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ปฐมบท
“พลังคนรุนใหม : พลังของ
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมนี้จัดขึ้นเปนสวนหนึ่งของการ “ขับเคลื่อน” พลังเยาวชน   
เปดโอกาสใหเยาวชนไดเรียนรูการฝกฝนตนเอง เพ่ือการมีชีวิตท่ีดี และเปนประโยชนตอสังคมในภายหนา 
โดยการนํากิจกรรมท่ีเยาวชนจากทองถ่ินตางๆ ท่ัวประเทศมาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน กิจกรรมเหลาน้ี

ไดรับการคัดเลือกแลววา มีประโยชนทั้งตอตัวเยาวชน และตอทองถิ่นหรือสังคม
โลกอนาคต มีลักษณะเปล่ียนแปลงรวดเร็ว และพลิกผัน คืออาจเปลี่ยนไปอยางไมคาดฝน เชน

เม่ือตนป เราไมคิดวาจะเกิดสถานการณทางการเมืองในตะวันออกกลางอยางท่ีเกิดในปจจุบัน และการเกิด
แผนดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุน 

โลกปจจุบนัเชือ่มโยงถึงกนัหมด เมือ่เกดิเหตุการณสาํคญัทีห่นึง่กก็อผลกระทบไปท่ัวโลก ดงักรณี
ทั้งสองท่ีกลาวแลว

คนไทยในอนาคตจึงตองมี “พลงั” หลากหลายดาน ทีจ่ะดํารงชีวติตอสูกบัความไมแนนอน และ
รวมตัวกันสรางสรรคสังคมดี ที่ผูคนอยูรวมกันอยางมีความสุข ทามกลางความแตกตางหลากหลาย   

และทามกลางแรงกระตุนของสังคมบริโภคนิยม และเศรษฐกิจทุนนิยม เสรีนิยม ประชาธิปไตย
ในกระแสสงัคมอยางทีป่ระเทศไทยกาํลงัเผชญินี ้เยาวชนมคีวาม “เสีย่ง” ทีจ่ะตกเปนเหยือ่ของ

การตลาด การโฆษณา ใหเปนผูเสพ เสพติดความสะดวกสบาย ความหรูหราฟุมเฟอยตางๆ จึงตองมี

ขบวนการสงเสริมใหเยาวชนเปนผูสราง ผูอาสา ลงมือทํางานหรือทํากิจกรรมที่ตนถนัด และมี
คุณคาที่เปนประโยชนตอผูอื่น และตอชุมชนหรือสังคมที่ตนอยู และในขณะเดียวกัน ตัวเยาวชน
เองก็ไดเรียนรูทักษะ คุณคา และความรู ในมิติตางๆ เพ่ือเตรียมตัวเปนผูใหญ ผูรับผิดชอบ
ประเทศไทย สังคมไทยในภายหนา    

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม และกิจกรรมสรางสรรคเยาวชน ที่มูลนิธิสยามกัมมาจล

และภาคีรวมกันจัดขึ้นนั้น   มีเปาหมายหลักเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทยฝกฝนการเปนผูให ผูสราง 
ผูอาสา ผูลงมือทํา เพื่อประโยชนตอผูอื่นและประโยชนสวนรวม  



“พลังคนรุนใหม” คือพลังของการสรางสรรค เอาชนะกระแสของการเสพ คนรุนใหมตองเรียนรู
จากการลงมือทํา ทํากิจกรรมสรางสรรค ท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนเปนปฐม ใชการลงมือทําน้ันเองเพ่ือการ
เรียนรูของตนเอง โดยลงมือทําเปนกลุมเปนทีม ก็จะเกิดการเรียนรูในมิติที่ลกึ ที่เรียกวา 21st Century 
Learning  เกิด 21st Century Skills สําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ที่จะเปนชีวิตที่เต็มไปดวย
การเปล่ียนแปลงพลิกผัน 

การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการดํารงเอกราช หรือความเปนไทของประเทศ ในศตวรรษ
ที ่21 จะวายากกย็าก เพราะมแีรงกดดันสงู และมาในรูปแบบท่ีซบัซอนซอนเง่ือน จะวางายกง็าย เพราะ
มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกมาก หากรูเคล็ดลับ รูวิธีอยูเหนือแรงกดดัน มหกรรมพลังเยาวชน พลัง
สังคมน้ี เปนสวนหน่ึงของการ “สราง” กระแสรูเทาทันโลก ไมตกเปนเบ้ียลางของกระแสโลก รูจักใชความ
ทนัสมยัตางๆ เพือ่การดาํรงชวีติอยางรูเทาทนั อยางพอด ีพอประมาณ ตามหลกัของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นั่นเอง   

วิจารณ พานิช
14 เม.ย. 54



บทนํา

ดวยเชื่อวา “เยาวชน” เปนกลุมคนที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีพลัง ในการคิด และ
สรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได  อีกทั้งเปนกลุมคนที่มีบทบาทสําคัญใน
การรวมพัฒนาสังคมไทย ใหเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบัน สืบตอถึงอนาคต

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม มีเปาหมายสําคัญคือ การเปด “พ้ืนท่ี และโอกาส” 
ในการนําเสนอเร่ืองราว และผลงานดีๆ ของเยาวชนท่ีไดใช พลัง ศักยภาพ ความคิดสรางสรรค ในการ
พัฒนาตนเอง ผานการลงมือทํา ดวยความมุงม่ัน จริงจัง รวมท้ังแบงปนความรู ความสามารถน้ันใหเกิด
ประโยชนกับสังคม ท้ังนี้ เพื่อใหสังคมไดรับรู และตระหนักถึง “พลังเชิงบวกของเยาวชน” ในการ
รวมคิด รวมสราง สังคมไทย ใหเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบัน สืบตอถึงอนาคต

อีกท้ังเปนการประสานเช่ือมรอยภาคีเครือขายองคกรพัฒนาเยาวชน หนวยงาน องคกรภาครัฐ 
และภาคธรุกจิ ใหเขามาเปนองคกรรวมจดังาน เพือ่ใหการจดังานมหกรรมเกดิประโยชนตอการขบัเคลือ่น
งานของแตละองคกร และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาโอกาสในการทํางานขับเคลื่อนเชิงประเด็น
รวมกันในระยะยาว อันเปนการ เสริมพลังการทํางานดานการพัฒนาเยาวชนในสังคมไทยให
เขมแข็งมากยิ่งขึ้น

