทรัพย์สินของผู้ตาย ซึ่งมีอยู่ก่อนตาย
เช่น เงินฝาก บ้าน ที่ดิน ส่วนทรัพย์สินที่ได้มาเพราะ
เหตุการณ์ตายมิใช่มรดก เช่น ตำาแหน่งตกทอด 
ทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึงสิทธิของผู้ตาย ที่มีสิทธิ
เรียกร้องอยู่ก่อนตายด้วย เช่น สิทธิการได้รับคืนค่า
หุ้นจากสหกรณ์เมื่อพ้นสมาชิกภาพ สิทธิอย่างนี้เป็น
มรดก แต่ถ้าผู้ตายมีคู่สมรส (จดทะเบียนสมรสชอบ
ด้วยกฎหมาย) และยังมีชีวิตอยู่ ทรัพย์สินที่เป็นสิน
สมรสไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายทั้งหมด การตายทำาให้
การสมรสสิ้นสุดลง สินสมรสต้องแบ่งเป็นสองส่วน
เท่า ๆ กัน ส่วนหนึ่งเป็นของคู่สมรส อีกส่วนหนึ่งเป็น

ต�ยแล้วทรัพย์สินไปใหน
สุรศักดิ์  นาคสวัสดิ์

ของผู้ตาย (แบ่งคนละครึ่งนั่นเอง) ส่วนของผู้ตาย
เท่านั้นจึงจะเป็นมรดก ส่วนของคู่สมรสผู้รับมรดก ไม่
ว่าทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมก็ไม่มีสิทธิเอาไปได้ ฝืน
ทำาพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนของคู่สมรสยกให้ ใคร 
จะไม่มีผลให้ได้รับ รู้ไว้ซักนิดทรัพย์สินใดบ้างเป็นสิน
สมรส
 (1) ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยานอกจากที่ได้
แยกไว้เป็นสินส่วนตัว เป็นสินสมรส
 (2) ทรัพย์สินที่ คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส 
เช่น บ้านที่ดิน รถยนต์ เงินฝาก ทองคำา
 (3) ทรัพย์สินใดที่สงสัยว่าเป็นสินสมรสหรือไม่ 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส
 (4) ดอกผลของสินส่วนตัว เช่น ผู้ตายมีหุ้น
รับมรดกมาจากบิดาหุ้นเป็นสินส่วนตัว ส่วนเงินปันผล
จากหุ้นนั้น เป็นสินสมรส
 นอกจากทรัพย์สิน จะเป็นมรดกตกทอดแล้ว
หนี้สิน สิทธิหน้าที่ และภาระความรับผิดของผู้ตาย 
ก็อยู่ในกองมรดกด้วย ดังนั้น หนี้ผู้ตายมีอยู่ เจ้าหนี้
ก็สามารถบังคับเอาจากกองมรดกหรือทายาทผู้รับ
มรดก ผู้ตายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อ ผู้รับมรดกก็
ต้องรับหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้น หรือถ้าผู้ตายได้กระทำา
ละเมิดต่อผู้อื่นและต้องรับผิดชดใช้ ทายาทผู้รับ
มรดกก็ต้องรับผิดชดใช้ด้วย แต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่า 
ทายาทจะต้องชำาระหนี้หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจน
หมดเนื้อหมดตัว เพราะทำาหน้าที่ชำาระหนี้หรือชดใช้
เพียงเท่าที่ไม่เกินทรัพย์สิน ที่ได้รับมรดกมาเท่านั้น 
เมื่อทราบแล้วว่า มีอะไรบ้างเป็นมรดก ปัญหาต่อมา
มรดกเป็นสิทธิของใคร คำาตอบคือ ผู้มีสิทธิรับมรดก
ได้แก่ ผู้รับพินัยกรรม ทายาทโดยธรรม และคู่สมรสที่
ยังมีชีวิตอยู่
 ผู้รับพินัยกรรม คือ บุคคลที่ผู้ตายประสงค์จะ
