




" However difficult life may seem, 
there is always something you can do 
and succeed at "

-- Stephen Hawking --

ไม่ว่าชีวิตจะล�าบากเพียงใด

มักจะมีบางสิ่งที่เราสามารถ

ท�าได้และประสบความส�าเร็จเสมอ
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 PLEARN ฉบบันีข้อเชญิชวนผู้อ่ำนทกุท่ำนท�ำควำมด ี

ด้วยหัวใจ ถวำยแด่ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี

ศรีสนิทรมหำวชริำลงกรณ พระวชริเกล้ำเจ้ำอยู่หวั รัชกำลที ่10 

เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำค่ะ เพรำะพระองค ์

ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏและทรงมี 

ควำมผูกพนักับมหำวทิยำลยัรำชภฏั ด้วยพระองค์พระรำชทำน

ปริญญำบตัรแก่บณัฑิตนำนกว่ำ 30 ปี อกีทัง้ได้ทรงมพีระบรม-

รำชโองกำรให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏยกระดับกำรศึกษำและ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น

 รำชภฏัเชยีงใหม่ขอสดดุ ีขอพระรำชทำนถวำยพระพร

ชยัมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม 

ข ้ำพระพุทธเจ ้ำ ผู ้บริหำรและบุคลำกรส�ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16 GROON

“เราท�าความดีด้วยหัวใจ”
จิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด�าริ

(Royal Thai Volunteers)

“ปฏิบัติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี
และเป็นคนดี
ของพระราชา”

10 พระราชกรณียกิจน่ารู้ของในหลวง

รัชกาลที่ 10

12
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ส�ำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre-
University) ในหัวข้อ “Smart users : Smart teachers”

 ส�ำนักหอสมุด จัดกิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเตรียม

ควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ (Pre-University) ในหัวข้อ “Smart users 

: Smart teachers” ให้แก่นักเรียนทุนโครงกำรครูรัก(ษ์)ถ่ิน รุ่นท่ี 1 

ปีกำรศึกษำ 2563 หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ

ปฐมวัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 

ณ ห้องคอมพวิเตอร์ ชัน้ 2 อำคำรอเนกประสงค์ด้ำนภำษำและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ซึ่งมีหัวข้อ 

ในกำรอบรมได้แก่ “แนะน�ำห้องสมุด” โดยนำงธญำ ตันติวรำภำ 

บรรณำรักษ์ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม “กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ

ห้องสมุด (Web OPAC)” โดยนำยพิสิฐ ศรีใจภำ บรรณำรักษ์งำนพัฒนำ 

และจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ “กำรสืบค้นสำรสนเทศจำก

อนิเทอร์เนต็” โดยนำงสำวอรวรำ ใสค�ำ บรรณำรกัษ์งำนบรกิำรสำรสนเทศ 

“กำรประเมินสำรสนเทศจำกอินเทอร์เน็ต” โดยนำงสำวรัชฎำภรณ์ 

มูลมำก หัวหน้ำงำนพัฒนำและจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ ” 

กำรเขยีนอ้ำงองิและบรรณำนกุรม” โดยนำงสำวฐติกิำ อำษำกจิ หวัหน้ำ

งำนบริกำรสำรสนเทศ

ส�ำนกัหอสมุด จัดการอบรมการสบืคน้สารสนเทศทางดา้นภมูศิาสตรแ์ละภมูสิารสนเทศเพื่อการวจิยั

  ส�ำนักหอสมุด จัดกำรอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศทำงด้ำน

ภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 

ณ ห้องปฏิบัติกำรแผนที่ทำงภูมิศำสตร์ (434) คณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษำ ภำควิชำ

ภูมิศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ชั้น ปีที่ 3 มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชยีงใหม่ จ�ำนวน 19 คน โดยมอีำจำรย์ปิยวด ีนลิสนธ ิเป็นอำจำรย์

ผู้สอนรำยวิชำ ในกำรอบรมครั้งนี้ได้มีกำรบรรยำยเรื่อง "กำรสืบค้น

ฐำนข้อมูล CMRU OPAC" "กำรสืบค้นวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์จำกฐำน

ข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO) และฐำนข้อมูล Thai Digital 

Collection (TDC)" และ "กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ด้ำนภูมิศำสตร์

และภูมิสำรสนเทศ" โดยมีวิทยำกร คือ นำงสำวฐิติกำ อำษำกิจ หัวหน้ำ

งำนบริกำรสำรสนเทศ และนำงสำวอรวรำ ใสค�ำ บรรณำรักษ์งำนบริกำร

สำรสนเทศ
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บุคลากรส�านักหอสมุดเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น

 ส�ำนักหอสมุดเข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง 

กำรช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนนวัตกรรม

สำธำรณสุขศำสตร์และสิง่แวดล้อมชมุชน มหำวทิยำลยัรำชภฏั-เชยีงใหม่ 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 ณ ห้องเอื้องค�ำ ชั้น 3 อำคำรรำชภัฏ

เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ในกำรนี้ส�ำนักหอสมุด 

ได้ส่งบคุลำกรเข้ำรบักำรฝึกอบรม จ�ำนวน 4 คน ได้แก่ นำยสทัุศน์ เขยีวนลิ 

นำยพสิิฐ ศรใีจภำ นำยนพินธ์ ทองค�ำ และนำยจ�ำรัส อุทธำ เพ่ือเรียนรู้ทกัษะ 

ในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ข้ันตอน หลักกำรในกำรช่วยเหลือ 

ฟ้ืนคนืชพีพืน้ฐำนและเป็นแนวปฏบิตัใินกำรช่วยเหลอืฟ้ืนคนืชพีเบือ้งต้น

ให้แก่บุคลำกรและผู้ใช้บริกำรของส�ำนักหอสมุดต่อไป 

ส�ำนกัหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏบิตักิาร เรื่อง การออกแบบหลกัสตูรการอบรมส�าหรบัหอ้งสมุด : 

สุข สนกุ ปลกุการเรยีนรู้
  ส� ำนักหอสมุด  จัดกำรอบรมเชิ งปฏิบัติ กำร  เรื่ อ ง 

"กำรออกแบบหลักสูตรกำรอบรมส�ำหรับห้องสมุด  : สุข สนุก ปลุกกำร

เรยีนรู"้ เม่ือวันท่ี 14 กรกฎำคม 2563 ณ ห้องประชมุเอ้ืองสำยเชยีงใหม่ 

ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยอำจำรย์คะเณยะ 

อ่อนนำง อำจำรย์ประจ�ำภำควชิำหลกัสตูรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้บรรยำยและให้ควำมรู้แก่บุคลำกร

ส�ำนักหอสมุดเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรจัดอบรมและจัดกำร

