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เรากําลงันําสองเร่ืองมาผนวกกนั คือเร่ืองการศกึษาและเร่ืองของอาสาสมคัร ธีมของเราคือบทบาทของ

สถาบนัการศกึษาในการสง่เสริมงานอาสาสมคัร หวัข้อย่อยของเราคือ กระบวนการอาสาสมคัรกบัการศกึษาเพ่ือการพฒันา

อย่างยัง่ยืน ประกอบด้วยสองสว่น สว่นแรกคือกระบวนการศกึษากบัอาสาสมคัร และสว่นท่ีสองคือกระบวนการการพฒันา

อย่างยัง่ยืนซึ่งเป็นเป้าหมายของเรา ซึ่งสองอย่างนีเ้ป็นการพึง่พากนัและกนั ยกตวัอย่างเช่น ในภาวะท่ีเกิดภยัพบิตั ิจิตอาสามี

เยอะ แตก่ารขาดความรู้อาจทําให้เกิดความเสียหาย วนันีว้ทิยากรท่านแรก ดร. อภินนัท์ จะพดูเร่ืองการบรูณาการวา่การศกึษา

มีผลตอ่การพฒันาอย่างยัง่ยืนอย่างไร และ คณุ Hiroki จะพดูเร่ืองงานอาสาสมคัรเป็นตวัท่ีช่วยผอ่นคลายภยัพบิตัท่ีิเกิดขึน้ท่ี

ญ่ีปุ่ น  

 

Hiroki Fukushima 
Vice president, IAVE Japan 

IAVE ก่อตัง้ขึน้ในปี 1990 เพ่ือสนบัสนนุงานอาสาสมคัรระหวา่งประเทศ องค์กร IAVE มุง่เน้นทํางานเพ่ือเยาวชน 

และสนบัสนนุให้เยาวชนเป็นกลอ่งเสียงในการแนะนําการออกนโยบายตา่งๆให้กบัภาครัฐ ในปี 2005 ประเทศญ่ีปุ่ นมี

มหาวทิยาลยัจํานวน 726 แห่ง จํานวน 179 แห่งให้ความสนใจกบัประเดน็สิง่แวดล้อม และเพียงไมก่ี่แห่งท่ีให้มุง่ประเดน็ไปท่ี

สร้างการเรียนรู้ผา่นระบบอาสาสมคัร  



การพฒันาอย่างยัง่ยืนประกอบไปด้วย 3 สิง่ คือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ประเดน็แรก ทําไมการพฒันา

เศรษฐกิจท้องถิ่นจึงจําเป็น เน่ืองจากวา่จํานวนองค์กรรัฐสามารถอยู่รอดได้ยากขึน้ในสถานการณ์ปัจจบุนั สถิติชีว้า่ในอีก 24 ปี

หลงัจากนี ้องค์กรภาครัฐในประเทศญ่ีปุ่ นจะมีจํานวนลดลงถึง 50% ยกตวัอย่างเช่น กรณีท่ีโปรเจคท์ในนาโอชิมาซึ่งมีจํานวนผู้

อยู่อาศยัเพียง 3,100 คน โดยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งของมหาวทิยาลยัคากาวา่ก็ได้เร่ิมเลง็เห็นความสําคญัของการพฒันา

เมืองขึน้ให้ดีขึน้ โดยขณะนัน้ในเมืองมีแคร้่านกาแฟเลก็ๆเพียงร้านเดียว ศาสตราจารย์ท่านนัน้ร่วมด้วยนกัศกึษาก็ได้เร่ิมต้น

ดําเนินธรุกิจร้านกาแฟสไตล์ญ่ีปุ่ นในเมืองนาโอชิมา่ขึน้มา นกัศกึษาเร่ิมเรียนรู้การประกอบธรุกิจ เร่ิมเห็นร้านกาแฟมากขึน้ใน

เมือง นอกจากนี ้พืน้ท่ีเพ่ือการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งนกัศกึษามหาวทิยาลยัยงัเพิม่มากขึน้ด้วย ซึ่งนําไปสูพื่น้ท่ีแห่ง

