
 

อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน  
การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.15 – 16.45  

ณ  ห้องประชุม ทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6  อาคารส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
องค์กรรับผิดชอบ  :  วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 
วิทยากร   

1. รศ.ดร.นภาพร  อติวานิชยพงศ์   : วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึง๊ภากรณ์ 

2. นายมฮูมัหมดัรุสดี นาคอ เจ้าหน้าที่โครงการบณัฑิตอาสา  พืน้ท่ีภาคสนามภาคใต้ตอนลา่ง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3. นายอดิศกัด์ิ  ตุ้มอ่อน   : อาสาสมคัร กลุม่อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  บ้านนามลู-ดนูสาด 

4. อาจารย์ กิตติกาญจน์  หาญกลุ  อาจารย์ประจ า วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึง๊ภากรณ์  (ผู้ด าเนิน

รายการ) 

รูปแบบการประชุม :  น าเสนอกรณีศกึษาและเสวนา 

 
น าเสนอกรณี ศึกษาการท างานอาสาสมั ครใน ชุมชน ท างานของบัณ ฑิตอาสาสมั คร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โดย รศ.ดร.นภาพร  อติวานิชยพงศ์  : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 

น าเสนอผลการวิจัยกรณีศึกษา การท างานอาสาสมัครในชุมชน ท างานของบัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ของงานอาสาสมัครโดยน าเสนอบทเรียน ในช่วง 10  ปีท่ีผา่นมาของการท างาน
ในพืน้ท่ีชนบทต่าง ๆ ในประเทศไทย ของบณัฑิตอาสาสมัคร วา่หลงัจากได้ลงพืน้ท่ีท างานแล้วเขาเหลา่นัน้
ใช้กระวนการและวิธีการ การเรียนรู้ในพืน้ท่ี ภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ พืน้ท่ีภาคใต้ พืน้ท่ี ภาคกลาง ผ่าน
การปฏิบัติ และการมองสภาพทางสงัคม และการให้การบริการแก่สังคม  จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า  
บณัฑิตอาสาสมคัรเรียนรู้และบริการชุมชน ๒ ประเด็น คือ  
 
การเรียนรู้เร่ืองการพัฒนาชุมชนของบัณฑิตอาสาสมัคร 
  การเรียนรู้ของบณัฑิตอาสาสมัครผ่านมุมมองความเป็นชนบทสมัยใหม่  ในช่วง ๑๐  ปีท่ีผ่านมา
ชุมชนชนบทปัจจุบันมีความซับซ้อนไม่ใช่สงัคมสมัยใหม่แบบสงัคมเมืองแต่ไม่ใช่ชนบทแบบเดิม  ชุมชน
ชนบทยงัมีความซบัซ้อนมากขึน้ ด้านวฒันธรรมและประเพณีของชุมชนยังมีพบเห็นได้ในชนบท เช่น ฮีต 
๑๒ คลอง ๑๔ พิธีกรรม การแต่งกาย ภาษาพดู เป็นต้น แตผู่้ประกอบพิธีกรรมจะเป็นผู้สงูอายุ มากกว่าจะ
เห็นคนรุ่นใหม่  



 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีชนบทยงัมีพืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์หลงเหลืออยู ่แต่จะถกูกนัพืน้ท่ีให้เป็น
เป็นแหลง่อาหารและยาสมนุไพร เช่น พืน้ท่ีเขตอนรัุกษ์ พืน้ท่ีป่าชุมชน พืน้ท่ีศนูย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 

ในพืน้ท่ีชนบทมีการท างานแบบการรวมกลุ่มท่ีเป็นทางการมากขึน้ โดยวัตถุประสงค์คือการ
รวมกลุม่เพื่อช่วยเหลอืกนั ในรูปแบบสหกรณ์ กองทนุฉางข้าว กลุม่จดัการน า้ในชุมชน เป็นต้น 

 
 ดงันัน้แล้วบณัฑิตอาสาสมัคร จึงมีมิติมองสงัคมสมัยในชนบท ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต การ
ท ามาหากิน การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่  ดงัจะเห็นได้จากรายได้หลกัไม่ได้มาจากการขายข้าว ชาวนาท่ีปลกู
ข้าวขายเป็นอาชีพได้คือชาวนาสมัยใหม่ นอกจากนีค้นชนบทเข้าถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่ได้ไม่ตา่งจากคนใน
เมืองใหญ่ และท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ อัตลกัษณ์ทางวฒันธรรมถูกน ามาเป็นสินค้า/ได้รับการสง่เสริม-รับรอง
จากรัฐ (สนิค้า OTOP) 