เรียนกำรสอนให้แก่ผู้ใช้บริกำร
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ชื่อหนังสือ	:	ชุดทศมินทรรำชำ มหำวชริำ-
ลงกรณ : เสด็จพระรำชสมภพ เล่ม 1
พิมพลักษณ์	 :	 กรุงเทพฯ: สถำพรบุ๊คส์, 
2562
เลขหมู่	:	923.1593 ว123ช 2562
LOCATION	:	ส�ำนกัหอสมุด ชัน้ 5 / ส�ำนกั
หอสมดุ ศนูย์แม่รมิ 2 ภำษำไทย 500-999, 
ภำษำอังกฤษ 000-999
สาระสังเขป	:	
 ในเล่มนี้บอกเล่ำเหตุกำรณ ์
ใน วันพระรำชสมภพของพระองค  ์
พระรำชพิธีขึ้นพระอู ่และควำมหมำย 
ของพระนำม "วชริำลงกรณ" สมเด็จพระเจ้ำ 
อยูห่วัมหำวชริำลงกรณบดนิทรเทพยวรำงกรู 
พระรำชสมภพเมื่ อ วั นจั นทร ์ที่  28 
กรกฎำคม พ.ศ. 2495 ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถำน พระรำชวังดุสิต พระองค์
เป ็นพระรำชโอรสพระองค ์ เ ดียวใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล-
อดุลยเดชบรมนำถบพิตร และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 
ในรัชกำลที่ 9 พร้อมพระบรมฉำยำลักษณ์
อันหำชมได้ยำกของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
ด ้วยภำษำที่กระชับ อ ่ำนเข ้ำใจง ่ำย 
พร้อมด้วยค�ำแปลภำษำอังกฤษท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน

ชื่อหนังสือ	 :	 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ- 
วชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
พิมพลักษณ์	 :	 กรุงเทพฯ: ส�ำนักปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขหมู่	:	อ 923.1593 ว123 2560
LOCATION	:	หนังสืออ้ำงอิง ชั้น 6
สาระสังเขป	:	
 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหำเก่ียวกับ 
กำรเผยแพร่และรวบรวมภำพพระบรม
ฉำยำลักษณ์ และพระรำชประวัติ ตั้งแต่
เมือ่ครัง้ยงัทรงพระเยำว์ พระรำชพธีิสมโภช
เดือนและขึน้พระอู ่ด้ำนกำรศึกษำ พระรำช- 
พิธีทรงผนวช พระรำชกรณียกิจ และ
พระปรีชำสำมำรถในกำรสร้ำงควำมเจริญ
มั่นคงแก ่ประเทศชำติหลำยประกำร 
ท้ังด้ำนกำรบิน ด้ำนภำษำและวรรณศิลป์ 
ด ้ำนนำฏศิลป์และดนตรี รวมถึงด ้ำน 
ภูมิสถำปัตย์ จนเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
ของสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ - 
บดินทรเทพยวรำงกูร ให้เป็นที่ประจักษ์
อย่ำงแพร่หลำยกว้ำงขวำง อีกท้ังภำยใน
เล่มมีภำพประกอบสีสวยงำม ควรค่ำ 
แก่กำรสะสมเป็นอย่ำงยิ่ง หนังสือเล่มน้ี 
จะอ�ำนวยประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และสร้ำง
ส�ำนกึจงรกัภักด ีสนองพระมหำกรณุำธคิณุ
ในสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว พระผู้ทรงเป็น 
หลักชัยและศูนย์รวมใจไทยทั้งชำติสืบไป

ชือ่หนงัสอื	:	จดหมำยเหตเุฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ ้ำฟ ้ำ
มหำวชิรำลงกรณ สยำมมกุฎรำชกุมำร 
เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษำ 5 รอบ 28 กรกฏำคม 
2555
พิมพลักษณ์	 :	 กรุงเทพฯ: กรมศิลปำกร 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2558
เลขหมู่	:	อ 923.2593 ว123จ 2558
LOCATION	:	หนังสืออ้ำงอิง ชั้น 6
สาระสังเขป	:	
 หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์เนื่อง
ในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษำ 5 รอบ 28 กรกฎำคม 
2555 เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ และ
พระมหำกรุณำธิคุณให้แผ่ไพศำล เนื้อหำ
แบ่งเป็น 4 ภำค ประกอบด้วย ภำคที่ 1 
พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ และ
พระเกียรติคุณ ภำคที่ 2 กำรจัดเตรียมงำน
เฉลิมพระเกียรติ ภำคที่ 3 พิธีถวำยพระพร
ชัยมงคลและมหรสพสมโภช และ ภำคที่ 4 
โครงกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
โดยสรุปย่อรำยละเอียดของแต่ละเหตกุำรณ์ 
หรือกิจกรรม ดังกล่ำวให้มีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ไว้เป็นจดหมำยเหตุ
หลกัฐำนส�ำคญัทำงประวตัศิำสตร์ของชำติ
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง	:	พิชิต ฤทธิ์จรูญ

เลขเรียกหนังสือ	:	370.7 พ323ก

สถานที่จัดเก็บ	:	ส�ำนักหอสมุด ชั้น 3

 หนังสือเล่มน้ีประกอบไปด้วย 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 มโนทัศน์ของกำรจัด 

กำรเรียนกำรสอน บทที่ 2 กรณีตัวอย่ำง บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียน 

และบทที่ 4 ขั้นตอนกำรวิจัยในช้ันเรียน หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทำงส�ำหรับกำรวิจัย 

เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้โดยแสวงหำนวัตกรรมส�ำหรับแก้ปัญหำกำรเรียนรู้หรือพัฒนำ 

ผู้เรยีนให้มคีณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เหมำะส�ำหรบัผูท้ีต้่องกำรท�ำวจิยัในชัน้เรยีน

กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ : ปฏิบัติกำรวิจัยในช้ันเรียน

พระรำชบัญญัติกำรธนำคำรพำณิชย์ พ.ศ. 2505 ล�้ำ พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืชไร่

เลขเรียกหนังสือ	:	346.082 พ1711

สถานที่จัดเก็บ	:	ส�ำนักหอสมุด ชั้น 3

เนื้อหำในหนังสือประกอบด้วย 

 พระรำชบัญญัติกำรธนำคำรพำณิชย์ "ปรับปรุงใหม่" 

