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สวัสดีครับ FC  ที่รักทุกท่าน
สาระที่น�าเสนอในฉบับส่งท้ายฤดูหนาวนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทีมงาน ที่ได้บรรจงเลือกสรรเรื่องที่มั่นใจว่ามีคุณค่า 

ควรแก่การสละเวลาอ่าน
ความสุขในการท�างานล้วนเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคน ซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักในสังคมปัจจุบัน คนส่วนใหญ่จึงท�างานกันด้วยความจ�าใจ  

ด้วยเป็นหน้าทีรั่บผดิชอบและเพือ่การมรีายได้เลีย้งชพีตนและครอบครวัเป็นส�าคญั แต่ถ้าเข้าใจหลกัการท�างานทีถ่กูต้องแล้ว การได้ผลลพัธ์ทีด่ทีัง้งาน
และความสขุใจเกดิขึน้ได้ไม่ยากนกั ท่านอาจารย์ มหาวุฒชิยั (ว.วชริเมธ)ี มคี�าแนะน�าทีเ่ราเอาไปปฏบิตัจิริงได้อย่างสะดวกง่ายดายครบั

คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล คือค�าพังเพยเตือนจิตสะกิดใจชาวเรือทั้งหลายรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับทะเลในสารพัดรูปแบบ เพื่อให้ตั้งอยู่ในความ 
ไม่ประมาท พร้อมรับสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างทุกขณะ ฉบับนี้มีเรื่องค่อนข้างมหัศจรรย์เกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้ประสบมหันตภัย 
ในทะเล และการส�ารวจทะเลในพื้นที่ใกล้ขั้วโลก เต็มไปด้วยน�้าแข็งและสภาพลมฟ้าอากาศที่คนทั่วไปทนได้ยาก ทั้งสองกรณีเป็นการปฏิบัติการ 
ของเรือท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นัก ลูกเรือก็จ�านวนไม่มาก แต่สามารถท�าภารกิจที่แสนยากและเสี่ยงภัยสูงได้ส�าเร็จอย่างแทบไม่น่าเชื่อ ถ้าได้อ่านดูแล้ว  
เรามัน่ใจว่าท่านคงรูส้กึตืน่เต้นและประทบัใจเช่นเดยีวกนั

พบกันใหม่ฉบบัหน้าต้นฤดรู้อนครบั
บรรณาธิการบริหาร



ข้อมูลตัวเครื�อง

คุณสมบัติการใช้งาน

I-4 Americas Alphasat

Coverage

- ขนาด 169 x 52 x 75 มิลลิเมตร
- นํ้าหนัก 318 กรัม รวมแบตเตอรี่
- แสดงผลดวยจอสีความคมชัดสูุง (High contrast colour screen) 
- มีชองเชื่อมตอ micro USB ชองเสียบหูฟง, เสาอากาศรับ-สง
สัญญาณ และบลูทูธ 2.0 
- ความทนทาน มาตรฐานปองกันนํ้าและฝุน IP65 และ IK04
- สามารถใชงานไดที่อุณหภูมิ -20 ํC ถึง +70 ํC
- การส่งขอความ 160 ตัวอักษรลาติน
-ขอมูลสถานที่ GPS สามารถดูตําแหนงไดโดยสงเปนขอความ หรือ 
อีเมลจากตัวเครื่อง

- แบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion 3.7 โวลต 

- สนทนาตอเนื่องนานสูงสุด 8 ชม.

- เปดเครื่องรอรับสายนานสูงสุด 160 ชม. 

- ระยะเวลาชารจแบตเตอรี่ 3.5 ชม.

อุปกรณ์มาตรฐาน

- เครื่องชารจแบตเตอรี่ผานไฟ AC (พรอมหัวแปลง 4 ชิ้น) - เครื่อง

ชารจในรถยนต 10 - 30 โวลต 

- ที่ชารจสําหรับ PC (micro USB cable) 

- อุปกรณ Hands-free และ Headset 

- สายคลองขอมือ

- คูมือการใชงาน (8 ภาษา)

- เอกสารการรับประกันสินคา

- Support CD 

- USB memory drive Holster

อุปกรณ์เสรมิอื�นๆ

- ซองใสโทรศัพท

- ชุดหูฟงสําหรับบลูทูธ

- แทนและเสาอากาศภายนอก (เหมาะใชภายในอาคาร) 

- ชุดชารจดวยพลังงานแสงอาทิตย

          โทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม Inmarsat รุน IsatPhone 2 เปนโทรศัพทที่ออกแบบมาเพื่อให 
ใชงานไดดี และสะดวกในพื้นที่ซึ่งยากตอการ ติดตอสื่อสาร สามารถรับมือกับธรรมชาติหรือภูมิอากาศตางๆ 
ทั้งความรอน ความเย็น ฝุนและนํ้า (IP65) โดยตัวเครื่องสามารถทํางานที่ระดับ อุณหภูมิ -20 ํ C ถึง +55 ํ C 
ทนตอความชื้นไดถึงรอยละ 95 และทนทานตอแรงกระแทกไดดี (IK04) อีกทั้งยังมีบริการดวยเสียงสนทนา, 
ขอความ (Voice mail) รับ-สง ขอความตัวอักษร (SMS) และ E-mail สามารถระบุพิกัดขอมูล GPS สง 
ตําแหนงที่ตั้ง ผานทาง SMS หรือ E-mail และปรับเปลี่ยนการใชงานไดทั้งโทรศัพทติดตั้งพื้นฐาน และ 
โทรศัพทมือถือ ควบคุมคาใชจาย ดวยระบบเติมเงิน สะสมอายุการใชงาน สูงสุด 1 ป รองรับการใชงานผาน 
บลูทูธ เปนไดทั้งโทรศัพทหลัก โทรศัพทรอง และโทรศัพทสํารองในกรณีฉุกเฉิน

This map is illustrative of IsatPhone 2 coverage. It does not provide a 
guarantee of the extent of service availability. From November 2013, 
Alphasat coverage prioritises the region north of 44°S, and service may 
degrade south of this latitude.

