
งานประชชมระดดับชาตติดด้านการอาสาสมดัคร ครดัรั้งททที่ 2
ประเดด็น อาสาสมดัครกดับการรดับมมือปดัญหาสดังคมททที่สลดับซดับซด้อน

วดันททที่ 29 กดันยายน พ.ศ. 2559
ณ หด้องประชชมประกอบ หชตะสติงหห์ ชดัรั้น 3  อาคารอเนกประสงคห์ มหาวติทยาลดัยธรรมศสตรห์  ทท่าพระจดันทรห์

องคห์กรผผด้รดับผติดชอบ : เครรือขขายพพุทธธิกา, มมูลนธิธธิกระจกเงา, มมูลนธิธธิอาสาสมมัครเพรืพื่อสมังคม

วติทยากร 
1. คพุณเพพ็ชรลดา ซซซ งจธิตศธิรธิโรจนน์  -เครรือขขายพพุทธธิกา
2. คพุณสธิทธธิพล  ชมูประจง  - โครงการผมู ผู้ปข วยขผู้างถนน มมูลนธิธธิกระจกเงา
3. คพุณนพุสบา  วรลมักษณน์กธิจเจรธิญวงศน์  - อาสาสมมัครเพรืพื่อสมังคมสมูขชพุมชนบผู้านเกธิด

ผผด้ดดาเนตินรายการ  คพุณภมัสนน์วจจี ศรจีสพุวรรณน์

สรชปประเดด็นหลดัก
สถานการณห์และความเปด็ นมาของการทดางานแตท่ละองคห์กร
อาสาสมดัครเพมืที่อสดังคมสผท่ชชมชนบด้านเกติด

นมักศซกษาจากคณะเกษตรศาสตรน์ มหาวธิทยาลมัยแมขโจผู้  เมรืพื่อเรจียนจบจซงไดผู้พกความรมู ผู้ทจีพื่เตพ็มเปจีพื่ ยมกลมับลงไป
ททางานอาสาสมมัครในชพุมชนตนเอง ทจีพื่บผู้านพระบาตรหผู้วยตผู้ม อ.ลจีซ   จ.ลทาพมูน แรกเรธิพื่มเมรืพื่อกลมับถซงหมมูขบผู้านสธิพื่งทจีพื่อยากททา
ครือ เกษตรอธินทรจียน์  ดผู้วยเพราะคนในชพุมชนเปพ็ นชาวปกากะญอ ซซพื่ งทมัซงชพุมชนกธินอาหารมมังสวธิรมัตธิ   ประชากรในชพุมชน
มจีจทานวน 2,000 คน  

เมรืพื่อไดผู้ลองททาเกษตรอธินทรจียน์นานกวขา 5 เดรือน กพ็พบปมัญหาเรรืพื่องดธินทจีพื่ไมขเหมาะกมับการททาการเกษตร  จซงหา
แนวทางแกผู้ไขและคผู้นพบวขาควรททางานสขงเสรธิมชพุมชนดผู้านการทของเทจีพื่ยวเชธิงว มัฒนธรรมควบคมูขไปกมับการททาเกษตร
อธินทรจียน์  เนรืพื่องจากวธิถจีชพุมชนครือ ชพุมชนชาวพพุทธทจีพื่ทานมมังสวธิรมัตธิทมัซงหมมูขบผู้าน มจีการทอผผู้าใชผู้เอง จซงนทาไปสมูขชพุมชนทจีพื่
สามารถพซพื่งพาตนเองไดผู้  



โครงการผผด้ปท่ วยขด้างถนน
โครงการผมู ผู้ปข วยขผู้างถนนตขอยอดจากศมูนยน์ขผู้อมมูลคนหาย ททางานดมูแล 2 โครงการ ครือ  1. โครงการผมู ผู้ปข วยขผู้าง

