
 ความหมายของ  “จิตอาสา” 

จิตอาสา  หรือ  จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ  Public mind) หมายถึง จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
เพราะค าว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของใน
สิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล  และ บ ารุงรักษาร่วมกัน  

        จิตอาสา  หรือ  มีจิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง  จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ 
ร่วมใจ ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
เป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ า การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 
หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง  แม้แต่การประหยัดน้ า ประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดย
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอ
ความช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได้ ตลอดจนร่วมมือกระท าเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

        ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ จิตส านึกทางสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะว่า คือ การ
ตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน  

        ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วม
ในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ มี ความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรม
ที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  

        สรุป จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ  หรือจิตส านึกสาธารณะ คือ  จิตส านึก (Conscious) เป็นการ
ตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าท าอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง  

        ส่วน ค าว่า สาธารณะ (Public) เป็น การแสดงออกเพ่ือสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ท า
ประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อน าสองค ามารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน 
ที่จะท าสิ่งใดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  

ที่มา : http://www.nitade.lpru.ac.th/2012/html/news9.html 
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ความหมายของจิตสาธารณะ 
ความหมายของจิตสาธารณะ
ค ำว่ำ จิตสำธำรณะ (Public Mind) หรือจิตส ำนึกสำธำรณะ (Public Consciousness)เป็น ค ำใหม่ที่

มีใช้เมื่อไม่นำนมำนี้ และเป็นเรื่องใหม่ส ำหรับคนไทย ซึ่งมีผู้ให้ควำมหมำยของจิตส ำนึกสำธำรณะหรือจิต
สำธำรณะ ไว้หลำกหลำยและมีกำรเรียกจิตส ำนึกสำธำรณะไว้แตกต่ำงกัน ได้แก่ กำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
จิตส ำนึกต่อสังคม จิตส ำนึกต่อส่วนรวม จิตส ำนึกต่อสำธำรณะสมบัติ เป็นต้นซึ่งค ำเหล่ำนี้ มีผู้ให้ควำมหมำยไว้
ใกล้เคียงกันเมื่อแยกศึกษำควำมหมำยของจิตส ำนึกและจิตสำธำรณะมีผู้ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้หลำกหลำย ดังนี้

รำชบัณฑิตสถำน (2538: 231) ให้ควำมหมำยของจิตส ำนึกว่ำ หมำยถึง ภำวะที่จิตตื่นและรู้สึกตัว 
สำมำรถตอบสนองต่อสิ่งเร้ำจำกประสำทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสิ่งสัมผัสได้

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2541: 60) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ จิตส ำนึกเป็นผลที่ได้มำจำกกำรประเมินค่ำ กำรเห็น
ควำมส ำคัญ ซึ่งมีฐำนอยู่ที่ทัศนคติ ควำมเชื่อ ค่ำนิยม ควำมเห็น และควำมสนใจของบุคคล

จรรจำ สุวรรณทัต (2535: 11) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ ควำมส ำนึกหมำยถึง กำรรับรู้หรือกำรที่บุคคลมี
ควำมรู้ในสิ่งต่ำงๆ กำรรับรู้ หรือควำมส ำนึกของบุคคลนี้ จัดเป็นขั้นต้นของกระบวนกำรทำงจิตหลำยประเภท 
เป็นต้นว่ำ กระบวนกำรของกำรรับนวัตกรรม และกระบวนกำรเกิดทัศนคติ

