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โครงการบูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มสธ. 

บทสัมภาษณ์คุณจินดา  ศรีไสว 

ผู้ให้สัมภาษณ์    คุณจินดา  ศรีไสว 
ต าแหน่ง ณ เวลาท่ีเก่ียวขอ้ง รองหวัหนา้พยาบาลดา้นวชิาการ โรงพยาบาลชลประทาน   

นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ มสธ. รุ่นแรก  ปีการศึกษา 2527  

ต าแหน่งปัจจุบนั   ประธานชมรมพยาบาลศาสตร์ 

วนัท่ีสัมภาษณ์   7 กรกฎาคม 2553 

ผูส้ัมภาษณ์     รองศาสตราจารย ์ดร.บุญทิพย ์ สิริธรังศรี 

 

 

ผูส้ัมภาษณ์     สวัสดีค่ะพี่ดา   ขออนุญาตเรียกพี่นะค่ะ   ในฐานะท่ีพี่ดา เป็นนักศึกษา รุ่นแรก                       

ของหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ 2 ปี ต่อเน่ืองของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และยงั

ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรมพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช                 

มาจนถึงทุกวนัน้ี ในช่วงแรกขอถามพี่ดาในฐานะ นกัศึกษาก่อน  พี่ดาช่วยกรุณายอ้ยไป

ตั้งแต่ปี 2527 ท่ีพี่สมคัรเขา้มาเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทางไกล ซ่ึงขณะนั้นเป็น

หวัหนา้พยาบาล 

คุณจินดา    ยงัค่ะ ตอนนั้นพี่เป็นรองหวัหนา้พยาบาลดา้นวชิาการ 

ผูส้ัมภาษณ์    ขออนุญาตเรียนถามยอ้ยไป 26 – 27 ปี พี่ดาไดเ้ขา้มาเรียนในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์

ทางไกล มีเหตุผลอะไร คิดอยา่งไรถึงไดม้าเรียนต่อ 

คุณจินดา  เหตุผลส าคญัท่ีตั้งใจคือ เป็นตวัอยา่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คือหวัหนา้ตึก และ GN สมยันั้น

โรงพยาบาลชลประทานได้เปิดหลกัสูตรการศึกษาผูช่้วยพยาบาลข้ึน  ก็มีลูกศิษยท่ี์เป็น

ผูช่้วยพยาบาล  ก็พยายามสนบัสนุนให้เขาเรียนต่อ เด็ก ๆ ก็บอกว่า “หนูไม่เรียนต่อ หนู
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อายุมากแล้ว”  เราก็มาคิดดูว่าเราเป็นหัวหน้าเขา เราตอ้งท าอะไรซักอย่างให้เขาเห็นว่า              

การมีความอุสาหะ วริิยะ จะมีผลประโยชน์กบัตวัเองอยา่งไร ก็เลยสมคัรมาเรียน การเรียน

ก็ไม่ได้เพื่อตวัเอง ก็เพื่อเป็นตวัอย่างในการปฏิบติังานทางด้านพยาบาลตอ้งหาความรู้               

อยู่ตลอดเวลา ตอ้งเพิ่มพูนทกัษะ เพิ่มพูนความรู้ ทางดา้นการพยาบาลให้ทนัเทคโนโลยี

ใหม่  ซ่ึงกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว ก็เป็นการพฒันาตนเอง เพื่อมีความกา้วหน้าในหน้าท่ี

การงาน เพราะสมัย ปี 27 ส านักงาน กพ. มีการออกระเบียบว่าผูบ้ริหารจะต้องจบ               

อยา่งนอ้ยปริญญาตรี เราก็ เราก็เลยฝักใฝ่เรียน ก็เลยชวนนอ้ง ๆ มาเรียน  นอ้งบางคนกลวั

เรียนไม่ไหว พี่ 45 ยงัมาเรียนเลย หวัหนา้ตึกมาทุกคนเลย เพื่อผลประโยชน์ของเราไม่เห็น

หรือว่าระเบียบออกมาถ้าไม่มีปริญญาตรีเราจะเล่ือนระดบัไม่ได ้ จะอยู่แค่ระดบัปฏิบติั        