 ประกำศ ค�ำสั่ง ข้อบังคับธนำคำรพำณิชย์ที่ส�ำคัญ

 กำรกระจำยหุ้นแก่ประชำชนของธนำคำรพำณิชย์

 หลกัเกณฑ์ วิธกีำรและเงือ่นไขในกำรประกอบกจิกำรวเิทศธนกจิของธนำคำรพำณชิย์

 นโยบำยกำรธนำคำรพำณิชย์

ผู้แต่ง	:	วันชัย จันทร์ประเสริฐ

เลขเรียกหนังสือ	:	631.521 ว115ท

สถานที่จัดเก็บ	:	ส�ำนักหอสมุด ชั้น 4

 หนังสือเล่มนี้รวบรวมควำมรู ้และข้อมูลที่ส�ำคัญทำงด้ำนเทคโนโลยีและ 

กำรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ โดยเฉพำะผลกำรวิจัยในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษำและ 

ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษำค้นคว้ำและน�ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 

เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภำพดีและมีปริมำณพอเพียง
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การเขียนอ้างอิง

 

รู้หรือไม่ ? เครื่องมือ   ใน photoshop
ใช้วาดรูปทรงเลขาคณิตหรือรูปทรงส�าเร็จรูป
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 สวัสดีผู้อ่ำนคอลัมน์ Tips ทุกท่ำนค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะ ส�ำหรับคอลัมน์นี้ ทำงส�ำนักหอสมุดได้น�ำเสนอ 

เรื่องรำวควำมรู ้เกี่ยวกับรูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิง APA6 (American Psychological Association Style) 

มำถงึ 9 ฉบบัแล้วนะคะ รปูแบบของกำรเขยีนอ้ำงอิง APA6   ทีไ่ด้น�ำเสนอไปนัน้ เป็นรปูแบบกำรเขยีนส�ำหรับเอกสำรวชิำกำร 

ไม่ว่ำจะเป็น หนังสอื ต�ำรำ บทควำมวชิำกำร หรอืบทควำมวจัิย ซึง่ล้วนแล้วแต่ต้องใช้องค์ควำมรูต่้ำง ๆ  ในกำรเขยีนเนือ้หำ

ขึ้นมำ และเพื่อให้มีควำมน่ำเชื่อในเนื้อหำเอกสำรค�ำสอน บทควำม งำนวิจัย บทควำมวิชำกำรต่ำง ๆ จึงจ�ำเป็นต้องอ้ำงถึง

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพื่อเป็นกำรให้เกียรติเจ้ำของผลงำน ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน หรือผู้เขียน จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง

ท�ำกำรอ้ำงอิงไปยังแหล่งข้อมูล ซึ่ง APA6  ก็เป็น 1 ในรูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงที่ได้รับควำมนิยม

 ในคอลัมน์ Tips วนันี ้จะขอสรปุหวัข้อทัง้หมดทีเ่คยน�ำเสนอเนือ้หำ และรปูแบบกำรเขียนอ้ำงองิของสือ่ประเภท

ต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้อ่ำน ให้สำมำรถเลือกประเภทรำยกำรอ้ำงอิงตำมที่ผู้อ่ำนต้องกำรได้

 ส�ำหรับเนื้อหำในครั้งหน้ำ ผู้เขียนจะมำน�ำเสนอวิธีกำรเขียนอ้ำงอิงภำยในเนื้อหำ หรือที่เรำเรียกว่ำ Intext-

Citation ซึ่งรูปแบบจะเป็นอย่ำงไรนั้น โปรดติดตำมได้ในนิตยสำรเพลินฉบับถัดไปค่ะ 

1. กำรเขียนอ้ำงอิงหนังสือทั่วไป Plearn Vol.3 Issue1, Jan-Feb 2019

2. กำรเขียนอ้ำงอิงบทควำมวำรสำร / บทควำมวำรสำรที่มีหมำยเลข DOI / 

บทควำมวำรสำรออนไลน์

Plearn Vol.3 Issue2, Mar-Apr 2019

3. กำรเขียนอ้ำงอิงบทควำมในนิตยสำร / บทควำมในจดหมำยข่ำวที่ไม่ปรำกฏ 

ชื่อผู้แต่ง / กำรอ้ำงอิงบทควำมในหนังสือพิมพ์ 

Plearn Vol.3 Issue3, May-Jun 2019

4. กำรเขียนอ้ำงอิงจำกหนังสือรวมบทควำม (หนังสือที่มีเนื้อหำแยกแต่ละบท

และมีผู้แต่งประจ�ำบท)

Plearn Vol.3 Issue4, Jul-Aug 2019

5. กำรเขียนอ้ำงอิงวิทยำนิพนธ์ / กำรเขียนอ้ำงอิงวิทยำนิพนธ์จำกฐำนข้อมูลสถำบัน

กำรศึกษำ

Plearn Vol.3 Issue5, Sep-Oct 2019

6. กำรเขียนอ้ำงอิงวิทยำนิพนธ์จำกฐำนข้อมูลเชิงพำณิชย์และวิทยำนิพนธ์จำก

เว็บไซต์

Plearn Vol.3 Issue6, Nov-Dec 2019

7. กำรเขียนอ้ำงอิงหนังสือที่ไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง / กำรเขียนอ้ำงอิงหนังสือที่ไม่ปรำกฏ

ชื่อผู้แต่ง แต่มีผู้รับผิดชอบ (เช่น บรรณำธิกำร, ผู้รวบรวม เป็นต้น)

Plearn Vol.4 Issue1, Jan-Feb 2020

8. กำรเขียนอ้ำงอิงหนังสือแปล Plearn Vol.4 Issue2, Mar-Apr 2020

9. กำรอ้ำงอิงสำรสนเทศจำกเว็บเพจ Plearn Vol.4 Issue3, May-Jun 2020 

th
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 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

รัชกำลที่ 10 ทรงห่วงใยและทรงค�ำนึงถึงควำมอยู ่ดีมีสุขของประชำชน 

เป็นส�ำคัญ และมีพระรำชประสงค์ที่จะสืบสำน รักษำ และต่อยอดโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 

ให้หน่วยรำชกำรในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน

ตำมแนวพระรำชด�ำริเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติและแสดงควำมส�ำนึก 

ในพระมหำกรณุำธิคุณของพระบำทสมเดจ็พระมหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช-

บรมนำถบพิตรและสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบ 

พระรำชกรณียกิจนำนัปกำรเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ทั้งนี้เพื่อสร้ำง

กระบวนกำรมีส่วนร่วมให้ประชำชนมีควำมสมัครสมำนสำมัคคี มีควำมสุข 

มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประเทศชำติมีควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืน

โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม

 สมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรด

กระหม่อมให้จัดโครงกำรจิตอำสำขึ้นในครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2560 ณ โรงเรียนสุโขทัย เขตดุสิต กทม. 

