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ภาวะผู้น าแบบหมอกระแส: แบบอย่างของผู้น าที่อ่อนน้อมต่อชนทุกช้ัน 
 

อ านาจ ชนะวงศ์ 
 

บทน า 
 ชีวิตของหมอกระแส (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ดร.กระแส ชนะวงศ์)  ที่โลดแล่นมาถึงทุกวันน้ี  (พ.ศ. 2562)  
ด้วยวัย 85 ปี ท่านยังกระฉับกระเฉงยังคงโดดเด่นและมี
ชีวิตชีวากับการท างาน ขณะปัจจุบันท่านยังคงเป็นนายก
สภามหาวิทยาลัย 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
สถาบันการจัดการปัญญาภิ วัฒ น์และเป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกริก อีกทั้งยังเป็นประธานมูลนิธิรักษ์ไทย  
(Care International) และเป็นประธานมูลนิธิเตรียมความ
พ ร้ อ ม ป้ อ ง กั น ภั ย ภิ บั ติ แ ห่ ง เอ เชี ย  (ADPC) ซึ่ ง มี
เอกอัครราชทูตจาก 12 ประเทศร่วมเป็นกรรมการ ตัว
ผู้เขียนเองในฐานะหลานชาย (บุตรนายนิวัตร ชนะวงศ์  
พ่ีชายคุณหมอกระแส) ได้อยู่ใกล้ชิดติดตามหมอกระแส
มาร่วม 60 ปี เคยพาเพ่ือนๆ ไปช่วยรณรงค์หาเสียงให้หมอ
กระแสในสมัยท่านเป็นหัวหน้าพรรคพลังใหม่ (พ.ศ. 2515) 
เคยไปท างานเป็นเลขาส่วนตัวในสมัยคุณหมอกระแสเป็น
หัวหน้าผู้ เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติประจ า
ประเทศบังคลาเทศ ในปี พ.ศ.2525 อีกทั้งเคยเป็นผู้แทนรา
ษฏรพร้อมกันในปี พ.ศ. 2535 (คุณหมอกระแสเป็น ส.ส. 
กรุงเทพมหานคร ส่วน ดร.อ านาจ  ชนะวงศ์ เป็นส.ส. 
ขอนแก่น) และติดตามรับใช้ท่านไปในการเดินทางอีกหลาย
ประเทศ เช่น  เกาหลีเหนือ ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น และลาว เป็น
ต้น ได้เรียนรู้ได้เห็นการท างานที่เก่ียวข้องกับผู้คนของท่าน
และเห็นภาวะผู้น าในตัวท่านในบริบทและสถานการณ์ต่างๆ 
 ภาวะผู้น าแบบหมอกระแส ได้ฉายให้เห็นต้ังแต่
ท่านเป็นแพทย์ชนบทซึ่ งท่านได้ขอความร่วมมือจาก
ชาวเมืองพล ระดมเงินทุนคนละบาทสองบาทเพ่ือสร้างสุข
ศาลาให้กับอนามัยเมืองพล จากผลงานที่ท าในคราวน้ัน เป็น
ที่กล่าวขานจนท่านได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นจากแพทย์
สภา จากน้ันท่านก็ได้รับรางวัลแม็กไซไซ และต่อมาเมื่อท่าน

มาเล่นการเมือง ก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีหลายวาระโอกาส และที่สร้างซื่อ
เสียงให้กับท่านอย่างมากคือการได้เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศที่สร้างผลงานโดดเด่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เหล่าน้ีคือเรื่องราวชีวิตที่แสดงให้เห็นถึง
