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ท ัก ท า ย . . . 

 เวที “เติมหัวใจให้สังคม” ครั้งนี้เป็น “ครั้งที ่ ๓” ยังถือเป็นช่วงต้นๆ
ของขบวนการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์” ร่วมกัน ครั้งนี้
คณุแมช่ศีนัสนยี ์เสถยีรสตุไดเ้มตตาเอือ้เฟือ้ใหใ้ชส้ถานที่ถอืโอกาสมาเยีย่มเยยีน
“เสถียรธรรมสถาน” กันด้วย หลายคนบอกว่าที่นี่เป็น “สุนทรียธรรมสถาน”
เพราะบรรยากาศรม่รืน่สวยงามสงบเยน็เปน็ประโยชนไ์ปทกุทีท่กุมมุคณุแมบ่อก
ว่า สถานที่ที่เรียบร้อยสวยงามเช่นนี้ มาจากมือน้อยๆ ของเด็กตัวเล็กๆ และ
เยาวชนที่อาสามาช่วยงานกันอย่างแข็งขัน ตั้งแต่วันก่อนงาน และทำกันอย่างมี
ความสุขด้วย ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่และมือน้อยๆ เหล่านั้นอย่างสูงไว้
ณทีน่ีด้ว้ย
 เวที “เติมหัวใจให้สังคม” เป็นเพียงเวทีเล็กๆ ที่คงไม่มีพลังพอจะส่ง
สัญญาณการขับเคลื่อนได้ทั้งสังคม แต่ทั้ง ๓ ครั้งที่ผ่านมาได้ช่วยเปิดมุมมองของ
การทำความดีออกไปอย่างกว้างขวาง หลากหลายมากขึ้น เราได้เห็นตัวอย่างดีดี
งา่ยๆแตง่ดงามของสงัคมทีม่หีวัใจของความเปน็มนษุยช์ดัขึน้มคีวามหวงัมกีำลงัใจ
ในการเคลือ่นขบวนใหญม่ากขึน้ ซึง่ขณะนี้ คณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ (คสช.)
ได้เห็นชอบหลักการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาวะเมืองไทยหัวใจ
มนษุย์ใหเ้ปน็จนิตนาการรว่มของสงัคมหรอืที่อาจารยป์ระเวศ วะสีเรยีกวา่เปน็
“ความฝันอันยิ่งใหญ่” ของสังคมไทย มีพี่มงคล ณ สงขลา เป็นประธานอยู่
หัวขบวน ในขณะเดียวกัน สสส. ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนเรื่องนี้
ดว้ยเรยีกเลน่ๆวา่Humanized Thailandหรอืเมอืงไทยหวัใจมนษุย์คงจะได้
เชิญชวนทุกคน ทุกองค์กร ให้เข้ามาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกันใน
โอกาสตอ่ๆไปครบั
 ทา้ยสดุขอขอบพระคณุทกุทา่นทกุองคก์รและเครอืขา่ยภาคีทัง้ในฐานะ
ของกรณศีกึษาผูท้รงคณุวฒุินกัคดินกัสือ่สารและผูส้นบัสนนุทกุฝา่ยทีส่ละเวลา
มาชว่ยเตมิชว่ยเสรมิความคดิชีท้ศิชีท้างกนัอยา่งเตม็อกเตม็ใจและหวงัวา่จะได้
รบัความรว่มมอือยา่งดยีิง่เชน่นีใ้นครัง้ตอ่ๆ ไป ความขอบคณุนีข้อฝากเลยไปถงึผูท้ี่
กำลงัทำความดคีวามงามกนัอยูอ่ยา่งเตม็กำลงัทัว่ทัง้ประเทศไทยดว้ยนะครบั

       ดว้ยไมตรจีติ 



ง่ายงาม...ตามวิถีแห่งการให้



เ ก ริ ่น น ำ . . .  

คือความง่ายงาม...ตามวิถีแห่งการให้

 ลมหายใจเขา้ลมหายใจออกดัง่ดอกไมบ้าน

 ภผูาใหญก่วา้งดงัสายนำ้ฉำ่เยน็ดงันภากาศอนับางเบา

 
 น้อยครั้งนัก ที่ชีวิตหนึ่งจะได้มีโอกาสมานั่งผ่อนพัก เฝ้าดูลมหายใจ สงบ
กายสงบความคดิแลว้เพง่ดจูติตวัเอง
 การอยู่กับตัวเองดูเหมือนง่าย แต่ใครที่บอกว่ารักและรู้จักตัวเองนักหนา
ลองมานั่งนิ่งๆ อยู่กับตัวเองสักพัก จะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยจริงๆ มันฟุ้งซ่าน แส่ส่าย
วุ่นวายเหมือนลิงจอมซน และจะรู้ว่าสิ่งที่ยากยิ่งเหนือสิ่งใดก็คือการหยุดคิด โดย
เฉพาะการคดิแตเ่รือ่งของตวัเองและเพือ่ตวัเอง
 การหยุดคิดแม้เพียงสักห้าวินาทีก็แสนยาก แต่เมื่อใดที่ทำได้ แม้เพียง
วนิาทกีจ็ะพบวา่มนัเปน็สิง่วเิศษสดุทีช่วีติหนึง่ควรไดล้ิม้ชมิรส หลายคนทีเ่คยสมัผสั
แล้วบอกว่า นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของ “การให้” ที่ยิ่งใหญ่ เพราะถ้าหยุดคิดเรื่อง
ของตวัเองได้ธรรมชาตขิองจติกจ็ะคดิเรือ่งของการใหผู้อ้ืน่เองสว่นจะใหใ้นรปูแบบ
ไหนกแ็ลว้แตม่มุมองของแตล่ะคน
 เรื่องของ “การให้” จึงเป็นไปได้หลากหลายแบบ หลายวิธี และตัวอย่าง
ดีดีก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป วิธีหนึ่งที่แสนง่าย คือการให้ในรูปแบบของความสัมพันธ์
หมายถึงการปฏิบัติต่อกันด้วยความอ่อนน้อม โอบอ้อมอารี การให้อภัย เห็นอก-
เหน็ใจซึง่กนัและกนัตัง้แตค่วามสมัพนัธใ์นระดบัของคนใกลช้ดิในครอบครวั เพือ่น
สนทิหรอืเพือ่นรว่มงานจนถงึระดบัผวิเผนิในแบบของคนทีพ่บกนัชัว่ครูช่ัว่ยาม
 ถ้าอยากรู้ว่าจะ “ให้” อย่างไรดี ก็ลองคิดดูสิว่าเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติ
ต่อเราอย่างไร แล้วเรามีความสุขแค่ไหนเวลาเราได้รับสิ่งนั้น ไม่ว่าจะเป็น การ
ชืน่ชมยกยอ่งการใหเ้กยีรติการมนีำ้ใจชว่ยคนทีเ่ดอืดรอ้นการพดูจาดดีีไมพ่ดูคำ
หยาบ หรือสาดโคลนใส่กัน การไม่ทำร้ายจิตใจ ไม่ทำลายความหวังของคนอื่นๆ
เพยีงแคน่ีก้น็บัเปน็“การให”้ทีแ่สนงา่ยและงดงามอยา่งยิง่แลว้มใิชห่รอื!
 บทจะงา่ยกง็า่ยเสยีจรงิหนอเจา้“การให”้นี่
 อ้าว ดูสิ ! ลมหายใจหายไปไหนอีกแล้ว เฝ้าดูอยู่แท้ๆ ยังไถลไปไหน
ตอ่ไหนจนได้
 ลมหายใจเขา้ลมหายใจออกดัง่ดอกไมบ้าน

 ภผูาใหญก่วา้งดงัสายนำ้ฉำ่เยน็ดงันภากาศอนับางเบา

 ....................
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เ ป ิด เ ว ท ี 
 
. . . คือความฝันอันยิ่งใหญ่:ศ.นพ.ประเวศวะสี









 

 กราบนมัสการท่านพระอาจารย์สุบิน ปณีโต จากจังหวัดตราด ผู้ทำเรื่อง
กองทุนชุมชนจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดตราด ท่านธรรมาจารย์แม่ชีศันสนีย์
ทา่นผูม้เีกยีรตทิกุทา่น เราประชมุกนัทกุปลายเดอืน ในเรือ่ง“เตมิหวัใจใหส้งัคม”  
เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริม “สังคมไทยที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์” หรือ
“ประเทศไทยหวัใจมนษุย”์ ดว้ยความเชือ่และความฝนัอนัยิง่ใหญว่า่ ถา้เรามหีวัใจ
แหง่ความเปน็มนษุย์ เราสามารถสรา้งสงัคมทีเ่จรญิไดโ้ดยเอาใจนำความรูต้ามถา้
เราเอาใจนำเราจะมคีวามกลา้ทกุคนมเีมลด็พนัธุแ์หง่ความดอียูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้แต่
บางทมีนัมหีนิกดทบัอยู่หนิคอืวธิคีดิเราตดิวธิคีดิบางอยา่งทำใหเ้รางอกงามไมไ่ด้
ทางพระเรียกว่า “สีลัพพตปรามาส” หมายถึงการไปยึดติดในความเชื่อและการ
ปฏบิตัทิีไ่มไ่ดผ้ลแตย่งัยดึตดิอยูอ่ยา่งนัน้จดัเวทมีา๒-๓ครัง้ยิง่ทำกย็ิง่มกีำลงัใจ
มากขึ้น ว่านี่เป็นหนทางที่ดี เป็น “สันติวรบท” วร แปลว่าประเสริฐ คือเป็น
เส้นทางอันประเสริฐที่สันติ และจะงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนจะเข้ามาร่วมมากขึ้น
เรื่อยๆ และทุกคนต้องมีความฝันว่า ในที่สุดมันจะเกิดอย่างนี้ในทุกจังหวัด ทุก
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และเชื่อมโยงสื่อสารกันด้วยวิธีการต่างๆ ต่อไปอาจจะมี
โทรทศันท์ีส่ือ่สารวา่ใครทำเรือ่งอะไรดีๆ  ทีไ่หน อยา่งไร รูถ้งึกนัหมดมวีทิยชุมุชน

๙
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มีอินเตอร์เน็ต หรืออะไรต่างๆ แล้วควรจะดูอย่างท่านธรรมาจารย์ศันสนีย์ คือ
ทำอะไรกน็กึถงึความงามไปดว้ย ความงามนีม่นัชว่ยไดเ้ยอะ เรามาอยูน่ีเ่รากช็ืน่ใจ
ได้เห็นรากไม้ ได้เห็นต้นหญ้า มีคนเรียกที่นี่ว่าเป็น “สุนทรียธรรมสถาน” เป็น
สถานแห่งธรรมะที่มีความงาม หัวใจชุ่มชื่นไปด้วย ศึกษาธรรมะไปด้วย ช่วยกัน
ทำอะไรดีๆ  ไปดว้ย หนกัเขา้กจ็ะเปน็ประเทศไทยหวัใจมนษุย์ เพราะฉะนัน้ การที่
เรามาเชื่อมโยงกันอย่างนี้ อาจจะเป็นกระบวนการทางศีลธรรมที่เคลื่อนตัวไป
ยิ่งใหญ่มากนะครับ และจะทำให้ทุกคนปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
และปรบัเปลีย่นตวัเองทีเ่รยีกวา่ transformative learning คอืการเรยีนรูเ้พือ่
เปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และจะเป็นอนาคตของ
การศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงในตัวเอง นี่เป็นศักยภาพของมนุษย์
ซึง่สตัวไ์มม่ี เปน็การเขา้ถงึความจรงิความดีความงามแลว้จติเปลีย่นอยา่งสิน้เชงิ
มีอิสระ มีความสุข มีความรักเพื่อนมนุษย์ทั้งหมด รักธรรมชาติทั้งหมด อันนี้คือ
ความเป็นมนุษย์ที่เป็นไปได้ เพราะมนุษย์มีศักยภาพสูงมาก ถ้าเรามีการเรียนรู้ที่
เหมาะ มนุษย์สามารถบรรลุอะไรก็ได้ บรรลุอิสรภาพ บรรลุความสุขที่ลึกล้ำ คือ
ความสขุทีไ่ดส้มัผสักบัความจรงิ ความดี ความงาม เขา้ถงึความเปน็หนึง่เดยีวของ
ทั้งหมดที่เรียกว่า the same oneness จริงๆ แล้ว อิสรภาพกับความสุขคือ
อันเดียวกัน มนุษยชาติจึงจะอยู่รอดได้ เราต้องขับเคลื่อนสังคมกันด้วยความจริง
ด้วยความถูกต้อง ด้วยสันติวิธี ด้วยความสุภาพ ด้วยอหิงสธรรม อย่างนี้จะพา
เราไปไกล แล้วก็จะมีคนมาร่วมด้วยมากมาย และขยายเรื่องเหล่านี้เรื่อยๆ จน
เตม็ประเทศเตม็โลกดว้ยขอใหเ้รามคีวามฝนัทีย่ิง่ใหญร่ว่มกนั


๑๐
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ก ร ณ ีศ ึก ษ า . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือ่งราวดดีทีีส่ง่เสรมิคณุคา่และศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย์



สาระจากเวท ี
เตมิหัวใจใหสั้งคม


ก ร ณ ีศ ึก ษ า ที ่ ๑  
การใหไ้รพ้รมแดน : จติอาสาแหง่ศนูยพ์ฒันาสมรรถภาพคนตาบอด ลำปาง 
 
 เสยีงสะลอ้กบัเสยีงซอดงัแวว่หวาน สอดประสานกนัเปน็จงัหวะ ขบักลอ่ม
ให้บรรยากาศในเวทียิ่งอบอุ่น อ่อนโยนยิ่งขึ้น และยิ่งชุ่มชื่นตื้นตันใจมากขึ้นไปอีก
เมื่อได้รู้และเห็นกับตาว่า เสียงอันไพเราะเพราะพริ้งนี้ เป็นฝีมือขับขานของน้องๆ
ผู้พิการทางสายตาทั้งสองท่าน คือน้องเอก อดิศักดิ ์ ยานันไชย และน้องกั้ง 
สราวธุ แกว้สารเยาวชนผูม้หีวัใจรกัดนตรทีัง้สองคนนี้คอืศษิยเ์อกของครอูาสาชือ่
คุณวรเชษฐ ์ ศรีวงศ์พันธ์ พนักงานจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผู้ที่มี
จิตอาสาไปสอนดนตรีพื้นบ้านล้านนาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้พิการทางสายตา
ณศนูยพ์ฒันาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง
 คณุวรเชษฐ ์ศรวีงศพ์นัธ์รเิริม่ทำเรือ่งราวดดีดีว้ยการ“ให”้โดยใชค้วาม
สามารถและความถนัดในศิลปะดนตรีไทยพื้นบ้านล้านนา มาเป็นเครื่องมือปลุก
กระแสสรา้งจติสำนกึรกัษม์รดกไทย ไมว่า่จะเปน็การผลติเครือ่งดนตรไีทยพืน้บา้น
มอบให้แก่โรงเรียนยากจน การแต่งเพลงและผลิตหนังสือคู่มือประกอบการศึกษา
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา เพื่อมอบให้ห้องสมุดและสถาบันการศึกษาต่างๆ จนได้
สมญานามวา่“ครพูืน้บา้นลา้นนา”ผลงานสำคญัทีจ่ะลมืเสยีไมไ่ด้คอืการอาสามา
เป็นครูสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการทางสายตา คุณวรเชษฐ์เล่าให้ฟัง
ในเวทวีา่
 “เสียงที่ได้ฟังเป็นดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่