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม  จึงมีเปาหมายเพื่อ... 
• สรางความตระหนักของสังคม วาเยาวชนเปนกลุมคนท่ีมีพลังสรางสรรค เปนสวนหน่ึง

ในการพัฒนา และแกไขปญหาสังคมได 
• เปดพื้นที่ใหเยาวชนแสดงผลงาน เพื่อสรางความภาคภูมิใจ และเกิดพลังในการพัฒนา

ตนเองและแบงปนกับสังคมตอไป 
• เปนเวทีใหเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดงานมหกรรม และพัฒนาศักยภาพ 

โดยการฝกปฏิบัติงานจริงผานงานอาสาสมัคร

• สานพลังภาคีเครือขายองคกรพัฒนาเยาวชนใหมีสวนรวมเปนเจาของงาน และใชงาน
มหกรรมพลังเยาวชนฯ เพื่อผลักดันการทํางานของแตละองคกร 

• เปนตลาดนัดเชื่อมโยงองคกรภาคธุรกิจ และองคกรพัฒนาเอกชน ไดแลกเปล่ียนเรียนรู 
และประสานงานการทํางานดานการพัฒนาเยาวชนรวมกัน เพื่อเสริมพลังดานการทํางาน
พัฒนาเยาวชนในสังคมไทยเขมแข็งมากยิ่งขึ้น



• สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู เครื่องมือใหมๆ ของ แกนนําเยาวชน และ
คนทํางานดานการพัฒนาเยาวชน 

• สังเคราะห และเผยแพรองคความรูใหมในการทํางานพัฒนาเยาวชน เพื่อยกระดับ
การทํางานของภาคีเครือขาย และเปนประโยชนตอการนําไปใชขับเคล่ือนนโยบาย

เยาวชนที่รวมแสดงผลงานในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบงปน เพื่อ
เปล่ียนแปลง”  ทีป่รากฏในหนังสอืเลมนีเ้ปนเพียงสวนหน่ึงของเยาวชนอีกมากมายท่ีมบีทบาทในการ
รวม “แบงปน” ความคิด ความรู พลังสรางสรรค พลังกาย และพลังใจ เพื่อ “เปลี่ยนแปลง” ตนเอง
และสังคมรอบตัวอยางสรางสรรคตอไป



พลเมืองอาสา พลังของ
การเปลี่ยนแปลงสังคม (Active Citizen)

ความหมายของคาํวา “พลเมอืง” มคีวามเกีย่วเนือ่งอยางสาํคญักบัการเมอืงการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตย ดวยเพราะแกนสารสาํคญัของสงัคมประชาธปิไตยคอื “การมสีวนรวม” 
ของประชาชน รวมท้ังประชาชนมี “สิทธิและเสรีภาพ” อยางสมบูรณในการกําหนดชะตาชีวิตของ
ทั้งตนเองและประเทศ ภายใต กฎ/กติกา ซึ่งเปดโอกาสให “พลเมือง” แสดงออกและมีสวนรวม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยที่มีกลไกหลัก อาทิ สถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมตางๆ ทําหนาที่ประจําในการบริหารและจัดการความเปนไปของประเทศ อยางไรก็ตาม
ลําพังเพียงแคกลไกที่เปนทางการดังที่กลาวมา ไมอาจครอบคลุมปญหาอันมีมากมายในสังคม
ไดทัว่ถงึ ฉะนัน้จึงจาํเปนตองมเีง่ือนไขอืน่เขามาชวยใหเกิดกลไกในการดูแลรวมกนั และน่ีจงึเปน
เหตุผลสําคัญของการมี “จิตสํานึกสาธารณะ” และคานิยม “รับผิดชอบตอสังคม” ในหมู 
“พลเมือง” ของประเทศ เพราะหากพลเมืองมีเพียงความรูสึกเปน “หนาท่ี” หรือความรูสึก 
“กลวั” บทลงโทษทางกฎหมาย สงัคมจะไมอาจบรรลเุปาหมายของการปกครองอยางมสีวนรวม
หรอืโดยประชาชน/เพือ่ประชาชนตามหลกัการสาํคญัของประชาธปิไตยอยางแนนอน โจทยใหญ
ใจความของการสรางประชาธิปไตยที่สมบูรณจึงไมอาจทําแคการสรางกฎระเบียบ/กฎหมายข้ึน
มาใชบังคับพลเมืองเทานั้น หากแตตองกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหพลเมืองตระหนักตอ
การเปน “พลเมอืงทีม่คีวามรบัผิดชอบตอสงัคม” หรอืเปน “Active citizen” พลเมอืงทีอ่าสา 
รวมแกไขปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยูของตนเองและสังคมมากยิ่งข้ึน

เมื่อพูดถึง “การมีสวนรวม” และ “ความรับผิดชอบตอสังคม” เราสามารถมองเห็นรูป
ธรรมอะไรบางในคุณคาทั้ง 2 ประการของความเปน พลเมืองอาสา ? ทั้งการมี สวนรวม และ 
ความรบัผดิชอบ โดยคาํและความหมายในตัวของมนัเองแสดงชัดเจนถึงการตองม ีประสบการณ 
และ ปฏิบัติการ ตรงในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เพราะหากเราไมไดเปนผูกระทํารวมใน
สถานการณใดก็ตามดวยตนเอง เราคงไมสามารถกลาวไดวา “มีสวนรวม” และ/หรือ “รับผิด
ชอบ” ตอสิ่งเหลานั้นไดอยางเต็มปากเต็มคํา ดังนั้นการสราง วัฒนธรรมการมีสวนรวมของ
พลเมือง จึงเปนสาระสําคัญของสังคมประชาธิปไตย กลาวคือทําอยางไรจึงสามารถสราง
วัฒนธรรมของการ “อาสาสมัคร” ใหเกิดขึ้นในหมูพลเมืองของสังคม 

 



“งานอาสาสมัคร” ตามความหมายซ่ึงหนวยงานอาสาสมัครแหงสหประชาชาติ หรือ 
United Nations Volunteers (UNV) ไดนิยามหลักการสําคัญพื้นฐานไว ดังนี้

1. กิจกรรมนั้น กระทําโดยอิสระ ไมมีการขูเข็ญหรือบังคับใหทํา
2. กิจกรรมนั้น เปนไปเพื่อประโยชนอื่น ที่ไมใชคาตอบแทนเปนเงินตรา
3. กิจกรรมนั้น นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนตอผูกระทํา ยังกอใหเกิดประโยชนตอ

