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“เราไดช้วีติเปน็ของกำนลั
และดว้ยการแบง่ปนัมนัจงึยนืยง”


รพนิทรนาถฐากรู
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ท ัก ท า ย . . . 

 เปน็ครัง้ทีส่องของเวที“เตมิหวัใจใหส้งัคม”แลว้นะครบัผมอยากบอกวา่วนั
นั้นผมรู้สึกมีความสุขมาก ตื่นแต่เช้าเพราะว่าอยากจะมาเวทีนี้ เพราะรู้ว่าจะได้มี
โอกาสรู้จักกัลยาณมิตรเพิ่มเติม เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน บางท่านก็เป็นเพื่อน
เป็นน้อง เป็นพี่ที่รู้จักกันดี บางท่านก็เป็นเพื่อนใหม่ และที่สำคัญ เราจะได้มีโอกาส
เรยีนรูเ้รือ่งดีๆ  เรือ่งงามๆ ทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในแผน่ดนิของเรามากมาย แคน่กึถงึกม็ี
ความสขุแลว้ครบั
 หลายๆ ท่านที่ได้ร่วมเวที คงรู้สึกเหมือนๆ กันคือ ประทับใจ สุขใจ และ
อิม่ใจทัง้จากการไดร้บัรูเ้รือ่งราวดดีขีองกรณศีกึษาการทำงานอาสาสมคัรทัง้๗กรณี
ในรูปแบบวิธีการต่างๆ กันไป รวมถึงประสบการณ์และมุมมองของหลายท่านที่ช่วย
กันเติมใจให้เวทีครั้งนี้มีคุณค่ายิ่งขึ้น ทุกเรื่องราวบอกเล่าถึงความดี ความงาม และ
ความสขุแบบงา่ยๆแตง่ดงามจบัใจยนืยนัคำพดูทีอ่าจารยป์ระเวศวะสีพดูบอ่ยๆวา่

“มนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่บางทีมีหินทับอยู่ 

ต้องยกหินออกแล้วรดน้ำพรวนดิน ก็จะงอกออกมาเอง”  

 ขอเรียนย้ำว่า สช. และภาคีพันธมิตร เรากำลังจะขยับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
มุ่งไปสู่ประเทศไทยหัวใจมนุษย์ หรือ Humanized Society หรือ Humanized
Thailandหรอืชือ่อะไรกแ็ลว้แต่ยงัคอ่ยๆคดิคอ่ยๆปรบักนัไปโดยคณุหมอมงคล 
ณ สงขลารบัปากในเวทวีา่ยนิดจีะมาชว่ยขบัเคลือ่นขบวนนี้มีอาจารยป์ระเวศ วะส ี 
กรุณามาเป็นที่ปรึกษาให้ มี อาจารย์ไพบูลย ์ วัฒนศิริธรรม และอีกหลายท่านที่
เตม็ใจจะมาชว่ยเตมิชว่ยหนนุเสรมิกนัคนละเลก็ละนอ้ยแตก่ารเคลือ่นเรือ่งนีค้งไมใ่ช่
ทำภายใตโ้ครงสรา้งแนวตัง้เราจะทำงานรว่มกนัในแนวนอนทา่นทีท่ำอะไรดดีอียูแ่ลว้
ก็ทำต่อไป ไม่ต้องรอใคร แต่เราจะมาเชื่อมโยงกัน ผนึกพลังกัน สร้างสรรค์สิ่งดีงาม
เพือ่ตวัเราเพือ่สงัคมของเราและเพือ่โลกของเรา
 ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณบรรดากัลยาณมิตรผู้มีหัวใจอาสา มาช่วยกันเติมเต็ม
เวทคีรัง้นีใ้หม้คีวามสมบรูณอ์ยา่งยิง่เชือ่วา่ทกุทา่นทีม่าคงมคีวามสขุกนัถว้นหนา้และ
จะชว่ยกนัสานฝนัเรือ่งนีใ้หส้ำเรจ็งดงามตอ่ไป แมท้า่นทีไ่มไ่ดม้ากห็วงัวา่จะชว่ยกนัทำ
ชว่ยกนัผลกัดนัดว้ยนะครบั

       
ดว้ยไมตรจีติ
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ทตุยิบท:
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เ ก ริ ่น น ำ . . .  
 
ค ือ ค ุณ ค า่ . . . อ า ส า ส ม ัค ร 

บรรณาธกิาร 

 ท่ามกลางการต่อสู้ดิ้นรนในภพภูมิของโลกยุคปัจจุบัน การใช้ชีวิตของ
มนุษย์โดยส่วนใหญ่ยังคงติดข้องกับวิถีชีวิตแบบแลกเปลี่ยน ยื่นทรัพย์-รับของ
ยดึโยงผลประโยชนร์ะหวา่งกนัเปน็เงือ่นไขตอ่รองของความสมัพนัธ์
 การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของผู้คนก็คงเช่นเดียวกัน ในวงปีชีวิตของ
คนหนึ่งคนอาจต้องใช้เงินทองเข้าแลกเปลี่ยนกว่าครึ่งเพื่อเอื้อให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด แต่กระนั้น ก็คงไม่ปฏิเสธกันใช่ไหมว่า
ประสบการณ์ที่ต้องใช้เงินเข้าแลกนั้น ก็เพียงเพราะเพื่อเป็นเข็มทิศที่นำไปสู่การ
ไขว่คว้าให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสาย
เงนิทองทรพัยส์นิเกยีรตยิศหนา้ทีก่ารงานฯลฯหรอืแมแ้ตค่วามตอ้งการเปน็
“คนด”ีและตอ้งการใหส้งัคมตราคา่“ความด”ี ของตนดว้ยยทุธวธิพีมิพน์ยิม
แบบสมคบคดิโดยผา่นสือ่ชอ่งทางตา่งๆ!
 อยา่งไรกต็าม ยงัมปีระสบการณอ์ยา่งหนึง่ทีย่ากยิง่จะนำพาดว้ยเงนิทอง
นั่นคือ “ประสบการณ์อาสาสมัคร” เพราะการเป็นอาสาสมัครถือเป็นงานที่
คนทำต้องใช้ใจเป็นหลัก และต้องเป็นใจที่มีพรหมวิหาร ๔ มีเมตตา กรุณา
มทุติาอเุบกขา เปน็ตน้ทนุสำคญัแตท่วา่หากขาดซึง่ตน้ทนุสำคญัแหง่ใจหาก
ไม่แม้แต่จะคิดลองลงทุนใจที่จะกระทำแล้ว ก็ยากยิ่งที่จะลิ้มรสความงดงามของ
ประสบการณด์งัวา่
 การ“ขับเคลื่อนสังคมที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย ์ (Humanized 
Society)” ผ่านเวที “เติมหัวใจให้สังคม” ทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมานี้ สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เจตนาให้เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องราวดีดีที่เกิดขึ้นในทุกหย่อมหญ้าให้ปรากฏออกมาเป็น
ที่ประจักษ์ ว่าสังคมไทยยังไม่ไร้ซึ่งความดี ความงาม และความรัก ผลจากเวที

๗
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สาระจากเวที
  เตมิหัวใจ ใหสั้งคม 

ครัง้ที่๑ชว่ยสะทอ้นภาพความฝนัและความหวงัของสงัคมทีพ่งึปรารถนาแตว่า่
รูปธรรมของสังคมที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ในมุมต่างๆ ยังไม่ชัดเจนนัก
ด้วยเหตุนี้ เวทีครั้งที่ ๒ จึงได้นำ “ตัวอย่างประสบการณ์อาสาสมัคร” ที่เป็น
เสมือนตัวแทนของการกระทำที่เป็นไปเพื่อขับเคลื่อนสังคมที่มีหัวใจของความ
เป็นมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบมาเล่าเป็นเรื่อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้และเกดิการแตกหนอ่กอ่รปูของประสบการณอ์าสาสมคัรแกผู่ค้นในสงัคม
ถือเป็นภารกิจแรกๆ ของเวทีนี้ที่ต้องกระทำ เป็นการลงทุนด้วยใจ ทำด้วยใจ
และไดใ้จเปน็ผลตอบคนื
 รึจะเป็นเพราะปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ก็สุดจะคาดเดา เพราะเพียงเสี้ยว
ของวันที่ผ่านการเรียนรู้ประสบการณ์อาสาสมัครเพียง ๗ กรณีตัวอย่างเท่านั้น
เวที“เตมิหวัใจใหส้งัคม” ครัง้ที่๒ กส็ามารถสรา้งพนัธมติรอาสาสมคัรไดอ้กี
มากมายสะทอ้นไดจ้ากบทบนัทกึ“สาระจากเวท ีเตมิหวัใจใหส้งัคม ครัง้ที ่๒ 
: ความด.ี.. ความงาม... ความรกั... ของอาสาสมคัรทีม่หีวัใจเปน็มนษุย”์เลม่
นี้ทีป่ระจกัษช์ดัวา่คนจำนวนไมน่อ้ยทีส่นใจใครรู่เ้รือ่งเหลา่นี้และยนิดทีีจ่ะรว่ม
ถกัทอตอ่ยอด พรอ้มทีจ่ะใชใ้จเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประสบการณแ์หง่ความดทีีม่คีณุคา่
ต่อชีวิต ต่อสังคม ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณได้กระมังว่า นี่คือการเริ่มต้นแล้วของ 
คณุคา่... แหง่อาสาสมคัร... 
 ทา่มกลางการตอ่สูด้ิน้รนในภพภมูขิองโลกยคุปจัจบุนัแนล่ะวา่การหาอยู่
หากนิเพือ่ปากทอ้งของตวัเองและครอบครวัเปน็สิง่จำเปน็ทีป่ฏเิสธไมไ่ด้และเมือ่
ความต้องการพื้นฐานของชีวิตยังไม่เต็ม จิตอาสาสมัครก็อาจจะดูเหมือนไกลตัว
ไปสำหรับบางคน แต่หากเพียงพลิกคิดก็จะรู้ว่า งานอาสาสมัครไม่ได้อยู่ไกล
สุดขอบ แต่กลับใกล้ใจเรานี่เอง เพียงแค่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ไม่เบียดเบียน
ใคร แบง่ปนัใจใหผู้อ้ืน่บา้ง เหน็คนลม้แลว้ไมม่องขา้มหรอืเหยยีบซำ้ เพยีงปรีต่วั
เข้าไปช่วยยึดช่วยประคอง แค่นี้ก็ถือเป็นการสร้างประสบการณ์อาสาสมัครให้
ตวัเองเปน็อาสาสมคัรความดใีนชวีติประจำวนัไดแ้ลว้ไมเ่หน็ยาก !  V
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ทตุยิบท:
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เ ป ิด เ ว ท ี. . .  
 
      เ รื ่อ ง นี ้ต ้อ ง ใ ช ้ห ัว ใ จ น ำ   
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ทตุยิบท:
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เ ป ิด เ ว ท ี. . .  
 
 

เรือ่งนีต้อ้งใชห้วัใจนำ   
ศ.นพ.ประเวศวะสี


 




 
 นมัสการพระคุณเจ้า ท่านสมาชิกเพื่อนคนไทยทุกคน เรามาประชุมกัน
ครั้งนี้ก็เพื่อสานต่อสิ่งที่เราได้คุยกันเมื่อเดือนที่แล้ว ว่าเราอยากจะร่วมกันสร้าง
แผ่นดินไทยที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ในยามที่โลกทั้งโลกแห้งแล้งน้ำใจ มี
แตว่ตัถนุยิมบรโิภคนยิมผลประโยชน์แกง่แยง่ขดัแยง้กนัจนกระทัง่โลกวกิฤต
มนษุยก์ว็กิฤต สงัคมเองกไ็มส่ามารถจดัการใหอ้ยูร่ว่มกนัได้ กบัสิง่แวดลอ้มกไ็ม่
สามารถอยูร่ว่มกนัดว้ยสนัติการแกป้ญัหาเรือ่งนี้คงจะแกไ้มไ่ดด้ว้ยเทคนคิดว้ย
เศรษฐกจิเพราะนัน่ยงัอยูใ่นภพภมูเิดมิของการพฒันาและเปน็สิง่ทีท่ำใหป้ญัหา
ยิง่เกดิขึน้
 เราตอ้งมาถงึจดุทีใ่ชส้ิง่ทีใ่หญท่ีส่ดุของมนษุย์คอื “จติสำนกึ” ลว้งลกึไป
ถึงสิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ทุกคน คือเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม ซึ่งเป็น
ธรรมชาตทิีม่อียูแ่ลว้ ถา้ชว่ยกนัรดนำ้พรวนดนิ ยกหนิทีท่บัออก กจ็ะงอกขึน้มา
หินที่ทับนี้คือวิธีคิด มนุษย์ติดวิธีคิดว่า ทำอะไรต้องเอาความรู้นำ อันนี้ฟังแล้ว
อาจจะแปลกว่าทำไมพูดแบบนี้ เพราะเราคุ้นเคยว่าต้องเอาความรู้นำ เหตุผลที่
พูดแบบนี้ เพราะความรู้ไม่มีพลัง แล้วแยกเป็นส่วนๆ จะถือทิฐิว่าเรารู้เรื่องนั้น
เราเกง่เรือ่งนี้ รูค้นละวชิาแตว่า่สูอ้ำนาจกเิลสไมไ่ด้ถกูกเิลสจบัไปกนิหมดกเิลส
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จับความรู้ไปทำเป็นอำนาจ จับความรู้ไปทำเป็นเงิน แล้วก็วนอยู่อย่างนั้น
“ความรู้-อำนาจ-เงนิ”เปน็เสน้ผมบงัภเูขา
 ทีถ่กูคอืตอ้ง “เอาใจนำ ความรูต้าม” เพราะใจรว่มกนัไดห้มดความรู้
ร่วมไม่ได้ อุดมการณ์ก็ร่วมไม่ได้ มีซ้ายมีขวา มีหน้าหลัง เงินก็ร่วมไม่ได้ มีผล
ประโยชน์ต้องแยกกัน แต่ใจร่วมได้ แล้วใจเป็นของที่ทุกคนมี ถ้าเอาความรู้นำ
เราจะเครียด ถ้าเราไม่มีความรู้เราจะรู้สึกว่าสู้คนอื่นไม่ได้ เขาจบมหาวิทยาลัย
เขาไดป้รญิญาเอก เขาเปน็นกัเรยีนนอก เรยีนฮาวารด์ นีเ่ปน็ความกลวั แตถ่า้
เอาใจนำเรามหีวัใจเพือ่เพือ่นมนษุย์ทกุคนมไีดห้มดแลว้จะเกดิความกลา้หาญ
ไมก่ลวัอะไรเลย
 เพราะฉะนั้น เวลามาคุยเรื่องนี้จะพบปรากฏการณ์เหมือนกันทุกหนทุก
แหง่คอืคนจะอยากเขา้รว่มมากกระตอืรอืรน้มคีวามสขุอยา่งทีค่ณุหมออำพล
พดูพอนกึถงึกม็คีวามสขุเพราะตวัความดีตวันำ้ใจทำใหเ้รามคีวามสขุเปน็แรง
จูงใจที่ใหญ่มาก แรงจูงใจให้ทำอะไรซ้ำๆ คือ “ความสุข” ทำแล้วมีความสุขก็
อยากทำอีก เคยมีการทดลองกับปลาหรือหนู ให้ไปกระทุ้งจุดหนึ่งแล้วไฟช็อร์ต
อีกจุดหนึ่งกระทุ้งแล้วมีอาหารตกมา มันก็จะไปกระทุ้งซ้ำๆ ตรงจุดที่ทำแล้วมี
ความสขุและเลีย่งไมไ่ปจดุทีม่คีวามทกุข์เพราะฉะนัน้เรือ่งนีไ้มย่ากถา้เราชว่ย
กันทำ ช่วยกันเคลื่อนไหวแล้วจะเกิดเต็มทั้งแผ่นดิน แผ่นดินนี้ก็จะเปลี่ยนไป
เปน็แผน่ดนิทีม่หีวัใจเพือ่เพือ่นมนษุย์อยา่ไปเปน็หว่งวา่เราเอาหวัใจนำความรูจ้ะ
บกพร่อง ตรงข้ามกัน ยิ่งมีใจยิ่งดึงความรู้ได้มากขึ้น จะมีวิริยะแรงกล้าที่จะ
แสวงหาความรูม้าชว่ยเพือ่นมนษุย์V
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ก ร ณ ีศ ึก ษ า . . . 
 