โดยมีพระรำโชบำย ให้เริ่มท�ำจำกจุดเล็กไปใหญ่ โดยเริ่มจำกกำรดูแลรักษำบ้ำนและบริเวณรอบบ้ำนของตนเองให้สะอำดก่อน 

โดยกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระรำชวังดุสิตซึ่งเป็นกำรท�ำควำมดีด้วยหัวใจถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำท-

สมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตรโดยหน่วยทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ หน่วยทหำร 

รักษำพระองค์ ข้ำรำชบริพำรในพระองค์ฯ ร่วมกับประชำชนจิตอำสำ ร่วมกันดูแลและพัฒนำรักษำพ้ืนท่ีจำกชุมชนเล็ก ๆ 

รอบพระรำชวังดุสิตขยำยสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในกำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 “จิตอำสำ” หมำยถึง จิตแห่งกำรให้ควำมดีงำมท้ังปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอ่ิมใจ ซำบซึ้งใจ ปีติสุข 

ที่พร้อมจะเสียสละเวลำ แรงกำย แรงสติปัญญำ เพื่อสำธำรณประโยชน์ในกำรท�ำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 

โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีควำมสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่น่ิงดูดำยเมื่อพบเห็นปัญหำหรือควำมทุกข์ยำกที่เกิดขึ้น 

กับผู้คน เป็นจิตที่มีควำมสุขเม่ือได้ท�ำควำมดีและเห็นน�้ำตำเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตท่ีเปี่ยมด้วย “บุญ” คือควำมสงบ 

เยือกเย็น และพลังแห่งควำมดี อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตำ” หรือควำมเป็นตัวตนของตนเองลงได้

“เราท�าความดีด้วยหัวใจ”
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ
(Royal Thai Volunteers)
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ประเภทของจิตอาสาพระราชทาน

	 จติอาสาพระราชทานตามพระราโชบาย	แบ่งเป็น	3	ประเภท	ดงันี้

 1.  จิตอำสำพัฒนำ เป็นจิตอำสำพระรำชทำนที่มีวัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน

ไม่ว่ำจะเป็นจติอำสำกจิกรรมบ�ำเพญ็สำธำรณประโยชน์ จติอำสำงำนประดษิฐ์

และเผยแพร่งำนศิลปำชีพ จิตอำสำที่ปฏิบัติงำนสนับสนุนในกำรจัดงำน 

หรือกิจกรรมกำรแสดงและมีนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ จิตอำสำท่ีปฏิบัติ

งำนสนับสนุนและช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกแก่แพทย์ พยำบำล จิตอำสำ 

ที่ให้ค�ำแนะน�ำและอ�ำนวยควำมสะดวกประชำชนที่มำลงทะเบียนจิตอำสำฯ 

จิตอำสำที่สนับสนุน จัดหำหรือบริกำรอำหำร น�้ำดื่ม ให้กับประชำชน 

ที่เข ้ำร ่วมกิจกรรม/จิตอำสำที่เข ้ำร ่วมปฏิบัติงำน จิตอำสำที่ช ่วยงำน

ประชำสัมพันธ์และให้บริกำรข้อมูลกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำฯ และจิตอำสำ

ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร 

 2.  จิตอำสำภัยพิบัติ เป็นจิตอำสำพระรำชทำนที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้ำ ตรวจ เตือน และเตรียมกำรรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจำกธรรมชำติ 

และเกิดจำกสำเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนในพ้ืนที่โดยรวม 

และกำรเข้ำช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกภัยพิบัติ 

 3.    จติอำสำเฉพำะกจิ เป็นจติอำสำพระรำชทำนทีม่วีตัถุประสงค์

ให้ปฏิบัตใินงำนพระรำชพธิ ีหรือกำรรบัเสดจ็ในโอกำสต่ำง ๆ  เช่น กำรเตรียม

สถำนที่และกำรฟื้นฟูสถำนที่ภำยหลังพระรำชพิธีและกำรเสด็จฯ 

คุณสมบัติของจิตอาสาพระราชทาน	

คุณสมบัติเบื้องต้นของจิตอาสาพระราชทาน	มี	4	ประการ	ดังนี้

 1. มีสัญชำติไทยหรือผู ้ที่พ�ำนักอำศัยอยู ่ ในประเทศไทย 

โดยถูกต้องตำมกฎหมำย

 2.  ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

 3.  ไม่เบียดบังเวลำรำชกำร

 4.  ไม่เบียดบังกำรเรียน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาพระราชทาน	มี	7	ประการ	ดังนี้

 1. มีควำมซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนค�ำนึงถึงผลประโยชน ์

ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง

 2.  มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

 3.  มีวินัยและควำมรับผิดชอบ เคำรพกฎหมำยบ้ำนเมือง

 4.  มีกริยำ วำจำ สุภำพเรียบร้อย

 5.  ไม่ดื่มสุรำหรือใช้สำรเสพติดอื่นใดในขณะปฏิบัติงำน

 6.   มจิีตใจเข้มแขง็และมทีศันคตทิีด่ใีนกำรปฏิบตังิำนเพือ่ส่วนรวม

 7.   รกัษำวฒันธรรมประเพณไีทยอันดงีำม ผูน้้อยรู้จกักำรเคำรพผูใ้หญ่
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บรรณำนุกรม
หน่วยรำชกำรในพระองค์. (ม.ป.ป.). ประวัติความเป็นมา. สืบค้นจำก https://www.royaloffice.th/จิตอำสำ/เรื่องควรรู้/ประวัติควำมเป็นมำ

การแต่งกายของจิตอาสาพระราชทาน

          จิตอำสำพระรำชทำนแต่งกำยด้วยเสื้อพระรำชทำนหรือเสื้อสีสุภำพ

ท่ีไม่มีกำรระบชุือ่หน่วยงำน องค์กร กรณนีกัเรยีนนกัศกึษำสำมำรถแต่งกำย 

ด้วยเครื่องแบบ หรือสวมใส่กระโปรง / กำงเกงของสถำนศึกษำและ 

สวมหมวกแก๊ปและผ้ำพนัคอทีไ่ด้รบัพระรำชทำน ตดิบตัรประจ�ำตวัจติอำสำฯ 

โดยกำรแต่งกำยต้องมีควำมรัดกุม เพื่อให้มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน

โดยมีข้อควรระวัง คือ

 1. จิตอำสำฯ ที่ลงทะเบียนถูกต้องเท่ำนั้นจึงจะสำมำรถ 

แต่งกำยตำมที่ก�ำหนดข้ำงต้นได้

 2.  ไม่สำมำรถมอบต่อชุดเครื่องแบบจิตอำสำฯ ให้ผู้อื่นได้

 3. กำรแต่งกำยจิตอำสำพระรำชทำนห้ำมท�ำเลียนแบบ 

และห้ำมจ�ำหน่ำยจ่ำยแจก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และจิตอาสาพระราชทาน

