
 

พิธีเปิด งานประชุมระดับชาตด้ิานการอาสาสมัคร ครัง้ที่ ๑ 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชัน้ ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

รับชม : วิดีทัศน์เปิดการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่  ๑ ภายใต้แนวคิดเร่ือง “งาน

อาสาสมัครกับการพัฒนาประเทศ” 

 

กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ ๑ 

 เรียนท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งานอาสาสมัครเป็นสว่นหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เป็นการ

เข้าถึงการช่วยเหลือได้ไวกว่าในเวลาท่ีเกิดสถานการณ์ และงานอาสาสมคัรสามารถน ามาสร้างและพฒันา

คน ไม่เพียงเร่ืองพัฒนา แต่สามารถเน้นไปในเร่ืองทัศนคติด้วย ในการจัดงานในครัง้นีเ้ป็นการจัดท่ีมีแนว

สว่นร่วมจากนานาชาติ จากองค์กรหลายประเทศ และหวงัอยา่งยิ่งวา่งานจะประสบความส าเร็จทกุประการ 

 

ปาฐกถาพิเศษ (๑) หัวข้อ “กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนาการศึกษา”  

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 งานอาสาสมัครกบังานอาสามีความแตกต่างกันอย่างไร “จิตอาสา” คือ จิตท่ีมุ่งท างานเพื่อคนอ่ืน 

เป็นเร่ืองของการท า เป็นการท างานร่วมกัน “จิตสาธารณะ” คือการนึกถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่า

ประโยชน์ของตน เร่ืองอาสาสมัครในไทย เร่ิมเม่ือปี 2508-2509 มีการน าแนวคิดมาจากอินเดีย โดย

อาจารย์วิจิตร ศรีสะอาด ตอ่มาแนวคิดก็ได้แพร่หลายมากขึน้ช่วง 14 ตลุา และในช่วงนัน้ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ก็ได้ตัง้สถาบนับณัฑิตอาสาสมัคร ซึ่งในตอนนีผ้่านมา 40 กว่าปีมาแล้ว โดยมีการจดัให้นกัศึกษาได้เรียนรู้

ทางทฤษฎ ี4 เดือน และไปอยูใ่นพืน้ท่ี 8 เดือน หลงัจากนัน้ต้องเขียนเร่ืองมา 1 เร่ือง 

ท าไมต้องมีจิตอาสา 

 เป็นการช่วยการด ารงอยู่ของมนุษยชาติ มนุษย์เป็นสตัว์สงัคมต้องพึ่งพาคนอ่ืน และต้องมีจิต

อาสาร่วมกนักบัเพื่อนมนษุย์  



 

 การตอบแทน  เม่ือเราอยู่เป็นมนุษยชาติเราต้องมีหนีบุ้ญคุณคน การอยู่รอดถึงทุกวนันีเ้ป็นหนี ้

บุญคณุคนท่ีเกิดก่อน เราจึงมีหน้าท่ีตอบแทนสงัคม 

 การเพิ่มทักษะ ทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรมและค่านิยมท่ีถกูต้องโลกก็จะดีขึน้ 

 

การเรียนหนงัสอื 12 ปี ก็ได้แค่เรียน มหาวิทยาลยัให้ได้แคค่วามรู้และทกัษะ แตก่ารท่ีจะมีทศันคติ

ท่ีดีและถกูต้องจะต้องเป็นการเรียนรู้และปฏิบติัอยา่งเป็นกระบวนการ ใครท่ีไม่เคยท าอะไรให้คนอ่ืน ไม่เคย

ท างานอาสาจะเป็นคนท่ีไม่มีความสขุ คนท่ีท างานเพื่อคนอ่ืนจะมีความเป็นพลเมือง เคารพคนอ่ืน เคารพ

ความแตกตา่งสทิธิ  และรับผิดชอบตอ่สงัคม ไม่คิดถึงแตต่วัเอง เข้าใจตวัเอง เข้าใจคนอ่ืน และมีความเสมอ

ภาค มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มีจริยธรรม ไม่เห็นแก่ตวั สิ่งเหลา่นีไ้ม่ได้เกิดขึน้จากการพูด หรือเกิดจากการ

ฟังเท่านัน้ แต่เกิดจากการเรียนรู้ การลงมือปฏิบติัท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมนอกจากนีย้งัจะต้องมีคา่นิยมท่ี

ถูกต้องและการใช้ชีวิต เป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก สิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้จากกระบวนการ การท่ีจะท าให้อาสาสมัคร

เป็นคนท่ีมีประโยชน์ตอ่สงัคมคือต้องมีสิง่เหลา่นี ้

- ทกัษะ 

- ความรู้ 

- ทศันคติ 

- พฤติกรรม 

- คา่นิยม 

“ หัวใจของมนุษย์นัน้จะเป็นสุขเมื่อมนัเต้นกระตุก ” 

 

รายงานที่มาของการจัดงาน  

โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา 

 อาสาสมัครเป็นภาคส่วนส าคัญในการมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสงัคม รวมถึงการท างานด้านการ

พฒันาประเทศในมิติต่างๆ นบัตัง้แตภ่ยัพิบติัสนึามิในปี 2547 ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของกระแสความเคลือ่นไหว

ด้านการท างานอาสาสมคัรในประเทศไทย จนถึงปัจจุบนัท่ีผู้คนในสงัคมหนัมาสนใจการท างานอาสาสมคัร

เพิ่มมากขึน้ อาสาสมคัรมีบทบาทส าคญัในการเข้าไปช่วยเสริมเติมเต็มให้กบังานพฒันาในหลากหลายภาค