อีกอยา่งการเรียนท่ี มสธ. เป็นการเรียนทางไกล เราไม่ตอ้งมานัง่เรียนในห้อง  เราใชเ้วลา

ของเราเรียน มีเวลาวา่งก็อ่านต ารา ไม่เหมือนมหาวิทยาลยัปิดท่ีตอ้งเขา้ชั้นเรียน เป็นการ

เรียนท่ีใช้เวลาว่าง อีกอย่างในขณะนั้นปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ มีหน้าท่ีจะต้อง

ตรวจสอบผลงานวิชาการของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ท่ีจะเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน แล้วตอ้งหา

ความรู้ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นจะอ่านวิชาการของเขาไม่ได้ แก้ไขให้เขาไม่ได ้           

เราก็ไม่ทราบวา่ท่ีเขาท ามาผดิหรือถูก เขาจะหยบิยกปัญหาของคนไขมาแกไ้ดรึ้เปล่า 

ผูส้ัมภาษณ์    ยอ้นไป พี่ดาก็เรียนตอนอายุ 45 รวม 26 - 27 ปีมาแลว้ ตอนน้ีก็ 72 ปี ขออนุญาตเรียนถาม

ต่อค่ะ  ขณะท่ีเรียนมีวิธีการจดัการตนเองอยา่งไรเพราะวา่ตอนนั้น เป็นผูช่้วยฝ่ายวิชาการ 

ก็ชวนเพื่อน ๆ น้อง ๆ ท่ีเป็นหัวหน้าตึก และพยาบาลประจ าการ ท่ีมาเรียนจดัสรรเวลา

อยา่งไรคะ 

คุณจินดา ทุกคนโดยมากก็อยูเ่วรเชา้กนั เราก็ไม่เตรียมอะไรมาก เรารู้วา่มีเวลาอ่านหนงัสือ แต่เรามี

ความตั้งใจ มุ่งมัน่ เราตั้งเป้าหมายไวว้า่เราจะตอ้งจบภายใน 2 ปี การจดัระบบทางการเรียน 

เราพิจารณาก่อนการท่ีเราจะลงทะเบียนเรียนจะลงอะไรบา้ง วชิาไหนหนกั วชิาไหนยาก 

โดยมากจะลงแค่ 2 วชิา ง่ายหน่ึง ยากหน่ึง  

ผูส้ัมภาษณ์    นัน่เป็นช่วงท่ีตดัสินใจมาเรียนแลว้ จะตอ้งตั้งเป้าหมายจะส าเร็จภายใน 2 ปี  มุ่งมัน่ตั้งใจ 

และต้องมีการวางแผนตั้งแต่การลงทะเบียน ให้เหมาะสมกบัตนเอง มีความขยนัหมัน่

เพียนในการอ่าน  ในช่วงนั้นงานท่ีเคยมีในท่ีท างาน ภาระในครอบครัว เอาเวลาเรียนมา

แทรกตรงไหน ท าอยา่งไร 
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คุณจินดา   เราก็ท  างานปกติค่ะ ท างางานในโรงพยาบาลก็ท าเตม็เวลา  พอเลิกงานกลบับา้น ก็เอาต ารา

ข้ึนมาดู ดูหัวข้อส าคญัและดูว่าในบทเรียนนั้นมีวตัถุประสงค์อะไร เขาจ าให้เราทราบ

อะไรบา้ง ก็ค่อย ๆ อ่านทบทวนไปไม่ใช่อ่านตะลุยไป เราเลือกอ่านท่ีละบท คละกนัไป

ยากบา้ง ง่ายบา้ง 

ผูส้ัมภาษณ์ :    การดูหนงัสืออ่านจากภาคทฤษฎี แลว้น าไปปฏิบติั เพราะตอนท่ีมาเรียนมีประสบการณ์ 

อยูแ่ลว้ ท าใหเ้ห็นความแตกต่างบา้งไหมคะระหวา่งภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั 

