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	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รัก	 การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น	 จำาเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีน้ำ�ใจไมตรีต่อกัน	 แม้เพียงการช่วยเหลือเพียงเล็กๆ	 น้อยๆ	 อาทิ	 การ

สละที่นั่งบนรถโดยสาร	 การพาผู้สูงอายุข้ามถนน	 เพียงแค่นี้ก็จะทำาให้สังคมน่า

อยู่ขึ้น	 เพราะผู้มีน้ำ�ใจนั้นมักนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ	 และจะพยายามช่วยเหลือผู้ที่

เดือดร้อนและด้อยโอกาส	 พวกเขาจึงเป็นที่รักของคนทั่วไป	 เพราะเป็นบุคคลที่

มีคุณค่าของสังคม	

	 กล้า/ทำา/ดี	 ฉบับเดือนกันยายนนี้	 ขอเสนอบุคคล	 รวมถึงกลุ่มองค์กร

ตัวอย่างในด้านจิตอาสา	 ที่สละทั้งแรงกาย	 แรงใจ	 และทรัพย์สินเงินทอง	 ช่วย

เหลือผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า	 เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม	 ทำาให้เห็นว่าการแบ่งปัน

และการให้มีค่ามากเพียงใด

	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 กล้า/ทำา/ดี	 ฉบับนี้	 จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการ	

กระตุ้นให้เราหันมาสนใจและคิดถึงผู้อ่ืน	และส่วนรวมมากข้ึนไม่มากก็น้อย

	 สำาหรับท่านผู้อ่านท่ีต้องการแบ่งปันเร่ืองราวดีๆ	 หรือบุคคลตัวอย่างท่ีน่า

สนใจภายในชุมชนของท่าน	 สามารถส่งข้อความมาท่ี	 Facebook	 :	 moralcenter	

หรืออีเมลมาที่	moralcenter.news@gmail.com

	 มาร่วมสร้างสังคมน่าอยู่	พร้อมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ	ในสังคมด้วยกันนะ

ครับ

นายสิน  ส่ือสวน  
ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม



HOPE

DONATE

แผนท่ี
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ความดี

คูมือทำดี

อยากทำความดี...        หมุดตรงนี้

“ไดเร็กทอรี่ จิตอาสา”
ปก

 สังคมไทยทุกวันนี้..เติบโตขึ้นไดเพราะทุกคนชวยกันทำความดีมากขึ้น  แตมีคนอีกหลายคนที่มีความตั้งใจอยากทำความดี โดยการทำงาน 

ดานจิตอาสา ติดอยูที่วาไมรูจะเริ่มตนอยางไร  หรือตรงไหนมีงานดานจิตอาสาใหทำบาง กลา/ทำ/ดี ฉบับนี้ขอเสนอ ไดเร็กทอรี่ จิตอาสา โดยเราได 

รวบรวมพื้นที่ ของการทำความดีดานจิตอาสามาไวที่นี่แลว

3. เครือขายจิตอาสา
เปนพื้นที่ที่รวบรวมงานดานจิตอาสา

เอาไวมากมาย  เพราะเปนศูนยกลาง

ที่ใหมูลนิธิ องคกร และเครือขายตางๆ 

ไดเขามาประชาสัมพันธงานดานจิตอาสา 

ใครถนัดงานแบบไหนก็สามารถเลือก

ทำความดีในแบบของตัวเองไดเลย

www.volunteerspirit.org

1. ธนาคารจิตอาสา : 
ปนเวลาชวยกัน
ชวยกันสรางสรรคสังคมผานการฝากเวลา

หรือภารกิจจิตอาสา เพื่อเปนโอกาส 

ในการใชเวลาทำความดี  สำหรับผูที่ไมเคย 

ทำงานดานจิตอาสาก็ไมตองกังวล 

เพราะมีการแนะนำกิจกรรมจิตอาสาที่ 

เหมาะสม  พรอมทั้งบริการเสริมความรู 

ทักษะ เตรียมความพรอมใหกับจิตอาสา 

อีกดวย

www.jitarsabank.com

2. โครงการอาสาสมัคร 
นอกเวลา : มูลนิธิอาสา 
สมัครเพื่อสังคม
เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปในสังคมที่มีจิตใจ

ตองการชวยเหลือสังคม ใหไดใชเวลา 

ชวงสั้นๆ มาทำกิจกรรมอาสาสมัคร เชน 

กิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อกลุมดอยโอกาส 

กิจกรรมสงเสริมงานพัฒนา, กิจกรรม 

ดานสิ่งแวดลอม และชุมชน อาทิ 

กิจกรรมปรับภูมิทัศนใหสถานสงเคราะห 

เด็ก, กิจกรรมฟนฟูปาชายเลน, กิจกรรม 

สืบสานภูมิปญญา, กิจกรรมอาสา 

สรางสื่อการเรียนรู เปนตน

www.thaivolunteer.org

4. Read for the Blind : 
1 เสียงของคุณคือ......
1 แสงสวางสำหรับคน 
ตาบอด
เหมาะสำหรับผูที่ไมสะดวกเดินทางไปรวม

กิจกรรมจิตอาสาตามสถานที่ตางๆ แตมี 

ความตั้งใจ  มาสรางหนังสือเสียงเพื่อคน 

ตาบอดผานแอพพลิเคชั่น เพื่อเปนการ 

สรางแหลงขอมูล ความรูที่ยกระดับ 

ความรูพื้นฐานและความสามารถของคน 

ตาบอดใหมีโอกาสเลือกสรรงานและอาชีพ

ตางๆ เพื่อการดำรงชีพไดดียิ่งขึ้น เพียงคุณ 

มีสมารทโฟนหรือแทปเล็ต ไมวาจะอยู 

ที่ไหน เมื่อไหร ก็สามารถบริจาคเสียง 

เพื่อเปนความรูได

ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น 

Read for the Blind

Android : http://goo.gl/Mktig9

iOS: http://goo.gl/0O1C9g

ทำความดี
...ไมตองรอใหชีวิตมีพรอม

เดี่ยว 

เดี่ยว สุวรรณฉัตร พรหมชาติ
แท็กซี่ จิตอาสา

สุวรรณฉัตร  พรหมชาติ

แท็กซี่ จิตอาสา

: Suwannachat Phromchat

	 “...การช่วยเหลือคน	 ไม่จำาเป็นต้องให้เงิน	

ไม่จำาเป็นต้องมีผลประโยชน์ร่วม	 หรือต้องเป็นญาติ

กัน	 แค่เป็นเพื่อนมนุษย์	 สามารถช่วยเหลือกันได้ก็

ช่วยกันไป	ทำาแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจ	ประเมินท่ีเงิน

