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คํานํา

	 	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เป็นวันแห่งความวิปโยค	 และสุดโศกเศร้าของ						
พสกนกิรชาวไทยทัง้ประเทศ		เมือ่ทราบขา่วการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช		
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่	 ๙	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 ประชาชนหลั่งไหลไปสักการะพระบรมศพ	
ทีพ่ระบรมมหาราชวงั		วนัละหลายหมืน่คน		โดยบางคนตอ้งเขา้แถวรอกวา่สบิชัว่โมง	เพือ่จะไดเ้ขา้ไปกราบ		
พระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
	 	 เมื่อคนหลายหมื่นคนมารวมกันอยู่ในที่เดียวกัน	 ก็จําเป็นต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ				
ซึ่งต้องใช้ผู้ให้บริการหลายพันคนต่อวัน	 เช่น	 อาหาร	 นํ้าดื่ม	 ห้องสุขา	 การทิ้งขยะมูลฝอย	 รวมไปถึง	
การรกัษาความปลอดภยั		และการรองรบัสภาพทีเ่ปลีย่นแปลง	เชน่	แดดรอ้น	ฝนตก	หรอื	ตน้มะขามตาย	
เป็นต้น
	 	 มปีระชาชนจติอาสา		ลกูเสอื	ขา้ราชการ	ตาํรวจ	ทหาร		จาํนวนหลายพนัคน	ไดไ้ปชว่ยใหบ้รกิาร	
อาํนวยความสะดวกแกผู่ท้ีค่อยเขา้ไปสกัการะพระบรมศพ	จนเกดิกจิกรรมทาํความด	ีการแสดงนํา้ใจไมตร	ี	
และหลายสิ่งหลายอย่างบริเวณท้องสนามหลวง	บางอย่างเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	จนอาจจะ
กล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมนํ้าใจไมตรีครั้งยิ่งใหญ่ในระดับโลก
							 	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรม	 มีความชื่นชมและเห็นว่าควรจะบันทึกยกย่อง		
คุณความดีที่ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาต่างๆ	 ได้ร่วมกันปฏิบัติในครั้งนี้ 	 จึงได้ประกาศเกียรติคุณ		
โดยแจกเกียรติบัตรให้แก่จิตอาสาที่ปฏิบัติงานที่สนามหลวงในช่วงเวลาดังกล่าวเกินกว่า	 ๓๐	 ชั่วโมง		
จํานวนประมาณ	๒,๐๐๐	 คน	 และจัดพิมพ์หนังสือบันทึกนํ้าใจไมตรีที่สนามหลวงฉบับนี้เพื่อรวบรวม
เรื่องราวความเป็นมา	 และภาพถ่ายของกิจกรรมนํ้าใจไมตรีต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในช่วง	 ๑๐๐	 วันแรก		
ของการสักการะพระบรมศพ	 ที่เกิดขึ้นบริเวณท้องสนามหลวง	 และกิจกรรมต่อเนื่อง	 ทํานองเดียวกับ	
จดหมายเหตุวันวลิต	 สมัยกรุงศรีอยุธยา	 หรือจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	
เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อาจนําไปลอกเลียนแบบในการทําความดี	 หรือปรับปรุงแก้ไข	
ให้ดีขึ้นต่อไป
												ข้อความและภาพถ่ายที่ใช้ในเอกสารนี้	ส่วนหนึ่งนํามาจากสื่อต่างๆ	จึงขอขอบคุณมา	ณ	ที่นี้	
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บทนํา

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงให้ความสำาคัญของนำ้าใจไมตรี 
เป็นอย่างมาก โดยมีพระราชดำารัสในเรื่องเกี่ยวข้องหลายครั้ง เช่น
	 พระราชดํารัสพระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม	 ในงานพระราชพิธีมหามงคล	
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ	๖	รอบ	เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๔๒	ความตอนหนึ่งว่า
	 	 	   “…ความพร้อมเพรียงเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงให้เห็น ทำาให้ข้าพเจ้าระลึกถึง
คณุธรรมขอ้หนึง่ทีอ่ปุถมัภแ์ละผกูพนัคนไทยใหร้วมกนัเปน็เอกภาพ สามารถธำารงชาตบิา้นเมอืงใหม้ัน่คง 
เปน็อสิระยัง่ยนืมาชา้นาน คณุธรรมขอ้นัน้กค็อื ไมตร ีความมเีมตตาหวงัดใีนกนัและกนั คนทีม่ไีมตรตีอ่กนั  
จะคิดอะไรก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน จะพูดอะไรก็ใช้เหตุผลเจรจากัน  
ด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน จะทำาอะไรก็ช่วยเหลือร่วมมือกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน…”
									พระราชดํารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย	ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๔๖	เมื่อวันที่	๓๑	
ธันวาคม	๒๕๔๕	ความตอนหนึ่งว่า
				  “…คณุธรรมขอ้หนึง่ ทีย่งัมอียูอ่ยา่งบรบิรูณใ์นจติใจของคนไทย กค็อื การให ้การใหน้ี ้ไมว่า่จะใหส้ิง่ใด
แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำาคัญ  
ระหว่างบุคคลกับบุคคล และทำาให้สังคม มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ด้วยสามัคคีธรรมนอกจากนั้น  
การใหย้งัเปน็บอ่เกดิแหง่ความสขุอกีดว้ย กลา่วคอื ผูใ้หก้ม็คีวามสขุ มคีวามอิม่เอบิใจ ผูร้บักม็คีวามสขุ
มีกำาลังใจ สังคมส่วนรวม ตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความร่มเย็น ในปีใหม่นี้  
ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ ให้ความรัก  
ความเมตตากัน ให้นำ้าใจไมตรีกัน ให้อภัยไม่ถือโทษ โกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน  
โดยมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ…”
	 ในช่วง	๑๐๐	วันแรกของงานพระบรมศพ	ที่ท้องสนามหลวง	ประชาชนชาวไทยจํานวนมาก	ได้ร่วม	
ทาํความด	ีสนองพระราชดาํรสั	ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	รชักาลที	่๙	โดยใหบ้รกิารดว้ยนํา้ใจไมตรี
แก่ผู้ที่ไปเข้าแถวรอเข้ากราบพระบรมศพ	ซึ่งมีจํานวนหลายหมื่นคนต่อวัน	ด้วยวิธีการต่างๆ	ดังที่ได้บันทึก
ไว้ในเอกสารฉบับนี้									



  

	 ๑.	 ความเป็นมาของโครงการนํ้าใจไมตรี	 	๘

	 ๒.	 จุดเริ่มของกิจกรรมนํ้าใจไมตรี	 	 ๑๑

	 	 	 ที่สนามหลวง

	 ๓.		ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร			 	 ๒๗

	 	 	 olunteer	for	Dad

	 ๔.		อาสาสมัครเก็บขยะ			 	 ๒๘

	 	 	 งานแรกของจิตอาสา

	 ๕.		เสื้อดํา	 	 ๓๔	

	 ๖.		ยืมเสื้อผ้าชุดสุภาพ	 	 ๔๑

	 ๗.		ร่มนํ้าใจไมตรี	 	 ๔๔	

	 ๘.	 ลมนํ้าใจไมตรี	 	 ๔๙

	 ๙.		ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ	 	 ๕๒	

		๑๐.		รถตุ๊กตา	 	 ๕๕
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๑๑.		เขียนป้ายฟรี	 	 	 ๕๖

๑๒.	 เจ้าหน้าที่ตํารวจทหารรักษาการณ์	 	 ๕๗

๑๓.		นํ้าใจทหารพรานปักธงชัยและกองนํ้าบาดาล	 ๖๐

๑๔.	 รถสองแถวนํ้าใจไมตรี	 	 	 ๖๑

๑๕.		รองเท้านํ้าใจไมตรี	 	 	 ๖๒

๑๖.		นํ้าขวดแช่แข็งและหวานเย็นนํ้าใจไมตรี	 	 ๖๕

๑๗.		ต้นมะขามนํ้าใจไมตรี	 	 	 ๖๖

๑๘.		ดอกไม้จันทน์	 	 	 ๗๐

๑๙.		จิตอาสาสารพัดวิธี	 	 	 ๗๓

๒๐.		กระทรวงวัฒนธรรม	มอบเกียรติบัตรให้จิตอาสา	 ๗๖

	 	 สนามหลวง	

รายช่ือผู้ร่วมปฏิบัติงาน ศูนย์นำา้ใจไมตรี ท่ีสนามหลวง ๗๘

คณะผู้จัดทำา   ๘๐

สารบัญ
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ความเป็นมา
ของโครงการน้ําใจไมตรี        
	 เมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๖		ขณะทีป่ระเทศญีปุ่น่กาํลงัเตรยีม

จัดงานกีฬาโอลิมปิค	 เช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวที่สถานีรถไฟ

เมืองโตเกียว	 ซึ่งมีคนญี่ปุ่นจํานวนมากเร่งรีบเดินทางไป

ทํางานให้ทันเวลา	 ศาสตราจารย	์ เซจิ	 คาย่า	 	 อธิการบดี

มหาวทิยาลยัโตเกยีว	ถกูฝงูคนเบยีดกระเดน็จนลม้ลงทีพ่ืน้			

โดยไม่มี ใครฉุดมือหรือหยุดให้การช่ วย เหลือ เลย		

ท่านศาสตราจารย์มีความรู้สึกเสียใจมากว่า	 ทําไมนํ้าใจ

ไมตรขีองคนญีปุ่น่ทีเ่คยมมีาชา้นานนัน้ได	้หายไปไหนหมด			

ท่านจึงได้ชักชวนลูกศิษย์และคนรู้จักมาจัดกิจกรรม

รณรงค์นํ้าใจไมตรีเล็กๆ	 น้อยๆ (Small Kindness) 	

ซึ่งต่อมาได้กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น	 โดยได้รับการ

สนบัสนนุจากผูน้าํชมุชนและรฐับาลญีปุ่น่	โดยใชค้าํขวญัวา่		

“ช่วยกันแสดงนำา้ใจไมตรีเท่าท่ีทำาได้ จนกระท่ังนำา้ใจไมตรี 

เป็นมาตรฐานของสังคม” “Let us show whatever 

kindness we can, so that kindness will be  

the norm in society” โครงการดังกล่าวได้รณรงค์

ให้คนญี่ปุ่นยิ้มให้กัน	 กล่าวคําว่า	 สวัสดี 	 ขอบคุณ	

ช่วยเหลือกัน	เก็บขยะข้างถนน	ขยะริมแม่นํ้า	ปลูกดอกไม้

ริมทางสาธารณะฯลฯ	ปัจจุบันนี้	โครงการนํ้าใจไมตรีญี่ปุ่น

มสีมาชกิ	๔๕๐,๐๐๐	คน	มกีารใหร้างวลัคนทาํความดดีว้ย	

นํ้าใจไมตรีไปแล้วกว่า	๓	ล้านคน		และในพ.ศ.	๒๕๔๐	ได้ม	ี

การขยายกิจกรรมไปยังประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	

๑
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	 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรเอกชนชื่อ		
Random	 Acts	 of	 Kindness	 (RAK)	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คนมีนํ้าใจไมตรีต่อกัน	 ช่วยเหลือกัน	
ในสิ่งเล็กๆ	 น้อยๆ	 เช่น	 มอบขนมให้คนขับรถเมล์	 กล่าวคําขอบคุณคนทําความสะอาดห้องนํ้า			
มีการเปิดเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต	 ชักชวนให้คนมอบนํ้าใจไมตรีให้แก่กัน	 ช่วยเหลือกัน	 ให้อภัยกัน		
ตลอดจนเผยแพรแ่นะนาํวธิกีารสรา้งนํา้ใจไมตรวีธิตีา่งๆ	เชน่	การยกยอ่งชมเชย	การทกัทายพรอ้มการ	
เรียกชื่อหรือการมอบของขวัญเล็กๆ	น้อยๆ	ในโอกาสอันควร		

