อาสาสมัครกับสุขภาวะทางปั ญญา
จิตอาสาในฐานะช่ องทางเรียนรู้สุขภาวะทางปั ญญาและพัฒนาจิตวิญญาณ
(Turn Any Volunteer Opportunity Into Spiritual Transformation)
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พค. 58 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์ สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

องค์ กรรับผิดชอบ : ธนาคารจิตอาสา
วิทยากร
1. ดร.สุปรี ยส์ กาญจนพิศศาล
ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คุณชัยฤทธิ์ อิ่มเจริ ญ
ฟาร์ มสุข ไอศกรี ม
3. คุณอารี ย์ โพธิ์ศรี
กลุม่ อาสาสมัคร อนุรักษ์ สิ่งดีงาม
4. ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ
ธนาคารจิตอาสา (ผู้ดาเนินรายการ)
รูปแบบในการดาเนินการประชุม : เวทีเสวนาอย่างมีสว่ นร่วมระหว่างวิทยากรและผู้เข้ าร่วมประชุม
สรุปรายละเอียดของการประชุม
การเสวนาได้ ร่วมกันสืบค้ นความรู้ จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร และหลักการแนวคิดของการ
เรี ยนรู้ สขุ ภาวะทางปั ญญา ในสาระสาคัญ 2 ส่วน ได้ แก่ คุณค่าของการทางานอาสาที่สร้ างสุขภาวะทาง
ปั ญญา และปั จจัยที่สง่ ผลให้ งานอาสามีการเรี ยนรู้สขุ ภาวะทางปั ญญาและพัฒนาจิตวิญญาณ ดังนี ้
ส่วนแรกในเรื่ องคุณค่าของการทางานอาสาที่สร้ างสุขภาวะทางปั ญญานัน้ พบว่า แม้ บุค คลจะมี
ประสบการณ์เริ่ มเป็ นอาสาสมัครต่างที่มาและต่างลักษณะงานกัน เช่น กรณีของคุณอารี ย์มีจุดเริ่ มจากการ
ไปช่วยงานที่วดั ตามคาสัง่ คุณยาย ขณะที่คณ
ุ ชัยฤทธิ์ เริ่ มจากการตังค
้ าถามว่า ทาไมคนที่เป็ นอาสาสมัครจึง
ต้ อ งทุ่มเทขนาดนัน้ แต่ทัง้ สองท่านได้ พ บจุ ดร่ ว มเดีย วกัน คื อ งานอาสาท าให้ ได้ ร้ ู จักเข้ าใจตนเอง เห็ น
ความสาคัญของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้คน และเชื่อมโยงความรู้ สตู่ นเองได้ คุณอารี ย์ได้ เล่าว่าหลักธรรม
ทางพุทธศาสนาบางข้ อเกิดความเข้ าใจจากการทางานอาสา เช่น หลักพรหมวิหาร 4 เรื่ องอุเบกขา เป็ นต้ น
ข้ อค้ นพบเรื่ องคุณค่าของการทางานอาสานี ้สอดคล้ องเป็ นไปตามหลักการแนวคิดของการเรี ยนรู้
สุขภาวะทางปั ญญาที่เป็ นการค้ นพบความสุขที่ไม่ใช่การเติมเต็มกิเลส แต่เป็ นความสุขจากการให้ และจาก
ประสบการณ์งานอาสานี ้สะท้ อนชัดเจนว่าได้ เกิดทัศนคติอนั เป็ นพื ้นฐานสูส่ ขุ ภาวะทางปั ญญา 4 ประการ
ดังที่พระไพศาล วิสาโล ได้ ให้ ไว้ ได้ แก่
1) คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง
2) ไม่พงึ่ พิงความสุขทางวัตถุอย่างเดียว
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3) เชื่อมัน่ ในความเพียรของตน
4) รู้จกั คิดอย่างมีเหตุผลและเป็ นประโยชน์เกื ้อกูล
สาหรับปั จจัยที่สง่ ผลให้ งานอาสามีการเรี ยนรู้สขุ ภาวะทางปั ญญาและพัฒนาจิตวิญญาณนัน้
ได้ แก่
1) การออกแบบกระบวนการให้ สง่ เสริ มการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างอาสาสมัครและผู้จดั งาน รวมทังผู
้ ้ รับ
ความช่วยเหลือ โดยไม่ม่งุ เน้ นแต่ปริ มาณของผลงานหรื อประสิทธิผล 2) การให้ ความสาคัญกับการสะท้ อน
ตนเอง (Self Reflection) ของบุคคลทังด้
้ านความคิดและความรู้สกึ ทังก่
้ อนและหลังการลงมือทา
ตัวอย่างเช่น ในการจัดกิจกรรมของคุณชัยฤทธิ์ แม้ วา่ บางครัง้ ด้ วยจานวนคนและรูปแบบของกิจกรรมทาให้