ความมีภาวะผู้น าในตัวของคุณหมอกระแส ดังจะน าเสนอ
ตามล าดับ ดังน้ี 
 1. To Lead is to Serve. (รัฐกร วงศ์นิวัตร. 
2561 “85 ภาวะผู้น าแห่งอนาคต” พิมพ์ครั้งที่1 ธันวาคม 
2561) แพทย์หญิงสุพัฒนา บุญญานิตย์ บรรณาธิการ
วารสารกรมการแพทย์เคยเขียนไว้ว่าสมัยหมอกระแสเป็น
นักเรียนแพทย์ เขาข้ามฟากมาเรียนศิริราชได้คะแนนไม่ดี
เลยทั้งที่เป็นคนฉลาดและเรียนดีมาต้ังแต่เด็ก การที่หมอ
กระแสหมกมุ่นท ากิจกรรมให้กับส่วนรวมมากเกินไปท าให้
เขาเกือบพลาดโอกาสครั้งส าคัญของชีวิต คะแนนสอบของ
เขาได้น้อยจนเกือบจะไม่ได้ข้ามฟากไปเรียนคณะแพทย์  
หากเขาพลาดการสอบในครั้งน้ัน ประเทศไทยอาจไม่มีหมอ
บ้านนอกท่ีได้รางวัลแมกไซไซและผู้น าท่ีโดดเด่นทั้งในแวดวง
การเมืองและการศึกษาของไทย หมอกระแสรักและนับถือ
ประชาชน ประชาชนจึงรักและนับถือหมอกระแส ที่เป็น
เช่นน้ีเพราะหมอกระแสชอบรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ 
To Lead is to Serve ผู้น าต้องเป็นผู้ ให้บริการ หมอ
กระแสเป็นเช่นน้ันจริงๆ 
 2. To Lead is to Follow คนที่ เรียนส าเร็จ
คณะแพทย์แล้วยอมกลับไปท างานชนบทบ้านเกิดยอมเป็น
ลูกน้องของปลัดอ าเภอชั้นจัตวาโดยไม่เก่ียงงาน ความขยัน
เดินทาง ขยันพูดกับคน ขยันท างานไปทุกงานทั้งงานหลวง
และงานราษฎร์ ไม่ว่าจะเป็นงานสมาคมช่างตัดผม สมาคม
ช่างตัดเสื้อ สมาคมตกแต่ง หมอกระแสสามารถให้เวลาได้
กับทุกคนทุกงาน การไปเพ่ือจะได้มีส่วนร่วมส่งเสริมพวกเขา 

เพ่ือท าให้ชีวิตของพวกเขาดีข้ึน ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ 
เลขาธิการพรรคพลังใหม่ตั้งค าถามว่า ท าไมหมอบ้านนอกไม่
มีสตางค์  ถึงได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งล้วน
เต็มไปด้วยนักวิชาการยอดฝีมือของประเทศน้ันเป็นเพราะว่า 
“หมอกระแสเป็นผู้น าที่รู้จักเป็นผู้ตาม” เมื่อถึงเวลาถือธง
เขาก็ถือธงน า ถึงเวลาจะต้องท าให้ทุกคนกล้าหาญมีก าลังใจ
เขาก็ท าได้ ถึงเวลาจะต้องเตือนให้รอบคอบเขาก็เตือน  

“ผมภูมิใจที่ประเทศไทยมีคนแบบน้ี เสียดายที่คนแบบน้ีใน
บ้านเมืองมีน้อยเกินไป” ผู้น าที่ดีต้องมีความสามารถในการ
เป็นผู้ตามท่ีดีด้วย 
 3. แพ้ให้เป็น ผู้น าคนส าคัญของโลก ล้วนเคย
ผ่านการล้มเหลว ล้มลุกคุกฝุ่นมาแล้วทั้งสิ้นปราชญ์ผู้ย่ิงใหญ่
ชาวจีนนาม “ขงจื้อ” กล่าวว่า“ความรุ่งโรจน์ที่ย่ิงใหญ่ที่สุด
ของเรา ไม่ใช่การไม่เคยล้ม แต่คือการลุกทุกครั้งที่ล้ม” ถนน 
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แห่งความส าเร็จมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อุปสรรคขวาก
หนามย่อมท าให้เราเข้มแข็ง และเรียนรู้มากย่ิงข้ึน ในความ
ผิดหวังล้มเหลวของแต่ละคน เขาย่อมได้รับสิ่งส าคัญล้ าค่า
คือ “ประสบการณ์” ประสบการณ์น้ันเป็นสิ่งล้ าค่าที่ไม่
