พิธีเปิ ด งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ ๑
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชัน้ ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รับชม : วิดีทัศน์ เปิ ดการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ ๑ ภายใต้ แนวคิดเรื่ อง “งาน
อาสาสมัครกับการพัฒนาประเทศ”
กล่ าวต้ อนรับ โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ ๑
เรี ยนท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน งานอาสาสมัครเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เป็ นการ
เข้ าถึงการช่วยเหลือได้ ไวกว่าในเวลาที่เกิดสถานการณ์ และงานอาสาสมัครสามารถนามาสร้ างและพัฒนา
คน ไม่เพียงเรื่ องพัฒนา แต่สามารถเน้ นไปในเรื่ องทัศนคติ ด้วย ในการจัดงานในครัง้ นี ้เป็ นการจัดที่มี แนว
ส่วนร่วมจากนานาชาติ จากองค์กรหลายประเทศ และหวังอย่างยิ่งว่างานจะประสบความสาเร็ จทุกประการ
ปาฐกถาพิเศษ (๑) หัวข้ อ “กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนาการศึกษา”
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
งานอาสาสมัครกับงานอาสามีความแตกต่างกันอย่างไร “จิตอาสา” คือ จิตที่ม่งุ ทางานเพื่อคนอื่น
เป็ นเรื่ อ งของการทา เป็ นการทางานร่ วมกัน “จิ ตสาธารณะ” คือ การนึกถึงประโยชน์ สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ ข องตน เรื่ อ งอาสาสมัค รในไทย เริ่ ม เมื่ อ ปี 2508-2509 มี ก ารน าแนวคิ ด มาจากอิ น เดี ย โดย
อาจารย์วิจิตร ศรี สะอาด ต่อมาแนวคิดก็ได้ แพร่หลายมากขึ ้นช่วง 14 ตุลา และในช่วงนัน้ อ.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
ก็ได้ ตงสถาบั
ั้
นบัณฑิตอาสาสมัคร ซึ่งในตอนนี ้ผ่านมา 40 กว่าปี มาแล้ ว โดยมีการจัดให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้
ทางทฤษฎี 4 เดือน และไปอยูใ่ นพื ้นที่ 8 เดือน หลังจากนันต้
้ องเขียนเรื่ องมา 1 เรื่ อง
ทาไมต้ องมีจิตอาสา
 เป็ นการช่ วยการดารงอยู่ของมนุษยชาติ มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมต้ องพึ่งพาคนอื่น และต้ องมีจิต
อาสาร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์

 การตอบแทน เมื่ อเราอยู่เป็ นมนุษยชาติเราต้ องมีหนี ้บุญคุณคน การอยู่รอดถึงทุกวันนี ้เป็ นหนี ้
บุญคุณคนที่เกิดก่อน เราจึงมีหน้ าที่ตอบแทนสังคม
 การเพิ่มทักษะ ทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรมและค่ านิยมที่ถกู ต้ องโลกก็จะดีขึ ้น
การเรี ยนหนังสือ 12 ปี ก็ได้ แค่เรี ยน มหาวิทยาลัยให้ ได้ แค่ความรู้ และทักษะ แต่การที่จะมีทศั นคติ
ที่ดีและถูกต้ องจะต้ องเป็ นการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิอย่างเป็ นกระบวนการ ใครที่ไม่เคยทาอะไรให้ คนอื่น ไม่เคย
ทางานอาสาจะเป็ นคนที่ไม่มีความสุข คนที่ทางานเพื่อคนอื่นจะมีความเป็ นพลเมือง เคารพคนอื่น เคารพ
ความแตกต่างสิทธิ และรับผิดชอบต่อสังคม ไม่คิดถึงแต่ตวั เอง เข้ าใจตัวเอง เข้ าใจคนอื่น และมีความเสมอ
ภาค มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีจริ ยธรรม ไม่เห็นแก่ตวั สิ่งเหล่านี ไ้ ม่ได้ เกิดขึ ้นจากการพูด หรื อเกิดจากการ
ฟั งเท่านัน้ แต่เกิดจากการเรี ยนรู้ การลงมือปฏิบตั ิที่จะทาให้ เกิดพฤติกรรมนอกจากนี ้ยังจะต้ องมีคา่ นิยมที่
ถูกต้ องและการใช้ ชีวิต เป็ นสิ่งที่สาคัญมาก สิ่งเหล่านี ้เกิดขึ ้นจากกระบวนการ การที่จะทาให้ อ าสาสมัคร
เป็ นคนที่มีประโยชน์ตอ่ สังคมคือต้ องมีสงิ่ เหล่านี ้
- ทักษะ
- ความรู้
- ทัศนคติ
- พฤติกรรม
- ค่านิยม
“ หัวใจของมนุษย์ นัน้ จะเป็ นสุขเมื่อมันเต้ นกระตุก ”
รายงานที่มาของการจัดงาน
โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ ายจิตอาสา
อาสาสมัครเป็ นภาคส่วนสาคัญในการมี ส่วนช่วยแก้ ไขปั ญหาสังคม รวมถึงการทางานด้ านการ
พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ นับตังแต่
้ ภยั พิบตั ิสนึ ามิในปี 2547 ที่เป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระแสความเคลือ่ นไหว
ด้ านการทางานอาสาสมัครในประเทศไทย จนถึงปั จจุบนั ที่ผ้ คู นในสังคมหันมาสนใจการทางานอาสาสมัคร
เพิ่มมากขึ ้น อาสาสมัครมีบทบาทสาคัญในการเข้ าไปช่วยเสริ มเติมเต็มให้ กบั งานพัฒนาในหลากหลายภาค

ส่วนและหลากหลายประเด็น อาทิ อาสาสมัครในสถานการณ์ ภัยพิบัติ ที่เมื่ อ เกิ ดเหตุก็จ ะมี อ าสาสมัคร
จานวนมากที่นาทักษะความรู้เข้ าไปให้ ความช่วยเหลือ งานอาสาสมัครในภาคการศึกษา ที่กาลังเติบโตดัง
จะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั เกิดหลักสูตรการเรี ยนการสอนทังกิ
้ จกรรมในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนสนับสนุน
ให้ เด็กออกไปทางานอาสาสมัครมากขึ ้น งานอาสาสมัครกับประเด็นทางสิ่งแวดล้ อม ที่ค่อนข้ างเป็ นที่นิยม
สอดรับกับสภาวะปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก รวมถึงการทางานอาสาสมัครในประเด็นทางสังคม
อื่นๆ ซึ่งอาจผูกโยงอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อ งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
องค์กรระหว่างประเทศ หรื อปั จเจกบุคคลที่มีแนวโน้ มในการรวมตัวกันอย่างอิสระมากขึ ้น ซึ่งการทางาน
อาสาสมัครที่เกิดขึ ้นในภาคส่วนต่างๆนี ้ มีการสะสมประสบการณ์ องค์ความรู้ เครื่ องมือในการทางาน อัน
จะเป็ นประโยชน์หากได้ ถกู นามาเผยแพร่ แลกเปลีย่ น หรื อนาความรู้ไปต่อยอดการทางานในสังคม
จากมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ มีการประชุมปรึ กษาเรื่ องแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทยเมื่ อ
วันที่ 29 มีนาคม 2555 และลงมติตามที่กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดย
สาระสาคัญของมติคณะรัฐมนตรี เพื่อการพัฒนางานอาสาสมัครไทย คือ การจัดตัง้ องค์ กรประสานงาน
อาสาสมัครระดับชาติ (National Coordinating Agency of Volunteering) ขึ ้นเพื่อ เป็ นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงานเชื่อมโยงองค์กรอาสาสมัครทุกภาคส่วน รวมทังมี
้ บทบาทในการเป็ นศูนย์ความรู้ ข้ อมูล
ข่าวสาร และการเรี ยนรู้งานอาสาสมัครของไทย ฉะนันเพื
้ ่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีทิศทางดังกล่าว
เครือข่ ายจิตอาสา ในฐานะผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะอนุกรรมการส่งเสริ มงานอาสาสมัครแห่งชาติ
รวมถึ งเป็ นภาคส่วนที่ ท างานขับ เคลื่อ นในโครงการจัด ตัง้ องค์ ก รประสานงานอาสาสมัค รระดับ ชาติ
(National Volunteer Coordinating Agency) ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในส ารวจสถานการณ์ งาน
อาสาสมัครของสังคมไทยในภาพรวม ไปจนถึงการนาเอาองค์ความรู้ที่มีอยูจ่ ากการทางานด้ านอาสาสมัคร
เพื่อการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆของสังคม นาไปสูก่ ารยกระดับการทางานอาสาสมัครซึ่งเชื่อมโยงกับการ
พัฒ นาประเทศไทย ด้ ว ยความตัง้ ใจดังกล่าวจึ งเป็ นที่ ม าของการจัด “งานประชุม ระดับ ชาติ ด้า นการ
อาสาสมั ค ร ครั ง้ ที่ 1 “ (National Conference on Volunteerism) ภ ายใต้ แน วคิ ด เรื่ อ ง “งาน
อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ” ซึง่ จัดขึ ้นในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ โดยต้ องการจะเปิ ดพื ้นที่ในการนาเสนอ งานความรู้ (Knowledge), ประสบการณ์ (Experience)