Japan Small Kindness Movement

	 ที่ประเทศสิงคโปร์	 	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ประธานาธิบดีโก๊ะจ๊กตง	 	 ได้สังเกตว่า	คนสิงคโปร์
เริ่มจะแล้งนํ้าใจเพิ่มขึ้นทุกวัน	 จึงสั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรมสิงคโปร์หาทางแก้ไข	 กระทรวง
วัฒนธรรมสิงคโปร์เปิดอินเทอร์เน็ตพบองค์กรนํ้าใจไมตรีของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา	 จึงส่งคนไป	
ดูงาน	 แล้วตั้งหน่วยนํ้าใจไมตรีสิงคโปร์ขึ้นในกระทรวงวัฒนธรรม	 โดยมีเป้าหมายให้สิงคโปร์	
เป็นประเทศแห่งนํ้าใจไมตรี	 เน้นหนักไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่	 เริ่มจากกิจกรรมเล็กๆ	 แล้วค่อยๆ	
ขยายใหญข่ึน้	มกีารเชญิชวนใหน้กัธรุกจิและขา้ราชการผูใ้หญเ่ขา้มาสนบัสนนุ	และมเีจา้หนา้ทีป่ระจาํ
ของรัฐบาล	บริหารโครงการแบบธุรกิจสมัยใหม่	 มีการติดโปสเตอร์บนรถไฟใต้ดิน	 จัดงานวันนํ้าใจ
ไมตรีประจําปี	ประกวดภาพเขียนของเด็ก	แล้วนําไปทําแสตมป์	ฯลฯ
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	 	 พ.ศ.	๒๕๔๐	มกีารกอ่ตัง้องคก์ารนํา้ใจไมตรโีลก	ซึง่มปีระเทศสมาชกิกอ่ตัง้	คอื		ญีปุ่น่	สหรฐัอเมรกิา	

แคนาดา	 อังกฤษ	 สกอตแลนด์	 สิงคโปร์	 ไทย	 อินเดีย	 อิตาลี	 เนปาล	 ไนจีเรีย	 นิวซีแลนด์	 เกาหลีใต้	

และออสเตรเลีย

	 สําหรับในประเทศไทยนั้น	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรมได้รณรงค์เรื่องนํ้าใจไมตร	ี

นี้มาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔๒	สมัยที่เป็นสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	กระทรวงศึกษาธิการ
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จุดเริ่มของกิจกรรม
นํ้าใจไมตรีที่สนามหลวง  

		 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เป็นวันที่ชาวไทยหลายสิบล้านคนเศร้าโศกเสียใจ	

อย่างท่ีสุดเพราะเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	

แตก่เ็ปน็วนัเริม่ตน้ของการทาํความดเีพือ่ถวายสกัการะอนัยิง่ใหญ่	ดว้ยสารพดัวธิเีทา่

จะคิดค้นกันขึ้นมาได้	เริ่มต้นด้วยกลุ่มมอเตอร์ไซค์บริการรับ-ส่งฟรี	กลุ่มเด็กเยาวชน	

และและประชาชนแจก	ยาดม	ยาอมยาหม่อง	การเก็บขยะ	การแจกอาหาร	นํ้าดื่ม		

แจกร่ม	 แจกเสื้อดําไปจนถึง	 การสอนทําดอกไม้จันทน	์ เพื่อเตรียมใช้ในงานพระเมร	ุ	

จนอาจกล่าวได้ว่า	 เป็นกิจกรรมนํ้าใจไมตรีร่วมกันทําความดีที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง	

ในระดับโลก	

๒
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๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	ประชาชนมากมายคอยถวายสักการะ	

ขบวนรถอัญเชิญพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวัง

ประชาชนเข้าแถวยาวกลางสนามหลวง	เพื่อรอเข้าสักการะพระบรมศพ	

ในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรก	(๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๙)
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ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ	มาสักการะพระบรมศพ



๒.๑  เริ่มต้นจากกลุ่มจักรยานยนต์
 บริการรับส่ง-ฟรี 
	 วันที่	 ๑๓	 -	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เมื่อทราบข่าว

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙			

ประชาชนจํานวนมากได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศิริราช	 และ	

หนา้พระบรมมหาราชวงั	ซึง่มกีารจราจรหนาแนน่หรอืมเีขตทีห่า้ม

รถยนต์เข้าต้องเดินไกล	 ทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งก็ต้องใช้บริการ

จักรยานยนต์รับจ้าง	 แต่บางคันก็เรียกราคาสูง	 และมีจํานวน	

ไม่พอเพียงแก่ความต้องการ	 ดังนั้นจึงมีกลุ่มวัยรุ่น	 เด็กแว้น		

ชมรมคนรัก เวสป้า 	 เจ้ าของจักรยานยนต์ส่ วนตัว 	 และ	

พวกจักรยานยนต์รับจ้าง	 นํารถจักรยานยนต์มาให้บริการฟรี		

รวมกลุ่มกระจายไปประจําจุดต่างๆ	 ใกล้ป้ายรถประจําทาง	

หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 ฯลฯ	

แล้วขยายจํานวนขึ้นเรื่อยๆ	 จนมีรวมหลายพันคัน	 ต่อมาบริการ	

จักรยานยนต์ฟรีดังกล่าวได้ขยายไปตามชุมชนและจังหวัดต่างๆ		

และมีรถยนต์ส่วนตัว	 รถตู้	 รถสองแถว	 และรถบัสขนาดใหญ่		

มาให้บริการฟรีด้วย
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๒.๒ สาวสะพายเป้
	 เมือ่วนัที	่๑๕	ตลุาคม	๒๕๕๙	ในวนัอญัเชญิพระบรมศพ

มายังพระบรมมหาราชวัง	 มีการแชร์จากผู้ใช้ทวิตเตอร์		

@maybepangg	เปน็ภาพนกัศกึษาสาวสะพายเป	้	แลว้ตดิปา้ยวา่		

“ในเป้มี ขนมปัง ทิชชู่ และยาดมค่ะ ยินดีนำามาให้ฟรี  

หากต้องการสะกิดเรียกได้เลยนะคะ ไม่ต้องเกรงใจ”

	 หลงัจากภาพดงักลา่วถกูเผยแพร	่ผูค้นบนโลกออนไลน์

ต่างชื่นชมในนํ้าใจของนักศึกษาสาวคนนี้เป็นจํานวนมาก		

หนังสือพิมพ์ข่าวสดและโทรทัศน์หลายช่องนําไปออกข่าว		

จนเกิดมีคนอยากทําความดีในทํานองเดียวกัน	 แพร่กระจาย	

ไปทั่วประเทศ

												ภาพ	“สาวสะพายเป”้	ภาพนี	้	ไดท้าํใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ	

ที่ทําให้	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้จัดตั้ง

ศนูยน์ํา้ใจไมตร	ีเพือ่จดักจิกรรมบรกิารผูไ้ปสกัการะพระบรมศพ

รวมถึงการประกาศเกียรติคุณด้วยการมอบเกียรติบัตร	 ให้แก่	

จิตอาสาที่สนามหลวง	 ผู้ปิดทองหลังพระที่ทํางานเกินกว่า		

๓๐	 ชั่วโมง	 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีที่ได้ร่วมกันปฏิบัติ

อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน



บันทึก นํ้าใจไมตรีที่สนามหลวง22 

	 อีกหลายเดือนต่อมา	 เมื่อกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เตรียมจะมอบ
เกียรติบัตรแก่จิตอาสาที่สนามหลวงซึ่งมีผลงาน
ดีเด่น	 จึงได้ประกาศตามหาหญิงสาวผู้นี้ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ไปทั่วประเทศ	 จนได้พบตัวจริง	
ชื่อว่า	 “เฟิร์น”	 หรือ	 “นางสาววิปัญญา	 ชาภิรมย์”	
บัณฑิตสาวจากมหาวิทยาลัยนเรศวร	สาขาการท่องเท่ียว
	 เฟิร์น	เล่าว่าในวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙		
ก่ อ นที่ เ ธ อ ไป เ ฝ้ า ขบ วนพระบรมศพที่ ห น้ า	
พระบรมมหาราชวงั	เธอคาดวา่คงมคีนเดนิทางไปเปน็	
จํานวนมาก	 บางคนคงหิว	 บางคนอาจจะเป็นลม	
เพราะอากาศร้อนมาก	 จึงได้ซื้อขนมปัง	 ผ้าเย็น	
และยาดมใส่เป้สะพายหลังไปด้วย	 เผื่อจะได้ช่วย	
คนที่มาเฝ้ า เหมือนกันได้บ้ าง	 แล้ว เขียนป้าย	
ติดหลังเป้ว่า	“ในเป้มี ขนมปัง ทิชชู่ และยาดมค่ะ 
ยินดีนำามาให้ฟรี หากต้องการสะกิดเรียกได้เลยนะ
คะ ไมต่อ้งเกรงใจ”	เพราะคดิวา่คนไทยมนีสิยัเกรงใจ
ไม่กล้ามาขอ

		 คณะกรรมการจดังานมอบเกยีรตบิตัรของ

กระทรวงวัฒนธรรม	 มีความประทับใจในความคิด	

และวิธีการของน้องเฟิร์นมาก	 จึงได้ประกาศชื่อและ

ให้เดินโชว์ตัวเป็นคนแรกในงาน	 สร้างความตื่นเต้น	

แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากเพราะคิดไม่ถึงว่าจะ

มีใครสามารถตามตัวน้องเฟิร์น	 จากภาพถ่ายใน

อินเทอร์เน็ตให้มาร่วมงานได้

	 เฟิ ร์น เล่ าต่อ ไปว่ า 	 หลั งจากเดินที่ 	
สนามหลวงคนทีม่าสะกดิคนแรกคอืลงุอายรุาว		๖๐	ป	ี	
บอกวา่ขอยาดมหนอ่ย	กม็คีนมาสะกดิเรือ่ยๆ	สว่นใหญ	่
ขอกระดาษทิชชู่ไว้ซับนํ้าตา	 เธอคิดว่าอยากจะช่วย
คนอื่นที่อยู่ในสภาพหดหู่เหมือนกับตนเอง	 ใครหิว	
ก็มีขนมปัง	 ใครเป็นลมก็มียาลมให้	 ถ้าเจอใครล้ม		
ก็จะฉุดให้ลุก	 แล้วประคองเดินไปด้วยกัน	 ใครเดิน	
ไม่ไหวก็จะแบกกันไป		



 ๒.๓  งานเลี้ยงอาหารฟรี
      ครั้งยิ่งใหญ่ของโลก

	 มีคนชอบพูดว่า	 “ของฟรีไม่มีในโลก”

	แตถ่า้ใครคนนัน้มาทีส่นามหลวง	ชว่งวนัที	่๑๔	ตลุาคม		

๒๕๕๙	 ถึงวันที่	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 เขาจะต้อง	

เปลี่ยนคําพูดเป็น	 “มีของฟรีในโลกนี้จริงๆ อยู่ที่

เมืองไทย”    

