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อาสาสมคัรเป็นภาคสว่นสําคญัท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหาสงัคม รวมถึงการพฒันาประเทศในมติิตา่งๆ นบัแต่

เหตกุารณ์ทสนึามใินปี 2547 ท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นในงานด้านการทํางานอาสาสมคัรในไทย งานอาสาสมคัรมีส่วนช่วยเสริมเตมิเต็ม

งานพฒันาในหลายภาคสว่น อาทิ เช่น อาสาสมคัรในเหตกุารณ์ภยัพบิตั ิอาสาสมคัรกบัประเดน็สิง่แวดล้อม และประเดน็

สาธารณสขุ เป็นต้น กระแสงานด้านอาสาสมคัรในประเทศไทยกําลงัเติบโตและได้รับความสนใจทัง้ในด้านปัจเจกบคุคล 

รวมถึงงานอาสาสมคัรท่ีผกูโยงกบัภาครัฐ เอกชน ประชาสงัคม องค์กรระหวา่งประเทศ โดยอาสาสมคัรท่ีเกิดขึน้ในองค์กรตา่งๆ

เหลา่นี ้มีการสัง่สมประสบการณ์ รวมถึงเคร่ืองมือมากมาย และจะมีประโยชน์ยิ่งขึน้หากนํามาเผยแพร่ และต่อยอดเพ่ือนํามา

ทํางานอาสาสมคัรในสงัคม 

การเตบิโตในงานด้านอาสาสมคัรทําให้ในปี 2558 เครือขา่ยจิตอาสา ร่วมมือกบัภาคี 20 องค์กร ได้ร่วมกนัจดังาน

ประชมุทางด้านอาสาสมคัรแห่งชาตคิรัง้ท่ี 1 ขึน้ เม่ือวนัท่ี 7 และ 8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิต เพ่ือ

รวบรวมความรู้ในประเดน็ด้านอาสาสมคัรและการพฒันา ได้รับผลตอบรับท่ีดีในการเป็นเวทีส่ือสารเผยแพร่ความรู้ และเป็น

การเช่ือมร้อยเครือขา่ยองค์กรเข้าด้วยกนั ดงันัน้ในปีนี ้จึงเป็นโอกาสอนัดีในการจดัการดําเนินการตอ่เป็นครัง้ท่ีสอง ภายใต้

แนวคดิ อาสาสมคัรกบัการพฒันาอย่างยัง่ยืนเพ่ือสานต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และหาแนวทาง รวมทัง้เคร่ืองมือใหม่ๆ เพ่ือ

นําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนท่ีมีคณุภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึน้ โดยเฉพาะสร้างสรรค์กระบวนการอาสาสมคัรท่ีไมเ่พียงแตช่่วย

สนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยืนในระดบัประเทศและระดบัโลก หากยงัเป็นกระบวนการอาสาสมคัรท่ีสร้างพลเมือง และพร้อม

เปล่ียนแปลงสงัคมอีกด้วย  

 
พธีิเปิดโดยรองอธิบดีความม่ันคง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

ในนามของกระทรวงการพฒันาสงัคม และความมัน่คงของมนษุย์ เราต้องขอบคณุเครือขา่ยจิตอาสา และภาคี

เครือขา่ยทัง้ 21 องค์กร กระทรวงการพฒันาฯ ภายใต้ภารกิจของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร เรามีกองช่ือวา่กอง

อาสาสมคัรและภาคประชาสงัคมทําหน้าท่ีสง่เสริมงานด้านอาสาสมคัร เรามีอาสาสมคัรท่ีกรมสร้างขึน้เพ่ือเป็นกลไกในการ



ทํางาน เรียกวา่ อาสาสมคัรเพ่ือสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ มีทัว่ประเทศ ทกุระดบั ตัง้แตห่มูบ้่าน ตําบล และอําเภอ กรม

ได้ให้อาสาสมคัรเหลา่นีเ้ป็นกลไกในการทํางานช่วยเหลือภารกิจของกระทรวง ดแูลสงัคม เช่น การป้องกนัแก้ไขปัญหา 