ทองไม่ได้	 ทำาแล้วรู้สึกว่าสวรรค์อยู่กับเราทุกวัน	 ถ้า

พรุ่งนี้เราตายก็ไม่เสียดายชีวิต	 อย่างน้อยก็ถือว่าได้

ตอบแทนคุณแผ่นดิน	แทนคุณในหลวง”

	 หน่ึงในคำาบอกเล่าท่ีสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจ

อันงดงามของคุณเด่ียว	สุวรรณฉัตร	พรหมชาติ	แท็กซ่ี	

จิตอาสาที่ขับรถรับส่งคนป่วย	 คนพิการ	 พระสงฆ	์

สามเณร	แม่ชี	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	จนกลายเป็นเร่ือง

ราวท่ีถูกพูดถึงมากอยู่ในขณะน้ี

	 ตลอดระยะเวลา	 21	 ปี	 คุณเด่ียวได้ปฏิบัติ

ภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ผู้

พิการท่ีไม่สามารถเดินเองได้	ไปส่งท่ีโรงพยาบาล	โดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย	 แม่้ผู้ป่วยจะมีฐานะดี	 แต่ลูกหลานไม่

สะดวก	 ต้องการคนช่วยเหลือ	 ก็สามารถเรียกใช้

บริการได้	 ด้วยความเช่ือท่ีว่าการจะทำาความดี	 ช่วย

เหลือคนอ่ืนได้น้ัน	 ต้องก้าวข้ามคำาว่า	 ขาดทุน	 กำาไร	

ให้พ้น	และเมื่อเราให้น้ำ�ใจกับใคร	ไม่ควรหวังว่าเขา

ต้องตอบแทน		ถ้าไปคิดตรงนั้นก็จะทำาไม่ได้

	 นอกจากการขับรถรับส่งผู้ป่วยแล้ว	 ในวัน

หยุดเสาร์	 อาทิตย์	 คุณเดี่ยวยังได้ร่วมกับภรรยา	

แพทย์หญิงจำาเนียร	 พรหมชาติ	 ไปช่วยเหลืออำานวย

ความสะดวกในการออกหนังสือให้ผู้พิการ	 ที่โทรมา

ขอความช่วยเหลือ	 เพราะผู้พิการบางคนที่นอนติด

เตียงและยังไม่เคยมีบัตรผู้พิการ	 ทำาให้ไม่ทราบสิทธิท่ี

ควรได้รับ	 เช่น	 สิทธิการรักษาพยาบาล	 เป็นต้น	

นอกจากน้ันคุณเด่ียวและภรรยา	 ยังได้เปิดรับบริจาค

ของใช้สำาหรับผู้พิการ	อาทิ	รถเข็น	 เตียงนอน	ของใช้

สำาหรับผู้ป่วยจากผู้ที่สนใจ	 หรือจากบุตรหลานผู้

ป่วยที่ประสงค์บริจาค	 เพื่อนำาสิ่งของเหล่านี้ไปส่งต่อให้กับ	

ผู้ป่วยท่ีขาดแคลนต่อไป

	 ทั้งหมดนี้คุณเดี่ยวไม่เคยมองว่า	 สิ่งที่ทำาไปนั้นเป็น

ภาระแต่อย่างใด	คิดเพียงว่าทำาแล้วมีความสุข	ทำาแล้วสบายใจ	

ทำาแล้วรู้สึกดี	 อยากให้สังคมน่าอยู่	 ไม่เมินเฉยต่อผู้ที่ด้อย

โอกาส	 เพราะเชื่อว่าการทำาดี	 ถ้าทำาให้ติดเป็นนิสัยจะเกิด

ความสุขที่ตัวเราเอง	ถ้าทำาดีแล้วไม่มีใครเห็น	อย่างน้อยๆ	ก็

มีตัวเราท่ีเห็น	 คิดเพียงแค่นี้ก็เป็นแรงผลักดันให้ตัวเองอยาก

ที่จะทำาความดีต่อไป	 อย่างน้อยๆ	 สิ่งที่ทำาลงไปนั้น	 จะเป็น

ตัวอย่างให้ผู้คนท่ีพบเห็น	 รู้สึกอยากร่วมปันน้ำ�ใจให้กับสังคม	

บ้าง	และเม่ือตัวเองอายุมากข้ึนจะได้ไม่นึกเสียใจว่า		คร้ังตอน

ท่ีมีแรงทำาไมถึงไม่ทำา

 น่ีคือตัวอย่างของความดีท่ีเกิดข้ึนในสังคม		จากชาย	

ท่ีเต็มไปด้วยความปรารถนาดี	 โดยไม่คาดหวังรางวัลหรือสิ่ง

ตอบแทน	 มีเพียงความสุขท่ีได้จากรอยย้ิมของผู้ป่วยท่ีตนเอง	

ให้การช่วยเหลือ	 หรือคำาขอบคุณที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความ

รู้สึกทีไ่ม่สามารถบรรยายออกมาได้	 เป็นกำาลังใจช้ันดีท่ีทำาให้

ชายหนุ่มผู้มีหัวใจท่ีย่ิงใหญ่คนน้ี	 ยังคงมุ่งม่ันทำาความดีต่อไป

โดยไม่ย่อท้อเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนอ่ืน	โดยมีเป้าหมาย 

สำาคัญในชีวิตคือ	การตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

การจะทำาความดี 
ช่วยเหลือคนอื่น   

ได้นั้น ต้องก้าวข้าม 
คำาว่า ขาดทุน กำาไร 

ให้พ้น

ดี
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DONATE
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ความดี

คูมือทำดี

อยากทำความดี...        หมุดตรงนี้

“ไดเร็กทอรี่ จิตอาสา”
ปก

 สังคมไทยทุกวันนี้..เติบโตขึ้นไดเพราะทุกคนชวยกันทำความดีมากขึ้น  แตมีคนอีกหลายคนที่มีความตั้งใจอยากทำความดี โดยการทำงาน 

ดานจิตอาสา ติดอยูที่วาไมรูจะเริ่มตนอยางไร  หรือตรงไหนมีงานดานจิตอาสาใหทำบาง กลา/ทำ/ดี ฉบับนี้ขอเสนอ ไดเร็กทอรี่ จิตอาสา โดยเราได 

รวบรวมพื้นที่ ของการทำความดีดานจิตอาสามาไวที่นี่แลว

3. เครือขายจิตอาสา
เปนพื้นที่ที่รวบรวมงานดานจิตอาสา

เอาไวมากมาย  เพราะเปนศูนยกลาง

ที่ใหมูลนิธิ องคกร และเครือขายตางๆ 

ไดเขามาประชาสัมพันธงานดานจิตอาสา 

ใครถนัดงานแบบไหนก็สามารถเลือก

ทำความดีในแบบของตัวเองไดเลย

www.volunteerspirit.org

1. ธนาคารจิตอาสา : 
ปนเวลาชวยกัน
ชวยกันสรางสรรคสังคมผานการฝากเวลา

หรือภารกิจจิตอาสา เพื่อเปนโอกาส 

ในการใชเวลาทำความดี  สำหรับผูที่ไมเคย 

ทำงานดานจิตอาสาก็ไมตองกังวล 

เพราะมีการแนะนำกิจกรรมจิตอาสาที่ 

เหมาะสม  พรอมทั้งบริการเสริมความรู 

ทักษะ เตรียมความพรอมใหกับจิตอาสา 

อีกดวย

www.jitarsabank.com

2. โครงการอาสาสมัคร 
นอกเวลา : มูลนิธิอาสา 
สมัครเพื่อสังคม
เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปในสังคมที่มีจิตใจ

ตองการชวยเหลือสังคม ใหไดใชเวลา 

ชวงสั้นๆ มาทำกิจกรรมอาสาสมัคร เชน 

กิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อกลุมดอยโอกาส 

กิจกรรมสงเสริมงานพัฒนา, กิจกรรม 

ดานสิ่งแวดลอม และชุมชน อาทิ 

กิจกรรมปรับภูมิทัศนใหสถานสงเคราะห 

เด็ก, กิจกรรมฟนฟูปาชายเลน, กิจกรรม 

สืบสานภูมิปญญา, กิจกรรมอาสา 

สรางสื่อการเรียนรู เปนตน

www.thaivolunteer.org

4. Read for the Blind : 
1 เสียงของคุณคือ......
1 แสงสวางสำหรับคน 
ตาบอด
เหมาะสำหรับผูที่ไมสะดวกเดินทางไปรวม

กิจกรรมจิตอาสาตามสถานที่ตางๆ แตมี 

ความตั้งใจ  มาสรางหนังสือเสียงเพื่อคน 

ตาบอดผานแอพพลิเคชั่น เพื่อเปนการ 

สรางแหลงขอมูล ความรูที่ยกระดับ 

ความรูพื้นฐานและความสามารถของคน 

ตาบอดใหมีโอกาสเลือกสรรงานและอาชีพ

ตางๆ เพื่อการดำรงชีพไดดียิ่งขึ้น เพียงคุณ 

มีสมารทโฟนหรือแทปเล็ต ไมวาจะอยู 

ที่ไหน เมื่อไหร ก็สามารถบริจาคเสียง 

เพื่อเปนความรูได

ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น 

Read for the Blind

Android : http://goo.gl/Mktig9

iOS: http://goo.gl/0O1C9g

ทำความดี
...ไมตองรอใหชีวิตมีพรอม

เดี่ยว 

เดี่ยว สุวรรณฉัตร พรหมชาติ
แท็กซี่ จิตอาสา

สุวรรณฉัตร  พรหมชาติ

แท็กซี่ จิตอาสา

: Suwannachat Phromchat
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กลา...ดี

	 ถ้าพูดถึงชีวิตนักดนตรี	แน่นอนว่าทุกท่านต้องคิดถึงแสง	สี	เสียง	ชีวิตท่ีหรูหรา	ฟู่ฟ่า...แต่น่ันเป็นเพียงอดีตท่ีถูกท้ิงให้อยู่ข้างหลังของวรเชษฐ์	เอมเปีย	

หรือเชษฐ์	สไมล์บัฟฟาโล่		เพราะเม่ือวันหน่ึงท่ีชีวิตถึงจุดอ่ิมตัว		ความสุขท่ีต้องการอย่างแท้จริงคือการสร้างรอยย้ิมและช่วยเหลือสังคม	กับคติท่ีว่า	“อยู่อย่าง

สงบเย็นและเป็นประโยชน์”

จากวังวนของกิเลส สู่ชีวิตท่ีสงบร่มเย็น

	 จากจุดท่ีอ่ิมตัวแล้วท้ังแสง	สี	และกิเลสต่างๆ		ผ่านมาหมด

ทั้งจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำ�สุด	 สุดท้ายแล้วก็ได้พบว่าอะไรคือสัจธรรม