รำจ Raj (1996: 605) กล่ำว่ำ จิตส ำนึกเป็นค ำที่ไม่สำมำรถให้ค ำจ ำกัดควำมได้ชัดเจนแต่สำมำรถ
อธิบำยที่ใกล้เคียงได้ 2 แนวทำง ซึ่งแนวทำงแรกเป็นควำมคิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำไม่หยุดนิ่ง และแนวทำง
ที่สอง หมำยถึง จิตส ำนึกของบุคคล เป็นควำมรู้สึกของบุคคลที่มีอยู่ตลอดเวลำแม้ช่วงว่ำงของเวลำ เช่น กำร
นอนหลับ  จำกควำมหมำยของจิตส ำนึกที่กล่ำวมำ จึงสรุปได้ว่ำ จิตส ำนึกเป็นพฤติกรรมภำยใน อย่ำงหนึ่งของ
มนุษย์ ที่แสดงออกถึงภำวะทำงจิตใจที่เก่ียวกับควำมรู้สึก ควำมคิด ควำมปรำรถนำต่ำงๆ เป็นภำวะทำงจิต 
ตื่นตัว และรู้ตัวสำมำรถตอบสนองต่อสิ่งเร้ำจำกประสำทสัมผัสทั้งห้ำ เป็นสิ่งที่เกิดจำกประสบกำรณ์ต่ำงๆ ของ
มนุษย์ที่รวมตัวกันขึ้น และมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสบกำรณ์ต่ำงๆ เหล่ำนั้น และประเมินค่ำสิ่งเหล่ำนั้น
ออกมำเป็นจิตส ำนึก

ค ำว่ำสำธำรณะ (Public) เป็นค ำที่มีควำมหมำยกว้ำง สำมำรถใช้ได้กับสิ่งของ บุคคล สถำนที่และกำร
กระท ำ ซึ่งมีกำรให้ควำมหมำยไว้หลำกหลำย ดังนี้

รำชบัณฑิตยสถำน (2538: 826) ให้ควำมหมำยค ำว่ำ สำธำรณะ หมำยถึง ทั่วไปเกี่ยวกับประชำชน 
และสำธำรณะสมบัติว่ำ ทรัพย์สินส่วนรวมของประชำชน

สอ เสถบุตร (2530: 592) ได้แปลควำมหมำยค ำว่ำ Public เป็นภำษำไทยว่ำสำธำรณะซึ่งหมำยถึง ที่
สำธำรณะ ชุมชน เปิดเผย กำรเผยแพร่ สิ่งที่เป็นของทั่วไป เช่น ถนนหลวง สิ่งที่เป็นของรัฐบำล และสิ่งที่เป็น
ของประชำชน

ซิลล์ส (Sills. 1972: 567) กล่ำวว่ำ สำธำรณะเป็นควำมรู้สึกเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
สรุปควำมหมำยของค ำว่ำ สำธำรณะ ได้ว่ำ สิ่งของ บุคคล สถำนที่ และกำรกระท ำ ที่เป็นของส่วนรวม 

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์เป็นเจ้ำของ หวงแหนในสิ่งเหล่ำนั้นร่วมกัน
เมื่อรวมค ำว่ำ จิตส ำนึกและสำธำรณะ จึงได้ค ำว่ำ จิตส ำนึกสำธำรณะ (Public Consciousness) หรือ

จิตสำธำรณะ (Public Mind) ซึ่งมีผู้ให้ควำมหมำยไว้หลำกหลำยและมีกำรเรียกที่แตกต่ำงกัน ได้แก่กำรเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม จิตส ำนึกต่อสังคม จิตส ำนึกต่อส่วนรวม จิตส ำนึกต่อสำธำรณะสมบัติเป็นต้น ซึ่งค ำเหล่ำนี้มี
ผู้ให้ควำมหมำยไว้ใกล้เคียงกัน ดังนี้



เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543: 17) ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำจิตสำธำรณะว่ำหมำยถึง ควำมคิดที่
ไม่เห็นแก่ตัว มีควำมปรำรถนำที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหำให้แก่ผู้อื่นหรือสังคมพยำยำมฉวยโอกำสที่จะ
ช่วยเหลืออย่ำงจริงจัง และมองโลกในแง่ดีบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง 

