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สู่อ้อมอกของพระผู้เป็นเจ้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศม ีคนัธเสว ี

 
 

 

 

 

 

ไว้อาลยั 
ในนามของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ขอไวอ้าลยั แด่ ผป.ผศ.รัศมี คนัธเสว ี ท่ีถึงแก่กรรม

เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 1998 
ท่านอาจารยรั์ศมี คนัธเสว ี เป็นนกัวชิาการผูท้รงคุณวุฒิ เป็นผูน้ าสตรีคริสเตียน เป็นนกัดนตรี

เป็นผูป้กครองของคริสตจกัรท่ีมีคุณวฒิุและศกัยภาพสูง อดีตเป็นผูช่้วยเลขาธิการสภาคริสตจกัรฯ ฝ่าย
เอกสัมพนัธ์และเป็นปลดัส านกัเลขาธิการฯ 

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ขอร่วมแสดงความเสียใจและอาลยัต่อครอบครัว “คนัธเสว”ี ขอ
พระเจา้ทรงเมตตาเลา้โลมทุกท่าน และอธิษฐานดว้ยความเช่ือวา่ ท่านอาจารยรั์ศมี คนัธเสว ี ไดอ้ยูก่บั
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ 

ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ศมี คนัธเสว ีเกิดท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 
2467 เป็นบุตรีคนท่ี 4 ในจ านวนพี่นอ้ง 9 คนของ คุณพอ่อุ่น (เถา้แก่ไม่ร้อนไม่หนาว) และคุณแม่บวัผนั 
มโนมูล หลงัจากท่ีลืมตาดูโลกไดเ้พียง 23 วนั คุณแม่แหม่ม (Carlotte Bachtell) และคุณพอ่ Ray 
Bachtell ซ่ึงเป็นมิชชนันารี ชาวอเมริกนั ไดรั้บมาเล้ียงเป็นบุตรบุญธรรมเพราะคุณแม่บวัผนั มีสุขภาพ
ไม่แขง็แรง และไม่สามารถเล้ียงดูได ้
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อาจารยรั์ศมี เร่ิมการศึกษาคร้ังแรกท่ีโรงเรียนอนุบาลเชียงรายคริสเตียน (ต่อมาเปล่ียนช่ือ
โรงเรียนเชียงรายพิทยาคม) จงัหวดัเชียงรายและยา้ยมาศึกษาต่อในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาท่ี
โรงเรียนวฒันาวทิยาคม กรุงเทพมหานคร และสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัเตรียมอุดมศึกษาท่ีโรงเรียน
เตรียมอุดมฯ ในระหวา่งนั้นเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงท าใหอ้าจารยต์อ้งประสบปัญหา ในดา้นการ
เรียนเพราะเม่ือญ่ีปุ่นยกทพัเขา้ประเทศไทย คุณแม่แหม่ม และคุณพอ่บุญธรรมท่ีเล้ียงดู และใหก้าร
อุปการะตอ้งอพยพหลบหนีไปยงัประเทศพม่า และประเทศอินเดีย อาจารยจึ์งตอ้งกลบัไปอยูก่บัคุณ
พอ่คุณแมท่ี่เชียงรายตามเดิมและเม่ือกลบัมาเรียนกรุงเทพฯ ทั้ง ๆ ท่ีสงครามยงัไม่สงบก็พยายามฟันฝ่า 
(ลูกระเบิด) จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษาชั้นเตรียมอุดมฯ 

ปี 2485 อาจารยไ์ดเ้ขา้ศึกษาต่อในคณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัระหวา่งท่ีศึกษา
ในชั้นปีท่ี 2 อาจารยไ์ดล้ม้ป่วย เน่ืองจากไส้ต่ิงแตกตอ้งเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมิชชัน่ โดยไดรั้บ
การดูแลรักษาจากนายแพทย ์ Waddell เป็นเวลานานถึง 3 เดือน เม่ืออาการทุเลาลงอาจารยต์อ้งรีบ
กลบัไปศึกษาต่อทั้งท่ียงัไม่หายดีนกั เพราะครบก าหนดวนัลา มิฉะนั้นจะถูกคดัช่ือออกจากมหาวทิยาลยั 
ซ่ึงอาจารยไ์ดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ในการช่วยพยุงเดิน ช่วยในการลอกต าราเรียนต่าง ๆ ใหห้ลงั
จากนั้นไม่นานอาจารยก์็ลม้ป่วยดว้ยโรคป่วง (นอ้ง ๆ ของอหิวาตกโรค) ท าใหก้ารเรียนในระยะนั้น
เป็นไปไดไ้ม่เตม็ท่ีนกั แต่อยา่งไรก็ตามดว้ยความขยนัหมัน่เพียรอาจารยก์็สามารถส าเร็จการศึกษา และ
ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 2 ในระหวา่งท่ีศึกษานั้นอาจารยเ์ป็นนกักีฬาเนตบอลของคณะฯ และเคยไดร่้วม
แข่งขนักีฬาภายในของมหาวิทยาลยัดว้ย 

