
ชือ่ :  วริตัน ์ คาํศรจีนัทร ์  
        Wirat Kamsrichan 
 
 
ชือ่เลน่  : ๖ ชือ่เลน่ และ ๒ ทา่อํากนั ตามกลุม่ผูรู้จั้กกลุม่ตา่งๆทีข่นานนามให ้ :  
              หลอ่ง | ไอร้ตัน ์| โซน | ตนั | ป๊ีบ | มอ่ย   
 

(๑) พอ่แม ่ญาตพิีน่อ้งบา้นหนองบัว และเพือ่นโรงเรยีนประถม เรยีก หลอ่ง : แมแ่ละนา้เลา่ใหฟั้งวา่เป็น
ชือ่ ลงุหลอ่ง ลงุขีเ้มาคนหนึง่ในหมูบ่า้น เมาแลว้ชอบเดนิเซ เสยีงดัง เมือ่ครัง้เป็นเป็นเด็กเล็กๆ ผม
ชอบด ูแตเ่มือ่ลงุหลอ่งเขา้ใกลก้็กลบักลัวและหน ีผูใ้หญเ่อ็นดแูละเรยีกลอ้เลยีนลงุหลอ่ง กระทั่ง
กลายเป็นชือ่เลน่ของผมวา่ หลอ่ง 

(๒) เพือ่นเรยีนหนองบัวทีส่นทิเรยีก ไอร้ตัน ์และบางกลุม่เรยีก โซน เนือ่งจากอา่นออกเสยีงคําศพัท์
ภาษาองักฤษในชัว่โมงวทิยาศาสตรคํ์าวา่ Soil เป็น โซน เป็นทีข่บขนัและจําไดข้องเพือ่นๆ 

(๓) เพือ่นโรงเรยีนเทคนคิราชบรุ ีกระท่ังกลุม่เด็กราดรทีีไ่ปเรยีนเพาะชา่งเรยีก ตนั เพราะน้ําหนักตวั
มากกวา่เพือ่นๆทัง้ทีข่นาดภายนอกดแูลว้เทา่กนัและหลายคนตัวใหญก่วา่ เพือ่นจงึเรยีกวา่ตนัโดย
หมายถงึกระดกูตนัทําใหห้นัก 

(๔) เพือ่นเพาะชา่งบางกลุม่เรยีก ป๊ีบ เพาะออกเสยีงเรยีก ปีบ ทีนํ่ามาตัง้เป็นหุน่เขยีนรปูวา่ ป๊ีบ แตส่ว่น
ใหญแ่ลว้จะเรยีกไอร้ตัน ์

(๕) เพือ่นๆเรยีนเวชนทิศันศ์ริริาช มหาวทิยาลัยมหดิล เรยีก มอ่ย เพราะน่ังสอ่งกลอ้งจลุทรรศนแ์ละวาด
ภาพจากแผน่สไลดเ์ซลลเ์ยือ่บแุละกระดกูออ่น ในชัว่โมงวชิา จลุกายวภิาคศาสตร ์ Histology 
ของ รองศาสตราจารยน์ายแพทยน์นัวนั พรหมผลนิ แลว้น่ังหลบัคากลอ้ง อาจารยจ์งึเรยีก ไอ้
มอ่ย และเพือ่นๆก็เรยีกมอ่ย ตามอาจารยห์มอนนัทน ์  

(๖) ชือ่เรยีก ไอร้ตัน ์ มักใชเ้รยีกโดยเพือ่นจากเพาะชา่งและโรงเรยีนหนองบัว และ มอ่ย มักไดย้นิเรยีก
โดยเพือ่นเวชนทิศันก์บัเพือ่นรว่มงานและผูบ้ังคบับญัชา กระทัง่ถงึปัจจบัุน 

(๗) เพือ่นทีส่นทิมาก ๔-๕ คนทีส่ามารถดา่และทําทกุอยา่งตอ่กนัไดส้ารพัดโดยไมต่อ้งระมัดระวังตวั   
แตเ่มือ่ตอ้งการหารอื คยุ ไปกนิขา้วดว้ยกนั และใหทํ้าสิง่ใดดว้ยแลว้ก็ตอ้งเรยีกไดเ้สมอ ดา่และโกรธ
กนัไดแ้ตห่า้มหน ีเพราะ ‘คอืเพือ่นกนั’ กลุม่นีจ้ะมวีธิเีรยีกทีเ่ลน่มขุกนัใหขํ้าไดอ้ยา่งรูก้นัภายในกลุม่ 
เชน่ แทนทีจ่ะเรยีกชือ่เลย ก็จะเรยีก ไอ ้ไอ ้ไอ ้ไอ.้...เหมอืนคนตดิอา่ง และรอใหค้นรอบขา้งหรอื
ผมเองเตมิคําในชอ่งวา่งเอาเองวา่ในหว้งอารมณ์นัน้ควรจะชือ่หรอืเรยีกใหม้ันในอารมณ์วา่อยา่งไรด ี
ซึง่ผมหรอืเพือ่นคนอืน่ๆก็มักจะชงิเตมิใหเ้องวา่ ไอฝ้ดั (กรอ่นคําเพือ่ลอ้เลยีนแนวเด็กจิ๊กโกร๋าว
สะพานวา่ ไอ_้ตว ์ และบางคนก็เตมิวา่ ไอเ้คย้  ไอเ้ฟ้ย หากอยูไ่กลมากและมคีนอืน่ๆอยูด่ว้ย เจา้
เพือ่นกลุม่นีก้็จะทํากํามอืชหูวัแมม่อืและใชฟั้นบนขบเมม้รมิฝีปากลา่ง ซึง่ก็จะจนิตนาการไดเ้องวา่มัน
พดูวา่ ไอฝ้ดั ทําใหขํ้ากนัเองไดโ้ดยไมเ่สยีมารยาทตอ่ผูอ้ืน่ทีไ่มรู่เ้รือ่งดว้ย   
 

อเีมลตดิตอ่ :  (๑) adwks@mahidol.ac.th  ( ๒) ad_wirat@hotmail.com 

คาํคน้ คาํหลกั :  โรงเรยีนวันคร(ู๒๕๐๔), บา้นตาลนิ,เวชนทิศัน,์ สาธารณสขุมลูฐาน, ศลิปะและสือ่เพือ่การ
พัฒนา,ประชาสงัคมศกึษา,ประชากรศกึษา, สาธารณสขุชมุชน,คนหนองบัว, Wirat Kamsrichan, กลุม่ ๑๐ 
จติรกรรมสากลเพาะชา่ง 

อาชพี : อาจารย ์ประจําหลกัสตูร Master of Educational Management  (International Programme) 
ตาํแหนง่ทางวชิาการ : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์สาขาบรหิารงานสาธารณสขุมลูฐาน 
ทีอ่ยูแ่ละสถานทีต่ดิตอ่ : ภาควชิาศกึษาศาสตร ์คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม  73170 
 
 