ไมพลาดทุกการติดตอสื่อสาร สัญญาณชัดเจนทุกมุมโลก 
โทรศัพทมือถือผานดาวเทียม 

บริษัท เอ. แอนด มารีน (ไทย) จํากัด
อาคารมารีนไทย 555 หมู 3 ถนนทายบาน ตําบลทายบาน อ ําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
โทร. 0-2703-5544, 0-2703-5858 โทรสาร. 0-2703-5525, 0-2703-3322
www.marinethai.net

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
02-703-5544, 063-868-3444  Line@ : @marinethai
Email : amr.sales.team@marinethai.net,amr.customer@marinethai.net
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กรมเจ้าท่า ขานรับนโยบายรัฐบาล หนุนผู้ให้บริการด้าน
ขนส่งสาธารณะทางน้ำา เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

กองทัพเรือตั้ง facebook fanpage  
“เรือดำาน้ำาไทย Thai Submarines”

กรมเจ้าท่า นดัหารอืร่วมธนาคาร ผูป้ระกอบการด้านขนส่งสาธารณะทางน�า้ 
สนับสนุนลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้ เป็นการเพิ่ม 
ช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์  
http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ตัง้แต่วันที ่29 มกราคม - 31 มนีาคม 2564 
พร้อมรองรบันโยบายรฐับาลช่วยเหลอืประชาชนผู้ใช้บรกิาร

นายวิทยา ยาม่วง อธบิดกีรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้มกีารสนบัสนนุ
และให้ความร่วมมือกับรัฐบาล โดยการผลักดันผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  
“เราชนะ” เพื่อช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่าย 
ของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นการเพิ่มช่องทางในการ 
ช�าระค่าบรกิารการขนส่งสาธารณะทางน�า้ ทัง้น้ี กรมเจ้าท่า ได้นัดหารอืกลุม่เรอืโดยสาร 
อาท ิเรอืด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสารไฟฟ้า เรอืโดยสารในคลองแสนแสบ เรอืบรกิาร
นกัท่องเทีย่ว เรอืข้ามฟาก พร้อมด้วยธนาคารกรงุไทย เพือ่หารอืแนวทางเข้าร่วม
โครงการ “เราชนะ” โดยทีป่ระชมุมมีตใิห้ธนาคารฯ เร่งลงพืน้ทีส่ร้างความเชือ่ม่ัน 
ในการเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” พร้อมหาแนวทางในการลดขั้นตอนให้เกิด 
ความสะดวก รวดเรว็ในการใช้บริการของประชาชน 

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสะดวก ความเร็วในการใช้งาน  
แอปพลิเคชัน “เราชนะ” ในการช�าระค่าบรกิารถือเป็นสิง่ส�าคญั ซึง่กลุ่มเรอืโดยสาร
จ�าเป็นจะต้องปรับตัวและหารือร่วมกันกับธนาคารฯ เพ่ือช่วยบรรเทาเยียวยา 
ความเดอืดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพ่ิมช่องทางในการช�าระค่าบรกิาร
การขนส่งสาธารณะทางน�้า รวมท้ังการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
สงูสดุ พร้อมเน้นย�า้ผูป้ระกอบการเรอืโดยสารสาธารณะ ต้องปฏบิตัติามมาตรการ
ความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ไม่เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ก�าหนดพร้อมทั้งปฏิบัต ิ
ตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) รกัษาความสะอาดภายในตวัเรอื  
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ส�าหรับประชาชน 
ทีพ่บเห็นการกระท�าผิด การให้บรกิารเรอืโดยทีไ่ม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน กรมเจ้าท่า 
โทร.1199 ตลอด 24 ช่ังโมง

ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างเพจนี้ เพ่ือสร้างการรับรู ้เรื่องเรือด�าน�้า 
แก่สาธารณชนผูส้นใจ โดยการจดัตัง้สือ่กลางในรปูแบบ Social Media เนือ่งจาก
กองทัพเรือไม่เคยจัดต้ังสื่อกลางใน Social Media เพื่อการค้นคว้าหาความรู ้
เรื่องเรือด�าน�้าขึ้นมาโดยเฉพาะมาก่อน กองทัพเรือจึงได้เข้าใจดีว่าว่า ความรู้  
ข้อมลู ข่าวสาร เก่ียวกบัเรอืด�าน�า้นัน้ มอีงค์ประกอบหลายด้านท่ีมากกว่าการเป็น 
“ยุทโธปกรณ์” และมีเนื้อหาสาระ ความรู้ ที่สาธารณชนผู้สนใจท่ัวไปสามารถ 
รบัรูร่้วมกนัได้ ประกอบกบัหนึง่ในบทบาทส�าคญัของกองทพัเรอื คอืเป็นหน่วยงาน 
ทีม่ส่ีวนในการสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรยีนรู้

ส�าหรับ หัวข้อที่จะน�าเสนอใน Facebook Fanpage “เรือด�าน�้าไทย  
Thai Submarines” ทีส่�าคัญทีจ่ะม ีขึน้ ได้แก่

 - ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัเรอืด�าน�า้
 - ประวตัศิาสตร์เรอืด�าน�า้ ทัง้ของสากลและของไทย
 - สารคดเีก่ียวกบัเรือด�าน�า้
 - ข่าวสารทัว่ไปเกีย่วกบัเรอืด�าน�า้ทัง้ในและต่างประเทศ
 - บทความทัว่ไป บทวิเคราะห์ บทความทางวชิาการ
 - ข้อถามตอบ/แลกเปลีย่นความคดิเหน็
 - น�าเสนอกจิกรรมทีเ่กดิขึน้
 - link ต่าง ๆ ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัเรือด�าน�า้
 - การแถลงข่าวของกองทพัเรอื
ทั้งน้ีแนวทางการด�าเนินงาน กองทัพเรือจัดต้ังทีมงานขึ้นโดยเฉพาะ  