เม่ือจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในปี 2490 อาจารยรั์ศมีไดท้  างานเป็นครูสอน
หนงัสือท่ีโรงเรียนดาราวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสอนวชิาดนตรี ศีลธรรม หนา้ท่ีพลเมือง 
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงในระยะนั้นโรงเรียนเพิ่งเปิดด าเนินการใหม่ ๆ หลงัจาก
สอนอยูท่ี่น่ีไดป้ระมาณ 3 ปี มิชชนันารีท่ีเชียงใหม่ไดม้าติดต่อทาบทามใหไ้ปศึกษาต่อดา้น Dietetics ใน
ต่างประเทศ เน่ืองจากในระหวา่งนั้นอาจารยย์งัไม่มีภาระทางครอบครัวจึงเกิดความสนใจ และไดรั้บทุน
จากคณะมิชชนันารีไปศึกษาต่อท่ี Park Ville College, มลรัฐ Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนท่ีจะ
เร่ิมตน้เรียนหนงัสืออาจารยไ์ดมี้โอกาสพบคุณแม่แหม่มหลงัจากท่ีไดพ้ลดัพรากจากกนั เพราะสงคราม
ความสุขระหวา่งแม่ ๆ ลูก ๆ จึงเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงจากการท่ีอาจารยรั์ศมีเรียนมาทางดา้นอกัษรศาสตร์
แต่ตอ้งไปศึกษาต่อในวชิาทางวทิยาศาสตร์ ท าใหอ้าจารยต์อ้งศึกษาเพิ่มเติมในวชิาวทิยาศาสตร์อีกหลาย
วชิา เช่น เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ แบคทีเรีย ฯลฯ แต่อยา่งไรก็ตามอาจารยก์็สามารถส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คือ 2 ปี ในระหวา่งท่ีศึกษานั้นนกัศึกษาทุกคนตอ้งพกัอยูใ่นหอพกัของ
วทิยาลยัและตอ้งช่วยกนัท างานต่าง ๆ ดว้ยตนเองเช่น ซกัเส้ือผา้ เตรียมอาหาร ท าความสะอาดหอ้งเป็น
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ตน้ นกัศึกษา ท่ีเป็นคนไทยในสถาบนัเดียวกนัขณะนั้นมีเพียงอาจารยซ่ึ์งเป็นผูห้ญิง และผูช้ายอีกท่าน
หน่ึงเท่านั้น จึงท าให้อาจารยมี์เพื่อนต่างชาติมากกวา่ท่ีเพื่อนคนไทยดว้ยกนั 

เม่ือจบการศึกษาท่ี Park Ville College แลว้อาจารยรั์ศมีไดมี้โอกาสไปฝึกงาน Dietetic 
internship ท่ี Stanford Hospital, San Francisco เป็นเวลา 1 ปี โดยมีเพื่อนร่วมฝึกงานเพียง 6-7 คน
เท่านั้น ท่ีน่ีอาจารยไ์ดฝึ้กงานท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อใหรู้้ถึงหนา้ท่ีท่ีถูกตอ้งของนกัก าหนดอาหาร (Dietitian) 
ทั้งในดา้นของการคิด รายการอาหาร การประกอบอาหาร การดดัแปลงอาหาร การควบคุมงาน การ
ควบคุมงบประมาณ การเยีย่มผูป่้วย การสอน แนะน าอาหารแก่ผูป่้วย การปฏิบติังานในหอ้งผสมน ้านม 
ฯลฯ นอกจากน้ีเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของนกัศึกษา 
(intern) ท่ีฝึกงานมาระยะหน่ึงแลว้ นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีทั้งหมดแทนนกัก าหนดอาหาร
ของโรงพยาบาล โดยนกัก าหนดอาหารท่ีท าหนา้ท่ีอยูจ่ะหยดุงานหมด ซ่ึงความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีในท่ีสุด 
อาจารยก์็ไดมี้โอกาสน ามาถ่ายทอดใหแ้ก่ลูกศิษยห์ลงัจากกลบัมาสอนในประเทศไทย 

เม่ือจบการฝึกงานท่ี Stanford Hospital อาจารยรั์ศมี ไดเ้ขา้พิธีมงคลสมรสกบัอาจารยนิ์พนธ์ 
คนัธเสว ีท่ี San Francisco เม่ือปี พ.ศ. 2496 และหลงัจากเขา้พิธีสมรสเพียง 7 วนั อาจารยรั์ศมีก็เดินทาง
กลบัประเทศไทยส่วนอาจารยนิ์พนธ์ยงัคงศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี 

เม่ือกลบัถึงเมืองไทย อาจารยรั์ศมี ไดไ้ปท างานท่ีโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ต าแหน่งนกัก าหนดอาหารอยูป่ระมาณ 3 ปี อาจารยนิ์พนธ์ ซ่ึงส าเร็จการศึกษาไดเ้ดินทางกลบัประเทศ
ไทยและเป็นอาจารยส์อนท่ีคณะกสิกรรมและสัตวบาล (คณะเกษตรในปัจจุบนั)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ในปี 2500 อาจารยรั์ศมี จึงไดย้า้ยมาเป็นอาจารยท่ี์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ดว้ย โดยสังกดัในภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ท าหนา้ท่ีสอนในวชิาวทิยาศาสตร์ การอาหาร สุขาภิบาล
อาหาร การผลิตอาหารจ านวนมาก การบริการอาหารในสถาบนั อาหารบ าบดัโรค ฯลฯ อาจารย ์ ได้
ท างานท่ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์นานถึง 10 ปี จึงเท่ากบัอาจารยไ์ดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ผยแพร่ความรู้
ทางดา้นโภชนาการและโภชนบ าบดัใหแ้ก่นิสิตเป็นจ านวนมาก 

