
จดหมายข่าว 

ชุมชนกรุณา
ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565



เข้าสู่เดือนแห่งความรัก ปี 2565 จดหมายข่าวชุมชน
กรุณาขอเสนอข่าวสาร กิจกรรมแห่งไมตรีผ่าน
กิจกรรมชุมชนกรุณาของ Peaceful Death และภาคี
เครือข่าย 

ในเดือนนี้ พื้นที่ปฏิบัติการชุมชนกรุณาขยายงานไปสู่
ภูมิภาคต่างๆ ทั้งในพื้นที่กายภาพและพื้นที่ออนไลน์  

ท่านสามารถติดตามเนื้อหา Live ย้อนหลังจากลิงค์ที่
ทีมงานได้จัดเตรียมให้ท่านในจดหมายข่าวออนไลน์
ฉบับนี้ 

จัดทำโดยทีมงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชน
กรุณา

ถึงเพื่อนสมาชิก
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ชุมชนกรุณา (Compassionate 

Communities) คือ แนวคิดและปฏิบัติ
การทางสังคมเชิงส่งเสริมป้องกัน และ
สนับสนุนให้บุคคลและชุมชนมีความ
พร้อมด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  

นำไปสู่ความสามารถในการรับมือกับ
ความทุกข์จากความเจ็บป่วย การดูแล 

การตาย และความสูญเสีย บนพื้นฐาน
ของความกรุณา การสร้างการมีส่วน
ร่วม การคำนึงถึงนิเวศชุมชน และความ
เป็นธรรมทางสังคม

ชุมชนกรุณาคืออะไร
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ประกาศมาตรฐานการวางแผน
ดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย

5

24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติออก
ประกาศมาตรฐานการวางแผนดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย 

(Thai standards for advance care planning) เพื่อเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานสุขภาพ และองค์กรต่างๆ นำมาตรฐานและแบบฟอร์ม
วางแผนดูแลล่วงหน้าไปใช้งาน 

มาตรฐานนี้ มีหลักการกฎหมายตามมาตรา 8 (ว่าด้วยหลักการที่
บุคลากรสุขภาพต้องแจ้งข้อมูลที่เพียงพอให้ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย
ตัดสินใจรับหรือไม่รับบริการ) มาตรา 12 (ว่าด้วยการทำหนังสือ
แสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต) 

และ มาตรา 25(10) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2550 ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติวันที่ 

8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

ในการนี้ Peaceful Death ได้รับมอบหมายในการดำเนินการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนดูแลล่วงหน้าให้กับภาค
ประชาชนด้วย

ดูเอกสารเต็ม อ่านข่าวจาก สช.

https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-ACP.pdf?fbclid=IwAR1l8-TGdfTJ6TgmcDnl4eBoKfXZRP78RtIttKPN6xY1FoaT1B9BUXOrww0
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-ACP.pdf?fbclid=IwAR1l8-TGdfTJ6TgmcDnl4eBoKfXZRP78RtIttKPN6xY1FoaT1B9BUXOrww0
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-ACP.pdf?fbclid=IwAR1l8-TGdfTJ6TgmcDnl4eBoKfXZRP78RtIttKPN6xY1FoaT1B9BUXOrww0
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-ACP.pdf?fbclid=IwAR1l8-TGdfTJ6TgmcDnl4eBoKfXZRP78RtIttKPN6xY1FoaT1B9BUXOrww0
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-ACP.pdf?fbclid=IwAR1l8-TGdfTJ6TgmcDnl4eBoKfXZRP78RtIttKPN6xY1FoaT1B9BUXOrww0
https://www.nationalhealth.or.th/node/3584
https://www.nationalhealth.or.th/node/3584
https://www.nationalhealth.or.th/node/3584
https://www.nationalhealth.or.th/node/3584
https://www.nationalhealth.or.th/node/3584


แนวคิดและหลักการชุมชนกรุณา 
กับเอกภพ สิทธิวรรณธนะ
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โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี หรือ Peaceful Death 

คือทีมที่สนับสนุนให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการอยู่และ
ตายดี ดำเนินงานภายใต้เครือข่ายพุทธิกา คุณเอกภพ สิทธิวรรณ
ธณะ หนึ่งในทีมชุมชนกรุณา ได้เล่าให้เราฟังถึงกิจกรรมและความ
เป็นมาของสิ่งที่เรียกว่า “ชุมชนกรุณา” ชุมชนแบบที่พวกเราหลายคน
ยังไม่เข้าใจ 

เมื่อชีวิตเต็มไปด้วยความเจ็บปวด 

เพราะชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความผิดหวัง ความเสียใจ ความทุกข์ที่
เกิดจากความสูญเสียเกิดขึ้นได้ทุกเวลา การเดินก้าวผ่านเรื่องร้ายใน
ชีวิตย่อมเป็นเรื่องลำบากและยากที่จะผ่านไปได้เพียงลำพัง 

คงจะดีกว่าหากเรามีใครบางคนที่คอยรับฟังเราอย่างไม่รู้จักเหนื่อย
หน่าย มีเสียงเชียร์ข้างหูที่คอยกระซิบบอกเมื่อเราไม่กล้าก้าวเดินไป
ข้างหน้า มีมือที่คอยประคองยามเราล้มลงแล้วไม่มีเรี่ยวแรงจะยืน
หยัดขึ้นมาใหม่ และมีสองแขนที่พร้อมโอบกอดยามหัวใจแหลก
หลาย สังคมที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจนี้เองที่เรียกว่าเป็น 

“ชุมชนกรุณา”

สัมภาษณ์ในรายการ CoCoFa CoCoFriend โดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ วัน
ที่ 6 กันยายน 2564  เรียบเรียงโดย ปุณยอาภา ศรีคิรินทร์ 
คลิกเพื่อฟังผ่าน Spotify

https://open.spotify.com/episode/5hmfLWm57MOj5JPNtgxY6Q?si=_SFIzNcEQFu0SQy286gOqw
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โครงการชุมชนกรุณาทำอะไร? 

