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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว

	 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ	ผศ.	นงนารถ		ชัยรัตน์		

ส�ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 

โทร. 081-300-2558

 รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน  ทองธานี  

โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313 รศ. วิจิตร  วรุตบางกูร

โทร. 086-077-4077

	 เลขานุการชมรมฯ	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	โทร. 081-489-5501  

และ นางสาวอุมาพร		นาคะวัจนะ		ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว  

โทร. 090-917-3993

	 สมัครและช�าระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ	คุณกฤษณา	สุนันทเกษม	

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่ำสมำชิก 500 บำท ตลอดปี

	 ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว		รศ.	เฉลียว		พันธ์ุสีดา

ส�ำนักหอสมุดกลำง มศว โทร. 02-649-5431 โทรสำร 02-260-4514 หรือที่ 

982 บ้ำนภัทรพันธุ์ ซอยประชำอุทิศ 1 ถนนประชำอุทิศ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 

10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

94 หมู่ 14 รำมอินทรำ 44 เขตคันนำยำว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
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อาศิรวาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี

สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในศุภวาระคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563

    พานทองจัดดอกฟ้า   กลิ่นผกา  อวลเอย

	 	 	 ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา	 	 ปราชญ์แก้ว

	 	 	 วันที่โลกปรีดา	 	 	 	 เทพเสด็จ		องค์เอย

	 	 	 เผดียงพระไตรรัตน์แผ้ว		 	 พิทักษ์ไท้ทุกคืนวัน

	 	 	 	 พระเสด็จไปทั่วแคว้น		 	 แดนไทย

	 	 	 ด้วยพระเมตตาห่วงใย	 	 	 เลิศแล้ว

	 	 	 แม้โควิดมหาภัย	 	 	 	 มิอาจ		ขวางเอย

	 	 	 พระกอปรกิจเพริศแพร้ว	 	 สถิตไว้ในดวงใจ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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6 เมษายน 2563

วันจักรี

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช

ได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. 2325

	 	 	 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า		 	 ปฐมวงศ์

	 	 วงศ์จักรีมั่นด�ารง	 	 	 	 เลิศหล้า

	 	 สร้างกรุงเทพฯ	ยืนยง	 	 	 คงอยู่	ได้นา

	 	 ปวงราษฎร์สุขทั่วหน้า	 	 	 ตราบฟ้านิรันดร์	เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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วันสงกรานต์

นายวิวัฒน์  บุรทัต ิ1

 	 	 	 วันสงกรานต์สืบสร้าง		 	 ประเพณี

	 	 ตักบาตรท�าทานดี	 	 	 	 จิตแผ้ว

	 	 ญาติมิตรล่วงลับมี	 	 	 	 อุทิศ		บุญเอย

	 	 กราบพ่อแม่ผู้ใหญ่แล้ว	 	 	 รดน�้าอวยพร

	 	 	 	 สงกรานต์ปีใหม่แล้ว		 	 ต�านาน

	 	 จงจดจ�าเล่าขาน	 	 	 	 เก็บไว้

	 	 อย่าลืมญาติสืบสาน	 	 	 	 เป็นห่วง		ใยนา

	 	 เหินห่างจนยากไร้	 	 	 	 สุดท้ายลืมกัน

	 	 	 	 สงกรานต์รวมเลือดเนื้อ	 	 ลูกหลาน		ไทยเอย

	 	 มาร่วมสืบต�านาน	 	 	 	 เพริศแพร้ว

	 	 ให้คงอยู่เล่าขาน	 	 	 	 สืบต่อ		ไปเอย

	 	 ถนอมรักดั่งดวงแก้ว		 	 	 เก็บไว้ตราบนิรันดร์

	 	 	 	 เถลิงศกปีใหม่ไซร้	 	 	 สงกรานต์

	 	 ตักบาตรท�าบุญทาน		 	 	 สืบสร้าง

	 	 รดน�้าด�าหัววงศ์วาน	 	 	 	 พ่อแม่		ดีเอย

	 	 ร่วมจิตคุ้นเคยบ้าง	 	 	 	 แน่แท้บรมญาติ

 1  ข้าราชการบำานาญ  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)
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สังคมในแวดวง มศว

  สารอธิการบดี (รศ. ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล)

	 เรียน	พี่น้องประชาคมชาว	มศว	ทุกท่าน	ในช่วงเวลาแห่งความยาก

ล�าบาก	ที่เราทุกคนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม	จากการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID	-	19		อันส่งผลให้พวกเราต้องมีการปรับตัว	

และเผชญิหน้าสู่สถานการณ์ทีไ่ม่คุน้เคย	ทัง้การปรับตัวด้านการท�างาน	การ

เรียน	และการด�าเนินชีวิตให้มีความปลอดภัย	ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัย

เองนั้น	ก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน	ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ได้ร่วม

กันติดตามสถานการณ์ต่างๆ	อย่างใกล้ชิด	ระดมความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วน	เพื่อพิจารณา	หาแนวทาง	ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อ

ให้พนัธกจิด้านต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยสามารถด�าเนนิต่อไปได้โดยได้รับผล 

กระทบน้อยทีสุ่ด	ทัง้นีโ้ดยค�านงึถงึสวัสดภิาพของบุคลากรและนสิิต	อนัเป็น

ทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของมหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ

	 ในโอกาสนี	้ผมและผูบ้ริหารทกุคน	ขอส่งความปรารถนาดแีละก�าลัง

ใจ	ไปยงัพีน้่องบุคลากร	นสิิต	และบุคลากรทางการแพทย์	ของ	มศว	ทกุท่าน 

ที่ได้ทุ่มเท	 เสียสละ	 เพื่อที่จะร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วย

กัน	และเชื่อมั่นว่า	ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของพวกเราในครั้งนี้	จะเป็น

โอกาสให้พวกเราได้น�าศักยภาพที่มี	 ในการเป็นที่พึ่งพารับใช้ให้กับสังคม

และเป็นบทพิสูจน์อีกคร้ังหนึ่งว่าการศึกษานั้นจะเป็นเคร่ืองมือที่จะน�าพา

พวกเราและประเทศไปสู่ความเจริญงอกงาม
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ข่าวชมรมฯ

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน	

พฤษภาคม	วันพฤหัสบดี	ที่	7	พฤษภาคม	2563	ณ	ห้องประชุมสภา	1	

สมาชกิท่านใดทีส่นใจเข้าร่วมประชมุ	โปรดแจ้ง	คณุนงลักษณ์	พจนากรรักษ์ 

081489	5501

 	 เมื่อวันที่	 3-5	กุมภาพันธ์	2563	ชมรมฯ	ได้รับเชิญจาก	รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคมไปจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เพ่ือ

การเรียนรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์	 ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ	จ.น่าน	โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน	ตามพระราชด�าริ	

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ชมรมฯ	ขอบคุณ	รศ.ภญ.	

อรลักษณา	แพรัตกุล	ที่เขียนสรุปกิจกรรมมา	ณ	ที่นี้	:	ครูและศิษย์ กับ 

กิจกรรมโรงเรียนบนดอย

	 ในวันที่	5-8	กุมภาพันธ์	2563	ทีมวิทยากรของชมรมฯ	ได้เดินทาง

ไป	รร.สมาคมพยาบาลไทย	ตั้งอยู่ที่	ต.นาไร่หลวง	อ.สองแคว	จ.น่าน	เพื่อ

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์	

ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ.น่าน	โครงการพัฒนาการ

ศึกษาในโรงเรียน	 ตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

	 ทีมวิทยากรจ�านวน	8	คน	ประกอบด้วย	ประธานชมรมฯ,	รศ.สาลี	

ปาลกะวงศ์	 ณ	 อยุธยา,	 ผศ.ณัฐยา	 วิสุทธิสิน,	 อ.พวงผกา	 คงอุทัยกุล,	
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ผศ.เกษร	เจริญรักษ์,	คณุกริยา	สามเสน	ปานเจริญ,	อ.จันทร์ทพิย์	ล่ิมทอง 

และ	รศ.	ภญ.	อรลักษณา	แพรัตกุล	ออกเดินทางด้วยรถตู้ตั้งแต่เช้าตรู่

ของวันที่	5	ก.พ.	2563	ใช้เส้นทางขึ้นเหนือ	ผ่านนครสวรรค์	พิษณุโลก	

อุตรดิตถ์	 แพร่	น่าน	กว่าจะถึงอูปแก้วรีสอร์ทที่พักก็เป็นเวลาค�่า	ทุกคน

แยกย้ายกันพักผ่อนและเตรียมตัวส�าหรับกิจกรรมในวันรุ่งขึ้น

	 วนัที	่6	ก.พ.	63	ทมีออกเดนิทางจากทีพ่กัใน	อ.ปัว	ไปยงั	อ.สองแคว 

ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน	ฟังแต่ชื่อไม่อาจรู้เลยว่าโรงเรียนนี้อยู่บนดอย	ต้อง

