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คำ�นำ�

 นบัเป็นโชคดขีองเราทีเ่กดิเป็นคนไทยหรอืเป็นพลเมอืงไทย เพราะประเทศ

ของเรามีวัฒนธรรมท่ีผู้คนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันอย่างนับเนื่องยาวนานมา

ต้ังแต่ครัง้โบราณ  จนกลายเป็นขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวถิชีวีติทีเ่ป็น “พืน้ฐาน” 

และเป็น “เช้ือปะท”ุ ของความมจีติอาสา ซึง่เป็นพลงัอันส�าคญัทีจ่ะแก้ไข ปรบัปรงุ 

และพัฒนาให้สังคมของเราเป็น “สงัคมคุณธรรม” ทีป่ระชากรทกุคนอยูร่่วมกนัอย่าง

ร่มเย็นและ “มีความสุขความเจริญ”

 การด�าเนินงานด้านจิตอาสานั้น ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือสังคม 

ช่วยเหลือบคุคลอ่ืนเท่านัน้ แต่ยงัเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ในการยกระดบัและขดัเกลา

จิตใจของตนเองโดยการลงแรง ลงความคิดช่วยให้ผู้อื่นได้ประโยชน์มากขึ้น เห็น

ถึงประโยชน์ส่วนรวม และความดี ความงามจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ

ท�างานจิตอาสาก่อให้เกิดการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการฝึกการท�างาน การ

ตัดสิน การแก้ปัญหาร่วมกัน การพัฒนาภาวะผู้น�า การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การ

พัฒนาจิตใจให้มีความเอื้อเฟื้อ และรู้จักการให้ ฯลฯ กิจกรรมจิตอาสายังช่วยให้

เกิดความเข้าใจภาพรวมของกันและกันมากขึ้น รู้จักการในมุมมองอื่น ๆ  เพิ่มขึ้น 

กล่าวได้ว่า จิตอาสา คือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา สร้างคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิตให้สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข



 ศูนย์คุณธรรมเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย  

จึงได้ด�าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดจิตอาสาและอาสาสมัครสู่สังคมไทยมาอย่าง 

ต่อเนื่อง หนังสือ “จิตอาสา...คือดอกไม้ที่ให้ผล” เล่มนี้เกิดจากการสังเคราะห์

กระบวนการ ประสบการณ์จริงด้านจติอาสาท่ีหลากหลาย มาน�าเสนอด้วยรปูแบบ

เรื่องเล่าที่น่าอ่าน เพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ สร้างแรงบันดาลใจในการด�าเนิน

งานด้านจติอาสาผ่านการต้ังค�าถามแฝงไว้ในเรือ่งและพดูคยุเพิม่เติมเสรมิประเดน็

ได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้นยังแนะน�าตัวอย่างหน่วยงาน สถานที่ในการด�าเนิน

งานด้านจิตอาสาท่ีตรงกบัความต้องการของแต่ละบคุคล โดยมุง่หวงัให้ง่ายต่อการ

เข้าถึงทุกระดับทั้งระดับบุคคล องค์กร ชุมชน สังคม และระดับประเทศ รวมทั้ง

น�าเสนอเพลง “จิตอาสา” และเพลง “คุณธรรม” ที่มีเนื้อร้องหนุนเสริมให้เกิดการ

พัฒนาไปสู่รูปธรรมของคุณธรรมความดี

 ศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณ อาจารย์ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์ ที่ได้ 

สละเวลาและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการรวบรวม เรียบเรียง กลั่นกรอง 

ประสบการณ์ แนวคิด และข้อมูลด้านจิตอาสา จนเกิดเป็นหนังสือ “จิตอาสา...

คือดอกไม้ที่ให้ผล” เล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทาง

ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดและการกระท�าความดี ประดุจต้นไม้ที่

ผลิดอกออกผลทั่วสังคมไทยต่อไป

                                          (ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร)

ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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บทนำ�

 เป็นท่ีน่ายินดีไม่น้อยว่าในปัจจุบันนี้ความมีจิตอาสาในบ้านเมืองเราได้

ขยายตัวหรอืเพ่ิมขึน้อย่างมากมาย ไม่ว่าบ้านเมอืงจะมีปัญหาทางเศรษฐกจิ สงัคม

และการเมืองอยู่พอสมควรก็ตาม แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ขาดส�านึกในเรื่องของ

จิตอาสาและดเูหมอืนว่าจะพฒันาให้มรีปูแบบต่าง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์มากข้ึน หลาย

ท่านกล่าวว่าปัญหาของบ้านเมอืงมากข้ึนเพยีงไร ความมจีติอาสากจ็ะเพิม่ขึน้มาก

เพยีงน้ัน แต่บางท่านกล่าวว่าจติอาสาเป็นความรูส้กึทีม่อียู่ในก้นบึง้หวัใจของความ

เป็นไทยอยู่แล้ว เพราะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือให้

ความอนเุคราะห์ต่อกนัและกนัจนเป็นอตัลกัษณ์และสญัลกัษณ์ทีแ่ม้แต่คนต่างชาติ

กท็ราบด ีเพราะฉะนัน้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในอดตี ปัจจุบนั หรอืในอนาคต ความมี

จิตอาสาของคนไทยก็จะมีอยู่ตลอดเวลา เพราะจิตอาสาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อแก้ 

ปัญหาเท่านั้น แต่จิตอาสาเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือดีอยู่

แล้วให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก

 มีนักวิชาการและผู้รู้หลายท่านพยายามให้ค�าจ�ากัดความและคุณลักษณะ

หรือตัวชี้วัดของความมีจิตอาสาในหลายรูปแบบ เพราะความมีจิตอาสามิได้มีอยู่

แต่ในสังคมไทย แต่มีอยู่ในสังคมมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและทุกศาสนา ซึ่งเมื่อ

สรุปแล้วก็จะได้ค�าจ�ากัดความว่า

 จติอาสา คอื ความคิดและการกระท�าทีอ่ยากให้ผูอ่ื้นพ้นทุกข์และมคีวามสขุ 

ด้วยการช่วยเหลอืหรอืให้ของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงนิให้ทองหรอืให้ข้าวของ 



ไปจนถึงการให้แรงงาน แรงสติปัญญา ให้เวลา ให้ก�าลังใจในรูปแบบหรือวิธี

ต่าง ๆ โดยไม่คิดถึงอัตตาตัวตน และที่ส�าคัญคือ โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือ

ผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

 ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือค�าจ�ากัดความของความมีจิตอาสา ซึ่งผู้กระท�าหรือ 

“ผู้ให้” ไม่มีความปรารถนาผลลพัธ์ใด ๆ  แต่ในความเป็นจรงิแล้วพลงัของจติอาสา

จะม ี“ผล” อนังดงามและยิง่ใหญ่ต่อบคุคลหรอืสงัคมทีเ่กีย่วข้องเหมอืนธรรมชาติ

ของต้นไม้ที่มีดอกไม้อันงดงามซึ่งจะก่อให้เกิดผล (ตามธรรมชาติ) นั่นเอง

 การที่ให้ชือ่หนงัสอืเล่มนีว่้า จติอาสา...คือดอกไม้ท่ีให้ผล กเ็พราะความเชือ่

ดังกล่าวข้างต้นว่า จิตอาสาคือสภาวะอันงดงามของจิตใจที่ผู้รู้ ผู้เห็น ผู้ให้ และ

ผู้รับย่อมมีความสุขจากผลซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของผู้คนและสังคม นอกจากนั้น

ทุกเรื่องท่ีน�าเสนอในหนังสือเล่มนี้ยังเป็นเรื่องจริงที่หนุนเสริมว่า จิตอาสาคือ

คุณธรรมความดี ซึ่งเมื่อได้กระท�าแล้วผลของการกระท�าก็คือความดีจะส่งผลต่อ

ทั้ง “ผู้รับและผู้ให้” อย่างแน่นอน

       ผู้เขียน

2     จิตอ�ส�...  คือดอกไม้ที่ให้ผล



 เม่ือได้อ่านชือ่เร่ืองนีแ้ล้ว อาจมท่ีานผูอ่้านบางท่านมคีวามรูส้กึว่า “ยืดยาว” 

เป็น “เรื่องหนัก” ที่ว่าหนักนั้นอาจจะเป็นเพราะคิดถึงเนื้อหาสาระหรือคิดในเชิง

วิชาการอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดถึงค�าว่า “ธรรมาภิบาล” ซึ่ง

ก�าลังเป็นที่สนใจของผู้คนจ�านวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปใน

ปัจจุบันนี้

 ขอเรียนว่า ความจริงแล้วค�าทั้งสามค�าที่เป็นชื่อของบทความนี้อยู่ไม่ไกล

จากประชาชนพลเมอืงในบ้านเมอืงเราเลย เพราะเราต้องเกีย่วข้องหรอืสมัผสัเรือ่ง

ดังกล่าวในวิถีชีวิตอยู่ตลอดเวลา ตราบที่เรายังอยู่ใน “สังคม” ไม่ว่าจะเป็นสังคม

เล็ก ๆ คือบ้านหรือครอบครัว หรือสังคมซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นตามล�าดับ นับตั้งแต่

ชุมชน ต�าบล หมู่บ้าน อ�าเภอ และจังหวัดไปจนถึงประเทศชาติ

 ขอกล่าวถึงค�าว่า “ทศพิธราชธรรม” เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นเรื่อง 

ที่มีมาต้ังแต่ครั้งโบราณกาลซ่ึงบ้านเมืองส่วนใหญ่มักจะมีพระมหากษัตริย์หรือ 

“พระราชา” ที่ทรงเป็นผู้น�าหรือผู้ปกครองแผ่นดิน และแน่นอนว่าพระราชา 

ต้องมี “ธรรม” หรือข้อวัตรอันพึงปฏิบัติในการครองแผ่นดิน ค�าว่า “พึงปฏิบัติ” 

ในที่นี้หมายถึง การที่พระราชาควรใช้อ�านาจอย่างพอเหมาะพอดีและเป็นธรรม 

รวมทั้งจะต้องท�านุบ�ารุงอาณาประชาราษฎร์ในแผ่นดินให้มีความสมัครสมาน

สามัคคีและมีความสุขความเจริญ

 ธรรมอันพึงปฏิบัติดังกล่าวจึงถูกเรียกว่า “ธรรมราชา” และโดยที่ธรรมนั้น

มีสาระส�าคัญที่พึงปฏิบัตอิยู่ 10 ประการด้วยกัน จึงเรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” 

ทศพิธร�ชธรรม สิงค�ลกสูตร ธรรม�ภิบ�ล... 
และจิตอ�ส�



หรือธรรมสิบประการของพระราชานั่นเอง ทศพิธราชธรรมนั้นประกอบด้วยทาน 

คือการให้หรือการช่วยเหลือ ศีล คือการรักษาความดี ความสุจริต ปริจจาคะ คือ

การเสียสละประโยชน์ส่วนตน อาชวะ คือความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรง มัททวะ คือ

ความสุภาพอ่อนโยนทั้งกาย วาจา และใจ ตบะ คือความเพียรไม่ย่อท้อต่อปัญหา

ต่าง ๆ  อกัโกธะ คอืความไม่แสดงความโกรธ การให้อภยัด้วยเหตุผลและจติเมตตา 

อวิหิงสา คือความไม่เบียดเบียนให้ผู้อื่นเดือดร้อน ขันติ คือความอดทนอดกลั้น

ต่อกิเลสต่าง ๆ และอวิโรธนะ คือความยุติธรรมและโปร่งใส 

 บ้านเมอืงไทยของเราในสมยัทีย่งัมกีารปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธ-ิ

ราชย์นัน้ แม้จะยงัมิได้ก�าหนดข้อธรรมหรอืกฎเกณฑ์ทีช่ดัเจนในเรือ่งของราชธรรม 

แต่ “พระราชา” ของเราก็ทรงมีราชธรรมมาโดยตลอดโดยพฤตินัยดังที่ปรากฏ

หรือจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ นับต้ังแต่รัชสมัยของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชใน

ยุคสุโขทัยที่ทรงบริหารจัดการบ้านเมือง โดยทรงเป�ดโอกาสให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน

มีส่วนร่วมในการดังกล่าว ทรงให้ความเป็นธรรม ให้สิทธิ เสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพตามที่ตนต้องการ ครั้นมาถึงยุคอยุธยาก็จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง

ระบบและรูปแบบของการปกครองบ้านเมืองส่งผลให้พระมหากษัตริย์ทรงมี

หรือทรงใช้ราชธรรมอยู่ไม่น้อย เมื่อถึงยุครัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ทุก

พระองค์ทรงมรีาชธรรมในการบรหิารจดัการ ทรงให้สทิธ ิเสรภีาพ และเป�ดโอกาส

ให้ประชาชนมี “ส่วนร่วม” ในบ้านเมอืงเพิม่มากข้ึนเรือ่ย ๆ  ตามกระแสอารยธรรม

ตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

หรือพระป�ยมหาราช ทรงประกาศให้มีการเลิกทาสอย่างเด็ดขาดในปี พ.ศ. 2448 

และทรงเน้นย�้าถึง “ราชธรรม” ว่า วัตรปฏิบัติของพระเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นไป

ตามทางที่สมควรและยุติธรรม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งทั้งสอง
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พระองค์ทรงปรารถนาและทรงวางแผนทีจ่ะให้บ้านเมอืงมรีะบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ก็ทรงใช้ธรรมราชาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่เป็นนิจศีล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ก็ทรงใช้ธรรมราชาใน

รัชสมัยของพระองค์เช่นเดียวกัน ท่ีเห็นเด่นชัดคือ การที่ได้เสด็จไปเยี่ยมเยียน

และพบปะประชาชนของพระองค์ในชมุชนต่าง ๆ  เพือ่ให้ทรงทราบถงึวถิชีวีติและ

สารทุกข์สุกดิบของเขาเหล่านั้น แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักก็ตาม

 ในปัจจุบันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

รชักาลที ่9 ทรงเป็น “ธรรมราชา” ทีท่รงมแีละทรงใช้ทศพธิราชธรรมอย่างสมบรูณ์

แบบหรือครบถ้วน นับตั้งแต่วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซึ่งทรงครองราชย์เป็น

พระมหากษัตริย์ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุมาจนถงึทกุวนันี ้ทรงปฏบิติัดงักระแสพระราชด�ารสัอนัเป็นเสมอืน 

“สัญญาประชาคม” ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง

มหาชนชาวสยาม” ซึ่งก็นับเป็นเวลา 67 ปีแล้ว พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า

ต่อพสกนิกรและบ้านเมืองอันมีจ�านวนมากมายเหลือคณานับ ท�าให้ประชาชน

ชาวไทยและชาวโลกต่างก็ซาบซึ้ง ประจักษ์ชัด และยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็น

พระมหากษตัรย์ิทีท่รงมทีศพธิราชธรรมครบถ้วน ทรงเปรยีบประดจุ “บิดา” ผูท้รง

พระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทย และเป็นตัวอย่างอันดีของนานาประเทศ 

 อันดับสองที่จะกล่าวถึงคือ ธรรมาภิบาล ถ้าถามว่า “ธรรมาภิบาล” คือ

อะไร หากตอบให้กระชับที่สุดคงตอบว่า ธรรมาภิบาลคือการใช้หลักธรรมในการ

บรหิารและจดัการสงัคมหรอืบ้านเมอืงให้อยูด่ ีมคีวามสขุความเจรญิ หากจะถาม

ต่อไปถึงทีม่าของธรรมาภบิาลของบ้านเมืองเราซึ่งเป็นเมืองพทุธ ก็อาจจะตอบได้

ว่า น่าจะมาจาก “สงิคาลกสตูร” พระสตูรหนึง่ในพระพทุธศาสนา ซึง่เรือ่งของเรือ่ง

มีอยู่ว่า ในครั้งพุทธกาล ณ กรุงราชคฤห์ มีมหาเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งมีความศรัทธา
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เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนถึงขั้นบรรลุโสดาบัน ได้ชักชวนให้ “สิงคาลกะ” 

บตุรชายคนเดยีวของตน “เข้าวดั” ด้วย แต่สงิคาลกะซึง่ยงัหนุม่แน่นและยงัไม่สนใจ

ในธรรมได้ปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลนานาประการ จนกระทั่งต่อมาเศรษฐีผู้บิดาเกิด

ล้มป่วยหนักและรู้ตัวว่าใกล้จะเสียชีวิต ท่านจึงคิดว่าจะสั่งสอนอ้อนวอนลูกอีกก็

ไม่ไหวแล้ว ด้วยความเป็นห่วงลกูจงึบอกแต่เพยีงสัน้ ๆ  ว่า “เมือ่พ่อสิน้ชวีติไปแล้ว

ขอให้ลูกตื่นแต่เช้าทุกวัน จงล้างหน้าล้างตา และใช้น�้าพรมที่ผมและเสื้อผ้าให้ชุ่ม

ฉ�่า แล้วเดินออกไปนอกพระนคร ไปยังอุทยานหลวงที่พระเจ้าพิมพิสารมักจะมา

พระราชทานอาหารแก่กระแต ซ่ึงอทุยานนัน้อยู่ใกล้วัดเวฬวุนัทีป่ระทบัของสมเดจ็

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วลูกจงไหว้ทิศทั้ง 6 ทิศ คือทิศเบื้องหน้า 

ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องบน และทิศเบื้องต�่า เพื่อความ

เป็นสิริมงคลแก่ลูกนะ” โดยท่านเศรษฐีคาดหวังว่าสักวันหนึ่งพระพุทธองค์หรือ

พระสาวกคงมาพบเห็นสิงคาลกะก�าลังไหว้ทิศท้ัง 6 อยู่ พระองค์ก็คงจะอธิบาย

ให้เขาทราบความหมายที่แท้จริงของทิศทั้ง 6 เป็นแน่

 เมือ่บดิาเสยีชวีติแล้ว สงิคาลกะกท็�าตามทีบ่ดิาสัง่ทกุประการ และกเ็ป็นดงั

ทีท่่านเศรษฐคีาดไว้ สมเดจ็พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ทรงพบสงิคาลกะและทรงถามไถ่

ถึงที่มาของการไหว้ทิศหก สิงคาลกะได้กราบทูลให้ทรงทราบและขอให้ประทาน

อรรถาธิบายให้เขาเข้าใจ พระพุทธองค์ทรงอธิบายความหมายว่าทิศทั้ง 6 นั้น 

ทิศเบื้องหน้า คือบิดามารดา ทิศเบื้องขวา คือครูอาจารย์ ทิศเบ้ืองหลัง คือภริยา

หรือสามี ทิศเบ้ืองซ้าย คือมิตรสหาย ทิศเบื้องบน คือพระสงฆ์ สมณพราหมณ์ 

และทิศเบื้องต�่า คือลูกจ้างหรือบริวารทั้งหลาย

 พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมอันเหมาะสมและดีงามที่คนเราพึงปฏิบัติต่อ

บุคคลที่อยู่ในทิศทั้ง 6 และทรงย�้าว่าหากปฏิบัตไิด้ก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ตนเอง

และสังคม ซึง่เมือ่พิจารณาดแูล้วจะเหน็ว่าบคุคลในทศิทัง้ 6 กค็อื “บคุคลในสงัคม 
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ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์” นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่วัด ที่โรงเรียน 

ในทีท่�างานหรอืในสงัคมโดยท่ัวไป พระพทุธเจ้าทรงสอน “ทิศ 6 หรอืสงิคาลกสตูร” 

ว่า มนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขพึงปฏิบัติต่อกันด้วยหลักส�าคัญ

หลายประการ เช่น การมส่ีวนร่วมหรือมคีวามสามคัคีในการพฒันาสงัคม ความมี

น�้าใสใจจริง หรือความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส การมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

ภายใต้กฎกติกาของการอยู่ร่วมกัน มีการเสียสละ มีความอดทน ความขยัน

หมั่นเพียร และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

 เรื่องที่ได้น�าเสนอมาข้างต้นนี้เป็นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมอันได้แก่ 

ทศพิธราชธรรม และธรรมาภิบาล แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่าสิ่งที่เป็น

บาทฐานให้เกิดคุณธรรมดังกล่าวก็คือ คุณธรรมความมีจิตอาสา 

 ถ้าสมเด็จพระผูม้พีระภาคเจ้าซ่ึงได้ตรสัรูบ้รรลสุจัธรรมตามทีท่รงตัง้พระทยั

ไว้แล้ว ไม่ทรงปรารถนาหรอืทรงอาสาทีจ่ะสัง่สอนสจัธรรมดงักล่าวแก่เพือ่นมนษุย์ 

โลกนีจ้ะมีธรรมค�า้จนุโลกหรอื พระพทุธศาสนาจะมข้ึีนในโลกและจะมธีรรมซึง่เป็น

ส่วนหน่ึงทีค่�า้จุนโลกมาจนถงึทกุวนันีห้รอื ถ้าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัไม่ทรง

มีทศพิธราชธรรม หรือไม่ทรงมีจิตอาสาที่จะทรงงานหนักเป็นเวลาอันยาวนาน

เพือ่ประโยชน์ของประชาชนจนเป็นทีป่ระจกัษ์ชัดของชาวโลกแล้ว บ้านเมอืงของ

เราจะมคีวามสขุและความเจรญิก้าวหน้าเป็นอารยประเทศดงัทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนั

นี้หรือ

 นี่คือความส�าคัญของความมีจิตอาสา
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การท�างานของมูลนิธิใด ๆ

ย่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อการท�าประโยชน์ต่อผู้อื่น

มูลนิธินี้ก็เช่นเดียวกันที่ “ให้” 

จนเป็นที่ประจักษ์ชัด



อยากให้ผู้ถามมองถึงจิตอาสา

ของพระผู้ทรงสถิตอยู่ในหัวใจคนไทย 

ท่านก็จะทราบถึง “ต้นแบบ” พร้อมทั้งความหมาย

และตัวชี้วัดของจิตอาสาอันบริสุทธิ์

และยิ่งใหญ่อันแท้จริง





จิตอ�ส�ที่ยิ�งใหญ่

 เมื่อครั้งที่ยังท�างานอยู่มีหลายครั้งท่ีท่านปลัดกระทรวงฯ ผู้บังคับบัญชา

ของฉนัท่านติดการประชมุซึง่นดัหมายไว้ก่อนหรอืมภีารกจิและเร่งด่วนหรอืมคีวาม

จ�าเป็นต้องเดนิทางไปประชมุทีต่่างประเทศท่านจะมาให้ฉนัไปร่วมการประชมุของ

มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ ฉนัได้รบัมอบหมายให้ไปครัง้แรก ฉนักร็ูส้กึต่ืนเต้นพอ

สมควร เพราะกรรมการบรหิารของมลูนธิส่ิวนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ทัง้วยัวฒิุและต�าแหน่ง

หน้าที่ แต่ไม่ช้าไม่นานฉันก็หายตื่นเต้นเพราะแต่ละท่านให้ความเมตตาฉัน โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง “คุณหญิง” ซึ่งเป็นประธานกรรมการ

 ฉนัเคยมโีอกาสดไีด้ร่วมเดนิทางไปกบัทางมลูนธิเิพือ่ให้ความอนเุคราะห์ทัง้

ที่โรงเรียนและในสถานที่ต่าง ๆ ในต่างจังหวัด ฉันเห็นกรรมการ “ผู้ใหญ่” และ

ผู้น้อยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนท�างานด้วยใจ ไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยล�าบากล�าบน

ไกลแสนไกลเพยีงไร ฉันก็ได้แต่รอยยิม้ของทกุท่านทีแ่ฝงไวด้ว้ยความชื่นอกชื่นใจ

ว่าตนเองได้ปฏบิติัภารกจิสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนอย่างสูงยิ่งในดวงใจ และสบายใจที่ได้ช่วยแก้ปัญหาหรือ

ช่วยคลายทุกข์ให้แก่ผู้ที่ก�าลังเผชิญกับความทุกข์

 ฉนัจ�าได้ว่ากรรมการท่านหนึง่ถามฉันระหว่างท่ีนัง่รถตู้กลบัทีพ่กัตอนค�า่ว่า 

 “อาจารย์หิวหรือเปล่าครับ วันนี้ต้องไปหลายแห่ง ความจ�าเป็นที่ต้องเพิ่ม

เวลาแต่ละแห่งเลยท�าให้มื้อเย็นนี้เป็นมื้อค�่า แต่อีกสักครู่ก็ถึงแล้วครับ”

 ฉนัตอบอ้อมแอ้มว่า “ยงัไม่หิวเท่าไหร่ค่ะ” ท้ัง ๆ  ทีรู่ส้กึว่าท้องร้องจ้อก ๆ  มา

สกัชัว่โมงแล้ว แต่กไ็ม่น่าจะบอกว่าหวิเพราะทราบว่าคณะนีเ้คยเผชญิปัญหาทีท่�าให้
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ต้องเลื่อนเวลาอาหารเช่นนี้อยู่เสมอ หลายท่านพูดตรงกันว่า “เหนื่อยน่ะเหนื่อย 

หิวน่ะหิว แต่ความชื่นใจความสบายใจท่ีได้ท�างานตามที่ต้ังใจไว้มีมากจนท�าให้

เหนื่อยและหิวน้อยลง”

 มหีลายคนท่ีอาจจะยงัไม่ทราบและเข้าใจมลูนธิฯิ พดู (ซึง่ไม่ทราบว่าพดูเล่น

หรือพูดจริง) ว่าไปต่างจังหวัดบ่อย ๆ ก็ดีนะ ได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงด้วย  

ฉันคิดว่าถ้าท่านเหล่านั้นทราบข้อเท็จจริงท่านคงไม่กล่าวเช่นนั้น เพราะมูลนิธิฯ  

ไม่มีเบี้ยเลี้ยงใด ๆ ให้กรรมการ ค่าที่พักและค่าพาหนะทางมูลนิธิฯ ก็ด�าเนินการ

ให้ตามความเป็นจริงที่ต้องจ่าย ถ้าไม่ไปโดยรถของมูลนิธิฯ

 เมื่อเป็นเช่นนี้อาจมีบางคนถามว่า “ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าท�างานโดยไม่ได้

อะไรตอบแทนเลยซี”

 ฉนัแกล้งน�าค�าถามนีไ้ปถามกรรมการท่านหนึง่ ท่านตอบว่า “ได้ค่ะ ได้มาก

เกินคาดเลย อย่างแรกคือได้มีจิตส�านึกเพิ่มมากขึ้น อย่างที่สองคือได้รับความสุข

เพราะได้ท�าให้ผูอ้ืน่มคีวามสขุ ไม่ว่าจะเป็นใครกต็ามทีเ่ขามคีวามทกุข์หรอืต้องการ

ความช่วยเหลือ และทีส่�าคญัสดุยอดกค็อืมคีวามสขุทีไ่ด้ท�าให้ผูท้ีเ่ราเคารพรกัเป็น

อย่างยิ่งมีความสุข”

 ฉนัฟังแล้วฉนัคดิว่าฉนัเข้าใจทีท่่านพดู และถ้ามีใครถามฉนัว่า “แสดงว่าการ

ท�างานของมลูนธิฯิ เป็นการท�างานแบบจติอาสาใช่ไหม จติอาสาจะต้องไม่ท�าเพือ่

ตนเอง แต่ท�าแล้วตนเองมีความสุขและยังมีเกียรติมีชื่อเสียงอีกด้วยใช่ไหม”

 ถ้าถามอย่างนี้แล้วฉันจะตอบอย่างไร ฉันก็คงจะตอบว่า “ความสุขเป็นสิ่ง

ทีเ่ป็นนามธรรม ไม่ใช่วตัถหุรอืรปูธรรมทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่ประเมนิมลูค่าได้ เกยีรติ

และชือ่เสยีงเป็นสิง่สะท้อนกลบัจากการท�าความด ีหรอืจะเรยีกว่าผลพลอยได้โดย

ไม่เคยเรียกร้องก็ได้ อยากให้ผู้ถามมองถึงจิตอาสาของพระผู้ทรงสถิตอยู่ในหัวใจ

คนไทย ท่านก็จะทราบถึง “ต้นแบบ” พร้อมทั้งความหมายและตัวชี้วัดของ 

จิตอาสาอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่อันแท้จริง
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กุสุมา ฉันคิดว่าต้นแบบท่ีสูงส่งและมีคุณค่าในเรื่องของจิตอาสาที่แท้จริง คือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

ดารณี แน่นอน ฉันก็คิดอย่างนั้น เวลาที่มีปัญหาหรือความเดือดร้อนของ

ประชาชนทีไ่หน เราจะเหน็ว่ามลูนธิริาชประชานเุคราะห์จะรบีไปให้ความ

อนุเคราะห์โดยเร็ว กรรมการมูลนิธิฯ หลายท่านได้ช่วยงานของมูลนิธิฯ

มาอย่างยาวนาน แต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อ ท่านท�างานอย่างมีความสุขว่า

ได้ช่วยเหลือผู้คนและอย่างมีความภาคภูมิใจว่าได้รับสนองพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กุสุมา ฉันอยากให้คนทั่วไปรู้จักและเข้าใจในความเสียสละของท่านเหล่านั้นที่

ท�างานทุกอย่างด้วยใจ



พระสงฆ์องค์เณรมักจะมีจิตอาสา 

ดังที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้



...  ถ้าตนเองไปบริจาคไม่ได้ ก็ชวนเชิญคนอื่นซิโยม 

ให้เลือดหรือชวนคนไปให้เลือดน่ะ 

เป็นการเสียสละเพื่อต่อชีวิตมนุษย์นะโยม...  





 ถ้าท่านอ่านชื่อเรื่องคร่าว ๆ ท่านคงแปลกใจว่า ฉันเป็นผู้หญิงยิงเรือ  

ท�าไมจงึไปคดิถงึพระสงฆ์องคเจ้า แต่ถ้าอ่านอกีครัง้ ท่านจะเหน็ว่า ฉนัไม่ได้คดิถงึ

ท่าน เพยีงแค่นกึถงึหรอืระลกึถงึท่านต่างหาก เพราะอะไรฉนัจะเล่าให้ฟัง

 หลวงพี่องค์นี้ท่านชื่อ “หลวงพี่สมนึก” คนส่วนใหญ่เรียกท่านว่า พระมหา

สมนึก ท่านมีฉายาว่าอย่างไร ฉันก็ลืมเสียแล้วตามประสาของ สว. หรือผู้สูงอายุ 

ท่านบวชนานมาแล้ว ฉันพบท่านเมื่อท่านจ�าพรรษาอยู่ที่วัดในอ�าเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี บ้านเกิดท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้บังคับบัญชาของฉัน 

ฉันและเพื่อน ๆ ไปงานบวชท่านปลัดกระทรวงฯ ที่วัดนี้ ท่านบวชหนึ่งพรรษา  

และคุน้เคยหลวงพีส่มนึก ในช่วงเวลาดงักล่าว หลวงพีช่อบบรจิาคโลหติและได้ชวน

คณะสงฆ์ของวัดไปร่วมกนับรจิาคโลหติด้วย หลงัจากท่านปลดักระทรวงฯ ลาสกิขา

แล้ว หลวงพี่ก็ยังมาเยี่ยมเยียน เมื่อท่านเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อบริจาคโลหิต ฉันจึง

คุน้เคยกบัท่าน เพราะช่วงนัน้ฉนัเป็นหัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป หรอื “หน้าห้อง” 

 จ�าได้ว่าวนันัน้ท่านปลดัไม่อยู ่หลงัจากฉนักราบนมสัการและถวายน�า้มะตูม

ท่านแล้ว ฉันก็เรียนถามท่านว่า

 “วันนี้คนไปบริจาคเยอะไหมคะ หลวงพี่ต้องรอนานไหมคะ”

 “ก็เยอะพอสมควรนะ แต่รอไม่นานหรอกโยม เขาจัดให้พระเจ็บตัวก่อน

ฆราวาส” ท่านตอบและยิ้ม ฉันก็ยิ้มไปกับอารมณ์ขันของท่าน

นึกถึงหลวงพี่



 “ท่านปลัดไม่อยู่ก็ไม่เป็นไร อาตมาไม่มีธุระอะไรหรอก แวะมาเยี่ยมเฉย ๆ  

เออ...โยมล่ะ โยมไปบริจาคโลหิตบ้างหรือยัง” ท่านถาม

 “เคยค่ะ แต่กห็ลายปีมาแล้ว ช่วงนีไ้ม่ค่อยแขง็แรง จงึยงัไม่ได้ไปบรจิาคอกี

ค่ะ” ฉันตอบ

 “ถ้าตนเองไปบริจาคไม่ได้ ก็ชวนเชิญคนอื่นซิโยม ให้เลือดหรือชวนคนไป

ให้เลือดน่ะ เป็นการเสียสละเพื่อต่อชีวิตมนุษย์นะโยม... เอาละ อาตมาลากลับ

ละนะ” ว่าแล้วท่านก็ลุกขึ้นยืน ฉันเรียนท่านว่า “รอประเดี๋ยวค่ะท่าน” แล้วรีบเดิน

เป�ดลิ้นชักโต๊ะท�างานคิดจะหยิบปัจจัยถวายท่าน

 หลวงพีบ่อกว่า “เจรญิพร อาตมาไม่มปัีญหาอะไร จะรบีไปละนะ” พดูจบ

ท่านก็เดินลิ่วออกไป ฉันยกมือไหว้และมองตามร่างเล็กแต่ใจเกินร้อยของท่าน 

 ท่านปลัดกระทรวงฯ กลับมาบ่ายแก่ ๆ ฉันเรียนให้ท่านทราบ ท่านบอก

ฉันว่า “หลวงพี่ท่านไม่รับปัจจัย ไม่พกปัจจัย”

 “อ้าว...ท�าไมล่ะคะ แล้วท่านมีค่ารถ ค่าภัตตาหารเหรอคะ” ฉันถาม

 “ท่านบอกว่า เห็นเขาไม่เก็บค่าโดยสารท่านสักที เขาคงทราบว่าท่านไม่มี

เงิน หรือเขาอาจจะคุ้นหน้ากับท่านก็ได้ ท่านบอกว่าเป็นพระเป็นสงฆ์แล้วเงินทอง

ไม่ใช่ของส�าคัญนักหรอก ถ้าไม่มีภารกิจไปสร้างไปท�าอะไร” ท่านปลัดบอก

 “แล้วภัตตาหารหรือน�้าท่าล่ะคะ” ฉันถามต่อ

 “ท่านบอกว่า เมืองกาญจน์กับกรุงเทพฯ แค่นี้เอง ฉันเพลเสร็จก็เดินทาง

มาบริจาคโลหิตเสร็จ เขาก็ถวายน�้าปานะ มีน�้าเปล่าใส่ย่ามหนึ่งขวดก็กลับวัดได้

สบาย” ท่านปลัดตอบและเล่าต่อว่า

 “ท่านเคยบอกว่า เข็มที่ได้รับบริจาคโลหิตเป็นสิ่งที่จะชักชวนให้ผู้คนมา

บริจาคบ้าง ท่านจึงน�าไปต้ังแสดงให้ใครต่อใครดู ผมว่าท่านคงไม่ได้น�าไปตั้ง
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แสดงเพ่ืออวดตัวท่าน แต่ท่านคงใช้เข็มเป็นสื่อจูงใจ” ท่านปลัดแสดงความเห็น 

“ตอนหลังนี่ท่านสร้างเครือข่ายเรื่องบริจาคโลหิตในชุมชนนะ”

 ฉันฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งและยกย่องน�้าใจหรือจิตใจของท่านว่า ท่านช่างมี

จิตอาสาเสียจริง ๆ

 ฉันว่ามีจุดหนึ่งในประโยคหนึ่งที่ท่านสนทนากับฉันที่ชี้ให้เห็นว่า ท่านมี

จิตอาสาจริง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดของผู้มีจิตอาสา

 ท่านผู้อ่านลองทายซิคะว่าตรงจุดไหน
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เนตรนิล ดิฉันว่าท่านมีจิตอาสา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ

อนุกูล ใช่ครับ ท่านจะไปหวังสิ่งใด เพราะท่านได้ปลดความอยากได้ อยากมี

อยากเป็นออกไปแล้ว เงินทองปัจจัยท่านยังไม่สนใจนี่ครับ

เนตรนิล เรยีกว่าท่านมคีวามเมตตากรณุาและท�าทานด้วยโลหติของท่านใช่ไหมคะ

อนุกูล ใช่ครับ



ยกย่องว่าเธอซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 

เพราะในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสภาวการณ์

ที่คนทั่วไปจะต้องวิ่งหลบภัยเอาตัวรอดไว้ก่อน





เจ้�ส�วอ�ส�

 ช่ือเรื่องนี้อาจจะแปลกและน่าสนใจว่าผู้หญิงที่ก�าลังเป็น “เจ้าสาว” จะมี

เวลาไปอาสาท�าอะไรที่ไหน

 ขอเรยีนท่านผูอ่้านว่าเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งจรงิเหมอืนทกุเรือ่งทีเ่ขยีน เรือ่งกม็อียู่