           อาสาสมคัรทีม่หีวัใจเปน็มนษุย ์ 
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ก ร ณ ีที ่ ๑  
อโรคยศาล : สถานอภบิาลพกัฟืน้ผูป้ว่ย วดัคำประมง จ.สกลนคร 
 
 

 อโรคยศาล หรือ สถานอภิบาลพักฟื้น
ผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่วัด
คำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร อยู่ในการดูแลของพระภิกษุ
ปพนพัชร ์ จิรธัมโม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
“หลวงตา” หลวงตาเคยป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก
รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันระยะหนึ่ง จึงเริ่ม
ศึกษาค้นคว้าวิธีการรักษาด้วยสมุนไพร ปรุง
ยาหมอ้ฉนัเอง รว่มกบัการใช้ “สมาธบิำบดั” จนหายจากโรคมะเรง็ได้ และตัง้
ปณิธานว่าจะนำความรู้นี้ไปใช้รักษาบำบัดผู้ป่วยมะเร็งรายอื่นๆ ให้พ้นจากทุกข์
ใหไ้ด้
 อโรคยศาล จึงก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๗ เพื่อมุ่งช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งทุกชนิด โดยออกแบบให้รองรับการบำบัดมะเร็งด้วยหลักธรรมชาติ
บำบัด ผู้ป่วยอยู่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมและญาติในครอบครัว ยึดหลักให้การ
บำบัดที่หลากหลายตามความสมัครใจและความสามารถของผู้ป่วย ผสมผสาน
การรักษาตามแบบแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนจีน และอื่นๆ รวมทั้ง
การนำพิธีกรรมมาใช้สร้างความศรัทธาและกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้าย
กระบวนการรักษานอกจากจะมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่
อาสาเข้ามาตรวจอาการผู้ป่วยเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้ว อโรคยศาลยังเปิดให้
ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการดแูลเพือ่นมนษุย์ โดยจดั “วนัอาสาสมคัร” ที่
เปิดเวทีกิจกรรมพื้นฐานให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครได้ง่ายๆ ไม่จำกัด
เวลา 
 ทุกเช้า ทุกชีวิตของที่นี่จะเริ่มวันใหม่อย่างมีความหวัง ได้ออกกำลังกาย
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ตามแนวทางชี่ไดนามิกส์ สวดมนต์ทำวัตรเช้า ได้ทำบุญตักบาตรและฟังธรรมะ
จากหลวงตา ไดก้รวดนำ้อทุศิสว่นกศุล ระหวา่งวนัจะมเีสยีงตามสายใหผู้ป้ว่ยได้
ฟงัธรรมเทศนา และดนตรบีำบดัจติใจใหส้งบเยน็ เพือ่เตรยีมใจ เปลีย่นมมุมอง
ใหมต่อ่โรครา้ยตอนสายๆหลวงตาจะออกตรวจเยีย่ม ไถถ่ามอาการผูป้ว่ยหนกั
และดูแลการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งมีอาการของโรคแตกต่างกัน โดยมี
การใช้ระบบเวชระเบียนคนไข้ บันทึกข้อมูลอาการของโรค ยาที่ได้รับ ไม่ว่าจะ
เป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันเป็นข้อมูลสำคัญในการติดตามอาการและ
วางแผนการบำบดัรว่มกบัแพทยอ์าสาสมคัร

 “ไม่บังคับมา ไม่เก็บเงินคนไข้ เชื่อมโยงแพทย์แผนปัจจุบัน มาช่วย

วินิจฉัยโรค และให้กำลังใจคนไข้”  

 แพทยผ์ูม้จีติอาสาทา่นหนึง่กลา่วถงึหลกัการดแูลผูป้ว่ยดว้ยความภมูใิจ

 จดุเริม่ตน้เลก็ๆ ของพระบา้นนอกรปูหนึง่ทีอ่าจหาญตอ่กรกบัมะเรง็รา้ย
กำลงัไดร้บัการเชือ่มโยงขยายผลไปสูห่มูค่นทีม่จีติอาสา อโรคยศาลเปน็ตวัอยา่ง
ของสังคมที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งกำลังพิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วว่า
การช่วยเยียวยาเพื่อนมนุษย์ด้วยศรัทธาและจิตอาสานั้นเกิดขึ้นแล้ว เป็นความ
หวงัแกผู่ป้ว่ยมะเรง็ในระยะสดุทา้ยได้ ชว่ยบรรเทาปญัหาการเขา้ถงึยาราคาแพง
ทา่มกลางปญัหาลขิสทิธิย์าทีย่ากจะยตุิเพราะทีน่ีท่กุชวีติมคีณุคา่มากกวา่เงนิ

 “ผมอยากบอกว่าที่นี่มีปาฏิหาริย์” 

ลุงสำรวย โพธิศร ี ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หลอดเลือดที่หมดเงินรักษาตัวไปกว่า ๓
แสนบาท มาอยู่ที่วัดเมื่อเดือนตุลาคม
ตอนนี้ดีขึ้น แผลหาย สามารถทำสวน
ดอกไม้และสวนผักเล็กๆ ได้ ท่านบอก
กลา่วเอาไวด้ว้ยหวัใจแหง่ศรทัธา!V
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ก ร ณ ีที ่ ๒
โครงการเพือ่นวนัอาทติย ์: คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

 กรณีศึกษานี้ มี น้องกฤตน ุ นาคแท้ ตัวแทนนักศึกษาแพทย์จาก
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ผูเ้คยเขา้รว่มโครงการเพือ่นวนัอาทติยม์าเลา่ใหฟ้งั
ด้วยตัวเองว่า โครงการเพื่อนวันอาทิตย์นี้ เกิดจากหน่วยกิจการนักศึกษา โดย
ผศ.พญ.จารุรินทร ์ ปิตานุพงศ ์ เป็นผู้ผลักดัน จุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดการ
เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นแพทย์รุ่นใหม่ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
ต้องเป็นแพทย์ที่ทั้งดีและเก่งด้วย โดยพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาแพทย์จากผู้ที่
ขาดองคป์ระกอบบางอยา่งในการสอบสมัภาษณ์ แตม่อีงคป์ระกอบหลายอยา่งที่
เป็นเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน แล้วพาไปเข้าโครงการเพื่อขัดเกลา พาไปร่วม
บำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ต่างๆ เช่น หอผู้ป่วยอนาถา บ้านพักคนชรา บ้าน
เลีย้งเดก็กำพรา้เปน็ตน้
 “การเข้าร่วมนั้นอาจารย์จะยังไม่บอกอะไรมาก แต่จะให้เราเข้าไปหา  

คำตอบกันเอาเอง ครั้งแรกให้ไปดูเฉยๆ ไม่ให้ทำอะไร หลังจากนั้นจึงให้ไปคุย

กันเองว่า สุดท้ายเราจะทำอะไรให้เขา แรกเริ่มเด็กบางคนก็คิดว่า เราอยากจะ

ไปทาสีเรือนพักให้เขา อยากไปทำกับข้าวให้ หลังจากนั้นก็ไปปรึกษาอาจารย์ 

ท่านก็ให้คำชี้แนะว่า ถ้าอยากรู้ว่าเขาต้องการอะไร ก็ต้องไปคุยกับเขา ถาม

๑๖

เขาดูว่า ที่เราคิดใช่หรือเปล่า พวก

เราก็ลองไปคุยกับคนไข้ แต่สิ่งที่ได้

กลับมาคือ เขาไม่ได้ต้องการอะไรเลย 

เขาแค่ต้องการคนมาคุยเป็นเพื่อน 

ง่ายๆ แค่นี้เอง...ไปครั้งแรกๆ ยังไม่

บ่อยนัก เขาก็จะไม่ยอมคุยกับเรา 

เขารู้ สึกว่ า เราเป็นหมอ เราเป็น  

นักศึกษาแพทย์ เขาเป็นคนไข้อนาถา 

มีความรู้สึกว่าคนละชนชั้นกับเรา 

aw nhc a5.indd   16 3/23/08   3:34:52 PM



ทตุยิบท:
ความดี...ความงาม...ความรัก...ขออาสาสมัครท่ีมีหัวใจเปน็มนุษย์ 

ต่างกันมาก พอเราไปบ่อยขึ้น ทำตัวให้เขากับ

เราไม่แตกต่างกันมาก คุยกับเขาด้วยความ

เป็นเพื่อน สุดท้ายพบว่าช่องว่างตรงนั้นก็หาย

ไป”  

 น้องกฤตน ุ เล่าเรื่องด้วยสีหน้าท่าทาง
ของคนสุขใจ ภูมิใจในสิ่งที่ทำ เมื่อคนเล่าเล่า
อยา่งมคีวามสขุ คนฟงัทีฟ่งักนัจนเพลนิกพ็ลอย
อุ่นอกอิ่มใจไปด้วย นอกจากนี้น้องยังแถมสรุป

๑๗

ถงึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูว้า่
 “ประเด็นแรก ในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ทั้งรุ่นพี่และรุ่นเดียวกัน จากเดิม

เราคิดว่า เราเป็นแพทย์จบไปเราจะต้องอยู่ในฐานะผู้ให้ แต่ขณะเรียนอยู่เราจะ

แข่งขันกัน และค่อนข้างเห็นแก่ตัว ตรงนี้เป็นอะไรที่ขัดแย้งกับวิชาชีพของเราที่

เป็นผู้ให้ ตอนอยู่ปีหนึ่งปีสองก็จะรู้สึกว่าคนไข้ยังเป็นคนอยู่ พอถึงปีสี่ปีห้า เรา

จะเห็นคนไข้เป็นโรค คนไข้มาเราจะไม่ถามอย่างอื่น แต่จะมองว่าเขาเป็นโรค

อะไร เราจะรักษาเขาอย่างไร เราจะไม่รู้หรอกว่าเขาจะบ่นอะไร จะรู้สึกอย่างไร

กับโรคนี้ แต่จากประสบการณ์ในโครงการนี้ ทำให้รู้ว่าเราต้องรักษาเขาด้วย

ความเป็นมนุษย์ และไม่ต้องเป็นแพทย์เขาก็ทำกันได้... 