สามารถทดแทนได้ ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตาม  และเมื่อหมอ
กระแสสอบตกจากการเลือกต้ัง ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขาจึง
มี โอกาสไปท าปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัย โคลัมเบี ย  
สหรัฐอเมริกา และเมื่อเขาลงสมัคร ส.ส.ขอนแก่น ได้คะแนน
เสียงเกินกว่าเก้าหมื่นคะแนนแต่ต้องสอบตกเขาไม่เคยตีโพย
ตีพายว่าบังเกิดความไม่ยุติธรรม เขากลับคิดว่าเป็นการดีที่
จะท าให้เขามีเวลาว่าง สามารถเขียนต ารับต าราวิชาการเพ่ือ
เป็นวิทยาทานต่อไป ผู้น าต้องรู้จักยอมแพ้ในบางเรื่อง เราจึง
จะสามารถเอาชนะใจบุคคลอื่นได้ และที่ส าคัญที่สุดคือการ
เอาชนะใจตนเอง   
 4. น้ าครึ่ ง ถ้วย  ชี วิตคนเราใช่ ว่าจะพบแต่
ความส าเร็จสมหวังตลอดเวลา ย่อมมีบางครั้งที่เราต้องพบ
กับความผิดหวังล าบาก บางเหตุการณ์อาจไม่เป็นไปด่ังใจเรา
คิด แต่หากเรารู้จักปรับตัวปรับใจเข้าใจในสถานการณ์ ชีวิต
ย่อมมีความสุขได้ บางคนแม้มีทรัพย์สินน้อย แต่ชีวิตก็ยังมี
ความสุข เพราะเปรียบเทียบว่าตนเองยังมีมากกว่าอีกหลาย
คนที่มีน้อยกว่าเขา แต่บางคนแม้มีมากแล้วแต่ชีวิตกลับเป็น
ทุกข์ เพราะเอาตัวไปเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าตนเอง 
ผศ.ดร.อ านาจ ชนะวงศ์ อดีตรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เคยประสบความส าเร็จทาง
ธุรกิจต้ังแต่วัยหนุ่ม เมื่อลงเล่นการเมืองก็เคยได้รับเลือกต้ัง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงสองสมัย มักบอกกับลูกน้อง
ใต้บังคับบัญชาเสมอว่า “อย่ามองชามข้าวคนอื่น” เมื่อเรา
รับประทานอาหาร ขอให้มีความสุขกับการได้ทานอาหารใน
จานของเรา ไม่ว่าอาหารน้ันจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่หากเรา
ไปมองจานข้าวคนอื่นว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้งหอยปูปลา มี
ของดีราคาแพงกว่าอาหารจานของเรา อาหารของเราก็จะ
หมดความอร่อย และพาให้ใจเราให้เป็นทุกข์ จงพอใจในสิ่งที่
ตนมีอยู่ หมอกระแสชอบยกค าอุปมาอุปมัยของจีนเรื่อง “น้ า
ครึ่งถ้วย” หากเราน าน้ าครึ่งถ้วยของเราไปเปรียบเทียบกับ
คนที่มีน้ าอยู่แค่ก้นถ้วย น้ าของเราย่อมมีมากกว่าเขา แต่หาก
เราเอาน้ าน้ันไปเปรียบกับคนที่มีน้ าอยู่เต็มเปี่ยม เราย่อมเห็น
ว่าน้ าของเรามีน้อยกว่าเขาต้ังครึ่งถ้วย “เวลาผมเหน่ือย ผม
ไม่กล้ามองสูงเพราะกลัวจะเสียก าลังใจ ผมก้มมองลงเบื้อง
ต่ ามองสิ่งแวดล้อม จะเห็นคนที่ล าบากกว่าเราอีกมาก” หาก
เราเลือกมุมมองของชีวิต ว่าจะเปรียบกับใครเท่าน้ันชีวิตเรา
ก็จะเลือกหนทางแห่งสุขหรือทุกข์ได้ “ไม่ได้สิ่งที่เราชอบ ก็
ให้ชอบสิ่งที่เรามี” (รัฐกร วงศ์นิวัตร. 2561 “85 ภาวะผู้น า
แห่งอนาคต” พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2561)  

 5. อ านาจ ชนะวงศ์ คนพื้นๆ (อ านาจ ชนะวงศ์. 
