
 

1 

 

อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง  

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00  

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

องค์กรที่รับผิดชอบ  :  เครือขา่ยจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) 

 

วิทยากร  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกลุ  

      รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศกึษาและการเรียนรู้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  

สาระส าคัญที่เกิดขึน้ 

 การแก้ไขปัญหาในสงัคมด้วยการเรียกร้องให้คนอ่ืนมาท า การรณรงค์เชิญชวน ติดป้ายแขวน 

ปัญหานัน้ก็ยงัจะคงอยู่ แต่เราจะต้องลงมือท า และน่ีคือสิ่งท่ีเราจะช่วยกันสร้างขึน้มา เราจะช่วยกันสร้าง

คนท่ีลงมือท าได้อย่างไร ไม่ว่าใครจะก่อปัญหาอะไรขึน้มา แต่เราจะลงมือท า และน่ีคือเร่ืองเดียวกันกับ

ความส าเร็จในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

 ความขัดแย้งเป็นเร่ืองธรรมดาแต่เราจะไม่ฆ่ากัน และมีระบอบเดียวเท่านัน้คือระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีประชาชนจะเป็นเจ้าของประเทศ และเจ้าของประเทศจะต้องอยู่ร่วมประเทศกันให้ได้ ใน

เม่ือเราแตกตา่งกันได้ ขดัแย้งกันได้ จึงมีวิธีการเดียวเท่านัน้ วิธีการเดียวกบัท่ีเราแขง่กีฬา นัน่คือการเคารพ

กติกา และน่ีคือเร่ืองของพลเมืองท่ีจะมาเช่ือมโยงกบัอาสาสมคัร  

 เม่ือประชาชนเป็นพลเมือง ก็จะเกิดสงัคมพลเมือง (civil society) ซึ่งเราสามารถแปลได้ว่าประชา

สงัคม ฟังดูเพราะแต่ไม่เข้าใจ ผมขอแปลใหม่เป็นวา่สงัคมพลเมือง สงัคมท่ีประกอบด้วยพละของเมือง ถ้า

ใครเป็นพลเมืองก็จะมีจิตอาสาอยูใ่นตวั  

สงัคมพลเมือง (civil society) ต้องประกอบด้วย  

1. เคารพกติกา กติกาละเมิดได้ แตต้่องยอมรับผลของการละเมิดกติกา  

2. เคารพสิทธิผู้ อ่ืน เคารพความแตกต่าง ความเสมอภาค เห็นผู้ อ่ืนเทา่เทียมกบัเรา และเร่ืองนีก็้ถูก

บญัญัติไว้ในทุกรัฐธรรมนูญว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพได้เท่าท่ีบุคคลนัน้ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอ่ืน และจุดนีท้ าให้จิตอาสาลกุขึน้มาท าประโยชน์เพื่อสว่นรวม ไม่ใช่อาสาลกุขึน้มาเขน่ฆา่กนั 
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เราทราบแล้ววา่ปัญหาสงัคมต่างๆสว่นหนึ่งมีสาเหตุมาจากเรา ถ้าจะแก้ปัญหาก็เหมือนกับเรือล า

หนึง่ท่ีมีน า้เข้าเรือ ล าพงัจะแก้ปัญหาด้วยการวิดน า้ออกอาจจะไม่พอ แตเ่ราต้องช่วยกนัอุดรูร่ัว ดงันัน้ความ

เป็นพลเมืองคือต้องช่วยกนัหาดวูา่เราเจาะรูร่ัวไว้ตรงไหน แล้วช่วยกนัอุดรูร่ัวด้วยตวัเอง  

3. รับผิดชอบตอ่สงัคม เราจะต้องสร้างสงัคมท่ีประกอบด้วยพละของเมือง (พลเมือง) ต้องเปลีย่น 

ภาระของเมืองให้เป็นพละของเมือง ถ้าสงัคมใดประกอบด้วยพละของเมืองก็จะท าให้สงัคมนัน้ๆมีก าลงัมาก

ในการแก้ปัญหา เช่น ตอนน า้ท่วมปี 2554 ถ้าสงัคมไหนไม่ช่วยเหลือตัวเอง มัวแต่รอรัฐบาลให้มาช่วย

แก้ปัญหาให้ ชุมชนนัน้น า้ก็จะเผชิญปัญหาน า้ทว่มอยา่งมากและฟืน้ฟูได้ช้า 

ดงันัน้ พลเมืองและจิตอาสาสมคัรเป็นเร่ืองท่ีจะไปด้วยกนั ถึงแม้รัฐธรรมนญูจะเลง็เห็น 