  การศกึษา-ศษิยเ์กา่ า    

ประถมศกึษา 

• โรงเรยีนวันคร ู(๒๕๐๔) อําเภอหนองบัว  นครสวรรค ์
• โรงเรยีนหนองบัว (เทพวทิยาคม) อําเภอหนองบัว  นครสวรรค ์

มธัยม : โรงเรยีนหนองบัว อําเภอหนองบัว  นครสวรรค ์

มธัยมปลายสายอาชพี อดุมศกึษา อนปุรญิญา 

• ศลิปหตัถกรรม โรงเรยีนเทคนคิราชบรุ ี
• จติรกรรมสากล คณะวชิาวจิติรศลิป์ โรงเรยีนเพาะชา่ง 

อดุมศกึษา 

• 2526 ปรญิญาตร ีวท.บ.(เวชนทิศัน)์  มหาวทิยาลัยมหดิล 
• เอกศลิปศกึษา  โทภาษาองักฤษ  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสาน

มติร  1  ปีการศกึษา 
• 2535  ปรญิญาโท ศษ.ม.(เทคโนโลยกีารศกึษา) คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
• 2544  ปรญิญาเอก ศษ.ด.(ประชากรศกึษา) คณะสงัคมศาสตตรแ์ละ

มนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลัยมหดิล 

บลอ๊กและเวทผีูเ้ขยีน  

• แมกไมบ้นรายทางชวีติ : สือ่สารและการเรยีนรู ้บรกิารวชิาการแกส่าธารณะทางประชากรศกึษา 
การพัฒนาการเรยีนรู ้ประชาสงัคมศกึษา สขุภาพ ในบลอ๊ก โอเคเนช ัน่ : 
http://www.oknation.net/blog/moy 

• ศลิปะวถิ ี: รอบรู ้ลุม่ลกึ รืน่รมย ์: สือ่สารและการเรยีนรู ้บรกิารวชิาการแกส่าธารณะ ทางศลิปะ 
การเรยีนรูท้างสงัคมและการพัฒนาประชากร ในบลอ๊ก โอเคเนช ัน่ : 
http://www.oknation.net/blog/silpa 

• เว็บศษิยเ์กา่เพาะชา่ง..Red-Black Community : ศลิปะวชิาการ ทรรศนะวพิากษ์ ความรูแ้ละ
การสนทนา การแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างศลิปะ : http://pohchang.org/ 

• เวทพีลเมอืง : เรยีนรูแ้ละสรา้งสขุภาวะหนองบวัใหเ้ขม้แข็งและย ัง่ยนื : บลอ๊กสง่เสรมิการ
พัฒนาการเรยีนรูข้องประชาชนและชมุชน ชาวหนองบัว อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ์: 
http://gotoknow.org/blog/nongbua-community 

• รวมงานเขยีนในบลอ๊ก gotoknow ของสถาบนัจัดการความรูเ้พือ่พัฒนาสงัคม วริตัน ์คาํศรจีนัทร ์
: http://gotoknow.org/blog/users/wiratkmsr/view  : ชมภาพ อา่นบทความ บันทกึ โหลดฟรี
หนังสอื คูม่อื บทความ 

ตาํแหนง่หนา้ทีแ่ละประสบการณก์ารทํางาน 

• Freelance และเอกชน กองบรรณาธกิารหนังสอื  อาจารยพ์เิศษโรงเรยีนไทยวจิติรศลิป์  ฝ่ายศลิป์
และอารต์เวริค์โรงพมิพ ์ ออกแบบผลติภัณฑไ์ฟเบอรก์ลาส  เขยีนลายผา้และเพน้ทล์ายผา้ประตน้ํูา 
ตบแตง่หนา้รา้นและบอรด์นําเสนอขอ้มลูองคก์ร วเิคราะหแ์ละพัฒนาองคก์ร 

• 2526   เจา้หนา้ทีเ่วชนทัิศน ์ ศนูยเ์อกสารและพพิธิภัณฑเ์วชศาสตรเ์ขตรอ้น  คณะ
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล 



• 2526-2547  นักวชิาการโสตทศันศกึษา  หัวหนา้ฝ่ายเผยแพรแ่ละพัฒนาสือ่สาธารณสขุ สถาบนั
พัฒนาการสาธารณสขุอาเซยีน  มหาวทิยาลยัมหดิล 

•  2535-2552 ประธานกรรมการฝ่ายวชิาการ การจัดประชมุวชิาการประจําปี กรรมการบรหิารสถาบัน 
• 2543-2547  หัวหนา้ศนูยศ์กึษาและพัฒนาประชาสงัคมเพือ่สขุภาพ  ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการสถาบนั 
• 2547  อาจารยป์ระจําหลกัสตูร MPHM สถาบนัพัฒนาการสาธารณสขุอาเซยีน  
• 2547-2552  รองผูอํ้านวยการ  สถาบนัพัฒนาการสาธารณสขุอาเซยีน  
• อาจารยพ์เิศษ : มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบรุ ี มหาวทิยาลยัราชภัฏ

พระนครศรอียธุยา  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร  มหาวทิยาลยันเรศวร  โรงเรยีนเสนาธกิารทหาร  คณะพยาบาลศาสตรศ์ริริาช  คณะ
สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ คณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์ สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรมเพือ่พัฒนาชนบท  วทิยาลัยครสิเตยีน  วทิยาลยัราชสดุา 

ครอบครวั :  ภรรยาเป็นเจา้หนา้ทีเ่วชนทิัศน ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ไมม่ลีกู สรา้งบา้น
แบบสรา้งตามใจเจา้ของอยูก่ลางทุง่ทีบ่า้นหว้ยสม้ อําเภอสนัป่าตอง เชยีงใหม ่มหีมา 4 ตวั ใกล ้ๆ มเีพือ่น
บา้น ญาตพิีน่อ้ง และหมูม่ติร แสนอบอุน่ มตีุเ๊จา้และวดัใหเ้ป็นทีผ่อ่นพักทางจติวญิญาณ    

รางวลัและแวดวงวชิาชพี 

• 2519  รางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิ  ภาพเขยีนสน้ํีา  สถาบนัอดุมศกึษาภาคตะวันตก 
• 2523 ทนุเรยีนด ี สมาคมศษิยเ์กา่โรงเรยีนเพาะชา่ง 
• รางวลัขา้ราชการดเีดน่ มหาวทิยาลยับมหดิล  3  ครัง้ 2535 / 2537 / 2548 
• รางวลัดเียีย่ม  การนําเสนอผลงานวจัิยเรือ่ง จติสาํนกึพลเมอืงในบรบิทประชาสงัคมไทย การ

ประชมุนําเสนอผลงานวจัิยวทิยานพินธบ์ัณฑติศกึษา ประเทศไทย  ครัง้ที ่3  2544  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ีจากผลงานวจัิยสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรท์ั่วประเทศ ซึง่ผา่นการ
คดัเลอืกใหนํ้าเสนอปากเปลา่ 78 เรือ่ง จากกวา่ 400 เรือ่ง ทีไ่ดรั้บพจิารณาใหนํ้าเสนอแบบ
โปสเตอร ์เอกสาร และปากเปลา่ ( http://gotoknow.org/blog/Healthy-Inter/91510 ) 