และตัวแบบของปฏิบัติการ (Practice) ด้ านงานอาสาสมัคร อันเชื่ อมโยงกับการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา

ต่างๆของประเทศ นอกจากนัน้ ยัง ส่งเสริ ม ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ระหว่า งองค์ ก รที่ ส่ง เสริ ม และ
สนับสนุนงานอาสาสมัคร ยกระดับในการทางานขับเคลื่อ นด้ านอาสาสมัครในประเทศไทยต่อไป และมี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อสารวจสถานการณ์งานอาสาสมัครในภาพรวมระดับประเทศ และเป็ นการรวบรวมองค์ความรู้
ด้ านงานอาสาสมัครกับประเด็นการพัฒนาประเทศในมิติตา่ งๆ
2. เพื่ อ เผยแพร่ และน าเสนอองค์ ค วามรู้ ด้ า นงานอาสาสมัค รเพื่ อ การพัฒ นา อัน จะน ามาสู่ก าร
ยกระดับการทางานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาประเทศมากขึ ้น
3. เพื่อเป็ นพื ้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสร้ างความร่ วมมื อระหว่างภาคส่วนต่างๆ ซึ่ งมีบทบาท
ส่งเสริ มและสนับสนุนงานด้ านอาสาสมัครในประเทศไทย
การจัดงานครัง้ นี ้เกิดจากความร่วมมือจากหลายฝ่ ายทังในและต่
้
างประเทศ ตอนนี ้ถึงเวลาเปิ ดงาน
การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 แล้ ว ขอเชิญประธานกล่าวเปิ ดงาน
กล่ าวเปิ ดงาน โดย นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ )
เรี ย นท่ า นผู้ มี เกี ย รติ ทุ ก ท่ า น นั บ ตัง้ แต่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ สึน ามิ ประเทศไทยได้ ต ระหนัก ถึ ง งาน
อาสาสมัครมากขึน้ งานอาสาสมัครเป็ นกระบวนการที่มี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาประเทศไทย และมี การ
รวบรวมความรู้ และเป็ นก้ าวสาคัญของการขับเคลือ่ นงานอาสาสมัครในประเทศ และต้ องการความร่วมมือ
ในการทางานเพื่อตอบสนองความต้ องการและการพัฒนาประเทศให้ เป็ นจริ ง การจัดการในครัง้ นี ้เป็ นการ
ร่วมกันหาแนวทางที่จะสามารถพัฒนา ตอบโจทย์ และการตระหนักถึงการดูแลรับผิดชอบของสังคมร่วมกัน
การมาครัง้ นี ้เป็ นแสงแห่งความหวัง และการทางานในครัง้ นี ้เป็ นการทางานด้ วยความเต็มใจ
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้ อมที่จะร่ วมผลักดันงานอาสาสมัครไป
ด้ วยกัน และขอให้ อาสาสมัครทุกท่านมีพลังกายและใจเพื่อช่วยแก้ ไขพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป
ปาฐกถาพิเศษ (๒) หัวข้ อ “ งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสุขภาวะของสังคม”
โดย ศ.ดร.นพ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์ วงศ์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

ผมเป็ นนักวิทยาศาสตร์ และเวลาที่เกิดคาถามว่าทาไมมนุษย์ต้องการความสุข ก็เลยคิดว่าเราทา
อาสาสมัครเพื่อให้ คนอื่นมีความสุข ผมคิดว่ามันเป็ นวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิตที่จะต้ องดารงอยู่และอยู่ได้
นาน ข้ อมู ล (information) ของโลกที่ มี อ ยู่ จ ะต้ องด ารงสื บ ต่ อ ไป มนุ ษ ย์ เ ป็ นเพี ย งยานของข้ อมู ล
(information) ในเรื่ องของพันธุกรรม ความคิด อุดมการณ์ และเราต้ องการความเป็ นครู คนทีค่ ิดเหมือนเรา
คนทีท่ าเหมือนเรา และเราต้ องการให้ เรารักตัวเองและรักคนรอบข้ าง
การมีความสุขถ้ าอยูใ่ นสถานะที่มีความสุขก็จะสามารถสืบพันธุ์ได้ ถ้ าไม่มีความสุขจะไม่สามารถ
สืบพันธุ์หรื อสืบต่อความคิด และการที่ต้องดารงต่อไป การทางานอาสาสมัครจะต้ องเป็ นการยอมเสียสละ
ความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อให้ คนอื่นๆ ได้ สะดวกสบายมากขึ ้น เจมส์บอกว่า การที่เราจะต้ องเสียอะไรไป
อย่างหนึง่ และคนได้ มากกว่าก็จะดีกว่า การเป็ นอาสาสมัครเป็ นการเสียสละ เป็ นการเริ่ มต้ นจากที่บ้าน