 ผูอื่นดวย

จากหลักการพื้นฐานดังกลาว งานอาสาสมัครจึงมีลักษณะใหญ 4 ประการ คือ
1. เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Help out)
2. เปนการบริการตอผูอื่น (Service)
3. การมีสวนรวม (Participation)
4. มีนัยยะของการรณรงค/สนับสนุนกิจกรรมบางประการ (Campaign)

สาระสาํคญัของงานอาสาสมคัรขางตนชวยใหเหน็ความเชือ่มโยงระหวาง งานอาสาสมคัร 
และ ความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม อยางชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากพิจารณา
ประโยชนอันเกิดจากงานอาสาสมัคร ตามที่หนวยงานอาสาสมัครแหงสหประชาชาติ (United 
Nation Volunteer) ไดทาํการวจิยัและระบผุลลพัธสาํคญัของงานอาสาสมคัรไวหลายประเดน็ ดงันี ้

1. กิจกรรมอาสาสมัคร ทําใหผูคนไดมารวมกลุมกัน เปนการเชื่อมประสานบรรทัดฐาน
ทางสังคม และสรางความรูสึกรับผิดชอบสังคมรวมกัน จากการวิจัย แสดงใหเห็นวา เม่ือมีเครือขาย
ของผูที่มีความสนใจคลายคลึงกันเกิดขึ้น จะมีการปฏิสัมพันธระหวางกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนําไปสู
การมคีวามเขาใจและความเคารพในความแตกตางหลากหลายในสงัคมมากยิง่ขึน้ การมสีวนรวม
ในการทํางานของอาสาสมัคร สามารถเสริมสรางความเขาใจในเร่ืองการบริหารจัดการทางสังคม
ที่มธีรรมาภิบาล (Governance)

2. งานอาสาสมัคร สงผลกระทบท่ีสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ ในการชวยลดตนทุนในการ
พัฒนาในชุมชน/สังคม 

3. ในระดับของปจเจกบคุคล ชวยใหอาสาสมคัรแตละคน ไดพฒันาศกัยภาพ มเีครอืขาย
ในดานการทํางานมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นและการเห็นคุณคาในตน

ประโยชนทั้งระดับสังคมและบุคคลของงานอาสาสมัครจึงยิ่งเนนย้ําความสําคัญของการ
เปนชองทางในการสรางสํานึก “Active citizen หรือ พลเมืองอาสา” ที่มี “ความรับผิดชอบ
ตอสังคม” เพราะโดยสรุป “อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลที่อาสาเขามาชวยเหลือสังคมดวย
ความสมัครใจ เสียสละ เพื่อชวยเหลือผูอื่น ปองกัน แกไข และพัฒนาสังคมโดยไมหวังสิ่ง



ตอบแทน” (United Nation Volunteer, 2000) ฉะนั้นทําอยางไรท่ีจะกระตุนให “พลเมือง” มี
สวนรวมในการเปนอาสาสมัครเพื่อสังคมมากขึ้น? ปลายทางของการสรางสํานึกความเปน
พลเมอืงทีร่บัผดิชอบตอสังคม คอืการสรางสังคมประชาธปิไตยทีท่กุคนสามารถอยูรวมกนั
อยางเสมอภาคและเทาเทียมรวมถึงมีสันติธรรมเปนแกนสารของวิถีชีวิต นอกจากน้ัน 
พลเมืองอาสา (Active citizen) ควรเกิดความเขาใจในบทบาท หนาที่ รวมทั้งการใชสิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง โดยอยูบนพื้นฐานของการเคารพในความแตกตางหลากหลายของผูอื่น, 
เคารพกติกา/ขอตกลงรวม, เคารพในความเสมอภาค และมคีวามรบัผดิชอบตอตนเองและสังคม 
หากพลเมืองของสังคมมีสํานึกของการมีสวนรวมดังกลาวมาท้ังหมด แนนอนเปนที่สุด
วาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมจะเปนไปในทางสรางสรรค ประชาธิปไตย
จะประสบความสาํเรจ็ ประเทศไทยจะเขมแขง็ สงัคมไทยจะแขง็แรง และกลายเปน “สงัคม
พลเมอืง” สงัคมท่ีประกอบดวย “พลเมอืง” พละของเมือง กําลังของเมือง ท่ีจะรวมแกปญหา
ทุกอยางโดยเร่ิมตนจากตนเอง อันจะเปนพลังเชิงบวกที่นําพาสังคมและประเทศชาติไปสู
ความเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณและอยูรวมกันอยางสันติสุข

นันทินี มาลานนท



องคกรภาคีรวมจัด

• เครือขายจิตอาสา
• ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
• มูลนิธิกระจกเงา
• มูลนิธิกองทุนไทย
• สถาบัน Change Fusion
• My Social Motion
• Amnesty International (Thailand)
• กลุมแผลงฤทธ์ิ
• ตนกลานิวส
• กลุมนวัตรกรรมเยาวชนเพ่ือสังคม (Why,I,Why)
• The Network
• บางกอกฟอร่ัม
• สถานีโทรทัศนทีวีไทย
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สงกรานต ปองบุญจันทร หรือ “การณ” ทนายความรุนใหมประจําโครงการนิติธรรม
สิ่งแวดลอม (EnLAW) และสมาชิกเครือขายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จบการศึกษาจาก
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป 2549 ชีวิตการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย
ของเขา เริ่มตนขึ้นจากการชักชวนของเพ่ือนๆ นักกิจกรรมทําใหเขามีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับ
สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) กิจกรรมแรกของเขาคือการทําคายท่ีบานกรูด 
จงัหวัดประจวบครีขีนัธ ซึง่เปนพืน้ทีท่ีก่าํลงัจะมกีารสรางโรงไฟฟา การรวมกจิกรรมครัง้นัน้ทาํให
เขาตระหนักถงึผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัวถิชีวีติและฐานในการดํารงชีวติของประชาชน และเขาใจ
ไดวาเหตุใดชาวบานจึงคัดคานกันอยางหนัก หลังเสร็จคาย เขาและเพื่อนๆ จากหลาย
มหาวิทยาลัยไดริเริ่มกิจกรรมรณรงค แจกแผนพับ และตั้งเวทีปราศรัย เพื่อชี้แจงผลกระทบจาก
โรงไฟฟาท่ีอนสุาวรียชยัสมรภูม ินบัแตนัน้เขาก็ไดทาํกจิกรรมทางสังคมและการเมืองรวมกับกลุม
กิจกรรมอิสระทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อนตางสถาบันเรื่อยมา 