เพื่อเป็นผู้รวบรวมประสานงาน น�าเสนอข้อมูลเสนอใน Facebook Fanpage  
“เรอืด�าน�า้ไทย Thai Submarines” อย่างต่อเนือ่ง พร้อมมหีน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
ทั้งภายในภายนอกกองทัพเรือร่วมสนับสนุนข้อมูล ทั้งยังเปิดกว้างยังสาธารณ 
ในการแลกเปลีย่นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการเรียนรูร่้วมกนั

กองทัพเรือมีความตั้งใจและปรารถนาดีที่จะได ้น�าเสนอข้อมูลต่างๆ  
ดังท่ีกล่าวข้างต้นเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยความตระหนักถึง 
พี่น้องประชาชน และด้วยกองทัพเรือ คือหนึ่งในเครื่องมือความมั่นคงของชาติ  
ทีเ่ราจะได้เรียนรูถ้งึบทบาทของกองทพัเรือร่วมกนั   



COMMERCIAL MARINE 
LIFERAFT RENTAL

Fixed Price
No unexpected cost
International Standard SOLAS, MED
Quick operation for short Port stays
Available in all key Ports
No more forget with notification of due date

Marine Servitec Co., Ltd.
1111 Moo 6 Soi Thedsaban Bangpoo 10,
Taiban Road, Tumbol Taiban, Amphur Muang,
Samutprakarn 10280
Tel: 0-2703-3477-8 Fax : 0-2703-4572
E-mail: info@msc.co.th
Website : www.msc.co.th
     : marineservitec
     : @marineservitec

Marine Servitec (Songkhla) Co., Ltd.
182 Moo 3 Tumbol Sathing Mo,
Amphur Singhanakon,
Songkhla 90280
Tel: 081-614-4235
E-mail: msc.songkhla@gmail.com
Website : www.msc.co.th
    : marineservitec
    : @marineservitec
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ชื่อบริษัท	 :		 บริษัท	ไทยซูซูกิมอเตอร์	จ�ำกัด
ที่ตั้ง	 :		 อ�ำเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธำนี
จ�ำนวนพนักงำน	 :		 ประมำณ	1,000	คน	
	 	 (ณ	สิ้นเดือนมีนำคม	2563)
ทุนจดทะเบียน	 :		 607.35	ล้ำนบำท	
	 	 (97.5%	Suzuki	เป็นผู้ถือหุ้น)
รุ่นเครื่องยนต์ที่ผลิต	 :		 รถจักรยำนยนต์	/	เครื่องยนต์เรือ

SUZUKI ฉลองยอดการผลติ
เคร่ืองยนต์เรอื ครบ 1 ล้านเครื่อง 
ในประเทศไทย 
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เครื่องยนต์เรือตัวที่	1	ล้ำน	รุ่น	DF30A
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ากัด (ไทยซูซูกิ)  

ซึ่งเป ็นบริษัทในเครือของ Suzuki Motor  
Corporation (SMC) เพื่อการผลิต และจ�าหน่าย
เครือ่งยนต์เรือและรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย 
ได้ฉลองความส�าเร็จในการผลิตเครื่องยนต์เรือ 
ครบ 1 ล้านเครื่อง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ไทยซูซูกิ ได้เริ่มผลิตรถจักรยานยนต์ในปี 
พ.ศ.2511 และเป็นโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์
ซูซูกิแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น และได้เริ่มผลิต
เครือ่งยนต์เรอืในปี พ.ศ.2542 ในปัจจบุนั ไทยซูซกูิ 
ผลิตเครื่องยนต์เรือซูซูกิขนาดเล็ก จ�านวน 17 รุ่น 
โดยมี 12 รุ่นเป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ตั้งแต่  
2 แรงม้า - 30 แรงม้า ส่วนอีก 5 รุ่นที่เหลือเป็น
เครือ่งยนต์ 2 จงัหวะ จาก 9.9 แรงม้า - 40 แรงม้า 
โดยมีการจัดจ�าหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
รวมถึงประเทศญี่ปุ่น

ยอดขายเครื่องยนต์เรือซูซูกิทั่วโลก ตั้งแต่ 
เมษายน ถึง กันยายน 2563 มีการเจริญเติบโต
คงที่ประมาณ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ในปีก่อน ขณะท่ียอดขายเครื่องยนต์ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ (เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จาก  
40 แรงม้า - 350 แรงม้า) ซึ่งผลิตท่ีโรงงาน  
Kosai ในประเทศญี่ปุ่น เติบโตขึ้น 12% ส�าหรับ
เครื่องยนต ์ขนาดเล็กท่ีผลิตในประเทศไทย  
เติบโต 7% ตามล�าดับ 

ไทยซซูกูไิด้บรรลถุงึความส�าเรจ็นีโ้ดยใช้เวลา
ทัง้สิน้ 21 ปี กบัอกี 1 เดอืน ตัง้แต่เริม่สายการผลติ
ในปี พ.ศ.2542 และ Suzuki จะด�าเนินการผลิต
เครื่องยนต์เรืออย่างมีประสทธิภาพต่อไป โดยใช้
ประโยชน์จากโรงงานผลิตท้ัง 2 แห่งในประเทศ
ญี่ปุ ่นและประเทศไทย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลาย
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บนผืนน�้าอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมโลกทั้งใบ 
แต่ละแผ่นดนิ หรอืทวีปได้ถึงกนั น�า้เคม็สู่น�า้จดื 
ต่างสี ต่างรสชาติ ต่างกลิน่ แต่ล้วนคอืส่วนหนึง่
ของกันและกันที่ขาดกันไปไม่ได้ แม้พวกเรา 
จะอาศัยอยู ่ บนผืนดินแต ่ ก็ต ้อง ใช ้ชี วิ ต 
ร ่วมไปกับความเปล่ียนแปลงของผืนน�้ า  
ที่รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ไว้มากมาย กระแสน�้า
เปลี่ยนวิถีชีวิตในน�้าและบนบกก็ต้องเปลี่ยน 
ไปด้วย เราจงึมเีหตผุลอนัยิง่ใหญ่ทีจ่ะต้องดูแล
มหาสมุทร ท�าความรูจ้กั ทนัความเปลีย่นแปลง 
และศกึษาเพือ่เยยีวยา และฟ้ืนฟู 

