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สรุปรายละเอียดของการประชุม 

 

มุมมองหรือประสบการณ์ เก่ียวกับงานอาสาสมัครด้านส่ิงแวดล้อม 

 

ศริะ ลีปิพฒันวทิย์ (มลูนิธิโลกสีเขียว) 

เช่ือวา่คนเลก็ๆ เปล่ียนโลกได้ และเราทกุคนตา่งก็เป็นอาสาสมคัร ทัง้ท่ีรู้ตวัหรือไมก่็ตาม ยกตวัอย่างเวลาเข้าใช้โปรแกรม google map 

นอกจากแสดงภาพแผนท่ีแล้ว โปรแกรมจะทําการประมวลผลการค้นหาของผู้ใช้งาน แล้วสรุปออกมาเป็นความหนาแน่นของสภาพการจราจร 

ณ ขณะนัน้ เราจึงกลายเป็นอาสาสมคัรช่วยรายงานสภาพการจราจรไปโดยปริยาย 

 

สว่นตวัมองวา่ ถ้าต้องการชวนให้คนหนัมาสนใจเร่ืองสิ่งแวดล้อม เขาต้องมีทัง้ความอยากและความรู้ จะขาดสิง่ใดสิง่หน่ึงไปไมไ่ด้ งานของ

องค์กรจึงเน้นเร่ืองกระบวนการศกึษา ถ่ายทอดความรู้ให้คนในชมุชน (เช่น กิจกรรมนกัสืบสายนํา้) เพ่ือให้อาสามีความรู้ไปถ่ายทอดให้คนอ่ืน
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ตอ่ได้ รวมถึงงานรณรงค์ประชาสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ (เช่น งานสํารวจความต้องการใช้จกัรยานของคนในสงัคม) ซึ่งการขบัเคล่ือนงานเหลา่นี ้

จําเป็นต้องให้อาสาสมคัรเข้ามามีส่วนร่วม 

 

ปัจจบุนัเป็นยคุท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทมาก เป็นโอกาสท่ีจะนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมใน

ประเดน็สิง่แวดล้อมมากขึน้ ยกตวัอย่าง งานสํารวจสํามะโนประชากรสตัว์ ซึ่งไมใ่ช่การลงพืน้ท่ี แต่เป็นการชวนคนในโลกออนไลน์มาช่วยกนั

สงัเกต มองหาสตัว์ชนิดต่างๆ แล้วช่วยกนัแจ้งผา่นช่องทางออนไลน์ในกรณีพืน้ท่ีนัน้มีสตัว์ชนิดท่ีเราระบ ุโดยเราจะให้ความรู้ไปด้วยในตวัวา่ 

การท่ีมีสตัว์ชนิดนัน้อยู่ เป็นตวัชีว้ดัระบบนิเวศของพืน้ท่ีนัน้อย่างไร ชนิดของสตัว์ท่ีเคยสํารวจ เช่น นกตีทอง, ตุ๊กแก, กบหนอง, เตา่แก้มแดง 

และลา่สดุกําลงัจะทําเร่ืองตวัเงินตวัทอง  

 

ประเดน็ข้างต้นอาจฟังดไูกลตวั แตท่ี่จริงเป็นสิง่ท่ีสง่ผลกระทบกบัชีวติเราโดยตรง ยกตวัอย่าง การมีอยู่ของ ‘ไลเคน’ (สิง่มีชีวติขนาดเลก็ เกิด

จากราและสาหร่ายท่ีมาอยู่รวมกนั) สามารถใช้เป็นตวัชีว้ดัคณุภาพอากาศได้ หากพืน้ท่ีใดมีไลเคนเยอะ คนในพืน้ท่ีนัน้จะมีอตัราเป็นโรคมะเร็ง

ปอดน้อย เป็นต้น 

 

สภุาพร มาลยัลอย (มลูนิธินิตธิรรมสิง่แวดล้อม) 

ทํางานร่วมกบัชุมชนท่ีมีปัญหาด้านสิง่แวดล้อม โดยสนับสนนุให้ชมุชนมีความเข้าใจเร่ืองสทิธิการมีสว่นร่วม การเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร และสทิธิ

ในการตดัสนิใจเร่ืองสิง่แวดล้อมในชุมชนของตน ยกตวัอย่าง การจดัการด้านสิง่แวดล้อมกบัการพฒันาเมือง จะทําอย่างไรให้เมืองได้มีการ

