อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน
การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.15 – 16.45
ณ ห้ องประชุม ทวี บุญเกตุ ชัน้ 6 อาคารสานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรรับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
วิทยากร
1. รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
2. นายมูฮมั หมัดรุสดี นาคอ เจ้ าหน้ าที่โครงการบัณฑิตอาสา พื ้นที่ภาคสนามภาคใต้ ตอนล่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3. นายอดิศกั ดิ์ ตุ้มอ่อน : อาสาสมัคร กลุม่ อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม บ้ านนามูล-ดูนสาด
4. อาจารย์ กิตติกาญจน์ หาญกุล อาจารย์ประจา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ (ผู้ดาเนิน
รายการ)
รูปแบบการประชุม : นาเสนอกรณีศกึ ษาและเสวนา

น าเสน อกรณี ศึ ก ษาการท างาน อาสาสมั ครใน ชุ ม ชน ท างาน ของบั ณ ฑิ ตอาสาสมั คร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
นาเสนอผลการวิจัยกรณี ศึกษา การทางานอาสาสมัครในชุมชน ทางานของบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของงานอาสาสมัครโดยนาเสนอบทเรี ยน ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมาของการทางาน
ในพื ้นที่ชนบทต่าง ๆ ในประเทศไทย ของบัณฑิตอาสาสมัคร ว่าหลังจากได้ ลงพื ้นที่ทางานแล้ วเขาเหล่านัน้
ใช้ กระวนการและวิธีการ การเรี ยนรู้ ในพื ้นที่ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ พื ้นที่ภาคใต้ พื ้นที่ ภาคกลาง ผ่าน
การปฏิบัติ และการมองสภาพทางสังคม และการให้ การบริ การแก่ส ังคม จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า
บัณฑิตอาสาสมัครเรี ยนรู้ และบริ การชุมชน ๒ ประเด็น คือ
การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาชุมชนของบัณฑิตอาสาสมัคร
การเรี ยนรู้ ของบัณฑิตอาสาสมัครผ่านมุมมองความเป็ นชนบทสมัยใหม่ ในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา
ชุมชนชนบทปั จจุบันมี ความซับซ้ อนไม่ใช่สงั คมสมัยใหม่แบบสังคมเมื องแต่ไม่ใช่ชนบทแบบเดิม ชุมชน
ชนบทยังมี ความซับซ้ อนมากขึ ้น ด้ านวัฒนธรรมและประเพณี ของชุมชนยังมีพบเห็นได้ ในชนบท เช่น ฮี ต
๑๒ คลอง ๑๔ พิธีกรรม การแต่งกาย ภาษาพูด เป็ นต้ น แต่ผ้ ปู ระกอบพิธีกรรมจะเป็ นผู้สงู อายุ มากกว่าจะ
เห็นคนรุ่นใหม่

ด้ านทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่ชนบทยังมีพื ้นที่อุดมสมบูรณ์หลงเหลืออยู่ แต่จะถูกกันพื ้นที่ให้ เป็ น
เป็ นแหล่งอาหารและยาสมุนไพร เช่น พื ้นที่เขตอนุรักษ์ พื ้นที่ป่าชุมชน พื ้นที่ศนู ย์การเรี ยนรู้ชุมชน เป็ นต้ น
ในพื น้ ที่ ช นบทมี การท างานแบบการรวมกลุ่ม ที่ เป็ นทางการมากขึ ้น โดยวัต ถุป ระสงค์ คื อ การ
รวมกลุม่ เพื่อช่วยเหลือกัน ในรูปแบบสหกรณ์ กองทุนฉางข้ าว กลุม่ จัดการน ้าในชุมชน เป็ นต้ น
ดังนันแล้
้ วบัณฑิตอาสาสมัคร จึงมีมิติมองสังคมสมัยในชนบท ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต การ
ทามาหากิน การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังจะเห็นได้ จากรายได้ หลักไม่ได้ มาจากการขายข้ าว ชาวนาที่ปลูก