เสริมสร้างความมัน่คงทางด้านสงัคมในเร่ืองตา่งๆ ขณะเดียวกนั กระทรวงแต่ละกระทรวงก็มีอาสาสมคัรของตนเองเช่นกนั แต่

อาสาสมคัรไมไ่ด้มีเพียงแตใ่นประเทศ ยงัมีอาสาสมคัรในตา่งประเทศด้วย และงานอาสาสมคัรในตา่งประเทศนีก้มี็ความ

รุดหน้าไปอย่างมาก สิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีจะทําให้อาสาสมคัรเป็นกลไกท่ีมีประสทิธิภาพคือการพฒันาองค์ความรู้ อาสาสมคัรต้อง

ตดิอาวธุองค์ความรู้เพ่ือให้เขาทํางานได้ในสว่นท่ีประเป็นเดน็หลกัๆของสงัคม เพราะฉะนัน้ การจดังานเพ่ือให้มีการพฒันาองค์

ความรู้เป็นสิง่ท่ีสําคญัยิ่ง เพ่ือให้อาสาสมคัรมีบทบาทในการพฒันาประเทศ เราต้องมองไกลถึงระดบันี ้

ในกลไกระดบัชาต ิเรามีคณะอนกุรรมการสง่เสริมอาสาสมคัรซึ่งเป็นกลไกท่ีคดิในเร่ืองนโยบายแนวทางในการสง่เสริม

อาสาสมคัร โครงการท่ีสําคญัท่ีดําเนินอยู่ปัจจบุนัคือการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานอาสาสมคัรแห่งชาต ิซึ่งเราได้รับความร่วมมือ

กบัเครือขา่ยจิตอาสา เพราะอย่างน้อยภาครัฐ ถ้าได้ภาคเอกชน และได้มีองค์กรเครือขา่ย ก็จะสามารถสง่เสริมให้อาสาสมคัรมี

บทบาทยิ่งขึน้ พาให้เราไปยงัจดุมุง่หมายคือการพฒันาประเทศในท่ีสดุ 

 
พธีิเปิดโดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

วนันีเ้ป็นนิมติรหมายท่ีดีท่ีเราชาวอาสาสมคัรมารวมตวักนัเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้สิง่ท่ีเราทํากนัมาในหลายปี นอกจาก

ปี 2547 ท่ีเกิดทสนึาม ิจริงๆแล้วในปี 2554 ท่ีมีนํา้ท่วมนัน้ก็ทําให้เกิดอาสาสมคัรจํานวนมาก  หรือถ้าเราย้อนหลงัไปสมยั

อาจารย์ป๋วยท่ีตัง้สํานกับณัฑิตอาสาสมคัร ปีนีค้รบรอบ 100 ปี อาจารย์ป๋วย ซึ่งยเูนสโกยกย่องให้เป็นบคุคลสําคญัของโลก ผม

เช่ืออย่างท่ีหลายฝ่ายเช่ือวา่ คนไทยเป็นคนท่ีมีจิตอาสาอยู่ในตวัเอง เพียงแตเ่ราอาจจต้องมีวกิฤตเิป็นตวักระตุ้นทําให้เกิด

อาสาสมคัรอย่างเป็นทางการ เน่ืองจากโลกทกุวนันีมี้ความซบัซ้อนมากขึน้ เราต้องการอาสาสมคัรมากขึน้เร่ือยๆ ในฐานะท่ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นมหาลยัหน่ึงท่ีสนใจและเข้าร่วมเร่ืองอาสาสมคัรมาโดยตลอด เราเร่ิมปรับปรุงวชิาพืน้ฐานให้มี

ความเก่ียวข้องกบัการเป็นพลเมือง หรือ service learning  คือเรียนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และนําไปบริการประชาชน 

ผมหวงัว่าการประชมุแบบนีจ้ะมีตอ่ไปอีกเร่ือยๆเพ่ือเป็นการฝังรากความเป็นอาสาสมคัรในคนไทย และผมเช่ืออีกวา่ถ้าเรา

คดิถึงคนอ่ืนมากขึน้ คดิถึงตนเองน้อยลง สงัคมจะเป็นสงัคมท่ีมีความเจริญก้าวหน้าเจริญเตบิโตมากกวา่ปัจจบุนั 

