อาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ นพลเมือง
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00
ณ ห้ องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรที่รับผิดชอบ : เครื อข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาระสาคัญที่เกิดขึน้
การแก้ ไขปั ญ หาในสังคมด้ วยการเรี ยกร้ องให้ คนอื่ นมาท า การรณรงค์ เชิ ญ ชวน ติด ป้ายแขวน
ปั ญหานันก็
้ ยงั จะคงอยู่ แต่เราจะต้ องลงมือทา และนี่คือสิ่งที่เราจะช่วยกันสร้ างขึ ้นมา เราจะช่วยกันสร้ าง
คนที่ลงมื อ ทาได้ อย่างไร ไม่ว่าใครจะก่อปั ญ หาอะไรขึ ้นมา แต่เราจะลงมื อ ทา และนี่คือ เรื่ อ งเดียวกันกับ
ความสาเร็ จในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ความขั ด แย้ งเป็ นเรื่ อ งธรรมดาแต่ เ ราจะไม่ ฆ่ า กั น และมี ร ะบอบเดี ย วเท่ า นั น้ คื อ ระบอบ
ประชาธิ ปไตยที่ประชาชนจะเป็ นเจ้ าของประเทศ และเจ้ าของประเทศจะต้ องอยู่ร่วมประเทศกันให้ ได้ ใน
เมื่อเราแตกต่างกันได้ ขัดแย้ งกันได้ จึงมีวิธีการเดียวเท่านัน้ วิธีการเดียวกับที่เราแข่งกีฬา นัน่ คือการเคารพ
กติกา และนี่คือเรื่ องของพลเมืองที่จะมาเชื่อมโยงกับอาสาสมัคร
เมื่อประชาชนเป็ นพลเมือง ก็จะเกิดสังคมพลเมือง (civil society) ซึ่งเราสามารถแปลได้ ว่าประชา
สังคม ฟั งดูเพราะแต่ไม่เข้ าใจ ผมขอแปลใหม่เป็ นว่าสังคมพลเมือง สังคมที่ประกอบด้ วยพละของเมือง ถ้ า
ใครเป็ นพลเมืองก็จะมีจิตอาสาอยูใ่ นตัว
สังคมพลเมือง (civil society) ต้ องประกอบด้ วย
1. เคารพกติกา กติกาละเมิดได้ แต่ต้องยอมรับผลของการละเมิดกติกา
2. เคารพสิทธิผ้ อู ื่น เคารพความแตกต่าง ความเสมอภาค เห็นผู้อื่นเท่าเทียมกับเรา และเรื่ องนี ้ก็ถูก
บัญญัติไว้ ในทุกรัฐธรรมนูญว่า บุคคลจะใช้ สิทธิ และเสรี ภาพได้ เท่าที่บุคคลนันไม่
้ ละเมิดสิทธิ และเสรี ภาพ
ของบุคคลอื่น และจุดนี ้ทาให้ จิตอาสาลุกขึ ้นมาทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่ใช่อาสาลุกขึ ้นมาเข่นฆ่ากัน
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เราทราบแล้ วว่าปั ญหาสังคมต่างๆส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเรา ถ้ าจะแก้ ปัญหาก็เหมือนกับเรื อลา
หนึง่ ที่มีน ้าเข้ าเรื อ ลาพังจะแก้ ปัญหาด้ วยการวิดน ้าออกอาจจะไม่พอ แต่เราต้ องช่วยกันอุดรูรั่ว ดังนันความ
้
เป็ นพลเมืองคือต้ องช่วยกันหาดูวา่ เราเจาะรูรั่วไว้ ตรงไหน แล้ วช่วยกันอุดรูรั่วด้ วยตัวเอง
3. รับผิดชอบต่อสังคม เราจะต้ องสร้ างสังคมที่ประกอบด้ วยพละของเมือง (พลเมือง) ต้ องเปลีย่ น
ภาระของเมืองให้ เป็ นพละของเมือง ถ้ าสังคมใดประกอบด้ วยพละของเมืองก็ จะทาให้ สงั คมนันๆมี
้ กาลังมาก
ในการแก้ ปัญ หา เช่น ตอนนา้ ท่วมปี 2554 ถ้ าสังคมไหนไม่ช่วยเหลือ ตัวเอง มัวแต่รอรั ฐบาลให้ มาช่วย
แก้ ปัญหาให้ ชุมชนนันน
้ ้าก็จะเผชิญปั ญหาน ้าท่วมอย่างมากและฟื น้ ฟูได้ ช้า
ดังนัน้ พลเมืองและจิตอาสาสมัครเป็ นเรื่ องที่จะไปด้ วยกัน ถึงแม้ รัฐธรรมนูญจะเล็งเห็น
ความสาคัญของการเป็ นพลเมือง แต่เพียงเท่านี ้ ความพลเมืองจะไม่เกิด เพราะมันไม่ได้ เกิดจากสัง่ ให้ เป็ น