ความส าคญัของการเป็นพลเมือง แต่เพียงเท่านี ้ความพลเมืองจะไม่เกิด เพราะมันไม่ได้เกิดจากสัง่ให้เป็น 

แต่เกิดจากการสร้างเงื่อนไขของการเรียนรู้และลงมือท า เช่น เหตุการณ์ท่ียกตวัอย่างไปแล้วเก่ียวกับศูนย์

พกัพิงธรรมศาสตร์ เราไม่ได้บงัคบัให้ท า ไม่ได้แปะโปสเตอร์แตเ่ราสร้างเงื่อนไขให้ทกุคนได้ปฏิบติั ดงันัน้การ

สร้างเงื่อนไขของการเรียนรู้น่ีเองท่ีท าให้เกิดความเป็นพลเมือง  

 

 เราจะสร้างอาสาสมัคร / พลเมือง ได้อย่างไร  

1. การสร้างเงื่อนไขการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน ใช้ศนูย์อาสาสมคัร (volunteer centre)  

หรือกิจกรรมเสริมหลกัสตูร มีการสง่เสริมให้เป็นบณัฑิตอาสาหลงัจากจบการศึกษาแล้ว เป็นต้น เราจะคุย

รายละเอียดของแต่ละแนวทางและร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลยัท่ีก าลงัปฏิบติั

อยูใ่นแนวทางตา่งๆ  

แนวทางแรกนี ้หลายๆมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการท าอยูแ่ล้วโดยใช้วิชาศกึษาทัว่ไปท่ีมีอยูป่ระมาณ 

30 หนว่ยกิตมาเป็นวิชาท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะเป็นพลเมือง ผมขออนุญาตฉายคลปิสัน้ๆให้ดเูพื่อให้เห็น

วา่ผลท่ีเกิดขึน้จากการลงมือปฏิบติัท่ีไม่ได้ใช่การบรรยายเป็นอย่างไร เม่ือเทอมท่ีผา่นมา ผมได้พานกัศกึษา

ไปดูโรงแยกขยะของมหาวิทยาลยัและให้นกัศกึษาลงมือแยกขยะด้วยตวัเอง นกัศึกษาสว่นใหญ่สะท้อนว่า

เข้าใจความรู้สกึของคนแยกขยะวา่มีความอดทนสงูมาก ต้องมีสติตลอดเวลาว่าขยะชิน้ไหนต้องโยนลงท่ี

ไหน เข้าใจกระบวนการแยกขยะวา่ซบัซ้อนและมีหลายขัน้ตอน เป็นงานท่ีล าบากและเสีย่ง ถ้าถ้ามองเผินๆ
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เหมือนเป็นงานท่ีง่าย แต่ความจริงต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเสียงสะท้อนหลงัจาก

น้องๆลงมือท าเพียงแค ่2 นาทีคร่ึง 

เม่ือเทอมท่ีผา่นมา มีนกัเรียนลงทะเบียนเรียนวิชานีป้ระมาณ 2000 คน ตวัแทนจะถกูสง่ไปโรงแยก 

ขยะก่อนท่ีจะกลบัมาสะท้อนสิ่งท่ีเขาเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆในห้อง สิ่งเหลา่นีไ้ด้ผลดีกว่ามาบอกว่าโลกร้อน

แล้ว พวกเรานกัศึกษาจะต้องแยกขยะ ทกุคนทราบวา่โลกร้อนขึน้ แต่แม้แตเ่ราพวกก็ไม่ได้แยกเสยีเอง เรารู้

วา่เราคือสาเหตขุองปัญหา แต่เราไม่ได้ลงมือท า น่ีคือเร่ืองของการใช้ห้องเรียนในการสร้างพลเมืองในทุกๆ

มิติของการใช้ชีวิตอยู่ในสงัคม มันคือการสร้างสงัคมท่ีทุกคนจะร่วมรับผิดชอบกันในสงัคมและเร่ิมลงมือ

ปฏิบติัด้วยตวัเรา 

ปัญหาคอรัปชัน่มกัจะถกูยกให้เป็นสาเหตขุองการปฏิวติัทกุครัง้ในประเทศไทย เราโทษทหารวา่ 

เป็นนกัเผด็จการ โทษว่านกัการเมืองไม่ดี โทษชาวบ้านว่าขายเสยีง แตเ่ราลมืไปวา่คอรัปชัน่มีสองขา อีกขา

หนึง่คือผู้ ท่ีเป็นฝ่ายให้ เม่ือเราถามนกัศกึษาว่าเราเคยทุจริตสอบหรือไม่ เคยก๊อปปี้งานสง่อาจารย์ไหม เคย