 “มีที่ไหนในโลกนี้ ที่มีอาหารฟรีเลี้ยงคน

หลายหมื่นคนต่อเนื่องกว่าร้อยวัน”
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โครงการ...ครัวกระทรวงศึกษาธิการ
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ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร  
Volunteer for Dad

	 เมื่อมีจิตอาสามาให้บริการประชาชนมาสักการะ
พระบรมศพมากขึ้น	 อาสาสมัครบางคนไม่รู้จะทําอะไร	
หรือไม่รู้ว่าจะไปบริจาคอะไรที่ไหน	 ขณะที่หน่วยงานที่
ให้บริการประชาชนบางแห่งก็ขาดคนช่วยงานหรือขาด
อุปกรณ์สิ่งของบางอย่าง	 ดังนั้น	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 ตุลาคม	
๒๕๕๙	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรร์ว่มกบักรงุเทพมหานคร	
จงึจดัตัง้ศนูยป์ระสานงานอาสาสมคัร	Volunteer	for	Dad	
ขึ้นที่หอประชุมศรีบูรพา	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
เพื่อประสานงานกับอาสาสมัครทั้งที่เป็นหน่วยงานและ
บุคคล	พร้อมกับจัดการสิ่งของบริจาคต่างๆ	 และจัดการ
ปัญหาขยะในพื้นที่ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	โดยมี		ผศ.	ดร.ปริญญา	เทวานฤมิตรกุล	
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เป็นหัวหน้า
	 	 งานของศูนย์ดังกล่าว	 ดําเนินการโดยสํารวจ	
ความต้องการของหน่วยงานที่มาให้บริการประชาชน
บริเวณท้องสนามหลวงว่าต้องการคนหรือสิ่งของอย่างไร	
เมื่อใด	 พร้อมกับรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสา	 จัดอบรม	

แล้วส่งไปทํางานตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

๓
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อาสาสมัครเก็บขยะ  
งานแรกของจิตอาสา

	 ในงานที่สนามหลวง	 มีนักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนหลายพันคนต้องการอาสาสมัครเป็นจิตอาสา			
เพื่อทําอะไรก็ได้ที่เป็นความดี	 เป็นประโยชน์ส่วนรวม	
แต่การทําความดีที่สนามหลวงนั้น	 มิใช่จะทํากันได้ง่ายๆ	
เพราะเมื่อลงพื้นที่จะพบปัญหาแรกว่า	“ไม่รู้จะทำาอะไร” 
โดยเฉพาะผู้ไปมือเปล่า	 ไม่มีของไปแจก	 หรือไม่มี	
หน่วยบริการแน่ชัด		
	 ในระยะแรกก็มีพวกนักศึกษาถือถุงพลาสติก	
เกบ็ขยะขา้งทางไปกอ่น	พอมขีา่วและภาพลงหนงัสอืพมิพ์
และสื่อสังคมออนไลน์ก็มีคนทําตามมากขึ้น		และคนที่จะ
ทิ้งขยะลงพื้นก็ชักเกิดความละอายใจ	หาที่ทิ้งในที่รองรับ
หรือถังขยะ

๔
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	 ในระยะต่อมา	 อาสาสมัครทั้งหลายจะต้องไปลงทะเบียนที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร	

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 แล้วเลือกชนิดของงานที่ต้องการจะทํา	 ถ้ายังไม่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

อะไร	ก็มักจะเริ่มต้นด้วยการ	“เก็บขยะ”		โดยต้องเข้ารับการอบรม	ให้รู้จักขยะประเภทต่างๆ		วิธีเก็บ	

วิธีแยกประเภทขยะรับป้ายห้อยคอและถุงขยะพลาสติก	 เพื่อเดินไปเก็บขยะในบริเวณจุดที่กําหนด	

รอบสนามหลวง	 และต่อมาก็ทําหน้าที่เฝ้าถังขยะเพื่อแนะนําให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง		

แต่ขยะในงานนี้ก็หาได้อย่างยากเย็น	 เพราะมักมีคนเก็บขยะคนอื่นเดินนําหน้าไปก่อน	 ต้องไปหา	

จุดยืนใกล้ที่แจกอาหาร	 หรือแจกนํ้า	 	 แล้วตะโกนเชิญให้คนมาทิ้งขยะในถุงของตน	 กว่าจะได้เต็มถุง	

ก็จะเหนื่อยมากแต่ทุกคนก็ทํางานกันอย่างไม่ย่อท้อ

	 ภาพการเก็บขยะที่สนามหลวงรุ่นแรกๆ	ปรากฏในเฟซบุ๊ก	Prae’ry	Peachgirl	 เมื่อวันที่	๑๔	

ตลุาคม	๒๕๕๙	โดยมขีอ้ความวา่		“ไหนเราบอกเรารกัพอ่” วนันีไ้ดท้ำาความดถีวายพอ่  เรากบัเพือ่นๆ

เดินเก็บขยะรอบสนามหลวง ของคนทีม่ารอรบัเสดจ็ไดก้ินแล้วทิง้กนัไว ้!!! นาน ๓ ชม. กย็งัไมห่มด  

...  มันเกิดอะไรขึ้น ?? จนนาทีสุดท้าย คนไทยก็ยังคิดไม่ได้กันอีกหรือ ????  #ราชภัฏคนของ 

พระราชา #ราชภัฏสวนสุนันทา #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

	 อีกหลายเดือนต่อมา	กระทรวงวัฒนธรรม
ไดค้น้หากลุม่นกัศกึษาเกบ็ขยะทัง้	๔	คน	จนพบวา่
เป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์	ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุ นั นทา 	 ชื่ อนางสาวณั ฐธิ ด า		
คุณดิลกรัตนา,	 นางสาวนลพรรณ	 จังอินทร์,		
นางสาวพัทธนันท์	 พุกอนันต์	 และ	 นายณัฐภัทร		
นําศรีนิรันดร์	 ที่ไปเดินเก็บขยะ	 ขวดนํ้า	 บนพื้น		
ใส่ถุ งพลาสติก 	 บริ เวณท้องสนามหลวงใน
วันที่ 	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 ตั้งแต่ห้าโมงเย็น		
ถึง	 สองทุ่ม	 จึงเชิญมารับเกียรติบัตรนํ้าใจไมตรี		
จ าก รัฐมนต รี ว่ าการกระทรวง วัฒนธรรม		
เพราะผลงานของนักศึกษาทั้งสี่คน	 เป็นหนึ่ง	
ในแรงบันดาลใจให้มีผู้อยากทําความดีต่อเนื่อง	
ที่สนามหลวงเป็นจํานวนมาก
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กลุ่มคนที่น่ายกย่องมาก คือ บรรดาพนักงานเก็บขนขยะ

และกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องทำางานทั้งกลางวัน

และกลางคืนอย่างหนัก  เพื่อขนย้ายขยะจำานวนมากมาย

ไปกำาจัดอย่างถูกวิธี  
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เส้ือดํา
 ปลายเดอืนตลุาคม ๒๕๕๙ อนัเปน็ชว่งแรกของ

การไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพปรากฏว่ามีคนต้องการ 

เสื้อสีดำาจำานวนมาก จนหาซื้อลำาบากและราคาแพง  

เพราะแต่ละคนต้องใช้จำานวนหลายตัว ทำาให้เสื้อสีดำา 

ขาดตลาด โดยเฉพาะชนดิคอปก ซึง่กลายเปน็ของสำาคญั 

ที่แม้มีเงินก็หาซื้อได้ยาก

	 มีหลายหน่วยงานที่คิดแก้ไขปัญหานี้	 โดยจะ

เอาเสื้อสีต่างๆ	 มาย้อมผ้าให้เป็นสีดําแบบที่ในสมัยก่อน		

มีคนจีนหาบเร่	 แกว่งกระป๋องให้เสียงดังป๋องแป๋ง	 เดินไป

ตามตรอกซอย	 รับจ้างย้อมผ้า	 เช่น	 สํานักงานการศึกษา	

นอกระบบและตามอัธยาศัย	(กศน.)	สํานักงานการอาชีวศึกษา	

(สอศ.)	บรษิทั	กรงุไทยแทรคเตอร	์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล	 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ	กรมหม่อนไหม	 และ

กลุ่มจิตอาสา	“เสือดำา”

	 การศึกษานอกโรงเรียนและอาชีวะ	 เริ่มงาน	

ย้อมผ้าดําเมื่อวันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๙	โดยสั่งการไปยัง	

หน่วยงานในทุกจังหวัดทั่ วประเทศให้ดํา เนินการ	

ย้อมผ้าดําฟรี	 ให้ประชาชนตามเทคนิควิธีการในท้องถิ่น	

หรือวิธีการอื่น	 โดยให้ทําในลักษณะกลุ่มสนใจ	 หรือ

หลกัสตูรระยะสัน้	ซึง่สว่นใหญจ่ะซือ้สยีอ้มผา้ในทอ้งตลาด	

มาใส่ในนํ้าที่ต้มในปี๊บ	 หรือหม้อ	 ด้วยก๊าซหุงต้ม	 หรือ	

ถ่านฟืนไม้	

๕
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	 ปัญหาที่การศึกษานอกโรงเรียน	 และอาชีวะพบคือ	 ผงย้อมผ้าสีดําขาดตลาดหาซื้อลําบาก		

เพราะมีความต้องการสูงมากอย่างฉับพลันทันที	 	 กว่าจะสั่งมาใหม่จากประเทศจีนก็ต้องใช้เวลานาน	

เงินค่าซื้อผงย้อมผ้า	 และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ	 เพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการย้อมผ้าฟรีตัวละราว	 ๒๐	 บาท		

และเกิดปัญหานํ้าเสียจากการย้อมผ้า	 	 ที่ถ้าทิ้งลงท่อระบายนํ้าหรือคูคลองจะผิดกฎหมายมีโทษจําคุก		

ต้องนําไปใส่ถุงแดงขยะมีพิษที่โรงพยาบาล	หรือส่งไปบําบัดที่นิคมอุตสาหกรรม
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สถานที่ย้อมผ้าดำาของบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ที่คลองเตย

	 	 บริษัท	 กรุงไทยแทรคเตอร	์ โดยคุณปรีชา	 เลาหพงษ์ชนะ	 ได้ดัดแปลงสถานที่ของ
บรษิทัทีค่ลองเตยใหเ้ปน็โรงยอ้มผา้ขนาดใหญ	่	มเีตาแกส๊ยอ้มผา้หลายสบิเตา	รบัยอ้มผา้ดาํฟร	ี
ให้ทุกคนที่นําเสื้อผ้าสีมาเอง	 ใช้งินส่วนตัวและเงินบริจาคจากเพื่อนฝูงมาซื้อผงย้อมผ้าดํา		
และอุปกรณ์ในการย้อมผ้า	 	 และแก้ปัญหานํ้าเสียจากการย้อมผ้าโดยขอให้กรุงเทพมหานคร	
ส่งรถบรรทุกนํ้าเสียไปบําบัดที่นิคมอุตสาหกรรม
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมีความสนใจ
ในการยอ้มเสือ้ดาํเชน่เดยีวกนั	ตัง้กลุม่จติอาสา	
ชื่อว่า	 “กลุ่มเสื้อดำา”	 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	
“กลุ่มเสือดำา” แล้วพัฒนาเป็นกลุ่มนํ้าใจ
ไมตรีของกระทรวงวัฒนธรรม	 	 กลุ่มเสือดํา
รวบรวมเสื้อสีต่างๆ	 จากคนรู้จักและเตรียม
จะใช้เงินซื้อเสื้อสีมือสองจากญี่ปุ่น	 ไปฝาก
ย้อมสีดําที่บริษัท	 กรุงไทยแทรคเตอร์	 และ
เทคนิคกรุงเทพ	 แต่ประสบปัญหาต้องรอ
คิวยาวหลายสัปดาห์	 โดยที่บริษัทกรุงไทยฯ		
ยังมีเสื้อผ้าสีที่มีคนบริจาคอีกหลายตันยังไม่รู้
จะย้อมให้หมดได้อย่างไร	 เจ้าของบริษัท	
กรุงไทยฯ	 จึงออกปากยกเสื้อสีของบริจาค	
ทั้งหมด	ให้กลุ่มเสือดําฟรีๆ