 ประเด็นที่สอง คือ การที่เราจะเข้าไปทำนู่นทำนี่ให้ใคร เราต้องดูว่าเป็น

สิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่า หรือว่าเราต้องการ หรือการที่เราจะไปบำเพ็ญอะไร

ให้ใครสักแห่งหนึ่ง เราแค่อยากจะยัดเยียดความเป็นตัวเราให้เขา ถ้าเขาไม่มี

ส่วนร่วมในสิ่งที่ตนเองจะได้รับ สิ่งที่ให้ไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ ไม่มีค่า

สำหรับเขาก็ได้...  ”  


 จากประสบการณ์โครงการเพื่อนวันอาทิตย์น้องกฤตนุเล่าว่า  หลังจบ
โครงการยังได้ไปทำเรื่องดีดีด้วยจิตอาสาแบบนี้อีกเรื่อยๆ เช่น ไปที่บ้านพัก
คนชราไปคยุกบัคนเฒา่คนแก่ไปทำกจิกรรมคา่ยอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มแถมบอก
ว่าตอนนี้มีความคิดกับเพื่อนๆ ว่าอยากจะจัดตั้งเครือข่ายโครงการเพื่อนกัน
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สาระจากเวที
  เตมิหัวใจ ใหสั้งคม 

วันอาทิตย์ เป็นโครงการนำร่อง โดยจะคัดเลือกนักศึกษามาประมาณ ๒๐ คน
ต่อปี ใครเข้ามาก็ได้ ให้เป็นโครงการที่เปิดกว้าง เป็นโครงการที่เป็นลักษณะ
“เราเรียนรู้ผู้อื่นเพื่อที่จะได้ศึกษาตัวเอง” โดยสรุปทิ้งท้ายความคิดตรงนี้ไว้ว่า
“การเป็นแพทย์จะได้สอดคล้องกับวิชาชีพที่ว่าคือ ‘ผู้ให้’ ไงครับ”   

 ได้ฟังแบบนี ้ ก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีกับแพทย์รุ่นใหม่หัวใจเป็น
มนษุยก์ลุม่นี ้ V



ก ร ณ ีที ่ ๓   
ศนูยก์ารเรยีนรูต้น้แบบจติอาสาเพือ่สงัคม  
: โรงเรยีนหนองตาบง่ ต.วงัขนาย อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรุ ี  

 กรณีที่สาม เวทีได้ย้ายการเรียนรู้เรื่องเล่าไปที่โรงเรียน เริ่มด้วยการนำ
เสนอวดีทิศัน์๒ตอนสัน้ๆตอนละ๓-๔นาทีแตท่ัง้๒ตอนบอกเลา่เรือ่งราว

๑๘

ไดก้ระชบั จบัใจมากตอนแรกเปน็กจิกรรม
“ยุวชนจิตอาสา” ของโรงเรียนหนองตาบ่ง
ตอนที่สองเป็นกิจกรรม “พ่อแม่อุปถัมภ์”
แค่ตอนแรกก็เรียกน้ำตาผู้ชมไปกว่าค่อน
เวที
 วีดิทัศน์ “ยุวชนจิตอาสา” เริ่มด้วย
ภาพในโรงครัวของโรงเรียนที่เช้าวันนี้เต็ม
ไปด้วยแม่ๆ พ่อๆ ที่นัดกันมาทำอาหารแต่เช้ามืด ในบรรยากาศสนุกสนาน
สนทิสนมกลมเกลยีว
 “ไปตลาดตั้งแต่ตี 4 แล้วเอาของมาไว้ที่นี่ เต็มใจช่วยกันทำอยู่แล้ว ถ้า

เราไม่ทำแล้วใครจะช่วย สอนให้เด็กรู้จักความสามัคคีกันนะ มีความเสียสละ” 

คณุแม่(เปน็แมค่รวัดว้ย)ทา่นหนึง่กลา่วดว้ยใบหนา้ยิม้ละไม
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ทตุยิบท:
ความดี...ความงาม...ความรัก...ขออาสาสมัครท่ีมีหัวใจเปน็มนุษย์ 

 นี่คือกิจกรรมที่โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันพาเด็กๆ ไปทำบุญและ
เลี้ยงอาหารคนป่วยที่วัด เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ทุกคนมาร่วมกันฝึกฝนอย่าง
ไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อทุกอย่างพร้อม รถสิบล้อของพ่อเปี๊ยก คุณพ่อจิตอาสา
อีกท่านหนึ่งก็มารับเด็กๆ ไปที่วัด รถคันใหญ่ไปกันได้หมดทั้งโรงเรียนในเที่ยว
เดยีว หลงัจากถวายเพลกถ็งึกจิกรรมสำคญัคอืการนำอาหารไปเลีย้งผูป้ว่ยทีเ่ปน็
อมัพฤกษ์ ซึง่อยูใ่นความดแูลของวดัประมาณ๗๐ คน แมบ้รรยากาศในวดัจะดู
วุน่วายแตร่อยยิม้กลบัปรากฏใหเ้หน็อยูท่ัว่ไป เดก็ๆชว่ยปอ้นอาหารใหผู้ป้ว่ยที่
ชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ดอ้ยา่งตัง้อกตัง้ใจ

๑๙

 “ดีใจครับที่ได้ป้อนข้าวคุณลุงครับ 

ผมคิดเหมือนว่าคุณลุงเป็นเหมือนตาผม

ครับ”เดก็ชายรา่งเลก็พดูซือ่ๆประสาเดก็
 เสรจ็จากการปอ้นอาหาร เดก็ๆ ตอ้ง
ทำใบงานคือสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล นี่คือ
เครื่องมือสำคัญที่ทำให้เด็กได้รู้ข้อมูลและได้
สัมผัสความรู้สึกจากใจ เมื่อเสร็จภารกิจสัมภาษณ์ สิ่งที่เด็กๆ ได้กลับมาแล้ว
สะทอ้นใหไ้ดย้นิดงัๆกค็อื...
 “สงสารเค้าค่ะ แล้วเค้าก็เกิดอาการร้องไห้ เค้าบอกว่าเค้าคิดถึงบ้าน

ค่ะ” 

 “เสียใจครับที่ลูกๆ เค้าไม่ดูแลเค้าครับ” 

 “หนูรู้สึกสงสารเค้ามากค่ะ ที่ลูกหลานเค้าไม่มาเยี่ยมค่ะ ถ้าพ่อหนูต้อง

เป็นอย่างนั้น หนูรับไม่ได้ค่ะ หนูต้องไม่ทำอย่างนั้นแน่ค่ะ” 

 “หนูอยากกลับไปเยี่ยมคุณลุงเค้าครับ” 

 “อยากกลับไปให้กำลังใจเค้าครับ” 

 “ไม่มีคนมาเยี่ยม เค้าก็จะเศร้า เหงา” 

 เสียงจากเด็กๆ เหล่านี้ คือกลวิธีอันแยบยลของผู้คิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
ดว้ยหวงัใจวา่จะเปน็กจิกรรมดดีทีีช่ว่ยนำพาเดก็ๆ ใหไ้ดเ้รยีนรูเ้รือ่งความกตญัญู
จากประสบการณจ์รงิและสมัผสักบัความเมตตากรณุาจากหวัใจตนเอง
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สาระจากเวที
  เตมิหัวใจ ใหสั้งคม 

 อาจารย์วิวรรธน ์ วรรณศิร ิ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาบ่ง หัวเรี่ยว
หวัแรงหลกัทีร่เิริม่กจิกรรมแสนวเิศษแบบนี้เลา่ใหฟ้งัเพิม่เตมิวา่
 “เรื่องที่เราทำ เราเคลื่อนทุกขบวนการ จุดแรกเริ่มที่ครู เรามีครูอาสา

ด้วย การที่เราจะทำอะไรสักอย่าง ถ้าเราไม่เต็มที่ งานเราก็ไม่สำเร็จ กว่าเราจะ

สำเร็จตรงนี้ได้เราใช้เวลา ๖ ปี ผมเป็นผู้บริหารใหม่ จะไปขอความร่วมมือกับ

ใครก็ผิดหวัง บางครั้งผมก็เดินร้องไห้กลับ ปัจจุบันนี้พอเราทำสำเร็จ หลาย

หน่วยงานมาขอแจมกับเรา เราก็บอกว่าเรื่องเงินทองเราไม่ต้องการแล้ว เรา

ต้องการจิตใจของทุกคนที่มาร่วมงานการศึกษาของเรา” 

๒๐

 นอกจากชมวีดิทัศน์ เวทีในวันนั้น
ยังมีเด็กชายตัวเล็กๆ แต่ใจโตอีกสองคนได้
พากันเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ตัวเองประสบมา
จากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ให้กับ
ผู้ใหญ่ที่ใจโตแล้วและกำลังจะโตในเวทีวัน
นัน้วา่...
“สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน ผมชื่อเด็กชายทรงสิทธิ์ สุขสุผล เป็นยุวชน

จิตอาสาครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประทับใจที่ได้ทำ คือ เรื่องจิตอาสาของ

โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง โรงเรียนของเรามีงานจิตอาสาหลายอย่าง มีทั้งยุวชน

จิตอาสา พ่อแม่อุปถัมภ์ ครูอาสา สำหรับยุวชนจิตอาสาก็คือ เราจะไปพัฒนา

ชุมชนที่อยู่ในบ้านเรา คือ วัด แล้วก็ชุมชนของเรา เช่น เก็บขยะรอบหมู่บ้าน 

แล้วก็ปลูกต้นไม้ทดแทนที่ถูกตัดไป อีกหนึ่งกิจกรรมคือ พ่อแม่อุปถัมภ์ โดย

คุณครูจะจัดให้มีพ่อแม่อุปถัมภ์แล้วให้เด็กๆ เจอกับพ่อแม่อุปถัมภ์เดือนละครั้ง 

มีพ่อแม่อุปถัมภ์หลายคนที่อยากจะมาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ของเด็กๆ แต่เด็กๆ ที่

ไม่มีพ่อแม่มีน้อยเกินไป ก็เลยมีอีกหนึ่งกิจกรรมคือ ครูอาสา มีครูอาสาอ่าน

หนังสือ ครูอาสาวาดภาพ ทำดอกไม้ประดิษฐ์ ทำดอกไม้สด แล้วก็ทำอาหาร 

ทำในเวลาหลังเลิกเรียนครับ ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมอยากให้เป้เล่าเราให้ฟังครับ” 
นอ้งทรงสทิธิเ์ลา่เสรจ็กส็ง่ลกูใหเ้พือ่นอกีคนไดเ้ลา่ตอ่บา้งนา่รกัจรงิๆ
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ทตุยิบท:
ความดี...ความงาม...ความรัก...ขออาสาสมัครท่ีมีหัวใจเปน็มนุษย์ 

 “สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายวันชนะ ประนอมศิลป์ ผมจะเล่าอีกเรื่อง 

คือ กิจกรรมอ่านหนังสือ ใช้เวลาตั้งแต่สามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่ง คือโรงเรียน

เราปล่อยสามโมงครึ่ง ถ้าปล่อยไปแล้ว พ่อแม่ยังไม่กลับ เด็กก็อาจจะหนีเที่ยว

ไปเล่นเกมอาจจะอันตรายได้โดยที่พ่อแม่ไม่รู้ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

โดยให้เด็กฝึกอ่านหนังสือเพื่อให้มีพัฒนาการการอ่านที่ดีขึ้น และมีสมาธิ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพี่ช่วยน้อง คือพี่ที่อ่านเก่งแล้วจะไปช่วยน้องที่อ่านยังไม่

เก่งให้มีความเก่งขึ้น”  

 “แล้วเดี๋ยวนี้ลูกอ่านหนังสือเก่งหรือยัง”เสยีงหนึง่ในเวทถีามเปรยขึน้มา
 “เก่งแล้วครับ” !นอ้งวนัชนะตอบเสยีงแจว๋ ทา่มกลางเสยีงหวัเราะดว้ย
ความเอน็ดขูองผูค้นในเวทวีนันัน้


๒๑

 ยงัไมห่มดอาจารยว์วิรรธน ์ ไดช้ว่ย
เสริมเพิ่มอีกว่า โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม
การเล่นดนตรีและศิลปะพื้นบ้าน อย่าง
ลำตัด กลองยาว เพื่อช่วยดึงเด็กที่ก้าวร้าว
จากการไปชกต่อยให้มาตีกลอง ร้องลำตัด
เป็นกลวิธีปลูกฝังคุณธรรมให้เด็ก อย่าง
ลำตัดก็จะมีคุณธรรมสอดแทรกในทุก
บทกลอน เมื่อเด็กท่องได้แล้ว ถ้าเกิดทำได้
ดว้ยกเ็ปน็เรือ่งทีด่มีาก

 ฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความซาบซึ้ง กินใจ ไม่รู้จะใช้คำไหนอีกแล้ว
นอกจากคำวา่“วเิศษจรงิ ๆ”!V
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สาระจากเวที
  เตมิหัวใจ ใหสั้งคม 

ก ร ณ ีที ่ ๔   
อาสาสมคัร Youth Volunteer : กลุม่นวตักรรมเยาวชนเพือ่สงัคม (YIY)  

 จากเด็กเล็กๆ ในระดับประถมก็มาถึงกลุ่มเยาวชนที่โตขึ้นมาอีกนิดบ้าง
เยาวชนอาสาสมคัรทีไ่ดม้าเลา่เรือ่งคอื“นอ้งเตง้” อาทติย ์ชสูกลุธนะชยั  
 จากขอ้มลูและคำบอกเลา่ของ“เตง้” Youth Volunteerคอืโครงการ
ดดีทีีก่ลุม่นวตักรรมเยาวชนเพือ่สงัคมหรอืYIYคดิขึน้มาจากคำถามวา่WhyI
Why หรอื ทำทำไม ? ดว้ยความตระหนกัในพลงัของเดก็และเยาวชนทีม่คีวาม
ฝัน ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้สังคมบ้าง เริ่มจากการชักชวนและสนับสนุนให้
คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เข้าใจตนเองและผู้อื่น ผ่านการรับใช้สังคม ทั้งในรูปแบบ
ของกิจกรรมการเรียนรู้งานอาสาสมัคร เช่น โครงการตลาดประกอบฝัน  และ
โครงการจติสำนกึเยาวชนอาสาสมคัร

๒๒

 “เข้ามาทำงานอาสาสมัครได้ก็

เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยนอกจาก

ชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่ พอดีช่วงนั้นเข้าไปใน

เว็บไซต์จิตอาสาเห็นโครงการชื่อ “จาก

กล้าเล็กเป็นดงใหญ่ ปลูกด้วยใจให้เป็น

ป่า” พอเห็นชื่อโครงการสะดุดใจมากว่า 

เราเป็นคนเมือง เราค่อนข้างห่างไกลจาก

ธรรมชาติ เหมือนที่เราเห็นในทีวีที่มีหลุมๆ หนึ่งแล้วเอากล้าไม้ไปหย่อน ก็เลย

ไปกับ YIY นั่นคือกิจกรรมแรกที่ได้ไป...”  