• สมาชกิตลอดชพี  เวชนทิศันส์มาคม(ประเทศไทย) 
• สมาชกิคลอดชพี  สมาคมวชิาชพีสขุศกึษาแหง่ประเทศไทย 
• สมาชกิตลอดชพี  สมาคมศษิยเ์กา่  โรงเรยีนเพาะชา่ง 
• สมาชกิตลอดชพี  สมาคมศษิยเ์กา่  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
• สมาชกิตลอดชพี  สมาคมศษิยเ์กา่  มหาวทิยาลยัมหดิล 

ความเชีย่วชาญ : แตต่นเองอยากเรยีกวา่พอจะทํางานกบัคนอืน่ได ้

• Trans-Education and Learning Development Facilitation : Art and 
Learning,Medical Illustration and Audio-Visual Technology,Educational Technology 
Application Development and Assessment,Population Education,Civil Society,Community 
Health Education,Participatory Management,Searching and Explicit Lesson 
Learned,Mixed-Method and Self-Reliance Practical Tools,Transformative Practice and 
Learning,Research and Mobilizing Community-Network of Practice. 

การวจิยั สอน บรรยาย    

• Civil Society and Health Development / Participatory Management 
• Community Health Education and Health Communication / Media / Art and Health 

Development 
• Population Education in Health and Quality of Life Development 
• Primary Health Care and Community-Based Participatory Development / Management 



• Socio and Cultural Perspective in Health and PHC Development 
• PAR : Participatory Action Research / CO-PAR : Community Organizing / Civic 

Empowerment Through Participatory Action Research / Qualitative-Grounded Research / 
Participatory Training and Learning Strategies 

  บางหลกัสตูรชวีติ ทีค่ดิวา่มอีทิธพิลตอ่ตวัตน  วธิคีดิ  วธิรีูส้กึตอ่สรรพสิง่ ง     

• ตระหนกัตนตอ่ความตา่งของผูอ้ ืน่ : เป็นลกูลาว..พดูไทยไมช่ดักระทั่งจบประถม 4  (จรงิๆแลว้ 
คนทอ้งถิน่พดูเหน่อกนัทัง้อําเภอและทัง้จังหวดันครสวรรค)์  

• ความใจออ่นและเห็นใจ : สมัยเด็กทีย่งัจําความไมไ่ด ้แมเ่ลา่วา่ชอบเป็นหว่งคนแกน่อนหรอืเมา วา่
เขาจะตาย มักเพยีรหาขา้วตม้ หรอือะไรทีค่ดิวา่เป็นขา้วไปป้อนหรอืลากใหเ้ขาลกุขึน้มากนิขา้ว ทํา
ใหไ้ดข้องเด็กเลน่ชิน้หนึง่จากพ่อใหญใ่นชมุชน เป็นรถเด็กเลน่ทีด่ทีีส่ดุและแพงทีส่ดุสําหรับชมุชน
ในเวลานัน้ 

• ทกัษะการอยูร่อดและการเตบิโต : ตอนเริม่โต ยงิปืนและหนังสติ๊กแมน่  เพือ่นและญาติๆ  เลา่
สะทอ้นใหว้า่ จําแนกชนดิและอา่นนสิยัปลาออกโดยดจูากการผดุ ทําใหท้อดแห-ยงิลกูดอกและวาง
เครือ่งมอืหาปปูลาไมค่อ่ยพลาด...หากนิขึน้  ดผูึง้มิม้และคน้หารังไดจ้ากการบนิ ประเมนิฤดกูาล  น้ํา
ทว่ม  พาย ุและความแลง้ จากระดับรังและชนดิตน้ไมท้ีผ่ ึง้มิม้ทํารัง เป็นคนเดยีวในหมูบ่า้นทีเ่ขา้ไป
จับกบ-เขยีด ในดอนป่าชา้กลางดกึ หรอืผูใ้หญใ่ชใ้หไ้ปไหน-มาไหนคนเดยีวในตอนกลางคนืไดโ้ดย
ไมก่ลวัผ ีชอบแยง่กบัพีเ่พือ่ขอหงุขา้วและทําอาหารไวร้อพอ่แมพ่ีน่อ้งหลงักลับจากทําน 

• ทกัษะการเรยีนรูเ้ป็นกลุม่และวถิกีารมคีวามสขุอยา่งเป็นหมูค่ณะ : ชว่งหนึง่ในชวีติ ไดเ้ป็นมอื
แตรวงชาวบา้นและเชยีรรํ์าวง เลน่ทบูา ทรัมโบน ทรัมเป็ต คาลเิน็ต แซก็โซโฟนและอลั
โต ้ 6  ปี  แหล่อ่โกะ๊ จา้วพอ่-จา้วแม ่และจา้วพอ่ฤาษีหนองบวัของชาวไทยจนี  3 ปี เลน่ดนตรี
สรรเสรญิพระเจา้ใหห้มอโรงพยาบาลครสิเตยีนประจําอําเภอ 3 ปี  เพือ่นรักและครอบครัวของเพือ่น
เป็นครสิเตยีน และตอนอยูเ่พาะชา่งเพือ่นสนทิคนหนึง่เป็นมสุลมิและผกูพันรักใครก่นัมาจนบดันี ้ จงึ
คุน้เคยกบัความรว่มมอืกนัสรา้งสรรคส์ว่นรวม  อดทนไดก้บัความแตกตา่งกนั  ทัง้ทางดา้น
วัฒนธรรม  ภาษา และวถิทํีามาหากนิ 

• ตอ่สิง่ยากและความยากลาํบาก : บา้นอยูห่า่งจากอําเภอและโรงเรยีนกวา่ 7 กโิลเมตร  ตอ้งเดนิ
เทา้และถบีจักรยานไปเรยีนเชา้-เย็นอยู ่6 ปี สามารถกลัน้ลมหายใจเป่าแตรเดีย่วเพลงได ้๑ ทอ่น
โดยไมต่อ้งถอนปาก ไถนา-ทํานาเป็นตัง้แตอ่ยูช่ัน้ประถมจนจบมัธยม สามารถดําน้ําและวา่ยอยูใ่ตน้ํ้า
ในสระวา่ยน้ําขนาด 25 เมตร  หรอืไปกลับ 2  รอบในสระ 12 เมตร รวดเดยีวโดยไมต่อ้งโผลเ่ลย ซึง่
เพือ่นๆมักแพพ้นันการดําน้ํากนิขนมกบัผมอยูเ่สมอ เป็นพืน้ฐานอยา่งหนึง่ทีม่ักทําใหช้อบเปิดโอกาส
ใหผู้อ้ ืน่เลอืกในสิง่ทีต่นเองตอ้งการไปกอ่นเพราะมั่นใจตนเองวา่จะสามารถสรา้งโอกาสใหต้นเองขึน้
ไดจ้ากสิง่ทีไ่มม่ผีูอ้ืน่เลอืกหรอืไรป้ระโยชนใ์นสายตาของผูอ้ืน่แลว้ 