 

สว่นและหลากหลายประเด็น อาทิ อาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ ท่ีเม่ือเกิดเหตุก็จะมีอาสาสมัคร

จ านวนมากท่ีน าทกัษะความรู้เข้าไปให้ความช่วยเหลอื งานอาสาสมัครในภาคการศกึษา ท่ีก าลงัเติบโตดงั

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัเกิดหลกัสตูรการเรียนการสอนทัง้กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนสนบัสนุน

ให้เด็กออกไปท างานอาสาสมัครมากขึน้ งานอาสาสมัครกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อม ท่ีค่อนข้างเป็นท่ีนิยม

สอดรับกับสภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก  รวมถึงการท างานอาสาสมัครในประเด็นทางสงัคม

อ่ืนๆ ซึ่งอาจผูกโยงอยู่กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 

องค์กรระหว่างประเทศ หรือปัจเจกบุคคลท่ีมีแนวโน้มในการรวมตวักันอย่างอิสระมากขึน้ ซึ่งการท างาน

อาสาสมัครท่ีเกิดขึน้ในภาคสว่นต่างๆนี ้มีการสะสมประสบการณ์ องค์ความรู้ เคร่ืองมือในการท างาน อัน

จะเป็นประโยชน์หากได้ถกูน ามาเผยแพร่ แลกเปลีย่น หรือน าความรู้ไปตอ่ยอดการท างานในสงัคม 

 จากมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการประชุมปรึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันางานอาสาสมัครไทยเม่ือ

วนัท่ี 29 มีนาคม 2555 และลงมติตามท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดย

สาระส าคญัของมติคณะรัฐมนตรีเพื่อการพฒันางานอาสาสมคัรไทย คือ การจัดตัง้องค์กรประสานงาน

อาสาสมัครระดับชาติ (National Coordinating Agency of Volunteering) ขึน้เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง

ในการประสานงานเช่ือมโยงองค์กรอาสาสมคัรทกุภาคสว่น รวมทัง้มีบทบาทในการเป็นศนูย์ความรู้ ข้อมูล

ขา่วสาร และการเรียนรู้งานอาสาสมคัรของไทย  ฉะนัน้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีทิศทางดงักลา่ว 

เครือข่ายจิตอาสา ในฐานะผู้แทนภาคประชาสงัคมในคณะอนุกรรมการสง่เสริมงานอาสาสมัครแห่งชาติ 

รวมถึงเป็นภาคส่วนท่ีท างานขับเคลื่อนในโครงการจัดตัง้องค์กรประสานงานอาสาสมัครระดับชาติ 

(National Volunteer Coordinating Agency) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ ในส ารวจสถานการณ์ งาน

อาสาสมคัรของสงัคมไทยในภาพรวม ไปจนถึงการน าเอาองค์ความรู้ท่ีมีอยูจ่ากการท างานด้านอาสาสมคัร

เพื่อการพฒันาในภาคสว่นต่างๆของสงัคม น าไปสูก่ารยกระดบัการท างานอาสาสมัครซึ่งเช่ือมโยงกับการ

พัฒนาประเทศไทย  ด้วยความตัง้ใจดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของการจัด “งานประชุมระดับชาติด้านการ

อาสาสมัค ร ค รั ง้ ท่ี  1 “  (National Conference on Volunteerism)  ภ ายใต้ แนวคิ ด เร่ือ ง “งาน

อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ” ซึง่จดัขึน้ในวนัท่ี 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย์ โดยต้องการจะเปิดพืน้ท่ีในการน าเสนอ งานความรู้ (Knowledge), ประสบการณ์ (Experience)  

และตวัแบบของปฏิบัติการ (Practice) ด้านงานอาสาสมัคร อันเช่ือมโยงกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา



 

ต่างๆของประเทศ นอกจากนัน้ยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนงานอาสาสมัคร ยกระดับในการท างานขบัเคลื่อนด้านอาสาสมัครในประเทศไทยต่อไป และมี

วัตถุประสงค์ ดงันี ้

1. เพื่อส ารวจสถานการณ์งานอาสาสมัครในภาพรวมระดบัประเทศ และเป็นการรวบรวมองค์ความรู้

ด้านงานอาสาสมคัรกบัประเด็นการพฒันาประเทศในมิติตา่งๆ 

2. เพื่อเผยแพร่และน าเสนอองค์ความรู้ ด้านงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา อันจะน ามาสู่การ

ยกระดบัการท างานอาสาสมคัรเพื่อการพฒันาประเทศมากขึน้ 

3. เพื่อเป็นพืน้ท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสว่นต่างๆ ซึ่งมีบทบาท

สง่เสริมและสนบัสนนุงานด้านอาสาสมคัรในประเทศไทย 

 การจัดงานครัง้นีเ้กิดจากความร่วมมือจากหลายฝ่ายทัง้ในและตา่งประเทศ ตอนนีถ้ึงเวลาเปิดงาน

การประชุมระดบัชาติด้านการอาสาสมคัร ครัง้ท่ี 1 แล้ว ขอเชิญประธานกลา่วเปิดงาน 

 

กล่าวเปิดงาน โดย นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์)  

เรียนท่านผู้ มีเกียรติทุกท่าน นับตัง้แต่เกิดเหตุการณ์สึนามิ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงงาน

อาสาสมัครมากขึน้ งานอาสาสมัครเป็นกระบวนการท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย  และมีการ

