


 1 

เอกสารบันทึกความคิด ประสบการณ และกระบวนการทํางาน 
ของเยาวชนจิตอาสาในโรงพยาบาล 

 
ชื่อเร่ือง  เวทีพลังเยาวชนจิตอาสา “สรางสุข” สานสัมพันธจาก

สถานศึกษาสูโรงพยาบาล 

  
คณะจัดทํา  ฝายงานสื่อสารสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย  

จํากัด (มหาชน)  
 
ท่ีปรึกษา   - คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล 

- คุณสุทิน ศิรินคร ผูชวยผูจัดการโครงการตอยอดพัฒนา 
  เครือขายเด็กและเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล  

   - คุณกรวิกา กอนแกว หัวหนาโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิ 
  กระจกเงา 

 
จัดทําโดย  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900  
โทรศัพท 0-2544-2513 
โทรสาร 0-2544-3896 
www.scbfoundation.com  

 
 
 



 2 

คํานํา 
 
 เยาวชนคือ “ทรัพยากรบุคคล” ที่มีคุณคา มีศักด์ิศรี และเปยมดวย
ศักยภาพ  ซึ่ งจะเปนพลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคต 
นอกจากน้ันเยาวชนยังเปนชวงวัยที่มีพลัง ความสามารถมาก หากไดรับการสงเสริม
ใหมีการแสดงออกอยางสรางสรรคแลว จะทําใหพวกเขากาวผานชวงวัยอันสําคัญน้ี
ไปสูความเปนผูใหญที่เพียบพรอมไปดวยความรู ความสามารถ และเปนพลเมืองที่ดี
ของสังคม  
 มูลนิธิสยามกัมมาจล  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตระหนัก
และเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชน โดยมีนโยบายหลักคือ “การตอยอดพัฒนา
เยาวชน” ภายใตวิสัยทัศน “สรางจิตอาสาในสังคมไทยผานการพัฒนาเยาวชนและ
ชุมชน” ซึ่งหัวใจของการพัฒนาเยาวชนอยูที่ “การเสริมสรางทักษะชีวิต” ใหพวกเขา
มีภูมิคุมกันตอปญหาตางๆ ดวยกระบวนการพัฒนาและเสริมสรางประสบการณชีวิต
อยางสรางสรรค คือการสนับสนุนใหเยาวชนรูจักการคิดวิเคราะห มีความรับผิดชอบ 
กลาตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัวใหเขา
กับสังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงไดอยางมี “ความสุข” รวมท้ังสนับสนุนใหเยาวชนแต
ละชวงวัยมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมดวย 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา น้ี ถือเปน
อีกหน่ึงกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตอยางสรางสรรค ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติที่ดีงาม
เพ่ือใหเยาวชนเดินไปสูหนทางท่ีถูกตอง ซึ่งเปนสิ่งที่เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนใน
เขตเมืองอยางกรุงเทพมหานคร มักขาดโอกาสในการเขาใจและเขาถึงพ้ืนที่ในการ
เรียนรูและพื้นที่ในการทําความดี กิจกรรมน้ีจึงเปนเหมือนการเปดพ้ืนที่ ซึ่งในท่ีน้ีคือ 
“โรงพยาบาล” ให เยาวชนที่มีจิตอาสาไดทํากิจกรรมดีๆ  รวมกัน  ในขณะท่ี
โรงพยาบาลเองก็มีความตองการอาสาสมัครเขามาชวยแบงเบาภาระในการดูแล
ผูปวยที่มีอยูเปนจํานวนมาก  
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ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการไดสงผลใหทั้งเยาวชนและผูปวย ซึ่งตาง
เปนทั้ง “ผูให” และ “ผูรับ” ของกันและกันเกิดความรูสึกอิ่มเอมใจดวยกันทุกฝาย 
และความอ่ิมเอมใจน้ียังเผ่ือแผไปถึงโรงพยาบาล ครู รวมถึงผูปกครอง นอกจากน้ัน
สถานศึกษาแหงอื่นๆ ยังสามารถนําแนวทางของโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
เยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษาไปพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียนไดอีก
ดวย 
 มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พรอมดวย
มูลนิธิกระจกเงา รูสึกขอบคุณทุกหนวยงานท่ีเก้ือหนุนใหกิจกรรมมากคุณคาครั้งน้ี
เกิดขึ้นและดําเนินการจนประสบผลสําเร็จดวยดี หนวยงานเหลาน้ีประกอบไปดวย
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) และโรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกลา ที่เอื้อเฟอแหลงเรียนรูอันมีประโยชนแกเยาวชน ทั้งยังขอแสดงความช่ืนชมไป
ยังผูบริหารและคณาจารยโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โรงเรียนสันติราษฎร
วิทยาลัย โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ที่มี
วิสัยทัศนและนโยบายสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของเยาวชนอยางเปด
กวาง อันจะเปน “เช้ือ” ขับดันใหเกิดการทํากิจกรรมจิตอาสาของเยาวชนอยางแข็ง
ขันและยั่งยืน จนลูกศิษยของทานไดรับการพัฒนาศักยภาพ ควรแกการเปนกําลัง
สําคัญของชาติสืบตอไป    

 
 
 

มูลนิธิสยามกัมมาจล  
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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มูลนิธิสยามกัมมาจล 
สรางจิตอาสา พัฒนาเยาวชน และชุมชน 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดกอต้ัง มูลนิธิสยามกัมมาจล (Siam 
Commercial Foundation) ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘เพ่ือใหเปน
หนวยงานที่ดําเนินการในสวนของกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชน โดยนําช่ือธนาคาร
พาณิชยแหงแรกของไทย อันเปนช่ือเดิมของธนาคารคือ “บริษัทแบงกสยามกัมมาจล 
ทุนจํากัด” มาต้ังเปนช่ือมูลนิธิ ทั้งน้ีเพ่ือยืนยันถึงเจตนารมณขององคกรที่ดําเนิน
ธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนตอประชาชน และประเทศชาติ นับแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน รวมไปถึงอนาคต 

มูลนิธิสยามกัมมาจล มีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนใหเยาวชน ไดเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน สังคม อันเปนประโยชนทั้งตอการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชน และตอสังคมโดยรวม ทั้งน้ีเพ่ือบมเพาะพลเมืองรุนใหมใหมีจิตอาสา 
และมีความสามารถ มีคุณสมบัติพรอมพอที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
สังคมไทย ใหเปนสังคมท่ีอยูเย็น เปนสุข ตอไปในอนาคต 

มูลนิธิสยามกัมมาจล ทําหนาที่เปน “กองหนุน” ใหเกิด ระบบการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนของสังคมไทย ผานการทํางาน 3 ดาน คือ  

๑. สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนผานการดําเนินงานขององคกรตางๆ  

๒. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเครือขายองคกรพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน  
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๓. สรางโอกาส และพื้นที่ เพ่ือสื่อสารผลงานของเยาวชน ทั้งที่เปนพ้ืนที่
จริง และพื้นที่ออนไลน  โดยมีเว็บไซต www.scbfoundation.com  และเว็บบล็อก 
www.okkid.net  เปนสื่อกลางในการขับเคล่ือนพลังเยาวชนจิตอาสาในสังคมไทย  

หลักในการดําเนินงาน 

มูลนิธิสยามกัมมาจล จะใหการสนับสนุนโครงการในลักษณะ “ตอยอด” 
โครงการท่ีดี ทั้งน้ีมีหลักการทํางาน คือ หนุนใหกลุมเปาหมายสามารถชวยตนเองได 
ดังน้ันทุกโครงการที่มูลนิธิสนับสนุนจะตองมีการถายโอนความเปนเจาของกลับไป
ที่กลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเน่ืองยั่งยืน แมวามูลนิธิจะยุติการ
สนับสนุนไปแลว   

๑ ) สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนผานการดําเนินงานขององคกรตางๆ  

สนับสนุนใหเยาวชน รวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรม ที่เปนเปนประโยชนทั้ง
ตอตัวเอง และสังคม ผานการสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรตางๆ ซึ่งมีพ้ืนที่
การทํางานกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ  

๒ ) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเครือขายองคกรพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน  

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเครือขายเยาวชน คนทํางาน รวมทั้ง
องคกร หนวยงานตางๆ ที่ทํางานดานการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผานการทํางาน 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือสังเคราะหองคความรู และนําไปสูการยกระดับการ
ทํางานรวมกัน 
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๓ ) ฐานขอมูล และชุมชนออนไลน  

สนับสนุนการเผยแพรขอมูล ผลงาน และเรื่องราวดีๆ ขององคกรเครือขาย 
และเกลุมเยาวชน สูการรับรูของสังคม อีกทั้งเช่ือมโยงใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันของเครือขายโดยมี “เว็บไซต” เปน “สื่อกลาง”  

 www.scbfoundation.com  

เว็บไซตหลักของมูลนิธิสยามกัมมาจล นําเสนอขอมูลประวัติความเปนมา 
โครงการ กิจกรรม ผลงานความเคล่ือนไหวของมูลนิธิ และเปนศูนยกลางในการ
นําเสนอขาวสาร ผลงานโครงการ กิจกรรม และสื่อเผยแพรของมูลนิธิสยามกัมมาจล 
และขององคกรภาคีสูสังคม อีกทั้งเปนแหลงรวมฐานขอมูลองคกรพัฒนาเยาวชนท่ัว
ประเทศ เพ่ือประโยชนในการสืบคนของผูที่สนใจ  

 www.okkid.net  

ชุมชนออนไลน เพ่ือการสื่อสาร และการรวมพลังทําดีของเยาวชน และ
คนทํางานจิตอาสา สามารถเขามาแบงปนประสบการณดีๆ ผาน บล็อก (Blog) และ 
สไลด โชว (Slide show) รวมท้ังฝากขาวสารประชาสัมพันธ และรวมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกัน หรือชวนกันคิดและทําโครงการดีๆ รวมกันผาน เว็บบอรด (Web 
board) ...ชุมชนน้ีจัดไวสําหรับคนมีไฟ และมีใจอาสาทั่วประเทศ...  
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โครงการพฒันาศักยภาพแกนนําเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา 
 
