สวัสดีคะ่ เล็ กค่ะ มาพร ้อมกับ คุณ และ(รอย) ยิม
้ ค่ะ
ตืน
่ เต ้นบ ้าง หนั กใจบ ้าง ทุกข์บ ้าง สุขบ ้าง เบือ
่ บ ้าง สนุกบ ้าง อารมณ์เหล่านี้สลับกันระรัว ถีย
่ บ
ิ กว่าก่อนเก่าก็ไม่เห็นจะ
เป็ นไรเลย เป็ นอารมณ์ธรรมชาติ ในเมือ
่ ลมหายใจก็ยังเข ้าออก หัวใจ สมองยังคงสัง่ การ ก็แค่เดินต่อไป #9ไปด ้วยกัน #
คุณมีเพือ
่ นร่วมเส ้นทางนี้อก
ี มากมาย #เป็ นเพือ
่ นกันไม่มวี น
ั หมดอายุ #เดีย
๋ วก็ผา่ นไป
เพือ
่ ช่วยเหลือลูกค ้า ภัทร โปรเกรส เปิ ดตัวโครงการ Free Helpdesk Service ตัง้ แต่วน
ั ที่ 15 มิย – 31 กค 2563 คุณ
สามารถส่ง email มาที่ bpchelpdesk@bhatarapro.com เพือ
่ พูดคุย ร่วมคิด ร่วมปรึกษา ช่วยการตรวจสอบปั ญหา ขอ
คาแนะนา แจ ้งขอรับบริการต่างๆ ได ้ เช่น การใช ้งาน MS Office, Windows Server การ setup AD และ configure
ต่างๆ, SQLsetup permission, VMWare, Veeam, Firewall, Switch, Router, Storage, Back-up, และ error ต่างๆ
เป็ นต ้น โดยการให ้บริการจะอยูบ
่ นพืน
้ ฐานของรายละเอียดทีท
่ างเราช่วยได ้แบบไม่ผด
ิ นโยบายองค์กรของทัง้ สองฝ่ าย
ช่วยผ่านการ remote, email, โทรศัพท์ ในส่วนของ database เราขออนุญาตวิเคราะห์จาก error ทีท
่ างลูกค ้า capture
มาก่อนว่าจะให ้คาแนะนาได ้ในระดับไหน เพราะทัง้ สองฝ่ ายต ้องช่วยกันระวัง sensitive data
BPCHelpdeskTeam จะประสานงานกับคุณภายใน 4 ชัว่ โมงทาการ หลังจากได ้รับ email การบริการนีร้ วมทัง้ ด ้าน
infrastructure และ ERP (ในส่วน ERP อาจจะทาได ้ในระดับให ้คาแนะนา เพราะการแก ้ไขมีหลายปั จจัยมากๆ หากช่วย
ได ้น ้อย ขออภัยด ้วย)
ตามทฤษฏีด ้านจิตวิทยาบอกว่าการอ่านโคลงกลอนช่วยให ้จิตใจผ่อนคลาย สมองแจ่มใส ยืนยันด ้วย research ผลจาก
การอ่านบทกลอน (poem, poetry)
“The brains in this study also showed a particular response to poetry that was tied to the brain "at rest,"
when it contemplates the past and daydreams — the actions of introspection, in other words. This means
that reading poetry also provides space for self-reflection.Apr 20, 2017”
เรามาทาให ้จิตใจสมองแจ่มแจ๋วกันค่ะ ด ้วยบทกวีฟ้าหล ังฝนโดย ประยอม ซองทอง ศิลปิ นแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
จากหนังสือ “เจ ้าพระยา” สานั กพิมพ์พรุ่งนี้
เราพบกันวันทีร่ ุ ้งครอบคุ ้งหล ้า
ทัว่ ท ้องฟ้ าแวววามด ้วยความหมาย
น้ าในธารกลอกกลิง้ ภาพพริง้ พราย
ประดูป
่ รายสยายปลิวพลิว้ เป็ นแพ
ในความจริง ความงามและความเศร ้า
ทีค
่ ลุกเคล ้ามากมายหลายกระแส
ทัง้ ทีท
่ ก
ุ ข์รุกล้ากระหน่าแด
ทัง้ ทีแ
่ ปร ้เปี่ ยมสุขจนจุกใจ
เราจักยินพิณทิพย์กรรซิบว่า
หลังจากฟ้ าชอุม
่ หมองด ้วยร ้องไห ้
หลังพายุดเุ ดือดหายเหือดไป
ฟ้ าจะแผ ้วผ่องใสไร ้ราคี
ถึงคา่ คืนโคมจะฉายประกายก่อง
ม่านฟ้ าหมองจะครามขลับระยับสี
ถึงทิวาฟ้ าจะแจ ้งแรงรวี
โปรยปรานีน่านฟ้ าหล ้าเรืองรอง
ในชีวต
ิ มิดมนแม ้หนไหน
เมือ
่ ทุกข์จางจากใจเคยไหม ้หมอง
ในม่านจิตจึงจะมีรุ ้งสีทอง
เป็ นค่าของขืน
่ ขมทีต
่ รมทน
่ ฉ่าด ้วยน้ าฝน
เราพบกันวันนี้จงึ มีคา่
หลังจากฟ้ าชุม
หลังจากทีช
่ วี ต
ิ เรามิดมน
เราควรพ ้นอุปสรรคทีร่ ักไกล
ฉันกลับมาหาเธออีก...ทีร่ ัก
แม ้เธอจักต ้องการฉันหรือไม่
มาด ้วยความรักท ้นล ้นฤทัย
มาเพือ
่ ให ้โลกประจักษ์ วา่ รักจริง. (เดลิเมล์วน
ั จันทร์, 2504 omg!
ก่อนเราเกิดอีก)
ิ โค
แถมผลงานของเด็กหญิงรินรัก แซ่โค ้ว วัย 8 ขวบ เจ ้าของรางวัล “รักษ์ ฉันทลักษณ์” เธอแต่งกลอนวันละบท “พิชต
วิดด ้วยจิตกวี” ออกมาขายเพือ
่ เอาเงินไปบริจาคให ้โรงพยาบาลจุฬ า
“รอถอด”
รอวันถอดหน ้ากาก
จะเห็นปากและรอยยิม
้
ได ้เห็นแก ้มนิม
่ นิม
่
พร ้อมรอยยิม
้ ทีแ
่ สนสวย
ฉันจะรอวันนัน
้
ทีต
่ วั ฉันมีสว่ นช่วย
ให ้โลกกลับมาสวย
ด ้วยบทกลอนของตัวฉัน.
#ให ้มันผ่านไป #ทุกวันสดใสแม ้ไม่ทก
ุ เวลา #เพือ
่ นไม่ทงิ้ กัน #9ไปด้วยก ัน
จันทร์ทพ
ิ ย์ องค์ภัทร
Director
Bhatara Progress Co., Ltd.
0 2732 2090, 0879745888