โครงการชุมชนกรุณามีกิจกรรมหลากหลาย เป้าหมายหลักคือ
ต้องการให้ผู้คนเรียนรู้การเผชิญความตายและก่อนตายที่ดี ไม่ว่าจะ
เป็นการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมถึงการ
ดูแลผู้ดูแลผู้ป่วย (caregiver) เราอยากให้สังคมไทยมองความตาย
ในแง่ดีขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องความตายกับ
คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวอย่างเปิดเผย เมื่อเรามองความตาย
อย่างเป็นมิตรแล้วการพูดคุยเรื่องความตาย การจัดการการตายก็
ไม่ใช่เรื่องอัปมงคลอีกต่อไป 

เราเน้นการผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ป่วยแบบประ
คับประคอง และการเรียนรู้ชีวิตและความตาย เราอยากให้สังคมไทย
มองความตายในแง่มุมที่ดีขึ้น นำไปสู่การเปิดโอกาสให้คนในสังคม
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องชีวิตและความตายกับคนใกล้ชิด หรือคนใน
ครอบครัว ที่จริงแล้วความรู้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่ได้หายากจน
เกินไปนัก เพียงแต่ยังขาดพื้นที่แลกเปล่ี่ยน ประสบการณ์การเผชิญ
หน้ากับความตายและการเตรียมตัวตาย เราอยากเห็นพื้นที่นี้แบบนี้
ในสังคมให้มากขึ้น 

จุดเริ่มต้นการทำชุมชนกรุณา 

เราเริ่มต้นจากการเห็นความทุกข์ของผู้สูงอายุในครอบครัว การเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลได้รับการปฏิบัติที่รุนแรงเกินไปจึงคิดว่า
ตนเองควรทำอะไรได้มากกว่านี้ จึงเลือกเข้ามาทำงานสื่อสารใน
โครงการนี้ ในอนาคตอยากเห็นสังคมไทยเต็มไปด้วยความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น มีทักษะการดูแลความเจ็บปวดและการสูญเสียของคนรอบ
ข้างได้ มันทำให้โลกหน้าอยู่ สังคมเข้มแข็ง เมื่อเริ่มเห็นคนรอบข้างมี
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ความเข้าใจเรื่องนี้ ตนเองเองก็รู้สึกปลอดภัย ลดความกังวลลงไปด้วย 

แม้ทุกวันนี้ชุมชนกรุณาจะยังไม่เป็นที่เข้าใจของสังคมไทยมากนัก และ
มีงานรออยู่ข้างหน้ามากมาย แต่ก็เชื่อว่าคุ้มค่าและมีความหมาย 

ใช้ความเป็นมนุษย์ ดูและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

หากเราพูดเรื่องการดูแลผู้ป่วยและความตาย สังคมจะคิดว่าเป็น
หน้าที่ของหมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ แต่ชุมชนกรุณาเชื่อ
ว่าความรู้ทางการแพทย์ยังไม่เพียงพอในการดูแลความรู้สึกของผู้สูญ
เสีย แต่ละคนสามารถใช้ความเป็นมนุษย์ในการดูแลคนอื่นได้หมด
ตามความถนัดและทักษะที่มี ไม่ว่าความช่วยเหลือจะเล็กน้อยเพียงใด 

แต่ล้วนมีค่าทั้งสิ้น เช่น อ่านหนังสือให้ฟัง มอบต้นไม้ให้ ซื้อลิปสติกไป
ฝาก เป็นต้น บางครั้ง การดูแลผู้ป่วยโดยตรงอาจยาก หรือต้องใช้
ความเข้มแข็งมากเกินไป ให้ลองถอยมาดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยแทน 

(caregiver) เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เหนื่อยล้าและเจ็บป่วยไม่น้อยไป
กว่าผู้ป่วยเอง เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาได้หมด 

เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาได้ 

เมื่อใดที่เรามองเห็นความทุกข์ของผู้คนรอบตัว เมื่อนั้นเราก็เป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนกรุณาแล้ว เพราะในสังคมที่เราอยู่ ไม่ว่าที่บ้านหรือที่
ทำงาน ย่อมมีใครบางคนกำลังเผชิญความทุกข์อยู่เสมอ ลองมองไป
รอบๆว่ามีใคร กำลังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ให้ลองยื่นมือ
เข้าไป อาจเป็นแค่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆในจุดที่เราและเขาสบายใจ 