ความสําคัญของ “งานจิตอาสา” ตอการพัฒนาเยาวชน 

 สถานการณเยาวชนไทย 
 จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาและเจริญรุดหนา
ไปอยางรวดเร็ว รวมถึงการรับและหลอมรวมเอาวัฒนธรรมอันหลากหลายที่
หล่ังไหลมาพรอมกับกระแสที่เรียกกันวาโลกาภิวัตน ซึ่งมีทั้งดานบวกและลบ อัน
อาจสงผลกระทบดานลบตอการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ และสังคมของพวกเขาไดในระยะยาว สถานการณปญหาที่ชักนําเยาวชนให
กาวเดินไปสูความสุมเสี่ยงตอการเลือกเสนทางเดินที่ผิดพลาดในวัยที่เปนชวงหัว
เล้ียวหัวตอของชีวิต ที่สําคัญ ไดแก 

o ความออนแอของสถาบันครอบครัว อันเกิดจากสภาพสังคม
ที่เปล่ียนไปทําใหความสัมพันธในครอบครัวหางเหิน เพราะพอแมตองทํางานไม
คอยมีเวลาดูแลอบรมสั่งสอนหรือช้ีแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตใหกับลูกอยาง
ใกลชิด  

o  ระบบการศึกษาซึ่งมุงมุงการแขงขันดานทักษะ “วิชาการ” 
จนขาดความสมดุลในดานการเสริมสราง “ทักษะชีวิต” ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญและ
จําเปนตอการดําเนินชีวิตในระยะยาว 

o สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจในกระแสแหง “การบริโภค
นิยม” ที่กระตุน ลอหลอกใหเยาวชนใชชีวิตฟุงเฟอ ฟุมเฟอยเกินความจําเปนไมรูจัก
และเขาใจคําวา “อยูอยางพอเพียง”  
 สถานการณเหลาน้ี ลวนมีผลทําใหเยาวชนมีความเปราะบางทาง
บุคลิกภาพและอารมณ ถูกชักจูงใหหลงเดินทางผิดไดงาย เพราะมีวุฒิภาวะไม
เพียงพอตอการตัดสินใจวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรไมควร นอกจากน้ีแลว การ
ขาดการปลูกฝงทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางจริงจัง ทําใหเยาวชนขาดความ
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มุงมั่น ขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม โดยบางกลุมหมกมุนอยูกับการ
เรียน มุงที่จะสําเร็จการศึกษาเพียงอยางเดียว ในขณะที่บางกลุมใฝหาความสนุก
บันเทิงจนเกินความพอดี  ไมเคยรับรู ไมสนใจ ไมเขาใจความเปนไปของสังคม 
รวมถึงไมยอมใหเวลากับการทํากิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะและสังคมโดยรวม  
 ในขณะท่ีความสําคัญของ “เยาวชน” คือ พวกเขาเปน “ทรัพยากร
บุคคล” ที่มีคุณคา มีศักด์ิศรี และเปยมดวยศักยภาพซ่ึงจะเปนพลังสําคัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศในอนาคต1  ดังน้ันการสงเสริม และสนับสนุนใหเยาวชน
กาวผานชวงวัยน้ีไปสูความเปนผูใหญจึงเปนการเดินทางที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับ
เยาวชนทุกๆ คน  
 หัวใจของการพัฒนาเยาวชนจึงอยูที่ “การเสริมสรางทักษะชีวิต” ให
พวกเขามีภูมิคุมกันตอปญหาตางๆ  ดวยกระบวนการพัฒนาและเสริมสราง
ประสบการณชีวิตอยางสรางสรรค โดยสนับสนุนใหเยาวชนรูจักการคิดวิเคราะห มี
ความรับผิดชอบ กลาตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมที่มีความเปล่ียนแปลงไดอยางมีความสุข รวมท้ัง
สนับสนุนใหเยาวชนแตละชวงวัยมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมอยาง
สรางสรรคดวย 
 
ความสําคัญของ “งานจิตอาสา” ตอการพัฒนาเยาวชน  
 “จิตอาสา” คือ  จิตที่ เอื้อเฟอเพ่ือประโยชนของผูอื่น  เ พ่ือสังคม
โดยรวม เปนจิตของผูที่คิด ทํา และให โดยไมหวังผลตอบแทน เชน ใหสิ่งของ ให
เงิน ใหความชวยเหลือดวยกําลังแรงกาย แรงสมอง หรือแมกระทั่งเวลา ซึ่งเปนการ
เสียสละสิ่งที่ตนเองมีอยูเพ่ือเผ่ือแผใหกับสวนรวม  

                                                 
1 นโยบายเยาวชนแหงชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ.2545-2554. 
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 งาน "อาสาสมัคร" เกิดจากผูที่มี “จิตอาสา” มารวมมือกันทํางาน
สาธารณประโยชน ซึ่งนอกจากจะมีความหมายและประโยชนอยางมากตอสังคม
โดยรวมแลว ยังถือไดวาเปนวิธีการเสริมสรางประสบการณชีวิตใหเยาวชนไดสัมผัส
กับบริบทของสังคมตามสภาพความเปนจริงในแงมุมที่แตกตางหลากหลาย ซึ่งจะ
ชวยใหพวกเขาเกิดการเรียนรูและซึมซับความรูสึกที่ดีงาม ชวยขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม รวมท้ังเปนหนทาง
หน่ึงที่กอใหเกิดความสุขตอตัวเยาวชนที่เปนอาสาสมัครเอง อันเกิดจากความ
ตระหนักและรับรูถึงคุณคาของตนเอง 
  
มูลนิธิสยามกัมมาจล กับการสนับสนุนเยาวชนจิตอาสา 
 
 ดวยยุทธศาสตรการดําเนินงานของ “มูลนิธิสยามกัมมาจล” ที่เนนการ
สนับสนุนกิจกรรมเช่ือมโยงเครือขายและพัฒนาตอยอดความสําเร็จของกลุมคนที่
ทํางานอยางจริงจังดานการพัฒนาเยาวชน เพ่ือเสริมหนุนความเขมแข็งซึ่งกันและกัน 
จึงไดรวมมือกับ “มูลนิธิกระจกเงา” ซึ่งมีผลงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนมา
อยางตอเน่ือง ในการดําเนินงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนจิตอาสา
ในสถานศึกษา” ดวยกระบวนการอาสาสมัครเพื่อสรางความสุขใหกับผูปวยใน
โรงพยาบาล หรือที่เรียกอีกช่ือหน่ึงวาโครงการ “โรงพยาบาลมีสุข” ซึ่งมีวัตถุประสงค
ของการดําเนินกิจกรรมในระยะนํารอง คือ 

o เพ่ือสรางแกนนํา “เยาวชนจิตอาสา” ในโรงเรียนนํารอง  
o เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได

เติมเต็ม “ทักษะชีวิต” โดยการเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริงดวยการทํางาน “จิตอาสา”  
o เพ่ือสราง “เครือขายเยาวชนจิตอาสา” ในสถานศึกษา และ

ขยายผลใหแพรหลายในสังคมมากขึ้น โดยมุงหวังใหการทํางาน “จิตอาสา” เปน
เครื่องมือหรือวิธีการท่ีเช่ือมโยงการเรียนรูและประสบการณจากบริบทนอก
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หองเรียน ซึ่งจะเปนการชวยขัดเกลาเยาวชนใหเกิดความตระหนัก รับรู และเกิด
จิตสํานึกที่ดีตอการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของสวนรวม 

o เพ่ือหนุนเสริมการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน และ
เช่ือมโยง “เครือขายคนทํางาน” ที่มีการเคล่ือนไหว ติดตอสื่อสาร และมีกิจกรรม
รวมกันอยางตอเน่ือง 

o เพ่ือพัฒนาองคความรูดาน “การบริหารและดําเนินงาน
เยาวชนจิตอาสา” ที่สามารถเขาถึงและนําไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงาน
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไดอยางเหมาะในสถานการณและบริบทที่แตกตาง
หลากหลาย 
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กระบวนการ กิจกรรม และผลลัพธ : “เยาวชนจิตอาสาโรงพยาบาล” 
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เรียนรู สูความงอกงาม : สานฝน สรรคสราง เสริมพลัง “เยาวชนจิตอาสา” 
 
 หลังจากผานชวงเวลาของการทํางาน “จิตอาสา” รวมกันใน
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษาไดประมาณ 3 เดือน 
เยาวชนคนอาสาไดสะทอนถึงความคิด ความฝน ถึงสิ่งที่พวกเขาอยากจะทําตอไป 
และสิ่งที่ตองการแรงสนับสนุนจากผูใหญ ดังน้ี  
 

ฝน  สรางสรรค  แรงเสริมหนุน 
     

เพื่อผูปวย 
 o หมุนเวียนกันหา

กิจกรรมใหมๆ มา
นําเสนอ 

 
o ประชาสัมพันธใหมี

สมาชิกเขารวม
โครงการเพ่ิมมากขึ้น 

o มีการจัดกิจกรรมพิเศษใหกับ
นองๆ ผูปวยทุกเดือนเพ่ือให
นองๆ ไดพบเจอกับสิ่งใหม 

 
o ชวยกันประชาสัมพันธ

ใหคนรูจักกิจกรรมจิต
อาสามากขึ้น 

 
o อํานวยความสะดวก

เร่ืองอุปกรณ และ
สถานท่ีจัดกิจกรรม 

o มีบริเวณใหผูปวยเด็กเลน
กิจกรรม และมีของเลนท่ีมี
คุณภาพใหผูปวยมากขึ้น 

 

o ทํากิจกรรมเพ่ือหาทุน
ชวยเหลือ  o ท่ีปรึกษา 

   

o ความคิด o หมอมีอัธยาศัยดี ย้ิมแยม
แจมใสใหมากขึ้น เพราะ
เด็กๆ สวนมากมักจะกลัวหมอ 

   o ทุน 

o อาหารและบรรยากาศใน
โรงพยาบาลดีขึ้นกวาน้ี 

    

เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรม 
    

o จัดการแสดงเล็กๆ เพ่ือสราง
ความเพลิดเพลินใหกับผูปวย 
แลวยังไดแสดงออกถึง
ความสามารถท่ีตัวเองมีอยู 
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o ทําหนังสั้นแนวใหกําลังใจ
ผูปวย  

    

o มีรูปแบบกิจกรรม / สันทนา
การ/ ศิลปะ และงานประดิษฐ
ท่ีหลากหลายมากขึ้น 

    

เพื่อสังคม     

o มีสาขาเร่ือง “จิตอาสา” 
ขยายไปท่ัวประเทศ 

    