การเรียนรู้รวมถึงการแลกเปล่ียนสิง่ท่ีเป็นไปในสงัคมมากขึน้  

ตวัอย่างท่ีสองคือการเยียวยาผู้ประสบภยัหลงัเหตกุารณ์ทสนึาม ิมหาวทิยาลยัเมจิกะกนุได้นําศนูย์อาสาสมคัรลง

พืน้ท่ีโอะสชุิ ซึ่งขณะนัน้มีผู้บาดเจ็บมากกวา่ 1,000 คน และท่ีเลวร้ายคือภาครัฐไมส่ามารถทํางานได้โดยสิน้เชิง หน่ึงเดือน

หลงัจากการช่วยเหลือในช่วงแรกจะเป็นการเยียวยาปัจจยัหลกั เช่น อาหาร ยา เสือ้ผ้า หลายเดือนตอ่มา ความต้องการ

เก่ียวกบัการส่ือสารปฏิสมัพนัธ์กนัเร่ิมมาแทนท่ี ซึ่งมหาวทิยาลยัได้ลงพืน้ท่ีทัง้หมด 418 วนั โดยมีนกัศกึษาจํานวน 963 คนได้มี

สว่นเก่ียวข้อง ข้อมลู ณ วนัเดือนมีนาคม 2015 (4 ปีหลงัจากการเกิดภยัพบิตั)ิ โดยศนูย์อาสาสมคัรได้ให้การสนบัสนนุ

หลากหลายด้าน เช่น การศกึษาโดยเฉพาะในกลุม่เดก็ท่ีขาดเรียน สร้างกิจกรรมให้ชมุชนมีชีวิตชีวาขึน้ และท่ีสําคญัคือ

อาสาสมคัรได้เรียนรู้ท่ีจะทําอะไรให้ผู้ อ่ืน  

อีกหน่ึงตวัอย่างคือ นกัศกึษามหาวทิยากนัเกียวได้ตัง้ชมรมนิเวศวทิยาขึน้มา โดยได้เข้าไปสร้างหลกัสตูรให้กบั

นกัเรียนชัน้ประถมปีท่ี 1 และ 2 และได้รับการสนบัสนนุอย่างเตม็ท่ีจากศาสตราจารย์ในมหาวทิยาลยั หลกัสตูรการสอนจะ

ตา่งกนัไปในแตล่ะปี เช่น เร่ืองพลงังาน เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ และความหลากหลายทางชีววทิยา เป็นต้น 

นอกจากนี ้ยงัมีการวางแผนร่วมกนั และยงัมีการเชิญวิทยากรผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญทางด้านนัน้ๆมาเป็นผู้ ให้ความรู้อีกด้วย  

กลา่วโดยสรุปคือ การส่ือสารเป็นสิง่สําคญัในการทําโปรเจคท์ใดโปรเจคท์หนึ่ง การบริหารจดัการภายใต้ทรัพยากรท่ี

จํากดั ทําให้นกัศกึษาได้รับความท้าทายในการทําให้โปรเจคท์ประสบความสําเร็จ และสดุท้าย การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนเป็น

คณุสมบตัท่ีิสําคญัในการจะนําสงัคมไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน  

 

ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํา้ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

การประยกุต์ใช้กระบวนการอาสาสมคัรกบัการพฒันานักศกึษาเพ่ือการเรียนการสอน และการทํางานเพ่ือสงัคม 

กระบวนการอาสาสมคัรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เพราะนกัศกึษาเวลาจบเป็นบณัฑิต เราจะลืม

สร้างความเป็นคน ดงันัน้ถ้ามหาวทิยาลยัแมโ่จ้ถ้าเราไม่นําสูก่ารปฏิบตัจิริงๆ เราจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมาย และยงัมีอะไร

อีกเยอะท่ีเรายงัเตมิไมเ่ต็มนัน่เอง คําถามคือเราจะทําอย่างไรตอ่ไป หลายครัง้เราใช้งบประมาณมากมายมหาศาล ท่ีสดุแล้วก็



คือการเอาเงินไปละลายทิง้ เพราะเราพฒันาคนได้เพียงไมก่ี่สบิคนเท่านัน้ เรามองว่าการพฒันานกัศกึษานัน้เป็นสว่นของฝ่าย