 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้ลงทะเบียน 

เป็นจิตอำสำพระรำชทำนและได้ร่วมกิจกรรมจติอำสำ ท�ำดด้ีวยหวัใจหลำย ๆ  

กิจกรรม เช่น 

 จติอาสา	“CMRU	Share” ในโครงกำรรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย 

ในรั้วมหำวิทยำลัย “C Share” คนรุ ่นใหม่ มีน�้ำใจให้เพื่อนร่วมทำง 

โดยมีจิตอำสำประกอบด้วย คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ ผู้แทนจำก

เทศบำลนครเชียงใหม่ และประชำชนในชุมชน จ�ำนวนกว่ำ 350 คน 

ร่วมกิจกรรมจิตอำสำท�ำควำมสะอำดถนน ทำงเดินภำยในมหำวิทยำลัย 

สนำมกีฬำ ที่พักนักศึกษำ และทำงเดินในชุมชนรอบมหำวิทยำลัย

	 จติอาสามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่	รวมพลงัสร้างฝายชะลอน�า้ ตำมโครงกำรจติอำสำ “เรำท�ำควำม ด ีด้วยหวัใจ” 

โดยเครือข่ำยสมำชิกจิตอำสำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จ�ำนวนกว่ำ 400 คน ลงพ้ืนท่ีสร้ำงฝำยชะลอน�้ำจ�ำนวน 3 ฝำย 

รวมระยะทำงกว่ำ 1 กโิลเมตร ณ บรเิวณสวนเกษตรอนิทรย์ี อำคำรอเนกประสงค์ด้ำนภำษำและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ภำยในมหำวิทยำลยั

รำชภฏัเชยีงใหม่ ศนูย์แม่รมิ อ�ำเภอแม่รมิ จงัหวัดเชยีงใหม่ กำรสร้ำงฝำยชะลอน�ำ้ในคร้ังน้ีจดัท�ำข้ึนเพ่ือสร้ำงควำมชุม่ชืน้ให้กบัพ้ืนทีป่่ำ 

ศูนย์แม่ริม ทั้งเป็นกำรบรรเทำปัญหำภัยแล้ง ส่งเสริมให้ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์

ทรพัยำกรธรรมชำตสิร้ำงควำมสำมคัคใีนกำรท�ำกิจกรรมบ�ำเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม และร่วมกนัท�ำงำนจติอำสำเพือ่พฒันำท้องถ่ิน 

“เราท�าความดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์”

“Doing	Good	Deeds	for	Country	and	People”
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart

	 ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19	 ระบาด	 การออกไปซ้ืออาหารอาจจะเป็นไปได้ยากหรือ 
แม้แต่ใครท่ีรู้สึกเบ่ือการกักพื้นท่ี	เรามาลองปลูกผักกินเองกันดีไหมคะ	พื้นท่ีน้อยไม่ใช่ปัญหา
เรามวีธิกีารปลกูผกัส�าหรับคนเมอืงมาน�าเสนอค่ะ
	 การปลูกผักกินเองช่วยให้เราสามารถพึ่งตัวเองได้มากขึ้นในเวลาอันสั้น	 นอกจาก 
จะช่วยให้เราประหยดัแล้ว	การได้กินผกัสด	ๆ 	ปลอดสารพิษ	ถือเป็นอีกหน่ึงประโยชน์ท่ีเราจะได้รับ	
ใช้เวลาว่างเรียนรู้การปลกูผกั	เรียนรู้ชนิดของผกัพืน้บ้านใหม่	ๆ
	 หลายคนอาจคิดว่าการปลกูผกัไว้กินเองท่ีบ้านเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากและจ�าเป็นต้องใช้พืน้ท่ี	
บริเวณกว้างในการปลูก	 แต่ท่ีจริงแล้วพืชผักในเมืองไทยน้ันปลูกง่ายโตเร็วและท่ีส�าคัญคนเมือง 
ท่ีมพีืน้ท่ีไม่มากนักหรืออาจจะมแีค่พืน้ท่ีน้อยนิด	เพยีงหน้าระเบียงของคอนโดก็สามารถท่ีจะปลกูผกั
กินเองได้แล้ว	การปลกูผกัไว้กินเองนอกจากจะประหยดั	ได้ผกัสด	ๆ 	ปลอดสารพษิไว้รับประทานแล้ว 
เรายงัน�ามาเป็นกิจกรรมท่ีท�าร่วมกันในครอบครัวได้อีกด้วย

	 การปลกูผกัก็เหมอืนกับการปลกูความรักไปในตวั	เพราะเราต้องใส่ใจดแูลเรียนรู้ 
ธรรมชาตขิองผกัและการเจริญเตบิโตงอกงามของผกัท่ีเราปลกู	 ท่ีส�าคัญยงัเป็นแนวทาง 

ใส่ใจดนิเวลาปลกู
เตรียมดนิเพาะอย่างใส่ใจ	การเตรียมดนิถือเป็นหัวใจส�าคัญในการปลกูผกัอินทรีย์	ท�าได้ง่าย	ๆ 	ด้วยการร่อนดนิและขยุมะพร้าวให้ละเอียด
ในอัตรา	1:1	 เพราะถ้าใช้ดนิอย่างเดยีวเวลาท่ีเปียกน�า้ดนิจะแน่นเกินไป	จากน้ันเตมิปุ๋ยไส้เดอืนในอัตรา	1:10	ของปริมาณดนิ	คลกุเคล้า
ดนิขยุมะพร้าวและปุ๋ยไส้เดอืนให้เข้ากัน

เข้าใจต้นไม้
เลอืกชนิดผกัให้เหมาะสมกับธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีท่ีจะปลกู	เช่น	บริเวณท่ีปลกูมแีดดส่องผ่านหรือไม่

เพาะกล้าอย่างปราณตี
โรยดนิบนภาชนะปลกู	ห้ามอัดดนิจนแน่น	เพราะหลกัการส�าคัญของการปลกูผกัคือต้องไม่ท�าให้ดนิแขง็	จากน้ันรดน�า้ให้ชุม่และใช้น้ิวมอืกดลง
ในดนิเบา	ๆ 	ให้เป็นรูไม่ต้องลกึเพือ่ใส่เมลด็พนัธุผ์กั	กลบหน้าดนิบาง	ๆ 	หมัน่รดน�า้ทุกวนั	เป็นเวลาสองอาทิตย์ก็จะได้ต้นกล้าผกัปลอดสารพิษ

ปลกูด้วยรัก
น�ากาบมะพร้าวสบัหรือใบไม้มารองภาชนะส�าหรับปลกู	 ผสมดนิสามส่วนต่อปุ๋ยอินทรีย์หน่ึงส่วน	 คลกุเคล้าให้เข้ากันและตกัใส่
ภาชนะปลกูโดยไม่ต้องกดดนิ	รดน�า้ให้ชุม่	และท�าเป็นหลมุตรงกลาง	ย้ายต้นกล้าท่ีเพาะไว้มาปลกู	จากน้ันใช้ใบไม้หรือขยุมะพร้าว
มาคลมุหน้าดนิเพือ่รักษาความชืน้ของดนิ	หมัน่รดน�า้ทุกวนั