ถนน 2.  โครงการ food for friends โดยโครงการผมู ผู้ปข วยขผู้างถนนททางานกมับคนไรผู้บผู้านทจีพื่เดธินอยมูขตามถนน มจีสมมตธิฐาน
ในการททางานและขผู้อมมูลระดมับหนซพื่ งวขาจรธิงแลผู้ว มจีบางสขวนเปพ็ นกลพุขมคนหายทจีพื่ออกจากบผู้านดผู้วยอาการโรคสมองเสรืพื่อม
หรรือโรคทางจธิตเวช  เมรืพื่อคนหายออกจากบผู้านไปสขวนหนซพื่ งพบเจอและไดผู้กลมับบผู้าน เมรืพื่อททางานกมับกลพุขมผมู ผู้ปข วยจธิตเวชทจีพื่
เดธินเรขรขอนตามถนน เมรืพื่อคนปข วยเขผู้าสมูขระบบการรมักษา จนสามารถใหผู้ขผู้อมมูลตนเองไดผู้ พบวขาเปพ็ นคนหายทจีพื่ทาง
ครอบครมัวกทาลมังตามหาอยมูขจรธิง  ดมังนมัซนโครงการผมู ผู้ปข วยขผู้างถนนททามาเพรืพื่อว มัตถพุประสงคน์หลายอยขาง 1.ตผู้องการททาใหผู้เกธิด
การชขวยเหลรือคนกลพุขมนจีซ ในฐานะของคนหาย 2.เพรืพื่อใหผู้ความชขวยเหลรือเคผู้าในฐานะผมู ผู้ปข วย สถานทจีพื่ผมู ผู้ปข วยควรอยมูขครือโรง
พยาบาล ซซพื่ งคนในสมังคมมจีความเขผู้าใจเกจีพื่ยวกมับผมู ผู้ปข วยจธิตเวชนผู้อยมาก โครงการผมู ผู้ปข วยขผู้างถนนจซงไดผู้เขผู้ามาททาหนผู้าทจีพื่
เปพ็ นผมู ผู้ประสานงาน เพรืพื่อเชรืพื่อมตขอระบบความชขวยเหลรือใหผู้ผมู ผู้ปข วยจนฟรืซ นฟมูและสามารถกลมับไปใชผู้ชจีวธิตตามปกตธิไดผู้

โครงการอาสาขด้างเตทยง
โครงการอาสาขผู้างเตจียงเรธิพื่มจากโครงการเผชธิญความตายอยขางสงบ ซซพื่ งการเตรจียมตมัวเรรืพื่องความตายยมังเปพ็ นสธิพื่ง

ทจีพื่ถมูกมองขผู้าม  เมรืพื่อความตายมาเยรือนจซงไมขมจีการเตรจียมตมัว  การอบรมในชขวงแรกใชผู้ชรืพื่อวขา เผชธิญความตายอยขางสงบ 
โดยชขวงแรกของการอบรมนมัซน ททาใหผู้พบวขา เปพ็ นหมอ พยาบาลเจผู้าหนผู้าทจีพื่บพุคลากรทางการแพทยน์ เมรืพื่อพบเจอความตาย
บางคนททาตมัวไมขถมูก บางครมัซ งไมขรมู ผู้วธิธจีหรรือทมักษะทจีพื่สรืพื่อสารกมับผมู ผู้ปข วย ญาตธิผมู ผู้ปข วย ดมังนมัซนทางโครงการจซงมองหากลพุขมคนทจีพื่
จะมาชขวยเรรืพื่องใจของผมู ผู้ปข วยในโรงพยาบาล  ชขวงแรกใชผู้ชรืพื่อวขา "อาสาไปดมูแลผมู ผู้ปข วยเรรืซ อรมังและระยะสพุดทผู้าย" จนมจีการ
ถกเถจียงเรรืพื่องชรืพื่อจนใชผู้ชรืพื่อ “อาสาขผู้างเตจียง” โดยเรธิพื่มเมรืพื่อปจี  2549 ในโรงพยาบาลในกรพุงเทพฯ และขยายไปยมังตขาง
จมังหวมัด ซซพื่ งในแตขละชพุมชนจะมจีอาสาสมมัครสาธารณสพุขประจทาหมมูขบผู้าน (อสม) ซซพื่ งจะททาหนผู้าทจีพื่ชขวยเหลรือผมู ผู้ปข วยไดผู้ดจี 
โดยนทาทมักษะการดมูแลผมู ผู้ปข วยระยะสพุดทผู้ายไปอบรมใหผู้อาสาสมมัคร เนผู้นการดมูแลทางจธิตใจใหผู้ผมู ผู้ปข วย