• หดักตีารเ์องจากหนงัสอืและตคีอรด์รอ้งเพลงไดใ้น ๑ คนื : ครัง้หนึง่ เพือ่นฝากกตีารไ์วห้นึง่คนื 
จงึกางหนังสอืแกะเพลง และหดัตคีอรด์เอง  วนัรุง่ขึน้ ในตอนทีค่นืกตีารใ์ห ้ก็สามารถเลน่เพลงแฟน
ฉัน ของวงชาตร ีใหเ้พือ่นฟังได ้1 เพลง และจากการหัดเองคนืเดยีวครัง้นัน้ ก็เลน่กตีารไ์ดม้าแตบ่ดั
นัน้ ทําใหซ้าบซึง้ใจอยา่งยิง่วา่..ศลิปะ  สอ่งทางใหก้นั  จับหลกัและเขา้ใจกระบวนการอยา่งหนึง่ได ้
ก็สามารถถา่ยเทการเรยีนรูแ้ละเขา้สูก่ารปฏบิตัอิกีสิง่หนึง่ไดแ้มส้ถานการณ์และเงือ่นไขแวดลอ้ม
เปลีย่นไป  

• ตอ่การดาํเนนิชวีติดว้ยการเรยีนรูจ้ากการทํางาน : เคยรับจา้งเป็นคนงานในโรงงานรับซือ้
แบตเตอรร์ีเ่กา่ ชา่งเพน้ทล์ายผา้ประตน้ํูา Product Designer และกองบรรณาธกิารนติยสาร
วัยรุน่  คนงานขดุคลองชลประทาน อําเภอบางบาลและอําเภอเสนา อยธุยา  ครโูรงเรยีนศลิปะ
เอกชน เขยีนภาพสาธติรายการโทรทศันเ์พือ่การศกึษา ชอ่ง 5   กลุม่อาสาสอนเด็กสามเณรชาวเขา
วัดศรโีสดาเชยีงใหม ่เพือ่เตรยีมตวักอ่นทีจ่ะมาบวชทีว่ดัเบญจมราชบพติร กรงุเทพฯ ใหเ้ป็นโอกาส
เรยีนรูแ้ละพัฒนาชวีติของเด็กๆใหด้ทีีส่ดุ กลุม่อาสาอบรมครชูนบทในการทําสือ่และการสอนเด็กให ้
สนุก มจีนิตนาการ ของมลูนธิสิกิขาเอเชยี  กลุม่อาสาทํางานเพือ่ผูป่้วยเอดสร์ะยะสดุทา้ยในยคุ
เริม่ตน้ของวัดพระบาทน้ําพุ  ลพบรุ ี สอน บรรยาย เป็นวทิยากรและเป็นทีป่รกึษา ใหก้บั
สถาบนัการศกึษา หน่วยงาน และองคก์รตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ท่ัวประเทศ 



• การศกึษาอบรมและพฒันาชวีติดา้นใน : การบวชเณรในชว่งวัยรุน่ ถอืกรรมฐานและธดุงค
วัตร (ฉันมือ้เดยีว-ทีน่ั่งเดยีว-ภาชนะเดยีว ไมน่อน สญัจรดว้ยเทา้ ไมถ่อืเงนิทอง ออกป่าและถิน่
ชนบท) กบัครอูาจารยศ์ษิยว์ัดเขาวงั ราชบรุ ี 2  เดอืน 

• คา้ขายชายแดนไทย-เขมร : คา้ขายของชายแดนอรัญประเทศ ชว่งสงครามในเขมร  กอ่นกลบัก็
ถกูจับและกกัตวัไวโ้ดยแชน้ํ่าในบอ่กลางแดดจา้ครึง่วนั  หมดตวั และตอ้งแขวนเปลผา้ใบ หลบนอน
บนยอดไมห้นึง่คนื เพือ่รอกลบัรถไฟในวนัรุง่ขึน้  

• กบัเพือ่น : การไดไ้ปใชช้วีติเป็นกลุม่กบัเพือ่นทีเ่กาะเสม็ด  เขยีนรปูและดํารงชพีบนเกาะโดยไมม่ี
อะไร นอกจากขา้วสารและการออกลา่ปลาจากทะเล  1 เดอืนครึง่   

• เบือ้งหนา้ความตายกบัการเมอืงบนทอ้งถนน : การรว่มกรณีเดอืนพฤษภา 2535 จัดเวทใีนชว่ง
สดุทา้ยโดยใชก้ระถางดอกไมข้องกทม.เป็นเวท ี เป็นคนดบัไฟจากระเบดิเพลงิและการเผาทําลาย
สํานักงานกองสลาก ทําใหก้องสลากและบา้นคนยากจนละแวกใกลเ้คยีง ไมถ่กูไหมจ้มหายไปกบั
กองเพลงิ และรว่มจัดเวทเีคลือ่นไหวของภาควชิาการ หลงัถกูจับไปน่ังตากแดด-กกัตวั ทีส่นามกฬีา
โรงเรยีนพลตํารวจบางเขน 3  วนั..มผีลสะเทอืนตอ่ทรรศนะการรับรูแ้ละเรยีนรูท้างสงัคม และทางอืน่
ของการมสีว่นรว่มตอ่เรือ่งสาธารณะ  

• ประสบการณ์กบัโลกกวา้ง : การไดศ้กึษาดงูานและสมัผัสตา่งบา้นตา่งเมอืง มะนลิา  ดาเวา และ
ชนบททา่มกลางขนุเขา เมอืงคาลนัิน เกาะมนิดาเนา ฟิลปิปินส ์ ญีปุ่่ น  อนิเดยี ลาว....โลกทีก่วา้ง
ขึน้ ทําใหเ้ราเห็นทัง้อนจิลกัษณะและความงดงามของโลก  ภมูใิจสงัคมของตน  และเขา้ใจสงัคมอืน่
มากขึน้ 

คตใินยามนี ้: การทํางานคอืการปฏบิตัธิรรมในชวีติ (หลกัคดิพุทธทาสภกิข)ุ 

การกาํราบและอบรมตนยามนี ้: การทําจติใหว้า่ง อบรมตนเองใหม้พีลงัตอ่งานและการดําเนนิชวีติ   

การภาวนาและการอยูก่บัตนเอง :  

• เดนิจงกรม  สมาธแิบบเคลือ่นไหว  สมาธแินวอาณาปนสต ิ การเขยีนรปู  เขยีนหนังสอื เลน่ดนตร ี
วิง่  เดนิดผููค้นและบา้นชอ่ง-สภาพแวดลอ้ม  เดนิดหูนังสอื-งานฝีมอื หอศลิป์-พพิธิภัณฑ-์งานแสดง
ทางศลิปะ งานแสดงออกทางความคดิ-สรา้งสรรค ์