ให้เป็นผู้รับมรดก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อตน
ถึงแก่กรรมความตายด้วยวิธีการทำาพินัยกรรมไว้ก่อน
ตาย ผู้รับพินัยกรรมจะได้สิทธิรับมรดก ตามที่ผู้ตาย
ระบุไว้ในพินัยกรรมทั้งหมด ทายาทและคู่สมรสไม่มี
สิทธิขอแบ่งมรดกตามพินัยกรรมนั้น
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 พินัยกรรมต้องทำาอย่างไร กฎหมายให้ทำาได้ 5 
แบบ แต่จะกล่าวไว้ 3 แบบ คือ
 แบบที่หนึ่งเป็นหนังสือลงวันที่ เดือน ปี ที่ทำา
และผู้ทำาลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ไม่น้อยกว่า
สองคน โดยที่พยานทั้งสองคนนี้ ต้องลงชื่อรับรองว่า
เป็นลายมือชื่อของผู้ทำาพินัยกรรมด้วย พยานจะเป็น
ผู้รับพินัยกรรมไม่ได้
 แบบที่สองเป็นหนังสือเขียนเอง ผู้ทำาต้อง
เขียนด้วยลายมือตนเองทั้งหมด โดยมีวัน เดือน ปี  ที่
ทำาและต้องลงลายมือชื่อของผู้ทำาด้วย
 แบบที่สามเป็นเอกสารฝ่ายเมือง ผู้ทำาต้อง
ไปแจ้งความประสงค์ทำาพินัยกรรมแก่นายอำาเภอ ต่อ
หน้าพยานอย่างน้อยสองคน นายอำาเภอก็จะดำาเนิน
การจัดทำาพินัย กรรมให้ตามขั้นตอนและแบบแผนทาง
ราชการ
 ทายาทโดยธรรม ประกอบด้วยตามลำาดับดังนี้
 ลำาดับที่หนึ่ง ผู้สืบสันดาน ลำาดับที่สอง บิดา
มารดา ลำาดับที่สาม พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
ลำาดับที่สี่ พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลำาดับที่
ห้า ปู่ ย่า ตา ยาย และลำาดับที่หก ลุง ป้า น้า อา
 ทายาทในลำาดับที่หนึ่งผู้สืบสันดาน หมายถึง 
บุตรของผู้ตายไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
บุตรเสียชีวิตไปก่อนแล้วไม่มีลูกหรือหลาน เพราะลูก
หรือหลานมีสิทธิได้รับมรดกแทนที่บุตรที่ตาย
 มรดกตกทอดอยู่ในทายาทลำาดับใด ก็สิ้นสุด
ในลำาดับนั้น ลำาดับถัด ๆ ไปหมดสิทธิรับมรดก โดย
สิ้นเชิง เว้นแต่ทายาทลำาดับหนึ่งบุตรรับมรดก บิดา 
มารดา ทายาทลำาดับสองรับมรดกเสมือนเป็นบุตรคน
หนึ่ง และถ้ามีคู่สมรส คู่สมรสจะได้รับมรดกเสมือน
เป็นบุตรด้วยเช่นกัน เช่น ผู้ตายมีบุตร 2 คน มีบิดา 
มารดา และคู่สมรส ทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่และมีเงิน 2 
ล้านบาท การแบ่งเงินต้องหักเงินออก 1 ล้าน ให้คู่
สมรสไปก่อน เพราะเป็นสินสมรสเหลืออีก 1 ล้าน จึง
จะเป็นมรดกของผู้ตาย มรดกนี้ผู้มีสิทธิได้รับคือ ลำาดับ
ที่หนึ่ง คือ บุตร 2 คน แต่เนื่องจาก บิดา มารดา และ
คู่สมรส กฎหมายกำาหนดให้มีสิทธิได้รับมรดกเสมือน
บุตรด้วย เงิน 1 ล้านจะถูกแบ่งเป็น 5 ส่วน ๆ ละ 2 
แสนบาท ก็จะได้รับมรดกไปคนละ 1 ส่วน 2  แสนบาท 
ทายาทลำาดับที่สามถึงที่หกหมดสิทธิรับมรดก
 คู่สมรส นอกจากจะได้รับส่วนแบ่งสินสมรส