 
กาวตอไป : หนุนเสริมอยางไรใหย่ังยืน 
 
 บทเรียนจากการดําเนินงานนํารองสราง “เครือขายเยาวชนจิตอาสา” 
ผานกิจกรรม “โรงพยาบาลมีสุข” ไดสะทอนใหเห็นพลังความคิด พลังกาย และพลัง
ใจ ของเยาวชนจิตอาสาที่พรอมจะเสียสละและทําประโยชนเพ่ือผูอื่น และสิ่งที่พวก
เขาไดรับกลับคืนคือการไดเรียนรูและสัมผัสกับประสบการณตางๆ มากมายที่ไมอาจ
หาไดในหองเรียน  
 ถึงวันน้ีกลาวไดวา ตนกลาจากเมล็ดพันธุ “จิตอาสา” ที่หวานไปใน
จิตใจของเยาวชนแกนนํา ไดงอกงามผลิบานพรอมที่จะเจริญเติบโตเปนตนไมใหญ 
เพราะพวกเขามีความฝนและพรอมที่จะสานตอ ดังน้ัน การหลอเล้ียงบํารุงดูแล
เพ่ือใหตนกลาที่กําลังงอกงามน้ี เติบโตเปนตนไมใหญที่แข็งแรง รวมถึงสามารถแผ
ขยายเปนผืนปาอันอุดมไดน้ัน จึงเปนบทบาทหนาที่สําคัญของผูใหญหลายๆ ฝายที่
ตองรวมมือกัน เพราะการทํางานเพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนใหมีความเขมแข็งได
อยางยั่งยืนยอมไมใชภาระหนาที่ของใครหรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเพียงฝาย
เดียว หากแตเปนบทบาทหนาที่ที่ผูใหญหลายๆ ฝายจะตองจับมือกันทํางานเช่ือมโยง
กันเปนเครือขายที่พรอมจะขับเคล่ือน เสริมพลัง และเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 
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  “มูลนิธิสยามกัมมาจล” พรอมที่จะเปนพลังหนุนเสริมใหกับ 
“เครือขายคนทํางาน” ดานการพัฒนาเยาวชน ในการพัฒนาตอยอดสรางสรรค
กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูที่ชวยสงเสริมการพัฒนาเยาวชนไดอยางมีคุณภาพ 
เพ่ือให “เครือขายคนทํางาน” มีความเขมแข็งและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการ
ชวยเหลือสนับสนุนใหกับ “ครูและโรงเรียน” ในการออกแบบ สรางสรรค และจัด
กิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของเยาวชนได
อยางรอบดาน 
  “ครูและโรงเรียน” สามารถตอยอดขยายผลกิจกรรม “จิตอาสา” 
ใหเปนนโยบายหรือกลยุทธสําคัญในการกระตุนและดึงศักยภาพของเยาวชนออกมา
ใชในทางสรางสรรค รวมทั้งเปนการชวยเสริมสรางทักษะชีวิตใหพวกเขามี
ภูมิคุมกันตอปญหาตางๆ นอกจากน้ีแลวยังเปนกิจกรรมทางเลือกที่ชวยใหเยาวชน
กลุมเสี่ยง หรือกลุมที่มีปญหา หรือใชเวลาวางไมเกิดประโยชนสามารถทําประโยชน
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ใหกับผูอื่นได ดวยการทําความดีแทนการทําโทษ ซึ่งจะมีสวนชวยใหพวกเขาคอยๆ 
ซึมซับ และขัดเกลาจิตใจของตัวเอง อันเกิดจากประสบการณที่ไดเรียนรูจากการ
ทํางานจิตอาสา 
  การเปดโอกาสและพื้นที่เพ่ือเผยแพร “ความดี” ผานชองทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย โดยเฉพาะ “สื่อมวลชน” แขนงตางๆ เพ่ือยกยองและช่ืนชม
เยาวชนที่มีจิตอาสา นอกจากจะทําใหพวกเขาเกิดความภาคภูมิใจในคุณคาของ
ตนเองแลว ยังเปนการชวยจุดประกายขยายผลไปสูเยาวชนกลุมอื่นๆ ใหเกิดความ
ตระหนักและจิตสํานึกที่ดีตอการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 
รวมถึงกอใหเกิด “กระแส” ที่สังคมใหความสนใจ ซึ่งจะเปนแรงสนับสนุนและชวย
ผลักดันใหเกิดนโยบายระดับ “กระทรวง” ในการนํารูปแบบกระบวนการเรียนรูผาน
การทํากิจกรรม “จิตอาสา” ไปตอยอด ขยายผลใหเปนกลไกหน่ึงในการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับตอไปในอนาคต  
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รอยทางประสบการณ...ครู...นักเรียน...จิตอาสาในโรงพยาบาล 
 

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ...โรงเรียนในฝน กับ กิจกรรมจิตอาสา 

  
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา เปดสอนใน

ระดับ ม.1-ม.6  มีนักเรียนประมาณ 1,800 คนตอป  เปนโรงเรียนที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีคุณภาพ  โดยในป 2548 ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบ
โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน   

ผูบริหารโรงเรียนมีนโยบายเนนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนักเรียนที่ทั้ง
เกง ดี มีความสุข  จึงไมเพียงใหความรูทางวิชาการ แตยังเปดกวางใหเด็กไดทํา
กิจกรรมที่มีประโยชนอยางเต็มที่ ใหเด็กไดใชความคิด จินตนาการ ในการออกแบบ
กิจกรรมไดอยางอิสระ โดยจะมีครูคอยใหคําปรึกษาในเรื่องของกระบวนการทํางาน 
และการแกไขปญหาตางๆ  

บทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา 

 โรงเรียนไดสนับสนุนการทํากิจกรรมดานจิตอาสามาอยางตอเน่ือง เริ่มตน
ที่งานดานสุขภาพกับครูและนักเรียนในโรงเรียน โดยมีการจัดต้ัง ชมรมเยาวชน
สาธารณสุข ในโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนที่สนใจการทํางานดานสุขภาพไดเขามามี
สวนรวม และมีการทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก เชน กิจกรรมบริจาค
โลหิต กับสภากาชาดไทย กิจกรรมสอนหนังสือและสันทนาการ กับเด็กๆ ในชุมชน
ตึกแดง  เปนตน และโรงเรียนไดสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกับมูลนิธิกระจกเงา 
ทําโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา ทํากิจกรรมจิต
อาสาในโรงพยาบาล ทั้งน้ีโรงเรียนเล็งเห็นวากิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับการ
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กําหนดคุณลักษณะของนักเรียนที่โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองทํา
ประโยชนเพ่ือสวนรวม โดยโรงเรียนจะมีสมุดบันทึกความดีใหนักเรียนเขียนทุกครั้ง
เมื่อไดทําความดี 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ชมรมเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน” เปนกลุมนักเรียนที่มีความ

สนใจทํากิจกรรมจิตอาสา 

กิจกรรมจิตอาสาที่ผานมาของชมรมฯ 
o บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 
o ดําเนินกิจกรรมสอนหนังสือ และ

สันทนาการ กับเด็กๆในชุมชน
ตึกแดง   
 

ผลการทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล 
 ผูบริหารสนับสนุนการตอยอดกิจกรรมจิตอาสาอยางตอเน่ือง 

 มีการเปดพ้ืนท่ีประชาสัมพันธภายในโรงเรียนนําเร่ืองราวของเด็กไปลงในวารสารกุนนที
สัมพันธเปนแบบอยางใหกับคนอ่ืนตอไป 

 มอบเกียรติบัตรใหกับเด็กท่ีทํากิจกรรมดีๆใหนักเรียนมีกําลังใจในการทําความดี  

 นักเรียนหันมาใสใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น  

 เกิดเครือขายเยาวชนจิตอาสาขึ้นในโรงเรียน และมีแนวโนมจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น 

 ผูปกครองพอใจและภาคภูมิใจ  

กิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล 
o ดําเนินกิจกรรมสรางความสุข

ใหกับผูปวยเด็ก ท่ีสถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
(รพ.เด็ก)  
-ชวนผูปวยทํางานศิลปะ 
-อานหนังสือและเลานิทานให
ผูปวยฟง 
-ชวนผูปวยเลนเกม,  
สันทนาการ,รองเพลง 
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อาจารยสุภาภัค ผองนอย  
หัวหนางานอนามัยและครูแนะแนวระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 
จิตอาสาเติมเต็มชีวิตศิษย 
 ครู เคย เปนพยาบาลแผนกศัลยกรรมหัวใจ 

โรงพยาบาลราชวิถี ที่หันเหชีวิตเขามาสูอาชีพครู มากวา 24 
ป  ปจจุบันดูแลงานดานสุขภาพอนามัยให กับครูและ
นักเรียนในโรงเรียน  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่
เก่ียวของกับสุขภาพอนามัยรวมกับหนวยงานภายนอก เชน 
กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาตไทย ซึ่งเปนกิจกรรม

อาสาเล็กๆ ของโรงเรียน สวนตัว ครูเห็นวาจริงๆ แลวนักเรียนเขามีความสามารถ แต
ขาดโอกาส และพื้นที่ในการนําศักยกภาพของเขาออกมาใช กระทั่งทางโรงเรียนได
เขารวมโครงการจิตอาสาในโรงพยาบาล เด็กๆ ไดทํางานอาสาที่เปนรูปธรรมขึ้นมา
อยางชัดเจน ทั้งน้ีครูมีบทบาทสนับสนุนการทํากิจกรรมจิตอาสารวมถึงประสานงาน
กับหนวยงานที่เก่ียวของในการทํากิจกรรมตางๆ และจะเปนผูที่คอยใหกําลังใจ ช่ืน
ชม ผลักดัน ใหความชวยเหลือนักเรียนอยูเบื้องหลัง  

“ครูมองวากิจกรรมอาสาสมัครในโรงพยาบาลไดเขามาตอยอดงานของเรา
ที่ทําอยูแลวใหกวางขึ้น มาเช่ือมโยง ขยายงานที่ เราทําไปขางนอกมากขึ้น มี
กระบวนการมากขึ้น เราเองก็ตองการอยูแลว ทําใหเรามีเพ่ือนรวมอุดมการณ มี
กัลยาณมิตร” อาจารยสุภาภัคกลาวถึงขอดีขอแรกของกิจกรรมน้ี 

นอกจากนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเด็กไดจากการทํากิจกรรมจิตอาสาใน
โรงพยาบาล คือ ถาเปนเด็กผูชายก็จะมาบอกวากิจกรรมน้ีทําใหเขาเห็นคุณคาใน
ตัวเอง น่ีเปนการจุดประกายสิ่งดีๆในตัวเด็กออกมา สวนเด็กผูหญิงก็พบวาเขาเปน
นักจัดการไดดี และยังเปนนักประชาสัมพันธบอกขาวสารใหเพ่ือนๆ ไดดี จากเดิมที่
มีเด็กเขามาสมัครเพยีง 5-6 คนก็เพ่ิมเปน 20 คนในชวงเวลาไมก่ีวัน  
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 อาจารยทานน้ียังบอกดวยวา โดยภาพรวมแลวการทํางานจิตอาสาใน
โรงพยาบาลทําใหเด็กๆ ไดใชศักยภาพในตัวออกออกมาในทางบวก เปนการสราง
ความสุขใหคนอื่น ลูกศิษยบางคนผลการเรียนไมเดนนัก ครอบครัวมีปญหา ฐานะ
ยากจน ซึ่งเขาคิดวาเปนปมดอยในชีวิตของเขา แตเมื่อไดมาทํากิจกรรมจิตอาสาก็ทํา
ใหเขารูสึกวายังมีคนที่ลําบากทุกขยากกวาเขา ทําใหเขาเริ่มเห็นคุณคาในตัวเอง มี
ความสุขมากขึ้น บางคนไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือนๆ จนเกิดเปนเครือขายทํา
ความดี  

ขณะท่ีทางโรงเรียนเองยังมีแรงเสริม ยกยองนักเรียนที่มีจิตอาสาใน
วารสารกุนนทีสัมพันธที่ทําออกมาปละ 3 เลม พอแมผูปกครองไดทราบเรื่องราว
ของลูกหลานก็ภูมิใจ  เด็กเองก็ภูมิใจที่ เรื่องราวดีๆ  ของเขาเปนที่รับรู  อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยหลายๆ แหงยังเห็นคุณคาที่เยาวชนมาทํากิจกรรมเพื่อสังคม เปดโอกาส
ใหเขาไดศึกษาตอ คลายกังวลใหกับผูปกครองไดวา เด็กที่ทํากิจกรรมใชวาจะไมมีที่
ไป เด็กบางคนเกรดเฉล่ียไมดีนัก แตทางมหาวิทยาลัยก็เห็นคุณคาของเขา   