เพราะฉะนัน้ การจะทาให้ โลกดารงอยู่ต่อ ไปได้ จ ะต้ อ งท าให้ ม นุษ ย์ ส ามารถสืบ พื ช พันธุ์ แ ละอยู่
ด้ วยกันได้ อย่างดีขึ ้น ด้ วยการมีอานาจรัฐและมีแรงอีกแรงหนึง่ ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญที่มองไม่เห็นก็คือแรงตลาด
การที่กลุม่ ทุนรวมศูนย์ สองสิง่ นี ้เมื่อมีมากขึ ้นก็จะครอบงาเรามากยิ่งขึ ้น เช่น การจัดการเกษตรกรและมีการ
ทาที่ดินครบวงจรเป็ นกลไกที่เหมือนอยู่ในฟาร์ มของเขา (กลุม่ ทุน) แบบนี ้ไม่ใช่รัฐ แต่เป็ นอ านาจทุน สอง
แบบนี ้ถ้ าดีก็ดีไป แต่ถ้าไม่ดีก็แย่มาก ทาอย่างไรถึงจะทาให้ เกิ ดความสมดุลได้ ก็คือการคิดถึงคนอื่นก่อ น
เพราะการคิดถึงเรื่ องการตลาดจะทาให้ คิดถึงคนอื่ นน้ อยลง ศาสนาบางศาสนาบอกว่า รัฐ อยู่ ไม่ได้ ถ้า ไม่
มีศาสนจักรที่จะช่วยกล่อมเกลาให้ คนเข้ าสูค่ วามสุขและสงบ พลังที่สามคือต้ องมีพฒ
ั นาการ เพื่อให้ มีความ
สมดุล เพื่อให้ มนุษย์มีอิสระมากกว่าสองพลังแรก
ในช่วงปี 2000 มนุษย์ยงั มีความยากจนมาก ต่อมาหลังปี 2000 มนุษย์มีความต้ องการจะพัฒนา
โลกจึงมีการตังเป
้ ้ าหมายร่วมกันว่าความยากจนควรจะหมดไป คือ ต้ องร่วมมือกันทางานลดความยากจน
ผลปรากฏว่าความจนหายไปพอสมควร แต่บางประเทศบางประเทศก็ยงั ยากจนที่เห็นๆ ก็คือประเทศที่มี
สงคราม
หลังปี 2015 ก็มีการคิดอีกว่าโลกเราจะทาอะไร โลกเราจะมีเป้าหมายอะไร นักคิดก็ช่วยกันคิดว่า
เราจะมีการพัฒนาการกันต่อไปอย่างไรให้ โลกมุ่งสูเ่ ป้าหมายพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วยการเชิญนักวิชาการทัว่
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 อย่ า ทิ ง้ ใครไว้ ข้ า งหลัง คนทุ ก คนควรก้ าวไปด้ วยกั น เพื่ อ ลด
ช่องว่างความยากจน และเราจะมีความเสมอภาคมากกว่านี ้
- Environment Sustainability ใช้ ส อยทรั พ ยากรอย่า งรู้ คุณ ค่าเพื่ อ ความยั่งยื น ทางทรั พ ยากรใน
อนาคต
- Peace มุ่งสูส่ นั ติภาพมากขึ ้น สันติภาพ เป็ นงานที่ยากมากเพราะมนุษย์ยงั รบกันอยู่ ต้ องมีความ
เท่าเทียม ยุติธรรม มีศกั ดิ์ศรี เท่าเทียมกัน คนกรุงเทพ และคนต่างจังหวัดเท่ากันหรื อไม่
- Reducing inequality การที่คนทุกคนมีงานทา
- Collaboration เน้ นความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันมากขึ ้น
การที่เราต้ องจัดการและรวมตัวกันแก้ ไขปั ญหาที่ยากๆเพื่อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
ไปเปลี่ยนจิ ตวิญ ญาณและแนวคิดของสังคม การมี อ งค์ กรต่างๆ รองรั บเพื่อ ผลักดันงานให้ เกิ ดขึ ้นต่อไป
รวมถึงต้ องมีการร่วมมือกันและจัดการที่ดีเพื่อสร้ างพลังให้ เกิดขึ ้น
ปาฐกถาพิเศษ (๓) หัวข้ อ “ อาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ นพลเมืองที่รับผิดชอบต่ อสังคม”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พูดถึงเรื่ องอาสาสมัคร ผมอยากจะเกริ่ นสักเรื่ องหนึ่งก่อน เมื่อหลายเดือนก่อนผมไปเดินเล่นที่ชาด
หาดที่เกาะหลีเป๊ ะ และเห็นมีเศษแก้ วตกที่อยูท่ ี่ชายหาดชิ ้นหนึง่ ในขณะแรกผมรู้สกึ โกรธคนที่มาทิ ้งเศษแก้ ว
ชิ ้นนี ้มาก เพราะคนที่มาเล่นน ้าทุกคนก็ต้องถอดรองเท้ า ทาไมถึงได้ มัก ง่ายและไร้ ความรับผิดชอบขนาดนี ้
ประเทศไทยของเราปั ญหาที่แก้ ไม่ได้ ก็เพราะคนเหล่านี ้ แล้ วผมกาลังจะเดินผ่านไป พอเดินไปถึงก้ าวที่ห้าก็
ชะงัก แล้ วคิดขึ ้นมาได้ ว่าถ้ าคนที่เดินผ่านตามเรามามองไม่เห็นแล้ วเหยียบ เศษแก้ วเหล่านัน้ ผมจะมีสว่ น
ผิดด้ วยไหม คิดได้ แล้ ว ผมก็หนั หลังไปหยิบเศษแก้ วชิ ้นนัน้ แล้ วเรื่ องประหลาดก็เกิดขึ ้น นัน่ คือ เมื่อผมเก็บ
เศษแก้ วชิ ้นนัน้ ผมก็เห็นเศษแก้ วชิ ้นที่สอง แล้ วก็เห็นชิ ้นต่อไปเรื่ อย จนสุดท้ าย ผมเก็บเศษแก้ วไปหนึง่ ชัว่ โมง
เต็มๆ และเก็บจนเกลี ้ยงชายหาด สิ่งที่เกิดขึ ้นกับผมมันคืออะไร อะไรคือสิ่งที่ทาให้ ผ มเก็บเศษแก้ วได้ เป็ น
ชั่วโมงทังที
้ ่ตงใจจะไปถ่
ั้
ายรู ปเล่น นั่นคือความรู้ สึกเพลิดเพลินที่เกิดจากการลงมื อทา และการช่วยเหลือ
ผู้อื่น ความโกรธถูกแทนที่ด้วยความสุขจากการลงมือทา และเป็ นประสบการณ์ ตรงที่เกิดขึ ้นกับตัวเองว่า
การทาความดีและการทาเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เป็ นเรื่ องยากอีกต่อไป แต่มนั คือความสุขเมื่อลงมือทา

คาถามต่อไปคือ เมื่อท่านเจอเศษแก้ วตกที่ชายหาด ท่านจะทาแก้ ปัญหามันอย่างไรระหว่าง หนึ่ง
ด่าคนทิ ้งเศษแก้ ว สอง ติดป้ายบอกว่าอย่าทิ ้งเศษแก้ ว คิดคาขวัญ ทาหนังสัน้ รณรงค์เชิญชวนต่างๆ หรื อ
สาม เรี ยกร้ องให้ ผ้ มู ีอานาจมาเก็บเศษแก้ ว พวกเราควรจะแก้ ปัญหาด้ วยวิธีไหน แต่ไม่วา่ วิธีไหนก็แก้ ปัญหา
ไม่สาเร็ จ เศษแก้ วก็ยงั คงอยู่ตรงนัน้ ประเทศไทยที่เต็มไปด้ วยปั ญหาอย่างทุกวันนี ้เพราะพวกเราแก้ ปัญหา
โดยสามวิธีแบบที่กล่าวมานี ้ วิธีที่ดีกว่าคือลงมือเก็บเศษแก้ ว นี่คือวิธีการที่จะช่วยแก้ ปัญหา ถามว่าความ
เป็ นอาสาสมัครคืออะไร แน่นอนว่าไม่ใช่การอาสาเป็ นไปด่า คนก่อปั ญหา ไม่ใช่อาสาบอกคนอื่ นหรื อผู้มี
อานาจให้ แก้ ปัญหา แต่เป็ นการอาสาลงมือแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง และนี่คือความหมายของคาว่าพลเมื อง
ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ใกล้ ชิดกันอย่างมากกับคาว่า “อาสาสมัคร” เพราะพลเมืองจะมี จิตอาสา คาว่าพลเมื องเกิ ด
จากคาว่า “พละ” บวกกับ “เมือง” นัน่ ก็คือกาลังของเมือง ซึ่งจะเป็ นกาลังของเมืองคือผู้ซึ่งลงมือทา จึงจะ
เป็ นกาลังของเมืองได้ นี่คือวิถีของสังคมพลเมือง (civil society) สังคมที่ประกอบด้ วยพละของเมือง
แต่ปัญหาของการลงมือทาก็มีอยู่ ยกตัวอย่างเช่นสงครามกลางเมืองในอเมริ กา ในปี 1860 เมื่ออับ
ราฮัม ลินคอร์ นได้ รับเลือกเป็ นประธานาธิบดีและได้ ประกาศนโยบายเลิกทาส แต่เนื่องจากรัฐทางฝ่ ายใต้ ไม่
ยอมเลิกทาส จึงได้ แยกประเทศออกเป็ นส่วนเหนือและใต้ และตังประเทศใหม่
้
หลังจากนันก็
้ เกิ ดสงคราม
การเมืองขึ ้นมาเพื่อจะรวมชาติอีกครัง้ หนึง่ คาถามคือฝ่ ายเหนือและฝ่ ายใต้ ที่ลกุ ขึ ้นมาจับปื นเพื่อต่อสู้ให้ เกิด
การเลิกทาสนันมี
้ จิตอาสาหรื อไม่ แล้ วฝ่ ายใต้ ละ่ มีจิตอาสาหรื อไม่ อันนี ้คือตัวอย่างของการที่ต่างคนต่างมี
จิตอาสาแต่ผลสุดท้ ายนาไปสูก่ ารเข่นฆ่ากัน ทานองเดียวกัน กปปส. มีจิตอาสาหรื อ ไม่ ถ้ าไม่มีจะมานอน
บนถนนเป็ นเดือนๆได้ อย่างไร นปช. มีจิตอาสาหรื อไม่ และนี่คือปั ญหาของเรา ดังนันการมี
้
จิตอาสาอย่าง
เดียวคงจะไม่พอ เรื่ องที่ต้องมาคู่กนั คือเรื่ องของความเป็ นประชาธิปไตย ซึ่งสามารถยกตัวอย่างให้ เข้ าใจได้
จากกี ฬาฟุตบอล ฟุตบอลคือเรื่ องของคนสองกลุม่ ที่ ต้อ งการชนะทังคู
้ ่แต่ทีมชนะมี แค่ทีมเดียว และนี่เป็ น
ความขัดแย้ งโดยสิ ้นเชิง แต่ที่ทีมสองทีมแข่งกันได้ เพราะมีกติกา การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันโดยมีความ
แตกต่างเป็ นเรื่ องธรรมดามาก ความขัดแย้ งก็เป็ นเรื่ องธรรมดาที่สดุ ในสังคมแต่เราจะไม่ฆา่ กันถ้ าเราเคารพ
กติกา ดังนัน้ จิ ตอาสาอย่างเดียวจะนาพาเราไปสู่ค วามแตกแยกและเข่นฆ่ากันได้ ถ้าเราไม่ มีความเป็ น
ประชาธิ ปไตยควบคู่กัน และนี่คือความหมายที่เราต้ อ งการ มากกว่าความเป็ นอาสาสมัครแต่ต้อ งเป็ น
พลเมืองของระบบประชาธิปไตยด้ วย จึงทาให้ จิตอาสาเป็ นพลังที่สง่ เสริ ม มิใช่พลังที่หกั ล้ างและทาลายล้ าง
กัน

(ภาพผู้หญิ งใส่มงกุฎเมื่อมองด้ านหนึ่ง หรื อภาพแม่มดที่มองจากอีกด้ านหนึ่ง) ที่เรามองเห็นภาพ
ต่างกันในรู ปภาพเดียวกันเพราะเรามองจากคนละฝั่ ง และนี่ก็คือ สิ่งที่สงั คมไทยกาลังประสบ ถ้ าภาพนี ้