เซ็นช่ือเข้าเรียนแทนเพื่อนไหม นักศึกษาตอบว่าเคย ถ้าเป็นเช่นนีแ้ล้ว เราจะโทษใครดี ท่ีนกัการเมืองไทย

เป็นเช่นนี ้เพราะนกัการเมืองคือภาพสะท้อนของประชาชน พวกเขาคือผลลพัธ์ของพวกเรา รัฐธรรมนูญก่ี

ฉบบัก็แก้ไม่ได้ถ้าคนไทยยงัคงให้สินบนกันอยู่ น่ีคือความหมายของพลเมืองซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้ใน

ทกุๆมิติ  

 เรามาเร่ิมต้นด้วยการสร้างอาสาสมัครโดยการสร้างเงื่อนไขในห้องเรียน ซึง่วนันีผ้มได้เลา่ตวัอย่าง

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปแล้ว เราจะชวนพูดคุยถึงแนวทางปฏิบัติท่ีแต่ละมหาวิทยาลัยก าลัง

ด าเนินการอยูเ่ก่ียวกบัการใช้ห้องเรียนในการสร้างให้เกิดความเป็นพลเมือง 

 

รศ.สุภาพ ณ นคร  

ผอ.ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ความจริงแล้วเราทึ่งมากกับธรรมศาสตร์โมเดล ทางมหาวิทยาลัยต้องบอกตามตรงว่า เป็น

ระยะเวลา 10 ปีท่ีเราพยายามสร้างคอนเซปท์ของการศกึษาทัว่ไปและพยายามสง่เสริมในตวัครูเยอะมาก 

เรามีแบบพิมพ์ดีมาก เพียงแต่สุดท้ายเราไปติดปัญหาบางประเด็นตรงการถ่ายทอดให้กับผู้ เรียน แต่

หลังจากท่ีทางมหาวิทยาลัยเชิญท่านอาจารย์ปริญญาไปบรรยายเก่ียวกับธรรมศาสตร์โมเดล เราได้

ขบัเคลื่อนวิชาความเป็นพลเมืองภายใต้ประชาธิปไตยเช่นกัน ซึ่งก าลงัจะเร่ิมจริงจัง ในปี 2558 นี ้เราได้
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ปรึกษากบัอาจารย์หลายทา่นและลงความเห็นร่วมกนัวา่ เราสามารถดูธรรมศาสตร์โมเดลเป็นแบบอยา่งได้ 

แตเ่ราต้องดตูวัตนของเราเองท่ีมข.ด้วย ทางมหาวิทยาลยัก าลงัน านกัศกึษาเข้าสูว่ิชาท่ีเข้าไปสูก่ระบวนการ

ท่ีสร้างตัวปลายทางคือความเป็นพลเมือง คงจะต้องแปลงจากเลคเชอร์ไปเป็นการเรียนการสอนแบบ

กิจกรรม  ซึง่เป็นสิง่ท่ีทางมหาวิทยาลยัก าลงัเรียนรู้อยู่  

รศ. ดร.วรวุธ วิสุทธ์ิเมธางกูร 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ก าหนดให้ทุกหลกัสตูรในทุกรายวิชา มีวิชากิจกรรมเสริมหลกัสตูร 1 

หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาเชิงปฏิบติัเพื่อให้นกัศึกษาทุกคนผ่านการท ากิจกรรมโดยแบ่งกลุม่ละ 10-15 คน และ

ให้ท ากิจกรรมตามท่ีอยากจะท าโดยเน้นงานท่ีเป็นประโยชน์แก่คนอ่ืน ซึ่งการใช้เงื่อนไขในห้องเรียนเป็นข้อท่ี

ดีเพราะว่าทุกคนจะต้องผ่าน เลยจะต้องท า โดยรวมแล้วได้ผลดี เพราะทุกคณะจะต้องท าและมีสว่นร่วม 

เราใส่เงื่อนไขว่าอาจารย์ต้องมีส่วนร่วม คอยแนะน า เป็นก าลงัใจให้เด็กๆ ทางมหาวิทยาลยัมีกิจกรรม

ตวัอย่างดีๆออกมาตลอดปีเพราะว่าจ านวนนกัศึกษามีมาก เรายงัมีการประกวดโครงการท่ีน่าสนใจและ

มอบรางวลั ซึง่โครงการนีน้อกจากการพฒันาตวันกัศกึษาแล้ว ตวัอาจารย์เองยงัได้เรียนรู้สิ่งท่ีดีๆจากเด็กๆ