2561 “อ านาจ ชนะวงศ์ คนพ้ืนๆ” 31 สิงหาคม 2561) 
อาจกล่าวได้ว่าในสมัยเด็กชีวิตของหมอกระแส ตอนน้ันพูด
ได้เลยว่ายากจนมากเพราะครอบครัวของท่านมีพ่ีน้องร่วม
ท้องเดียวกันมากถึง  8 คน จึ งท าให้ท่ าน ต้องท างาน
ช่วยเหลือครอบครัวต้ังแต่อายุของท่านยังไม่ถึง  10 ขวบ 
ท่านได้เรียนจบแค่ชั้นประถมก็ต้องออกจากโรงเรียนแทนที่
จะได้เรียนหนังสือแต่ท่านต้องว่ิงขายน้ าด่ืมตามชานชาลา
รถไฟ อ าเภอพล แล้วก็ต้องว่ิงส่งหนังสือพิมพ์ให้ชาวบ้าน
หรือท างานอย่างอื่นเพ่ือตัวท่านน้ันจะได้มีโอกาสกลับมา
เรียนหนังสือ  
 แล้วโอกาสก็มาถึงเมื่อพ่ีชายของท่านนายนิวัตร 
ชนะวงศ์ ได้ฝากท่านไปกับคุณจารุบุตร เรืองสุวรรณ อดีต
ประธานรัฐสภา เพ่ือเข้ากรุงเทพมหานครเพ่ือไปศึกษาหา
ความรู้  ท่ านได้ศึ กษ าต่อจนได้ส า เร็จการศึ กษ าเป็ น
นายแพทย์ เมื่อท่านเรียนจบเป็นนายแพทย์แล้วน้ัน ท่านรับ
อาสาท างานเป็นหมอบ้านนอก  ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ยอม
ทิ้งโอกาสที่จะกอบโกยเงินทองจากวิชาชีพน้ีในเมืองกรุง ใน
ระยะเวลา 12 ปี ท่านมุมานะต่อสู้เพ่ือการสุขาภิบาลป้องกัน
โรคและรักษาพยาบาล และเพราะการคลุกคลีกับสภาพ
ปัญหาของประชาชนชาวบ้านผู้ยากไร้อย่างยาวนานได้
ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่านเป็นหมอบ้านนอกที่เต็มเปี่ยมด้วย
อุดมการณ์และผลจากการท างานเพ่ือสังคมอย่างหนัก ท าให้
ท่านได้รับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลแมกไซไซสาขาผู้น า
ชุมชน” 
 จากน้ันชีวิตพลิกผันหันมารับใช้ประชาชนใน
วิถีทางการเมืองท่านใฝ่ฝันที่จะเห็นประชาธิปไตยที่ เป็น
รูปธรรมอย่างแท้จริงจึงได้รวบตัวกันจัดต้ังกลุ่มพลังใหม่ และ
สุดท้ายกลายเป็นพรรคพลังใหม่ท่านกล่าวว่าถ้าหากเราจะได้
มีส่วนร่วมกันท าให้บ้านเมืองได้เดินไปสู่ถนนสายใหม่ที่
เรียกว่า “ประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพ” ก่อให้เกิดความ
ยุติธรรมในสังคม เราน่าจะยอมเสียสละอนาคตส่วนตัวเพ่ือ
อนาคตของชาติในเส้นทางการเมือง ท่านเป็นนักการเมือง
คุณภาพท่านไม่เคยขาดวิชชาจะระณะสัมปันโน มีความ
เพียบพร้อมด้วยวิชาความรู้และการประพฤติปฏิบัติดีงาม 
ท่านมีความต้ังใจที่จะท าแต่ในสิ่งดีๆ อีกค าสอนหน่ึงที่ชอบก็
คือชีวิตคนเราสั้น ฉะน้ันเราควรจะท าประโยชน์แก่สังคมตาม
สมควรไม่ใช่อยู่เป็นภาระแก่สังคมอย่างเดียว มันท าให้คิดได้