 นัน่คอืมมุมองของวยัรุน่คนหนึง่ทีเ่มือ่ถงึชว่งวยัทีเ่ตบิโตกอ็ยากจะทำชวีติ
ให้มีคุณค่า เริ่มคิดว่าเราทำอะไรเพื่อตัวเองมาเยอะแล้ว ก็อาจจะต้องการพื้นที่
ตอ้งการการยอมรบัของสงัคมบา้ง
 “มันไม่ใช่แค่การไปปลูกต้นไม้ แต่การไปชุมชนเป็นการเรียนรู้

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป เราได้รู้ว่าชุมชนที่ไป เช่น เชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่  

ของชุมชนเผ่าม้ง ได้รู้ว่าเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร เหมือนกับเราไหม   
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ไปเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เราพูดว่าเราเป็นอาสาสมัคร เราไปทำสิ่งดีดี จริงๆ แล้วตัว

เราเองนั่นแหละที่ได้อะไรกลับมาเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากการที่ไปทำ

กิจกรรมแต่ละครั้ง แต่สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญ คือใจ ใจของเราพองโต เรามีความ

สุขทุกครั้งที่เราทำ เป็นการหาความสุขอย่างง่ายๆ ในการเป็นอาสาสมัคร 

เพราะว่าสิ่งเล็กๆ ที่เราได้กลับมา คือ ความภาคภูมิใจ อย่างน้อยๆ เรายังมี

คุณค่าต่อสังคมที่เราอยู่…”
 “พอค่ายจบเราไม่ได้จบไปกับค่ายครับ เรารู้จักคนมากมาย ได้

กัลยาณมิตรมากมาย เป็นการสร้างเครือข่าย เป็นการแบ่งปันชีวิตและ

ประสบการณ์ พื้นที่ทำงานตอนนี้คือใต้สะพานอรุณอมรินทร์ ฝั่งบางกอกน้อย 

และที่อื่นๆ สิ่งที่งานอาสาสมัครได้ให้เรา คือ ทำทุกครั้งหัวใจพองโตมีความสุข

ทุกครั้ง เช่น รอยยิ้มของเด็กๆ ที่เราไปสอนหนังสือ เป็นการหาความสุขที่ง่ายๆ 

ตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วย ได้ให้อะไรกับสังคมไปด้วยครับ”  

 กรณีของเต้ง คงเหมือนกับที่ อาจารย์ประเวศ วะสี ได้เคยพูดไว้คราว
หนึง่วา่ “เมลด็พนัธุแ์หง่ความดไีดเ้กดิขึน้แลว้” ซึง่ทกุคนในเวทวีนันัน้กค็งเหน็
คลอ้ยดว้ยโดยดษุณี!V



ก ร ณ ีที ่ ๕   
อาสามาเตมิรกั : มลูนธิกิองทนุไทย 

 “อาสามาเตมิรกั” เปน็กจิกรรมภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการใหเ้พือ่สงัคม
(Give2all) ของมูลนิธิกองทุนไทย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม “การให้” ในทุก
รูปแบบ ไม่จำกัดแต่เพียงเงินหรือวัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นสิ่งง่ายๆ ที่ทุกคนก็
ทำไดใ้นชวีติประจำวนัเชน่ความมนีำ้ใจการแบง่ปนัเอือ้อาทรหรอืแมแ้ตก่าร
ให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เพื่อให้ “การให้” เป็นคุณธรรมพื้นฐานของสังคม
ไทย

๒๓
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  เตมิหัวใจ ใหสั้งคม 

 ผูท้ีจ่ะอาสามาเตมิรกัดว้ยการเลา่เรือ่ง“การให”้ในกรณทีี่๕นี้คอืคณุ
ณัฐฐ์ยาน ์ ฉิมไทย ที่เธอเรียกตัวเองว่า “เหมียว” เหมียวเล่าว่า งานจิตอาสา
ครัง้แรกของเธอคอืการไปชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัครัง้ใหญท่ีอ่ตุรดติถ์ ซึง่กอ่น
หน้านี้เหมียวเคยไปทำงานที่อุตรดิตถ์หนึ่งปี ได้รู้จักเพื่อนที่ทำงานอาสาสมัคร
ทีน่ัน่

๒๔

 “ตอนเกิดเหตุการณ์ เพื่อนโทรมาบอกว่า

อุตรดิตถ์น้ำท่วมแล้วนะ และบอกว่าตอนนี้เขาจะมี

อาสาสมัครลงไปช่วย จะไปเติมรักกันที่อุตรดิตถ์ 

จะไปไหม ฟังแล้วรู้สึกตกใจ ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้

จะมาถึงตัวเรา มาใกล้ตัวเรา คิดว่าอุทกภัยไกล

มาก สึนามิก็ไกล ไม่เกี่ยวข้องกับเราหรอก แต่ก็

ตัดสินใจไป งานแรกที่ได้ทำก็คือไปที่ชุมชนที่  

น้ำท่วมได้ไปเติมรักให้กับเด็กๆ ที่นั่น…”  

 ไปครั้งเดียวเหมียวก็ติดใจ อยากไปอีก หลังจากนั้นถ้ามีงานอาสา
วันเสาร์ อาทิตย์ หรือเพื่อนโทรมาตามว่าว่างไหม ก็ไปกัน หลังสุดนี้เหมียวกับ
เพือ่นๆ ไดม้าทำงานอาสาทีโ่รงเรยีนวดัใหมช่อ่งลม เหมยีวบอกวา่ไดเ้หน็ขอ้มลู
จากแบบสำรวจของคุณครูที่สำรวจว่าเด็กๆ โตขี้นอยากเป็นอะไร มีอาชีพอะไร
แลว้กต็อ้งตกใจกบัคำตอบของเดก็ๆ
 “มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด ๔๐๐ คน ผลสำรวจคือ เด็กๆ ผู้ชายอยากเป็น

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้หญิงอยากเป็นสาวอาร์ซีเอ วัดใหม่ช่องลมนี่กลางเมือง

มากเลยนะคะ ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินนิดเดียว ทันสมัยมาก มีสองคนเท่านั้นที่

อยากเป็นครู แล้วเป็นสองคนที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นครูไปอีกนานไหม เขาบอก

เหตุผลว่ารอบข้างเขาเป็นตึกใหญ่สวยงาม และก็มีอาร์ซีเออยู่ละแวกนั้น คือมา

จากสิ่งแวดล้อมที่เขาเห็น เป็นเรื่องที่น่าตกใจ เหมียวก็เคยทำงานเป็นครู 

เหมียวไม่คิดว่าเด็กจะคิดอย่างนั้น” 
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 อนัทีจ่รงิการทีเ่ดก็บางคนจะฝนัวา่โตขึน้อยากเปน็วนิมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
หรอือะไรทีเ่ปน็อาชพีสจุรติ คงไมใ่ชเ่รือ่งผดิบาปอะไรนกั แตท่ีน่า่ตกใจคอืการที่
เด็กจะพากันใฝ่ฝันไปตามกระแสค่านิยมที่ยั่วยวนรอบตัว โดยไม่ได้ยั้งคิดหรือ
ทบทวนความสามารถหรือความถนัดของตนเองสักนิด และหากคิดแค่เห่อไป
ตามกระแสกอ็าจจะพลาดโอกาสคน้พบตวัเองในอาชพีอืน่ๆทีเ่หมาะสมกวา่กไ็ด้
 เหมยีวเลา่ตอ่วา่งานอาสาทีโ่รงเรยีนวดัชอ่งลมนี้เพือ่นๆสมาชกิทีไ่ปจะ
ต้องเอาเงินลงขันกันเอง ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จะใช้พูดคุยกับเด็ก ให้เด็ก
แสดงออกมาถงึความคดิความใฝฝ่นัขา้งในนอกจากนี้ เหมยีวและเพือ่นๆยงัได้
จดัเปน็“อาสาพารต์ไทม”์คอืวา่งเวลาไหนทีเ่ราจะเจอกนัได้เสาร์อาทติยไ์หน
ทีใ่ครวา่งกม็าทำกนั ไมไ่ดร้ะบวุา่จะตอ้งทำทีใ่ดทีเ่ดยีว ตรงไหนมอีะไรทีต่อ้งการ
ความชว่ยเหลอืกไ็ปทัง้นัน้
 “เหมียวว่าคนทุกคนมีศักยภาพ ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคน

อยากทำดีแต่เขาไม่มีโอกาส บางทีไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะเห็นว่าตนจะมี  

หน้าที่ต่อสังคมได้ยังไง”
 มุมมองของงานจิตอาสาเริ่มกว้างออกไปเรื่อยๆ ใครที่อยากทำดีแต่ยังมี
อาการงงๆวา่ทำไงดีคณุหมออำพลไดช้ว่ยเตมิใหเ้หน็วธิทีีง่า่ยมากๆงา่ยแบบที่
เราคาดไมถ่งึเลยเชยีว
 “เมื่อสักสองสามสัปดาห์มีผู้แทนเมืองมินามาตะจากญี่ปุ่นมาเยี่ยมที่

สำนักงานผม มาคุยกัน เขาบอกว่าที่บ้านเขาก็มีกระบวนการอาสาสมัคร

เหมือนกัน โดยเขาจะมานั่งคุยกันเพื่อค้นหาว่าใครมีความสามารถอะไร จะไป

ช่วยใครได้ยังไงบ้าง พบว่าทุกคนมีความสามารถไปหมด เขาบอกว่ามียาย  

คนหนึ่ง แกตื่นเช้า แกบอกว่าถ้าบ้านใครตื่นสายอยากให้แกไปปลุกให้บอก แก

จะเป็นคนไปปลุกให้ ไม่ต้องมีนาฬิกาปลุก หรือยายอีกคนแกชอบคุย ก็เลย

บอกว่า ถ้ามีคนอยากมีเพื่อนคุยบอกแก แกจะไปคุยเป็นเพื่อน”  

 สรุปว่าเราทุกคนมีศักยภาพกันทั้งนั้นเลย เพียงแต่มีใจแล้วใช้สิ่งที่
ตวัเองถนดักส็ามารถออกมาอาสาชว่ยเพือ่นชว่ยสงัคมไดแ้ลว้V



๒๕
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ก ร ณ ีที ่๖   
อาสาสมคัรรว่มดว้ยชว่ยกนั : สถานวีทิยรุว่มดว้ยชว่ยกนั  


๒๖

 คุณลุงบุญส่ง พูลสวัสดิ ์ เป็นหนึ่ง
ในอาสาสมัครของโครงการ “อาสาสมัคร
ร่วมด้วยช่วยกัน” ของสถานีวิทยุร่วมด้วย
ช่วยกัน เข้ามาตั้งแต่รุ่นแรกๆ แล้วก็ทำมา
เรือ่ยไมเ่คยหยดุหรอืหนหีายไปไหนและทำ
สารพดัเทา่ทีต่นเองจะมคีวามสามารถทำได้
 “หน้าที่หลักของผม คือ การรับส่งผู้ป่วยบ้าง หรือส่งสิ่งของที่ผู้ป่วย

ต้องการบ้าง เวลาว่างพอได้รับข่าวจากสถานีวิทยุว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ยากไร้

ต้องการสิ่งที่ยังขาดอยู่ เช่น เตียง เก้าอี้ รถเข็นต่างๆ พวกนี้ ผมก็จะอาสา 

เป็นผู้นำส่งให้นะครับ”  

 คณุลงุบญุสง่เลา่สัน้ๆ แบบคนทีถ่นดัทำมากกวา่พดูคณุอภริด ี พรเลศิ   
ผูจ้ดัรายการและทำหนา้ทีแ่ผนกอำนวยการของสถานวีทิยรุว่มดว้ยชว่ยกนัซึง่เขา้
รว่มในเวทดีว้ย ไดช้ว่ยเสรมิเตมิเรือ่งราววา่ สถานวีทิยรุว่มดว้ยชว่ยกนันีไ้ดอ้อก
อากาศผา่นทางสถานวีทิยกุรมการรกัษาดนิแดนFM๘๖.๐MHzมาตอ่เนือ่ง
ยาวนานถงึ๑๑ปีแลว้
 “เรามองว่า สังคมนี้ความดีความเกื้อกูลลดน้อยลงไป หนังสือพิมพ์ก็จะ

มีข่าวอาชญากรรม จี้ปล้น แม้กระทั่งการขโมย ข่มขืนอะไรต่างๆ ก็เลยคิดว่า

สถานีวิทยุที่เป็นข่าวก็มีอยู่แล้ว สถานีเพลงก็มีอยู่ค่อนข้างมาก เราน่าจะมี

สถานีวิทยุเพื่อสังคม การจราจรก็มีบ้างแต่ไม่เท่ากับการเป็นสถานีวิทยุเพื่อ

น้ำใจ ผ่านมา ๑๑ ปี ก็จะมีเรื่องเป็นร้อยเป็นล้านเรื่องราวนะคะ เรื่องของการ

ถูกทอดทิ้งก็มีขึ้นเยอะมาก ก็เลยอยากทำหน้าที่สื่อที่ช่วยประสาน สร้างสรรค์

เรื่องดีดีนี้ให้ปรากฏออกมาบ้าง...”   