การปลูกผักส�าหรับคนเมือง
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บรรณำนุกรม
Greenpeace Thailand. (2559). การปลูกผักส�าหรับคนเมือง. สืบค้นจำก https://www.greenpeace.org/thailand/  

 publication/2945/planting-urban/
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ในการพ่ึงพาตนเอง	 สร ้างความมั่นคง 
ทางอาหารด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์โดยเร่ิมท่ี 
ตัวเราเอง	 อ่ิมท้องแล้วยังมั่นใจได้ว่าปลอดภัย 
ต่อสขุภาพร้อยเปอร์เซ็นต์
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	 คอลัมน์	Eating	plearn	ฉบับนี้	จะพาทุกท่าน 
ไปรู ้จักกับคาเฟ่น้องใหม่สไตล์มินิมอล	 ที่ก�ลังเป็น 
ทีน่ยิมในโลกโซเชียวขณะนีค่้ะ	ร้านนีช่ื้อว่า	Groon	จุดเด่น 
ของร้าน	 Groon	 คือขนมที่อบสดใหม่หอมกรุ่นทุกเช้า 
ตามคอนเซป็ต์ของร้านทีว่่า	“Warm	Heart	and	Fresh	Bake” 
	 เ ม่ือเดินทางมาถึงด ้านหน ้าร ้าน	 Groon 
ทกุคนจะพบกับอาคารทรงสีเ่หลีย่มสขีาว	ประตูทางเข้าและ
กระจกด้านหน้าโค้ง	คล้าย	ๆ 	กับก้อนขนมปัง	เม่ือเดินเข้าไป
ในร้าน	 จะสะดุดตากับหลังคาหน้าจ่ัวที่เปิดให้แสงสว่าง 
เข้ามา	 บรรยากาศในร้านตกแต่งด้วยโทนสีขาว	 สีครีม	
และสีน�้าตาลอ่อน	จึงให้ความรู้สึกอบอุ่น	สบายใจเหมือน
อยู่ในบ้าน	 นอกจากนี้ยังก้ันผนังด้วยกระจกที่เปิดโล่ง 
ให้เห็นบรรยากาศในโซนอบขนม	 ยิ่งท�ให้เพลิดเพลิน	
ผ ่อนคลายในระหว ่างที่ ด่ืมเคร่ืองด่ืม	 และกินขนม 
ไปพร้อมกัน	
	 เมนูเคร่ืองด่ืมของร้าน	 Groon	 ที่จะแนะน� 
ในวันนี้	 ก็คือ	 Ice	 Matcha	 latte	 ชาเขียวมัทฉะเข้มข้น 
อร่อยก�ลังดี	 และ	 hot	 cocoa	 โกโก้ร้อน	 ๆ	 หอมกรุ่น 
เทนมเป็นรูปหัวใจสวยงาม	ซึ่งเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์
ของทางร้าน	 ได้แก่	 Hide	 and	 seek,	 Groon	 Morning 
และ	Moon	on	Mind	ค่ะ	นอกจากที่กล่าวมานี้	ยังมีกาแฟ
และเครื่องดื่มอื่น	ๆ	ให้เลือกอีกหลายชนิดเลยค่ะ

BY ภัทราภรณ์ แสงปัญญา

GROON
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Groon

6 ซอย 7 (ซอยกรรไกรทอง) ถนนศิริมังคราจารย์  ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง 
เชียงใหม่ 50200

061-582-4490

เปิดทุกวัน 8.00-18.00 น. 

	 ในส่วนของเบเกอร่ี	 ทางร้านมีให้เลือกหลากหลาย	
สสีนัสวยงามน่ารับประทานทกุอย่าง		ผูเ้ขยีนเห็นแล้วอยากลองชิม 
ทุกอย่างเลยค่ะ	จึงสุ่มเลือกบางชิ้นมาลองชิม	ได้แก่	strawberry	
cream	 cheese	 scorn	 	และ	 red	 velvet	 cream	 cheese	 soft	
cookie	 ทั้งสโคนและคุกก้ีมีจุดเด่นอยู ่ที่ครีมชีสเหมือนกัน 
แต่ต่างกนัทีส่ว่นผสมทีใ่ช้ท�ขนมและกรรมวธิีในการท�	ซึ่งทัง้คู ่
ก็มีขนาดและรสชาติก�ลังพอดี	 ไม่หวาน	 ไม่เปร้ียว	 จนเกินไป 
กินกับชาเขยีวมัทฉะเข้มข้น	และโกโก้ร้อน	ๆ 		เข้ากันได้เป็นอย่างดี 
เลยทีเดียวค่ะ	 นอกจากนี้ทางร้านยังมีจุดเด่นอยู ่ที่ขนมปัง 
โฮมเมดแบบโลฟ	 ที่ท�จากยีสต์ธรรมชาติ	 และขนมอื่น	 ๆ 
อีกหลายแบบ	 เช่น	 คาเนเล่	 มาเดอลีนรูปเปลือกหอย	 โดนัท 
บันส์	 และคุกก้ี	 เป็นต้น	 เบเกอร่ีที่นี่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 
อบสดใหม่ทุกวัน	อยากให้ไปลองไปชิมกันค่ะ
	 Groon	 เป็นคาเฟ่เล็ก	 ๆ	 ที่ต้ังอยู่ข้างร้านชีวิตชีวา	
ใครที่ชื่นชอบกาแฟ	ขนมปัง	 เบเกอรี่	 หรือใครที่เป็นสาย	 cafe	
shopping	 ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง	 	 บรรยากาศในร้านและ
นอกร้านตกแต่งสไตล์มินิมอล	 ถ่ายรูปได้สวยทุกมุม	 แนะน�ว่า
หากต้องการได้ภาพสวย	ๆ 	ต้องวางแผนเลอืกช่วงเวลาทีจ่ะไปร้าน
ด้วยค่ะ	ไม่อย่างนั้นอาจจะไม่มีที่นั่ง	หรือจะต้องรอต่อคิวถ่ายรูป
นานหน่อยค่ะ
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I  nterview
BY อรวรา ใสค�า “ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

และเป็นคนดีของพระราชา”
 เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร

มหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว นิตยสำร

เพลินฉบับน้ีจึงขอพำผู้อ่ำนทุกท่ำนไปรู้จักกับผู้ท่ีได้รับ 

กำรคัดเลือกจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ให้เป็น 

ผู้มีจรรยำบรรณดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 

“คุณเสาวนีย์	 สุริยะเจริญ”	 หรือ	 “พี่เอ็ด”	

ของพี่น้องชาวส�านักหอสมุด

 ไปดูกันสิว่ำ พี่เอ็ด มีแนวคิดในกำรท�ำงำน

อย่ำงไรถึงได้รับรำงวลัจรรยำบรรณดเีด่น ถ้ำพร้อมแล้ว 

ไปท�ำควำมรู้จักกับพี่เอ็ดกันเล้ยยยย

Q:	พี่เอ็ดมาท�างานที่ส�านักหอสมุดได้อย่างไร	?