มอบความเป็นเพื่อนและความปรารถนาดีให้เขา ยิ่งมีคนพร้อมจะรับ
ฟังความทุกข์ของคนอื่นมากเท่าไหร่ ชุมชนกรุณาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก
เท่านั้น ความกรุณาเป็นสิ่งที่มีพลังเสมอ
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กฎบัตรแห่งการปฏิบัติ เมืองกรุณา 

Compassionate City Charter

10

เมืองกรุณา คือชุมชนที่ตระหนักว่าวงจรแห่งสุขภาพและความเจ็บ
ป่วย เกิดและตาย พบพานและสูญเสีย เกิดขึ้นในชีวิตเป็นวัฏจักร
ธรรมชาติ เมืองกรุณาคือชุมชนที่ตระหนักว่าการดูแลกันและกันใน
ช่วงเวลาวิกฤตและสูญเสีย ไม่ใช่ภาระงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หรือนักสังคมสงเคราะห์เท่านั้น แต่คือความรับผิดชอบของคนทุกคน 

เมืองกรุณา คือชุมชนที่ทำงานสาธารณะในการส่งเสริม เอื้ออำนวย 

สนับสนุน และเฉลิมฉลองการดูแลเพื่อนมนุษย์ในช่วงเวลาที่พวกเขา
เผชิญประสบการณ์ท้าทายของชีวิต อาทิ เจ็บป่วยเหลือเวลาในชีวิต
อย่างจำกัด ประสบความพิการเรื้อรัง ประสบความชราและเสื่อมทั้ง
ร่างกายและสมอง ประสบความโศกเศร้าและสูญเสีย ประสบความ
ยากลำบากในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังยาวนาน ขณะที่ระบบบริการ
สุขภาพเพียรทำหน้าที่สนับสนุนการดูแลดังกล่าวให้มีคุณภาพ เรา
ทุกคนพึงตระหนักว่าวิกฤตของชีวิตจากความเจ็บป่วย การตาย 

ความตาย และความสูญเสีย อาจมาเยือนเราเมื่อใดก็ได้ เมืองกรุณา
คือชุมชนที่ตระหนักถึงความจริงนี้ด้วยความไม่ประมาท และพร้อมจะ
ยื่นมือเข้าสนับสนุน 

ในวาระนี้เอง ผู้นำประเทศ/ เมือง/ องค์กร/ ชุมชน xxx สัญญาว่าจะ
ส่งเสริมเผยแพร่ จะใช้เครือข่ายและบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 

จะร่วมงานกับภาคี กลุ่ม องค์กร สื่อมวลชน เพื่อสนับสนุนกิจการทั้ง 

13 ประการ ดังต่อไปนี้
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1. โรงเรียนในความรับผิดชอบของเรา จะมีกิจกรรมประจำปี เพื่อ
ทบทวนนโยบาย เอกสารแนวทางในการดูแลความเจ็บป่วย ความ
ตาย การดูแล และความสูญเสีย ของสมาชิกในโรงเรียน 

2. สถานที่ทำงานในความรับผิดชอบของเรา จะมีกิจกรรมประจำปี 

เพื่อทบทวนนโยบาย เอกสารแนวทางในการดูแลความเจ็บป่วย 

ความตาย การดูแล และความสูญเสีย ของสมาชิกในที่ทำงาน 

3. สหภาพแรงงานของเรา จะมีกิจกรรมประจำปี เพื่อทบทวน
นโยบาย เอกสารแนวทางในการดูแลความเจ็บป่วย ความตาย การ
ดูแล และความสูญเสีย ของสมาชิกในสหภาพของเรา 

4. ศาสนสถานในการดูแลของเรา จะจัดตั้งกลุ่มสนับสนับสนุนงาน
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

5. ฮอซพิซและสถานดูแลผู้สูงอายุในการดูแลของเรา จะมีโปรแกรม
สร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชนหรืออาสาสมัคร เพื่อพัฒนา
งานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย 

6. พิพิธภัณฑ์หรือแกลอรี่ศิลปะในการดูแลของเรา จะมีการจัด
นิทรรศการประจำปีนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับความชรา ความ
เจ็บป่วย ความตาย การดูแล และความสูญเสีย 

7. เมือง/ องค์กร/ ชุมชนของเรา จะมีการเดินขบวนสันติทุกปี เพื่อนำ
เสนอประเด็นความสูญเสีย (ที่ไม่ใช่ประเด็นความสูญเสียเกี่ยวกับ
สงคราม) เช่น ความสูญเสียจากโรคมะเร็ง ความพิการทางการ
เคลื่อนไหว เอดส์ การเสียลูก การฆ่าตัวตาย การสูญเสียสัตว์เลี้ยง 

ภาวะเป็นหม้าย ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุจากการทำงาน และความสูญเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดูแล
ชีวิตช่วงท้าย 
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8. เมือง/องค์กร/ ชุมชนของเรา จะสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเพื่อน
บ้านและชุมชนใกล้เคียงในการดูแลความเจ็บป่วยของสมาชิกใน
ชุมชน รวมทั้งการเผชิญวิกฤตสุขภาพ ความชรา การดูแลเรื้อรัง และ
ความโศกเศร้า 