รวบรวมความรู้ และเป็นก้าวส าคญัของการขบัเคลือ่นงานอาสาสมคัรในประเทศ และต้องการความร่วมมือ

ในการท างานเพื่อตอบสนองความต้องการและการพฒันาประเทศให้เป็นจริง การจัดการในครัง้นีเ้ป็นการ

ร่วมกนัหาแนวทางท่ีจะสามารถพฒันา ตอบโจทย์ และการตระหนกัถึงการดแูลรับผิดชอบของสงัคมร่วมกัน 

การมาครัง้นีเ้ป็นแสงแหง่ความหวงั และการท างานในครัง้นีเ้ป็นการท างานด้วยความเต็มใจ  

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมท่ีจะร่วมผลกัดนังานอาสาสมัครไป

ด้วยกนั และขอให้อาสาสมคัรทกุทา่นมีพลงักายและใจเพื่อช่วยแก้ไขพฒันาประเทศชาติตอ่ไป 

 

ปาฐกถาพิเศษ (๒) หัวข้อ “ งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสุขภาวะของสังคม” 

โดย  ศ.ดร.นพ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ 



 

ผมเป็นนกัวิทยาศาสตร์ และเวลาท่ีเกิดค าถามว่าท าไมมนุษย์ต้องการความสขุ ก็เลยคิดว่าเราท า

อาสาสมัครเพื่อให้คนอ่ืนมีความสขุ ผมคิดว่ามันเป็นวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิตท่ีจะต้องด ารงอยู่และอยู่ได้

นาน ข้อมูล (information) ของโลกท่ีมีอยู่จะต้องด ารงสืบต่อไป มนุษ ย์เป็น เพียงยานของข้อมูล 

(information)  ในเร่ืองของพนัธุกรรม ความคิด อุดมการณ์ และเราต้องการความเป็นครู คนท่ีคิดเหมือนเรา 

คนท่ีท าเหมือนเรา และเราต้องการให้เรารักตวัเองและรักคนรอบข้าง 

การมีความสขุถ้าอยูใ่นสถานะท่ีมีความสขุก็จะสามารถสืบพนัธ์ุได้ ถ้าไม่มีความสขุจะไม่สามารถ

สบืพนัธ์ุหรือสืบต่อความคิด และการท่ีต้องด ารงตอ่ไป การท างานอาสาสมคัรจะต้องเป็นการยอมเสยีสละ

ความสะดวกสบายสว่นตวัเพื่อให้คนอ่ืนๆ ได้สะดวกสบายมากขึน้ เจมส์บอกวา่ การท่ีเราจะต้องเสยีอะไรไป

อยา่งหนึง่และคนได้มากกวา่ก็จะดีกวา่ การเป็นอาสาสมคัรเป็นการเสยีสละ เป็นการเร่ิมต้นจากท่ีบ้าน 

เพราะฉะนัน้การจะท าให้โลกด ารงอยู่ต่อไปได้จะต้องท าให้มนุษย์สามารถสืบพืชพันธ์ุและอยู่

ด้วยกนัได้อย่างดีขึน้ ด้วยการมีอ านาจรัฐและมีแรงอีกแรงหนึง่ซึง่เป็นสว่นส าคญัท่ีมองไม่เห็นก็คือแรงตลาด 

การท่ีกลุม่ทนุรวมศนูย์ สองสิง่นีเ้ม่ือมีมากขึน้ก็จะครอบง าเรามากยิ่งขึน้ เช่น การจดัการเกษตรกรและมีการ

ท าท่ีดินครบวงจรเป็นกลไกท่ีเหมือนอยู่ในฟาร์มของเขา (กลุม่ทุน) แบบนีไ้ม่ใช่รัฐ แต่เป็นอ านาจทุน สอง

แบบนีถ้้าดีก็ดีไป แต่ถ้าไม่ดีก็แย่มาก ท าอย่างไรถึงจะท าให้เกิดความสมดุลได้ ก็คือการคิดถึงคนอ่ืนก่อน

เพราะการคิดถึงเร่ืองการตลาดจะท าให้คิดถึงคนอ่ืนน้อยลง ศาสนาบางศาสนาบอกว่า รัฐอยู่ ไม่ได้ถ้าไม่

มีศาสนจกัรท่ีจะช่วยกลอ่มเกลาให้คนเข้าสูค่วามสขุและสงบ พลงัท่ีสามคือต้องมีพฒันาการ เพื่อให้มีความ

สมดลุ เพื่อให้มนษุย์มีอิสระมากกวา่สองพลงัแรก 

ในช่วงปี 2000 มนุษย์ยงัมีความยากจนมาก ต่อมาหลงัปี 2000 มนุษย์มีความต้องการจะพฒันา

โลกจึงมีการตัง้เป้าหมายร่วมกันว่าความยากจนควรจะหมดไป คือ ต้องร่วมมือกันท างานลดความยากจน 

ผลปรากฏว่าความจนหายไปพอสมควร แต่บางประเทศบางประเทศก็ยงัยากจนท่ีเห็นๆ ก็คือประเทศท่ีมี

สงคราม 

หลงัปี 2015 ก็มีการคิดอีกว่าโลกเราจะท าอะไร โลกเราจะมีเป้าหมายอะไร นกัคิดก็ช่วยกันคิดว่า

เราจะมีการพฒันาการกนัต่อไปอย่างไรให้โลกมุ่งสูเ่ป้าหมายพฒันาอยา่งยัง่ยืนด้วยการเชิญนกัวิชาการทัว่