สืบทอดมาแต่โบราณ จุดสำคัญคือการนำดนตรีมาเยียวยาความพิการทางสายตา

ให้กับเด็กๆ ผมใช้ชื่อว่าเป็น “ดนตรีบำบัด” และก็ประสบผลสำเร็จ เพราะจาก
การเฝ้าสังเกตพบว่า ดนตรีทำให้เด็ก

มีจิตใจดีขึ้นจริงๆ นอกจากเขาจะเล่น

เป็นแล้ว ผมได้พาพวกเขาไปช่วยเหลือ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเหตุการณ์ต่างๆ

ผมก็นำพวกเขาประมาณ ๓๐ กว่าชีวิต

๑๒
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ไปและทกุครัง้ทีช่ว่ยเหลอืกไ็ดร้บัเสยีงตอบรบัจากสงัคมเปน็อยา่งด”ี

 สิ่งที่เด็กๆ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือ ในครั้งแรกก่อนที่จะได้ออกแสดง
ตอนนั้นมีน้ำท่วมที่อุตรดิตถ์ เด็กๆ มาปรึกษากับครูวรเชษฐ์ว่าสงสารพวกที่ถูก
นำ้ทว่ม จะชว่ยเขาไดอ้ยา่งไรดี จงึเปน็จดุเริม่ตน้ของการ “ให”้ โดยเดก็ๆ ผูพ้กิาร
กลุ่มนี้ หลังจากเขาได้รับจาก “ครู” มาแล้วระยะหนึ่ง คุณวรเชษฐ์เติมเต็มเรื่องนี้
ดว้ยความภมูใิจวา่
 “พอเด็กมาถามก็เข้าทางผมเลยครับ ผมก็บอกว่า ได้แน่นอน ก็นำพวก

เขาไปเล่นเพื่อรับบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งและเงินทอง ได้เงินเป็นจำนวน

มากก็ส่งให้ทางจังหวัดไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ ตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าพวกเขามี

ความสขุกบัการเอาดนตรอีอกไปเลน่เพือ่ชว่ยเหลอืสงัคมตา่งๆและนอกจากนีผ้มก็

มาคิดว่า เราต้องขยายวงกว้างออกไปอีก คือ เอาดนตรีพื้นเมืองนี้ไปสอนให้เด็ก

และเยาวชนในชนบทตา่งๆเมือ่เขาเลน่เปน็แลว้กใ็หอ้อกไปชว่ยเหลอืสงัคมอกีท”ี
 หลายปีที่ผ่านมา ครูวรเชษฐ์ขลุกอยู่กับศิลปวัฒนธรรม ฝึกเด็กๆ ให้เล่น
เป็น และให้มีจิตสำนึกที่จะใช้ความสามารถนั้นออกไปช่วยเหลือสังคม พ่อแม่
ผูป้กครองกภ็มูใิจและดใีจทีเ่ดก็ไมต่ดิเกมและไมไ่ปมวัเมาอยา่งอืน่ยิง่ทำใหค้รอูาสา
คนนี้ทุ่มเทให้กับงานนี้มากขึ้น นอกจากหน้าที่การงานแล้ว เวลาที่เหลือทั้งหมดก็
ใหก้บัการสบืสานศลิปวฒันธรรมตา่งๆตลอดมาและนอกจากสอนดนตรแีลว้ครู
วรเชษฐย์งัไดไ้ปศกึษาหลกัสตูรครสูมาธจิากพระเทพเจตยิาจารย ์ หลวงพอ่วริยิงัค ์
สรินิธโร วดัธรรมมงคล ทีก่รงุเทพฯ แลว้นำมาชว่ยเสรมิการสอนศลิปะอกีดว้ย
 “คือ ก่อนที่จะฝึกดนตรี หรือจะฝึกอะไรก็ตาม ก็ให้เขามาฝึกสมาธิกัน

ก่อน ซึ่งขณะนี้วิชาสมาธิช่วยเด็กได้มาก มีเด็กๆ ที่พิการทางสายตาเขาบอกผม

ว่า ถึงแม้เขาจะมองไม่เห็นแต่เขาจะนั่งสมาธิให้ถึงตาในให้ได้ อันนั้นเป็นความ

มุง่หวงัของเดก็ๆในความเปน็จรงิกส็ดุแทแ้ตบ่ญุวาสนาและความเพยีรของเขา...

 ...ผมอยากจะเชญิชวนทกุทา่นชว่ยกนัรณรงคแ์ละหาทางวา่ จะทำอยา่งไร

ใหบ้คุลากรทีอ่ยูใ่นหนว่ยงานใหญ่ๆ  ซึง่ผมเชือ่วา่เขามภีมูปิญัญาอยูม่าก คนกลุม่นี้

หากไดร้บัการสนบัสนนุและดงึออกมาเปน็อาสาสมคัรชว่ยเหลอืสงัคมผมเชือ่วา่จะ

ทำใหส้งัคมนีน้า่อยูข่ึน้อกีมากครบั เพราะคนทีจ่ะมาทำงานอาสาสมคัรนัน้ กต็อ้งมี

หลักมั่นคงในชีวิตก่อน ลองสำรวจดูว่าในหน่วยงาน มีภูมิปัญญาอะไรอยู่ และ

ชกัชวนเขามาทำงานอาสาสมคัรเพือ่สงัคมตามความถนดัของเขา”

๑๓
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 นอกจากความสำเร็จจากการให้คนอื่นแล้ว เด็กๆ ก็ได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพทัง้ดา้นการศกึษาและดา้นอืน่ๆ ไปดว้ย จากคำบอกเลา่ของคณุฐานนนัท ์ 
ใจเยน็ รกัษาการหวัหนา้ศนูยพ์ฒันาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง วา่ ทีศ่นูยฯ์ มี
เดก็ทัง้หมดประมาณ๖๐คนนอกจากสง่เสรมิเรือ่งการศกึษาแลว้ยงัมกีารเตรยีม
ความพรอ้มฝกึทกัษะดา้นการเดนิทางใหแ้กเ่ดก็ๆ เชน่ การสง่นกัเรยีนไปเรยีนรว่ม
กบัโรงเรยีนอืน่สำหรบันอ้งเอกตอนนีส้อบไดโ้ควตา้ทีม่หาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม่
กำลังจะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาหน้านี้ ถือเป็นผลผลิตที่ทางศูนย์ฯ ได้ส่งเสริม
ใหเ้ดก็ไดเ้รยีน
 จากการ“ให”้ของคนธรรมดาๆเพยีงหนึง่คนไดก้อ่กำเนดิจติสำนกึการ
“ให”้อนัยิง่ใหญใ่หก้บัอกีหลายรอ้ยหลายพนัดวงใจจาก“ผูร้บั”กลายเปน็“ผูใ้ห”้
และเมื่อ “ให้” ก็จะ “ได้รับ” ไปพร้อมๆ กัน  เป็นวงจรของการรับและการให้ที่
“ไรพ้รมแดน”จรงิๆ


ก ร ณ ีศ ึก ษ า ที ่ ๒   
งานจติอาสาทีก่า้วขา้มความแตกตา่ง ที ่รพ. ละง ูจ. สตลู 

 จากเหนือพาลงใต้ไปถึงจังหวัดสตูล พาไปดูวิถีของโรงพยาบาลที่เต็มไป
ดว้ยพลงัของอาสาสมคัรจากชมุชน
 ยามเช้าที่ โรงพยาบาลละงู ท่ามกลางบรรยากาศวุ่นๆ ตามแบบ
โรงพยาบาลไทย เราได้เห็นพลังคนทำงานเสื้อเหลืองในนามของอาสาสมัคร
จติอาสาโรงพยาบาลละงู ทยอยกนัมาลงทะเบยีน กอ่นจะกระจายกำลงักนัชว่ยงาน
ตามจดุตา่งๆ ในโรงพยาบาล ใครจะคดิวา่สถานทีท่ีเ่คยเปน็พืน้ทีท่ำงานของแพทย์
และพยาบาลที่เป็นมืออาชีพเท่านั้น ก็ยังมีงานหลายอย่างให้จิตอาสามาช่วยทำได้
เชน่การจดัทีน่อนคนไข้การดแูลหญงิใกลค้ลอดการพดูคยุกบัญาติเปน็ตน้
 จดุเริม่ตน้ของกจิกรรมดดีใีนโรงพยาบาลแหง่นี้นพ. ปวติร วณชิชานนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู เล่าว่า มาจากการที่คุณหมอได้รับโอกาสจาก พรพ.
(สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : บรรณาธิการ) ให้ไปดูงานที่
มลูนธิพิทุธฉอืจี้ ไตห้วนั ประมาณปลายปี ๔๙ แลว้จงึนำกลบัมาทำทีโ่รงพยาบาล

๑๔
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โดยแรกๆ ได้พยายามเดินสายไปคุย
กับ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชมุชนตา่งๆหรอืเวลามปีระชมุอสม.
ตำบลไหนก็ไปขายความคิด เอาภาพ
ให้ดู หลังจากนั้นก็เปิดรับสมัครให้
ผู้ที่สนใจเข้ามาทำงานจิตอาสาใน
โรงพยาบาล จนขณะนี้มีจิตอาสาของ
โรงพยาบาลอยูม่ากมาย โดยแบง่เปน็

๒สว่นคอืสว่นทีเ่ปน็งานภายในโรงพยาบาลและสว่นทีเ่ปน็งานในชมุชนงานใน
โรงพยาบาล เชน่ อาสาเขา้รว่มประสานและชว่ยเหลอืในการประกอบพธิอีาซานใน
โรงพยาบาล  ซึ่งคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องมีการกล่าวให้กับเด็กเกิดใหม่
นอกจากนี้ยงัไดเ้ขา้รว่มในงานอืน่ๆเชน่งานนวดการชว่ยหอ้งบตัรชว่ยเขน็เปล
หรืองานบรรณารักษ์ห้องสมุด งานแพทย์แผนไทย ตามจุดที่แต่ละคนมีความ
สามารถและมคีวามถนดั สำหรบังานในหอ้งจา่ยยา จะมเีภสชักรมาชว่ยตรวจสอบ
อกีครัง้ทัง้จำนวนและชนดิตลอดจนมกีารตรวจสอบหลงัการจา่ยยาดว้ย
 ส่วนงานจิตอาสาที่อยู่นอกโรงพยาบาลที่สำคัญคือ งานที่ศูนย์ฟื้นฟู-
คณุภาพชวีติ ซึง่เปน็กลุม่คนทีอ่าสามาดแูลผูต้ดิเชือ้ มกีารฝกึอาชพีตา่งๆ ซึง่ไดร้บั
ทุนจากทั้งมูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิหมอไร้พรมแดน หรืออีกหลายๆ แห่งที่ให้เงิน
สนบัสนนุการสง่เสรมิอาชพีในกลุม่ผูต้ดิเชือ้ทำใหก้ลุม่เขม้แขง็มากขึน้
 “ทกุกจิกรรมในโรงพยาบาลเราจะเนน้การเปดิพืน้ทีใ่หป้ระชาชนมสีว่นรว่ม

ในการพฒันาโรงพยาบาลมากขึน้ ดว้ยการนำเสนอสิง่ดีๆ  ทีเ่ราพบเหน็มาแลว้ชวน

เขามาร่วม เปิดพื้นที่ให้เขาสามารถสร้างความดีกับเราได้ เพราะตัวเราเองเป็น

แพทยพ์ยาบาล เราทำงานไปไดเ้งนิเดอืนไดค้วามดไีดบ้ญุไปดว้ยแตก่ลุม่คนทีเ่ปน็

ประชาชนทัว่ไป เขาจะตอ้งหาโอกาสทีจ่ะสรา้งความดหีรอืทำบญุกบัคนอืน่ เพราะ

ฉะนัน้ เรากเ็ปดิเวทใีหเ้ขา ใหค้นอืน่มาเหน็ความดใีนโรงพยาบาลเราเยอะๆ มนัก็

จะทำใหรู้ส้กึวา่ตรงนีเ้ปน็สิง่ทีด่ีแลว้ทกุคนทำความดใีหแ้กก่นัชว่ยเหลอืซึง่กนัและ

กนัทำใหเ้กดิแรงกระเพือ่มในสงัคมได”้

 ผูบ้รหิารและผูจ้ดุประกายงานจติอาสาของโรงพยาบาลละงกูลา่วดว้ยความ
มัน่ใจจากการทำจนเหน็จรงิ

๑๕



สาระจากเวท ี
เตมิหัวใจใหสั้งคม

 ในฝัง่ของบรรดาจติอาสาทีม่าชว่ยงานในโรงพยาบาล นอกจากทำงานแลว้
ก็ยังมีการเรียนรู้และเติมเต็มความรู้สึกด้านในของตัวเองไปด้วย คำบอกเล่าจาก
ปากของพวกเขาเหลา่นี้คอืสิง่ยนืยนัความสำเรจ็และความภาคภมูใิจของทกุคน
 “เพือ่ใหค้นทีม่ารูส้กึอบอุน่ไมใ่ชม่าแลว้รูส้กึไมรู่จ้ะไปทีไ่หนตอ่”

 “คนปว่ยตอ้งการการดแูลและการเอาใจใส่นีค่อืธรรมชาต”ิ

 “จิตอาสาจะรู้จักชุมชนของตัวเองมากกว่า เป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนกับ

โรงพยาบาลได”้

 “อยา่งนอ้ยทีส่ดุถา้มาตรงนีก้เ็กดิความอุน่ใจแลว้”

 “ไมเ่หนือ่ยคะ่เพราะเรามสีว่นทำใหห้อ้งสมดุมคีวามหมายยิง่ขึน้”
 
 อกีงานของโรงพยาบาลคอืการเสวนาในชว่งบา่ยวนัจนัทร์พธุศกุร์โดย
ทัง้แพทย์ พยาบาล เจา้หนา้ที่ อาสาสมคัรชาวบา้น จะมาพรอ้มกนัในบรรยากาศ
การเสวนาทีม่แีตเ่สยีงหวัเราะ เปน็ชว่งเวลาทีท่กุคนไดผ้อ่นพกัจากภาระงานเฉพาะ
หน้า มาฟังเรื่องราวดีๆ ในเวทีเสวนา ไม่ว่าจะเป็นความภูมิใจของอาจารย์วิชัยที่
ทำใหเ้วลาวา่งหลงัเกษยีณมคีา่ขึน้เยอะหรอืมะดะ๊ทีเ่ผยทีม่าของการเปน็จติอาสา
วา่ประทบัใจคณุหมอคนหนึง่ทีล่งมานัง่พืน้ทานขา้วดว้ยกนัปะ๊บญัญตัิพดูถงึเรือ่ง
สนุกๆ จากการช่วยเข็นเตียงคนไข้ หลายคนบอกว่า ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ได้ปรึกษา
กนันอกจากนี้หากใครรูส้กึอยากขอบคณุหรอืกลา่วชมเพือ่นรว่มงานในเวทนีี้กถ็อื
เปน็โอกาสปลกูดอกไมใ้หง้อกงามขึน้ไดใ้นหวัใจ
 “การทีเ่ราใหค้นมาเสวนา มาเลา่เรือ่งราวความดกีนั มนักเ็ปน็สว่นหนึง่ที่