 
มุมมองบัณฑิตอาสาสมัครส่วนหน่ึงมองเห็นด้านลบจากความเป็นสมัยใหม่  

 เยาวชนลมืรากเหง้า 
 คนกบัป่าผกูพนักนัน้อยลง 
 ธุรกิจทอ่งเท่ียวท าลายวฒันธรรมชุมชน/สิง่แวดล้อม/สร้างความเหลือ่มล า้ 
 การต้องพึง่พาภายนอกมากขึน้(ชาวมอแกลน) 

 
บัณฑิตอาสาสมัครท าอะไรให้กับชุมชน 

๑๐ ปีท่ีผ่านมาบัณฑิตอาสาสมัคร เข้าไปท างานร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน NGO ในหมู่บ้านชนบทหรือกึ่งชนบทกึ่งเมือง ในพืน้ท่ีภาคเหนือ ส่วนใหญ่ลงพืน้ท่ี
ปฏิบติังานเป็นครูดอยหรือผู้ ช่วยอนามัย ในภาคอีสาน กลาง และใต้ ท างานหลากหลาย เช่น ท างานใน
องค์การ NGO      การท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานองค์กร
ระหวา่งประเทศ 
 

ประเด็นสรุป น่าสนใจว่าสังคมชนบทสมัยใหม่ต่างจากอดีตมาก ปัญหาในชนบทซับซ้อนขึน้ 
ลกูหลานของคนชนบทจ านวนมากเรียนจบปริญญาตรี คนชนบทไม่ได้ต่ืนเต้นกับการมีคนหนุ่มสาวท่ีมี
การศกึษาสงูเข้ามาอยูใ่นหมู่บ้าน บณัฑิตอาสาสมคัรท่ีเข้าไปเรียนรู้และท างานบริการชุมชนจึงต้องสามารถ
เข้าใจปรากฎการณ์ท่ีซบัซ้อนและมีทกัษะ เคร่ืองมือในการท างานบริการชุมชนให้เกิดประโยชน์ตอ่ชาวบ้าน 

 
น าเสนอกรณีศึกษา โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



 

โดย นายมูฮัมมัดรุสดี นาคอ   : เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตอาสา  พืน้ที่ภาคสนามภาคใต้ตอนล่าง 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เร่ิมต้นด้วยการบรรยาถึงจุดเร่ิมต้นของ โครงการบณัฑิตอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ท่ี เกิ ด จ า ก  ส ถ าน ก า ร ณ์ ค ว า ม รุน แ ร งข อ งพื ้น ท่ี ส า ม จั งห วัด ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้  จึ งท า ใ ห้
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้คิดร่ิเร่ิม สง่บัณฑิตเพื่อลงไปท างานในพืน้ท่ี เพื่อท าให้เข้าใจ สถานการณ์
และเข้าใจบริบทของพืน้ท่ี อีกทัง้ยงัเป็นการน าคนในพืน้ท่ี เข้าไปท างานกบัพืน้ท่ี ได้ โดยในการท างานต้อง
ประเด็นการพฒันา ลงไปท างานในพืน้ท่ีท่ีจะลงไปท างานในพืน้ท่ีวา่ สามารถท างานและมีความมุ่งมัน่  

 
กลไกการท างานของบัณฑิตอาสา มอ. 

การท างานในโครงการบัณ ฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นัน้  มีความ
เฉพาะเจาะจงและต้องใช้ความเข้าใจบริบทของพืน้ท่ี เป็นอย่างมากเน่ืองจาก สภาพปัญหาและความไม่
สงบของพืน้ท่ี       สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ในการปฏิบติังาน ๑ พืน้ท่ี จะต้องมี เจ้าหน้าท่ีสนามเป็นผู้  
ดแูล คือ ๑ ครูพี่เลีย้งในพืน้ท่ี และ เจ้าหน้าท่ีของ โครงการ บอ. มอ.  

ประเด็นพืน้ท่ี การท างานในพืน้ท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้มีความละเอียดอ่อน ดงันัน้ 
จะต้องมีการประเด็นและพืน้ท่ีท่ีจะให้บัณฑิตอาสา โดยจะต้องดูเร่ืองมิติด้านวฒันธรรมเพราะพืน้ท่ีการ
ปฏิบติังานสว่นใหญ่เป็นชุมชนมสุลมิ และมิติเร่ืองความปลอดภยั 