 

---- ประมวลภาพอาสาสมคัรท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย ---- 

 

ปาฐกถาเปิดงานประชุม หัวข้อ “งานอาสาสมัครกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน”  

โดย ดร.สุรินทร์ พศิสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน 

เพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจถึงบทบาทองค์กรประชาสงัคมนัน้ NGO ในสงัคมของเรามีความสําคญัมากขึน้ทกุวนัเพราะ

สงัคมของเรามีความซบัซ้อนมากขึน้ รัฐบาลเพียงอย่างเดียวไมส่ามารถดแูลทกุปัญหาได้ ความท้าทายมีตัง้แต่ปัญหาระดบัราก

หญ้าไป ระดบัประเทศ จนระดบัระหวา่งประเทศ ชีวติทุกชีวติต้องหนัหน้าเข้าหากนัและปรึกษาหารือกนัว่าเราจะทําอยา่งไร



ตอ่ไปดีกบัโลกใบนี ้เน่ืองจากเรามีข้อจํากดั ทรัพยากรไมไ่ด้เหลือเฟือ จากท่ีเราเคยคดิว่า อากาศนัน้ฟรี นํา้สะอาดนัน้ฟรี แต่

ความจริงคือมนัถกูจํากดัลงทกุวนั และไมพ่อท่ีจะประคบัประคองมนษุย์ 7.3 พนัล้านคน มนุษย์เราจะอยู่รอดได้อย่างไร เราจะ

ดแูลกนัและกนัไปได้อย่างไร  

ประเดน็นีส้ะท้อนออกมาชดัเจนในแผนการณ์ 2020 sustainable development goals (SDG) หน่ึงปี ผา่นไป 17 

เป้าหมายกําลงัได้รับการดําเนินการ มีผลแคไ่หน สามารถท่ีจะชะลอปัญหาตา่งๆท่ีเราต้องเผชิญ หรือสามารถลดความกดดนั

ปัญหาตา่งๆ เช่น คนล้นโลก อาหาร ความยากจน การเข้าถึงการศกึษา ความเท่าเทียมกนัของมนษุย์หรือทางเพศ เป็นสิง่ท่ีพวก

เราต้องทําความเข้าใจ 

การต่ืนตวัว่าเราคือเจ้าของปัญหาและเป็นกญุแจสําคญัท่ีจะต้องแก้ปัญหานัน้ด้วยคือสปิริตของความเป็นมนษุย์ ใน

สงัคมท่ีเปิดกว้างแล้ว สงัคมท่ีตระหนกัแล้ววา่พลงัของประชาคมคือพลงัท่ีสามารถช่วยแก้และลดปัญหาท่ีประชาชนเผชิญอยู่ 

มากกวา่ท่ีอยูใ่นเครือขา่ยรัฐด้วยซํา้ไป เขาเปิดพืน้ท่ี เขาให้ความตระหนกั และให้บทบาทกบักลุ่มประชาสงัคม เขาเช่ือ เขา

ศรัทธา เขาให้โอกาส และพร้อมจะดงึพลงันัน้ออกมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาเหลา่นี ้

ผมอยู่ในอาเซียนและตระหนกัถึงสจัธรรมนี ้เพราะคนจํานวนหกร้อยกวา่ล้านจะพึง่พงิองค์กรรัฐของประเทศในสบิ

ประเทศคงจะไม่พอ เพราะปัญหามนัสลบัซบัซ้อนมาก ในประเทศท่ีรวยท่ีสดุในอาเซียนมีรายได้ตอ่หวัตอ่ปี 54,000 ดอลลาร์

สหรัฐ (income per capita) คนท่ีจนท่ีสดุในหมู่พวกเรา หนึ่งวนัไมถ่ึง 2 ดอลลาร์ตอ่หวัตอ่คน ดงันัน้ปัญหาทัง้หมดร้อยๆล้าน

คนท่ีอยู่ด้านลา่ง รัฐไมส่ามารถจะช่วยแก้ไขให้ได้หมดทุกเร่ือง ประเทศด้านลา่งมาด้วยปัญหาเตม็อก เขาเช่ือวา่เขาไมไ่ด้รับ