ว่า ในวันหนึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 นี้ เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงมากกว่า 

7 ริกเตอร์ ที่มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิต

นับร้อย อาคารบ้านเรือนถล่มทลายเสียหายในลักษณะที่ราบเป็นหน้ากลอง 

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแสดงความเสียใจและให้ความอนุเคราะห์จีนด้วยความ

เห็นใจและความเมตตา

 แน่นอนว่าในขณะที่ก�าลังเกิดภัยธรรมชาติอันรุนแรงอยู่นั้น ผู้คนส่วนใหญ่

ย่อมเกดิความกลัวว่าจะเกดิอนัตรายต่อตนเองและผูท้ีร่กัและห่วงใย แต่ปรากฏว่า

ในขณะเดียวกัน มีสาวสวยคนหนึ่งซึ่งอยู่ในชุด “เจ้าสาว” อันงดงามและก�าลังท�า

พธีิแต่งงานอยู่ในโบสถ์ได้คว้าเครือ่งมอืที่ใช้ในการสือ่สารวิง่ออกมานอกโบสถ์เพือ่

รายงานข่าวตามหน้าที่ของเธอ รวมทั้งได้สอบถามและสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยด้วย 

ดูจากทีวีเห็นว่าเธออยู่ในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์มีผ้าคลุมศีรษะและ “หาง” ของ

ชุดที่ลากยาวมาด้วย เธอถือไมโครโฟนปฏิบัติงานอย่างคล่องแคล่ว ใบหน้าแสน

สวยของเธอไม่แสดงความหวาดกลวัหรอืวติกกงัวล แต่สหีน้าทีเ่หน็ไดช้ดัคอืความ

เอาจริงเอาจังในการท�างานของเธอ ภาพข่าวที่น�าเสนอเรื่องของเธอไม่ได้รายงาน

ว่า “เจ้าบ่าว” วิ่งน�าหรือวิ่งตามเธอออกจากโบสถ์หรือไม่
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 ฉันเชื่อว่าทุกคนท่ีได้ทราบข่าวหรือเห็นภาพข่าวคงรู้สึกชื่นชมและยกย่อง

เธออย่างแน่นอน

 ประการแรก คงยกย่องว่าเธอเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอ แต่เธอเป็น 

ผู้หญิงที่มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง และมีสติ

 ประการท่ีสอง คงยกย่องว่าเธอซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่ เพราะในสถานการณ ์

เช่นนีเ้ป็นสภาวการณ์ทีค่นทัว่ไปจะต้องว่ิงหลบภยัเอาตัวรอดไว้ก่อน รอให้แผ่นดนิ

หยุดไหวจึงค่อยมารายงานข่าวก็ได้

 อาจจะมีคนคิดว่าเธอ “อวดดี” หรือหนักเข้าไปอีกคือ “อวดเด่น” อยาก

อวดความกล้าในชดุสวย ๆ  ของเจ้าสาว หรอืบางคนอาจจะคดิว่าเป็นความบงัเอญิ

หรือ “เผอิญ...ภัยพิบัติสร้างวีรสตรี”

 ความคิดเห็นของแต่ละคนอาจแตกต่างกันได้ แต่ส�าหรับฉัน ฉันคิดว่าถ้า

เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งจรงิทีไ่ม่ได้สร้างฉาก ในสภาวการณ์หน้าสิว่หน้าขวานเช่นนัน้เธอคง

ไม่คิดว่ามีอะไรที่ควรอวด เพราะเธอมีอยู่อย่างเดียวในเวลาดังกล่าวคือเธอม ี

จิตอาสา

 อยากให้ท่านผู้อ่านวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าจุดใดที่เป็น “ตัวช้ีวัด” ว่าเธอมี 

จิตอาสาจริง ๆ
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จินตนา ฉันว่าบางครั้งการแสดงความมีจิตอาสาของคนบางคนอาจจะเป็นการ

สร้างฉากเพื่อผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของตนเองก็ได้

สมฤดี ใช่ค่ะ  เคยเห็นหลายรายแล้วเหมือนกัน แต่ก็ดีนะคะ เพราะไม่ว่าจะท�า

อย่างจริงใจหรือไม่ สังคมหรือผู้รับก็จะได้ประโยชน์จากการกระท�านั้น 

แต่คนพวกนีจ้ะท�าได้ไม่นานหรอก ถ้าไม่ได้รบัประโยชน์เพือ่ตนเองกจ็ะ

ค่อย ๆ หายหน้าไป

จินตนา จะมีลักษณะเหมือนการโฆษณาประชาสัมพันธ์

สมฤดี ใช่...โชว์ตัวเอง



สติปัญญาของมนุษย์นั้นมีหลายระดับ

แต่น่าแปลกที่แทบทุกระดับ

จะมีความห่วงใยผู้อื่นเป็นพื้นฐาน



ฉันคิดว่าทั้งสองคนเป็นคนดีในความรู้สึกของฉัน

แม้ว่าคนหนึ่งจะขาดและอีกคนหนึ่งจะเกิน

แต่ดูเหมือนทั้งคู่มีส�านึกที่จะให้สิ่งที่ดีแก่สังคม

มากกว่าคนที่ไม่ขาดไม่เกิน





คนผิดปกติที่น��รัก

 ความจรงิแล้วฉนัไม่อยากใชค้�าว่า “คนผดิปกต”ิ เป็นชือ่เรือ่งนี ้แต่เผอญิ

ฉันไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ฉันจะเขียนถึง ฉันไม่ทราบว่าเขาชื่อ

อะไร พฤติกรรมของเขาในสายตาของคนท่ัวไปเขาอาจจะถูกมองว่าบ้า ฉันไม่

อยากได้ยินใครเรียกเขาว่า ”คนบ้า” เพราะตลอดเวลานานนับสิบปีที่ฉันเห็นเขา 

ฉันยังไม่เคยเห็นหรือทราบจากใครว่าเขาแสดงความผิดปกติโดยมีอาการของ

คนคลุ้มคลั่งไปท�าร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเหมือนที่คนบ้าส่วนใหญ่

มักจะท�า

 คนผิดปกติหรือคนไม่เต็มเต็งท่ีฉันกล่าวถึงนี้มีอยู่สองคน ชายคนแรกเป็น

ประเภท “สปอ.” หรือสติปัญญาอ่อน อายุคงประมาณสี่สิบกว่า บ้านช่องห้องหอ

ของเขาคงอยู่แถวสวนอ้อยหรือซังฮี้เชิงสะพานกรุงธน เขาแต่งตัวเรียบร้อย 

ใส่เสื้อเช้ิตสวมกางเกงขาสั้นแลดูสะอาด สวมรองเท้าและใส่นาฬ�กาข้อมือตลอด

เวลา (ฉันไม่ได้ดูว่านาฬ�กาของเขาเดินหรือเปล่า) พฤติกรรมของเขาที่ฉันเห็น

บ่อยครัง้ คอืเขาชอบท�าหน้าท่ีเหมอืนเป็นต�ารวจจราจร มนีกหวดีซึง่มสีายคล้องคอ 

คอยเป่าและโบกรถอย่างแข็งขันเหงื่อไหลไคลย้อย ท่านไม่ต้องตกใจ เขาไม่ได้

ลงไปยืนกลางถนนเหมือนต�ารวจจราจรตัวจริง แต่เขาจะยืนอยู่บนฟุตพาธข้าง

ถนนใหญ่หรอืไม่กอ็ยู่ในซอยเลก็ ๆ  แถวนัน้ เพราะคงไม่มตี�ารวจคนใดจะอนญุาต

ให้เขาลงไปช่วยท�างานอย่างแน่นอน แต่ที่ให้เขายืนโบกไม้โบกมืออยู่บนฟุตพาธ
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กว้างซึ่งไม่รบกวนทางเดินเท้าสักเท่าไร ก็คงเพราะเข้าใจในความปรารถนาดี 

ของเขาทีอ่ยากจะท�าประโยชน์ต่อส่วนรวม และอกีอย่างหนึง่อาจจะเป็นประโยชน์

เพราะท�าให้คนที่อยู ่บนรถซึ่งผ่านไปมามองเห็นเขาและเกิดอารมณ์ขันขณะ 

รถติดได้

 ส�าหรับคนที่สองนั้นไม่เป็น “สปอ.” แต่คงเป็น “สปก.” คือ “สติปัญญา

เกนิ” หรอืเป็นคนคดิมากเกนิไป ชายผูน้ีอ้ายคุงประมาณห้าสบิเศษถงึหกสบิ รปูร่าง

หน้าตาดี แข็งแรงองอาจเหมือนทหาร เขามักจะสวมชุดสีกากี กางเกงขายาว 

และเส้ือเชิ้ตแขนยาวของเขาดูสะอาดดี สวมรองเท้ารัดข้อคล้ายๆ รองเท้าบูต 

บางครัง้กเ็ป็นบตูยางสดี�า สวมหมวกเบเรต์มขีนนกปัก ทีอ่กเสือ้มแีถบและเหรยีญ

อะไรต่ออะไรที่เราไม่ค่อยเคยเห็นติดและแขวนเป็นระนาว มองดูรวม ๆ แล้วดูเท่

และเก๋ไปอีกแบบหนึ่ง มีนกหวีดคล้องคอเหมือนคนแรก ถ้าเขายืนเฉย ๆ คนที่

เห็นเขาอาจจะไม่คิดว่าเขา สปก. แต่อาจจะคิดว่าเป็นนายแบบรุ่นอาวุโสที่ก�าลัง

จะไปเดินบนแค็ตวอล์ก ฉันมักจะพบเขาแถว ๆ ป้ายรถเมล์เชิงสะพานกรุงธนฝั่ง

บางพลดั พฤติกรรมของเขาท่ีฉันเห็นคล้าย ๆ กบัคนทีค่อยดแูลหรอืคอยตรวจตรา

ความเรียบร้อยของผู้คนและสถานที่ทั่ว ๆ  ไป บางทีก็คอยดูแลเด็กที่จะขึ้นรถเมล์

เกรงวา่เดก็จะขึ้นรถเมล์ไม่ทนั แต่เขาไม่ออกอาการอะไรมากนัก บางทจีะเหน็เขา

ก็ยืนกอดอกดูรถที่ผ่านไปมาแถวนั้น แล้วพยักหน้าเสมือนว่าพอใจ 

 ฉนัคิดว่าทัง้สองคนเป็นคนดีในความรูส้กึของฉนั แม้ว่าคนหนึง่จะขาดและ

อีกคนหนึ่งจะเกิน แต่ดูเหมือนทั้งคู่มีส�านึกที่จะให้สิ่งท่ีดีแก่สังคมมากกว่าคนท่ี 

ไม่ขาดไม่เกนิ หลายต่อหลายคนทีเ่หน็สิง่ทีต่นเองน่าจะช่วยได้หรอืให้ได้เป็นเรือ่ง

ที่ “ธุระไม่ใช่หรือไม่ใช่ธุระ”

 คนสามประเภทนีท้ีม่พีฤติกรรมดงักล่าวมานี ้เราจะให้คะแนนใครน้อยทีส่ดุ
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ธาดา เรือ่งนีน่้าสนใจมาก เพราะเมือ่พจิารณาแล้วจะเหน็ว่าเขาเป็นคนผดิปกติ

ที่น่ารักทั้งสองคนจริง ๆ 

ภมร เขาท�าให้คนปกติอย่างเรา ๆ  ชืน่ชมได้ว่า เขามุง่ทีจ่ะท�าประโยชน์ให้แก่

สังคม และข้อส�าคัญคือทั้งคู่ไม่ได้เรียกร้องสิ่งใด ๆ  จากใคร เพราะเขา

ได้ความสุขจากการท�าอย่างนั้นแล้ว

ธาดา เขาน่าจะเป็นตัวอย่างสอนคนบางคนได้ว่า ขนาดคนที่ขาดหรือเกิน

อย่างนีเ้ขายงัมจีติอาสาต่อสงัคม แล้วคนทีค่ดิว่าตนเองปกติล่ะ มจีติใจ

อย่างนี้หรือเปล่า



ปุถุชนธรรมดามักจะชอบโอ้อวดผู้อื่น

แต่ก็มีบางครั้งที่เห็นว่าไม่จ�าเป็น



หนูรู้สึกมีความสุขที่หนังสือของหนู

ช่วยให้ผู้ชายคนนั้นหรือคนไข้คนนั้นเพลิดเพลิน

ไม่วิตกกังวลหรือเคร�ยดเพราะต้องนั่งรอนาน ๆ





 ดร.พรรณี เป็นคนชอบเขียนหนังสือ และเป็นเพื่อนร่วมงานกับฉัน ฉัน

สังเกตว่า ระยะนี้เธอไปโรงพยาบาลศิริราชบ่อย ๆ เพื่อตรวจรักษาโรคทั้งของ 

ตัวเธอเองและสามีของเธอ เธอบอกว่าอาจเป็นเพราะช่วงนี้ใกล้จะเกษียณอายุ

ราชการแล้ว หรือถ้าพูดตรง ๆ ก็คือ แก่แล้ว เพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องธรรมดา 

ที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิม เป็นโน่นเป็นนี่อยู่เสมอ แต่เธอและ

สามีก็ไปทุกครั้งที่ไม่สบาย หรือไปตามที่หมอนัด

 เธอเล่าให้ฉนัฟังว่า เมือ่วานนีก้ไ็ปตรวจปอด ไปคราวนีเ้หนือ่ยมาก ไปต้ังแต่

เจ็ดโมงเช้า กว่าจะเสร็จเรื่องและกลับบ้านได้ก็เป็นช่วงบ่าย เธอเล่าว่า

 “เรื่องไปนั่งรอคิวนั้นหนูชินแล้ว เพราะคนไข้เยอะจริง ๆ แล้วก็เยอะ 

ทุกครั้ง อาจจะเป็นเพราะไปช้าด้วย รอไปก็อ่านหนังสือไปหรือท�าอะไรฆ่าเวลาไป 

แต่คราวนีห้นเูหนือ่ยมาก เหนือ่ยเพราะไม่มทีีจ่อดรถ ไปได้ทีจ่อดด้านหน้าวดัระฆัง 

แล้วก็หอบถุงหนังสือถุงใหญ่เดินมาไกลด้วย”

 “หนังสืออะไร” ฉันถามเธอ

 “หนังสือที่หนูเขียนเองบ้าง หนังสืออื่น ๆ บ้าง รวมกันแล้วประมาณ  

10 เล่ม หนักอึ้งเลยค่ะ แต่ก็กัดฟันหอบไปจนถึงที่นั่งรอหมอตรวจ เพราะตั้งใจไว้

แล้วอย่างแน่วแน่ว่า จะเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลวางไว้ที่ชั้นหนังสือแถวนั้น 

นั่นแหละค่ะ คนที่เขามานั่งรอหมอจะได้มีหนังสืออ่าน” เธอบอก

เหนื่อยแต่ก็มีคว�มสุข



 “ท�าไมถึงตั้งใจแน่วแน่ขนาดนั้นคะ” ฉันถามกึ่งล้อเธอ

 ดร.พรรณีตอบว่า “คืออย่างนี้ค่ะ คือเมื่อตอนที่หนูไปคราวก่อน หนูก็ต้อง

ไปนั่งรอคิวเหมือนคราวนี้ เผอิญหนูเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมานั่งรอคิวอยู่

เหมือนเดิม เขาหยิบหนังสือเล่มที่หนูเขียน แล้วเคยน�ามาบริจาคไว้มานั่งอ่าน หนู

เห็นเขาสนอกสนใจอ่านอยู่นานทีเดียวค่ะ หนูเข้าไปหาหมอก่อนเขา พอหนูออก

มาจากห้องตรวจ หนูก็เห็นเขายังอ่านอยู่นะคะ หนูรู้สึก....”

 ฉันยั่วเธอว่า “รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ หรือไม่ก็อยากไปบอกกับเขาว่า ฉันเป็น

คนเขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะ”

 ดร.พรรณียิ้มอย่างมีความสุขก่อนตอบฉันว่า “หนูไม่รู้สึกอย่างนั้น หรือ

อยากจะบอกเขาอย่างนั้นเลยค่ะ แต่หนูรู้สึกมีความสุขที่หนังสือของหนูช่วยให้

ผูช้ายคนนัน้หรอืคนไข้คนนัน้เพลดิเพลนิ ไม่วติกกงัวลหรอืเครยีดเพราะต้องนัง่รอ

นาน ๆ”

 “เป็นความรู้สึกที่ดีจังเลย” ฉันบอกเธอ “แล้วที่อาจารย์หอบอีกหลายเล่ม

มาบริจาคเพิ่มอีกก็เพราะความรู้สึกนี้ใช่ไหม”

 “โอ้โฮ...อาจารย์ทายใจหนูตรงเป�ะเลยค่ะ” ดร.พรรณีพูดด้วยความพอใจ

“แต่สามีหนูบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปวางบนชั้นหนังสือ ให้ไปแจ้งความจ�านงและลง

ทะเบียนบริจาคเสียก่อน ความจริงแล้วหนูอยากไปวางไว้เลย ไม่ต้องบอกว่าใคร

เอามาให้ แต่ก็ต้องท�าตามระเบียบ”

 “เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยเหนื่อยอย่างที่ว่า” ฉันคาด

 “ค่ะ เหนื่อย แต่ก็มีความสุขค่ะ” ดร.พรรณีบอก
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อรอ�าไพ การให้ของ ดร.พรรณีครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะ

ใจทิพย์ ยิ่งใหญ่อย่างไรคะ ก็ให้หนังสือไปไม่กี่เล่ม

อรอ�าไพ เธออุตส่าห์หอบไปให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงคะ และที่ส�าคัญคือ 

ไม่คิดจะบอกหรือคิดจะอวดชายคนนั้นว่า เธอเป็นคนเขียน

¤ØÂà¾ÔèÁàÊÃÔÁ»ÃÐà´ç¹

จิตอ�ส�...  คือดอกไม้ที่ให้ผล     37     



คนเราไม่ได้อยู่เพียงผู้เดียวในโลกนี้

ทุกคนทุกสิ่งต้องอิงอาศัยกัน

ตามที่แต่ละคนท�าได้และตามรูปแบบของตนเอง



...ดิฉันไม่ประสงค์จะออกนาม 

ขอบริจาค 1,000 บาทนะคะ 

ดิฉันจะให้รายละเอียด

แต่ไม่ต้องท�าเป็นตัวว่ิงในจอก็ได้ค่ะ...





สิงห�ที่ช�ยแดนใต้

 เจ้าเสือน้อย ลูกชายของสิบต�ารวจโท สิงห์ วัย 9 ขวบเศษ ส่งเสียง

เจือ้ยแจ้วอ่านจดหมายทีส่งิห์เขยีนมาถงึทางบ้านทีจ่งัหวดัสรุนิทร์ให้ย่าและแม่ของ

เขาฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ 

 ย้อนกลับไปเมื่อ 9 ปีเศษที่ผ่านมา วันที่เจ้าเสือน้อยมาเกิดบนโลกใบนี้ 

ช่างเป็นวนัทีด่บูงัเอญิเสยีเหลอืเกนิ เพราะเป็นวนัเดยีวกนักบัทีส่งิห์ได้รบัการบรรจุ

เป็นพลต�ารวจส�ารองที่จังหวัดยะลา ในอดีตจังหวัดนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่มีแต่ความสงบสุข สิงห์ดีใจมากเพราะในวันนั้นเป็นวันที่เขาถือเสมือน

ว่า เขาได้รับรางวัลอันมีค่าถึง 2 รางวัลในวันเดียวกัน

 สิงห์ต้องการท�าตามความฝันที่จะเป็นต�ารวจเหมือนพ่อของเขา เขาสอบ

แข่งขนัเป็นนายร้อยต�ารวจอยูห่ลายปี แต่จ�านวนผูส้มคัรสอบกบัจ�านวนทีจ่ะรบัได้

ดไูม่สมัพนัธ์กนัเลย เขาจงึตัดสนิใจใช้วฒิุ ม. 6 ไปสมคัรสอบในต�าแหน่งพลต�ารวจ 

ทั้งที่ตัวเองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคิดว่าหากต้ังใจท�างานในฐานะ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สมเกียรติภูมิแล้ว ก็น่าจะไต่เต้าเอื้อมเอาดาวมาประดับ

บนบ่าของเขาได้สักวัน

 สิงห์ต้ังใจท�างานด้วยความมุ่งมั่นและความอดทนอย่างยิ่งยวด ด้วยอัตรา

เงนิเดอืนในต�าแหน่งพลฯ ส�ารอง ข้ัน 1 เมือ่แรกเข้าเพยีงพนักว่าบาท เขาต้องเข้ารบั

การอบรมหลายอย่างเพือ่ให้เกดิความรูแ้ละทกัษะในการปฏิบติังาน และนบัว่าเป็น
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โชคดขีองข้าราชการต�ารวจชัน้ผูน้้อย เพราะในปี พ.ศ. 2548 ได้มพีระราชกฤษฎีกา

ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ท�าให้เขาได้รับเงินเดือนในอัตราใหม่ 6,220 บาท 

สงิห์ส่งเงนิไปให้ทางบ้านทกุเดอืนไม่เคยขาด ส่วนตัวเขานัน้กพ็ยายามใช้เงนิอย่าง

ประหยัดมัธยัสถ์ เขาไม่เคยคิดจะไปเที่ยวเตร่หาความสุขส�าราญใด ๆ แม้จะมีสิ่ง

ยั่วยุบ้างในบางครั้ง แต่เขาก็ยังสามารถควบคุมตัวเองให้เป็นต�ารวจที่ดีได้ ดังนั้น

การท�างานในอาชพีการงานของเขาจงึเจรญิก้าวหน้า สงิห์ได้รบัการเสนอชือ่เลือ่นขัน้

ทุกปี ความมุ่งมั่นตั้งใจท�างานด้วยความกล้าหาญของเขา ท�าให้เขาใช้เวลาไต่เต้า

ขึ้นมาจากพลฯ ส�ารอง จนกระทั่งได้รับพระราชทานยศสิบต�ารวจโทในปัจจุบัน 

 แต่ชีวิตคนเรานั้นก็ไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบเสมอไป ในช่วง 3-4 ปี 

หลัง ๆ มานี้ ที่จังหวัดยะลา รวมทั้งจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส 3  

จังหวัดชายแดนทางภาคใต้เกิดสถานการณ์ท่ีดูจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ต�ารวจ

ทุกนายได้รับค�าสั่งไม่ให้ออกนอกพื้นที่ แม้จะไม่ได้เข้าเวร ต�ารวจทุกนายจะต้อง 

“STAND BY” ตลอด 24 ชั่วโมง ท�าให้ตั้งแต่ปีใหม่มานี้ สิบต�ารวจโท สิงห์ยังไม่มี

โอกาสกลับไปเยี่ยมครอบครัวของเขาที่จังหวัดสุรินทร์เลย 

 เมื่อสิงห์ไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านเกิดตัวเองได้ น้าสาวของสิงห์ซึ่งอยู ่

กรงุเทพฯ และต้องไปธรุะทีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจงึรบัอาสาเลยไปเยีย่มเขาทีจ่งัหวดั

ยะลาเสียเอง วันนี้สิงห์มารับน้าตามที่นัดหมาย น้าพูดคุยแสดงความห่วงใยและ

อวยพรหลานว่า

 “น้าขออวยพรให้สิงห์แคล้วคลาดจากภัยอันตรายนะลูก ต�ารวจ ทหารที่

ท�างานใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้ทุกคนนี ่น้ายกย่องและขอเป็นก�าลงัใจให้จรงิ ๆ น้า

ดูข่าวแล้วรู้สึกห่วงใย เพราะเขาเป็นคนที่เสียสละเพื่อบ้านเมือง”



 สิบต�ารวจโท สิงห์ ยกมือไหว้น้าสาวแล้วพูดขึ้นว่า “การท�างานในหน้าที่ใน

ฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของต�ารวจทุกคน สิ่งที่

พวกเราต้องการจากประชาชน คือ ก�าลังใจที่จะส่งให้พวกเรามีพลังที่จะยืนหยัด

ต่อสู้ ผมคิดว่าพวกเราทุกคนมีจิตอาสาและรักผืนแผ่นดินไทยผืนนี้เท่าชีวิตครับ”

 น้าสาวกลับกรุงเทพฯ ด้วยความเป็นห่วงหลาน เมื่อคืนนี้เธอนั่งดูโทรทัศน์

เห็นข่าวการช่วยระดมทุนเข้ากองทุนน�้าใจไทยช่วยเหลือครอบครัวก�าลังพลที่เสีย

ชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จึงรีบโทรศัพท์

ไปตามเบอร์ที่ปรากฏในโทรทัศน์ทันที

 น้าพูดโทรศัพท์ว่า “สวัสดีค่ะ ดิฉันมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินเข้า

กองทุนที่พิธีกรประกาศค่ะ อ๋อ...ดิฉันไม่ประสงค์จะออกนาม ขอบริจาค 1,000 

บาทนะคะ ดิฉันจะให้รายละเอียด แต่ไม่ต้องท�าเป็นตัววิ่งในจอก็ได้ค่ะ”

 เสียงน้าพึมพ�ากับตัวเองว่า “เราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา ตอนที่ยังอาสา 

ช่วยอะไรเขาไม่ได้ ก็ส่งก�าลังใจกับก�าลังทรัพย์ตามอัตภาพไปให้ ก็ยังดีกว่าไม่ได้

ท�าอะไรเลย”
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ธงชัย เรื่องนี้มีคนที่มีจิตอาสาหลายคนนะ ทั้งสิงห์ ทั้งเพื่อนต�ารวจ ทหาร 

รวมทั้งคุณน้าของเขาด้วย

ทะนง ใช่ ส�าหรับสิงห์นั้น ตอนแรกไปท�างานที่ภาคใต้ เพราะได้รับการบรรจุ 

ไม่ได้อาสาไปเอง แต่พออยู่ไปไม่นาน ความมีจิตอาสาก็เกิดขึ้น เพราะ

มีสถานการณ์ที่ท�าให้รักและหวงแหนแผ่นดินมากขึ้น ความรู้สึกเช่นนั้น

ท�าให้เกิดความกล้าหาญและเสียสละที่จะปกป้องแผ่นดิน

ธงชัย คณุน้ากไ็ม่เลว อตุส่าห์อาสาไปให้ก�าลงัใจหลานแล้ว กย็งัมาบรจิาคเงนิ

โดยไม่ประสงค์ออกนาม

ทะนง ก็ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน นั่นแหละจิตอาสา



...หายเหน่ือย และคิดว่าตัวเราเองน้ัน

ก็จะได้รับความสุขอย่างย่ิง

ท่ีช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยท่ีไม่หวังส่ิงตอบแทน 

แค่เห็นเขาหายจากการเจ็บป่วยหรือทุเลาลง 

พ่ีก็ลืมความเหน่ือยแล้ว...





ดนัย หมออ�ส�

 เช้าวันอาทิตย์สมาชิกทุกคนในบ้านต่างมาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่โต๊ะ

อาหาร ซึ่งจะถือว่าเป็นธรรมเนียมของบ้านดาริกาก็ว่าได้ และที่พิเศษไปกว่านั้น

คือ ดาริกาตื่นแต่เช้าไปตลาด เพื่อเตรียมอาหารที่ทุกคนชอบมาเลี้ยงฉลองที่ดนัย

ลูกชายคนโตเรียนจบแพทย์ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้เธอและสามีอยู่ไม่น้อย 

 “อาหารถูกปากไหมดนัย แม่ท�าของโปรดของลูกด้วย” ดาริกาพูดขึ้น

 “แม่คะ มีแต่ของโปรดพี่ดนัย แล้วของดาราล่ะค่ะ” ดาราลูกสาวคนเล็กพูด

แทรกเย้าผู้เป็นแม่

 “มีสิลูก แม่ก็เตรียมไว้ให้ลูกทั้งสองคนนั่นแหละ” แม่บอก

 “ดนัย ลูกเรียนจบแล้ว จะต่อแพทย์เฉพาะทางอีกหรือเปล่าลูก” พ่อถาม

 “ผมว่าจะยงัไม่เรยีนต่อแพทย์เฉพาะทางหรอกครบั ผมคดิกบัเพือ่นร่วมรุน่

ไว้ว่าจะไปเป็นแพทย์อาสาตามชนบทในพืน้ที่ที่ห่างไกลความเจริญ” ดนัยบอกพ่อ

 “พี่ดนัยจะไปให้ล�าบากท�าไม เลือกไปท�างานที่โรงพยาบาลเอกชนดีๆ ใน

กรุงซึ่งให้ผลตอบแทนสูงๆ ไม่ดีกว่าหรือ” ดาราบอกพี่ชาย

 “จริงอย่างที่เธอว่า ด้วยอาชีพของพี่ พี่สามารถมีรายได้สูงๆ ได้ แต่ตอนนี้

พี่ยังไม่ต้องการอย่างนั้น” ดนัยบอก

 “มีเหตุผลอะไรหรือลูก” พ่อถามบ้าง
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 “ผมอยากท�าตามความต้ังใจเดิมของตัวเองครับพ่อ ผมอยากท�างานจิต

อาสา อยากไปช่วยเหลือคนยากจนที่เขาไม่มีเงินมากพอที่จะเดินทางมาขอรับ

บริการโรงพยาบาลของรัฐในกรุงหรือในเมือง ผมอยากจะออกไปให้บริการเขา  

เมือ่หมอเข้าไปหาเขาถึงท่ี เขากไ็ม่ต้องเดนิทางไปหาหมอ เป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางอีกด้วย” ดนัยบอกเหตุผล

 “อย่างท่ีพ่ีดนยัเคยไปช่วยงานแล้วกไ็ปฝึกงานมาแล้วใช่ไหม” น้องสาวถาม

 “ใช่ นั่นแหละ ก็อย่างท่ีพี่เคยไปท�างานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นั่นแหละ 

จะว่าล�าบากทั้งหมอ ทั้งคนไข้ก็ว่าได้ แต่พี่ก็ชอบ” ดนัยเล่า

 “ล�าบากอย่างไรเหรอพี่ดนัย” ดาราถามด้วยความอยากรู้รายละเอียด

 “ตอนที่พี่ไปจังหวัดทางเหนือไปรักษาพวกชาวเขา พี่คิดว่าคงเป็นจังหวัด 

ที่สบายที่สุดแน่ๆ เลย  แต่ที่ไหนได้แพทย์ที่ไปต้องแบกของเอง เพราะรถเข้าไป

ไม่ถึง ลงรถแล้วยังต้องเดินเท้าเข้าไปอีก พี่เลยหันมาถามอาจารย์หมอว่าท�าไม 

ทางถึงทุรกันดารแบบนี้ มีใครเคยมาแถวนี้หรือเปล่า” ดนัยเล่าด้วยรอยยิ้ม

 “แล้วมีใครเคยมาหรอืเปล่าคะพี ่หนทางล�าบากซะขนาดนัน้” ดาราถามต่อ

 “อาจารย์หมอบอกพี่ว่าแต่ก่อนทางล�าบากมากกว่านี้อีก แพทย์รุ่นพี่ก็เคย

มากันแล้ว ทุกคนเหนื่อยเหมือนกันหมด แต่ท่ีท�าก็ท�าด้วยใจ ต้ังใจจะมารักษา

คนไข้ให้เขาหายจากโรคและมีคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ดีข้ึน ค�าพูดที่อาจารย์

หมอบอก ท�าให้พี่หายเหนื่อย และคิดว่าตัวเราเองนั้นก็จะได้รับความสุขอย่างยิ่ง

ที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แค่เห็นเขาหายจากการเจ็บป่วยหรือ 

ทุเลาลง พี่ก็ลืมความเหนื่อยแล้ว และท�าให้พี่รู้ว่าการท�าอะไรเพื่อช่วยต่อชีวิต 

คนอืน่โดยเฉพาะอย่างยิง่คนยากจนในถิน่ทรุกนัดาร มคีวามส�าคญัเพยีงใด” ดนยั

พูดให้น้องสาวฟัง
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 “ถ้าดารามเีวลาว่าง ดาราขอไปช่วยพีแ่ละเพือ่นพีด้่วยนะ ดาราอยากใช้เวลา

ท�างานจติอาสากบัเขาบ้าง น่าจะดกีว่าปล่อยเวลาให้เสยีไปโดยเปล่าประโยชน์” ดารา

บอกหลังจากฟังพี่ชายเล่า

 พ่อและแม่ไม่ได้พูดอะไรต่อได้แต่นั่งฟังลูกคุยกันแล้วต่างก็อมยิ้ม



นฤมล ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ของหมอดนัยคุณจะท้วงติงเขาไหม

เจนจิรา คดิว่าไม่ท้วงตงินะ เพราะเขาโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีจะตัดสนิใจเรือ่งของตนเอง

ได้แล้ว ในใจก็เป็นห่วงอยู่บ้าง แต่เมื่อคิดได้ว่าลูกเรามีคุณธรรม มีจิต

อาสาของเขาเอง เราก็ดีใจนะ ในกรณีของเราเมื่อก่อนที่ลูกจะสอบเข้า

มหาวิทยาลัย เราเคยบอกว่าจะเรียนอะไร มีอาชีพอะไรพ่อแม่ก็ไม่ว่า 

ขอแต่เพยีงให้เป็นคนดเีท่านัน้ คดิว่าพ่อแม่หมอดนยักค็งคดิอย่างนีแ้ละ

ดีใจเสียอีกที่พบว่าลูกเป็นคนดี

¤ØÂà¾ÔèÁàÊÃÔÁ»ÃÐà´ç¹
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...  ท่านไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ท�าให้คนหลายคน 

โดยเฉพาะชาวบ้านยากจน ไร้ที่พึ่ง ไม่มีเงินรักษาตัว 

ได้ยกย่องให้หมอเปร�ยบเสมือน “หมอเทวดา”...  