เวลามีไม่พอแต่ยงั เปิ ดพื ้นที่ในการสะท้ อนตนเองของอาสาและคนทางานร่วมกัน เป็ นต้ น 4) การสร้ างความ
ไว้ วางใจและเปิ ดการรับฟั งอย่างลึกซึ ้ง ตลอดจน 5) การตังเป
้ ้ าหมายการเรี ยนรู้ให้ แก่ตนเอง
งานอาสาสามารถส่งเสริ มจิ ตอาสาและเป็ นช่อ งทางเรี ยนรู้ สุขภาวะทางปั ญ ญาและพัฒ นาจิ ต
วิญญาณได้ โดยเอือ้ ให้ อาสาสมัครพบความสุขจากการให้ และเกิดทัศนคติอันเป็ นพื ้นฐานสูส่ ขุ ภาวะทาง
ปั ญญา ซึง่ ต้ องมีการออกแบบและจัดกระบวนการที่สง่ เสริ มให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ และการสะท้ อน
ตนเอง
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่ วมประชุมได้ มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ เนื ้อหา การดาเนินการประชุมและ
การนาไปปรับใช้
ในเรื่ องของเนื ้อหา ผู้เข้ าร่ วมมีความประทับใจในตัววิทยากรทุ กท่าน ได้ ฟังคนที่เชื่อในสิ่งที่ตนเอง
ทา คนที่เกิดการเรี ยนรู้ สขุ ภาวะทางปั ญญาและพัฒนาจิตวิญญาณ ว่าเป็ นการเปลีย่ นผ่านสภาวะของตน
ครัง้ แล้ วครัง้ เล่าจนจิตวิญญาณและการกระทาค่อยๆ กลืนเข้ าเป็ นเนื ้อเดียว
ในส่วนของการดาเนินการประชุม การนาเสนอของวิทยากรน่าสนใจ และทาให้ ฉกุ คิด เป็ นหัวข้ อที่ดี
สาหรับผู้เริ่ มต้ นใหม่ แต่ผ้ จู ัดงานเสวนาควรระบุด้วยว่าหัวข้ อบรรยายนี ้เหมาะสาหรับแก่คนกลุม่ ใด เช่น ผู้
เริ่ ม ทางานอาสาสมัคร, ผู้ที่ทาอาสาสมัครมานาน, ผู้ที่เป็ นคนจัด กิ จ กรรมอาสาสมัคร ฯลฯ มี ค าถามที่
น่าสนใจหลายข้ อหากมีพื ้นที่ให้ คนได้ แสดงความคิดเห็นต่อคาถามเหล่านี ้จะดีมาก
ประสบการณ์ ของวิท ยากรที่ แตกต่างและหลากหลายทาให้ เข้ าใจว่า “จิ ต อาสา เพื่ อ ประโยชน์
เกือ้ กูลผู้อื่น” ทาให้ เกิดปิ ติ ความสุข ความอิ่มเอมใจ ทัศนคติที่ดีซึ่งเป็ นพื ้นฐานสูส่ ขุ ภาวะทางปั ญญา เกิด
ความเข้ าใจงานอาสาในมุมที่ให้ งานอาสาให้ เป็ นพื น้ ที่การเรี ยนรู้ด้านใน เห็นภาพการทางานอาสาในฐานะ
ช่องทางเรี ยนรู้สขุ ภาวะทางปั ญญาและพัฒนาจิตวิญญาณมากขึ ้น
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การนาไปปรับใช้ สาหรับในการนากิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมอาสาสมัครต้ องฝึ กฝนเรื่ องสภาวะข้ างใน
อีกพอสมควร ได้ พาผู้คนกลับมาใคร่ ครวญตนเองมากขึ ้น ฟั งผู้อื่นให้ มากขึ ้น การไว้ ใจและเชื่อใจอาสาสมัคร
ที่ร่ว มกิ จ กรรม เจ้ า หน้ า ที่ องค์ ก รที่ เป็ นคนจัดกิ จ กรรมอาสาสมัค รจะน าความรู้ ที่ ได้ จ ากการประชุ ม ไป
ออกแบบงานในอนาคต
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการทางาน
งานอาสาสมัครไม่เพียงเป็ นงานทางสังคมที่เกิดขึ ้นโดยสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทนเท่านัน้ แต่
เอื อ้ ให้ บุคคลได้ เข้ าใจตนเอง เข้ าใจผู้อื่ น และเห็นความสาคัญ ของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื อ้ กูล การวาง
มาตรการหรื อกติกาเพื่อสร้ างจิตอาสาจึงควรเปิ ดโอกาสให้ บุคคลได้ เข้ าถึงงานอาสาที่หลากหลายแตกต่าง
กันตามความสนใจ และสนับสนุนการเรี ยนรู้ จ ากการใคร่ ครวญสังเกตตนเอง ให้ ความสาคั ญ กับการฝึ ก
สะท้ อ นความรู้ สึกและความคิดของทุกฝ่ าย และเน้ นเป้าหมายการพัฒ นาตนมากกว่าวัดผลสาเร็ จ เชิ ง
ปริ มาณ
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