ความเท่าเทียม ประเทศข้างบนมองวา่พวกเขาได้พยายามทําทกุสิง่ทกุอย่างแล้ว เขาจึงจําเป็นต้องเปิดพืน้ท่ี ผมก็เคยมุง่มัน่วา่

เราต้องเปิดพืน้ท่ีให้กบัประชากรภาคสงัคมเช่นกนั มีผู้นําสงูสดุท่านหน่ึงมาสะกิดผม เขาบอกวา่ประชาสงัคมเป็นสิง่น่าสนใจ 

แตต้่องเป็นประชาสงัคมท่ีรัฐบาลเราจดัขึน้ ผมตอบกลบัไปวา่ ถ้าเขาเป็นประชาสงัคม เขาก็ต้องมาจากภาคสงัคม (if they are 

civil society organisation, they are from civil society) เขาจะไมอ่ยู่ภายใต้บุคคลใด 

สิง่แรกท่ีต้องก้าวพ้น “แนวความคดิ” องค์กรภาคสงัคมต้องมีพืน้ท่ีของเขาเอง ถกูต้องตามหลกัการ เพราะพวกเขาเป็น

ตวัแทนจากภาครัฐนัน่เอง เขาต้องประคองสทิธิ เสรีภาพ (legitimacy, space, responsibility) ต้องมีความพยายามของ

บคุคลในสงัคมท่ีจะรักษาและประคองไว้ซึ่งสทิธิเสรีภาพและสวสัดกิารเอาไว้ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของรัฐแตรั่ฐไมส่ามารถปฏิบตังิานได้

ดงันัน้มนัจึงมีช่องวา่งอยู่ ทําให้เปิดโอกาสให้ภาคประชาสงัคม  

อีกประเดน็ท่ีองค์กรภาคสงัคมมีกบัภาครัฐคือการท่ีองค์กรภาคประชาสงัคมแตล่ะองค์กรดําเนินการโดยมีจดุประสงค์

หรือประเดน็เดียว (single issue) ทําให้คํานึงถึงประเด็นอ่ืนๆไมเ่พียงพอ ในขณะท่ีภาครัฐต้องคดิเร่ืองความสมดลุ เร่ืองความ

จําเป็นท่ีจะต้องกระจายความสนใจ กระจายทรัพยากร โอกาส และพืน้ท่ีให้กบัประเดน็อ่ืน ให้กบัองค์กรอ่ืน และให้กบัผู้เลน่อ่ืน

เช่นกนั โดยธรรมชาตแิล้วภาคประชาสงัคมจะกระตือรือร้นและผกูมดักับประเดน็ใดประเดน็เดียว และมองวา่ประเดน็นัน้เป็นสิง่

ท่ีสําคญัท่ีสดุ และน่ีคือปัญหาท่ีเราต้องทําความเข้าใจ 



หลายสิง่หลายอย่างท่ีเกิดขึน้ในสงัคมท่ีดีๆ มาจากจิตอาสา ผมเรียนภาษาองักฤษครัง้แรกมาจากสงักดั VSO พอตอน

มธัยมศกึษาตอนปลายก็มาเจออาสาสมคัรจากประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน Peace Corps หลงัจากมาเข้าเรียนรัฐศาสตร์

ธรรมศาสตร์ก็ยงัมาเจอครูสอนภาษาองักฤษอาสาจากประเทศแคนาดาอีก หลายสิง่หลายอย่างดีๆท่ีเกิดขึน้ในชีวติเกิดมาจาก

พลงัของจิตอาสา 

ประเดน็คือเราสามารถท่ีจะระบคุวามหมายจิตอาสาได้หรือไม ่เราสามารถจะเปิดพืน้ท่ีให้จิตอาสาได้ทํางานอย่าง

เตม็ท่ี เพ่ือให้เขานําสิง่ท่ีเขาพร้อมท่ีจะให้ และสิง่ท่ีจะเป็นประโยชน์ให้กบัสงัคม และจะต้องตกลงกนัให้ได้ระหว่างอํานาจรัฐและ

ภาคประชาสงัคม ธรรมศาสตร์สามารถเป็นจดุเช่ือมนัน้ได้ เพราะท่ีน่ีต้องการจะผลติคนออกไปเพ่ือสร้างสงัคมให้มีพืน้ท่ี เพ่ือ