หนงัสอื การอา่น ศลิปะ และดนตร ีเพือ่การพกัผอ่นในยามนี ้ 

• พทุธธรรม ของ พระธรรมปิฎก 
• คูม่อืมนษุย ์ของพุทธทาสภกิข ุ
• Art : The Definitive Visual  บรรณาธกิารโดย Guide  Andrew Graham -Dixon 
• วถิแีหง่เซน พจนา จันทรสนัต ิแปล / ดวงตะวนั-ดวงใจฉนั ของทา่นตชินัทฮันห ์หนังสอืแปลของ

สํานักพมิพส์วนเงนิมมีา 
• (ศลิปะ) มเีธอจงึมฉีนั ของสาทสิ กมุาร วทิยาลัยชมูากเกอร ์ หนังสอืแปล โดย ทาคนิ ีของมลูนธิิ

โกมลคมีทอง  
• โรงมหรสพทางจติวญิญาณ ของสวนโมกข ์
• ดอนกโิฆเต ้ ของสํานักพมิพผ์เีสือ้ ฉบับกษัตรยิส์เปนมอบถวายในหลวงและราชอาณาจักรไทย 

เนือ่งในวโรกาส 60 ปีแหง่การครองราชยข์องในหลวง 
• คอลมัน ์สงิหส์นามหลวง ของสชุาต ิสวัสดิศ์ร ีงานวรรณกรรมมชีวีติ ทีก่ลุม่ปัจเจกแปรหนา้กระดาษ

ใหเ้ป็นพืน้ทีร่ว่มกนัสรา้งสรรคเ์รือ่งราวทางศลิปะและวรรณกรรมขึน้มา เป็นแกลเลอรี ่ เป็น
พพิธิภัณฑ ์ เป็นพืน้ทีท่างปัญญา  เสวนาหาแรงบันดาลใจและสรา้งความเบกิบานใจทางปัญญา 
เดนิเรือ่งดว้ยการถาม-การตอบ ซึง่มคีวามเป็นการจัดการความไมรู่ ้มคีวามรักและมคีวามสขุจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ ึง่กนัและกนั / การตกผลกึสถานการณ์สงัคมเป็นรปูวาดหมายเหตบุรรณาธกิาร 
ในเนชัน่สดุสปัดาห ์บทกว ีศลิปะ และงานความคดิสะทอ้นสงัคม มตชิน-สยามรฐั 

• ประวตัศิาสตรโ์ลกยคุใกล ้ฉบับวทิยาลัยครเูซีย่งไฮ ้ประเทศจนี ของสํานักพมิพส์ขุภาพใจ 



• ศลิปะและจติรกรรมฝาผนงัของวดัในประเทศไทย ของเมอืงโบราณ และ จติรกรรมฝาผนงั
ของวดัพระแกว้และพระบรมมหาราชวงั / ของสํานักไทยคดศีกึษา  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

• ในกระจก : วรรณกรรมและการเมอืงสยามยคุอเมรกินั รวมเรือ่งสัน้ไทย ๑๓ เรือ่งทีแ่ปลเป็น
ภาษาองักฤษโดย เบเนดกิท ์แอนเดอรส์นั บรรณาธกิารโดย : ไอดา อรณุวงศ ์ คําวจิารณโ์ดย : ชู
ศกัดิ ์ภัทรกลุวาณชิย ์ คํานยิมโดย : สชุาต ิสวสัดิศ์ร ีคําตามโดย : ประจักษ์ กอ้งกรีต ิ

• ความรูก้บัการแกป้ญัหาความขดัแยง้ : กรณีวกิฤตการณช์ายแดนภาคใต ้ บรรณาธกิาร : 
อทุยั ดลุยเกษม | เลศิชาย ศริชิยั   

• ฟงัเพลงลกูทุง่ |  เพลงรวมผลงานของ วงคตีาญชล ี| เพลงแตง่และเลน่เองโดยเด็กๆ
สมาชกิของชมรมชวีเกษม  | เพลงของรุน่นอ้งศษิยเ์กา่เพาะชา่ง เพลงเดีย่วขมิและเพลง
ขลุย่ไทย 

   หนงัสอืและงานเขยีนทีอ่า่นรวดเดยีวจบในชว่งเวลาตา่งๆ...    

• ละครแหง่ชวีติ  และ ผวิขาวผวิเหลอืง  ของหมอ่มเจา้อากาศดําเกงิ  อา่นเมือ่ปี 2520....จติใจ
และความจรงิใจของมนุษยเ์ป็นของสากล แมต้า่งสงัคมวัฒนธรรมกนั    

• โจนาทาน  ลฟิวงิสตนั นางนวล ของ รชิารด์  บารค์  ชาญวทิย ์ เกษตรศริ ิแปล อา่นเมือ่ปี 
2521...อดุมคตแิหง่ชวีติ จติวญิญาณแหง่การเรยีนรู ้การคน้หาความหมายแหง่ตนและความรัก
สว่นรวม คอืศักดิศ์รแีละความงดงามในชวีติของปัจเจก 

• เหมอืนหนึง่นกทีจ่ากรงั และ นกเถือ่น ของ รพนิทรนาถ ฐากรู  ผลงานแปลของ กรณุา-เรอืงอไุร 
กศุลาศยั อา่นเมือ่ปี 2521....วา่ดว้ยพลงัแหง่ศรัทธา  การศกึษาเรยีนรูท้ีเ่ป็นหนึง่กบัชวีติ และพลงั
ชวีติทีอ่อกมาจากการพัฒนาดา้นในใหก้รา้แกง่  เรือ่งทีช่อบเป็นพเิศษในงานเขยีนชดุนี ้คอื...
นาม  วา่ดว้ยธรรมชาตอินับรสิทุธิข์องมนุษยก์บัความตวักขูองกทูีเ่ป็นตวัตนจากความตดิยดึ  / ครุโุค
วนิทะ ความเป็นผูนํ้าโดยจติวญิญาณและการเขา้ถงึความเป็นผูนํ้า ดว้ยความเป็นครทูีย่ ิง่ใหญ ่/ ผู ้
ภกิขาจารประหลาด วา่ดว้ยการให ้การบชูา และสาระสําคญัของการให ้ดว้ยความงดงามอนั
บรสิทุธิ ์เหนอืความเป็นวตัถขุองการให ้/ ววิาหมงคล  วา่ดว้ยการเรยีนรูแ้ละสาระสําคญัของความดี
งาม ความสงา่งามของปัจเจก ดว้ยการเรยีนรูท้ีแ่ท ้/ กลบับา้น วา่ดว้ยปัญหาความเหลือ่มล้ําและ
ความรนุแรงทางสงัคมวัฒนธรรม ในสงัคมชนชัน้ของอนิเดยีในอดตี ทีม่ตีอ่อนาคตการพัฒนา
ประเทศ สือ่โดยผลกระทบตอ่เด็ก(ผตกิ)ทีพ่ลดัพรากจากบา้นในชนบท 