 คณุอภริดยีงัเลา่อกีวา่
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 “บางคนไปเจอผู้สูงอายุที่เข้าใจว่าน่าจะพลัดหลง แล้วไม่รู้จะไปตรงไหน

ก็โทรแจ้งเรา หรือกรณีที่ลูกหลานแจ้งเข้ามาว่าญาติหาย ก็จะมีการเชื่อมโยง

กัน พอมีคนไปเจอก็แจ้งเข้ามา ตามไปรับกัน บางกรณีลูกหลานบอกว่าหาย

เป็นประจำ ฝากไว้ก่อนได้ไหม เราก็ดูแล พาอาบน้ำอาบท่า ประแป้งให้

เรียบร้อย คุณลุงท่านนี้ก็ไม่ยอมไป บอกว่าขออยู่ด้วยได้ไหม ไม่อยากกลับ

บ้าน เพราะครอบครัวไม่ยอมรับ แบบนี้ก็มี หลากหลาย” 

 สำหรับคุณลุงบุญส่ง คุณอภิรดีบอกว่าท่านมาเป็นอาสาสมัครตั้งแต่ช่วง

๒๗

น้ำท่วมหนักที่เพชรบูรณ์ วันนั้นเกิดเหตุการณ์
อทุกภยัทางสถานวีทิยฯุกป็ระกาศออกไปคณุลงุ
บุญส่งเป็นคนหนึ่งที่มีน้ำใจ อาสามาช่วยเป็น
ตวักลางระหวา่งผูใ้หก้บัผูร้บัเพราะบางคนมเีงนิมี
ของอยากจะใหแ้ตไ่มม่เีวลาคณุลงุบญุสง่กจ็ะไปรบั
มาแลว้เอาไปสง่ใหผู้ร้บัอกีที
 “พี่บุญส่งมีทีมแท็กซี่ ซึ่งปัจจุบันก็ต้อง

ดิ้นรน บางคนขับรถแท็กซี่ไปช่วยเหลือจนไม่มี

เงินจะส่งแท็กซี่ ก็มีมาแล้ว และก็มีบางคนที่ช่วย

เหลือแล้วเสียชีวิต ดังนั้นทุกครั้งที่อาสาสมัครแจ้ง

เรื่องเข้ามา เราก็บอกว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วย บางครั้งก็มี

ตี ๒ ครึ่งได้รับแจ้งเหตุมีวอเข้ามาว่า อาสาสมัครที่ลงไปช่วยเขาเสียชีวิตแล้ว 

ทุกวันนี้ก็ยังดูแลเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกสาวเขาอยู่” 

 ถงึแมว้า่ ปจัจบุนันีค้ณุลงุบญุสง่ไดห้นัมาทำธรุกจิสว่นตวัเกีย่วกบัการตดิ
ตั้งระบบความเย็นในที่ต่างๆ แล้วก็ตาม แต่หากมีเวลาว่าง พอได้รับข่าวจาก
สถานวีทิยวุา่มผีูป้ว่ยหรอืผูย้ากไรต้อ้งการสิง่ทีย่งัขาดอยู่ เชน่เตยีงเกา้อี้รถเขน็
ตา่งๆกจ็ะอาสาเปน็ผูน้ำสง่ให้ เปน็ขาประจำทีส่ถานวีทิยไุดอ้าศยัประสานกนัมา
นาน
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สาระจากเวที
  เตมิหัวใจ ใหสั้งคม 

 “ผมรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยคนด้อยโอกาสที่เขาตกทุกข์ได้ยาก ถ้าผมมีกำลังที่

จะช่วยเหลือเขาได้ก็พร้อมที่จะช่วย โดยผมจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมกับทาง

สถานี ให้ทางสถานีเป็นตัวแม่ จะทำอะไรก็ต้องผ่านสถานีก่อน...ทำแล้ว

สบายใจ ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่เราไปช่วยเขา ทำให้เขามีความสุขขึ้น กรณีช่วย

ภัยพิบัติ เช่น สึนามิ น้ำก้อ หรือ อุตรดิตถ์ ผมก็จะเป็นอาสาสมัครที่ไปช่วย

แจกข้าวของ คือลงแรง ลงกำลัง มีรถกระบะอยู่คันหนึ่ง มีภรรยา และลูกสาว

ตัวเล็กๆ อยู่คนหนึ่งก็พาไปด้วย ไปทั้งครอบครัว ขับรถเอง เติมน้ำมันเอง”
 ในฐานะสื่อ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่าง
สมบูรณ์แล้ว อีกทั้งยังช่วยเปิดพื้นที่ให้คนดีดีมีโอกาสอาสาเข้ามาช่วยเหลือ
เพือ่นมนษุยท์ีป่ระสบความลำบากและเดอืนรอ้นบนทอ้งถนน แมว้า่ไดช้ว่ยเหลอื
กันอย่างนี้มาแล้วนับร้อยเรื่องร้อยครั้ง แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงได้ ยิ่งทำ
ยิ่งขยาย ยิ่งออกไปยิ่งเห็นโอกาสของการทำความดี ต่างฝ่ายต่างช่วยกันด้วยใจ
นีแ่หละคอืการกระทำทีเ่รยีกวา่“เนือ้นาบญุของโลก” !  V



ก ร ณ ีที ่๗  
อาสาสมคัรแทก็ซี.่.. ผูท้ีช่ว่ยเหลอืผูอ้ืน่จนไดร้บับาดเจบ็ 
.

 ๖ประสบการณ์๖กรณเีรือ่งเลา่ทีผ่า่นมาเปน็เรือ่งราวของการทำความ
ดีที่รับรู้กันแล้วเกิดความปลาบปลื้ม อิ่มอกอิ่มใจ แต่เรื่องสุดท้ายนี้ถือเป็น
กรณีที่แตกต่างไป เป็นเรื่องปิดท้ายของอาสาสมัครคนหนึ่ง จากที่เคยทำหน้าที่
ผู้ช่วยเหลือคนอื่น แต่วันนี้ต้องกลับกลายมาเป็นผู้ประสบเคราะห์กรรมเสียเอง
กรณีสุดท้ายนี้จำต้องนำเสนอด้วยวีดีทัศน์เท่านั้น เพราะเจ้าของเรื่องไม่อาจมา
ดว้ยตนเองตอนนีเ้ขากลายเปน็คนพกิารเดนิไมไ่ด้!!!
 คุณเสนอ อินทะรังส ี ชายวัย ๔๗ ปี สมาชิกอาสาสมัครแท็กซี่ ของ
สถานวีทิยุ สวพ.๙๑ ไดร้บับาดเจบ็จากการลงไปชว่ยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตบุน
ทางดว่นหลงัจากทีเ่ขาโทรศพัทเ์ขา้ไปแจง้เหตกุบัสวพ.๙๑แลว้จงึตดัสนิใจจอด

๒๘
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รถตรงชอ่งเลนขวาดา้นหนา้ของรถทีป่ระสบอบุตัเิหตุตัง้ใจวา่จะลงไปชว่ยผูข้บัขี่
รถคันดังกล่าวให้ออกมาจากตัวรถ แต่ขณะที่กำลังเปิดประตูรถด้านซ้ายของ
ผูโ้ดยสารดา้นหนา้ กม็รีถอกีคนัพุง่ชนรา่งของเขากระเดน็และสลบไปมารูส้กึตวั
อกีครัง้ทีโ่รงพยาบาลราชวถิี ในสภาพทีร่า่งกายขยบัเขยือ้นไมไ่ดเ้ลย ตัง้แตล่ิน้ปี่
ไปจนถึงปลายเท้า ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากวันนั้นถึงวันนี้....
เปน็เวลายาวนานกวา่๔เดอืนแลว้
 หลงัอบุตัเิหตคุรัง้นัน้ชวีติครอบครวัของคณุเสนอกต็อ้งเปลีย่นไปภรรยา
ตอ้งลาออกจากงานมาดแูลสามทีีโ่รงพยาบาล ลกูชายตอ้งทำงานเพิม่ขึน้เพือ่หา
รายได้มาจุนเจือครอบครัว ทั้งๆ ที่ตนเองก็มีภรรยาและลูกต้องดูแลอยู่ด้วย ซ้ำ
ต้องส่งเสียน้องอีกคนเรียน แทนผู้เป็นพ่อ ยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลของคุณ
เสนออีก สภาพเช่นนี้ทำให้คุณเสนอยิ่งรู้สึกสะเทือนใจ และท้อแท้ในโชคชะตา
ของตวัเองยิง่ขึน้ไมม่กีำลงัใจจะทำกายภาพบำบดัเพือ่ฟืน้ฟรูา่งกายของตนเอง
 กระทั่ง “แม่ชีศันสนีย ์ เสถียรสุต” ทราบข่าว จึงได้ร่วมกับคณะของ
อาสาสมัครแท็กซี่ และทีมงานของ สวพ.๙๑ ซึ่งได้รวบรวมเงินบริจาคโครงการ
กองทุนเหรียญสลึงเตรียมไปช่วยเหลือคุณเสนออยู่ก่อนแล้ว เข้าไปเยี่ยมให้
กำลังใจและมอบเงินให้คุณเสนอจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันแม่ชีศันสนีย์ก็ได้
ประสานไปถึง สช. หาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยเหลือในเรื่องการดูแลฟื้นฟู
สภาพรา่งกาย พรอ้มทัง้ไดป้ระสานไปยงัคณุธรีวฒัน ์ ศรปีฐมสวสัดิ ์ กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้พิการที่เคยตกอยู่ในสภาพเดียวกับคุณเสนอ แต่
สามารถฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ จนลุกขึ้นมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง คุณธีรวัฒน์ได้
เขา้มาทำหนา้ที่“เพือ่นชว่ยเพือ่น”ดว้ยความยนิดีในทีส่ดุคณุเสนอกย็ิม้ได้มี
กำลงัใจยอมรบัการรกัษาและฟืน้ฟสูภาพรา่งกายและจติใจของตนเองอกีครัง้
 เรื่องราวของคุณเสนอ อาสาสมัครผู้เคราะห์ร้าย ควรจะเป็นบันทึกหน้า
สำคญัทีค่อยเตอืนใจอาสาสมคัรและองคก์รทีด่แูลเรือ่งนี้ใหห้นัมาใหค้วามสำคญั
กบัการเตรยีมความพรอ้มของผูใ้ห้การจดัระบบความปลอดภยัและหลกัประกนั
ความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับบรรดาผู้มีจิตอาสาเหล่านี้ด้วย เพื่อไม่ให้เรื่อง
สะเทอืนขวญัแบบนีเ้กดิขึน้ในสงัคมไทยซำ้แลว้ซำ้เลา่!V

๒๙

aw nhc a5.indd   29 3/23/08   3:35:00 PM



สาระจากเวที
  เตมิหัวใจ ใหสั้งคม ๓๐

แ บ ่ง ค ว า ม ฝ ัน . . . 
  
       ป ัน ค ว า ม ค ิด
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 หลังจากกรณีศึกษาเรื่องเล่าอาสาสมัครที่มีหัวใจเป็นมนุษย์ ที่ผู้จัดเลือก
มานำเสนอทั้ง ๗ กรณีนั้นแล้ว ในเวทียังมีบรรยากาศของการแบ่งปันเรื่องราว
ประสบการณ์ดีดี รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนไป
ข้างหน้า จากผู้ที่เข้าร่วมเวทีหลายท่าน หลายองค์กร นับว่าเป็นหนึ่งของความ
งดงาม ผลิหน่อต่อยอดความคิดกันอย่างหลากหลาย คล้ายสวนดอกไม้ที่มี
ไม้ดอกหลายสีหลากพันธุ์ ที่พร้อมใจกันเบ่งบานชูช่อ ล้วนแล้วแต่น่าชมชื่นชวน
พนิจิพจิารณาทัง้สิน้และนีค่อืบทบนัทกึแหง่ความงดงามของดอกไมเ้หลา่นัน้......

 
 
อ.ไพบลูย ์ วฒันศริธิรรม : ผูท้รงคณุวฒุ ิ

๓๑

 ได้เห็นกรณีต่างๆ ก็ทำให้เกิดความประทับ
ใจและความชื่นชมเหมือนอย่างที่หมออำพลพูด
ประเด็นที่อยากชวนกันหารือ คือ ทำอย่างไรให้
กระบวนการแบบนี้เกิดมากขึ้นและขยายตัวออกไป
เป็นต้นว่า การค้นหาคนดีอย่างนี้ให้มากขึ้น การ
บันทึกไว้ การนำเข้าระบบข้อมูล การสื่อสาร
หลายๆ อย่าง ก็คงขึ้นอยู่กับว่าจะทำให้เป็นจริงได้อย่างไร อย่างเรื่องแรก
การค้นหาและบันทึกไว้น่าจะบันไดพื้นฐาน ถ้าขยายวงก็บันทึกไว้ให้มากขึ้นๆ
จนกระทั่งเรามีฐานข้อมูลว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร พอได้ตรงนั้นแล้วก็จะ
สามารถมีวิธีที่จะช่วยให้กำลังใจ และจะช่วยให้สิ่งกระตุ้น รวมทั้งการได้ไปรู้
ได้ไปเห็น ได้ไปชื่นชม ก็เป็นวิธีที่ทำให้คนทำมีกำลังใจทำเพิ่มมากขึ้น ถ้าแต่ละ
จุดรู้ว่าคนอื่นก็รู้สิ่งที่เราทำ ก็จะมีกำลังใจ มาต่อเชื่อมกัน ความเป็นเครือข่าย
กง็า่ยขึน้แลว้หลงัจากนัน้พลงักจ็ะเกดิขึน้V
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นพ.มงคล ณ สงขลา : ผูท้รงคณุวฒุ ิ 
 อย่างที่ อาจารย์ประเวศได้พูดไปแล้วว่า ให้
pickupตรงนีอ้อกมาmappingแลว้กม็านำเสนอให้
เตม็เวลาแลว้กใ็หท้กุคนไดรู้ไ้ดเ้หน็การกระทำอยา่งนี้
คดิวา่จะเปน็ตวัแทรกสิง่ทีไ่มด่ทีัง้หลายในสงัคมใหห้ลดุ
ขอบออกไป ถ้าเกิดว่าเราสามารถแทรกให้เต็มเวลา
เตม็พืน้ทีไ่ด้ จากการทีน่ำตวัอยา่งทัง้หลาย จากการที่
เราได้ยินได้ฟังผ่านทางสื่อ เสนอผ่านการประชุมเล็ก