การมีสว่นร่วมของประชาชน เพราะฉนัน้จึงไมแ่ปลกใจท่ีพอมาถึงสมยัท่านป๋วย อึ๊งภากรณ์จึงเกิดกิจกรรมบณัฑิตอาสา เพราะ

สิง่ท่ีมองเห็นขณะนัน้คือมีความเหล่ือมลํา้ในสงัคมนีม้ากมาย เพราะคนรอบนอกกบัคนในกรุงแตกตา่งกนัมากในแง่การเข้าถึง

โอกาสของรัฐ ไมเ่ท่าเทียมกนัในด้านความมัน่คง การให้บริการทางด้านสาธารณสขุก็ไมเ่ท่าเทียมกนั ไหนจะเร่ืองการศกึษา 

ชีวติความเป็นอยูก่็ยงัเหล่ือมลํา้กนัมาก  

เยาวชนท่ีกําเนิดมาจากท่ีน่ี และกลบัมาจากคา่ยอาสาเร่ิมมองเห็นวา่มีจดุเหล่ือมลํา้กนัสงูมาก ความรู้สกึขดัแย้ง

เกิดขึน้ภายในจิตใจของตนเองวา่เราจะต้องรับผดิชอบความไมเ่ท่าเทียมกนันี ้เลยกลบัมากลายเป็นกระแส กลายเป็นกางเกง

ยีนส์ เสือ้ยืด รองเท้าฟองนํา้ กลายเป็นผมยาว เพราะรู้สกึวา่สิง่ท่ีเห็น สิง่ท่ีพบ ไม่ใช่ของจริงท่ีเกิดในประเทศ สิ่งท่ีเรียนใน

ห้องเรียน ท่ีบอกวา่ สทิธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมนัน้มนัไมจ่ริง จึงเร่ิมเกิดความคดิท่ีว่า ถ้าเราเกิดมาในจดุท่ีสง่เราไปได้ดีกวา่คน

อ่ืนในสงัคม ดงันัน้เราก็ควรท่ีจะมีความรับผดิชอบมากกวา่คนอ่ืนๆ หลงัจากท่ีอาจารย์ป๋วยเห็นทรัพยากรท่ีสําคญันี ้ท่านจึง

กําเนิดโครงการบณัฑิตอาสาขึน้ จนตอนนีก้ลายเป็นวทิยาลยัเก่ียวกบัการพฒันาสงัคมโดยใช้นกัศกึษาท่ีสนใจเร่ืองเหลา่นีม้า

เรียนปริญญาตรี โท เอก เพ่ือทําให้เร่ืองนีเ้ป็นสาขาวชิาการท่ีสําคญัระดบัสงัคม และระดบัประเทศ  

อีกประเดน็หนึ่งคือ Civil Society / NGO / Charity / Philanthropy ทัง้หมดนีคื้อความรู้สกึอยากจะให้ อยากจะมี

สว่นร่วมรับผดิชอบ แตมี่หลายรูปแบบ เพราะวา่ใครถนัดช่องไหน วธีิการใด เคร่ืองมือใด ก็สามารถท่ีจะทําตวัเองไปอยู่ช่องนัน้ๆ

ได้ อย่างตอนนีมี้องค์กรท่ีช่วยจบัคูก่นัระหวา่งผู้ ท่ีต้องการอาสาและผู้ ท่ีเปิดพืน้ท่ีให้จิตอาสาเข้ามาทํางาน แต่ในองค์กรท่ีบอกวา่

เราต้องการทกุสิง่ทกุอย่างท่ีเหลือใช้ เช่น เสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ีพ้นสมยัไปแล้ว หลายๆประเทศมีองค์กรลกัษณะนี ้เช่น  

Cancer Society ในองักฤษ หรือ Oxfam สิง่หน่ึงท่ียงัไมเ่กิดขึน้ในประเทศไทย เราสบัสนเร่ือง charity กบั philanthropy 

เรายงัคดิวา่การทําบญุนัน้เหมือนกนัหมด charity ก็คือการช่วยเหลือ ให้ทาน เน้นการให้อย่างเดียว แตอี่กวธีิหน่ึงคือการให้