จิตสำธำรณะเส้นทำงสู่ประชำคม (2542: 9) กล่ำว่ำ ค ำว่ำ จิตส ำนึกสำธำรณะ เป็นค ำเดียวกับค ำว่ำจิต
สำธำรณะ ซึ่งหมำยถึง ควำมเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ ตระหนักในสิทธิและควำมรับผิดชอบที่จะสร้ำงสรรค์สังคม
ส่วนรวมของคนสำมัญ พลเมืองที่รุก เรียกร้องกำรมีส่วนร่วมและต้องกำรที่จะจัดกำรดูแลก ำหนดชะตำกรรม
ของตนและชุมชน 

กนิษฐำ นิทัศน์พัฒนำ และคณะ (2541: 8) ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ จิตส ำนึกสำธำรณะ ว่ำเป็นค ำ
เดียวกับค ำว่ำจิตส ำนึกทำงสังคม หมำยถึง กำรตระหนักรู้และค ำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือค ำนึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วม
ควำมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน 

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2541: 57) กล่ำวว่ำ กำรมีจิตส ำนึกสำธำรณะคือ มีจิตใจที่ค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้ หรือมีผลกระทบร่วมกันในชุมชนเช่น ป่ำไม้ ควำม
สงบของชุมชน 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2541) ใช้ค ำว่ำ “จิตส ำนึก” จิตส ำนึก (Consciousness) เป็นสภำวะจิตใจที่
เกี่ยวกับควำมรู้สึก ควำมคิด ควำมปรำรถนำต่ำงๆ สภำวะจิตใจดังกล่ำว เกิดกำรรับรู้ซึ่งมีควำมหมำยเหมือนกับ
กำรรู้ตัว (Awareness) อันเป็นผลจำกกำรประเมินค่ำ กำรเห็นควำมส ำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มำจำกทัศนคติ 
(Attitude) ควำมเชื่อ (Beliefs) ค่ำนิยม (Values) ควำมเห็น (Opinion)ควำมสนใจ (Interest) ของบุคคล ค ำ
ว่ำ “จิตส ำนึก” มีควำมหมำยใกล้เคียงที่สุดกับค ำว่ำ “ควำมเชื่อ(Beliefs) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจำกกำรรวบรวมและ
สัมพันธ์กนัของประสบกำรณ์ของคน ท ำหน้ำที่ประเมินค่ำ 

ของจิตใจว่ำสิ่งใดเป็นสิ่งส ำคัญ หำกปรำศจำกควำมเชื่อประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่คนมีอยู่นั้น ก็จะอยู่เพียงในควำม
ทรงจ ำ ไม่มีส่วนใดมีควำมส ำคัญเด่นชัดขึ้นมำ แต่หำกว่ำประเมินค่ำแล้วตระหนักถึงควำมส ำคัญที่มีต่อสิ่งนั้น
แสดงว่ำ จิตส ำนึกถึงสิ่งนั้นๆ ของบุคคลได้เกิดขึ้นแล้ว จิตส ำนึกของบุคคลเป็นสภำวะที่จิตใจก่อนกำรแสดงออก
เชิงพฤติกรรมทำงกำยภำพของบุคคล กำรมีจิตส ำนึกท่ีดีต่อสิ่งหนึ่งไม่ท ำให้คนต้องแสดงออกตำมจิตส ำนึกเสมอ
ไป พฤติกรรมแสดงออกใดๆ ของมนุษย์นั้นเป็นผลมำจำก 1) ทัศนคติ 2) บรรทัดฐำนของสังคม 3) นิสัย และ 
4) ผลที่คำดว่ำจะได้รับหลังจำกกำรท ำพฤติกรรมนั้นๆ แล้ว 

มัลลิกำ มัติโก (2541: 5) ให้ควำมหมำยของจิตส ำนึกทำงสังคมว่ำ เป็นกำรตระหนักรู้และค ำนึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน หรือค ำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมควำมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน 