ใช้เวลาขึ้นเขาพักใหญ่จึงข้ึนไปถึง	 นักเรียนเป็นเด็กชนเผ่าทั้งหมด	 ระดับ

ชั้นอนุบาลถึง	ม.ต้น	วันแรกนี้เป็นการจัดกิจกรรมส�าหรับครู	โดยผู้บริหาร

โรงเรียน	ผอ.พิพัฒน์	พงษ์พันธ์	กล่าวน�าและเล่าความเป็นมาของโรงเรียน	

ว่าเร่ิมต้นมาจาก	 รร.ต�ารวจตระเวนชายแดนในพระบรมราชูปถัมภ ์

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2507	โดยงบ

ประมาณของยูซ่อม	ร่วมกับ	กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนเขต	5	

จ.เชยีงใหม่	ต่อมาได้รับพระราชทานทนุก่อสร้างเพิม่เติมจากสมเดจ็ย่าและ

สมาคมพยาบาลไทย	นี่ก็คือที่มาของชื่อโรงเรยีน	เมือ่แรกที่ได้ยินชื่อ	เข้าใจ

ว่าเป็นโรงเรียนสอนพยาบาล	หรือมีคุณพยาบาลเป็นครู	พอได้ทราบความ

เป็นมาตามนี้	จึงเพิ่งถึงบางอ้อ	

	 กจิกรรมในวนัแรกนี	้มุ่งเน้นการเสริมประสบการณ์ทีตั่วครู	ประกอบ

ด้วย	5	ฐานการเรียนรู้	คือ	เล่าไปเล่นไป	(โดย	ผศ.เกษร	เจริญรักษ์	และ	

อ.พวงผกา	คงอุทัยกุล),	What	time?	&	A-Z	Pronunciation	(โดยคุณ

กริยา	สามเสน	ปานเจริญ),	รื่นเริงเรียนรู้	(โดย	รศ.สาลี	ปาลกะวงศ์	ณ	

อยุธยา	และ	ผศ.ณัฐยา	วิสุทธิสิน),	หนังสือคือปัญญา	(โดย	ผศ.นงนารถ 

ชัยรัตน์	และ	อ.จันทร์ทิพย์	ลิ่มทอง),	การใช้ยาในเด็ก	:	บทบาทส�าคัญ
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ของครู	(โดย	รศ.	ภญ.อรลักษณา	แพรัตกุล)	คุณครูได้จัดกลุ่มหมุนเวียน

กันเข้าฐานและร่วมกิจกรรมอย่างสนุก	โดยมีท่าน	ผอ.	มาเข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยตลอดวัน	คุณครูหลายท่านบอกว่ากจิกรรมวันนีท้�าให้เกดิไอเดยีในการ

ที่จะให้นักเรียนน�าเสนอกิจกรรมในวันที่สมเด็จพระเทพจะเสด็จฯ	 เยี่ยม

โรงเรียนในราวกลางเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

	 กิจกรรมวันที่สอง	(7	ก.พ.	2563)	มุ่งเน้นการเสริมประสบการณ์ให้

แก่นิสิต	ได้แก่	นิสิตครูวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	(กศ.บ.)	

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 จ�านวน	 19	 คน	 กลุ่มนี้เดินทางตามหลังทีม

วิทยากรมา	1	วัน	แต่ก่อนหน้านี้ทีมวิทยากรได้พบปะและเตรียมงานกับ

นสิิตมาเรียบร้อยแล้ว	นสิิตแต่ละกลุ่มจงึได้เตรียมการสอนและวางแผนการ

จดักจิกรรมให้แก่นกัเรียนมาล่วงหน้าเป็นอย่างด	ีก่อนการเข้าฐานกจิกรรม	

ในวันนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมการแสดงของเด็กๆ	สุดน่ารักมาหลายชุด	คือ	

การเต้นหนอนผีเสื้อโดยนักเรียนชั้นอนุบาล	 การขับร้องเพลงภาษาม้งและ

ภาษาไทยโดยเด็กหญิงม้งนักร้องเสียงทอง	น้องร้องเพลงได้ไพเราะ	ภาษา

ไทยชัดเจน	น่าประทับใจมาก	จบการแสดงก็เป็นการแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้า

ฐานกิจกรรมซ่ึงแบ่งนิสิตออกเป็นทีมประจ�าฐาน	 นิสิตแต่ละกลุ่มต่างจัด

กิจกรรมให้แก่เด็กๆ	อย่างสนุกสนาน	ซึ่งในช่วงค�่าหลังรับประทานอาหาร

เย็น	อ.สมปรารถนาได้จัดให้มีช่วง	Reflection	โดยอาจารย์ประจ�ากลุ่มให้

คอมเมนต์และข้อมูลป้อนกลับแก่นิสิตเพื่อการพัฒนาการสอน	ในภาพรวม	

นิสิตทุกกลุ่มมีความมุ่งม่ันตั้งใจและต่างได้แสดงศักยภาพในการถ่ายทอด

ความรู้และน�าเสนอกจิกรรมได้อย่างน่าสนใจ	ในฐานะอาจารย์ประจ�ากลุม่	

ขออวยพรให้นสิิตเป็นครูวิทยาศาสตร์ทีด่สีมความต้ังใจและสร้างชือ่เสียงให้

แก่มหาวิทยาลัยของเราต่อไปในอนาคต
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	 เช้าวนัรุ่งข้ึนพวกเราเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ	การมาเยอืนน่าน

ในคร้ังนี้มีความประทับใจไม่เหมือนคร้ังอื่น	 เพราะเป็นเสมือนการท�างาน

บนพืน้ทีท่ี่คร้ังหนึง่สมเดจ็ย่าของปวงชนชาวไทยได้เคยเสดจ็ฯ	มาเยอืนและ

ทรงช่วยเหลือชนชาวดอยเมื่อครั้งยังเป็น	รร.ต�ารวจตระเวนชายแดน	โดย

รอบโรงเรียนยังคงมีบรรยากาศและกล่ินอายของภาพอดีตที่เห็นแล้วน�้าตา

รื้นด้วยความคิดถึงคุณความดีของพระองค์ท่าน	ตอนที่เด็กหญิงชาวม้งร้อง

เพลง	 ใต้ร่มพระบารมี	 (ซ่ึงครูในโรงเรียนนี้แต่งขึ้นเอง)	 พวกเรายืนฟังก็

รู้สึกตื้นตันด้วยความคิดถึงทั้งองค์สมเด็จย่าและในหลวงรัชกาลที่	 9	ทริป 

นี้จึงเป็นความภูมิใจเล็กๆ	 ของพวกเราทีมงานที่ได้มีโอกาสมาบริการวิชา

การให้แก่นักเรียนและโรงเรียนบนดอยแห่งนี้	ซึ่งชมรมฯ	ขอขอบคุณ	ผศ.	

ดร.	สมปรารถนา	วงศ์บุญหนัก	ประธานโครงการฯ	ซึ่งกรุณาช่วยประสาน

งานทุกด้านจนลุล่วงด้วยดี	และ	รศ.	ดร.ชาญวิทย์	เทียมบุญประเสริฐ	รอง

อธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม	มา	ณ	โอกาสนี้

 	วันที่	3-5	มีนาคม	2563	ชมรมฯ	ไปประชุมสรุปผลการด�าเนิน

งานของคณะกรรมการฯ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	และประชมุคณะกรรมการฯ	

ประจ�าเดือนมีนาคม	2563	ณ	โรงแรมแซนด์	ดูนส์	เจ้าหลาว	บีช	รีสอร์ท	

อ�าเภอท่าใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	 และทัศนศึกษาสถานที่น่าสนใจ	 ขอบคุณ	

รศ.ดร.ภญ.	อรลักษณา	แพรัตกุล	ที่เขียนบทความในฉบับนี้ทีห่น้า	23

 	ชมรมฯ	ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปี	ในวัน

พฤหัสบดี	ที่	18	มิถุนายน	2563	ณ	ประชุมชั้น	2	อาคารวิจัยและการ

ศึกษาต่อเนื่องฯ	ดังมีก�าหนดการต่อไปนี้	

	 08.00-09.00	น.	ลงทะเบียน	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม	

	 09.00-09.15	น.	ประธานชมรมฯ	สรุปกิจกรรมประจ�าปี	2562	
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	 09.20-10.00	 น.	 การบรรยายและฝึกปฏิบัติเร่ือง	 การกดจุดเพื่อ