แต่เกิดจากการสร้ างเงื่อนไขของการเรี ยนรู้และลงมือทา เช่น เหตุการณ์ ที่ยกตัวอย่างไปแล้ ว เกี่ยวกับศูนย์
พักพิงธรรมศาสตร์ เราไม่ได้ บงั คับให้ ทา ไม่ได้ แปะโปสเตอร์ แต่เราสร้ างเงื่อนไขให้ ทกุ คนได้ ปฏิบตั ิ ดังนันการ
้
สร้ างเงื่อนไขของการเรี ยนรู้นี่เองที่ทาให้ เกิดความเป็ นพลเมือง
เราจะสร้ างอาสาสมัคร / พลเมือง ได้ อย่ างไร
1. การสร้ างเงื่อนไขการเรียนรู้โดยใช้ ห้องเรียน ใช้ ศนู ย์อาสาสมัคร (volunteer centre)
หรื อกิจกรรมเสริ มหลักสูตร มีการส่งเสริ มให้ เป็ นบัณฑิตอาสาหลังจากจบการศึกษาแล้ ว เป็ นต้ น เราจะคุย
รายละเอียดของแต่ละแนวทางและร่ วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่กาลัง ปฏิบตั ิ
อยูใ่ นแนวทางต่างๆ
แนวทางแรกนี ้ หลายๆมหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการทาอยูแ่ ล้ วโดยใช้ วิชาศึกษาทัว่ ไปที่มีอยูป่ ระมาณ
30 หน่วยกิตมาเป็ นวิชาที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่จะเป็ นพลเมือง ผมขออนุญาตฉายคลิปสันๆให้
้ ดเู พื่อให้ เห็น
ว่าผลที่เกิดขึ ้นจากการลงมือปฏิบตั ิที่ไม่ได้ ใช่การบรรยายเป็ นอย่างไร เมื่อเทอมที่ผา่ นมา ผมได้ พานักศึกษา
ไปดูโรงแยกขยะของมหาวิทยาลัยและให้ นกั ศึกษาลงมือแยกขยะด้ วยตัวเอง นักศึกษาส่วนใหญ่สะท้ อนว่า
เข้ าใจความรู้ สกึ ของคนแยกขยะว่ามี ความอดทนสูงมาก ต้ องมี สติตลอดเวลาว่าขยะชิ ้นไหนต้ องโยนลงที่
ไหน เข้ าใจกระบวนการแยกขยะว่าซับซ้ อนและมีหลายขันตอน
้
เป็ นงานที่ลาบากและเสีย่ ง ถ้ าถ้ ามองเผินๆ
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เหมื อนเป็ นงานที่ง่าย แต่ความจริ งต้ องใช้ ความอดทนเป็ นอย่างมาก สิ่งเหล่านี ้เป็ นเสียงสะท้ อนหลังจาก
น้ องๆลงมือทาเพียงแค่ 2 นาทีครึ่ง
เมื่อเทอมที่ผา่ นมา มีนกั เรี ยนลงทะเบียนเรี ยนวิชานี ้ประมาณ 2000 คน ตัวแทนจะถูกส่งไปโรงแยก
ขยะก่อนที่จะกลับมาสะท้ อนสิ่งที่เขาเรี ยนรู้ ให้ กับเพื่อนๆในห้ อง สิ่งเหล่านี ้ได้ ผลดีกว่ามาบอกว่าโลกร้ อ น
แล้ ว พวกเรานักศึกษาจะต้ องแยกขยะ ทุกคนทราบว่าโลกร้ อนขึ ้น แต่แม้ แต่เราพวกก็ไม่ได้ แยกเสียเอง เรารู้
ว่าเราคือสาเหตุของปั ญหา แต่เราไม่ได้ ลงมือทา นี่คือเรื่ องของการใช้ ห้องเรี ยนในการสร้ างพลเมืองในทุกๆ
มิติของการใช้ ชีวิตอยู่ในสังคม มันคือการสร้ างสังคมที่ ทุกคนจะร่ วมรับผิดชอบกันในสังคมและเริ่ มลงมื อ
ปฏิบตั ิด้วยตัวเรา
ปั ญหาคอรัปชัน่ มักจะถูกยกให้ เป็ นสาเหตุของการปฏิวตั ิทกุ ครัง้ ในประเทศไทย เราโทษทหารว่า
เป็ นนักเผด็จการ โทษว่านักการเมืองไม่ดี โทษชาวบ้ านว่าขายเสียง แต่เราลืมไปว่าคอรัปชัน่ มีสองขา อีกขา
หนึง่ คือผู้ที่เป็ นฝ่ ายให้ เมื่อเราถามนักศึกษาว่าเราเคยทุจริ ตสอบหรื อไม่ เคยก๊ อปปี ้ งานส่งอาจารย์ไหม เคย
เซ็นชื่อเข้ าเรี ยนแทนเพื่อนไหม นักศึกษาตอบว่าเคย ถ้ าเป็ นเช่นนี ้แล้ ว เราจะโทษใครดี ที่นกั การเมืองไทย
เป็ นเช่นนี ้ เพราะนักการเมืองคือภาพสะท้ อนของประชาชน พวกเขาคือผลลัพธ์ ของพวกเรา รัฐธรรมนูญกี่