• ทรพัยใ์นดนิ  ของ  เพริล์  เอสบคั  อา่นเมือ่ปี  2525...ภายใตค้วามมั่งคัง่ของพลงัการผลติภาค
การเกษตร เมือ่เผชญิกบัพลังการเปลีย่นแปลงและพลงัอํานาจจากโลกภายนอก กอ่ใหเ้กดิความ
รนุแรงตอ่เด็ก สตร ีผูส้งูอาย ุและคนออ่นแอ ในหน่วยการเป็นอยูร่ะดับครอบครัว 

• เตา๋แหง่ฟิสกิส ์ของ ฟรติจ๊อฟ  คาปรา้ อา่นเมือ่ปี 2530...ความเป็นหนึง่เดยีวกนัของสรรพสิง่ ระบบ
วธิคีดิทีเ่ชือ่มโลกวตัถกุบัจติใจ โลกตะวันออกและตะวนัตก โลกทางจติวญิญาณและสงัคมของ
ปถุชุน วทิยาศาสตร ์ ศลิปะ  นาฏการและคตีศลิป์  รหสันัยแหง่เอกภพ มนุษยศาสตรแ์ละอภปิรัชญา 
ทีเ่ลา่จากมมุมองของนักฟิสกิสอ์ยา่งน่าทึง่ 

• บนเสน้ลวด  ของ วัฒน ์วลัยางกลู อา่นเมือ่ปี 2530...การตัง้คําถามและนําเสนอเสน้แบง่ระหวา่งวถิี
อนุรักษ์ของสงัคม ความด ีความงาม ความเชือ่ กบัความเป็นจรงิในชวีติ ความรนุแรงในเชงิ
โครงสรา้ง การสรา้งสว่นรวมในมติใิหม ่พลงัอสิรภาพและภาวะแหง่ตนอยา่งดิน้รนของปัจเจก   

• ตลิง่สงูซุงหนกั ของ นคิม  รายวา อา่นเมือ่ปี 2535...อดุมคตขิองชวีติ  อดุมการณ์ (ตลิง่สงู) กบั
ความเห็นแกต่วัตนและตัวกขูองกขูองปัจเจก อํานาจ  มายาการ หัวโขน รวมทัง้ความคุน้ชนิของ
สงัคม(ซงุหนัก) มคีวามเป็นปฏภิาคตอ่กนั การยกระดับจดุหมายชวีติและการพัฒนาภาวะแหง่ตนที่
สลายความเป็นตวักขูองก ูเป็นสิง่ทีต่อ้งทําไปดว้ยกนั และดําเนนิตลอดไปในชว่งชวีติของปัจเจก 

• อภแินวโนม้โลก  ของ จอหน์ ไนซบ์ติ อา่นเมือ่ปี 2537...ขัว้สงัคมและอารยธรรมของโลกใน
ศตวรรษที ่21 จะเปลีย่นผา่นไปสูค่วามสมดลุทางวตัถกุบัจติใจ  จากตะวันตกและอเมรกิา สูโ่ลก
ตะวนัออก จากสงัคมมนุษยเ์ป็นตวัตัง้สูน่เิวศวทิยาสงัคม และสิง่แวดลอ้ม เป็นตวัตัง้ 

• มดีประจําตวั และ นครไมเ่ป็นไร  ของชาต ิกอบจติต ิอา่นเมือ่ปี 2547....สงัคมแหง่การแขง่ขนั
ชว่งชงิ ปัจเจกมักเต็มไปดว้ยการใชต้วัเองเป็นศนูยก์ลาง เพกิเฉยและขาดพลงัตอ่สว่นรวม ทําให ้
สงัคมไมพ่ัฒนาการเมอืงและความเป็นประชาธปิไตยเชงิเนือ้หา 



• ความสขุของกะท ิ ของ งามพรรณ  เวชชาชวีะ อา่นเมือ่ปี 2551...ความงดงามของจติใจ ความ
บรสิทุธิ ์ซือ่ตรง เรยีบง่าย พลงัความรักในครอบครัวและตอ่เพือ่นบา้น คอืพลงัการเตบิโตงอก
งาม  การสรา้งความสขุ-ความดงีามแหง่ชวีติ และการสรา้งสรรคโ์ลกรอบขา้ง 

• Interaction of Colour  ฉบบั Revised and Expanded Edition,2006 ของ Josef 
Albers  ซือ้จากงานสปัดาหห์นังสอืมหาวทิยาลยัมหดิล ในราคา  ๑ พันกวา่บาท และอา่นรวดเดยีว
จบหลงัจากซือ้เมือ่ 2551 เป็นงานการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัส ีอทิธพิลของส ีวธิคีดิ และการจัด
องคป์ระกอบเพือ่ผลทางศลิปะในแงม่มุตา่งๆ ซึง่เขยีนและนําเสนออยา่งเป็นระบบเหมอืนวธิวีจัิย 
สรา้งความรู ้และนําเสนอรายงนผลการวจัิยดว้ยวธิกีารทางศลิปะ 

โลกหนงัสอืของการเร ิม่การอา่นและฟงั 

• หนังสอืเริม่ตน้การอา่นในชว่งประถมตน้ หนังสอืการต์นู เด็กกา้วหนา้ (ชอบภาพพทุธศลิป์ของ
คํานวณ ชานันโท)  ชยัพฤกษ์  หนูจ๋า อมยิม้ เจ็ดตํานาน นวโกวาท และภาพบรรยายทศชาต ินทิาน
ชาดก ตามศาลาวัด   

• นทิานลงุพร / หมอรํากลอนบรรยายธรรม / เพลงฉ่อย-เพลงแหล ่/ เพลงอแีซว / รายการลงุลว้น 
ควนัธรรม / คยุขโมงหกโมงเชา้ ของลงุดุย่ ณ บางนอ้ย / ละครคณะนกฮกู ชมรมเรือ่งผ ีละครคณะ
แกว้ฟ้า  

 กจิกรรมอาสาสมคัรเพือ่สว่นรวม 

• การทําเวทศีลิปะ เวทเีรยีนรู ้และระดมทนุ เพือ่เด็กและชมุชน ทีบ่า้นเกดิ 
• กจิกรรมเพือ่พัฒนาตัวเองของกลุม่ผูส้งูอาย ุกลุม่สขุภาพ และองคก์รทอ้งถิน่ กจิกรรมเพือ่ชมุชนของ

โรงพยาบาลอําเภอพุทธมณฑล ชมรมชวีเกษม  ชมรมมนัสเกษม 
• อาสาวจัิย เป็นวทิยากรอาสา จัดกระบวนการ ทําสือ่หรอืทํางานวชิาการ ของหน่วยงานทีทํ่างานเพือ่