กระตุน้ใหค้นอยากทำความดีมกีำลงัใจในการทำงานดว้ย”
 เพราะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสุข ความเชื่อมั่นในพลังของความดีที่เป็น
แรงสะท้อนกลับในทุกมุมของโรงพยาบาล ชวนกันคิดชวนทำกันไปทั้งระบบแบบนี้
ยิ่งเสริมแรงบันดาลใจให้คนยิ่งคิดดีทำดี เพราะโรงพยาบาลปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธี
การทำงาน เปดิใหช้มุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการดแูลสขุภาพ เรยีนรูก้ารใชค้วามดี
ผ่านกิจกรรมที่ต้องใช้ความรักและความปรารถนาดีเป็นพลัง ช่องว่างระหว่าง
เจา้หนา้ทีก่บัคนไขจ้งึแคบลง วนันีด้อกไมง้ดงามจากหวัใจผูม้าใชบ้รกิารจงึเบง่บาน
ไปทัว่ทัง้โรงพยาบาลละงู


๑๖
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ก ร ณ ีศ ึก ษ า ที ่๓   
วงัแดง เอก็ซเ์พรส  กรงุเทพฯ : โรงเรยีนแหง่การคน้หาศกัยภาพของตนเอง  
 
 คราวนี้ลองไปดูภาคเอกชนกันบ้าง บางทีเราพูดถึงแต่ชุมชน บางคนอาจ
จะวา่ เอะ๊ ! โรแมนตกิไปหรอืเปลา่ เจา้ของธรุกจิทีจ่ะกลา่วถงึนี้ คอืคณุประวทิย ์ 
เยีย่มแสนสขุซึง่ใหเ้กยีรตเิดนิทางมาเลา่เรือ่งดดีขีองวงัแดงดว้ยตวัเอง
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังแดงเอ็กซ์เพรส เป็นองค์กรธุรกิจที่จัดจำหน่าย
เครือ่งจกัร เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรม บนเสน้ทางธรุกจิยาวนานถงึ
๒๐ ปี คนภายนอกคงจะคดิวา่ทีน่ีต่อ้งมพีนกังานเปน็หลกัรอ้ยหลกัพนั แตผ่ดิถนดั
เพราะนบัตัง้แตก่อ่ตัง้วงัแดงเอก็ซเ์พรสเมือ่ปี๒๕๓๑
เพื่ อทำธุรกิจนำเข้าส่ งออกจำหน่ายเครื่ องมือ
อุตสาหกรรม ที่นี่ไม่เคยมีพนักงานเกินครึ่งร้อย
เพราะเขามีวิธีการบริหารจัดการให้ที่ทำงานเป็น
องคก์รการเรยีนรู้โดยยดึหลกัวา่การพฒันางานใหด้ี
ทีส่ดุตอ้งเริม่จากการเปน็ผูเ้รยีนรูท้ีด่ ีเพราะการเปน็
ผู้เรียนรู้ที่ดีนั้น จะต้องเกิดจากการทดลอง ความ
ตัง้ใจความใสใ่จทัง้ฉนัทะวริยิะตา่งๆถา้การเรยีนรู้
ทุกอย่างเกิดจากหัวใจแล้ว มันจะมาเองทั้งระบบ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องความมีระเบียบวินัยที่ไม่ต้องบังคับ
คณุประวทิยเ์สรมิความคดิตรงนีว้า่
 “แรกๆทีค่ยุกนัคอืพยายามใหท้กุคนมโีครงการของตวัเองคอืปกตจิะมี

job description ของตัวเอง แต่นอกเหนือจากนี้เขาอยากจะทำโครงการอะไร

ตา่งหาก เกีย่วขอ้งกบังานหรอืไม่ ไมเ่ปน็ไร ใหเ้ขาไดเ้รยีนรูจ้ากตรงนัน้ เสรมิจาก

งานหลัก จะได้คิดกว้างออกไป ไม่ต้องทำในแนวเดิม โดยองค์กรพยายามให้

เครือ่งมอืคอื‘การจดัสิง่แวดลอ้มในวงัแดง’ซึง่เอือ้ตอ่การเรยีนรูไ้ดด้ีไมส่รา้งความ

แตกต่างระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เคารพในความเห็นที่แตกต่างอย่าง

สรา้งสรรค.์..

 ...สิ่งที่ตอนนี้พยายามทำ คือ สิ่งแรกต้องหาตัวเองให้เจอก่อน ยอมรับ

ตวัเองและศกัยภาพตวัเองวา่อยูใ่นระดบัไหน หลงัจากนัน้ หนา้ทีต่อ่ไปคอืสง่เสรมิ

๑๗



สาระจากเวท ี
เตมิหัวใจใหสั้งคม

ศักยภาพที่มีด้วยวิธีง่ายๆ บางคนเร็ว บางคนช้า ถ้ายกระดับได้เขาจะพอใจมาก

และพลังจะเกิดขึ้น หลายๆคนสามารถทิ้งเงินเดือนสูงๆ ไปหาเงินเดือนที่ต่ำกว่า

และไมม่สีวสัดกิารได้ จากคนในองคก์รไปทำงานองคก์รเอกชนบา้ง จากวศิวกรไป

ทำงานขาย หรอืไปขายขนมจนีกม็ี แตเ่ขาคน้พบวา่ตวัเขาคอืใคร มศีกัยภาพอะไร

และเขาเกดิความเชือ่มัน่ ไมม่เีงนิมาผกูยดึไวว้า่ ตรงนีเ้งนิดกีวา่ แตเ่ขาไดเ้รยีนรู้

จนมัน่ใจวา่เขาจะไปทำเครือ่งทำขนมจนีดกีวา่”
 คณุประวทิยย์งัอธบิายเบือ้งหลงัแนวคดิของการใหอ้สิระในการเรยีนรูอ้ยา่ง
เสรีว่า ข้อเสียของกฎระเบียบ คือ พยายามทำให้คนคิดเหมือนกันในระยะเวลา
เดียวกัน เช่น การศึกษากำหนดว่าจะต้องจบการเรียนรู้แบบนี้ในช่วงเวลานี้ ใน
๑ ปี ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยให้ได้ ๒ เล่ม ในขณะที่บางคนยังไม่พร้อม หรือ
บางคนไปได้เร็วกว่านั้น นี่กระมัง คือรากฐานความคิดที่ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจ
ธรรมดาๆแหง่นีก้ลายเปน็“โรงเรยีนทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทย”
 “การทำงานกบัคนนัน้ความทา้ทายอยูท่ีค่วามไมเ่หมอืนกนัคอืทำอยา่งไร

ทีจ่ะคอ่ยๆดงึกนัไปทลีะคนไมส่ามารถจะพาไปพรอ้มกนัทเีดยีวได้ในทีป่ระชมุถา้

ทกุคนเหน็ดว้ย ผมวา่มนัหลอก มนัไมจ่รงิ และไมเ่ปน็การเรยีนรู้ การเรยีนรูค้อื

การคิดที่ต่างกัน สามารถเสนอสิ่งที่ต่างกัน มองเห็นแง่มุมหลายๆ อัน มาต่อ

มาประสานกัน แต่ถ้าด้านเดียวคุณก็ได้มุมเดียว ผู้บริหารพูดอย่างไรทุกคน

เหน็ดว้ยหมดผมวา่มนัไปไมร่อด”

 วังแดงเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ในการทำงานของแต่ละคน ไม่ต้อง
ตอกบตัรลงเวลามเีสรภีาพในการทำงานของตนเองมโีอกาสเรยีนรูค้น้หาตวัเองใน
ระหว่างการทำงาน โดยบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนต่อในสาขาวิชาต่างๆ
และสนับสนุนการอบรมบ่มเพาะแง่งามให้แก่ชีวิต ในขณะที่สวัสดิการด้านอื่นๆ
ก็จัดหาให้พนักงานไม่น้อยหน้าบริษัทอื่นๆ หลายคนอาจสงสัยว่าวิธีนี้จะสามารถ
สรา้งผลตอบแทนคุม้คา่แกก่ารลงทนุหรอืไม่คณุประวทิยต์อบวา่
 “ในระหว่างที่เขาอยู่ เขาสร้างอะไรให้บริษัทเยอะ อย่างคนที่กำลังจะ

ออกไป เขากำลังจะไปสร้างแนวคิดใหม่ ซึ่งก็มีการมาพูดคุยกันข้างในออฟฟิศว่า

เขาจะทำรีโมตจากที่สุโขทัยแล้วจะลิงค์มาที่นี่ จากที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

เลยเขาจะขอรบัผดิชอบเวบ็ไซตเ์อง เขาบอกวา่จะนำเวบ็ไซตว์งัแดงขึน้ไปอยูอ่นัดบั

ตน้ๆใหไ้ด้แลว้จะใชเ้ปน็ชอ่งทางหาลกูคา้ใหบ้รษิทัดว้ยเขาเปน็คนคดิเองแลว้มา

๑๘
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เสนอผมผมยงัไมรู่เ้ลยเรากแ็คส่นองความคดิเขา”

 ปัจจุบันวังแดงมีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ คนทำงานในองค์กรก็มี
ความสุข รวมไปถึงครอบครัวด้วย มีกิจกรรมร่วมกันมากมาย ทั้งจากแนวคิด
ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันคิดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา การท่องเที่ยวทั้งใน
และตา่งประเทศ กจิกรรมของครอบครวั นอกจากนี้ ปจัจบุนัยงัไดร้ว่มกบัพนกังาน
รุ่นแรกก่อตั้งบริษัทในเครืออีกสามแห่ง เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าองค์กรแห่งการ
เรยีนรูภ้าคธรุกจินัน้มจีรงิและทำไดด้ดีว้ย
 “เมือ่ทกุคนมอีสิรภาพคดิเองทำเอง เดนิเองได้ เรากต็อ้งใหเ้ขาทำ เรา

ไมต่อ้งเหนือ่ยมาก ทีส่ำคญั ตอ้งใหส้ว่นแบง่ทีเ่ปน็ธรรมกบัพนกังาน เมือ่หามาได้

เยอะเขากค็วรไดเ้ยอะดว้ยเมือ่มสีว่นแบง่ทีเ่ปน็ธรรมมคีวามอสิระมากพอเขาก็

มคีวามสขุ เราเองกม็คีวามสขุ”ผูบ้รหิารคนเกง่ของวงัแดงกลา่วทิง้ทา้ยดว้ยรอยยิม้
ของคนอิม่สขุจรงิๆ
 คำถามคือ ทำอย่างไรจึงจะเกิดบทเรียนดีๆ เช่นนี้ขึ้นในองค์กรหรือใน
ชุมชนอื่นๆ เป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะ
พฒันาศกัยภาพเพือ่กา้วไปสูอ่สิรภาพอยา่งแทจ้รงิ

ก ร ณ ีศ ึก ษ า ที ่๔    
เทศบาลตำบลนามะเฟอืง จ.หนองบวัลำภ ู 

 กรณสีดุทา้ยนี้ เราจะพาไปเรยีนรูอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่หนึง่ ซึง่
กำลงัสรา้งเรือ่งราวดีๆ  ชวีติดีๆ  ชมุชนดีๆ  ทอ้งถิน่ดีๆ  เกดิขึน้มากมาย ทีเ่ทศบาล
ตำบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลำภู เรามาดูกันว่าในแต่ละวัน คนที่นี่เขาทำดี
อะไรกนับา้ง
 เริม่ตัง้แตก่อ่นฟา้สาง ภารกจิสำคญักอ่นเริม่วนัใหมข่องชาวนามะเฟอืงคอื
การกวาดถนน เพื่อให้ถนนทั้งสายสะอาดพร้อมต้อนรับขบวนบิณฑบาต เป็น
เนือ้นาบญุทีเ่กือ้หนนุใหค้นทีน่ีท่ำความดกีนัไดท้กุวนั
 กิจกรรมกวาดถนนนี้ มาจากการขอความร่วมมือว่าทำอย่างไรไม่ให้
ดินไหลไปที่ถนน เบื้องต้นนำเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน บางบ้านก็เริ่มกวาด
เป็นตัวอย่าง พอบ้านนี้ทำ บ้านอื่นก็เกิดความอายที่จะเห็นบ้านตัวเองรก ก็กวาด
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ต่อๆ กันไป กลายเป็นกระบวนการลูกโซ่ของชุมชน แล้วความร่วมมือร่วมใจก็
กลายเปน็วถิชีวีติของชาวนามะเฟอืง
 ทกุกจิกรรมของคนทีน่ี่มาจากหลกัการสำคญัคอื“การมสีว่นรว่ม” ดงัคำ
บอกเลา่ของคณุพรสวรรค ์จฑุานนัท์หวัหนา้สถานอีนามยับา้นนามะเฟอืง
 “หลกัของทกุกจิกรรมคอืทำอยา่งไรใหท้กุคนมสีว่นรว่มมากๆประชาคม

จึงเป็นเวทีของการปรึกษาหารือวิธีคิด มุมมอง ประวัติศาสตร์ ผ่านการบอกเล่า

ของหลายๆฝา่ยตวัเจา้หนา้ทีท่ีส่ถานอีนามยัจะเปน็ผูจ้ดัการเรยีนรู้ จดัเวทใีหเ้กดิ

ขึ้น แต่กระบวนการเรียนรู้จะเป็นของชาวบ้าน เรามีหน้าที่ถอดและคืนข้อมูลให้

ชาวบ้านได้เห็นภาพรวม หลังจากนั้น การยอมรับในข้อมูลจะนำไปสู่การยอมรับ

ทัง้หมด”