ฉบับก็แก้ ไม่ได้ ถ้าคนไทยยังคงให้ สินบนกันอยู่ นี่คือความหมายของพลเมืองซึ่งจะสามารถแก้ ปัญหาได้ ใน
ทุกๆมิติ
เรามาเริ่ มต้ นด้ วยการสร้ างอาสาสมัครโดยการสร้ างเงื่อนไขในห้ องเรี ยน ซึง่ วันนี ้ผมได้ เล่าตัวอย่าง
ของมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ไปแล้ ว เราจะชวนพูด คุย ถึ งแนวทางปฏิ บัติ ที่ แต่ล ะมหาวิท ยาลัย กาลัง
ดาเนินการอยูเ่ กี่ยวกับการใช้ ห้องเรี ยนในการสร้ างให้ เกิดความเป็ นพลเมือง
รศ.สุภาพ ณ นคร
ผอ.สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ความจริ ง แล้ ว เราทึ่ งมากกับ ธรรมศาสตร์ โมเดล ทางมหาวิ ท ยาลัย ต้ อ งบอกตามตรงว่า เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี ที่เราพยายามสร้ างคอนเซปท์ของการศึกษาทัว่ ไปและพยายามส่งเสริ มในตัวครู เยอะมาก
เรามี แ บบพิ ม พ์ ดี ม าก เพี ย งแต่สุด ท้ ายเราไปติ ด ปั ญ หาบางประเด็ น ตรงการถ่า ยทอดให้ กับ ผู้เรี ย น แต่
หลังจากที่ ท างมหาวิท ยาลัย เชิ ญ ท่านอาจารย์ ป ริ ญ ญาไปบรรยายเกี่ ย วกับ ธรรมศาสตร์ โมเดล เราได้
ขับเคลื่อนวิชาความเป็ นพลเมื องภายใต้ ประชาธิ ปไตยเช่นกัน ซึ่งกาลังจะเริ่ มจริ งจัง ในปี 2558 นี ้ เราได้
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ปรึกษากับอาจารย์หลายท่านและลงความเห็นร่ วมกันว่า เราสามารถดูธรรมศาสตร์ โมเดลเป็ นแบบอย่างได้
แต่เราต้ องดูตวั ตนของเราเองที่มข.ด้ วย ทางมหาวิทยาลัยกาลังนานักศึกษาเข้ าสูว่ ิ ชาที่เข้ าไปสูก่ ระบวนการ
ที่สร้ างตัวปลายทางคื อ ความเป็ นพลเมื อง คงจะต้ อ งแปลงจากเลคเชอร์ ไปเป็ นการเรี ยนการสอนแบบ
กิจกรรม ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ทางมหาวิทยาลัยกาลังเรี ยนรู้อยู่
รศ. ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ กาหนดให้ ทุกหลักสูตรในทุกรายวิชา มี วิชากิจกรรมเสริ มหลักสูตร 1
หน่วยกิต ซึ่งเป็ นวิชาเชิงปฏิบตั ิเพื่อให้ นกั ศึกษาทุกคนผ่านการทากิจกรรมโดยแบ่งกลุม่ ละ 10-15 คน และ
ให้ ทากิจกรรมตามที่อยากจะทาโดยเน้ นงานที่เป็ นประโยชน์แก่คนอื่น ซึ่งการใช้ เงื่อนไขในห้ องเรี ยนเป็ นข้ อที่
ดีเพราะว่าทุกคนจะต้ องผ่าน เลยจะต้ องทา โดยรวมแล้ วได้ ผลดี เพราะทุกคณะจะต้ องทาและมีสว่ นร่วม
เราใส่เงื่อ นไขว่าอาจารย์ ต้องมี ส่วนร่ วม คอยแนะนา เป็ นกาลัง ใจให้ เด็ก ๆ ทางมหาวิท ยาลัย มี กิจ กรรม
ตัวอย่างดีๆออกมาตลอดปี เพราะว่าจานวนนักศึกษามีมาก เรายังมี การประกวดโครงการที่น่าสนใจและ
มอบรางวัล ซึง่ โครงการนี ้นอกจากการพัฒนาตัวนักศึกษาแล้ ว ตัวอาจารย์ เองยังได้ เรี ยนรู้สิ่งที่ดีๆจากเด็กๆ
ด้ วยว่าเด็กๆคิดได้ อย่างไร ทาได้ อย่างไร รวมถึงเป็ นแรงบันดาลใจซึง่ กันและกัน โครงการนี ้ค่อนข้ างได้ ผล
เพราะอาจารย์ทกุ คณะเริ่ มเข้ าใจการทากิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
มหาวิทยาลัยได้ ทาสองอย่างควบคู่กันไป ทังในเรื
้ ่ องของ volunteer centre แต่จุดแตกต่างจากที่
อื่นคือเราจะเป็ นพี่เลี ้ยงให้ อาจารย์ได้ สอดแทรกกระบวนการเกี่ยวกับพื ้นที่จิตอาสาเข้ าไปในการเรี ยนการ