กิจการพฒันานกัศกึษา จริงๆแล้วคนท่ีผลกัดนัเรืองนีจ้ริงๆคืออาจารย์ผู้สอนมากกว่า ในวนันีใ้นสว่นของวชิาการมนัได้แค่สว่น

เดียว แตม่นัยงัเหลืออีกสว่นอ่ืนอีกเยอะ กลไกการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นสว่นหนึ่งท่ีมีความสําคญั มีทัง้หมดสามขาด้วยกนั 

อนัแรกคือทกัษะการเรียนรู้ สว่นท่ีสองเป็นทกัษะทางด้านการปฏิบตัแิละทางด้านไอที และสดุท้ายคือทกัษะทางด้านชีวติ ซึ่ง

สองสว่นท่ีเหลือนัน้คือวชิาชีวติล้วนๆ ผมจึงย้อนกลบัมาดท่ีูตวักระบวนการของมหาวทิยาลยัว่าสว่นใดท่ีเรายงัสะท้อนได้ไมดี่พอ 

และค้นพบวา่เรายงัเหลือสว่นสีเขียวท่ีเรายงัทําได้ไมดี่พอ  

 

   

ผมค้นพบวา่จํานวนคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมลดลงอย่างตอ่เน่ืองในหลายๆมหาวทิยาลยั ถ้าเม่ือไหร่ท่ีอาจารย์ผู้สอนยงัไม่

เคยทํางานอาสาสมคัรให้เดก็ๆเห็น เราอาจจะกําลงัก้าวเข้าสูห่ายนะของประเทศชาต ิ 

การเรียนการสอนท่ีเราใช้คือระบบบรูณาการเพ่ือพฒันาการเรียนรู้บนพืน้ฐานของปัญหาของพืน้ท่ี Area based 

learning (ABL) และ Problem based learning (PBL) เพ่ือสร้างบณัฑิตเป็นนกัปฏิบตั ิและมหาวทิยาลยัท่ีรับใช้สงัคม การ

จะออกแบบการเรียนการสอนอย่างไรโดยมุง่สง่เสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21 ทัง้หมดนัน้ผลกัดนัให้นกัศกึษาเห็นภาพได้ และ

เน่ืองจากมหาวทิยาลยัแมโ่จ้เป็นมหาวทิยาลยัตา่งจงัหวดั ทําให้ต้นทนุคา่เดนิทางต่ํา เรามีเกษตรกรอยู่รอบมหาวทิยาลยัท่ีเรา

สามารถไปเรียนรู้ด้วย และสามารถนําสิง่ท่ีสงสยัจากในพืน้ท่ีกลบัมาหาข้อมลู โดยการทํางานของเรา เราใช้ classroom 

lecture เป็นเบสในการทํางาน บวกกบัวธีิการวจิยั การบริการการวชิาการ กิจกรรมนกัศกึษา และนําเอาปัญหาในพืน้ท่ีมา

แก้ไข เราดแูลตัง้แตเ่รืองสิง่แวดล้อมทางนํา้ เราดแูลบอ่ปลา ดชูาวบ้าน  

จากนัน้เราจะได้สิง่ท่ีเราต้องการ นอกจากได้อาสาสมคัรแล้ว เรายงัได้ใจชาวบ้านด้วยเช่นกนั สง่รุ่นตอ่รุ่น จากรุ่นพ่ีมา

รุ่นน้อง ชมุชนเร่ิมมีอะไรออกมามากมาย มีการสร้างฟาร์มให้ชาวบ้าน แก้ปัญหาเร่ืองนํา้เสีย การลงตรงนีไ้มไ่ด้ลงวนัเดียว แต่

เป็นการลงตอ่เน่ือง ถ่ายทอดจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้อง หลงัจากเราลงพืน้ท่ีสามรุ่นตอ่เน่ืองกนั ชมุชนเร่ิมมีอะไรออกมามาก และ

เน่ืองจากพืน้ท่ีเป็นมหาวิทยาลยับ้านนอก เราจึงไปมาทุกท่ี ทัง้ป่า เข่ือน ตลอดจนรอบคเูมืองเชียงใหม ่ซึ่งเราเป็นอาสาสมคัร