ผ่อนคลาย	โดย	ผศ.สุพิน	ทองธานี

	 10.00-12.00	น.	การบรรยาย	 เรื่อง	 โภชนบ�าบัดส�าหรับผู้สูงอายุ	

โดย	อ.ไกร	มาศพิมล

	 12.00	น	รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

	 12.30	น	สันทนาการ

 	วันที่	18	-21	สิงหาคม	2563	ชมรมฯ	จัดไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 84	พรรษา	 ราชนครินทร์เขาดินหนองแสง	

จ.จันทบุรี	ค่าใช้จ่ายคนละ	3,500	บาท	รับจ�านวน	30	คน	สนใจสมัคร

ที่	ดร.อุมาพร	นาคะวัจนะ	โทร.	090	917	3993	พร้อมโอนเงินค่าสมัคร	

ธนาคารไทยพาณชิย์บัญชเีลขที	่032-4-00924-9	ธนาคารกรุงไทย	บัญชี

เลขที่	015-1-51428-3

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ	

ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	 ในแต่ละเดือน	 หากไม่

ปรากฏ	รายชือ่ของผูบ้ริจาคภายใน	1-2	เดอืน	โปรดติดต่อกบัคณุกฤษณา	

สุนันทเกษม	081-755-9823	หรือคุณพิศมัย	พนาเวศร์	081-412-1310	

และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	โปรด

แสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ	มศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

 	 ชมรมฯ	 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว	 ตันติวัชรประกาย	

ในการสูญเสีย	 คุณเรืองชัย	 ตันติวัชรประกาย	 คุณพ่อของคุณศิริพรรณ 

ตนัตวิชัรประกาย	และฌาปนกิจศพที่วดัชลประทานรงัสฤษดิ์	เมือ่วนัที	่27	

กุมภาพันธ์	2563
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 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว	หาญพงษ์พันธ์	ในการ

ถงึแก่กรรมของ	รศ.อนิทริา	หาญพงษ์พนัธ์	เม่ือวนัที	่1	มี.ค.	2563	บ�าเพญ็

กุศล	ณ	วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร	ระหว่างวันที่	1	-	4	มี.ค.	63	

พระราชทานเพลิงศพ	เมื่อวันที่	5	มี.ค.	63

 	ชมรมฯ	ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว	ภูมิภาค	ในการถงึแก่กรรม 

ของ	 รศ.	 ชม	ภูมิภาค	 เมื่อวันที่	 15	มี.ค.	 2563	บ�าเพ็ญกุศล	ณ	วัด

ศรีเอี่ยม	ระหว่างวันที่	16-	20	มี.ค.	63	พระราชทานเพลิงศพ	เมื่อวันที่ 

22	มี.ค.	63

 	ศาสตรเมธี	ดร.	ท่านหญิง	(หม่อมเจ้า)	ประภาพันธ์ุ	ภาณุพันธุ์	

กรโกสียกาจ		ได้สิ้นชีพิตักษัยแล้วสิริพระชันษา	90	ปี	3	เดือน	เมื่อวันที่		

24	มีนาคม	2563	ณ	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร		

โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์	3	วัน	ในการนี้พระราชทานโกศแปด

เหลี่ยม	ฉัตรเบญจาประกอบเกียรติยศ	การสวดพระอภิธรรมศพ	ระหว่าง

วันที่	25-31	มีนาคม	2563	ณ	ศาลา	4	ภาณุรังษี	วัดเทพศิรินทราวาส	

กรุงเทพมหานคร
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

	 1.	รศ.	เฉลียวศรี		พิบูลชล	 	 		 	 1,000	 บาท

	 2.	อ.	จ�ารัส		เสรีพันธุ์			 	 		 	 2,000	 บาท

	 3.	ผศ.	บังอร		เสตนนท์	 	 		 	 1,000	 บาท

	 4.	ผศ.	ประจิตต์		อภินัยนุรักต์	 		 	 1,000	 บาท

	 5.	อ.	เธียรจิต		วรกานตศิริ	 	 		 	 2,000	 บาท

	 6.	ผศ.	ณัฐกา		ตันสกุล	 	 		 	 2,000	 บาท

	 7.	ผศ.	เตือนใจ		เฉลิมกิจ		 	 		 	 1,000	 บาท

	 8.	รศ.	ดร.	ไพศาล		หวังพานิช	 		 		1,000	 บาท

	 9.	รศ.	ลัดดาวัลย์		หวังพานิช	 		 	 1,000	 บาท

	 10.	รศ.	ชูศรี		วงศ์รัตนะ	 	 		 	 1,000		บาท

	 11.	ผศ.	ไพศาล		อั๋นประเสริฐ	 		 	 1,000	 บาท

	 12.	อ.	วรดี		สิรพิทูร	 		 	 		 	 1,000	 บาท

	 13.	อ.	เพลินจันทร์		จันทะบุตร	 		 	 1,000	 บาท

	 14.	คุณศิริพร		จันทนพันธ์	 	 		 	 1,000	 บาท

	 15.	อ.	อุไร		สังขนันท์			 	 		 	 1,000	 บาท

	 16.	ผศ.	สุณี		รักษาเกียรติศักดิ์		มอบเงินที่เก็บจากค่าลงทะเบียน

จากการบรรยายให้ความรู้การปลูกผกัออแกนคิ	และปลูกต้นอ่อนทานตะวัน		

จ�านวน	1,000	บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนเมษายน

    อวยพร คราวันเกิด   พรประเสริฐ เกิดแด่ท่าน
   ขอท่านสุข ทุกพลบกาล  จิตสราญ งานก้าวไกล
    ขอท่านมี ใจผ่องแผ้ว  อีกคลาดแคล้ว ผองพิษภัย
   มีธรรม ประจ�าใจ   จิตฤทัย ใสสุขสันต์
    อวยพร ให้ท่านมี   สุขภาพดี ทุกวี่วัน
   สิ่งดี ที่สร้างสรรค์   บังเกิดพลัน ทันใจจิต
    ด้วยรัก และศรัทธา   กล่าววาจา ฐานะมิตร
   ขอมี พลังจิต    รังสฤษฏ์ คิดสิ่งดี
           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1.	ผศ.	วิชิต		โชติกธีรกุล	 	 2.	รศ.	ปราณี		วานิชเจริญธรรม

3.	คุณชวนชื่น		กาญจนภี	 	 4.	อ.	สมบูรณ์		ศิงฆมานนท์

5.	คุณสุพรรณี		เชษฐ์เชาวลิต		 6.	คุณไพรัช		ชินะผา	

7.	คุณพรสนอง		แตงไทย	 	 8.	รศ.	เทเวศร์		พิริยะพฤนท์

9.	คุณวานิช		วาณิชยากรกุล	 	 10.	อ.	บัณฑิต		แพนลิ้นฟ้า

11.	คุณวิไล		มาโนชญ์จิต	 	 12.	อ.	สุภาลักษณ์		พงษ์สุธรรม

13.	ผศ.	ทรงกลด		อภิมณฑ์รักษา	 14.	อ.	วิวัฒน์		บุรทัต

15.	ศ.	ดร.	ประเสริฐ		วิทยารัฐ	 16.	อ.	ดารา		ภาคสุชน

17.	อ.	อุไร		สังขนันท์	 	 	 18.	อ.	สุจิตรา		นิลสุวรรณโฆษิต

19.	คุณติ๋ม		วินิจวงษ์		 	 	 20.	อ.	ดร.	กาญจนา		รุ่งตรานนท์

21.	คุณเสถียร		โพธิ์สุวรรณ	 	 22.	ผศ.	จันทร์พิมพ์		พละพงศ์

23.	รศ.	สุรภี		อิงคากุล		 	 24.	ผศ.	สนั่น		วีระพงษ์

25.	อ.	นฤมล		เกตุปมา		 	 26.	ผศ.	ดร.	สายสนม		ธรรมพิทักษ์

27.	รศ.	นิภา		ศรีไพโรจน์	 	 28.	รศ.	ดร.	วิจิตร		วรุตบางกูร

29.	อ.	ทัศนีย์		เจตสันติ์		 	 30.	อ.บุญเริง		แก้วสะอาด
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31.	รศ.	หทัย		ตันหยง		 	 32.	ผศ.	รัชนี		ลาชโรจน์