 จุดเริ่มแรกๆ ของความร่วมมือจนกลายเป็นวิถีของคนที่นี่ มาจากวิกฤต
ไข้เลือดออกในอดีต ที่ทำให้ อสม. และหมออนามัยหันมาประสานพลังกันในการ
รับมือกับแมงง้องแง้ง (ลูกน้ำยุงลาย : บรรณาธิการ) อย่างมีระบบ จนเกิดเป็น
ศูนย์สุขภาพภาคประชาชน ประชุมกันทุกเดือนแก้ปัญหาสุขภาพให้คนทั้งตำบล
โดยมหีมออนามยัคอยเสรมิพลงัวชิาการใหอ้ยา่งแขง็ขนัจากนัน้จงึขยายผลไปสูง่าน
พฒันาชมุชนดา้นอืน่ๆอยา่งไมห่ยดุยัง้
 สุขภาพกายดีแล้วแต่สุขภาพใจกำลังแย่ลง เพราะปัญหาวัยรุ่นตีกัน เป็น
ทุกข์ร่วมกันของคนทั้งตำบล จึงเกิดโครงการสายใยรักครอบครัวขึ้น โดยจัด
กิจกรรมค่ายครอบครัว พาทั้งครอบครัวไปบนเขา ไปทำกิจกรรมร่วมกันจนเกิด
ความเข้าใจและผูกพันกันมากขึน้ นอกจากนี้ ศูนยส์ุขภาพตำบลยังรับเป็นเจ้าภาพ
ทำโครงการวจิยัรว่มกนัระหวา่งพอ่แม่ลกูมกีารเชือ่มโยงงบประมาณจากทอ้งถิน่
และเครือข่ายวิชาการเพื่อสังเคราะห์ปัญหาและสร้างกลยุทธ์คืนสุขให้แก่ครอบครัว
จากนั้น เด็กๆ ที่ผ่านกระบวนการทางปัญญา ทำให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหา รู้ความ
ต้องการของตน จึงอาสารวมตัวกันเป็นสภาเด็กและเยาวชน ทำกิจกรรมดีๆ ให้
นอ้งๆตามความสนใจในแตล่ะหมูบ่า้น
 “สิง่ทีเ่ราไดน้า่จะเปน็เรือ่งของประสบการณก์ารทำงาน คา่ตอบแทนอะไร

ตา่งๆกม็าจากกจิกรรมทีเ่ราทำขึน้มากกวา่เชน่การเลีย้งปลาในบอ่พลาสตกิการ

เพาะเหด็เปน็สว่นทีเ่ราไดจ้ากผลผลติออกมาหรอืหนา้เทศกาลเรากจ็ะขายกระทง

ก็จะได้รายได้จากตรงนี้ เงินที่ได้จากตรงนั้นเราก็เอาไปทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อ
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เชน่ซือ้อปุกรณก์ฬีา”

 ไม่เพียงแต่เด็กๆ ที่คิดได้ พ่อๆ เองก็ตระหนักถึงทุกข์ของการดื่มเหล้า
ตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดทุกข์กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ชมรมแก้ปัญหา
สงัคมเหลา้จงึเกดิขึน้ตวัแทนของชมรมใหข้อ้มลูวา่
 “ใครๆ ก็บอกว่าแก้ไม่ได้ แต่ผมบอกว่า ถ้าหากเราทำที่ตัวเราก่อน มัน

ต้องได้ ผมไม่ได้หมายความว่าให้เลิกเหล้า เพียงแต่ว่าเรามาช่วยกันแก้ปัญหา

สงัคมเหลา้จดุเริม่ตน้คอืลดละเลกิในทีส่ดุ”

 “พอลดได้อยูใ่นบา้นกม็คีวามสงบดขีึน้ไมม่เีรือ่งทะเลาะเบาะแวง้กนัจดั

งานแตล่ะงานเจา้ภาพบางคนกล็องเลกิใชเ้หลา้ในงานคา่ใชจ้า่ยกน็อ้ยลงทนัท”ี

 ในกลุ่มผู้เฒ่าของชุมชนก็มีกิจกรรมสร้างสุขอย่างยั่งยืนกับเขาเหมือนกัน
ดว้ยการสนบัสนนุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสถานอีนามยั
 “มาประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง ก็มากินข้าว มีผู้เฒ่าออกมาร้องเพลง

คนไหนมีความสามารถอะไรก็ทำอย่างนั้น ฉันก็หน้าตาอิ่มเอิบมีความสุขมาก แต่

ก่อนไม่มีชมรมผู้สูงอายุ ทางหมออนามัยมีคนไข้ผู้สูงอายุมาก พอตั้งชมรมขึ้นมา

ไดม้าออกกำลงักายมคีวามรา่เรงิมสีขุภาพทีด่ีผูส้งูอายแุทบจะไมม่าหาหมอเลย”

แมเ่ฒา่เลา่ความดว้ยสหีนา้อิม่เอบิอยา่งทีบ่อกจรงิๆ
 มาถึงแหล่งรวมอาหารของชุมชน คือ ตลาด ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดความ
เปลีย่นแปลงจากการพฒันาจากเดมิทีใ่ชร้ะบบประมลูชาวบา้นตา่งบน่กนัวา่ตลาด
สกปรกแตเ่มือ่คดิใหมท่ำใหม่ใหแ้มค่า้ระดมสมองหาทางออกจงึเกดิระบบบรหิาร
ในรปูคณะกรรมการตลาดขึน้ เกบ็เงนิรายเดอืนสว่นหนึง่เขา้เทศบาลสว่นหนึง่นำ
มาเสยีคา่นำ้คา่ไฟคา่ทำความสะอาดคา่นำ้ยาขดัหอ้งนำ้คา่ไมก้วาดฯลฯเหลอื
กเ็กบ็เขา้กองกลาง เอาไวม้าซือ้ผา้กนัเปือ้นหรอืหมวกใหแ้มค่า้ปลายปมีปีนัผลให้
ทุกคน โดยจะนำเงินไปซื้อหม้อหุงข้าว วิทยุ เตารีด มาให้แม่ค้าประจำจับรางวัล
เปน็การคนืกำไรใหส้มาชกิตอนปใีหม่
 “ทีท่ำมากภ็มูใิจแบบวา่ตลาดสะอาดคนชมแตก่อ่นสกปรกเดีย๋วนีน้า่ดู

ขึน้”แมด่าหลา แกนนำสำคญัของคณะกรรมการพฒันาตลาดกลา่วทิง้ทา้ยกบัผูม้า
เยอืน
 กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเหล่านี้ มีผู้ที่คอยสนับสนุนอย่างแข็งขัน เป็น
ผูผ้ลกัดนัแตช่อบซอ่นชือ่และตวัไวข้า้งหลงัเสมอนัน่คอืพอ่คำกอง อามาตยม์นตร ี
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นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง ซึ่ง
ไดก้รณุาเตมิเตม็ใหก้บัเวทวีา่
 “เรื่องดีดีที่นามะเฟืองนี้มีคน

บอกกับผมว่า ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจาก

หัวใจ ผมมามองย้อนหลังก็เห็นว่ามัน

เปน็เรือ่งจรงิเริม่จากอสม.ทีม่หีวัใจ

จะต่อสู้กับโรคไข้เลือดออก แต่ขาด

งบประมาณ เทศบาลก็เข้าไปช่วย

หนนุตอ่ยอดดว้ยการวเิคราะหท์นุชมุชนจนคน้พบวา่ปญัหาในชมุชนคอืปญัหา

เดก็และเยาวชนจะแกอ้ยา่งไรเราใชว้ธิกีารวจิยัโดยทอ้งถิน่ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุ

จาก สกว. (สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั : บรรณาธกิาร) ผลการวจิยัเกดิ

สิ่งที่ตามมาสองเรื่อง คือ สภาเด็กและชมรมแก้ปัญหาสังคมเหล้า และหลายๆ

เรือ่งกต็ามมามากมาย”

 พ่อคำกอง ยังทิ้งท้ายวิสัยทัศน์ของการพัฒนาบ้านนามะเฟืองไว้ด้วยว่า
“นามะเฟืองเป็นเทศบาลน่าอยู ่ การเกษตรปลอดสารเคม ี เป็นเมืองคนด ี ไม่มี
คนจน ชมุชนเขม้แขง็”  
 คำพูดของนักการเมืองส่วนใหญ่ ฟังได้แต่เชื่อยาก แต่กรณีนี้เห็นจะเป็น
ขอ้ยกเวน้ เพราะเชือ่วา่การพฒันาทกุเรือ่งทีน่ามะเฟอืงนี้ “มาจากประชาชน เปน็
ของประชาชน และเพือ่ประชาชน”อยา่งแทจ้รงิ
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แ บ ่ง ค ว า ม ฝ ัน . . . 
 
         ป ัน ค ว า ม ค ิด  
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แ บ ่ง ค ว า ม ฝ ัน . . . ป ัน ค ว า ม ค ิด

นพ. มงคล ณ สงขลา :ผูท้รงคณุวฒุิ  
 วนันีต้ัง้แตเ่ชา้จนเกอืบเทีย่งครึง่ เราไดย้นิไดฟ้งั
สิง่ทีด่ี สิง่ทีเ่ปน็กศุลมากมายเหลอืเกนิในพืน้ที่ แมแ้ตใ่น
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ก็เชื่อว่ามีโรงพยาบาล
จิตอาสาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ มีสิ่งที่ดี สิ่งที่งามตรงนั้น
เพยีงแตว่า่วนันีเ้ราไมไ่ดห้ยบิยกขึน้มา ตรงนีผ้มคดิวา่สิง่
ที่มันเกิดเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว คงไม่ต้องไปปรับแต่งหรือว่า
สรา้งโครงสรา้งตา่งๆ ใหม้นันะครบั สิง่ทีม่นัจะเกดิ มนั
จะเกิดจากความเป็นกุศลของจิตแต่ละคน ที่จะทำสิ่ง
แวดล้อม ทำกับตัวเอง ทำกับคนใกล้ชิด ทำกับชุมชน
และสงัคม ถา้เราไปวนเวยีนอยูก่บัการสรา้งโนน่นีม่นัอาจจะหลงทาง เราตอ้งสรา้ง
จิตแต่ละคนให้เป็นกุศลและก็ลงมือทำได้เลย มันมีเวที มีพื้นที่ มีสิ่งที่ต้องทำอยู่
มากมาย เรานั่งอยู่ตรงนี้ เราเห็นว่าความคิดแต่ละคนก็พร้อมที่จะให้ความ
ชว่ยเหลอืในสิง่ตา่งๆไดท้ัง้นัน้เลยเพราะฉะนัน้กอ็ยากจะใหเ้ราชว่ยกนัทำยงัไงใน
เมื่อจิตอันเป็นกุศลแล้ว เกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที่แล้ว ทำอย่างไรให้มันกระจาย
ออกไป และทำให้ทุกคนมีความสุข เกิดปัญญา ไม่อยากถอนจากสุขอันนั้นไปอีก
เลย

อ. ไพบลูย ์วฒันศริธิรรม :ผูท้รงคณุวฒุิ
 คิดว่าสิ่งที่ สช. อยากได้จากการจัดประชุมมา ๓ ครั้ง คือแนวทางที่จะ
ดำเนินการต่อไป ที่จะทำให้การมีจิตใจที่ดีงาม กลายเป็นค่านิยมของสังคมไทย
ที่มีการปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง และยกระดับจากการปฏิบัติ เป็นขบวนการที่
ขบัเคลือ่นรว่มกนัหลายๆ ฝา่ย โดยเชญิชวนทกุฝา่ยใหเ้ขา้มารว่มเปน็เจา้ของ เปน็
เจ้าภาพร่วมกัน สิ่งซึ่งน่าจะสำคัญในการนี้ก็คือ ประชาชน ชาวบ้าน หรือชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่น เช่นที่หนองบัวลำภู ที่ละงู ซึ่งถึงแม้
โรงพยาบาลเป็นคนจัดการ แต่อาสาสมัครที่เข้ามาทำงานเป็นตัวหลักก็เป็น
ประชาชน กรณขีองธรุกจิ คนทีเ่ปน็หวัเรีย่วหวัแรงจดัการภายใตก้ารสนบัสนนุของ
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ผู้บริหาร ก็คือประชาชนในหมวกพนักงาน ฉะนั้น
ผมคิดว่าหัวใจอยู่ที่การให้ประชาชนเป็นหลัก เป็น
ศูนย์กลางในการคิดในการทำ ซึ่งจะพบว่ามีหลายที่ที่
เขาทำอยูแ่ลว้ในปจัจบุนั ทีเ่ราเหน็นัน้เปน็ตวัอยา่ง จาก
ตวัอยา่งกเ็ชือ่วา่ทกุๆ ทา่นกค็ดิวา่มอีกีเยอะเลยทีอ่าจจะ
ไม่มีคนไปค้นพบ ฉะนั้น ความเชื่อที่ว่ามีความดีอยู่นี้
สำคญั และกม็คีนทำกนัอยูเ่ยอะ และกเ็ชือ่วา่ประชาชน
ทำได้ เมื่อเชื่ออย่างนี้ สิ่งที่ต้องการการสนับสนุนการ
ส่งเสริมก็จะไปถูกทางและผู้ที่จะสนับสนุนส่งเสริมที่ดี

ที่สุดก็คือคนที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด ตั้งแต่ผู้บริหารของบริษัท ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล นายกเทศมนตรี กทม. ส่วนองค์กรระดับชาติอย่าง สช. คงต้อง
ส่งเสริมต่อจากพื้นที่เป็นทอดๆ ไป คือสนับสนุนผู้ส่งเสริมอีกที ดังนั้น ถ้าทุกฝ่าย
ให้ประชาชนเป็นตัวตั้ง เราร่วมกันได้หมด อยากคิดว่าเรื่องทำนองนี้น่าจะเป็น
ขบวนการประชาชน ไมใ่ชก่ระบวนการ สช. ขบวนการสาธารณสขุ หรอืขบวนการ
องค์กรอื่นใด แต่ว่าเป็นขบวนการประชาชน ที่มีทุกองค์กรที่เป็นองค์กรสนับสนุน
ทั้งในเรื่องสุขภาพสุขภาวะ ความดี ความเข้มแข็งของสังคม ต่างๆ นาๆ เป็น
ผูส้นบัสนนุทัง้หมดถา้ใชห้ลกัอยา่งนีก้ม็คีวามรว่มมอืกนัไดห้ลายๆฝา่ยเปน็เรือ่งที่
ต้องคิดละเอียดและต้องทำกันเยอะเหมือนกัน แต่วันนี้คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่
ดมีากๆทีจ่ะเดนิหนา้ตอ่ไปได้

นพ. บญุเรยีง ชชูยัแสงรตัน ์:นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัราชบรุี 
 ก่อนอื่นขออนุญาตชื่นชมคุณแม่กับบรรยากาศของ
ที่นี่ อยากให้อาคารใหม่ของ สช. ที่กำลังจะสร้าง ได้
จิตวิญญาณแบบของที่นี่ มีลักษณะดีๆ แบบนี้บ้างนะครับ
อกีหนอ่ยเราเขา้ไปเยีย่มสช.กจ็ะรูส้กึถงึความดทีีอ่ยูใ่นตกึ
 ผมไดไ้ปเปดิหลกัสตูรลกูเสอืในสายของสขุภาวะกบั
กระทรวงศึกษาธิการ งานลูกเสือเป็นสิ่งที่องค์พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ พระองค์ท่านทรงทำ
มานานเปรยีบเหมอืนตน้ไมข้องความดทีีถ่กูทอดทิง้ไปนาน
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มันก็ถูกกดเอาไว้ ผมกำลังเชื่อมกับคนที่เป็นผู้นำที่เขามีจิตอยากทำความดี สรุป
ประเด็นแรกเรื่องยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวระดับประเทศ อยากเสนอให้เรา
ทำงานกับเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ตั้งแต่ระดับเล็กๆ ที่ชาวบ้านสัมผัสได้ เช่น
ชมรมจักรยาน ชมรม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ไปจนถึงระดับใหญ่ อย่างเช่น
คณะกรรมการลกูเสอืแหง่ชาติ สโมสรลกูเสอืแหง่ชาติ เขายนิดทีีจ่ะเจรจาดว้ย ผม
สามารถเชือ่มโยงได้