ท่ีแท้จริง	การเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ล้วนเป็นเร่ืองธรรมดา		ตายไปก็เอา

อะไรไปไม่ได้สักอย่าง	นอกจากบาปกับบุญ	ดังน้ัน	เชษฐ์	วรเชษฐ์	จึง

คิดว่าควรเอาบุญติดตัวไปเยอะๆ	ดีกว่า	และน่ีเป็นจุดเปล่ียนสำาคัญท่ี

ทำาให้เขาผันตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ	 และเริ่มทำาอะไรเพื่อ

ผู้อื่น

	 “ผมมีความต้ังใจท่ีอยากจะทำาบุญในตอนท่ียังมีชีวิตอยู่		

เลยมีความคิดท่ีจะทำาโรงทาน	 ซ่ึงก่อนหน้าน้ี	 ผมก็มีไปช่วยเหลือใน

สถานท่ีต่างๆ	อยู่เสมอ	เช่น	สถานเล้ียงและดูแลสุนัขจรจัด	,	วัดในถ่ิน

ทุรกันดาร	 ,	 โรงพยาบาลประจำาตำาบลท่ีขาดส่ิงอำานวยความสะดวก		

ทำาท้ังหมดอยู่หลายปี	 เลยได้มีโอกาสสัมผัสกับคนท่ีลำาบากยากจน		

ซ่ึงในสมัยก่อนเราเองก็เคยลำาบาก	 พอตอนน้ีเรามีแล้ว	 อาจจะไม่ได้

ถึงกับร่ำ�รวยอะไร		แต่ก็ไม่ได้ลำาบากมาก		เรามีพอเพียง	และเพียงพอ		

เหลือก็แบ่งปันให้คนอ่ืน	 เพราะเราไม่ได้มีกิเลสอะไร	 ไม่ได้บ้าวัตถุ

ส่ิงของ	 คิดแต่ว่าเอาเงินท่ีจะไปซ้ือส่ิงของเหล่าน้ัน	 ไปช่วยคนท่ีไม่มีดี

กว่า	 เพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเม่ือไหร่	 เลยต้ังใจทำาแต่ละวันให้ดี		

ทำาให้ชีวิตได้อยู่อย่างสงบเย็น	และเป็นประโยชน์”

	 หลังจากท่ีเชษฐ์ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือผู้อ่ืนตามสถานท่ี

ต่างๆ	ในหลายจังหวัด		วันนึงก็ได้กลับมาย้อนคิดว่า	ทำาไมไม่ทำาอะไร

ให้บ้านเกิดของตนเองท่ีจังหวัดชลบุรีบ้าง	 ในเม่ือก็มีท่ีดินอยู่	 หากจะ

นำามาสร้างประโยชน์ทำาให้คนเฒ่าคนแก่	 เด็กนักเรียน	คนยากคนจน	

ได้อยู่เย็นเป็นสุข	 คงจะดีกว่าปล่อยให้รกร้าง	 เชษฐ์จึงเร่ิมทำาโรงทาน

ในเขตท่ีดินของตน	 ท่ีอำาเภอพนัสนิคม	 จังหวัดชลบุรี	 ซ่ึงหลังจากท่ีเร่ิมทำาได้เพียง	 3	

สัปดาห์		ก็เกิดพายุฝนถล่มทำาให้โรงทานได้รับความเสียหาย		แต่ก็ได้ผู้ใจบุญเข้ามาช่วย

เหลือสมทบกับทุนทรัพย์บางส่วนของเชษฐ์	 สร้างโรงทานใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมจน

สำาเร็จ

	 “ผมตั้งใจให้โรงทานนี้สร้างประโยชน์กับคนอื่นนานที่สุด	โดยจะให้เป็นจุด	

ศูนย์กลางในการกระจายความช่วยเหลือออกไปสู่วัดท่ีทุรกันดาร	 หรือโรงเรียนขนาด		

เล็ก	หากขาดเหลืออะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาได้	 	 ถ้ามีจะจัดส่งไปให้ทันที	 	 อุปกรณ์

กีฬาก็มีผู้บริจาคเพื่อเก็บไว้ให้โรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร	 จานชามถ้ามีจำานวน

มากก็จะส่งไปให้โรงเรียนที่ขาดแคลน	 หรือถ้าสะดวกมารับก็สามารถมารับไดัที่โรง

ทาน”

สร้างโรงทาน  เป็นสะพานบุญ  ช่วยเหลือคนยากจน

	 ด้วยกระแสตอบรับท่ีดีเกินคาด		ทำาให้จำานวนคนท่ีมาทานอาหารท่ีโรงทานมี

มากข้ึน	 ซ่ึงแน่นอนว่าต้องใช้กำาลังทรัพย์เพ่ิมมากข้ึน	 แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาของการ

ทำาความดีเลย	เน่ืองจากมีผู้ใจบุญจำานวนมากคอยให้ความช่วยเหลือ		ท้ังกลุ่มแฟนคลับ
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กลา...ดีของเชษฐ์เอง	ท่ีจะเอาส่ิงของมาให้ตลอด	ทุกคนให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี	โดยไม่หวังผลตอบแทน	น่ี

ถือเป็นความโชคดีอย่างหน่ึง		ท่ีจะทำาให้ม่ันใจได้ว่าโรงทานน้ีจะสามารถเป็นสะพานบุญต่อไปได้อีกนาน

	 เชษฐ์กล่าวว่า	“ทุกวันน้ีเอาขนมไปวันละกระสอบก็หมดทุกวัน	 	 กับข้าวท่ีทำาเพ่ิมเป็นทวีคูณก็

หมดทุกวัน		ผักบางอย่างเราก็ปลูกเอง		หลังจากแบ่งไว้ทาน	ก็เอามาทำาอาหารท่ีน่ี		บางคนก็โอนเงินมา