โ ล ก  จ า น ว น  20 ค น  เ พื่ อ ว า ง เ ป้ า ห ม า ย ต่ อ ไ ป ห ลั ง จ า ก ปี   2015 ไ ด้ ดั ง นี ้



 

  - Don’t leave anybody behind อย่าทิง้ใครไว้ข้างหลัง คนทุกคนควรก้าวไปด้วยกันเพื่อลด

ช่องวา่งความยากจน และเราจะมีความเสมอภาคมากกวา่นี ้ 

- Environment Sustainability ใช้สอยทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากรใน

อนาคต  

- Peace มุ่งสูส่นัติภาพมากขึน้ สนัติภาพ เป็นงานท่ียากมากเพราะมนุษย์ยงัรบกันอยู่ ต้องมีความ

เทา่เทียม ยติุธรรม มีศกัด์ิศรีเทา่เทียมกนั คนกรุงเทพ และคนตา่งจงัหวดัเทา่กนัหรือไม่ 

- Reducing inequality การท่ีคนทกุคนมีงานท า  

- Collaboration เน้นความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกนัมากขึน้ 

การท่ีเราต้องจดัการและรวมตวักันแก้ไขปัญหาท่ียากๆเพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย 

ไปเปลี่ยนจิตวิญญาณและแนวคิดของสงัคม การมีองค์กรต่างๆ รองรับเพื่อผลกัดันงานให้เกิดขึน้ต่อไป 

รวมถึงต้องมีการร่วมมือกนัและจดัการท่ีดีเพื่อสร้างพลงัให้เกิดขึน้ 

 

ปาฐกถาพิเศษ (๓) หัวข้อ “ อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการ

เรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พดูถึงเร่ืองอาสาสมคัร ผมอยากจะเกร่ินสกัเร่ืองหนึ่งก่อน เม่ือหลายเดือนก่อนผมไปเดินเลน่ท่ีชาด

หาดท่ีเกาะหลเีป๊ะ และเห็นมีเศษแก้วตกท่ีอยูท่ี่ชายหาดชิน้หนึง่ ในขณะแรกผมรู้สกึโกรธคนท่ีมาทิง้เศษแก้ว

ชิน้นีม้าก เพราะคนท่ีมาเลน่น า้ทุกคนก็ต้องถอดรองเท้า ท าไมถึงได้มักงา่ยและไร้ความรับผิดชอบขนาดนี ้

ประเทศไทยของเราปัญหาท่ีแก้ไม่ได้ก็เพราะคนเหลา่นี ้แล้วผมก าลงัจะเดินผ่านไป พอเดินไปถึงก้าวท่ีห้าก็

ชะงกั แล้วคิดขึน้มาได้ว่าถ้าคนท่ีเดินผา่นตามเรามามองไม่เห็นแล้วเหยียบ เศษแก้วเหลา่นัน้ ผมจะมีสว่น

ผิดด้วยไหม คิดได้แล้ว ผมก็หนัหลงัไปหยิบเศษแก้วชิน้นัน้ แล้วเร่ืองประหลาดก็เกิดขึน้ นัน่คือ เม่ือผมเก็บ

เศษแก้วชิน้นัน้ ผมก็เห็นเศษแก้วชิน้ท่ีสอง แล้วก็เห็นชิน้ตอ่ไปเร่ือย จนสดุท้าย ผมเก็บเศษแก้วไปหนึง่ชัว่โมง

เต็มๆ และเก็บจนเกลีย้งชายหาด สิ่งท่ีเกิดขึน้กับผมมันคืออะไร อะไรคือสิ่งท่ีท าให้ผมเก็บเศษแก้วได้เป็น

ชั่วโมงทัง้ท่ีตัง้ใจจะไปถ่ายรูปเลน่ นั่นคือความรู้สึกเพลิดเพลินท่ีเกิดจากการลงมือท า และการช่วยเหลือ

ผู้ อ่ืน ความโกรธถูกแทนท่ีด้วยความสขุจากการลงมือท า และเป็นประสบการณ์ตรงท่ีเกิดขึน้กับตวัเองว่า 

การท าความดีและการท าเพื่อผู้ อ่ืนไม่ใช่เป็นเร่ืองยากอีกตอ่ไป แตม่นัคือความสขุเม่ือลงมือท า 



 

 ค าถามต่อไปคือ เม่ือทา่นเจอเศษแก้วตกท่ีชายหาด ท่านจะท าแก้ปัญหามันอย่างไรระหว่าง หนึ่ง 

ดา่คนทิง้เศษแก้ว สอง ติดป้ายบอกว่าอย่าทิง้เศษแก้ว คิดค าขวญั ท าหนงัสัน้ รณรงค์เชิญชวนต่างๆ หรือ 

สาม เรียกร้องให้ผู้ มีอ านาจมาเก็บเศษแก้ว พวกเราควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน แตไ่ม่วา่วิธีไหนก็แก้ปัญหา

ไม่ส าเร็จ เศษแก้วก็ยงัคงอยู่ตรงนัน้ ประเทศไทยท่ีเต็มไปด้วยปัญหาอยา่งทุกวนันีเ้พราะพวกเราแก้ปัญหา

โดยสามวิธีแบบท่ีกลา่วมานี ้วิธีท่ีดีกวา่คือลงมือเก็บเศษแก้ว น่ีคือวิธีการท่ีจะช่วยแก้ปัญหา ถามว่าความ

เป็นอาสาสมัครคืออะไร แน่นอนว่าไม่ใช่การอาสาเป็นไปด่าคนก่อปัญหา ไม่ใช่อาสาบอกคนอ่ืนหรือผู้ มี