ด้วยว่าเด็กๆคิดได้อย่างไร ท าได้อย่างไร รวมถึงเป็นแรงบนัดาลใจซึง่กันและกัน โครงการนีค้่อนข้างได้ผล 

เพราะอาจารย์ทกุคณะเร่ิมเข้าใจการท ากิจกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา  

 

ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ  

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  

มหาวิทยาลยัได้ท าสองอย่างควบคู่กันไป ทัง้ในเร่ืองของ volunteer centre แต่จุดแตกต่างจากท่ี

อ่ืนคือเราจะเป็นพี่เลีย้งให้อาจารย์ได้สอดแทรกกระบวนการเก่ียวกับพืน้ท่ีจิตอาสาเข้าไปในการเรียนการ

สอนด้วย อย่างโครงการแรกท่ีเราท า เราก็ได้เชิญอาจารย์ปริญญาให้เข้าไปให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองของ 

active learning และ service learning ให้อาจารย์สามารถท่ีจะน าประเด็นเหลา่นีเ้ข้าไปบูรณาการกบัทกุๆ

รายวิชา โดยรวมแล้ว เราจะเน้นเอาวิชาท่ีมีอยูเ่ดิมแล้วสอดแทรกเข้าไป 

 

ผศ. ดร.อภนัินท์ สุวรรณรักษ์  

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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เราพยายามรวมกันในเร่ืองของวิชาเรียนในห้องเรียนและงานวิจัย หมายความว่าในการเรียนหนึ่ง

รายวิชา อาจารย์และนักศึกษาต้องคิดวิธีการท่ีตอบโจทย์วิชานัน้ๆให้ได้โดยผสมผสานกับกิจกรรรม

นกัศกึษาเพื่อน าไปสูก่ารตอบโจทย์ของสงัคม และใช้พืน้ท่ีของสงัคมนีเ้ป็นตวับง่ชีค้วามส าเร็จ  

 

ดร.ณัฐพล วงษ์ชวลิตกุล 

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

มหาวิทยาลยัได้วางโครงการท า volunteer centre เน่ืองจากเรามองเห็นวา่ทกุวิชาท าเร่ืองกิจกรรม

อาสาสมัครอยู่แล้วเพียงแต่ท ากระจัดกระจายกัน อยากจะท าตวักลางเพื่อให้การท างานของเรายัง่ยืน และ

สร้างผลงานท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้ โครงงานของเราจะเน้น 4 ด้าน ศิลปวฒันธรรม กีฬา การบริการวิชาการ 

และการท ากิจกรรมที่เช่ือมกบัชุมชนรอบๆมหาวิทยาลยั และยงัเพิ่มวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัอีกอยา่งหนึ่ง

ด้วยนัน่คือการเป็นจิตอาสา  

 

รศ. ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ 

อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

เรายงัไม่ได้ขยบัไปในเร่ืองของการท าในห้องเรียน แต่เน้นในเร่ืองของกิจกรรมนอกห้องเรียนก่อน 

เช่นเม่ือเดือนเมษายนท่ีผ่านมา เราเร่ิมต้นโครงการฟุตบอลเด็กเล็ก เน้นปัจจัยท่ีสร้างความเป็นพลเมือง

ทัง้หมด เช่น การเคารพกติกา ความรับผิดชอบ การเคารพสทิธิผู้ อ่ืนและตนเอง เป็นต้น ได้รับการตอบรับท่ีดี

จากผู้ปกครอง  

 

ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัได้ก่อตัง้วิชางานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนซึ่งเปิดมาประมาณ 30 ปีแล้ว แต่ก็

เป็นวิชาเลก็ๆ ตวัวิชาฝึกให้เด็กได้ออกไปใช้บทเรียนในชีวิตจริงโดยการท างานอาสาสมคัร ตอนนีก็้เราได้ตัง้

ต้นจากวิชานีแ้ละตอ่ยอดเป็นวิชาท่ีสง่เสริมความเป็นพลเมืองซึง่จะเป็นวิชาเลอืกส าหรับนิสติท่ีสนใจ 

 

เราจะสร้างอาสาสมัคร / พลเมือง ได้อย่างไร 
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2. จัดตัง้ศูนย์อาสาสมัคร (volunteer centre) ในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเป็นหน่วยงานท่ี

สง่เสริมความเป็นอาสาสมัครและเป็นตวักลางให้กบัผู้ ท่ีต้องการอาสาสมัครกบัผู้ ท่ีอยากจะเป็นอาสาสมคัร

ให้มาเจอกนั (matching)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เรียนรู้การจดัตัง้ศนูย์อาสาสมคัรโดยมีต้นต ารับมาจากประเทศญ่ีปุ่ น ใน 