33.	รศ.	สมหวัง		คุรุรัตนะ	 	 34.	คุณชูศรี		บุญยฤทธิ์

35.	ผศ.	บุญเกื้อ		ควรหาเวช	 	 36.	ผศ.	มาลี		โทณานนท์	

37.	อ.	นวธิตา		อติแพทย์	 	 38.	ผศ.	สุวณิช		พรหมสุทธิรักษ์

39.	ผศ.	ถวิลวงศ์		บุญหงษ์	 	 40.	อ.	สุจิตต์		รักษ์เผ่า

41.	อ.	ปราณีต		เลิศไกร	 	 42.	อ.	ธนพรรณ		สิทธิสุนทร

43.	อ.	สมทรง		วิเชียร	 	 	 44.	รศ.	พวา		พันธุ์เมฆา

45.	ผศ.	รุจิวรรณ		พานิชชัยกุล	 46.	ผศ.	ชื่นจิตต์		ศรีรัตน์

47.	ผศ.	วันเพ็ญ		พงษ์ประยูร		 48.	ผศ.	วิไลลักษณ์		พงษ์โสภา

49.	ศ.	ดร.	เสาวนีย์		จักรพิทักษ์	 50.	ผศ.	สิริพร		เกรียงไกรเพชร
51.	อ.	ดร.	พัฒนา		ชัชพงศ์	 	 52.	ผศ.	อุษณา		กาญจนทัต

53.	ผศ.	เพ็ญณี		ดิสกะประกาย	 54.	รศ.	ผกา		แสงสุวรรณ

55.	ผศ.	จ�ารัส		น้อยแสงศรี	 	 56.	อ.	ช�านาญ		แสงแก้ว

57.	อ.	อรพินท์		แก้วลาย	 	 58.	อ.	ดร.	สุวรรณา		พันธุรัตน์

59.	คุณพรนิภา		โชติกเสถียร	 	 60.	ผศ.	สุมานิน		รุ่งเรืองธรรม

61.	คุณนงลักษณ์		พจนากรรักษ์	 62.	รศ.	จุฑามาศ		เทพชัยศรี

63.	อ.	ชุลีพร		สุภธีระ	 	 	 64.	ผศ.	พัชรินทร์		ขวัญชัย		

65.	ผศ.	ประเสริฐ		เชษฐพันธ์		 66.	ผศ.	สุดใจ		พงศ์กล�่า

67.	รศ.	นฤมล		กาญจนทัต		 68.	คุณดวงดาว		พันธิตพงษ์

69.	อ.	สมชาย	สุริยะศิริบุตร		 70.	ผศ.	บรรจง		สัพพะเลข

71.	อ.	ทิพมาศ		แก้วซิม	 	 72.	ผศ.	รัตนา		เจริญสาธิต

73.	คุณชลีนาถ		สิงหเรศร์	 	 74.	คุณสมศรี		ส่งวัฒนา

75.	คุณวิจิตร		อักษรชู		 	 76.	รศ.	มาลี		โอวกุสุมสิริกุล

77.	ผศ.	ศรีจันทร์		พันธุพานิช	 78.	คุณณัฐธยาน์		ไกรลาสสุวรรณ
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79.	คุณกรรณิการ์		ชาวบ้านเกาะ	 80.	อ.	นิรันดร์		พงษ์พันธุ์

81.	ผศ.	พินิจ	เทพสาธร	

หมายเหตุ	:	สมาชิกที่มีเครื่องหมาย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น	

(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	และทะเบียนบ้าน
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100 ค�าสอน สมเด็จพระสังฆราช

คน

 คนโดยมาก	 มักเข้าใจผิดในผลของความดี	 คือ	 มักไปเข้าใจ

ผลพลอยได้ว่าเป็นผลโดยตรง	และมักมุ่งผลพลอยได้เป็นส�าคัญ	เมื่อไม่ได้

ผลเป็นวัตถจุากการท�าความดกีจ็ะบ่นว่าท�าดไีม่เหน็จะได้อะไร	รักษาศลีไม่

เห็นร�่ารวยอะไร	เป็นเพราะไม่เข้าใจว่า	ผลของความดี	คืออะไร	ผลของ

ความดี	คือ	ความหลุดพ้น

 ผูท้�าความด	ีย่อมแสดงถงึว่าเป็นผูมี้จิตหลุดพ้นจากความเหน็แก่ตัว	

มีจิตกว้างขวางออกไปโดยล�าดับและเห็นว่าการให้ส�าคัญกว่าการรับ	 และ

ย่อมบ�าเพ็ญความดี	เพื่อความดี	มิใช่เพื่อผลตอบแทนใดๆ	เป็นส�าคัญ
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บอกเล่าเก้าสิบ : ความเข้าใจผิด

	 1.	เข้าใจว่า	ปัญหาคือสิ่งที่ต้องปฏิเสธ	ไม่เข้าใจว่า	ปัญหาคือเรื่อง

ธรรมดาที่ต้องเรียนรู้และยอมรับ

	 2.	เข้าใจว่า	ความสุขเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหา	ไม่เข้าใจว่า	ตราบใดที่

ยังแสวงหาความสุขจะไม่มีวันเกิด

	 3.	เข้าใจว่า	ความคิดควบคุมได้	ไม่เข้าใจว่า	ไม่มีใครควบคุมความ

คิดได้	เพราะความคิดคือธาตุปรุงแต่งตามธรรมชาติ

	 4.	เข้าใจว่า	อีกนานกว่าจะตาย	ไม่เข้าใจว่า	ความตายมาถึงได้ทุก

เมื่อ

	 5.	เข้าใจว่า	ท�าดีแล้วต้องได้ดี	ไม่เข้าใจว่า	ท�าดีไม่ได้อะไรนอกจาก

ได้ละกิเลส

	 6.	เข้าใจว่า	ชีวิตต้องแสวงหาความมั่นคง	ไม่เข้าใจว่า	ความมั่นคง

เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

	 7.	เข้าใจว่า	ดีกับเขาแล้วเขาต้องดีกับเรา	ไม่เข้าใจว่า	เรามีหน้าที่

ดีกับเขา	ส่วนเขาจะดีหรือไม่ดีกับเรามันก็เรื่องของเขา

	 8.	 เข้าใจว่า	 ต้องรักษาทุกสิ่งให้ดีที่สุด	 ไม่เข้าใจว่า	 ดีที่สุดคือไม่มี

อะไรให้ต้องรักษา

	 9.	 เข้าใจว่า	ความส�าเร็จคือสิ่งสูงสุด	 ไม่เข้าใจว่า	การยึดในความ

ส�าเร็จนั่นแหละทุกข์ขั้นสูงสุด

	 10.	เข้าใจว่า	ตนเองส�าคัญที่สุด	ไม่เข้าใจว่า	เรื่องส�าคัญที่สุดคือการ

ไม่มีตนเอง
© พศิน อินทรวงค์ www.facebook.com/CodeBuddhist
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ศาสตราจารย์	 พลเอกหญิง	 พลเรือเอกหญิง	 พลอากาศเอกหญิง	

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา	เจ้าฟ้ามหา

จักรีสิรินธร	มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี	สิริกิจการิณีพีรยพัฒน	รัฐสีมา

คุณากรปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่	2	

เมษายน	พ.ศ.	2498	(ตรงกับวันขึ้น	10	ค�่า	เดือน	5	ปีมะแม	สัปตศก)	ณ	

พระทีน่ัง่อมัพรสถาน	พระราชวังดสิุต	เป็นสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่	

3	ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปี
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หลวง	โดยศาสตราจารย์	นายแพทย์	หม่อมหลวงเกษตร	สนิทวงศ์	เป็นผู้

ถวายพระประสูติกาล	และได้รับการถวายพระนามจากสมเดจ็พระสังฆราช

เจ้า	กรมหลวงวชิรญาณวงศ์	ว่า	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าสิรินธรเทพ

รัตนสุดา	กิติวัฒนาดุลโสภาคย์	พร้อมทั้งประทานค�าแปลว่า	นางแก้ว	อัน

หมายถึง	หญิงผู้ประเสริฐ	 และมีพระนามที่ข้าราชบริพาร	 เรียกทั่วไปว่า	

ทูลกระหม่อมน้อย	

	 พระนาม	"สิรินธร"	นัน้	น�ามาจากสร้อยพระนามของสมเดจ็พระราช

ปิตุจฉา	เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์	กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร	ซ่ึงเป็นสมเดจ็

พระราชปิตุจฉา	(ป้า)	ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

	 ส�าหรับสร้อยพระนาม	"กิติวัฒนาดุลโสภาคย์"	ประกอบขึ้นจากพระ

นามาภิไธยของสมเด็จพระบุพการี	3	พระองค์	ได้แก่	"กิติ"	มาจากพระ

นามาภิไธยของสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง	พระมารดา	(แม่)	ส่วน	"วัฒนา"	มาจากพระนามาภิไธย

เดิมของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	

(คือ	สมเดจ็พระนางเจ้าสว่างวัฒนา	พระบรมราชเทวี)	สมเดจ็พระปัยยกิา	

(ย่าทวด)	และ	"อดุล"	มาจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบ

ศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	สมเด็จพระอัยกา	(ปู่)

	 พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลายๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย	ซึ่งพระองค์ได้น�ามาใช้ในการอนุรักษ์	

ส่งเสริม	และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ	จากพระ

ราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้	 พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูล

กระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า	 “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรม

ไทย”	และ	“วิศิษฏศิลปิน”	นอกจากนี้	พระองค์ยังทรงประกอบพระราช
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กรณียกิจในด้านต่างๆ	 เช่น	 ด้านการศึกษา	 การพัฒนาสังคม	 โดยทรงมี

โครงการในพระราชด�าริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ	ซึ่งโครงการใน

ระยะเริ่มต้นนั้น	มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็ก

ในท้องถิน่ทรุกนัดาร	และพฒันามาสู่การให้ความส�าคญัทางด้านการศึกษา

เพื่อการพัฒนาราษฎร

	 พระองค์โปรดการอ่านหนังสือและการเขียนมาต้ังแต่ทรงพระเยาว	์

รวมกับพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ	

ร้อยแก้วและร้อยกรอง	ดงันัน้	จึงทรงพระราชนพินธ์หนงัสือประเภทต่าง	ๆ  

ออกมามากกว่า	 100	 เล่ม	 ซึ่งมีหลายหลากประเภททั้งสารคดีท่องเที่ยว

เม่ือเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศ	 เช่น	 เกล็ดหิมะในสายหมอก	

ทศันะจากอนิเดยี	มนต์รักทะเลใต้	ประเภทวิชาการและประวัติศาสตร์	เช่น	

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์	กษัตริยา

นุสรณ์	หนังสือส�าหรับเยาวชน	เช่น	แก้วจอมแก่น	แก้วจอมซน	หนังสือที่

เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ไทย	เช่น	สมเด็จแม่กับการศึกษา	สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีกบัพระราชกรณยีกจิพระราชจริยาวัตรด้าน

การศกึษา	ประเภทพระราชนพินธ์แปล	เช่น	หยกใสร่ายค�า	ความคดิค�านงึ	

เก็จแก้วประกายกวี	และหนังสือทั่วไป	เช่น	นิทานเรื่องเกาะ	(เรื่องนี้ไม่มี

คติ)	เรื่องของคนแขนหัก	เป็นต้น	และมีลักษณะการเขียนที่คล้ายคลึงกับ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	กล่าวคือ	ใน

พระราชนิพนธ์เร่ืองต่างๆ	 นอกจากจะแสดงพระอารมณ์ขันแล้ว	 ยังทรง

แสดงการวิพากษ์	วิจารณ์ในแง่ต่างๆ	เป็นการแสดงพระมติส่วนพระองค์

	 นอกจากพระนาม	"สิรินธร"	แล้ว	พระองค์ยังทรงใช้นามปากกาใน

การพระราชนิพนธ์หนังสืออีก	4	พระนาม	ได้แก่
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	 "ก้อนหินก้อนกรวด"	เป็นพระนามแฝงที่ทรงหมายถึง	พระองค์และ

พระสหาย	สามารถแยกได้เป็น	ก้อนหิน	หมายถึง	พระองค์เอง	ส่วนก้อน

กรวด	หมายถึง	กุณฑิกา	 ไกรฤกษ์	พระองค์มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้ว่า	

“เราตัวโตเลยใช้ว่า	ก้อนหิน	หวานตัวเล็ก	 เลยใช้ว่า	ก้อนกรวด	รวมกัน

จึงเป็น	ก้อนหิน-ก้อนกรวด”	นามปากกานี้	ทรงใช้ครั้งเดียวตอนประพันธ์

บทความ	"เรื่องจากเมืองอิสราเอล"	เมื่อปี	พ.ศ.	2520

	 "แว่นแก้ว"	 เป็นชื่อที่พระองค์ทรงต้ังข้ึนเอง	 ซ่ึงพระองค์มีรับส่ังถึง

พระนามแฝงนี้ว่า	"ชื่อแว่นแก้ว	นี้ตั้งเอง	เพราะตอนเด็ก	ๆ 	ชื่อลูกแก้ว	ตัว

เองอยากชื่อแก้ว	ท�าไมถึงเปลี่ยนไปไม่รู้เหมือนกัน	แล้วก็ชอบเพลงน้อยใจ

ยา	นางเอกชื่อ	แว่นแก้ว"	พระนามแฝง	แว่นแก้วนี้	พระองค์เริ่มใช้เมื่อ

ปี	พ.ศ.	2521	เมื่อทรงพระราชนิพนธ์และทรงแปลเรื่องส�าหรับเด็ก	ได้แก่	

แก้วจอมซน	แก้วจอมแก่น	และขบวนการนกกางเขน

	 "หนูน้อย"	พระองค์มีรับสั่งถึงพระนามแฝงนี้ว่า	"เรามีชื่อเล่นที่เรียก

กันในครอบครัวว่า	น้อย	เลยใช้นามแฝงว่า	หนูน้อย"	โดยพระองค์ทรงใช้

เพยีงคร้ังเดยีวในบทความเร่ือง	“ป๋องทีรั่ก”	ตีพมิพ์ในหนงัสือ	25	ปีจติรลดา	

เมื่อปี	พ.ศ.	2523

	 และ	"บันดาล"	พระองค์มีรับสั่งถึงพระนามแฝงน้ีว่า	"ใช้ว่า	บันดาล

เพราะค�านี้ผุดขึ้นมาในสมอง	เลยใช้เป็นนามแฝง	ไม่มีเหตุผลอะไรในการ

ใช้ชื่อนี้เลย"	 ซ่ึงพระองค์ทรงใช้ในงานแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ที่ทรงท�าให้ส�านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ	 ว่าด้วยการศึกษา	

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	กระทรวงศึกษาธิการ	เมื่อ

ปี	พ.ศ.	2526

	 นอกจากนี	้ยงัทรงพระราชนพินธ์เพลงแป็นจ�านวนมาก	โดยบทเพลง
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ทีด่งัและน�ามาขบัร้องบ่อยคร้ัง	ได้แก่	เพลง	ส้มต�า	รวมทัง้	ยงัทรงประพันธ์

ค�าร้องในบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ได้แก่	 เพลงเมนูไข่	 และ

เพลงรัก

	 ค�าร้อง:	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 รักทะเล	อันกว้าง	ใหญ่ไพศาล

	 รักท้องฟ้า	โอฬาร	สีสดใส

	 รักท้องทุ่ง	ท้องนา	ดังดวงใจ

	 รักป่าเขา	ล�าเนาไพร	แสนสุนทร

	 รักพฤกษา	รุกขชาติ	ที่ดาษป่า

	 รักปักษา	ร้องกู่	บนสิงขร

	 รักอุทัย	สว่าง	กลางอัมพร

	 รักทั้งรัต-	ติกร	ในนภดล

	 รักดารา	ส่องแสง	สุกสว่าง

	 รักน�้าค้าง	อย่างมณี	มีโภคผล

	 รักทั้งหมด	ทั้งสิ้น	ที่ได้ยล

	 รักนวลนาง	รักจน	หมดสิ้นใจ

	 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 2562	 พระบาท

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริว่า	 สมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เป็นพระโสทรกนิษฐภคินีที่ได้ทรงร่วมสุข 
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ร่วมทุกข์	 มาแต่ทรงพระเยาว์	 เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ	 ก็ได้ทรงปฏิบัติ

บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ

และสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริย	 อุตสาหะ	 เป็นคุณูปการแก่

ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวง	 เป็นอเนกประการ	

ครั้นในรัชกาลปัจจุบัน	ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์	ใน

หลายวาระ	และช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ที่สืบเนื่องมาแต่ครัง้

รัชสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถ	 ให้ด�าเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย	

เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย	สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามฐานะแห่ง

พระบรมราชวงศ์

	 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระ

นามาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	 มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี	สิริกิจการิณีพีรยพัฒน	รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	สยามบรม

ราชกุมารี

	 นับเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานพระเกียรติยศที่	

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	โดยยงัทรงพระอสิริยยศ	กรมสมเดจ็พระ	และ	

สยามบรมราชกมุารี	ตามทีไ่ด้รับพระราชทานจากสมเดจ็พระบรมชนกนาถ

*จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
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การประชุมสรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการชมรมฯ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562

 ในวันที่	3-5	มีนาคม	2563	ชมรมฯ	จัดกิจกรรมการประชุมสรุปผล

การด�าเนนิงาน	และการประชมุประจ�าเดอืนมีนาคม	นอกสถานที	่คอืทีโ่รง

แรมแซนด์ดูนส์เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	กิจกรรมคราวนี้