 “กิจกรรมอื่นๆ เด็กอาจทําเพ่ือหวังคะแนนแตกิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมที่
ปลูกฝงใหเด็กไดทําความดีโดยไมหวังผลตอบแทน”  

สวนกาวตอไปน้ัน ครูยังมีการเกริ่นๆ กับนักเรียนวาปหนาจะมีการขยายผล
ระบบน้ี โดยไดรับการตอบรับวาอยากทําทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน “เขาบอก
วาหากจะขยายผลกิจกรรมน้ีใหคนนอกได ก็ควรตองขยายผลกิจกรรมน้ีใหกับคนใน
โรงเรียนดวย” ดังน้ันเราตองเปดพ้ืนที่ในโรงเรียนใหพวกเขาไดสรางสรรคใน
โรงเรียน ซึ่งจะสะทอนกลับไปสูการชักชวนเพ่ือนๆ จิตอาสามาทํางานดานนอกมาก
ขึ้น เราในฐานะครูก็พยายามกวนใหมันเขากัน 
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นายดํารงศักด์ิ  สุพรเงิน หรือ “นองเหนง” 
นักเรียนช้ัน ม.4 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 

จิตอาสา...กับจุดเปลี่ยนของชีวิต 

 “กอนเขาโครงการตัวผมเปนเด็ก เปนวัยรุนธรรมดา 
เที่ยวเตรไปวันๆ มีโดดเรียนบาง ทะเลาะวิวาทบาง ตองเขาหอง
ปกครองเกือบทุกวัน คิดไปเองวาตัวเองเปนเด็กดอยโอกาส เรียน
ไมเกง แตพอไปเปนอาสาสมัครในโรงพยาบาลไดเห็นเด็กบางคน
ก็รูสึกตกใจภาพมันแยกวาที่คิดไว บางคนเปนเน้ืองอกในสมอง 
บางคนตองผาตัดทุกวัน ผมรูสึกวาเขาโชครายมากกวาผมเสียอีก 

ถาผมเปนเขาผมคงคิดมากเครียดต้ังแตยังเด็ก หนาที่ของผมที่จะชวยเขาไดก็แคสราง
รอยยิ้มใหกับเขา แตแทบไมนาเช่ือวารอยยิ้มของเขากลับทําใหผมมีความสุข 

หลังจากกลับมาวันน้ันผมก็ต้ังใจเลยวาจะเรียนใหดีขึ้นกวาเดิม เพราะเรามี
โอกาสท่ีดีกวาเด็กคนอ่ืนๆ อีกหลายคน พอผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง คนใน
ครอบครัวก็รูสึกดีกับผม เมื่อกอนออกจากบานไปเที่ยวแมก็จะทําหนาบึ้งๆ แตเด๋ียวน้ี
พอแมรูวาเราไปทําประโยชนที่โรงพยาบาล แมเขาก็จะหนาตายิ้มแยมแจมใสข้ึน เขา
ก็เหมือนเปนกําลังใจใหเราดวย ตองของคุณโครงการน้ีที่ทําใหผมคิดอะไรไดหลายๆ 
อยาง และเปนผูใหญขึ้น  

 

นายชินวิทย  โสดี (ชิน) ช้ัน ม.4 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 
จิตอาสาในโรงพยาบาล ประสบการณที่แตกตาง 
เดิมทีผมเปนคนชอบเลนดนตรีอยูแลว คือไวโอลิน ผม

มักจะมองโลกในแงดีอยู เสมอ ทําทุกอยางดวยใจและรอยยิ้ม 
กอนที่ผมจะมาเปนอาสาสมัครในโรงพยาบาล ผมก็เคยเลนดนตรี
เปดหมวกหาทุนใหเด็กกําพรา ชวยมูลนิธิจัดงานตางๆ แตสําหรับ
กิจกรรมที่ไปชวยเหลือนองๆ ในโรงพยาบาลเปนประสบการณ
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ใหมที่แตกตางไปจากเดิม ไดเรียนรูจิตวิทยาที่ใชกับคนปวย เชน เด็กที่ราเริงกับเด็กที่
ซึมเศรา การดูแลจะแตกตางกันไป ผมก็ตองฝกการปรับตัวเพ่ือใหอยูกับนองๆ ได  

ผมไดอานหนังสือใหนองๆ ฟง เลานิทานไดเลนกับนองๆ อยากทําใหเขามี
ความสุขเพราะไดเห็นความทุกขของนองๆ เขาแลวผมเองก็สงสารเขา รูสึกเลยวา
กิจกรรมที่ผมและเพ่ือนๆ ไดทํามันสรางความสุขจริงๆ  และเติมสิ่งดีๆใหกับชีวิต  
พัฒนาระดับจิตใจตัวเอง ใหเปนคนมีนํ้าใจและเอื้อเฟอเผ่ือแผกับผูอื่น และอยากจะ
บอกกับเพ่ือนๆ วา อยากลัววาความสนุกชวงชีวิตวัยรุนจะหายไป  การทํากิจกรรมจิต
อาสาใหทั้งความสนุกและความสุข  และที่สําคัญไดสรางความสุขใหนองๆ ที่ปวย”  

 

น.ส.หทัยรัตน เชียงคํา (แนน) ช้ัน ม.4 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 

นักกิจกรรมจิตอาสา...กับการเรียนรูที่หลากหลาย 
 “แนน” เปนนักกิจกรรมจิตอาสาท่ีทํากิจกรรมมา
มากมาย เชน ทํางานท่ีหองพยาบาลโรงเรียน เล้ียงเด็กกําพราที่
บานปากเกร็ด ไปชวยงานที่โรงพยาบาลศิริราช และปจจุบันได
รวมเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมอาสาสมัครในโรงพยาบาล  

สําหรับกิจกรรมอาสาสมัครในโรงพยาบาล  “แนน” ได
รวมเลนเกมสกับนองๆ มีนองคนหน่ึงที่พูดไมได เพราะวาเปนเน้ืองอกที่คอ นองเขา
น่ังเฉยๆ ไมยอมเขามารวมกิจกรรม แตสักพักก็หยิบของเลนมาเลน และในที่สุดก็เขา
มาเลนเกมสดวย “หนูเขาใจนะคะวาทําไมตอนแรกนองถึงน่ังเฉยๆ อาจเปนเพราะวา
นองเครียด แตชวงเวลาไมก่ีช่ัวโมงที่ไปทํากิจกรรมก็ไดเห็นรอยยิ้มของนองหลายๆ 
คน สิ่งน้ีทําใหหนูไดรูวา ความสุขและรอยยิ้มของคนรอบขาง ก็ทําใหหนูมีความสุข
ไดเชนกัน” 
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โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย ...จิตอาสาคือนโยบาย (บริบทดานจิตอาสา) 

  
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย เปนโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ  เปดสอน

ระดับ ม.1- ม.6 มีวิสัยทัศนของโรงเรียน คือ  “มุงคุณธรรมตามกฎลูกเสือ  พัฒนาวิธี 
การสูความเปนเลิศ  กาวทันเทคโนโลยี  มีวัฒนธรรมไท รวมใจประหยัดพลังงาน  
สานสัมพันธชุมชน” โรงเรียนจึงกําหนดและสนับสนุนใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ 
อยางหลากหลายนอกจากการเรียน  โรงเรียนใหความสําคัญตอการสงเสริมให
นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ใชกฎลูกเสือสิบขอ มาใชกับการเรียนการสอน
และสนับสนุน ใหนักเรียนทํา กิจกรรมเพ่ือสวนรวม  สะสมเปนแฟมผลงานของ
นักเรียน 

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหจิตอาสาเปนวาระแหงชาติ     ผูบริหาร 

โรงเรียนไดจัดใหฝายกิจกรรมนักเรียน สนับสนุนงานจิตอาสาโดยตรง  เพ่ือแนะนํา

กิจกรรมดี ๆ ใหนักเรียนรับรูและเขารวมกิจกรรม  ใหคําปรึกษา ชวยแกไขปญหา 

หรือชวยอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม เชน เรื่องประสานสถานท่ีของ

โรงเรียนในการจัดซุมงานจิตอาสา  เปนตน  

การสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมโครงการฯ เปนอีกหน่ึงกิจกรรมที่

โรงเรียนสนับสนุนเพราะเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กนักเรียน ทํากิจกรรมดีๆ เพ่ือ

สังคม ทําใหเด็กรูจักเสียสละ แบงปน ใหกับผูอื่น เพ่ือใหเด็กใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนโดยทางโรงเรียน  โดยมีการถอดบทเรียน และนําเรื่องเผยแพรในวารสาร

โรงเรียน ช่ือ วารสารสันติราษฎร ใหนักเรียนในโรงเรียนไดรับรู อีกทั้งเพ่ือเปนการ

ยกยองนักเรียนที่ทําความดีเพ่ือสังคม   
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“ชมรมเยาวชนคนอาสา ชาวเลือดหมู-ดํา” 
แกนนําเยาวชนจิตอาสาจํานวน 31 คน   
 
 

กิจกรรมที่ผานมา 
 ทํากิจกรรมสรางความสุขใหกับผูปวยเด็ก และผูปวยทหาร  รพ.พระมงกุฎเกลา 
 กิจกรรมผูปวยเด็ก ภาพระบายสี แจกลูกโปง พูดคุย แจกของขวัญวันปใหม 
 กิจกรรมผูปวยทหาร ไดแก พูดคุยใหกําลังใจ เลนเกมส(บิงโก) รองคาราโอเกะ 
 ทํากิจกรรมสอนหนังสือ และสันทนาการ กับเด็กๆในชุมชนตึกแดง  
 ทํากิจกรรมสันทนาการกับเด็กๆท่ีศูนยการเลนชุมชนวัดดวงแขของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก  

 
 
ผลการทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล  

นักเรียน 
 เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก คือเห็นคุณคาในตัวเอง มีความออนโยน เห็นอกเห็นใจ

ผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักเสียสละ  
 รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากที่มักจะชวนกันไปเท่ียวดูหนัง ฟงเพลง เลนเกม ก็

หาวันวางนัดกันไปทํากิจกรรมท่ีโรงพยาบาล  
โรงเรียน 

 ผูบริหารผลักดันนโยบายงานเยาวชนจิตอาสาตอเน่ือง 
 ผูบริหารสงเสริมใหมีการเผยแพรกิจกรรมจิตอาสา ผานวารสารของโรงเรียนเพ่ือให

นักเรียนคนอ่ืนๆ เห็นและนํามาเปนแบบอยางในการทําความดี  รวมท้ังใหผูปกครอง
เกิดความภาคภูมิใจในบุตรหลานของตน 

 โรงเรียนนําความสําเร็จจากการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาเผยแพรใหศิษยเกาไดรับทราบ
ขอมูลเพ่ือรวมสนับสนุนกิจกรรมของรุนนองอยางตอเน่ือง 

 สื่อมวลชนนํากิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนไปเผยแพรใหสังคมรับรู 

 
 
 
 
 
 
 

 กาวตอใจของจิตอาสาในโรงเรียน 
- ฝายงานระบบชวยเหลือนักเรียน มีแนวคิดขยายผลประสบการณจิตอาสาของนักเรียนแกนนําสูการทํา

กิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน อาทิ กิจกรรมสอนหนังสือนักเรียนมัธยมตนท่ีเรียนไมทันเพ่ือน ติว
หนังสือใหนอง สอนนองเลนดนตรี และกีฬา 

- ฝายงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดทําแผนสงเสริมการทํากิจกรรมจิตอาสารวมกันของพอแมและ
นักเรียน เพ่ือใชในปการศึกษา 2552 โดยตั้งเปาใหมีครอบครัวจิตอาสาในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน 60 ครอบครัว และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ครอบครัว 
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อาจารยจรรยา  ธนะนิมิตร อาจารยหัวหนาระดับช้ัน ม.5 
และหัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
ความภูมิใจของที่ปรึกษา-จิตอาสา 
อาจารยจรรยา บอกวา การทํากิจกรรมจิตอาสาใน

โรงพยาบาลนับเปนครั้งแรกที่โรงเรียนไปทําจิตอาสากับ
ภายนอก  ที่นาภูมิใจคือเปนกิจกรรมท่ีเด็ก ๆ เขารวมกลุม
กันเอง มาปรึกษาและไปทํา ดูแล จัดการกันเองได  ครูไม
ตองเขาไปดูแล และเขาก็ทําไดดีในการลงพื้นที่  

“เรามองวาเด็กวัยน้ีจะเบื่อเมื่อไรก็ได แตเทาที่
สังเกตดูเขาไปแลวอยากไป เกิดปติ หาโอกาสไปอีก มีทั้งเด็กที่เรียนดีและเด็กที่เรียน
ไมดี แตเขาเปนเด็กดี คิดดี  เมื่อออกไปทํากิจกรรมเขาก็ตองคิดวาในฐานะเปน
ตัวแทนของโรงเรียนเขาจะตองทําตัวอยางไร  ตองทําตัวดี ไมสรางความเสื่อมเสีย คํา
วาจิตอาสามันทําใหเขาสํานึกวาเขาตองเปนคนดี ตองเปนแบบอยางใหแกคนอื่น 
สําหรับกิจกรรมจิตอาสา ครูก็อยากเห็นกิจกรรมตอเน่ือง ไมใหซาลงหรือขาดชวง” 

“ผลมากกวาน้ัน คือ เมื่อกลับมาอยูในโรงเรียนก็เปนเด็กดี ต้ังใจเรียน 
แตงตัวเรียบรอย ทําตัวอยูในระเบียบวินัย เปนตัวอยางใหคนอื่น เมื่อเขามองวาเขา
เปนจิตอาสา ก็หมายความวาเขาจะตองเปนคนดี เกิดเปนจิตสํานึกที่ดีในตัวเอง   เรา
จึงขยายผลออกไปทั้งในกลุมเด็ก ม.5 และม.4 ใหรวมกลุมทํากิจกรรมที่ถนัด และมี
แนวคิดใหเกิดครอบครัวจิตอาสา ใหพอแมลูกมาทํากิจกรรมดานน้ีดวยกัน” 

นอกจากน้ียังเปนที่ทราบกันดีวา การทํากิจกรรมจิตอาสา เรื่องคาใชจายที่
เกิดขึ้นก็เปนเรื่องที่ตองคํานึงถึง อาจารยจรรยา ซึ่งมีประสบการณสอนหนังสือที่
โรงเรียนแหงน้ีมานานถึง 30 ป บอกวา หากเปนคาใชจายเล็กๆ นอยๆ เชนคาเดินทาง
จะใหเด็กๆ รับผิดชอบกันเอง เปนการฝกใหเขารูจักการใหและการเสียสละเพ่ือผูอื่น 
แตหากเปนกิจกรรมที่ตองใชทุนทรัพยมากขึ้น ก็ไมถือเปนปญหาแตอยางไร  
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“สําหรับตัวครูเอง เรื่องคาใชจายครูไมไดมองวาเปนปญหา ตอนนี้มีการ
ปรึกษากับนักเรียนวาจะขอใหพวกเขาทํางานพิเศษคนละ 2 วันตอป ถือวาครูขอ เพ่ือ
นําเงินที่ไดมาทํากิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียน ครูเองก็ติดตอหางรานไวบาง ไดรับ
การตอบรับดี เด็กเองก็บอกวา ได เขาจะไดมีทุนทํากิจกรรม ถือเปนการชวยเหลือ
ตัวเอง ไมตองอาศัยทุนจากภายนอก และเด็กก็มีทุนทํากิจกรรมไมขาดชวง” อาจารย
จรรยาบอกวาวิธีน้ีชวยใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมจิตอาสาไดอยางสม่ําเสมอ ไม
ตองรอใหใครสนับสนุนถึงคอยทํา     

สวนแนวรวมพลังครูจิตอาสาในโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย ครูทานน้ี
บอกวา ตอนน้ีมีอยู 5-6 ทานดวยกัน แตก็ยังไมถือวาพอ และไมจําเปนตองพอดวย 
คือตองถือวายิ่งมีมากยิ่งถือเปนผลดี ทั้งตอโรงเรียน และลูกศิษยในวัยซน 

“เด็กทุกคนอยากทําดี แตอายที่ทําดี เราตองสงเสริมใหเขาทํา มีกิจกรรมก็
มาบอกเขา แลวปลอยใหเขาทํา ใหเขามีอิสระในการทํา ใหใจเขามีอิสระมากที่สุด”
อาจารยจรรยาเสริมดวยความเอ็นดูเมื่อกลาวถึงลูกศษิยจิตอาสา ชาวเลือดหมู -ดํา 

 

น.ส.ปรียาพรรณ  ศรีพลอย หรือ “นองเพลง” 
นักเรียนช้ัน ม. 5 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย 

จิตอาสา เปดโลกนอกหองเรียน 
“เพลง” เปนเด็กขยันเรียนคนหน่ึงที่เวลาแตละวัน

หมดไปกับการเรียนและเรียนพิเศษ ไมคอยไดทํากิจกรรมอื่น  ๆ 
ไมรูวางานอาสาสมัครคืออะไร จนวันหน่ึงครูมาบอกหนาเสาธง
เรื่องการทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล จึงไปปรึกษาคุณครู
และรวมกลุมเพ่ือนไปทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล ที่                       

                โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ หอผูปวยเด็ก 
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“ของหนู แตกอนเรียนอยางเดียว ไมไดทํากิจกรรมอื่นๆ วันๆ ก็จะมีแต
เดิมๆ บาน โรงเรียน เรียนพิเศษ คุณครูเอาเรื่องน้ีมาพูดหนาเสาธง แลวเราพอจะได
ยินช่ือมูลนิธิกระจกเงามาบาง ก็รูสึกวานาสนใจดี เพราะคุณครูก็จะบอกวาถาเรียน
อยางเดียวเราก็จะเห็นโลกแตในหนังสือ ทําไมไมลองไปทํากิจกรรมอื่นๆ ภายนอกดู 
ที่จะทําใหเรามองโลกไดกวางขึ้น ไดลองทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนมันดีนะ การอาน
หนังสือมันก็ดีแตวาเราตองแบงเวลาเรียนหนังสือกับการทํากิจกรรม”  

“เพลง” เขาไปพูดคุยและเลนกับ “นองอะตอม” เด็กผูชายตัวเล็ก อายุ
ประมาณ 2 ขวบ เพลงไมกลาถามวานองปวยเปนอะไร นองชอบนิทาน และชอบ
วาดรูป ตอนแรกนองอะตอมดูเครียดๆ ไมคอยพูด ตอนหลังไดคุยกับคุณแมนองซึ่ง
เครียดและทุกขใจที่นองปวยตองนอนอยูในโรงพยาบาลตลอดต้ังแตเกิด  คุณแมตอง
เฝาดูแลนองตลอดเวลา เสียสละมาก เปนความรักของแมที่มีตอลูก จึงรูสึกประทับใจ
มาก และรูสึกวาตัวเองโชคดี ทําใหยิ่งรักคุณแมมาก หลังจากนั้นจึงชวนเพ่ือนๆ ไป
ทํากิจกรรมจิตอาสากันอีก ทั้งเพ่ือนหองเดียวกันและเพ่ือนตางหอง ดวยรูสึกวายิ่งทํา
ก็ยิ่งติดใจ  เพราะเราไดรับความรูสึกทั้งการเปนผูใหและผูรับ  

“พอไปทํากิจกรรมกลับมาครั้งแรก ก็ไปพูดกับคุณแมเลยวามันรูสึกสุขใจ 
มันอิ่มใจยังไงไมรู จะขอโอกาสนัดเพ่ือนๆ ไปทํากิจกรรมอีกนะ ซึ่งเพ่ือนบางคนก็
จะบอกวาเราไมมีดีอะไรหรอก จะไปชวยอะไรเขา หนูก็จะบอกวาเราก็ไมมีอะไร
เหมือนกัน วันๆ ก็มีแตเรียนอยางเดียว มีอะไรที่โดดเดนละ ก็น่ีไง ก็ไปน่ังพูดคุยกับ
เขา เปนเพ่ือนเขาก็โอเคแลว ดีกวาไปเที่ยวที่ก็ไปเที่ยวกันจนเบื่อเต็มที่แลว เขาก็วา
ลองไปกับแกดูสักครั้งก็แลวกัน ปรากฏวาพอไปทําแลวก็ติดใจ ไปกันเรื่อยๆ ไมเคย
มีประสบการณอื่นที่มันทําใหสุขใจมากกวาน้ีเลย น่ีเปนครั้งแรกเลย” 

กิจกรรมจิตอาสา ทําใหเพลงเปนคนใสใจความรูสึกผูอื่นมากขึ้น และเอา
มาใชที่บานกับนองชายท่ีเคยทะเลาะกันบอย ตอนหลังก็เริ่มใสใจกันมากขึ้น รูจัก
เสียสละ แบงปน อดทนมากขึ้น “บางทีการเปนผูใหมันก็ดีกวาการเปนผูรับตลอด” 
เสียงใสๆ ของเพลงวาอยางน้ัน 
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น.ส. สุทธิดา  วงศกัลยา หรือ “ปอมแปม”  
นักเรียนช้ันม. 5   โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย 