๓๒

ในระดับพื้นที่ต่างๆ ผมอยากกราบเรียนท่านอาจารย์ว่า ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่
จะไปชว่ยรว่มกบันอ้งๆทัง้หลายในการทีไ่ปคน้หาและหยบิเอากรณศีกึษาตา่งๆ
มาพดูมาคยุในกลุม่เลก็กลุม่นอ้ยในทีต่า่งๆ ทัง้ใสเ่ขา้ไปในสือ่ตา่งๆ สิง่เหลา่นัน้
เมื่อเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าจะไปทำให้คนได้หนีห่างออกมาจากความทุกข์ นั่นคือ
การสูข้องตวัเองของครอบครวัของชมุชนและสงัคมกจ็ะไดร้บัการแกไ้ขรว่มกนัV


แมช่ศีนัสนยี ์ เสถยีรสตุ : เสถยีรธรรมสถาน 

 ถ้าเราทำให้สังคมของเรายกย่องคนทำความ
ดีนา่จะเปน็การทุน่แรงไดม้ากเรามคีนดอียูแ่ลว้แค่
สนบัสนนุเขาเทา่นัน้และเปน็เรือ่งทีเ่ราทกุคนตอ้งทำ
กนัไมใ่ชเ่ปน็เรือ่งทีจ่ะยกใหใ้ครสกัคนหนึง่จดัการ ขอ
อนุญาตยกตัวอย่างที่เสถียรธรรมสถาน ทุกครั้งที่มี
การปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เราจะมี
การประกาศหลงัจากการปฏบิตัธิรรมวา่ใครอยากจะ
อาสาทำอะไรให้ใครได้บ้าง แล้วเราก็จะได้คนที่เรียก

วา่อาสาแบบแทบจะเตม็ตวัเลย ใจมนัดี พรอ้มให้ เพราะฉะนัน้ วดักจ็ะเปน็ผูใ้ห้
ทางจิตวิญญาณที่ดีมาก ที่จะทำให้เกิดอาสาสมัครร่วมกัน แล้วคิดว่านี่คือการ
จัดการที่ดีอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องไปถึงการมีโครงสร้าง นอกจากนี้ เราต้องลงลึกไป
ในระดับปัจเจกให้ได้ว่า บ้านจะเป็นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี พ่อแม่จะ
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ชืน่ชมยนิดี เพราะการตำหนไิมท่ำใหเ้กดิการอาสา แลว้กท็ำใหเ้กดิกระบวนการ
ในโรงเรยีนวดัควรจะชืน่ชมยนิดีรฐับาลควรจะชืน่ชมยนิดีการใชส้ือ่ทีจ่ะยกยอ่ง
คนดีแล้วทำให้มีความน่าสนใจ แม้แต่วิธีอย่างวันนี้ ก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ
สามารถลงทุนได้ในทุกหน่วยงาน ทุกการกระทำของพวกเราที่จะทำให้เกิด
จิตอาสา แล้วก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนถี่ขึ้น เมื่อกี้อ่านหนังสือที่ทำจากการ
ประชมุครัง้ทีแ่ลว้ มชีือ่ดา้นหลงักไ็ปขอเบอรม์าใส่  เพราะเราสามารถตอ่กนัเอง
ก็ได้ ไม่ต้องรอให้ใครจัดการ แม่คิดว่าอย่างนี้จะทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยที่หน่วย
ใดหนว่ยเดยีวแตเ่รามทีกุหนว่ยงานเปน็เพือ่นของเราV


พระอาจารยอ์มรมติร คมัภรีธ์รรมโม  
: เครอืขา่ยเยาวชนอาสาพฒันาบา้นเกดิ จ.อทุยัธาน ี 

๓๓

 เรามีบทเรียนของค่ายคุณธรรมในรูปแบบ
ตา่งๆผลปรากฏวา่หลงัจากทีอ่บรมไป๓วนั๒คนื
เด็กมีความงอกงาม มีหัวใจที่พองโต เราใช้
กระบวนการทกุอยา่งแมแ้ตพ่ฒันาสภาวะภายในเรือ่ง
เป้าหมายชีวิต ความกตัญญู การละสิ่งไม่ดีทั้งหลาย
นัน้แตผ่ลปรากฏวา่สิง่ตา่งๆเหลา่นีค้งอยูไ่ดป้ระมาณ
สัก ๓๐ วัน หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นทรงกรวย เรียว
เลก็ลง หลงัจากนัน้ ๙๐ วนั กจ็ะเปน็เสน้ประ แลว้ก็
กลบัไปสูจ่ดุเดมิและจะรนุแรงอกีถา้เดก็ไปอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่อือ้เทา่ไหร่
 ดังนั้น การจะทำเรื่องนี้อาจจะต้องหาวิธีที่ค่อนข้างต่อเนื่องมากกว่าการ
สร้างกระแส ยกตัวอย่างงานของเครือข่ายเรา หลังจากที่เด็กกลับมาจากการไป
ช่วยเพื่อนที่สึนามิ ก็มาทำหลายๆ โครงการต่อ เช่น ตลาดรับซื้อฝัน คล้ายๆ
YIY รับซื้อฝันเด็ก บางโครงการสนับสนุนแค่ ๑,๕๐๐ บาท แตกแล้วได้อะไร
มากกวา่นัน้เดก็ใชง้บ๑,๕๐๐บาทไปชว่ยเพือ่นทีอ่ตุรดติถไ์ดส้องรอบเดก็บาง
กลุ่มสามารถตั้งกองทุนเป็นค่าเล่าเรียนของพวกเขาเอง และเมื่อปีที่แล้วเราเริ่ม
ทำโครงการหนึ่ง เรียกว่า “เด็กรักดีทำเพื่อแผ่นดิน” ก็ใช้กระบวนการเดียวกัน
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สนบัสนนุลงไปแตส่ิง่ทีเ่ราพบกค็อืการแตกตวัของเดก็คอ่นขา้งสงูมากจากสีค่น
ทีเ่ขา้คา่ย๓๑โรงนัน้บางโรงเรยีนกป็าไป๓๐๐กวา่คนแลว้ปจัจบุนัเรากำลงัทำ
คลา้ยๆทีอ่าจารยไ์พบลูยพ์ดูวา่เดก็แตล่ะคนมคีวามสนใจมคีวามสามารถอะไร
เป็นพิเศษก็สนับสนุนเขาตรงนั้น แต่จะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่า ถ้ากระบวนการไม่
ตอ่เนือ่งฝา่ยสนบัสนนุกน็โยบายเปลีย่นตลอดแตถ่า้เดก็สามารถเขา้ถงึกจิกรรม
สรา้งความตอ่เนือ่งของเขาเองแลว้มตีวัหนนุเสรมิเขากจ็ะดมีากV

ศาสนาจารยส์นัน่  วฒุ ิ: กรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ

๓๔

 ผมว่าเป็นโอกาสแห่งการพิสูจน์ความรักความ
เอื้ออาทรของมนุษยชาติที่มีต่อกันและกัน และเป็น
โอกาสรื้อฟื้นระบบคุณค่าความเป็นคน ชุมชน และ
สังคม เมื่อนับย้อนหลังไปกว่า ๑๐ ปี สังคมต่าง
ตระหนกกบัวกิฤตการณด์า้นสงัคมทีเ่กดิขึน้ เอดส์หรอื
โรคภมูคิุม้กนับกพรอ่งปญัหาอนัหนกัหนว่งทีส่งัคมตอ้ง
เผชิญ ความตระหนักต่อการแพร่ระบาดที่รุนแรงบวกกับการเร่งระดมข่าวสาร
โดยพุ่งเป้าให้เกิดการป้องกันไม่ให้เกิดการรับเชื้อ ด้วยวิธีการป้องปราบและวิธี
สรา้งความหวาดกลวั และไมว่า่จะเปน็การตัง้ใจหรอืไมก่ต็าม การสรา้งภาพและ
ฝังความรู้สึกลงลึกในจิตใจ ให้เห็นถึงความน่าเกลียดน่ากลัวนี้เอง คือบ่อเกิดที่
ทำให้สัมพันธภาพระหว่างชีวิตของมนุษย์เกิดความแตกร้าว ยากที่จะหลีกเลี่ยง
ได้ จากใจที่เกิดความเข้าใจ จากชีวิตที่ขาดสายใย ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
จำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับวิกฤตของชีวิตโดยลำพัง แม้แต่บ้านและชุมชนที่มั่น
สุดท้ายของชีวิตยังสั่นคลอน เมื่อพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ง สรรพสัตว์ และ
มนษุยชาตใิหม้ชีวีติอยูร่ว่มกนัดว้ยการพึง่พาเกือ้กลูตอ่กนัดว้ยความรกัพระองค์
ทรงมอบหมายพนัธกจิในการสรา้งสรรคค์วามดีคณุคา่และการรว่มกนัของชวีติ
แกส่ว่นรวม เปน็กจิทีต่อ้งกระทำ เปน็พนัธะทีม่ตีอ่พระองค์ และตอ่เพือ่นมนษุย์
โลกนีค้อืฐานคดิแหง่ชวีติของผูร้บัใช้นีค่อืพนัธะของพนัธกจิเอดส์V 

aw nhc a5.indd   34 3/23/08   3:35:04 PM



ทตุยิบท:
ความดี...ความงาม...ความรัก...ขออาสาสมัครท่ีมีหัวใจเปน็มนุษย์ 

สพุจน ์สงวนกติตพินัธุ ์ : สถาบนัประชาคมภเูกจ็  

๓๕

 จรงิๆ เรือ่งของจติอาสา ทา่นอาจารย์
หมอประเวศบอกวา่ใจตอ้งมากอ่นความรูค้อื
ส่วนประกอบ ผมเห็นด้วย ยกตัวอย่างเรื่อง
ของสึนามิที่ภูเก็ต จริงๆ ถามว่าคนข้างนอก
เข้ามาช่วยอะไรได้บ้าง ยังช่วยอะไรไม่ได้
เพราะวา่เขายงัไมรู่้ พอสนึามเิกดิ คนในภเูกต็
รา้นคา้ศาลเจา้จะเริม่ออกมาชว่ยกอ่นเลยทัง้ๆทีไ่มม่สีญัญาณวา่เราจะตอ้งไป
ช่วยกันนะ ทุกคนลุกขึ้นมาช่วย แม้กระทั่งกลุ่มของผมในฐานะที่เราทำงานเรื่อง
ของชีวิต ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นการเข้าไปช่วยเหลือทันที วันแรกที่เกิด เรา
ต้องไปบนภูเขาไปหาคนที่ไม่ยอมลงมา นำอาหารไปให้ เข้าไปพูดคุยว่าเขา
ตอ้งการความชว่ยเหลอือะไร ถามวา่หลงัจากนัน้มอีงคก์รตา่งๆ เขา้ไปเยอะไหม
เข้าไปเยอะครับ แต่เข้าไปช่วยตามสิ่งที่เขาต้องการช่วย ไม่ได้ไปถามว่าต้องการ
อะไร สิ่งที่ดีๆ ในเวทีนี้ ผมนึกในใจว่าเวทีนี้ดีมาก แต่จะรู้กันอยู่ภายในหมู่ผู้ที่
ทำความดี ผู้ที่เป็นจิตอาสาเท่านั้น ผมมองว่ามีสิ่งดีๆ เหล่านี้เกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นที่ไม่เหมือนกัน ถ้าสามารถสืบค้นแล้วมานำเสนอให้สังคมมองเห็นภาพด้วย
อยา่ใหเ้หน็เฉพาะแคพ่วกเราเพราะพวกเราทกุคนมจีติอาสากนัอยูแ่ลว้V


นพ.อภสิทิธิ ์ ธำรงวรางกรู : รพ.อบุลรตัน ์จ.ขอนแกน่ 
 รูส้กึดใีจทีไ่ดม้ารว่มเวทนีี้ เหน็จติอาสาทีต่ืน่แลว้ไปชว่ยคนอืน่เหน็แลว้มี
ความสขุ เหน็ดว้ยกบัพีไ่พบลูยว์า่ควรทำเปน็mapping แลว้ทำเปน็เครอืขา่ยทัง้

จังหวัด อำเภอ และมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังช่วย
ตนเองไม่ได้ เป็นคนทุกข์ คนยาก คนจน
คนเฒ่าคนแก่ เป็นเด็กๆ และเยาวชนอีกกลุ่ม
เบ้อเริ่ม ซึ่งกระจายตัวอยู่  ผมทำงานดูแล
สุขภาพพวกเขามา ๒๒ ปี ที่อำเภอพล พบว่า
แม้เขาจะยากจนเงินทอง แต่ว่าร่ำรวยน้ำใจ
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แล้วก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ สามารถยกระดับได้ ถ้าเรามีนายเขียวแบบนี้
เยอะๆ จะช่วยตัวเองได้ ช่วยครอบครัว ช่วยชุมชน ช่วยสิ่งแวดล้อมได้ และยัง
ช่วยโลกหายร้อนได้ครับ (นพ.อภิสิทธิ์ ได้นำเสนอวีดิทัศน์ว่าด้วยเรื่อง “ไร่ของ
นายแดงและนายเขยีว”ประกอบพรอ้มแสดงทรรศนะ:บรรณาธกิาร)V


กรรณกิา ควรขจร : มลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สงัคม (มอส.)