A: จริง ๆ แล้ว ท�ำงำนอยู ่ที่รำชภัฏมำนำนแล้ว 

แต่ถ้ำให้นับว่ำเร่ิมต้นท�ำงำนที่ห้องสมุด น่ำจะเป็น 

วันที่ 8 มิ.ย. 2538 กี่ปีผ่ำนมำแล้วเนี๊ย 555 เมื่อก่อน 

ห้องสมุดใช้ชื่อว่ำศูนย์วิทยบริกำรฯ และปรับเปลี่ยน

มำเป็นส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มีทั้งห ้องสมุดกับไอทีท�ำงำนอยู ่รวมกัน หลังจำก 

ทีม่หำวิทยำลยัได้มกีำรปรบัเปลีย่นโครงสร้ำงหน่วยงำน

ใหม่ พี่เอ็ดก็ได้ย้ำยมำส�ำนักหอสมุดจนถึงทุกวันนี้

Q:	ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ	ต้องท�าอะไรบ้าง	?

A: งำนหลักคืองำนพัสดุ ต้องรู้เร่ืองกฎระเบียบด้ำน 

งำนพัสดุ กำรเบิกจ่ำย ระเบียบกำรคลัง และ พรบ. 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรบริหำรพัสดุ เพ่ือให้กำรท�ำงำน 

มีควำมถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร

รางวัล
จรรยาบรรณ

ดีเด่น

คุณเสาวนีย์ สุรยิะเจรญิ

18 Plearn
Play & Learn
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“ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นคนดีของพระราชา”

Q: 	 ความรู ้ สึ กภ ายหลั ง จ ากที่ ไ ด ้ รั บ ร า งวั ล	

ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น	?

A: ใครได้รำงวัลก็ดีใจเป็นเร่ืองปกติ แต่เรำก็ไม่ได้ 

ไปอวดอ้ำงกับใครว่ำฉันได้รำงวัลนะ ก็ใช้ชีวิตปกติ 

ของเรำไป มีพี่ ๆ น้อง ๆ จำกห้องสมุดกับดิจิตอล 

(ส�ำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ) มำแสดงควำมยินดีกับเรำ

ก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน

Q:	มแีนวทางในการปฏบิตังิานอย่างไร	ถึงได้รบัรางวัล

ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น	?

A: รับผิดชอบและปฏิบัติงำนของตนเองอย่ำงซื่อสัตย์ 

ปฏิบัติหน ้ำ ท่ีตำมระยะเวลำท่ีได ้มอบหมำยและ 

ตำมภำระงำน (TOR) ที่ได้ก�ำหนด ยึดองค์กรเป็นหลัก 

ไม่เห็นประโยชน์ของตนเอง คิดอยู ่เสมอว่ำท�ำงำน 

เพื่อหน่วยงำน เหมือนกับเรำให้บริกำรญำติ พี่น้อง 

เพรำะจะท�ำให้เรำท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุขและจะท�ำให้

เรำเต็มใจให้บริกำรกับทุกคน

Q:	 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามสไตล์พี่เอ็ด

เป็นแบบไหน	?

A: ใช้ชีวติโดยยดึตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 

มีกำรจัดสรรเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน 

เช่น แบ่งเงินออม โดยให้มีกำรหักจำกบัญชีธนำคำร 

จัดท�ำบัญชีกำรใช้จ่ำยท่ีต้องจ่ำยประจ�ำ ค่ำใช้จ่ำย 

ประจ�ำวัน คิดค่ำใช้จ่ำยก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ และ 

ที่ส�ำคัญเรำจะไม่เปรียบเทียบตนเองกับใครและรู้จัก

ปล่อยวำงให้เป็น

Q:	คติประจ�าใจในการท�างาน	?

A: “ปลำตำยเท่ำนัน้ทีไ่ม่ว่ำยทวนน�ำ้ อย่ำเป็นคนใช้ชวีติ 

ไปวัน ๆ ต้องมีกำรปรับปรุงตัวเองให้ทันเหตุกำรณ์อยู่

สม�่ำเสมอ”

Q:	แนวคิดในการท�างานต่อจากนี้	จะเป็นอย่างไร	?

A:  คงตั้ ง ใจท� ำ งำนตำมหน ้ ำที่ ที่ ไ ด ้ รั บผิ ดชอบ 

ให้เกิดประสิทธิภำพให้ได้มำกทีส่ดุ และเตม็ใจให้บรกิำร

แก่ผู้มำติดต่องำนรำชกำรด้วยไมตรีจิตที่ดี โปร่งใส และ

เป็นธรรม อันนี้เป็นปณิธำนควำมดีที่ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้

ส�ำหรับกำรท�ำงำน

 ได้ทรำบแนวทำงในกำรท�ำงำนและกำรปฏบิตัตัิว 

เป็นแบบอย่ำงท่ีดีของพ่ีเอ็ดกันไปแล้วผู้อ่ำนสำมำรถ 

น�ำมำปรับใช้เป็นแนวทำงให้เข้ำกับเรำได้ 

 สุดท้ำยนี้ ขอให้ผู ้อ่ำนทุกท่ำนมีควำมสุข 

ในกำรปฏิบัติงำนของตนเองนะคะ :)

19Plearn
Play & Learn
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King Bhumibol of Thailand: 
The People’s King 
ในหลวงในดวงใจ 
เลขเรียก DVD 1355
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ  King Bhumibol of 
Thailand: The People’s King หรือ “ ในหลวงในดวงใจ ” 
จัดท�าข้ึนโดย History Channel จากสหรัฐอเมริกา 
สารคดีจะน�าเสนอพระราชประวัติและพระอัจฉริยะภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

Musical Tribute To The King

สดุดีดนตรีมหาราชา  
ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน และอ�านวยเพลง ฯพณฯ 
พลเรือตรี หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช องคมนตรี
เลขเรียก CD 4066
 บรรเลงโดยวงดรุยิางคซิ์มโฟนกีรุงเทพ หรือ 
บางกอก ซิมโฟนี ออเคสตร้า (บีเอสโอ) ได้อัญเชิญ 
เพลงพระราชนิพนธ์ จ�านวน 17 เพลง ที่เรียบเรียง
เสยีงประสาน ขึน้ใหม ่และบรรเลงในรูปแบบลลีาดนตรี
คลาสสิค เต็มวงเป็นครัง้แรก