													ตอนนั้นมีภาพข่าวหนังสือพิมพ์ตอนที่	
กระทรวงอุตสาหกรรมไปตรวจโรงงานย้อมผ้า
ที่ตลาดโรงเกลือ	 จังหวัดสระแก้ว	 ติดชายแดน
ประเทศกัมพูชา		กลุ่มเสือดํา	จึงขอให้	ผู้อํานวย
การการศึกษานอกโรงเรียน	 จังหวัดปราจีนบุรี	
ส่งคนไปหาแต่ไม่พบ	
	 ดังนั้นกลุ่มเสือดําจึงส่งคนขับรถไปลุย
ค้นหาโรงย้อมผ้าที่โรงเกลือให้ได้	 ผลปรากฏว่า
มีอยู่	 ๓	 แห่ง	 ซ่อนตัวอยู่ในห้องแถวหลังตลาด		
มอีปุกรณท์นัสมยั	ยอ้มผา้ไดช้ัว่โมงละ	๕๐๐	ตวั	
คิดค่าย้อมตัวละ	๙	บาท	ค่ารีดตัวละ	๑	บาท		
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	 กลุ่มเสือดํา	 ตัดสินใจไม่ย้อมผ้าเอง		
แต่นําเส้ือผ้าสีต่างๆ	ท่ีได้รับบริจาคจํานวนประมาณ		
๒,๐๐๐	ตวั	ไปยอ้มสดีาํทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล	วทิยาเขตเทคนคิกรงุเทพ	และโรงงาน
ย้อมผ้าที่โรงเกลือ	 จังหวัดสระแก้ว	 โดยใช้เงิน
บรจิาคจากผูม้จีติศรทัธา	ประมาณสองแสนบาท	
โดยเสียค่าย้อมผ้าตัวละ	 ๑๐	 บาท	 ซึ่งถูกกว่า	
ซือ้ผงยอ้มผา้มายอ้มเองซึง่มตีน้ทนุตวัละ	๒๐	บาท		
ทั้งยังตัดปัญหาเรื่องการทิ้งนํ้าเสียต่อไปด้วย
					 ปัญหาที่พบในการย้อมผ้ าดํ า 	 คือ		
ผ้าที่จะย้อมดําได้ดีราคาถูกควรเป็นผ้าฝ้าย	
เพราะเครือ่งยอ้มผา้ทีโ่รงเกลอื	สระแกว้นัน้ใชผ้ง
ยอ้มของจนีสตูรเกลอื		ซึง่ถา้นาํเสือ้ใยสงัเคราะห์
ไปย้อมจะไม่ติดหรือได้เป็นสีเทาไม่ดําสนิท		
ส่วนที่เทคนิคกรุงเทพใช้ผงย้อมสูตรกํามะถัน	
ซึ่งสามารถย้อมผ้าใยสังเคราะห์ได้แค่ราคา	
ค่าผงย้อมแพงกว่าสูตรเกลือมาก	 นอกจากนี้

เครื่องย้อมผ้าขนาดใหญ่ทันสมัย ที่โรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว

ก็มีปัญหาเรื่องคิวย้อมผ้าเพราะต้องเรียงตาม
ลําดับคนมาก่อนมาหลัง	 บางคราวต้องส่งรถ	
ไปรอหลายชัว่โมงหรอืคา้งคนืเพือ่คอยเฝา้รอรบั
กว่าจะย้อมเสร็จ	 เมื่อได้เสื้อย้อมมาแล้ว	ก็ต้อง
นําไปรีด	 พับแล้วใส่ถุงพลาสติกให้เหมือนเสื้อ	
ที่ขายตามห้าง	 โดยระดมแม่บ้าน	 ๑๐	 คน	
จากบ้านเครือญาติมารีดผ้าพับผ้า	 ทั้งกลางวัน
กลางคืนเป็นเวลาหลายวัน
														ในตอนแรก	กลุ่มเสือดํา	ได้นําเสื้อดํา
ไปแจกให้คนที่ใส่เสื้อสีต่างๆ	ที่ท้องสนามหลวง		
แต่ประสบปัญหาเพราะคนที่มีเสื้อดําอยู่แล้ว
ก็มาขอด้วยเนื่องจากมีเสื้อดําเพียงตัวเดียว	
ไมพ่อใช	้แลว้ตอ่มาสง่ไปแจกตามตา่งจงัหวดัเชน่	
พษิณโุลก	ลาํปาง	แตแ่จกไดเ้พยีงไมก่ีว่นั	เสือ้ดาํ	
ที่กลุ่มเสือดําจัดหามา	 ๒,๐๐๐	 ตัว	 ก็หมดลง	
และไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าย้อมผ้าและ
ค่าขนส่งต่อไปอีกได้	 กิจกรรมแจกเสื้อดําของ	
ศูนย์นํ้าใจไมตรีจึงต้องยุติลง
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ยืมเส้ือผ้าชุดสุภาพ

		 	 เนื่องจากสํานักพระราชวังได้กํ าหนดว่า	
ผู้ที่จะเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพจะต้องแต่งกาย	
ให้เหมาะสม	 สุภาพไว้ทุกข์	 เสื้อมีปกสีดํา	 ชุดชาวเขา
สาํหรบัชาวเขา	ชดุลกูเสอืสาํหรบัลกูเสอื	ชดุนกัเรยีน	นสิติ	
นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ	 งดกางเกงกระโปรงยีนส	์	
ห้ามกางเกงขาสั้น	 เสื้อผู้หญิงให้สวมมีแขน	 ไม่รัดรูป		
กระโปรงยาวคลุมเข่า	 รองเท้าหุ้มส้นสีดํา	 ดังนั้นจึงมี
ประชาชนบางคนแต่งกายไม่ถูกต้องตามข้อกําหนด	
ดังกล่าวจนไม่สามารถเข้าไปในพระบรมมหาราชวังได้	 
(ในระยะต่อมามีการอนุโลมไม่ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้น  
เพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชนที่จงรักภักดี) 

							ดงันัน้	จงึไดม้จีติอาสา	
เช่น	 กลุ่มคุณกาละแมร์		
จัดหาเสื้อผ้าและรองเท้า
ที่ถูกต้องตามข้อกําหนด
มาให้บริการยืมฟรีแก่ผู้ที่
ต้องการ			

๖
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ร่มน้ําใจไมตรี
				
	 ในช่วงเดือนตุลาคม	 ถึง	 พฤศจิกายนนั้น	 นอกจาก
แดดจะร้อนจัดตอนกลางวันแล้ว	 ยังมีฝนตกหนักบ่อยครั้ง		
ทําให้ผู้เข้าแถวรอเข้าสักการะพระบรมศพ	 และเจ้าหน้าที่
ตํารวจทหารรักษาการณ์รอบพระบรมมหาราชวังที่ไม่มี
เสื้อกันฝนหรือร่ม	 ต้องเปียกฝนมอมแมม	 เหมือนคนตกนํ้า	
ทางกรุงเทพมหานครได้บรรเทาปัญหานี้โดยจัดตั้งเต็นท์
และเก้าอี้จํานวนมากไว้ให้บริการ	 แต่เกิดปัญหาภายใน
พระบรมมหาราชวังที่ไม่สามารถตั้งเต็นท์ภายในกําแพงวัง		
ก่อนถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้	เนื่องจากเป็นเส้นทาง
ท่ีบุคคลสําคัญจากต่างประเทศเดินทางไปเคารพ		พระบรมศพ		
และเปน็เสน้ทางเสดจ็ฯ	แตก่ย็งัพอมทีางออก	คอือนญุาตให้
ใช้ร่มสีดําและเสื้อกันฝนได้
	 ดังนั้น	กลุ่มเสือดํา	ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือ
แห่งประเทศไทยจึงรวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา	 ซื้อร่มสีดํา	
มาแจกประชาชน	 ๑,๐๐๐	 คันในราคาคันละ	 ๕๐	 บาท		
และซือ้เสือ้กนัฝนพลาสตกิมาแจกตาํรวจ	ทหาร	อาสาสมคัร	
ยืนรักษาการณ์รอบพระบรมมหาราชวังที่ไม่มีเสื้อฝน	
จํานวน	๕๐๐	ตัวๆ	ละ	๑๕	บาทด้วย		ร่มที่ซื้อมาจะผูกป้าย 
“ร่มนำ้าใจไมตรีเมื่อใช้เสร็จแล้ว กรุณามอบให้ผู้ต้องการ 
คนต่อไป”	เพื่อส่งเสริมนํ้าใจไมตรีในหมู่ผู้รับบริการ

	 ร่มสีดํา	 ๕๐๐	 คันแรก	 แจกฟรี	

ให้ประชาชนหมดไปภายในเวลาเพียง

ชั่วโมงเดียว	 ซึ่ งถ้าใช้วิธีการแบบนี้ 		

ร่ม	 ๑,๐๐๐	 คันจะหมดไปในเวลาเพียง

สองวัน	 ดังนั้นจึงต้องคิดหาวิธี ใหม่		

โดยให้ลูก เสือถือร่มคนละ	 ๕	 คัน		

เดินย้อนแถวประชาชนท่ีน่ังคอยในเต็นท์		

พอเห็นผู้สูงอายุที่ผมสีขาว		ก็เข้าไปถาม

ว่าต้องการร่มฟรีไหมครับ	 ถ้าต้องการ

ก็มอบให้แล้วรีบเดินต่อไปไม่รอช้า	

เนื่องจากคนที่นั่งข้างๆ	 ก็จะขอบ้าง		

ถ้าไม่ให้ก็จะเสียนํ้าใจกัน
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	 ตอ่มาทางผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล	ไดเ้หน็ความสาํคญัของรม่	จงึสัง่ซือ้มาใหต้าํรวจ
แจกที่จุดคัดกรอง	 จํานวน	 ๑,๕๐๐	 คัน	 ต่อจากนั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่มสีดําเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ	 เช่น	มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	ยามยาก	ธนาคารออมสิน	กลุ่มจุฬาใต้ร่มพระบารมี		
วัดเพลง	 จ.ราชบุรี	 ศาลอาญา	 และพระสงฆ์จากวัดประยูรวงศาวาส	 โดยร่มส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่
ศูนย์อํานวยการร่วมของทหาร
	 ถงึแมจ้ะมรีม่เพิม่ขึน้	แตก่ไ็มพ่อแจก	เพราะผูร้บัสว่นใหญเ่กบ็กลบับา้น	จงึตอ้งเปลีย่นวธิ	ี
การเป็นให้ยืมร่ม	 โดยจัดจุดคืนร่มใช้แล้วตามจุดคัดกรองต่างๆ	 ของตํารวจ	 และที่ทางออก	
ดา้นประตเูทวาภริมย	์ตรงขา้มทา่ราชวรดษิฐ	์	แลว้สง่ลกูเสอืและทหารไปเกบ็คนืมา	ผลปรากฏวา่	