๓๖

 หน้าที่ของเรา คือส่งเสริมคนหนุ่มสาว
ใหเ้ปน็อาสาสมคัรแตใ่หท้ำงานเตม็เวลา๒ปี
โดยส่วนตัวเชื่อในเรื่องเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
แลว้กเ็ชือ่วา่ถา้คนไดพ้บกบัปญัหาและไดพ้บกบั
ผู้คนที่ทุกข์ยากกว่า จะเกิดจิตใจที่ดีและอยาก
จะช่วยเหลือ และเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้จาก

ประสบการณห์ลายทา่นอยากจะพดูถงึเรือ่งกลไกทีจ่ะสง่เสรมิการทำอาสาสมคัร
วนักอ่นมอีาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ทำโครงการบณัฑติอาสาคอื
ส่งเสริมให้คนมาเป็นอาสาสมัคร ท่านไปทำโครงการอาสาสมัคร ๑ ปี โทรมา
บอกว่ามีนักศึกษามาสมัครอยากจะเป็นอาสาสมัคร ๔๐๐ คน โดยเฉพาะมี
นักศึกษาจาก ๓ จังหวัดภาคใต้สนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครมาก ก็โทรมา
ปรกึษาวา่ทำไงดี จรงิๆ เรารองรบัไมไ่ดข้นาดนัน้ เพราะการทำงานอาสาสมคัร
บางครั้งต้องมีการจัดการ การดูแล และการเปิดโอกาสการเรียนรู้ ตรงนี้ทำให้
นึกถึงว่าเราจะทำยังไงที่จะให้เกิดกลไกการส่งเสริมการทำงานอาสาสมัคร
กระจายไป กลไกแบบในมหาวิทยาลัย หรือในสถาบันการศึกษา น่าจะมีกลไก
รองรับตรงนี้เกิดขึ้น นึกถึงว่าเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรามีพื้นที่
ของการเรยีนรู้มกีลุม่คนทีม่ปีญัหาเชน่คนชราเดก็ทีป่ระสบปญัหาทำอยา่งไร
ที่เราจะสามารถมีกลไกเชื่อมจัดการการเรียนรู้ตรงนี้ ทำยังไงที่จะให้เกิดกลไก
การส่งสารระหว่างคนที่ต้องการทำงานเป็นอาสาสมัครกับผู้ที่ต้องการความ
ชว่ยเหลอื ใหก้ระจายไปทัว่ ในมหาวทิยาลยั ในโรงพยาบาล ถา้สง่เสรมิใหเ้กดิ
การคดิรเิริม่สรา้งสรรคม์ากๆกระจายกนัคดิกน็า่จะเปน็ผลดีV
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วนิย ์ เมฆไตรภพ : บา้นจติอาสา มลูนธิบิรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย 

 วิกฤตที่ชัดเจนกว่าสึนามิ คือวิกฤตสังคมที่
กอ่ตวัมานานแลว้โครงการตา่งๆเริม่จากตรงนัน้ได้
เช่น โครงการฉลาดทำบุญ การรณรงค์อาสาสมัคร
ในช่วงเข้าพรรษา ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการทำบุญ
ทำความดี แต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่ช่วยยกระดับ
จติใจเปลีย่นวธิคีดิเปลีย่นกระบวนทศันข์องคนให้
เขา้ลกึถงึเรือ่งสงัคมมากขึน้ ซึง่เราเหน็จากพี่ๆ  ทีม่า
เล่าประสบการณ์ตรงนี้แล้ว ผมเห็นด้วยว่างาน

อาสาสมัครเกิดขึ้นเพราะเราเห็นปัญหาแล้วอยากแก้ คือเราต้องมีใจอยาก
แก้ปัญหา อีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่า จากที่เห็นหลายๆ คนมา ผมคิดว่าการทำ
ความดีและคนทำความดีมีอยู่เยอะ แต่หลายครั้งยังไม่ได้เข้าถึงสาธารณะหรือ
เขา้ถงึสือ่ตา่งๆรวมถงึไมไ่ดม้กีารรวบรวมองคค์วามรูต้า่งๆใหค้นสามารถเขา้ถงึ
ได้ เรื่องอย่างนี้เราต้องมีการเผยแพร่ให้เข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ มากขึ้น แล้วก็
ประเด็นสุดท้าย คือ ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นปัญหาของสังคม แล้วทุกคนอยาก
ทำความดีเพื่อสังคม แต่ตอนนี้คำถามก็มีอยู่ว่าจะไปทำที่ไหน เราเลยลองคิด
ต้นแบบอันหนึ่งว่า แผนที่ทำดี โมเดลคือแผนที่ในกรุงเทพฯ รวบรวมว่าถ้าคุณ
ทำความดีคุณสามารถไปทำได้ที่ไหน คุณสามารถบริจาค คุณสามารถเป็น
อาสาสมคัร โดยmappingองคก์รตา่งๆทีม่อียูใ่นพืน้ทีโ่ดยใชร้ะบบGIS โดย
รว่มกบักระทรวง ICT ซึง่ตรงนีก้เ็ปน็จดุหนึง่ทีส่ามารถสง่เสรมิใหค้นทำความดี
มากขึน้ได้V


วรนิทรเ์นตร  ศริโิชตชิำนาญ : สโมสรผึง้มหศัจรรย ์ 
 เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและผลิตรายการการอ่าน ออก
อากาศทางชอ่ง๑๑และสถานโีทรทศัน์ETVของกระทรวงศกึษาธกิาร(สถานี
โทรทัศน์ที่ออกอากาศทางเคเบิลทีวี : บรรณาธิการ) ได้รับการสนับสนุนจาก
สสส. ที่ผ่านมาไม่เคยเข้าร่วมการประชุมในลักษณะนี้เลย บังเอิญพี่ที่ สช.
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แนะนำว่าอยากให้ลองมาฟังดู อยากจะบอกว่าเมื่อ
สักครู่ดูวีทีอาร์แล้วจะร้องไห้หลายรอบมาก และรู้สึก
ประทับใจ เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เข้าร่วมการประชุม
ในครั้งนี้ ทำให้ได้คิดว่าทุกหน่วยในสังคมน่าจะได้ดู
และน่าจะได้รู้สึกกับสิ่งเหล่านี้บ้าง และกำลังคิดต่อว่า
แล้วตัวเราจะสามารถทำความดีเป็นจิตอาสาได้

อย่างไรบ้าง ก็คิดว่า รายการโทรทัศน์ที่ทำอยู่ชื่อรายการ “ขบวนการนักอ่าน”
ซึ่งส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน น่าจะลองพาเด็กๆ ไปอ่านหนังสือให้คนที่เขาไม่มี
โอกาสจะอา่น หรอืวา่ไปทำหอ้งสมดุในชมุชนเหน็ดว้ยกบัหลายๆ ทา่นทีบ่อกวา่
เรือ่งของจติอาสานา่จะเผยแพรใ่หก้บัคนทกุๆ คนในสงัคมไดร้บัรู้ เพราะวา่มคีน
ทำความดีอยู่เยอะ และอยากจะบอกว่ารายการโทรทัศน์ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
ข้อมูลและใช้งบประมาณในการทำค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ยังคิดว่าน่าจะมี
รายการโทรทศันว์า่ดว้ยเรือ่งVolunteerโดยเฉพาะV


นพ.พรเลศิ  ฉตัรแกว้ : รพ.จฬุาลงกรณ ์
 มีโอกาสพานิสิตไปเยี่ยมวัดคำประมงมา
มีคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนก่อนไปเขาคิดแค่ว่า ขอ
ใหไ้ดจ้บเปน็หมอกพ็อแลว้ แตพ่อเขาไปทีว่ดั เขา
รู้สึกว่าอยากเป็นหมอที่ดี จุดหนึ่งมาจากการได้

ไปเห็นหมอคนหนึ่งซึ่งอยู่โรงพยาบาลเอกชนในสกลนคร อาสามาดูคนไข้ให้
ตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืน เขาออกรายการวิทยุชุมชนเกษตรบอกว่าคนไข้
ปวดมาก หมอก็ไปดูและฉีดยาให้เข็มหนึ่ง สิ่งที่ได้เห็นหลังฉีดยาคือคนไข้ยิ้ม
สบายขึ้นมาทันที พอเดินออกมานอกห้องคุณหมอท่านนั้นก็ถามนักเรียนแพทย์
ว่า รู้ไหมว่ายาใช้เวลานานเท่าไรจึงจะออกฤทธิ์ ปกติถึงฉีดทางเส้นเลือดก็
ประมาณ๑๐-๑๕นาทีแตส่ิง่ทีน่กัเรยีนไดเ้หน็กค็อืคนไขม้คีวามสขุทนัทกีอ่นที่
ยาจะออกฤทธิ์อีก เขาได้เห็นคุณภาพของจิตใจที่เกิดขึ้นได้กับตาในวันนั้นเลย
และทกุคนกส็ะทอ้นเหมอืนกนั
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 เรือ่งกลไกในการขยายตวั คดิวา่การเริม่ในลกัษณะกลุม่ทีไ่มเ่ปน็ทางการ
กด็เีหมอืนกนัอยา่งตอนทีไ่ปวดัคำประมงแรกคดิวา่ชวนนอ้งๆไปวดัคดิวา่มา
๔-๕คนปรากฏวา่แหก่นัไป๑๐กวา่คนแลว้พอกลบัมาเหมอืนมอีะไรเปดิชอ่ง
ให้ทำงานต่อ เช่น มีโครงการอาสาข้างเตียง คือไปเป็นเพื่อนคุยกับคนไข้ ให้
คนไข้ได้คุยเรื่องราวต่างๆ เหมือนกับพาคนไข้ออกนอกโรงพยาบาล เกิดกลุ่ม
อืน่ๆตามมาไปเยีย่มบา้นเดก็ตาบอดไปทำโครงการความรกัชว่ยใหค้นตาบอด
ดีขึ้น เรารู้สึกว่าเกิดปรากฏการณ์ที่เหมือนการสืบเนื่องกันได้ คือ ผมเชื่อโดย
ธรรมชาตคินเราไมช่อบทำอะไรซำ้ๆใหเ้ปน็อาสาสมคัรใหด้อูยา่งเดยีวไปคยุกบั
เคา้อยา่งเดยีวตลอด คงไมเ่อา แตว่า่เดก็ๆ กม็คีวามอยากเรยีนนูน่เรยีนนี่ และ
พอมคีนมากระตุน้ตอ่ลกัษณะนีจ้ะดงัอยูใ่นใจตลอดไมด่บัV


ทพ.กฤษดา เรอืงอารยีร์ชัต ์ 
: สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

 คงรูส้กึเหมอืนหลายๆ คน คอื ประทบัใจ
มาก ตอ้งบอกว่าคนจดัเกง่มาก และออกแบบเวที
ได้น่าสนใจ ผมเข้าใจว่ายังมีตัวอย่างที่น่าสนใจอีก
เยอะ เพียงแต่ว่าเรายังค้นหาไม่เจอ ตัวอย่างกลุ่ม
ที่มีพลังมากๆ ก็คือกลุ่มเจ้าของธุรกิจ สถาน
ประกอบการ เขาทำอะไรน่าสนใจมาก ยังมีกลุ่มของภาครัฐที่วันนี้เรายังไม่เห็น
หนว่ยราชการตา่งๆทีห่วัหนา้หนว่ยดดีกีท็ำอะไรดดีแีบบนีอ้กีมากมายหรอืกลุม่
โรงพยาบาลเองทีว่นันีย้งัไมเ่หน็  ทนีีท้ัง้หมดนีท้ำอยา่งไรจะทำใหเ้กดิการเรยีนรู้
อยา่งตอ่เนือ่งและขยายออกไป คงตอ้งมกีารจดัการทีด่แีน่ๆ  ไมว่า่จะเปน็การทำ
สือ่แบบทีค่ณุหมออภสิทิธิน์ำมาเสนอใหเ้หน็๙๐วนิาทีทีโ่ดนมากชดุนีท้ำโดย
อาสาสมคัรเปน็ครเีอทฟีมอืทองของประเทศไทยทีท่ำหนงัมา๘เรือ่งกำลงัจะ
ออกในเดอืนหนา้ ผมคดิวา่กระบวนการแบบอาสาสมคัรไมไ่ดแ้บบวา่ไปถงึปลาย
ทาง แตร่ะหวา่งทางเปน็อาสาสมคัรไดเ้ยอะไปหมดเลย เพยีงแตว่า่ตอ้งทำอยา่ง
ตอ่เนือ่งจะทำอยา่งไรถงึจะมคีนจดัการได้ทัง้สช.และเครอืขา่ยV
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ประเทศไทย 
หวัใจมนษุย ์

 
 

วาระแหง่ชาต ิ
 
 

ขบวนการ 
 
 

เคลือ่นไหว 
 
 