9. เมือง/ องค์กร/ ชุมชนของเรา จะเสนอรางวัล การยกย่องเชิดชู 

เพื่อเฉลิมเฉลองกิจกรรม บุคคล องค์กรที่ทำงานชุมชนกรุณาอย่าง
สร้างสรรค์ กิจกรรมมอบรางวัลอาจดำเนินการผ่านคณะกรรมการที่
ทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รางวัลนายกเทศมนตรี 

จะช่วยให้เกิดการรับรู้ ความตระหนัก การให้คุณค่าต่อการดูแลด้วย
ความกรุณา 

10. เมืองของเราจะนำเสนอตัวอย่างและความสำคัญของชุมชน
กรุณา ที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมและรับมือความเจ็บป่วย ความตาย การ
ดูแล และความสูญเสีย ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ จะนำ
เสนอนโยบาย บริการ การสนับสนุนทุน การสร้างความร่วมมือ การ
เยียวยารักษา และกิจกรรมสาธารณะที่สนับสนุนชุมชนกรุณา ข้อมูล
ดังกล่าวควรเชื่อมโยงไปสู่การเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ข้อมูลควรส่งไปให้ถึงกลุ่มผู้รัก
สัตว์ และองค์กรจัดงานศพด้วย 

11. เมืองของเราจะทำงานร่วมกับสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ เพื่อ
จัดประกวดงานศิลปะหรืองานเขียนเรื่องเล่าที่ช่วยสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับความแก่ ความเจ็บป่วย การตาย การดูแล และ
ความสูญเสีย
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12. บริการและนโยบายสนับสนุนชุมชนกรุณาในเมืองของเรา จะ
เกิดขึ้นบนความรู้ความเข้าใจว่า ประเด็นความหลากหลายของเชื้อ
ชาติ ศาสนา เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความยากจน ความไม่เป็น
ธรรม การเข้าถึงสิทธิ์ ส่งผลอย่างไรต่อประสบการณ์ความเจ็บป่วย 

การตาย การดูแล และความสูญเสีย 

13. เมืองของเราจะแสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
องค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนแผนงานและสถานที่ดูแลชีวิตช่วงท้าย
ของคนไร้บ้านและผู้ต้องขัง รวมทั้งการสนับสนุนการดูแลความโศก
เศร้าและสูญเสีย 

เมืองของเราจะตั้งเป้าหมายและทบทวนแผนดำเนินการชุมชนกรุณา
อย่างใกล้ชิดในสองปีแรก หลังจากนั้นจะขยายความร่วมมือกับกลุ่ม
ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์กรการกุศล ชุมชน กลุ่ม
อาสาสมัคร ตำรวจ ผู้ให้บริการฉุกเฉิน ฯลฯ ในแผนดำเนินการทุกๆ 

ปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเมืองกรุณา 

กฎบัตรนี้สะท้อนถึงคำสัญญาของเรา เพื่อให้เมืองนี้มีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอยู่ดีและตายดี มีความเห็นอกเห็นใจ ก้าวข้ามความ
แตกต่างหลากหลายจนมองเห็นความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด เก่ เจ็บ 

ตาย เราตระหนักว่าเมืองไม่ใช่เพียงสถานที่เพียงไว้เพื่อทำงานและ
รับบริการสาธารณะเท่านั้น แต่เมืองคือที่ที่เราทุกคนจะได้ใช้ชีวิต
อย่างปลอดภัย ปกป้องคุ้มครองซึ่งกันและกัน ตราบจนวันสุดท้าย
ของชีวิต 

เรียบเรียงโดย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ 

จาก Compassionate City Charter https://
www.compassionate-communitiesuk.co.uk/the-
compassionate-city-charter



Greenbook Cafe-Space  
คาเฟ่ ความตาย และความหมาย
ของการมีชีวิตอยู่

14

Greenbook Cafe-Space ตั้งอยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เป็นคาเฟ่ เป็นร้านหนังสืออิสระ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ชุมชน 

และเป็นพื้นที่พักกายใจให้แก่นักเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้แบกเป้ที่เดิน
ทางผ่านมาหรือนักสำรวจเพื่อเดินทางภายใน 

… 

ทุกครั้งที่เก็บกระเป๋าออกเดินทางไกล พี่เชคเป็นอันต้องแวะร้าน
หนังสืออิสระในท้องถิ่นนั้นเสมอ นับวันความฝันที่จะเปิดร้านหนังสือ
ของตัวเองจึงชัดเจนมากขึ้นทุกที ประกอบกับความสนใจประเด็น
ทางสังคม สิ่งแวดล้อมจนกระทั่งเรื่องภายใน จิตวิทยา การภาวนา 

และการเข้าใจตนเอง ทั้งหมดล้วนหล่อหลอมรวมกันเกิดเป็นร้าน
หนังสืออิสระของตนเองในชื่อ Greenbook Cafe-Space คาเฟ่และ
ร้านหนังสือที่พร้อมจะชวนเหล่านักเดินทางและผู้คนในชุมชนออก
เดินทางอีกครั้งไปพร้อมกับเขา แต่ครั้งนี้ไม่ใช่การเดินเท้าระยะทาง
ไกล แต่ทว่าเป็นการเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อสำรวจจิตใจต่างหาก