ได้ร่มคืนมาส่วนหนึ่ง	โดยร่มบางคันชํารุด



ลูกเสือเก็บร่มท่ีใช้แล้วมาคืนกองกลาง 
เพ่ือนํามาตรวจซ่อม

													
								 	 ดังนั้น	 ศูนย์นํ้าใจไมตรี	 จึงตั้งหน่วยซ่อมร่มขึ้น	 โดยส่งคนไปศึกษาวิธีการจากช่างซ่อมร่ม	
มืออาชีพที่ข้างถนนพาหุรัดเป็นเวลา	 ๒	 ชั่วโมง	 แล้วสามารถซ่อมร่มชํารุดได้ถึงร้อยละ	 ๗๐		
ส่วนที่เหลือชํารุดเกินที่จะซ่อมได้ต้องทิ้งเป็นขยะไป				
	 	 เมื่อเห็นเมฆดําลอยตํ่าลงมาหรือฝนเริ่มลงเม็ด	 สมาชิกศูนย์นํ้าใจไมตร	ี จะขนร่มดําและ	
ร่มสีต่างๆ	 ทั้งหมดในสต็อก	 นําร่มทั้งหมดหลายร้อยคัน	 ขึ้นรถกอล์ฟหรือรถปิกอัพ	 นําไปแจกให้
ประชาชนที่รอคอยอยู่หน้าพระบรมมหาราชวัง	 ถ้าร่มที่มีอยู่ไม่พอก็จะไปขอของทหารมาเพิ่ม		

พร้อมกับประกาศให้ทราบว่า	ภายในพระบรมมหาราชวังไม่มีเต็นท์ป้องกันฝนเหมือนกับด้านนอก		
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	 จากการระดมซ้ือร่มดําของหลายหน่วยงาน

ทําให้ร่มสีดําหมดตลาด	 เหลือแต่ร่มสีต่างๆ		

ซึ่งขายราคาถูกกว่าร่มสีดําคือเหลือเพียง	 คันละ		

๒๕	ถงึ	๔๐	บาทเทา่นัน้	ดงันัน้ทางศนูยน์ํา้ใจไมตร	ี

จึงหาทางเปลี่ยนร่มสี เป็นร่มดํา	 ตอนแรก	

คิดจะพ่นสี 	 โดยจะอาศัยโรงพ่นสีรถยนต์ 		

เพือ่ปอ้งกนัละอองสกีระจาย	แตเ่มือ่ตรวจสอบกบั	

โรงงานนิสสัน	 และโตโยต้าแล้วไม่สามารถทําได้		

เพราะผ้าร่มนั้นอ่อนตัวได้ไม่เหมือนกับตัวถังแข็ง

ของรถยนต์	 เมื่อคิดต่อถึงการย้อมสีก็ทําไม่ได้

เช่นกันเพราะผ้าร่มไม่ใช่	 ผ้าฝ้าย	 ย้อมสีได้ยาก		

เข้าเครื่องย้อมผ้าไม่ได้และมีปัญหาเรื่องนํ้าเสีย

	 ศูนย์นํ้ า ใจไมตรีค้นหาวิธีต่อไปโดย	

โทรศพัทไ์ปถามโรงงานรม่วา่	ใชส้อีะไรพมิพส์กรนี

โฆษณาบนร่ม	 เมื่อได้ชื่อสีมาแล้วก็ทดลองใช้

แปรงทาสดีาํบนรม่สแีดง	กส็ามารถเปลีย่นรม่แดง	

เป็นร่มสีดําได้	 แต่ถ้าใช้นานๆ	 สีจะแตกลายงา		

ดังนั้น	 ศูนย์นํ้าใจไมตรีจึงจัดบริการ “ร่มพังแลก

ร่มดี ร่มสีแลกร่มดำา และร่มเก่าแลกร่มใหม่”	

ซึ่งเป็นบริการแปลกประหลาดที่ไม่เคยมีใคร	

ในโลกนี้ทํามาก่อน	 ในตอนนั้น	 เจ้าหน้าที่ของ	

ศูนย์น้ําใจไมตรี	คนหน่ึง	ช่ือ	นายสมบูรณ์	น้อยสมศรี

ได้เขียนเลข	 ๙	 ไทย	 บนร่มสีดํา	 ซึ่งปรากฏว่า	

เปน็ทีถ่กูใจของผูพ้บเหน็	สถานโีทรทศัน	์หลายแหง่	

รวมทั้งโทรทัศน์จากประเทศจีนได้มาถ่ายทําข่าว		
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	 ชื่อเสียงของร่มดำา

เลข ๙	ทางสือ่มวลชน	ทาํให้

มผีูต้อ้งการจาํนวนมาก	โดย	

ศูนย์นํ้าใจไมตรี	 กําหนดให้	

นําร่มเก่า	๓	คัน	ในสภาพดี

หรือชํารุดมาแลก	 เพราะ	

แจกฟรีไม่ไหว
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ประชาชน
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

กลางสนามหลวงท้ังกลางวัน
และกลางคืน

	 กิจกรรมน้ีคิดข้ึนได้เม่ือวันร้องเพลงสรรเสริญ	
พระบารมีคร้ังใหญ่ท่ีสนามหลวงวันท่ี	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๙		
ซึ่งจัดโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	 ยุคล	 มีคนมาเต็ม	
สนามหลวงแนน่ขนดัแทบไมม่ทีีย่นื	ทา่มกลางแสงแดด
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	 ในบริเวณท้องสนามหลวง	 มีคนนําพัดกระดาษอันเล็กๆ	 หรือพัดใบลานมาแจก	 ซึ่งก็สามารถ	

บรรเทาความร้อนอบอ้าวได้ตามสมควร	แต่เมื่อพัดไปนานเข้าก็ชักเมื่อย

ลมน้ําใจไมตรี    ๘
	 ท่ีร้อนจัด	ทําให้มีคนเป็นลมถูกหามเข้ามาในเต็นท์วชิรพยาบาลหลายคนหญิงกลางคน

คนหนึ่งที่เพิ่งฟื้นจากการเป็นลมมานั่งพักอยู่ข้างๆ	 เต็นท์	 มีคนใช้มีดตัดกล่องกระดาษ	

ทีท่ิง้อยูแ่ถวนัน้	แลว้ใชม้อืจบักระดาษพดัให้	ทาํใหผู้ร้บับรกิารมคีวามพอใจ	แตผู่ใ้หบ้รกิาร

มคีวามดใีจมากกวา่	เพราะไดค้น้พบวธิทีาํความดโีดยไมต่อ้งออกเงนิหรอืออกแรงมากมาย

อะไรเลยเนื่องจากเป็นการ “บริจาคลม”



 มีจิตอาสาชื่อนายสมนึก ใคร่ครวญ  

อายุ ๕๒ ปี ชาวสมุทรปราการ 	 ได้ดัดแปลง

เครื่องเรือหางยาวมาเป็นพัดลมขนาดใหญ่		

ติดท้ายรถปิกอัพ	 ปล่อยลมเย็นบริการประชาชน	

ที่รอเข้าคิวเข้าวัง

	 ศูนย์น้ําใจไมตรี	ได้ทําการรณรงค์หาผู้บริจาค	

พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 ๒๒	 นิ้ว	 ราคา	

๒,๕๐๐	บาท		โดยในชัน้ตน้เตรยีมจะไปเปดิใหค้นที่

รอควิอยูใ่นเตน็ท	์แตต่อ่มาพบวา่	กรงุเทพมหานคร

กาํลงัตัง้เตน็ทใ์หมท่ีม่พีดัลมตดิตัง้อยูแ่ลว้		จงึไดน้าํ

พดัลมทีซ่ือ้มาไปบรจิาคใหห้นว่ยงานตา่งๆ	ทีม่าให้

บริการประชาชนในสนามหลวง	 เช่น	 โรงพยาบาล

วชิระ	หน่วยพยาบาลกรุงเทพมหานคร	 ตํารวจ	

สอบสวนกลาง	 มูลนิธิ	 ๕	 ธันวามหาราช	 มูลนิธิ	

ร่วมกตัญญู	 และจัดบริการที่นั่งพักแถมลมเย็น	

และนํา้แชเ่ยน็เจีย๊บ	บรเิวณ	หนา้เตน็ทน์ํา้ใจไมตรี

ด้วย	เพราะบริเวณสนามหลวงนั้นหาที่นั่งได้ยาก
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ลูกเสือช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเม่ือ
				
	 ในช่วงแรกพวกลูกเสือ	 ยุวกาชาด	 และนักศึกษา
รักษาดินแดน	 ที่ไปสนามหลวงก็ไปเดินเก็บขยะเหมือน
จติอาสาคนอืน่	พอพวกทหารและกระทรวงพฒันาสงัคมฯ
เห็นเข้าจึงไปหารถเข็นคนพิการมาแล้วขอให้ลูกเสือ	
ไปเขน็ให	้แลว้จดัทีป่ระสานงานใหใ้นเตน็ทก์องอาํนวยการ	
ร่วมของทหาร	 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือรุ่นอาวุโสคือ	
นายอํานาจ	 สายฉลาด	 และนายยินดี	 ปั้นแววงาม		
เป็นผู้ประสานงาน	 แต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด
ไม่ใช่ผู้พิการแต่กลายเป็นผู้สูงอายุที่ เดินไกลไม่ไหว		
แต่กองอํานวยการตรวจพบทางโทรทัศน์วงจรปิดว่า		
มผีูไ้มส่งูอายแุละไมพ่กิารแอบไปนัง่รถเขน็ดว้ย	เพราะจะได	้
ลัดคิวไม่ต้องเข้าแถวรอนานเหมือนคนทั่วไป	 จึงต้อง	
กาํหนดเกณฑข์อดบูตัรประชาชนใหน้ัง่รถเขน็ได	้เฉพาะผูท้ี	่
อายุเกิน	๗๐	ปี	และคนพิการที่มีใบรับรองแพทย์เท่านั้น
และในระยะตอ่มาไดเ้ปลีย่นใหล้กูเสอืไปยกอาหารและนํา้
ใหผู้ร้อคอยในเตน็ท	์เพราะผูส้งูอายแุละผูพ้กิารมกัมผีูด้แูล
ติดตามมาด้วยอยู่แล้ว
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รถตุ๊กตา				