 เมื่อเดือนก่อน ฉันเข้าไปอ่านข่าวในหน้าเว็บเพจของ facebook ฉัน 

อ่านข่าวแต่ละหน้า ที่เขาส่งมาให้หลังจากที่ฉันไปกดถูกใจเว็บเพจของเขาอย่าง

คร่าวๆ ก่อนจะไปสะดุดกับภาพข่าวหนึ่ง ที่มีคนในเฟสน�ามาโพสต์ไว้ เพื่อชื่นชม

วีรกรรมของบัณฑิตหนุ่มหล่อคนหนึ่ง ที่เพิ่งเรียนจบหมอจากคณะแพทยศาสตร์

ได้ไม่นาน ซึง่เหตุการณ์วนันัน้หมอหนุม่ท่านนีย้อมเสยีสละวิง่กลบัมาช่วยเหลอืคน

ทีถ่กูรถชนในมหาวทิยาลยัทัง้ทีส่วมชดุครยุ เพราะเตรยีมจะเข้ารบัใบปรญิญาบตัร

แล้ว ทั้งๆ ที่เป็นช่วงเวลาส�าคัญของหมอ แต่หมอกลับเลือกที่จะหันกลับมาช่วย

ชีวิตคนมากกว่า พร้อมกับทิ้งโอกาสที่น่าภาคภูมิใจในชีวิตของตนเองไป

 ฉนัอ่านข่าวของหมอหนุม่ท่านนีอ้ยูส่กัครู ่ พร้อมกบัชืน่ชมในความเป็นคนดี 

มีจรรยาแพทย์ ยอมเสียสละความสุขของตนเองมากมายขนาดนี้ หมอไม่ห่วง 

แม้แต่ว่าชุดครุยที่ตนเองสวมใส่จะเปื้อน ไม่ห่วงมาดหล่อเหลาที่หมอคงอุตส่าห์ 

ต่ืนแต่เช้าไปท�าผมให้ดูหล่อดูเท่ในวันส�าคัญของตัวเอง หรือไม่ห่วงว่าตัวเองจะ 

เข้ารับปริญญาบัตรไม่ทัน แต่หมอกลับห่วงว่าจะช่วยชีวิตคนไม่ทันเสียมากกว่า 

  วนันัน้ฉนัอ่านเรือ่งของหมอ พร้อมกบัปลืม้ใจแทนครอบครวัของเขา ทีเ่ลีย้งดู

ลูกหลานมาดี ฉันอยากได้ภาพประทับใจนี้มาขยายติดข้างฝา เพื่อเตือนใจ  

ให้ลูกหลานหมั่นท�าความดีเพื่อผู้อื่น 

หมอ 19 บ�ท



  ความดขีองหมอท่านนีท้�าให้ฉนัรบีกดถกูใจ ซึง่ถงึจะถกูใจได้เพยีงแค่คนละ 

1 ครั้งเท่านั้น แต่ในใจฉัน หมอได้ความถูกใจจากใจฉันไปแล้วหนึ่งพันครั้ง แถม

ท้ายด้วยการโพสต์ข้อความชื่นชมคุณหมอให้สู้ต่อไป โปรดอย่าละทิ้งความดี 

  คิดว่าความจริงแล้ว ในสังคมเรายังมีคนดีแบบคุณหมอท่านนี้อยู่อีกมาก ที่

เราไม่เห็น ฉันก็นึกถึงคุณหมออีกท่านหนึ่งที่ฉันชื่นชอบท่านมานานหลายปี ผู้คน

มากมายเรียกท่านว่า “หมอ 19 บาท” ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อปี 2551-2553 

  คณุหมอ 19 บาทท่านนี ้เป็นผูร้เิริม่เป�ดคลนิกิเพ่ือรกัษาคนไข้ทีม่รีายได้น้อย 

หรือผู้ยากจน จากแรงบันดาลใจของท่าน ท่ีเกิดข้ึนเมื่อครั้งที่ท่านเป็นนักเรียน

แพทย์ และได้พบเห็นประชาชนยากจนจ�านวนมาก ที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ

ทางด้านการแพทย์ ก่อนที่ท่านจะไปขอความร่วมมือจากคณาจารย์และเพื่อนๆ 

ที่เรียนจบคณะเดียวกัน เพื่อก่อตั้ง “มูลนิธิทานตะวัน 19” ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อ

เป็น “หมอ 19 บาท” ในปัจจุบัน

  คุณหมอท่านนี้ ไม่เพียงแต่รักษาคนจนด้วยใจของผู้ให้ที่แท้จริงเท่านั้น 

ท่านยังเป็นผู้น�าในการจัดต้ังหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ

ประชาชนตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ท�าให้

คนหลายคน โดยเฉพาะชาวบ้านยากจน ไร้ที่พึ่ง ไม่มีเงินรักษาตัว ได้ยกย่องให้

หมอเปรียบเสมือน “หมอเทวดา” หรือหมอที่เทวดาส่งลงมาให้ช่วยคนยากจน 

  ยิ่งคิดฉันก็ยิ่งรู้สึกชื่นชมคุณหมอทั้ง 2 ท่านนี้ด้วยใจจริง นี่สินะที่เขาเรียก

กันว่า คนดีผู้มีจิตอาสาอย่างแท้จริง 
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พจนา จริงนะที่บอกว่าในบ้านเมืองเรามีหมอดีๆ แบบนี้อีกหลายท่าน

อุมาพร ใช่ค่ะ เพราะหน้าที่และจรรยาบรรณของหมอเป็นสิ่งที่ท�าให้หมอเป็น

ผู้ที่มีคุณธรรม ความดีอยู่แล้ว

พจนา ใช่ค่ะ ดีตามหน้าที่และดีตามจรรยาบรรณก็ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าดีโดยความ

รู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจแล้วละก็จะดียิ่งๆ ขึ้นนะคะ

อุมาพร พูดเรือ่งนีแ้ล้วท�าให้ระลกึถงึพระกรณุาธคิณุของสมเดจ็พระศรนีครนิทรา-

บรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ซึ่งทรงมีพระราชด�าริและทรงด�าเนินการ

เรื่อง แพทย์อาสา ท่ีเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อประชาชนในจังหวัด

ต่างๆ ทั่วประเทศ

พจนา ใช่ค่ะ ขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ท่านทรงรับ

พระราชภาระต่อมา แพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาเหล่านั้น ก็ยังมีจิตอาสา

สืบทอดพระราชด�าริเป็นอย่างดี
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บางครั้งสมองของคนที่ใช้แรงงาน

ใช้พละก�าลังก็ “คิดเป็น”

มากกว่าคนซึ่งใช้สมองที่คิดว่า

สมองของตนมีคุณภาพสูงกว่า

บางครั้งสมองของคนที่ใช้แรงงาน

ใช้พละก�าลังก็ “คิดเป็น”

มากกว่าคนซึ่งใช้สมองที่คิดว่า

สมองของตนมีคุณภาพสูงกว่า



...ไม่ใช่หรอกครับ ผมมีลูกมีเมียแล้วครับ 

แต่ผมภูมิใจในตัวเอง 

ว่าผมได้ท�าในสิ่งที่ผมอยากท�าเพื่อคนอื่น 

ไม่ใช่เพื่อตัวเองครับ...





สมยศสมศักดิ์ศรี

 ฉนัรูจ้กัสมยศในต�าแหน่งพนกังานขบัรถของบรษิทั ส�านกัพมิพ์วฒันาพานชิ 

จ�ากัด ซึง่ฉนัไปท�างานเป็นผูอ้�านวยการศนูย์เสรมิสร้างความรูแ้ละภมูปัิญญา ทีน่ัน่

มพีนกังานขบัรถ พนกังานรกัษาความปลอดภยั พนกังานส่งเอกสารและพนกังาน

อืน่ๆ อกีเป็นจ�านวนไม่น้อย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นคนด ีสภุาพเรยีบร้อยและปฏบิติัหน้าที่

อย่างมปีระสทิธภิาพ อาจจะเป็นเพราะฝ่ายบรหิารงานบคุคลได้ฝึกอบรมและก�ากบั

ดูแลมาเป็นอย่างดีทกุคน แต่ถึงกระนั้นฉันก็รู้สกึวา่ สมยศดูดีกวา่ใครๆ เพราะเขา

ดีกับทุกคนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีต�าแหน่งหน้าที่ระดับใด จะเป็นผู้บริหารหรือเด็ก

ฝึกงาน เขาก็ให้บริการด้วยใจเป็นอย่างดีเหมือนกัน

 ฉนัมาทราบภายหลงัว่าสมยศไปสมคัรเป็นอาสาสมคัรกูภั้ยของโรงพยาบาล

วชริะ ซึง่เราทราบดว่ีางานอาสาสมคัรดงักล่าว ผูเ้ป็นอาสาสมคัรต้องการช่วยเหลอื

หรอืบรรเทาสาธารณภยัให้แก่ผูป้ระสบภยัอนัตรายด้วยจติอาสาโดยไม่ต้องการสิง่

ตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเอง

 สมยศใช้เวลาหลังเลิกงานประจ�าไปท�างานแทบทุกวันหรือแทบทุกครั้งที่ได้

รับวิทยุตามตัวหรือแจ้งเหตุ งานเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสนุกแต่เป็นงานหนักที่ต้องใช้ 

“ก�าลังใจและสต”ิ ในการท�างานโดยไม่เลอืกงาน ไม่เลือกเวลาและไม่เลอืกสถานที่ 

หลายต่อหลายครั้งที่เขาต้องเสี่ยงภัยเพื่อช่วยให้ผู้อื่นปลอดภัย

 วันหนึ่งฉันถามเขาว่า “อาจารย์ถามเธอหน่อยเถอะสมยศ อะไรหรือใครที่

ท�าให้เธอสมัครท�างานนี้ หรือว่าเป็นความตั้งใจของเธอเอง”

 “เปล่าครบั ไม่มีใครชวนผม และผมกไ็ม่เคยมคีวามต้ังใจจะท�างานนีม้าก่อน” 

สมยศตอบ
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 “อ้าว แล้วท�าไมตอนนี้จึงท�าล่ะ” ฉันถามด้วยความงงงวย

 “คืออย่างนี้ครับอาจารย์” สมยศยิ้มก่อนบอกว่า “ผมมีพี่ชายคนหนึ่งเขา

ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต ครอบครัวเรามาทราบหลังจากนั้นเป็นเวลานาน 

พอสมควร ทราบจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย”

 สมยศบอกต่อว่า “ผมเศร้าเสียใจและสงสารพี่ชายมาก เมื่อพบศพของเขา 

เรื่องนี้เป็นสาเหตุท่ีท�าให้ผมคิดจะท�างานอาสาสมัคร เพราะผมคิดว่าผมจะได ้

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับภัยอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุ บางทีผมอาจจะช่วยชีวิตเขา

ได้ ไม่ให้เขาเป็นอย่างพี่ชายผม”

 ฉันมองหน้าสมยศเมื่อเสียงที่เขาเล่าแผ่วเบาลง สีหน้าและแววตาเศร้าของ

เขาท�าให้ฉันทราบว่าเขาเสียใจมากเมื่อย้อนคิดเรื่องที่เล่า

 ฉันบอกสมยศว่า “อย่าย้อนคิดเรื่องเก่าๆ เลย อาจารย์คิดว่าตอนนี้เธอได้

ตัดสินใจท�าสิ่งดีๆ ที่น่าภาคภูมิใจแล้ว”

 “ครับผม” สมยศตอบรับเบาๆ ดูสีหน้าเขาสดชื่นขึ้น

 “อาจารย์เห็นเธอท�างานมาหลายปีแล้ว แสดงว่าติดใจงานนี้แล้วสิ” ฉัน 

เย้าเขา

 “ครับผม” สมยศตอบพร้อมอมยิ้ม “รักและผูกพันเลยครับ”

 “ท�าไมรูส้กึได้ถงึขนาดนัน้ล่ะจ๊ะ เงนิดาวเงนิเดอืนกไ็ม่ม”ี ฉนัถามและคาดเดา 

“เธอคงภูมิใจที่ได้ท�างาน ได้แต่งเครื่องแบบเท่ๆ อวดสาวล่ะมั้ง”

 สมยศรีบบอกว่า “ไม่ใช่หรอกครับ ผมมีลูกมีเมียแล้วครับ แต่ผมภูมิใจใน

ตัวเอง ว่าผมได้ท�าในสิ่งที่ผมอยากท�าเพื่อคนอื่น ไม่ใช่เพื่อตัวเองครับ”

 ค�าพูดง่ายๆ ของสมยศท�าให้ฉันคิดและตีค่าของเขาในใจว่า “เจ้าหมอนี่

จัดหนักสุดยอดเลย” สมยศสมศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆ”
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สถาพร มคีนพดูว่า คนบางคนเป็นอาสาสมคัร เพราะอยากโก้ เพราะได้สวมเสือ้

ทีมท่ีดเูท่ และได้ปฏบิติังานซึง่โชว์ความกล้าหาญ คณุคดิเรือ่งนีอ้ย่างไร 

ทิวธง ก็เป็นไปได้นะ เมื่อเราเป็นปุถุชนคนธรรมดา ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ย่อม

มีความรู้สึกเช่นนั้น ถ้าเป็นความรู้สึกที่หนุนเสริมให้ท�าสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่น

กไ็ม่เหน็จะเป็นอะไร ข้อส�าคญัคอืเวลาทีท่�างานต้องท�าด้วยความจรงิใจ 

และตั้งใจที่จะช่วยเหลือหรือท�าประโยชน์ให้ผู้อื่น



ความสุขของคนบางคนอยู่ที่การให้

แต่ความสุขของคนบางคน

อยู่ที่การได้รับเพียงอย่างเดียว



...  จงเลือกรับแต่สิ่งดี ๆ และท�าแต่เรื�องดี ๆ 

อย่าฝากความหวังไว้กับคนอื่น ความสุขของเรานั้น 

เราเป็นคนสร้างเองทั้งนั้น ท�าได้ไหมน้องรัก...  





 หลังจากได้พักผ่อนในวันหยุดเทศกาลไปเสียหลายวัน เช้าวันนี้จึงถึงเวลา

ที่ข้าราชการทุกคนต้องกลับมาท�างานตามปกติ ซ่ึงก็น่าแปลกใจมากที่ทุกคนมา

ท�างานกันต้ังแต่เช้า ไม่มีใครมาท�างานสายเลยสักคน อาจเป็นเพราะทุกคนได้ 

พักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม แต่...เอ พอเช็กชื่อเข้าจริง ๆ แล้วยังมีขาดอยู่อีก 1 คน 

นั่นคือสายใจ ฝ่ายธุรการของกองนี่เอง ปกติสายใจไม่เคยมาท�างานสายหรือขาด

งานตลอดระยะเวลา 10 ปีทีเ่ธอท�างานทีก่องนีเ้ลย เจ้าหน้าที่ในกองจงึมอบต�าแหน่ง

เจ้าหน้าที่ดีเด่นประจ�ากองอย่างเป็นเอกฉันท์ให้แก่สายใจ

 “ฉันว่าสายใจต้องเป็นอะไรแน่ ๆ เลย สายใจไม่เคยขาดงานเลยนี่นา”  

ยุพาพรเจ้าหน้าที่สาวใหญ่ในกองกล่าวขึ้นด้วยความสงสัย

 “ใช่ค่ะ...หนูก็ว่ายังงั้นแหละ เราลองโทรถามดีไหมพี่ เผื่อสายใจมีอะไรให้

เราช่วยเหลือ” เสียงสาวน้อยอีกคนเอ่ยแสดงความคิดเห็น

  “เอ้า...โทรก็โทร” ยุพาพรเห็นด้วยพร้อมยกโทรศัพท์ข้ึนมากดหมายเลข

โทรหาสายใจทันที

 “ฮัลโหล...สวัสดีจ้ะสายใจ นี่พี่ยุพาพรพูดนะ สายใจเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะ

ไม่เห็นมาท�างาน” ยุพาพรคุยโทรศัพท์อยู่ชั่วครู่ หลังจบการสนทนาสีหน้าของเธอ

ดูไม่ค่อยดีนักพร้อมพูดขึ้นว่า

 “สายใจไปช่วยคณุยายโดนรถชนทีต้่องผ่าตัดด่วน แต่เลอืดของคณุยายเป็น

เลือดกลุ่มหายาก พอดีตรงกับกรุ๊ปเลือดของเธอพอดี สายใจเลยบริจาคโลหิตให้

คุณยายที่ถูกรถชนอยู่ที่โรงพยาบาลจ้ะ” 

อ�ส�สมัครใจ



 “ดูซิพี่ คนดีนี่เขาก็ท�าแต่เรื่องดี ๆ จริง ๆ เลยนะพี่นะ” สาวน้อยในกลุ่ม

สนทนาอีกคนกล่าวชื่นชมสายใจ 

 “ใช่...เพราะสายใจเธอท�าแต่เรื่องดี ๆ  ถึงแม้เธอจะไม่ร�่ารวยอะไรมากมาย 

แต่พวกเราก็เห็นสายใจมีความสุขทุกวัน เฮ้อ...อยากมีความสุขเหมือนสายใจจัง

เลยพี่” น้องสาวอีกคนในกลุ่มพูดขึ้นมาอย่างชื่นชม

 ยพุาพรยิม้แล้วพดูข้ึนว่า “ไม่ยากเลยจ้ะน้องสาว เคลด็ลบัการสร้างความสขุ

มีอยู่ว่า ถ้าอยากท�าอะไรให้ท�าเลย ในทุก ๆ วัน จงเลือกรับแต่สิ่งดี ๆ และท�า

แต่เรื่องดี ๆ อย่าฝากความหวังไว้กับคนอื่น ความสุขของเรานั้น เราเป็นคนสร้าง

เองทั้งนั้น ท�าได้ไหมน้องรัก”

 สาว ๆ ในกลุ่มสนทนาพยกัหน้าเห็นด้วยกับค�าแนะน�าของยุพาพรพ่ีใหญ่ 

ยพุาพรท�าหน้านกึอะไรออกบางอย่างกอ่นทีเ่ธอจะเดินไปหยบิเอกสารบนโต๊ะแล้ว

พูดว่า

 “พวกน้อง ๆ เคยได้ยิน มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ที่เขาจัดโครงการ

จิตอาสาข้าราชการไหมจ๊ะ โครงการนี้ดีมากเลย เขาเป�ดโอกาสให้ข้าราชการมี

สิทธ์ิไปเป็นอาสาสมัครได้ปีละ 5 วันในวันท�างานปกติ โดยไม่นับเป็นวันลาด้วย 

เขาเป�ดรับสมัครท�ากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 

เวลา 9.30 น.-16.30 น. แต่ต้องโทรแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์นะ” 

 “หนูสนใจ หนูสนใจค่ะ แล้วเขาจะให้เราท�าอะไรบ้าง แล้วต้องไปสมัคร

ทีไ่หนคะ” น้อง ๆ  ในกลุม่แย่งกนัถามข้ึน ด้วยความสนใจอยากจะเข้าร่วมกจิกรรม

 ยุพาพรอ่านรายละเอียดในเอกสารโครงการแล้ว จึงเล่าให้น้อง ๆ ฟังว่า 

“โครงการมีอาสาหลายรูปแบบให้เราเลือกตามความถนัด เช่น อาสาผลิตสื่อบน

ผืนผ้า อาสาผลิตหุ่นมือ อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิลหรือผลิตสื่อดินกระดาษ 
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อาสาผลิตสมุดท�ามือรีไซเคิล สนใจสมัครได้เลยที่ 409 ซอยโรหิตสุข ถนน

ประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือ www.

thaivolunteer.org  จ้ะ”

 “ดีจังเลยพี่ พวกหนูจะรีบสมัครด่วนเลยค่ะพี่”

 ยุพาพรยิ้มเพราะข�าน้อง ๆ เธอแกล้งพูดหยอกล้อไปว่า 

 “แหมน้อง ๆ ของพี่นี่ รู้สึกว่าจะมีจิตอาสากันทุกคนเลยนะ ว่าแต่ว่าวันนี้

พวกเราแยกย้ายกนัไปอาสาท�างานทีค้่างอยู่ให้เรยีบร้อยก่อนดกีว่าไหมจ๊ะ เหน็ท่าน

ผอ. เมยีงมองมาทางกลุม่เราหลายหนแล้ว เดีย๋วกจ็ะไม่ได้ไปท�ากจิกรรมจติอาสา

ที่อื่นหรอก จะโดนจิตกังขาของท่าน ผอ. เล่นงานอยู่แถวนี้ซะก่อน ไป ไปได้แล้ว”

 ยพุาพรอมยิม้โดยไม่รูตั้ว เพราะรูส้กึดทีีไ่ดม้โีอกาสชกัชวนใหน้อ้ง ๆ  ไปท�า

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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พัชราภรณ์ ฉันว่าพี่ยุพาพรแกเป็นหัวเรือใหญ่เรื่อง “จิตอาสา” นะดีมาก

รัตนา ใช่ เพราะแกรู้หลักการและรู้คุณค่าของจิตอาสา และยังหนุนเสริม

ให้ลูกน้องท�าด้วย

พัชราภรณ์ ถึงแม้แกจะไม่ค่อยได้ออกสนาม แต่แกก็มีจิตอาสาในวิธีอื่น ๆ คน

ที่มีจิตอาสาสูง ๆ  ส่วนมากจะเป็นคนที่มีเรื่อง ตัวกูของกู น้อยมาก 

เพราะมักจะห่วงใยคนอื่นอยู่เสมอ และเท่าที่สังเกตดูคนประเภทนี้ 

จะมีความอบอุ่นอยู่ในตัว ใคร ๆ  ก็อยากเข้าใกล้ จะเป็นอย่างที่เขา

ว่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เขาว่าคนดีมีบารมี จะมีแสงออร่าอยู่รอบตัว 

ดูดีไปหมด

รัตนา อาจจะเป็นท�านองนั้นก็ได้



...แน่นอน มีต้นไม้ มีป่าไม้ 

ทุกอย่างก็จะดีขึ้นที่เคยเป็นปัญหาก็ค่อย ๆ หมดไป 

แต่ก็ต้องติดตามดูแลรักษาอย่างดีนะ 

ไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้ง หรือปลูกไปตัดไป...





ส�วจนแก่แค่ไหนก็ไปปลูก

 เร่ืองของการ “ปลูกป่า” ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบั

บ้านเมืองเรา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงดูแลเรื่องน�้า เรื่องการปลูกต้นไม้และ

พืชที่มีประโยชน์ เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ผล และหญ้าแฝก สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุรักษ์ป่าและส่งเสริมการปลูกป่า ซึ่งพระราชกรณียกิจ

ดังกล่าว ท�าให้พสกนิกรไทยเข้าใจถึงความส�าคัญ และเห็นว่าเป็นหน้าที่ของเราที่

จะด�าเนนิการสนองพระราชด�าร ิซ่ึงจะยงัประโยชน์ต่อบ้านเมอืงทัง้ในปัจจบุนัและ

ในอนาคตรุ่นลูกหลานสืบไป

 เมือ่ยงัรบัราชการอยู ่ฉนักไ็ปปลกูป่าทัง้กบัหน่วยงานของตนเอง และไปกบั

หน่วยงานอื่นๆ อยู่เสมอ และชวนลูกสาวไปด้วย ถ้าเป็นช่วงป�ดเทอม พอลูกสาว

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วเธอก็ชวนฉันไปปลูกป่ากับคณะของเธอ ฉันดีใจและ

ไปร่วมด้วย ถ้ามเีวลา คอื ถ้าตรงกบัวันหยดุราชการของฉนั จะเรยีกว่าได้ไปปลกูป่า

ด้วย ได้ไปเที่ยวด้วยก็ใช่ แต่ก็คงไม่ถูกต้องนัก เพราะวัตถุประสงค์หรืองานส�าคัญ

ของการไปคือ ไปปลูกป่าจริง ๆ  การได้แวะเที่ยวถือเป็นของแถม บางครั้งต้องไป

ปลูกในที่ซึ่งต้องเดินทางไปไกลและเป็นที่ทุรกันดาร อากาศก็ร้อน บางครั้งต้องใช้

วิธีการปลูกที่จะต้อง “เลอะเทอะ เปรอะเป��อน” เช่น การปลูกป่าชายเลน แต่ก็

ต้องปลูกเพื่อรักษาแผ่นดิน ไม่ให้น�้ารุกล�้าเข้ามากัดเซาะให้สูญหายและเสียหาย
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 พอมาถงึยคุของหลานสาวซึง่โตเป็นสาว คณุแม่ของเธอหรอืลกูสาวของฉนั

กด็�าเนนิการตามรอยฉัน คอื เมือ่ลกูสาวของเธอจะไปปลกูป่ากบัทางโรงเรยีน เธอ

กจ็ะให้การสนบัสนนุเป็นอันด ีบางคร้ังกข็อไปด้วยฉันได้ยนิแม่ลกูคยุกนัแล้วกช็ืน่ใจ

 ลกูสาวบอกว่า “ต้นไม้ทีไ่ปปลกูวันนี ้อกีไม่นานกโ็ต คงท�าให้พืน้ดนิแถวนัน้

ร่มรื่น สมบูรณ์กว่าเดิมนะคะแม่”

 แม่บอกว่า “อ๋อ แน่นอน มีต้นไม้ มีป่าไม้ ทุกอย่างก็จะดีขึ้น ที่เคยเป็น

ปัญหาก็ค่อย ๆ หมดไป แต่ก็ต้องติดตามดูแลรักษาอย่างดีนะ ไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้ง 

หรอืปลกูไปตัดไป กลุ่มเพือ่นแม่กม็แีผนจะไปกนัอีก ถ้าหนวู่างจะไปด้วยกนักไ็ด้นะ 

คุณแม่ล่ะคะไปไหมคะ”

 ประโยคหลังที่ลูกสาวฉันถาม ฉันบอกเธอว่า “บอกแม่มาก็แล้วกัน ถ้าว่าง

ก็จะไปด้วย แต่อีกไม่กี่วัน “สภาพัฒนาการเมือง” ก็จะพาสมาชิกไปปลูกใน

โครงการพระราชด�าริ ที่จังหวัดเพชรบุรี แม่เป็นสมาชิกแม่ไปด้วยแน่นอน”

  จ�าได้ว่าอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมา คณะสมาชิกฯ ของเราประมาณ

ร้อยกว่าคนก็ไปปลูกป่าดังกล่าว ฉันมองภูมิทัศน์โดยรอบแล้วก็วาดหวังว่า ใน

อนาคตอันใกล้นี้ เราหรือคนรุ่นหลังจะได้เห็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามพระราชด�าริ 

และตอนนั้นถ้าเรากลับไปดู เราคงไม่ทราบว่า ต้นไม้ต้นไหนที่เราปลูก ซึ่งฉันเห็น

ว่าไม่จ�าเป็นที่เราจะต้องทราบ เพราะการที่เราปลูกต้นไม้ที่นั่น หรือที่ไหน ๆ ที่

ผ่านมากต็าม เราท�าเพราะเราอยากจะท�า ไม่ได้ท�าเพือ่ตัวเราเองเท่านัน้ แต่ท�าเพือ่

ส่วนรวมหรือเพ่ือคนอื่น ๆ และอีกอย่างหนึ่งเราท�าเพื่อรักษาและตอบแทน

ธรรมชาติ ตามพระราชด�าริอันทรงคุณค่านั่นเอง

 มีใครบางคนถามฉันว่า แบบนี้เรียกว่าจิตอาสาหรือไม่

 ท่านผู้อ่านช่วยตอบแทนด้วย 
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นีรนุช เคยคิดเล่น ๆ ว่า ถ้าเราชวนคนที่เขาแอบตัดไม้ท�าลายป่าให้มาช่วย

ปลูกป่า เขาจะมาไหม

ดาริกา กค็งมานะคะ มาเพือ่จะได้รบัการชืน่ชมและเพือ่ไม่ให้ใครสงสยัว่า เขา

นัน่แหละเป็นคนหนึง่ทีท่�าลายป่าและในขณะทีเ่ขาปลกูต้นไม้ ใจเขาคง

คิดไปด้วยว่า ดีเหมือนกันปลูกเอาไว้ตัด (หัวเราะ)

นีรนุช เขาไม่น่าจะมามากกว่า เพราะเขาคดิว่าไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน แต่เป็น

ประโยชน์ส่วนรวม เขาอาจคิดว่าไปปลูกแล้วเหนื่อย ไม่ได้อะไร มีแต่

จะต้องเหนื่อย คนพวกนี้จะไม่เห็นประโยชน์และความสุขของการเป็น 

“ผู้ให้”



ปัจจุบันนี้มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อย ๆ 

หลายคนตกใจกลัว แต่บางคน

มีสติและคิดถึงหน้าที่



ความมีจิตอาสาบอกให้คุณครู

ท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

โดยบอกให้คุณครูท�าอย่างที่เราเห็นในภาพข่าว 





แผ่นดินไหวแต่ใจอ�ส�

 เมือ่วานนีฉ้นัเพิง่จะเขยีนถงึความมจีติอาสาของ “เจ้าสาว” แสนสวยคนหนึง่

ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ท่ีมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วนันีฉ้นัได้ดขู่าวช่วงเช้า ซ่ึงเป็นข่าวของ “คุณครูผูห้ญิง” คนหนึง่ซึง่มคีวามกล้าหาญ 

มีสติ และมีจิตอาสาในเหตุการณ์เดียวกันกับเจ้าสาวที่กล่าวถึงแล้ว

 ภาพข่าวที่เห็นจากโทรทัศน์ ซึ่งคงได้จากคลิปของกล้องวงจรป�ด เป็นภาพ

ห้องเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโต๊ะเก้าอี้สามแถวซึ่งจุเด็กมัธยมเต็มชั้น ประมาณดู

ดว้ยสายตากค็งไม่ต�า่กว่า 30 คน เท่าทีเ่หน็กเ็หน็ว่าหอ้งเรยีนนีม้ปีระตูเป�ดอยูบ่าน

เดยีวตรงหน้าห้องด้านซ้าย คณุครผููห้ญงิก�าลงัยนืสอนอยูท่ีโ่ต๊ะกลางหน้าห้อง สอน

ไปไม่กี่นาทีปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหว สังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของผ้าม่านที่

อยู่รอบห้องซึ่งน่าจะเกิดจากการโคลงตัวของพื้นและผนังอาคาร

 เดก็นกัเรยีนทกุคนรบีลกุข้ึนยนืแล้วรบีเดนิแกมวิง่เรยีงกนัออกจากห้องทาง

ประตูบานดังกล่าว คุณครูยกมือบอกให้เด็กๆ รีบออกไปโดยเร็ว โดยที่คุณครูยัง

คงยืนอยู่ที่จุดเดิม คือที่โต๊ะกลางหน้าห้องนั่นเอง  พอเห็นว่าเด็กๆ ออกไปจาก

ห้องแล้ว คุณครูรีบเดินตามออกจากห้องไป กล้องจับภาพไว้แค่นี้ ในเวลาที่ไม่กี่

วินาทีฉกุเฉนิ แต่ภาพดงักล่าวกแ็สดงให้เหน็ความเดด็เดีย่ว กล้าหาญ และทีส่�าคญั

คือความรับผิดชอบในหน้าที่ของคนที่เป็นครู

 ถ้าพิจารณาจากภาพทีเ่ห็น จะเห็นว่าคณุครเูป็นผูท้ีย่นือยู่ใกล้ประตูมากกว่า

ทุกคนในห้อง ในภาวะคับขัน เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเช่นนี้ คนที่อยู่ใกล้ประตนู่าจะรีบ
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หนีภัยออกไปก่อน แต่คุณครูยังมีสติ มีความห่วงใยและดูแลรับผิดชอบต่อเด็กๆ 

จะบอกว่าคุณครูปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างน่าชมเชยก็ถูก 

 ฉันคิดว่าในขณะที่เกิดเหตุดังกล่าวอย่างกะทันหันนั้น คุณครูคงไม่ได้คิดว่า

ตนเองต้องท�าสิ่งที่เรียกว่า “หน้าที่” ให้ดีที่สุด แต่คุณครูคงนึกโดยฉับพลันทันทีว่า 

ถ้าไม่มคีณุครคูอยก�ากบัดแูลและสัง่การให้เดก็รบีออกไปให้หมด (ก่อนคณุคร)ู แล้ว

ใครจะจัดการล่ะ เพราะตรงนั้นมีแต่คุณครูเท่านั้นซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่จะด�าเนินการ 

ดังกล่าวได้

 ดังนั้น...คุณธรรมในใจประการหนึ่งของครู คือความมีจิตอาสาซึ่งบอกให้

คณุครทู�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น โดยบอกให้คณุครทู�าอย่างทีเ่ราเหน็ในภาพข่าว  

และคุณครูได้ท�าแล้ว โดยที่ไม่หวังประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากความ

ปลอดภยัของลกูศษิย์ทกุคน ซ่ึงคณุครกูไ็ด้ค�าสรรเสรญิจากผูค้นทัว่ทกุมมุโลกทีไ่ด้

ชมภาพข่าวเรือ่งนี ้ฉนัเชือ่ว่าในขณะทีค่ณุครกู�าลงัเสีย่งอนัตรายช่วยลกูศษิย์อยูน่ัน้

คุณครูไม่ได้คิดหรือสนใจหรอกว่าจะมีใครสรรเสริญตนเองหรือไม่

 นี่แหละคือ วีรสตรีจิตอาสา
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ตุ�กตา ถ้าหน่อยเป็นคุณครูคนนั้น หน่อยจะท�าอย่างนั้นไหม

หน่อย คดิว่าน่าจะท�านะ เพราะตามปกติคนทีเ่ป็นครยู่อมมคีวามรกัห่วงใยและ

ผูกพันกับลูกศิษย์อยู่แล้ว

ตุ�กตา แล้วไม่ห่วงตัวเองเหรอ

หน่อย ห่วง แต่ต้องดูแลเด็กๆ ก่อน เราวิ่งทีหลังก็น่าจะทันนะ เพราะเราตัว

โตกว่าวิ่งเร็วกว่า (หัวเราะ)

ตุ�กตา เป็นความกล้าหาญและเสียสละใช่ไหม 

หน่อย ก็ประมาณนั้น



“ครูอาชีพ” จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเหมือนกัน

คือ มีจิตอาสาต่อทุกคน

โดยเฉพาะอย่างยิ�งกับเด็ก



ในโลกที่มีแต่ความสับสนวุ่นวาย

คนจํานวนมากมุ่งหาแต่ประโยชน�ของตัวเอง

แต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยอมเสียสละ

และมุ่งทําประโยชน�ให้แก่คนอื่น





 คงจะเพราะความเป็นห่วงกลวัฉนัจะหวิ เดก็เสร์ิฟในร้านอาหารจงึแวะเวยีน

มาถามฉันสองสามครั้งว่า จะสั่งอาหารอะไรรองท้องก่อนไหม เขาคงสังเกตเห็น

ฉันดูนาฬิกาข้อมือหลายครั้ง ก่อนที่ฉันจะตอบไปว่า 

 “อ๋อ...ไม่เป็นไรค่ะ พอดีพี่รอเพื่อนอยู่ คิดว่ารถคงจะติด เดี๋ยวพี่สั่งอาหาร

พร้อมเพื่อนดีกว่าค่ะ” พูดจบฉันก็เหลือบเห็นน้องรุ้งตะวันก�าลังเดินเข้ามาในร้าน

พอดี จึงกวักมือเรียกให้มานั่งและสอบถามเธอว่า 

 “เป็นยังไงบ้างน้องรุ้ง...รถติดมากเหรอจ๊ะ”

 รุ้งตะวนัซึง่เพ่ิงมาถงึเป็นน้องทีเ่คยท�างานด้วยกนั การนดัพบวนันีเ้ป็นเพราะ

เราต้ังใจกันว่าจะท�าบุญพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็นวิทยาทาน น้องรุ้งตะวัน

ยกมือไหว้ขอโทษ แล้วตอบฉันว่า

 “รถติดพอสมควรค่ะ พอดีวันนี้รุ้งไปธุระแถวทุ่งสองห้อง หลักสี่ ก็เลยมา

ไกลหน่อยค่ะ” 

 “อ้าว...รุ้งมีธุระก็ไม่บอกพี่ด้วย ล�าบากแย่เลย พี่จะได้เลื่อนไปนัดวันอื่น” 

ฉันรู้สึกผิดและเกรงใจน้องรุ้งขึ้นมาทันที ก่อนจะสอบถามต่อไปว่า

 “ขอโทษ น้องรุ้งไปท�าอะไรแถวหลักสี่ล่ะคะ” 

 “รุ้งไปสอนหนังสือค่ะ รุ้งเป็นครูอาสาสมัครของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กค่ะ” 

น้องรุ้งเล่าให้ฉันฟังว่า เธอเป็นหนึ่งในกลุ่มครูที่รวมตัวกัน ช่วยเหลือสังคมด้วย

ทักษะที่ตัวเองถนัด ส�าหรับตัวเธอสอนวิชาศิลปะให้กับเด็กเร่ร่อน เธอเล่าว่า 

ครูข้างถนน



บางครั้งเธอต้องออกไปสอนตามสถานท่ีต่าง ๆ  แต่วันนี้เธอสอนที่บ้านเด็กเร่ร่อน

ที่ตัดสินใจเข้ามาทดลองใช้ชีวิตภายในบ้าน เด็กเร่ร่อนกลุ่มนี้จะเปรียบเทียบกับ

การใช้ชีวิตตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่เขาอยู่กับบ้านที่มูลนิธิฯ จัดให้ โดยทางมูลนิธิฯ 

จะให้เด็ก ๆ  ตัดสินใจเองว่าจะเลือกแบบไหน

 ฉันแอบรู้สึกชื่นชมรุ้งตะวันอยู่ในใจ เมื่อได้ฟังเธอพูดถึงสิ่งที่เธอท�าอย่าง

ภาคภูมิใจว่า

 “รุ้งสมัครเป็นครูอาสาสมัคร เพราะหลายเดือนก่อนรุ้งดูโทรทัศน์รายการ

หนึ่ง เรื่องของเด็กเร่ร่อน จากความเข้าใจเดิมรุ ้งคิดว่าเด็กเร่ร่อนที่หนีออก

จากบ้าน ต้นเหตุของปัญหาเกิดจากครอบครัวและความยากจนนั้น เขาบอกว่า

บางทกีไ็ม่ใช่ เพราะปัญหาทีแ่ท้จรงิของเดก็พวกนีก้ลบักลายเป็นเรือ่งของการขาด

การศึกษา หลังจากดูรายการนี้แล้วท�าให้รุ้งเข้าใจปัญหามากขึ้น พอดีทางมูลนิธิ

สร้างสรรค์เด็ก ประกาศรับสมัครครูอาสาสมัครสอนเด็กเร่ร่อน รุ้งเลยลองไป

สมัครดู เพราะคิดว่าหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง 

แต่หน้าที่นี้เป็นความรับผิดชอบของทุกคน เด็กพวกนี้เป็นเด็กขาดโอกาส ถ้าเรา

สามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดให้เขาได้ ก็น่าจะดีนะคะ”

 ฉันฟังเธอเล่าแล้ว ท�าให้เริ่มรู้สึกสนใจขึ้นมาทันที จึงถามต่อไปว่า

 “เอ...แล้วทางมูลนิธิฯ เขามีวิธีการอย่างไรคะ”

 “เริม่ต้นจากการเข้าไปหาพวกเดก็กลุม่นี ้ตามสถานทีต่่าง ๆ  แรก ๆ  ค่อนข้าง

เข้าถึงยาก ทางมูลนิธิฯ จะส่งคุณครูผู้ชายเข้าไปสร้างความคุ้นเคยและสร้าง

มิตรภาพกับพวกเขาก่อน บางทีก็ซื้อน�้าซื้อขนมไปให้ พอพวกเด็ก ๆ เริ่มไว้ใจก็

จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวของเขา พี่ทราบไหมคะเด็กเร่ร่อนที่มีอยู่ในตอนนี้จริง ๆ  

แล้วมอียู ่2 กลุม่ กลุม่แรก เป็นเดก็ทีต้่องหารายได้ไปให้พ่อแม่ เพือ่เอาไปกนิเหล้า 
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เล่นการพนัน หรือท�าอย่างอื่น กลุ่มที่สอง เป็นเด็กต่างจังหวัดที่หนีออกจากบ้าน