ตลอดทัง้ปี พอถึงเวลาแล้วทกุคนอยากทํา เพราะทกุคนอยากมีสว่นร่วม อย่างเช่นปีท่ีแล้วเรามีปัญหาเร่ืองนํา้แล้งจนเลีย้งปลา

แทบไมไ่ด้ เราก็มีวิธีการวา่จะทําอย่างไรร่วมกนั เช่น ขดุลอกคลอง เก็บตวัอย่างเพ่ือวเิคราะห์คณุภาพนํา้ ดแูลเร่ืองโรคปลาให้

ชาวบ้าน แล้วเดก็ของเราก็ได้เรียนรู้ด้วยเช่นกนั  

นอกจากนี ้เรามีการวางแผนกลไกการทํางานตัง้แตแ่รก ทําให้เรารู้จกัเสตป็การทํางาน การออกไปอาสาด้วยมือเปลา่

หรือการอาสาโดยใช้แรงงานอย่างเดียวมกัเป็นปัญหา แตต้่องอาสาสมคัรด้วยสมองและทกัษะเพ่ือเตรียมตวัเองไปสูก่ารทํางาน

จริงๆในอนาคต จนสดุท้ายสามารถแก้ไขปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาได้ 

นอกจากพืน้ท่ีรอบมหาวทิยาลยัแล้ว ตอนนีเ้ราขยายไปอมก๋อย กลัยานิวฒันา แมแ่จ่ม อุ้มผาง แพร น่าน เดก็ๆเร่ิม

อยากไปเพราะนกัศกึษาของเราไมใ่ช่ภาคเหนือทัง้หมด พวกเขาเลยอยากขึน้ดอยไปเปิดหเูปิดตาด้วย  

มีการใช้ส่ือเป็นหลกัในการกระตุ้นด้วยเช่นกนั เช่น ทกุสปัดาห์จะมีการอพัโหลดนําเสนอผลงานของตวัเอง ทําให้เดก็ๆ

ทําส่ือเป็นเองโดยอตัโินมตั ินอกจากนี ้เรายงัผนวกกบัหน่วยสารสนเทศของทีพีบีเอสอีกด้วย เพราะคนกลุม่นัน้จะเนือ้หาน้อย 

ในขณะท่ีเรามีเนือ้หาหนกักวา่ เรายงัมีการนําเสนอกบัชาวบ้าน ลงนําเสนอในชมุชน  

พืน้ท่ีบนดอยหลายแห่งเราก็ลงเช่นกนั พืน้ท่ีท่ีกําลงัทําต่อคือป่าต้นนํา้ท่ีหายไป ตอนนีน่้านหายไปล้านสองแสนไร่ 

แมแ่จ่มหายไปส่ีห้าแสนไร่ เรารณรงค์อาสาสมคัรไมใ่ช่เฉพาะเดก็แล้ว แตย่งัชวนครูบาอาจารย์ คณะทกุคณะขึน้ไปดวูา่เกิดอะไร

ขึน้ และมาเลา่ให้เดก็ฟังวา่ต้องทํายงัไง 

กลไกในการช่วยคนบนดอยคือ อาหาร อาชีพ อาวธุ เพ่ือไปสูค่วามยัง่ยืนอย่างแท้จริง โดยเราก็มีการแบง่ทีมกันทํา 

โดยขึน้ไปพืน้ท่ีกนัเกือบทกุเดือน มีการสอนชาวบ้าน เลีย้งปลาบนภเูขา มีการเก็บตวัอย่างมาวเิคราะห์ผล ผลท่ีออกมาคือ

นกัศกึษามีความรู้มากขึน้ รวมถึงตอนนีเ้ราได้ขยายผลไปสร้างเดก็กลุม่อนรัุกษ์ต้นนํา้ลําห้วยลําธาร และมีเกือบทกุดอย  

ความแขง็แรงทางวชิาการคือผลลพัธ์ท่ีได้ เดก็เกิดคําถามท่ีไมเ่คยสอนในหนงัสือ มีความกล้า มีความเป็นผู้นําเพราะ