การไดเขารวมทํากิจกรรมกับเพื่อน
นักศึกษา รวมทั้งไดไปแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับชาวบานที่ประสบปญหาในพื้นที่
ตางๆ ถือเปน “จุดเปลี่ยน” สําคัญของชีวิต
การณ เขาคิดวา “พื้นที่” สําหรับพูดคุยถึง
ประเด็นทางสังคมเปนส่ิงจําเปน “การเรียนรู
นอกหองเรียน” ผานการทํากิจกรรมนักศึกษา
ถือเปน “ปจจัย” สําคัญในการเปดโลกทัศน
ของเขา และสั่นคลอนความเช่ือเดิมๆ ที่เคย

สงกรานต ปองบุญจันทร : 
คําตอบของคําถาม
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พลังเยาวชนพลเมืองอาสา

ยึดถือ เขาเลาวา แตเดิมเขาไมเคยมองวาสังคม
มีปญหา คิดวาเปนเรื่องธรรมดา แตเม่ือไดออกไป
สัมผัสกับความเปนจริงแลว เขาพบวาสังคมมีปญหา
เกอืบทกุสวน ทัง้ในการออกแบบโครงสรางสงัคม
และในระดับการปฏิบัติ แทนที่จะนิ่งเฉยตอ
สิ่งเหลานี้ การณเลือกที่จะลงมือแกไขปญหา
ในสวนที่เขาสามารถทําได

“เราคิดวาสิ่งหนึ่งที่การทํากิจกรรมมีผลตอ
การใชชวีติอยางชัดเจนก็คอื มนัทําใหเราถามคําถาม
ทีต่รงจดุมากขึน้ในการใชชวีติ แตกอนเรามกัจะตอบ
คาํถามทีส่งัคมตัง้ไวให ... แตพอเราไดมาทาํกจิกรรม
และแลกเปล่ียนกับคนท่ีทาํกจิกรรมดวยกัน มนัทาํให
เรากลายเปนคนที่จะริเริ่มตั้งคําถามในการใชชีวิต
ของเราเอง และพยายามตอบไปตามน้ัน”

เมื่อจบการศึกษา การณมุงม่ันที่จะทํางานที่เปนประโยชนกับสังคม ชีวิตการทํางาน
ของเขาเริ่มตนที่โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม และยังทําอยูจนถึงปจจุบัน รวมเปนเวลา 5 ป 
องคกรดงักลาวเปนองคกรพฒันาเอกชนทีท่าํคดชีวยเหลอืประชาชนในทางกฎหมายทีเ่กีย่วของ
กับสิ่งแวดลอม แมจะเนนแกปญหาที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมาย แตก็ไมไดละเลยปญหาเชิง
โครงสราง โดยมีการรณรงคเพือ่แกไขกฎหมายบางเรือ่งดวย ระหวางการทาํงาน การณไดเขารวม
โครงการอาสาสมคัรนกักฎหมายสทิธมินษุยชนของมลูนธิอิาสาสมคัรเพือ่สังคม ไดรบัการอบรม
และผานกระบวนการตางๆ รวมกับเพ่ือนนักกฎหมายรุนใหมเปนเวลา 1 ป แมโครงการจะ
สิน้สดุแลว แตยงัมีการรวมตัวกันของอาสาสมัครกลุมนีอ้ยู พวกเขาไดกอตัง้เครือขายนกักฎหมาย
เพื่อสิทธิมนุษยชนขึ้น ปจจุบันมีทั้งหมด 4 รุน รวมสมาชิกกวา 100 คน มีการจัดองคกร มี
เจาหนาที่ประจํา และระดมสมาชิกมาทํางานรวมกันในแตละป ซึ่งเกิดขึ้นจากการสรางพื้นท่ี
ทีร่วมเอานกักฎหมายรุนใหมเขามาทาํงานดวยกนัเปนกลุมกอน โดยโครงการทีม่ลูนธิอิาสาสมคัร
เพื่อสังคมริเริ่มขึ้น นอกจากนี้เพื่อนนักกฎหมายที่รวมตัวกันตางก็มีความมุงมั่น และเห็นความ
สําคัญของการมีองคกรเครือขายดังกลาวดวย

เมื่อนึกยอนกลับไป การณคิดวาตัดสินใจถูกท่ีเลือกเรียนกฎหมาย เพราะสามารถทํา
ประโยชนตอสังคมไดอยางเปนรูปธรรม ผานการทําคดีตางๆ ซึ่งก็เริ่มจาก “โอกาส” ที่เขาไดทํา
กจิกรรมทางสงัคมตัง้แตยงัเปนนกัศกึษา อกีความประทบัใจหนึง่ในการทาํงานของการณคอื เขา
ไดใช “ความรู” ทางกฎหมายในการทําคดีที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง เชน การฟองรองใหมีการ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งในที่สุด ศาลไดประกาศใหมีเขต
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มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

ควบคุมมลพิษ รวมทั้งมีกระบวนการดําเนินการ
ใหมกีารแกไขปญหามลพษิในพืน้ทีร่ะยอง ความ
สําเร็จนี้ การณเห็นวาเกิดจากการมีองคกรที่
เช่ียวชาญทางดานกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
สิง่แวดลอมรองรับ รวมท้ังมีเครือขายผูเชีย่วชาญ
ดานอืน่ๆ เขารวมเปนคณะทาํงาน ทัง้ยงัเปนคดี
ที่สื่อและสังคมใหความสนใจ 

จากประสบการณเปนอาสาสมัครสมัย
เรียนหนังสือจนกระท่ังไดมาทํางานภาคสังคม 
การณพบวาการตั้งคําถามในชีวิตไดเปลี่ยนไป แรกเริ่มอาจเปนความรูสึกรวมกับประเด็นปญหา
ที่พบเจอ และตองการจะทําอะไรบางอยาง แตในทายท่ีสุด เขาเห็นวาความรูและความเปน
มืออาชีพเปนสิ่งจําเปน ซึ่งตองผานการสั่งสมประสบการณ ดังนั้น ณ วนันี้ คําถามของเขา
จึงเปลี่ยนไป เขาไมไดถามตัวเองแลววาทําไมเลือกทํางานแนวทางน้ี แตจะถามวาจะทําอยางไร
ใหมีประสิทธิภาพที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกวา 