ว่าชีวิตคนเรามีเกิดมีตายอยู่ที่ว่าจะเร็วหรือช้า แต่ในเมื่อเรา
เกิดมาแล้วนอกจากจะท าให้พ่อแม่ครอบครัวมีความสุขเราก็
ควรท าอะไรเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินเกิดของเราบ้าง 
ตามก าลังความสามารถของตนเอง หนังสือเล่มน้ีไม่เพียงแต่
บอกวิถีชีวิตความเป็นไปเป็นมาของหมอกระแส ชนะวงศ์ 
เท่าน้ัน แต่มันแฝงด้วยปรัชญาชีวิตหลากหลาย ท าให้คนที่ได้
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อ่านหนังสือเล่มน้ีคิดได้หลายๆ เรื่อง เช่นเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่
ชอบก็จงชอบในสิ่งที่เรามี 
 อุดมคติของท่านที่ท่านยึดใช้ก็คือ “ยินดีที่จะ
เป็นก้อนอิฐก้อนหินสักก้อนหน่ึง หรือสองก้อนบนถนนสาย
ใหม่เพื่อประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพและประชาชน
ได้รับความเป็นธรรม”มันแสดงให้ เห็นว่าตัวท่านน้ันมี
แนวคิดที่จะท าให้มันส าเร็จจริงๆ และความส าเร็จในหน้าที่
การงานของท่านน้ันเกิดจากความที่ท่านมีศักยภาพในตัวเอง 
และมันเป็นข้อคิดที่ว่าทุกคนล้วนมีศักยภาพในตนเองทุกคน
อยู่ที่ว่าเราจะดึงมันออกมาใช้เมื่อใด   
 6. “การศึกษาของชาวชนบท คือ อนาคตของ
ประเทศไทย” (ภัทณิดา พันธุมเสน. 2561 “FROM SAND 
TO STAR จากดินเป็นดาว” พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2561)“
การด าเนินกิจการสถานศึกษาของคุณหมอมีจุดมุ่งมั่นในเรื่อง
ของการจัดการศึกษาเพ่ือคนในชนบทมีโอกาสได้ศึกษาเล่า
เรียนพอๆ กับคนอยู่ในเมืองกรุงให้มีความรู้  มีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพเพ่ือช่วยพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดี  คนเก่งของสังคมและเพ่ือสร้างความเจริญ
กว้าหน้ามั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป” น่ีคือเจตนารมณ์
และปณิธานที่คุณหมอกระแสต้ังใจจริง “การศึกษาของชาว
ชนบทคืออนาคตของประเทศไทย” และวาทะน้ีได้กลายเป็น
ปรัชญาของโรงเรียนทั้งสามแห่ง (โรงเรียนกระแสพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ และวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ) ซึ่ งปรากฏอยู่บนหน้าเว็ปไซต์ของสถานศึกษา
ดังกล่าวมาจนถึงทุกวันน้ี และจากหนังสือ “ความส าเร็จอยู่
แค่เอ้ือม” (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์. 