คุณจินดา  ไม่แตกต่างกนั ท่ีเรามาเรียนท าใหเ้ราไดรู้้อะไรใหม่ ๆ ท าให้เรารู้ความเป็นไปการพยาบาล 

เด๋ียวน้ีเขาเป็นอย่างน้ี  ท ายงัไงให้คนไขรู้้สึกสบาย ท าอย่างไรท าให้คนไขห้ายจากการ             

เจบ็ไข ้สมยัก่อนไม่ไดพ้ดูถึงเร่ืองจิตใจ แต่พอเรามาเรียน มสธ. ท าให้ การให้การพยาบาล

คนไขต้อ้งใหพ้ยาบาลตั้งแต่ร่างกายและจิตใจมนัถึงจะไดผ้ลดี เพราะคนไขม้าหาเราเพราะ

ตอ้งการพึ่งพาเรา ถ้าเราไม่เอาใจใส่เขา ก็ตอ้งอธิบายให้เขาฟังว่า เขาตอ้งหาหมอ และ            

ตอ้งอธิบายใหญ้าติฟัง 

ผูส้ัมภาษณ์    ก็เป็นว่าได้ประโยชน์จากการมาเรียน  หัวใจของการพยาบาลคือการปฏิบติั  ช่วงนั้น

มหาวทิยาลยัจดัการปฏิบติัให ้มีปัญหาและอุปสรรคอะไรทั้งท่ีเป็นผูป้ฏิบติัอยูแ่ลว้ 

คุณจินดา   ในความคิดเห็นส่วนตวัไม่เคยมีปัญหาเลยในเร่ืองของการฝึก แต่นอ้งบางคนท่ีมาเรียนเขา

ก็มี ต่างคน ต่างความคิด เวลามหาวิทยาลยัฯจดัให้ไปตรงไหนเราก็ไปตรงนั้น เราก็ศึกษา

ตรงนั้น เราก็ศึกษา case study จริงๆ เพราะเราเห็นจริง เราก็ไปดูแลเขา เวลาเพียงแค่วนั

เดียว ท่ีไดท้  าจริง วนัแรกท่ีไปก็ไดรับมอบหมายเราก็มาอ่านดูประวติัความเป็นมาอยา่งไร 

เขามีปัญหาอยา่งไร พอวนัท่ี 2 เรา ไปซกัถาม มีปัญหาอะไร เจ็บปวดตรงไหน หรือมีอะไร

ท่ีไม่สบายใจบา้ง 

ผูส้ัมภาษณ์ เม่ือยอ้นถึงปฏิบติัหรือสอบภาคปฏิบติั  พี่ดาไดมี้โอกาสไปฝึกท่ีอ่ืนบา้งไหมค่ะ  

คุณจินดา ฝึกอยูห่ลายโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้  โรงพยาบาลรามา โรงพยาบาลจิตเวช 

ผูส้ัมภาษณ์     มีความล าบากหรือปัญหาอุปสรรค์อย่างไรบา้งไหม  ท างานอยู่ท่ีหน่ึงไปฝึกอีกท่ีหน่ึง   

ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร  การเรียนทางไก การฝึกให้ครบ เลือกสถาบนัท่ีฝึก            

ท่ีมีคุณภาพดว้ย 



 
4 

 

4 
 

คุณจินดา  ปัญหาไม่มีเพราะอาชีพเราคือพยาบาลไปท าโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  ก็คือพยาบาล  ก็ไปดูเขาท า

อยา่งไร ระเบียบเป็นอยา่งไร เขาปฏิบติักนัอยา่งไร เราก็ตอ้งท าตามเขา อาจารยท่ี์สอนท่ีท า

ใหค้  าแนะน าใหค้วามคิดเห็นเขาก็คือพยาบาลเหมือนกนัเราไม่เขา้ใจตรงไหนเราก็ถามเขา 

ผูส้ัมภาษณ์    แลว้ในทีมท่ีเรียนดว้ยกนั ขอเรียนถามวา่หลงัจากท่ีพี่ดาเรียนมาจนกระทัง่ประสบ