เขาทิ้งทายถึงคนรุนกอนวา จําเปนตองมีสวนในการ “สรางพื้นที่” ที่คนรุนใหมสามารถ
ทาํงานทางสงัคมได โดยคาํนงึถงึเงือ่นไขทีพ่วกเขาเผชญิอยูดวย เชน ปญหาทางเศรษฐกจิ เปนตน 
เพราะเขาเชื่อวายังมีคนรุนใหมที่ตองการทํางานทางสังคมอยูมากมาย

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
สงกรานต ปองบุญจันทร
โทร. 08-4016-6152
e-mail : kansft@hotmail.com
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ยิง่ชพี อชัฌานนท “เปา” ปจจบุนัทาํงานฝายกฎหมายประจําโครงการอินเทอรเนต็เพือ่
กฎหมายประชาชน หรือ iLAW เขาเร่ิมตนทํากิจกรรมมาต้ังแตชั้นมัธยมปลายท่ีโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย เริ่มจากชุมนุมอนุรักษ จนถึงการเปนรองประธานนักเรียน เปาเลาวา
ในระยะแรก เขาไมไดใสใจมากนักวาสิ่งที่เขาทําจะสงผลตอสังคมอยางไร คิดแตเพียงทําเพ่ือ
โรงเรียนและชุมนุมที่เขาสังกัด ซึ่งเปนการทําตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมา 

เมื่อกาวเขามาเปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป 2547 เปาก็
เขารวมกิจกรรมท่ีเขาเรียกวาเปน “กิจกรรมกระแสหลัก” ในมหาวิทยาลัยหลายอยาง ทั้งงาน
ชุมนุมเชียร งานคณะ งานองคกรนักศึกษา ฯลฯ ระหวางเขารวมเขาก็ไดตั้งคําถามกับตนเอง
อยูเสมอตอการทาํกจิกรรมลกัษณะนี ้ตอมาเขาเลอืกไปคาย
อาสาพัฒนาชนบท คําถามตางๆ ก็ยังคงติดตัวเขาไป เขา
ไมมั่นใจวาคนในพื้นที่ตองการโรงเรียนที่เขาไปสรางจริง
หรือไม สงสัยวาการเขาไปหมูบานจะกอผลกระทบเชิงลบ
หรอืไม ทัง้ยงัไมแนใจกับความคุมคาของการทําคายดังกลาว

ดวยการไมหยุดตั้งคําถามและความรูสึกไมพึงพอใจ
ตอกิจกรรมท่ีทําอยู ทําใหเปาพยายามหาทางออกใหกับ
ตนเอง กระท่ังมีโอกาสทําหนังสือรับเพ่ือนใหมของ
มหาวิทยาลัย งานนี้ทําใหเขาไดเปดดูหนังสือรับเพ่ือนใหม
ของปกอนๆ และพบวาการทาํกจิกรรมไมไดมแีนวทางเดยีว 
แตยังมีทางเลือกอ่ืนๆ อีก ในท่ีสุดเขาและเพ่ือนไดริเริ่มตั้ง
ศนูยประสานงานนักศกึษาอาสาสมัครเพือ่สงัคมขึน้ มชีือ่

ยิ่งชีพ อัชฌานนท : 
เราทุกคนตางเทากัน
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มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

สั้นๆ วากลุมอิสระเพาะรัก แนวทางคือทํางานที่มีคนตองการใหทํา ไมใชงานที่ตนเอง
ตองการทําเพียงฝายเดียว และไมจําเปนตองเดินทางไปไกลมาก โดยกลุมจะทําหนาที่
ประสานงานระหวางองคกรภายนอกกบันกัศกึษา เริม่จากการสอบถามองคกรตางๆ วาตองการ
นักศึกษาชวยงานในสวนใด แลวมาชักชวนเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยใหไปรวม สวนใหญจะเนน
กิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและผูพิการ ถือเปนการ “สรางพื้นที่” ใหเพื่อนนักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตางๆ 
ที่อยูนอกรั้วมหาวิทยาลัย

เมือ่จบการศึกษา เปาไดเขารวมโครงการอาสาสมคัรนกักฎหมายสทิธมินษุยชน ของมลูนธิิ
อาสาสมัครเพ่ือสังคมรุนท่ี 4 โดยเลือกรวมงานกับ iLAW ซึ่งทําเว็บไซตผลักดันใหประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอและแกไขกฎหมาย ขณะนั้น iLAW กําลังตองการคนท่ีมีลักษณะชอบคิด
ชอบเขียน ซึง่เปาเห็นวาสอดคลองกับความถนัดของเขา นอกจากทํางานในองคกรน้ีแลว เปายัง
เขารวมกระบวนการตางๆ กับเพื่อนนักกฎหมายรุนเดียวกัน เมื่อส้ินสุดโครงการ พวกเขาไดคิด
ที่จะจัดกิจกรรมรวมกัน ซึ่งนํามาสูการทําคายเยาวชนในประเด็นเรื่องสิทธิ แนวคิดคือ “การ
มองคนใหเปนคนและเช่ือวาเราเทากัน” ถือเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีเขาประทับใจ เพราะไดนํา
เครื่องมือการทํางานกับเยาวชนท่ีเขาคุนเคย มาปรับใชกับประเด็นสําคัญทางสังคมท่ีมีเนื้อหา
หนกัๆ เชน แรงงานขามชาต ิสทิธชิมุชน ความขดัแยงในจงัหวดัชายแดนใต เสรภีาพในการแสดง
ความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อ

เปาเห็นวา การทํากิจกรรมจําเปนตองรูจักตั้งคําถามหรือไมพอใจกับสิ่งท่ีมีอยู และ
กลาที่จะลองทําในสิ่งใหมๆ สําหรับการจัดคายเยาวชนครั้งท่ีผานมา เขาและเพ่ือนๆ ตองการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการทํากิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนที่มีอยู ที่มักจะเริ่มจากการกลาวถึง
หลักการใหญๆ แลวเชิญวิทยากรที่มีประสบการณมาบรรยาย ซึ่งเขาคิดวามันทําใหมีระยะหาง
ระหวางผูจดัและผูเขารวม เขาและเพือ่นๆ จงึวางรปูแบบกจิกรรมใหม มกีารเตรียมงานอยางเปน
ขัน้ตอน อาศยัความเปนคนรุนใหมวยัใกลเคยีงกนัในการสรางความคุนเคยกบัผูเขารวมกิจกรรม 
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ซึ่งเขาใหความสําคัญกับกระบวนการนี้มาก 
รวมท้ังยังใชการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวางกันแทนการบรรยาย ซึ่งผลออกมา
คอนขางดี