มากรุงเทพฯ เด็กพวกนี้จะเป็นเด็กที่แกร่งไม่ค่อยย่อท้อกับสิ่งต่าง ๆ ครูข้างถนน 

จะไม่ได้สอนให้เดก็มกีารศกึษาหรอืมงีานท�าหาเลีย้งตัวเองได้เท่านัน้นะคะ แต่จะต้อง

สอนทักษะการเอาตัวรอดด้วย เพราะเด็กพวกนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงกับยาเสพติดและ

มิจฉาชีพได้ง่าย รุ้งคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้ท�าอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์กับ

คนอ่ืนแล้ว รุ้งจะท�าทันที เพราะสิ่งที่รุ้งท�านอกจากจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่น

แก่สังคมแล้ว ยังได้ประโยชน์ต่อตัวเองด้วย เป็นความสุขที่ท�าให้รู้สึกอิ่มเอมใจ

อย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ”

 ฉันฟังแล้วเห็นด้วยกับเธอ และคิดถึงค�ากล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุที่ท่าน

เคยกล่าวว่า

 “ความรู้สึกว่าเราไม่ดเีด่นดงัอะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน�

ที่สุดคนหนึ่ง นั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้” 

   แม้ว่าการสนทนาของเราทั้งสองจะจบลงไป แต่ฉันกลับเกิดความรู้สึกว่า 

วันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งของชีวิต เพราะโชคดีที่ได้พบคนดีและได้รับรู้เรื่องราวดี ๆ  ที่

ท�าให้ฉนัมคีวามสขุ และได้รบัรูว่้าแม้ในโลกทีม่แีต่ความสบัสนวุน่วาย คนจ�านวนมาก

มุง่หาแต่ประโยชน์ของตัวเอง แต่ยงัมคีนกลุม่หนึง่ทีย่อมเสยีสละและมุง่ท�าประโยชน์

ให้แก่คนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยจิตอาสาแท้ ๆ  

 ก็ “ครูข้างถนน” คนหนึ่งในหลาย ๆ คน ที่ฉันได้สัมผัสเธอมาแล้วคนนี้

ไงคะ...
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อ้อ ในปัจจุบันนี้มีคนที่เป็นครูอาสามากขึ้นนะ

 มีทั้งชายทั้งหญิงทุกเพศทุกวัย

เอ�ย แสดงว่าผู้คนมี “จิตอาสา” และความเสียสละเพื่อคนด้อยโอกาสมากขึ้น

นะคะ

อ้อ ใช่ บางทีเขาก็เรียกว่า “ครูข้างถนน” หรือ “ครูใต้สะพาน” ฟังดูแล้วก็น่า

สงสาร ดูต�่าต้อยเหลือเกิน น่าจะเรียกว่า “ครูอาสา” มากกว่า

เอ�ย แต่หนูคิดว่า “ครูข้างถนน” หรือ “ครูใต้สะพาน” ก็ไม่เลวนะคะ เพราะมี

หลายคนที่เขาสอนเด็กแถวนั้น เนื่องจากไม่มีห้องเรียนเป็นหลักเป็นแหล่ง 

หนูคิดว่าชื่อนั้นเป็นเกียรติแก่เขาว่าเขายินดีท�างานอย่างนั้นเพื่อเด็ก ๆ 

อ้อ ครูประเภทนี้เขาไม่ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงหรอก เขาต้องการความสุข

และความภูมิใจมากกว่า



...ผมและสมาชิกชุมชนมีความรัก

และอยากรักษาชุมชนตรอกข้าวเม่า

 เพราะท่ีน่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและอนาคตของพวกเรา 





เรื่องดี ๆ ที่ตรอกข้าวเม�า

 วันนี้ฉันนัด “พลพรรครักบางกอกน้อย” พบกันเวลา 11 โมงเช้าที่หน้าวัด

สุทธาวาส สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย แห่งที่ 2 แต่

เอ...ดทู่าทางแล้วแสงแดดวนันีจ้ะไม่ค่อยเป็นใจกบัพวกเราสกัเท่าไร เพราะรูส้กึว่า

ดูจะร้อนและแรงกว่าทุกวัน ทั้ง ๆ ที่เมื่อวานนี้เพิ่งมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลาย

พื้นที่ แต่อย่างไรเสีย ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออก หมอกจะลง พลพรรคของฉัน

ก็ไม่ย่อท้อ พวกเรานัดกันเพื่อจะไปเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับประวัติของชุมชน

ตรอกข้าวเม่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดสุทธาวาส ถนนอิสรภาพ แขวงบ้าน

ช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อ้อ...ลืมบอกไปว่าพลพรรคของฉัน 

คือ นักวิชาการของศูนย์ส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาที่ฉันเป็นผู้อ�านวยการ

 ฉันเคยเดินทางมาท่ีนี่แล้วหลายคร้ัง และมักจะกลับไปเล่าให้พวกเธอฟัง

เสมอว่า ทุกครั้งที่มาจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชายหนุ่มท่านหนึ่ง ที่มีความ

รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติความเป็นมาและศิลปวัฒนธรรมของ “ชุมชน

ตรอกข้าวเม่า” ท่านชื่อ คุณอนุชา เกื้อจรูญ ฉันจึงอยากให้พวกเธอมาถ่ายภาพ

และเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียด 

 เมื่อได้พบกันฉันจึงถามคุณอนุชาว่า “จุดประสงค์หลักในการอนุรักษ์

ตรอกข้าวเม่านี้ เพื่ออะไรคะ” 

 “ก่อนอื่น ผมขอพูดย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อนแล้วกัน

นะครับ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ด้วยความร่วมมือระหว่าง
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ท่านเจ ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ประชาคมตรอกข้าวเม่า และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ที่เห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของ

ประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น จึงได้ร่วมมือกันพฒันาพืน้ที่แห่งนี้ให้เป็น “ที่เก็บของ” โดย

รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของภายในท้องถิ่น มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเชื่อมโยง

กับข้อมูลประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังได้ผนวกเอา

ภมูปัิญญา วฒันธรรมการท�าอาหาร งานช่าง งานฝีมอื และเรือ่งราวประวติัศาสตร์

ท้องถิ่นหลายมิติด้วยครับ” ชายหนุ่มตอบข้อซักถามได้อย่างละเอียด พร้อมมอบ

แผ่นพับของพิพิธภัณฑ์มาให้พลพรรคของเราไว้ศึกษา

 “โอ้โฮ...โต๊ะรบัแขกแบบนี ้ทีบ้่านหนเูคยม ีหนจู�าได้” เสยีงหนึง่ของพลพรรค

ร้องขึ้น

 “ใช่ครบั โต๊ะรบัแขกแบบนีเ้ป็นข้าวของเครือ่งใช้ทีไ่ด้รบับรจิาคมาจากชมุชน 

แรกเลยผมน�ามาบริจาคเพื่อเป็นตัวอย่าง พอน�ามาตั้งวาง สมาชิกชุมชนบอกว่า

โต๊ะรบัแขกแบบนีท่ี้บ้านเขากม็เีหมอืนกนั ตอนนีเ้ราได้รบับรจิาคสิง่ของเพือ่มาจดั

แสดงในพพิธิภณัฑ์หลายอย่าง เช่น จกัรเยบ็ผ้าโบราณ เตารดีถ่าน เครือ่งพมิพ์ดดี

โบราณ เครื่องลายคราม โทรศัพท์ พัดลม ตลอดจนเครื่องครัวไทย ตู้กับข้าว 

อุปกรณ์ท�าขนม เครื่องบีบกะทิ ไปจนถึงถ้วยตะไลใบจิ๋วครับ” ชายหนุ่มตอบข้อ

ซักถามพร้อมชี้มือไปที่สิ่งของที่พูดถึง

 “ความจริงแล้วหนูคิดว่ามาชุมชนตรอกข้าวเม่าทั้งที จะได้ดูวิธีการท�า

ข้าวเม่าด้วย หนูบอกตรง ๆ หนูนึกไม่ออกเลยว่าหน้าตาข้าวเม่าเป็นยังไง” 

พลพรรคที่อายุน้อยสุดกล่าวขึ้นด้วยความอยากรู้

 “ต้องบอกตรง ๆ  อกีเหมอืนกนันะครบัว่า ข้าวเม่ามวีธิกีารท�าทียุ่ง่ยาก ซบัซ้อน  

ในปัจจุบันบริบทของสังคมเปลี่ยนไปการท�าข้าวเม่าจึงค่อย ๆ หมดไปครับ”  
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ชายหนุ่มพูดพร้อมชี้มือไปที่ภาพของแผ่นภาพไวนิลยักษ์รูปข้าวเม่าพร้อมวิธีท�า

อย่างละเอียด ซึ่งติดไว้ที่ฝาผนังในพิพิธภัณฑ์  

  “มีครอบครัวผมที่ยังยืนหยัดรักษาเรื่องนี้ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

ตรอกข้าวเม่า นอกจากนัน้ยงัมขีนมทีส่บืเนือ่งจากข้าวเม่า คอื กะละแม และ ข้าว

เหนยีวแดง แต่กะละแมต้องใช้เวลากวนกนัประมาณ 5 ชัว่โมงถงึจะเสรจ็ กะละแม

ของบ้านข้าวเม่าจะกวนต้ังแต่เป็นเมลด็ข้าวเหนยีว ไม่ใช้แป้งข้าวเหนยีวเหมอืนทีอ่ืน่ 

เราจึงเรียกว่า กะละแมเม็ด ครับ”  

 “พี่คะ อ่านข้อมูลในแผ่นพับแล้วได้มาชมพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ ท�าให้พวกเรา

มีความรู้เกี่ยวกับตรอกข้าวเม่ามากเลยค่ะ พี่คงเหนื่อยเหมือนกันที่ต้องคอยดูแล

พิพิธภัณฑ์ และต้องเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่มาเข้าเยี่ยมชม ท�าไมพี่

ถึงมีความคิดที่จะอาสามาท�าล่ะคะ” พลพรรคสาวสวยในทีมเอ่ยถามเพราะอยาก

ให้ก�าลังใจผู้จัดการหนุ่ม

 “บรรพบุรุษของเราอพยพจากกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่นี่หลังกรุงแตก ก็สอง

ร้อยกว่าปีมาแล้ว ความตัง้ใจของผมกเ็พือ่ทีจ่ะอนรุกัษ์และสบืสานเรือ่งราวต่าง ๆ  

ในประวัติศาสตร์และสิง่ทีม่คีณุค่า ในวถิชีวีติแบบไทย ๆ  ของชมุชนตรอกขา้วเม่า

ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ อยากให้พวกเขาได้สานต่อความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์

ต่อไป การที่ผมและสมาชิกชุมชนมีความรักและอยากรักษาชุมชนตรอกข้าวเม่า 

เพราะที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและอนาคตของพวกเรา สมาชิกชุมชนได้เสียสละ

เพื่อชุมชน เพราะทุกคนมีจิตอาสา” ชายหนุ่มพูดข้ึนด้วยสีหน้าที่ภาคภูมิใจและ

มุ่งมั่น 

 หลงัได้ค�าตอบท่ีน่าช่ืนชมแล้ว พลพรรคทุกคนต่างลงความเหน็เหมอืนกนัว่า
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 “น่าจะมีอกีหลายชมุชนในประเทศไทยของเรา ทีส่มาชกิของชมุชนมคีวาม

คิดและจิตอาสาอย่างชุมชนนี้ เพราะเรื่องดี ๆ  เช่นนี้สามารถเกิดได้ทุกที่ถ้าคนใน

ชุมชนมีความรักและห่วงใยชุมชนนั้น” 

 แล้วท่านผู้อ่านล่ะคะ ท่านได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในความรักและห่วงใย

ต่อชุมชนของท่านหรือยัง... 
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ระพี เราเคยไปเที่ยวชุมชนตรอกข้าวเม่ามาด้วยกัน คุณคิดว่าคุณอนุชา

เขาท�างานเพราะจิตอาสาหรือเปล่า

พัชราภรณ� หนูคิดว่าแน่นอนเลยค่ะ เพราะเขาเล่าว่าเขาอยากให้ชุมชนของเขา

เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ และเขาก็เริ่มงานของเขาคนเดียวก่อน ต่อมา

จงึได้รบัความร่วมมอืจากผูค้นและองค์กรในชมุชน จนเป็นรปูเป็นร่าง

หลาย ๆ เรื่อง

ระพี เขามีใจรักในศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมาของชุมชน และปลุก

สํานึกของความมีจิตอาสาให้เกิดในชุมชนด้วย

พัชราภรณ� เวลาทีเ่ขาอธบิายหรอืบรรยาย เมือ่พาเราไปชมโบราณสถานโบราณ-

วัตถุอะไรก็ตาม ดูเขาตั้งอกตั้งใจและมีวิธีการท�าให้ผู้ชมสนใจ โดย

ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ระพี เขาไม่เหนื่อยหรอกค่ะ เพราะเขามีพลัง “จิตอาสา”



ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดัดความคิด

หรือจิตใจของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว



แต่ถ้าเป็นเด็กเราต้องเพิ่มแรงกระตุ้น

หรือตัวล่อให้มากหน่อย

พอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจว่าเพราะอะไร

จึงควรมีจิตอาสา





 เดือนเมษายนมาเยือนเป็นช่วงปิดเทอมของหลานสาวและหลานชาย 

ของฉนั ด้วยความท่ีพีส่าว (ลกูผูพ้ี)่ และพีเ่ขยท�างานประจ�าท�าให้ไม่มเีวลาดแูลลกู 

ทั้งคู่จึงน�ามาฝากให้แม่ของเธอ หรือยายของหลานทั้งสองให้ช่วยดูแล  

 บ้านของเธอและบ้านของฉันอยู่ในบรเิวณเดยีวกนัเราจงึสนทิกนัมาก หลาน

ทั้งสองมีนิสัยที่แตกต่างกันไป น้องเอยหลานสาวคนโต ปีนี้อยู่ชั้นประถมศึกษา 

ปีที ่5 มกัจะชอบทบทวนหนงัสอืท่ีได้ไปเรยีนพเิศษมา และจะน�าเรือ่งทีเ่รยีนมาเล่า 

ให้คณุยายฟัง หรอืบางครัง้กม็าเล่าใหฉ้นัฟังด้วยทกุครัง้ทีเ่จอหน้ากนั ส่วนน้องอิก๊

หลานชายคนเล็ก ปีนี้ขึ้นอนุบาล 2 เป็นเด็กดื้อและซน ชอบเล่นหุ่นยนต์ ดูการ์ตูน 

ฉันเองกว่าจะได้เจอหลานก็ช่วงค�่ามืดแล้ว บางครั้งกว่าฉันจะกลับบ้าน หลาน ๆ  

เข้านอนไปแล้วก็มี 

 แทบทุกวันคุณป้าของฉันจะเล่าถึงความน่ารักของหลานทั้งสองว่าเป็นเด็ก 

มีน�้าใจ อย่างน้องเอยมักจะอาสาช่วยคุณยายล้างจานและกรอกน�้าใส่ตู้เย็น 

น้องอิ๊กเมื่อเห็นพี่สาวท�าก็อยากท�าบ้าง แย่งกันท�าจนคุณยายต้องแบ่งหน้าที่ 

ให้ท�า ซึ่งไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงเด็กน้อยทั้งสอง น้องเอยมีหน้าที่ล้างจาน เก็บผ้า

และพับผ้า น้องอิ๊กมีหน้าที่กรอกน�้าใส่ตู้เย็น ซึ่งหลาน ๆ ก็ท�าหน้าที่ของตัวเอง 

ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ฉันเองไม่รู ้เลยว่าสิ่งที่คุณป้าของฉันมอบหมาย 

ให้ท�า จะฝึกให้หลานท้ังคู่เป็นเด็กมีน�้าใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จนได้รับค�าชม 

จากครูประจ�าชั้นอยู่บ่อย ๆ เมื่อฉันกลับมาถึงบ้านน้องเอยจะอาสาเอาน�้าผลไม้ 

จิตอาสาในครอบครัว
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ที่คุณยายท�าเดินมาให้ฉันที่บ้าน และจะมีค�าถามที่น่ารัก ๆ เสมอว่า “วันนี้คุณน้า

เหนื่อยหรือเปล่าคะ” ฉันได้แต่ส่ายหน้า และอดข�าในค�าถามของเด็ก ป. 5 ไม่ได้

 “วันนี้น้าไม่เหนื่อยหรอก แล้วน้องเอยช่วยงานอะไรคุณยายบ้างล่ะวันนี้” 

ฉันถาม

 “น้องเอยช่วยคุณยายเก็บผ้าท่ีตากไว้ท่ีราวและเอาไปพับเก็บใส่ตู้เรียบร้อย

แล้วค่ะ” น้องเอยบอก

 “อ๊ิกกช่็วยคณุยายปิดน�า้ทีส่นามหน้าบ้านคณุน้า” น้องอิก๊หลานชายรบีแย่ง

พูด

 “แล้วท�าไมน้องอิ๊กต้องช่วยคุณยายปิดน�้าล่ะคะ” ฉันถามหลานชาย

 “คณุยายไปกวาดใบไม้หน้าบ้านคณุน้าแล้วลมืปิดน�า้ตรงอ่างล้างมือ น้องอิก๊ 

ก็เลยช่วยปิด” น้องอิ๊กพูดอวดตามประสาเด็กบ้าง

 “ดีแล้วล่ะ เราอยู่บ้านคนละหลังแต่อยู่ในรั้วเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกัน 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน” ฉันบอก

 “คณุแม่ชอบสอนน้องเอยกบันอ้งอิก๊ว่าเราต้องมนี�า้ใจต่อกนั ชว่ยเหลอืคณุ

ยาย เพราะคุณยายแก่แล้ว อะไรที่พอจะช่วยคุณยายได้ก็ต้องรีบท�า ไม่ต้องรอให้

คุณยายร้องขอ” น้องเอยบอกฉัน

 ฉันอดชื่นชมในใจไม่ได้ว่าพี่สาวเรานี่ก็สอนลูกดีนะ สอนให้ลูกทั้งสองม ี

จิตอาสาตั้งแต่ยังเด็ก โดยเริ่มจากครอบครัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะฝึกฝนและ

ถ่ายทอดให้เด็กทั้งสอง เมื่อโตขึ้นจะได้ท�าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

ต่อไป
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วีณา การปลุกหรือการปลูกจิตอาสาให้เด็กๆ นั้น เป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายกว่า

 การปลกุหรอืการปลกูให้ผู้ใหญ่นะ

อัญชัน ฉนัคดิว่ายากง่ายพอๆ กนันัน่แหละ เพยีงแต่เราท�าให้เขาเหน็คณุค่าของ

 เรือ่งดงักล่าว แต่ถ้าเป็นเดก็เราต้องเพิม่แรงกระตุ้น หรอืตัวล่อให้มากหน่อย 

 พอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจว่าเพราะอะไรจึงควรมีจิตอาสา

วีณา ส่ิงแวดล้อมในสงัคมกเ็ป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะท�าให้คนในสงัคมมจีติอาสานะ 

 เพราะถ้าสงัคมดเีรากจ็ะได้เห็นตัวอย่างและคณุค่าทีท่�าให้เราอยากท�าด้วย

อัญชัน แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกลูกหลานต้ังแต่ยังเล็กอยู่นั้น เป็นสิ่งจ�าเป็น

 อย่างยิ่ง เป็นการ “ดัดใจ” หรือดัดไม้แต่ยังอ่อนซึ่งจะท�าให้ดัดง่าย

 นั่นแหละค่ะ



การกอดด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เป็นสิ่งมีค่า เพราะให้ความอบอุ่น...  

ความเข้าใจ...   และความห่วงใยจากใจที่ใสสะอาด



ฉันซาบซึ้งถึงการให้ของพวกเขา 

พร้อมกับคิดว่าคงไม่ช้านัก 

ที่ฉันจะกลับไปกอดเพื่อให้กำาลังใจใครสักคน 

ที่เรารักและห่วงใย





 เมือ่หลายวนัก่อน ฉนับงัเอญิไปเปิดเจอรปูภาพของกลุม่คนในหนงัสอืพมิพ์

รายวันฉบับหนึ่ง พวกเขาก�าลังชูป้ายอะไรบางอย่าง พร้อมกับเขียนข้อความว่า 

Free hug ที่แปลตรงตัวได้ว่า “กอดฟรี”

 ฉันมองภาพคนเหล่านี้อยู่นาน พร้อมกับมีค�าถามเกิดขึ้นในใจมากมายว่า 

พวกเขาท�าไปเพื่ออะไร เพราะใคร และได้ประโยชน์อะไรจากการท�าแบบนี้  

นอกเสียจากที่พวกเขาจะให้คนแปลกหน้าเข้ามาสวมกอดแล้วได้รอยยิ้มกลับไป 

 ฉันถามตัวเองในขณะที่มองภาพข่าวก่อนจะอ่านข้อความด้านล่าง และ 

เมื่อฉันอ่านจบ กลับมีบางอย่างที่ท�าให้ฉันฉุกคิดขึ้นมาได้แล้วถามตนเองว่า แล้ว

ตัวเราล่ะท�าอะไรเพื่อใครแล้วหรือยัง

 กลุ่ม Free hug หรือกลุ่มในชื่อว่า กอดฟรี กลุ่มนี้เริ่มมีการท�ากิจกรรม 

ดงักล่าวมากขึน้เรือ่ย ๆ  โดยผูท้ีม่จีติอาสาหญงิกบัชายทีม่คีวามเชือ่ว่า “การกอด” 

จะช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนที่ก�าลังห่อเหี่ยว ซึมเศร้า ให้กลับมากระชุ่มกระชวย 

โดยกอดตามที่ Juan Mann ชาวออสเตรเลีย ซึ่งเป็นคนริเริ่มกิจกรรมนี้บอกไว้  

Mann เขาเชื่อว่า การกอดนี้เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพราะเป็นการปลอบ

ประโลมใจให้ผู้ที่ถูกกอดสู้ชีวิตต่อไป เหมือนครั้งท่ีเขาเคยพบกับปัญหาส่วนตัว 

ทีร่มุเร้าเขาอย่างหนกัหนาสาหัสจนเกดิอาการซึมเศร้าโดดเดีย่ว แต่โชคดทีีใ่นคนืหนึง่

เขามโีอกาสได้ไปงานปาร์ต้ีและได้รบัการสวมกอด จนท�าให้เขารูส้กึว่ามนัเป็นสิง่ที่ 

ยอดเยี่ยมที่สุดที่มาช่วยเยียวยาจิตใจของเขา

Free hug
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 ฉนัอ่านข่าวในหน้าหนงัสอืพมิพ์นี ้แล้วค่อย ๆ  เข้าใจกบัสิง่ทีก่ลุม่คนเหล่านี ้

ท�าโดยพิจารณาจากความรู้สึกของตนเองและท�าให้พอจะเชื่อว่าการกอดนี้นับว่า

เป็นสิ่งมหัศจรรย์ท่ีมีอิทธิพลมากทีเดียว ภาพข่าวนี้ท�าให้ฉันนึกย้อนกลับมามอง

ตัวเองว่า ฉนัเองกห่็างหายจากการกอดไปนาน ลมืทีจ่ะหนักลบัมากอดให้ก�าลงัใจ

คนที่เรารัก หรือกอดคนที่รักเรา กอดคนในครอบครัว หรือขออนุญาตกอดคนที่มี

พระคณุกบัเรา กอดเพือ่นสนทิ กอดมติรสหายอีกมากมาย ท�าไมฉนัจงึลมืท�าส่วนนี้

ไปเสียสนิท บางทีก็นึกได้แต่ก็อ้างว่าไม่ค่อยมีเวลา

 ฉนันัง่ยิม้กบักจิกรรมด ีๆ แบบนี ้บวกกบัช่ืนชมพวกเขาแล้วคดิถงึ “คุณแอ้” 

หรือคุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลวชิระ ผู้มีจิตอาสา 

ที่แสนวิเศษ ซึ่งอ้อมกอดและค�าปลอบโยนอันอ่อนโยนที่เธอมีต่อคนไข้ทุกคน 

เป็นพลังใจอันทรงคุณค่านัก พวกเขามั่นใจว่าคุณแอ้เป็นผู้ให้ที่เต็มไปด้วยจิตใจ 

อันบริสุทธิ์ โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเลย เธอพร้อมที่จะเสียสละเวลาและ 

แรงกาย เพื่อที่ท�าให้คนทั่วไปมีความอบอุ่นและความสุขเพิ่มมากขึ้น 

 ฉนัซาบซึง้ถงึการให้ด้วยวิธนีี ้พร้อมกบัคดิว่าคงไม่ช้านกั ทีฉ่นัจะกลบัไปกอด

เพือ่ให้ก�าลงัใจใครสกัคนท่ีเรารักและห่วงใย และไม่ช้าจนเกนิไปทีฉ่นัจะกลบัไปกอด

เพื่อให้ก�าลังใจลูกหลานและคนในครอบครัว ฉันคิดแบบนั้นจริง ๆ 

 คณุล่ะคะ คณุมจีติอาสาทีย่อมสละเวลาเพือ่สร้างความสขุโดยวธินีี้ให้ใครบ้าง

แล้วหรือยัง
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ระพี พดูถงึเรือ่งกอด กต้็องพดูให้ชดัเจนว่า การกอดนัน้มหีลายอย่าง 

 เช่น กอดแบบญาติมิตร กอดแบบเพื่อนฝูง กอดแบบคนรักหรือ

 สามีภรรยา หรือกอดแบบเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ

สุชาดา  (หวัเราะ) ใช่ แต่ไม่ว่ากอดแบบไหนกด็ทีัง้นัน้แหละ เพยีงแต่กอด

 ให้เหมาะสม กอดให้ถูกให้ควร ไม่ใช่ “กอดแบบต้องห้าม”

ระพี (หัวเราะ) กอดแบบต้องห้าม เช่น ไปกอดเพศตรงกันข้ามที่เขามีเจ้าของ

 แล้ว โดยกอดแบบชายหญิง ถ้ากอดแบบนั้นละก็อาจจะต้อง

 ถูกหาม



กรวดน้ำาไม่ใช่เรื่องเหลวไหล งมงาย

แต่เป็นเครื่องแสดงถึงความเอื้อเฟ��อเกื้อกูลกัน



นอกจากเราจะขอส่งบุญหรือสิ่งดี ๆ 

ให้บุคคลที่เรารักและห่วงใยซึ่งเรารู้จักแล้ว 

เรายังส่งให้บุคคลที่เราอาจจะไม่รู้จักมักคุ้นด้วย





จิตอาสาต่อสรรพสัตว์

 “การทำาบญุใส่บาตร” เป็นภารกจิหรอืหน้าทีข่องตระกลูและครอบครวัของ

ฉนัมายาวนาน นบัต้ังแต่ฉันจ�าความได้จนถงึปัจจบุนั การใส่บาตรกย็งัเป็นภารกจิ

ประจ�าวันไม่เคยขาด ถ้าต้องไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศ ฉันจะมอบหมาย

ให้คนที่อยู่บ้านปฏิบัติภารกิจดังกล่าวไปตามปกติ

 มีคนถามฉันเมื่อฉันยังเป็นเด็กว่า “ใส่บาตรแล้วได้อะไรจ๊ะ” 

 ฉนัตอบทนัทว่ีา “ได้บญุค่ะ” ท้ัง ๆ ท่ีในขณะนัน้ฉนัยงัไม่ทราบชดัเจนเลยว่า 

“บุญ” ท่ีแท้จริงคืออะไร ได้ยินแต่ผู้ใหญ่บางท่านบอกว่า “ทำาบุญแล้วจะได้ขึ้น

สวรรค์” เมื่อฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีเพื่อนคนหนึ่งถามค�าถามเดียวกันนี้อีก 

คราวนี้ฉันตอบว่า “การท�าบุญท�าให้ตัวเรามีความสุข เพราะเรามีส่วนช่วยจรรโลง

พระพุทธศาสนา และท�าให้เรารู้จักการเสียสละหรือการให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้

หรือถวายเพื่อตอบแทนบุคคลหรือสิ่งที่มีบุญคุณต่อเรา คือ พระรัตนตรัย เพราะ

พระรัตนตรัย คือ ผู้ที่มีพระคุณต่อเราและพระสงฆ์ที่รับบาตรก็คือ หนึ่งในพระ-

รัตนตรัย”

 เพื่อนถามต่อว่า “นอกจากนั้นยังได้ส่งหรืออุทิศผลบุญให้แก่พ่อ แม่ และ

ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วยไม่ใช่หรือ เพราะฟังจากการ “กรวดนำ้า” เห็นเขาว่ากัน

อย่างนั้น”

 ฉันตอบเธอว่า “ใช่ เมื่อเราเชื่อว่าเรามีสิ่งดี ๆ หรือบุญแล้ว เราก็ให้หรือ

อทุศิบญุนัน้ตอบแทนผูท้ีม่พีระคณุหรอืผูท้ีเ่รารกัและห่วงใยด้วยซจ๊ิะ เป็นเรือ่งธรรมดา

จ้ะ”
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 เพ่ือนฉนัได้ฟังค�าตอบแล้วกไ็ม่ถามต่อ แต่ฉนักลบัไปคดิต่อถงึถ้อยค�าทีเ่รา

กรวดน�้าว่า นอกจากเราจะขอส่งบุญหรือสิ่งดี ๆ ให้บุคคลที่เรารักและห่วงใย  

ซึง่เรารูจ้กัแล้ว เรายงัส่งให้บคุคลทีเ่ราอาจจะไม่รูจ้กัมกัคุน้ด้วย โดยเราจะกล่าวว่า 

“ขออุทิศบุญกุศลนี้ไปให้แก่สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์และเกิดแก่เจ็บตาย 

ทั้งหลาย”

 ฉนัคดิว่าประโยคดงักล่าว บ่งชีถ้งึความรกัและปรารถนาดทีีเ่รามต่ีอ “สตัว์” 

อันได้แก่มนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐและสัตว์เดียรัจฉานซึ่งเป็น “เพื่อน 

ร่วมโลก” ของเรา

 ถ้าจะกล่าวให้ชดัเจนกอ็าจจะกล่าวได้ว่า การกรวดน�า้แบบนีก้ค็อืการให้โดย

ไม่หวังผลตอบแทนนั่นเอง

 ฉันคิดว่าผู้ที่ท�าเช่นนี้มีความใจกว้าง ซึ่งในทางศาสนา คือ มีความเมตตา

กรุณาเป็นอย่างยิ่ง ฉันคิดว่าถ้าคนทั้งโลกมีความห่วงใยและปรารถนาดีต่อกัน 

เหมือนที่กล่าวมา ความวุ่นวาย ความแก่งแย่งชิงดี และความเป็นศัตรูต่อกัน 

คงไม่มีมากมายดังเช่นทุกวันนี้
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ธีรพล คนทีอ่ทุศิหรอืให้สิง่ด ีๆ  แก่ผูอ่ื้น อาจจะหวังสิง่ตอบแทนอยู่ในส่วนลกึของ

 จิตใจก็ได้นะ

สุรพล ครับ อาจจะเป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้ แต่เคยมีสักครั้งไหมที่คุณคิดจะให้

 อะไรแก่ใครโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ

ธีรพล เคย เคยช่วยคนแก่บ่อย ๆ  ถ้าไปพบว่าเขาก�าลังต้องการความช่วยเหลือ

 ในขณะนั้นจริง ๆ  ก็จะช่วยเพราะสงสารและอยากช่วย และช่วยทันที

 ในตอนนั้น เพราะถ้าไม่พาแกข้ามถนน แกก็คงยืนตากแดดอยู่อย่างนั้น 

 หรือถ้าไม่พาแกไปห้องน�้าแกคงแย่แน่ ๆ  คิดแค่นั้นแหละ

สุรพล เออ...ใช่...ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรือผลบุญใด ๆ  นี่



การมีสถานภาพดี มีชื่อเสียงโดดเด่น

อาจทำาให้คนเราหลงตัว

แต่บางคนคิดในมุมกลับ คือ คิดถึงตนเองน้อยลง 

แต่ให้ความเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้น



คุณบิณฑ์เคยบอกว่าคนที่คบกันควรเข้าใจกัน

ถ้าให้เขาหยุดทำางานมูลนิธิฯ กับให้เขาเลิกกับคนรัก

ที่ไม่เข้าใจความมีจิตอาสาของเขา

เขาขอเลือกมูลนิธิฯ





 พอเอ่ยชื่อบิณฑ์และเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์แล้ว ฉันคิดว่าผู้คนส่วนใหญ่ 

ในบ้านเมืองเรารูจ้กัด ีประการแรก รูจ้กัในฐานะฝาแฝดรปูหล่อซึง่เป็นพระเอกหรอื

ดาราชัน้น�าผูม้ากความสามารถในวงการภาพยนตร์และละคร ประการทีส่อง รูจ้กั

ในฐานะผู้มีจิตอาสาชั้นน�าซึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ที่ประสบปัญหาในด้าน

ต่าง ๆ ด้วยก�าลังกาย ก�าลังใจ และก�าลังทรัพย์จนเป็นที่ประจักษ์ชัด

 ฉันคิดว่าอยากพบตัวจริงของคนทั้งคู่เพื่อจะได้ถามไถ่ พูดคุย หรือให ้

ก�าลังใจเขา โชคดีที่หลังจากนั้นสองวัน ฉันได้พบกับคุณเอกพันธ์โดยบังเอิญที่ 

“ตลาดนัดรวมยาง” เทเวศร์ ตรงกันข้ามกับกระทรวงสาธารณสุขเดิม ฉันเดินตรง

ดิง่เข้าไปหาเขาแล้วยิม้ให้เขา ฉนัยงัไม่ทนัพดูอะไรเขากย็กมอืไหว้ฉนั อาจจะเพราะ

ฉันเป็นผู้อาวุโสโดยวัย หรือเพราะฉันเดินตรงไปหาเขา หรือเพราะเขาเป็นคนที่มี

มารยาทงามก็ได้

 ฉันรับไหว้แล้วแสดงสีหน้าสงสัยว่าเขาเป็นใครกันแน่ บิณฑ์หรือเอกพันธ์ 

เพราะเท่าที่ดูละครหรือภาพยนตร์รูปร่างหน้าตาเขาเหมือนกันราวกับเป็นพิมพ์

เดียวกัน เขาคงเดาใจฉันได้จึงบอกว่า “ผมเอกพันธ์ครับ”

 ฉนับอกเขาว่า “น้าชืน่ชมคณุและคณุบณิฑ์มานานแล้ว ชืน่ชมทัง้ความเป็น

ซูเปอร์สตาร์ ชื่นชมทั้งความเป็นคนใจประเสริฐ น้าเป็นคนเขียนหนังสือ มีอยู ่

เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความมีจิตอาสา น้าจึงอยากขอรบกวนเวลาขอพูดคุยกับคุณ 

ทั้งสอง...”