แนวทางการจดัดการอาสาสมดัคร
โครงการอาสาขด้างเตทยง

รพุขนทจีพื่ 1
เรธิพื่มจากใหผู้คนคพุ ผู้นเคยมาเปพ็ นอาสาสมมัครกขอน ททางานอาสาสมมัครขผู้างเตจียงควบคมูขไปกมับบพุคลากรในโรงพยาบาล 

มจีผมู ผู้ประสานงานกลางททาหนผู้าทจีพื่ประสานงานไปยมังหมัวหนผู้าวอรน์ดทจีพื่อาสาสมมัครตผู้องลงไปททากธิจกรรม
  

รพุขนทจีพื่ 2 
เปธิ ดรมับกลพุขมคนทมัพื่วไปเขผู้ามาเปพ็ นอาสาสมมัคร ขมัซนตอนในการสมมัคร ประกอบดผู้วยการเขจียนจดหมายเลขา

ความตมัซงใจในการเขผู้ามาเปพ็ นอาสาสมมัครขผู้างเตจียง การสมัมภาษณน์  การปฐมนธิเทศนน์ เพรืพื่อเตรจียมความพรผู้อมใหผู้อาสา
สมมัครในสธิพื่งทจีพื่ตผู้องพบเจอในหนผู้างานจรธิง  

ลงพรืซนทจีพื่ปฏธิบมัตธิงาน ตลอดระยะเวลา 3 เดรือน โครงการคอยเปพ็ นพจีพื่เลจีซยงใหผู้ค ทาปรซกษา หากอาสาสมมัครพบเจอ
ปมัญหาทางระหวขางททากธิจกรรมสามารถโทรศมัพทน์ปรซกาษาไดผู้ตลอด โดยโครงการใหผู้โทรศมัพทน์เขผู้ามาปรซกษาไดผู้ตลอด



โครงการผผด้ปท่ วยขด้างถนน
อาสาสมดัครของโครงการผผด้ปท่ วยขด้างถนน ประกอบดด้วย
                    - อาสาสมมัครแบบเปพ็ นทางการ

                    - อาสาสมมัครแบบไมขเปพ็ นทางการ   

ซซพื่ งการททางานอาสาสมมัครของโครงการผมู ผู้ปข วยขผู้างถนนนจีซ  ทางโครงการพยายามเปธิ ดพรืซนทจีพื่ใหผู้คนในสมังคมเขผู้ามา
เรจียนรมู ผู้และมจีสขวนรขวมในการแกผู้ไขปมัญหารขวม รวมถซงกลพุขมคนทจีพื่สนใจและมจีความตผู้องการใหผู้เกธิดการเปลจีพื่ยนแปลงขซซน 
อาสาสมมัครทจีพื่ผขานเขผู้ามามจีสขวนรขวมกมับโครงการ เชขน บพุคคลทมัพื่วไป จนถซง บพุคคลทจีพื่มาพรผู้อมทมักษะหรรือความเชจียวชาญ
นมัซน ๆ ซซพื่ งเราเรจียกวขาอาสาสมมัครวธิชาชจีพ โครงการฯจะออกแบบกธิจกรรมใหผู้เหมาะสมกมับทมักษะทจีพื่อาสาสมมัครมจีเพรืพื่อ
ใหผู้การททางานเกธิดประสธิทธธิภาพและประสธิทธธิผล เชขน ครมูสอนโยคะ มาเปพ็ นอาสาสมมัครสอนใหผู้คนไรผู้บผู้านไดผู้ออก
กทาลมังกายดผู้วยโยคะอยขางงขาย เปพ็ นตผู้น รวมถซงการเปพ็ นอาสาสมมัครทจีพื่คอยแจผู้งเมรืพื่อพบเจอผมู ผู้ปข วยขผู้างถนนเพรืพื่อเขผู้าไป
ททาการชขวยเหลรือตขอไป