ในปี พ.ศ. 2508 ไดมี้การเร่ิมก่อสร้างคณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล ศาสตราจารย ์ นายแพทยอ์ารี วลัยะเสว ี ซ่ึงเป็นผูร่้วมด าเนินการก่อตั้งขณะนั้น
ตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นอาหารและโภชนาการ เพื่อร่วมท างานในดา้นการใหบ้ริการอาหารแก่ผูป่้วย 
ใหถู้กตอ้งตามหลกัโภชนาการและโภชนบ าบดัและไดรั้บการแนะน าจากอาจารยนิ์ดา ชิตานนท ์ เพื่อน
อาจารยท่ี์มหาวทิยาลยัเกษตรฯ ใหรู้้จกักบัอาจารยรั์ศมี จึงเป็นการจุดประกายความสนใจใหแ้ก่อาจารย์
รัศมีท่ีจะร่วมท างานในดา้นน้ีอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากท่ีไดล้ะเวน้การปฏิบติังานในหนา้ท่ีนกัก าหนดอาหาร
ระยะหน่ึง ความจริงในประเทศไทยขณะนั้นมีผูท่ี้ไดศึ้กษาในวชิาน้ีมาหลายท่าน แต่มิไดมี้ผูใ้ด
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ปฏิบติังานในโรงพยาบาลเลย อาจจะเห็นวา่งานนกัก าหนดอาหารในโรงพยาบาลเป็นงานท่ีหนกัและ
ตอ้งทุ่มเททั้งก าลงักาย ก าลงัใจอยา่งจริงจงัจึงจะเห็นผล ประกอบกบัวชิาและอาชีพน้ียงัไม่เป็นท่ียอมรับ
และใหค้วามสนใจกนัมากนกั จากการท่ีไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะน าความรู้มาช่วยใน
การรักษาผูป่้วยควบคู่กบัการรักษาดว้ยยา อาจารยรั์ศมีจึงไดต้ดัสินใจท่ีจะท างานในอาชีพนกัก าหนด
อาหารอีกคร้ังหน่ึง ดงันั้นอาจารยจึ์งโอนยา้ยจาก คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มารับราชการ
ท่ีคณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวทิยาลยัมหิดล ในปี พ.ศ. 2510 และไดรั้บทุนจาก 
Rockyfeller ไปศึกษาต่อทางดา้น Hospital Food Administration ท่ี University of Columbia Kansas 
City, Missouri จึงนบัเป็นการไปศึกษาต่อท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคร้ังท่ีสอง เพื่อนนกัเรียนไทยใน
คร้ังน้ีมีมากกวา่คร้ังแรก คุณอารี วงศอ์ารยะ อดีตปลดักระทรวงมหาดไทย ก็เป็นเพื่อนนกัเรียนไทยผู ้
หน่ึงท่ีร่วมศึกษาในมหาวทิยาลยัเดียวกนัขณะนั้น อาจารยรั์ศมี ใชเ้วลาในการศึกษาต่อประมาณ 14 
เดือน ก็ตอ้งรีบเดินทางกลบัมาเตรียมการเพื่อเปิดโรงพยาบาลท่ีไดส้ร้างใกลจ้ะแลว้เสร็จ 

อาจารยรั์ศมีเดินทางกลบัเมืองไทยประมาณกลางปี พ.ศ. 2511 และทนัทีท่ีกลบัมาถึง อาจารยก์็
ไดว้างแผนการท างานในหน่วยอาหารและโภชนาการทั้งในการแบ่งสายการบงัคบับญัชา การปฏิบติังาน
ขั้นตอนและวธีิการท างาน รวมไปถึงภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการบริการอาหาร 
นอกจากน้ีอาจารยย์งัไดท้  าการสอนและแนะน าเจา้หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท างานในหน่วยงานน้ี ใหเ้กิดความ
เขา้ใจ และเห็นความส าคญัของงานท่ีตอ้งรับผิดชอบทั้งน้ี เพราะอาจารยไ์ดต้ระหนกัดีวา่วชิาโภชน
บ าบดัการบริหารงานโภชนาการในโรงพยาบาล และการบริการอาหารผูป่้วยโรงพยาบาล มิไดมี้การ
เรียนการสอนอยา่งจริงจงัในประเทศไทย ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีนกัก าหนด
อาหารไม่ทราบถึงหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงของตนเอง จากการท่ีอาจารยไ์ดส้ละเวลาสอน และแนะน าการท างาน
ในหนา้ท่ีนกัก าหนดอาหารอยูเ่สมอ ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีของฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดเ้ขา้ใจ
ถึงภาระหนา้ท่ีของนกัก าหนดอาหาร และตั้งใจปฏิบติังานตามค าสอนและแนะน านั้นตลอดมาจนทุก
วนัน้ี 

คณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดด าเนินงานเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2512 ใน
ระยะแรกของการเปิดโรงพยาบาลอาจารยรั์ศมี ไดทุ้่มเททั้งแรงกาย แรงใจการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคนต่างก็ยงัไม่เคยท างานท่ีไหนมาก่อน ในระยะแรกจึงยงัไม่เขา้ใจงานในหนา้ท่ี รวมถึง
ขั้นตอนการท างาน และภาระงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ การท างานท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงเป็นการเร่ิมมา
เรียนรู้งานใหม่พร้อม ๆ กนั ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจถา้จะเห็นอาจารยรั์ศมี อยูเ่วรเชา้โดยเร่ิม
ท างานตั้งแต่ 04.00 น. จนถึง 21.00 น. หรืออยูเ่วรดึกต่อจนถึง 02.00 น. เป็นประจ า ทั้งน้ีเพื่อสอน
ลูกนอ้ง ลูกศิษย ์ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัใหท้ราบถึงภาระหนา้ท่ีของตนอาจารยป์ฏิบติัเช่นน้ีโดยมิ
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เคยบ่นหรือรู้สึกวา่เบ่ือหรือเหน็ดเหน่ือยต่องานท่ีตอ้งกระท าแมแ้ต่นอ้ย เป็นเวลากวา่ 2 ปี จนเม่ือเห็นวา่
ลูกศิษยไ์ดเ้ขา้ใจงานในความรับผดิชอบแลว้ อาจารยจึ์งเร่ิมใหพ้วกเราเขา้เวรกนัเอง โดยอาจารยค์อยเป็น
พี่เล้ียงและใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด การสอนงานใหแ้ก่ลูกศิษยน์ั้น อาจารยส์อนดว้ยการกระท าคือท า
ใหดู้แลว้ใหลู้กศิษยศึ์กษาพิจารณาท าตาม หรือดดัแปลงใหเ้หมาะสมใหโ้อกาสแก่ลูกศิษยทุ์กคนในการ
แสดงความคิดเห็นในการคน้คิดหรือแสดงออกตามท่ีตนเห็นวา่ถูกตอ้ง และไม่เคยท่ีจะซ ้ าเติม ถา้การ
กระท านั้นใหผ้ลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือเกิดความเสียหายแต่จะสอนใหมี้ความระมดัระวงัมากยิง่ข้ึน ใหรู้้จกัคิด
และคาดการณ์ล่วงหนา้อยา่งรอบคอบเสียก่อนท่ีจะลงมือท างานใด ๆ เพื่อป้องกนัการผดิพลาดหรือไม่
ถูกตอ้ง ภาพท่ีอาจารยเ์จา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาพยาบาลพร้อมทั้งใบก าหนดงาน และเดินฮมัเพลงน าใบ
ก าหนดงานเหล่านั้นไปติดให้คนงานดู และเก็บใบเก่ากลบัดว้ยท่าทางท่ีมีความสุขท่ีไดท้  างาน วนัแลว้
วนัเล่าท่ีลูกศิษยเ์ฝ้าดูการท างานของอาจารย ์ โดยอาจารยเ์องก็ไม่เคยเรียกร้องใหใ้ครช่วยท าเป็นการ
ยนืยนัใหเ้ห็นวา่อาจารยมี์ความสุขในการท างานเป็นอยา่งมาก ในท่ีสุดบรรดาลูกศิษยท์ั้งหลายจึงเขา้ไป
ขอช่วยท าและไดเ้รียนรู้การท ารายการอาหาร ใบก าหนดงานในแต่ละวนัและการสั่งซ้ืออาหารสด ซ่ึง
ปัจจุบนัน้ีฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ยงัคงปฏิบติัตามแนวทางท่ีอาจารยไ์ดแ้นะน าไวจึ้งนบั
ไดว้า่ อาจารยรั์ศมี เป็นผูท่ี้มีวิญญาณของนกัต่อสู้ นกัวางแผนนกัปฏิบติั และครูท่ีดีมาโดยตลอด 

นอกจาก อาจารยรั์ศมี จะสอนในเร่ืองการท างานแลว้ในดา้นของคิดริเร่ิมงานใหม่ ๆ อาจารยก์็
เป็นผูท่ี้ใหข้อ้คิดต่าง ๆ แก่ลูกศิษยเ์ป็นประจ า เพื่อน าไปคิดและสานต่องานนั้น ๆ จนส าเร็จ เช่นการ
ดดัแปลงรายการอาหารของเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นเหมาะสมกบัเหตุการณ์และภาวะเศรษฐกิจ การแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ เป็นตน้ 