ศาสนาจารยส์นัน่ วฒุ ิ:พนัธกจิเอดส์สภาครสิตจกัรในประเทศไทย
 ฟังทั้ง ๔ กรณีแล้ว ทำให้ได้แนวคิดว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไร ผมเคย
ทำงานHIVมาประมาณ๑๗ปแีลว้ เคยทำวจิยัเรือ่งการดแูลผูต้ดิเชือ้ทีบ่า้นและ
ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ที่มาทำที่เชียงใหม่ ดร.เสรี พงศ์พิศเป็น
ทีป่รกึษาผมไดบ้ทเรยีนทีเ่ปน็ตวัอยา่งสำหรบัการขบัเคลือ่นตรงนี้คอืการวจิยัเพือ่
ประชาชนเพือ่นำไปสูก่ารพฒันาแรกๆ เราถกูปฏเิสธวา่ถา้ไมม่เีงนิเขาจะไมท่ำแต่
พอทำไปแล้วโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เขาได้เห็นปัญหาตัวเองและจะขับเคลื่อน
ปัญหาโดยใช้ศักยภาพของเขาที่มีอยู่ ซึ่งความดีหรือความงดงามมีในชุมชนอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าถูกกดด้วยหลายสาเหตุ บทเรียนจากที่พร้าว เห็นชัดเจนว่าถ้าเราทำให้

ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ ได้เห็นข้อมูล เขาจะ
คิดเป็น และเห็นทางออกของการพัฒนาแก้
ปญัหาของเขาเอง ดงันัน้ ถา้จะขบัเคลือ่นกรณี
ศึกษาให้ขยายผลไปในหลายๆ ที่ ผมเห็น
ว่าการวิจัย ประชาวิจัย และการพัฒนาจะนำ
การขบัเคลือ่นนีอ้ยา่งเปน็รปูธรรมและเกดิผล


ศริชิยั สาครรตันกลุ :ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนำเขา้แหง่ประเทศไทย 
 ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเสถียรธรรมสถาน เป็นสุนทรียธรรมสถาน
จรงิๆ ครบั ไดม้ารว่มประชมุในวนันีรู้ส้กึเสยีดายสองครัง้ทีผ่า่นมา ไดเ้หน็ตวัอยา่ง
ดีๆ เยอะไมว่า่จะเปน็องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ธรุกจิโรงพยาบาลกลุม่เยาวชน
ผมยงัคดิวา่ทำไมเราไมม่โีอกาสเผยแพรส่ิง่ดีๆ ของกลุม่เลก็ๆออกไปใหม้ากกวา่นี้
เชน่ทางThaiPBSฯลฯ
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 ผมอยากจะเสรมิกรณอีงคก์รธรุกจิ ตอ่จากของ
คุณประวิทย์ คือเรื่อง CSR ซึ่งหลายท่านในที่นี้ได้
พยายามขบัเคลือ่นในหลายปทีีผ่า่นมาและถอืวา่ประสบ
ผลสำเร็จในช่วง ๑-๒ ปีหลัง อยากจะเรียนว่า CSR
หรอืทีศ่นูยค์ณุธรรมเรยีกวา่“ธรุกจิทำด”ีเปน็เรือ่งหนึง่
ของการทำความดี คนทีท่ำดคีอืองคก์รธรุกจิและผูค้นที่
อยู่ในองค์กรธุรกิจ เริ่มตั้งแต่เจ้าของกิจการลงไปถึง
พนกังานทกุระดบั อยากจะใหแ้นวคดินีค้รอบคลมุไปถงึ
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจด้วย เช่น โรงพยาบาล หรือ
หน่วยงานของรัฐ ประเด็นของเรื่อง CSR มีหลายมิติ
มาก ตัวอย่างของวังแดงเน้นไปที่การดูแลพนักงาน ในขณะที่บางแห่งเน้นการ
ส่งเสริมให้พนักงานไปเป็นอาสาสมัครในโครงการจิตอาสาต่างๆ แต่กระแสที่เกิด
ขึน้ขณะนี้ธรุกจิทีม่ีCSRประเดน็หลกัสำคญัคอืสิง่แวดลอ้มซึง่เรากม็พีนัธมติร
ในประเทศไทย เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อีกประเด็นที่อยากให้ส่งเสริม คือ
การเชือ่มโยงกบัชมุชนองคก์รทีท่ำเรือ่งนี้เชน่มลูนธิบิรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย
ของอาจารยป์ว๋ยอึง๊ภากรณ์หรอืสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชนกไ็ดเ้หน็การทำงาน
เคลือ่นไหวของกระบวนการชมุชนทีเ่ขม้แขง็ขึน้เรือ่ยๆ

วนิย ์เมฆไตรภพ :บา้นจติอาสามลูนธิบิรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย
 สิง่ทีผ่มไดเ้รยีนรูจ้ากเวทเีตมิหวัใจทีผ่า่นมาเรือ่งจติอาสาประเดน็แรกคอื
การส่งเสริมให้คนได้รับรู้ ออกไปคิดไปทำอะไรนอกโครงสร้างจะเคลื่อนไปง่ายกว่า

ทำในโครงสร้าง จะเห็นว่าสังคมตอนนี้มีการเรื่องคิด
นอกกรอบเยอะ แต่งานอาสาสมัครไม่ใช่การคิดนอก
กรอบอย่างเดียว แต่มันคือออกจากกรอบของตัวตน
ออกไปข้างนอกทำกิจกรรมต่างๆ มันทำให้การทำงาน
เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยเหลือสังคมมากขึ้น
ประเดน็ทีส่อง ผมมองอาสาสมคัรเปน็วถิชีวีติ เราพดูถงึ
ลูกเสือในโรงเรียน พูดถึงอาสาสมัครในโรงพยาบาล
จรงิๆสามารถขยายไปไดม้ากกวา่นัน้ เชน่ เราสามารถ
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เรียนรู้เรื่องอาสาสมัครผ่านครอบครัวได้ เพื่อส่งเสริมการให้ การอาสาตั้งแต่เด็ก
พฒันาไปจนถงึพนกังานออฟฟศิชมรมผูส้งูอายุคอืตัง้แตเ่กดิจนตายคณุสามารถ
ทำได้ทุกช่วงเวลา ประเด็นที่สาม การเชื่อมโยงกับเครือข่ายคนทำงานในระดับ
รากหญ้า ซึ่งในนั้นเขามีความสัมพันธ์ในเชิงอาสาสมัคร และการช่วยเหลือกัน
พอสมควร อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถศึกษาและพัฒนาต่อยอดได้ ประเด็นที่สี่
เรือ่งจติวญิญาณนอกเหนอืจากทีเ่ราทำงานเพือ่สงัคมแลว้งานอาสาสมคัรจะทำให้
เราเขา้ใจตวัเองมากขึน้ลดตวัตนลงหรอืแมแ้ตก่ารเชือ่มศาสนากบังานอาสาสมคัร
สรุปว่าการทำงานเรื่องจิตอาสามันเริ่มจากตัวเราเองก่อน เมื่อเราทำความดีไป
เรือ่ยๆ เรากบ็อกตอ่ ชวนคนอืน่บา้ง ผา่นยทุธศาสตรก์ารสือ่สารความดี เรากพ็บ
วา่มคีนมารว่มกบัเราหรอืเปน็ภาคมีากขึน้

ผอ่งศร ีอนิทสวุรรณ :ประชาคมสขุภาพจงัหวดัตราด 
 มาสองครั้งแล้ว ก็กลับไปคิดว่า เอ๊ะ ! เราจะกลับไปเคลื่อนกันอย่างไร
อยากนำเสนอ๕ประเดน็วา่หนึง่เรือ่งพืน้ทีท่ำความดีเรามพีืน้ทีเ่ปดิใหม้ากพอ
หรอืยงัอยูท่ีไ่หนบา้งสองเรือ่งการจดัการทีด่ีทัง้ในระดบั
หมูบ่า้นระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศสามการอบรม
หรือพัฒนาก่อนออกไปทำอาสาสมัคร ที่สำคัญที่สุดก็คือ
การเตมิเตม็จติวญิญาณอาสาสมคัรใหม้คีวามตอ่เนือ่งและ
ยั่งยืน เช่น ทำแล้วได้บุญไหม ไปแล้วภาคภูมิใจอย่างไร
ความเปน็มนษุยอ์ยูต่รงไหน สี่ เรือ่งการสือ่สารความดทีัง้
ภายในและภายนอก เช่น การรู้ว่าใครไปทำดีที่ไหน
ยกย่องกันอย่างไร มีกิจกรรมอย่างไร และห้า ในเวที
ทั้งหลาย มันต้องการการยกย่องเชิดชูอาสาสมัครบ้าง
อาจจะเป็นสีเสื้อ หมวก ไม่ต้องการเงินแล้วค่ะ คนที่มา
ทำงานแบบนี้ เขาเรียกว่าความเป็นมนุษย์ ความภาคภูมิใจในตัวเอง ทำอย่างไร
จะส่งเสริมอย่างนี้ได้ โดยในระยะเริ่มต้น สช.น่าจะเป็นหน่วยกลางในการ
ประสานงานให้
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โคทม อารยีา  :สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
 จากตวัอยา่งทัง้๔กรณีแนวทางหนึง่ทีเ่ราควรทำประการแรกคอืการ
เปลี่ยนรูปแบบของการเป็นผู้นำ ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนจากผู้นำแบบใช้อำนาจ
สั่งการ มาเป็นผู้รับใช้ ผู้ให้โอกาส และผู้เสริมศักยภาพคนอื่น แบบที่มีคนตั้ง
สมญานามผมว่าเป็น “วาทยากร” ก็ได้ คือไม่ต้องเล่นดนตรีเองแต่ส่งเสริมให้มี
การเล่นดนตรีที่ ไพเราะ ยกตัวอย่างที่
นามะเฟือง ผู้นำบอกว่า ปัญหาเยาวชนยัง
ไม่รู้คำตอบหรอก แต่ทำไปๆ มันก็ไปถึง
ปญัหาเหลา้เอง หรอืการจดัการธรุกจิ ทีค่ดิ
ไปคิดมาอาจจะไม่ใช่กำไรอย่างเดียว กำไร
อาจจะเป็นผลพลอยได้ที่เราจำเป็นจะต้อง
ยดึไว้ แตอ่งคก์รมเีปา้หมายอืน่คอืปลดปลอ่ย
ศักยภาพของคนงาน เมื่อคิดอย่างนี้แล้ว
ก็เป็นคนงานเองที่ต้องไปคิดเองหรือไปปฏิบัติ ประการที่สอง เป็นข้อพึงระวัง คือ
ผมเกรงวา่ เราจะสือ่สารความดกีนัมากระวงัวา่เราจะตดิความดกีนันะครบั เพราะ
มีหลายเรื่องที่ทำแล้วมันไม่ได้ผลทำแล้วล้มเหลว แต่มันคือการเรียนรู้ผลอาจจะ
ไมใ่ชค่วามดแีตค่อืความจรงิเปน็ตน้ประการทีส่ามเรือ่งพืน้ทีท่างสงัคมจะปฏบิตัิ
งานอะไรมนัตอ้งมพีืน้ที่ เชน่ เทศบาลบรษิทั โรงพยาบาลตลาด วดั สนามกฬีา
โรงเรียน ซึ่งในพื้นที่โดยธรรมชาติเหล่านี้เขาจะถักทอสายสัมพันธ์กันอยู่แล้ว เรา
เพยีงแตอ่ำนวยการ หรอืเปน็วาทยากรใหเ้กดิการถกัทอสายสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งกนั
ทั้งแนวตั้งแนวนอน ประเด็นสุดท้าย ทั้งหมดนี้ผมอยากเสนอยุทธศาสตร์แม่ปู
เพราะผมมองว่าปูมันเป็นครูนิยม ปูเดินไม่ตรงเป็นเรื่องที่ดี เพราะขืนเดินตรงไป
เสมอ พอเจออุปสรรคก็ไม่รู้จะทำอย่างไร แต่ปูเมื่อเจออุปสรรคแล้วรู้จักถอย รู้จัก
ออ้มรูจ้กัเลีย่งรูจ้กัขา้มแลว้ปแูยกกนัเดนิเปน็ไปได้เพราะฉะนัน้เราจะมเีครอืขา่ย
โครงข่ายอะไรต่างๆ ก็ได้ แต่ต้องปล่อยให้ปูมันเดินไป ปูทำแต่ละอย่างไม่เหมือน
กัน ใครจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เชิญเถอะครับ แต่อย่างน้อยปูรู้อยู่แล้วว่ามีคำตอบอยู่
ในสายลม อยูใ่นสายใจ คำตอบอยูใ่นใจแลว้วา่เราจะรว่มเดนิทางกนัไปเพือ่ลดทกุข์
เพิม่สขุดว้ยกนัถา้เรารูท้ศิทางแบบนีเ้ราจะเปน็เหมอืนปู
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เอน็น ูซือ่สวุรรณ :ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย
 ผมมีความเห็นอย่างนี้ว่า ถ้าจะเปิดพื้นที่ให้
อาสาลงไปช่วย ธกส. มีโครงการมีพื้นที่อยู่ทั่วประเทศ
โดยจะใช้ทฤษฎีของในหลวงคือพึ่งพาตนเอง พึ่งพา
กนัและกนั และกพ็ฒันาเปน็เครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ตวัอยา่ง
กิจกรรมที่กำลังไปได้ดี คือ การออมดิน ออมน้ำ ออม
สัตว์ ออมต้นไม้ สิ่งเหล่านี้จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
อย่างพนักงาน ธกส. ที่ชุมพรไปทำเรื่องธนาคารต้นไม้
จนได้รางวัลลูกโลกสีเขียวตอนนี้มีสาขากระจายไปเต็ม
ชุมพร หรืออย่างเรื่องการพักหนี้เกษตรกร ที่มีหนี้ค้าง
เยอะๆ ไมม่เีงนิมาคนืธกส. เรากใ็หป้ลกูตน้ไมม้าใชห้นี้

แทนเชน่ถา้ปลกูตน้ไมใ้หญเ่ราจะคดิเปน็เงนิใหต้น้ละ๑๐๐บาทครบ๑ปกีเ็พิม่
อกี๑๐๐เพิม่ไปเรือ่ยๆและปลกูในชมุชนของเขาเองมาหกัดอกธกส.เอาแรงงาน
เอาตน้ไมท้ีเ่กดิขึน้ในชมุชนธกส.ไมเ่อาเงนิคนืแตอ่ยากคนืตน้ไมใ้หแ้ผน่ดนิเปน็
ตวัอยา่งกจิกรรมความดทีี่ธกส.พยายามสง่เสรมิใหช้าวบา้นทำกนั