ความส าเร็จ  มีความประทบัใจอะไรบา้งในความส าเร็จในขณะท่ีเรียนพยาบาลทางไกล 

คุณจินดา มีความประทบัใจอาจารยค์่ะ 

ผูส้ัมภาษณ์    เหรอค่ะ เป็นอยา่งไรบา้งค่ะ 

คุณจินดา เป็นอาจารยท่ี์น่ารัก พยายามเอาใจใส่นกัเรียนตั้งแต่เราเร่ิมเขา้เรียน ไปพบปะอาจารย ์และ

ตอนอบรมเขม้ยิง่น่ารักใหญ่เลย พยายามใหค้วามรู้กบัเราเท่าท่ีจะมากได ้ก็แลว้แต่นกัเรียน

จะจบัไดม้ากนอ้ยแค่ไหน พี่ก็เลยคิดว่า มสธ. ก็เป็นบา้นเราอีกบา้นหน่ึง มีอะไรเราก็ยินดี

จะช่วย 

ผูส้ัมภาษณ์     มายอ้นคิด พี่ดาคิดวา่นกัศึกษาท่ีจะมาเรียนทางไกล จะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร ในฐานะ        

ท่ีพี่ดามาเรียนและชวนนอ้ง ๆดว้ย ถา้จะเรียนใหป้ระสบความส าเร็จ จะตอ้งมีคุณสมบติั

อยา่งไร 

คุณจินดา    อนัแรกจะตอ้งตั้งใจจริง และรักท่ีจะเป็นพยาบาลและก็มีความพอใจในการเรียนนั้น ๆ 

เวลาเรียนตอ้งตั้งใจเรียน ไม่ข้ีเกียจ ตอ้งดูต ารา  ใหแ้ม่นเพราะวชิาบางวชิา ตอ้งอาศยั

ความจ า 

ผูส้ัมภาษณ์  ขอยอ้ยวา่พี่ดาตกลงมาเรียนแลว้ มีวตัถุประสงคอ์ะไรท่ีมาเรียน  เม่ือเรียนส าเร็จแลว้ พี่ดา

ยอ้ยดูจุดประสงค์ไหมค่ะว่าบรรลุวตัถุประสงค์ เช่นอันดับท่ี 1 เรียนเพื่อจะได้เป็น

แบบอย่างกบัน้อง ๆ มาพฒันาตนเอง  พฒันางาน  พี่ดาคิดว่าส าเร็จมากน้อยเพียงใด กบั             

ท่ีพี่ดาชกัชวนมาเรียน 

คุณจินดา  เกือบ 100% เพราะว่าบางคนก็เรียนไม่ได ้ เขาอยากเรียนแต่ว่าไม่สามารถท่ีจะเรียนได ้ 

เรียนทุกคนเลยถา้ไม่เรียนพี่ไปเซ้าซ้ีให้เขามาเรียน ไดเ้กือบ 100 % ส าหรับโรงพยาบาล

ชลประทาน  เขาบอกว่าเขามีความภูมิใจท่ีไดเ้รียนท่ีน้ี  ไดค้วามรู้เยอะเลยรู้จริง เห็นจริง 

เวลาไปฝึกงานเขาท าได้ด้วยตนเอง อย่างเม่ือก่อนเวลาท่ีสอนเขาท าไม่ได้อย่างท่ีสอน 

เพราะฉะนั้นเราก็ตอ้งฝึกเขาก่อนหลงัจากออกจากหอ้งเรียน แต่เขาไปฝึกท่ีโรงพยาบาลอ่ืน 
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เขาจ าทะแบบอยู่ชลประทานไม่ได้ เขาจะต้องตั้งใจท างาน ตั้ งใจเรียน ตั้งใจดูหนังสือ             

เป็นผลท่ีดีค่ะ 

ผูส้ัมภาษณ์ ถา้ยอ้นดูก่อนท่ีพี่เกษียร พี่ดาอยูใ่นต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงานพยาบาลก็ถือวา่เป็นต าแหน่ง

ท่ีสูงท่ีสุดในการพยาบาลหลงัจากเรียนจบแลว้พี่มีโอกาสพฒันาอะไรตรงนั้นค่ะ 

คุณจินดา  พฒันาด้านการพยาบาล เปล่ียนแปลงทางด้านการพยาบาลให้ดีข้ึน  อะไรท่ีท าแล้วไม่