ในดา้นของการบริหาร และการปกครองนั้น อาจารยรั์ศมีนบัไดว้า่เป็นนกับริหารท่ีมีจิตวิทยาสูง
ผูห้น่ึงท่ีสามารถโนม้นา้วจิตใจของลูกนอ้ง ลูกศิษยใ์หเ้กิดความสามคัคีปรองดองเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัอยา่งน่าสรรเสริญ อาจารยพ์ร้อมเสมอท่ีจะเป็นท่ีปรึกษารับฟังค าร้องทุกข ์ ร้องเรียน และไกล่
เกล่ียขอ้พิพาทต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและสามารถคล่ีคลายปัญหาต่าง ๆ ลงไดใ้นท่ีสุดโดยไม่ยากนกั เห็นได้
จากการท่ีอาจารยมี์ลูกนอ้งมากกวา่ 200 คน แมจ้ะมีขอ้ขดัแยง้กนับา้งแต่ก็สามารถคล่ีคลายลง และ
ร่วมกนัท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างาน อาจารยเ์ป็นผูท่ี้เก็บความรู้สึกไดดี้มาก 
ยงัไม่เคยมีใครเห็นอาจารยโ์กรธหรือแสดงความโกรธ ส่ิงท่ีเห็นและไดย้นิก็คือค าพูดท่ีวา่ “ครูไม่เขา้ใจ
เลยท าไมถึงเป็นอยา่งน้ี” 

ปี 2517 อาจารยเ์ป็นผูริ้เร่ิม และรวบรวมบุคลากรท่ีท างานดา้นโภชนาและโภชนบ าบดั 
ตลอดจนผูท่ี้สนใจงานทางดา้นน้ีและก่อตั้งเป็น “ชมรมนกัก าหนดอาหาร” ข้ึน ทั้งน้ีไดรั้บการสนบัสนุน
เป็นอยา่งดีจาก อาจารยอ์ารี วลัยะเสว ี ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นคณบดีและคณะแพทยศ์าสตร์โรงพยาบาล
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รามาธิบดี ในขณะนั้น รวมทั้งไดอ้นุญาตใหใ้ชส้ถานท่ีของงานอาหารและโภชนาการเป็นส านกังานของ
ชมรมฯ ดว้ย อาจารยรั์ศมี ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประธานคนแรกของชมรมฯ และใหก้ารสนบัสนุนงานของ
ชมรมฯ มาโดยตลอดในดา้นของการจดัอบรม เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบังานทางดา้นโภชนาการ
และโภชนบ าบดัพยายามให้นกัก าหนดอาหารไดมี้ความรู้เพิ่มข้ึน มีโอกาสแสดงตนและมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการดูแลรักษาผูป่้วยดงัเช่นท่ีปฏิบติักนัในต่างประเทศ มิใช่เก็บตนเองอยูใ่นครัวเท่านั้น จึงนบัวา่
อาจารยรั์ศมี ไดม้องเห็นถึงความส าคญัของงานในดา้นน้ี และเป็นผูท่ี้จุดประกายใหว้งการแพทยไ์ทยได้
ตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชโ้ภชนบ าบดั ในการรักษาผูป่้วยควบคู่กบัการรักษา
ทางยา โดยมีนกัก าหนดอาหารเป็นผูรั้บผิดชอบงานดา้นน้ี นอกจากน้ีอาจารยย์งัเร่ิมให้มีการจดัท า จุล
สารชมรมนกัก าหนดอาหารข้ึนเพื่อใชเ้ป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร และเผยแพร่ความรู้ในดา้น
โภชนาการ โภชนบ าบดัและวทิยาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นน้ีไปสู่พวกเรานกัก าหนดอาหารท่ี
อยูใ่นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และถึงแมอ้าจารยจ์ะมิไดเ้ป็นคณะกรรมการของชมรมฯ แลว้ อาจารยก์็ยงัมี
ความผกูพนัคอยช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าในการด าเนินงานคณะกรรมการชมรมฯ อยูเ่สมอมา 

ในดา้นของวชิาการ อาจารยเ์ป็นผูท่ี้มีความรอบรู้และขยนัในการอ่านการเขียนบทความทั้งใน
ดา้นการบริหาร การบริการรวมถึงความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีนกัก าหนดอาหาร 
อาจารยเ์ป็นนกัก าหนดอาหารคนแรกของประเทศไทยก็วา่ได ้ ไดเ้ขียนต าราท่ีเก่ียวกบัดา้นของโภชนา
บ าบดัและเขียนในลกัษณะของผูรู้้ ผูป้ฏิบติั มิใช่แปลออกมาจาก Text ของต่างประเทศ ซ่ึงหนงัสือ
เหล่านั้นหลายสถาบนัไดน้ าไปใชใ้นการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบนั 