W

20 Plearn
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เรื่อง อยากบอกพ่อว่า….. 
เลขเรียก DVD 1746
 เป็นสารคดีเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหา- 

ก รุณาธิคุณพระบาทสม เด็ จพระปรมิ นทร- 
มหาภมูพิลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จาก 90 ค�าบอกพ่อ 

จาก 90 ชีวิตคนไทยทัว่ทกุภมิูภาค รวมเป็นความทรงจ�า 

ที่พวกเขาไม่มีวันลืมจากวันที่ทรงเปลี่ยนความทุกข์
เป็นความสุขให้ผู้คนทั่วแผ่นดิน “ The Working 
Monarch ศาสตร์พระราชา ต�าราสร้างชีวิต ”

เทิดเกล้า จากค�าสอนของพ่อ
เลขเรียก DVD 1742
 เมื่อ 9 ผู้ก�ากับจาก 9 บริษัทช้ันน�า ตบเท้า 

เขา้รว่มโครงการ “ ภาพยนตรเ์ฉลมิพระเกยีรติเทดิเกลา้ ” 
ที่บรษัิท อสมท จ�ากัด (มหาชน) รว่มกับ มูลนธิชัิยพัฒนา 

จัดท�าขึ้น ด้วยการ สร้างภาพยนตร์ 9 เรื่ อง 

สุดยิ่งใหญ่ที่คนไทยต้องดู โดยได้น้อมน�าพระราชด�าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 

มาถ่ายทอดเป็นเรื่ องราวประทับใจบนแผ่นฟิล์ม 

เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องในโอกาสปีมหามงคล 

ที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 

5 ธันวาคม 2555

21Plearn
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Do  You Know?
By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

 พระราชกรณยีกิจที่ส�าคญั ใน สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รชักาลท่ี 10 นิตยสาร
เพลนิฉบบันี ้ทมีงานเราจึงได้รวบรวบ 10 พระราชกรณยีกจิที่ส�าคญั ของในหลวง ร.10 ในด้านต่างๆ มาใหช้มกัน ดังน้ี

 1. ด้านการศึกษา ทรงพระกรุณาพระราชทาน 
พระราชทรพัยร์ว่มสนบัสนนุใหก้รมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
กอ่ตัง้โรงเรยีนมธัยมศกึษาในถ่ินทุรกันดาร 6 แห่ง ทรงรับโรงเรยีน 

ไวใ้นพระราชูปถมัภ ์และพระราชทานวสัดุอุปกรณ์การศึกษาท่ีทันสมัย
 

 2. ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทรงพระอุตสาหะ 
เสดจ็ฯ ไปทรงประกอบพิธเีปิดโรงพยาบาลทุกแหง่และทรงเยีย่มโรงพยาบาล 

อยา่งสม�่าเสมอ รวมทัง้พระราชทานพระราชทรพัยส์นับสนุนใหมี้อุปกรณ์
การแพทย ์เครื่องมอืเครื่องใช้ท่ีทันสมัย

 3. ดา้นสงัคมสงเคราะห ์ทรงเสด็จฯ ไปทรงเย่ียมชุมชน
แออดัของกรุงเทพฯ หลายแห่ง เช่น ชุมชนแออัดพระโขนง เขตคลองเตย 
เขตยานนาวา พระราชทานพระราชทรพัยส์นบัสนนุโครงการของชุมชน 
เช่น โครงการพัฒนาเดก็เลก็ท่ีขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติด
เป็นตน้

 4. ด้านการต่างประเทศ ทรงเสด็จพระราชด�าเนิน
แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีป 

เพื่ อ มุ่ ง เ จ ริญ สัมพั นธไมต รี แล ะยั งทรงสนพร ะราชหฤทั ย 

ในการทอดพระเนตรและศึกษากิจการต่าง ๆ ท่ีจะทรงน�าประโยชน์ 

มาใช้ในการพฒันาประเทศไทย 

10 พระราชกรณียกิจน่ารู้ของในหลวง

รัชกาลที่ 10
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 5. ด้านเกษตรกรรม เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรม- 

โอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงท�าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 
และวัชพืชอื่น ๆ เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร ส�าหรับ 

น�าไปใช้ในการเพาะปลูก ท่ีบ้านแหลมสะแก จ. สุพรรณบุรี ปี 2528 
และยงัทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณยีกิจเพื่อสง่เสรมิกจิการด้านเกษตรกรรม 
เช่น เสดจ็ฯ แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคล

 6. ด้านพระศาสนา ทรงเสด็จฯ แทนพระองค์ไปปฏิบติั 
พระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจ�าสม�่ าเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยน 

เครื่องทรงพระพุทธมหามณรีตันปฏมิากร ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม 
ตามฤดูกาล รวมถึงการเสด็จพระราชด�าเนินไปในการพระราชทาน 
ถว้ยรางวลั การทดสอบการอญัเชิญพระมหาคมัภรีอ์ลักุรอา่นระดบัประเทศ

 7. ด้านการกีฬา ทรงพระราชทานเสื้อส�าหรับ 
ใส่ป่ันจักรยาน และน�้าดื่มพระราชทาน ให้กับประชาชนผู้ที่ เข้าร่วม
กิจกรรม และทรงน�าประชาชนป่ันจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทาง 

พระลานพระราชวังดุสติ - สวนสขุภาพลดัโพธิ ์อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
รวมระยะทางไปกลบั 39 กม. 

 8. ดา้นการทหาร ทรงพระวิริยะอุตสาหะเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณด์า้นวทิยาการการบนิ ทรงรบัราชการทหาร และเขา้รว่ม
ปฏบิติัการรบในการตอ่ต้านการกอ่การรา้ยในภาคเหนอืและภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื รวมทัง้การคุม้กันพ้ืนท่ีในบรเิวณรอบคา่ยผูอ้พยพชาวกมัพูชา 

ที่เขาลา้น จ.ตราด 

 9. ดา้นการบนิ พ.ศ. 2552 ทรงปฏบิติัหนา้ที่นกับนิที่ 1 

เคร่ืองบินโบอิง้ 737–400 ในเท่ียวบนิสายใยรกัแหง่ครอบครวั ช่วยเหลอื 

ผูป้ระสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณด์า้นการแพทย ์ ส�าหรบัโรงพยาบาล 
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

 10. ดา้นราชการ 9 มกราคม พ.ศ. 2535 - ปัจจุบนั 
ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย 
ส�านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปัจจุบันคือ หน่วยบัญชาการถวาย 
ความปลอดภยัรกัษาพระองค์ เป็นสว่นราชการในพระองค์
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