ก่อนการลงพืน้ท่ี จะต้องลงไปพูดคุยและหาพืน้ท่ี ในพืน้ท่ี และเป็นองค์กรท่ีท างานกับ
ชุมชน ได้ เช่น โรงพยาบาล หรือ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ในการระหวา่งการปฏิบติังานจะมีการเรียกบัณฑิตมาประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า
และการให้เคร่ืองมือของการท างาน  และสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือ การให้ก าลังใจ บัณฑิตอาสา โดยจะมี
ช่วงเวลาติดตามและนิเทศการท างานเจ้าหน้าท่ีในการให้ก าลงัใจและการติดตามภารกิจการท างานในพืน้ท่ี 

 
คุณลักษณะของบัณฑิตอาสา ที่ลงพืน้ที่ปฏิบัติงานในพืน้ที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 ความอดทน/มุ่งมัน่  
 ความรับผิดชอบ  
 ความซื่อตรง  
 ตรงตอ่เวลา  
 ความมัน่ใจในตวัเอง  

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑๐ รุ่นที่ผ่านมา  



 

 บณัฑิตอาสารวม ๒๑๒ คน  
 โครงการร่วมกบัชุมชน ๒๐๒ โครงการในสามจงัหวดั ๗๒ โครงการ ใน ๕๒ ชุมชน 
 ครูพี่เลีย้งในพืน้ท่ีมากกวา่ ๑๐๐ คน ใน ๑๕๒ ชุมชน ๑๔ จงัหวดัภาคใต้ 
 เช่ือมโยงนกัวิชาการกวา่ ๖๐ ทา่น และ เช่ือมโยงเครือขา่ยกวา่ ๕๐ เครือขา่ย 
 

กลา่วโดยสรุป การท างานของบณัฑิตอาสา มอ. เกิดขึน้จากประเด็นปัญหาความไม่สงบของพืน้ท่ี
ในสามจงัหวดัภาคใต้ ท่ีจะพยายามลงไปเยี่ยวยาและการลงไปพฒันาชุมชน ท่ีมีบริบทของพหวุฒันธรรม 
การลงไปท างานในช่วงแรกการท างานจะถกูก าหนดในพืน้ท่ี สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส 
และปัตตานี) และขยายการท างานในครอบคลมุ ใน ๑๔ จังหวดัภาคใต้  โดยใช้เคร่ืองมือคือ การท างาน
ร่วมกบัชุมชนผ่านความเช่ือใจ และท างานผา่นการร่วมมือกันในชุมชน และมีความจริงใจ ร่วมพฒันาพืน้ท่ี
ชุมชนสร้างความเช่ือมั่น และพัฒนศักยภาพของการท างานชุมชน พร้อมทัง้การท างานให้สอดคล้อง
วฒันธรรมในพืน้ท่ีและประเพณี โดยใช้ความจริงในพืน้ท่ี เพื่อความยัง่ยืนในโครงการ 
 
 
น าเสนอกรณีศึกษา อาสาสมัคร กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  บ้านนามูล-ดนูสาด 

นายอดิศักดิ์  ตุ้มอ่อน  : อาสาสมัคร กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด 

 
จุดเร่ิมต้นและจุดเปล่ียนของการท างานอนุรักษ์ 
  วิทยากรได้น าเสนอ จุดเร่ิมต้นของการท างานท่ี เร่ิมต้นด้วยการท างาน ตามวฒุิการศกึษา เรียนจบ
ด้านการบริบาล หลงัจากเรียนจบ ได้เข้าไปท างานในบริษัทเอกชน ในระบบภาคอุตสาหกรรม        เป็น
ระยะเวลาหนึ่ง เข้าไปท างานแล้วเห็นการท างานท่ีอยู่ในระบบสายพานการผลิต ผู้ ท่ีท างานจะเห็นภาพใน
มิติเดียวท่ีตนรับผิดชอบ และมองเห็นว่ามีแรงงงานวยัรุ่นคนรุ่นใหม่เข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมเยอะ
มาก สว่นใหญ่จะเป็นแรงงานท่ีมาจากต่างจงัหวดัในพืน้ท่ีชนบท จึงเกิดค าถามกับตวัเองวา่ “ท าไหมคนรุ่น
ใหม่เรียนจบเข้ามาท างาน มีแต่คนแก่ และ เด็กท างานในหมู่บ้าน” และจุดเปลี่ยนท่ีส าคญัคือการ เห็นภาพ
ของโรงงานการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมที่ลกุล า้เข้าไปในพืน้ท่ีชุมชน ท าให้เกิดการย้ายถ่ินฐานของ
ชุมชนเดิม และท าให้รากฐานของชุมชนและวฒันธรรมชุมชนขาดหายไป นอกจากนี ้ผลกระทบท่ีใหญ่สดุ
คือ เกิดปัญหาสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีชุมชน รอบโรงงานอุตสาหกรรม  
 