เหมาะก็เปล่ียนใหม่ มีการประชุมปรึกษากนัในกลุ่มงานเพื่อให้ผลดี  เราจะท าอยา่งไรกนั 

แลว้เราก็คิดเป็นแผนออกมา ก็แผน 1 2 3 แลว้ก็น าไปปฏิบติัดูก่อน แลว้ก็ไปฝึกภาคปฏิบติั 

ผูส้ัมภาษณ์ อนัน้ีก็เป็นประโยชน์อย่างหน่ึงท่ีมาเรียนกนัทั้งทีม ขอเรียนถามพี่ดาหลงัจากท่ีพี่เรียนจบ

แลว้ พี่ลองยอ้นไปดูกลุ่มท่ีพี่ดาพามาเรียนว่าเขามีการเจริญกา้วหน้าอย่างไร รวมทั้งพี่ดา  

เป็นแบบอย่างท่ีดีตั้งแต่เร่ิมแรก ในปัจจุบนัทราบว่าโรงพยาบาลชลประธาน พยาบาล

เฉพาะการ พยาบาลเทคนิค มาเรียนกนัมากมาย พี่ดามองเห็นความเจริญกา้วหน้าอย่างไร

บา้ง 

คุณจินดา  ดีมากเลยค่ะ เม่ือเรียนมาแลว้ บางคนขณะน้ีเป็นหัวหนา้ตึก และบางคนท่ีเป็นหัวหนา้ตึก

อยูแ่ลว้ก็ไดด้ ารงต าแหน่งสูงสุดของฝ่ายการพยาบาล ทุกคนไดเ้ล่ือนระดบัดีข้ึน  เม่ือก่อน

น้ีโรงพยาบาลชลประทานเล่ือนระดับยากท่ีสุด พอเรียนน้ีแล้วก็มีการเปิดต าแน่งข้ึน 

เม่ือก่อนเป็นเจดียแ์ต่เด๋ียวน้ีเป็นแท่ง ทุกคนท่ีชวนมาเรียน ก็ไดเ้ล่ือนระดบั 8 ทุกคนเลย 

ผูส้ัมภาษณ์   นั้นก็เป็นท่ีภาคภูมิใจไม่เฉพาะของพี่ดา แต่ทุก ๆ คน โดยเฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

พี่ดามีอะไรจะฝากไวใ้นฐานะพี่ดาเป็นนกัศึกษาท่ีเรียนกบั มสธ. ในลกัษณะทางไกล 

คุณจินดา การเรียนทางไกลเป็นการเรียนท่ีตอ้งอาศยัตวัเอง เราจะไปพึ่งพาอาศยัใครไม่ได ้ฉะนั้นเรา

ตอ้งตั้งใจเรียนให้ดี  มีความมุ่งมัน่ มีจุดมุ่งหมายในการเรียน เพื่อเป็นการพฒันาตนเองให้

เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป 

ผูส้ัมภาษณ์    นั้นคือพี่จินดาเล่าประสบการณ์ในฐานะท่ีเป็นนกัศึกษา ในช่วงท่ี 2 เรียนถามพี่ดาเป็น

ประธานชมรมนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์คนแรกของ มสธ.  เรียนถามพี่ดาวา่ชมรมพยาบาล

เกิดมาตอนไหนและเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร เป็นชมรมแรกของมหาวทิยาลยัฯ 

คุณจินดา แรกเร่ิมท่ีตั้งมีบณัฑิตปี 38 หลงัจากงานฉลองปริญญา มีเงินเหลือก็เลยมอบให้สาขาวิชา

เพื่ อให้ตั้ งชมรม แต่ก็ย ังไม่ได้ตั้ ง  จนปี  43  คณาจารย์เ รียนเ ชิญบัณฑิต รุ่นแรก                           