อ านาจให้แก้ปัญหา แต่เป็นการอาสาลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และน่ีคือความหมายของค าว่าพลเมือง 

ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีใกล้ชิดกันอย่างมากกับค าว่า “อาสาสมัคร” เพราะพลเมืองจะมีจิตอาสา ค าว่าพลเมืองเกิด

จากค าว่า “พละ” บวกกับ “เมือง” นัน่ก็คือก าลงัของเมือง ซึ่งจะเป็นก าลงัของเมืองคือผู้ซึ่งลงมือท า จึงจะ

เป็นก าลงัของเมืองได้ น่ีคือวิถีของสงัคมพลเมือง (civil society) สงัคมท่ีประกอบด้วยพละของเมือง  

แตปั่ญหาของการลงมือท าก็มีอยู่ ยกตวัอย่างเช่นสงครามกลางเมืองในอเมริกา ในปี 1860 เม่ืออับ

ราฮมั ลินคอร์นได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีและได้ประกาศนโยบายเลกิทาส แตเ่น่ืองจากรัฐทางฝ่ายใต้ไม่

ยอมเลิกทาส จึงได้แยกประเทศออกเป็นสว่นเหนือและใต้ และตัง้ประเทศใหม่ หลงัจากนัน้ก็เกิดสงคราม

การเมืองขึน้มาเพื่อจะรวมชาติอีกครัง้หนึง่ ค าถามคือฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ท่ีลกุขึน้มาจบัปืนเพื่อต่อสู้ให้เกิด

การเลิกทาสนัน้มีจิตอาสาหรือไม่ แล้วฝ่ายใต้ละ่มีจิตอาสาหรือไม่ อันนีคื้อตวัอย่างของการท่ีต่างคนต่างมี

จิตอาสาแตผ่ลสดุท้ายน าไปสูก่ารเข่นฆ่ากนั ท านองเดียวกัน กปปส. มีจิตอาสาหรือไม่ ถ้าไม่มีจะมานอน

บนถนนเป็นเดือนๆได้อย่างไร นปช. มีจิตอาสาหรือไม่ และน่ีคือปัญหาของเรา ดงันัน้การมีจิตอาสาอย่าง

เดียวคงจะไม่พอ เร่ืองท่ีต้องมาคู่กนัคือเร่ืองของความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งสามารถยกตวัอยา่งให้เข้าใจได้

จากกีฬาฟุตบอล ฟุตบอลคือเร่ืองของคนสองกลุม่ท่ีต้องการชนะทัง้คู่แต่ทีมชนะมีแค่ทีมเดียว และน่ีเป็น

ความขดัแย้งโดยสิน้เชิง แต่ท่ีทีมสองทีมแขง่กันได้เพราะมีกติกา การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันโดยมีความ

แตกต่างเป็นเร่ืองธรรมดามาก ความขดัแย้งก็เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีสดุในสงัคมแตเ่ราจะไม่ฆา่กนัถ้าเราเคารพ

กติกา ดังนัน้จิตอาสาอย่างเดียวจะน าพาเราไปสู่ความแตกแยกและเข่นฆ่ากันได้ถ้าเราไม่มีความเป็น

ประชาธิปไตยควบคู่กัน และน่ีคือความหมายท่ีเราต้องการ มากกว่าความเป็นอาสาสมัครแต่ต้องเป็น

พลเมืองของระบบประชาธิปไตยด้วย จึงท าให้จิตอาสาเป็นพลงัท่ีสง่เสริม มิใช่พลงัท่ีหกัล้างและท าลายล้าง

กนั  



 

  (ภาพผู้หญิงใสม่งกฎุเม่ือมองด้านหนึ่ง หรือภาพแม่มดท่ีมองจากอีกด้านหนึ่ง) ท่ีเรามองเห็นภาพ

ต่างกันในรูปภาพเดียวกันเพราะเรามองจากคนละฝ่ัง และน่ีก็คือสิ่งท่ีสงัคมไทยก าลงัประสบ ถ้าภาพนี ้

เปรียบเสมือนภาพคุณยิ่งลกัษณ์ ฝ่ังเสือ้เหลอืงจะบอกว่าภาพนีเ้หมือนปีศาจ ในขณะท่ีกลุม่เสือ้แดงแย้งว่า

รูปภาพนีคื้อรูปหญิงสาวใสม่งกุฎ ท่ีคนไทยถึงแตกแยกกันได้ถึงเพียงนีเ้พราะเราอยู่กันคนละฝ่ังจึงเห็นกัน

คนละอยา่ง ดงันัน้น่ีคือสิ่งท่ีผมอยากเชิญชวนให้มองวา่คนเราคิดตา่งกันได้ เห็นตา่งกนัได้ และขดัแย้งกนัได้ 

แตว่ิธีการจะอยูร่่วมกนัก็ต้องวา่กนัตามกติกา เคารพสทิธิของตวัเองและผู้ อ่ืน ยอมรับความแตกตา่ง มีความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและโลกของเราร่วมกนั และน่ีคือความหมายของพลเมือง 

 เราจะสร้างพลเมืองกบัอาสาสมคัรอยา่งไรดี รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ มาตรา 26 บญัญัติวา่ ประชาชน

ชาวไทยย่อมมีฐานะเป็นพลเมือง พลเมืองต้องเคารพและปฏิบติัตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย เคารพสทิธิ

และเสรีภาพของผู้ อ่ืน เคารพความถูกต้องชอบธรรม มีค่านิยมท่ีดี มีวินัย ตระหนักในหน้าท่ี มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม ท่านคิดว่าประชาชนคนไทยจากนีไ้ปจะกลายเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย

ด้วยมาตรานีอ้ย่างเดียวหรือไม่ ถ้าหากพลเมืองเกิดงา่ยๆเช่นนี ้เราคงจะไม่ต้องมาประชุมกันแบบนี ้ความ

จริงแล้วค าวา่พลเมืองไม่ได้เกิดได้งา่ยๆด้วยการสัง่หรือเขียนให้เป็น ยกตวัอยา่งเช่น ศูนย์พกัพิงธรรมศาสตร์

ซึง่มีผู้พกัพิงจ านวน 4,000 คน ค าถามคืออาสาสมัครจะดแูลคนจ านวนมากขนาดนีใ้ห้ทัว่ถึงได้อย่างไรกับ

คนทกุเพศ ทุกวยั คอนเซปท์ของศนูย์พกัพิงนีคื้อพวกเขาเหลา่นีไ้ม่ใช่คนอ่อนแอแต่เป็นพลเมืองของศูนย์พกั

พิง นั่นคือทางศูนย์เร่ิมต้นให้พวกเขาช่วยตนเองเป็นล าดับแรก จากนัน้ช่วยคนรอบข้าง และศูนย์พักพิง

ร่วมกัน เรามีวิธีการกระจายน า้ด่ืมขวดโดยการน าไปตัง้เป็นจุดๆให้ทัว่ศูนย์พกัพิงซึ่งเป็นวิธีประสิทธิภาพ

มาก แตปั่ญหาท่ีพบคือคนด่ืมไม่หมดแล้วทิง้ อาจจะเพราะไม่มีขอบเขตหรือกติกาท าให้เกิดอิสรภาพจนเลย

ขอบเขต เราจะแก้ปัญหานีอ้ยา่งไร 

- หนึ่ง ออกกฎท่ีมีบทลงโทษ เช่น ผู้ ท่ีด่ืมน า้ไม่หมดขวดจะถูกปรับ ซึ่งวิธีนีถ้้าจะได้ผลก็ต้องมีคนไป

คอยตามจับ จากเดิมอาสาสมคัรแทนท่ีจะมาช่วยประชาชน เปลีย่นเป็นต้องมาคอยนัง่จับผิดคนท่ี

ด่ืมน า้ไม่หมดขวดแทน 

- สอง คิดค าขวญั ท าโปสเตอร์ รณรงค์เชิญชวนให้ผู้พกัพิงด่ืมน า้ให้หมดขวด  



 

แตว่ิธีการท่ีได้ผลกวา่คือจดัตัง้ผู้ใหญ่บ้าน ศนูย์พกัพิงมีการจดัประชุมผู้ ใหญ่บ้านทกุคืน ผมหยิบน า้

ด่ืมให้ผู้ ใหญ่บ้านดูและบอกกลา่วว่าถ้าเรายงัด่ืมน า้เหลือไม่หมดขวดแล้วทิง้ไว้แบบนี ้น า้จะหมดภายใน 1 

สปัดาห์ เราควรจะแก้ปัญหานีอ้ย่างไร ต่อจากนัน้เราให้ผู้ ใหญ่บ้านเสนอวิธีแก้  หลายคนเสนอวิธีการ

แก้ปัญหาเหมือนข้อแรกให้ออกบทลงโทษ หรือบางคนเสนอให้ท าป้ายรณรงค์ แตส่ดุท้ายเวลาไม่นานก็มีคน

คิดวิธีการแบบท่ีสามออกมา คือให้คนเอาขวดเปล่ามาแลก น่ีคือวิธีการสร้างเงื่อนไขให้คนต้องด่ืมน า้ให้

หมดขวด ปัญหาต่อมาคือด้วยจ านวนคน 4000 คน การน าขวดเปลา่มาแลกขวดใหม่นา่จะเป็นเร่ืองยุ่งยาก

พอสมควร แต่ผู้ ใหญ่บ้านได้เสนอว่าให้ลูกบ้านมาแลกกับผู้ ใหญ่บ้าน เราสามารถแก้ปัญหาน า้ด่ืมหมด

ภายในคร่ึงชั่วโมง น่ีคือเร่ืองของพลเมือง การแก้ปัญหาร่วมกัน และน่ีคือเร่ืองเดียวกันกับประชาธิปไตย 

ความเป็นพลเมืองมันไม่ได้เกิดจากการบงัคับให้เป็นหรือสัง่ให้เป็น แต่เกิดจากการสร้างเงื่อนไขให้เรียนรู้ 

รับผิดชอบสงัคมร่วมกนั แก้ปัญหาร่วมกนั  

ตวัอยา่งท่ีสอง ด้วยจ านวนคนถึง 4000 คนท่ีจะต้องทานข้าวด่ืมน า้ทกุวนัวนัละ 3 มือ้ ทางศนูย์ไม่

สามารถเก็บล้างจานได้ทนั ในตอนต้นจึงให้ใช้จานชามช้อนส้อมพลาสติก แต่ปัญหาตอ่มาคือปริมาณขยะ

มหาศาล ทางศูนย์จึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดียวกันโดยการถามผู้ ใหญ่บ้านให้ช่วยกันแก้ปัญหา พวกเขา

เสนอว่าให้จานช้อนส้อมคนละชุดและให้รับผิดชอบล้างกนัเอง น่ีคือสงัคมพลเมือง อาสาสมัครเร่ิมต้นจาก