สาธารณประโยชน ์บํารงุศาสนธรรม สง่เสรมิการศกึษา สขุภาพ วฒันธรรมและศลิปะ พัฒนา
ชมุชน  พัฒนาปัจเจกและการพึง่ตนเองของประชาชน  การศกึษาและพัฒนาองคค์วามรู ้
ทอ้งถิน่  ชนบท คนดอ้ยโอกาสทางการศกึษาและสขุภาพ ในเมอืง 

• การสรา้งยทุธศาสตรท์างวฒันธรรมและศลิปะ เพือ่สขุภาวะยัง่ยนืของชมุชนเมอืงในทอ้งถิน่ 
• ทีป่รกึษา/วทิยากรอาสา โรงเรยีนวถิพีทุธ / โรงเรยีนอนุบาลพลอยภมู ิ 
• ทีป่รกึษา เครอืขา่ยสรา้งสขุภาวะชมุชน จังหวดันครปฐม 

การวจิยัทีก่าํลงัทํา  กลุม่ทางวชิาการ และทีป่รกึษา 

• หัวหนา้โครงการวจัิย การสรา้งจติสํานกึสาธารณะทางสขุภาพใน17 ชมุชนเทศบาลเมอืง ของ 8 
จังหวัดลุม่น้ําทา่จนี-แมก่ลอง โดยเครอืขา่ยวจิัยสหวทิยาการทางสขุภาพและการวจัิยแบบ CO-
PAR (2547-2550) 

• หัวหนา้โครงการวจัิย การพัฒนาสถาบนัการศกึษาสาธารณสขุสูก่ารเป็นองคก์รจัดการความรูส้รา้ง
สขุภาพแบบองคร์วม ในแผนงาน สอส ของสํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
(สสส) (2550) 

• รว่มวจิัย การสรา้งสขุภาพและพัฒนาคณุภาพชวีติชมุชนลุม่น้ําทา่จนี-แมก่ลอง โดยเครอืขา่ยวจัิยสห
วทิยาการทางสขุภาพ มหาวทิยาลยัมหดิล (2546-2550) 

• รว่มวจิัย การวจัิยเพือ่ดําเนนิงานดา้นผูส้งูอายใุนเชงิพืน้ที ่กบักลุม่นักวจัิยสหวทิยาการกลุม่ MERIT 
(Mahidol Elderly Research Institute Taskforce) ทนุอดุหนุนโดย มหาวทิยาลยัมหดิล 2550 

• หัวหนา้โครงการวจัิย มโนทัศนจ์ากชมุชนและการสรา้งเสรมิสขุภาพจติในชมุชน การศกึษาเชงิ
คณุภาพจากชมุชนพทุธมณฑล ศนูยจ์ติตปัญญาศกึษา  มหาวทิยาลยัมหดิล (2550) 

• หัวหนา้โครงการวจัิย การวจัิยสือ่การเรยีนรูท้างสงัคม ในเครอืขา่ยนักวจัิยทรานส์
ทมี  มหาวทิยาลยัมหดิล (2546-2550) 

• รว่มวจิัย  การประเมนิผลโครงการสือ่สารสาธารณะและการพัฒนาศกัยภาพ ของ กฟผ (2550)  



• การพัฒนาเครอืขา่ยจัดการการพัฒนาสขุภาพอยา่งบรูณาการในชมุชนระดบัอําเภอ  กบัเครอืขา่ยสห
สาขาในอําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม (2542-ปัจจบุนั) 

• หัวหนา้ทมีวจัิยและทมีสนับสนุนทางวชิาการ ขบัเคลือ่นโครงการบรูณาการศนูยพั์ฒนาคณุภาพชวีติ
ผูส้งูอาย ุ(2550) เครอืขา่ยความรว่มมอื สสจ.จังหวัดกาญจนบรุ ี เครอืขา่ยชมรมผูส้งูอายจุังหวดั
กาญจนฯ์ มลูนธิชิวีติพัฒนา ในพระอปุถมัภก์รมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์  สถาบนัพัฒนาการ
สาธารณสขุอาเซยีน  มหาวทิยาลยัมหดิล และองคก์ารอนามัยโลก 

• ทีป่รกึษา โครงการพัฒนาเครอืขา่ยจัดการสือ่และการสือ่สารชมุชนเพือ่ป้องกนัและควบคมุโรค
ไขห้วดันก กองสขุศกึษา  กระทรวงสาธารณสขุ (2549-2550) 

• ทีป่รกึษา การพัฒนาเครอืขา่ยวจัิยเพือ่สรา้งพลงัชมุชนในการจัดการสือ่และการสือ่สารเพือ่ป้องกนั
และควบคมุไขห้วดันกในชมุชน  ศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพภาคประชาชน  ภาคกลางและภาค
ตะวนัออก ชลบรุ ีกระทรวงสาธารณสขุ(2550) 

• ทีป่รกึษาเครอืขา่ยสรา้งพลงัการจัดการ กองทนุเพือ่สขุภาวะกรงุเทพฯ  เวทบีางกอกฟอร่ัม และ
สํานักงานคณะกรรมการกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส)(2550) 

งานสว่นรวมเพือ่มหาวทิยาลยั 

• คณะทํางานแผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยมหดิล 
• คณะทํางานศนูยป์ระสานงานยทุธศาสตรบ์รูณาการเชงิพืน้ทีม่หาวทิยาลยัมหดิลกบักลุม่จังหวดัภาค

ตะวนัตก 
• คณะทํางานสง่เสรมิการจัดการความรูเ้พือ่การพัฒนาคณุภาพ สํานักพัฒนาคณุภาพ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
• คณะกรรมการศนูยจ์ติตปัญญาศกึษา  มหาวทิยาลยัมหดิล 
• คณะกรรมการการดําเนนิงาน IPTV มหาวทิยาลยัมหดิล 
• กระบวนกร และจัดกระบวนการเสรมิพลงั การเสรมิพลังกลุม่ CoP และเครอืขา่ยนักจัดกระบวนการ 

เพือ่ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการแบบขา้มกองและขา้มกลุม่งาน สํานักงาน
อธกิารบด ี มหาวทิยาลยัมหดิล 

การพกัผอ่นและการใชเ้วลาทีเ่ป็นตวัของตวัเอง 

• ทํางานศลิปะ ถา่ยภาพ เขยีนบนัทกึ จัดแสดงงาน ทําหนังสอืและงานความคดิเผยแพรต่ามความ
สะดวก ดนตรทีีเ่ลน่ : ขลุย่ กตีาร ์   

• อา่นหนังสอื นอนฟังเทปสวดมนตแ์ละน่ังสวดมนต ์ทําวัตร เดนิจงกรม เพือ่ดแูลความโงเ่ขลาและ
ความงีเ่งา่ของตนเองทีม่อียูต่ลอดเวลาไมใ่หม้ากเกนิไป 