ทั้ งในกรุงเทพฯและปริมณฑลมาคุยกันประมาณ 10 คน และได้มีการตั้งข้ึนมาปี 43                    
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ก็ตั้งประธานชมรม คณะกรรมการประมาณ 20 คน มีวาระคราวละ 2 ปี แลว้ก็เปล่ียนไป

เล่ือย ๆ จนกระทั้งปัจจุบนั 10 ปี แลว้ 

ผูส้ัมภาษณ์   พี่ดากรุณาเล่าถึงกิจกรรมชมรมท่ีผา่นมา 

คุณจินดา ชมรมไดร่้วมกบัสาขาพยาบาลศาสตร์ จดัพฒันาความรู้บณัฑิตท่ีเรียนจบ มาสัมมนาเพื่อ

ฟ้ืนฟูวชิาการเพื่อไม่ใหห้ลงลืมเพื่อพฒันาตนเอง เป็นการสอบเพื่อเอาใบประกอบโรคศิลป์  

ช่วยสาขาวิชาในการประชุมวิชาการประจ าปี และมีการจดักิจกรรมหลายอย่างซ่ึงมีการ

ประชุมแต่ละปี  

ผูส้ัมภาษณ์ นั้นคือกิจกรรมดี ๆของชมรม พี่ดามีขอ้คิดอะไรจะฝากส าหรับสาขาวชิาอ่ืนวา่จะตั้งชมรม

ของสาขาวชิาขอ้คิดอะไรส าหรับเขา  

คุณจินดา  การตั้งชมรมตอ้งมีการร่วมมือร่วมใจกนัก่อน จริงใจท่ีจะท างานร่วมกนั มองเห็น

ประโยชน์ของการท่ีมีชมรมข้ึนมา เม่ือมีมาแลว้ก็ตอ้งช่วยกนัท างานใหเ้กิดประโยชน์กบั

บณัฑิตสาขาวชิานั้น ๆ 

ผูส้ัมภาษณ์ ตอ้งยอมรับว่าถา้สาขาพยาบาลไม่มีชมรมพยาบาล เราก็จะจดักิจกรรมไม่ไดห้ลายอย่าง 

ทา้ยน้ีขออนุญาตถามพี่ดาว่าขณะน้ี เราเปิดรับนกัศึกษาทั้งหมด 27 ปี แลว้ พยาบาลท่ีมา

เรียนกบัรุ่นพี่ดาเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมาเรียนกบั มสธ. แต่พอมารุ่นหลงัจะเป็นพยาบาล        

ท่ีจบพยาบาลเทคนิคมาเรียนกบั มสธ. แต่เม่ือ 2 – 3 ปีน้ี เน่ืองจากการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 

4 ปี ผลิตได้เพียงพอก็เลยงดผลิตพยาบาล 2 ปี ไป เราก็เลยมีนักศึกษามาเรียนน้อยลง 

ยกเวน้คนท่ีเหลือ ๆอยู ่ปีน่ึงก็นอ้ยลงมากก็งดรับสมคัรแลว้ พี่ดามีความเห็นท่ีจะฝาก มสธ. 

เก่ียวกับการผลิตหลักสูตรระยะสั้ น บัณฑิตศึกษาท่ีจะเปิกปริญญาตรีอีกคร้ังหน่ึง                       

พี่มีมุมมองอย่างไร ในฐานะท่ีพี่ดาเป็นทั้งนกัศึกษารุ่นแรก เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล 

เป็นทั้งประธานชมรมและเป็นกรรมการของสมาคมสุโขทยัธรรมาธิราช 

คุณจินดา ควรจะด าเนินการต่อไป เพราะว่าเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ศึกษาฝึกอบรมมากยิ่งข้ึน แลว้เขา

จะไดเ้อาไปใช้ประโยชน์ปรับปรุงกิจการของเขาเพื่อเพื่อให้ประโยชน์มากข้ึน แต่ละคน          

ท่ีอบรมหรือมาศึกษาไม่เหมือนกนั บางคนไดรั้บมาก บางคนไดรั้บน้อย แต่ถา้คนพวกน้ี

ไปตั้งกลุ่มแลว้มาช่วยกนัพฒันา มนัจะไดป้ระโยชน์ยิง่ข้ึน 