ครึ่งหนึ่ง จากเหตุการณ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว 
ยังได้รับส่วนแบ่งมรดก จากกองมรดกของผู้ตายอีก
ต่างหาก แต่จะรับเท่าใดอย่างไรเป็นไปตามกฎหมาย
กำาหนดดังนี้
 (1) ถ้าบุตรเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดก คู่สมรสได้
รับมรดกเสมือนหนึ่งบุตร
 (2) ถ้ามีบิดามารดาเป็นลำาดับที่ได้รับมรดก ให้
คู่สมรสได้รับมรดกครึ่งหนึ่งของมรดกทั้งหมด หรือ
ถ้ามีพ่ีน้องรวมบิดามารดาเดียวกันเป็นลำาดับที่ได้รับ
มรดก คู่สมรสได้รับมรดกครึ่งหนึ่งของมรดกทั้งหมด
เช่นกัน
 (3) ถ้ารับมรดกเป็นลำาดับพี่น้องร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน หรือเป็นลำาดับ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือเป็น
ลำาดับ ลุง ป้า น้า อา มรดกจำานวน 2 ใน 3 ของมรดก
ทั้งหมดจะตกเป็นของคู่สมรสก่อน ส่วนที่เหลือจึงเป็น
สิทธิรับมรดกในลำาดับนั้น ๆ  
 (4) ถ้าไม่มีทายาทโดยธรรมรับมรดก คู่สมรส
จะได้มรดกไปทั้งหมด แต่การที่จะดูว่าไม่มีทายาทโดย
ธรรมในลำาดับใด ต้องดูต่อไปถึงลูกหลาน เหลน ของ
บุคคลในลำาดับนั้นๆด้วยว่ามีหรือไม่ ถ้ามีก็ถือว่ามรดก
ตกทอดอยู่ในลำาดับนั้น เพราะลูกหลาน เหลน ดัง
กล่าวกฎหมายยอมให้รับมรดกแทนที่ได้ แต่ทั้งนี้ ไม่
รวมลูก หลาน เหลนของปู่ ย่า ตา ยาย นะครับ
 ไม่ต้องห่วงว่า ตายแล้วทรัพย์สินของตนจะ
สูญหายไปใหน กฎหมายจัดการให้ได้หมด แม้แต่
หนี้สิน สิทธิหน้าที่และภาระความรับผิด กฎหมายก็
กำาหนดทางไว้ให้หมดไว้ให้กำาหนด ตายไปแล้วจะได้ไม่
ต้องห่วงว่าจะมีคนไปจุดธูปตามทวงหนี้ แบ่งมรดกกัน
ระหว่างทายาทโดยธรรม กลัวว่าพวกเขาจะทะเลาะกัน
ก็แก้ปัญหาเสียก่อนตายด้วยการทำาพินัยกรรมแบบใด
แบบหนึ่งก็ได้

***************
         

การเตรียมตัวของผู้สูงอายุ

 จากเอกสาร เรื่องสวัสดิการของข้าราชการ
บำานาญ ของ ชมรมข้าราชการบำานาญ กสส. รวบรวม
โดย สุภา แจ่มจันทร์ เมื่อ 1/1/2552  มีข้อแนะนำา
ให้ผู้สูงอายุเตรียมตัวใน 3 เรื่อง คือทางด้านร่างกาย 
ทางด้านจิตใจ และทางด้านสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทางด้านสังคม ในข้อ 5. เกี่ยวเนื่องเรื่องกฎหมาย 
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แนะนำาให้ทำาพินัยกรรมทิ้งไว้เพื่อให้บุตรหลานปฏิบัต ิ
ตามวัตถุประสงค์ของตน  ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ยังมี
สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่งแย่ง
สมบัติกัน ระหว่างทายาทโดยธรรม จนทะเลาะเบาะ
แว้งผิดพ้องหมองใจกัน ถึงกับฆ่ากันระหว่างพี่น้อง ผู้
สูงอายุอาจจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติให้เรียบร้อยได้ 2 
วิธี คือ
 1. จัดแบ่งให้ลูกหลานหรือทายาทคนใดก็สุด
แท้แต่จะเห็นสมควร ในระหว่างมีชีวิต 
 2. เขียนเป็นหนังสือพินัยกรรม ระบุให้ชัดเจน
ว่าทรัพย์สินใดมอบให้ใคร 
 พินัยกรรมจะมีผลต่อเมื่อเจ้าของพินัยกรรม
ถึงแก่กรรมแล้วเท่านั้น พินัยกรรมมีหลายแบบ สำาหรับ
พินัยกรรมแบบเขียนเอง มีหลักดังนี้

	 •	 ต้องทำ�เป็นตัวหนังสือ	 เป็นล�ยลักษณ์
อักษร
	 •	 ต้องลงวันเดือนปีที่ทำ�	ในขณะที่ทำ�
	 •	 ต้องเขียนด้วยล�ยมือของตัวเองทั้งหมด	
จะพิมพ์ดีดไม่ได้
	 •	 ต้องลงล�ยมือชื่อ	 จะประทับตร�ย�งล�ย
เซ็นหรือตราเครื่องหมายใด ๆ แทนลายเซ็นไม่ได้
	 •	 ระบุ ข้ อคว�ม ให้ ปร�กฎชั ด เจนว่ �ยก
ทรัพย์สินอะไรให้ใคร
	 •	 ไม่ต้องมีพย�น
	 •	ก�รขูดลบตกเติม	 หรือก�รแก้ไขเปลี่ยนแป
ลงอื่นๆซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ทำา
ด้วยมือตนเองและลงลายมือชื่อกำากับไว้

ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนเอง
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