โครงการ food for friends 
   - เปธิ ดรมับอาสาสมมัคร

   - ปฐมนธิเทศอาสาสมมัคร เพรืพื่อททาความเขผู้าใจปมัญหาของคนไรผู้บผู้าน 

    - ลงพรืซนทจีพื่กธิจกรรมใชผู้เวลา 2-3 ชมัพื่วโมง เพรืพื่อใหผู้อาสาสมมัครไดผู้พมูดคพุยแลกเปลจีพื่ยนกมับคนไรผู้บผู้าน โดยมจีจพุด
   ประสงคน์ใหผู้อาสาสมมัครมจีทมัศนคตธิทจีพื่ดจีก มับคนไรผู้บผู้านทจีพื่ดจีขซซนเพรืพื่อใหผู้งขายตขอการททางาน

ปดัญหาและอชปรรคในการทดางานของอาสาสมดัคร
   - ความสมทพื่าเสมอของอาสาสมมัคร ใหผู้ครบตามเงรืพื่อนไขของการททาอาสาสมมัคร 
  - การใหผู้สธิพื่งของแกขผมู ผู้ปข วย  ททาใหผู้เปลจีพื่ยนจากระบบเพรืพื่อนมาเปพ็ นระบบสงเคราะหน์

      - อาสาสมมัครเขผู้าไปแบกรมับภาระของผมู ผู้ปข วย  และการชจีซนทาผมู ผู้ปข วย ซซพื่ งจรธิงแลผู้วควรใหผู้ผมู ผู้ปข วยและครอบครมัวหา  
         ทางออกดผู้วยตมัวเอง
      - ทมัศนคตธิ ตของานอาสาสมมัครเรรืพื่องของเพศสภาพ วมัยวพุฒธิ ประสบการณน์ 
      - การจมัดการอาสาสมมัคร เมรืพื่อหนผู้างานอาสาสมมัครมจีหลายหนผู้าทจีพื่ตผู้องรมับผธิดชอบ การจมัดการออกแบบการททางาน
         ของอาสาสมมัครใหผู้ดจีมจีประสธิทธธิภาพ บางครมัซ งเปพ็ นเรรืพื่องทจีพื่กธินเวลา กธินแรงในการททางานจมัดการอยขางอรืพื่น
       - อาสาสมมัครออกนอกแนวทางทจีพื่ก ทาหนดไวผู้ เกธิดการลทซาเสผู้น สขงผลตขอพรืซนทจีพื่และงานทจีพื่ทางโครงการฯททา จนเกธิด
          การกระทบกระทมัพื่ง จนโครงการฯไมขสามารถเขผู้าไปททางานในพรืซนทจีพื่ไดผู้อจีก
       - เรรืพื่องยากทจีพื่สพุดครือเรรืพื่องใจของตนเอง ทจีพื่ตผู้องคผู้นหาการแกผู้ไขปมัญหาหรรือผขานเรรืพื่องนมัซนไปใหผู้ไดผู้ เพราะการ 
          ททางานไมขมจีสธิพื่งทจีพื่เรจียกวขาสทาเรพ็จรมูปตายตมัว ตผู้องพบเจอเรรืพื่องใหมข ๆ ตลอดเวลา 