สัมภาษณ์ในรายการ CoCoFa CoCoFriend โดย ดิเรก ชัยชนะ  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  เรียบเรียงโดย ปุณยอาภา ศรีคิรินทร์ 
คลิกเพื่อฟังผ่าน Spotify

https://open.spotify.com/episode/0RJyuEn2pmPZsoTEnoxvML?si=vLwvWXH0QeCDDtbsAzgBuQ
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ดิเรก ชัยชนะ หรือ พี่เชค เล่าให้เราฟังถึงที่มาของจุดเริ่มต้นของ 

Greenbook Cafe-Space สถานที่ที่เขาอยากให้เป็นมากกว่าร้าน
หนังสือแต่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชนผ่านการภาวนา ศิลปะ  
สุนทรียะ และความตาย 

ห้องเรียนสุนทรียะกับความตาย 

หลังจากทราบข่าวว่าพี่สาวเป็นมะเร็ง ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่เชคอ
ยากลองรู้จักความตายผ่านมิติอื่น ครั้งหนึ่งเคยได้อ่านหนังสือที่เล่า
ประสบการณ์ก่อนตายของพระเซนที่ โดยถูกถ่ายทอดอย่างเข้มข้นเป็น
บทกวีและมอบเป็นคำสอนสุดท้ายให้แก่ลูกศิษย์ พี่เชคคิดว่าเรื่องของ
ความตายอาจถ่ายทอดออกมาได้หลายรูปแบบ นั่นกลายเป็นจุดเริ่ม
ต้นของ ”ห้องเรียนสุนทรียะกับความตาย”  

  

การสนทนาและความรู้ 

ในห้องเรียนจะเน้นการสนทนาและแลกเปลี่ยนมุมมองของความตาย
ในหลายมิติ นอกจากความตายจะถูกมองด้วยมิติของร่างกายแล้ว มุม
มองทางจิตวิญญาณก็ให้ความหมายที่แตกต่างไว้เช่นกัน หรือในมุม
มองของศาสนา เช่น วชิรยาน สุขาวดี หรือเซน เป็นอย่างไร ทำงาน
อย่างไรที่ทำให้คนเกิดการยอมรับและยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่าง
คลี่คลาย ในคลาสมีการเชิญวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับมุมมองของ
ความตาย ศิลปะและสุนทรียะ (อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา) มาร่วม
โดยช่วงสุดท้ายจะใช้ศิลปะมาช่วยแก้ไขสิ่งที่ผูกรั้งเราไม่ให้ยอมรับ
ความตายผ่านการวาดภาพ
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การภาวนา: ความงามของความแตกสลาย มรณานุสติกับมุมมองของ
สูญญตา 

“คุณเคยมีภาวะหัวใจแตกสลายไหม?” 

นี่เป็นเพียงคำถามแรกสำหรับผู้เข้าร่วมคอร์สการภาวนาเพื่อเริ่มพูด
คุยกับผู้เข้าร่วมถึงประสบการณ์อันแสนบีบคั้นในชีวิต ส่วนมากเป็น
ข่าวร้ายหรือความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวทำให้เกิดภาวะเกิด
ทางจิตใจส่งผลต่อร่างกาย การภาวนาจะเข้าไปคลี่คลายทั้งร่างกาย
และจิตใจนั้นได้ 

ท้ายที่สุดแล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าความตายมี 2 แบบ คือ การ
ตายจากทางร่างกายจริงๆ และการตายไปของอีโก้ที่ขวางกั้นการ
ยอมรับความจริงขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นเอง การภาวนาจะช่วยขยาย
ขอบเขตของจิตใจเรา ให้เรายอมรับต่อสิ่งต่างๆได้กว้างขึ้นเมื่อเรา
ทำได้ดังนั้น เราจะยินดีกับทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้เรา
ไม่มีความทุกข์กาย ที่เรียกว่า มรณานุสติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผู้เข้า
ร่วมต้องลองทำด้วยตนเอง 

  

อิเคบานะ: วิถีแห่งดอกไม้ 

การจัดดอกไม้จะเป็นการทำงานกับทัศนคติให้ยอมรับธรรมชาติ ปลด
ปล่อยตัวเองจากการควบคุมเรื่องต่างๆ เมื่อเราไม่ควบคุม เราจะยินดี
กับทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต กลายเป็นความกล้าหาญ 

กิจกรรมทั้งหมดในห้องเรียนนี้มีหลักการร่วมกันที่สำคัญคือให้ทุกคน
ได้เปิดจิตใจให้กว้าง ยอมรับสิ่งเปลี่ยนแปลง ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เกิด
แม้จะเป็นการสูญเสีย และความไม่แน่นอนของชีวิตก็ตาม
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เอาสิ่งที่ได้ในห้องเรียนไปใช้อย่างไร 

ผู้เข้าร่วมบางรายมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เมื่อผู้ป่วยใกล้
เสียชีวิตก็ได้แต่ปลอบใจว่า “ความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะ” 
ซึ่งเป็นการสื่อสารที่แคบมาก เขาไม่สามารถสื่อสารไปได้ไกลกว่านี้
เนื่องจากไม่รู้ว่าความตายคืออะไร แต่เมื่อได้ผ่านประสบการณ์ตรงใน
ห้องเรียนทำให้มองความตายด้วยสายตาอีกมุมหนึ่ง เมื่อเกิด
สถานการณ์อันเข้มข้นนั้นอีก เขาสามารถเลือกที่จะวางตัว วางใจของ
ตนเองในนาทีนั้นๆให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และตนเองรู้สึกเบาสบายมาก
ขึ้น 