สอนด้ วย อย่างโครงการแรกที่เราทา เราก็ ได้ เชิ ญ อาจารย์ ปริ ญ ญาให้ เข้ าไปให้ ความรู้ เกี่ ยวกับเรื่ องของ
active learning และ service learning ให้ อาจารย์สามารถที่จะนาประเด็นเหล่านี ้เข้ าไปบูรณาการกับทุกๆ
รายวิชา โดยรวมแล้ ว เราจะเน้ นเอาวิชาที่มีอยูเ่ ดิมแล้ วสอดแทรกเข้ าไป
ผศ. ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
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เราพยายามรวมกันในเรื่ องของวิชาเรี ยนในห้ องเรี ยนและงานวิจัย หมายความว่า ในการเรี ยนหนึ่ง
รายวิ ช า อาจารย์ แ ละนัก ศึก ษาต้ อ งคิ ด วิ ธีก ารที่ ต อบโจทย์ วิช านัน้ ๆให้ ได้ โดยผสมผสานกับ กิ จ กรรรม
นักศึกษาเพื่อนาไปสูก่ ารตอบโจทย์ของสังคม และใช้ พื ้นที่ของสังคมนี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จ
ดร.ณัฐพล วงษ์ ชวลิตกุล
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยได้ วางโครงการทา volunteer centre เนื่องจากเรามองเห็นว่าทุกวิชาทาเรื่ องกิจกรรม
อาสาสมัครอยู่แล้ วเพียงแต่ทากระจัดกระจายกัน อยากจะทาตัวกลางเพื่อให้ การทางานของเรายัง่ ยืน และ
สร้ างผลงานที่เป็ นรูปธรรมมากขึ ้น โครงงานของเราจะเน้ น 4 ด้ าน ศิลปวัฒนธรรม กีฬา การบริ การวิชาการ
และการทากิจกรรมที่เชื่อมกับชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย และยังเพิ่มวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยอีกอย่างหนึ่ง
ด้ วยนัน่ คือการเป็ นจิตอาสา
รศ. ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล
เรายังไม่ได้ ขยับไปในเรื่ องของการทาในห้ องเรี ยน แต่เน้ นในเรื่ องของกิจกรรมนอกห้ องเรี ยนก่อ น
เช่นเมื่ อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา เราเริ่ มต้ นโครงการฟุตบอลเด็กเล็ก เน้ นปั จ จัย ที่สร้ างความเป็ นพลเมื อ ง
ทังหมด
้
เช่น การเคารพกติกา ความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิผ้ อู ื่นและตนเอง เป็ นต้ น ได้ รับการตอบรับที่ดี
จากผู้ปกครอง
ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยได้ ก่อตังวิ
้ ชางานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนซึ่งเปิ ดมาประมาณ 30 ปี แล้ ว แต่ก็
เป็ นวิชาเล็กๆ ตัววิชาฝึ กให้ เด็กได้ ออกไปใช้ บทเรี ยนในชีวิตจริ งโดยการทางานอาสาสมัคร ตอนนี ้ก็เราได้ ตงั ้
ต้ นจากวิชานี ้และต่อยอดเป็ นวิชาที่สง่ เสริ มความเป็ นพลเมืองซึง่ จะเป็ นวิชาเลือกสาหรับนิสติ ที่สนใจ
เราจะสร้ างอาสาสมัคร / พลเมือง ได้ อย่ างไร
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2. จั ด ตั ง้ ศูน ย์ อ าสาสมั คร (volunteer centre) ในสถาบั น การศึ ก ษา ซึ่งจะเป็ นหน่วยงานที่
ส่งเสริ มความเป็ นอาสาสมัครและเป็ นตัวกลางให้ กบั ผู้ที่ต้องการอาสาสมัครกับผู้ที่อยากจะเป็ นอาสาสมัคร
ให้ มาเจอกัน (matching)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรี ยนรู้การจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครโดยมีต้นตารับมาจากประเทศญี่ ปนุ่ ใน