	 กจิกรรมนีเ้กดิขึน้เพราะเดก็หญงิไอรนี	อาย	ุ๓	ขวบ	

ชอบตามแม่ไปซื้ออาหารสดที่ห้างเดอะมอลล์		 เพราะจะ	

ไดน้ัง่รถตุก๊ตา	ซึง่เปน็รถเขน็ชอ้ปปิง้ตามหา้ง	แตท่าํเปน็รูป

ตุ๊กตาการ์ตูน	มีพวงมาลัยขับรถและมีแตรบีบดังป้ินๆ	ด้วย

	 เมื่อคุณตาไปสนามหลวงเห็นลูกเสือเข็นรถล้อ	

ผู้สู งอายุ 	 ก็ เกิดความคิดว่าน่าจะนํารถเข็นตุ๊กตา	

มาใหบ้รกิารเดก็	ทีพ่อ่แมจ่าํเปน็ตอ้งพามา	เพราะไมม่ใีคร	

ดูแลท่ีบ้าน	แต่	เน่ืองจากคุณตาไม่รู้จักใครท่ีห้างเดอะมอลล์	

จึงต้องติดต่อผ่านคุณอรพิน	 ผู้จัดการโฮมโปร	 ซึ่งได้

โทรศัพท์ติดต่อไปยังคุณปณิตา	 ผู้จัดการเดอะมอลล์		

แล้วส่งรถตุ๊กตา	 ๒๐	 คัน	 มาให้บริการที่สนามหลวง	

ในวันรุ่งขึ้น

๑๐
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เขียนป้ายฟรี    

						 จากประสบการณ์จัดงานนอกสถานที่ 	 ทําให้	

ทีมศูนย์น้ําใจไมตรีรู้ว่า	ส่ิงขาดแคลนของนักจัดงานอย่างหน่ึง	

คือป้าย	 เช่น	 ป้ายบอกทางไปห้องนํ้า	 ป้ายจุดเริ่มต้นคิว	

ป้ายห้ามเข้า	ป้ายทางออก	ฯลฯ

	 ศนูยน์ํา้ใจไมตร	ีจงึตดิตอ่ไปยงัวทิยาลยัอาชวีศึกษา	

เสาวภาและวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพฯ	 ได้อาจารย์		

นักศึกษา	หลายสิบคนมาให้บริการเขียนป้าย	และบางวัน

ก็มีเครื่องเคลือบพลาสติกมาให้บริการ	 ซึ่งได้ช่วยให้เรื่อง	

ยากซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย	 เรื่องยากเป็นเรื่องเร็ว		

นับเป็นนํ้าใจไมตรีที่ทําไม่ยากจริงๆ
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เจ้าหน้าท่ีตํารวจ
ทหารรักษาการณ์    

	 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งในงานนี้		

คือเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวัง	 และตํารวจทหารที่ทํา

หน้าที่อํานวยความสะดวกให้ประชาชน	 และป้องกัน	

เหตุร้าย	 ซึ่งต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืน

อยา่งนา่ชืน่ชมยิง่	มตีาํรวจยนืยามรอบพระบรมมหาราชวงั			

ซึ่งบางคราวมีฝนตกลงมาต้องยืนกลางฝนเปียกปอน	

โดยไม่มีเสื้อกันฝน	 ตํารวจบางคนปีนขึ้นไปบนหอคอย	

นั่งร้านสูง	 ตํารวจหน่วยอีโอดีเตรียมพร้อมกู้ระเบิดที่อาจ

มีผู้ไม่หวังดีนํามาวาง	 ตํารวจทหารหน่วยสืบราชการลับ

เดินปะปนกับประชาชนเพื่อป้องกันเหตุร้าย	 ตํารวจม้า

และสุนัขตํารวจเดินตรวจทั่วสนามหลวง

๑๒
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นํ้าใจทหารพราน
จากค่ายปักธงชัย
และกองน้ําบาดาล    
	 ในงานที่สนามหลวงนี้	 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล	

ได้ส่งรถผลิตนํ้าดื่มใส่ขวดมาให้บริการแจกนํ้าดื่มฟรี	

ให้แก่ประชาชน	 โดยมีอดีตทหารพรานจากค่ายปักธงชัย	

จังหวัดนครราชสีมา	มาช่วยขนส่งนํ้าดื่มไปแจก	ทําให้เป็นที่	

ชื่นชมของผู้พบเห็นยิ่งนัก

บันทึก นํ้าใจไมตรีที่สนามหลวง62 

๑๓



บันทึก นํ้าใจไมตรีที่สนามหลวง 63 

รถสองแถวน้ําใจไมตรี
	 จากการทีป่ระชาชนหลายหมืน่คนเขา้ควิหลายชัว่โมง	
ไปสักการะพระบรมศพเสร็จแล้ว	 พอเดินออกมาจาก	
พระบรมมหาราชวงั	กจ็ะตอ้งเดนิออกมาทางประตเูทวาภริมย์	
ตรงขา้มทา่ราชวรดษิฐ	์แตเ่มือ่ออกประตวูงัมา	คนสว่นใหญก่ง็ง	
เป็นไก่ตาแตก	 เพราะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและจะกลับบ้านยังไง	
เนื่องจากเป็นสถานที่ไม่คุ้นเคย	 มองไปทั้งทางซ้ายและขวา	
เห็นแต่กําแพงวังยาวสุดลูกหูลูกตา	 ถามทางใครก็ไม่รู้เรื่อง
เพราะทุกคนเป็นคนต่างถิ่น
	 ประชาชนบางคนได้อาศัยซ้อนมอเตอร์ไซค์ฟรีที่จิต
อาสามาให้บริการ	 จึงสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย		
แต่เมื่อคิดถึงคนแก่ที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่ได้	 คิดถึงคิวยาวรอ	
รถมอเตอรไ์ซคฟ์รทีีไ่ปไดค้รัง้ละคน	คดิถงึตอนฝนตก	แดดรอ้น		
คิดถึงคนที่เดินผิดทิศทาง	 คิดถึงคนที่ต้องเดิน	 ๕	 กิโลเมตร
กว่าจะไปเจอแท็กซี่ว่างที่เสาชิงช้า	 คิดถึงคนที่เดินไกลเกิน		
๓	กิโลเมตร	แล้วจะเป็นลมหรือขาเป็นตะคริว	จากการหารือ
ผู้เกี่ยวข้อง	 ทีมศูนย์นํ้าใจไมตรี	 ก็คิดหาทางบรรเทาปัญหา	
ดงักลา่วได	้โดยจะใชร้ถสองแถววิง่วนรอบพระบรมมหาราชวงั	
และสนามหลวงแบบรถใต้ดินสายวนรอบเมืองของกรุงลอนดอน
หรือกรุงโตเกียว
	 จากนั้นก็ส่งคนไปหาคนขับรถสองแถวในซอยใกล้
ถนนจันทน์	 ซึ่งมีคิวรถสองแถวกว่าร้อยคัน	 ตกลงค่าเช่า	
วันละสองพันบาทต่อคัน	 ถ้า	 ๑๐	 คัน	 ก็วันละสองหมื่น		
หนึง่เดอืนกห็กแสนบาท	ตอ่จากนัน้กไ็ปเจรจากบัตาํรวจจราจร	
เพื่อขออนุญาตเดินรถประจําทางเฉพาะกิจ	 ระหว่างเวลา	
๐๙.๐๐	–	๒๑.๐๐	น.

๑๔



	 ขั้นตอนยากที่สุดคือการหาเงินบริจาคหกแสนบาทต่อเดือน	 สําหรับเป็นค่าเช่า	
รถสองแถว		เพราะคนขับรถสองแถวเป็นคนฐานะไม่ดีนัก	ต้องจ่ายค่าเช่ารถ	และค่าเชื้อเพลิง		
ในการนี้	 นาคารออมสินได้กรุณาบริจาคเงินค่าใช้จ่ายในเดือนแรกให้	 แต่เดือนต่อมา	
หาผู้บริจาคไม่ได้	กิจกรรมนี้จึงต้องยุติลง
	 รถสองแถวนํ้าใจไมตรีได้ให้บริการรับส่งผู้จงรักภักดี	 เฉลี่ยเที่ยวละ	 ๑๕	 คน	 หรือ	
วันละประมาณ	๑๕๐	คนต่อคัน	คือ	๑,๕๐๐	คนต่อวัน		หรือ	๔๕,๐๐๐	คน	ต่อ	๓๐	วัน		
	 พวกเราที่ช่วยกันดําเนินการ	 ได้มองคนขึ้นรถสองแถวรอบวังด้วยความปีติยินดี		
และรู้ด้วยตัวเองว่า	 ได้รับรางวัลเป็นผลบุญจากการกระทําครั้งนี้เรียบร้อยแล้วในชาตินี้		
ไม่ต้องรอชาติหน้า
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	 	 ในขณะเดียวกัน	 ก็มี	 ขสมก.	 และหน่วยงานอ่ืนๆ	 จัดรถมาให้บริการ	

รับส่งฟรีแก่ผู้ท่ีจะเดินทางไปสนามหลวงด้วย
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รองเท้าน้ําใจไมตรี

	 กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะมีคนถูกรองเท้ากัด	 เข้ามาขอ
พลาสเตอรย์าทีเ่ตน็ทซ์อ่มรม่ของศนูยน์ํา้ใจไมตรี	เนือ่งจากบางคน	
นํารองเท้าใหม่มาใส่เตรียมเข้าวัง	 หรือไม่เคยใส่รองเท้าหุ้มส้น		
โดยเฉพาะพวกนิสิตสาวที่ซื้อรองเท้าใหม่เตรียมมารับปริญญา	
เจ้าหน้าที่ศูนย์จึงไปขอพลาสเตอร์ยาจากเต็นท์พยาบาลข้างๆ		
เอามาวางใหค้นถกูรองเทา้กดัหยบิไปใชไ้ดฟ้รีๆ 	พรอ้มกบัเขยีนปา้ย
เชิญรับ	พลาสเตอร์แก้รองเท้ากัด	แต่เมื่อไปขอพลาสเตอร์หลายๆ	
ครั้ง	ก็เกิดความเกรงใจ	จึงไปซื้อมาเองครั้งละ	๑๐๐	แผ่น
	 หลงัจากนัน้มคีนใสร่องเทา้ขาดเหมอืนจระเขอ้า้ปากเขา้มา	
ถามว่ารับซ่อมรองเท้าไหม	 แต่ได้พิจารณาว่าเหตุดังกล่าว	
ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก	 จึงไปขอรองเท้าฟรีมาจากร้านเสื้อผ้าดําฟรี	
ของคณุกาละแมร	์และตอ่มากซ็ือ้รองเทา้นนัยางในราคาลดพเิศษ	
มาแลกกับคนที่รองเท้าขาด

เราดีใจที่ได้ค้นพบวิธีมอบนำ้าใจไมตร ี
อีกแบบหนึ่ง คือ การมอบรองเท้าดีให้คนที่รองเท้าชำารุด
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๑๖ น้ําขวดแช่แข็ง
และหวานเย็นน้ําใจไมตรี

	 กจิกรรมนีเ้กดิขึน้เมือ่ทมีของศนูยน์ํา้ใจไมตรไีปซือ้ของที่
แม็คโคร	เห็นตู้แช่เนชั่นแนลราคาหมื่นกว่าบาท		จึงซื้อมาแช่นํ้า
ขวดเพราะในสนามหลวงนัน้หานํา้แขง็ยาก	ราคาแพง	ไมแ่นใ่จใน
ความสะอาด	และนํา้ขวดทีแ่ชใ่นตูแ้ชค่า้งคนืจะกลายเปน็นํา้แขง็
ทั้งขวด	ทําให้ผู้ดื่มได้ดื่มนํ้าเย็นเจี๊ยบเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง		
	 ต่อมามีผู้หวั งดีแนะนําให้ซื้อหวานเย็นในหลอด
พลาสติกจากแม็คโครไปแจกเด็กอีก	 เพราะเหมาะสําหรับ
สภาพอากาศที่ ร้ อนจัด 	 เนื่ องจากทางศูนย์มีตู้ แช่แข็ ง	
อยู่แล้ว	 จึงซื้อหวานเย็นหลอดไปแจกวันละ	 ๑,๐๐๐	 หลอด	
ราคา	๕๐๐	บาท				
	 วันหนึ่งคุณปณิตา	 ผู้จัดการห้างเดอะมอลล์เดินผ่านมา	
ได้รับแจกหวานเย็นราคาห้าสิบสตางค์ไปหนึ่งแท่ง	 จึงกลับไป
ชวนพรรคพวก	 สั่งซื้อไอศกรีมโคนและไอศกรีมโบราณมาแจก