ออกไปชมุชนหลายครัง้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงทําให้ได้ความสามารถในการบริหารจดัการได้มาโดยธรรมชาต ิ

มีการเสวนากิจกรรมถอดบทเรียน และตวันีคื้อตวัสําคญั สิง่ท่ีได้สามารถนําไปใช้ประโยชน์กบัปีถดัไป และมีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นน้องสูรุ่่นพ่ี  เป้าหมายท่ีผมทําอยูน่อกเหนือจากสิง่นีน้ัน่ก็คือการพฒันาเยาวชนด้วย เพราะแม่โจ้นัน้มีคตใินเร่ือง

ของการสร้างคน สร้างบณัฑิตท่ีเป็นนกัปฏิบตัท่ีิเช่ียวชาญในวชิาชีพ และเท่าทนัตอ่การเปล่ียนแปลง งานตรงนีจ้ะเป็นสว่นหนึ่ง

ในการสนบัสนนุการเรียนการสอนภายในมหาวทิยาลยัเอง ซึ่งตวัท่ีเรากําลงัจะเป็นคือตวั Integrated Agricultural 

Education for Professional Life (IAEP)  

ปัจจยัใดท่ีเป็นตวัสนบัสนนุเรา หนึ่งคืองบประมาณเพ่ือผลกัดนัในเร่ืองงานอาสาสมคัร สว่นแหลง่ทนุนัน้ นกัศกึษาเร่ิม

ขอทนุเขียนโปรเจคท์ตวัเองเป็น  



สิง่ท่ีเหนือความคาดหมายในการผนวกงานอาสาสมคัรรวมกบัการเรียนการสอนคือการประหยัดงบประมาณและ

เวลาได้เยอะมากเพราะเราได้ยกทัง้หมดมาใสท่ี่เดียวกนั ทัง้ด้านวชิาการ แถมด้วยการพฒันา วจิยั การบริการวิชาการ ทําให้มี

การทํางานจริง รอบรู้ เป็นผู้นําตวัเอง มีการบริการ คณุธรรม จริยธรรม และเดก็ท่ีไม่ได้อยู่ในพืน้ท่ีเร่ิมสนใจศลิปวฒันธรรมของ

ถิ่นอ่ืนๆได้รวดเร็วมาก จริงๆเรามีการบรูณาการหลายวิชาเข้าด้วยกนั เดก็ลงทะเบียนหน่ึงเทอมสามวชิาท่ีใกล้กนั สามารถทําได้

ด้วยกนั 

สําหรับชมุชนท่ีอยูร่อบด้าน เราได้ผู้นํา เราได้ความเช่ือมโยง เราได้ชมุชนท่ีอยู่รอบมหาวทิยาลยั และได้ความต่อเน่ือง

ของการสร้างสขุภาวะ  

 

ดร. พีรเดช ทองอําไพ 

การเอางานอาสาเป็นสว่นหน่ึงของการเรียนการสอนเป็นเร่ืองท่ีดี ตามมหาวทิยาลยัจะมีการแยกเป็นชมรมอาสา แต่

พอทําไปมา จํานวนนกัศกึษาจะหดลง ไมมี่การสนบัสนุนจริงๆจากทางมหาวทิยาลยั บางมหาวทิยาลยัมีโครงการจิตอาสา แต่

เป็นการบงัคบัเพ่ือก่อนจบการศกึษา แตนี่ไ้มไ่ด้เรียกวา่จิตอาสา เพราะเป็นการถกูบงัคบั ผลท่ีเกิดขึน้จากการทํางานอาสาคือ

อะไร คณุฮิโรกิและอาจารย์อภินนัท์เลง็เห็นแบบเดียวกันวา่ นกัศกึษาท่ีผ่านงานอาสานัน้มีการส่ือสารท่ีดีขึน้ ได้เรียนรู้ข้าม

วฒันธรรมเปิดหเูปิดตา แตส่ิง่ท่ีได้มากกว่านัน้ อยู่ในตวัเอง ถ้ามีจิตใจท่ีเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนนัน้ มนัจะอยู่กบัเขาตลอดชีวติ สิง่