เรียกไดวาประสบการณการทํางานท่ี
ผานมามีผลใหเปาเติบโตมากขึ้นในทางความ
คดิ จากเริม่แรกทีเ่ขาสูการทาํงานเพือ่สงัคมดวย
ความสงสารและเห็นอกเห็นใจผูดอยโอกาส ขยับ
มาถึงความเขาใจเพื่อนมนุษยในลักษณะของ
การเคารพซ่ึงกันและกันตอคนท่ีคิดเห็นตางไป เขาสะทอนส่ิงที่ตนเองคนพบในการทํางาน
ระยะหลังวา “ไมไดมีแตคนท่ีลําบากกวาเรา แตยังมีคนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีตาง มีความคิดท่ีตาง มี
พ้ืนฐานที่ตางจากเรา ซึ่งเขาก็เปนสมาชิกหนึ่งในสังคมเหมือนกัน มีสถานะเทากันกับเรา ... เขา
เหลานั้นที่แตกตางจากเรา ไมวาดวยเชื้อชาติ ศาสนา วิธีคิด วิถีชีวิต อาชีพ แตเขาอยูในสังคม
เดียวกับเรา มีสถานะเทากัน เพราะฉะนั้น ถาเราคิดถึงเรื่องสังคม โดยคิดในกรอบวาสังคมมันมี
แตคนแบบเรา มันไมได”

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ยิ่งชีพ อัชฌานนท
โทร. 08-1828-4562
E-mail : pow_ilaw@gmail.com



16

ไกรวุฒิ มะแฮ หรือ “ทัช” นักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
สโุขทยัธรรมาธิราช เยาวชนจากชนเผามูเซอ ในจงัหวดัเชยีงราย ผูมคีวามสนใจในการทํากจิกรรม
เชิงสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหาสังคม ความเหล่ือมลํ้า ความ
ไมเปนธรรมทางสงัคมทีเ่กดิข้ึนกบัชุมชนของเขา ปจจุบนังานทีท่าํอยูเปนงานเชงิรณรงคและสราง
ความตระหนัก เกี่ยวกับปญหาโรคเอดส, การคามนุษย, การตอตานยาเสพติด และปญหา
สิ่งแวดลอมตางๆ ทัชเร่ิมตนทํางานอาสาต้ังแตครั้งสมัยยังเรียนอยูในระดับ ปวช. จุดเร่ิมตน
มาจากการที่เพื่อนๆ รุนพี่ชักชวนใหเขารวมกิจกรรมอาสาสมัคร และโดยสวนตัวก็อยากที่จะ
เรียนรูดวย จึงลองเร่ิมตนทํากิจกรรม ในเบื้องตนการออกไปทํากิจกรรมนั้นทําใหรูสึกสนุก และ
เมื่อไดคิดกับมันอยางลึกซึ้งจึงพบวา ไมใชแคความสนุก แตเขายังสามารถชวยเหลือผูอื่นไดดวย 
โดยเฉพาะอยางยิง่เพือ่นพีน่องซึง่เปนชนเผาเชนเดียวกบัเขา ซึง่ยงัมหีลายพืน้ท่ีของพีน่องชนเผา
ที่ยังขาดโอกาส และเขาไมถึงขอมูลขาวสารตางๆ ที่จําเปนในชีวิต 

โครงการ “คาราวานฟนสวย” คือโครงการท่ีทัชดําเนินงานเปนผูประสานงานโครงการ
ภายใต “กลุม PCG พลังแหงการเปลี่ยนแปลง” เขาไดเขาไปจัดใหกับพี่นองชนเผาบนดอย บาน
กกนอย จ.เชียงราย ซ่ึงกิจกรรมน้ีสรางความประทับใจ
และภาคภูมิใจใหเขาเปนอยางมาก จุดเร่ิมตนของ
โครงการมาจากการท่ีเขาเล็งเห็นวาคนในพ้ืนท่ีหางไกล
ใหความสาํคญักบัการแปรงฟนหรอืการรกัษาสขุภาพ
ในชองปากนอยมาก ทําใหเกิดปญหาฟนผุ และ
ปญหาสุขภาพในชองปากตามมา โครงการนี้จึงเนน
การสรางความเขาใจและใหความรูเกีย่วกับการรักษา

จากตนเองสูสังคม 
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สุขภาพฟนอยางถูกตอง ทั้งยังเชื่อมโยงถึงการดูแลรักษา
สขุภาพโดยทัว่ไปดวย ซึง่การทํางานคร้ังนีไ้ดทาํงานรวมกบั
ผูเช่ียวชาญดานทนัตกรรมจากกรมทันตสขุภาพ กระทรวง
สาธารณสุข สําหรับทัชแลวโครงการนี้นับวาประสบความ
สําเร็จ เน่ืองจากสามารถสรางความเขาใจกับชาวบานได และ
ไดรบัรางวลัท่ีเขาไมไดคาดหวงั เก่ียวกบัผลการดําเนนิงาน
ทีป่ระสบผลสําเร็จ วตัถปุระสงคทีเ่ดนชัดของกิจกรรม และ
รางวัลเกี่ยวกับการทํางานรวมกันเปนทีม รวมทั้งหลังจาก
จบโครงการน้ีในปแรก ก็ไดรับทุนจากกลุมนวัตกรรมเยาวชน
เพื่อสังคม (Why I Why) เพื่อที่จะทําโครงการนี้ตอเนื่อง
เปนปที่ 2 สิ่งเหลานี้เปนขวัญและกําลังใจใหกับเขาผูซึ่ง
ทํางานโดยมิไดคาดหวังรางวัลตอบแทน 