 - ระบบการศซกษาททาใหผู้คนตผู้องเขผู้าไปอยมูขในเมรือง คนในพรืซนทจีพื่ไมขมจีคนรพุขนใหมขทจีพื่จะเขผู้าไปททางาน ททาใหผู้การ
พมัฒนาในชพุมชนไมขมจีความตขอเนรืพื่อง ไมขมจีความเชรืพื่อมโยงในการพมัฒนาชพุมชน  ททาไมถซงตผู้องเนผู้นเกษตร
 อธินทรจียน์ คนเราถผู้าทผู้องอธิพื่มมมันกพ็จะททาใหผู้เราสามารถขมับเคลรืพื่อนไดผู้ เพราะวขาปมัญหาภาคเหนรือจทานวนมากครือ
 การปลพุกขผู้าวโพด สรพุปแลผู้วคนทจีพื่เขาสขงไปเรจียนครือคนทจีพื่ใชผู้ทรมัพยากรในสขวนทมัซงหมดแตขสพุดทผู้ายเขาตผู้องไป
 รมับใชผู้บรธิษมัทตขาง ๆ โครงการเรากพ็เหพ็นวขานจีพื่เปพ็ นสขวนสทาคมัญในการเชรืพื่อมรผู้อยระหวขางชพุมชนกมับภายนอก 
 เปพ็ นการตขอยอดมมูลคขาในชพุมชนเปพ็ นการใหผู้ความสทาคมัญกมับบพุคคลภายนอกและทรมัพยากร

การพาตดัวเองเขด้าสผท่ การแกด้ไขปดัญหาททที่ไมท่ถผกมองเหด็น

ดผู้วยวธิถจีชพุมชน การสทานซกรมักบผู้านเกธิดจซงอยากกลมับเขผู้ามาพมัฒนา จากแตขเดธิมการมาทของเทจีพื่ยวศซกษาวธิถจีชพุมชนใน
หมมูขบผู้านไมขไดผู้มจีการจมัดการ  เมรืพื่อนมักทของเทจีพื่ยวเขผู้ามาเยอะและชพุมชนไมขมจีการจมัดการ  โดยคนทจีพื่เขผู้ามาทของเทจีพื่ยวใน
ชพุมชนไมขไดผู้รมู ผู้ถซงว มัฒนธรรมหรรือกฎระเบจียบ สขงผลกระทบตขอชพุมชน บวกกมับการนทาทมักษะความรมู ผู้ทจีพื่ตนเลขาเรจียนมา
ผนวกเขผู้ามาครือการททาเกษตรอธินทรจียน์ ใหผู้เหมาะสมกมับชพุมชนทจีพื่รมับประทานมมังสวธิรมัตธิ  พยายามใหผู้ชพุมชนสามารถปลมูก
พรืชผมักกธินเองไมขตผู้องนทาผมักมาจากทจีพื่อรืพื่น เปพ็ นการมองปมัญหาทจีพื่อยมูขในวธิถจีชจีวธิต อยมูขรอบ ๆ ตมัวเรา

คนในสดังคมทดัที่วไปกดับการมทสท่วนรท่วมในการแกด้ปดัญหา

- โครงการอาสาขผู้างเตจียงเปธิ ดโอกาสใหผู้บพุคคลทมัพื่วไปหากสนใจเขผู้ามาเปพ็ นอาสาสมมัครสามารถโทรศมัพทน์เขผู้ามา
สอบถามขผู้อมมูลกมับโครงการไดผู้ดผู้วยตรง โดย โดยมจีเงรืพื่อนไขครือ เรรืพื่องอายพุและการมจีวพุฒธิภาวะทจีพื่เหมาะสม 