สยำมรัฐ เรืองนำม (2542: 25) ใช้ค ำว่ำ ควำมส ำนึกเชิงสังคม หมำยถึง กำรตื่นตัวควำมรู้สึกนึกคิด
และควำมปรำรถนำต่ำงๆ ของบุคคลในสังคมที่ต้องกำรเข้ำไปแก้วิกฤตกำรณ์หรือปัญหำสังคมและก่อให้เกิด
พฤติกรรมกำรรวมตัวเป็นกลุ่มหรือองค์กร ทั้งภำครัฐ ภำคธุรกิจ หรือภำคสังคม ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน 
ก่อให้เกิดจิตส ำนึกร่วมกัน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (2542: 14) ได้ให้ควำมหมำยจิตสำธำรณะว่ำเป็นกำรรู้จักเอำใจ
ใส่เป็นธุระและเข้ำร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อชำติ 

บุญสม หรรษำศิริพจน์ (2542: 71 – 73) ใช้ค ำว่ำ จิตส ำนึกที่ดีในสังคม สังคมในที่นี้หมำยถึง สังคมใน
ชุมชนของตน กำรปฏิบัติตนให้มีจิตส ำนึกท่ีดีต่อชุมชนของตน คือ กำรปฏิบัติตน และกำรมีส่วนร่วมที่ดีใน
กิจกรรมของชุมชน กำรช่วยกันดูแลชุมชนของตน กำรให้ควำมร่วมมือ กำรเสียสละก ำลังกำย ก ำลังทรัพย์ เพ่ือ
กำรรักษำควำมปลอดภัยในชุมชน เพื่อสำธำรณูปโภคในชุมชน กำรให้ควำมเป็นมิตรและมีน้ ำใจต่อกัน 



ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ (2542: 21 – 27) กล่ำวถึง จิตสำธำรณะในควำมหมำยของฝรั่งค ำว่ำ สำธำรณะ คือ 
สิ่งที่ร่วมกันสร้ำงร่วมกันยื้อแย่ง มำจำกเจ้ำจำกรัฐ มันเป็นกระบวนกำรต่อสู้ จนรู้สึกเป็นเจ้ำเข้ำเจ้ำของร่วมกัน 

สุชำดำ จักรพิสุทธิ์ (2544: 22) กล่ำวว่ำ จิตส ำนึกสำธำรณะเป็นคุณธรรม หรือข้อเรียกร้องส ำหรับ
ส่วนรวมในสภำพกำรณ์ที่เกิดควำมไม่ปกติสุข ควำมร่วมมือของพลเมืองในกำรกระท ำเพ่ือบ้ำนเมือง 

หฤทัย อำจเปรุ (2544: 37) ให้ควำมหมำย จิตส ำนึกสำธำรณะ คือ ควำมตระหนักของบุคคลถึงปัญหำ
ที่เกิดขึ้นในสังคม ท ำให้เกิดควำมรู้สึกปรำรถนำที่จะช่วยเหลือสังคม ต้องกำรเข้ำไปแก้วิกฤตกำรณ์ โดยรับรู้ถึง
สิทธิควบคู่ไปกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ส ำนึกถึงพลังของตนว่ำสำมำรถร่วมแก้ไขปัญหำได้ และลงมือ
กระท ำ เพ่ือให้เกิดกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ โดยกำรเรียนรู้ และแก้ไขปัญหำร่วมกันกับคนในสังคม 

ชำย โพธิสิตำ และคณะ (2540: 14 – 15) ใช้ค ำว่ำ จิตส ำนึกต่อสำธำรณะสมบัติและให้ควำมหมำยใน
เชิงพฤติกรรมไว้ว่ำ คือ กำรใช้สำธำรณสมบัติอย่ำงรับผิดชอบ หรือกำรรับผิดชอบต่อสำธำรณสมบัติ ซึ่งมีนัย
สองประกำร ได้แก่ 1) กำรรับผิดชอบต่อสำธำรณสมบัติ ด้วยกำรหลีกเลี่ยงกำรใช้และกำรกระท ำที่จะก่อให้เกิด
ควำมช ำรุดเสียหำยต่อสำธำรณสมบัตินั้นๆ รวมไปถึง กำรถือเป็นหน้ำที่ที่จะมีส่วนร่วมในกำรดูแลสำธำรณะ
สมบัติในวิสัยที่ตนสำมำรถท ำได้ 2) กำรเคำรพสิทธิกำรใช้สำธำรณสมบัติของผู้อื่น โดยกำรค ำนึงว่ำ คนอ่ืนก็มี
สิทธิ์ในกำรใช้เช่นเดียวกันจะต้องไม่ยึดสำธำรณะ 