ปัจจุบนัมี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ธุรกิจบณัฑิตย์ และอีกหลายๆท่ีท่ีได้จดัตัง้ศนูย์นีเ้ช่นกนั  

 

 

Miss Akiko Seto  

President, International Association of Volunteer Effort, Japan 

เหตุผลท่ีประเทศญ่ีปุ่ นมีศูนย์  volunteer centre เป็นจ านวนมากสบืเน่ืองมาจากเหตุภยัพิบติัท่ีเรา

ประสบบ่อยครัง้ แน่นอนว่าเม่ือเหตุการณ์เกิดขึน้ คนท่ีมีจิตอาสาจ านวนมากมุ่งตรงไปด้วยจิตท่ีอยากจะ

ช่วยเหลือ แต่ไม่มีองค์กรไหนท่ีจะจัดการอาสาสมัครเหลา่นี ้ดังนัน้หลายๆมหาวิทยาลยัจึงมีความคิดท่ี

อยากจะจัดตัง้ศูนย์ขึน้มาเพื่อช่วยเหลือจัดการอาสาสมัคร เช่น ข้อก าหนดก่อนการเป็นอาสาสมัคร หรือ

จ านวนความต้องการของอาสาสมคัร และทกัษะของตวัอาสาสมคัร  

กญุแจแหง่ความส าเร็จของการจัดตัง้ศนูย์นีใ้นประเทศญ่ีปุ่ นคือ ในช่วงเวลาปกติ เราก็เน้นการเป็น

อาสาสมคัร เน้นการเป็นอาสาสมัครตัง้แตเ่ยาวชน เราเรียนรู้ว่าชุมชนมีความต้องการอะไร ปัญหาท่ีชุมชน

ต้องเผชิญมีอะไรบ้าง เยาวชนเรียนรู้วา่เขาสามารถมอบอะไรให้กบัชุมชนได้บ้างภายใต้ทกัษะท่ีเขามี ซึง่เรา

ไม่ได้แคส่นบัสนนุงานอาสาภายในประเทศเทา่นัน้ แตม่องไปถึงการสง่อาสาสมคัรไปยงัตา่งประเทศด้วย  

 หลกัปรัชญาของศนูย์ท่ีญ่ีปุ่ นคือท าเพื่อคนอ่ืน นัน่คือท าให้นกัเรียนคิดและปฏิบติัเฉกเช่นพลเมือง  

 

เหตุผลที่ตัง้ volunteer centre ของแต่ละมหาวิทยาลัย 

รศ. ดร.วรวุธ วิสุทธ์ิเมธางกูร 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เราได้เร่ิมน าร่องโครงการนีม้าได้เกือบปีแล้ว งานอาสาสมัครท่ีมหาวิทยาลยัคิดค้นขึน้มามีเยอะ

มาก แต่ปัญหาหลกัคือไม่มีการเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบ เราขาดการส่งเสริมท่ีชัดเจน ดังนัน้มอ.จึงจัดตัง้

ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมงานอาสาสมัครภายใน นอกจากนีย้ังท าเร่ือง 
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matching ซึง่ปัจจุบนัมีเงื่อนไขบงัคบัอนัเกิดจากโครงการ กยศ. ท่ีก าหนดว่านกัศกึษาท่ีต้องการจะกู้ เงินเพื่อ

การศึกษาจะต้องท างานอาสาสมัครเป็นระยะเวลา 18 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ท าให้นักศึกษาสนใจ

อยากจะท างานอาสาสมัครจ านวนมากขึน้ เรามองไปถึงประเด็นให้งานอาสาสมัครพฒันาคน เม่ือจบงาน

แล้ว ต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อยกระดบัตวัผู้ลงมือเอง  

 

ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ  

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานีอาจารย์  

ทางมหาวิทยาลยัก าลงัจะจดัตัง้ volunteer centre เช่นกัน โดยเราเกิดแรงบนัดาลใจจากการไปดู

งานท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เราต้องการท าให้เป็นงานรูปธรรมมากขึน้ และตัง้ค าถามว่างานจิตอาสาจะเปลีย่นให้

สงัคมดีขึน้และจะเปลีย่นแปลงตวัอาสาสมคัรให้มีความเป็นพลเมืองมากขึน้อยา่งไร  

  

ดร.ณัฐพล วงษ์ชวลิตกุล 

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

เรามองว่าการเป็นจิตอาสานอกจากจะเป็นการสร้างความสขุให้ตวัเองและสงัคมแล้ว ก็ยงัเป็นการ