พฒันาไปพร้อมกบัมีการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งเอือ้ให้คนในชมุชนอยูก่นัอย่างมีความสขุและพึง่พาตวัเองได้แบบยัง่ยืน โดยท่ีผา่นมาพบวา่

การพฒันา ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิง่แวดล้อมจํานวนมาก เช่น ปัญหาขยะ หรือปัญหาการปลอ่ยสารพษิลงในพืน้ท่ี ซึ่งเป็นผลจากการพฒันา

ท่ีชมุชนไมไ่ด้มีสว่นร่วม ดงันัน้ ชมุชนจึงต้องออกมาเรียกร้องให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกนัดําเนินการฟืน้ฟูสิง่แวดล้อมให้

กลบัมาเป็นปกต ิ 

 

สิง่หน่ึงท่ีเราสนบัสนนุคือ การให้ชมุชนได้คดิวา่เขามีต้นทนุหรือจดุเดน่อะไรบ้าง แล้วถ้ามีการจดัการชุมชน เขาอยากให้พืน้ท่ีของเขามีลกัษณะ

อย่างไร โดยเราพยายามดงึคนทกุกลุ่มในชุมชนนัน้ๆ ให้มาร่วมคดิร่วมทํา เกิดเป็นความหวงัในการสร้างชมุชนน่าอยู่ ซึ่งบทบาทของ

อาสาสมคัรมีความสําคญัมาก ยกตวัอย่าง ชมุชนคลตีิล้า่ง (จ.กาญจนบรีุ) ถ้าไมมี่คนในชมุชนท่ีลกุขึน้มาเรียกร้องความเป็นธรรม เราเองจะไม่

สามารถเข้าไปทํางานให้เกิดผลได้ เพราะอาสาสมคัรเหลา่นี ้ท่ีคนสว่นมากมกัเรียกเขาวา่เป็น ‘แกนนําประท้วง’ คือผู้ทําหน้าท่ีประสานกบัคน

ในชมุชนและองค์กรตา่งๆ โดยท่ีเขาเองไมไ่ด้รับค่าตอบแทนอะไร เพียงแตต้่องการปกป้องชมุชนของตน ซึ่งเรามองวา่อาสาสมคัรในชุมชน

ลกัษณะนีมี้ความสําคญั เพราะเป็นคนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีโดยตรง จึงมีความเข้าใจพืน้ท่ีและคนในพืน้ท่ี เพราะสิ่งสําคญัของการพฒันา

สิง่แวดล้อมและเมืองอย่างยัง่ยืน คือการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียในประเดน็นัน้ๆ 

 

กญัจน์ ทตัตยิกลุ (สมชัชาแปดริว้เมืองยัง่ยืน) 

ตนเองเป็นชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี จ.ฉะเชิงเทรา มีโอกาสทําหน้าท่ีเป็นอาสาสมคัรด้านสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงั ช่วงท่ีมีโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึน้ใน อ.บางคล้า โดยโรงไฟฟ้าดงักลา่วตัง้อยู่กลางทุ่งนา ซึ่งมีบริเวณโดยรอบเป็นสวนผลไม้ และบอ่ปลา ฯลฯ ทํา

ให้ชาวบ้านในพืน้ออกมาชมุนุมประท้วงกนั โดยเราเองก็ได้เข้าร่วมกบัชาวบ้านด้วย ระหวา่งนัน้พยายามคิดวา่ทําอย่างไร ชาวบ้านถึงจะมี
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ข้อมลูเพ่ือนําไปใช้เพ่ือตอ่สู้เรียกร้องสทิธิ จึงเร่ิมทําการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูในชมุชนด้วยวธีิตา่งๆ แล้วนําข้อมลูชุดนีม้าใช้ประกอบการพดูคยุกับ

คณะกรรมการผู้พจิารณา ‘รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม’ (18EIA)18 ในท่ีสดุโครงการนีก้็ไมผ่่านการพิจารณา  

 

นอกจากนีก้็เคยเป็นอาสาสมคัรช่วยชาวบ้านในพืน้ท่ี อ.พนมสารคาม เพ่ือเรียกร้องไมใ่ห้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ระหวา่งการลงพืน้ท่ีเพ่ือ