สมบัตินั้นไว้เป็นของส่วนตัว และไม่ปิดกั้นโอกำสกำรใช้ประโยชน์สำธำรณะสมบัติของผู้อื่นวิรัตน์ ค ำศรีจันทร์ 
(2544: 6) ให้ควำมหมำยว่ำ จิตส ำนึกสำธำรณะ หมำยถึงกระบวนกำรคิดและลักษณะของบุคคล ที่มีกำรปฏิบัติ
โดยมีกระบวนกำรในระดับบุคคลไปสู่สำธำรณะมีควำมรักและรู้สึกเป็นเจ้ำของสำธำรณะ ต้องกำรที่จะท ำ
ประโยชน์มำกกว่ำที่จะรับจำกสำธำรณะ 

ลัดดำวัลย์ เกษมเนตร และคณะ (2547: 2 – 3) ให้ควำมหมำยของจิตสำธำรณะหมำยถึง กำรรู้จักเอำ
ใจใส่เป็นธุระและเข้ำร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ควำม
เข้ำใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะ ดังนี้ 

1. กำรหลีกเลี่ยงกำรใช้หรือกำรกระท ำที่จะท ำให้เกิดกำรช ำรุดเสียหำยต่อของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่ม และกำรถือเป็นหน้ำที่ที่จะมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสำมำรถท ำได้ 

2. กำรเคำรพสทิธิ ในกำรใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่ยึดครองของส่วนรวม
นั้นเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดก้ันโอกำสของบุคคลอ่ืนที่จะใช้ของส่วนรวมนั้น ซึ่งแบ่งนิยำมออกเป็น 3 
องค์ประกอบ และ 6 ตัวชี้วัด ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

ตำรำง 1 แสดงควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบและตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบของจิตสำธำรณะ 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด 

1. กำรหลีกเลี่ยงกำรใช้หรือกำรกระท ำที่จะท ำให้ 
เกิดควำมช ำรุดเสียหำยต่อส่วนรวม 

 

1.1 กำรดูแลรักษำ 

1.2 ลักษณะของกำรใช้ 
 

2. กำรถือเป็นหน้ำที่ที่จะมีส่วนร่วมในกำรดูแล 2.1 กำรท ำตำมหน้ำที่ที่ถูกก ำหนด 

2.2 กำรรับอำสำที่จะท ำบำงสิ่งบำงอย่ำงเพ่ือส่วนรวม 

 

3. กำรเคำรพสิทธิในกำรใช้ของส่วนรวม 3.1 ไม่น ำของส่วนรวมมำเป็นของตนเอง 

3.2 แบ่งปันหรือเปิดโอกำสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม 

 



ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 17) กล่ำวไว้ว่ำ จิตสำธำรณะเป็นกำรกระท ำด้วยจิตวิญญำณที่มีควำมรัก
ควำมห่วงใย ควำมเอ้ืออำทรต่อคนอ่ืนและสังคมโดยรวม กำรมีคุณธรรมจริยธรรม และกำรไม่กระท ำที่เสื่อม
เสียหรือเป็นปัญหำต่อสังคม ประเทศชำติ กำรมีจิตที่คิดสร้ำงสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ำกรรมดีที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม คิดในทำงที่ดี ไม่ท ำลำยเบียดเบียนบุคคล สังคม วัฒนธรรมประเทศชำติและสิ่งแวดล้อม กำร
กระท ำและค ำพูดที่มำจำกควำมคิดที่ดี กำรลดควำมขัดแย้งและกำรให้ขวัญและก ำลังใจต่อกันเพ่ือให้สังคมโดย
ส่วนรวมมีควำมสุข

ที่มา :  http://ktbwsk.blogspot.com/2013/08/blog-post_2586.html
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