เปรี ยบเสมือนภาพคุณยิ่งลักษณ์ ฝั่ งเสื ้อเหลืองจะบอกว่าภาพนี ้เหมื อนปี ศาจ ในขณะที่กลุม่ เสื ้อแดงแย้ งว่า
รูปภาพนี ้คือรูปหญิ งสาวใส่มงกุฎ ที่คนไทยถึงแตกแยกกันได้ ถึงเพียงนี เ้ พราะเราอยู่กันคนละฝั่ งจึงเห็นกัน
คนละอย่าง ดังนันนี
้ ่คือสิ่งที่ผมอยากเชิญชวนให้ มองว่าคนเราคิดต่างกันได้ เห็นต่างกันได้ และขัดแย้ งกันได้
แต่วิธีการจะอยูร่ ่วมกันก็ต้องว่ากันตามกติกา เคารพสิทธิของตัวเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและโลกของเราร่วมกัน และนี่คือความหมายของพลเมือง
เราจะสร้ างพลเมืองกับอาสาสมัครอย่างไรดี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 26 บัญญัติวา่ ประชาชน
ชาวไทยย่อมมีฐานะเป็ นพลเมือง พลเมืองต้ องเคารพและปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เคารพสิทธิ
และเสรี ภ าพของผู้อื่ น เคารพความถูก ต้ อ งชอบธรรม มี ค่านิ ย มที่ ดี มี วินัย ตระหนัก ในหน้ า ที่ มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ท่านคิดว่าประชาชนคนไทยจากนี ้ไปจะกลายเป็ นพลเมืองของระบอบประชาธิ ปไตย
ด้ วยมาตรานี ้อย่างเดียวหรื อไม่ ถ้ าหากพลเมืองเกิดง่ายๆเช่นนี ้ เราคงจะไม่ต้องมาประชุมกันแบบนี ้ ความ
จริ งแล้ วคาว่าพลเมืองไม่ได้ เกิดได้ งา่ ยๆด้ วยการสัง่ หรื อเขียนให้ เป็ น ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์พกั พิงธรรมศาสตร์
ซึง่ มีผ้ พู กั พิงจานวน 4,000 คน คาถามคืออาสาสมัครจะดูแลคนจานวนมากขนาดนี ้ให้ ทวั่ ถึ งได้ อย่างไรกับ
คนทุกเพศ ทุกวัย คอนเซปท์ของศูนย์พกั พิงนี ้คือพวกเขาเหล่านี ้ไม่ใช่คนอ่อนแอแต่เป็ นพลเมืองของศูนย์พกั
พิง นั่นคือ ทางศูนย์เริ่ มต้ นให้ พวกเขาช่วยตนเองเป็ นลาดับแรก จากนันช่
้ วยคนรอบข้ าง และศูนย์ พักพิ ง
ร่ วมกัน เรามีวิธีการกระจายน ้าดื่มขวดโดยการนาไปตังเป็
้ นจุดๆให้ ทวั่ ศูนย์ พกั พิงซึ่งเป็ นวิธีประสิทธิ ภาพ
มาก แต่ปัญหาที่พบคือคนดื่มไม่หมดแล้ วทิ ้ง อาจจะเพราะไม่มีขอบเขตหรื อกติกาทาให้ เกิดอิสรภาพจนเลย
ขอบเขต เราจะแก้ ปัญหานี ้อย่างไร
- หนึ่ง ออกกฎที่มีบทลงโทษ เช่น ผู้ที่ดื่มน ้าไม่หมดขวดจะถูกปรับ ซึ่งวิธีนี ้ถ้ าจะได้ ผลก็ต้องมีคนไป
คอยตามจับ จากเดิมอาสาสมัครแทนที่จะมาช่วยประชาชน เปลีย่ นเป็ นต้ องมาคอยนัง่ จับผิดคนที่
ดื่มน ้าไม่หมดขวดแทน
- สอง คิดคาขวัญ ทาโปสเตอร์ รณรงค์เชิญชวนให้ ผ้ พู กั พิงดื่มน ้าให้ หมดขวด

แต่วิธีการที่ได้ ผลกว่าคือจัดตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน ศูนย์พกั พิงมีการจัดประชุมผู้ใหญ่บ้านทุกคืน ผมหยิบน ้า
ดื่มให้ ผ้ ใู หญ่บ้านดูและบอกกล่าวว่าถ้ าเรายังดื่มน ้าเหลือไม่หมดขวดแล้ วทิ ้งไว้ แบบนี ้ น ้าจะหมดภายใน 1
สัปดาห์ เราควรจะแก้ ปัญ หานี อ้ ย่า งไร ต่อ จากนัน้ เราให้ ผ้ ูใหญ่ บ้ านเสนอวิธีแก้ หลายคนเสนอวิธีการ
แก้ ปัญหาเหมือนข้ อแรกให้ ออกบทลงโทษ หรื อบางคนเสนอให้ ทาป้ายรณรงค์ แต่สดุ ท้ ายเวลาไม่นานก็มีคน
คิดวิธีการแบบที่สามออกมา คือให้ คนเอาขวดเปล่ามาแลก นี่คือวิธีการสร้ างเงื่อนไขให้ คนต้ องดื่มน ้าให้
หมดขวด ปั ญหาต่อมาคือด้ วยจานวนคน 4000 คน การนาขวดเปล่ามาแลกขวดใหม่นา่ จะเป็ นเรื่ องยุ่งยาก
พอสมควร แต่ผ้ ูใหญ่ บ้านได้ เสนอว่าให้ ลูกบ้ านมาแลกกับผู้ใหญ่ บ้าน เราสามารถแก้ ปัญ หาน ้าดื่มหมด
ภายในครึ่ งชั่วโมง นี่คือเรื่ องของพลเมื อง การแก้ ปัญหาร่ วมกัน และนี่คือเรื่ อ งเดียวกันกับประชาธิ ปไตย
ความเป็ นพลเมื องมันไม่ได้ เกิดจากการบังคับให้ เป็ นหรื อ สัง่ ให้ เป็ น แต่เกิ ดจากการสร้ างเงื่อนไขให้ เรี ยนรู้
รับผิดชอบสังคมร่วมกัน แก้ ปัญหาร่วมกัน
ตัวอย่างที่สอง ด้ วยจานวนคนถึง 4000 คนที่จะต้ องทานข้ าวดื่มน ้าทุกวันวันละ 3 มื ้อ ทางศูนย์ไม่