แล้วบอกให้ทำากับข้าวอย่างน้ีๆ	กับข้าวก่ีอย่างๆ	เราก็ทำาให้”

“รวยก่อน แล้วค่อยทำา” ความคิดผิดๆ ท่ีต้องรีบปรับ

	 เป็นเร่ืองท่ีได้ยินอยู่บ่อยๆ		กับความคิดท่ีว่ารอให้รวยก่อนแล้วค่อยทำา		หรือรอมีทุนก่อนค่อย

ทำา		ในมุมมองของเชษฐ์น้ันถือว่าเป็นความคิดท่ีผิด		การทำาบุญไม่จำาเป็นต้องใช้เงินก็ได้	เพียงหน่ึงแรงก็

เป็นบุญ		หน่ึงบาทก็เป็นบุญ		หรือต่อให้ไม่มีเงินเลยก็เป็นบุญ		 ซ่ึงคนเรามักจะมีความคิดแบบผิดๆ	รอ

รวยก่อนค่อยทำา	 แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะรวยเม่ือไหร่	 	 เราอาจจะตายก่อนรวยก็ได้	 	 แต่ถ้าหาก

เปล่ียนความคิดใหม่	ในขณะท่ีเรายังมีแรง	เราช่วยเหลือผู้อ่ืนไปเร่ือยๆ	กุศลผลบุญจะทำาให้เรารวยไปเอง		

อาจจะไม่ได้รวยด้วยทรัพย์		แต่รวยด้วยบุญ		ไม่มีอดอยาก		ย่ิงกว่ารวยเงินทอง		ย่ิงกว่ารวยทรัพย์

	 “บางคนรอว่างก่อนค่อยไปทำา	ทำาอะไรก็เล่ียงไปเร่ือยไม่ทำาสักที		น้ำ�ตุ่มหน่ึงเราใช้ไปมันก็หมด

ถ้าไม่เติม		และเม่ือเราจนน้ำ�ใจ		ก็จะพาลให้จนทรัพย์	จนเงินทองไปด้วย”

รวมกลุ่ม สร้างพลังจิตอาสา

	 คุณเชษฐ์ได้ฝากข้อคิดดีๆ	ถึงคนจิตอาสาไว้ว่า	อยากให้แต่ละหมู่บ้าน	แต่ละท้องท่ี		มีการรวม

กลุ่มเพ่ือให้เป็นจุดหลักสักจุดหน่ึง		หน่ึงหมู่บ้านมีจิตอาสาอย่างน้อยหน่ึงกลุ่ม	หมู่บ้านเราก็จะเจริญ		ไม่มี

ความอดอยาก		จะมีแต่ความปรองดอง		

	 “หมู่บ้านของผมคนเฒ่าคนแก่	 เด็กๆ	 ก็ย้ิมแย้มมีความสุข	 	จากก่อนหน้าน้ีท่ีหน้าตาโศกเศร้า		

แต่เด๋ียวน้ีทุกอย่างเปล่ียนไป		ทุกคนมีความสุข	ท้ังๆ	ท่ีเพ่ิงทำาโรงทานได้ไม่นาน	แต่น่ีเราต้ังใจจะทำาตลอด

ชีวิต	โดยจะหยุดแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์	ซ่ึงโรงทานของเราใจกว้าง		ให้ความช่วยเหลือเต็มท่ีโดยไม่หวัง

ผลตอบแทนใดๆ		 เพราะผมเช่ือว่าทุกอย่างจะดีมันอยู่ท่ีใจของเรา	 ก่อนจะทำาอะไรต้องคิดดีก่อนแล้วมัน

จะออกมาดี		แต่เราต้องเร่ิมทำา	ถ้าเราไม่เร่ิม	ไม่มีทางสำาเร็จแน่นอน	ค่อยๆ	ศึกษา	อย่าไปบุ่มบ่ามทำาใหญ่

โต	 เวลาเกิดปัญหาจะแก้ไขไม่ได้	 ดังน้ัน	 ถ้าแต่ละหมู่บ้านทำาจิตอาสาหมู่บ้านละกลุ่ม	 มีอะไรก็มาช่วย

เหลือจุนเจือกัน	 สังคมโซเชียลสมัยนี้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย	 ฝั่งโน้นขาดเอาฝั่งนี้ไป	 เท่านี้รับรองวา่

ประเทศไทยของเราจะสุดยอดมาก”

	 น่ีคือชีวิตปกติ	 ของเชษฐ์	 	 สไมล์บัฟฟาโล่	 กับความธรรมดาท่ีไม่ต้องยึดติดกับส่ิงใด	 	 จากส่ิง

เล็กๆ	ท่ีได้หยิบย่ืนให้สังคม		แต่ส่ิงท่ีได้รับกลับมาน้ันมากมายเกินกว่า		แม้แต่เงินก็ซ้ือไม่ได้		เพราะความ

สุขเกิดจากการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังส่ิงใดๆ	ตอบแทน

 ตอนนี้เราพอมีแล้ว อาจจะไม่ถึงกับร่ำารวยอะไร แต่ก็ไม่
ได้ลำาบาก เรามีพอเพียงและเพียงพอ เหลือก็แบ่งปันให้คนอื่น 
เพราะเราไม่ได้มีกิเลสอะไร

ดี

สำาหรับท่านท่ีสนใจติดต่อโรงทาน สามารถติดต่อได้ท่ี 

081-004-3000 ช่วง 8.30-17.30 ทุกวัน 

หรือ facebook แฟนเพจ  

“เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล..Chate Smile Buffalo” 

หรือ facebook “วรเชษฐ์ เอมเปีย”



เสียงสรางสุข...
ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน 
ผูสรางนวัตกรรมใหผูพิการทางสายตา

คงจะดีไมนอย ถาเราสามารถทำงานจิตอาสาไดทุกที่ ทุกเวลา...
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พรอมชู 4 คุณธรรม ใหเปนวาระแหงชาติ
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“ประกาศเจตนารมณ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