ดร. เสร ี พงศพ์ศิ :ผูท้รงคณุวฒุิ
 ทั้ง ๔ กรณีมีสิ่งที่ เหมือนกัน
อยา่งหนึง่คอื เขามหีวัใจทีย่ิง่ใหญม่าก และ
คงจะมีความฝันและจินตนาการที่ ไ ร้
พรมแดน ภาษาแขกเรียกว่า “วิสัยทัศน์”
ภาษาอังกฤษเรียกว่า vision เป็นพลัง
ปัญญาที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
เปลี่ยนแปลงโดยกิจกรรมที่เล็กมาก ทำให้
คิดถึงคุณแม่เทเรซ่าที่บอกว่า เราไม่ได้ทำ
อะไรที่ยิ่งใหญ่ เราทำสิ่งเล็กๆ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ท่านถูกวิจารณ์ว่าไปทำอะไรที่
ปลายเหตุ ถ้าอยากจะทำจริงๆ มันต้องมาพัฒนาประเทศ ท่านไปช่วยคนที่นอน
ตามบาทวิถี ท่านบอกว่าแค่ต้องการให้คนที่ใกล้จะตายได้รู้ว่ายังมีคนที่รักเขาอยู่
แค่นั้นเอง นี่เป็นการจุดประกายที่ยิ่งใหญ่ของจิตอาสา ทำให้ผมคิดถึงอีกคนหนึ่ง
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ชื่อโรนัลด์ เรแกน เป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ปี ๑๙๘๘ มีประชุมอยู่ที่
วอชิงตันโดยองค์กรอาสาสมัครทั่วโลกไปประชุมที่นั่น เรแกน ก็มาเปิด ผมจำ
ประโยคหนึ่งของเขาได้ดีติดหูอยู่ทุกวันนี้เขาบอกว่า “คุณรู้ไหมว่าอเมริกาเกิดมา
จากจิตอาสา และก็อยู่ได้ด้วยจิตอาสา” ผมฟังแล้วขนลุกเลย เป็นคำสารภาพที่
ยิ่งใหญ่มาก และผมก็คิดว่าคนไทยไม่ได้หัวใจเล็กกว่าคนอเมริกันในเรื่องของ
จิตอาสา แต่ผมว่าเราอาจจะจัดองค์กรเก่งน้อยกว่าเขาเท่านั้นเอง เราอาจจะมีการ
จัดการที่ดีสู้เขาไม่ได้ วันนี้เราคุยเรื่องนี้ ป้าผ่องพูดใครต่อใครพูดก็คือ ทำอย่างไร
เราถงึจะจดัการใหม้พีืน้ที่ ใหม้กีจิกรรมเลก็ๆแบบนีแ้หละ ไมต่อ้งยิง่ใหญอ่ะไรมาก
แตใ่หโ้อกาสคนทีม่หีวัใจทีย่ิง่ใหญไ่ดท้ำแคน่ัน้เอง ทนีีก้ารทีจ่ะทำตรงนีผ้มคดิวา่เรา
คงไมต่อ้งคดิถงึคนจำนวนมากกไ็ด้คดิถงึคนจำนวนนอ้ยทีม่จีติใจยิง่ใหญ่

อารยี ์ อาภรณ ์ :มลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สงัคม(มอส.)
 ผันตัวเองจากธุรกิจมาทำงานพัฒนาองค์กร
เอกชนไดล้งพืน้ทีค่อ่นขา้งเยอะกไ็ดเ้หน็วา่เมอืงไทยเรา
จรงิๆแลว้มพีืน้ทีท่ำงานเยอะมากแคส่ามเดอืนลงไปทำ
อย่างน้อย ๑๐ กิจกรรม ได้ไปเห็นพื้นที่ที่ทำความดี
เต็มไปหมดเลย แล้วก็หลากหลาย โดยเฉพาะในชุมชน
ตา่งจงัหวดัมกีารรวมตวัของชาวบา้นกนัเยอะมากแตเ่รา
ก็มีคำถามว่า หลายปีที่ผ่านมา เห็นว่าชุมชนที่ทำดีก็
ล้มหายตายจากไปเหมือนกัน เวลาเราทำความดีเรามี
ความสขุกจ็รงิแตจ่ะไปสูป่ญัญาหรอืไม่ไมแ่นใ่จหลายที่
ทีรู่ส้กึทำดซีำ้ๆสกัวนัมนักเ็บือ่เหมอืนกบัไปทำกจิกรรม
อะไรนานๆไปแลว้รูส้กึเบือ่หนา่ยกเ็ลยคดิวา่นา่จะไปใหถ้งึจติวญิญาณหรอืปญัญา
ดีไหม อันนี้คือข้อสังเกต ในส่วนตัวก็ยินดีจะร่วมค้นหาและรวบรวมพื้นที่ที่เราไป
สมัผสัและกท็ำดอียูห่ลายๆ รปูแบบ ถา้เปน็ไปไดก้อ็ยากให้ สช. เพิม่สขุภาวะทาง
ปัญญาของกลุ่มที่ทำอยู่นี้ให้เป็นแกนต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นแกนในการทำ
ความดทีีย่ัง่ยนืจรงิๆและไมเ่บือ่หนา่ยกบัการทำความดี
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นริมล  เมธสีวุกลุ  :บรษิทัปา่ใหญค่รเีอชัน่จำกดั  
 มองว่า เรื่องเล็กๆ ระดับจิ๋วๆ อย่างที่ อ. เสรี
พดูไปมนัเปน็เรือ่งระดบัอะตอมแตม่นัทำใหเ้กดิบิก๊แบง
ได้ เพราะฉะนั้นมันคงมีบิ๊กแบงอีกเยอะเลยในสังคม
บา้นเราและคนเลก็ๆทีท่ำงานเลก็ๆแลว้เชือ่มประสาน
กันทำงานเป็นเครือข่ายเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็เห็นด้วยกับ
อาจารยโ์คทมวา่ตอ้งยนือยูบ่นสภาพความเปน็จรงิ วนันี้
เห็นตัวอย่างการนำเสนอวีดิทัศน์ ๒-๓ กรณี ไม่รู้ใคร
ไปถ่ายทำมาดี๊ดี ทำได้เก่ง สนับสนุนให้เขาทำออกทีวี
เลยค่ะ TPBS หรืออะไรก็ได้ ทำเป็นรายการได้เลย
อย่างนี้ มีตัวอย่างจากชุมชนที่แข็งแรงและก็กระจายกำลังที่ดีงามออกไป ใน
ขณะเดียวกันก็นี่แหละ เปิดเป็นรายการเลย คุณหมออำพลเป็นคนพูด อาจารย์
หมอประเวศเปน็คนสรปุ ถอดบทเรยีนใหม้พีลงั กเ็ปน็รายการทวีทีีด่มีากได้ ทำได้
เลย แตข่อเผือ่พืน้ทีไ่วใ้หว้ยัรุน่นดินงึ รายการสำหรบัวยัรุน่ตอ้งแยกออกมา สิง่ทีด่ี
ที่สุดคือทำอย่างไรให้เด็กๆ รู้ว่าตัวเองกำลังดูแลตัวเองกำลังดูแลชุมชน และก็ดูแล
คนอื่นๆ อยู่ ซึ่งเรื่องพวกนี้มีอยู่เยอะเลยในชุมชน ไปที่นามะเฟืองทำได้สัก ๑๐
ตอนเฉพาะเรือ่งเดก็ยงัแงม่มุของคนแกอ่กีของพระผูบ้รหิารเรือ่งพลงัของชมุชน
กลุ่มชาวบ้าน ฯลฯ ทำได้อีกหลายอย่าง อันนี้ในแง่ของการสื่อสาร คิดว่ายังมีอีก
หลายมติทิีท่ำได้และกอ็ยากใหเ้กดิจรงิๆ

เทพศริ ิสขุโสภา  :ศลิปนินกัวาดนกัเขยีน
 ผมเป็นนักวาด เวลาผมฟัง ผมก็จะนึกเห็นเป็นภาพ เป็นรูป เป็นเรื่อง
ผมไม่รู้ว่าที่พูดมาใครคิดไปทางไหน แต่ในหัวผมเป็นภาพกับภาษาตลอด อย่าง
อาจารยป์ระเวศบอกวา่ หวัใจสำคญั มนัจะนำไปสูก่ารใฝห่าความรู้ ผมกเ็หน็ และ
พอดทีา่นพดูอกีคำวา่เมลด็ใจโห!ผมไดย้นิปับ๊ผมเหน็เมลด็ใจเปน็เมลด็ทีฝ่งัดนิ
และงอกขึ้นมา ทีนี้เวลาเมล็ดฝังดินมันหยั่งรากไปหาอะไร มันหยั่งรู้อะไร ผมไม่รู้
หละ แต่ว่ามันหยั่งรากมันต้องอยากรู้อะไรสักอย่าง ไปหาความรู้สิ ในดิน ในน้ำ
อะไรกแ็ลว้แต่ทนีีม้นักแ็ตกพอมนัแตกกิง่มนักม็ดีอกมผีลให้อนันีม้นัใหอ้ะไรให้
สิ่งที่มันรู้ใช่ไหม ในผลในดอกมันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันรู้ ลองไปคิดเรื่องคำว่า
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หยั่งรู้ หยั่งราก หรือกิ่งมันยื่นไอ้สิ่งที่เป็นความรู้ออกไป ผมเข้าใจว่ามันวนเวียน
อยู่แถวนี้ ทีนี้ก่อนจะเป็นผล มันก็ต้องคั้นความหวาน คั้นความอร่อย ไม่ใช่ความ
อร่อยอย่างเดียวคือลิ้น แต่ว่าตาที่เรามองเห็นสีมันสวย จากที่เขียวทึบๆ มันสุก
เหลืองอร่าม ผมก็จะเห็นเป็นสีอีกต่างหาก ก่อนที่จะเป็นผล มันยังเป็นดอกสีสวย
ดว้ยมนัไมไ่ดส้วยอยา่งเดยีวมนัใหน้ำ้หวานดว้ยแลว้มนักเ็ปน็ผลผมจะนกึอยา่งนี้
แลว้กจ็ะเลา่
 ทีนี้ เส้นทางที่ผมเห็นทั้งหมดเป็นสิ่งสวยงาม
ทั้งหมดหรือ ก็ไม่ใช่ มันมีอุปสรรคด้วย เช่นดอกที่ไม่มี
แมลงมองมันจะรู้สึกอย่างไร หรือผลที่หนอนไชเมื่อยัง
ไม่สุก มันย่ามใจ กินไปทั้งที่ผลไม้ไม่ทันสุกมันเป็นยังไง
หรอืความแลง้ความรอ้นไฟไหม้ผลทีม่นัแหง้หรอืฝอ่ไป
นี่มันรู้สึกอะไร มันอยากบอกอะไร ฉันต้องเหี่ยวเฉาไป
อา้ว! ฉนักภ็มูใิจนะ ฉนัใหน้ำ้หวานนะ ทัง้หมดมนัเกดิขึน้
ชัว่ขณะมนัอยากบอกอะไรเมือ่สองวนัขึน้ไปบนดอยหลวง
ไปดูดอกไม้ ที่มันเหี่ยวมันแห้งมันพูดอะไร มันอยากบอก
อะไรกบัเรามนับอกมนัเลา่เปน็เลม่เหรอทนีีพ้อเราฝอ่ใจกบัตรงนี้อาจารยป์ระเวศ
บอกว่ามันเกิดนิวรณ์ หรือว่ามันเวอร์มันล้น ฉันมองว่าดอกของฉันสวย หรือต้น
ตายที่มันให้กิ่งให้ฟืน มันไม่ใช่ฉันตายนะฉันหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วนะ ดูสิผีเสื้อ
เรงิรำอยู่ผึง้ยงับนิอยู่บางทเีรานกึแปบ๊ๆไอต้น้รู้หรอืตน้ไมรู่้ถา้หากวา่ไอต้น้ไมรู่้
มันไปสู่ต้นรู้ มันก็จะเกิดประโยชน์ คำเมื่อกี้สวยมากเลย สุนทรียธรรมหรืออะไร
สักอย่าง ผมก็จะแว๊บขึ้นมาเลย มันปลูกยังไงนะ อีกคำคือ สุขภาวะ นี่ผมช่างโง่
เหลอืเกนิสขุภาพผมกน็กึเหมอืนชาวบา้นนรกมนักอ็ยูใ่ตด้นินะ่แหละไอส้ขุภาวะนี่
นกึวา่มนัเกีย่วกบักายไมใ่ช่มนัเกีย่วกบัใจเพิง่จะตคีวามแตกกอ่นทีจ่ะมาไดส้องวนั
เทา่นัน้เองเนีย่!จนปนูนีแ้ลว้แลว้จะบอกคนอืน่ไดย้งัไงเลา่

พงษศ์กัดิ ์ พยฆัวเิชยีร :ผูท้รงคณุวฒุดิา้นสือ่มวลชน  
 เราพูดกันมากเรื่องพื้นที่ทำงาน เรื่องการสื่อสารความดี และเรื่องการ
ขยายผลงานที่เราทำออกไป ผมคิดว่าคุณนกได้พูดมาชัดเจนว่า ของทุกอย่างมันมี
ของมนัอยู่ศกัยภาพมนัมเีตม็เลยของชิน้เดยีวทีเ่ราดู๓-๔เรือ่งนีม่นัมเีรือ่งใหเ้รา
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ทำได้ตลอดทั้งปีเลย จะทำเก็บไว้ จะทำไปฉายกันเอง
เอาไปดู ผมทำเรือ่งมลูนธิบิหุรี่ ผมกบ็อกวา่ทกุอยา่งมนั
มทีางทีจ่ะสือ่สารกนั หลกัการ RCNทีอ่าจารยป์ระเวศ
ใหไ้ว้ คอื research-communication-network เราใช้
แล้วทำให้การขับเคลื่อนของเราสำเร็จมาก ผมมานี่มี
ความสขุทกุทีเพราะไดเ้หน็คนทีท่ำงานคดิอยา่งเดยีวกนั
ทำให้เรามีกำลังใจ แต่ก็พบคนกลุ่มหน้าเดิมๆ ทั้งนั้น
เราไม่ได้พบคนกลุ่มใหม่ๆ ยังไม่ได้ขยายออกไปนัก
เพราะฉะนัน้ ผมคดิวา่เรามศีกัยภาพ เรามอีงคก์รตา่งๆ
ทัง้องคก์รทางดิง่ทีม่อีำนาจมงีบประมาณในฐานะสือ่มวลชนผมบอกวา่เนือ้ทีข่อง
สือ่มนัมเียอะโทรทศันม์เีปน็รอ้ยสถานีทัง้เคเบลิทวีี ยบูซีีดาวเทยีมแตเ่ราตอ้ง
กล้ารุกออกไป ต้องใช้การสื่อสารสาธารณะให้มากกว่านี้ สมมติเราเห็นคลอง
สกปรก เราตอ้งการใหน้ำ้ใส เรากต็อ้งลอกคลองซึง่เราตอ้งยอมลยุเลนอาจจะถกู
หนามตำ เสี้ยนตำ กระจกบาด ก็ต้องยอมเข้าไปสู่ปัญหา พื้นที่ของปัญหามีอยู่
เยอะแยะ ในขณะที่เรานั่งคุยกันนี้ มีการสื่อสารอีกนับเป็นล้านๆ ที่พูดกันแต่เรื่อง
ความทุกข์ทั้งนั้น นำไปสู่ในทางที่เลวร้ายทั้งนั้น ทำไมเราไม่เข้าไปใช้เป็นพื้นที่
ทำงานละ่ครบัเอาจติอาสาทีม่อียูม่าตัง้เปน็อาสาสมคัรเขา้ไปในเนต็ทีม่นัฮติมากๆ
เพราะเยาวชนเขาอยูใ่นโลกสว่นตวั ไมไ่ดอ้ยูใ่นทีส่าธารณะ เพราะฉะนัน้ เขา้ไปใน
โลกสว่นตวัเขาเลยผมคดิวา่การกระทำอยา่งนีเ้ทา่นัน้แหละทีเ่ราจะทำได้