 และททางานในระยะเวลา 3 เดรือน สมัปดาหน์ละ 1 ครมัซ งไดผู้ 
      - โครงการผมู ผู้ปข วยขผู้างถนน เปธิ ดหลายชของทางใหผู้คนในสมังคมเขผู้ามามจีสขวนรขวม ทมัซงทจีพื่เปพ็ นอาสาสมมัครอยขางเปพ็ น
ทางการและไมขเปพ็ นทางการ  อาสาสมมัครวธิชาอาชจีพ จากนมัซนททาการ  Matching สามารถของอาสาสมมัครกมับมธิตธิตขางๆ 
ภายใตผู้โครงการ  เชขน กลพุขมสอนโยคะสนใจมาสอนโยคะใหผู้กมับกลพุขมคนไรผู้บผู้าน ซซพื่ งคนไรผู้บผู้านกพ็สนพุกสนานและรมู ผู้จมัก
วธิธจีคลายกลผู้ามเนรืซออยขางงขาย

ผลททที่ไดด้รดับตท่อตนเอง องคห์กร และสดังคม
ตท่อตนเอง
     - สขงผลตขอดผู้านจธิตใจ การมจีเงธินเยอะไมขสามารถตอบโจทยน์ตมัวเองไดผู้  การกลมับบผู้านไปเปพ็ นอาสาสมาครทจีพื่ชพุมชน
ตนเอง ไดผู้อยมูขกมับครอบครมัวตนเอง  โดยใชผู้ความรมู ผู้ทจีพื่มจีมาชขวยพมัฒนาชพุมชน เปพ็ นการแกผู้ปมัญหาทจีพื่ตผู้นเหตพุ
    - ตอนแรกครือสนใจเรรืพื่องการรมับฟมัง การรมับฟมังผมู ผู้ปข วยจะมจีความละเอจียดอขอน เปพ็ นการไดผู้ฝซ กฝนตนเองไปในตมัว และ
ทจีพื่สทาคมัญครือโอกาสทจีพื่ไดผู้หมันกลมับมาดมูแลตมัวเองและครอบครมัว
    - ททาใหผู้เปธิ ดโลกกวผู้างของตมัวเอง ไดผู้เรจียนรมู ผู้ว มัฒนธรรม วธิธจีความคธิด มจีองคน์ความรมู ผู้ทจีพื่เพธิ พื่มขซซน



ตท่อองคห์กร
    - องคน์กรไดผู้กทาลมังคนทจีพื่มจีความหลากหลายทมัซงความรมู ผู้ และความเชจีพื่ยวชขญเขผู้ามารขวมขมับเคลรืพื่อนปมัญหาทจีพื่ยากจะแกผู้ไข
    - ไดผู้การเผยแพรขความคธิดงานอาสาขผู้างเตจียงไปสมูขชพุมชพุน  และเกธิดเปพ็ น Model การดมูแลคนปข วยในระบบของโรง
พยาบาล
    - มจี Connection  จากการททางานอาสาสมมัครทจีพื่สามารถใหผู้ความชขวยเหลรือกมันไดผู้ในแตขละประเดพ็นปมัญหา
    - พมัฒนาชพุมชนและขยายแนวคธิดเรรืพื่องเกษตรอธินทรน์ เพรืพื่อสพุขภาพและรายไดผู้ของชพุมชน

ตท่อสดังคม 
  -การไดผู้ลงมรือททา เปพ็ นสขวนหนซพื่ งในการแกผู้ไขปมัญหาสมังคม 

-สรผู้างความตระหนมักและการมจีสขวนรขวมใหผู้กมับคนอรืพื่น ๆ ถซงปมัญหานมัซนมจีหลากหลายแบบ จะสามารถนทาตมัวเอง
เขผู้ามาชขวยแกผู้ปมัญหาไดผู้อยขางไรเปธิ ดพรืซนทจีพื่ของปมัญหาใหผู้คนไดผู้เหพ็น และรขวมกมันคธิดแกผู้ไข

รายละเอทยดการแลกเปลทที่ยนในเวทท

คชณพดัชภรณห์ พติสชทธติสชวรรณ
 กระบวนการเตรจียมอาสาสมมัครทจีพื่จะททางานกมับผมู ผู้ปข วยจากโรงพยาบาลตขางๆ ทจีพื่จรธิงจะมจีกระบวนการเตรจียมตมัว