ปี 2517 อาจารยไ์ดเ้ดินทางไปศึกษาและดูงานท่ีประเทศเนเธอร์แลนด ์ โดยไปเป็นคณะทั้งหมด 
6 คน อาจารยรั์ศมี เป็นหวัหนา้คณะผูร่้วมคณะประกอบดว้ย นกัก าหนดอาหาร (รุจิรา สัมมะสุต) นกัวจิยั 
(คุรธรา วิริยะพานิช คุณเจษฎา กิตติคุณ คุณพงศธร สังขเผอืก และคุณประภาศรี ภูวเสถียร) โดยไดรั้บ
ทุนจากรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด ์ จุดมุ่งหมายในการไปต่างประเทศในคร้ังน้ีคือ การศึกษา ดูงาน 
และฝึกงานในดา้นการเรียน การสอน และการวิจยั ซ่ึงแต่ละคนก็จะแยกยา้ยกนัศึกษา ดูงานและฝึกงาน
ในดา้นท่ีตนเองสนใจและรับผดิชอบ เพื่อจะไดน้ าความรู้ใหม่มาปรับปรุงงานในความรับผดิชอบใหดี้
ยิง่ข้ึน ดงันั้นคณะท่ีเดินทางไปดว้ยกนัจึงตอ้งแยกยา้ยกนัเป็นคู่ ๆ โดยอาจารยรั์ศมีและ คุณรุจิรา พกัอยู่
ดว้ยกนั อาจารยรั์ศมี ศึกษาดูงานดา้นการเรียน การสอนในหลกัสูตรของ Dieteics และคุณรุจิรา ศึกษา ดู
งาน และฝึกงานในบทบาทของนกัก าหนดอาหารรวมทั้งการวจิยัใน Metabolic Ward ในระยะแรกท่ีไป
ถึงอาจารยรั์ศมี และคุณรุจิรา ตอ้งศึกษาภาษา Dutch ก่อน เน่ืองจากตอ้งใชใ้นการส่ือสารกบัผูป่้วยดว้ย
จึงตอ้งอยูท่ี่ Amsterdam ระยะหน่ึงแลว้ยา้ยไปศึกษาต่อท่ี Rotterdam ส่วน คุณธรา และคุณเจษฎา ไป
ฝึกงาน Lab. ท่ี Groningen ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยูท่างเหนือของประเทศ คุณพงศธร และคุณประภาศรีไปฝึกท่ี 
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Utrecht แต่ทั้ง 6 คน ก็นดัพบกนัแทบทุกสัปดาห์ เพื่อพบปะและท าอาหารไทยรับประทานร่วมกนั
เพื่อใหค้ลายความคิดถึงบา้น รวมทั้งถือโอกาสท่องเท่ียวร่วมกนัโดยมีอาจารยรั์ศมี เป็นหวัหนา้ทีมทุก
คร้ัง ตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นต่างประเทศ อาจารยจ์ะเป็นท่ีปรึกษาของลูกทีมใหค้  าแนะน าต่าง ๆ เป็น
อยา่งดีโดยเฉพาะคุณรุจิรา ซ่ึงกล่าวอยูเ่สมอวา่อาจารยรั์ศมี คือแม่คนท่ีคอยช้ีแนะใหค้วามรู้ ค  าแนะน า 
และคอยตกัเตือนอยูเ่สมอ ทั้งในดา้นของการท างานในหนา้ท่ี และในเร่ืองส่วนตวั การครองชีพ และการ
ครองเรือน ขณะเดียวกนัอาจารยก์็ยงัท าตวัเป็นเพื่อนร่วมวยักบัทุก ๆ คน ท าให้พวกเรารู้สึกวา่ไม่มี
ช่องวา่งระหวา่งในกลุ่มทีมท่ีเดินทางไปดว้ยกนั ทุกคร้ังท่ีลูกทีมมาพร้อมกนั อาจารยม์กัจะเตรียมการ
สอนล่วงหนา้ไวก่้อนเสมอวา่ จะหาของอร่อย ๆ ให้เด็ก ๆ ท่ีพลดับา้นมาไดรั้บประทานอยา่งจุใจ และ
เด็ก ๆ ทั้งหลายก็ไม่เคยผดิหวงัแมแ้ต่คร้ังเดียว 

ในระยะแรกท่ีศึกษาภาษา Dutch ท่ี Amsterdam นั้น มีนกัเรียนไทยซ่ึงเป็นแพทยจ์ากกระทรวง
สาธารณสุขไดเ้ดินทางมาเพื่อศึกษาต่อ อาจารยไ์ดแ้สดงความเอ้ือเฟ้ือและใหค้  าแนะน าต่าง ๆ อยูเ่สมอ 
ในท่ีสุดนกัเรียนไทยท่านนั้นก็มาร่วมพบปะและรับบริการอาหารไทยจาก อาจารยรั์ศมี เช่นเดียวกนักบั
พวกเราอีก 5 คน เป็นประจ าในวนัหยดุ นกัเรียนไทยท่านนั้นก็คือ นายแพทย ์สมทรง รักษเ์ผา่ รองอธิบดี
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยค์นปัจจุบนันัน่เอง 