มีความสนุกครบรสไม่ธรรมดา	จึงขอเก็บเรื่องราวมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้

สนุกไปด้วยกัน

 วันที่ 1 (3 มี.ค. 63)	กรรมการชมรมฯ	และสมาชิก	จ�านวน	46	

คน	ออกเดนิทางด้วยรถบัสจาก	มศว	ประสานมิตร	ออกเส้นทางพิเศษบูรพา

วิถีมุ่งหน้าไปยังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง	

ของกรมกิจการผู้สูงอายุ	 อ.บางละมุง	 จ.ชลบุรี	 บ้านผู้สูงอายุแห่งนี้ตั้งอยู่

ใกล้ทะเลมาก	อากาศจึงสดชื่นโปร่งสบาย	ทางชมรมฯ	ได้จัดเตรียมขนม

และซองเงินมอบให้แก่ผู้สูงอายุทุกท่าน	(196	คน)	รวมทั้งพวกเราได้ช่วย

กนัอดุหนนุสินค้าทีเ่ป็นฝีมือของคณุตาคุณยายจ�านวนมาก	สังเกตว่าจ�านวน

บุคลากรที่ดูแลบ้านผู้สูงอายุนี้มีค่อนข้างน้อย	 หากได้รับงบประมาณเพ่ิม

เติมเพ่ือดแูลท้ังด้านสถานที	่บุคลากร	การจดักจิกรรมให้แก่สมาชกิในบ้าน

มากกว่านี	้กค็งจะท�าให้บรรยากาศสดชืน่ร่ืนรมย์กว่านีม้ากเพราะมีท�าเลที่

ต้ังยอดเยีย่มเป็นทนุอยูแ่ล้ว	พอเสร็จกจิกรรมทีบ้่านผูสู้งอาย	ุรถบัสออกเดนิ

ทางไปยงัร้านมุมอร่อยเพือ่รับประทานอาหารกลางวัน	ร้านนีต้ั้งอยูติ่ดทะเล	

บรรยากาศโดยรอบสวยงาม	มองเหน็เรือประมงและนกยางทะเลสีขาวเกาะ

อยู่บนเรือ	รับประทานอาหารอิ่มหน�าแล้วเราจึงออกเดินทางยาวๆ	มุ่งหน้า

เข้าเมืองจันท์	กว่าจะถึงโรงแรมที่หาดเจ้าหลาวก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆ	พอมี

เวลาพักผ่อนอริิยาบถก่อนอาหารเยน็	สมาชกิหลายท่านจงึได้ลงไปเดนิเล่น
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ริมหาด	หลายท่านได้ลงสระว่ายน�้าซึ่งอยู่ติดหาด	เป็นที่สนุกสนาน	อาหาร

เย็นได้รับประทานข้าวต้มกับเป็นมื้อเบาๆ	แล้วแยกย้ายกันพักผ่อน

 วันที่ 2 (4 มี.ค. 63)	เช้านี้อากาศครึ้ม	รับประทานอาหารเช้า

ที่โรงแรม	ซึ่งอาหารเช้าโรงแรมนี้จัดไว้ดีมาก	มีอาหารหลากหลายให้เลือก

จนชิมได้ไม่ครบ	จากนั้นออกเดินทางไปวัดปากน�้าแขมหนู	(โบสถ์สีน�้าเงิน)	

ตั้งอยู่ที่	ต.ตะกาดเง้า	อ.ท่าใหม่	เมื่อไปถึงวัดมีฝนตกพร�าๆ	แต่ยังพอเดิน

ไปกราบพระในโบสถ์ได้	 โบสถ์สีน�้าเงินนี้สร้างตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2534	 เพื่อ

ทดแทนโบสถ์เก่าทีไ่ด้ร้ือถอนไปจากการผกุร่อนจากน�า้ทะเล	โบสถ์ประดบั

ตกแต่งด้วยเซรามิกโทนสีน�า้เงิน-ขาว	ดสูวยงามแปลกตา	และวสัดเุซรามิก

ทนทานต่อสภาพแวดล้อมแถบนีไ้ด้ด	ีโทนสีน�า้เงินท�าให้นกึถงึวัดร่องเสือเต้น	

จ.เชยีงราย	ทีช่าวชมรมฯ	เคยไปเยีย่มชมมาเม่ือ	2-3	ปีก่อน	เม่ือออกจากวัด

มาฝนกย็งัตกพร�าๆ	ตลอดทางจนถงึน�า้ตกพล้ิว	แต่ดสูถานการณ์แล้วท่าทาง

ไม่น่าลงเดนิได้ด้วยเกรงว่าอาจล่ืนล้ม	ประธานชมรมฯ	หวัหน้าทวัร์จงึตัดสิน

ใจเดินทางไปตลาดน�้าพุ	 เพื่อให้สมาชิกได้จับจ่ายซ้ือของกระจายรายได	้

บรรดาแม่ค้าแม่ขายเหน็นกัท่องเทีย่วกลุ่มใหญ่เดนิมา	กด็ดูใีจกนัมากเพราะ

ช่วงนีก้ารค้าขายค่อนข้างซบเซา	สมาชกิทกุคนจงึได้ของฝากจากเมืองจนัท์	

เช่น	พริกไทยเมืองจนัท์	อาหารทะเลแห้งคณุภาพด	ีอย่างกุง้แห้ง	ปลาอนิทรี

เคม็	หมึกแห้ง	และยงัมีทเุรียนทอดอาหารเพิม่น�า้หนกัชัน้ด	ีช้อปป้ิงกนัไปก็

มีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆ	ท�าให้นึกห่วงว่าบ่ายนี้จะสามารถล่องแพได้หรือไม่	

ต้องลุ้นกันต่อไป	อาหารกลางวันในวันนี้รับประทานกันที่ร้านจันทรโภชนา	

มื้อนี้เป็นอาหารจันท์แท้ๆ	มีเมนูซิกเนเจอร์	เช่น	ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์	แกง

หมูชะมวง	ถั่วฝักยาวผัดกะปิ	สังเกตว่าอาหารทุกอย่างมีรสชาติออกหวาน

แต่ก็อร่อยตามสไตล์เมืองจันทบุรี	 อิ่มอร่อยกันทุกคนแล้วก็ออกเดินทางไป
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ท่าเรือเพื่อล่องแพเปียก	ซึ่งโชคดีเหลือเกินที่บริเวณท่าเรือแห้งสนิทไม่มฝีน

เลย	ก่อนทีจ่ะถงึแพเราต้องลงเรือหางยาวออกทะเลไปประมาณคร่ึงชัว่โมง	

จึงไปถึง	ต.บางชัน	อ.ขลุง	ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวเลแท้ๆ	ชาวบ้านสร้างบ้าน

อยูติ่ดทะเลซ่ึงเป็นป่าชายเลน	มีโฮมสเตย์จ�านวนมากให้นกัท่องเทีย่วมาพกั

ค้างได้โดยมีแพคเกจให้ล่องแพเปียก-กินปู-ดูเหยี่ยว	แพเปียกนี้ต่อด้วยล�า

ไผ่ขนาดใหญ่และล่องโดยมีเรือลาก	ขณะทีล่่องไปกมี็น�า้ซัดเข้าแพเป็นระยะ	

จงึสมชือ่ว่าเป็นแพเปียก	นบัเป็นโชคดขีองพวกเราจริงๆ	ทีต่ลอดทางอากาศ

ครึ้ม	แดดจึงไม่แรงมากและดีสุดที่ไม่มีฝน	ระหว่างล่องแพมีการเปิดเพลง

ลูกทุง่เมดเลย์สุดเร้าใจ	สมาชกิวัยรุ่นในแพของเราพากนัแดนซ์กนัสุดเหว่ียง

เป็นที่สนุกสนานมาก	มองไปเห็นอีกแพมีแต่เด็กๆ	นั่งกันเรียบร้อย	จึงสรุป

ว่าสนุกสู้แพ	สว.ของเราไม่ได้แน่นอน	ล่องแพไปสักพักก็ไปถึงทะเลแหวก	

ซึ่งเป็นสันดอนทรายมีน�้าทะเลล้อมรอบ	แต่ทะเลบริเวณนี้เป็นเลนน�้าจึงไม่

ใสนัก	 หากชาวบ้านช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อมและดูแลความสะอาด	 เก็บ