พฒันาตัวอาสาสมัครด้วย ตัวมหาวิทยาลยัมีนโยบายให้มีโครงการจิตอาสาเพิ่มมากขึน้เช่นกัน มีความ

ตัง้ใจจะผลกัดนั volunteer centre ให้เกิดขึน้ภายในปีนีเ้ช่นกนั 

  

รศ.สุภาพ ณ นคร  

ผอ.ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ทางมหาวิทยาลยัอยากจะขบัเคลื่อนตรงนีใ้ห้ชัดเจน แตติ่ดปัญหาว่าถ้าด าเนินในห้องเรียนจะต้อง

ข้ามไม่พ้นเร่ืองตัดเกรด เป้าหมายคือท าอย่างไรท่ีจะพัฒนาคุณธรรม 12 ประการในตัวนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัก าลงัจะปรึกษากบับ้านชีวาศิลป์ให้เป็นท่ีปรึกษาในการเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมในห้องเรียน

กบันอกห้องเรียนเพื่อเป็นการสง่เสริมความเป็นพลเมือง  

  

สงขลาฟอร่ัม  
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พวกเราควรจะคิดถึงเร่ืองความเป็นพลเมืองให้มากกวา่ในขอบเขตนกัศกึษา เพราะคนอ่ืนอาจจะมี

ศกัยภาพและมีความต้องการท่ีจะเป็นจิตอาสาและสามารถพฒันาตวัเองไปเป็นพลเมืองได้เช่นกัน สงขลา

ฟอร่ัมก็ได้จดัศูนย์ท่ีมีการท างานคล้ายกบั volunteer centre ซึ่งเป็นพืน้ท่ีสาธารณะเปิดให้ทกุๆคนมีสิทธิท่ี

จะมาสมัคร ส าหรับบางเร่ืองท่ีท าในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ผลเต็มท่ีก็สามารถยื่นเร่ืองมาท่ีพืน้ท่ี

สาธารณะได้เพื่อจะได้ท างานร่วมกนั อยากจะให้มองวา่ถ้าศนูย์นีเ้ข้มแข็งในระดบัมหาวิทยาลยัแล้ว เราควร

จะเคลือ่นเข้ามาสูชี่วิตจริงด้วยเพื่อท าให้เกิดสงัคมพลเมือง  

 

เราจะสร้างอาสาสมัคร / พลเมือง ได้อย่างไร 

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษา  

ผศ. ดร.อภนัินท์ สุวรรณรักษ์  

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลยัใช้เวลาหลายปีในการเร่ิมต้น สุดท้ายเราได้ร่วมกันขอร้องสภามหาวิทยาลยัช่วย

เปลี่ยนเงื่อนไขการจบปริญญาตรี โดยผสมผสานกิจกรรมเข้าไปในวิชาการซึ่งในหนึง่วิชาจะต้องตอบโจทย์

ทัง้ 6 อย่าง นัน่คือ วิชาการ กิจกรรมอาสา สขุภาวะ ศิลปวฒันธรรม คุณธรรม และการบริหารการจัดการ

ลกัษณะความเป็นผู้น า โดยหลกัแล้วเราจะมอบหมายให้คณะเป็นคนช่วยคิดว่าท าอย่างไรให้หนึง่วิชาเรียน

ตอบโจทย์ทัง้หกอย่างนี ้ท่ีผ่านมาเรามีการท างานร่วมกับชุมชน เช่น ตรวจคุณภาพก่อนเล่นสงกรานต์ท่ี

จังหวดัเชียงใหม่ เรามีโครงการแต่งบ้านสร้างเมือง โดยเน้นชุมชนท่ีใกล้ๆกับมหาวิทยาลยั และตอนนีเ้รา

ก าลังจะแบ่งก าลงัไปดูพืน้ท่ีชนบทท่ีไกลออกไป เช่น พืน้ท่ีอมก๋อย โดยสรุป ทางมหาวิทยาลัยเน้นคิด

โครงการท่ีได้รวบรวมวิชาการ วิจัย และกิจกรรมนกัศกึษาเข้าไปอยูด้่วยกนั ใช้องค์ความรู้ท่ีเรามีอยูใ่นแตล่ะ

สาขาวิชาอาชีพและลงไปช่วยพัฒนาชุมชนร่วมกัน เราเลือกชุมชนท่ีเราอยากจะลงไปพัฒนาและเลือก

ชุมชนท่ีต้องการการเปลีย่นแปลงเป็นปัจจยัหลกั 

 