สามารถเก็บล้ างจานได้ ทนั ในตอนต้ นจึงให้ ใช้ จานชามช้ อนส้ อมพลาสติก แต่ปัญหาต่อมาคือปริ มาณขยะ
มหาศาล ทางศูนย์ จึงแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการเดียวกันโดยการถามผู้ใหญ่ บ้านให้ ช่วยกันแก้ ปัญหา พวกเขา
เสนอว่าให้ จานช้ อนส้ อมคนละชุดและให้ รับผิดชอบล้ างกันเอง นี่คือสังคมพลเมือง อาสาสมัครเริ่ มต้ นจาก
ตัวเองก่อน
ตัวอย่างที่สาม ที่แขวนหนังสือพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ถึงแม้ จะ
มี ค นมาคอยช่ว ยจับ เรี ย งเข้ าที่ ให้ เป็ นระเบี ย บ แต่ไม่ น านมัน ก็ ก ลับ มาเป็ นแบบเดิ ม เราไม่ ส ามารถจะ
บอกคสช.ให้ ใช้ มาตรา 44 แก้ ปัญหาได้ ตลอดเพราะสุดท้ ายเราก็ต้องกลับเข้ ามาสูร่ ะบบประชาธิปไตย ซึง่ ก็
คือระบอบการปกครองที่เราเป็ นเจ้ าของประเทศ และเราต้ องรับผิ ดชอบร่วมกัน ปั ญหานี ้เกิ ดจากเราอ่าน
หนังสือพิมพ์และไม่เก็บหนังสือพิมพ์เข้ าที่ ถ้ าหากพวกเราทุกคนอ่านหนังสือพิมพ์และเก็บเข้ าที่ ปั ญหานี ้ก็
ไม่เกิดตังแต่
้ ต้น
ในขณะนี ้สังคมให้ ความสนใจกับ คสช. ในการแก้ ปัญหารี สอร์ ทที่บุกรุ กป่ าสงวนและพื ้นที่อุทยาน
แต่ที่รีสอร์ ทเหล่านี ้อยูไ่ ด้ เพราะมีคนไปเที่ยว แต่ถ้าเราหยุดเที่ยว รี สอร์ ทเหล่านี ้ก็จะหมดไปทันที เรื่ องนี ้ก็คือ
เรื่ องเดียวกันกับทุกเรื่ องที่เป็ นปั ญหาอยูใ่ นประเทศไทย มันไม่ได้ เกิดจากใคร แต่เกิดจากเรา

ทาอย่างไร ถ้ าเราต้ องการจะสร้ างพลเมือง และอาสาสมัคร
1. ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่าเรื่ อ งของการสร้ างเงื่อ นไขควรจะต้ อ งสร้ างตังแต่
้ ใน
ห้ องเรี ยน ถ้ าจะไปสร้ างกิจกรรมนอกหลักสูตรนันไม่
้ พอเพราะมีคนเพียง 5% เท่านันที
้ ่เข้ าร่ วม ธรรมศาสตร์
ได้ ทดลองใช้ 3 หน่วยกิตในการสร้ างวิชาพลเมืองขึ ้นมา เพื่อเรี ยนรู้ในการจะแก้ ปัญหาด้ วยตัวนักศึกษาเอง
นี่คือวิธีที่หนึง่ ซึง่ จะคุยรายละเอียดกันในช่วงบ่าย
ไอน์ สไตน์ กล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าไม่เคยสอนนักศึกษาข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าเพียงแต่สร้ างเงื่อ นไขเพื่อ ให้
นักศึกษาเรี ยนรู้ ด้วยตัวเอง” นี่คือเรื่ องเดียวกัน เราไม่สามารถสร้ างพลเมื องโดยการเลคเชอร์ แต่เราต้ อ ง
สร้ างเงื่อนไขให้ เขาทดลองเก็บเศษแก้ วชิน้ แรก ให้ เขาสัมผัสความสุขจากการลงมือทา ให้ ได้ เรี ยนรู้ว่าอะไร
ถูกหรื อผิด และสิง่ ที่ควรจะเป็ นคืออะไรด้ วยตัวของเขาเอง และสิง่ เหล่านี ้จะทาให้ เกิดพลังของความคิด และ
พลังของเมื อ งด้ วยตัว ของเขาเอง วิ ธีก ารเรี ย นการสอนแบบนี ค้ ื อ วิ ธีก าร active learning และ service
learning คือการเรี ยนรู้ด้วยการไปบริ การสังคม
ผมขอเชิญชวนให้ ทา่ นผู้ซึ่งเป็ นผู้บริ หารมหาวิทยาลัย มาสร้ างวิชาที่สร้ างเงื่อนไขให้ เขาเรี ยนรู้ที่จะ
เป็ นพลเมืองและมีจิตอาสา
2. เราได้ จัด ตัง้ volunteer centre ที่ ธ รรมศาสตร์ ซึ่ง ได้ รับ แนวคิ ด มาจากประเทศญี่ ปุ่ น ศู น ย์
อาสาสมัครเกิดขึ ้นจาก 10 แห่งในปี 2004 แต่ลา่ สุดเพิ่มเป็ น 100 กว่าแห่ง (ปี 2015) เพราะเขาค้ นพบแล้ ว
ว่าจะรอให้ คนเกิดจิตสานึกด้ วยตัวเองไม่พอ เราจะต้ องสร้ างเงื่อนไขในการเรี ยนรู้
3. เปลี่ยนแปลงวิธีรับนักศึกษาเข้ าเรี ยน โดยวิธีปกตินกั ศึกษาจะต้ องใช้ วิชาการและความรู้ ในการ
เข้ ามหาวิทยาลัย จึงเกิ ดปรากฎการณ์ เรี ยนพิเศษ แข่งขันกัน หรื อ อี กนัยหนึ่งคือต้ อ งเห็นแก่ตัวจึงจะเข้ า
มหาวิทยาลัยได้ แทนที่จะเอาเวลาที่เหลือจากการเรี ยนไปทาจิตอาสา กระบวนการที่เราทาอยู่ในปั จจุบัน
ไม่ได้ สอดคล้ องกับความเป็ นสังคมจิ ตอาสา ธรรมศาสตร์ เริ่ มต้ น โครงการรับตรงโครงการจิ ตอาสาและ