 เล่มนีจ้งึมาชวนรูจ้กัผูพ้ทิกัษ์ผนืน�า้
ที่ชื่อ มีเรีย เอส เมอเรียน เรือส�ารวจที่พา 
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักธรรมชาติวิทยา 
ออกส�ารวจทะเลบอลติกมาตั้งแต่ปี 2005  

โดยความร่วมมอืระหว่าง ดเีอฟจี (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) องค์การศึกษา 
ส�ารวจ ทนุหนาของรฐับาลเยอรมนั กบับเีอม็บเีอฟ 
(Federal Ministry of Education and  
Research) คือเรือส�ารวจที่ต ้องมีทั้งแลป  
และห้องเกบ็อปุกรณ์เพือ่การส�ารวจทีต้่องพร้อม
เพ่ือการส�ารวจ เพื่อการศึกษาได้แบบยืดหยุ่น 
ห้องพักลูกเรือ นักวิทยาศาสตร์ กับขนาด  
94.8 เมตร การลงทุนมหาศาลไม่ธรรมดา  
ซึ่งในปี 2003 ถึงป ีที่ปล ่อยเรือสู ่ท ่าเรือ 
ของโปแลนด ์  ในป ี  2005 ก็ออกมาใน 
คลาสเดยีวกนัจ�านวน 3 ล�า แต่ละล�ากม็อีปุกรณ์
ในการท�างานทีต่่างกนัและแยกย้ายกนัออกไป
ปฏบิตัภิารกจิกูโ้ลกแบบเงยีบๆ เพราะผูค้นท่ีให้
ความสนใจจริงๆ จังๆ ก็คงเป็นกลุ่มที่ใส่ใจ 
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สิ่งแวดล้อมจริงๆ รวมถึงนักวิทยาศาสตร ์
และรฐับาลของประเทศในทะเลแถบนัน้ 

ภาระหน้าที่ของ มาเรีย เอส เมอเรียน  
คือส�ารวจกระแสน�้าอุ่น และพื้นโลกในระดับ
ความลกึ 10 เมตร ดงันัน้ความสามารถในการ
ว่ิงทะลุ ตัดน�้าแข็งกลางมหาสมุทรจึงต้องมี  
เธอสามารถท�าลายน�้าแข็งลอยน�้าที่หนา  
50 เซนตเิมตร ได้สบาย อกียงัสามารถท�างาน
โดยไม่ปล่อยก๊าซออกมาในเวลาถงึ 48 ชัว่โมง 
เอาไว ้เพื่อการท�างานในบริเวณที่มีความ 
อ่อนไหวต่อมลพษิเป็นพเิศษ ดเูหมอืนจะนาน 
แต่กต้็องเร่งมอืกนัน่าดกูบัเวลาเพยีง 2 วนั 2 คนื 

มาเรีย เอส เมอเรียน สามารถออกไป
ท�างานกลางทะเลได้เป็นเดือน คือ 35 วัน  
หรอื 7,500 ไมล์ทะเล เต็มทีก่่อนจะต้องจอดเตมิ
พลังงานกัน แต่มาเรีย เอส เมอรีนก็บรรจุ 
น�้ามันได้ถึง 620 ตัน  ใช้อย่างประหยัดด้วย
ความเร็วเรือปกติ 12 นอต แต่ก็สปีดได้ถึง  
18 นอต พอดีๆ ไม่ช้าเกินไปส�าหรับ 12 นอต 
และเร็วพอสมควรส�าหรบัความเรว็ 18 นอต 

ลูกเรือ นักวิทยาศาสตร์ ออกทะเลกันที
จ�านวน 22-23 คน กับเรือที่ใหญ่ขนาดน้ี  
ดูเหมือนจะรองรับผู ้โดยสารได้มากกว่านี้  
แต่เพราะเป็นเรือที่ต้องแบกอุปกรณ์เพื่อการ 
ท�างานหนกัๆมาด้วย อกีห้องแลป ห้องปฏบิติั
การหลายห้อง มตีูค้อนเทนเนอร์ ท่ีต้องพร้อม 

ทนัสมยั สะดวกสบาย ห้องพกัส�าหรบั 22 คน 
กบัอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์กด็จูะพอดี 

เป็นเรื่องปกติมากส�าหรับเรือที่ต ้อง 
ออกทะเลยาวนานเป็นเดอืน จ�าเป็นจะต้องมี
สันทนาการ เพื่อผ่อนคลายจากการท�างาน  
อีกความเหงา เบื่อ คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล 
แม้แต่เรอืส�ารวจของนกัวทิยาศาสตร์ผูค้ร�า่เคร่ง
กับต�ารา ก็ยังต ้องมีห ้องออกก�าลังกาย  
ห้องซาวน่า สตรมี เอาไว้ให้ด้วย อีกห้องส�าหรบั
ดหูนงัฟังเพลง และเครือ่งมอืสือ่สารอันทันสมยั
กจ็�าเป็นมากเช่นกนั 