อีกสิบวัน	 หมดเงินไปหนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาทเท่านั้น	 แต่ทําให้คน
กว่าหมื่นคนได้รับความสุขในการ
กินไอศกรีมเย็นเจี๊ยบ	 ท่ามกลาง

อากาศที่ร้อนจัด	
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ต้นมะขามน้ําใจไมตรี
	
	 บริเวณรอบท้องสนามหลวง	 มีต้นมะขาม	 ๗๓๕	 ต้นที่
ปลูกไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 ๕	 และปลูกต่อมาภายหลัง	 แต่ต่อ
มาต้นมะขามอายุกว่าร้อยปีบางต้นได้ตายไปบ้างตามธรรมชาติ		
ดงันัน้	ศนูยน์ํา้ใจไมตรรีว่มกบักรงุเทพมหานคร	จงึจดัหาตน้มะขาม	
ขนาดกลางและใหญ่มาปลูกทดแทน	 โดยหาผู้บริจาคต้นละ		
๒,๐๐๐	บาท	แลว้สัง่ซือ้ตน้มะขาม	๓๘	ตน้ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง		
๔	นิว้	ใชร้ถเครนขนมาจากปราจนีบรุ	ี	แลว้คนงานกรงุเทพมหานคร
ก็ช่วยกัน	ลงมือปลูกตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนจนเสร็จตอนตี	๕
	 วันที่ 	 ๑๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 ตอนเช้า	 ๐๙.๐๐	 น.	
พล.ต.อ.อศัวนิ	ขวญัเมอืงผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานครพรอ้มดว้ย
หวัหนา้เขตกรงุเทพมหานครทัง้	๕๐	เขต	และผูร้บัเชญิราว	๑๐๐	คน	
และกองทัพนักข่าวจํานวนมาก	 ก็มาพร้อมกันที่สนามหลวง		
เพือ่ทาํพธิปีลกูตน้มะขามใหญห่นา้พระบรมมหาราชวงั	หลายคน	
แปลกใจว่าทําไมต้นมะขามสนามหลวง	 ๓๘	 ต้น	 ที่เคยตายไป	
หลายปีแล้ว	 กลับฟื้นคืนชีพ	 มีต้นใหม่งอกขึ้นเหมือนเนรมิต	
ได้อย่างไร
	 พวกสมาชกิศนูยน์ํา้ใจไมตร	ีและพนกังานกรงุเทพมหานคร	
ที่ช่วยกันออกเงิน	และออกแรงปลูกต้นมะขามสนามหลวงกันมา
ตลอดคืน	 โดยบางคนยังไม่ได้นอน	 แอบซ่อนตัว	 ดีใจอยู่เงียบๆ		
ด้านหลังของผู้มีเกียรติ	 หลังกล้องถ่ายรูป	 และกล้องโทรทัศน์	
ช่องสื่อมวลชน	 ด้วยความภูมิใจลึกๆ	 ว่า	 “งานปลูกต้นมะขาม
สนามหลวงของเรา สำาเร็จลงแล้ว”            
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สนามหลวง ตอนท่ียังไม่ได้ปลูกต้นมะขาม

ต้นมะขามสนามหลวงสมัยรัชกาลท่ี ๕-๖
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กรุงเทพมหานครและศูนย์น้ําใจไมตรี 

ปลูกต้นมะขาม ๓๘ ต้น ท่ีสนามหลวง เพื่อทดแทนต้นท่ีตายไป  

เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ดอกไม้จันทน์ทำาจากกระดาษแบบต่างๆ ที่มีขายในท้องตลาด

ดอกไม้จันทน์
	 เนื่องจากศูนย์นํ้ า ใจไมตรี 	 กรมส่ง เสริมวัฒนธรรม	
กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้พิจารณาว่า	 ในงานพระเมรุของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 คงจะมีประชาชน
ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศที่จงรักภักดี	 นําดอกไม้จันทน์
มาสักการะเป็นจํานวนมาก	 คาดว่าจะมีมากถึง	 ๔๐	 ล้านดอก			
แต่กําลังการผลิตดอกไม้จันทน์ของร้านค้าและชุมชนทั่วประเทศ
ในปจัจบุนั	นา่จะมไีมเ่กนิ	๒	ลา้นดอกเทา่นัน้	ดงันัน้จงึตอ้งคดิหาวธิี
ที่จะผลิตดอกไม้จันทน์จํานวนมากให้ทันเวลาให้จงได้
	 งานเริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	แล้วออก
สํารวจบริเวณปากคลองตลาดและร้านค้าหน้าวัดที่มีการเผาศพ
มาก		พบวา่มผีูผ้ลติดอกไมจ้นัทนร์ายใหญห่ลายแหง่	เชน่รา้นปา้เปา้		
ที่บางซื่อ	 กรุงเทพมหานคร	 บ้านบางขุนกอง	 จังหวัดนนทบุรี		
บ้านเจริญธรรม	 อําเภอวิหารแดง	 จังหวัดสระบุรี	 บ้านวังรี	
จังหวัดนครนายก	 ส่วนใหญ่ใช้วัสดุกระดาษ	 และมักจะทําแบบ	
คล้ายกันคือดอกกุหลาบโบราณ
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  ศูนย์นำ้าใจไมตรี ส่งสมาชิก	 ๔	 คน	 ไปเรียนวิธีทําดอกไม้จันทน์แบบกระดาษ	
ที่บ้านคุณอุ๊	 มีนบุรี	 แล้วซื้อวัสดุมาฝึกหัดทําเป็นเงิน	 ๒,๐๐๐	 บาท	 ต่อจากนั้นก็ได้ครูอรุณ		
ซึ่ ง เป็นมืออาชีพทําดอกไม้จันทน์หลายสิบปีจากวัดดาวดึงษ์มาเปิดสอน	 ที่ เต็นท์ 	 ๓๖		
บริเวณท้องสนามหลวง	 มีอุปกรณ์สําคัญคือเครื่องอัดกระดาษย่น	 ซึ่งครูอรุณเล่าว่าได้ใช้ทํา	
ดอกไม้จันทน์กระดาษย่นมาแล้วหลายแสนดอก

การสอนทำาดอกไม้จันทน์แบบกระดาษรุ่นแรกๆ ที่สนามหลวง โดยครูอรุณ
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	 ต่อจากนั้น	 การสอนทําดอกไม้จันทน์ของกลุ่มนํ้าใจไมตรี	 ที่สนามหลวงได้พัฒนาต่อไป		

โดยเปลีย่นวสัดเุปน็เปลอืกขา้วโพด	เพือ่ใหร้ายไดท้ีอ่าจเกดิขึน้ไปตกกบัชาวไรข่า้วโพด	แทนทีจ่ะไปให้

โรงงานกระดาษ	และเปลีย่นแบบดอกไม	้เปน็ดอกแดฟโฟดลิ	ซึง่ตัง้ชือ่ภาษาไทยวา่	“ดอกดารารตัน”์		

เพือ่จะไดไ้มไ่ปแยง่ตลาด	ไมแ่ยง่รายไดก้บั		ผูท้ีท่าํดอกไมจ้นัทนก์ระดาษ	แบบกหุลาบโบราณอยูก่อ่น	

	 ต่ อจากนั้ น 	 การสอนทํ า

ดอกไมจ้นัทนข์องศนูยน์ํา้ใจไมตร	ีกไ็ด้

ขยายตัวไปเปิดสอนตามศูนย์การค้า

และหน่วยราชการต่างๆ	ทั่วประเทศ	

โดยมีการพัฒนาวัสดุแบบต่างๆ	 เช่น	

เยื่อใบยางพารา	 ใบไผ่หวาน	 ใบตอง	

ไม้โมกมัน	และไม้จันทน์หอม

	 สําหรับดอกไม้จันทน์ที่ทํา

จากเนือ้ไมโ้มกมนั	และไมจ้นัทนห์อม	

นั้น	 ได้เตรียมจัดทําจํานวนจํากัด

สําหรับมอบให้บุคคลสําคัญและผู้มี

อปุการคณุตอ่ศนูยน์ํา้ใจไมตร	ีจาํนวน	

๑,๐๐๐	ช่อเท่านั้น	โดยใช้เนื้อไม้จริง

มาไสฝานให้บางแล้วประดิษฐ์เป็น

ดอกไม้จันทน์	 ตามวิธีที่เคยทํากันมา	

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 ๕	 แต่ปัจจุบันนี้	

ไม่ใคร่มีใครทําแล้วเพราะเป็นไม้	

หวงห้าม	และหายาก		
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จิตอาสาสารพัดวิธี
	 มีประชาชนอาสาสมัครมาทําความดี	 ถวายในหลวง	
รชักาลที	่๙	บรเิวณทอ้งสนามหลวงมากมายหลายวธิ	ี	นอกจาก
การแจกอาหาร	มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง	และเกบ็ขยะ	เชน่	เลน่ดนตร	ี
เพลงพระราชนิพนธ์	 ถ่ายรูปฟรี	 	 นวดแผนโบราณ	 ตัดผม	
กวาดถนน	ฯลฯ

๑๙
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กระทรวงวัฒนธรรม 
มอบเกียรติบัตรให้จิตอาสา 
สนามหลวง 

	 ในช่วงงานที่ท้องสนามหลวง	 มีคนมารอเข้ากราบ

พระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 วันละหลายหมื่นคน		

บางคนมารอตั้งแต่ตีสามตีสี่	 แล้วเข้าแถวรอเป็นเวลานาน		

บางคนรอถึง	๘	ชั่วโมง	ไม่นับเวลาเดินทางจากจังหวัดไกลๆ

	 การที่คนหลายหมื่นคนมาชุมนุมกันอยู่ในสนามหลวง	

ทําให้ต้องจัดการบริการต่อ	“แขกของพระราชา”	อย่างมโหฬาร	

ตั้งแต่	 อาหาร	 นํ้าดื่ม	 ผ้าเย็น	 เข็นรถผู้สูงอายุ	 คัดกรอง	

ผูไ้มพ่งึประสงค	์ปอ้งกนัการวางระเบดิและจบักมุพวกมจิฉาชพี	

ไปจนถึงการ	 ขนเก็บขยะ	 และดูแลห้องสุขา	 โดยต้องใช้คน	

ให้บริการต่างๆ	อีกหลายพันคน

	 ผู้ให้บริการเหล่านี้ 	 บางคนเป็นผู้ปิดทองหลังพระ	

ไม่เคยได้ชื่อเสียง	 หรือออกชื่อทางสื่อมวลชน	 เช่น	 คนลอก

ท่อ	เก็บขยะ	เฝ้ายาม	หรือสายสืบตํารวจลับ	เพราะถึงแม้จะมี	

การให้รางวัล	 หรือขึ้นเงินเดือน	 เลื่อนตําแหน่งตอนงานจบ

ไปแล้ว	 รางวัลต่างๆ	 ก็มักจะได้แต่พวกหัวหน้าที่บางคนอาจ	

ไม่เคยลงมาคลุกฝุ่นในสนามด้วยซํ้าไป

	 ทมีศนูยน์ํา้ใจไมตร	ีมคีวามสนใจในผูป้ฏบิตังิานระดบัลา่ง		

พวกปิดทองหลังพระเหล่านี้	 จัดทําเกียรติบัตรและมีพิธีมอบ		

โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 เม่ือวันท่ี	 ๒๗		

กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐ 	ณ 	หอประชุม เล็กศูนย์ วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
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กระทรวงวัฒนธรรม 