ประชาธิปไตยซึง่ ทามา 4 ปี แล้ ว โดยเริ่ มต้ นที่ 1% ของการรับนักศึกษาทังหมด
้
4. สาหรับส่วนที่กาลังทางานกับชุมชนอยู่ เราต้ องสร้ างเงื่อนไขการเรี ยนรู้ให้ กบั ชุมชนเช่นกัน ต้ อง
สอนให้ ค นตกปลา คื อ สอนให้ คิ ด เป็ นและลงมื อ ทาด้ ว ยตนเอง สร้ างความเข้ ม แข็ งให้ กับ ชุ ม ชนในการ

แก้ ปัญหาทุกสิ่งอย่างด้ วยตัวของเขาเอง เราทาได้ ด้วยการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ คล้ ายกับในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสามารถทาขนานไปได้ เลยในการเรี ยนรู้คกู่ บั ชุมชน
ประเด็นที่สาคัญมากคือ ทาไมคนถึงมาเป็ นอาสาสมัครทัง้ ๆที่ไม่ได้ เงินตอบแทน ทุกๆประเทศเมื่อ
เกิดภัยพิบตั ิธรรมชาติ เราจะตอบโต้ ด้วยสองวิธีการ หนึง่ คือเห็นแก่ตวั มากขึ ้นเพื่อเอาตัวรอด หรื อแบบที่สอง
คือคนจะมาช่วยเหลือและเกื ้อกูลกันมากขึ ้น อย่างเช่นที่พบในประเทศญี่ ปนุ่ แต่ในประเทศไทย เราพบว่า
ราคาน ้าดื่มเพิ่มขึ ้นจาก 5 บาทเป็ น 20 บาท มีการขึ ้นราคาเครื่ องสูบน ้า มีการจอดรถบนสะพานและทาง
กลับรถ สรุปคือคนเห็นแก่ตวั มากขึ ้นในประเทศไทย แต่สดุ ท้ ายแล้ ว จิตอาสาของเรานันมี
้ พลังมากกว่าและ
สามารถชนะสิง่ เหล่านี ้ได้ และนี่คือสิง่ ที่ทาให้ ประเทศไทยผ่านพ้ นสิง่ ต่างๆมาได้ จนถึงปั จจุบนั
ธรรมชาติของมนุษย์คือเห็นแก่ตวั หรื อว่าช่วยเหลือกัน พฤติกรรมของชิมแปนซีถ้ามันว่างจะมันแกะ
เห็บให้ กนั เพราะมันแกะเห็บกลางหลังตนเองไม่ได้ จึงทาให้ พวกมันต้ องพึง่ พาอาศัยกัน เมื่อมองให้ ลกึ ไปอีก
ระบบสมองของมนุษย์ เรามี สองระบบด้ วยกัน หนึ่งคือ เราจะมี ความสุขเมื่ อ เราได้ สิ่ง ที่เราปรารถนา เช่น
อานาจ เงิน ชื่อเสียง เกียรติยศ ความสาเร็ จ และนี่คือพลังของการขับเคลื่อนว่าทาไมนักการเมืองถึงอยากมี
อานาจขึ ้นไปอีก เพราะเขาได้ และมีความสุข แต่โชคดีที่เราเป็ นสัตว์สงั คม และนี่คือเหตุผลว่าทาไมพ่อต้ อง
ช่วยแม่เลี ้ยงลูก มนุษย์ นนั ้ เป็ นสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมจานวนน้ อยมากที่พ่อ จะช่วยแม่เลี ้ยงลูก เพราะเรามี
ระบบที่สองอยูค่ ือ เราจะมีความสุขเมื่อเราได้ ทาอะไรให้ กบั คนอื่น ให้ กบั สังคม และความสุขนี ้คือความสุขที่
ได้ จากการเก็บเศษแก้ ว และนี่คือข่าวดี การสร้ างจิตอาสาไม่ได้ ยากอย่างที่เข้ าใจถ้ าเราได้ อย่างถูกวิธี
ในการทดลองหนึ่ง หลังจากที่ เด็ ก ทารกได้ ดูล ะครที่ มี ตัว แสดงวงกลมที่ จ ะพยายามขึน้ บัน ได
สามเหลี่ยมคอยขัดขวางให้ ขึ ้นบันได และสี่เหลีย่ มที่คอยช่วยให้ วงกลมขึ ้นบันได หลังจากนันให้
้ ทารกเลือก
ของเล่นเพียงชิน้ เดียว เด็กมักจะเลือกสีเ่ หลีย่ ม นี่เป็ นเพราะธรรมชาติของมนุษย์คือการช่วยเหลือกัน และนี่
คือ สิ่งทาให้ เรามี ความหวังในการสร้ างสังคมพลเมื อ งและสังคมจิ ตอาสา เราจะทาอย่างไรให้ ด้านนี ้มัน
เติบโตขึ ้นและเอาชนะด้ านความเห็นแก่ตวั ได้
สุดท้ ายนี ้ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นที่เนปาลบ่งบอกว่าประเทศไทยเกิดความตื่นตัวมากขึ ้นเมื่อเทียบกับทุก
ครั ง้ สิ่งเหล่านีส้ ะท้ อนว่าสถานะจิ ตอาสาของประเทศไทยได้ เติบโตขึ ้นมาแล้ ว เราไม่ได้ มีจิตอาสาแค่ใน
ประเทศ แต่คิดถึงมนุษยชาติแล้ ว คิดถึงประเทศอื่นด้ วย เพราะเราไม่ควรเป็ นแค่พลเมื องของประเทศไทย

แต่เราต้ องเป็ นพลเมืองของโลกด้ วย อนาคตข้ างหน้ านันภั
้ ยธรรมชาติจะเกิดถี่มากขึ ้นเรื่ อยๆ เปลือกโลกจะ
เคลื่อนตัวตลอดเวลา มนุษยชาติไม่มีทางอื่นนอกจากจะช่วยกันสร้ างสังคมที่ช่วยเหลือกัน ซึ่งก็คือสังคม
พลเมือง (civil society) นัน่ เอง พวกเราในห้ องนี ้จะช่วยกันให้ เปลีย่ นประเทศไทยให้ เป็ นสังคมพลเมือง มิใช่
แค่เพื่อประเทศไทยของเรา แต่เพื่อมนุษยชาติและลูกหลานของเรา