ขาวกิ
จกรรม

	 คือจุดเริ่มต้นของ	Read	for	the	Blind	

แอพลเิคชั่นอ่านหนังสือให้คนตาบอด	 ท่ีจะทำาให้ทุก

คนสามารถทำางานจิตอาสาโดยการอ่านหนังสือ

เสียงได้ทุกท่ี	ทุกเวลา	

	 คุณณัฐวุฒิ	 อมรวิวัฒน์	 ผู้ริเริ่มโครงการ

ดังกล่าวเล่าว่า	 จุดเริ่มต้นของแอพลิเคชั่น	 Read	

for	 the	 Blind	 มาจาก	 คุณนริสสา	 ผู้เป็นภรรยา

ป่วยด้วยโรคมะเร็ง	และเม่ือเข้ารับการรักษา	จนหาย	

จึงอยากจะทำาบุญด้วยการไปอ่านหนังสือเสียง

สำาหรับผู้พิการทางสายตาที่ห้องสมุดแห่งหนึ่ง	แต่ก็

พบว่ามีหลายปัจจัยที่การทำาความดีมีข้อจำากัด		ทั้ง

เร่ืองของขาดแคลนเคร่ืองท่ีใช้อัดเสียง	 คอมพวิเตอร์

ท่ีใช้อัดเสียงเป็นรุ่นเก่า	ต้องใช้เวลาเรียนรู้หลายช่ัวโมง

ก่อนท่ีจะเร่ิมอัดจริง	 หนังสือท่ีอ่านค่อนข้างวิชาการ	

ทำาให้ยากต่อการอ่านและสะกด	 และห้องสมุดก็มี

เวลาเปิดปิดประจำา	 บางครั้งก็อ่านได้แค่ไม่กี่หน้า	

กว่าจะจบเล่มก็ใช้เวลานาน	

	 ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้เกิดไอเดียในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยอำานวยความสะดวก	

จึงได้นำาความรู้และประสบการณ์จากงานด้านไอที	

มาใช้ผลิตแอพลิเคช่ันเพ่ือช่วยสังคม		โดยได้รับความ	

ร่วมมือจากบริษัทซัมซุง	 และกูเกิล	 เข้ามาช่วย

พัฒนาโครงการจนเกิดเป็น	Read	 for	 the	Blind	

ขึ้น	ซึ่งหลังจากท่ีแอพลิเคช่ันออกมามีผู้คนให้ความ

สนใจเป็นอย่างมาก	 เพราะสามารถอ่านหนังสือ

เสียงได้ทุกที่ทุกเวลา	 และยังสามารถเลือกอ่าน

หนังสือได้อย่างอิสระ	 	 ซึ่งเป็นเหมือนการเปิดโลก

ใหม่ให้กับผู้พิการทางสายตาได้ความรู้ที่หลาก

หลายมากยิ่งขึ้น

	 จากความสำาเร็จของ	 Read	 for	 the	

Blind	ทำาให้ประเทศไทยมีหนังสือเสียงเพิ่มขึ้นมาก

ถึง	12,000	เล่ม	และคุณณัฐวุฒิก็ได้เริ่มทำาอีกหนึ่งโปรเจคขึ้นเพื่อ

ตอบสนองผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือในการแปลงภาพให้

เป็นข้อความ	 เพราะผู้พิการทางสายตาที่ใช้โทรศัพท์มือถือ	 จะมี

โปรแกรมท่ีช่วยอ่านตัวหนังสือให้ออกเป็นเสียง	 แต่ไม่สามารถอา่น

ภาพได้	 จึงได้สร้างแฟนเพจใน	 facebook	 ช่ือ	 “ช่วยอ่านหน่อย

นะ”		ขึ้น	ซึ่งเมื่อคนพิการส่งรูปมาทางหน้าเพจ	สมาชิกจิตอาสา

ก็สามารถช่วยอธิบายรูปภาพผ่านการพิมพ์เป็นข้อความ	 ผู้พิการ	

ก็จะสามารถฟังข้อความอธิบายเหล่านั้นได้	 ตอนนี้ก็มีสมาชิกใน

เพจจำานวนหลายพันคนที่เข้ามาช่วยกันพิมพ์อธิบายรูปภาพต่างๆ	

ให้ผู้พิการทางสายตา

	 “ความตั้งใจของผม	 อยากให้ไอเดียของเพจ	 ช่วยอ่าน

หน่อยนะ	กับ	Read	for	the	Blind	เผยแพร่ไปสู่ประเทศอื่น	ผม

อยากให้ประเทศอื่นที่มีหนังสือเสียงไม่เยอะ	 แต่มีมือถือเยอะได้

นำาไอเดียนี้ไปใช้บ้าง	 เพราะสามารถช่วยทั้งอาสาได้มีช่องทางใน

การอัดเสียง	และคนตาบอดได้มีหนังสือเสียง”

	 คุณณัฐวุฒิ	 กล่าวว่า	 ผมไม่ใช่อาสาตัวยง	 ผมไปอาสาสู้

คนอ่ืนไม่ได้	 แต่สามารถสร้างระบบให้อาสาได้	 เราคิดค้นนวัตกรรม	

สร้างกระบวนการที่จะทำาให้การช่วยดีขึ้นได้	 การทำางานจิตอาสา

ถ้าเรามีความสนใจอยู่แล้วเริ่มทำาเลย	ในระหว่างที่ทำาให้ลองมองดู

ว่า	 เรามีอะไรที่ทำาให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้อีก	 เราต้องเข้าไปคลุกอยู่

จริงๆ	 ก่อน	 จึงจะมองเห็นปัญหาว่าเราจะช่วยปรับปรุงหรือยก

ระดับยังไงได้บ้าง	 แล้วทำาใหก้ระบวนการอาสามีประสิทธิภาพ	

มากขึ้น	ทุกอย่างถ้าเราไม่หยุดมันก็ดีขึ้นได้อีก

	 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ	 ที่สร้างสามารถสร้างความสุขที่ยิ่ง

ใหญ่ทั้งผู้ให้และผู้รับ	ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน	ร่วมบริจาค

เสียงเพื่อสร้างความสุข	

นี่

ดี

1.	แอพพลิเคชั่น
Read	for	the	Blind
2.	เฟสบุคแฟนเพจ
ช่วยอ่านหน่อยนะ

1.