ข้ าวขายเป็ นอาชีพได้ คือชาวนาสมัยใหม่ นอกจากนี ้คนชนบทเข้ าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ ไม่ตา่ งจากคนใน
เมือ งใหญ่ และที่เห็นได้ ชัดเจนคือ อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมถูกนามาเป็ นสินค้ า/ได้ รับการส่งเสริ ม -รับรอง
จากรัฐ (สินค้ า OTOP)
มุมมองบัณฑิตอาสาสมัครส่ วนหนึ่งมองเห็นด้ านลบจากความเป็ นสมัยใหม่
 เยาวชนลืมรากเหง้ า
 คนกับป่ าผูกพันกันน้ อยลง
 ธุรกิจท่องเที่ยวทาลายวัฒนธรรมชุมชน/สิง่ แวดล้ อม/สร้ างความเหลือ่ มล ้า
 การต้ องพึง่ พาภายนอกมากขึ ้น(ชาวมอแกลน)
บัณฑิตอาสาสมัครทาอะไรให้ กับชุมชน
๑๐ ปี ที่ ผ่านมาบัณ ฑิ ตอาสาสมัค ร เข้ าไปท างานร่ วมกับ องค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น NGO ในหมู่บ้านชนบทหรื อกึ่งชนบทกึ่งเมื อ ง ในพื ้นที่ภาคเหนือ ส่วนใหญ่ ลงพื ้นที่
ปฏิบตั ิงานเป็ นครู ดอยหรื อผู้ช่วยอนามัย ในภาคอีสาน กลาง และใต้ ทางานหลากหลาย เช่น ทางานใน
องค์ การ NGO การทางานในองค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น หน่วยงานภาครั ฐ หรื อ หน่วยงานองค์ ก ร
ระหว่างประเทศ
ประเด็ น สรุ ป น่าสนใจว่า สังคมชนบทสมัย ใหม่ ต่า งจากอดี ต มาก ปั ญ หาในชนบทซับ ซ้ อ นขึน้
ลูกหลานของคนชนบทจานวนมากเรี ยนจบปริ ญ ญาตรี คนชนบทไม่ได้ ตื่นเต้ นกับการมี คนหนุ่มสาวที่มี
การศึกษาสูงเข้ ามาอยูใ่ นหมู่บ้าน บัณฑิตอาสาสมัครที่เข้ าไปเรี ยนรู้และทางานบริ การชุ มชนจึงต้ องสามารถ
เข้ าใจปรากฎการณ์ที่ซบั ซ้ อนและมีทกั ษะ เครื่ องมือในการทางานบริ การชุมชนให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชาวบ้ าน
นาเสนอกรณีศึกษา โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย นายมูฮัมมัดรุสดี นาคอ : เจ้ าหน้ าที่โครงการบัณฑิตอาสา พืน้ ที่ภาคสนามภาคใต้ ตอนล่ าง
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เริ่ มต้ นด้ วยการบรรยาถึงจุดเริ่ มต้ นของ โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ที่ เกิ ด จ า ก ส ถ า น ก า รณ์ ค ว า ม รุ น แ รงข อ ง พื ้น ที่ ส า ม จั งห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ค ใต้ จึ งท า ให้
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้ คิดริ่ เริ่ ม ส่งบัณฑิตเพื่อลงไปทางานในพื ้นที่ เพื่อทาให้ เข้ าใจ สถานการณ์
และเข้ าใจบริ บทของพื ้นที่ อีกทังยั
้ งเป็ นการนาคนในพื ้นที่ เข้ าไปทางานกับพื ้นที่ ได้ โดยในการทางานต้ อง
ประเด็นการพัฒนา ลงไปทางานในพื ้นที่ที่จะลงไปทางานในพื ้นที่วา่ สามารถทางานและมีความมุ่งมัน่
กลไกการทางานของบัณฑิตอาสา มอ.
การท างานในโครงการบั ณ ฑิ ต อาสา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ นั น้ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงและต้ องใช้ ความเข้ าใจบริ บทของพื ้นที่ เป็ นอย่างมากเนื่องจาก สภาพปั ญหาและความไม่
สงบของพื ้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการปฏิบตั ิงาน ๑ พื ้นที่ จะต้ องมี เจ้ าหน้ าที่สนามเป็ นผู้
ดูแล คือ ๑ ครูพี่เลี ้ยงในพื ้นที่ และ เจ้ าหน้ าที่ของ โครงการ บอ. มอ.