เก็บข้อมลู ได้พบรูปแบบของความเป็นอาสาสมคัรในวิถีของชมุชน โดยชาวบ้านแตล่ะคนจะวาดภาพลงกระดาษ A4 เป็นภาพแผนท่ีโดยรอบ

บริเวณท่ีเขาอาศยัอยู่ พอเราเก็บข้อมลูจนครบก็มีอาสาสมคัรช่วยนําภาพวาดเหลา่นัน้มาจดัเรียงตอ่กนั จนเห็นเป็นภาพแผนท่ีของชมุชนแบบ

ครอบคลมุ รวมถึงท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าดงักลา่วด้วย เสร็จแล้วก็มีอาสาสมคัรอีกคน ช่วยนําภาพวาดดงักล่าวไปจัดทําเป็นภาพกราฟิก เพ่ือให้เห็น

ถึงความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีโดยรอบ จนโครงการโรงไฟฟ้าดงักลา่วย้ายออกไปจากพืน้ท่ี  

 

งานข้างต้น ได้นําไปสูก่ารรวมตวักนัของชาวบ้านในพืน้ท่ีตา่งๆ เพ่ือเรียกร้องให้ทางจงัหวดัฉะเชิงเทราทําการประกาศผงัเมืองจนเป็นผลสําเร็จ  

เม่ือดจูากแนวโน้มตรงนี ้ก็เช่ือวา่ในอนาคตจะมีช่องทางให้คนในสงัคมมาเป็นอาสาสมคัรมากขึน้ 

 

 

อาสาสมัครช่วยสร้างการเปล่ียนแปลงเชงิบวกแก่สังคมได้อย่างไร 

 

ศริะ ลีปิพฒันวทิย์ (มลูนิธิโลกสีเขียว) 

กระบวนการอาสาสมคัรควรถกูผลกัดนัให้มีการทําตอ่ไป ไมจํ่าเป็นท่ีงานด้านนีต้้องอยู่ในมือผู้เช่ียวชาญเพียงอย่างเดียว เพราะสิง่สําคญัของ

สภาพแวดล้อมคือความหลากหลายจากมมุมองท่ีรอบด้าน ซึ่งต้องมาจากคนในชมุชน กระบวนการอาสาสมคัรจึงมีสว่นช่วยให้เกิดความ

หลากหลายและเป็นประชาธิปไตย 

 

ในเชิงตวับคุคล ไมอ่ยากให้คดิวา่การเป็นอาสาสมคัร เป็นเร่ืองท่ีต้องเสียสละเหน่ือยยาก แต่ให้เร่ิมต้นจากความสนใจแล้วออกไปทํา สิง่นีจ้ะ

สง่ผลดีตอ่ตวัเราเอง ถือเป็นการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา ซึ่งมาจากการเปิดโลกออกไปสมัผสัประสบการณ์ท่ีหลากหลายกวา่ในห้องเรียน 

 

หากถามว่าพลงัของคนตวัเลก็ๆอย่างเรา จะทําอะไรได้แคไ่หน ขอให้จินตนาการถึงการนอนในห้องท่ีเตม็ไปด้วยยงุ คงจะนึกออกวา่ฤทธ์ิมนั

รุนแรงแคไ่หน คนเรามีโอกาสตายเพราะโดนยงุกดั มากกวา่โอกาสท่ีตายเพราะโดนเสือกดัเสียอีก ดงันัน้ อย่าดถูกูพลงัเลก็ๆ เพราะพลงัเลก็ๆ 

ของเราทกุคน สามารถเปล่ียนแปลงสงัคมได้ 

 

กญัจน์ ทตัตยิกลุ (สมชัชาแปดริว้เมืองยัง่ยืน) 

อยากเน้นยํา้เร่ือง อาสาสมคัรกบัความเป็นพลเมือง ซึ่งไมส่ามารถแยกจากกนัได้ เพราะสิง่นีคื้อตวัชีว้ดัคณุภาพของบ้านเมือง การท่ีมีคนต่ืนตวั

ใสใ่จเร่ืองสภาพแวดล้อม ก็เช่ือวา่เราจะได้เห็นบ้านเมืองท่ีคอ่ยๆ ดีขึน้ 
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ถ้ามองในแง่ความเป็นพลเมืองโลก (global citizen) จะพบวา่ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในโลกนัน้ไมไ่ด้แยกออกจากกนั ไมว่า่จะเป็นเร่ืองสภาพ