เรือส�ารวจล�านี ้ใช้ใบพดัเรอืหรอืทรสัเตอร์
ของอาซมิทุ 2 ใบ ท�าให้เรอืขนาดใหญ่เกอืบ 
ร ้อยเมตรสามารถขับเคลื่อนได ้อย ่างมี
ประสทิธภิาพโดยอตัโนมตั ิ เพราะการท�างาน
ในทะเลที่มีน�้าแข็งลอยเกลื่อนบนผิวน�้า 
กไ็ม่ได้ง่ายนกั แต่ มารนี เอส เมอเรยีน กเ็ดนิทาง
มายาวไกลตลอดระยะเวลา 10 ปี ปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อชีวิตที่อาศัยในน�้าและบนผืนดิน 
ท�าความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพอากาศท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับความ
เปลีย่นแปลงของมหาสมทุร เป็นเรือ่งเสมอืน
ไกลตวัไปถงึยโุรปเหนอื แต่กระแสน�า้กระแสลม
ไม่ได้ไหลวนไปมาอยูแ่ค่ทางเหนอืทกุหนทกุแห่ง
บนโลกใบนีล้้วนร่วมอยูใ่นชะตากรรมเดยีวกัน 
จงึต้องตามตดิทุกเรือ่งราวอย่างเข้าใจ
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ชายฝั ่งชาแธม รัฐแมสซาชูเซต 10 ไมล์  
ทันใดน้ันลูกเรือก็ได ้ยินเสียงระเบิดดังข้ึน 
ก่อนทีเ่รอืจะแตกออกเป็นสองท่อน ยิง่ไปกว่านัน้
คือพวกเขาไม่สามารถส่งสัญญาณขอความ 
ช่วยเหลอืได้ ขณะนัน้ท่ีสถานยีามฝ่ัง Chatham  
ได้รบัการบอกเล่าว่าท่ามกลาง พายกุลางทะเล  
ที่รุนแรงนั้น มีเรือบรรทุกน�้ามันอีกล�าหนึ่ง 
คือ Fort Mercer ก็หักครึ่งเช่นกัน จึงมีการ 
ระดมก�าลังทั้งเครื่องบินและเรือยนต์อีกล�า  
ออกไปช่วยเหลือ

หลายชั่วโมงต่อมาเรดาร์ที่สถานียามฝั่ง  
ได้แสดงให้เห็นช้ินส่วนของเรือเพนเดิลตัน  
ที่หักเป็นสองส่วน คือส่วนหัวเรือและท้ายเรือ  
ในช่วงเวลานั้น เบอร์นาร์ด เวบเบอร์ ผู้เป็น 
นายท ้ายเรือ ได ้รับค�าสั่ งให ้ เลือกลูกเรือ 
และออกไปช ่ วย เหลือค ้นหาผู ้ รอดชี วิต 

ส�าหรับคนที่หลงรักเรื่องราวในท้องทะเล 
ไม่น่าจะยอมพลาดกบัหนงัแนว พายกุลางทะเล 
โดยเฉพาะหนงัประวตัศิาสตร์ ทีน่านๆ จะสร้าง
ออกมาให้ตืน่เต้นกันสกัท ี และหากไม่มมีาสกัที
นี่ก็คือ ต้องไปรื้อเรื่องเก่าๆ ที่เราประทับใจ 
ออกมานัง่ดอูกีคร้ังแบบไม่มเีบือ่ ซึง่หนึง่ในนัน้ 
ทีเ่ช่ือว่าน่าจะเป็นเร่ืองราวในดวงใจของคนชอบ
แนวนีห้ลายคน นัน่กค็อื The Finest Hours

ในปี 1952 หรือ พ.ศ. 2495 เรอืบรรทุก
น�า้มนั เพนเดลิตนั ได้ประสบกับ พายกุลางทะเล 
กบัคลืน่สงูถงึ 60 ฟุต นอกชายฝ่ังของหมูบ้่าน
ชาวประมง Old Harbor ใน Chatham 
สหรัฐอเมริกา เม่ือเวลา 05.00 น. ของวันที่  
18 กมุภาพันธ์ 2495 ขณะทีเ่รือบรรทกุน�า้มนั
เพนเดลิตนัก�าลงัมุง่หน้าไปทางทศิใต้ท่ามกลาง
พายหุมิะ และ พายกุลางทะเลทีร่นุแรงห่างจาก

พายกุลางทะเล กบัภารกจิประวตัศิาสตร์
ของลกูเรือ CG36500

จาก เรอืเพนเดิลตนัทีอ่บัปางใน พายุกลางทะเล  
โดยด่วน ทันใดน้ันก็มีชายสามคนยกมืออาสา 
ออกไปท�าภารกิจฆ่าตัวตาย โดยลูกเรือฮีโร่ 
ทีย่งัหนุม่ทัง้สามคน คอื เออร์วนิ มาสก์, แอนดรวิ  
ฟรทิเจอรลัด์ และ รชิาร์ด พ.ีไลฟ์ซี

ฮโีร่กลำงทะเล
เรือกู ้ชีพของหน่วยยามฝั่ง CG 36500  

สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2489 ในอ่าว Curtis Bay, 
Maryland Coast Guard Yard เป็นเรอืกูช้พี 
ยาว 36 ฟุต มรีะบบ Self-bailing คือสามารถ
ถ่ายเทน�้าออกจากเรือได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้อง 
ใช้ปั๊ม ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาวะ 
น�า้ทะเลทีร่นุแรงใน พายกุลางทะเล ส�าหรบัเรือ
รุน่ TRS แบบเดียวกบั CG 36500 นัน้ เดมิได้รับ
การออกแบบด้วยเครื่องยนต์ท่ีใช้น�้ามันเบนซิน 
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ให้เคลือ่นไปทางชาแธม พายกุลางทะเลทีร่นุแรง 
ก็ท�าให้เรือถูกคลื่นลูกใหญ่เข้าจู่โจม จนจอด
ตะแคงระหว่างคลื่น ก่อนจะพลิกกลับมาได้ 
อย่างรวดเรว็ แต่กถ็กูโจมตอีกีครัง้จนส่วนนัน้ได้
รบัความเสยีหายมากขึน้และใกล้จะจมลง