ปั จจุบนั มี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ธุรกิจบัณฑิตย์ และอีกหลายๆที่ที่ได้ จดั ตังศู
้ นย์นี ้เช่นกัน

Miss Akiko Seto
President, International Association of Volunteer Effort, Japan
เหตุผลที่ประเทศญี่ ปนมี
ุ่ ศูนย์ volunteer centre เป็ นจานวนมากสืบเนื่องมาจากเหตุภยั พิบตั ิที่เรา
ประสบบ่อยครัง้ แน่นอนว่าเมื่ อเหตุการณ์ เกิดขึ ้น คนที่มีจิตอาสาจานวนมากมุ่งตรงไปด้ วยจิตที่อยากจะ
ช่วยเหลือ แต่ไม่มีองค์ กรไหนที่จะจัดการอาสาสมัครเหล่านี ้ ดังนันหลายๆมหาวิ
้
ทยาลัยจึงมี ความคิดที่
อยากจะจัดตัง้ ศูนย์ขึ ้นมาเพื่อช่วยเหลือจัดการอาสาสมัคร เช่น ข้ อกาหนดก่อนการเป็ นอาสาสมัคร หรื อ
จานวนความต้ องการของอาสาสมัคร และทักษะของตัวอาสาสมัคร
กุญแจแห่งความสาเร็ จของการจัดตังศู
้ นย์นี ้ในประเทศญี่ ปนคื
ุ่ อ ในช่วงเวลาปกติ เราก็เน้ นการเป็ น
อาสาสมัคร เน้ นการเป็ นอาสาสมัครตังแต่
้ เยาวชน เราเรี ยนรู้ ว่าชุมชนมีความต้ องการอะไร ปั ญหาที่ชุมชน
ต้ องเผชิญมีอะไรบ้ าง เยาวชนเรี ยนรู้วา่ เขาสามารถมอบอะไรให้ กบั ชุมชนได้ บ้างภายใต้ ทกั ษะที่เขามี ซึง่ เรา
ไม่ได้ แค่สนับสนุนงานอาสาภายในประเทศเท่านัน้ แต่มองไปถึงการส่งอาสาสมัครไปยังต่างประเทศด้ วย
หลักปรัชญาของศูนย์ที่ญี่ปนคื
ุ่ อทาเพื่อคนอื่น นัน่ คือทาให้ นกั เรี ยนคิดและปฏิบตั ิเฉกเช่นพลเมือง
เหตุผลที่ตงั ้ volunteer centre ของแต่ ละมหาวิทยาลัย
รศ. ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เราได้ เริ่ มนาร่ องโครงการนีม้ าได้ เกื อบปี แล้ ว งานอาสาสมัครที่มหาวิทยาลัยคิดค้ นขึ ้นมามี เยอะ
มาก แต่ปัญ หาหลักคือ ไม่มี การเก็ บ ข้ อมู ลที่ เป็ นระบบ เราขาดการส่งเสริ ม ที่ชัดเจน ดังนัน้ มอ.จึงจัดตัง้
ส่วนกลางของมหาวิ ทยาลัย ซึ่งจะช่ว ยสนับสนุน ส่งเสริ ม งานอาสาสมัค รภายใน นอกจากนี ย้ ังทาเรื่ อ ง
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matching ซึง่ ปั จจุบนั มีเงื่อนไขบังคับอันเกิดจากโครงการ กยศ. ที่กาหนดว่านักศึกษาที่ต้องการจะกู้เงินเพื่อ
การศึกษาจะต้ องทางานอาสาสมัครเป็ นระยะเวลา 18 ชั่ วโมงต่อ ภาคการศึกษา ทาให้ นักศึกษาสนใจ
อยากจะทางานอาสาสมัครจานวนมากขึ ้น เรามองไปถึงประเด็นให้ งานอาสาสมัครพัฒนาคน เมื่อจบงาน
แล้ ว ต้ องมีการถอดบทเรี ยนเพื่อยกระดับตัวผู้ลงมือเอง
ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานีอาจารย์
ทางมหาวิทยาลัยกาลังจะจัดตัง้ volunteer centre เช่นกัน โดยเราเกิดแรงบันดาลใจจากการไปดู
งานที่ประเทศญี่ ปนุ่ เราต้ องการทาให้ เป็ นงานรู ปธรรมมากขึ ้น และตังค
้ าถามว่างานจิตอาสาจะเปลีย่ นให้
สังคมดีขึ ้นและจะเปลีย่ นแปลงตัวอาสาสมัครให้ มีความเป็ นพลเมืองมากขึ ้นอย่างไร
ดร.ณัฐพล วงษ์ ชวลิตกุล
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล
เรามองว่าการเป็ นจิตอาสานอกจากจะเป็ นการสร้ างความสุขให้ ตวั เองและสังคมแล้ ว ก็ยงั เป็ นการ
พัฒ นาตัวอาสาสมัครด้ วย ตัวมหาวิทยาลัยมี นโยบายให้ มีโครงการจิตอาสาเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน มี ความ
ตังใจจะผลั