อาจารยรั์ศมีเป็นผูท่ี้เคร่งในศาสนา อาจารยจ์ะไปวดั และสวดมนตเ์ป็นประจ าแมใ้นต่างแดนถา้
มีโอกาสทา่นก็จะไปร่วมพิธีในโบสถด์ว้ยเช่นกนั ถึงแมจ้ะตอ้งต่ืนแต่เชา้เพื่อไปโบสถ ์ แต่ความห่วงใย
ลูกศิษยท่ี์นอนต่ืนสาย อาจารยก์็ยงัอุตส่าห์เตรียมอาหารเชา้ พร้อมทั้งเขียนก ากบัไวว้า่อะไรอยูท่ี่ไหน 
ก่อนท่ีจะไปร่วมในศาสนกิจนั้น ๆ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความห่วงใย ความเอ้ืออาทรของอาจารยท่ี์มีให้แก่
ผูอ่ื้นตลอดเวลา แมว้า่ตนเองจะล าบากบา้งก็มิเคยบ่น แต่กระท าดว้ยความเตม็ใจ ลกัษณะเช่นน้ีจะพบได้
ยากส าหรับคนทัว่ไปแต่มิใช่เร่ืองแปลกและพบไดต้ลอดเวลาส าหรับผูท่ี้ไดพ้บ หรือสัมผสักบั อาจารย์
รัศมี คนัธเสวี 

เม่ือกลบัมาจากเนเธอร์แลนด์ อาจารยไ์ดทุ้่มเทเวลากบัการพฒันางานในความรับผดิชอบอีกคร้ัง
หน่ึง อาจารยไ์ดใ้ชเ้วลาวา่งท่ีมีเพียงนอ้ยนิดในการเขียนต ารา “หลกัการปฏิบติัทางดา้นโภชนบ าบดั” ซ่ึง
นบัไดว้า่เป็นต าราเล่มแรกของเมืองไทยท่ีท าใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงการปฏิบติังานในดา้นน้ี อาจารยเ์ป็นผูท่ี้รัก
การอ่านการเขียนเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดจ้ากการร่วมเป็นกรรมการในการเขียนต าราใหก้บั 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชหลายหวัขอ้พร้อมทั้งไดเ้ขียนหนงัสือ “การตดับริการอาหารใน
โรงพยาบาล” และไดพ้ิมพโ์รเนียวแจกให้แก่ลูกศิษยใ์นงานโภชนาการทุกคนเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงภายหลงัจากท่ีอาจารยเ์กษียณอายรุาชการแลว้อาจารยไ์ดม้อบตน้ฉบบัทั้งหมดใหแ้ก่งาน
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โภชนาการ และไดมี้การจดัพิมพเ์พื่อเผยแพร่ความรู้ทางดา้นน้ีใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน และหลายสถาบนัได้
น าไปใชป้ระกอบในการเรียนการสอนอีกดว้ย 

นอกจากอาจารยรั์ศมีจะท าหนา้ท่ีในต าแหน่งหวัหนา้งานอาหารและโภชนาการแลว้ในปี พ.ศ. 
2518 อาจารยย์งัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นรองผูอ้  านวยการ โรงพยาบาลอีกต าแหน่งหน่ึงดว้ยอาจารยจึ์งตอ้ง
ท างานหนกัมากยิง่ข้ึน เพราะงานของโภชนาการท่ีอาจารยรั์บผดิชอบก็มีปัญหาเฉพาะหนา้ใหค้อยแกไ้ข
อยูต่ลอดเวลามากอยูแ่ลว้ แต่ยงัตอ้งรับหนา้ท่ีบริหารงานของโรงพยาบาลเพิ่มข้ึนอีก ซ่ึงอาจารยก์็
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีโดยไม่บกพร่อง อาจารยท์  างานใหแ้ก่ส่วนรวมดว้ยความเตม็ใจ และ
ไม่เคยบ่น น่ีคงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้อาจารยไ์ม่มีเวลาท่ีจะยอ้นมามองถึงความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
หนา้ท่ีของตนเองไม่มีเวลาท่ีจะท างานวจิยั ซ่ึงเป็นงานท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับระดบั หรือถึงแมจ้ะเขียน
หนงัสือออกมา อาจารยก์็จะบอกเสมอวา่ไม่ใช่ต ารานะ เป็นเพียงการใหข้อ้คิด ขอ้แนะน าในการ
ปฏิบติังานเท่านั้น และมิเคยคิดท่ีจะน าเอาผลงานเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองในการปรับ
ระดบั ในขณะท่ีมีคนน่าประหลาดใจท่ีเงินเดือนของอาจารยไ์ม่ไดมี้การปรับมาหลายปี เน่ืองจากอตัรา
เงินเดือนของอาจารยอ์ยูใ่นขั้นสูงสุดของระดบัท่ีครองอยู ่ แต่อาจารยก์็ยงัท างานดว้ยความเตม็ใจ มุ่งให้
เกิดผลต่อส่วนร่วม มองขา้มความส าคญัของตนเองไปโดยส้ินเชิง หลายคร้ังอาจารยถู์กขอใหเ้ขียน
ผลงานหรือท างานวจิยัเพื่อน ามาปรับระดบัใหสู้งข้ึน แต่อาจารยก์็มกัจะปฏิเสธใหเ้หตุผลอยา่งนุ่มนวล 
และแสดงความพอใจในการท่ีไดท้  างานเพื่อส่วนรวมโดยมิหวงัน าผลการปฏิบติันั้นมาเป็นประโยชน์แก่
ตนเองและไม่เคยท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่มีความนอ้ยใจ เสียใจ ท่ีไม่ไดเ้งินเดือนข้ึน หรือไม่ไดรั้บต าแหน่ง
ท่ีสูงข้ึน แต่กลบัท างานหนกัมากยิง่ ๆ ข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหอ้าจารยเ์กษียณอายรุาชการดว้ยต าแหน่ง
ของ ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ท่านั้น ซ่ึงนอ้ยคนนกัท่ีจะรักงาน เสียสละใหก้บังานโดยไม่คิดถึงประโยชน์ของ
ตนเองไดด้งัเช่นอาจารย ์