ส�าหรบัลกูเรอื CG36500 นัน้ แค่การน�า
เรือกู้ชีพฝ่า พายุกลางทะเล เข้าไปช่วยเหลือ 
ผู ้ประสบภัยได ้ถึง32คน ก็ดูว ่ากล้าหาญ 
สดุยอดแล้ว แต่ทีโ่ลกต้องจารกึคอื CG 36500 
ไม่ใช่เรือกู้ชีพที่ใหญ่ขนาดนั้น เธอถูกสร้างขึ้น
เพื่อรองรับผู้โดยสารและลูกเรือเต็มที่จ�านวน  
12 คนเท่านั้น ไม่ใช่ 36 คนที่อยู ่บนเรือ 
ในสภาพอากาศที่เรือน�้ามันขนาดใหญ่ยังเอา 
ไม่อยู่ เพราะพายุกลางทะเล ในวนันัน้มท้ัีงคลืน่
ลูกใหญ่และหิมะตกหนัก อีกทั้งมืดมิดจนมอง 
ไม่เหน็ฝ่ัง นอกจากนีใ้นช่วงเวลาแห่งความเป็น
ความตายตอนน้ัน เข็มทิศของเรือกู ้ ชีพ 
CG36500 ได้ถกูชะลงน�า้หายไปตัง้แต่ตอนทีเ่รือ
พยายามไปถงึเพทเดลิตนั

คิดดูเถอะว่าแม้จะมีอุปสรรคเหล่าน้ี  
แต่การตัดสินใจหันเรือไปรอบๆ โดยให้ลม 
และคล่ืนเข้าทางท้ายเรือเพื่อบังคับไปให้ถึงฝั่ง 
จะต้องใช้สติปัญญา ความรอบรู้ และจิตใจที่ 
เข้มแข็ง มีสติ มีศรัทธาขนาดไหน ซ่ึงในที่สุด 
พวกเขาก็ได้เห็นแสงไฟจากฝั่งโดยผู้คนที่อยู ่
บนฝั่ง เพื่อบอกทางเข้าสู่ Old Harbour ใน 
Chatham เรือกูชี้พ CG36500 จงึสามารถไปถงึ
ท่าเรือประมงได้อย่างปลอดภัย จากภารกิจ 
เสี่ยงตายครั้งนี้  ท�าให้ลูกเรือทั้งสี่คนของ  
CG 36500 ได้รบัรางวัล Gold Life-Saving Medal

ซึง่ต่อมาได้เปลีย่นเป็นดีเซล เพือ่ออกทะเลอกีครัง้ 
ตวัเรือของ CG36500 ท�าจากไม้ โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงไม้โอ๊คสีขาวมีไม้กระดานไซเปรส  
หุ้มด้วยการชุบโมเนลซึ่งช่วยให้วิ่งตัดน�้าแข็งได้ 
ในช ่วงฤดูหนาว และมีน�้าหนักรวมเกือบ  
20,000 ปอนด์ (9,100 กโิลกรมั)

เรือกูชี้พรุ่นนีถ้กูสร้างข้ึน ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2480 
ถงึ พ.ศ. 2499 โดยมเีรอืทัง้หมด 138 ล�า ต่อมา 
TRS ถูกแทนที่ด ้วยเรือเหล็กดีไซน์ใหม่ที่มี
ความยาว 44 ฟุตพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลคู ่  
เรือกู ้ชีพรุ ่น TRS มีเพียงไม่กี่ล�าเท่านั้นที่ยัง 
หลงเหลอือยูท่กุวนันี ้และส่วนใหญ่เป็นกลายเป็น
เรือประวัติศาสตร์ที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  
CG 36500 แต่กย็งัคงเป็นเรอืปฏบิตักิารและเป็น
ตวัแทนของเรอืกู้ภยัประเภทหลกัทีใ่ช้ใน Coast 
Guard Life Boat จนถึงกลางศตวรรษทีย่ีสิ่บ

ปัจจุบัน CG 36500 ประจ�าการอยู ่ที่  
Chatham, Massachusetts Coast Guard Life 
Boat Station มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2489 ถึง  
พ.ศ. 2511 โดยในระหว่างนั้น ก็ได้กลายเป็น 
เรอืทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดังไปทัว่ ในบทบาทฮโีร่ในโลก
จริงทีฝ่่าพายกุลางทะเล เข้าไปช่วยเหลอืลกูเรอื
จากเรือบรรทุกน�้ามันเพนเดิลตันในปี 2495  
ในความเรว็ลม 70 นอต ตามรายงาน ทะเลมี 
คลืน่สูงถงึ 40-60 ฟุตและหมิะตกหนกัในขณะนัน้

ในขณะนัน้ลกูเรือของ CG 36500 ได้ข้าม
สันทรายชาแธม ด้วยเรือกู้ชีพ เพื่อช่วยชาย  
32 คนจาก 33 คนทีต่ดิอยูบ่นเรอืบรรทกุน�า้มัน
ทีแ่ตกออกเป็นสองส่วน โดยลกูเรอื 33 คนนัน้ 
อยู ่ที่ส ่วนของท้ายเรือ และเมื่อถูกคลื่นซัด 

ประวตัศิำสตร์ทีไ่ด้รบักำรจำรกึ
เรือ CG36500ถูกปลดประจ�าการ 

ในปี พ.ศ. 2511 ได้บรจิาคให้กบั Cape Cod 
National Seashoreเพื่อจัดแสดงท่ีหน่วย 
ยามฝ ั ่งในอีสต ์แฮม แต ่ในระยะแรกนั้น  
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน
ส�าหรบัการบรูณะ CG36500 และเรอืกถ็กูปล่อย
ให้เ ส่ือมโทรมลงจนกระท่ัง Bill Quinn  
และ Orleans Historical Society เข้ามาดแูล 
ซึง่ในทีสุ่ดเรอืกไ็ด้รบัการบรูณะโดยอาสาสมคัร
ของ OHS (Orleans Historical Society)  
เพื่อปฏิบัติภารกิจปัจจุบันของเธอ ในฐานะ
พิพิธภัณฑ์ลอยน�้าที่อุทิศให้กับความทรงจ�า 
ของ Life Savers of Cape Cod