4. เปล่ียนแปลงวิธีรับนักศึกษาเข้าเรียน  

ธรรมศาสตร์ได้เร่ิมโครงการรับตรงจิตอาสาและประชาธิปไตย เพราะจิตอาสาอย่างเดียวไม่พอ แต่

ต้องมีความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยด้วย จากเร่ิมต้นรับเพียง 1%  
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5. ส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตอาสาหลังจากจบการศึกษา  

ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หลกัสตูรนีข้องธรรมศาสตร์ด าเนินการมา 40 ปี คนท่ีมาสมัครจะเรียนจบปริญญาตรีสาขาอะไรมา

ก่อนก็ได้ หลงัจากนัน้ต้องเตรียมความพร้อมในเร่ืองของชุมชนท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าไปท างานในชุมชนเป็น

เวลา 3 เดือน ก่อนท่ีจะเข้าไปปฏิบติังานตามหน่วยงานในต่างจังหวดัซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีหา่งไกลเป็น

เวลา 7 เดือน สุดท้ายเราจะทบทวนบทเรียนเขียนสารนิพนธ์เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเรียนและ

ปฏิบติังาน ไม่ต้องเสียค่าเลา่เรียนและมีคา่ตอบแทนยงัชีพให้ แตต่อนนีจ้ านวนผู้มาสมัครไม่เยอะเท่าท่ีควร

เม่ือเทียบกบัอดีต และอยูใ่นช่วงทบทวนสาเหตุ 

 

ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล: เม่ือดูจากกระแส Teach for Thailand เราไม่ได้ขาดแคลน

คนท่ีท างานอาสาสมัครหลงัเรียนจบ แต่จ านวนอาสาสมคัรท่ีน้อยลงอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ปรับตวัตาม

ยคุสมยัท่ีเปลีย่นแปลง ให้ฟังดนูา่สนใจ ท้าทาย  

 

6. สร้างเงื่อนไขการเรียนรู้ให้กับชุมชน  

คุณฉวีวรรณ ขวัญสุข  

ผู้จัดการโครงการครูอาสาเกือ้ฝันเด็ก 

งานท่ีท าจะเป็นงานพัฒนาด้านการศึกษาโดยการใช้ครูอาสาสมัครให้มีบทบาทในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม และเน้นเร่ืองทกัษะชีวิต ครูอาสาจะต้องท างานร่วมกบัครูจริง และต้อง

ไปอยูใ่นพืน้ท่ีจริงเป็นเวลา 4 เดือน โดยครูอาสาเองจะต้องมีบทบาทในการพฒันาชุมชน พฒันาเด็ก รวมถึง

คณุครูจริง โครงการท าให้พอ่แม่ผู้ปกครองท าให้ตระหนกัถึงความส าคญัทางด้านการศกึษามากขึน้ ให้เด็ก

สนใจเรียนมากขึน้ด้วยจาก 

 

คุณกรวิกา ก้อนแก้ว  

หัวหน้าโครงการ รพ. มีสุข มูลนิธิกระจกเงา 
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เงื่อนไขของการท างานมูลนิธิกระจกเงาจะอยู่บนพืน้ฐานปัญหาของสงัคม เราจะเร่ิมจากประเด็น

ปัญหาตา่งๆ เช่น เร่ืองสิทธิ สญัชาติ การศึกษา ชุมชนเมือง ภยัพิบติั บูรณาการอาสาสมัคร หลงัจากนัน้เรา

จะให้อาสาสมัครเข้ามาบูรณาการกับประเด็นปัญหาต่างๆเหลา่นี ้เพราะเรามองเห็นว่าการจะสร้างความ

เป็นพลเมืองได้นัน้ อาสาสมคัรจะต้องเข้าไปมีสว่นร่วมกบัปัญหา อนัดบัแรกคือเราเป็นการพาท า เม่ือชุมชน

เห็นวา่เราเป็นคนนอกชุมชน ยงัท าได้ คนในชุมชนจะมีแรงกระตุ้นลกุขึน้มาพฒันาชุมชนของตวัเองมากขึน้ 

สิง่ท่ีเราจะได้คือถอดบทเรียนวา่เราเรียนรู้อะไรร่วมกนับ้าง  

 

ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผมท าโครงการ Move World Together ซึ่งจะอบรมนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย วิธีการคือ

การจัดค่าย 3 ค่าย หนึ่งเน้นจิตส านึกให้รับผิดชอบต่อสงัคม สองเน้นคิดนอกกรอบ และสามเน้นคิดอย่าง

สร้างสรรค์ และให้เด็กคิดโครงงานขึน้มา โครงงานไหนท่ีม่ีความคิดสร้างสรรค์ระดบัสองขึน้ไปจะมีเงินทุน