เหลา่นี ้ผมคดิวา่เป็นเร่ืองจําเป็น แตเ่ราจะมีวธีิในการขบัเคล่ือนอย่างไร ตรงนีเ้ป็นเร่ืองท้าทาย มหาวทิยาลยัอาจจะสนบัสนนุใน

รูปแบบชมรมหรือมหาวทิยาลยัเดนิหน้าออกเตม็ตวั อย่างเช่น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในช่วงนํา้ท่วม เป็นต้น เพราะถ้า

มหาวทิยาลยัไมต่ระหนกัความสําคญัของงานอาสาสมคัร การผลกัดนัให้สิง่เหลา่นีเ้กิดในกระบวนการเรียนการสอนเป็นเร่ือง

ยาก 

ผมเคยคยุกบัผู้ใหญ่บางท่านแนะนําให้ตดัวชิาพืน้ฐานออกไป แล้วนําวชิาท่ีเป็นสงัเคราะห์ บรูณาการเข้าไปแทนจะ

เหลือเวลาอีกเยอะแยะ ถ้าเราจะใสเ่ข้าไปในมหาวทิยาลยัตอนนีย้งัทนัไหมเพ่ือการเสริมสร้างจิตอาสา สิง่นีเ้ป็นเร่ืองน่าสนใจ 

จิตอาสาเป็นสว่นช่วยในการเรียนการสอนได้อย่างไร  

 

ความคิดเหน็เพิ่มเตมิโดยผู้เข้าร่วมบรรยาย 

พระสังคมธนปัญโญ แม่โจ้ 52 

พระอาจารย์ได้จดัตัง้มาแล้ว 4 โรงเรียนเพราะไมเ่ช่ือวา่ระบบการศกึษาในโลกปัจจบุนัจะช่วยเหลือให้คนมีจิตอาสา

อย่างแท้จริงได้ ปทูะเลมหาวชิชาลยั และ homeschool ดอยผาส้ม ท่ีเชียงใหมเ่ป็นนวตักรรมใหมข่องการศกึษาท่ีสร้างจิต

อาสาให้กบัเยาวชนอย่างแท้จริง ตัง้ขึน้มาเพ่ือยืนยนัให้เห็นวา่การศกึษาทางเลือกท่ีใช้วธีิบ้านวดัโรงเรียนตามแนวความคดิพระ



เจ้าอยู่หวั นอกจากนีย้งัมีการสง่นิสตินกัศกึษาไปญ่ีปุ่ นเช่นกนั และเรายงัต้องการจิตอาสาอยากจะไปช่วยสอนท่ีปทูะเลมหา

วชิชาลยัด้วยเช่นกนั 

  

พระอาจารย์จากวัดพระรามเก้า  

อาตมาสงัเกตวา่มีเดก็นกัเรียนมาทําความสะอาด กวาดวดั จดัหนงัสือ แตต้่องมาขอให้อาตมาเซ็นต์สมดุจิตอาสา สิง่

เหลา่นีอ้าจจะทําให้เดก็เขาใจผดิหรือไมว่่าการทําดีคือการต้องให้เซ็นต์ อาตมาฉกุคดิขึน้มาวา่น่ีคือการทําจิตอาสาจริงหรือเปลา่ 

การทําตามเง่ือนไขเหลา่นีเ้ป็นการทําลายจิตอาสาหรือไม ่ถ้าจดัวางกระบวนการไม่ดีอาจจะทําลายจิตอาสา  

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ใช้สภานกัศกึษาเข้ามามีสว่นร่วม ตัง้ข้อกําหนดในการใช้งบประมาณเสริมหลกัสตูร เราได้

ประกาศอตัลกัษณ์ชดัเจนคือ ซ่ือสตัย์ จิตอาสา รับผดิชอบ ทําให้สว่นงานทัง้หมดต้องผลกัดนัให้เกิดอตัลกัษณ์นีช้ดัเจน ใครจะ

ใช้เงินเพ่ือทํากิจกรรมเสริมหลกัสตูรต้องตอบสามโจทย์นี ้อนันีอ้ยู่ในระหวา่งการขบัเคล่ือนเพ่ือให้เกิดระบบท่ีส่งตอ่  

และมีการเปิดวชิาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สามหน่วยกิตในหมวดวชิาทัว่ไป และเน่ืองจากมหาวทิยาลยัต้องสง่เสริม