สิง่สาํคัญทีท่าํใหการทํากจิกรรมทีผ่านมาของเขาประสบความสาํเรจ็ คอืเขาทาํในสิง่ท่ีเขา
มีความสนใจ และเช่ือมโยงส่ิงนั้นกับตนเอง อาทิเชนดวยความเปนชนเผาของเขาทําใหเขาเห็น
ปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง และมีแรงผลักดนัภายในที่อยากจะทําใหพี่นองชุมชนของเขาไดรับ
โอกาสท่ีดีขึ้น เขาเห็นวาเขาสามารถเปนสื่อกลางท่ีจะสรางความเขาใจไดมากข้ึนผานภาษาและ
วัฒนธรรมของเขา นอกจากนี้กําลังใจจากเพื่อน และการทํางานเปนเครือขาย ก็สําคัญมากที่มี
สวนผลักดันใหงานตางๆ นั้นสําเร็จ ทัชกลาววา “ในยามที่ทอแท เราและเพ่ือนตางชวย หนุนใจ
กัน และการสรางเครือขายนั้นนํามาซ่ึงการแลกเปล่ียนองคความรูและแนวคิดตางๆ รวมถึงการ
ใหความชวยเหลือเก้ือกูลระหวางกันดวย”

สําหรับทัชแลว การทํากิจกรรมเชิงสังคมนั้นสรางการเรียนรูอยางมากใหกับเขา ทําใหเขา
ไดเห็นโลก เห็นปญหาความไมเปนธรรมทางสังคมที่มีอยูรอบตัว จากประสบการณที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเขาเอง และส่ิงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนพ่ีนองชนเผา ทั้งในเร่ืองการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
จากความแตกตางในเรื่องสัญชาติ การขาดความรู ขาดทรัพยากร และขาดโอกาสทางสังคม 
สิง่เหลานีส้ัน่สะเทอืนจติใจเขา แมจะตองตอสูดวยความยากลําบาก แตเขาเองกอ็ยากทํา เพราะ
อยากที่จะเห็นสังคมและชุมชนรอบตัวเขาดีขึ้น ทัชบอกวาการทํากิจกรรมนั้นชวยขัดเกลา
เขาทัง้กายและใจ ทาํใหเขามคีวามอดทนและมจีติใจท่ีสงบนิง่มากขึน้ ทัง้ยงัไดรบัความรูจาก
เนื้องานท่ีทํา ทําใหเขาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง และสามารถนําทักษะความรูไป
เชื่อมโยงกับสิ่งที่กําลังร่ําเรียนอยูในร้ัวมหาวิทยาลัย ใหการเรียนและกิจกรรมหนุนนําซึ่งกัน
และกัน 

จากประสบการณทาํงานอาสา ทชัพบวาหลายครัง้ผูคนอาจมคีวามรูในเรือ่งตางๆ อยูบาง
แลว เชนเรื่องสุขภาพอนามัย เรื่องเอดส หรือปญหาสังคมตางๆ เพียงแตสิ่งท่ีขาดไปคือความ
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กลุมนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (Why I Why)
ไกรวุฒิ มะแฮ 
โทร. 08-5621-6436
E-mail : pcg200400@gmail.com

ตระหนัก ดังนั้นเปาหมายความสนใจของเขาใน
ตอนนี้และในอนาคตคือการทํางานเชิงรณรงคและ
สรางความตระหนกัในประเดน็ปญหาตางๆ ในสงัคม 
หลายคนมองวาการทํางานอาสาตองเปนเรื่อง
ใหญโต แตสําหรับทัช การทํางานอาสาน้ันอยูที่ใจ 
วาเรามีความพรอมอยากทําเพื่อผูอื่นหรือไม และ
มองวาสามารถเริม่ตนไดจากตวัเราเองหรอืสิง่ใกลตวั
ที่เราสนใจ อยางนอยๆ การไมสรางปญหาใหกับ
สังคม นั่นก็เปนการทําเพื่อสังคมแลว และอาจทําไดมากไปกวานั้นคือ ไดกาวออกจากตัวเอง
ไปชวยเหลือผูอื่นในวันที่กายและใจมีความพรอม
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“โม” ภาวินี แจมเจนศิลป เธอเพ่ิงจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ขณะนี้
กําลังจะเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย โมเลาวาตนเองชอบทํากิจกรรมอาสาสมัครในโรงเรียน
เปนประจํา ซึ่งทางโรงเรียนเองก็มีกิจกรรมกระตุนนักเรียนในการทําอาสาสมัครท่ีเรียกวา 
“กิจกรรมบันทึกความดี” ซึ่งเปน “เครื่องมือ” สนับสนุนใหนักเรียนทําส่ิงดีๆ และลงบันทึก
สําหรับตัวเอง โมทําบันทึกนี้มาต้ังแตชั้น ม.1 เปนกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ ที่ทําในชีวิตประจําวัน 
พอเรียนในระดับมัธยมปลายก็ไดมีโอกาสทํากิจกรรมมากขึ้น และเขารวมชุมนุมที่ทํากิจกรรม
ทางดานจิตอาสาในโรงเรียน กิจกรรมท่ีโมเขารวมก็เชน ทํากิจกรรมรวมกับเด็กดอยโอกาส
ในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี การเร่ียไรเงินเพ่ือนําไปบริจาคใหกับสถานเล้ียงเด็ก
กําพรา สถานสงเคราะหผูพิการทางสายตา ทํากิจกรรมหารายไดเพื่อนําไปทําบุญที่วัด เปนตน 

การเขาคายอบรมผูนําจิตอาสารวมกับเพื่อนๆ จากหลายโรงเรียน ถือเปน “จุดเริ่มตน” 
ที่ทําใหโมและเพื่อนๆ ริเริ่มคิดทําโครงงาน และเปนโอกาสท่ีพวกเขาไดออกไปรวมทํากิจกรรม
กับชุมชนใกลเคียง โครงงานท่ีอาสาสมัครในโรงเรียนนี้จัดทําขึ้น แบงเปน 3 เรื่อง ไดแก โครงงาน
คลองสวยนํ้าใสดวยนํ้าใจ อ.ส. โครงงานโลก
สดใสดวย EM และโครงงาน Save Energy 
แมจะเปนคนละกลุมโครงงาน แตผูเขารวม
ทั้งสามกลุมตางรวมมือและชวยเหลือกันใน
การทํากิจกรรม ความรวมมือดังกลาวยังทํา
ขามชั้นปอีกดวย 