2554  “ความส าเร็จอยู่แค่เอื้อม” พิมพ์ครั้งที่ 9  มิถุนายน  
2554) “นอกจากเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันแล้ว ผมยัง
พอใจที่จะสมาคมกับเพื่อต่างอาชีพการอยู่ในหมู่เพื่อนที่ดี 
เหมือนอยู่ท่ามกลางมวลบุปผชาติ มีแต่ความสดชื่น  
รื่นรมย์ ท าให้ชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุข แต่การอยู่ในหมู่
เพื่อนชั่ว เหมือนอยู่ท่ามกลางหมอกควันของกัมมันตภาพรังสี 
คือ ตายไม่รู้ตัวหรือตายผ่อนส่ง ผมต้ังปณิธานไว้ว่า 1) ผม
จะรักเพ่ือนทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผม 2) ผมจะศึกษา
เรียนรู้เพ่ือนทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผม และ 3) ผมจะ
ช่วยเหลือเพ่ือทุกคน  เท่าที่ผมจะช่วยเหลือได้ด้วยความยินดี
และเต็มใจ ถ้าให้ผมเลือกระหว่างเงินและเพ่ือนที่ดี ผมขอ
เลือกเพ่ือนที่ดี ผมยึดหลักว่า เงินใช้แล้วก็หมดไป แต่เพ่ือนที่
ดีน้ันจะอยู่กับเรา ส่งเสริมเราและให้ก าลังใจก าลังความคิด
แก่เรานานเท่านาน จนกว่าจะตายจากกันไป” 
 7. และสุดท้ายจากปาฐกถาของคุณหมอกระแส 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ท่านได้พูดปาฐกถาให้กับแขก
ที่มาร่วมงานในพิธีมอบรางวัลผู้น าชุมชนดีเด่น ณ โรงเรียน
เทคโนโลยีพลพณิชย์การว่า คนจีนได้สอนลูกสอนหลาน

เสมอว่า “การได้ไปท างานกับคนอื่นก็ย่อมที่จะท าให้
กิจการของเขาน้ันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  และสุดท้าย
ความเจริญก้าวหน้าก็จะคงอยู่กับตัวเราเอง” จะสังเกตได้
ว่าในทุกปาฐกถาของหมอกระแสจะแสดงออกให้เห็นถึง
ความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและยกย่องผู้อื่นเสมอๆ
เหล่าน้ีคือ ลักษณะบุคลิกภาวะผู้น าแบบหมอกระแส 
แบบอย่างของผู้น าที่อ่อนน้อมต่อชนทุกชั้น 
 
บทสรุป 
 “ภาวะผู้น าแบบหมอกระแส:  แบบอย่างของ
ผู้น าที่อ่อนน้อมต่อชนทุกชั้น” ผู้เขียนได้น าเสนอโดยศึกษา 
วิเคราะห์ วิพากษ์ และอภิปราย เชื่อมโยงให้ท่านผู้อ่านได้
เห็นภาพ 7 ประการอย่างระเอียด รวมถึงตัวตนที่แท้จริงของ
ท่านมาโดยล าดับ ทั้งได้อภิปรายเจาะลึกว่า มีความเหมือน
หรือความแตกต่าง จากทฤษฎีส าคัญๆ อย่างไร หรือสอดรับ
ในแง่ใด จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ในบทความน้ีคงจะเกิด
ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ส าหรับท่านที่สนใจ นักการศึกษา 
นักบริหาร นักศึกษา หรือนักวิจัย ในการน าไปใช้ประโยชน์
ในวงก ว้างและ เป็ นแนวท างพัฒ นาตน เอ ง  ถือ เป็ น 
“แบบอย่างที่ดี” ที่ทรงคุณค่าที่เราสมควรที่จะกล่าว “ขอ
กราบคารวะอย่างสูงส าหรับผู้เป็นบรมครูทางภาวะผู้น าที่
แท้จริง ท่ีสร้างคุณงามความดี ฝากไว้บนแผ่นดินไทย” และ
ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงน้ี และในนามของคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขอมอบหัวใจ
เป็นลูกศิษย์ของคุณหมอแมกไซไซตลอดไป 
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