อาสาสมมัครกขอน  สธิพื่งทจีพื่โครงการอาสาขผู้างเตจียงเคยเจอ ครือพอเปพ็ นเรรืพื่องของคนอรืพื่นแลผู้วพมูดไดผู้เปพ็ นควพุ ผู้งเปพ็ นแคว แตขพอ
เปพ็ นเรรืพื่องคนใกลผู้ตมัวตมัวเองกลายเปพ็ นอาสาสมมัครจมกมับความรมู ผู้สซกตนเอง จซงจทาเปพ็ นตผู้องมจีกระบวนการพมัฒนาตมัวอาสา
สมมัครตขอสภาวะทางอารมณน์  รวมถซงการถขายทอดอารมณน์ความรมู ผู้สซกทจีพื่เปพ็ นแงขลบไปสมูขสธิพื่งอรืพื่นตขอ ใหผู้สามารถททางาน
อาสาสมมัครตขอไปไดผู้ 

คชณพงศกร เจทยรวติชดัย
โครงการอาสาสมมัครทจีพื่รขวมกมับมหาลมัยแมขโจผู้ พยามรมับสมมัครคนรพุขนใหมขใหผู้กลมับบผู้านเกธิด ซซพื่ งครือปมัญหาซซพื่ งภาพ

ปมัญหาของคนทจีพื่เชจียงใหมข ลทาพมูน ปมัญหาในชพุมชนชนบทเลยครือไมขมจีคนรพุขนใหมขกลมับบผู้าน โดยระบบการศซกษาททาใหผู้
คนตผู้องเขผู้าไปอยมูขในเมรือง คนในพรืซนทจีพื่ไมขมจีคนรพุขนใหมขทจีพื่จะเขผู้าไปททางาน ททาใหผู้การพมัฒนาในชพุมชนมมันไมขมจีความตขอ
เนรืพื่องในการพมัฒนาชพุมชน   

อาจารยห์ธทรรณ มหาวติทยาลดัยเชทยงใหมท่
คทาถามถซงวธิทยากรกมับการททางานในปมัญหาสมังคมทจีพื่สลมับซมับซผู้อน 2 ขผู้อ 1.ปมัญหาและอพุปสรรค 2.สธิพื่งสทาเรพ็จ

ทจีพื่สพุดในการจมัดการปมัญหาสมังคมทจีพื่สลมับซมับซผู้อน?



โครงการอาสาขด้างเตทยง
  ถผู้าประสบความสทาเรพ็จทจีพื่สพุดกพ็ครือ  การไดผู้ลงมรือททา และสทาหรมับอพุปสรรค จะเปพ็ นสธิพื่งทจีพื่สทาเรพ็จทจีพื่สพุด  ซซพื่ งไมขมจีสธิพื่ง
สทาเรพ็จรมูปตายตมัวตผู้องพบเจอเรรืพื่องใหมขๆ ตลอด แมผู้วขาจะปผู้ องกมันใหผู้ดจีทจีพื่สพุดแลผู้ว   ถซงทจีพื่สพุดแลผู้วเรรืพื่องทจีพื่ยากทจีพื่สพุด ครือเรรืพื่องใจ
ของตมัวเองทจีพื่จะตผู้องคผู้นหาหรรือผขานมมันไป

โครงการปท่ วยขด้างถนน
การลทซาเสผู้นของอาสาสมมัคร  เพราะเมรืพื่ออาสาลทซาเสผู้น จะเกธิดในภาวะการททาลายเรรืพื่องอรืพื่นอยมูขพอสมควร เชขน งาน

หนขวยงานทจีพื่ททางานอยมูข หรรืออาจจะไปททาลายในเรรืพื่องการวางแนวยพุทธศาสตรน์ตขางๆ ทจีพื่ไดผู้ก ทาหนดไวผู้