ตวัเองก่อน  

ตวัอยา่งท่ีสาม ท่ีแขวนหนงัสอืพิมพ์ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ถึงแม้จะ

มีคนมาคอยช่วยจับเรียงเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ แต่ไม่นานมันก็กลับมาเป็นแบบเดิม เราไม่สามารถจะ

บอกคสช.ให้ใช้มาตรา 44 แก้ปัญหาได้ตลอดเพราะสดุท้ายเราก็ต้องกลบัเข้ามาสูร่ะบบประชาธิปไตย ซึง่ก็

คือระบอบการปกครองท่ีเราเป็นเจ้าของประเทศ และเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน ปัญหานีเ้กิดจากเราอ่าน

หนงัสอืพิมพ์และไม่เก็บหนงัสอืพิมพ์เข้าท่ี ถ้าหากพวกเราทุกคนอ่านหนงัสือพิมพ์และเก็บเข้าท่ี ปัญหานีก็้

ไม่เกิดตัง้แตต้่น  

ในขณะนีส้งัคมให้ความสนใจกับ คสช. ในการแก้ปัญหารีสอร์ทท่ีบุกรุกป่าสงวนและพืน้ท่ีอุทยาน 

แตท่ี่รีสอร์ทเหลา่นีอ้ยูไ่ด้เพราะมีคนไปเท่ียว แตถ้่าเราหยดุเท่ียว รีสอร์ทเหลา่นีก็้จะหมดไปทนัที เร่ืองนีก็้คือ

เร่ืองเดียวกนักบัทกุเร่ืองท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นประเทศไทย มนัไม่ได้เกิดจากใคร แตเ่กิดจากเรา 



 

ท าอยา่งไร ถ้าเราต้องการจะสร้างพลเมือง และอาสาสมคัร 

1. ทางมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เล็งเห็นว่าเร่ืองของการสร้างเงื่อนไขควรจะต้องสร้างตัง้แต่ใน

ห้องเรียน ถ้าจะไปสร้างกิจกรรมนอกหลกัสตูรนัน้ไม่พอเพราะมีคนเพียง 5% เทา่นัน้ท่ีเข้าร่วม ธรรมศาสตร์

ได้ทดลองใช้ 3 หนว่ยกิตในการสร้างวิชาพลเมืองขึน้มา เพื่อเรียนรู้ในการจะแก้ปัญหาด้วยตวันกัศึกษาเอง 

น่ีคือวิธีท่ีหนึง่ซึง่จะคยุรายละเอียดกนัในช่วงบา่ย 

ไอน์สไตน์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยสอนนักศึกษาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเพียงแต่สร้างเงื่อนไขเพื่อให้

นกัศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง” น่ีคือเร่ืองเดียวกัน เราไม่สามารถสร้างพลเมืองโดยการเลคเชอร์ แต่เราต้อง

สร้างเงื่อนไขให้เขาทดลองเก็บเศษแก้วชิน้แรก ให้เขาสมัผสัความสขุจากการลงมือท า ให้ได้เรียนรู้ว่าอะไร

ถกูหรือผิด และสิง่ท่ีควรจะเป็นคืออะไรด้วยตวัของเขาเอง และสิง่เหลา่นีจ้ะท าให้เกิดพลงัของความคิด และ

พลังของเมืองด้วยตัวของเขาเอง วิธีการเรียนการสอนแบบนีคื้อวิธีการ active learning และ service 

learning คือการเรียนรู้ด้วยการไปบริการสงัคม  

ผมขอเชิญชวนให้ทา่นผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลยั มาสร้างวิชาท่ีสร้างเงื่อนไขให้เขาเรียนรู้ท่ีจะ

เป็นพลเมืองและมีจิตอาสา  

 2. เราได้จัดตัง้ volunteer centre ท่ีธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับแนวคิดมาจากประเทศญ่ีปุ่ น ศูนย์

อาสาสมัครเกิดขึน้จาก 10 แหง่ในปี 2004 แต่ลา่สดุเพิ่มเป็น 100 กว่าแหง่ (ปี 2015) เพราะเขาค้นพบแล้ว

วา่จะรอให้คนเกิดจิตส านกึด้วยตวัเองไม่พอ เราจะต้องสร้างเงื่อนไขในการเรียนรู้ 

 3. เปลี่ยนแปลงวิธีรับนกัศึกษาเข้าเรียน โดยวิธีปกตินกัศกึษาจะต้องใช้วิชาการและความรู้ในการ

เข้ามหาวิทยาลยั จึงเกิดปรากฎการณ์เรียนพิเศษ แข่งขนักัน หรืออีกนัยหนึ่งคือต้องเห็นแก่ตัวจึงจะเข้า

มหาวิทยาลยัได้แทนท่ีจะเอาเวลาท่ีเหลือจากการเรียนไปท าจิตอาสา กระบวนการท่ีเราท าอยู่ในปัจจุบัน

ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นสงัคมจิตอาสา ธรรมศาสตร์เร่ิมต้นโครงการรับตรงโครงการจิตอาสาและ

ประชาธิปไตยซึง่ท ามา 4 ปีแล้ว โดยเร่ิมต้นท่ี 1% ของการรับนกัศกึษาทัง้หมด 

 4. ส าหรับสว่นท่ีก าลงัท างานกับชุมชนอยู ่เราต้องสร้างเงื่อนไขการเรียนรู้ให้กบัชุมชนเช่นกัน ต้อง

สอนให้คนตกปลา คือสอนให้คิดเป็นและลงมือท าด้วยตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ



 