ซูเปอร์อาสา ซูเปอร์สตาร์



 คณุเอกพันธ์ตอบด้วยน�า้เสยีงนุม่นวลว่า “ขอบคุณครบั คณุน้า ผมยนิดคีรบั 

เอาอย่างนีด้ไีหมครบั ผมให้เบอร์โทรศพัท์ของผมทัง้สองคนไว้ส�าหรบัคณุน้าติดต่อ

นัดกันนะครับ”

 ดซูคิะ...น�า้ใจของคณุเอกพนัธ์ เขาให้ค�าตอบง่าย ๆ และเป็นกนัเอง ทัง้ ๆ ที่

พี่ชายและตัวของเขาเป็นซูเปอร์สตาร์และเป็นผู้มีจิตอาสาผู้มีชื่อเสียงที่มีงาน

มากมายหาเวลาว่างได้ยากก็ตาม 

 ฉันได้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็ดีใจและต้ังใจว่าจะได้คุยกับเขาทั้งคู่ แต่ก็มา

เปลีย่นใจว่าจะไม่รบกวนเวลาอนัมค่ีาของเขาดกีว่า เพราะฉนัได้ไปค้นและรวบรวม

ข้อมลูจากสือ่ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัเขามามากพอสมควร พอทีจ่ะสรปุและเสนอให้เป็น

ประโยชน์และเป็นตัวอย่างทีด่แีก่บคุคลทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่แก่เดก็และเยาวชน

ได้ 

 คณุบณิฑ์และคณุเอกพนัธ์ประสบความส�าเรจ็ในอาชพีนกัแสดง ได้รบัรางวลั

ตุ๊กตาทอง รางวัลเมขลา และรางวัลอะไรต่อมิอะไรมากมาย ฐานะทางเศรษฐกิจ

ก็ดีมาก วิถีชีวิตก็ดีมีความสุขกายสุขใจ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม

 แต่ท�าไมเขาจึงอยากไปท�างานอาสาสมัครกับมูลนิธิร่วมกตัญู ซึ่งต้อง

ล�าบากตรากตร�า เผชิญภัยอันตรายต่าง ๆ ต้องอยู่ในเหตุการณ์หรืออุบัติภัย

ทีน่่ากลวัน่าสยดสยองท่ีมท้ัีงคนเจบ็และคนตาย แต่เขากท็�าด้วยความเต็มใจ ไปช่วย

พยาบาล ไปช่วยเหลอือุ้มคนเจบ็บ้าง ไปแบกศพบ้าง ถ้ามเีวลาไม่ว่าจะดกึดืน่เทีย่ง

คนืหรือไกลใกล้เพียงไรจิตของเขาจะอาสาอยู่ตลอดเวลา

 ฉันคิดว่าสิ่งที่ท�าให้เขาเป็นเช่นนี้คืออะไร แล้วก็คิดได้ว่าประการแรก คือ 

บิดามารดาที่อบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดี ทราบว่าเมื่อทั้งคู่ยังเป็นวัยรุ่นท่าน

116     จิตอาสา...  คือดอกไม้ที่ให้ผล



ดูแลเขาอย่างใกล้ชิด ส่งทั้งคู่เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ หลังพี่ชายและน้องสาว 

ประการท่ีสอง คือ เมื่อเขายังเป็นเด็กเขาได้เห็นการท�างานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ร่วมกตัญูและมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง (ตัวเขาก็ได้รับแจกสมุดดินสอ) แล้วเกิดความ

ซาบซึ้งใจ อยากจะช่วยมูลนิธิฯ ท�างานอย่างนั้นบ้าง ส่วนประการที่สาม ฉันคิดว่า

ไม่ใช่ส่ิงอ่ืนใดหรอก แต่เป็นเพราะเขามีจิตใจอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อ

เพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้น่ันเอง เขาจึงยอมล�าบากตรากตร�าโดยไม่ได้เงินทองหรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนเลย นอกจากความสุขใจเท่านั้น

 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราน่าจะให้สมญานามแก่เขาอีกอย่างหนึ่งว่า “ซูเปอร์

อาสา ซูเปอร์สตาร์” ไม่ใช่หรือ
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สิริมา สองคนนี้เขามีครอบครัวหรือยังคะ

สุวารี  คุณเอกพันธ์มีแล้ว ส่วนคุณบิณฑ์ไม่ทราบว่าขณะนี้มีหรือยัง แต่ทราบว่า

 เมื่อก่อนเขาเคยมีคนรักแต่ก็เลิกคบกันแล้ว

สิริมา เอ...เขาเป็นคนน่ารกัอย่างนัน้ ท�าไมจงึต้องเลกิคบกนันะ หรอืจะเป็นเพราะ

 เขาทุ่มเทเวลาท�างานให้มูลนิธิฯ มากไปจนไม่มีเวลาให้กับคนรัก

สุวารี ไม่ทราบค่ะ...เดายาก...เป็นเรื่องส่วนตัว

สิริมา ทราบมาว่าคุณบิณฑ์เคยบอกว่าคนที่คบกันควรเข้าใจกัน ถ้าให้เขาหยุด

 ท�างานมูลนิธิฯ กับให้เขาเลิกกับคนรักที่ไม่เข้าใจความมีจิตอาสาของเขา 

 เขาขอเลือกมูลนิธิฯ

สุวารี โอ้โฮ...จิตอาสาจัดหนักจริง ๆ



ภาคภูมิใจแทนพ่อแม่ญาติพี่น้อง

และคนในหมู่บ้านของเธอ

 ที่ได้ลูกหลานซึ่งเป็นนักเรียนนอก

ที่รักและคิดถึงบ้านเกิดของตน





สำานึกรักบ้านเกิดของอัจกลับ

 ชีวิตคนชนบทในต่างจังหวัดไม่ได้มีหลายครอบครัวนักที่บุตรหลานจะได้

มีโอกาสได้ไปร�่าเรียนหนังสือที่เมืองนอกเมืองนา ที่ได้ไปร�่าเรียนต่างประเทศ

กจ็ะมีไม่กีป่ระเภท คอื ลกูคนรวยทีม่เีงนิส่งลกูเรยีนกบัคนทีเ่รยีนหนงัสอืเก่ง สอบ

ชิงทนุรัฐบาลไปเรยีนต่างประเทศได้ อ้อ...รวมทัง้คนทีพ่่อหรือแมเ่ป็นชาวต่างชาติ 

เรื่องท่ีฉันจะเล่านี้คือเรื่องของหลานสาวเพื่อนฉัน ซึ่งเธอมีโอกาสไปเรียนหนังสือ

ทีต่่างประเทศ เพราะเธอเป็นคนเรยีนเก่งและสอบชงิทนุรฐับาลไปเรยีนทีต่่างประเทศ

ได้ เธอไปร�่าเรียนอยู่หลายปีแล้วกลับมาท�างานรับราชการใช้ทุนที่บ้าน 

 เพ่ือนฉันเล่าเรื่องหลานสาวคนนี้ซึ่งมีชื่อโบราณว่า “อัจกลับ” ให้ฟังว่า 

เม่ือเธอกลับมาแล้วและมีสิทธิ์เลือกท�างานเป็นอาจารย์ได้ หลายโรงเรียนที่ยินดี

ต้อนรบัเธอเข้าไปเป็นอาจารย์สอนหนงัสอื แต่เธอปฏเิสธทีจ่ะเลอืกโรงเรยีนมชีือ่เสยีง

ซึง่คนทัง้หลายอยากจะเป็นอาจารย์ เธอกลบัเลอืกไปลงโรงเรยีนต่างจงัหวดัซึง่เป็น

โรงเรียนชนบทในบ้านเกิดของเธอ หลายคนบอกว่า “คิดอะไรบ้า ๆ  มีสิทธิ์เลือก

ที่จะอยู่โรงเรียนดี ๆ ดัง ๆ ก็ไม่เลือก”  

 อัจกลับได้ยินคนเหล่านั้นพูดกันแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจ เพราะเธอคิดว่าคนท่ี

พูดแบบนั้นเขาไม่รู้หรอกว่า การได้กลับบ้านเกิดเมืองนอน และได้กลับไปสอน

ลกูหลานทีอ่ยูห่่างไกลความเจริญให้มคีวามรูเ้ท่าเทยีมกบัคนเมอืงกรงุ ท่ีอยู่ในท่ีซึง่

พร้อมทั้งอุปกรณ์และบุคลากรทุกอย่างนั้น น่าภูมิใจกว่าการมาแก่งแย่งชิงดีกัน

ด้วยการสอบบรรจุโรงเรียนดัง ๆ ในกรุงเทพฯ หรือในตัวเมืองใหญ่ ๆ หลาย ๆ 

เมืองเสียอีก
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 เมือ่เธอตัดสนิใจทีจ่ะกลบัไปเป็นครบู้านนอก และน�าประสบการณ์จากการ

ได้ไปร�า่เรยีนเมืองนอกมาสอนให้กบัเดก็บ้านนอก เธอกต้ั็งใจสอนภาษาองักฤษให้

เดก็ ๆ  เต็มที ่เดก็หลายคนสนใจทีจ่ะเรยีนภาษาองักฤษกบัเธอ เพราะเดก็ ๆ  ชอบ

ทีเ่ธอใจด ีสอนสนกุ มสีือ่การเรยีนการสอนทีง่่ายต่อการเรยีนท�าให้การเรยีนภาษา

อังกฤษเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินความสามารถของพวกเขานัก วันหยุดเสาร์ อาทิตย์

เธอพาเดก็ ๆ ในหมูบ้่านท่ีอยากเป็น “อาสาสมคัร” พานกัท่องเทีย่วทีม่าชมวถิชีวีติ 

ในท้องถิ่นที่พวกเธออาศัยอยู่  โดยการสอนให้เด็กทุกคนเป็น “มัคคุเทศก์น้อย” 

ผลดัเปล่ียนกนัไปช่วยชาวต่างชาติทีม่าเทีย่วในหมูบ้่าน ไม่เพยีงเท่านัน้ เธอยงัปลกู 

จติสำานกึให้เดก็ ๆ รูจั้กการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ในหมูบ้่าน ด้วยความรกั

และการดูแลถิ่นฐานบ้านเกิด สอนให้รู้จักการเป็นผู้นำาที่ดี และรู้จักการพึ่งพา

ตนเอง ซึ่งเธอเองได้ท�าตัวเป็นแบบอย่างให้เด็ก ๆ  ดู เพราะคนในหมู่บ้านมักจะ 

แวะเวียนมาปรึกษาพึ่งพาอาศัยเธออยู่เสมอ 

 ฉนัฟังแล้วรูส้กึภาคภมูใิจแทนพ่อ แม่ ญาติพีน้่อง และคนในหมูบ้่านของเธอ 

ที่ได้ลูกหลานซึ่งเป็นนักเรียนนอกท่ีรักและคิดถึงบ้านเกิดของตน เธอเป็นคนซึ่งม ี

จติอาสาท่ีจะท�าเพือ่ชมุชนทีเ่ธออาศยั ยอมเสยีสละความสขุส่วนตวัเพือ่น�าความรู้ 

ที่มีอยู่ในตัวมามอบให้เด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติ 

 ฉันอยากให้เธอเป็นนักเรียนนอกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ท�าให้ 

“นักเรียนนอก” อีกหลาย ๆ  คนที่มีโอกาสได้ร�่าเรียนหนังสือถึงต่างประเทศ 

หันกลับมาท�าดีและทดแทนแผ่นดินเกิดหรือบ้านเกิดของตนอย่างเธอบ้าง 



จารึก อัจกลับคิดดีเพราะเธอเป็นนักเรียนนอกนะ

มงคล ผมว่าไม่ใช่นะ เธอคิดดีเพราะเธอมีส�านึกท่ีดีต่อบ้านเกิดของตนเองอยู่

 แต่เดิมมากกว่า

จารึก แสดงว่าถ้าไม่ใช่บ้านเกิดของเธอ เธอคงไม่คิดอย่างนี้ใช่ไหม

มงคล ไม่ใช่หรอกครับ จิตส�านึกเป็นความรู้สึกที่จะช่วยท�าให้สิ่งที่ไม่ดี ดีขึ้น 

 หรือท�าให้สิ่งท่ีดีอยู่แล้วให้ดีมากข้ึน เป็นคุณธรรมซึ่งไม่ได้แบ่งหรอกว่า

 จะต้องเลือกท�าที่โน่นที่นี่
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เราทำาความดีแล้วไม่อวดใคร

นอกจากเทวดาแล้ว ตัวเรานั่นเองที่มองเห็น



หนูเหนื่อย แต่หนูก็มีความสุขที่ทำาให้คนอื่นมีความสุข  

ทำาให้สังคมมีความก้าวหน้า 

หนูคิดว่าพวกที่มีจิตอาสาทุกคนคิดอย่างนี้





จิตอาสาเทวดาคงมองเห็น

 ฉนัมีลูกคนเดยีวซึง่ฉนัมคีวามห่วงใยอยูต่ลอดเวลา ทีส่�าคญัคอืลกูของฉนั

เป็นผู้หญิง เพราะฉะนั้นความห่วงใยของฉันจึงมากขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงที่เธอเรียนมหาวิทยาลัยและต้อง “ออกค่าย” ความห่วงใยดังกล่าวยิ่งเพิ่ม

ขึน้หลายเท่าทวีคณู ห่วงเรือ่งอบุตัภิยัอนัตรายดว้ย หว่งว่าจะมเีพือ่นชายหลายคน

มาใกล้ชิดด้วย เพราะฉะนั้นแทบทุกครั้งฉันจึงต้องหาวิธีไป “ร่วมกิจกรรม” ด้วย 

(ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่ผู้ที่เป็นแม่เลย) เช่นไปส่งถึงที่พัก (เพื่อดูว่าปลอดภัยหรือไม่) 

บางทีก็ไปเยี่ยมและบางทีก็อาสาไปช่วยท�าอาหาร โดยหาที่พักอยู่ไม่ไกลจากค่าย

ของเขาเท่าไหร่ แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับกิจกรรมของเขาจริง ๆ ดังนั้นจึงไม่เห็น

การท�างานอาสาสมัครของพวกเขาสักที

 ฉนัเพิง่จะมาทราบเรือ่งของการ “ออกค่าย” โดยละเอยีดจากลกูน้องสองคน

ที่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งท�างานอยู่ในฝ่ายฉันเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง 

 แสงระวีเป็นสาวโสดทีร่ปูร่างหน้าตาไม่ดนีกั จะพูดตรง ๆ  กอ็อกจะข้ีริว้ด้วยซ�า้ 

เธออายปุระมาณ 25 ปี จบปรญิญาตรแีล้วจงึมาสอบบรรจ ุเธอมคีรอบครวัฐานะดี 

มีชาติตระกลู อปุนสิยัใจคอด ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ชอบช่วยเหลอืส่วนรวม เธอกลบับ้าน

เยน็แทบทกุวนั นัง่ท�างานโดยไม่เคยพดูถงึเร่ืองค่าล่วงเวลา เธอบอกว่า ไม่อยากให้

งานค้าง อีกอย่างหนึ่ง ถ้ากลับหลังจากชั่วโมงเร่งด่วนรถจะไม่ติด

 เยน็วนัหนึง่ฉนัเผอญิได้ยนิเธอพดูโทรศพัท์มอืถอืกบัรุน่น้องว่า เธอห่วงเรือ่ง

ห้องสมดุของหมูบ้่านท่ีไปออกค่ายช่วยกนัท�าให้ชาวบ้าน อยากให้น้อง ๆ  ร่วมใจกนั

ท�าให้เสร็จ สัปดาห์หน้ามีวันหยุดติดกัน 3 วัน เธอจะไปช่วยแน่นอน จะขับรถ

ไปเอง ใครจะไปรถเธอก็ได้ พูดโทรศัพท์เสร็จเธอก็บอกฉันว่า
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 “อาทิตย์หน้า long weekend หนูจะไปช่วยน้อง ๆ ที่ค่ายค่ะ อาจารย์ 

มีอะไรจะใช้หนูไหมคะ”

 ฉนับอกเธอว่า “โถ ถ้าไม่มอีะไรรีบด่วน ใครจะใช้วนัหยดุคะ เออ ถามหน่อย 

สมัยที่เรียนอยู่คุณคงออกค่ายใช่ไหม คงเป็นหัวหน้าค่ายล่ะซี”

 เธอยิ้มและตอบทันทีว่า “หนูออกค่ายตามแผนงานของพวกเราทุกครั้ง  

หนูไม่ใช่หัวหน้าค่ะ หนูเป็นกรรมการเท่านั้นค่ะ”

 “เป็นกรรมการก็ใหญ่ไม่เบานะ” ฉันล้อเธอ 

 “หนูคิดว่าคงไม่ใหญ่หรอกค่ะ เพราะทุกคนมีอะไรอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน

หมด” เธอบอก

 “อะไรที่ว่านั้นอะไรล่ะ เป็นนักศึกษาเหมือนกัน เรียนคณะเดียวกัน หรือว่า

ท�างานหนักเท่า ๆ กัน” ฉันถาม 

 “ทีอ่าจารย์บอกกถ็กูค่ะ แต่สิง่ส�าคญั สิง่แรกท่ีเหมอืนกนัทกุคน คอืความมี 

จิตอาสาค่ะ” แสงระวีตอบอย่างภาคภูมิใจ

 ฉันพยักหน้ารับพร้อมกับร้อง “อ้ออย่างนั้นหรือ”

 “แล้วผลงานล่ะมีมากไหม” ฉันถามเธอ

 แสงระวยีิม้ก่อนจะตอบว่า “มากทเีดยีวค่ะ เรายึดหลกัแก้ปัญหาและพฒันา

ส่งเสริมค่ะ ถ้าพอมีเวลาช่วงปิดภาคเรียน และมีคนมีงบประมาณพอ เราก็จะไป

ตามท่ีซึ่งวางแผนไว้ทันที เรามีงบประมาณจากหลายด้านค่ะ มีผู้บริจาคบ้าง  

จัดกิจกรรมหาเงินบ้าง”

 “เคยทราบจากสื่ออยู่เหมือนกัน ช่วงที่เกิดอุทกภัยคงเหนื่อยแย่” ฉันคาด

 “ค่ะ เหนือ่ยมาก สือ่กม็าสมัภาษณ์บ่อย ๆ ค่ะ” เธอบอก “กด็ค่ีะ เราจะได้ 

ชวนเชิญให้คนที่ช่วยได้มาช่วยกันด้วย”
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 “หนูเป็นคนให้สัมภาษณ์เหรอ” ฉันถาม

 “เปล่าค่ะ ประธานให้สมัภาษณ์ค่ะ บางทกีเ็ป็นกรรมการหรอืสมาชกิคนอืน่ ๆ  

ค่ะ”

 “เขาไม่สมัภาษณ์หน ูอาจจะเป็นเพราะเขาเหน็หนไูม่ค่อยพดูกไ็ด้” ฉันบอก 

“ว่าแต่ว่าตอนนี้หนูก็ยังไม่ทิ้งงานพวกนั้นใช่ไหม”

 เธอบอกว่า “ค่ะ...ถ้าพอมีเวลาว่างหนูก็อยากไปช่วยเขา ซึ่งก็ไม่ค่อยมีใคร

ทราบหรอกค่ะ หนเูหน่ือย แต่หนกูม็คีวามสขุ ทีท่�าให้คนอืน่มคีวามสขุ ท�าให้สงัคม

มีความก้าวหน้า หนคูดิว่าพวกทีม่จีติอาสาทกุคนคดิอย่างนีค่้ะ และทีส่�าคญัคอืเรา

จะคิดว่าไม่มีใครทราบ ไม่มีใครมองเห็น แต่เทวดาก็คงมองเห็น เวลาที่ไปออก

ค่ายในป่าหนูบอกกับเพื่อน ๆ ว่า การท่ีเราหัวเราะสดชื่นตอนที่ก�าลังปาดเหงื่อ 

หรือตอนที่เราร้องเพลง เมื่อท�ากิจกรรมหลังมื้อเย็น กับตอนที่หลับแล้วตื่นขึ้นมา

อย่างมีความสุขน่ะ เพราะเทวดาบันดาล” 

 “เพ่ือน ๆ  เขาฟังแล้วกช็อบใจในมขุของเธอและท�างานร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ”

 ฉนัคิดต่อไปว่าจติอาสานัน้สร้างได้ทัง้สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และสร้างได้ท้ังคน

และความสุข...



วรวิทย์ ผมสังเกตเหน็เหมอืนกนัว่าคนทีม่ปีระวติัว่ามจีติอาสาเมือ่ครัง้ทีเ่รยีนอยู่ 

 พอมาท�างานก็ยังมีจิตอาสาเหมือนกัน

ทนง จิตอาสาเป็นคุณลักษณะประจ�าตัว เพราะฉะนั้นใครที่มีก็จะมีอยู่เสมอ 

 แต่รูปแบบของจิตอาสาอาจจะเปลี่ยนไปตามสถานภาพ
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ถ้าบ้านเมืองเรามีคนที่มีความเมตตา

และให้ความกรุณาแก่ผู้พิการซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส

อย่างอาจารย์อภิชาตละก็

โลกใบนี้คงจะสดชื่นและงดงามอีกเยอะ





 อาจารย์อภิชาต เป็นเพื่อนสมาชิกชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของ

กระทรวงศึกษาธิการ เราเกษียณอายุราชการแล้วจึงออกมามีเวลาท�าประโยชน์ 

ให้ชมรม เราอยู ่ฝ่ายสัมพันธ์สมาชิกซึ่งมีหน้าที่ท�า “วารสาร” ของชมรม  

ส่งให้สมาชกิจ�านวนเกอืบห้าพนัคนทีม่อียูท่ัง้ในกรงุเทพมหานครและในต่างจงัหวดั

 เท่าท่ีดูก็เห็นว่าอาจารย์อภิชาตมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ

อาจารย์เอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอย่างดี เห็นได้จากการที่อาจารย ์

เขียนและเรียบเรียงต้นฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในแง่มุมต่าง ๆ มาลง

วารสารทุกฉบับ แม้แต่ฉบับล่าสุดอาจารย์ก็ส่งมาให้ก่อนจะเข้าผ่าตัดเส้นเลือด 

ในท้องท่ีโป่งพอง ซึ่งอาจารย์เพิ่งทราบ และอาจารย์ก็ปลอดภัยท�าให้พวกเราซึ่ง

ห่วงใยอยู่สบายใจ

 พูดถึงอาจารย์อภิชาต ฉันก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังสักเล็กน้อยว่า

อาจารย์เป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อย บุคลิกภาพดี แต่ไม่ค่อยพูด ไม่อวดตัว  

แต่ถ้าพูดก็จะพูดเป็นการเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราว เราจึงไม่ทราบว่าหลังจาก

เกษียณอายุราชการแล้วอาจารย์ยังท�างานอื่นต่อไปอีกหรือไม่ เพราะมีข้าราชการ

ที่เกษียณแล้วหลายท่าน รวมท้ังฉันด้วยท่ียังท�างานต่อไปด้วยวัตถุประสงค์หลาย

ประการ เช่นเพื่อไม่ให้เหงา เพื่อให้มีสังคม หรือท�าเพราะเป็นงานที่ตนเองถนัด

หรือรักและอยากท�าก็มี

 มีอยู่วันหนึ่งฉันมีโอกาสนั่งคุยกับอาจารย์ก่อนเข้าประชุม ฉันจึงได้ถาม

อาจารย์ในเรื่องนี้ อาจารย์บอกฉันว่า

ผมจะอ่านต่อไป



 “ผมไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังครับ”

 “โอ...สุดยอดเลย อาจารย์ท�ามานานหรือยังคะ” ฉันถาม

 “ประมาณสบิปีครบั ต้ังแต่เกษียณอายรุาชการมาจนถงึวนันีค้รบั” อาจารย์

ตอบเบา ๆ

 “หลังจากออกจากโรงพยาบาลคราวนี้มาแล้ว อาจารย์ยังอ่านให้อยู่หรือ

เปล่าคะ” ฉันถามต่อ

 อาจารย์ตอบสัน้ ๆ  ว่า “ยงัอ่านอยูเ่หมอืนเดมิและจะอ่านไปจนกว่าจะอ่าน

ไม่ไหวครับ”

 ค�าตอบสั้น ๆ ของอาจารย์ท�าให้ฉันคิดยาว แล้วสรุปว่าถ้าบ้านเมืองเรา

มีคนที่มีความเมตตาและให้ความกรุณาแก่ผู ้พิการซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสอย่าง

อาจารย์อภิชาตละก็ โลกใบนี้คงจะสดชื่นและงดงามอีกเยอะ
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วนิดา คนตาบอดคงได้ความรู้หรือความเพลิดเพลินจากการอ่านของอาจารย์

 และในขณะที่ฟังเสียงของอาจารย์ เขาเหล่านั้นคงจินตนาการถึงรูปร่าง

 หน้าตาของอาจารย์ ซ่ึงแน่ละว่าจะต้องเป็นภาพของสุภาพบุรุษผู้ใจดี

 มีเมตตา

ชาลิน ี ส่วนอาจารย์อภิชาตคงมีความสุขและภูมิใจอยู่เงียบ ๆ  ว่าได้ท�าให้ผู้ฟัง

 ซึ่งพิการทางสายตา ได้ความรู้ ความคิด และความรู้สึกดี ๆ  ว่ายังมีคน

 ที่รักและห่วงใยเขาอยู่
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ไม่ว่าคนเราจะอยู่ในวัยใด

จิตอาสาเกิดขึ้นได้เสมอ และยิ่งสูงวัยเท่าใด

ความมีจิตอาสาก็น่าจะมากยิ่งขึ้น



เมื่อทางการเชิญชวนให้ประชาชนแต่งดำาไว้ทุกข์

คุณแม่ก็แต่งด้วย ไม่มีชุดอยู่กับบ้านที่เป็นสีดำา

ท่านก็บอกว่าขอแต่งชุดสีเทาหรือสีขาวก็ได้





 “คณุทวด” เป็นหญิงชราอาย ุ85 ปี ความจรงิแล้วท่านคอืคณุแม่ของฉนั 

แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เมื่อฉันพูดถึงท่านฉันเรียกท่านว่า “คุณทวด” ตามพวก

หลานเหลนทั้งหลาย แต่ถ้าเมื่อไรที่ฉันพูดกับตัวท่านเองแล้วไปเผลอใช้สรรพนาม

นี้เข้า ท่านจะค้อนฉันหนึ่งวงก่อนจะบอกว่า “ฉันเป็นคุณแม่ของเธอนะจ๊ะ”

 เมื่อยังสาวคุณทวดหรือคุณแม่ของฉันเป็นคนสวยเคยประกวดและได้เป็น

นางงามประจ�าจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน มีผู้ชายพายเรือมารุมชอบกันมากมาย 

แต่ผูช้ายทีม่าขอแต่งงานกบัท่านไม่ได้พายเรอื แต่เป็นต�ารวจหนุม่ใหญ่จากบางกอก 

ซึ่งก็คือคุณพ่อของฉันนั่นเอง

 คุณพ่อย้ายไปอยู่จังหวัดต่าง ๆ หลายแห่ง คุณพ่อเป็นต�ารวจบวก (ฉัน

หมายถงึต�ารวจทีด่ไีม่เคยทุจริตคดิมชิอบ) ไปอยูท่ี่ไหนมแีต่คนรกัใคร่นบัถอื  คณุแม่

กเ็ช่นเดยีวกนั  ท่านเป็นคณุนายทีไ่ม่ “เปิดประตหูลงับ้าน” รบัอามสิสนิจ้างทีส่ามี 

ไม่รับทางหน้าบ้าน เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็น “คุณนายท่ีแสนดี” ของทุกแห่งที ่

คณุพ่อย้ายไปอยู ่ ฉนัคดิว่าสาเหตุหนึง่ทีท่�าให้ท่านอยู่ในโอวาทของสามเีพราะท่าน

ได้รบัการปลกูฝังฝึกสอนมาต้ังแต่เดก็ ให้รูจ้กัและเข้าใจในความเป็นคนดมีศีลีธรรม 

คณุแม่ของท่าน (คณุยายของฉนั) ซึง่พาฉนัไปฟังเทศน์ทกุเยน็วนัพระ คณุยายบอก

กับฉันว่า เมื่อคุณแม่ของฉันยังเป็นเด็กนั้น นอกจากจะไปฟังเทศน์ทุกเย็นวันพระ

กับท่านแล้วยังถือศีลแปดด้วย ดีกว่าฉันหลายเท่านัก

คุณทวดกับสำานึกสาธารณะ
หรือจิตอาสา
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 ถ้ากล่าวโดยรวมแล้วคุณแม่ประสบความส�าเร็จในชีวิตครอบครัวและการ 

ท�ามาหากนิค่อนข้างดี ท่านเป็นคนขยนั สงัคมด ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่และมคีวามจรงิใจ

กับคนอื่น ศาลาเล็ก ๆ หน้าบ้านท่านจะตั้งโอ่งดินบรรจุน�้าฝนพร้อมทั้งกระบวย 

ไว้ให้ผูค้นท่ีผ่านไปมาได้ดืม่คลายร้อน  แทบทกุคนในอ�าเภอทีไ่ปอยูจ่ะเป็นเสมอืน 

ญาติของท่าน  เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านเราสามด้านต่างก็เจาะก�าแพงเข้าออก

บ้านเราได้อย่างสะดวกและรวดเรว็เหมอืนเข้าบ้านญาติ  ท่านบอกว่าจะมาหากนัที

จะต้องเดินอ้อมไปเข้าประตูหน้าบ้านให้เสียเวลาท�าไม

 คณุแม่ยงัคงท�างานอยูห่ลงัจากทีค่ณุพ่อเสยีชวีติไปแล้ว ทัง้ ๆ  ทีฉ่นัและญาติ ๆ  

ขอให้หยุด ท่านก็ไม่ฟัง  ท�าธุรกิจเล็ก ๆ อยู่ร่วม 10 ปีจนอายุ 70 เศษจึงหยุด  

มาพักอยู่กับลูกหลาน อยู่สบาย ๆ ได้ 6-7 ปี ก็ล้มป่วยหนักด้วยโรคเส้นโลหิต 

ในสมองตีบ  นึกว่าจะไม่รอด แต่ก็รอดดังปาฏิหาริย์ สุขภาพทั่วไปดีเพราะกินได้ 

นอนได้ ขับถ่ายได้ เดินได้เล็กน้อยและท�าบุญใส่บาตรหน้าบ้านได้ แต่ก็เริ่มจะ

หลงลมืมากขึน้ทกุวนั บางวันกบ็อกว่ายงัไม่ทานข้าวท้ัง ๆ ทีเ่พิง่รบัประทานเสรจ็ไป

ไม่ถึง 5 นาที 

 เมื่อเกิดเหตุคลื่นยักษ์สึนามิถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้ ท่านได้ทราบข่าวจาก

หนังสือพิมพ์ ซึ่งท่านยังคงอ่านได้ และดูข่าวโทรทัศน์พร้อมกับทุกคนในบ้าน   

ฉันสังเกตเห็นว่าท่านเศร้าซึมเหมือนพวกเรา วันที่ 27 ธันวาคม 2547 ท่านกรวด

น�้าอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตทั้งหลาย  พอตกบ่ายก็ถามว่า “กรวดนำ้า” หรือยัง 

ในช่วง 2-3 วันหลังเกิดเหตุ พวกเราติดตามดูข่าวอยู่ตลอด คุณแม่ก็ดูด้วย 

แต่บางครั้งก็หลง ถามว่าเกิดเหตุต้ังแต่เมื่อไร ท�าไมเพิ่งทราบ และเมื่อทางการ

เชิญชวนให้ประชาชนแต่งด�าไว้ทุกข์ คุณแม่ก็แต่งด้วย ไม่มีชุดอยู่กับบ้านที่เป็น 

สีด�าท่านก็บอกว่าขอแต่งชุดสีเทาหรือสีขาวก็ได้ ไม่ยอมแต่งสีสดใสเป็นอันขาด
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 ค�าพูดของคุณแม่ในช่วงนั้นที่ฉันประทับใจมากคือค�าว่า “สงสารบ้านเมือง

เรานะ” ฉันคิดว่าเป็นถ้อยค�าที่มีความหมายลึกซ้ึงว่าท่านไม่ได้คิดถึงหรือห่วงใย

เฉพาะคนในส่วนย่อยเท่านั้น แต่ท่านคิดถึงสังคม คิดถึงส่วนรวมด้วย

 เช้าวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2548 ฉันและลูกหลานเหลนของคุณทวด 

อยู่บ้านครบครัน คุณทวดบอกเราว่า “ไปเบิกเงินทวดหนึ่งพัน เอาไปบริจาคช่วย

เขาด้วย... เขาจะได้มีข้าวปลาอาหารกิน มีน�้ามีท่าดื่ม ป่านนี้คงพากันอดอยาก-

ปากแห้ง ของที่หลวงท่านช่วยก็ไม่รู้จะได้รับทั่วกันหรือเปล่า...

 ลูกหลานเหลนรบัปากกบัคณุทวดแทบจะพร้อมกนัว่าจะจดัการให้ แล้วพวกเรา

กม็องตากนั มองแค่แวบเดยีวกท็ราบว่าเราก�าลงัคดิเรือ่งเดยีวกนั คอืเรารูส้กึซาบซึง้

และยกย่องความมีส�านึกสาธารณะและความมีจิตอาสาของคุณทวดวัย 85 ปี 

ของเรา และส�าหรับตัวฉันเองนั้น ฉันคิดย้อนถึงเรื่องสมัยที่ท่านต้ังโอ่งดินบรรจ ุ

น�้าฝนพร้อมกระบวยไว้หน้าบ้านทุกแห่งที่ท่านไปอยู่ เพื่อให้ผู้คนที่สัญจรไปมา 

ได้ดื่มดับกระหาย  

 ท่านมีจิตอาสาหรือสำานึกสาธารณะตั้งแต่สาวจนแก่
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อุมาพร ดิฉันมีความเห็นว่าคนท่ีมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะนั้น ที่เป็นผู้หญิง

 อย่างคุณทวดก็มีเยอะนะคะ

ทวีพงษ์ ใช่ครับ อาจจะเป็นเพราะเป็นเรื่องของจิตใจ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกคน 

 เพราะฉะนั้นจึงมีได้ทุกเพศวัย ต้ังแต่สมัยโบราณหรือในประวัตศิาสตร์

 ก็มีหลายท่าน เช่น สมเด็จพระศรีสุริโยทัย คุณหญิงมุกคุณหญิงจัน

 หรือคุณหญิงโมกับคุณบุญเหลือ

อุมาพร ท่านเหล่านั้นมีจิตอาสาโดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวค่ะ



คนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่อายที่จะทำาดี 

มายืนขอบริจาคเงินเพื่อนำาไปช่วยสร้าง

หรือพัฒนาชนบทที่ขาดแคลน 

ก็ยังดีกว่านักศึกษาบางกลุ่มในปัจจุบัน...





น้อง ๆ จิตอาสา
ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท

 ฉนัพดูถงึเรือ่ง “ออกค่าย” มาแล้ว คราวนีข้อพูดต่ออกีนดิ เพราะเป็นเรือ่ง

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม (ชนบท) การได้เห็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัหนุม่ ๆ สาว ๆ 

ช่วยกันท�างานด้านจิตอาสานั้น ท�าให้ฉันนึกภูมิใจกับคนไทยในชนบทว่ายังมีคน

กลุม่หนึง่ทีอ่าสาจะชว่ยพฒันาชนบททีห่า่งไกลความเจรญิ แม้จะไม่ใชก่ารท�างาน

ใหญ่เพื่อไปสร้างตึก สร้างวัด แต่การขอเรี่ยไรเงินบริจาคเล็ก ๆ  น้อย ๆ  จากผู้คน

ที่เดินผ่านไปผ่านมา ให้ร่วมท�าบุญร่วมใจกันน�าไปสร้างแค่ห้องน�้าให้เด็ก ๆ หรือ

โรงเรือนเล็ก ๆ ในชนบทนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน

 น้อง ๆ นักศึกษาที่มีจิตอาสามาช่วยงาน ร่วมมือร่วมใจกันหาเงินเพื่อไป 

“ออกค่ายอาสา” นัน้ ต้องมกีารท�าแผนงาน โครงการงานต่าง ๆ  มกีารแบ่งงานกนัท�า 

ท�าให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้วยจิตใจเอื้อเฟื้อกับผู้อื่น ให้คนที่

จะออกคา่ยตระหนักว่า ดว้ยวยัทีก่�าลงัสนุกสนานกับเพือ่นฝงูนั้น การรวมกลุม่กัน

ท�างานเพื่อผู้อื่นย่อมดีกว่าที่การไปเที่ยวสถานบันเทิง หรือหันหน้าไปสนใจเรื่อง 

ยาเสพติด หรือการพนันอย่างแน่นอน

 ในระหว่างเตรียมการออกค่ายฉันเห็นพวกเขาทั้งหลายสวมชุดนักศึกษา  

ไปร่วมกนัร้องเพลงเล่นกตีาร์ตามป้ายรถเมล์ บนสะพานลอย หรอืตามสถานทีต่่าง ๆ  

ด้วยความอดทนเขาคงเหนื่อยมาก ไหนจะต้องยืนเป็นเวลานาน ต้องร้องเพลง  

และท�าอะไรต่อมิอะไรอกีมากมาย กว่าจะได้เงนิทีบ่รจิาคมาช่วยกนัซือ้อปุกรณ์ต่าง ๆ  

ไปสร้างโรงเรียนในชนบทได้ อาจมีคนคิดว่าไม่จ�าเป็นจะต้องไปยืนร้องเพลงเพื่อ

ขอบริจาคเงินอย่างนั้น แต่พวกเขาและเธอก็ท�า แม้จะท�าเพื่อความสนุกสนานใน

วยัเรยีนกต็าม แต่ทีเ่ธอคดิว่าส�าคญักว่านัน้กค็อืการมปีระสบการณ์และ “การสร้าง

จิตอาสา” เพื่อสังคม  
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 การที่มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนต่าง ๆ ต้ังชมรมหรือกลุ่มอาสาสมัครขึ้น

มานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะอย่างน้อยก็ท�าให้เด็กกลุ่มหนึ่งหรือหลาย ๆ  กลุ่มที่

มจีติอาสาได้แสดงพลงักายพลงัใจของพวกเธอ ได้ช่วยคนทีด้่อยโอกาส ได้คดิและ

สร้างโครงการเพื่อช่วยกันท�าให้ชุมชนที่ห่างไกล หรือแม้แต่ชุมชนใกล้เคียงได้

พฒันาไปในทางทีด่ขีึน้ ถอืว่าเป็นการสร้างให้เดก็เป็นคนทีม่คีณุค่า เพราะเดก็ ๆ ที่

เข้าร่วมกจิกรรม ทกุคนได้ร่วมกนัแสดงความคดิเห็น ได้รูจ้กัรุน่พีรุ่น่น้องได้ช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน ได้รู้จักการท�างานโดยไม่หวังผลประโยชน์แต่เป็น “ผู้ให้ที่อยากให้

ด้วยใจจรงิ” ได้รูจ้กัการมนี�า้จติน�า้ใจ และรูว่้าการให้แม้จะไม่มากมายอะไรแต่การ

ให้ด้วยความบรสิทุธิ์ใจนัน้ย่อมท�าให้ “ผูร้บัและผู้ให้สมถวลิ” คอืมคีวามสขุด้วยกนั

ทั้งสองฝ่าย  

 ถ้าเด็ก ๆ น้อง ๆ นักเรียนได้มีโอกาสร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสา แม้จะเป็น 

การปลูกต้นไม้ดอกไม้ต้นเล็ก ๆ หรือการเก็บเศษขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางตาม

ถนนหนทางให้สะอาดน่ามอง โดยเริม่จากกจิกรรมทีง่่าย ๆ  ก่อน แล้วเมือ่มโีอกาส

ก็ท�ากิจกรรมจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นซึ่งคงไม่มีอะไรเป็นเรื่องยากที่จะท�าต่อไปได้

 ถ้าในสังคมมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว 

สังคมก็คงจะน่าอยู่มากกว่าเดิม 

 ฉันอยู่ในวัยอาวุโสแล้ว แต่ฉันก็ยกย่องและขอบใจน้อง ๆ นักศึกษาทุกคน

ที่ร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสาในท้องถิ่นต่าง ๆ มาโดยตลอด การที่มีวัยรุ่นหรือคน

กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่อายที่จะท�าดี มายืนขอบริจาคเงินเพื่อน�าไปช่วยสร้างหรือพัฒนา

ชนบทที่ขาดแคลน ก็ยังดีกว่านักศึกษาบางกลุ่มในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ยังกู้เงิน

เรียนอยู่ แต่ก็เอาเงินที่กู้เรียนไปท�ากิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ เช่นเอาเงิน

ไปซือ้เสือ้ผ้าแต่งตัวตามแฟชัน่ หรอืซือ้โทรศพัท์มอืถอืราคาแพง และอกีหลายอย่าง

ที่สิ้นเปลืองแต่ไร้ซึ่งความภาคภูมิใจโดยสิ้นเชิง



¤ØÂà¾ÔèÁàÊÃÔÁ»ÃÐà´ç¹

จิตอาสา...  คือดอกไม้ที่ให้ผล     147     

ปุ�ก กลับจากออกค่ายคราวนี้หน้าตาพวกเรากร้านแดดทุกคนเลยนะ

ดอน ผู้ชายกร้านแดดไม่เป็นไรหรอก เท่ดี แต่ผู้หญิงซีล�าบากหน่อยนะ กว่าจะ

 สวยเหมือนเดิม

ปุ�ก เราว่าหน้าเรากร้านแดด แต่เราก็ได้สิ่งที่มีคุณค่าจากความมีจิตอาสา

 ของเรามาเกินคุ้มนะ

ดอน ได้อะไร

ปุ�ก ได้ความภาคภูมิใจ ได้ความสุข ได้ความอดทน ได้ความสามัคคี ได้...

ดอน โอเคจ้ะ...เข้าใจแล้ว ได้ความสุขที่ประมาณค่าได้ยาก



รอยยิ้มมักแสดงถึงความรัก ความเสียสละ

และความภาคภูมิใจ 

คนที่มีจิตอาสามักจะมีรอยยิ้มสวย ๆ อยู่เสมอ



คุณยายทำาด้วยใจรักและทำา

เพ่ือสนองพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูน

และทรงเป็นต้นแบบของความมีจิตอาสา





คุณยายย้ิมท่ีย้ิมตลอดชีวิต

 ฉันเป็นคนที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อย ๆ ไปประชุมบ้าง ไปเป็น

วทิยากรบ้าง ไปเกบ็ข้อมลูเขยีนหนงัสอืหรอืไปเทีย่วบ้าง ไปแทบทัว่ประเทศกว่็าได้ 

และฉันจะตั้งค�าถามหรือหาข้อมูลว่าแต่ละจังหวัดที่ฉันไปนั้นมีอะไร “ดี” จะเป็น

ของดี สถานที่ดีหรือคนดีก็ได้

 พิษณุโลกเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ฉันเดินทางไปบ่อย ๆ ปี 2555 ก็ไปสองครั้ง 

ฉันคิดว่าคนท่ีไปเท่ียวที่นั่นย่อมนึกถึงพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่เมือง และ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรกษัตริย์ไทยในอดีต

 ในปัจจุบันก็มีบุคคลหลายท่านในจังหวัดนี้ท่ีควรรู้จัก แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือ 

“คุณยายยิ้ม” แม่เฒ่าวัยแปดสิบกว่าที่มีใจซึ่งยิ้มให้กับทุกสรรพชีวิตบนโลกใบนี้

 คุณยายยิ้มเป็นชาวอ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คุณยายใช้ชีวิต

สันโดษอยู่คนเดียวตามธรรมชาติในป่าบนภูเขาอย่างสมถะและมีความสุข ชีวิต

ประจ�าวันของคุณยายหลังจากตื่นนอนตอนเช้ามืด ก็คือ การจุดธูปไหว้พระ ดูแล

บ้านช่อง หุงหาอาหารรับประทานพร้อมทั้งเตรียมอาหารไปรับประทานตอนไป 

“ทำางาน”

 งานส�าคัญของคุณยายคือ การออกไปท�า “ฝาย” เพื่อให้ป่ามีแหล่งน�้า  

ถา้สงสัยว่าร่างกายซึง่อยู่ในวยัชราของยายจะท�างานหนกัไดอ้ย่างไรและใครสัง่ให้

ท่านท�า ก็คงตอบได้ว่าคุณยายทำาด้วยใจรักหรือความอยากที่จะทำาเพื่อบ้านเมือง 

และไม่มีใครส่ังหรือชักชวนท่าน แต่คุณยายท�าด้วยใจรักและท�าเพื่อสนอง 

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนและทรง
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เป็นต้นแบบของความมีจิตอาสา ซึ่งทรงสถิตอยู่ในหัวใจของคุณยาย คุณยายจะ

ท�างานด้วยความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น โดยค่อย ๆ  ท�าไปตามพละก�าลังของ

ตนเอง และแทบไม่น่าเชื่อว่าคุณยายสามารถท�าฝายได้เกือบ 20 ฝาย

 นอกจากท�าฝายแล้วคณุยายยงัปลกูป่าหรอืปลกูต้นไม้ทลีะต้น ดงัพระราช-

ด�ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถจนมีต้นไม้เต็มไปหมด  

เพื่อให้พ้ืนดินชุ่มฉ�่าเป็นที่ยึดเกาะของดินและเป็นที่อาศัยอันร่มเย็นของนกกา  

แถมคุณยายยังเมตตาเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ  เช่น นก กา ไก่ และปลาที่อยู่แถว ๆ  บ้าน

ท่านด้วย

 สมบัตินอกกายของคุณยายมีบ้านหนึ่งหลัง และที่นาอันเป็นมรดกซึ่งบิดา

ทิ้งไว้ให้ 80 กว่าไร่ ซึ่งคุณยายไม่ยอมขายให้ใครตามที่พ่อสั่ง แต่ก็บริจาคให้ท�า

ท�านบกั้นคลองใหญ่ไป 9 ไร่

 คุณยายเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีอัธยาศัย คุณยายใช้ชีวิตอยู่

ตามล�าพงัโดยทีไ่ม่รูส้กึเหงาหรอืโดดเดีย่ว เพราะท่านมงีานท�าโดยตลอด เพือ่ตอบแทน

ธรรมชาติและรักษาธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง คุณยายมีความศรัทธา และมีความ

เข้าใจหลักการของพระพุทธศาสนา คุณยายเข้าวัดท�าบุญและปฏิบัติธรรมมาเป็น

เวลานานร่วม 30 ปี จนในปัจจุบันนี้ท่านก้าวมาถึงจุดท่ีไม่ต้องการอะไรเพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง จะเรียกว่าละวางได้อย่างมีความสุขก็ได้ ท่านบอกว่าจะ

ท�างานต่อไปเรื่อย ๆ  จนกว่าจะท�าไม่ไหว แล้วจึงจะไปอยู่กับลูกให้ลูกได้ท�าหน้าที่

ดูแลปฏิบัติบูชาคุณยาย

 ถ้าจะว่าคณุยายไม่ห่วงอะไรเลยกไ็ม่น่าจะถกูนกั เพราะมอียูอ่ย่างหนึง่ทีท่่าน

เป็นห่วง นั่นคือการได้สอนคน คือคุณยายอยากมีอาชีพครู หรือจะพูดให้ถูกคือ

เป็น ”ครูอาชีพ” แต่คุณยายไม่ได้ร�่าเรียนมาพอที่จะเป็นครูได้ คุณยายเลยขอเป็น 

“อาจารย์ใหญ่” ท่ีโรงพยาบาลศริริาช โดยมอบร่างกายของคณุยายให้กบัโรงพยาบาล 

หลังจากที่ท่านถึงแก่กรรมแล้ว
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ฟูเฟ��อง เราคิดว่าคนท่ีมีจิตอาสาเต็มหัวอกหัวใจอย่างคุณยายยิ้มนี้ น่าจะได้รับ

 การยกย่องและเผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้จักและยึดถือเป็นตัวอย่าง

ทวีสิน ใช่ แต่เราก็เห็นว่าสื่อหลายแขนงก็น�าเรื่องของคุณยายไปเผยแพร่นะ 

 จ�าได้ว่าเคยดูทีวีรายการคนค้นคนกับอ่านนิตยสาร Secret 

ฟูเฟ��อง ทีค่ณุยายท่านบอกว่าอยากเป็นครูนัน้ เราว่าความจรงิท่านกเ็ป็นอยูแ่ล้วนะ 

 ท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องความเสียสละ ความอดทน และความเห็นแก่

 ประโยชน์ส่วนรวม

ทวีสิน เราเคยอ่านหนังสือ Secret ท่ีสัมภาษณ์ท่านว่าในชีวิตท่านขาดอะไร 

 รู้ไหมท่านตอบว่าอย่างไร

ฟูเฟ��อง ท่านตอบว่าท่านขาดความทุกข์

ทวีสิน สุดยอดจริง ๆ



ความมีจิตอาสาที่แท้จริง

มีคุณค่ามาก และหาได้ยากกว่าการแสดงความมีจิตอาสา

เพราะหวังผลบางประการ



...มีจิตอาสาเป็นเลิศ แล้วยังอาสาเรื่องใหญ่เสียด้วย 

คืออาสาไปเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์ 

จนความมีจิตอาสากลายเป็นเอกลักษณ์ประจำาตัวหนุมาน





 โดยปกติแล้วในแต่ละวันศกุร์ปลายเดอืน ฉันมกัจะไปดลูะครศรสีขุนาฏกรรม 

ที่โรงละครแห่งชาติ ดูโขนบ้าง ดูละครบ้าง แต่ก็สนุกและมีความสุขทุกครั้งไป

 วันศุกร์ที่แล้วได้ไปอีก กลับถึงบ้านอาบน�้าอาบท่าเสร็จแล้วก็มานั่งดื่ม

เครื่องดื่มอุ่น ๆ และคุยกับลูกผู้น้อง ซึ่งไปดูด้วยกันมา

 “โขนวันนี้สนุกดีนะคะพี่” น้องสาวพูด

 “ใช่ แต่ก็ไม่เฉพาะโขนวันนี้หรอกนะ คนชอบดูโขน ดูวันไหนก็สนุกวันนั้น 

ยิ่งถ้าตอนที่เราไปดูมีตัวที่เราชอบยิ่งสนุกมากขึ้นอีก” ฉันพูด

 “ใช่ค่ะ กเ็หมอืนหนไูงคะ หนเูป็นแฟนพนัธุแ์ท้ของหนมุาน หนเูลยสนกุมาก 

หนวู่าถ้าจะน�าสถติิจ�านวนแฟนพนัธุแ์ท้ของตัวยกัษ์ตัวลงิในเรือ่งรามเกยีรต์ิมาดกูนั

ละก็ หนูว่า หนุมานต้องได้คะแนนน�า”

 “ก็น่าจะใช่นะ เพราะหนุมานมีลักษณะและบทบาทที่ใคร ๆ ก็ชอบทั้งนั้น 

เพราะหนมุานหล่อ มรีปูลกัษณ์ด ีมขีนขาว มเีขีย้วแก้ว มขีนเป็นเพชร ส�าแดงฤทธิ์

ได้หลายอย่าง...” ฉันบอก

 น้องสาวพูดต่อฉันว่า “ที่ส�าคัญคือ ตายยาก เป็นอมตะ เพราะเป็นลูกของ

พระพายหรือลม ถ้ามีอันตรายถึงตาย และถ้ามีลมพัดมาก็จะฟื้น เก่งและเจ้าชู้

อีกต่างหาก เพราะอย่างนี้ซิคะ ถึงได้มีภรรยาตั้ง 6 คน รวมกับนางสนมที่พระราม

ให้อีก 5,000 คน”

 “แต่ในจ�านวนหกคนก็ไม่ได้รักหนุมานทุกคนนะ” ฉันพูด “บางคนหนุมาน

ก็ไปหลอกเขา เช่น นางมณโฑไงจ๊ะ หนุมานไปหลอกนางว่า ตัวเองเป็นทศกัณฐ์”

หน�มานอาสาจริงหรือ
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 “ก็ใช่ค่ะ แต่หนูว่า การท่ีคนส่วนใหญ่เขาชอบหนุมาน เขาคงชอบตรงที่

หนุมานมีความจงรักภักดีต่อพระรามเพียงผู้เดียว ที่ส�าคัญคือ มีความฉลาด  

ความคล่องแคล่ว มีความกล้าหาญ และมีจิตอาสาเป็นเลิศ แล้วยังอาสาเรื่องใหญ่

เสียด้วย คืออาสาไปเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์ จนความมีจิตอาสากลายเป็น

เอกลักษณ์ประจ�าตัวหนุมาน คนไทยเรายังน�ามาเรียกคนที่ช่างอาสา หรือชอบ

อาสาว่า หนุมานอาสา ไงล่ะคะ” น้องสาวบอก

 “นั่นซิ แต่อาสาแบบหลอก ๆ ก็มีนะ ก็ตอนที่แกล้งอาสาทศกัณฐ์ ว่าจะไป

ปราบพระรามให้ไงจ๊ะ” ฉันบอก

 น้องสาวหัวเราะ แล้วเราก็ปิดฉากการคุย เพราะง่วงเต็มทีแล้ว
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พรเพ็ญ พีค่ดิว่าถงึแม้หนมุานจะหลอกอาสาทศกณัฐ์ แต่กบัพระรามนัน้

 หนุมานมีจิตอาสาจริง ๆ นะ

อุมาพร พิจารณาได้จากอะไรคะ อะไรเป็นตัวชี้วัด

พรเพ็ญ พ่ีคดิว่า หนมุานเป็นทหารเอกของพระรามอยูแ่ล้ว เขาไม่จ�าเป็น

 ต้องสร้างความดีท�าคะแนนเพิ่มเติมอีก พี่คิดว่าเขาคงท�า

 เพราะอยากท�าเพือ่ผูอ้ืน่ ซึง่กค็อื พระรามและพลพรรค ทัง้คน 

 ทั้งลิงนั่นแหละ เพราะตอนจบพระรามเห็นความดีของเขา

 ที่มีมาโดยตลอด พระรามก็มอบกรุงอยุธยาให้ครองครึ่งหนึ่ง 

 แต่หนุมานก็ไม่รับ พระรามจึงยกเมืองนพบุรีให้ครองแทน 

 แถมสาวสรรก�านัลนางให้อีกห้าพันนาง

อุมาพร (หัวเราะ) หนูว่า ห้าพันนางนั้น หนุมานคงไม่ปฏิเสธแน่



ไม่น่าจะมีมนุษย์คนใดที่ทำาถูกหรือทำาผิดทุกอย่าง

ตำารวจก็เช่นเดียวกัน 

ถูกหรือผิดน่าจะอยู่ที่จิตใจของแต่ละคน



...  ขนาดหมอที่สุขศาลาฉีดเซรุ่มให้คนไข้แล้ว 

บางทีไม่แน่ใจ ยังส่งต่อให้คุณพ่ออีก 

โดยที่คุณพ่อไม่รับค่าตอบแทนใดๆ 

นอกจาก “ค่ายกครู” จำาได้ว่า 4-5 บาท...  





 ฉันคิดว่า คนที่เป็นต�ารวจ มักจะถูกมองในภาพลบจากคนส่วนใหญ่ว่า  

มกัจะเป็นคนไม่ด ีไม่ซือ่สตัย์ ทจุรติ คอร์รปัชนั และใช้อ�านาจกดขีข่่มเหงประชาชน 

ท�าให้ต�ารวจดี ๆ ซึ่งมีอยู่จ�านวนไม่น้อย ต้องถูกมองในภาพลบดังกล่าวไปด้วย

 ฉันคิดว่าหลายคนคงคิดอย่างฉัน นอกจากนั้นฉันยังคิดและเชื่อว่า ในทุก

กลุ่มอาชีพย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดี บางทีในกลุ่มที่เราคิดว่ามีแต่เรื่องไม่ดี อาจจะ

มเีรือ่งด ีๆ  อยูโ่ดยทีไ่ม่มใีครทราบกไ็ด้ เผอญิฉันเกดิมาในแวดวงของคนทีเ่ป็นต�ารวจ 

และโชคดไีด้พบต�ารวจทีด่หีลายคน และเพิง่มาคดิได้ในขณะนีว่้า ความดขีองท่าน

เหล่านัน้ ซึง่มมีานานหรอืเกดิข้ึนมานานแล้ว  (บางท่านกล็าโลกไปแล้ว) คอื ความ

มีจิตอาสาหรือมีธรรมะที่สังคมไทยในปัจจุบันก�าลังต้องการเป็นอย่างยิ่ง ฉันจึง 

ขออนุญาตน�ามาเล่าหรือคุยให้ฟัง

 คุณปู่ของฉันคือ พันตำารวจโท หลวงบริบาลบุรี ท่านเป็นต�ารวจใจซื่อมือ

สะอาด เคยเป็นรองผูบ้งัคบัการโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจห้วยจรเข้ จงัหวดันครปฐม 

ท่านมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับที่เขียนและพูดได้เป็นอย่างดี เมื่อ ดร.ซุนยัดเซน 

มาเมืองไทย สมัยโน้นทางการได้แต่งตั้งให้ท่านเป็น “ล่ามซ้าย” คู่กับข้าราชการ

ที่มีบรรดาศักดิ์ระดับพระยาท่านหนึ่ง ซึ่งเป็น “ล่ามขวา” เมื่อเกษียณอายุราชการ 

คุณปู่ต้องไปประกอบอาชีพส่วนตัวและค้าขายเล็ก ๆ  น้อย ๆ  แถวแพร่งภูธร 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

ตำารวจจิตอาสา



 ท่านเล่าให้ฉันฟังว่า “บางครั้งปู่มีปัญหา คุณพ่อของเธอซึ่งไปรับราชการ

ที่หัวเมือง ก็เจียดเงินเดือนมาช่วยบ้าง”

 บางทีก็เล่าว่า “ตอนเป็นล่ามน่ะ ปู่ดีใจมากนะ ดีใจที่ได้รับใช้บ้านเมือง 

เพราะสมัยนั้นมีคนที่เป็นล่ามได้ไม่กี่คนหรอก ตอนที่ทางการยังไม่มีคำาสั่งให้ใคร

ไปเป็นล่าม ปู�ยังนึกอยากจะอาสาไปเป็นให้ ไม่อยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไร

หรอกนะ แต่อยากทำางานที่เป็นประโยชน์”

 ต�ารวจที่ฉันชอบคนถัดมาจากคุณปู่ ก็ไม่ใช่ใครอื่นดอก แต่คือ คุณพ่อของ

ฉันเอง ท่านเป็น “ตำารวจดี” และ “ตรง” เกินไป ตรงขนาดที่ไปจับการพนันที่มี

คนส�าคัญของเจ้านายเล่นอยู่ด้วย เมื่อท่านถูกย้ายไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารชายแดน 

ท่านกก้็มหน้าก้มตาท�างานอย่างขยนัขนัแขง็ แถมยงัใช้เวลาว่าง สอนภาษาองักฤษ

ให้ลูกต�ารวจและลูกชาวบ้านฟรี ๆ ด้วย นาน ๆ คุณแม่กับฉันจึงจะไปเยี่ยมสักที 

ก่อนเกษยีณอายรุาชการ ท่านไปเป็นร้อยต�ารวจเอก ผูบ้งัคบักองของสถานตี�ารวจ

ที่อ�าเภอหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วง 4-5 ปี ซึ่งอยู่ที่นั่น ท่านเป็นต�ารวจ

ดีเหมือนเดมิ ห้ามลูกน้องซ้อมผูต้้องหา ผูต้้องหาเจบ็ป่วย หรอือดอยากท่านกด็แูล 

แต่ที่ส�าคัญมาก คือ คุณพ่อเป็นหมอรักษาผู้คนที่ถูกงูหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย 

จนมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ ขนาดหมอท่ีสุขศาลาฉีดเซรุ่มให้คนไข้แล้ว บางทีไม่

แน่ใจ ยังส่งต่อให้คุณพ่ออีก โดยท่ีคุณพ่อไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ  นอกจาก 

“ค่ายกครู” จ�าได้ว่า 4-5 บาท หลังเกษียณอายุ ท่านเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ แล้ว 

ยังมีคนตามมาให้รักษาอีก ท่านบอกว่ารักษาเขาแล้ว “บุญก็ได้ ความสุขก็ได้” 

คุณพ่อยังสู้อุตส่าห์ท�างานหลังเกษียณให้บริษัทฝรั่งแห่งหนึ่งเพื่อหาเงินส่งเสียให้

ฉันเรียนสูง ๆ
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 ส่ิงท่ีครอบครวัเราภมูิใจมาก คอื การทีผู่ค้นในอ�าเภอทีค่ณุพ่อเกษยีณอาย-ุ

ราชการ เขารวมตัวกันนั่งรถไฟมาส่งท่านที่อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

บ้านของคณุแม่ ถงึ 3 โบกีด้้วยความอาลยั ซ่ึงกน่็าจะเป็นเครือ่งพสิจูน์ว่า ถ้าคณุพ่อ

ท่านเป็น “ตำารวจลบ” แล้ว จะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหรือ

 ฉันคิดและทราบว่า ในปัจจุบันยังมีต�ารวจท่ีดีมีจิตอาสาอีกมากมาย เช่น 

ต�ารวจในโครงการพระราชด�าริ หลายท่านที่ท�าหน้าที่เป็นหมอท�าคลอด หรือ

หมอต�าแยบนรถตามท้องถนนในกรณฉีกุเฉนิ ดาบตำารวจ วชัิย สรุยิทุธ ทีเ่สยีสละ

เวลาร่วม 20 ปี ปลูกต้นไม้ทุกวัน จนท�าให้อ�าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

ที่แต่เดิมแห้งแล้ง ผู้คนยากจน มีต้นไม้เขียวชอุ่มประมาณ 2 ล้านต้น หรือ

พลต�ารวจโทท่านหนึ่ง ที่ใช้วันหยุดท�าหน้าที่เป็นแพทย์แผนโบราณรักษาโรคให้แก่

คนทั่วไป โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในปัจจุบันท่านได้ด�ารงต�าแหน่งใหญ่โตที่มี

หน้าที่ราชการรัดตัวมากมาย เห็นจากข่าวหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ทุกวัน แต่ก็

ทราบว่า ท่านยังไม่ทิ้งงานการกุศลที่ท่านอาสาท�าให้ผู้อื่น

 ทั้งหมดที่เล่ามานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีต�ารวจอีกจ�านวนมาก 

ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ที่ยังไม่ทราบ ซึ่งถ้าเราทราบแล้ว เราคงไม่ต้องท�าอะไร

มากไปกว่าการให้กำาลงัใจ เพราะท่านเหล่านีค้งไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าก�าลงัใจ

เท่านั้น
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วนัส อ่านแล้วเห็นว่า สองเรื่องแรกเกิดข้ึนมานานแล้ว ซึ่งในสมัยนั้น

 คงยังไม่มีใครรู้จัก ค�าว่า จิตอาสา หรือมีกระบวนการการส่งเสริม

 จิตอาสาอย่างในปัจจุบัน

เจริญพงศ ์ คงยังไม่มีศัพท์ค�าว่า “จิตอาสา” แต่ผมว่าความมีจิตอาสามีอยู่ใน

 ความรู้สึกพื้นฐานในใจของมนุษย์มาแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ในครั้ง

 พุทธกาล พระพุทธองค์ยังตรัสว่า ผู้ที่ตั้งใจท�าประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่น 

 เช่น ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดบ่อ ขุดบึง ให้น�้าดื่มและอื่น ๆ ที่ดี 

 ผู้นั้นย่อมได้บุญ ได้ความเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลา

มโน ในพระไตรปิฎก ยังมีชาดกซึ่งเป็นเรื่องของชายหนุ่มที่มีจิตอาสา 

 ชือ่ มฆมานพ ท่านเสยีสละแรงกาย ท�างานทกุวนัเพือ่ประโยชน์ของ

 ส่วนรวมมาตลอดชีวิต พอเสียชีวิตแล้ว ท่านก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์

เจริญพงศ ์ พดูถงึเรือ่ง จติอาสา ท�าให้คดิว่า ศาสดาของแทบทกุศาสนาล้วนแต่มี

 จติอาสา ท่านใช้ชวีติด้วยความยากล�าบากในระหว่างทีค้่นหาสจัธรรม

  พอท่านพบสิง่ท่ีต้องการแล้ว แทนท่ีจะใช้ประโยชน์จากสิง่ทีไ่ด้แต่เพยีง

 ผูเ้ดยีว ท่านยงัมจีติอาสายอมล�าบากตรากตร�าต่อไป เพือ่สัง่สอนให้

 ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วย



...เขาอยากเป็นจุดหนึ่งที่ไปร่วมกัน

ให้พระองค์ทรงแลเห็น

และทรง ‘ชื่นพระราชหฤทัย’ 

เขาก็พอใจแล้ว





 เมื่อเช้านี้ อาจารย์โสฬส ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 9 ที่เกษียณอายุราชการ

แล้ว และปัจจบัุนเป็นเลขาธกิารชมรมข้าราชการครอูาวโุสของกระทรวงศึกษาธกิาร 

ยื่นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งให้ฉันพร้อมทั้งบอกว่า

 “ฉบับวันที่ 6 ธันวา 55 น้องอ่านดูซี พระราชด�ารัสของในหลวงเมื่อเสด็จ

ออกมหาสมาคมเมื่อวานนี้ ท�าให้เราคิดอะไรได้หลายอย่าง ปีนี้พี่ไม่ได้ไปถวาย

พระพร เพราะไม่ค่อยสบายต้องอาศยัทีวี ดต้ัูงแต่ตอนทีพ่ระองค์ท่านเสดจ็ออกจาก

โรงพยาบาลศิริราช พี่ถวายพระพรที่บ้าน”

 “ขอบคณุค่ะพี ่หนจู�าได้ว่าเมือ่ปีสองพนัห้าร้อยสีส่บิเก้า ในหลวงเสดจ็ออก

พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม พีไ่ปนัง่พบัเพยีบคอยรบัเสดจ็ท่ีลานพระราชวงัดสุติพีไ่ด้อยู่

แถวแรกเลย” ฉันพูดพร้อมหัวเราะ

 อาจารย์โสฬสยิม้ด้วยความภาคภมูใิจพร้อมบอกว่า “ใช่ แถวแรกเลย จะไม่

แถวแรกได้ไงล่ะ ก็พี่ไปตั้งแต่ไก่โห่”

 เมื่อคุยกับอาจารย์โสฬสแล้ว ฉันก็นึกได้ว่าฉันได้ฟังพระราชด�ารัสด้วย

ความเคารพและซาบซึง้ใจในวนัที ่5 ธนัวาคม 2555 ทางทวีเีหมอืนกนั และพอหยบิ

หนังสือพิมพ์ที่พี่เขายื่นให้มาเปิดอ่านอีกครั้งหนึ่ง ความรู้สึกเช่นนั้นก็ยังคงเหมือน

เดิม และยังคิดต่อไปว่าพระราชด�ารัสดังกล่าว เปรียบประดุจค�าสอนหรือค�าพูด

ของพ่อที่มีต่อลูก ๆ  ว่า ค�ามั่นสัญญา ความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกัน

ของลูกท�าให้พระองค์ทรงมีก�าลังพระราชหฤทัยซึ่งจะทรงท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติ ทรงอวยพรให้ลูกๆ และบ้านเมืองของเรามีความสุข 

ความเจริญ

เมตตามาก่อน
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 พระราชด�ารัสดังกล่าวเป็นเสมือน “หยาดฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัย

สู ่แดนดิน” พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความมีจิตอาสาอย่างประจักษ์ชัด  

พระราชภารกจิและพระราชจรยิวตัรทีท่รงมต่ีอพสกนกิรทกุหย่อมหญ้า ย่อมยนืยนั

ได้ว่า ทรงน้อมพระราชหฤทัยและน้อมพระวรกายมาใกล้ชิดกับพสกนิกรบน 

ผนืแผ่นดนินีอ้ยูทุ่กเมือ่เชือ่วนัอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะทรงล�าบากตรากตร�าเพยีงใด 

เพราะพระราชหฤทัยนั้นเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมน�าจิตอาสา

 ฉันนั่งคิดเพลินอยู่ต้องสะดุ้งเล็กน้อย เพราะอาจารย์โสฬสถามว่า

 “น้องคิดไหมว่า ในหลวงท่านทรงปรารถนาให้ประชาชนมีความเมตตา 

และมีความสามัคคีปรองดองกัน”

 “ใช่ค่ะ แต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้แสดงความปรารถนาหรือขอร้อง เพียงแต่

ทรงสอนให้ลกูๆ คอืประชาชนมองเหน็สจัธรรม ความสามคัค ีแล้วคดิว่าควรปฏบิติั

ต่อกันอย่างไร” ดิฉันแสดงความคิดเห็น

 อาจารย์โสฬสพยักหน้าก่อนบอกว่า “ใช่...ความเมตตาก่อให้เกิดความ

สามัคคี หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน ต่อไปก็จะมองเห็นความรัก ความสามัคคี

ของกันและกัน พี่ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะ”

 ฉันจ�าวันท่ีดูทีวีได้ว่า ฉันเห็นหลายต่อหลายคนซึ่งเฝ้าถวายพระพรที่ลาน

พระราชวังดุสิตมีหยาดน�้าตาของความปลาบปลื้มปีติยินดี เมื่อได้ฟังพระสุรเสียง

ที่พระองค์ท่านทรงอวยพร หยาดน�้าตาของแต่ละคนเอ่อท้นจากดวงตาไหลลงมา

บนรอยยิ้ม ฉันเองก็เป็นเช่นนั้น ก่อนที่จะลุกจากเก้าอี้หน้าทีวีไปหยิบผ้าเช็ดหน้า

มาซับน�้าตา

 จนัทร์แม่บ้านของฉันซ่ึงขออนญุาตไปเข้าเฝ้าถวายพระพรทีล่านพระราชวงั

ดุสิตกลับมาถึงบ้านเวลาเท่ียงครึ่ง บอกว่ารับประทานอาหารกลางวันแล้วทั้งจาก

ที่พกติดตัวไปและจากที่ได้รับแจกด้วย เธอบอกว่า



 “หนูโชคดี ได้นั่งตรงที่มองเห็นพระองค์ท่าน”

 ฉันพยักหน้าและบอกเธอว่า “ใช่ โชคดีจริงๆ เพราะมีอยู่หลายคนที่เขา

ไม่ได้เห็นพระองค์จริง และไม่ได้ดูภาพจากจอที่ติดไว้ข้างถนน เพราะเขาอยู่ห่าง 

แต่เขาก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าไม่เป็นไร เขาพูดเหมือนที่จันทร์บอกก่อนไปว่า 

เขาอยากเป็นจดุหนึง่ทีไ่ปร่วมกนัให้พระองค์ทรงแลเหน็และทรงชืน่พระราชหฤทยั 

เขาก็พอใจแล้ว”

 จันทร์บอกฉันสั้น ๆ ว่า “ใช่ค่ะ” 

 ฉันคิดในใจว่าคนที่น่ารักแบบจันทร์มีอยู่เป็นจ�านวนมากในบ้านเมืองเรา

ก่อนที่จันทร์จะบอกฉันอีกว่า

 “วันนี้หนูมีความสุขมาก”
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ทองอุไร ฉนัคดิว่าถ้าคดิให้ลกึๆ เราจะเห็นได้ว่าประชากรจ�านวนมากทีเ่ข้าเฝ้า

 ถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในวนันัน้ล้วนแต่มจีติอาสา

 หรือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อตนเอง

อรนุช เช่นอย่างไรคะ ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

ทองอุไร ประการแรกคอื ทกุคนต้ังใจไปถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจรญิ 

 ประการที่สอง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 และประการท่ีสาม เพื่อให้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าพวกเรา

 มีความสามัคคีและมีจุดประสงค์เดียวกัน เพื่อให้พระองค์ทรง 

 “ชื่นพระราชหฤทัย”

อรนุช ใช่ค่ะ แต่สิง่ท่ีพวกเราได้รับกม็นีะคะ กค็วามสขุและความปลืม้ปีติไงคะ



น่าชื่นชมที่เธอมีจิตอาสาอย่างนั้น 

เมื่อเธอพอมีกำาลังที่จะอาสา

ไม่เหมือนหลาย ๆ คนที่พร้อมจะอาสาได้ทุกเมื่อ 

แต่ไม่ยอมอาสาสักที





 เป็นเรือ่งน่าดีใจท่ีต้นมะม่วง 5 ต้น ท่ีบ้านของฉนั ยงัแขง็แรงอยูเ่หมอืนเดมิ

หลังจากแช่น�้าจากมหาอุทกภัยอยู่เป็นเดือน จะเป็นเพราะว่าปลูกมานานนับสิบปี

จนรากหยัง่ลกึแล้วกระมงั ช่วงนีพ้ากนัแตกดอกออกช่อทกุต้น เสยีอย่างเดยีวที ่3 ต้น

ม ี“กาฝาก” มาเกาะอยูม่ากพอสมควร โชคดทีีห่ลานชายวยัหนุม่ใหญ่ 3 คน อาสา

มาช่วยกันตัดให้

 หลานคนโตปีนต้นมะม่วงเขียวเสวย ตัดกิ่งที่มีกาฝากเกาะทิ้ง ตัดไปบ่นไป

ว่า “มีที่งอกมากมายท�าไมไม่ไปงอกไปเกิด มาเกาะต้นไม้ด้วยกันท�าไม จะเกาะ

กน่็าจะเกาะข้างล่าง มาเกาะบนต้นเกอืบถงึยอด ปีนขึน้มาตัดล�าบากล�าบนมาก!”

 “เยอะจัง! แทบจะดูไม่ออกว่าใบไหนมะม่วง ใบไหนกาฝาก” หลานคนเล็ก

บ่นพึมพ�าแล้วก็ใช้มีดอีโต้คมกริบฟันฉับ ๆ

 หลาน ๆ อารมณ์ไม่ค่อยดี เพราะโกรธต้นกาฝากราวกับว่าต้นกาฝากมี

จติใจเหมอืนคนอย่างน้ันแหละ ส�าหรับฉันนัน้เพยีงแต่รูส้กึเสยีดายกิง่มะม่วงงาม ๆ 

หลายกิ่งที่ถูกตัดทิ้งไป แต่ก็คิดว่าธรรมชาติก�าหนดให้กาฝากด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วย

วธิอีย่างนี ้ถ้าไม่ไปเกาะเพือ่ดดูอาหารจากต้นไม้อืน่มนักจ็ะต้องตาย ต้องสญูพนัธุ์ 

การแตกใบเขยีวสดและการเจรญิเตบิโตของมนัน่าจะได้รบัค�าชมเชยว่ามนัท�าหน้าที่

เพื่อการด�ารงอยู่หรือเพื่อการเจริญพันธุ์ได้เป็นอย่างดี

ไม่ใช่กาฝาก
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 เมื่อมองกาฝากแล้วก็มาคิดถึงคน มีคนบางประเภทซึ่งจ�านวนก็คงไม่มาก

นักทีไ่ดร้ับการประณามจากสงัคมหรือคนอืน่วา่เป็น “กาฝาก” เพราะมีพฤตกิรรม

เหน็แก่ตัว อยากได้โน่นได้นีท่ีเ่ป็นประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่คดิจะลงทนุหรอืลงแรง

ท�าอะไรเพือ่สิง่นัน้ แต่จะใช้วิธแีอบแฝงหรอืเกาะติดคนหรอืองค์กรทีส่ามารถจะให้

ผลประโยชน์แก่ตนเองได้

 ฉนัรูจั้กคนอีกประเภทหนึง่ทีจ่�าเป็นต้องยอมท�าในสิง่ทีส่งัคมคดิว่าไม่เหมาะ 

ไม่น่ายกย่อง ไม่ดี คือท�างานในสถานบริการอาบอบนวด เพื่อให้ได้เงินทองที่จะ

น�าไปท�าส่ิงที่ดี คือ น�าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและต่อชีวิตที่ยากจนของตนเอง  

รวมทั้งน�าไปต่อชีวิตพ่อแม่ที่แก่ชรา เจ็บป่วย นอนรอข้าวสารกรอกหม้อหรือนอน

รอการเยียวยาอยู่ 

 มีคนบางกลุ่มในสังคมต�าหนิผู้ที่ท�าอาชีพบางอาชีพว่าเป็น “กาฝากสังคม” 

แต่ฉันคิดว่าคนอย่างผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะเป็นกาฝาก เพราะเธอมีแรงงานเป็น 

สิ่งตอบแทนแก่ผู้ให้ เธอไม่ได้ไปเกาะและสูบเอาผลประโยชน์อย่างเดียวเหมือน

กาฝาก หรือไปชักจูงล่อลวงให้ใครเสียหาย เธอจ�าต้องท�างานนี้ เพื่อน�าเงินไป 

ท�าสิ่งที่ดีไม่ได้เอาเปรียบใคร ฉันเข้าใจเธอว่าเธอล�าบากทั้งกายและใจ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งใจซึ่งเศร้าสลดและมีปมด้อยในสังคม แต่หลังจากนั้นไม่นานโชคเข้าข้าง

เธอ เพราะเธอได้งานเป็นแม่บ้านซ่ึงเจ้าของบ้านเป็นเศรษฐีมีเมตตา เธอได ้

เงินเดือนดีมาก สามารถเก็บเงินและส่งเงินไปบ้านได้ ปีที่แล้วเธอชักชวนเพื่อนฝูง

ทีท่�างานในกรงุเทพฯ ไปทอดผ้าป่าทีบ้่านเกดิสร้างกฏุสิงฆ์หลงัเลก็ ๆ  ไดห้นึง่หลงั 

ญาติพีน้่องและเพือ่นฝงูดีใจมาก เธอจงึบอกว่าปีหน้าจะมาปรบัปรงุซ่อมแซมโรงครวั

ให้วัดอีก
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 น่าชื่นชมที่เธอมีจิตอาสาอย่างนั้น เมื่อเธอพอมีก�าลังที่จะอาสา ไม่เหมือน 

หลาย ๆ คนที่พร้อมจะอาสาได้ทุกเมื่อ แต่ไม่ยอมอาสาสักที



นวลจันทร์ ผูห้ญงิคนนีไ้ม่ใช่กาฝาก แต่เธอเป็นคนทีม่จีติอาสา เมือ่เธอสามารถ

 ท�าได้เธอก็ท�า

ทิวธง ผมว่าเธอคงมีคุณธรรมข้อนี้เป็นพื้นฐานในใจอยู่แล้ว เพียงแต่

 ตอนแรกยังไม่พร้อมที่จะท�า

นวลจันทร์ ท�าแล้วเธอยังอยากจะท�าต่อไปอีก

ทิวธง เธออาจจะท�าเพราะหวังผลบุญอย่างเดียวตามความเชื่อของเธอ 

 แต่ผมคิดว่าความหวังนั้นท�าให้เธอมีจิตอาสา

นวลจันทร์ ใช่  เห็นด้วย  และคิดว่าเธอคิดดีและท�าดีแล้ว อย่างน้อยที่สุดเธอ

 ก็ท�าให้คนเป็นจ�านวนมากได้สิ่งที่เป็นประโยชน์
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ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคนธรรมดา

ก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน 

คนที่มีจิตอาสาจะมีธรรมชาติ

ของความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  





ชาคริตกับหลวงพ่ีสมพร

 หลวงพี่สมพรเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านมาจ�าพรรษาอยู่ที ่

วดัเพลง บางพลดั เป็นเวลานานนบัสบิปีแล้ว ชาวบ้านแถบนัน้ต่างกเ็หน็ว่าหลวงพี่

เป็น “พระด”ี คอืดทีัง้วัตรปฏบิติั ดทีัง้อธัยาศยั ดกีริยิามารยาทและค�าพดูทีส่�ารวม

เรยีบร้อย ครอบครวัฉันกเ็ห็นเช่นนัน้เหมอืนกนั เราท�าบญุใส่บาตรท่านเป็นกจิวตัร

ประจ�าวัน ในวันส�าคัญทางศาสนาหรือในวันส�าคัญอื่น ๆ เราจะนิมนต์ท่านมา 

ท�าศาสนพิธีที่บ้านเสมอมา จนคุณแม่ของฉันและทุกคนในบ้านมีความรู้สึกว่า 

นอกจากท่านจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่เราเคารพนับถือแล้ว ท่านยังเป็นเสมือนญาติ

คนหนึ่งที่เรามีความห่วงใยและความปรารถนาดีอยู่ตลอดเวลา

 วันไหนท่ีมีฝนตกพร�า ๆ และท่านมาบิณฑบาตในซอยโดยไม่มีลูกศิษย ์

มาด้วย หรือไม่มีร่มติดมา ชาคริตน้องชายของฉันก็จะถวายร่ม หรือถ้าฝนแรง

หน่อยเขาก็จะนิมนต์ให้ท่านนั่งรถของเขาแล้วขับไปส่งท่านที่วัดซึ่งอยู่ห่างจาก 

บ้านเราไปประมาณ  4 เสาไฟฟ้า สขุภาพของหลวงพีไ่ม่ค่อยดนีกั ท่านจะเจบ็ป่วย

ด้วยโรคท่ีเกี่ยวกับท้องและโรคภูมิแพ้อากาศ วันใดที่ท่านไปโรงพยาบาลสงฆ์  

วันรุ่งขึ้นหลังใส่บาตรชาคริตก็จะถามรายละเอียดจากท่านว่ามีอาการอย่างไร  

หมอถวายยาอะไร ฉันแล้วดีข้ึนหรือไม่ ท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไร  

ไม่ต้องเป็นห่วง ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาที่รู้กันอยู่แล้ว ชาคริตบอก

ท่านว่า “กลางค�า่กลางคนื ถ้าท่านอาพาธปบุปับเป็นอะไรขึน้มากข็อได้โปรดโทรศพัท์



มาบอกผม ไม่ต้องเกรงใจนะครับ ถ้ามีความจ�าเป็นจะต้องไปหามดหาหมอ 

ผมจะพาท่านไป”  หลวงพี่ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่า “ขอบใจ เจริญพร”

 มีเร่ืองท่ีน่าประทับใจอยู่เรื่องหนึ่งคือ เมื่อคุณแม่ของฉันซึ่งตามปกติจะ

ใส่บาตรท่านทุกวันล้มป่วยและเข้าโรงพยาบาลตอนเย็นวันหนึ่ง วันรุ่งขึ้นท่าน

มาบิณฑบาตแล้วถามถึงและบอกว่าเมื่อคืนฝันว่าคุณยายมาใส่บาตร พวกเราจึง

เล่าให้ท่านฟัง และอีก 2-3 วันต่อมาคุณแม่ก็ถึงแก่กรรม พวกเราจัดงานบ�าเพ็ญ

กุศลที่วัดมกุฎกษัตริยาราม ซึ่งงานออกจะยุ่งพอสมควร เพราะมีญาติ ๆ มาจาก

ต่างจังหวัดด้วย จึงลืมเรียนให้หลวงพี่ทราบ ปรากฏว่าหลวงพี่ไปร่วมในงาน

สวดพระอภธิรรมโดยทีเ่รายงัไม่ได้กราบเรยีนหรอืนมินต์ท่านเลย พวกเรานมสัการ

ขออภัยท่านและเรียนท่านว่าพวกเราขอบพระเดชพระคุณที่ท่านกรุณามาท�าให้

พวกเรา “ทำาใจ” ได้มากขึ้น และถ้าวิญญาณของคุณแม่รับทราบได้ ท่านคงยินดี

เป็นอย่างยิ่ง

 มีอยู ่คราวหนึ่งหลวงพี่สมพรลาท่านเจ้าอาวาสกลับไปธุระทางบ้านที่

นครศรีธรรมราช แต่ไปคราวนี้ไปนานกว่าที่บอกญาติโยมไว้หลายวัน โทรศัพท์-

มือถือท่านก็ไม่ใช้ ชาคริตร้อนใจเป็นห่วงจึงไปที่วัด สอบถามก็ไม่มีใครทราบข่าว 

ถามเบอร์บ้านท่านก็ไม่มีใครทราบอีก ไปถามลูกศิษย์ก้นกุฏิก็ไม่ทราบ ชาคริต

บอกว่าจะติดต่อไปที่วัดในอ�าเภอท่ีบ้านท่านต้ังอยู่ อาจจะได้ข่าวก็ได้ คนเฒ่า-

คนแก่เพ่ือนบ้านเราบอกว่าชาครติ “ได้บญุ” มากกว่าใคร ๆ  ในย่านนัน้ทีพ่ยายาม

ติดตามข่าวท่าน

 ชาครติไม่ตอบอะไรได้แต่ยิม้แล้วมาพดูกบัฉันว่า “ไม่ได้หวงับญุสกันดิ ทีท่�า

อย่างนี้ก็เพราะเป็นห่วงท่าน ไม่อยากให้ท่านเป็นอะไรไป อยากให้พระดี ๆ  อย่าง

ท่านอยู่สืบทอดพระพุทธศาสนาไปนาน ๆ เท่านั้นแหละ”
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 ฉันฟังแล้วก็คิดในใจว่าจริงนะ คนคนนี้ไม่ได้หวัง “บุญ” แต่หวังจะรักษา

สิ่งดี ๆ เพื่อพระศาสนาและเพื่อส่วนรวม

 ท�าอย่างนี้เขาเรียกว่า “คนมีนำ้าใจ” หรือ “คนมีจิตอาสา” ก็แล้วแต่จะ

พิจารณากัน
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พงษ์ศักดิ ์ อ่านแล้วก็คิดว่าทั้งหลวงพี่ทั้งคุณชาคริตต่างก็มีจิตอาสาและหลัก

 การคิดคล้าย ๆ กัน

ธนู คล้ายอย่างไร

พงษ์ศักดิ ์ กค็ล้ายตรงทีต่่างกแ็ยกเรือ่งของการท�าหน้าทีก่บัเรือ่งของการท�าบญุ

 ไว้ส่วนหนึง่ ส่วนเรือ่งของความเกือ้กลูห่วงใยสงเคราะห์กนัของมนษุย์

 ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ธนู ถ้าหลวงพี่สึกจากพระ เป็นคนธรรมดา ใครไปใส่บาตรหรือท�าบุญ

 กับท่านเพื่อให้ได้ “บุญ” ก็ไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณชาคริตจะยัง

 สงเคราะห์ห่วงใยท่านไหม

พงษ์ศักดิ ์ ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคนธรรมดาก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน คนที่มี

 จิตอาสาจะมีธรรมชาติของความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

 โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็น “คนดี” เพราะฉะนั้นคิดว่าคุณชาคริตคงท�าดี

 กับท่านเหมือนเดิม



เราเป็นเมืองพุทธ มีความเมตตาเป็นพื้นฐาน

จึงหวังได้ว่าอีกไม่นาน

ประชากรที่มีจิตอาสาในบ้านเมืองเราจะเพิ่มมากขึ้น





เร่ืองของดาราและนางงาม

 เม่ือครัง้ทีเ่มอืงไทยเราเกดิคลืน่ยกัษ์สนึาม ิพ.ศ. 2547 และเกดิมหาอทุกภยั

ในปี พ.ศ. 2554 นั้น เราได้เห็นความมีจิตอาสาของผู้คนในบ้านเมืองของเราเป็น

จ�านวนมาก ทุกเพศ ทกุวยั ทกุกลุม่อาชพี ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชน ข้าราชการ 

นกัธุรกจิ เกษตรกร แพทย์ พยาบาล หรอืดารานกัแสดงไปจนถงึนางงามและอาสา

สมัครแสนดี เช่น คุณบิณฑ์ และคุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ (ซึ่งฉันเขียนไว้แล้ว)

 ฉันมีลูกศิษย์หลายคนท่ีเมื่อเติบโตแล้วไปมีอาชีพเป็นศิลปินหรือดารา 

นักแสดงที่มีชื่อเสียง บางคนส่งการ์ดมาให้ฉันในวันปีใหม่หรือวันครู และตาม

ประสาคร ูฉนัเฝ้าดแูละเอาใจช่วยให้เขาเหล่านัน้ประสบความส�าเรจ็ในการงานและ

ในชีวิตส่วนตวัไปนาน ๆ  เพราะนอกจากเขาจะมีความสุขกายสุขใจแล้ว เขาจะได้

มโีอกาสท�าประโยชน์ต่อสงัคมด้วย และฉันกไ็ด้เห็นว่าลูกศษิย์เหล่านัน้รวมทัง้ศลิปิน

ดารานักแสดงและนางงาม อีกเป็นจ�านวนมาก ได้ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมในหลาย ๆ ด้าน หลายคนอาจจะมองว่าเขาท�าเพื่อ “สร้างภาพลักษณ์” 

ในทางบวก หรือสร้างคะแนนนิยมให้แก่ตัวเองก็ตาม ซึ่งว่าไปแล้วอาจจะมีส่วน 

อยู่บ้าง แต่ก็ได้เห็นว่ามีหลายต่อหลายคนที่ประสบความส�าเร็จในอาชีพจน “ดัง” 

จนถึงขีดสุดแล้วแต่ก็ยังท�างานเพื่อส่วนรวมอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  บางคน

ก็ท�ามากขึ้นด้วย เพราะเขามีปัจจัยในการ “ให้” มากขึ้นตามความก้าวหน้าใน

อาชีพ คนเหล่านั้นจะช่วยสังคมตามความชอบหรือความถนัดของตนเอง บางคน

ไปช่วยงานบรรเทาสาธารณภยัอย่างจรงิจงั เกดิภยัพบิติัในที่ใดกม็กัจะเจอเขาหรอื
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เธอไปร่วมช่วยเหลือในสภาพที่เหน็ดเหนื่อยสะบักสะบอม ไม่อยู่ในสภาพที่หล่อ

หรือสวยงามอย่างที่เห็นในจอภาพยนตร์หรือทีวีเลย

 ในขณะที่บ้านเมืองเป็นปกติ คนเหล่านี้ก็จะท�ากิจกรรมการกุศล เช่น  

บางคนชอบไปช่วยเหลือหรือรับเลี้ยงดูเด็กก�าพร้าหรือเด็กด้อยโอกาส ไปดูแล 

คนชรา อย่างนกัร้อง นกัแสดงท่ีช่ือไมค์ ซ่ึงสงเคราะห์หญงิชราข้างถนนให้มทีีอ่าศยั 

บางคนสนใจท�างานส่งเสริมและจรรโลงพระพุทธศาสนา ทอดกฐินทอดผ้าป่าบ้าง 

สร้างถาวรวัตถุบ้าง เชิญชวนให้คนสนใจไปศึกษาและปฏิบัติธรรมบ้างอย่างคุณ 

สรพงษ์ ชาตร ีถ้าองค์กรใดมงีานการกศุลเพือ่รบับรจิาคเงนิทองข้าวของไปช่วยเหลอื

ที่ใดก็ดี คนเหล่านี้ก็จะไปร่วมด้วย ไปนั่งรับโทรศัพท์เพื่อรับเงินบริจาคบ้าง ไปขึ้น

เวทีแสดงให้ฟรีบ้าง บางคนไปช่วยแล้วยังไปบริจาคเงินทองสมทบในส่วนของ

ตนเองด้วย

 อบุติัภยัใหญ่ทัง้สองครัง้ เราจะเห็นบคุคลกลุม่นีไ้ม่ว่าจะสงักดัหรอืไม่สงักดั 

“ค่าย” ใดกต็าม พากนัไปบรจิาคเงนิทองข้าวของและให้ความช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ  

มากมาย บ้างกบ็รจิาคโลหิต บ้างกไ็ปแจกจ่ายเสือ้ผ้าอาหารและยา หลาย ๆ  กลุม่

ได้น�าข้าวของเครือ่งใช้ท่ีจ�าเป็นลงไปช่วยถงึท่ีเกดิเหตุ ไปช่วยปลอบโยนผูป้ระสบภัย

อย่างเต็มก�าลัง อย่างคุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก อดีตนางสาวไทยและอดีต 

นางงามจักรวาลผู้มีเมตตา ทุกคนแสดงความมีจิตอาสาอย่างน่าภาคภูมิใจ และ

เมื่อมีคนยกย่องชมเชยการกระท�า เขาหรือเธอก็จะบอกคล้าย ๆ กันว่าตนเอง 

เดินมาถงึเป้าหมายในอาชีพ มเีงินมทีอง มชีือ่เสยีงถงึระดบันี้ได้กเ็พราะสงัคมให้ 

คือให้ความสนใจสนบัสนนุงานของเขาจนทำาให้เขามช่ืีอเสยีงเตบิโตเป็นตวัเป็นตน

ได้อย่างนี้ จึงคิดกันว่าควรจะคืนสิ่งดี ๆ เพื่อขอบคุณและตอบแทนสังคมบ้าง 

ไม่ใช่กอบโกยเอาฝ่ายเดียวและลืมสังคม เพราะถ้าสังคมย�่าแย่ พวกเขาซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของสังคมจะอยู่ได้อย่างไร
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 อาจจะมีบางคนเห็นเป็นเรื่องน่าชื่นชมและเป็นเรื่องแปลกที่ดาราดัง ๆ 

หลายคนไปทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์ในการช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง  

แต่ถ้าคิดให้ดีจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะคนท่ีคิดเป็นหรือมีจิตอาสาจะคิด

อย่างนั้นเสมอ

 เรื่องที่แปลกน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ซึ่งสังคมให้สิ่งดี ๆ มาโดยตลอด ได้รับจน

ท�าให้กลายเป็นคนท่ีมีชื่อเสียงและมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่พอสังคมหรือ 

ผู้อื่นเดือดร้อน คนคนนั้นกลับไม่รู้สึกเลยว่าตนเองควรจะมีส่วนในหน้าที่หรือ 

ความรับผิดชอบต่อคนในสังคมบ้าง

 แต่กน็บัว่ายงัโชคดทีีเ่มอืงไทยมคีนประเภทนีไ้ม่มากนกั เพราะเราเป็นเมอืง

พทุธมคีวามเมตตาเป็นพืน้ฐาน เราจงึหวังได้ว่าอกีไม่นานประชากรทีม่จีติอาสาใน

บ้านเมอืงเราจะเพิม่มากข้ึน และจะเป็นตัวอย่างอนัดท่ีีท�าให้ “คนไร้นำา้ใจ” กลายเป็น 

“คนมีนำ้าใจได้”
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สายธาร ความจริงดาราหรือนางงามก็มีความมีจิตอาสาเป็นพื้นฐานในหัวใจ

 เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละ แต่มีโอกาสดีกว่า เพราะพวกเขามีปัจจัยที่

 หนุนเสริมให้ท�ากิจกรรมจิตอาสาได้มากกว่าคนอื่น เช่น มีเงินทอง 

 มีองค์กร หรือมีแฟนคลับช่วยสนับสนุน มีสื่อต่าง ๆ  ช่วยกระจายข่าว

ชนินทร ์ นัน่ซ ี เม่ือมพีืน้ฐานของจติใจดแีละมโีอกาสดอีย่างนีย้ิง่ควรท�า พอท�า

 แล้วยังมีชื่อมีเสียงเพิ่มขึ้นอีก

สายธาร แต่สิ่งที่ได้ซ่ึงคนประเภทนี้ต้องการก็คือ ความสุขและความภูมิใจ 

 ที่จะหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ ถ้าไม่ท�าด้วยตนเอง



เมื่อเสียชีวิตแล้วร่างกายก็จะกลายเป็นดิน น้ำา ลม ไฟ 

กลับสู่ธรรมชาติเดิม ไม่ได้ตามไปเกิดใหม่ 

มีแต่ส่วนที่เป็นใจนั่นแหละ ถ้าใจที่ดี คิดดี 

ย่อมให้ผลดีเสมอ ไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติหน้า





 กรรณิการ์ เป็นศึกษานิเทศก์ และนักวิจัยที่มีคุณภาพคนหนึ่งของกระทรวง

ศึกษาธิการ เธอมีความสนใจเรื่องของกระบวนการคิด หรือการคิดเป็น ท�าเป็น 

และแก้ปัญหาเป็น ตามหลักของท่านอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชื่อ  

ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

 เธอกับฉันรู้จักกันเพราะเรามีแนวคิดเรื่องการคิดเป็นแบบเดียวกัน และ 

ร่วมงานวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่อง จนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก เธอบอกว่า

เธอเคารพนับถือฉันเสมือนเป็น “คุณแม่” อีกคนหนึ่ง ซึ่งฉันได้ปฏิเสธเป็นพัลวัน

ว่าตนเองไม่มีอะไรดีถึงขนาดท่ีเธอยกย่องเช่นนั้น เธอก็ตอบว่า ฉันอายุพอ ๆ  

กับคุณแม่ของเธอและเธอทราบว่าฉันมีความรักความจริงใจและความปรารถนาดี

ต่อเธอโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน ฉันจึงบอกเธอว่าตัวเธอเองก็มีพฤติกรรมเช่นนั้น 

ต่อฉันเหมือนกัน และนอกจากนั้นเธอยังมีพฤติกรรมเดียวกันนี้ต่อคนอื่นๆ อีก

มากมาย เพราะเธอเป็นคนมีจิตเมตตา และมีน�้าใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 

อยู่เสมอ

 เมือ่คราวท่ีคณุแม่ของฉนัป่วยและเข้ารกัษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเป็น

เวลาหลายเดือน กรรณิการ์ก็จะไปเยี่ยม “คุณยาย” แทบทุกวันหลังเลิกงาน  

กว่าจะไปถึงก็ประมาณหกโมงเย็น เธอจะน�าพวงมาลัยดอกมะลิบ้าง ดอกพุดบ้าง 

ดอกเขี้ยวกระแตบ้างไปให้คุณยายไหว้พระก่อนนอน

กรรณิการ์...อาจารย์ใหญ่
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 เมื่อทักทายพูดคุยกับคุณยายแล้ว เธอก็จะนั่งคุยกับฉันเรื่องงาน นอกจาก

เรื่องงานแล้ว ก็จะเป็นเรื่องของธรรมะ และการท�าบุญสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อย

โอกาส รวมทั้งการตอบแทนปูชนียบุคคลและผู้มีพระคุณทั้งหลาย ฉันคิดว่าเธอ

เป็นคนด ีมนี�า้ใจต่อผูอ้ืน่ฉันอดรูส้กึสงสารชวิีตทีแ่สนเศร้าของเธอไม่ได้ เพราะเธอ

ได้สูญเสียสุภาพบุรุษผู้เป็นที่รักไปด้วยอุบัติเหตุมานานแล้ว ฉันจ�าได้ว่าเคยให้ 

ค�าปรึกษาหารือและปลอบโยนเธออยู่เสมอเมื่อเธอประสบปัญหาต่าง ๆ

 กรรณกิาร์โชคร้ายมาก ถงึแม้ว่าอายเุธอไม่มากนกั และดเูหมอืนเธอจะเป็น

คนที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่ปรากฏว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งเธอมีความเข้มแข็ง 

เข้าใจในธรรมและยอมรับความเจ็บป่วยนั้นโดยบอกว่าเป็นเรื่องของ “ธรรมและ

กรรม” เธอบอกฉันว่าเธอตัดสินใจจะไม่รับการรักษาโดยทางการแพทย์แผน

ปัจจุบัน เธอบอกว่า “หนูคิดว่าโรคนี้รักษาหายยาก ถ้าพบช้า และหนูพบช้าไป 

หนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบแผนปัจจุบันหรือแบบยาสมุนไพรโบราณ  

ผลก็คือ ต้องจบเหมือนกัน เพียงแต่อาจจะจบเร็วหรือช้าต่างกัน และหนูเชื่อว่า 

การรักษาแบบเคมีบ�าบัดจะทรมานมาก”

 หลังจากนั้นกรรณิการ์ได้เคลียร์งานที่ท�าอยู่ให้เรียบร้อย แล้วเธอก็เดินทาง

กลับจังหวัดบ้านเกิดทางภาคเหนือ เพื่อรักษาตัวอย่างเงียบ ๆ อยู่ 3-4 ปี แล้ว 

เธอก็จากไปด้วยความสงบ

 ร่างของเธอถกูน�ากลบัมาบ�าเพญ็กศุลในกรงุเทพฯ เพราะเธอมภีารกจิส�าคญั

ที่เธอจะต้องท�าอยู่อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ เธอมีเจตจ�านงที่จะบริจาคศพให้เป็น 

“อาจารย์ใหญ่” ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ร่างของเธอสอนนิสิตแพทย์ ซึ่งใน

อนาคตจะเป็นผู้ที่ดูแลรักษาเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บไข้ต่อไป

 ความมีจิตอาสาของกรรณิการ์มีอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ขณะที่เธอกำาลังจะ

จากโลกนี้ไป
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ทวีศักดิ์ มีหลายคนที่อยาก...บริจาคร่างกายให้เป็น “อาจารย์ใหญ่” หลังจาก

 จากโลกนี้ไปแล้ว แต่ก็กลัว

สายธาร กลัวอะไรคะ

ทวีศักดิ์ กลัวว่าเกิดมาใหม่แล้วจะไม่ครบ 32 ประการ เพราะถูกน�าไปผ่าตัด 

 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย บางคนจะบริจาคดวงตายังเกรงว่าเกิด

 ชาติหน้าจะตาบอด

สายธาร คงต้องเรยีนให้ท่านทัง้หลายเหล่านัน้ทราบว่ากายและใจนัน้เป็นคนละ

 ส่วนกนั เมือ่เสยีชีวิตแล้วร่างกายกจ็ะกลายเป็นดนิ น�า้ ลม ไฟ กลบัสู่

 ธรรมชาติเดมิ ไม่ได้ตามไปเกดิใหม่ มแีต่ส่วนทีเ่ป็นใจนัน่แหละ ถ้าใจ

 ที่ดี คิดดี ย่อมให้ผลดีเสมอ ไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติหน้านะคะ



อาจจะไม่มีใครตำาหนิ

การที่เราคิดว่าไม่จำาเป็นต้องช่วยเหลือผู้อื่น

แต่ใจที่มีจิตเมตตาของเราเองนั่นแหละ

จะตำาหนิตัวเราเอง



อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยบ้านเมืองเราในเรื่องนี้ก็คือ

คุณงามความดีที่คุณบุญผ่อง

มีต่อพวกสัมพันธมิตรในช่วงนั้น





 สมัยที่ยังไม่เกษียณอายุราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของฉันคือ ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ปลัดกระทรวงฯ ซึ่งเป็นผู้มีภูมิล�าเนา 

อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ในปัจจุบันนี้ท่านก็เกษียณอายุราชการแล้วเหมือนกัน  

แต่ฉนักย็งัได้พบปะท่านในการท�างานหลงัเกษยีณฯ และงานสาธารณกศุลอยูเ่สมอ

 เมือ่เช้านีฉ้นัเรยีนท่านว่า “เมือ่เรว็ ๆ นี ้ดฉัินได้อ่านหนงัสอืพมิพ์และได้ดทูวีี

ที่พูดถึงเรื่องของคุณบุญผ่อง สิริเวชชะพันธค์่ะ  คิดว่าท่านคงทราบรายละเอียด 

เพราะทั้งสองท่านเป็นคนเมืองกาญจน์เหมือนกันนี่คะ”

 “ใช่  ทราบด ี ประการแรกเพราะท่านเป็นศษิย์เก่าโรงเรยีนวสิทุธริงัสรีุน่พี่  

เก่าแก่ชนดิไม่เหน็หลงักนัเลย คอืรุน่ทีเ่รายงัไม่เกดินัน่แหละ หลงัจากนัน้ท่านกเ็ข้า

มาเรยีนต่อมัธยมปลายทีส่วนกหุลาบ กรงุเทพฯ คนเมอืงกาญจน์ส่วนใหญ่รูจ้กัและ

ยกย่องท่านมาก ท่านเป็นนายกเทศมนตรีคนที่ 3 ของเมืองกาญจน์ แต่ที่ส�าคัญ

คือท่านเป็นวีรบุรุษสงครามของทางรถไฟสายมรณะ และน่าจะถือว่าเป็นวีรบุรุษ

ของเมืองกาญจน์ก็ได้”

 ฉนัฟังแล้วจงึรบกวนขอรายละเอียดจากท่านอดีตปลดักระทรวงฯ ซึง่ท่านได้

คุยให้ฉันฟังอยู่นานพอสมควร และได้ความรู้ว่าคุณบุญผ่อง เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2449 

ถ้ายังมีชีวิตอยู่ปีนี้ท่านก็จะมีอายุ 107 ปีแล้ว ท่านเป็นบุตรของขุนสิริเวชชะพันธ์ 

หลังจากจบมัธยมปลายท่ีสวนกุหลาบแล้วท่านก็เข้ารับราชการทีก่รมรถไฟอยูถ่งึ  

8 ปี แล้วจงึลาออกมาประกอบอาชีพค้าขายกบับดิาและน้อง ๆ ที่กาญจนบุรี

คุณบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์
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 “ครอบครัวท่านคงมีฐานะดี”  ฉันคาด

 “ใช่  มฐีานะดมีาก บ้านท่านเป็นตึกแถวสงูสามชัน้หลงัเดยีวในเมอืงกาญจน์  

ต่อมาได้ต้ังชือ่ร้านว่า Boonpong and Brothers พอเกิดสงครามโลกครัง้ทีส่องทาง

ฝ่ายอักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางญี่ปุ่นได้กวาดต้อนเชลยทหารสัมพันธมิตรจาก

สงิคโปร์มาไว้ทีเ่มอืงกาญจนบรุหีลายหมืน่คน เอามาใช้เป็นแรงงานสร้างทางรถไฟ

จากเมืองกาญจน์ไปพม่า เพื่อจะต่อไปอินเดียตามแผนยุทธศาสตร์”

 “ตอนนั้นท่านก็มีลูกค้าเป็นทหารนานาชาติเพิ่มขึ้นซีคะ” ฉันพูด

 “ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางกองทหารญีปุ่น่น่ะ เป็นลกูค้ารายใหญ่รายส�าคัญ

เลยทีเดียว สั่งซื้อสินค้าสารพัดอย่าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอาหาร  

ซื้อขายทุกวัน โดยญี่ปุ่นจะให้หัวหน้าค่ายเชลยมารับของที่ร้าน บางทีคุณบุญผ่อง

ก็จะไปส่งให้ถงึค่าย ท�าให้รูจ้กัคุน้เคยกบัพวกญีปุ่น่และเมือ่เข้าไปในค่ายกม็โีอกาส

ได้เห็นสภาพจริง ๆ ภายในค่ายว่าทหารสัมพันธมิตรที่เป็นเชลยมีความเป็นอยู่ที่

ยากล�าบากมาก ต้องแออัดกันอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่มุงจากเก่า ๆ  ผุ ๆ  พัง ๆ  แสน

สกปรก ถกูบงัคบัให้ท�างานหามรุง่หามค�า่ แทบไม่มเีวลาพกัผ่อนหลบันอน อาหาร

ก็มีจ�านวนจ�ากัด ผอมโซเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก เจ็บป่วยก็ขาดยารักษา ได้รับ

บาดแผลบ้าง เป็นมาลาเรียบ้าง ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัส”

 “ฟังท่านพูดแล้วเห็นภาพเลยค่ะ” ฉันพูด

 “ไม่เคยเห็นเองหรอก ผู ้หลักผู ้ใหญ่ที่เคยเผชิญกับเหตุการณ์ช่วงนั้น 

ท่านเล่าให้ฟังน่ะ” ท่านบอก แล้วท่านกเ็ล่าต่อไปว่า “ความจรงิถ้าคณุบญุผ่องค้าขาย 

กบัทหารญ่ีปุน่โดยไม่ต้องสนใจเรือ่งอืน่กม็แีต่ได้กบัได้ แต่ด้วยความมมีนษุยธรรม 

และความเมตตา ท่านจงึหาวิธกีารช่วยเหลอืทหารเชลยเหล่านัน้ โดยแอบส่งยาและ

อาหารให้อยู่ตลอดเวลา แถมยังให้ขอยืมเงินและแอบรับส่งจดหมายถึงครอบครัว

ในต่างประเทศให้อีกด้วย”  
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 “ท่านแอบน�ายาและสิ่งของเข้าไปได้อย่างไรคะ”  ฉันถาม

 “ใส่เข่งผักท่ีส่งเข้าค่ายบ้าง ซุกซ่อนเองบ้าง ให้ลูกสาวอายุ 10 กว่าขวบ 

แอบไปให้บ้าง นับว่าเสี่ยงชีวิตเลยทีเดียวนะ ระยะหลัง ๆ ทางญี่ปุ่นก็สงสัยอยู่

เหมอืนกนั แต่โชคดเีพราะอเมรกิาทิง้ระเบดิปรมาณทูีญ่ี่ปุน่ ทางฝ่ายสมัพนัธมติร 

เลยเป็นฝ่ายชนะ คณุบญุผ่องจงึรอดตัวไปแบบหวดุหวดิ แต่ประเทศไทยกถ็กูข้อหา

ว่าเป็นผูแ้พ้สงคราม เพราะยอมให้ญีปุ่น่เข้ามาใช้พืน้ทีป่ฏิบติัการสงครามซึง่รฐับาล

ของจอมพล ป. พบิลูสงคราม กบัขบวนการเสรไีทยทีข่ดัขวางการท�างานของญีปุ่น่

ท�าให้ทางฝ่ายสมัพนัธมติรยอมรบัว่าการทีเ่ราประกาศสงครามกบัสมัพนัธมติรนัน้

เป็นภาวะจ�ายอมและเป็นโมฆะ แต่ผมว่าอกีปัจจยัหนึง่ท่ีช่วยบ้านเมอืงเราในเรือ่งนี้ 

ก็คอืคุณงามความดีที่คุณบญุผ่องมีต่อพวกสัมพันธมิตรในช่วงนั้น เพราะพวกเขา

รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณและกลับไปบอกกล่าวยกย่องวีรกรรมของคุณบุญผ่อง สมเด็จ

พระนางเจ้าอลิซาเบธทีส่องแห่งองักฤษได้พระราชทานยศพนัโทให้คณุบญุผ่องด้วย 

ผมว่านบัเป็นเกยีรติแก่ท่านและครอบครวัรวมทัง้คนไทยเราด้วย คณุเหน็ด้วยไหม”

 ฉนัตอบท่านเพียงค�าว่า “เห็นด้วยค่ะ” แต่ในใจฉนันัน้ ฉนัยกย่องสภุาพบรุษุ

ใจเพชรผู้มีจิตอาสาท่านนี้จนเกินจะกล่าวได้
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ทวิชา คิดถึงเรื่องนี้แล้วสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่า ถ้าทางญี่ปุ่นเขาจับได้ เขาคงว่า

 คุณบุญผ่องคิดไม่ซื่อต่อเขา

ดารณี ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ แต่ถ้าพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าท่านไม่ได้

 ไปท�าอะไรให้ฝ่ายเขาเสียหาย เช่น ไปยุยงหรือน�าอาวุธไปให้เชลย

 ลุกขึ้นมาสู้ ไปลักขโมย หรือไปท�าลายทรัพย์สินของเขา ซึ่งในเรื่อง

 การค้าขายคุณบุญผ่องก็ตรงไปตรงมา และไม่คิดว่าญี่ปุ ่นเป็นศัตรู 

 คุณบุญผ่องมีจิตอาสาโดยไม่ได้หวังผลใด ๆ

ทวิชา ได้เหมือนกันนะ ได้ใจคนไงล่ะ

ดารณี อ�อ... แน่นอน ทางญี่ปุ่นเขาก็ยกย่องในเรื่องนี้นะ  คุณบุญผ่องคงไม่ได้

 คดิว่าผูท้ีท่่านให้ความช่วยเหลอืจะเป็นคนชาติใด ท่านคงคดิแต่เพยีงว่า

 ท่านช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นเอง
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คุณแม่ท่านนั้นขยับตัวจะนั่ง

และคงจะทราบว่าชายกระโปรงของท่านติดอยู่ตรงนั้น 

ท่านยังไม่ทันหันมาจับและดึงขึ้น 

ฉันและลูกสาวต่างก็เอ้ือมมือไปพร้อม ๆ กันโดยอัตโนมัติ





 เมื่อไม่กี่วันมานี้ลูกสาวพาฉันไปดูละครเวทีเป็นละครเพลง เรื่อง “The 

Phantom of the Opera” ถ้าแปลเป็นภาษาไทยของเราคงแปลว่า “ปีศาจ 

โรงละครโอเปร่า” หรอือะไรประมาณนัน้ ผูแ้สดงคณะนีเ้ป็นชาวต่างประเทศซึง่มา

เปิดแสดงที่เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ คนประพันธ์เรื่องนี้คือ กาสตอง เลอรูซ ์

นักเขียนชาวฝรั่งเศส บทประพันธ์เรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกน�าไป 

สร้างเป็นภาพยนตร์และเป็นละครเวทีที่โด่งดังมายี่สิบกว่าปีจนถึงทุกวันนี้ ฉันเคย

อ่านหนังสือแล้วและยกย่องว่าคนเขียนเก่งมาก วางเค้าโครงเรื่องดีจริง ๆ แต่ฉัน

ไม่เคยดูละครเวทีหรือละครเพลงเรื่องใด ๆ  เลย นอกจากไปดูที่โรงละครแห่งชาติ 

คราวนี้ลูกชวนไปจึงรับปากและไปด้วยทันที

 เมื่อไปถึงโรงละคร ฉันเห็นผู้คนมากมายที่หน้าโรงละคร พอเข้าไปข้างใน 

ก็เห็นว่าที่นั่งชั้นล่างเต็มเกือบทุกที่ คาดว่าชั้นบนก็คงเต็มเช่นเดียวกัน เราแม่ลูก

ได้สองท่ีนั่งริมสุดแถวที่สามจากหน้าเวที แถวหน้าตรงที่เรานั่งเป็นลูกชายกับ 

คุณแม่สูงอายุ เห็นแล้วฉันนึกชมในใจว่าเขาน่ารักเหมือนลูกเรา ที่อุตส่าห์พาแม่

ไปดูด้วย ฉนันัง่กวาดสายตามองไปรอบ ๆ  และมองการตบแต่งหน้าเวทซีึง่ปิดด้วย

ม่านก�ามะหยีส่แีดงขนาดใหญ่ไว้ สกัครูท่างโรงละครกเ็ปิดเพลงสรรเสรญิพระบารมี 

ทกุคนในโรงละครลุกขึน้ยนืถวายความเคารพและถวายพระพรแด่พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน เราสองคนแม่ลูกมองเห็นว่าชายกระโปรงของ

คุณแม่ที่นั่งอยู่หน้าเราครอบลงบนเบาะที่นั่งซึ่งกระดกตัวขึ้นขณะที่ท่านลุกขึ้นยืน 

ซึ่งก็ไม่โป๊แต่อย่างใด เพียงแต่ชายกระโปรงด้านหนึ่งไปเบียดอยู่ระหว่างเบาะที่นั่ง

กบัด้านข้างใต้พนกัเก้าอ้ี พอเพลงจบ คณุแม่ท่านนัน้ขยับตัวจะนัง่และคงจะทราบว่า

เร่ืองจากในและหน้าโรงละคร



ชายกระโปรงของท่านติดอยู่ตรงนั้น ท่านยังไม่ทันหันมาจับและดึงขึ้น ฉันและ

ลูกสาวต่างก็เอื้อมมือไปพร้อม ๆ กันโดยอัตโนมัติ เพื่อจะช่วยดึงให้ท่าน ปรากฏ

ว่าท่านหันมาข้างหลัง เราจึงรีบหดมือกลับมาโดยอัตโนมัติเหมือนกัน ก่อนที่ท่าน

จะเห็นและดึงชายกระโปรงออกเองได้ ลูกชายท่านก็ไม่ทราบ เพราะผู้ชายทั่วไป

ไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องเล็ก ๆ น้อยอย่างนี้

 ฉันและลูกจึงนั่งลงโดยไม่พูดอะไรนอกจากมองหน้ากันแล้วยิ้มเท่านั้น 

เพราะเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องทำาเช่นนั้น ใครบอกให้เราทำาล่ะ 

ก็จิตอาสาของเรานั่นแหละบอกให้เราทำา หรือช่วยเหลือผู้อื่นที่ควรจะช่วย โดย

ไม่หวังสิง่ตอบแทนใด ๆ  คณุแม่กบัคณุลกูคูน่ัน้ไม่เหน็ว่าเราก�าลงัจะท�าอะไรกด็แีล้ว 

เพราะเราไม่ได้หวังค�าขอบคุณ แถมยังคิดว่าดีเสียอีกที่ท่านไม่เห็น ท่านจะได้ไม่ 

“เขิน” ว่าเราจะช่วยถกกระโปรงของท่าน

 พอละครจบเราและคนดูทั้งหมดก็ยืนขึ้นปรบมือให้เกียรติเพราะชื่นชมกับ

ความ “สุดยอด” ของละครและนักแสดงเรื่องนี้ ปรบแล้วปรบอีกหลายครั้งหลาย

หน แล้วเราก็เดินออกมาหน้าโรงละคร ลูกสาวเดินไปรับกล้องถ่ายรูปที่ฝากไว้ 

ส่วนฉันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาจะถ่ายโปสเตอร์สวย ๆ ไปฝากให้เพื่อนฝูงดู 

เล็งโทรศัพท์มือเดียว เล็งอย่างไรก็ไม่ได้กดสักที เพราะไม่ถนัด  เนื่องจากสะพาย

กระเป�าและหอบเส้ือคลุมด้วย ปรากฏว่ามีสาวน้อยคนหนึ่งซึ่งคงยืนดูฉันอยู่นาน

แล้วเดินเข้ามาหา บอกว่า

 “คุณป้าคะ หนูช่วยดีไหมคะ”

 ฉันดีใจ กล่าวขอบใจและส่งโทรศัพท์ให้เธอ เธอถ่ายให้ 3-4 ภาพ 

ตามท่ีฉนัต้องการแล้วกส่็งโทรศพัท์คนืฉนั ขณะทีน้่อง ๆ  ซึง่เธอรออยูก่�าลงัเดนิมา

พอดี เธอจึงยกมือไหว้ฉันอย่างอ่อนน้อมแล้วขอตัวแยกไป

 ฉนัรบัไหว้แล้วนกึในใจว่า “เดก็คนนีน่้ารกัจรงิ ๆ  มจีติอาสาแล้วยงัมมีารยาท

ไทยด้วย”
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มาลินี อ่านเรือ่งนีแ้ล้ว ฉนัว่าความมจีติอาสานัน้มีอยู่ในก้นบึง้หวัใจของมนษุย์

 แทบทุกคนนะ

สาวิตรี ฉันก็ว่าอย่างนั้น แต่ที่เธอใช้ค�าว่า “แทบทุกคน” ก็ถูกนะ เพราะมนุษย์

 อาจจะไม่มีจิตอาสาทุกคน...

มาลินี เว้นแต่คนปกตทิี่มีจิตเมตตาผู้อื่น อยากช่วยเหลือผู้อื่น มองเห็นคนอื่น

 ประสบความทุกข์หรือมีปัญหาต่อหน้าต่อตาไม่ได้ แล้วก็...

สาวิตรี เอาละ...พอแล้ว แล้วก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนใช่ไหม

มาลินี หวังซี

สาวิตรี หวังอะไร หวังจะได้บุญเหรอ

มาลินี เปล่า อาจจะไม่หวังบุญ แต่หวังความสุขใจที่จะตามมาโดยไม่หวัง

 อย่างอื่นไงล่ะ
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ความรักที่บริสุทธิ์ คือสิ่งที่ดีมีคุณค่า

แต่ความรักที่เป็นความเสียสละ

จะมีคุณค่ายิ่งขึ้น



ส่วนคริสทีนนั้นสุดยอด  

จิตใจของเธอลึกซึ้งและยอมเสียสละจริง ๆ 

ยอมช่วยชีวิตราอูล 

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน





 ไปดูละครเพลง The Phantom of the Opera แล้ว ปรากฏว่าฉันต้อง

ตอบค�าถามและต้องพูดคุยกับใครต่อใครหลายคน

 วนัหนึง่ฉนัไปรบัประทานอาหารกบัเพือ่นสนทิสองคน เอือ้มพรเพือ่นคนแรก

ถามว่า “ตัวเป็นคนรักศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากไปดูละครที่โรงละครแห่งชาติ

แล้วก็ไม่เคยเหน็ตวัไปดลูะครเวทแีบบสมยัใหม่แบบนี ้แต่นีตั่วนกึยงัไงถงึไปดลูะคร

ละครเพลงฝรั่ง”

 ฉันตอบว่า “ที่ไปเพราะลูกเขาอุตส่าห์พาไปและไปเพราะเคยอ่านและชอบ

เรื่องนี้ เลยอยากดูท่ีเขาเล่นเป็นละคร ละครฝร่ังเขาก็ท�าตามแบบฉบับของเขา 

ละครไทยเรากท็�าตามแบบของเรา แต่เวลาทีเ่ราดลูะครอะไรกต็าม เรามองตรงจดุ

ที่เป็นความงาม หรือความมีศิลปะไม่ว่าจะเป็นละครไทยหรือละครเทศ เราคิดว่า

มีสิ่งเหล่านี้ให้ชมเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงของตัวละคร เพลงหรือ

ดนตรีที่ไพเราะ เครื่องแต่งกายหรือฉากท่ีมีแสงสีสวยงาม ที่ส�าคัญก็คือ เรื่องที่

คนเขยีนวางเค้าโครงเรือ่งไว้ดสีามารถท�าให้คนอ่านหรอืคนดเูกดิอารมณ์สอดคล้อง

หรอืเกดิความรูส้กึประทบัใจในลกัษณะตามทีเ่ขาต้องการกถ็อืว่าเป็นศลิปะ เรือ่งนี้

ก็เป็นอย่างนั้น เราคิดว่าคนดูส่วนใหญ่เข้าใจและมีความรู้สึกร่วมกับผู้แสดงนะ 

ทั้ง ๆ ที่เป็นละครเพลงนี่แหละ”

 ฉนัตอบเพ่ือนเสยียดืยาว เธอพยกัหน้ารบัทราบ แต่ธดิาเพือ่นอกีคนขอร้อง

ว่า “ช่วยเล่าเรื่องย่อให้ฟังหน่อยได้ไหม”

ละครเร่ืองน��ใครมีจิตอาสา
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 ฉนัจงึเล่าให้เธอฟังว่า “เป็นเรือ่งทีเ่กดิในโรงละครโอเปร่าเก่าแก่ทีม่ชีือ่เสยีง

โด่งดัง ซึ่งมีผู้เข้าชมมากมายมาโดยตลอด ต่อมาปรากฏว่ามีเรื่องหรือเหตุการณ์

ที่น่ากลัวเกิดขึ้นบ่อย ๆ เช่น ไฟดับบ่อย ๆ บ้าง ฉากและโคมระย้าขนาดใหญ่

หล่นลงมาทับคนดู ตายบ้าง เจ็บบ้าง บางทีก็มีเสียงประหลาด หรือเงารูปคนที่หา

ต้นตอไม่ได้แทรกเข้ามาบ้าง เกิดความปั่นป่วนจนนักร้องน�าเสียงโซปราโน่ซึ่งเป็น

ดาวที่คนนิยมก็หยุดงานไป ท�าให้นางเอกชื่อ คริสทีน นักร้องรุ่นน้องต้องร้องแทน 

แล้วเธอก็ได้รับการสอนให้ร้องเพลงได้อย่างไพเราะด้วยพลังเสียงพิเศษจนกลาย

เป็นดาวเด่น โดยชายลึกลับท่ีเธอได้ยินแต่เสียงจากซอกมุมต่าง ๆ ในโรงละคร  

ชายคนนีส้อนเธอด้วยความรกัในตัวเธอเป็นอนัมาก และในทีส่ดุเธอกไ็ด้พบตัวจรงิ

ว่าเขาเป็นชายร่างสูงสง่าในชุดด�าที่สวมหน้ากากสีขาวไว้ครึ่งซีก เธอรู้สึกขอบคุณ

และยกย่องนยิมชมชืน่เขามากจนกลายเป็นความรกั ในขณะเดยีวกนักม็รีาอลูชาย

หนุม่ตัวละครรปูงามมาหลงรกัเธอ เขาและใคร ๆ  คาดว่าชายชดุด�าเป็นปีศาจหรอื

บุคคลอันตราย  จนวันหนึ่ง คริสทีนได้กระชากหน้ากากของเขาออกและพบว่า

ใบหน้าส่วนท่ีเขาปิดบังไว้นั้นอัปลักษณ์น่าเกลียดมาก เขารู้สึกอับอายและได้เล่า

ประวัติชีวิตให้เธอฟังว่าเขามีปมด้อยเรื่องนี้มาต้ังแต่เกิด แม่ไม่รักและทอดทิ้งจน

เขาต้องใช้ชวีติหลบ ๆ  ซ่อน ๆ  อยูอ่ย่างยากล�าบากอยู่ใต้ถนุโรงละครใกล้ทะเลสาบ 

คริสทีนสงสารและเห็นใจว่าเขาขาดและต้องการความรัก แต่เธอก็คงจะรักเขา 

ในลกัษณะเช่นนัน้ต่อไปได้ยาก ชายชดุด�าจงึได้ลกัพาตัวเธอหนไีป ราอลูชายหนุม่

รูปหล่อและคณะละครได้ติดตามไปช่วย แต่ราอูลพลาดเพราะตามเข้าไปจนถูก

ชายชุดด�าเอาห่วงเชือกซ่ึงโยงจากที่สูงคล้องคอเขาไว้ขณะที่เขายืนอยู่ ถ้าชาย

อัปลกัษณ์ดงึปลายเชอืกราอลูกจ็ะถกูแขวนคอทนัท ีครสิทนีพยายามร้องขอให้เขา

ปล่อยราอูล ขอร้องเพียงไรเขาก็ไม่ยอม โดยตั้งเงื่อนไขว่า เขาจะยอมปล่อยราอูล
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ก็ต่อเมื่อคริสทีนตอบรับว่าจะอยู่กับเขาตลอดไป ในที่สุดคริสทีนก็ตอบตกลง 

ตามความต้องการของเขาเพื่อช่วยชีวิตของราอูลไว้ ชายชุดด�าจึงตัดเชือกปล่อย

ราอูลและในขณะเดยีวกนัเขากไ็ล่ให้ครสิทนีไปกบัราอลูด้วย แล้วเขากอ็ยูต่ามล�าพงั

อย่างเดียวดายและจบชีวิตลง ฉากสุดท้ายปรากฏว่าคริสทีนได้กลับมาหาเขา  

ณ ที่พ�านักใต้โรงละครและพบแต่เพียงหน้ากากของเขาวางอยู่ ท�าให้คริสทีน 

เศร้าใจเสียใจมาก เรื่องนี้ก็จบลงตรงนี้”

 ฉันเล่าเรื่องยืดยาวให้เพื่อนฟังจนจบแล้วถามเพื่อนว่า “ฟังจบแล้วคิด

อย่างไร”

 ธิดาบอกว่า “คนเขียนเขาวางโครงเรื่องดีมาก ดูเป็นเรื่องลึกลับน่าติดตาม 

แต่แล้วก็หักมุมท�าให้เศร้าและเกิดความรู้สึกสงสารจับใจ”

 “ฉันก็รู้สึกท�านองนั้น แล้วฉันก็สรรเสริญว่าทั้งสามคนนั้นกล้าหาญและได้

สร้างวีรกรรมของความรัก ไว้วันหลังคุยกันต่อ จะบ่ายโมงแล้วกลับกันเถอะ”  

ฉันชวนเพื่อนกลับ



ธิดา คุยเรื่องนั้นต่อหน่อยนะ เรื่องที่ตัวบอกว่าตัวละครสามคนในเรื่อง The 

 Phantom of the Opera กล้าหาญและสร้างวีรกรรม

ฉัน อ�อ...ใช่...ชายชดุด�ากล้าต่อสูก้บัอกีฝ่ายซึง่มจี�านวนมากกว่าและได้เปรยีบ

 กว่า กล้าลักพาหญิง ซึ่งเรื่องลักพานี่อาจจะไม่ใช่วีรกรรมนะ เพราะเขา

 ท�าเพือ่ตัวเอง แต่ตอนสดุท้ายทีเ่ขายอมปล่อยศตัรกูบัคนทีตั่วเขารกัไปนีซ่ิ 

 น่ายกย่องมาก เป็นการเสียสละและไม่ได้ท�าเพื่อตัวเอง

ธิดา แล้วราอูลและคริสทีนล่ะ

ฉัน ราอลูกล้าสละชวีติช่วยคนทีต่นเองรกั ส่วนครสิทนีนัน้สดุยอด จติใจของเธอ

 ลึกซึ้งและยอมเสียสละจริงๆ ยอมช่วยชีวิตราอูล โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 เพราะถ้าช่วยแล้วเธอก็ต้องทนอยู่กับชายชุดด�าที่แสนอัปลักษณ์ และ

 หลังจากถูกปล่อยไปแล้วเธอยังกลับมาหาชายชุดด�าด้วยความสงสาร

 ห่วงใย

ธิดา เราว่าทุกคนมีความรักล้นหัวใจ

ฉัน ใช่จ้ะ ความรักที่มีอานุภาพท�าให้จิตใจมีความห่วงใย เสียสละและกล้า

 ที่จะท�าสิ่งดีๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ด้วย...

ธิดา  (หัวเราะ) อ�อ ด้วยจิตอาสาอย่างที่ตัวเขียนใช่ไหม แต่ก็จริงนะ

ฉัน (หัวเราะ) ใช่...ไม่ปฏิเสธ

¤ØÂà¾ÔèÁàÊÃÔÁ»ÃÐà´ç¹
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ถ้าท่านมีจิตอาสา...  ขอชี้ทางให้...  ไปอาสา

 1. ถ้าท่านอยากให้หยาดโลหิตของท่านช่วยชีวิตมนุษย์ละก็ โปรดติดต่อศูนย์

  บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย โทร. 0 2252 4600-9 หรือเว็บไซต์ 

  www.nbc.in.th

 2. ถ้าอยากให้คนในโลกมดืมองเหน็โลกเหมอืนคนท่ัวไป โปรดติดต่อศนูย์ดวงตา 

  สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4039, 0 2256 4040 ต่อศูนย์ดวงตา เว็บไซต์

  www.eyebankthai.com

 3. ถ้าอยากเป็น “อาจารย์ใหญ่” ของคนท่ีจะเป็นแพทย์ โปรดติดต่อ 0 2256 4628  

  เว็บไซต์ www.nbc.in.th หรือ www.organdonate.in.th และ 

  www.redcross.or.th

 4. ถ้าอยากสงเคราะห์สัตว์พิการ โปรดติดต่อ โทร. 0 2584 4896, 0 2961 6625 

  เว็บไซต์ www.home4animals.org

 5. ถ้าอยากไปพบปะพดูคุยจดักจิกรรมให้คุณปู�คณุย่าคุณตาคุณยายคลายเหงา 

  หรือจะไปเลี้ยงอาหาร ไปมอบสิ่งของให้ท่าน โปรดติดต่อบ้านบางแค

  0 2413 1141, 0 2455 1590 เว็บไซต์ www.banbangkae.go.th หรืออีเมล 

  banbangkae@banbangkae.go.th
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 6. ถ้าอยากอ่าน “หนงัสอืเสยีง” ให้คนในโลกมดืฟังให้เขามคีวามรูค้วามเพลดิเพลนิ 

  โปรดติดต่อ โทร. 0 2248 0555, 0 2246 3835 ต่อ 200, 201 เว็บไซต์ 

  www.tabod.net อีเมล info@tab.or.th

 7. ถ้าสงสารและอยากสงเคราะห์ “เด็กพิการ” โปรดติดต่อมูลนิธิเด็กพิการ 

  โทร. 0 2539 9958, 0 2539 9706 เว็บไซต์ www.hoytapoolom.org

 8. ถ้าอยากช่วยท�าให้ “ควันบุหรี่” หมดไปจากสังคม โทร. 0 2278 1826 

  Quitline 1600 เว็บไซต์ www.smokefreezone.or.th หรือ 

  www.ashthailand.or.th

 9. ถ้า “รักป�ารักสิ่งแวดล้อม” ลองติดต่อไปที่มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร 

  โทร. 0 2247 8389 เว็บไซต์ www.seub.or.th

 10. ถ้าเห็นว่าการผลิตกระดาษคือการลดทรัพยากร หรือการใช้กระดาษไม่เป็น

  จะท�าให้ไม่มีกระดาษ โปรดติดต่อบ้านจิตอาสาเพื่อ recycle เว็บไซต์

  http://paperanger.co.cc หรืออีเมล paperranger@live.com



 11. ยังมีผู้คนและหน่วยงานหลายแห่งที่ต้องการ “ของมือสอง” ของคุณไปเป็น

  ทุนในการท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนซึ่งด้อยโอกาส ถ้าคุณเบื่อ 

  หรือยังไม่เบื่อของเหล่านั้น แต่อยากให้ อยากช่วยเหลือ โปรดติดต่อมูลนิธิ

  ทุนไทย โทร. 0 2314 4112-3 เว็บไซต์ www.tff.or.th, www.give2all.com  

  อีเมล dsc@tff.or.th

 12. ถ้าคุณมีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี ยิ้มง่าย และที่ส�าคัญ คือเห็นอกเห็นใจ

  คนเจ็บป่วย คุณน่าจะลองไปสมัครเป็น “เทพธิดา” หรือ “นางฟ้า” ของ

  โรงพยาบาลรามาธบิด ีคณุจะได้ให้บรกิารช่วยเหลอืและอ�านวยความสะดวก

  ให้คนไข้ที่มาโรงพยาบาล ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เสริมพลังสร้าง

  สุขภาพ โทร. 0 2201 2652 เวบ็ไซต์ http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th/

  voluntee.html

  แนะน�าช่องทางให้ครบหนึ่งโหลแล้ว เช่ือว่าจิตอาสาของท่าน คงอาสาไป

  ทำาในสิ่งซึ่งท่านเชื่อว่าทำาแล้วมีความสุข และผู้ที่ท่านทำาให้...ก็มีความสุข
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“10 ควรทำา” อยู่ในเส้นทางของจิตอาสา

 1. ควรคิดว่ามนุษย์ทุกชาติทุกภาษาอยู่ในโลกใบเดียวกัน มีวัฏจักรของชีวิต

ที่ปรารถนาความสุขและห่างไกลความทุกข์เหมือนกันจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ด้วยความเมตตา เพราะเมตตาคือ ธรรมที่จะคำ้าจุนโลก

 2. ควรน้อมร�าลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือศาสดาของศาสนาที่ท่านเคารพนับถือว่า

เป็นต้นแบบของความเมตตาและจิตอาสาที่มีต่อมวลมนุษยชาติ

 3. ควรน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นบุคคลต้นแบบของความมีจิตอาสาเป็นที่ประจักษ์ชัด
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 4. ควรน้อมร�าลึกถงึวรีกษตัรย์ิและวรีชนคนไทยในอดตีทีส่ละเลอืดเนือ้และชีวติ

เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยให้อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้

 5. ควรระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาที่ให้ความรัก ความห่วงใย และความ

มีจิตอาสาต่อลูกในทุกขณะจิต

 6. ควรระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่นอกจากจะให้ความรู้แก่ศิษย์ตาม

บทบาทหน้าที่ในเวลาที่มีการเรียนการสอนแล้ว ท่านยังมีความห่วงใยในสารทุกข์

สุกดิบและมีความปรารถนาดีอยู่ตลอดเวลา แม้ในเวลาที่ศิษย์เติบใหญ่หรือ

ห่างไกลกันทั้งนี้เพราะวิสัยครูที่ดีย่อมมีจิตอาสาไม่เปลี่ยนแปลง

 7. ควรสนบัสนนุยกย่องเชดิชบูคุคล หน่วยงาน องค์กร หรอืชมุชนให้มจีติอาสา
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 8. ควรช่วยเหลือและร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนในการ

พัฒนากระบวนการจิตอาสาให้แพร่ขยายและมีเครือข่ายที่สามารถท�างานให้แก่

ส่วนรวมได้อย่างเป็นมรรคเป็นผล

 9. ควรสร้างและพัฒนาความมีจิตอาสาของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นทรัพยากรส�าคัญของชาติในอนาคต

 10. ควรส�ารวจความมีจิตอาสาของตนเองอย่างตรงไปตรงมาและปรับระดับ

ความมีจิตอาสาของตนเองให้สูงถึงขั้นที่สามารถจะชมเชยตนเองได้
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“10 อย่าทำา” เม่ือคุณอยู่ในเส้นทางจิตอาสา”

 1. อย่าหวั่นไหว หรือหัวใจพองแทบปริกับค�าติหรือค�าชม 

  เพราะจะเจ็บระบมหรือเหลิงจนเสียงาน

 2. อย่ากลัวหรืออายที่จะท�าความดีต่อผู้อื่น 

  ไม่ขมขื่นถ้าใครว่าบ้าหรือโง่

 3. อย่าคิดถึงยศถาบรรดาศักดิ์ เมื่อใจรักความมีจิตอาสา

 4. อย่าคิดถึงแต่เรี่ยวแรงหรือเพศวัย 

  เพราะยังมีพลังใจ และพลังปัญญา
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 5. อย่าหวังสิ่งตอบแทนใดๆ 

  นอกจากความสุข และความภาคภูมิใจในการเสียสละ

 6. อย่าท้อถอย ถ้างานไม่บรรลุ 

  แต่ให้ระเบิดประจุเพิ่มพลังความดี

 7. อย่าแข่งขันเรื่องไร้สาระกับผู้อื่น 

  แต่จงตื่นเก้ือกูลกันในมวลมนุษยชาติ

 8. อย่าคิดว่าเงินทองมีน้อย จึงไม่ค่อยมีจิตอาสา 

  เงินทองมีหรือไม่ แต่ถ้ามีพลังกายใจ อาสาได้ทุกคน
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 9. อย่าหวังผลบุญจากการให้

  บุญจะได้แก่คนให้ที่ไม่หวังผล

 10. อย่าให้จิตอาสาเป็นเพียงนามธรรม

  แต่จงน�าไปท�าให้เกิดผล
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“10 ความคิด” เมื่อมีจิตใฝ�อาสา

 1. เมื่อเคยอยากได้สิ่งใดในยามยาก

  คนที่ทุกข์ล�าบากคงอยากได้ในยามนี้

 2. โลกนี้ไม่มีเราเพียงคนเดียว

  เพียงเศษเส้ียว ถ้าช่วยได้ก็ให้เถิด

 

 3. น�้าเต็มสระบัวบานดูงามตา

  ความเต็มใจจะอาสาก็เช่นนั้น
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 4. การให้ที่สร้างสุข

  คือการให้ที่ไม่ผูกกับสิ่งตอบแทน

 5. เพียงแววตาและวาจากล่าวขอบคุณ

  ก็เกื้อหนุนพลังใจให้อาสา

 6. “ความอยาก” นั้นมีมากและหลากหลาย

  แต่ “อยากทำาดี” ตีค่าได้ว่าสูงนัก

 7. หยาดน�้าตาของ “ผู้รับ” ที่หลั่งไหล

  เพราะยกย่องในน�้าใจจิตอาสา

226     จิตอาสา...  คือดอกไม้ที่ให้ผล



 8. เมตตาคือ ธรรมค�้าจุนโลก

  ล้างความโศกด้วยความมีจิตอาสา

 9. ลบต�าแหน่งและฐานะให้หมดไป

  ในขณะที่หัวใจจะอาสา

 10. ถ้าบ้านเมืองกอรปด้วยคนจิตอาสา

  คงงดงามดุจเมืองฟ้าเมืองสวรรค์
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 จิตอาสา คือสิ�งใด หากใครถาม

คือพลัง งดงาม อันยิ�งใหญ่

กอรปด้วย เมตตาธรรม น�าดวงใจ

หนุนเสร�มให้ รักจะท�า แต่ความดี

 รับผิดชอบ ในหน้าที่ แห่งมนุษย์

ผ่องพิสุทธ�์ เกื้อกูล คุณวิถี

ช่วยแก้ทุกข์ สร้างสุข ด้วยยินดี

ไม่เคยเบือน หน้าหนี แต่ช่วยกัน

 สละพลัง กายใจ พลังทรัพย์

ไม่หวังผล ตอบรับ ไม่ใฝ่ฝัน

หวังเพียงความ สุขใจ ในวารวัน

ภูมิใจได้ สร้างสรรค์ แต่สิ�งดี

 ดุจดังปลูก ดอกไม้ไว้ ที่ในสวน

หมั�นขุดพรวน บ�ารุง อย่างเต็มที่

จนออกดอก สีสด ชื่นชีวี

แล้วออกผล รสดี มีทั�วกัน

 หากมนุษย์ ชั่งใจ ได้ตรองตร�ก

ถึงสำานึก ของมนุษย์ สุดสร้างสรรค์

มีน้ำาใจ ต่อมนุษย์ โลกเดียวกัน

โลกทั้งโลก ใบนี้พลัน งดงามนัก 

“สโรชา”*

*นามปากกาของประพีร�พรรณ ภาณวะวัฒน�
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เพลงคุณธรรม

ทำานอง เส่เหลเมา เนื้อร้อง ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์

 เชื่อไหมเอย ว่าเราทุกคน ล้วนมี

คุณธรรมแสนดี ฝังในใจนี้ มานานนม

เพียงเรา ต้องน�ามาใช้ ในสังคม

ให้ความดี แทรกใน อารมณ์

จะสุขสม กันทั�ว สกล

 เร��มต้น ที่ตัว

ไม่มัว  ระเร�ง  หลงไป

ฝึกหัวใจ ใช้ศีลกั�นอบาย   ช่วยสกัด

มีธรรม เสร�มความดีล��า   งามจรัส

ความฉ้อฉล คดโกงต้องตัด  ปัดไปไกล  มิให้แผ้วพาล

 เมื่อหัวใจ ผ่องใสขาวงาม น่าชม

ดีพร้อมสม สร้างความดีไว้ ให้เป็นหลัก

เผื่อแผ่  เหลียวแลสงเคราะห์ ให้ประจักษ์

ผู้ยากไร้ ผู้มีทุกข์หนัก ฉุดจากปลัก ด้วยรักเมตตา

 เร็วร�บมา อาสา ด้วยจิต  และพลัง

เป็นที่หวัง ร่วมสร้าง ชาติไทย  ในทางดี

เผื่อแผ่  น��าใจต่อกัน ด้วยไมตร�

ช่วยสังคม ด้วยคุณความดี ชาติสุขศร�  เพราะมีคุณธรรม  

   

                     ชาติสุขศรี     เพราะมีคุณธรรม



มาร์ชจิตอาสา

เนื้อร้อง ทำานอง ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์

 คุณธรรม ความดี มีใน ใจทุกเมื่อ

อยากช่วยเหลือ เกื้อกูล พูนสุขสันต์

อนุเคราะห์ และพัฒนา สังคมพลัน

ดวงใจมั�น ด้วยพลัง ความหวังดี

 เปิดก้นบึ้ง ระเบิดใจ ใฝ่อาสา

เพราะเชื่อว่า คุณธรรม น�าวิถี

ไม่หวังผล ส่วนตน สร้างสามัคคี

ร่วมฤดี เพื่อส่วนรวม ร่วมพลัง

 จิตอาสา คิดและท�า น�าความสุข

แก้ความทุกข์ ช่วย “ผู้รับ” ดั�งใจฝัน

“ผู้ให้” ภาค- ภูมิใจ เกินจ�านรรจ์

จิตอาสามั�น สร้างคุณธรรม น�าสังคม (ซ��า)

จิตอาสา   จิตอาสา   จิตอาสา

ประเด็นเนื้อหาของมาร์ชมาจาก

 1. ความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความดีอยู่ในใจอยู่แล้วและปรารถนาที่จะ

ท�าความดีต่อผู้อื่นและสังคม

 2. อยากใหค้วามดนีั�น “ระเบดิจากภายใน” หร�อมคีวามตั�งใจอยา่งแรงกลา้

จากก้นบึ้งหัวใจ ท่ีจะท�าความดีต่อสังคม โดยไม่หวังสิ�งตอบแทนหร�อประโยชน์

ส่วนตน (ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

 3. ความตั�งใจดงักลา่วคอื “จติอาสา” ทีท่�า “ผู้ให”้ มคีวามสขุ เพราะไดท้�า

สิ�งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ “ผู้รับ”  ท่ีส�าคัญคือ สามารถขยายและสร้าง “สังคมคุณธรรม” ได้



หลากหลายคำาถาม และมุมมอง...  ของจิตอาสา

 1. ความอวดดี กับความมีจิตอาสา ต่างกันตรงที่มีความรู้สึกอันบริสุทธิ์คั่นอยู่

 2. ปลูกผลไม้หวังผลไม้ แต่ปลูกจิตอาสาหวังผลทางใจของผู้ปลูก

 3. ความสุขอย่างหนึ่ง คือ ความสุขที่เกิดจากการที่มีคนมาบอกเราว่า ระลึกถึง

  บุญคณุทีเ่รามต่ีอเขา หรอืท�าให้เขาพ้นทุกข์ โดยเราไม่เคยคดิถงึสิง่ทีท่�าไปแล้ว

 4. ครูอาชีพ (ไม่ใช่ผู้มีอาชีพครู) จะมีจิตอาสาเป็นเสมือนสัญชาตญาณติดตัว

  ตลอดชีวิต

 5. สิ่งที่ท�าให้พ่อแม่ลูกหรือสามีภรรยาท�าความดีต่อกัน นอกจากความรักแล้ว 

  ก็คือ ความมีจิตอาสาใช่ไหม

  6. ตัวชี้วัดที่วิเศษสุดของความมีจิตอาสา คือ การชี้วัดใจตนเอง 

  ด้วยความเที่ยงธรรม

 7. จิตอาสาของคนบางคน ไม่เกิดจากความรัก แต่เกิดจากความห่วงใย แต่

  ความห่วงใยนั้นคงไม่เกิดขึ้น เพราะความเกลียดชังใช่ไหม

 8. ถ้าความอยาก คือ ความโลภเพื่อตนเอง ความอยากนั้น ย่อมไม่ถูกต้อง 

  เว้นเสียแต่ว่า ความอยากนั้น คือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น

 9. จงูคนตาบอดกบัจงูคนรกัข้ามถนน ให้ความสขุเหมอืนกนั แต่ไม่เหมอืนกนั

  ใช่ไหม
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 10. ผึ้งงานหาน�้าหวานไปไว้ในรังผึ้งตามธรรมชาติและตามหน้าที่ตามประเภท

  ของผึ้ง แต่ส�าหรับมนุษย์เรา จิตอาสาเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย 

  และทุกสถานภาพพึงมีและพึงกระท�า

 11. พลทหารหรอืนายพล มคีวามแตกต่างกนัในชัน้ยศ แต่สิง่ทีท่�าให้มเีหมอืนกนั 

  หรือเท่ากันได้ คือความมีจิตอาสา

 12. ผู้มีจิตอาสาที่แท้จริง ย่อมไม่หวังผลตอบแทนส�าหรับตนเอง แต่พลังของ

  จติอาสาย่อมส่งผลกลบัมาแน่นอน อย่างน้อยทีส่ดุ กค็อื ความภาคภมูิใจที่

  โป่งพองในหัวใจ

 13. สองสิง่ทีไ่ม่มีในความรูส้กึของคนมจีติอาสา คอื ความเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน 

  และความเมินเฉย

 14. ภาพอันงดงามที่แทรกอยู่ในภาพที่ไม่ชวนมองของอุบัติภัย คือ ภาพการ

  ท�างานด้วยความเสียสละของผู้มีจิตอาสา

 15. ผู้มีจิตอาสาที่ท�างานหนัก ย่อมเหน็ดเหนื่อยและหิวกระหายน�้า ทั้ง ๆ ที่เขา

  มีน�้าอยู่อย่างเปี่ยมล้น...น�้าใจนั่นเอง   
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คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานกรรมการ

 2. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ กรรมการ

  ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 3. นายอนันต์ ระงับทุกข์ กรรมการ

  ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4. นางญาณี เลิศไกร กรรมการ

  ผู้แทนถาวรปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 5. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ กรรมการ

 6. นายสิน สื่อสวน กรรมการ

 7. นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ กรรมการ

 8. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการ

 9. พลโท นิวัติ บูรณะกุล กรรมการ

 10. นางฑิฆัมพร กองสอน กรรมการ

 11. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการและเลขานกุาร
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ผู้แต่ง

 ประพีร์พรรณ  ภาณวะวัฒน์

ที่ปร�กษา

 1. ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม

 2. นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม

 3. ดร.วรวุฒิ แสงเฟ�อง ผู้จัดการฝ�ายยุทธศาสตร์

 4. นางรสนา วิทยา ผู้จัดการฝ�ายอำานวยการ

คณะทำางาน

 1. นางสาวพนิดา สัตถาสาธุชนะ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้

 2. นางสาวศรีวิไล นวลขาว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 3. นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ นักวิชาการ

 4. นางกฤตินิฎฐ์ ประสมพลอย นักวิชาการ

 5. นางสาวชนกกานต์ หอวรรรภากร นักวิชาการ

ศิลปกรรม

 1. ขวัญดาว สระสีสม 

 2. หทัยภัทร อ่อนน้อม

 3. นัทฐา คล้ายสุบรรณ์

พิสูจน์อักษร

 1. ลัดดา สุนทโรทก

 2. สมพร วงศ์ทองดี

 3. กชพรรณ เต็งรัตนนันท์

 4. สุภาวรรณ แซ่จึง

 5. ณัชชานิษฐ์ อภิชัยไพบูลย์

  ประพีร์พรรณ  ภาณวะวัฒน์ประพีร์พรรณ  ภาณวะวัฒน์
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