  

ห้องเรียนจะนะศึกษา โมเดลแรก 

โมเดลแรกของร้านเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ใช้ชื่อว่า “ห้องเรียนจะนะ
ศึกษา” เนื่องจากอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่มีความหลาก
หลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลสูงมาก แต่
กำลังกลายเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม หลักสูตรจึงเน้นให้ความรู้เกี่ยว
กับสิ่งแวดล้อม และสังคม หลักสูตรถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ด้าน
วิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของจะนะ ทั้งสภาพของตัว
เมืองและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลในอ.จะนะในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วม
จะได้ร่วมพูดคุยกับนักวิชาการทางสิ่งแวดล้อม 2) ด้านประสบการณ์ 

ผ่านการวาดภาพ ถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นความงดงามของ
ทะเล เกิดประสบการณ์ตรงที่เชื่อมโยงตนเองเข้ากับธรรมชาติ 3) ด้าน
การภาวนา หรือที่เรียกว่า “นิเวศภาวนา” คือการให้ผู้เข้าร่วมอยู่ที่
ชายหาด และลองเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับพื้นที่นั้นๆ ลองจินตนาการ
ถึงว่าตนเองเป็นแมงกะพรุนในท้องทะเลและไหลไปตามกระแสคลื่น 

แล้วรู้สึกไปกับมันโดยไม่ใส่ความเป็นตัวตนของเราเข้าไป
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4) การสื่อสารอย่างสันติ เพื่อให้เข้าใจเสียงของชุมชนอย่างแท้จริงจึง
พาผู้เข้าร่วมไปสู่ชุมชน พูดคุยและรับฟังถึงความเห็นหรือปัญหาของ
คนในพื้นที่โดยไม่ตัดสิน 

  

กิจกรรมในอนาคต 

ปีนี้วางแผนว่าจะสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ชื่อ สุนทรียภาวนา เป้า
หมายเป็นกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง หรือ caregiver เน้นการ
สื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายและญาติของผู้ป่วย โดยใช้เกมไพ่ไขชีวิต
และสมุดเบาใจเป็นเครื่องมือ รวมถึงมีคอร์สภาวนาด้วย เป้าหมาย
อยากสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วมจึงอาจจัดกิจกรรมทั้งหมดที่สถานี
อนามัย ให้ผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและผู้สนใจมาสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่อไปในระยะยาว 

  

“กิจกรรมเหล่านี้ ผมมองว่ามันทำให้เรามองความตายด้วยสายตาที่
เปิดกว้างมากขึ้น การมีทัศคติที่ดีต่อความตายจะนำไปสู่การยอมรับ
ด้านอื่นๆของชีวิต เรารื่นรมย์กับมันได้ และชื่นชมกับทุกช่วงเวลาไม่
ต้องรอให้ถึงวันสุดท้าย แล้วนั่นจะทำให้เราอยากใช้ชีวิตและความสุข
กับชีวิตอย่างกล้าหาญ..” พี่เชคกล่าวทิ้งท้าย.



Podcast

คลิกเพื่อฟังทาง Anchor

รายการ CoCoFa CoCoFriend เป็นรายการที่เชื้อเชิญ
ผองเพื่อนในชุมชนกรุณามาเล่าเรื่องราวการทำงานใน
ชุมชนกรุณา 

Episode นี้พบกับคุณเชค ดิเรก ชัยชนะ เจ้าของร้าน 

GreenBook Cafe - Space เปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้าน
สุนทรียะกับความตายด้วยความชอบส่วนตัวในหนังสือ 

นำมาสู่การเชื้อเชิญผู้คนมาเรียนรู้ถ้อยความในหนังสือ
ด้วยมุมมองที่หลากหลาก ผ่านประเด็นต่างๆ ไม่ว่าเป็น
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา ความเชื่อ หรือกระทั้ง
ความตาย ผ่านประสบการณ์ส่วนตัวที่มองเห็นว่าความ
ตายไม่น่ากลัวอีกต่อไป หากเราเปิดใจเข้าไปรู้จัก

คลิกเพื่อฟังทาง Spotify
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https://anchor.fm/peaceful-death/episodes/CoCoFa-GreenBook-Cafe-eqcprn
https://anchor.fm/peaceful-death/episodes/CoCoFa-GreenBook-Cafe-eqcprn
https://open.spotify.com/episode/0RJyuEn2pmPZsoTEnoxvML?si=vLwvWXH0QeCDDtbsAzgBuQ
https://open.spotify.com/episode/0RJyuEn2pmPZsoTEnoxvML?si=vLwvWXH0QeCDDtbsAzgBuQ


ห้องเรียนเบาใจ

20
คลิกเพื่อสมัคร

https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co


ห้องเรียนเบาใจ

21
คลิกเพื่อสมัคร

https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co


ห้องเรียนเบาใจ

22
คลิกเพื่อสมัคร

https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co


ห้องเรียนเบาใจ

23
คลิกเพื่อสมัคร

https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co
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สมุดภาพเมืองแห่งความกรุณา 
Compassionate Cities Photo Book Project 