งานชุมชนพัฒนาชุมชนผ่านงานด้านส่ิงแวดล้อม 



 

หลงัจากท่ีลาออกจากการท างานภาคอุตสาหกรรมคุณอดิศักด์ิ  ตุ้มอ่อน ได้เร่ิมศึกษาประเด็นการ
พัฒนาในภาคอีสานโดยเฉพาะเร่ืองการพัฒนาในมิติของการขยายตัวของภาคอุสาหกรรมในพืน้ท่ี         
ภาคอีสาน โดยเร่ิมต้นจากการเก็บข้อมูลพืน้ท่ีภาคอุตสาหรรม พบว่าจังหวดัใหญ่ ๆ ในภาคอีสาน เช่น
นครราชสีมา จังหวัดของแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยภูมิ มหาสารคาม ก าลังกลายเป็นพืน้ท่ีภาค
อุสาหกรรม อย่างเต็มรูปแบบ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ ท าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงของวิถีชีวิตและวฒันธรรม ผลกระทบท าให้พืน้ท่ีป่าและทรัพยากรในภาคอีสานลดน้อยลงและ
หายไป เพราะวา่ชาวบ้าน แผ้วถางพืน้ท่ี หรือสร้างผลผลติ เพื่อป้อนภาคอุสาหกรรม เช่น มนัส าปะหลงั อ้อย 
ยางพารา อีกทัง้ยงัเกิดภาคอุสาหกรรมหนกัในพืน้ท่ีเช่น การุดหาแร่ หรือพลงังานใต้ดิน จึงท าให้เกิดข้อ
สงสยัว่า ท าไมพืน้ท่ีดังกลา่ว ทรัพยากรหายไป จึงเป็นท่ีมาของการมาท าข้อมูลเร่ืองทรัพยากร เพื่อท าให้
ชาวบ้านได้เห็นสภาพปัญหาทรัพยากรและ ภมิูวฒันธรรมก าลงัจะหายไปของพืน้ท่ีทัว่ภาคอีสาน  
 
การสร้างพืน้ที่การท างานในชุมชน 
 ประเด็นเร่ืองการท างาน การสร้างพืน้ท่ีการท างานในชุมชน เป็นสิ่งท่ีส าคัญ  ในการส่งเสริมให้
ชาวบ้านได้ลกุขึน้มาจัดการชุมชน การจัดการป่าไม้ทรัพยากร การจัดการป่าต้นน า้ การท าเกษตรอินทรีย์ 
รวมถึงการให้ชุมชนได้ตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในชุมชนและพร้อมลกุขึน้มาจดัการชุมชนของตนเอง  
 อีกประเด็นในการสร้างพืน้ท่ีการท างานในพืน้ท่ีความเสี่ยง การท างานจะต้องให้ความเช่ือใจกับ
ชาวบ้าน และจะต้องรู้สภาพปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อท าให้ชาวบ้านท่ีมีความระแวงกับคนอก 
เข้าใจและเช่ือใจ คนท างานในพืน้ท่ี  
 
การพัฒนาตัวเองในการท างานกับชุมชน 

ประเด็นท่ีส าคญัในการท างานชุมชนคือ การเข้าใจนิเวศพืน้ถ่ิน วฒันธรรม ประเพณี      ความเช่ือ 
และสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง และให้ข้อมูลใหม่เพื่อท าให้ชาวบ้าน และเตรียมเคร่ืองมือการท างาน
ของผู้ ท่ีจะต้องไปท างานในพืน้ท่ี และต้องสร้างความสมัพนัธ์ความเช่ือใจในพืน้ท่ี  คนท างานในพืน้ท่ีจะต้อง
มีการตัง้ค าถามและตัง้ค าถามวิพากษ์ และสงัเคราะห์ข้อมูล และไปถอดบทเรียนของคนในพืนท่ี ท าให้
ชาวบ้าน อดบทเรียนชุมชนเองได้ ให้เกิดความยัง่ยืน และควรมีการแลกเปลี่ยนกบัเคลอืขา่ยภายนอก และ
ส าคญัท่ีสดุคือ ต้องท างานเป็นเครือขา่ยไม่ไช่ท างานเป็นแกนน า ท าให้การท างาน 
 
 ดงันัน้แล้ว การท างานกบัชุมชน ต้องเข้าไปเรียนรู้สภาพชุมชน การท าให้ชาวบ้านเห็นสภาพปัญหา
ท่ีมีผลกระทบตอ่ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผา่นการให้คนในชุมชนเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึน้และ
ให้ชุมชนเป็นผู้ มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเอง  



 

 
 
 
 
 

 