สนับสนุนให้โครงงานนัน้ๆด าเนินการต่อด้วย เราด าเนินโครงงานโดยเอาปัญหาชุมชนเป็นท่ีตัง้ แล้ว

วิเคราะห์วา่โครงงานดงักลา่วนัน้ได้แก้ปัญหาชุมชนนัน้อยา่งไร โดยวิธีการแก้จะต้องไม่ซ า้กบัโครงงานท่ีผา่น

มา ท าให้เรามีโครงงานใหม่ๆตลอดเวลา หลงัจากนัน้เราก็เอาโครงงานดีๆนัน้มาต่อยอดโดยการน าเอา

นักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยมาร่วมท าด้วย ค่ายสุดท้ายคือค่ายถอดบทเรียน ค่ายนีแ้หละท่ีท าให้เรา

มองเห็นว่าโครงงานไหนเราควรน าไปประกวดระดับนานาชาติ และปัจจุบันเราได้รางวัลมามากกว่า 20 

รางวลั อาสาสมคัรเหลา่นีก็้ได้เติบโตทางด้านจิตอาสาเช่นกนัเพราะพวกเขาได้ร่วมกนัแก้ปัญหาชุมชน  

 

คุณศิริวัฒน์ คันทารส  

ผู้ประสานงานประชาคมคนรักแม่กลอง 

ก่อนหน้านีชุ้มชนแม่กลองเป็นสงัคมท่ีไม่มีความพลเมืองเลย มีการกระจายตวัสงู ค าถามคือท า

อยา่งไรให้คนในแม่กลองมีความพลเมือง เราท าโดยจับกลุม่คยุกนัและเอาข้อมลูมาวางให้เห็นตรงกนั เรามี

ความเช่ือวา่ถ้าคนเห็นข้อมลูตรงกนั พวกเขาจะมีจิตสาธารณะมากขึน้ หน้าท่ีของคนท างานประชาคมไม่ใช่

การมาบอกว่าสิ่งใหม่ๆท่ีเข้ามาในชุมชนเป็นสิ่งเลวร้าย แต่เป็นการให้ชุมชนคิดเอาเองว่าพวกเขาจะได้รับ

ผลกระทบอะไรบ้างจากสิง่ใหม่ๆนัน้ บทบาทส าคญัคือการท าให้ข้อมูลทกุอย่างมนัวางอยู่ท่ีเดียวกนัและให้
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ชุมชนตดัสนิใจเอง สิง่ส าคญัคือไม่ท างานเคลือ่นไหวให้เป็นงานเฉพาะกลุม่ คนกลุม่จกัรยานเพื่อสขุภาพท า

อะไรได้บ้างไหม กลุ่มนักร้องท่ีเล่นตามผบัทุกคืนท าอะไรได้บ้าง นักเรียนท าอะไรได้บ้าง ให้แต่ละคนคิด

วิธีการของตวัเอง  

 

คุณนันทินี มาลานนท์  

ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา 

งานอาสาสมัครคือการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม สามารถพัฒนาส านึกความเป็น

พลเมืองได้ ซึ่งเครือข่ายเราเน้นในการสร้างคน  และการเปลี่ยนแปลงคนอยู่แล้ว ซึ่งทัง้หมดนีต้้องมีการ

เคารพกติกา ความเสมอภาคอย่างไร สิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน สิง่เหลา่นีจ้ะสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการเป็น

อาสาสมคัร 

โดยสรุป การสัง่ให้คนท า พวกเขาก็จะท าเฉพาะต่อหน้าเรา แต่เราต้องให้เขาท าด้วยตวัเอง น่ีคือ

สงัคมของการเป็นพลเมือง การสร้างพลเมืองคือการสร้างเงื่อนไขของการลงมือปฏิบติัและการเรียนรู้ด้วย

ตวัเอง เราสามารถท าได้โดยหลายๆวิธี เช่น การเสริมหลกัสตูร การจัดท าเป็นภาควิชาบงัคบัระหว่างเรียน 

หรือหลงัเรียน การจัดตัง้ศูนย์อาสาสมัคร รวมถึงการปรับวิธีเข้ารับนกัเรียน สิ่งเหลา่นีจ้ะช่วยเปลี่ยนแปลง

ประเทศของเราเอง ถ้าจะสร้างพละของเมือง เราต้องเร่ิมต้นท่ีมหาวิทยาลยั เราทุกคนสามารถมีสว่นร่วมใน

การเปลีย่นสงัคมไทยให้เป็นสงัคมพลเมือง 

 

 