้
กดัน volunteer centre ให้ เกิดขึ ้นภายในปี นี ้เช่นกัน
รศ.สุภาพ ณ นคร
ผอ.สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ทางมหาวิทยาลัยอยากจะขับเคลื่อนตรงนี ้ให้ ชัดเจน แต่ติดปั ญหาว่าถ้ าดาเนินในห้ องเรี ยนจะต้ อง
ข้ า มไม่ พ้ น เรื่ อ งตัด เกรด เป้ าหมายคื อ ท าอย่ า งไรที่ จ ะพัฒ นาคุ ณ ธรรม 12 ประการในตัว นัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยกาลังจะปรึ กษากับบ้ านชีวาศิลป์ให้ เป็ นที่ปรึ กษาในการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมในห้ องเรี ยน
กับนอกห้ องเรี ยนเพื่อเป็ นการส่งเสริ มความเป็ นพลเมือง
สงขลาฟอรั่ม
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พวกเราควรจะคิดถึงเรื่ องความเป็ นพลเมืองให้ มากกว่าในขอบเขตนักศึกษา เพราะคนอื่นอาจจะมี
ศักยภาพและมีความต้ องการที่จะเป็ นจิตอาสาและสามารถพัฒนาตัวเองไปเป็ นพลเมืองได้ เช่นกัน สงขลา
ฟอรั่มก็ได้ จดั ศูนย์ที่มีการทางานคล้ ายกับ volunteer centre ซึ่งเป็ นพื ้นที่สาธารณะเปิ ดให้ ทกุ ๆคนมีสิทธิ ที่
จะมาสมัค ร ส าหรั บ บางเรื่ อ งที่ ท าในมหาวิ ท ยาลัย อาจจะไม่ ได้ ผ ลเต็ ม ที่ ก็ ส ามารถยื่ น เรื่ อ งมาที่ พื น้ ที่
สาธารณะได้ เพื่อจะได้ ทางานร่วมกัน อยากจะให้ มองว่าถ้ าศูนย์นี ้เข้ มแข็งในระดับมหาวิทยาลัยแล้ ว เราควร
จะเคลือ่ นเข้ ามาสูช่ ีวิตจริ งด้ วยเพื่อทาให้ เกิดสังคมพลเมือง
เราจะสร้ างอาสาสมัคร / พลเมือง ได้ อย่ างไร
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษา
ผศ. ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
มหาวิทยาลัย ใช้ เวลาหลายปี ในการเริ่ ม ต้ น สุดท้ ายเราได้ ร่วมกันขอร้ อ งสภามหาวิทยาลัยช่ วย
เปลี่ยนเงื่อนไขการจบปริ ญญาตรี โดยผสมผสานกิจกรรมเข้ าไปในวิชาการซึ่งในหนึง่ วิชาจะต้ องตอบโจทย์
ทัง้ 6 อย่าง นัน่ คือ วิชาการ กิจกรรมอาสา สุขภาวะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และการบริ หารการจัดการ
ลักษณะความเป็ นผู้นา โดยหลักแล้ วเราจะมอบหมายให้ คณะเป็ นคนช่วยคิดว่าทาอย่างไรให้ หนึง่ วิชาเรี ยน
ตอบโจทย์ทงั ้ หกอย่างนี ้ ที่ผ่านมาเรามีการทางานร่ วมกับชุมชน เช่น ตรวจคุณภาพก่ อนเล่นสงกรานต์ ที่
จังหวัดเชียงใหม่ เรามีโครงการแต่งบ้ านสร้ างเมือง โดยเน้ นชุมชนที่ใกล้ ๆกับมหาวิทยาลัย และตอนนี ้เรา
กาลังจะแบ่งก าลังไปดูพื น้ ที่ ชนบทที่ ไกลออกไป เช่ น พื น้ ที่ อ มก๋ อ ย โดยสรุ ป ทางมหาวิท ยาลัย เน้ น คิ ด
โครงการที่ได้ รวบรวมวิชาการ วิจัย และกิจกรรมนักศึกษาเข้ าไปอยูด่ ้ วยกัน ใช้ องค์ความรู้ที่เรามีอยูใ่ นแต่ละ
สาขาวิช าอาชี พและลงไปช่วยพัฒ นาชุมชนร่ วมกัน เราเลือ กชุมชนที่เราอยากจะลงไปพัฒนาและเลือ ก
ชุมชนที่ต้องการการเปลีย่ นแปลงเป็ นปั จจัยหลัก
4. เปลี่ยนแปลงวิธีรับนักศึกษาเข้ าเรียน
ธรรมศาสตร์ ได้ เริ่ มโครงการรับตรงจิตอาสาและประชาธิ ปไตย เพราะจิตอาสาอย่างเดียวไม่พอ แต่
ต้ องมีความเป็ นพลเมืองประชาธิปไตยด้ วย จากเริ่ มต้ นรับเพียง 1%
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5. ส่ งเสริมให้ เป็ นบัณฑิตอาสาหลังจากจบการศึกษา
ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
ผู้อานวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนี ้ของธรรมศาสตร์ ดาเนินการมา 40 ปี คนที่มาสมัครจะเรี ยนจบปริ ญญาตรี สาขาอะไรมา
ก่อนก็ได้ หลังจากนันต้
้ องเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องของชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าไปทางานในชุมชนเป็ น
เวลา 3 เดือน ก่อนที่จะเข้ าไปปฏิบตั ิงานตามหน่วยงานในต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นพื ้นที่หา่ งไกลเป็ น
เวลา 7 เดือ น สุด ท้ ายเราจะทบทวนบทเรี ยนเขียนสารนิ พนธ์ เป็ นระยะเวลา 2 เดือ น ระหว่างเรี ย นและ
ปฏิบตั ิงาน ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรี ยนและมีคา่ ตอบแทนยังชีพให้ แต่ตอนนี ้จานวนผู้มาสมัครไม่เยอะเท่าที่ควร
เมื่อเทียบกับอดีต และอยูใ่ นช่วงทบทวนสาเหตุ
ผศ. ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล : เมื่อดูจากกระแส Teach for Thailand เราไม่ได้ ขาดแคลน
คนที่ทางานอาสาสมัครหลังเรี ยนจบ แต่จานวนอาสาสมัครที่น้อยลงอาจจะเป็ นเพราะเราไม่ได้ ปรับตัวตาม
ยุคสมัยที่เปลีย่ นแปลง ให้ ฟังดูนา่ สนใจ ท้ าทาย
6. สร้ างเงื่อนไขการเรียนรู้ให้ กับชุมชน
คุณฉวีวรรณ ขวัญสุข
ผู้จัดการโครงการครูอาสาเกือ้ ฝั นเด็ก
งานที่ทาจะเป็ นงานพัฒ นาด้ านการศึกษาโดยการใช้ ครู อ าสาสมัค รให้ มี บทบาทในการพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วม และเน้ น เรื่ องทักษะชีวิต ครู อาสาจะต้ องทางานร่วมกับครู จริ ง และต้ อง
ไปอยูใ่ นพื ้นที่จริ งเป็ นเวลา 4 เดือน โดยครูอาสาเองจะต้ องมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน พัฒนาเด็ก รวมถึง
คุณครู จริ ง โครงการทาให้ พอ่ แม่ผ้ ปู กครองทาให้ ตระหนักถึงความสาคัญทางด้ านการศึกษามากขึ ้น ให้ เด็ก
สนใจเรี ยนมากขึ ้นด้ วยจาก
คุณกรวิกา ก้ อนแก้ ว
หัวหน้ าโครงการ รพ. มีสุข มูลนิธิกระจกเงา
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เงื่อนไขของการทางานมูลนิธิกระจกเงาจะอยู่บนพื ้นฐานปั ญหาของสังคม เราจะเริ่ มจากประเด็น
ปั ญหาต่างๆ เช่น เรื่ องสิทธิ สัญชาติ การศึกษา ชุมชนเมือง ภัยพิบตั ิ บูรณาการอาสาสมัคร หลังจากนันเรา
้
จะให้ อาสาสมัครเข้ ามาบูรณาการกับประเด็นปั ญหาต่างๆเหล่านี ้ เพราะเรามองเห็นว่าการจะสร้ างความ
เป็ นพลเมืองได้ นนั ้ อาสาสมัครจะต้ องเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับปั ญหา อันดับแรกคือเราเป็ นการพาทา เมื่อชุมชน
เห็นว่าเราเป็ นคนนอกชุมชน ยังทาได้ คนในชุมชนจะมีแรงกระตุ้นลุกขึ ้นมาพัฒนาชุมชนของตัวเองมากขึ ้น
สิง่ ที่เราจะได้ คือถอดบทเรี ยนว่าเราเรี ยนรู้อะไรร่วมกันบ้ าง
ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
ผู้อานวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผมทาโครงการ Move World Together ซึ่งจะอบรมนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย วิธีการคือ