เพ่ือให้เค้าเตบิโต เพ่ือให้อยู่ได้ด้วยตวัเอง ให้เพ่ือไปสร้างทรัพย์สนิเพิ่มขึน้ หรือการให้แบบยัง่ยืนนัน่เอง เรายงัมีข้อจํากดัในเร่ือง

นี ้และยงัไมส่ามารถจดัการกบัเร่ืองนีไ้ด้ดีพอ ถ้าเรามี philanthropic movement ท่ีแขง็แรง องค์กรภาคประชาสงัคมจะมี

แหลง่ท่ีมาของทรัพยากรท่ีจะมาช่วยทําให้เราทํางานได้อย่างตอ่เน่ือง ไมจํ่าเป็นท่ีจะไปขอทกุปี เพราะองค์กรเหลา่นีเ้ขามี

วสิยัทศัน์ ภารกิจโครงการ ทิศทางท่ีจะไปได้อย่างชดัเจน และมนัจะยัง่ยืนเพราะเป็นการให้เพ่ือให้ไปสร้างดอกออกผลระยะยาว



สว่นตวัผมก็ได้ประโยชน์จาก philanthropy เช่นกนั เน่ืองผมได้ทนุไปเรียนหนงัสือท่ีตา่งประเทศ นอกจากผมแล้วก็ยงัมีอีก

หลายท่านท่ีได้รับทนุนีแ้ละเป็นบคุคลท่ีได้ทําคณุประโยชน์สร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศไทยมากมาย 

ถ้าองค์กรเอกชนสามารถทํางานร่วมกบัภาคประชาสงัคม และสร้างสรรค์องค์กร philanthropy ขึน้มาได้จริง ก็จะสม

ช่ือกบักรุงเทพเมืองฟ้าอมร แตปั่ญหาของประเทศเราคือความไมเ่ท่าเทียมกนั ประชาชนระดบับนสดุ 20% ของประเทศนีเ้ป็น

เจ้าของ 80% ของทรัพยากรทัง้ประเทศ ในขณะท่ีคนระดบัลา่งคอยตอ่สู้เพ่ือ 20% ท่ีเหลือ พลงัร่วมควรจะเกิดขึน้ เพ่ือท่ีจะ

ช่วยกนัแก้ไขปัญหาภายในนี ้เพ่ือเป็นศนูย์รวม philanthropy ถ้าเราช่วยกนัแก้ปัญหานีใ้ห้ลลุว่งไปได้ ความมัง่คัง่ในประเทศ

จะเตบิโตขึน้ ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะในประเทศเท่านัน้ แต่รวมถึงประเทศข้างเคียงด้วย ผมหวงัวา่พวกเราจะเก็บเร่ืองนีไ้ปพจิารณา

กนัตอ่ เราคือสว่นหนึ่งของปัญหาท่ีโลกนีกํ้าลงัเผชิญ และเราทกุคนจะร่วมกนัหาทางออกท่ีสร้างสรรค์โดยการใช้ความรู้สกึ

รับผดิชอบตอ่สงัคมนีไ้ปทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุให้กบัเพ่ือนมนษุย์ในโลกใบนีไ้ด้  

 ถ้าเราไม่พดูเร่ืองการเมืองบ้างคงจะไมถ่กูต้อง ความกงัวลของผมคือเราทัง้หมดอยู่ในภวงัค์ ถกูมนต์สะกดด้วยสมการ

ท่ีง่ายเกินไป สมการท่ีวา่นีคื้อนกัการเมืองทกุคนแย่ และทําคอรัปชัน่ทกุคน ดงันัน้เราควรจะดงึความรับผดิชอบกลบัมาจากพวก

เขาทัง้หมด คําถามคือจะเกิดอะไรขึน้ในอนาคตถ้าเหตกุารณ์ยงัเป็นอย่างนีต้อ่ไป คณุแน่ใจได้อย่างไรวา่พืน้ท่ีท่ีเรามีอยู่ ณ 