จิตอาสาแบงเบาภาระของพยาบาล 
“ตอนไปเฝาคุณยายซึ่งปวยอยูที่โรงพยาบาลราชวิถี  

สังเกตเห็นวาผูปวยเตียงขาง ๆ ซึ่งเขามีลูกชายแตไมคอยมาดูแลเลย 
จึงรูสึกสงสาร วางจากการดูแลคุณยายจึงเอื้อเฟอ แบงปน อาหาร 
ของใชใหผูปวยเตียงขาง ๆ”  นับวาเปนประสบการณทําจิตอาสาท่ี 
ตอนน้ันปอมแปมยังไมรูวาอาสาสมัครคืออะไร เมื่อพ่ีพยาบาลเห็น
อยางน้ันก็มาแนะนําวาควรชวยเหลือดูแลผูปวยอยางไร  ทําไปทํามาปอมแปมเลย
กลายเปนจิตอาสาของโรงพยาบาลไปชวยเหลือดูผูปวยและแบงเบาภาระของแพทย
และพยาบาลที่ตองทํางานหนัก  “ทําอยูปกวา มีทักษะการดูแลคนปวยมากขึ้น  ทําให
ไดเรียนรูชีวิตของคนไข ผูปวย วาเปนทุกข และตองการการชวยเหลืออยางไร ทํา
แลวเกิดความรูสึกดีๆ กับตัวเองในการไดชวยเหลือผูอื่น” 
 เมื่อมีโอกาสไดเขามาทํากิจกรรมจิตอาสาในโครงการน้ี จึงเปนอีกหน่ึง
ประสบการณทําจิตอาสาที่ชวยใหมองออกไปนอกตัวเองไดเขาใจผูอื่น คนปวยบาง
คนไมมีญาติ เขาก็เห็นเราน่ีแหละเหมือนเปนญาติของเขา ความรูสึกท่ีเกิดมันจึงเปน
มีความสุขจากขางใน จากการทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล เชนที่ รพ.พระ
มงกุฎฯ ที่ปอมแปมสามารถชวนพี่ๆ ทหารท่ีไดรับบาดเจ็บพูดคุยคลายเหงา บางก็
เปนเรื่องราวที่พ่ีๆ ไปประสบมา ซึ่งไดแตเก็บในใจ ไมสามารถเลาใหใครฟงได 
เพราะตางก็อยูในสภาพไมตางกัน 
 “ไดคุยกับพ่ีที่ขาขาดเพราะระเบิดในพ้ืนที่ภาคใต เคยถามพ่ีเขาเหมือนกัน
วาน่ีพ่ีกลับไปเปนเหมือนเดิมไมไดแลว พ่ีไมรูสึกแยเหรอ ถามเขาตรงๆ เพราะเขา
เปนผูใหญแลว พ่ีก็ถามกลับมาวาถาเปนเราเราจะรูสึกยังไง ก็บอกวาถาเปนเราคง
รูสึกแยนะ ที่มันไมเหมือนเดิมแลว ถาพ่ีเขามีครอบครัวแลวมันก็ยิ่งลําบาก” นอง
ปอมแปมกลาว  
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โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ...หนุนงานอาสาเปนสวนหน่ึงของการเรียน  
   

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนมาเปนระยะเวลานานหลายป โดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมของโรงเรียน 
ซึ่งแบงการทํากิจกรรมของนักเรียนไวเปน 2 ระดับ คือ  

• ระดับมัธยมตนไดแกกิจกรรมเนตรนารียุวกาชาด ซึ่งมีการออกคาย
กิจกรรมทุกๆ ป  
• ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนไดสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรม
สาธารณประโยชนโดยความสมัครใจ โดยมีกลุมเด็กและผูสูงอายุเปน
เปาหมาย  
 
ทุกปโรงเรียนจะจัดกิจกรรมไปบําเพ็ญประโยชนกับสังคม เชน กิจกรรม

ปลูกปาชายเลน ดูแลคนแกที่บานพักคนชรา หรือดูแลเด็กในสถานเล้ียงเด็กกําพรา
เปนตน ที่สําคัญปจจุบันโรงเรียนไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนวาจะตองเปน “เด็กที่มีจิตอาสา” สําหรับจุดเริ่มตนของกิจกรรมจิต
อาสาในโรงพยาบาล น้ันเกิดจากความริเริ่มของ น.ส.ชนกนันท แสงระวี หรือนอง
เตย ต้ังแตป 2551 ที่มีคุณแมคอยสนับสนุนและบอกขาวกิจกรรมใหนองเตยทราบ 
และบอกตอไปยังเพ่ือนๆ ในโรงเรียน เกิดการชักชวนกันไปทํากิจกรรมที่สถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  (รพ . เ ด็ก)  โดยนักเรียนไดประสานงานกับ
โรงพยาบาลดวยตัวเอง ดังน้ันเมื่อมูลนิธิกระจกเงา ไดเขาไปประชาสัมพันธแนะ
แนวทางงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล กับนักเรียนแกนนํากลุม 9 คน จึงไดเขารวม
กิจกรรมเพื่อสรางฐานแกนนําเยาวชนจิตอาสาในโรงเรียนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  
 กิจกรรมในโครงการ :   

o ทํากิจกรรมสรางความสุขใหกับผูปวยเด็กที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ
มหาราชินี (รพ.เด็ก) 
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- วาดภาพระบายสี เลานิทาน เลนของเลนกับผูปวยเด็ก จัดบอรด
นิทรรศการแสดงภาพกิจกรรมท่ีนักเรียนและผูปวยเด็กทํา
รวมกัน 

o ทํากิจกรรมสันทนาการ กับเด็กๆ ที่ศูนยการเลน ชุมชนวัดดวงแข ของ
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 

- วาดภาพระบายสี เลนเกมส ทําตุกตาถุงเทาหอม ทรายสี 
ผลการทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล :  

o ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริม แกนนําเยาวชนจิตอาสาจัดต้ัง 
“ชุมนุมผูบําเพ็ญประโยชน” เพ่ือใหเกิดเปนกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  

o โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนแกนนําจิตอาสา ขยายเครือขายไปสูรุนนอง
รุนตอๆ ไปเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 

o ผูปกครองใหการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนโดยรวมบริจาค
ทุนในการทํากิจกรรมของนักเรียน 

กาวตอไปของจิตอาสาในโรงเรียน : 
o สนับสนุนใหเกิดการสานตอโครงการจิตอาสาระหวางรุนพ่ีและรุนนอง

รวมถึงเพ่ือนนักเรียนคนอื่นๆที่ยังไมเคยทํากิจกรรม 
o โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมอาสาอยางจริงจังโดยจัดใหมี

ช่ัวโมงกิจกรรมใหนักเรียนคิดกิจกรรมและคิดโครงการเพ่ือบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมสวนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน 

o ฝายวิชาการยังมีแนวคิดที่จะจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนในเรื่อง
คาเดินทาง ใหกับนักเรียนทุกคนที่มีความประสงคจะทํากิจกรรมอาสา
อยางเต็มที่ 
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อาจารยวินิตา มาลี   
อาจารยที่ปรึกษาชุมชนอาสายุวกาชาด โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  

   
บทบาทครูผูช้ีทาง...กิจกรรมจิตอาสา 

 อาจารยวินิตาบอกวา วิธีการสนับสนุนกิจกรรม
จิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค มี 2 
สวน คือ สวนหน่ึงโรงเรียนจะเปนแกนนําพานักเรียนไป
เอง และสวนหนึ่งนักเรียนคิดริเริ่มดวยตัวนักเรียนเอง ซึ่ง
จากการสังเกตนักเรียนในโรงเรียนพบวาเด็กสวนใหญมี
จิตใจท่ีอยากจะทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม แตบางคนไมรูจะเริ่มตนอยางไร เชนบาง
คนอยากอานหนังสือใหคนตาบอดฟง อยากไปปลูกปา แตไมรูจะไปยังไง ไปกับใคร 
ในฐานะครูจะทําหนาที่คอยแนะนํา ใหคําปรึกษา ซึ่งจะสอนนักเรียนเสมอวา ... 
“งานอาสาอยาไปหวังเงินหรือสิ่งตอบแทน เราจะตองทําดวยใจที่พรอมจะเสียสละ
ทั้งแรงกายและทุนทรัพย... 
 ดานผูบริหารโรงเรียนพบวาเด็กหลายคนเรียนอยางเดียว ไมสนใจกิจกรรม
เลย บางคนก็สนใจมากๆ จึงพยายามกระตุนเด็กๆ สวนใหญใหทํากิจกรรมภายนอก
บาง มีเกียรติบัตรหรือภาพถายก็สามารถนํามาทําเปนแฟมผลงานสวนตัวได พบวา
ไดผลพอสมควร อยางนอยๆ ก็ทําใหเด็กทดลองทํากิจกรรมสาธารณประโยชนมาก
ขึ้น บางคนก็ไดผลมากกวา คือ เริ่มรูจักการแบงเวลาเรียนมาทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

สําหรับกิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล ครูไดพิจารณาแลววาการไปทํา
กิจกรรมอาสาในโรงพยาบาลเปนสิ่งที่ดีและมีผูใหญคอยดูแลจึงสนับสนุนนักเรียน
เต็มที่  และจากการสังเกตนักเรียนหลังเขารวมกิจกรรมหลายๆ  คนมีความ
เปล่ียนแปลงไปมาก เชน นองเตย นักเรียน ม.5/2 แตกอนจะเปนเด็กที่มาโรงเรียน
สายมาก เด๋ียวน้ีมาเรียนตรงเวลา รับผิดชอบรูหนาที่ สงงานตรงเวลา รูจักการเผื่อแผ 
เห็นอกเห็นใจคนอ่ืนมากขึ้น ที่สําคัญเมื่อกอนครูสังเกตวาเขาจะเปนเด็กเงียบๆ ไม
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คอยพูดกับใครปดตัวเอง แตหลังจากขึ้นม.4 และไดทํากิจกรรมนอกโรงเรียนก็ทําให
เขาเปล่ียนไป เปดตัวเองมากขึ้น เช่ือวาเปนเพราะการไดพบสภาพแวดลอมใน
โรงพยาบาลทําใหเขาไดเปดโลกทัศนใหมๆ ตางจากในโรงเรียน 

 

น.ส.ชนกนันท แสงระวี หรือ “นองเตย” 
นักเรียนช้ันม.5/2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 

สาวจอมแกนที่ไมเคยลืมการให 
“....อยูที่บานอยากไดอะไรพอแมก็หาให จะไป

ไหนมาไหนพอแมก็ใหไป แตเราอยากเติมในสิ่งที่ขาดใหกับ
คนอื่นบาง อยากที่จะเปนฝายใหคนอื่นบาง ยิ่งพอไปทํา
กิจกรรมกับนองๆ ไดทําใหนองๆ เขาไดยิ้ม ไดมีความสุข 
เราก็มีความสุขไปดวย ประทับใจและซึ้งใจตอนสอนนอง

เขาทําการดวันแม” เตยบอกเลาดวยแววตาเปนประกาย สะทอนนํ้าใสใจจริงอันเปน
มีผลมาจากคําสอนของแมที่พร่ําสอนเตยเสมอวา คนเราจะดีแคตัวเราคนเดียวน้ัน
ยอมเปนไปไมได หากแตคนรอบขางเขาไมดีอยางเราดวย ดังน้ันเอง การเผ่ือแผสิ่ง
ดีๆ ที่เออลนมาจากตัวเราใหแกผูดอยกวาบาง จึงเปนแนวทางการใชชีวิตที่เหมาะสม 
แมวาฐานะจะไมไดร่ํารวยอะไร แตก็ไมไดเปนตัวกีดก้ันใหสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวของเตย หางเหินจากการให    