การจัดค่าย 3 ค่าย หนึ่งเน้ นจิตสานึกให้ รับผิดชอบต่อสังคม สองเน้ นคิดนอกกรอบ และสามเน้ นคิดอย่าง
สร้ างสรรค์ และให้ เด็กคิดโครงงานขึ ้นมา โครงงานไหนที่มี่ความคิดสร้ างสรรค์ระดับสองขึ ้นไปจะมีเงินทุน
สนับ สนุน ให้ โครงงานนัน้ ๆด าเนิ น การต่อ ด้ ว ย เราด าเนิ น โครงงานโดยเอาปั ญ หาชุ ม ชนเป็ นที่ ตัง้ แล้ ว
วิเคราะห์วา่ โครงงานดังกล่าวนันได้
้ แก้ ปัญหาชุมชนนันอย่
้ างไร โดยวิธีการแก้ จ ะต้ องไม่ซ ้ากับโครงงานที่ผา่ น
มา ทาให้ เรามี โครงงานใหม่ ๆตลอดเวลา หลังจากนันเราก็
้
เอาโครงงานดีๆนันมาต่
้
อยอดโดยการนาเอา
นัก ศึก ษาแต่ล ะมหาวิ ทยาลัยมาร่ วมท าด้ ว ย ค่ายสุด ท้ ายคื อ ค่ายถอดบทเรี ย น ค่ายนี ้แหละที่ ท าให้ เรา
มองเห็นว่าโครงงานไหนเราควรนาไปประกวดระดับนานาชาติ และปั จจุบันเราได้ รางวัลมามากกว่า 20
รางวัล อาสาสมัครเหล่านี ้ก็ได้ เติบโตทางด้ านจิตอาสาเช่นกันเพราะพวกเขาได้ ร่วมกันแก้ ปัญหาชุมชน
คุณศิริวัฒน์ คันทารส
ผู้ประสานงานประชาคมคนรักแม่ กลอง
ก่อนหน้ านีช้ ุมชนแม่กลองเป็ นสังคมที่ไม่มีความพลเมื องเลย มี การกระจายตัวสูง คาถามคือทา
อย่างไรให้ คนในแม่กลองมีความพลเมือง เราทาโดยจับกลุม่ คุยกันและเอาข้ อมูลมาวางให้ เห็นตรงกัน เรามี
ความเชื่อว่าถ้ าคนเห็นข้ อมูลตรงกัน พวกเขาจะมีจิตสาธารณะมากขึ ้น หน้ าที่ของคนทางานประชาคมไม่ใช่
การมาบอกว่าสิ่งใหม่ๆที่เข้ ามาในชุมชนเป็ นสิ่งเลวร้ าย แต่เป็ นการให้ ชุมชนคิดเอาเองว่าพวกเขาจะได้ รับ
ผลกระทบอะไรบ้ างจากสิง่ ใหม่ๆนัน้ บทบาทสาคัญคือการทาให้ ข้อมูลทุกอย่างมันวางอยู่ที่เดียวกันและให้
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ชุมชนตัดสินใจเอง สิง่ สาคัญคือไม่ทางานเคลือ่ นไหวให้ เป็ นงานเฉพาะกลุม่ คนกลุม่ จักรยานเพื่อสุขภาพทา
อะไรได้ บ้างไหม กลุ่มนักร้ องที่เล่นตามผับทุกคืนทาอะไรได้ บ้าง นักเรี ยนทาอะไรได้ บ้าง ให้ แต่ละคนคิด
วิธีการของตัวเอง
คุณนันทินี มาลานนท์
ผู้จัดการเครือข่ ายจิตอาสา
งานอาสาสมัค รคื อ การสร้ างการมี ส่วนร่ ว มของคนในสัง คม สามารถพัฒ นาส านึก ความเป็ น
พลเมื อ งได้ ซึ่งเครื อข่ายเราเน้ นในการสร้ างคน และการเปลี่ยนแปลงคนอยู่แล้ ว ซึ่งทังหมดนี
้
ต้ ้ อ งมี การ
เคารพกติกา ความเสมอภาคอย่างไร สิทธิ ของตนเองและผู้อื่น สิง่ เหล่านี ้จะสามารถเรี ยนรู้ ได้ ผ่านการเป็ น
อาสาสมัคร
โดยสรุ ป การสัง่ ให้ คนทา พวกเขาก็จ ะทาเฉพาะต่อหน้ าเรา แต่เราต้ องให้ เขาทาด้ วยตัวเอง นี่คือ
สังคมของการเป็ นพลเมือง การสร้ างพลเมืองคือการสร้ างเงื่อนไขของการลงมือปฏิบตั ิและการเรี ยนรู้ ด้ วย
ตัวเอง เราสามารถทาได้ โดยหลายๆวิธี เช่น การเสริ มหลักสูตร การจัดทาเป็ นภาควิชาบังคับระหว่างเรี ยน
หรื อหลังเรี ยน การจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัคร รวมถึงการปรับวิธีเข้ ารับนักเรี ยน สิ่งเหล่านี ้จะช่วยเปลี่ ยนแปลง
ประเทศของเราเอง ถ้ าจะสร้ างพละของเมือง เราต้ องเริ่ มต้ นที่มหาวิทยาลัย เราทุกคนสามารถมีสว่ นร่ วมใน
การเปลีย่ นสังคมไทยให้ เป็ นสังคมพลเมือง
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