เศษขยะบริเวณทะเลแหวกให้เรียบร้อยสวยงามกว่านี้ก็จะดีมากๆ	 ที่จุดนี้ 

หลายท่านได้ลงเรือเล็กพายคายคัออกก�าลังกล้ามแขนกนั	ตอนพายเรือคายคั 

แล่นฉิวลมพัดเย็นสบายมาก	 ระหว่างล่องแพทั้งขาไปขากลับมีเหยี่ยวแดง

ฝูงใหญ่บินวนเวียนมาทักทายนักท่องเที่ยว	พวกเราต่างเก็บภาพหายากนี้

ไว้ได้อย่างสวยงามน่าประทับใจ	 เมื่อกลับมาถึงท่า	ท่านที่ตัวเปียกได้อาบ

น�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ถึงเวลาอาหารเย็น	อาหารมื้อนี้พิเศษสุดเพราะเป็น

ซีฟู้ดเต็มรูป	 ไฮไลท์คือปูทะเลนึ่ง	 กุ้งเผา	 ย�าหอยนางรม	 ปลาทอด	 ทุก

อย่างสดอร่อยมาก	น�้าจิ้มซีฟู้ดก็รสแซ่บมากด้วย	รับประทานอาหารเสร็จ

กมี็กจิกรรมคาราโอเกะได้ร้องเพลงสนกุกนัเล็กน้อย	ก่อนจะนัง่เรือหางยาว

กลับเข้าฝั่ง	กว่าจะนั่งรถไปถึงที่พักก็ค่อนข้างดึกพอควร	ถึงโรงแรมมีปาร์ตี้
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วุ้นใบเตยแสนอร่อยของอาจารย์เกษร	เจริญรักษ์	แล้วจงึแยกย้ายกนัพกัผ่อน	

หลับสบายเพราะกิจกรรมมากมายและสนุกตื่นเต้นมาตลอดวัน

 วันที่ 3 (5 มี.ค. 63)	ช่วงสายๆ	เป็นการประชุมสรุปงานประจ�า

ปีของชมรมฯ	ต่อด้วยการประชุมประจ�าเดือนมีนาคม	ประธานชมรมฯ	น�า

ร่างรายชือ่กรรมการแต่ละฝ่ายเสนอทีป่ระชมุเพือ่พิจารณาและให้ความเหน็

ชอบ	แอบดูรายชื่อและจ�านวนคนแล้วรู้สึกว่าจะเป็นชมรมฯ	ที่มีกรรมการ

มากทีสุ่ดในโลกกเ็ป็นได้	น่าปลืม้ใจทีท่กุท่านต่างร่วมแรงร่วมใจท�างานเพือ่

ส่วนรวมด้วยสปิริตอนัยอดเยีย่ม	สมดงัค�าขวัญของชมรมฯ	"สายใยแห่งความ

สัมพันธ์และเอือ้อาทรต่อกนั"	ประชมุเสร็จเรียบร้อยกอ็อกเดนิทางกลบั	โดย

แวะรับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงแสนอร่อย	แถมด้วยหมูสะเต๊ะ	ขนมทอง

ม้วนสองชัน้	(ทองม้วนกรอบพนัด้วยทองม้วนสด	อร่อยมาก)	ขนมถ้วย	และ

ก่อนกลับยงัมีข้าวหลามเมืองจนัท์เป็นของฝากกลับบ้าน	อภนินัทนาการจาก

อาจารย์ระวีวรรณ	พันธ์พานิช	(หอม	นุ่ม	อร่อยมากๆ	ขอบพระคุณค่ะ)	

รถบัสเดินทางถึง	มศว	ประสานมิตร	โดยสวัสดิภาพ	นับเป็นทริปสรุปงาน

ที่สนุกมากและมีรสชาติครบถ้วน	ทั้งสาระ	ความตื่นเต้นผจญภัย	อาหาร

ทะเลแสนอร่อย	อากาศสะอาดสดชืน่	และความสนกุจากการแดนซ์กระจาย

ที่ยากจะหาก๊วนใดเทียบได้	ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีเยี่ยม	เพื่อจะ

พบกันใหม่ในทริปหน้าค่ะ
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มอเตอร์ไซค์ส่งของในอู่ฮั่น

 มอเตอร์ไซค์ส่งของในอู่ฮั่นพักโกดัง	 ท�าทั้งวันทั้งคืน	 รับส่งแพทย์

พยาบาลฟรี	บริษัทเลือกขั้นเป็นผู้จัดการ

	 นายวาง	หย่ง	 เป็นพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับส่งพัสดุในเมืองอู่

ฮั่น	

	 เมื่อวันที่	26	ก.พ	63	นายวาง	หย่ง	ได้รับรางวัล	“พนักงานขับรถ

จกัรยานยนต์รับส่งพัสดดุเีด่น”	ของจีน	จากการไปรษณย์ีแห่งชาติจนี	ท�าไม

เขาถงึได้รับรางวัลนี	้และได้รับการเล่ือนขัน้ข้าม	3	ขัน้ทเีดยีว	จากพนกังาน

ทัว่ไป	ขึน้ไปเป็นผูจ้ดัการสาขาของบริษทั	SF-Express	ซ่ึงเป็นบริษทัทีเ่ขา

ท�างานอยู่	ใครๆ	ก็หนีกลับบ้าน	แต่เขายังยืนหยัดอยู่ที่อู่ฮั่น

	 คนอื่นกลัวการสัมผัสกับแพทย์และพยาบาล	 แต่เขาอาสาไปรับส่ง

พัสดุ

	 นอกจากจะรับส่งพัสดุ	เขายังบริการด้านอื่น	ๆ	อีกด้วย

	 วันที่	23	ม.ค	63	ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าก่อนตรุษจีนตามจันทรคติ

ของจีน	นครอู่ฮั่นปิดเมืองไปแล้ว	การขนส่งสาธารณะต่างก็หยุดให้บริการ	

นายวาง	หย่ง	ส่งของเสร็จหมดแล้ว	ก�าลังจะเดนิทางกลับบ้านทีอ่ยูเ่มืองอืน่

และฉลองวันตรุษจีนกับครอบครัว	แต่พบกระทู้จากโซเชียลมีเดียที่บอกว่า	

มีพยาบาลคนหนึ่ง	เลิกงานอยากกลับบ้านแต่ไม่มีรถมารับ	ไม่ว่าจะแท็กซี่

หรือ	“ตีตี”	ซึ่งเท่ากับ	Grab	ของไทย	ก็ตาม	ไม่มีคนขับคนไหนกล้าขับ

รถไปรับแพทย์และพยาบาลที่ท�างานอยู่ที่โรงพยาบาลเลย	 เนื่องจากเป็น

อันตรายที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด19	 อย่างมาก	 นายวาง	 หย่ง	 เม่ือทราบ

ว่า	ถ้าพยาบาลคนนี้เดินกลับไปเอง	ต้องใช้เวลา	4	ชั่วโมง	ซึ่งท�าให้รู้สึก 

ปวดใจมาก	คิดว่า	แพทย์และพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด19	ต่อสู้กับ



จดหมายข่าว ปีที่ 26  ฉบับที่ 04 เดือน เมษายน 2563 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28

เชื้อไวรัสอย่างกล้าหาญ	 คนธรรมดาอย่างเขาต้องช่วยพวกเขาให้ได้	 ก็อด 

ไม่ได้ทีจ่ะต้องติดต่อพยาบาลคนนัน้	แล้วรับพยาบาลคนนัน้กลับบ้านด้วยรถ

จักรยานยนต์ของตนโดยฟรี	หลังจากนั้น	ก็เลิกแผนการเดินทางกลับบ้าน

เกิด	และเข้าไปพักอาศัยอยู่ที่โกดังของบริษัท	ท�าหน้าที่เป็นอาสาสมัครรับ

ส่งแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะ	 ในวันชิวอิก	 เขาขี่จักรยานยนต์ของตน