เตย เลาวา นองบางคนนอนปวยอยูในโรงพยาบาลเปนปไมไดเจอพอแม
เพราะอยูตางจังหวัด พอเห็นเขาต้ังใจเขียนการดใหแมก็ซึ้งใจสุดๆ ในชวงเวลาแค 3 
ช่ัวโมงที่เราไปทําความดีรูสึกวาชีวิตมันมีคากวาตอนที่นอนอยูเฉยๆ ดูทีวีหรือไป
เที่ยวเลนกับเพ่ือนๆ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล ซึ่งเตยไดเขา
รวมทํากิจกรรมมากวาขวบป นับจํานวนกวาสิบครั้ง มีผลทําใหตัวเตยเองมีความเปน
ผูใหญ มีความรับผิดชอบมากขึ้น แตกอนเปนเด็กง่ีเงาอะไรนิดอะไรหนอยก็จะโมโห
ควบคุมอารมณตัวเองไมอยู ใชอารมณ แตตอนน้ีเตยควบคุมอารมณตัวเองไดแลว 
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และไมเอาแตใจตัวเองอีก รับผิดชอบไมมาโรงเรียนสาย สงงานตรงเวลา ตางจาก
เมื่อกอน และทําใหภาพความฝนที่อยากเปนพยาบาลดูแลคนปวยชัดเจนขึ้น ที่สําคัญ
หลังจากกลับมาจากทํากิจกรรมก็คุยกับเพ่ือนๆ วาไมวาเราจะไปเรียนตอที่ไหนไปทํา
อะไรที่ไหนเราก็จะนัดกันมาทํากิจกรรมกันที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี   
 

น.ส.รินธร นิธิสมสกุล หรือ “นองเบลล” 
นักเรียนช้ันม.5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 

ดูแลสังคมยอนดูคนในครอบครัว 
  ....หนูเริ่มเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของ
โรงเรียนต้ังแตอยู ม.4 เพราะโรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนทํา
กิจกรรม สวนการมาเปนอาสาสมัครในโรงพยาบาลครั้งน้ีมี 
“เตย” มาชวนใหไปเปนอาสาสมัครดูแลนองๆ ที่ปวยอยูใน
โรงพยาบาล พอดีสนใจก็เลยไปกับเพ่ือนๆ อีก รวม 8 -9 คน ไป

ครั้งแรกก็มีการนําของที่บานที่มีอยูเชนของเลน เอาไปใหนองๆ ที่โรงพยาบาลเด็ก
เลนดวยกัน ก็ทําแลวรูสึกดีคะ นองๆ นารัก แมวาเขาจะเปนโรคติดตอหนูก็ไม
รังเกียจ เพราะมีวิธีดูแลตัวเองดูแลและนองๆ    

หนูรูสึกถึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวหนูเองคือ เวลาเราทํางานกับ
นองๆ ที่ปวย เราจะฟงแลวก็คิดกอนพูด พอแมก็บอกวาเด๋ียวน้ีเราพูดจาดีขึ้น ไมคอย
เสียงดังโวยวาย เขาหาผูใหญก็ดีขึ้นไมเหมือนแตกอน ที่สําคัญหนูและนองชายแทๆ 
เดิมทีก็ไมสนิทกัน อยูบานเดียวกันแตเหมือนตางคนตางใชชีวิต  

“แตตอนน้ีรูแลววา นองของเราก็ไมตางจากเด็กคนอื่น เขาตองการความรัก
จากเราและคนรอบขาง ทุกวันน้ีหนูก็เอาประสบการณที่เรียนรูจากการไปชวยเด็กที่
ปวยในโรงพยาบาลมาใช เพราะเราเริ่มรูธรรมชาติของเด็กมากขึ้น ทําใหเราสามารถ
พูดคุยกับนองมากขึ้น และก็สนิทกันมากขึ้น รูสึกวาครอบครัวอบอุนมากขึ้นดวย” 
เบลลกลาวอยางเขาใจอะไรๆ มากขึ้น 
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โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ... เติมไฟจิตอาสาจากชุมชนสูโรงพยาบาล  
   
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
สงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมอาสาอยูเปนทุนเดิม คือ ชมรมจิตอาสาของหมวดวิชา
สังคมศึกษา และสภานักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติที่
หลากหลาย อาทิ การบําเพ็ญประโยชนที่สถานรับเล้ียงเด็ก ปลูกปาชายเลน บริจาค
สิ่งของใหเด็กๆ ในชนบท รวมถึงการเปนอาสาสมัครเก็บขยะภายในโรงเรียน ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมอาสาเล็กๆ แฝงอยูในหมวดวิชา แตกิจกรรมที่สําคัญที่
ทําใหนักเรียนไดเขาใจถึงคุณคาของงานจิตอาสาชัดเจนมากขึ้น คือ การเขาคาย
พัฒนาเยาวชนจิตอาสา ดวยการไปศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปญญาชุมชนและนํามาจัดทํา
แผนที่แหลงเรียนรูชุมชนแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยไดรับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจลซึ่งเปนครั้งแรกที่เด็กนักเรียนไดเขารวมทํางาน
อาสาใหชุมชนรวมกันเปนกลุมใหญ  

สําหรับการเขารวม “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนจิตอาสาใน
สถานศึกษา” โรงเรียนเห็นวาเปนโอกาสในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน และมีคุณคาตอผูอื่นอยางตอเน่ือง โดยใหนักเรียนสมัคร
เขารวมกิจกรรมในโครงการดังกลาวต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 -6 ซึ่งมี
นักเรียนกลุมที่เคยไปรวมกิจกรรมคายจิตอาสาฯประมาณ 40 คน และมีนักเรียนกลุม
ใหมๆ อีกประมาณ 10 กวาคนที่เขารวมทํากิจกรรม กับโครงการฯ   

โรงเรียนหนุนนักเรียนทํากิจกรรมจิตอาสา  

 จัดสงครูติดตามไปดูแลความปลอดภัยของนักเรียนที่ออกไปทํากิจกรรม
ในโรงพยาบาลอยางใกลชิดทุกครั้ง 

 สนับสนุนคาอาหาร และการเดินทางทั้งไปและกลับจากโรงพยาบาลให
นักเรียนทุกคน 
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กิจกรรมในโครงการ และผลสําเร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ขจรศรี ชาติกานนท  
อาจารยฝายปกครอง โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 

 
“ครูตองการใหกิจกรรมอาสาเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนรูจัก
การให อยากที่ใหเด็กเปนคนอาสาดวยตัวเอง แตไมใชเรื่องการ
ผลักภาระจากโรงเรียนใหเด็ก คืออยากใหนักเรียนมีสวนรวม 

กิจกรรม

นร.โรงเรียนสาธิต 
มศว. ประสานมิตร  
        50 คน 

 

รพ.พระมงกุฎเกลา 
-เลนดนตรี 

-ทําการดวันวาเลนไทน 
-พูดคุยใหกําลังใจ
ผูปวยทหาร 

สถาบันสุขภาพ
เด็กแหงชาติ
มหาราชินี  
(รพ.เด็ก) 

-รองเพลงรวมกับ
ผูปวยเด็ก 

-สอนนองวาด
ภาพระบายสี 

-เลานิทาน,อาน
หนังสือ 

-ปอนขาว 

ผลการทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล

นักเรียน โรงเรียน

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก 
- เขาใจคุณคาตัวเองและผูอ่ืน   

- ไดขอคิดนํามาทบทวนตัวเอง 

- รูสึกเห็นใจผูอ่ืน เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอ
ผูดอยโอกาส 

- มีความภาคภูมิใจท่ีนักเรียนแกนนํา ออกไปทํากิจกรรมบําเพ็ญ 
  ประโยชนตอสังคม 
- เกิดการสรางเครือขายจิตอาสาท้ังภายในและบริเวณชุมชน 
   รอบๆ โรงเรียน 
- โรงเรียนเห็นคุณคาของงานจิตอาสาจึงสนับสนุนใหอาจารย  
   ทุกคนในโรงเรียนเขามามีสวนรวมในงานจิตอาสา 
 

กาวตอไปของจิตอาสาในโรงเรียน 
-สนับสนุนใหกิจกรรมจิตอาสาเปนกิจกรรมหลักของนักเรียน 
- สนับสนุนใหนักเรียนจิตอาสาท่ีเปนแกนนํา ขยายเครือขายเยาวชนจิตอาสาในโรงเรียน 
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ในการชวยเหลือสังคมโดยความเต็มใจ ดวยกําลังกายและกําลังใจของตัวเอง คุณครู
รับบทบาทเพียงเปนที่ปรึกษาใหกับเด็กๆ และในขณะเดียวกันก็เปนครูจิตอาสา เขา
ไปรวมทํากิจกรรมกับเด็กๆ ในโรงพยาบาลดวย ที่สําคัญก็คอยใหคําแนะนําตางๆ 
เชนการทําตัวใหเปนแบบอยางกับนองในโรงพยาบาล ใหแตงกายสุภาพเรียบรอยไม
ผิดระเบียบ ระมัดระวังเรื่องกิริยามารยาท สําหรับนักเรียนหญิงก็ตองมีความสํารวม 
ระวังเน้ือระวังตัวดูแลตัวเองใหเหมาะสมกับสถานที่ เพ่ือความปลอดภัยของเขาเอง
เวลาทํากิจกรรม” 

   
อาจารยสรัญญา ปญญะสุทธิ์  
อาจารยฝายปกครอง โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร  

 
“ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนแบงเปน 2 กลุม 
กลุมที่หน่ึงคือนักเรียนที่สมัครใจมารวมกิจกรรม กลุมน้ีเมื่อได
เริ่มทํากิจกรรมอาสาครั้งแรกสวนใหญอยากที่จะไปอีก เพราะ
รูสึกดีทั้งกับเด็กและกับตัวเขาเอง มีการพูดคุยชักชวนเพ่ือนๆ 
คนอื่นๆ ใหไปทํากิจกรรมอีกครั้งในชวงปดเทอม”...   

  “...กลุมที่สองเปนนักเรียนที่ทําผิดระเบียบโรงเรียนอยูบอยๆ ซึ่งบางคน
ชอบมีเรื่องชกตอยกับเพ่ือน มีนิสัยโวยวาย อารมณรอน แตเมื่อไปทํากิจกรรมจิต
อาสาชวยเหลือนองๆ ที่นอนปวยอยูในโรงพยาบาลเด็ก ซึ่งบังเอิญวาอารมณรอน
เชนเดียวกัน แรกๆ ครูสังเกตเห็นวาเขาทั้งสองคนคุยกันไปก็เถียงกันไป ทีแรกเขามา
บอกครูวาเสร็จกิจกรรมน้ีแลวจะไมมาอีก แตพอกลับมาถึงโรงเรียนครูก็ถามความ
สมัครใจอีกครั้ง เขากลับบอกวาถาอาจารยชวนผมไปอีกก็ได ทําใหครูรูสึกดีกับเขา
มากข้ึน ครูเองก็เช่ือวาหากนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมแบบน้ีบอยๆ ก็นาจะ
ชวยพัฒนาจิตใจของเด็กนักเรียนกลุมน้ีไมมากก็นอย...” 