• อยูใ่นวยัทีเ่ริม่ไมช่อบการสมาคมแบบงานสงัคมแลว้ ชอบน่ังคยุกบักลุม่ทีม่กีารครุน่คดิ ทัง้กลุม่ผู ้
คุน้เคยและกลุม่ผูแ้ปลกหนา้ คยุแบง่ปันประสบการณช์วีติ ชอบฟังการแบง่ปันความรอบรูจ้ากผูอ้ืน่ 
ทัง้ทางวชิาการ การงาน การอา่น ชอบฟังการคยุและการแสดงออกทีม่ปีฏภิาณ ความสรา้งสรรค ์การ
แสดงตลกขบขนัทีฉ่ลาดคดิ การสะทอ้นทรรศนะทางสงัคมทีใ่หว้ธิคีดิทีด่ ีไมช่อบวงสมาคมทีอ่กึกระ
ทกึ พดูคยุเพยีงสรา้งบรรยากาศทางสงัคมใหผ้า่นไป การพดูคยุทีผ่กูขาดความคดิผูอ้ืน่และผกูขาด
ใหต้นเองเป็นศนูยก์ลาง 

• เขยีนบลอ๊กเพือ่ใหไ้ดอ้ยูก่บัตนเองมากขึน้โดยไมล่ดการไดทํ้าหนา้ทีต่อ่สาธารณะใหส้ะทอ้นการตก
ผลกึชวีติไดม้ากยิง่ๆขึน้ 

• ปฏบิตัคิรอูาจารย ์ดแูลแม ่ครอบครวั ญาตพิีน่อ้ง ผูเ้คารพนับถอื ผูท้ีดํ่าเนนิชวีติเสมอืนเป็นญาตแิละ
ผูร้ว่มอยูใ่นแนวทางชวีติเดยีวกนั 

 

 



   แนวคดิในบลอ๊กของผูเ้ขยีน.น    

           สือ่สารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูค้น  การทํางานจําเป็นตอ้งเตมิความรูล้งไปในงานและไดค้วามงอก
งามทางปัญญาจากการทํางานไปดว้ยตลอดชวีติ แตค่นทํางานอาจหมกมุน่และคับแคบอยูก่บังาน
ขา้งหนา้ ดงันัน้ บลอ๊กนีจ้งึเป็นหนทางเตมิเต็มและสือ่สารเรยีนรูก้บัโลกรอบขา้ง บนัทกึไวก้อ่น และถา่ยทอด
จากประสบการณ์ของตนบา้งตามแตจ่ะทําได ้  

         รว่มสือ่สารและขยายผลสิง่ดจีากโลกชายขอบโดยปัจเจก  ชมุชน  และคนทอ้งถิน่  ทํางานไปก็เรยีนรู ้
สงัคมไป ก็พบวา่การอยูร่ว่มกนัใหส้งัคมมคีวามสขุและมนุษยก์็ยงัมโีอกาสพัฒนาตนเองใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ
นัน้ เราสามารถทีจ่ะทําและรเิริม่อะไรไดอ้กีมากมาย  ซึง่สขุภาพ  การศกึษา และการพัฒนาสงัคม-วัฒนธรรม
ทางปัญญา  จัดวา่เป็นเครือ่งมอืการพัฒนาคนทีสํ่าคญั  จงึมเีรือ่งราวทีต่อ้งเห็นคณุคา่และความหมาย  เก็บ
เกีย่ว เรยีนรูแ้ละสรา้งความรูไ้ปกบัการทํางานมากมาย 

            หลายแหง่หนทีผู่เ้ขยีนไดม้โีอกาสไปชว่ยทํางานในฐานะตา่งๆ ก็พบวา่ หน่วยงาน  องคก์ร  ปัจเจก 
และชมุชน ทัง้ในสงัคมไทยและสงัคมของเพือ่นบา้น ทีไ่มอ่บัจนไปกบัอปุสรรคและปัญหาสารพัด  ตา่งมี
ความรเิริม่และมบีทเรยีนจากการปฏบิตัมิากมาย  แตมั่กเป็นกลุม่ทวนกระแสและเป็นคนสว่นนอ้ย  กระจัด
กระจาย หากขาดการชว่ยกนัจัดการเพิม่พนูพลงั ก็ยอ่มสญูสลายไปกบักระแสหลักของสงัคม  แตห่าก
ชว่ยกนันํามาถา่ยทอด  สือ่สาร  ขยายผลสิง่ทีน่่าจะเป็นพลงัใจ พลงัปัญญา  และสรา้งการเรยีนรูใ้หก้บัสงัคม 
ก็จะเป็นทางหนึง่ในการเพิม่พูนโอกาสและทางเลอืกในการพัฒนาของสงัคมใหห้ลากหลายและงดงามมาก
ยิง่ๆขึน้  

           บลอ๊กของผูเ้ขยีนจงึทําหนา้ทีเ่ป็นสือ่ในวถิปีระชาสงัคม ขอรว่มสือ่สารและสรา้งสงัคมดไีปกบัสิง่ดี
เล็กๆ ของผูค้นไปตามกําลังสตปัิญญา  สรา้งความรูแ้ละสือ่สารจากมอืของเราบา้งเทา่นัน้ 

            สะทอ้นทรรศนะตอ่โลกรอบขา้งจากมมุมองของตนเอง เป็นสตแิละแรงบนัดาลใจใหก้นั  ผูเ้ขยีน
ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะเขยีนบนัทกึและหาวธิปีรับปรงุการจัดการความรูท้ีพ่อเหมาะสําหรับตนเองไปดว้ย ซึง่เป็นผลดี
แกต่วัเอง กระนัน้ก็ตาม เพือ่เป็นสิง่แวดลอ้มทีด่ใีหก้บัผูท้ีเ่ขา้มาอา่นซึง่มแีนวคดิคลา้ยๆกนั ก็ไมล่มืทีจ่ะเขยีน
บนัทกึแบบสะทอ้นการเห็นของตนเอง ใหผู้อ้า่นซึง่ชอบเห็นโลกของสรรพสิง่ทีส่ะทอ้นจากสายตาของผูอ้ืน่
แตกตา่งไปจากของเรา  โดยหมายใหผู้อ้า่นไดพ้ลงัชวีติ  กอ่เกดิแรงบนัดาลใจ และอยากออกไปสรา้งสรรค์
ส ิง่ตา่งๆดว้ยตนเอง...ผูเ้ขยีนชอบงานศลิปะและวรรณกรรม  จงึเชือ่ในพลงัอํานาจวรรณกรรมและแรงบนัดาล
ใจดว้ยวถิศีลิปะ 

            สานความคดิและความรูข้า้มกรอบสาขา  ในบลอ๊กของผูเ้ขยีน  ขอรว่มทําหนา้ทีถ่ักทอ
ทรรศนะ  ความรู ้และวธิทํีางาน ใหเ้ห็นถงึความรว่มกนัของความแตกตา่งหลากหลาย โดยเฉพาะในดา้นที่
ผูเ้ขยีนทํางานอยูแ่ละพอมปีระสบการณ์อยูบ่า้ง   

          ขอบคณุทีแ่วะมาเยีย่มเยอืนนะครบั. 