เรือกู ้ชีพประวัติศาสตร ์  CG36500  
จอดอยู่ที ่Rock Harbor ใน Orleans ปฏิบตัิ
ภารกิจเดินทางไปทั่วภูมิภาค เพื่อโชว์ตัว 
พร้อมด้วยเรื่องราวอันน่าตื่นเต้น ในปี 2013 
Charles W Bridges ลูกเรือเพนเดิลตัน  
คนสดุท้ายจากเหตกุารณ์ในวนันัน้ กไ็ด้เสยีชวิีตลง
ในวัย 79 ป ี ซึ่งบริดเจส คือสัญลักษณ ์
ที่ ยั ง เหลืออยู ่ ของเรื่ องราวที่น ่ าจดจ�านี้  
เขาไม่เพยีงแค่รอดชวีติจากเหตกุารณ์ แต่ลกูเรอื
กู้ชีพ CG36500 ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เขา 
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิเรอืยามฝ่ัง บรดิเจสยงัได้
ไปร่วมการพบปะผู้รอดชวีติในเหตกุารณ์ทีเ่กดิ
ขึน้ด้วย ครอบครวัของเขา รวมถงึช่วงสดุท้าย 
ของบริดเจส ก็คงจะรู้สึกเหนือความขอบคุณ
ส�าหรบัการช่วยเหลือของลกูเรอืท้ังสีก่บัเรอืกูชี้พ 
CG36500 ฮโีร่ตวัจรงิทีไ่ม่ต้องมพีลังพเิศษใดๆ
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เมือ่เราต่างยอมรบัร่วมกนัว่า งานกบัชวิีต
เป็นเร่ืองทีไ่ม่อาจแยกขาดจากกนัได้ การท�างาน
อย่างมคีวามสุขจงึเป็นยอดปรารถนาของทกุคน 
ท่านมหาวฒุชิยั (อาจารย์ ว.วชิรเมธ)ี ได้เมตตา
ให้แนวทางไว้อย่างชดัเจนในหลายแง่มมุ จงึขอ
น�ามาถ่ายทอดเพียงบางส่วนดังนี้

ประการแรก ท่านชีแ้นะว่า ให้เรา “ท�าใน
สิง่ทีต่นรกัและรกัในสิง่ทีต่นท�า” ซึง่ฟังดคูล้าย
เป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็รู้กันอยู่โดยทั่วไป  
แต่ลองพิจารณาให้ถี่ถ้วนก็จะพบความจริงว่า 
คนส่วนใหญ่มักไม่ได้ท�าตามหลักการดังกล่าว
เท่าใดนกั อาจเป็นเพราะขาดโอกาสทีจ่ะหางาน
ทีต่นรักมายดึเป็นอาชพี คอืจ�าเป็นต้องท�างาน 
ที่ตนไม่รักด้วยไม่มีทางอื่นให้เลือก หากเป็น 
เช่นนัน้ท�าไมเราไม่สร้างความรกัในงานท่ีตนท�า 
ความคดิคนเราปรับเปลีย่นได้เสมอ ถ้าเราไม่เป็น
คนอวดดือ้ถอืดยีดึอารมณ์และความรูส้กึของตน
เป็นใหญ่ พินิจดูให้ดีก็จะพบว่างานทุกชนิด 

มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเสมอ เมื่อเราท�าด้วย
ความตัง้ใจให้เกดิผลส�าเรจ็ มใิช่ท�าแบบขอไปที
เพราะไม่มใีจรกัเป็นทนุเดมิ ท�าด้วยความส�านกึ
ในหน้าท่ีและบุญคุณของงานที่ช ่วยให้เรา 
และครอบครวัมรีายได้เล้ียงชพี ผลงานทีอ่อกมา
ย่อมมีคุณภาพ เป็นที่ชื่นชมยกย่องของผู้อื่น  
เราเองมคีวามอิม่เอบิใจในคณุค่าของผลงานนัน้ 
ความรักความผูกพันกับงานที่เราเคยไม่ชอบ 
กจ็ะค่อยๆ เพ่ิมพนูขึน้ หากปรบัหลกัคดิได้เช่นนี้
เรากม็โีอกาสสงูยิง่ขึน้ทีจ่ะได้ “ท�าในสิง่ทีต่นรกั
และรกัในสิง่ทีต่นท�า”

นอกจากน้ัน พระอาจารย์ยังสอนให้เรา 
สร้างสมดุลใน 4 เรื่อง ได้แก่ สมดุลกาย -  
สมดลุใจ สมดลุงาน - สมดลุชวีติ สมดลุโลก - 
สมดลุธรรม และสมดลุส่วนตัว - สมดุลส่วนรวม

ความสมดลุระหว่างกายกับใจนัน้ ท่านสอน
ให้เรารู้จักหาความสขุจากงานทีท่�า ซึง่เกีย่วพนั
กับการสร ้างความรักและผูกพันกับงาน 

Special report

ดงัทีก่ล่าวไว้ เมือ่เราท�างานด้วยความตัง้ใจจรงิ
ผลงานย่อมออกมาด ี และเป็นเครือ่งหล่อเลีย้ง
ใจให้มีพลังในการท�างานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
จนงานกลายเป็นส่วนหนึง่ของชีวติ กายและใจ
เรามคีวามสมดลุสอดประสานกนัอย่างกลมกลนื