 



 37 

ด.ญ.ปนัสยา สมนวรางฎร หรือ “ชฎา”  
นักเรียนช้ัน ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 

“จิตอาสา เปนเรื่องใหม แตไมใชเรื่องยาก” 
“...บอกไมถูกวาทําไมถึงอยากทํากิจกรรมแนวน้ี ตอน

แรกไปบอกเพื่อนๆ วาจะไปทํากิจกรรมเขาก็จะถามวา “คะแนน
เกินเหรอ” (ซึ่งหมายความวาโดนครูสั่งใหทํากิจกรรมสาธารณ 
ประโยชนเพ่ือชดเชยความผิด) ก็เสียใจเหมือนกัน แตก็บอกเขา
วาไมใชนะ เราสมัครไปทําเอง ที่สําคัญพอลองไปแลวก็รูสึกเลย
วาไมใชอยางที่เราเคยคิดไวในตอนแรกเลย มันไมใชเรื่องยาก ไมเหน่ือย แตมันไดทํา
เรื่องสนุก ไดความอิ่มเอมใจ อยากใหเพ่ือนๆ ที่ไมเคยทําไดลองมาทํากิจกรรมดีๆ 
แบบน้ีดูบาง คนที่ไมเคยมาจะไมทราบแนๆ วาทําแลวมันมีความสุขอยางไร อยาง
เพ่ือนคนหน่ึงเปนพวกคะแนนเกิน เขาก็ไปชวยดูแลนองๆ ที่ปวย 5-6 ขวบ ทีแรกก็
โวยวายใหญเลยวาไมชอบแบบน้ี ไมชอบเด็กเล็ก แตพอเขาไปปุบ ...ไดเห็นภาพ
นองๆ ที่ปวยนาสงสาร ตองดามกระดูกไวทั้งตัวเหลือเพียงสวนหัวเวนไวใหหายใจ 
เทา น้ี ก็ทําให เ พ่ือนขี้โวยวายของหนูเปล่ียนไปเปนคนละคน  กลายเปนคน
กระตือรือรนอยากไปทํากิจกรรมเองแบบที่ครูไมตองสั่ง  เราเองก็เอาเรื่องที่เราทําไป
เลาใหเพ่ือนใหพอแมฟง เขาก็สนับสนุนเต็มที่และทานเพียงแตฟงจากเราเลาทานก็
ยิ้มแยมไปกับเราดวย...”  

 

น.ส.ธนภรณ สาลีผล หรือ “นองขวัญ”      
นักเรียนช้ัน ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 

 เกิดมาอาการครบ 32 ตองชวยคนที่ดอยกวา 
“...ไมเคยทํากิจกรรมอาสามากอนเลย วันแรกตอน

เชาไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไปพบพ่ีๆ ทหารที่ไดรับ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ภาคใต ชวนพ่ีๆ ทหาร
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เขาคุยถึงความยากลําบากในการทํางาน ไดรับความรูจากพ่ีๆ ทหารที่เลาสถานการณ
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใตใหฟง รูสึกเปนหวงพ่ีทหารที่ทํางานอยูที่ชายแดนภาคใต 
ก็อยากสงกําลังใจไปให เขาเปนคนที่เสียสละ ดูแลประเทศเราใหสงบสุข 

พอตอนบายก็ไปโรงพยาบาลเด็ก ไดคุยกับนองที่บางคนเดินไมได บางคน
ไมมีพอแมมาเยี่ยมออกไปไหนก็ไมได นาสงสารทําใหเราคิดถึงตัวเองวาเราเกิดมา
อาการครบ 32 เรานาจะต้ังใจเรียนหนังสือใหมากขึ้น และรูสึกผิดในหลายๆ อยางที่
เราทําไดไมคุมคากับชีวิตที่เกิดมามีรางกายครบ มีพอแม มีครอบครัวอบอุน เดิมทีเรา
จะหาความสุขจากการดูหนัง ฟงเพลง ไปเท่ียว แตพอมาทํากิจกรรมอาสา มันเปน
ความสุขที่เราหาไดเองโดยไมตองซื้อ ที่สําคัญมันมีความสุขกับตัวเองและยังทําให
คนอื่นมีความสุขดวย  หนูบอกกับอาจารยไวแลววาปดเทอมน้ีหนูจะมาทํากิจกรรม
ที่น่ีแนนอน ...” 
 

นายสรชัช ทิพยพทัก หรือ “นองเมฆ” 
นักเรียนช้ัน ม.5 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 

 ตองลอง... แลวจะรูวาทําไมถึงอยากทําใหเขายิ้ม 
 “...ผมเขารวมโครงการน้ีเพราะวาไมมีเพ่ือนในหอง
ไปเลย ในฐานะที่ผมเปนหัวหนาหองก็อยากรักษาภาพพจน
ของหองไว คิดแควาไปตายเอาดาบหนาเพราะไมเคยทํา
กิจกรรมอะไรแบบน้ีมากอนเลย แตอีกใจก็คิดวาอยากลอง
ชวยเหลือคนอื่น ชวยเหลือสังคมดูบาง  และจะพยายาม

ปรับตัวใหเขากับสิ่งที่จะเกิดขึ้น กอนไปโรงพยาบาลจริงๆ โดยตอนแรกเลือกดูแล
เด็กเล็กเพราะคิดวาเด็กเล็กจะดูแลงายกวาเด็กโต ทางโรงเรียนก็จะมีการเตรียมความ
พรอมใหนักเรียนทุกคนที่จะไปวาตองปฏิบัติตัวอยางไร  แตพอไปจริงๆ เจอเด็กๆ 2-
5 ขวบ ก็ทําใหรูวา ผมกับเด็กเขากันไดยากมาก นองเขาจะงอแง มีเด็กคนหน่ึงเอาแต
รองไห หาแม พวกผมก็ชวยดูแล เอาใจทุกอยาง เพ่ือใหเขาหยุดรองแตเขาก็ไมหยุด 
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ตอนแรกที่ น่ีเปนครั้งแรกของผมเจออยางน้ีก็ไมรูจะทําอยางไร ถาใหประเมินตัวเอง
ก็ใหคะแนนเกือบผาน เพราะผมไมมีขอมูลเพียงพอ ไมไดเตรียมความพรอม ไมรูจะ
ทําอยางไรถาเจอสถานการณแบบน้ี  แตคิดอยูในใจแลววาจะกลับไปอีกครั้ง และจะ
เตรียมความพรอมใหมากกวาเดิม เพราะผมรูสึกชอบ ประทับใจ อยากทําตอ อยาก
เห็นคนอื่นมีความสุข เราก็มีความสุขไปดวย ผมประทับใจในรอยย้ิมของนองๆ มัน
บอกไมถูกวาทําไมผมถึงประทับใจและอยากทําใหเขายิ้ม ลองไปเห็นเองแลวจะรู...”  
 

น.ส.ไอริน มัณฑะจิตร หรือ “นองไอว่ี”  
นักเรียนช้ัน ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 

เรียนรูที่จะรองรับความรูสึกของคนที่กําลังแย 
  “... ที่หนูมาทํากิจกรรมน้ี เพราะวาเปนกิจกรรมที่ดี
ไดชวยเหลือสังคม หนาที่ของหนูวันน้ันคือไปชวนผูปวยทหาร
คุยเพ่ือใหเขาไมเหงา หนูก็คุยกับลุงทหารคนหนึ่งเขาอายุมาก
ใกลเกษียณแลว เขาโดนระเบิดจนตองเขามารักษาตัวใน
โรงพยาบาล ชวนเขาทําการด คือตอนน้ันเปนชวงใกลวันวา

เลนไทน ก็เลยไดทําการดขึ้นมาอันหน่ึงใหคุณลุง แลวคุณลุงเขาก็ทําการดใหหนู หนู
ดีใจมาก และปล้ืมสุดๆ ที่คุณลุงเขามีความสุขไปกับเรา พอตอนบายก็ไปโรงพยา-
บาลเด็ก ตอนแรกไปเจอนองผูหญิงคนหน่ึงอายุประมาณ 4 ขวบ นองเขาเปนฝหนอง
ที่บริเวณหนาเต็มไปหมด หนูก็ไปเลานิทานใหฟงและชวนเขาเลน แตเลนไปเลนมา
สักพักฝเขาแตกหยดใสมือหนู แลวเขาก็รองไห แตหนูก็ไมไดตกใจ หรือรังเกียจ 
เพราะหนูก็เคยดูแลผูปวยที่เปนญาติเหมือนกัน  

กิจกรรมจิตอาสาครั้งน้ีทําใหไดประสบการณใหมๆ เพราะไดเห็นโลก
กวางขึ้นอยางโรงพยาบาลถึงจะเปนตึกเล็กๆ แตเขาไปมันมีอะไรใหเรียนรูเยอะมาก 
เด็กๆ นาสงสาร ชีวิตเขาตางจากชีวิตเรามากเลย เราทําใหเขามีความสุขไปเลนกับเขา
มีความสุขเราก็ดีใจ สิ่งที่หนูไดเรียนรูคือความสําคัญของการเอาใจใสผูอื่น ไดเรียนรู
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ที่จะรับความรูสึกจากคนที่เขามีความรูสึกแยกวาเรา ผูปวยทหารบางคนเขาไมมีใคร
มาดูแล ลูกหลานเขาไมเคยมาเยี่ยมญาติพ่ีนองก็ไมมาเลย เขาก็เหงา จากนี้หนูก็จะ
ชวนเพ่ือนๆ ไปกันอีกเพราะไปแลวเราทําใหไดความรูสึกดีๆ คือ ความอ่ิมใจ
กลับมา”   
 

ด.ญ.พิมพนิดา อิ่มอกใจ หรือ “นองพิมพ”  
นักเรียนช้ัน ม.2 โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 

ดูแลสังคมยอนดูตัวเอง 
ด.ญ.พิมพนิดา อิ่มอกใจ หรือ “นองพิมพ” 

นักเรียนช้ัน ม.2  นักเรียนและนักกิจกรรมคนเกงของ
โรงเรียน ไดทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาลครั้งน้ี
แลวบอกวา นอกจากความสุขใจมากๆ อยางยากที่จะ
บรรยายจากรอยย้ิมที่ไดรับขณะทํากิจกรรมแลว ยังทํา
ใหเธอมีความรูสึกนึกคิดเปล่ียนไป คือ หันมาเอาใจใส  

ใหโอกาส และใจเย็นกับนองชายคนเดียวของตัวเองมากขึ้น  ตางจากเมื่อกอนที่จะ
หงุดหงิด และฉุนเฉียวกับนองอยูเสมอๆ เวลาอยูบานก็จะทะเลาะกันบอย หลายคร้ัง
ก็ไมไดดูแลนองเทาที่ควร   

ทวาเมื่อไปทํากิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาลกลับมาแลวน่ังใครครวญดู
แลว ทําใหไดคิดวา ทําไมเรายังดูแลนองคนอื่นได แตทําไมกับนองตัวเองเราถึงไม
ดูแลเขา กลับมาบานชวงน้ันนองชายสอบพอดี จึงชวยติวหนังสือใหนอง  

พิมพยังบอกดวยวา สวนชวงน้ีเธอกับนองชายพักรบ เลิกทะเลาะกันแลว 
แตหันมาสงใจเชียรนองชายท่ีกําลังลุนเขาเรียนตอช้ันมัธยมตนอยางใจจดใจจอ และ
ดวยสายตาเดียวกันน้ี พิมพยังเปดใจมองเพ่ือนๆ ที่โรงเรียนดวยมุมมองที่เปล่ียนไป 
ทําใหพบเห็นแงมุมนารักๆ ที่ซุกซอนอยูในกวนเพ่ือนจอมแสบ –รุนนองจอมกวน 
อยางที่ไมเคยเปนมากอน 
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