ทางสงัคม 

พฒันาเครอืขา่ย
การเรยีนรู้


สรา้ง/จดัการความรู้


ขยายยกยอ่งชืน่ชม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้



พฒันาสู่
นโยบายสาธารณะ


การสือ่สาร
ทางสงัคม


คน้หาสิง่ดดีี

   ชมุชน
   องคก์ร
   เครอืขา่ย
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ศ.นพ. ประเวศ  วะส ี 
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 ผมคิดว่าวันนี้พวกเราทุกคนโชคดี ได้ยินเรื่องดีดีแล้วมีความสุขเกิดขึ้น
ภายในตัวของเรา คิดว่าเรื่องนี้ไม่ยากที่จะขยายตัวออกไป เหมือนเป็น
ยุทธศาสตร์บัวบาน สองดอก สามดอก สี่ดอก ขยายตัวไปเรื่อยๆ และมาจาก
ของจรงิเรือ่งนโยบายกต็อ้งระวงับางทคีนอยากจะทำเพราะเอาใจผูม้อีำนาจกจ็ะ
ตามไปอีก หรือมีคอร์รัปชั่นเยอะๆ อีก แต่ว่านโยบายบางอย่างก็ทำได้ เช่น
นโยบายว่าจะนำเรื่องดีดีมานำเสนอกัน นโยบายว่าโรงเรียนต่างๆ จะทำเรื่อง
ความดี พรุง่นีเ้ราจะประชมุ อบต. นายก อบต. ทกุตำบล กค็ยุกนัวา่ทกุตำบล
สามารถทีจ่ะมอีาสาสมคัรแลว้ไปสำรวจดวูา่มใีครถกูทอดทิง้บา้งมปีระมาณ๑๐
หมูบ่า้น สามารถสำรวจไดเ้ลย มคีนแก่ คนพกิาร เดก็กำพรา้ ทำขอ้มลูใหรู้ไ้ป
หมดทัง้ตำบลอนันีก้ช็ว่ยไดท้ัง้ตำบล เปน็ตน้ตา่งๆ เหลา่นีเ้รามาประชมุกนัอยู่
เรือ่ยๆเดีย๋วเกดิความคดิเรือ่งตา่งๆเดีย๋วขยายตวัออกไปเรือ่ยๆ
 ตรงนีก้เ็ขา้สูท่ีผ่มเคยเสนอไวท้ีเ่รยีกวา่ “RCN”  R คอื Research ไป
เทีย่วแสวงหาวา่ใครทำอะไรดีๆ แลว้ทำmappingตวัCคอืCommunication
คอืการสือ่สารตอ้งมคีนคดิเรือ่งการสือ่เพราะการสือ่สารสำคญัจะสือ่สารอะไร
จะทำวีดิโอไปสู่โทรทัศน์ สามารถเชื่อมโยง สามารถคิดได้มากมาย และจริงๆ
แล้วถ้าเขารู้เข้า แล้วอยู่ในรูปที่เขาสืบค้นได้เอง เขาก็ไม่รังเกียจที่จะสื่อสารได้
ส่วนตัว N คือ Network คือ เครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพราะถ้ารู้ถึงกันมีการ
ประชุมเชื่อมโยงกันไป ผมเองฝันว่า หนักเข้าทั้งประเทศเลย มีเครือข่ายของ
ความดีที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ แล้วดูแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริง จะเกิดขึ้นเร็วมากด้วย
เพราะเราประชมุเรือ่งนีค้นอยากจะมาประชมุเยอะมากมาประชมุแลว้มคีวามสขุ
ผมเองมาประชุมแล้วรอไม่ไหว อยากมาทุกวันเลย เรื่องหัวใจของความเป็น
มนุษย์ เพราะฉะนั้น แปลว่ายังมีความโหยหาอยู่ แห้งผากอยู่  มีตรงนี้เข้าไป
รูส้กึชุม่ชืน่มคีวามสขุถงึแมต้อนนีจ้ะมคีนทะเลาะกนับา้งตา่งๆนานาแตเ่ราคดิ
ว่าเราเดินอย่างนี้ แล้วขยายตัวออกไปจะช่วยลดความไม่ดีลง บางทีเราไปแก้
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ปญัหาแกย้าก การแกป้ญัหาบางครัง้เกดิปญัหามาก จนบางคนสรปุเลยวา่ การ
พัฒนาไม่ใช่การแกป้ัญหา แต่การพัฒนาคือการทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ง่ายกว่าเยอะ
เลยแลว้กเ็ปน็อะไรทีด่ีแลว้ไปลดความไมด่ลีง
 ขณะนี้ทุกหนทุกแห่งโหยหาความสุข แล้วจริงๆ ความสุขก็อยู่ใกล้ๆ
ทา่นพทุธทาสบอกอยูแ่คป่ลายจมกูเทา่นัน้เองแหละไมอ่ยูไ่กลทกุคนเคยสมัผสั
มาแลว้ทัง้สิน้ เราเหน็แกต่วักจ็รงิ แตเ่ราไมเ่หน็แกต่วัตลอดเวลา บางครัง้เราไม่
เห็นแก่ตัว เราก็มีความสุข เพราะฉะนั้น อยู่ที่ปลายจมูกของทุกคน  เมื่อเรา
ทำความดีนานขึ้นเรื่อยๆ ตัวความดี ความสุข อิสรภาพ จะเชื่อมโยงกันไปใน
ทีส่ดุแลว้มนษุยต์อ้งเขา้ถงึสิง่สงูสดุได้คอืความจรงิความดีความงามรวมอยู่
ด้วยกัน ก็ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้า ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน ขอให้ความดี
ความงามความสขุงอกงามขึน้เรือ่ยๆแลว้กไ็ปชว่ยโลก heal the world V
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ภ า ค ผ น ว ก 
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ร า ย ชื ่อ ผู ้เ ข ้า ร ่ว ม เ ว ท ี 

 ๑. ศ.นพ.ประเวศวะสี  ประธานการประชมุ
 ๒. นพ.อำพลจนิดาวฒันะ เลขานกุาร
 ๓. นพ.มงคลณสงขลา  ผูท้รงคณุวฒุิ
 ๔.นายไพบลูย์วฒันศริธิรรม ผูท้รงคณุวฒุิ
 ๕. พระอาจารยป์พนพชัร์จริธมัโม วดัคำประมงจ.สกลนคร
 ๖. พระอาจารยอ์มรมติรคมัภรีธมัโม วดัถำ้พระธาตเุมอืงเทพจ.อทุยัธานี
 ๗. แมช่ศีนัสนยี์เสถยีรสตุ เสถยีรธรรมสถาน
 ๘. ครสูรุนิทร์กจินติยช์วี์ ปราชญช์าวบา้นจ.อยธุยา
 ๙. ทพ.สมนกึชาญดว้ยกจิ กรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุ
๑๐.นางกญัญารตัน์จริจนิดา กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
๑๑.ดร.สรุชาติสงัขร์ุง่ กระทรวงศกึษาธกิาร
๑๒.นางสาวนราทพิย์พุม่ทรพัย์ ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม
      (ศนูยค์ณุธรรม)
๑๓. คณุวชริาวธุชวูงษว์าน ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม
      (ศนูยค์ณุธรรม)
๑๔. ทพ.กฤษดาเรอืงอารยีร์ชัต์ สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ
      (สสส.)
๑๕. คณุสธุาสนิีเพชรคุม้  สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ
      (สสส.)
๑๖. คณุนวิฒัน์จีก้งัวาฬ สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ(สปสช.)
๑๗. ศ.นพ.สชุายสนุทราภา คณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล
๑๘. นพ.พรเลศิฉตัรแกว้  รพ.จฬุาลงกรณ์
๑๙. นพ.อนพุนัธ์ตนัตวิงศ์ รพ.ศริริาช
๒๐. ภญ.วลยัรตัน์อนเุขตร์ องคก์ารเภสชักรรม
๒๑. นายสกลคำหงษ์  รพ.รามาธบิดี
๒๒. รศ.จริาพรลิม้ปานานนท์ คณะเภสชักรรมจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
๒๓. นายววิฒัน์วนรงัสกิลุคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้นมหาวทิยาลยัมหดิล
๒๔. นพ.พงษเ์ทพวงศว์ชัระไพบลูย์มลูนธิแิพทยช์นบท
๒๕. นพ.สเุทพเพชรมาก สำนกัอนามยัที่๕จ.นครราชสมีา
๒๖. นพ.วรีะพนัธ์สพุรรณไชยมาตย์รพ.ขอนแกน่
๒๗.นายสมเกยีรติอำนวยสวุรรณ มลูนธิกิองทนุไทย
๒๘. คณุมนญัญาพานมลู มลูนธิกิองทนุไทย
๒๙. นายวนิย์เมฆไตรภพ บา้นจติอาสามลูนธิบิรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย 
๓๐. คณุกรรณกิาควรขจร มลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สงัคม(มอส.)
๓๑.นายสมบตัิบญุงามอนงค์ มลูนธิกิระจกเงา
๓๒.นส.กรวกิากอ้นแกว้  มลูนธิกิระจกเงา
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๓๓. คณุกญัญารตัน์ลบเมฆแผนงานพฒันาจติเพือ่สขุภาพมลูนธิสิดศรฯี
๓๔. คณุสมหญงิสายธนู แผนงานพฒันาจติเพือ่สขุภาพมลูนธิสิดศรฯี
๓๕. คณุเมตตาCHIUHSUFENGมลูนธิพิทุธฉอืจีไ้ตห้วนัประเทศไทย
๓๖. คณุชนะจงึโสภณวทิวทัมลูนธิพิทุธฉอืจีไ้ตห้วนัประเทศไทย
๓๗. ศาสนาจารยส์นัน่วฒุิ พนัธกจิเอดส์สภาครสิจกัรแหง่ประเทศไทย
๓๘. นายสเุทพไชยขนัธุ์ สถาบนัพฒันาองคก์รเอกชน(พอช.)
๓๙. นพ.อภสิทิธิ์ธำรงวรางกรู รพ.อบุลรตัน์จ.ขอนแกน่
๔๐.นส.กาญจนาโถมนาการ รพ.ขอนแกน่
๔๑.นางเยาวมาลย์พทุธารพ.ขอนแกน่
๔๒. นางวนัเพญ็เพญ็ศริิ รพ.ขอนแกน่
๔๓. ภญ.ดร.เบญจพรศลิารกัษ์ รพ.ขอนแกน่
๔๔. ภก.สรุสทิธิ์วชัระสขุโพธิ์ รพ.ขอนแกน่
๔๕. นส.อทุมุพรศรสีถาพร รพ.ขอนแกน่
๔๖. นายสมศกัดิ์โคจจีลุ โรงเรยีนกาญจนภเิษกจ.กระบี่
๔๗. คณุสายใจวอนขอพรสถาบนัวชิาการเพือ่การพฒันาเครอืขา่ยสขุภาพ
      ชมุชน(สวสช.)
๔๘.นางอญัชนาวงศท์อง บรษิทัรกัลกูแฟมลิี่กรุป๊
๔๙.นายเอน็นูซือ่สวุรรณ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร
      แหง่ประเทศไทย
๕๐.คณุนนัทนิีมาลานนท์ กลุม่นวตักรรมเยาวชนเพือ่สงัคม(YIY)
๕๑.คณุชตุมิาเรอืงแกว้มณี กลุม่นวตักรรมเยาวชนเพือ่สงัคม(YIY)
๕๒.นพ.บญุเรยีงชชูยัแสงรตัน์ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัราชบุรี
๕๓.นางกลัยาเอีย่วสกลุ ประชาคมสขุภาพ๓จงัหวดัชายแดนใต้
๕๔.คณุดวงพรอฐิรตัน์  ประชาคมสขุภาพจงัหวดัชยันาท
๕๕.คณุนวลละเอยีดเนือ้ออ่นมลูนธิปิระชาสงัคมจงัหวดัอบุลราชธานี
๕๖.นางนาฏธชิาชัว้ทอง ประชาคมสขุภาพจงัหวดัอา่งทอง
๕๗.นส.เบญจวรรณสมงามศนูยพ์ฒันากจิกรรมภาคพลเมอืงจงัหวดั
      ปราจนีบรุี
๕๘.นส.ผอ่งศรีอนิทสวุรรณประชาคมสขุภาพจงัหวดัตราด
๕๙.คณุวไิลวรรณจนัทรพ์ว่ง ศนูยป์ระสานงานประชาคมเมอืงอทุยั
๖๐.นายสรุพงษ์พรหมเทา้ สถาบนัการเรยีนรูภ้าคประชาสงัคมเพชรบรูณ์
๖๑.นายสพุจน์สงวนกติตพินัธุ์ สถาบนัประชาคมภเูกจ็
๖๒.นางมารษิาเนตรใจบญุ กรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๖๓.นางรตันาสขุมาก  องคก์ารเภสชักรรม
๖๔.ดร.สรุณีพพิฒันโ์รจนกมล สถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสขุ
๖๕.นส.วรนิทรเ์นตรศริโิชตชิำนาญสโมสรผึง้มหศัจรรย์
๖๖.คณุพรรณวดีอมรมณกีลุ เสถยีรธรรมสถาน

๔๗
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๖๗.คณุณฏัฐบรรจงเดชวริยิะชาติ ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิ
      เชงิคณุธรรม(ศนูยค์ณุธรรม)
๖๘.นายเอกชยัทพิยภกัดี ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ยเดก็และเยาวชน
๖๙.นายววิรรธน์วรรณศริิ โรงเรยีนหนองตาบง่จ.กาญจนบรุี
๗๐.นายอธคิมพลานนท์ โรงเรยีนหนองตาบง่จ.กาญจนบรุี
๗๑.เดก็ชายทรงสทิธิ์สขุสผุล โรงเรยีนหนองตาบง่จ.กาญจนบรุี
๗๒.เดก็ชายวนัชนะประนอมศลิป์ โรงเรยีนหนองตาบง่จ.กาญจนบรุี
๗๓.นศ.แพทยก์ฤตนุนาคแท้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
๗๔.นายอาทติย์ชสูกลุธนะชยั โครงการจติสำนกึเยาวชนอาสาสมคัร
๗๕.คณุอภริดีพรเลศิ  สถานวีทิยรุว่มดว้ยชว่ยกนั
๗๖.นายบญุสง่พลูสวสัดิ์ อาสาสมคัรรว่มดว้ยชว่ยกนั
๗๗.คณุณฐัฐยาน์ฉมิไทย อาสาสมคัรโครงการอาสามาเตมิรกั
      มลูนธิกิองทนุไทย
๗๘.คณุพรพรรณจติตวิรณ์ หนงัสอืพมิพม์ตชิน
๗๙.คณุสดุารตัน์สรุนิทรว์รางกรู อปท.นวิส์
๘๐.คณุชวีารตัน์  หนงัสอืพมิพไ์ทยโพสต์
๘๑.คณุวรรณภาเพชรดี  หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่
๘๒.คณุสบุงกชทองศรี  ThaiPBS
๘๓.คณุปยินาถประยรูสือ่อสิระ
๘๔.นส.หนเูพยีรแสนอนิทร civicnet
๘๕.นายขวญัชาติดาสาThailandonair
๘๖.นางกรรณกิาร์บรรเทงิจติร สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๘๗.นางปติพิรจนัทรทตัณอยธุยาสำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๘๘.นางพลนิีเสรมิสนิสริิ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๘๙.นางนริชราอศัวธรีากลุ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๙๐.นส.ทพิชิาโปษยานนท์ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๙๑.นส.ณนตุมธรุพจน์  สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๙๒.นส.สริะกาญจน์มโนทศันนัท์ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๙๓.นายอภริาชย์ขนัธเ์สน สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๙๔.นส.กรกนกตนัตระกลู สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๙๕.นางจไุรรตัน์โตคำงาม สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๙๖.นส.กนกวรรณนลิปกัษ์ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๙๗.นส.ภรนภาเหมปาละ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๙๘.นส.ศริธิรอรไชย  สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๙๙.นส.สนุยี์สขุสวา่ง  สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
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