2.

สำาหรับผู้ที่สนใจอ่านหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตาก็

สามารถดาวน์โหลดได้ที่	แอพลิชั่น	Read	for	the	Blind		ได้	

หรือที่แฟนเพจ	ช่วยอ่านหน่อยนะ			
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พรอมชู 4 คุณธรรม ใหเปนวาระแหงชาติ
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“ประกาศเจตนารมณ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

ขาวกิ
จกรรม

	 เมื่อวันที่	1	–	2	กันยายน	2559	ที่ผ่านมา	ศูนย์คุณธรรม	

ได้ร่วมกับ	 78	 องค์กรภาคีจากภาคส่วนต่างๆ	 จัดงาน	 “สมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ	 ครั้งที่	 8”	ณ	อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม	 1	 เมืองทอง

ธานี	ภายใต้แนวคิด	“รวมพลังประชารัฐ	ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”	

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส

มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	70	ปี	และเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ทรงพระชนมพรรษา	7	

รอบ	84	พรรษา	

	 การจัดงานครั้งนี้	 มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน	 3,050	 คน	 จาก	

487	องค์กร	ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ	อาทิ	องค์กรภาครัฐ	

ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 และประชาชนทั่วไป	 โดยวันแรกได้

รับเกียรติจากพลเอก	 ธนะศักดิ์	 ปฏิมาประกร	 รองนายกรัฐมนตรี	

เป็นประธานเปิดงานพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ	 “คุณธรรมนำาการ

พัฒนา”	 ซึ่งเป็นการนำาเสนอหลักคุณธรรม	 จริยธรรมที่นำามาขับ

เคลื่อนตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดย

หลักสำาคัญคือ	ต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อน	และใช้ทุนทางสังคมที่ดีของ

ประเทศขับเคลื่อนคุณธรรม	โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในรูปแบบของประชารัฐ

	 จากน้ัน	นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	

วัฒนธรรม	 ได้ให้เกียรติร่วมเปิดตัวโครงการ	 “70	 บุคคลต้นแบบ	 7	

ล้านความดี”	 โดยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันตั้ง

ปณิธานการทำาความดี	 ด้วยการบันทึกความดีลงในโซเชียลมีเดีย	 และ	

ร่วมกันค้นหาเชิดชู	 70	 บุคคลต้นแบบ	 ที่นำาหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำาเนินชีวิต	 พร้อมเปิดตัว

ศิลปินฑูตคุณธรรม	4	ด้าน	ได้แก่	พอเพียง	วินัย	สุจริต	และจิตอาสา
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5 แนวทางสูการบริหารงานอาสาสมัคร5 แนวทางสูการบริหารงานอาสาสมัคร

จัดระบบพี่เลี้ยงอาสาสมัคร  เพื่อใหเกิด 

การทำงานเปนทีม มีการพัฒนาภาวะผูนำ 

ของอาสาสมัครรุนพ่ี  อีกท้ังยังเกิดความรูสึก 

วาตนไดรับการยอมรับในความสามารถ 

จากองคกร

รวมเปนเครือขายการทำงานอาสาสมัคร  เพ่ือมุงประสาน 

ความรวมมือ และเสริมพลังการทำงานขององคกรที่ 

ทำงานคลายคลึงกัน  เนื่องจากองคกรอาสาสมัครใน 

ประเทศไทยสวนใหญมีขนาดเล็ก  หากทำโดยลำพังอาจ 

ไมเห็นผลกระทบตอสังคมท่ีมากพอ

ใหโอกาสแกกลุมคนชายขอบที่เขามาเปนอาสาสมัคร  

เพื่อสรางความรูสึกที่ดี ที่ไดทำตัวเปนประโยชน มี 

คุณคา นอกจากจะเปนการชวยเยียวยาดานจิตใจแลว  

ยังทำใหสามารถปรับตัว และอยูในสังคมไดอยางมี 

ความสุข

สงเสริมการฝกอบรมและเรียนรู เพื่อให 

อาสาสมัครไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตลอด 

เวลา  และยังอาจนำไปสูการสรางเครือขาย 

กับอาสาสมัครองคกรอื่นๆ ดวย

ขอมูลจาก : ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร 
(ชุดหนังสือจิตอาสา มูลนิธิพุทธฉือจี้)

กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผน 

ภารกิจใหชัดเจน  เพื่อใหคนภายนอกไดรับรูความจริง  

ความดี และความงามขององคกร

ที่มีประสิทธิภาพ

ขาวกิ
จกร

รม

	 กิจกรรมภายในงาน	ได้มีปาฐกถาพิเศษ		อาทิ	“หลักการทรงงาน	

กับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม”	 โดยหม่อมหลวงปนัดดา	 ดิศกุล	 รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 โดยท่านได้กล่าวย้ำาให้คนไทยทุกคนทำาหน้าที่

ของตนให้ดีที่สุด	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	ครองตน	ครองธรรม	รู้รักสามัคคี	

และได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	องคมนตรี	ปาฐกถา	“กระบวน	

การพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน”	 โดยต้องเริ่มจากการกำาหนดเป้าหมาย	อัต

ลักษณ์	และหาคุณลักษณะพึงประสงค์	ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้	