ความกรุณา คือคุณค่าที่มีส่วนช่วยให้ผู้เผชิญความทุกข์จากความเจ็บป่วย การ
ตาย และความสูญเสีย สามารถรับมือกับประสบการณ์สำคัญของชีวิตโดยไม่
ยากเกินไปนัก แต่ความกรุณา นอกจากจะปรากฏในรูปของเพื่อนที่ยื่นมือช่วย
เหลือต่อหน้าแล้ว ยังดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมด้วย เช่น การออกแบบ
สถานที่ พื้นที่ สินค้า บริการ กิจกรรมหรือเทศกาลที่ช่วยเยียวยาฟื้นฟู รวมทั้ง
นโยบายขององค์กรที่มีความกรุณา เมื่อเราตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมแห่งกรุณาดัง
กล่าว เราจะมีทางเลือกในการดูแลเพื่อนร่วมสังคมให้สามารถอยู่ดีและตายดีได้
มากขึ้น


โครงการชุมชนกรุณา กลุ่ม Peaceful Death ขอเชิญทุกท่านแบ่งปันมุมมอง 
“สิ่งแวดล้อมแห่งกรุณา” ผ่านการแบ่งปันภาพถ่ายในโครงการ “สมุดภาพเมือง
แห่งกรุณา” 


ภาพถ่ายเผยแพร่ของท่าน จะช่วยให้ผู้อื่นเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ดีและตายดี ให้กำลังใจผู้มีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่ง
แวดล้อมดังกล่าว และยังสนับสนุนความคิดที่ว่า การอยู่ดีและการตายดีเป็น
ความรับผิดชอบของทุกคน


ทางโครงการฯ มีของที่ระลึกเป็นหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ของ Peaceful Death 
ตอบแทนความกรุณาและการแบ่งปันของท่าน


>> กติกาการเข้าร่วมโครงการ

• ภาพที่ส่งเข้าร่วมพิจารณา ต้องเป็นภาพที่ท่านถ่ายด้วยตนเอง เป็นภาพถ่าย
จริง ไม่ผ่านการตัดต่อ แต่สามารถตกแต่งภาพได้โดยไม่เสียความสมจริง


• ส่งภาพถ่าย พร้อมคำบรรยายประกอบภาพที่สะท้อนประเด็นใดประเด็นหนึง 
เช่น 


• สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (อาคาร สถานที่ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรม) สิ่งแวดล้อมที่เป็นบุคคล (กลุ่มดูแลช่วยเหลือ บุคลากรสุขภาพ 
ชมรม สมาคม) สิ่งแวดล้อมที่เป็นนโยบาย ระบบ เช่น กฎระเบียบ สิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณี เทศกาล


• ภาพถ่ายควรสงวนความเป็นส่วนตัวของบุคคลในภาพ หากถ่ายติดภาพ
บุคคล คนที่อยู่ในภาพควรอนุญาตให้เจ้าของภาพเผยแพร่ต่อสาธารณะด้วย
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เปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลภายใน 1 
สัปดาห์


ส่งภาพถ่ายและข้อความบรรยาย พร้อมชื่อ เบอร์โทรติดต่อมาที่ 
yojira_r@hotmail.com


>> การคัดเลือกภาพเข้าร่วมโครงการ 

- ภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ในเพจ Peaceful Death, มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา จดหมายข่าวชุมชนกรุณา และอาจนำไปจัด
งานแสดงนิทรรศการสมุดภาพเมืองแห่งกรุณาต่อไป


- การคัดเลือกของกรรมการ ถือเป็นที่สุด โดยพิจารณาเนื้อหาของภาพถ่ายที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความหลากหลายของเนื้อหา ความ
หมายของคำบรรยายภาพ 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โย 086-884-1496


>>สิ่งตอบแทนผู้ร่วมโครงการ 

- เจ้าของภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับของที่ระลึกจากโครงการ จัดส่งให้
ทางไปรษณีย์ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 


- เจ้าของภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก จะได้บริจาคเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท 
สนับสนุนกิจการของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา เพื่อทำประโยชน์
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคคลและชุมชนให้สามารถรับมือ
ความทุกข์จากการเจ็บป่วย การตาย การดูแล และความสูญเสียต่อไป


อ่านรายละเอียดการส่งภาพได้ที่ https://peacefuldeath.co/.../
compassionate-cities-photo.../