ภมูอิากาศ ปัญหาความยากจน ฯลฯ การท่ีเราเองจะต่ืนตวัในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัโลก แล้วช่วยกนัแก้ไขในเร่ืองเหลา่นัน้ก็เป็นสิง่จําเป็น ซึ่ง

เร่ิมได้ตัง้แตเ่ร่ืองเลก็ๆ ในชีวิตประจําวนั 

 

สภุาพร มาลยัลอย (มลูนิธินิตธิรรมสิง่แวดล้อม) 

จดุเปล่ียนในชีวติคนเรา อาจมาจากจดุเลก็ๆกเ็ป็นได้ ส่วนตวัก็มีจดุเปล่ียนชีวติจากการได้เข้าคา่ยอาสาพฒันาในสมยัเรียน ทําให้ได้เปิดโลก

กว้าง ได้เห็นชมุชน เห็นปัญหาท่ีหลากหลาย เห็นสิง่ใหม่ๆ ท่ีเราน่าจะได้เรียนรู้ จนนํามาสูก่ารทํางานด้านสงัคม  

 

ถ้าการทํางานคือชีวติ และงานเหล่านีทํ้าให้เรามีความสขุ ก็ถือวา่ความสขุเหลา่นีช้่วยหลอ่เลีย้งชีวติ เราต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้า

มาร่วมทํางานขบัเคล่ือนประเดน็เหลา่นี ้ให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนและมีความสขุ 

 

 

คําถามจากผู้เข้าร่วมประชุม :  

ในการลงพืน้ท่ีทํางาน เคยเจอปัญหาเร่ืองคนในชมุชนมีความรู้สกึวา่ ‘ไมใ่ช่หน้าท่ี’ บ้างหรือไม ่แล้วมีวธีิทํางานเชิงความคดิอย่างไรกบัชาวบ้าน

กลุม่นี ้

 

สภุาพร มาลยัลอย (มลูนิธินิตธิรรมสิง่แวดล้อม) 

เราจะชวนเขามองไปยงัอนาคต รวมทัง้สืบค้นสาเหตวุา่ทําไมคนในชมุชนถึงคดัค้านโครงการก่อสร้างนัน้ๆ โดยชีใ้ห้เห็นวา่ประเดน็หลกัไมใ่ช่

เร่ืองการก่อสร้าง แตเ่ป็นเร่ืองความต้องการสว่นลกึของคนในชมุชน โดยสร้างให้เกิดการพดูคยุอย่างมีสว่นร่วมของฝ่ายตา่งๆในชมุชน แล้ว

เช่ือมโยงไปยงักลุม่องค์กรภายนอก โดยเป็นการคดิและคยุบนพืน้ฐานของข้อมลู ไมใ่ช่แค่บอกวา่เอาหรือไมเ่อา 

 

ศริะ ลีปิพฒันวทิย์ (มลูนิธิโลกสีเขียว) 

บางคนอาจมีข้อกงัวลในใจ เช่น กลวัวา่ลกุขึน้มาทํากิจกรรมแล้วจะกลายเป็นเป้าโจมตี หรือถกูใช้เป็นเคร่ืองมือของคนกลุม่ใดกลุ่มหนึ่ง โดยวธีิ

ของเราคือ เลือกทํางานกบัคนท่ีอยากทํา ซึ่งเป็นขัน้ตอนง่ายสดุ ตอ่มาคือการออกแบบเนือ้งานให้ง่าย ไมข่ดักับชีวติประจําวนั เช่น ตารางเวลา

ท่ีเหมาะสมของงาน เป็นเร่ืองศลิปะการออกแบบงานอาสาสมคัร ให้สอดคล้องกบัความต้องการและวถีิชีวติประจําวนัของกลุม่เป้าหมาย 

 

 

ข้อคิดเหน็เพิ่มเตมิจากผู้เข้าร่วมประชุม :  

ขอช่ืนชมวทิยากร ในการอธิบายบอกเลา่ประสบการณ์การทํางาน ในลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัพืน้ท่ีและความเป็นชมุชนของไทย  

 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………………………… 
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