แมจ้ะเกษียณอายรุาชการไปแลว้ อาจารยย์งัคงห่วงใยลูกศิษยท่ี์ท างานในงานโภชนาการ 
โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกคน คอยติดตามถามทุกขสุ์ขอยูเ่ป็นประจ ามิไดข้าดรวมทั้งใหค้  าแนะน าอยู่
เสมอ ดงันั้นอาจารยจึ์งดีใจมากท่ีบรรดาลูกศิษยแ์ละลูกนอ้งในงานโภชนการโรงพยาบาลรามาฯ ได้
ช่วยกนัเปิดการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ในหลกัสูตร “โภชนบ าบดั” แก่นกัก าหนดอาหารท่ีท างานใน
โรงพยาบาล และอาจารยก์็กรุณามาร่วมเป็นอาจารยพ์ิเศษ ช่วยสอนและใหค้  าแนะน าในการจดัเตรียม
หลกัสูตร และการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

การท่ีอาจารยรั์ศมี ไดป้ฏิบติัตนดงัไดก้ล่าวมา จะเห็นวา่อาจารยรั์ศมี คนัธเสว ี เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบติัเพียบพร้อมในหลาย ๆ ดา้นท่ีสมควรไดรั้บการยกยอ่งและยดึเป็นแบบอยา่ง เช่น เป็น 

นกัปกครอง ท่ีสามารถครองใจคนได ้
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นกัวางแผน ท่ีสามารถวางแผนการท างานไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและมองการณ์ไกล 
นกับริหาร ท่ีสามารถก ากบัดูแลลูกนอ้งใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุขกบังาน

นั้น 
นกัการเงินและการคลงั ท่ีรู้จกัจบัจ่ายใชส้อยทั้งเงินส่วนตน และเงินงบประมาณใหไ้ดผ้ลอยา่ง

ประหยดัและคุม้ค่า 
นกัการศึกษา ท่ีขวนขวายความรู้ใส่ตวัและเผยแพร่ความรู้ไปยงัผูอ่ื้นตลอดเวลา 
นกับุญ ท่ีมีความรู้จกัพอ รู้จกัให ้ทั้งในดา้นการสั่งสอน การแนะน าและการใหอ้ภยัแก่ทุก ๆ คน 
และเหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือ 
การเป็นแม่ท่ีรักของลูกทั้ง 2 คน 
และเป็นศรีภรรยาของสามี ท่ีใหค้วามรัก ความซ่ือสัตย ์และความเอ้ืออาทรต่อสามีและลูก ๆ อยู่

ตลอดเวลา 
การปฏิบติัตนของอาจารยรั์ศมีท่ีไดก้ล่าวมานั้นเป็นเพียงเส้ียวส่วนหน่ึงท่ีพวกเราไดพ้บ ไดเ้ห็น

เท่านั้น ซ่ึงแมจ้ะเป็นเพียงส่วนเดียวก็ตอ้งยอมรับวา่ คนอีกจ านวนมากท่ีไม่สามารถปฏิบติัตนไดด้งัเช่น
อาจารย ์ และยดึถือเป็นตวัอยา่งท่ีจะประพฤติและปฏิบติัตาม และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ ท่านเป็นผูท่ี้จุด
ประกายส่องทางใหแ้ก่ผูท่ี้ท  างานในหนา้ท่ีนกัก าหนดอาหารหรือนกัโภชนาการในโรงพยาบาล ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของงานในหนา้ท่ี ท าใหน้กัก าหนดอาหารไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย
ท าใหแ้พทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยเ์ร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของวชิาชีพน้ี และท าใหเ้กิด
ความกา้วหนา้ในอาชีพน้ีอีกดว้ย 

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของอาจารยรั์ศมี คนัธเสวี ท่ีมีต่อพวกเรานกัก าหนดอาหารหรือ
นกัโภชนาการในโรงพยาบาลฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศ์าสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและชมรมนกั
ก าหนดอาหาร จึงไดจ้ดัใหมี้การประชุมทางวชิาการและปาฐกถา “รัศมี คนัธเสวี” ข้ึน เพื่อเป็นการแสดง
มุทิตาจิตต่ออาจารยรั์ศมี คนัธเสว ีและเป็นอนุสรณ์แห่งความดีงามท่ีควรระลึกถึงและยดึเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีในการประพฤติและปฏิบติัในชีวติและอาชีพของนกัก าหนดอาหารต่อไป 

จากหนงัสือ “ปาฐกถา รัศมี คนัธเสว”ี 
คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 1 เมษายน 2540 
โดย ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 67 ฉบบัท่ี 577 กรกฎาคม 1998, หนา้ 35-40. 