อรสม สทุธสิาคร  :นกัเขยีนสารคดี 
 ขอพูดในนามของคนที่มีต้นทุนทางสังคมที่ติดลบ คือทำงานในโลกคนที่
ไรอ้สิรภาพจากทีไ่ดไ้ปเหน็ไดส้มัผสัมามคีวามรูส้กึวา่มนัมสีิง่ดีๆ จติสำนกึทีด่ใีนที่
แบบนีเ้หมอืนกนั เชน่ ในโรงพยาบาลราชทณัฑ์ กพ็บวา่ ทีส่มเดจ็พระเทพฯ ทา่น
ทรงทำหอ้งสมดุพรอ้มปญัญาแลว้มตชินไปพฒันาตอ่ยอดนัน้สิง่หนึง่ทีป่ระทบัใจคอื
เรือ่งจติสำนกึจติสาธารณะจติอาสาตา่งๆทีเ่กดิขึน้อยา่งการทีใ่หน้กัโทษหญงิไป
ทำประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือให้เด็กตาบอดฟัง อย่างนี้มันก็เป็นการกระตุ้น
จติสำนกึใหเ้ขารูส้กึมคีณุคา่มากขึน้ เปน็ความภาคภมูใิจแลว้กเ็ปน็สิง่ทีด่มีาก หรอื
การทีผู่ป้ว่ยบางคนซึง่หายดแีลว้แตว่า่เหลอืรา่งกายแคค่รึง่หนึง่ ใชช้วีติอยูบ่นรถเขน็
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เมื่อหายดีแล้วด้วยความเมตตาของหมอที่นั่นก็ให้
โอกาสเขาไปช่วยไปดูแลผู้ป่วยคนอื่น หรือผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสดุทา้ยบางคนทีย่งัอยูใ่นสภาพทีช่ว่ยตวัเองไดก้ใ็ห้
ไปขัดห้องน้ำ คือมีความรู้สึกว่า สิ่งเหล่านี้มันช่วย
เยียวยาตัวเขา เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ในขณะที่
ต้นทุนชีวิตติดลบ หรือบางที่นำเรื่องจิตอาสาไปใช้กับ
เด็กซึ่งกระทำความผิด โดยให้เด็กที่มีจิตสาธารณะไป
เลน่ดนตรเีปดิหมวก ไปชว่ยสรา้งบา้นใหก้บัตายาย ไป
ดแูลเชด็อเึชด็ฉีใ่หต้ายายในสถานคนชรา หรอืวา่ใหไ้ป

ลอกโคลนจากดินถล่มที่อุตรดิตถ์ คนเหล่านี้หลายคนเขามีจิตสำนึกสาธารณะ มี
จติอาสาถา้เราทำใหเ้ขารูส้กึถงึคณุคา่ในตวัเองได้ เขาจะไมก่ลบัไปทำความไมด่อีกี
สงัคมจะปลอดภยัขึน้เปน็การใชค้วามดคีนืคนดสีูส่งัคมอกีดว้ย

บณัฑติ  ศภุกจิศลิป ์:เครอืขา่ยธรุกจิเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 เป็นการเล่าเรื่องที่ทำในบริษัทของตัวเอง บริษัทผมอายุน้อย เดือนหน้า
เพิง่จะครบขวบปี มสีตา๊ฟ ๘ คน กำลงัจะเพิม่อกีเทา่หนึง่ ผมดำเนนิธรุกจิเหมอืน
เป็นชีวิตของตัวเอง ดังนั้นในองค์กรผมจะคุยกับทุกคน ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ผมจะ
ไม่ทราบเรื่องชีวิตเขา ครอบครัวเขาพี่น้องเขา สุขทุกข์ของเขา สิ่งที่อยากมอบให้
ทกุคนคอื ทกุชวีติไมม่อีะไรเปน็ไปไมไ่ดเ้ลย เปน็ไปไดห้มด และไมม่ขีอ้ยกเวน้ดว้ย
ตวัอยา่งคนขบัรถผม กอ่นหนา้นีท้ำงานทีร่า้นอาหาร ผมจะพดูกบัเขาเสมอวา่ เริม่
งานกับผมด้วยการเป็นคนขับรถ แต่ไม่ใช่จบชีวิตด้วย
อาชพีขบัรถนะอยากพฒันาไปเปน็อะไรเปน็เลยผมให้
พนักงานทุกท่านเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ดว้ยบรรทดัฐานของบรษิทัคอืทกุชวีติทกุตำแหนง่งาน
เท่ากันหมด เราก็จะให้เรียนทุกคน ในคอร์สก็จะมี
คุณพ่อผม ลูกผมด้วย พนักงานด้วย ก็สนุกกันใหญ่
คนขบัรถเอารปูตวัเขาไปอยูอ่วกาศ เขาทำแลว้กม็คีวาม
สขุชืน่ใจ เรือ่งทีท่ำจงึมทีัง้เรือ่งงานและเรือ่งสว่นตวั ใน
เชิงธุรกิจผมคิดว่าทุกคนมาทำงานในองค์กรก็มุ่งเรื่อง
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รายได้และแสวงหาผลกำไรเหมือนกัน จะต่างจากที่อื่นบ้างคงเป็นเรื่องค่า
คอมมชิชัน่ ทีน่ีไ่มม่พีนกังานคนใดไมไ่ดร้บัคอมมชิชัน่ ทีบ่รษิทัผมนกัการบญัชกีไ็ด้
พนักงานขับรถก็ได้ แม่บ้านก็ได้ เพราะผมคิดว่าความสำเร็จเกิดจากทุกตำแหน่ง
งานผมจะมผีูจ้ดัการบญัชเีขา้ใหม่ เขากช็อบเรือ่งอยา่งนี้ บางคนบอกวา่เพราะเปน็
บริษัทตั้งใหม่เลยเอาเรื่องแบบนี้มาล่อคนหรือเปล่า ผมยืนยันได้ว่าผมทำชั่วชีวิต
ครบั

สมลกัษณ ์ หตุานวุตัร :เครอืขา่ยธรุกจิเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 เรื่องแรกที่อยากเสนอคือ “ความดีแนวรุก”
ขอให้ทุกท่านตระหนักถึงการทำความดีแนวรุก เรื่องที่
สอง คือความกล้าหาญทางจริยธรรมในเรื่องของการ
ทำความดี เรื่องที่สาม ขอให้ตระหนักในเรื่องการ
แสดงออกเรือ่งความถกูผดิตอ่สาธารณะเรือ่งสี่คอืการ
เป็นพลเมืองที่มีอิสระ ไม่ยอมตกเป็นผู้ถูกอุปถัมภ์หรือ
ซื้อได้ง่ายๆ มีอิสระในการตัดสินใจ เรื่องที่ห้า คือการ
ยอมรับความแตกต่าง ซึ่งไม่ใช่ความแตกแยก ซึ่ง
พลเมอืงทีเ่ปน็อสิระจะไมห่ลงกลเรือ่งนี้ เรือ่งทีห่ก การ
ลดอัตตา เป็นสิ่งสำคัญของการทำงานรับใช้สังคมและ
การประสานประโยชน์

นพ. พลเดช  ปิน่ประทปี :สถาบนัชมุชนทอ้งถิน่พฒันา
 ผมขอสรุปประเด็นของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยหัวใจมนุษย์
อยา่งนีว้า่ จรงิๆ แลว้ นีก่ค็อืการจดัการไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีย่ัง่ยนื ดขีึน้ สมดลุ
ต่อเนื่องประเด็นแรก คือ การค้นหาตัวอย่างดีดี แบบ ๔ กรณีศึกษาที่นำมา
เสนอนี้ ตวัอยา่งดีๆ  คนดี เรือ่งดี ทีเ่ราพยายามรวบรวมกนั ผมคดิวา่เรามเีตม็ไป
หมดเลย ทัง้เกดิจากการบอกเลา่ จากการไปดู ไปวจิยั ผมคดิวา่มอียูท่ัว่ทกุจงัหวดั
และแต่ละจังหวัดมีมากทั้งนั้น เป็นของจริงที่มีอยู่แล้ว รอการสื่อสาร รอการ
ขับเคลื่อนต่อยอดขยายผล ประเด็นที่สอง คือ การจัดการ ในแง่ตัวคนผู้มี
จติใจอาสาจากจดุเลก็ๆบิก๊แบงได้ทำสิง่เลก็ๆหวัใจทีย่ิง่ใหญ่ตรงนีจ้ำเปน็ตอ้งมี
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การจัดการในเชิงเครือข่าย ในเชิงระบบฐานข้อมูล
ระบบการสนับสนุน ฉะนั้น ประเด็นนี้ต้องคิดถึงเรื่อง
ของ “คน คือ ผู้มีจิตอาสา” และ “กลไก” ที่จะช่วย
เชื่อมโยงคน ข้อมูล และการสนับสนุนต่างๆ ในพื้นที่
ประเดน็ทีส่ามคอืการจดัเวทใีนพืน้ที ่แบบที่สช.และ
พันธมิตรจัดนี้ น่าจะมีระดับชาติและระดับพื้นที่ใน
จงัหวดัตา่งๆ ดว้ย มาเลา่เรือ่งดีๆ  และขยายผลออกไป
ทำใหจ้ติใจดขีึน้มกีำลงัใจเกดิแรงบนัดาลใจใหม่ๆ เกดิ
ไอเดียใหม่ๆ เวทีอย่างนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ

หนว่ยราชการดว้ยแตต่อ้งใหป้ระชาชนเปน็คนจดัภาคประชาชนจดัเองไดถ้า้มกีาร
สนบัสนนุทีด่แีละมกีารผลติสือ่ตา่งๆทีด่ีประการทีส่ี่คอืการมศีนูยห์รอืจดุเรยีนรู้
เรือ่งนี้ เปน็ตวัอยา่งของจรงิทีส่ามารถเดนิไปดไูด้ตอ่ไปอาจจะจดัทวัรค์วามรูแ้บบนี้
ทัวร์คุณธรรมความดีในที่ต่างๆ เช่น ในโรงพยาบาล เทศบาล ชุมชน บริษัท
หนว่ยงานตา่งๆประเดน็ทีห่า้คอืการสือ่สารความดสีูส่าธารณะทัง้ทวีสีาธารณะ
ทีวีราชการ และเดี๋ยวนี้มีสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระบบพกพา ทีวีดิจิตอล
วทิยชุมุชนตา่งๆประเดน็ทีห่กคอืการสนบัสนนุทัง้โดยหนว่ยงานอสิระอยา่งสช.
สสส.พอช.ศนูยค์ณุธรรมราชการหรอือืน่ๆและตอ้งไมท่ิง้กระทรวงตา่งๆทีเ่ปน็
พันธมิตร องค์กรเหล่านี้ต้องทำหน้าที่อยู่เบื้องหลัง คอยสนับสนุนประชาชน โดย
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เรื่องนี้ อาจจะมีวงเฉพาะที่จะพูดคุยกันต่อไป ทั้งหมดนี้
น่าจะนำไปสู่การยกระดับประชาชนไปสู่คุณภาพใหม่ ที่อาจารย์ประเวศบอกว่ามัน
เป็นกระบวนการสร้างพลเมือง และสร้างความเป็นประชาสังคม Humanized
Thailandจงึจะเกดิขึน้


..........................................


 ปิดท้ายการอภิปรายของเวทีครั้งนี้ คุณแม่ชีศันสนีย์ได้เมตตาเป็นผู้นำจัด
กิจกรรมอันแสนอบอุ่น ด้วยการให้ทุกคนลุกขึ้นยืนจับมือกัน ล้อมเป็นวงกลม
คอ่ยๆ ใชส้องมอืแตะไหลค่นขา้งหนา้ เสยีงเพลงบรรเลงคลอเบาๆ ในขณะทีท่กุมอื
กำลังนวดคนข้างหน้าพร้อมกับความสุขเล็กๆ ในใจ เป็นการผ่อนคลายร่างกาย

๓๗



สาระจากเวท ี
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และสง่ผา่นความรูส้กึดดีภีายในไปสูก่นัและกนัคณุแมบ่อกวา่...
 “ขอให้ทุกคนทำงานชั่วชีวิตนี้อย่างมีความสุขเล็กๆ ในใจทุกคน แล้วอย่า

เกบ็ความสขุไวค้นเดยีวสง่ความสขุผา่นมอืผา่นหวัใจไปใหค้นขา้งๆดว้ยแลว้ตัง้

ปณิธานว่า เราจะทำให้คนข้างหน้าเป็นสุขและโดยไม่ยัดเยียด จะไม่ทำให้คนข้าง

หนา้เจบ็ปวดเพราะเรา เปน็ความสขุเลก็ๆ และงา่ยๆ ทีเ่ราสามารถมอบใหแ้กก่นั

และกนั เวลานี้ณทีแ่หง่นี้ ไมม่เีพศ ไมม่วียั ไมม่ชีนชัน้ มาเปน็ตวัปดิกัน้ความ

สุขเล็กๆ ของเรา ทำไปไม่คิดเอาบุญคุณ เปลี่ยนจากบุญคุณเป็นขอบคุณ การ

ทำงานดว้ยหวัใจของมนษุยเ์ราจะไมเ่อาบญุคณุคนทีอ่ยูข่า้งหนา้เรา แตเ่ราขอบคณุ

วา่เพราะมเีขาเราจงึมคีวามสขุ เมือ่คนขา้งหนา้มคีวามสขุเราอยูข่า้งหลงักไ็ดร้างวลั

แล้ว คอยดูนะ อาจารย์โคทมจะเป็นหนึ่งในแม่ปูที่จะให้ทุกคนเดินได้อย่างอิสระ

พีน่กจะชว่ยทำสือ่ดีๆ  ทีท่ำใหเ้ดก็ๆ เปน็ดอกไมบ้านในแผน่ดนิ ออกมาอยูใ่นพืน้ที่

ที่มีรายการอย่างทุ่งแสงตะวัน หลังจากนั้น ทุกคนก็หันหลังกลับแล้วนวดคืนคนที่

อยูข่า้งหลงันวดคนืใหก้นัเปลีย่นบญุคณุเปน็ขอบคณุกลบัไปจากตรงนี้อยากให้

คนทกุคนบอกรกักบัคนทีอ่ยูใ่นบา้นของเรา ขอใหค้นทีอ่ยูใ่นบา้นของเรามคีวามสขุ

อยา่งนี้กอ่นจากกนัพนมมอืขอบคณุกนัและขอใหท้กุคนทำงานอยา่งมคีวามสขุ” 


 นัน่คอืวถิแีหง่การให้ทีช่า่งเรยีบงา่ยและงดงามเหลอืเกนิ...