ลกัษณะความเป็นมนษุย์ ดงันัน้คณะท่ีมีเป้าหมายชดัเจน  เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ จะสามารถเข้าไปสูร่ะบบการเรียนรู้ผา่น 

volunteer ได้ชดัเจนมาก เรากเ็คยตัง้ประเดน็วา่การจิตอาสากยศ.เป็นจิตอาสาจริงหรือไม ่เราก็กําลงัตัง้โจทย์นีเ้ช่นกนั เราสรุป

ร่วมกนัวา่ไม่ว่าจะมาดว้ยจิตอาสาจริงหรือจิตอาสาปลอม เมือ่ผ่านอุโมงค์สปิริตแลว้ นกัศึกษาตอ้งตระหนกัได้ว่า คณุจบไป

ดว้ยการตระหนกัถึงการเป็นอาสาสมคัรจริงๆ และน่ีคือโจทย์ท่ีท้าทายท่ีสดุ  

 

สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย  

ก่อตัง้เป็นระยะเวลา 76 ปี มีจํานวนอาสาสมคัร 11,000 กวา่คนเท่านัน้ อยู่ในลสิต์รายช่ือทํางานจริงๆเพียง 2,000 

กวา่คน อีกประเดน็คืออาสาสมคัรท่ีเราไม่มีคือช่วงวยั 20 ต้นๆ ถึง 40 50 ปี ซึ่งเป็นท่ีน่าตกใจมาก  

 

อดีตนักศกึษามหาวทิยาลัยศลิปากร 

เรามีการสงัเกตการณ์ชมุชนตลอด อาจารย์จะพานกัศกึษาไปลงพืน้ท่ีให้เห็นก่อน มีการทําแผนท่ีเดนิดนิเป็นต้น สิง่

หน่ึงท่ีหลงัจากทําแล้วได้มากท่ีสดุคือกระบวนการการถอดบทเรียน ทําให้รู้สกึวา่อยากจะทําอีก อยากจะไปอีก  

 

 



อดีตนักศกึษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

สว่นตวัเคยเป็นอาสาสมคัรท่ีธรรมศาสตร์ คดิวา่การให้นิยามคําว่าจิตอาสาไมไ่ด้ชดัเจน เช่น มหาวทิยาลยับางแห่ง มี

การลา่รายช่ือเพ่ือเข้าร่วมวาระใดวาระหนึ่ง หรือมีการผกูเข้ากบัเร่ืองของการเมืองนัน่เอง ทําให้เดก็ยิ่งสบัสน 

อีกประเดน็คือการจดัการระบบการ มีการขาดช่วง ยกตวัอย่างเช่น มีแคร่ะดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา ระดบั

มหาวทิยาลยั แล้วก็ขาดช่วงไปอีกทีก็เป็นรุ่นอาวโุส คดิวา่ควรมีการจดัระบบอาสาสมคัรท่ีดีกว่านี ้ 

 

มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม  

บณัฑิตอาสาเป็นหวัใจสําคญั ถ้าเราสามารถดงึคนท่ีจบแล้วกลบัไปทํางานท่ีชมุชนบ้านเกิด สามารถสนบัสนนุตรงนี ้

ได้ จะเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งชมุชนกบัวชิาการ ได้พฒันาท้องถิ่น ได้การลงมือทําจริง เดก็ๆก็มีจดุปฏิบตังิานจริง ทําให้ได้ฝัง

รากลกึของการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาสงัคม เม่ือเขาไปอยู่ในกรอบอาชีพอ่ืนๆก็ทําให้เขาแสดงศกัยภาพได้อย่างเตม็ท่ี 

ดงันัน้อยากให้มหาวิทยาลยัอ่ืนๆพจิารณาโครงการบณัฑิตอาสาเพ่ือสนบัสนนุคนท่ีอยากจะกลบัไปทํางานท่ีชมุชน 

 

ศษิย์เก่าจากมหาวทิยาลัยแม่โจ้  

ตวัเองศษิย์เก่าแมโ่จ้ หลงัจากฟังการบรรยายแล้ว ได้ข้อคดิคือทกุมหาวทิยาลยัมีปัญหาคือนกัศกึษาไม่คอ่ยสนใจจิต