ตอนนีย้งัจะมีอยู่ในอนาคต คณุแน่ใจได้อย่างไรวา่ ปราศจากความโปร่งใส ความสมดลุ ความมีสว่นร่วม การตรวจสอบแล้วนัน้ 

คณุยงัจะพอใจอย่างนีต้อ่ไปเร่ือยๆ พวกเราทกุคนต้องแสดงสมการใหม่ๆให้เกิดขึน้ในสํานึกของพวกเราทกุคนว่ามีหนทางของ

ประชาธิปไตยท่ีดีเช่นกนั ไมใ่ช่นกัการเมืองทกุคนท่ีทําคอรัปชัน่ เสียงข้างมากกลายเป็นอาชญาบตัเิพ่ือสมัปทานประเทศ แต่

อย่างไรก็ตาม เราต้องการประชาธิปไตยท่ีสมดลุ สามารถตรวจสอบได้ สามารถมีสว่นร่วมได้ ถ้าพวกเราทกุคนต้องการจะมี

พืน้ท่ีให้เรามีสว่นร่วม เราต้องกลบัไปยงัสมการท่ีถกูต้อง กลบัไปยงัคตพิจน์ของธรรมศาสตร์ สร้างสงัคมท่ีเสมอภาคบนการเมือง

ท่ีถกูต้อง พวกเราต้องเอาช่ือท่ีดีของคําวา่ประชาธิปไตยกลบัคืนมา  

 ผมขอยํา้วา่สมการมนัไมไ่ด้ง่ายเช่นนัน้ พวกเราทกุคนต้องช่วยกนัเปิดพืน้ท่ีนัน้ และเอาพลงัท่ีดีของประชาธิปไตย

กลบัคืนมาท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้ป่าวประกาศไว้ ดงัท่ีอาจารย์ปรีดีหมายมัน่ไว้   

 ช่วยกนัดงึเอาพลงัท่ีมีอยู่ในหัวใจ ดงึเอาพลงัจิตอาสาท่ีมีอยู่ในหวัใจทกุคน พืน้ท่ีเราจะแคบลงมา จนสดุท้ายเราไมรู้่ว่า

จะกลา่วหาว่าใครวา่พลาดไปแล้ว ผดิพลัง้ไปแล้วเพราะเราปลอ่ยให้มนต์ขลงัมาครอบงํา ผมอยากจะให้เราหวงัร่วมกนัถึง

การเมืองท่ีสมดลุ มีสว่นร่วม คงประสทิธิภาพ และตรวจสอบได้   

สิง่ท่ีเรามีในหวัใจทัง้หลายเรียกว่า ความเมตตา ความปราณี ความห่วงใยท่ีมีตอ่เพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั ผมขอจบด้วย

บทกลอนท่ีล้นเกล้ารัชกาลท่ี 6 แปลวา่มาจากวรรณกรรรมเชคสเปียร์ “อนัความกรุณาปราณี จะมีใครบงัคบัก็หาไม ่มนัหลัง่ลง

มาจากฟากฟ้าสรุาลยัสู่แดนดนิ เป็นสิง่ดีสองชัน้พลนัปลืม้ใจ ทัง้ผู้ให้ผู้ รับสมถวลิ” ข่วยรักษาความเมตตา ความกรุณาท่ีมีอยู่ใน

หวัใจของทกุคนท่ีพร้อมท่ีจะเผ่ือแผใ่ห้คนอ่ืน และเพ่ือท่ีจะเปิดพืน้ท่ีให้กับคณุสมบตัิเหลา่นีซ้ึ่งเป็นคณุลกัษณะของพระเจ้า เพ่ือ

จะให้ความเมตตาเอือ้อารีนัน้แผข่ยาย กระจาย เป็นประโยชน์ เราทกุคนต้องมีระบอบระเบียบท่ีตา่งออกไปจากปัจจบุนั จากจดุ



นี ้เราจึงจะสามารถแผข่ยายความรู้สกึรับผดิชอบตอ่สงัคมให้กว้างออกไปได้ เราจําเป็นต้องมีกลไกใหม่ๆ  นัน่ก็คือการเอาช่ือท่ีดี

ของประชาธิปไตยของคนไทยกลบัมา  

 

เสร็จสิน้ประชุมเวลา 

 10.45 น. 