จึงส่งจดหมายขอข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน

ที่สนามหลวงเกินกว่า ๓๐ ชั่วโมง 

เพื่อนำามาตรวจสอบ 

แล้วออกเกียรติบัตรให้ 

จำานวนประมาณสองพันใบ 

โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตร 

เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๒๐



บันทึก นํ้าใจไมตรีที่สนามหลวง 79 บันทึก นํ้าใจไมตรีที่สนามหลวง 79 



๓๕.		นางวันวิสา		อโนสา	
๓๖.		นางสาวชุลีพร		ดวงรัตนตรัย
๓๗.		นายวิวัฒน์		ชํานาญธรรม	
๓๘.		นางสาวกุสุมาพร		รัตนวัน		
๓๙	.	นางปณิตา		ศรีสะอาด	 					
๔๐.		นางสาวอรพิน		ศิริจิตเกษม
๔๑.		นายอาภัสสร์		จันทวิมล
๔๒.		นายพิชิต		มากอ้น
๔๓.		นายอํานาจ	สายฉลาด
๔๔.		นายสมบัติ		เนียมหวาน
๔๕.		นายศิวกรณ์		เอ่งฉ้วน
๔๖.		นางจิราวรรณ	หนูรอด
๔๗.		นางเบญจวรรณ		ปกป้อง
๔๘.		นายเสน่ห์		ศรีวิลัย
๔๙.		นายสุรศักดิ์		อาภรณ์เทวัญ
๕๐.		ดร.รุ่งธรรม	ศรีวรรธนศิลป์
๕๑.		นางสาวอาริยา	เมฆาธร
๕๒.		นางกัญญนันทน์		ภัทร์สรณ์สิริ	
๕๓.		นายสุริยะ	จิตรพิไลเลิศ	
๕๔.		นางสาวศิรินทร	ซอโสตถิกุล
๕๕.		นางสาวภัทรพร	จันทวิมล
๕๖.		นายจักรพล	จันทวิมล
๕๗.		นายพงศธร		จันทวิมล
๕๘.		พ.ญ.อรพินท์		สุคณิช
๕๙.		นางสาวนฤมล		เตชะวงศ์
๖๐.		เด็กหญิงอารดา		เตชะวงศ์
๖๑.	 นายฉัตรชัย		เรืองไทย
๖๒.		นายขจรพงษ์		เยี่ยมสวัสดิ์
๖๓.		นายกันตภณ	สุระคําแหง
๖๔.		นางศิริรัตน์		หาญทวีวัฒนา	
๖๕.		นางสาวภัฐตนันท์		เลอลาด
๖๖.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี		บูชาชาติ
๖๗.		นางสาวจิตรจรรยา		เพิ่มภัทร
๖๘.	 นายสายยัณห์		สันทัด
๖๙.	 นายยินดี		ปั้นแววงาม

	

	 ๑.		พระราชปฏิภาณมุนี		(บุญมา	อาคมปุญฺโญ)	
	 ๒		 นางพิมพ์รวี		วัฒนวรางกูร	
	 ๓.		ดร.อาทร	จันทวิมล	
	 ๔.		ดร.สามารถ		จันทร์สูรย์	
	 ๕.		ดร.กษมา		โรจนนิล	
	 ๖.		นายสุเทพ		บันลือศักดิ์	
	 ๗.		นายปรารพ	เหล่าวานิช	
	 ๘.		นางสาวพวงจันทร์	จุลละศร	
	 ๙.		นางพรประไพ	อุทะนุต	
๑๐.		นางสาวนิภา	แย้มวจี	
๑๑.		นางกนกพร		เวทย์สืบ	
๑๒.		นางสาวทัศชล		เทพกําปนาท	
๑๓.		นางดาวลดา	พันธ์วร	
๑๔.		นางกฤษณา		พันธุ์มวานิช	
๑๕.	 นางมงคลทิพย์	รุ่งงามฤกษ์	
๑๖.		นายสิทธิเดช	ภาคสกุณี	
๑๗.		นางมณฑิรา	สวัสดิรักษา	
๑๘.		นายสมภพ	ปู่ไทย	
๑๙.		นางสาวเยาวนิศ	เต็งไตรรัตน์	
๒๐.		นายสาโรจน์		เล้าเจริญสมบัติ	
๒๑.		นางสาวนภาพร		พัฒนนันทพันธ์		
๒๒.		นางสาวหทัยรัตน์		สวนเพ็ชร์	
๒๓.		นางสาววันวิสาข์		กาฬภักดี	
๒๔.		นางสาวอมรรัตน์		คุณดิลกจําเนียร	
๒๕.		นางสาวนวลจันทร์		ชั่งสัจจา	
๒๖.		นางสาวกมลวรรณ		เรืองวัฒนกิจ	
๒๗.		นางอรวรรณ		ศรีสอน	
๒๘.		นางกรรมเลิศ		สุวรรณเวช		
๒๙.		นางชญานิษฐ	นาควัชระ	
๓๐.		นายทองอยู่		แก้วไทรฮะ	
๓๑.	 นาย	สมบูรณ์	น้อยสมศรี	
๓๒.		นายไชยวัฒน์		เหลืองอมรเลิศ	
๓๓.		นางเบญจวรรณ		ตาทฤศโธรัยห์
๓๔.		นางเสาวคนธ์		แสงตะวัน	
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	 ๗๐.		นางอุทัยวรรณ		นิลดํา
	 ๗๑	.	นางปารณีย์	จันพอลงภัทร์	
	 ๗๒.		ดร.	เพชรยุพา	บูรณสิริจรุงรัฐ
		๗๓.		นางจิตราภา	ภักดีกุล	
	 ๗๔.	 นางสาวปาริชาติ	ทรรทรานนท์	
	 ๗๕.		นายมงคล	ดีวิมล
	 ๗๖.		นางสาวอภิสราภรณ์		อ่วมสนวราธรณ์	
	 ๗๗.		นางศณีญา		กุหลาบศรี
	 ๗๘.		นางสุรินธร		แก้ววิเศษ
	 ๗๙.		นางสาวเพลินเพ็ญ		โพธารมณ์
	 ๘๐.		นายจักรพันธ์		ทองโกมล
	 ๘๑.		นางสาวดารณี		เจริญไพร
	 ๘๒.	 นางสาววจี		ทางเจริญ
	 ๘๓.	 นายชาติชาย		ภู่สว่าง
	 ๘๔.	 นางวนิดา		กุดสระ
	 ๘๕.	 นายฉัตรชัย		ตวนกูเปีย
	 ๘๖.	 นางสาววารุณี		ทองเพชร
	 ๘๗.	 นางฐวรรณ		วงศ์ทองเหลือ
	 ๘๘.	 นางสาวอรัญญา		พลเนตร
	 ๘๙.	 นายกิตติภิญญ์		ปกมนตรี
	 ๙๐.	 นางสาววิจิตรตรา		ทรัพย์ประดิษฐ์
	 ๙๑.	 นายวศิน	ศิริโสภณ
	 ๙๒.	 นายวีระพล		บัวภาคํา
	 ๙๓.	 นายกาจบดินทร์		พันธ์ุภักดี
	 ๙๔.	 นายนิรชัย	ศรีใจ
	 ๙๕.	 นางกรรณิการ์		ไชยดี
	 ๙๖.	 นายฐาปณวัชร์		ช่วยบํารุง
	 ๙๗.	 พันจ่าเอกปรีดา		ปราบพยัคฆ์
	 ๙๘.	 นางสาวปัญณวีย์		จํารูญทัด
	 ๙๙.	 นางสาวสุมารี		บุญยศักดิ์ศรี
๑๐๐.	 นางสุพิน		วิริยะพงศ์พานิช

๑๐๑.	 นายอติวิชญ์		มาบัว
๑๐๒.	 นายดํารงค์		กระแสลม
๑๐๓.	 นายรณชัย		คําไชยวงศ์	
๑๐๔.	 นางสาวอาภาธร		ปัตเมฆ
๑๐๕.	 นายกัณตภณ		ศิริโสภณ
๑๐๖.	 นางศุภิลักษณ์		กลิ่นสุคนธ์
๑๐๗.	 นางสาวอัญชลี		แสงนวล
๑๐๘.	 นางกรวรรณ		สุพรรณรัตน์
๑๐๙.	 นางสาวสุกัญญา		อุยถาวรยิ่ง
๑๑๐.	 นางสาวภิรญา		สะริมา
๑๑๑.	 นายสุวิจักขณ์		บวรธรรมทัศน์
๑๑๒.	 นางอรสา		สามปลื้ม
๑๑๓.	 นางทฤตมน		ไชยจารุวณิช
๑๑๔.	 นางภาณี		เกษมสันต์
๑๑๕.	 นายกฤษณะ		สมัครารักษ์สกุล	
๑๑๖.	 นายนริศ		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
๑๑๗.	 นางสาวกวิยาศรณ์		แก้วทอง
๑๑๘.	 นางสาวอนงค์รัตน์		ศักดิ์ภักดี
๑๑๙.	 นางสาวสุภาภรณ์		วรคุณาลัย
๑๒๐.	 นางสุธาทิพย์	เตมียชาติ
๑๒๑.	 นางสาวอุบลวรรณ		อินธิบาล
๑๒๒.	 นายคมศร		ม่วงมี
๑๒๓.	 นายวินิจ		ชิตเพ็ง
๑๒๔.	 นายยุทธนา		ทองภา
๑๒๕.	 นางสาวจันทนา		บุญบรรดาล
๑๒๖.	 ว่าที่ร้อยตรีจักรพรรดิพงษ์		ปัญญสนิทกาญจน์
๑๒๗.	 ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์		บริรักษ์
๑๒๘.	 นางสาวพันธิพา		โลกถวิล
๑๒๙.	 นางสาวลดาวัลย์	แก้วอุบล
๑๓๐.	 นายกฤษณะ		สมัครารักษ์สกุล
๑๓๑.	 นายประชา		สะอาด
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	 ที่ปรึกษา

	 	 นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

	 	 นายปรารพ	เหล่าวานิช	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

	 	 นางพิมพ์รวี	วัฒนวรางกูร	 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

	 	 นางสาวทัศชล	เทพกําปนาท	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

	 	 นายประดิษฐ์		โปซิว	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

	 	 นางกุลยา	เรือนทองดี	 เลขานุการกรม

บรรณาธิการ

	 	 นางดาวลดา		พันธ์วร	 ผู้อํานวยการสํานักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	

	 	 ดร.สามารถ	จันทร์สูรย์	 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

	 	 นางกฤษณา	พันธุ์มวานิช	 นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ

	 	 นางมงคลทิพย์	รุ่งงามฤกษ์	 นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ

	 	 นางมณฑิรา	สวัสดิรักษา	 นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ

	 	 นายสมภพ	ปู่ไทย	 นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ

	 	 นางสาวธศร	ยิ้มสงวน	 นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ

	 	 นายสิทธิเดช	ภาคสกุณี	 นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

	 	 นางสาวนัทญา		นันทะปิน	 นักวิชาการวัฒนธรรม

	 	 นางสาวอภิญญา		สมีพันธ์	 นักวิชาการวัฒนธรรม

	 	 นางสาวสวรส				นําแก้ว	 นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้เขียน

	 	 ดร.อาทร	จันทวิมล	 อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	

	 	 	 	 	 และที่ปรึกษาศูนย์นํ้าใจไมตรี	

ออกแบบสร้างสรรค์

	 	 นายฉัตรชัย	ตวนกูเปีย	 นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ		

คณะผู้จัดทํา