แบบลุยเต็มที่	วิ่งเกือบ	300	กิโลเมตร	รับส่งแพทย์และพยาบาลจ�านวน	

30	คน	แต่ทีหลังก็รู้สึกว่า	 ตัวเขาเองคนเดียว	 สู้อย่างไรก็มีข้อจ�ากัดมาก	

จึงได้เปิดกรุ๊ปวีแชทรับสมัคร	และได้จัดตั้งทีมที่มีสมาชิก	20-30	คน	วิ่ง

รับส่งแพทย์และพยาบาลทั้งวันทั้งคืน	 ถึงขนาดใช้จักรยานยนต์จนเสียไป	

3	คัน	แต่นายวาง	หย่งและลูกทีมของเขาล้วนเห็นว่า	ขอเพียงแค่ช่วยให้

แพทย์และพยาบาลเดินทางสะดวก	 เพิ่มเวลาพักผ่อนได้สัก	 10	 นาทีให้

พวกเขาเท่านั้น	เหนื่อยแค่ไหนก็คุ้ม

	 ภายหลังทีมแพทย์และพยาบาลเสริมจากพ้ืนที่ต่างๆ	 ของจีนได้เดิน

ทางมาช่วยนครอู่ฮั่น	 นายวาง	 หย่ง	 รู้สึกว่า	 ไม่จ�าเป็นต้องรับส่งแพทย์

และพยาบาลแล้ว	 เนื่องจากทางรัฐบาลจัดชัตเติลบัสให้พวกเขาแล้ว	 จึง

เปล่ียนหน้าท่ีของทีมงานของเขาเป็น	 “บริการทุกอย่างส�าหรับแพทย์และ

พยาบาล”	 ไม่ว่าจะซ่อมแว่นตา	 ซื้อรองเท้าแตะ	 จนกระทั่งซื้อเค้กฉลอง

วันเกิดให้แพทย์	ทีมงานของเขาซึ่งทุกคนล้วนเป็นชาวอู่ฮั่นทั่วๆ	ไป	ก็ยินดี

ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่	สื่อมวลชนจีนจึงยกย่องทีมของนายวาง	หย่ง

ว่า	เป็น	“Life	Ferryman”	

	 การท�างานของทีมงานของนายวาง	 หย่งที่ประทับใจผู้คนอย่างยิ่ง	

ทั้งยังได้ระดมวัยรุ่นชาวอู่ฮั่นให้ทยอยกันออกมาช่วยเหลือคนอื่น	 ล�าพังแค่

บริษัท	 SF-Express	 บริษัทเดียว	 ก็มีพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับส่ง
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พัสดุจ�านวน	4000	คนวิ่งออกมาวิ่งท�างานทุกวัน	แก้ปัญหาความล�าบาก

ของชาวอู่ฮั่นที่ถูกปิดเมือง	 บอกได้เลยว่า	 ถ้าไม่มีความกล้าหาญและการ

มุมานะต่อสู้ของบุคคลธรรมดาเหล่านี้	 อู่ฮั่นก็คงจะต้องล�าบากมากกว่า

ปัจจุบันนี้เป็นแน่
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บริษัท Nihon Rikagaku Kogyo

 เป็นบริษัทท�าชอล์กเล็กๆ	แห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว

	 ในวงการ	รู้จกับริษทันีก้นัด	ีในฐานะบริษทัอนัดบั	1	ในการผลติแท่ง

ชอล์กไร้ฝุ่น

	 ส่ิงมหัศจรรย์ที่จะเล่าวันนี้	 ไม่ใช่วิธีการท�าส่วนแบ่งตลาด	 ให้เป็น

อันดับ	1	ได้อย่างไร	แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานบริษัทนี้	ร้อยละ	70	

ของพนักงาน	Nihon	Rikagaku	Kogyo	เป็นผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญา	

มาอ่านกันเพื่อศึกษาว่า	ท�าไมบริษัทถึงต้องจ้างพนักงานผู้พิเศษเหล่านี้?

	 คุณ	Oyama	Kazuhiro	ผู้บริหารบริษัทฯ	มีเรื่องให้คิดหนักเมื่อตอน

ที่บริษัทด�าเนินธุรกิจมาได้	22	ปี

	 คุณครูโรงเรียนสอนผู้ทุพพลภาพในละแวกนั้นได้เข้ามาติดต่อขอให้

นกัเรียนของเธอมาท�างานทีบ่ริษทัหลังเรียนจบ	คณุครูอยากให้ลูกศษิย์ของ

เธอใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ	 ช่วยเหลือตัวเองได้	 ท�างานเองได้	 ไม่ต้องมีคน

คอยดูแล

	 ตอนแรก	คุณ	Oyama	ปฏิเสธ	เพราะกลัวเด็กๆ	จะท�างานปกติไม่

ได้	แต่คุณครูไม่ยอมแพ้	มาติดต่อบริษัทถึง	3	ครั้ง	เพราะเธอเห็นว่าการ

ท�าชอล์ก	น่าจะมีขัน้ตอนการท�าไม่ยุง่ยากเกนิความสามารถของลูกศษิย์เธอ

	 ในที่สุด	คุณ	Oyama	ตัดสินใจรับเด็กมาฝึกงานก่อน	แค่	2	สัปดาห์

โรงเรียนส่งมา	2	คน	เป็นเด็กผู้หญิงอายุ	15	และ	17	ปี	เขาพบว่า	เด็ก

หญิงทั้งคู่	 กลับมีสมาธิจดจ่อและตั้งอกตั้งใจท�างานมาก...มากเสียจนพวก

เธอไม่ได้ยินเสียงกริ่งพักทานข้าวเสียด้วยซ�้า

	 เม่ือเดก็สองคนฝึกงานครบ	พนกังานต่างมาขอคณุ	Oyama	ให้รับเดก็

สองคนนีเ้ป็นพนกังานประจ�า	โดยสัญญาว่า	พวกเขาจะช่วยดแูลเดก็ๆ	เอง 
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	 ตอนนั้น	คุณ	Oyama	ก็รับเด็กๆ	มาท�างานเพียงเพราะสงสาร

	 แต่หลังจากนั้นไม่นาน	คุณ	Oyama	ไปทานเลี้ยงและเผอิญได้นั่งที่

นั่งติดกับพระรูปหนึ่ง

	 คุณ	Oyama	ได้เล่าให้พระรูปนั้นฟังว่า

	 “ผมไม่เข้าใจ...เด็กๆ	เหล่านี้เรียนจบแล้วก็น่าจะไปเข้าสถานรับดูแล	

พวกเขาจะได้เล่นเกม	ได้เจอเพื่อนๆ	คนอื่น	มันน่าจะมีความสุข	กว่าการ

นั่งรถไฟแน่นๆ	มาท�างานแบบนี้ทุกวัน”

	 พระรูปนั้นจึงบอกว่า

	 “มนุษย์จะรู้สึกมีความสุขมากๆ	เมื่อพบเหตุการณ์ต่อไปนี้

	 1.	ได้รับความรักจากผู้อื่น

	 2.	ได้รับค�าชมจากผู้อื่น

	 3.	รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์แก่ผู้อื่น

	 4.	รู้สึกว่าตนเองเป็นที่ต้องการของผู้อื่น

	 และทุกส่ิงที่อาตมากล่าวมานี้	 เป็นส่ิงที่เด็กๆ	 ได้จากการท�างานที่

บริษัทคุณนะ”

	 คุณ	Oyama	ถึงเข้าใจ...ความสุขของเด็กๆ	ไม่ใช่การอยู่ดีกินดี	แต่

คือการได้รับความรัก	และรู้สึกว่าตนเองมีค่านั่นเอง

	 หลังจากนั้น	 คุณ	 Oyama	 ก็รับผู้ทุพพลภาพทางสติปัญญาเข้ามา

ท�างานที่บริษัททุกปี	 โดยปรับกระบวนการผลิตให้เรียบง่าย	 เพื่อให้เด็กๆ	

เหล่านี้เข้าใจและปฏิบัติตามค�าสั่งได้	เมื่อเด็กๆท�าได้	เขาก็ชื่นชม

	 คุณ	Oyama	กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคน	ทุกเย็น	หลังเลิกงาน

	 ตั้งแต่มีพนักงานพิเศษเข้ามา	พนักงานรักใคร่	ช่วยเหลือกันกว่าเดิม

ผลผลิตของบริษทักด็ข้ึีนเร่ือยๆ	มหาลัยเข้ามาเสนอ	ร่วมวจิยัเทคโนโลยใีหม่
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กับบริษัท		เพราะอยากช่วยเหลือ

	 ปัจจุบัน	บริษัท	Nihon	Rikagaku	Kogyo	มีพนักงานทั้งหมด	73	

คน	โดยมีพนักงานที่บกพร่องทางสติปัญญาถึง	53	คน

	 ส่วนเดก็หญิงสองคนทีเ่ข้ามาท�างานแต่แรก	กท็�างานจนพวกเธออายุ	

68	ปี	และ	65	ปี

	 หากท่านใดรู้สึกไม่มีความสุขหรือหมดก�าลังใจกับการท�างาน	 ไม่ว่า

จะเป็นเพราะโครงสร้างองค์กร	รายได้	เจ้านาย	หรือลูกค้าบางคน

	 ลองมองมุมใหม่ด	ูงานทีเ่ราท�าเป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่อย่างไร	เราสร้าง

คณุค่าให้กบัผูอ้ืน่ได้อย่างไร	ท่านจะเร่ิมรู้สึกถงึ	“ความสุข”	จากการท�างาน

Credit : Japan Gossip by เกตุวดี Marumura