อาสาเท่าไหร่ แม้แตเ่ดก็ท่ีต้องการทนุกยศ.ก็ตาม ประเดน็ท่ีสําคญัท่ีสดุคือ ต้องเอาไปแทรกเร่ืองการเรียนการสอน เพ่ือดงึ

นกัศกึษาเข้าไปในเร่ืองท่ีจะทําเร่ืองของจิตอาสาในอนาคตได้ ผลดีคือได้กบัตวันกัศกึษาแน่ๆ ยกตวัอย่างเช่น ท่ีแมโ่จ้เราทํา

โครงการแมโ่จ้แตง่บ้านสร้างเมือง เราให้เมด็เงินสนับสนนุงบประมาณไปยงัชมุชนต่างๆ แน่นอนวา่นกัศกึษาไมไ่ด้ถกูบงัคบั แต่

สามารถเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือศกึษาความต้องการชมุชน แลกเปล่ียนระหว่างชมุชนและนกัศกึษา หลงัจากนี ้นกัศกึษาก็จะลงไป

กนัเอง ทางแมโ่จ้ก็ให้เมด็เงินปีละก้อนเพ่ือทําเรืองนีโ้ดยตรงซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างหลกัสตูรนอกห้องเรียนเพ่ือนําไปทําเร่ือง

จิตอาสาในชมุชนท่ีเขามีความต้องการ แมโ่จ้ก็ได้ลงพืน้ท่ีตอนเกิดแผน่ดนิไหวท่ีเชียงรายเช่นกนั  

 

ธนาคารจติอาสา 

 เวลาท่ีอาสาสมคัรมาฝากเวลา และเราก็จะมีระบบแมชชิ่งความสนใจ มีคนในระบบกวา่หม่ืนคน กวา่คร่ึงเป็นคนใน

วยัเรียน อยากจะเรียนวา่ เราอยู่ในช่วงพีคในเร่ืองอาสาสมคัร ซึ่งถ้าเราดปูรากฎการณ์นีค้วบคูก่บัสิง่ท่ีมหาวทิยาลยักําลงัทํา ผม

มองวา่นีคื้อโอกาสและความท้าทาย เพราะเรากําลงัจะเอาจํานวนน้องจากกยศ.บวกกบัน้องมหาวทิยาลยั ในปีหนึ่งเรามีโอกาส

ในการสร้างและปลกูฝังความเป็นจิตอาสามากขนาดไหน หลายคนพดูเร่ืองความหมายของจิตอาสาว่าจริงหรือปลอม ตัง้มา

ถกูต้องหรือไม ่แตผ่มคดิวา่เวลานีเ้ราต้องสร้างความเข้าใจให้กบัน้องๆว่าจิตอาสาคืออะไร และตวักําหนดนิยามคําวา่จิตอาสา 



คือประสบการณ์ท่ีน้องๆได้รับต่างหาก มหาวทิยาลยัควรจะมีการเตรียมตวัและฝึกหดัให้กบัน้องๆก่อนเข้าร่วมงานกบัองค์กรจิต

อาสา สว่นองค์กรเองไมค่วรจะตดัสนิน้องๆเขาไปก่อน  

ผศ. ดร. อภนัินท์ สุวรรณรักษ์  

สว่นท่ีสําคญัคือทกุคนเป็นคนดี มหาวทิยาลยัสร้างจดุเปล่ียนท่ียิ่งใหญ่มากให้กบันกัศกึษา ถามมหาวทิยาลยัด้วยวา่ 

กลไกตา่งๆท่ีมหาวทิยาลยัพยายามจะทําอยู่ในสว่นของการสร้างจิตอาสาให้กบัเดก็ ทําอย่างไรถึงประสบความสําเร็จ ก่อนอ่ืน

เราต้องใสค่วามตอ่เน่ืองให้ได้ ใสเ่ป็นซีร่ีส์ลงไปเลย ให้เขาเกิดความเคยชิน  

 

ประชุมเสร็จสิน้เวลา 

 14.30 น. 

 

 

 