ในเรื่องของงานกับชีวิตก็ท�านองเดียวกัน 
จ�าเป็นทีท่กุคนต้องหาความพอเหมาะพอดใีห้ได้ 
ไม่เกยีจคร้านเรือ่ยเฉือ่ยขาดความกระตือรอืร้น
ในการท�างาน และไม ่ทุ ่มเทจนเกินพอด ี
เพราะมุ่งหวังความร�่ารวยหรือความก้าวหน้า 
ในอาชพีแบบก้าวกระโดด ซึง่มกัท�าให้ร่างกาย
ถูกใช้อย่างตรากตร�ามากเกินควร เกิดการ 
เจบ็ป่วยได้ง่าย ชวีติโดยรวมขาดความรืน่รมย์
และมคีวามอ่อนแอทัง้กายใจ จงึจ�าเป็นต้องหา
จุดสมดุลระหว่างงานกับชีวิตให้ได้ ที่พูดกัน 
จนตดิปากว่า Work - Life Balance ท้ังท่ีรู้ 
และเข้าใจไม่ยาก แต่คนจ�านวนมากกย็งัจมอยู่
กบัความไม่สมดลุในเรือ่งนี้

ทำางานอย่างไร 
ให้ใจเป็นสุข

(ตอนจบ)
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โรคอัลไซเมอร์ หมายถึง ความไม่ส�านึก 
ในบญุคุณของผูท่ี้เคยเอือ้เฟ้ือเก้ือหนนุตน

สายตาส้ัน คือ การขาดวิสัยทัศน์ท่ีดี  
อ่านคนไม่ออกจึงอาจท�าให้ใช้คนไม่เหมาะ 
กบังาน นอกจากนีย้งัน่าจะรวมถงึความเข้าใจ 
ไม่ชดัตรงในความเป็นไปต่างๆ ด้วย (ผูเ้ขียน)

ส่วนหตูงึนัน้ ท่านอธิบายว่าเป็นการไม่ยอม
ฟังความคิดเห็นของผู ้อื่น เช่ือมั่นในตนเอง 
มากเกนิไป

มผีูร้อบรูเ้มตตาชีแ้นะไว้อย่างกระจ่างแจ้ง
เช ่นนี้  ช ่ วยให ้ เราน�ามาพิจารณาใช ้ ใน 
ชี วิ ต จ ริ ง ไ ด ้ ไ ม ่ ย า ก เ ล ย ใ ช ่ ไ ห ม ค รั บ  
โดยเฉพาะโรคร ้ ายทั้ งสาม ท่ี เป ็น เหตุ 
แห ่งความล ้มเหลวในการท�างาน ทั้ งที่ 
เ ค ย ป ร ะ ส บ ค ว า ม รุ ่ ง เ รื อ ง ม า ก ่ อ น  
หากเราสามารถป้องกัน หรือก�าจัดให้พ้น 
จากชีวิตจิตใจของตนได้ ความสุขจากการ
ประกอบกจิต่างๆ ย่อมมีความยัง่ยนืแน่นอน

Special report

อกีประการหนึง่ทีท่่านอาจารย์ได้แนะน�าไว้
ด ้วยก็ คือการยอมรับในโลกธรรมทั้ ง  8  
ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ และ เสือ่มลาภ 
เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา 
ที่อยู ่ คู ่กับโลกและชีวิตของเราตลอดเวลา  
ควรละความยึดติดถือม่ัน ไม่เก็บเป็นอารมณ์
สร้างความทกุข์เศร้าให้กบัตนเองโดยไม่จ�าเป็น

คงเหน็ได้ชดันะครับ ผูใ้ดทีท่�าตามค�าสอน
เบ้ืองต้นได้ดีพอสมควร ย่อมท�างานทั้งหลาย 
ได้อย่างมีความสุข ผลงานก็สัมฤทธิ์ จิตใจ 
ก็เบิกบาน สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายใจ  
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม  
ไม่เสียททีีเ่กิดมาเป็นมนุษย์

ใ น ช ่ ว ง ท ้ า ย ข อ ง ก า ร แ ส ด ง ธ ร ร ม  
ท่านอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้กล่าวถึงสาเหต ุ
แห ่ งความล ้ม เหลวของผู ้ที่ เคยประสบ 
ความส�าเรจ็มาก่อน คอืการเป็นโรคอลัไซเมอร์ 
สายตาสัน้ และหตึูง โดยขยายความดงัน้ี

ความสมดลุระหว่างทางโลกกบัทางธรรม 
กม็คีวามส�าคญัยิง่ ในขณะทีเ่ราท�างานอนัเป็น
ภาระทางโลก เพื่อสร ้างความอยู ่ดี มี สุข 
ใ ห ้ กั บ ชี วิ ต ขอ งตน เอ งและครอบค รั ว  
รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าของส่วนรวม  
อนัได้แก่องค์กรทีต่นสงักัด ท้องถ่ินทีต่นอยูอ่าศยั 
และประเทศชาต ิ ในทางธรรมกจ็�าเป็นต้องท�า
ควบคู ่กันไป เพื่อพัฒนาจิตใจของตนให้มี 
สติป ัญญาสูงรู ้ เท ่าทันความเป็นไปต่างๆ  
อย ่างชัดเจน มีความฉลาดทางอารมณ์  
รู้จักวิธีคิดที่คลายทุกข์ให้ใจตนเองและเข้าใจ
ความรู ้สึกนึกคิดของผู ้อื่น อันจะน�ามา 
ซึง่ความปกตสุิขในการด�าเนนิชีวติ

ส ่ วนความสมดุ ล ระหว ่ า งส ่ วนตั ว 
กบัส่วนรวมนัน้ ท่านอาจารย์ ว.วชิรเมธ ีสอนให้
เรารู้จกัเสยีสละแบ่งปัน ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ตามก�าลงั
และโอกาสท่ีมี เมื่อเราได้รับสิ่งท่ีดีมีคุณค่า 
จากสงัคม กค็วรจะคนืบางส่วนกลบัสูส่งัคมด้วย
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