๓๘
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ต ้น ร ่า ง ค ว า ม ค ิด  
 
                   (จ า ก เ ว ท)ี 



สาระจากเวท ี
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ต ้น ร ่า ง ค ว า ม ค ิด  (จ า ก เ ว ท)ี 
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ก ้า ว ต ่อ ไ ป ห ัว ใ จ ม น ุษ ย ์  :   

                      ศ. นพ. ประเวศ วะส ี



สาระจากเวท ี
เตมิหัวใจใหสั้งคม

 จากกรณศีกึษาสะทอ้นสิง่ทีผ่มพดูเสมอวา่เราตอ้งการการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน ๓ ระดับ คือ ระดับตัวตนของเรา
(personaltransformation)เราสามารถเปลีย่นแปลงไปเปน็คนทีม่ี
อสิรภาพตวัอยา่งทีด่ทีีว่งัแดงคอื ไมใ่ชก้ารบงัคบั เนน้การใหอ้สิระ
เน้นการเรียนรู้ การเชื่อมโยงกันด้วยความสมัครใจ และคนจะมี
ความสขุมคีวามสรา้งสรรค์มกีารเรยีนรูเ้กดิขึน้อกีระดบัคอืsocial
transformationเหน็ชดัเลยวา่สงัคมในองคก์รเกดิการเปลีย่นแปลง
โดยไม่ใช้อำนาจ ใช้ความรัก ใช้การเรียนรู้ จริงๆ แล้วนี่เป็น
อดุมการณท์างศาสนาทีค่นอยูก่นัดว้ยความรกัดว้ยการเรยีนรู้คำวา่
สงฆ์หรอืสงัฆะแปลวา่ชมุชนการเรยีนรู้ขอบคณุกรณศีกึษาวงัแดง
นามะเฟอืงรพ.ละงูและทีอ่ืน่ๆทีท่ำใหเ้รามตีวัอยา่งใหเ้หน็วา่เปน็
social transformation นั้นเป็นอย่างไร ผู้คนมีความสุขอย่างไร
สรา้งสรรคอ์ยา่งไร

ก ้า ว ต ่อ ไ ป ห ัว ใ จ ม น ุษ ย ์:   
                                ศ. นพ. ประเวศ วะส ี

๔๒
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 ไมเคลิ แองเจลโล เขาเปน็ผูม้ชีือ่เสยีงทีส่ดุในโลกทีส่ามารถสลกัหนิออ่น
ออกมา เวลามคีนไปชืน่ชมไมเคลิ ทา่นพดูวา่ สิง่ทีด่ีๆ  เหลา่นีม้นัมอียูแ่ลว้ มนัอยู่
ในก้อนหิน มันดิ้นรนที่จะออกมาอยู่แล้ว ท่านไม่ได้ทำอะไร ท่านเพียงแต่ไปเปิด
และใหม้นัออกมาแคน่ัน้ ฉะนัน้ ทีเ่รากำลงัทำกนัอยูน่ี้ คอืศกัยภาพ ความดทีีม่นัมี
อยูท่ัว่ไปหมดและมนัดิน้รนจะออกมาเพราะฉะนัน้พดูเรือ่งการจดัการคอืจดัการ
ใหต้วัทา่นออกมา และใหม้นัเชือ่มโยงกนั การพฒันาคอืการเชือ่มโยงสือ่สารกนั ที่
สำคญัคอื การสือ่สารดว้ยศลิปะหรอืโดยศลิปนิ มนัไปไดก้วา้งมาก ถา้โดยวชิาการ
มันไปได้แคบได้น้อย แต่ก็มีความจำเป็น แต่ถ้าโดยศิลปะ มีการแสดงดีๆ มี
ภาพยนตรด์ีๆ จะไปไดไ้กลและลกึซึง้กวา่เพราะฉะนัน้หลายทา่นพดูถงึการสือ่สาร
เรือ่งนีน้า่จะมกีารประชมุนอกรอบคดิเรือ่งยทุธศาสตรก์ารสือ่สารอยา่งเดยีวเลย
 ก็ดีใจที่ได้ฟังเรื่องต่างๆ และก็ดีใจที่ได้ฟังข้อเสนอแนะวิธีการที่จะทำงาน
รว่มกนัตอ่ไปและเรากม็คีวามเชือ่มัน่วา่การเรยีนรูร้ว่มกนัโดยไมย่ดึมัน่ทางใดทาง
หนึง่ โดยเฉพาะตอ้งเปน็พหนุยิม มนัมหีลายๆ ทาง โคทมพดูเรือ่งปมูนัไปหลายๆ
ทาง คือบ้านเมืองพัฒนามามาก มันไม่เหมือนครั้งโบราณมันเป็นเอกนิยม มันคง
ไมเ่ขา้กบัในปจัจบุนัถา้มพีหนุยิมหลายๆทางไปตา่งๆกนัขอใหเ้รยีนรูไ้ปดว้ยกนั
และรว่มกนัขบัเคลือ่นตอ่ไปนะครบั


๔๓
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เ ค ร ือ ข ่า ย ค ว า ม ด ี :  

         ร า ย ชื ่อ ผู ้เ ข ้า ร ่ว ม เ ว ท ี



ตตยิบท :  
งา่ยงาม...ตามวถีิแหง่การให้



 ๑. ศ.นพ.ประเวศวะสี ประธานการประชมุ
 ๒. นพ.อำพลจนิดาวฒันะ เลขานกุาร
 ๓. แมช่ศีนัสนยี์เสถยีรสตุ เสถยีรธรรมสถาน
 ๔. นพ.มงคลณสงขลา ผูท้รงคณุวฒุิ
 ๕. ดร.เสรีพงศพ์ศิ  ผูท้รงคณุวฒุิ
 ๖. นพ.พลเดชปิน่ประทปี สถาบนัชมุชนทอ้งถิน่พฒันา
 ๗. คณุสธุาสนิีเพชรคุม้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
    (สสส.)
 ๘. ครสูรุนิทร์กจินติยช์วี์ ผูท้รงคณุวฒุิ
 ๙. คณุกญัญารตัน์จริจนิดา กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
๑๐.รศ.ดร.โคทมอารยีา สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ(สป.)
๑๑.รศ.จริาพรลิม้ปานานนท์ คณะเภสชัศาสตร์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
๑๒.ครชูบยอดแกว้  สมาคมฟืน้ฟหูมูบ่า้นชนบทสงขลา
๑๓.นพ.ชฤูทธิ์เตง็ไตรสรณ์ กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย-์
    ทางเลอืกกระทรวงสาธารณสขุ
๑๔.คณุดวงพรอฐิรตัน์ ประชาคมสขุภาพจงัหวดัชยันาท
๑๕.คณุเทพศริิสขุโสภา ศลิปนินกัวาดนกัเขยีน
๑๖.คณุสภุาพหรมิเทพาธปิ นติยสารBIOSCOBE
๑๗.คณุณฎัฐบ์รรจงเดชวริยิะชาติศนูยค์ณุธรรม
๑๘.คณุอรสมสทุธสิาคร นกัเขยีนสารคดี
๑๙.คณุนริมลเมธสีวุกลุ บรษิทัปา่ใหญค่รเีอชัน่จำกดั
๒๐.คณุบณัฑติศภุกจิศลิป เครอืขา่ยธรุกจิเพือ่สงัคมและ
    สิง่แวดลอ้ม(SVN)
๒๑.รศ.ดร.บญุยงค์เกศเทศ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
    มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
๒๒.นพ.บญุเรยีงชชูยัแสงรตัน์ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัราชบรุี
๒๓.ดร.ประทปีวรีะพฒันนรินัดร์บรษิทัแพนไบเทคจำกดั
๒๔. คณุสมหญงิสายธนู มลูนธิสิดศร-ีสฤษดวิงศฯ์
๒๕.นายยงยทุธสงวนชม สถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพ-
    โรงพยาบาล(พรพ.)

๔๕
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๒๖.คณุพงษศ์กัดิ์พยฆัวเิชยีร ผูท้รงคณุวฒุิดา้นสือ่มวลชน
๒๗.คณุวภิาวีพงษป์ิน่  สือ่มวลชน
๒๘.คณุมารษิาเนตรใจบญุ เครอืขา่ยกำลงัใจ
๒๙.ดร.วณีปิน่ประทปี มลูนธิสิาธารณสขุแหง่ชาติ(มสช.)
๓๐.คณุวนิย์เมฆไตรภพ บา้นจติอาสามลูนธิบิรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย
๓๑.คณุเอน็นูซือ่สวุรรณ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร-
    แหง่ประเทศไทย
๓๒.คณุกลัยาเอีย่วสกลุ ประชาคมสขุภาพ๓จงัหวดัชายแดนใต้
๓๓.คณุสรุสทิธิ์อสิระสขุโพธิ์ โรงพยาบาลขอนแกน่
๓๔.คณุสมบตัิบญุงามอนงค์ มลูนธิกิระจกเงา
๓๕.คณุกรวกิากอ้นแกว้ มลูนธิกิระจกเงา
๓๖.คณุศริชิยัสาครรตันกลุ ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนำเขา้แหง่ประเทศไทย
๓๗.ศาสนาจารยส์นัน่วฒุิ พนัธกจิเอดส์สภาครสิตจกัรในประเทศไทย
๓๘.คณุอารยี์อาภรณ์  มลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สงัคม
๓๙.คณุสมลกัษณ์หตุานวุตัร เครอืขา่ยธรุกจิเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม
๔๐.คณุสนัตภิาพอนิกองงาม สหกรณภ์าพยนตร์จงัหวดัเชยีงใหม่
๔๑.คณุสนิสือ่สวน  สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน
๔๒.คณุสชุนแซเ่ฮง  มลูนธิพิทุธฉอืจีไ้ตห้วนัประเทศไทย
๔๓.ศ.นพ.สชุายสนุทราภา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
๔๔.นพ.สเุทพเพชรมาก ศนูยอ์นามยัที่๕จ.นครราชสมีา
๔๕.พระสบุนิปณโีต  เครอืขา่ยออมทรพัยจ์งัหวดัตราด
๔๖.ดร.สรุณีพพิฒันโ์รจนกมล สถาบนัพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสขุ
๔๗.คณุกาญจนาทองทัว่ มลูนธิปิระชาสงัคมอบุลราชธานี
๔๗.คณุผอ่งศรีอนิทสวุรรณ ประชาคมสขุภาพ/เครอืขา่ยออมทรพัยจ์งัหวดัตราด
๔๘.คณุนาฏธชิาชัว้ทอง ประชาคมสขุภาพจงัหวดัอา่งทอง
๔๙.คณุเอกชยัทพิยภกัดี ศนูยป์ระสานงานเครอืขา่ยเดก็และเยาวชนแหง่- 
    ประเทศไทย
๕๐.คณุวไิลวรรณจนัทรพ์ว่ง ศนูยป์ระสานประชาคมเมอืงอทุยั
๕๑.คณุยวุดีพานชิวทิย์  บา้นเดก็ตาบอดผูพ้กิารซำ้ซอ้น

๔๖



ตตยิบท :  
งา่ยงาม...ตามวถีิแหง่การให้



๕๒.คณุนริพงศ์สขุเมอืง ประชาคมสขุภาพปตัตานี
๕๓.คณุจงกลนีศริริตัน์ มลูนธิปิระชาสงัคมอบุลราชธานี
๕๔.คณุนิม่นวลแปะเงา้สขุ เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เขต๑๑ภาคใตต้อนบน
๕๕.คณุแหลมศกัดิ์ขวญัทอง เครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้เขต๑๑ภาคใตต้อนบน 
๕๖.คณุสมเกยีรติรกัษม์ณี คณะมนษุยศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
๕๗.คณุปรารถนาโชตอิภสิทิธิก์ลุเครอืขา่ยความรว่มมอืภาคธรุกจิและประชาสงัคมฯ
๕๘.คณุวรเชษฐ์ศรวีงศพ์นัธ์ โรงไฟฟา้แมเ่มาะจงัหวดัลำปาง
๕๙.คณุฐานนนัท์ใจเยน็ ศนูยพ์ฒันาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง
๖๐.คณุอดศิกัดิ์ยานนัไชย ศนูยพ์ฒันาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง
๖๑.ดช.สราวฒุิแกว้สาร ศนูยพ์ฒันาสมรรถภาพคนตาบอดลำปาง
๖๒.นพ.ปวติรวณชิชานนท์ โรงพยาบาลละงูสตลู
๖๓.คณุประวทิย์เยีย่มแสนสขุ หจก.วงัแดงเอก็ซเ์พรสกรงุเทพฯ
๖๔.คณุคำกองอามาตยม์นตรี เทศบาลตำบลนามะเฟอืงหนองบวัลำภู
๖๕.คณุนำ้คา้งคำแดง  ทวีบีรูพา
๖๖.คณุวรรณภาเพชรดี หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่
๖๗.คณุขวญัชาติดาสา สถานวีทิยเุยาวชนออนไลน์
๖๘.คณุณฐัพลพลารชนุ ThaiPBS
๖๙.คณุอารดาสคุนธสทิธิ์ ชพีจรชมุชน
๗๐.คณุปยินาถประยรู สือ่อสิระ
๗๑.คณุหนเูพยีรแสนอนิทร์ civicnet
๗๒.คณุกรรณกิาร์บรรเทงิจติร สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๗๓.คณุปติพิรจนัทรทตัณอยธุยา สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๗๔.คณุพลนิีเสรมิสนิสริิ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๗๕.คณุนริชราอศัวธรีากลุ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๗๖.คณุทพิชิาโปษยานนท์ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๗๗.คณุณนตุมธรุพจน์ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๗๘.คณุสริะกาญจน์มโนทศันนัท์ สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๗๙.คณุอภริาชย์ขนัธเ์สน สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๘๐.คณุกรกนกตนัตระกลู สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ

๔๗



สาระจากเวท ี
เตมิหัวใจใหสั้งคม

๘๑.คณุจไุรรตัน์โตคำงาม  สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๘๒.คณุกนกวรรณนลิปกัษ์  สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
๘๓.คณุศริธิรอรไชย   สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ


๔๘