ประเด็นพื ้นที่ การทางานในพื ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความละเอียดอ่อน ดังนัน้
จะต้ อ งมี การประเด็นและพืน้ ที่ที่จะให้ บัณฑิตอาสา โดยจะต้ องดูเรื่ อ งมิ ติด้านวัฒ นธรรมเพราะพื ้นที่ การ
ปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่เป็ นชุมชนมุสลิม และมิติเรื่ องความปลอดภัย
ก่อนการลงพื น้ ที่ จะต้ องลงไปพูด คุยและหาพื น้ ที่ ในพื ้นที่ และเป็ นองค์ ก รที่ท างานกับ
ชุมชน ได้ เช่น โรงพยาบาล หรื อ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในการระหว่างการปฏิบตั ิงานจะมีการเรี ยกบัณฑิตมาประชุม เพื่อติดตามความก้ าวหน้ า
และการให้ เครื่ อ งมื อ ของการท างาน และสิ่ง ที่ สาคัญ ที่ สุด คื อ การให้ ก าลังใจ บัณ ฑิ ต อาสา โดยจะมี
ช่วงเวลาติดตามและนิเทศการทางานเจ้ าหน้ าที่ในการให้ กาลังใจและการติดตามภารกิจการทางานในพื ้นที่
คุณลักษณะของบัณฑิตอาสา ที่ลงพืน้ ที่ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ความอดทน/มุ่งมัน่
 ความรับผิดชอบ
 ความซื่อตรง
 ตรงต่อเวลา
 ความมัน่ ใจในตัวเอง
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ๑๐ รุ่นที่ผ่านมา






บัณฑิตอาสารวม ๒๑๒ คน
โครงการร่วมกับชุมชน ๒๐๒ โครงการในสามจังหวัด ๗๒ โครงการ ใน ๕๒ ชุมชน
ครูพี่เลี ้ยงในพื ้นที่มากกว่า ๑๐๐ คน ใน ๑๕๒ ชุมชน ๑๔ จังหวัดภาคใต้
เชื่อมโยงนักวิชาการกว่า ๖๐ ท่าน และ เชื่อมโยงเครื อข่ายกว่า ๕๐ เครื อข่าย

กล่าวโดยสรุป การทางานของบัณฑิตอาสา มอ. เกิดขึ ้นจากประเด็นปั ญหาความไม่สงบของพื ้นที่
ในสามจังหวัดภาคใต้ ที่จะพยายามลงไปเยี่ยวยาและการลงไปพัฒนาชุมชน ที่มีบริ บทของพหุวฒ
ั นธรรม
การลงไปทางานในช่วงแรกการทางานจะถูกกาหนดในพื ้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิ วาส
และปั ตตานี) และขยายการทางานในครอบคลุม ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยใช้ เครื่ องมื อคือ การทางาน
ร่วมกับชุมชนผ่านความเชื่อใจ และทางานผ่านการร่วมมือกันในชุมชน และมีความจริ งใจ ร่วมพัฒนาพื ้นที่
ชุม ชนสร้ างความเชื่ อ มั่น และพัฒ นศัก ยภาพของการท างานชุม ชน พร้ อมทัง้ การท างานให้ ส อดคล้ อ ง
วัฒนธรรมในพื ้นที่และประเพณี โดยใช้ ความจริ งในพื ้นที่ เพื่อความยัง่ ยืนในโครงการ

นาเสนอกรณีศึกษา อาสาสมัคร กลุ่มอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม บ้ านนามูล-ดูนสาด
นายอดิศักดิ์ ตุ้มอ่ อน : อาสาสมัคร กลุ่มอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อมบ้ านนามูล-ดูนสาด
จุดเริ่มต้ นและจุดเปลี่ยนของการทางานอนุรักษ์
วิทยากรได้ นาเสนอ จุดเริ่ มต้ นของการทางานที่ เริ่ มต้ นด้ วยการทางาน ตามวุฒิการศึกษา เรี ยนจบ
ด้ านการบริ บาล หลังจากเรี ยนจบ ได้ เข้ าไปทางานในบริ ษัทเอกชน ในระบบภาคอุตสาหกรรม
เป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง เข้ าไปทางานแล้ วเห็นการทางานที่อยู่ในระบบสายพานการผลิต ผู้ที่ทางานจะเห็นภาพใน
มิติเดียวที่ตนรับผิดชอบ และมองเห็นว่ามีแรงงงานวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เข้ ามาทางานในภาคอุตสาหกรรมเยอะ
มาก ส่วนใหญ่จะเป็ นแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดในพื ้นที่ชนบท จึงเกิดคาถามกับตัวเองว่า “ทาไหมคนรุ่ น
ใหม่เรี ยนจบเข้ ามาทางาน มีแต่คนแก่ และ เด็กทางานในหมู่บ้าน” และจุดเปลี่ยนที่สาคัญคือการ เห็นภาพ
ของโรงงานการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ลกุ ล ้าเข้ าไปในพื ้นที่ชุมชน ทาให้ เกิดการย้ ายถิ่นฐานของ
ชุมชนเดิม และทาให้ รากฐานของชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนขาดหายไป นอกจากนี ้ ผลกระทบที่ใหญ่ สดุ
คือ เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่ชุมชน รอบโรงงานอุตสาหกรรม
งานชุมชนพัฒนาชุมชนผ่ านงานด้ านสิ่งแวดล้ อม

หลังจากที่ลาออกจากการทางานภาคอุตสาหกรรมคุณอดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน ได้ เริ่ มศึกษาประเด็นการ
พัฒ นาในภาคอี ส านโดยเฉพาะเรื่ อ งการพัฒ นาในมิ ติ ข องการขยายตัว ของภาคอุ ส าหกรรมในพื น้ ที่
ภาคอี สาน โดยเริ่ มต้ นจากการเก็ บข้ อมูลพื ้นที่ภ าคอุตสาหรรม พบว่าจั งหวัดใหญ่ ๆ ในภาคอี สาน เช่น
นครราชสีม า จังหวัด ของแก่น อุด รธานี อุ บ ลราชธานี ชัยภูมิ มหาสารคาม ก าลังกลายเป็ นพื น้ ที่ ภ าค
อุ ส าหกรรม อย่า งเต็ ม รู ป แบบ ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ สิ่ งที่ เกิ ด ขึน้ คื อ ท าให้ เกิ ด การ
เปลีย่ นแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลกระทบทาให้ พื ้นที่ป่าและทรัพยากรในภาคอีสานลดน้ อยลงและ
หายไป เพราะว่าชาวบ้ าน แผ้ วถางพื ้นที่ หรื อสร้ างผลผลิต เพื่อป้อนภาคอุสาหกรรม เช่น มันสาปะหลัง อ้ อย
ยางพารา อี กทัง้ ยังเกิ ดภาคอุสาหกรรมหนักในพื ้นที่เช่น การุ ดหาแร่ หรื อ พลังงานใต้ ดิน จึงทาให้ เกิ ดข้ อ
สงสัยว่า ทาไมพืน้ ที่ดังกล่าว ทรัพยากรหายไป จึงเป็ นที่มาของการมาทาข้ อมูลเรื่ องทรัพยากร เพื่อทาให้
ชาวบ้ านได้ เห็นสภาพปั ญหาทรัพยากรและ ภูมิวฒ
ั นธรรมกาลังจะหายไปของพื ้นที่ทวั่ ภาคอีสาน
การสร้ างพืน้ ที่การทางานในชุมชน
ประเด็นเรื่ องการทางาน การสร้ างพื น้ ที่การทางานในชุ มชน เป็ นสิ่งที่ สาคัญ ในการส่งเสริ มให้
ชาวบ้ านได้ ลกุ ขึ ้นมาจัดการชุมชน การจัดการป่ าไม้ ทรัพยากร การจัดการป่ าต้ นน ้า การทาเกษตรอิ นทรี ย์
รวมถึงการให้ ชุมชนได้ ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ งในชุมชนและพร้ อมลุกขึ ้นมาจัดการชุมชนของตนเอง
อีกประเด็นในการสร้ างพื ้นที่ การทางานในพื ้นที่ความเสี่ยง การทางานจะต้ องให้ ความเชื่อ ใจกับ
ชาวบ้ าน และจะต้ องรู้ สภาพปั ญ หาของชุ มชนอย่างแท้ จริ ง เพื่อ ทาให้ ช าวบ้ านที่มีความระแวงกับคนอก
เข้ าใจและเชื่อใจ คนทางานในพื ้นที่
การพัฒนาตัวเองในการทางานกับชุมชน
ประเด็นที่สาคัญในการทางานชุมชนคือ การเข้ าใจนิเวศพื ้นถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
และสร้ างกระบวนการเปลี่ยนแปลง และให้ ข้อมูลใหม่เพื่อทาให้ ชาวบ้ าน และเตรี ยมเครื่ องมือการทางาน
ของผู้ที่จะต้ องไปทางานในพื ้นที่ และต้ องสร้ างความสัมพันธ์ ความเชื่อใจในพื ้นที่ คนทางานในพื ้นที่จะต้ อง
มีการตัง้ คาถามและตัง้ คาถามวิพากษ์ และสังเคราะห์ ข้อ มูล และไปถอดบทเรี ยนของคนในพืนที่ ทาให้
ชาวบ้ าน อดบทเรี ยนชุมชนเองได้ ให้ เกิดความยัง่ ยืน และควรมีการแลกเปลี่ยนกับเคลือข่ายภายนอก และ
สาคัญที่สดุ คือ ต้ องทางานเป็ นเครื อข่ายไม่ไช่ทางานเป็ นแกนนา ทาให้ การทางาน
ดังนันแล้
้ ว การทางานกับชุมชน ต้ องเข้ าไปเรี ยนรู้ สภาพชุมชน การทาให้ ชาวบ้ านเห็นสภาพปั ญหา
ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ผ่านการให้ คนในชุมชนเข้ าใจปั ญหาที่เกิดขึ ้นและ
ให้ ชุมชนเป็ นผู้มีบทบาทในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชนตนเอง