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpeacefuldeath.co%2Factivities%2Fcompassionate-cities-photo-book%2F%3Ffbclid%3DIwAR1HhSdtUqmzxxDDGmYq6KcyMqKLyKHKGM1IjvENYAcCIK2Yx55iNAqQV10&h=AT1-Pk6yiWc4Ko0OTiCsJYcTUh_-ueNQk5ohNTK9DlWSTKW2w5PPbFxCMg-EdziZ7doZZWQezJbiF2u6I4V_o5Bt1Mv3tlrpty0dcsNsl70-NHednnHb0n1EI003YlYrZ21NbJsHXi_V25t1U_STUJo&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpeacefuldeath.co%2Factivities%2Fcompassionate-cities-photo-book%2F%3Ffbclid%3DIwAR1HhSdtUqmzxxDDGmYq6KcyMqKLyKHKGM1IjvENYAcCIK2Yx55iNAqQV10&h=AT1-Pk6yiWc4Ko0OTiCsJYcTUh_-ueNQk5ohNTK9DlWSTKW2w5PPbFxCMg-EdziZ7doZZWQezJbiF2u6I4V_o5Bt1Mv3tlrpty0dcsNsl70-NHednnHb0n1EI003YlYrZ21NbJsHXi_V25t1U_STUJo&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpeacefuldeath.co%2Factivities%2Fcompassionate-cities-photo-book%2F%3Ffbclid%3DIwAR1HhSdtUqmzxxDDGmYq6KcyMqKLyKHKGM1IjvENYAcCIK2Yx55iNAqQV10&h=AT1-Pk6yiWc4Ko0OTiCsJYcTUh_-ueNQk5ohNTK9DlWSTKW2w5PPbFxCMg-EdziZ7doZZWQezJbiF2u6I4V_o5Bt1Mv3tlrpty0dcsNsl70-NHednnHb0n1EI003YlYrZ21NbJsHXi_V25t1U_STUJo&__tn__=-UK*F


คลิกเพื่อเข้าร่วม Club ใจดีกับตัวเองบ้างนะ 
เพื่อติดตามกิจกรรมผ่อนกายพักใจด้วยไมตรี 

ทาง Clubhouse
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กิจกรรม ชุมชนกรุณา

https://www.clubhouse.com/club/%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://www.clubhouse.com/club/%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B0


ชุมชนกรุณาออนไลน์ เดินด้วยไมตรี

คลิกเพื่อเข้าร่วม Club เดินด้วยไมตรี  

ทาง Clubhouse

เดินฝึกไมตรีและความใจดีผ่านการเดินหรือทำกิจกรรมยามเช้า
ตลอดเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

6.00 น.  ภาวนาสั้นๆ ด้วยกันแล้วเดินบริเวณบ้าน  

  ส่งต่อไมตรีให้คน สัตว์ ที่พบเห็น 

6.45 น.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  

7.00 น.  แยกย้ายด้วยความเบิกบาน
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https://www.clubhouse.com/join/%20%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%20%25B8%25A1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3/sqcMVjL4/mZWVbq4k
https://www.clubhouse.com/join/%20%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%20%25B8%25A1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3/sqcMVjL4/mZWVbq4k


หากท่านเป็นหนึ่งในคนทำงานส่งเสริมการอยู่ดีและ
ตายดี และสนใจเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนกรุณา ท่านสามารถส่งต้นฉบับเผยแพร่
ในจดหมายข่าวชุมชนกรุณาได้ที่ 
cocofoundationthailand@gmail.com

ร่วมส่งบทความเผยแพร่แนวคิด
ชุมชนกรุณา
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เนื้อหาบทความ เช่น 

- ประสบการณ์ทำงานส่งเสริมการอยู่และ
ตายดี 

- กระบวนการและผลลัพธ์การจัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับชุมชนกรุณา 

- บทวิจารณ์ รีวิว หนังสือ ภาพยนตร์ 

เพลง ที่สอดคล้องกับชุมชนกรุณา 

- อื่นๆ

ส่งเนื้อหาบทความไม่เกิน 2 หน้า A4 พร้อมภาพ
ประกอบ 2-3 ภาพ มูลนิธิมีของที่ระลึกเล็กๆ น้อย 

ตอบแทนน้ำใจในวิทยาทานของท่าน

mailto:cocofoundationthailand@gmail.com


ช่องทางสนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาชุมชนกรุณา CoCo Foundation 
Thailand

บริจาคสมทบทุนการวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาด้วยการ

โอนเงินเข้าบัญชี  

“มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา" 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโกโลตัส ขอนแก่น 2 

115-1-19418-0 
(เงินบริจาคยังไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้)
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แจ้งการสนับสนุนได้ที่ cocofoundationthailand@gmail.com

mailto:cocofoundationthailand@gmail.com?subject=%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99


Facebook:  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา 

 Peaceful Death 

Youtube: ช่อง Peaceful Death 
 http://youtube.com/c/PeacefulDeath/ 

email:  cocofoundationthailand@gmail.com 

ที่อยู่: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา   
 (Compassionate Communities   
 Research and Development Institution   
 Foundation) 

 222/32 ม.14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น  

 จ.ขอนแก่น 40000

ติดตามข่าวสารชุมชนกรุณา และ
ช่องทางติดต่อมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาชุมชนกรุณา
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http://facebook.com/cocofoundationthailand
http://facebook.com/peacefuldeath2011
http://youtube.com/c/PeacefulDeath/
mailto:cocofoundationthailand@gmail.com


การปฏิบัติด้วยความเห็นใจต่อผู้ทุกข์ยากนั้น 
จำเป็นต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในชีวิต
ส่วนตัวและสาธารณะ การพูดหรือการกระทำ
ที่มุ่งร้าย สร้างความเดือดร้อน เหยียดหยาม 
แอบแฝงประโยชน์ส่วนตน กดขี่ขูดรีด ละเมิด
สิทธิ์พื้นฐาน และสร้างความเกลียดชังต่อ 

ผู้อื่น คือการปฏิเสธคุณค่าพื้นฐาน 
ความเป็นมนุษย์ 

http://charterforcompassioninstitute.org/

กฎบัตรแห่งกรุณา