แก้ปัญหาทุกสิ่งอย่างด้วยตวัของเขาเอง เราท าได้ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้คล้ายกบัในมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัสามารถท าขนานไปได้เลยในการเรียนรู้คูก่บัชุมชน 

 ประเด็นท่ีส าคญัมากคือ ท าไมคนถึงมาเป็นอาสาสมัครทัง้ๆท่ีไม่ได้เงินตอบแทน ทุกๆประเทศเม่ือ

เกิดภยัพิบติัธรรมชาติ เราจะตอบโต้ด้วยสองวิธีการ หนึง่คือเห็นแก่ตวัมากขึน้เพื่อเอาตวัรอด หรือแบบท่ีสอง

คือคนจะมาช่วยเหลือและเกือ้กูลกันมากขึน้ อย่างเช่นท่ีพบในประเทศญ่ีปุ่ น แต่ในประเทศไทย เราพบว่า

ราคาน า้ด่ืมเพิ่มขึน้จาก 5 บาทเป็น 20 บาท มีการขึน้ราคาเคร่ืองสบูน า้ มีการจอดรถบนสะพานและทาง

กลบัรถ สรุปคือคนเห็นแก่ตวัมากขึน้ในประเทศไทย แต่สดุท้ายแล้ว จิตอาสาของเรานัน้มีพลงัมากกวา่และ

สามารถชนะสิง่เหลา่นีไ้ด้  และน่ีคือสิง่ท่ีท าให้ประเทศไทยผา่นพ้นสิง่ตา่งๆมาได้จนถึงปัจจุบนั 

 ธรรมชาติของมนุษย์คือเห็นแก่ตวัหรือวา่ช่วยเหลือกนั พฤติกรรมของชิมแปนซีถ้ามันวา่งจะมนัแกะ

เห็บให้กนั เพราะมนัแกะเห็บกลางหลงัตนเองไม่ได้ จึงท าให้พวกมนัต้องพึง่พาอาศยักนั เม่ือมองให้ลกึไปอีก

ระบบสมองของมนุษย์เรามีสองระบบด้วยกัน หนึ่งคือเราจะมีความสขุเม่ือเราได้สิ่ง ท่ีเราปรารถนา เช่น

อ านาจ เงิน ช่ือเสียง เกียรติยศ ความส าเร็จ และน่ีคือพลงัของการขบัเคลื่อนวา่ท าไมนกัการเมืองถึงอยากมี

อ านาจขึน้ไปอีก เพราะเขาได้และมีความสขุ  แตโ่ชคดีท่ีเราเป็นสตัว์สงัคม และน่ีคือเหตผุลว่าท าไมพอ่ต้อง

ช่วยแม่เลีย้งลูก มนุษย์นัน้เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมจ านวนน้อยมากท่ีพ่อจะช่วยแม่เลีย้งลกู เพราะเรามี

ระบบท่ีสองอยูคื่อ เราจะมีความสขุเม่ือเราได้ท าอะไรให้กบัคนอ่ืน ให้กบัสงัคม และความสขุนีคื้อความสขุท่ี

ได้จากการเก็บเศษแก้ว และน่ีคือขา่วดี การสร้างจิตอาสาไม่ได้ยากอยา่งท่ีเข้าใจถ้าเราได้อยา่งถกูวิธี 

ในการทดลองหนึ่ง หลังจากท่ีเด็กทารกได้ดูละครท่ีมีตัวแสดงวงกลมท่ีจะพยายามขึน้บันได 

สามเหลี่ยมคอยขดัขวางให้ขึน้บนัได และสี่เหลีย่มท่ีคอยช่วยให้วงกลมขึน้บนัได หลงัจากนัน้ให้ทารกเลือก

ของเลน่เพียงชิน้เดียว เด็กมกัจะเลอืกสีเ่หลีย่ม น่ีเป็นเพราะธรรมชาติของมนุษย์คือการช่วยเหลือกัน และน่ี

คือสิ่งท าให้เรามีความหวังในการสร้างสงัคมพลเมืองและสงัคมจิตอาสา เราจะท าอย่างไรให้ด้านนีม้ัน

เติบโตขึน้และเอาชนะด้านความเห็นแก่ตวัได้  

สดุท้ายนี ้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีเนปาลบ่งบอกว่าประเทศไทยเกิดความต่ืนตวัมากขึน้เม่ือเทียบกับทุก

ครัง้ สิ่งเหล่านีส้ะท้อนว่าสถานะจิตอาสาของประเทศไทยได้เติบโตขึน้มาแล้ว เราไม่ได้มีจิตอาสาแค่ใน

ประเทศ แต่คิดถึงมนุษยชาติแล้ว คิดถึงประเทศอ่ืนด้วย เพราะเราไม่ควรเป็นแค่พลเมืองของประเทศไทย 



 

แต่เราต้องเป็นพลเมืองของโลกด้วย อนาคตข้างหน้านัน้ภยัธรรมชาติจะเกิดถ่ีมากขึน้เร่ือยๆ เปลือกโลกจะ

เคลื่อนตัวตลอดเวลา มนุษยชาติไม่มีทางอ่ืนนอกจากจะช่วยกันสร้างสงัคมท่ีช่วยเหลือกัน ซึ่งก็คือสงัคม

พลเมือง (civil society) นัน่เอง พวกเราในห้องนีจ้ะช่วยกันให้เปลีย่นประเทศไทยให้เป็นสงัคมพลเมือง มิใช่

แคเ่พื่อประเทศไทยของเรา แตเ่พื่อมนษุยชาติและลกูหลานของเรา 

 