และใช้สถานการณ์จริงเป็นโจทย์ในการทำางาน

	 นอกจากนี้ยังมีเสวนาวิชาการที่น่าสนใจ	 อาทิ	 การนำาเสนอ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม	 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ,	

การนำาเสนอบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม,	 ส่ือส่งเสริมคุณธรรม	 เพ่ือ	

พัฒนาศักยภาพครู	 และบุคลากรทางการศึกษา,	 การส่งเสริมและรับรอง

มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร,	 การขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม	

และ	Youth	talk	เวทีเยาวชนสร้างสรรค์สังคมและสร้างแรงบันดาลใจ	

	 สำาหรับในโซนตลาดนัดคุณธรรม	 มีหน่วยงานเข้าร่วมจำานวน	 193	

แห่ง	โดยเป็นการนำาเสนอผลงานและกรณีศึกษาด้านคุณธรรมจากเครือข่าย

ต่างๆ	 อาทิ	 เครือข่ายชุมชน	 โรงพยาบาล	 ภาคธุรกิจ	 เยาวชน	 โรงเรียน	

อาเซียน	ศาสนา	สื่อคุณธรรม	และยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ไทย	เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างบรรยากาศในการชมงาน

	 พร้อมกันนี้ในช่วงพิธีปิดวันที่สอง	 ผู้แทนองค์กรร่วมจัดทั้ง	 78	

องค์กร	 และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	 ได้ผนึกกำาลังประกาศเจตนารมย์

ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม	 โดยได้มอบข้อเสนอต่อรัฐบาล

ไว้	 5	ข้อ	 ได้แก่	 1)	การชูคุณธรรม	4	ประการ	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิต

อาสา”	 ให้เป็นวาระแห่งชาติ	 2)	 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมในส่วนภูมิภาค	 3)	

การส่งเสริมบทบาทด้านคุณธรรมของภาคีเครือข่าย	 บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ

ของแผนแม่บทฯ	ฉบับที่	1	4)	จัดระบบโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ	ให้มีบทบาท

ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม	 และ	 5)	 ให้รัฐบาลยกย่องเชิดชูบุคคล/

องค์กรต้นแบบในการทำาความดี

	 การจัดงานในครั้งนี้	 	 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของเครือข่าย

ภาคีภาคส่วนต่างๆ	 ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนด้านคุณธรรม	 ตลอดทั้งความ

มุ่งมั่นอันแรงกล้าในการสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง	สิ่งสำาคัญที่ขาดไม่

ได้คือ	 ต้องอาศัยพลังความรู้	 พลังความคิด	 พลังความดี	 และพลังความร่วมมือ

จากคนไทยอีกนับ	 10	 ล้านคนทั่วประเทศ	 ในการน้อมนำาคุณธรรมที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ได้ทรงพระราชทานไว้	 	มาปฏิบัติใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่

ชัดเจน		นั่นก็คือพอเพียง		วินัย		สุจริต	จิตอาสา		เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยได้

ก้าวเดินหน้าไปสู่สังคมคุณธรรมที่เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต

ดี
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5 แนวทางสูการบริหารงานอาสาสมัคร5 แนวทางสูการบริหารงานอาสาสมัคร

จัดระบบพี่เลี้ยงอาสาสมัคร  เพื่อใหเกิด 

การทำงานเปนทีม มีการพัฒนาภาวะผูนำ 

ของอาสาสมัครรุนพ่ี  อีกท้ังยังเกิดความรูสึก 

วาตนไดรับการยอมรับในความสามารถ 

จากองคกร

รวมเปนเครือขายการทำงานอาสาสมัคร  เพ่ือมุงประสาน 

ความรวมมือ และเสริมพลังการทำงานขององคกรที่ 

ทำงานคลายคลึงกัน  เนื่องจากองคกรอาสาสมัครใน 

ประเทศไทยสวนใหญมีขนาดเล็ก  หากทำโดยลำพังอาจ 

ไมเห็นผลกระทบตอสังคมท่ีมากพอ

ใหโอกาสแกกลุมคนชายขอบที่เขามาเปนอาสาสมัคร  

เพื่อสรางความรูสึกที่ดี ที่ไดทำตัวเปนประโยชน มี 

คุณคา นอกจากจะเปนการชวยเยียวยาดานจิตใจแลว  

ยังทำใหสามารถปรับตัว และอยูในสังคมไดอยางมี 

ความสุข

สงเสริมการฝกอบรมและเรียนรู เพื่อให 

อาสาสมัครไดมีโอกาสพัฒนาตนเองตลอด 

เวลา  และยังอาจนำไปสูการสรางเครือขาย 

กับอาสาสมัครองคกรอื่นๆ ดวย

ขอมูลจาก : ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร 
(ชุดหนังสือจิตอาสา มูลนิธิพุทธฉือจี้)

กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผน 

ภารกิจใหชัดเจน  เพื่อใหคนภายนอกไดรับรูความจริง  

ความดี และความงามขององคกร

ที่มีประสิทธิภาพ

ขาวกิ
จกร

รม



รับ
ฟรี

กระเปาผาลดโลกรอน
เพียงแนะนำเรื่องราวและบุคคลที่นาสนใจ รวมถึงคำติชม 
วารสาร กลา/ทำ/ดี เขามาทาง Facebook : moralcenter 

กระเปาผาลดโลกรอน จากศูนยคุณธรรม
10 ทานแรก รับเลย

ตั้งแตวันนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2559

ศูนยคุณธรรม

มารวมกันเปน 1 ใน 7 ลานความดี
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ขอเชิญชวนชาวไทยมารวมพลังสรางประวัติศาสตรครั้งสำคัญ

ในการบันทึกความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 พรรษา 

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

กับ โครงการ 

70 บุคคลตนแบบ 

7 ลานความดี 

ผานทาง www.moralcenter.or.th และ 
www.facebook.com/70บุคคลตนแบบ7ลานความดี
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