กิจกรรมหน่ึงที่โมประทับใจ คือ การ
ลงคลอง หมายถงึ การเขาไปรณรงคประชา- 

ภาวินี แจมเจนศิลป : 
โอกาสเปลี่ยนชีวิต



20

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

สัมพันธเรื่องการรักษาความสะอาดในลําคลองกับผูคนท่ีอาศัยอยูริมคลองภาษีเจริญ และชวย
เจาหนาที่สํานักระบายนํ้าในการเก็บขยะในลําคลอง โดยการลงคลองคร้ังตอมา โมและเพ่ือนๆ 
ไดนําน้ําสกัดชีวภาพ EM เขาไปแจกจายในชุมชนเพื่อปรับสภาพน้ําในลําคลอง ซึ่งไดรับการ
ตอบรับจากประชาชนคอนขางดี โมจึงเห็นวาการทํากิจกรรมกับชุมชนจําเปนที่จะตองแสดง
ใหเห็นวากิจกรรมที่จะทํานั้นเปนประโยชนและสรางการพัฒนาใหกับชุมชนไดจริงๆ 

โมมีหนาที่เปนแกนนําในการทําโครงงาน EM รวมทั้งทําหนาที่ประชาสัมพันธและดูแล
ภาพรวมของโครงงาน เธอเห็นวาการทําเพื่อสังคมควรอยูในวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งหากมีการ
รวมมือกับเพื่อนๆ ก็จะทําใหมีผลในวงกวางขึ้น มากกวาที่จะทําเพียงคนเดียว โมถือวาการทํา
โครงงานรวมกบัเพือ่นๆ เปนโอกาสสาํคญัสาํหรบัตนเองในการทาํสิง่ดีๆ  เพ่ือสังคม เชน กจิกรรม
การลงคลองก็ทําใหไดพบปะและพูดคุยสื่อสารกับคนจํานวนมาก โมคิดวาการสรางเครือขาย
ใหมากข้ึนจะชวยทําใหการดูแลรักษาลําคลองเปนไปไดอยางท่ัวถึงยิ่งขึ้น โดยวางแผนไววาจะ
สรางเครือขายกับคนในชุมชน ดวยการชักชวนใหพวกเขามาเขารวมการอบรมเร่ืองการทํา EM 
ที่โรงเรียน 

การมีโอกาสทํากิจกรรมและเขาไปสัมผัสกับชุมชนจริงๆ ทําใหโมไดเรียนรูความคิดเห็น
ของคนในชุมชน ชวยใหมองโลกในแงบวกมากขึ้น โมมองวาคนสวนใหญตองการทําความดี แต
อาจจะยังไมมีโอกาส และเห็นวาการสรางโอกาสใหเยาวชนไดทํากิจกรรมเพื่อสังคมนั้นเปน
สิ่งสําคัญ เพราะความภาคภูมิใจและความประทับใจที่ไดรับจากการทํากิจกรรม จะทําให
เยาวชนตองการท่ีจะทํางานเพ่ือสังคมตอไปเร่ือยๆ และจะชวยแกไขปญหาการใชเวลา
อยางสูญเปลาของเยาวชนได 

สําหรับโมเอง แรกๆ การทํางานจิตอาสาก็เนื่องมาจากมีเพื่อนๆ ชักชวน พอไดมี
ประสบการณดวยตนเอง ก็รูสึกประทับใจ การทําความดีครั้งแรกๆ อาจจะไมกลา แตหากมี
ครั้งแรกแลว ครั้งตอๆ ไปก็จะมีความกลามากข้ึน การใหโอกาสกับผูคนจึงถือเปนสิ่งสําคัญ 
ดังสะทอนในคําพูดของโมวา “ถาเราใหโอกาสกับคนอื่นๆ บาง เขาก็จะใหโอกาสกับคนอื่น
ตอไปเรื่อยๆ”

มูลนิธิกระจกเงา
ภาวินี แจมเจนศิลป 
โทร. 08-7790-1905
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ด.ช.ชยัเกียรต ิเอีย่มรศัมกีลุ หรอื “นองช่ือ” ปจจบุนัเรยีนอยูทีโ่รงเรียนสามเสนวทิยาลยั 
กําลังจะขึ้นช้ัน ม.3 นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนตามปกติแลว ชื่อยังมีตําแหนงเปน
หัวหนาหอง รองประธานระดับชั้น ม.2 และยังเปนหัวหนาโครงการ Samsen Save the World 
ซึ่งเปนโครงการรวมของนักเรียนในระดับช้ัน ม.2 เริ่มตนจากท่ีมูลนิธิกระจกเงาเขามาติดตอกับ
ทางโรงเรียนเพื่อขอทําโครงการสงเสริมจิตอาสาในโรงเรียน และอาจารยก็ไดสอบถามความ
สมัครใจของนักเรียน ชื่อเปนคนหนึ่งที่อาสาสมัครทําโครงการรวมกับเพื่อนๆ 

ชื่อเรียกกิจกรรมท่ีทําวา “ธนาคารขยะ” ซึ่งกอนทํากิจกรรม พวกเขาจะมีกระบวนการ
ประชมุหารอืและแจกแจงหนาทีร่ะหวางกนั พวกเขาแบงการทาํหนาทีเ่ปนฝายเกบ็ขยะ ฝายแยก
ขยะและจําหนายขยะ และฝายแปรรูปขยะ ทีผ่านมาเงินท่ีไดจากการขายขยะไดนาํไปสมทบเพ่ือ
ชวยเหลอืผูประสบอุทกภยัชวงปลายป 2553 รวมท้ังนําขยะไปสมทบกับกิจกรรมผาปาขยะรไีซเคิล
ของทางโรงเรียน ชื่อทํากิจกรรมนี้เพราะเห็นความสําคัญของการจัดการขยะ ซึ่งเขาไดรับการ
อบรมในเรื่องน้ีตั้งแตอยูชั้นประถม

การเปนหัวหนาหองต้ังแตชั้น ป.4 ทําใหชื่อไดรับเลือกจากคุณครูใหเขารวมกิจกรรมของ
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนประโยชนกับเขาทั้งในแงองคความรู และยังเปน 
“แรงบันดาลใจ” ในการทํากิจกรรมตางๆ เขาเห็นวาระบบการศึกษาปจจุบันเนนแตเรื่อง
วชิาการ แตไมคอยใหความสําคญักับสงัคมมากนกั ทาํใหนกัเรยีนจาํนวนมากไมสนใจสังคม 
ชื่อรูสึกภูมิใจที่อยางนอยโรงเรียนของตนก็มีการทํากิจกรรมดานจิตอาสา

“จติอาสา” ในความหมายของช่ือ คอื จติใจท่ีอยากชวย อยากอาสา โดยเห็นแกประโยชน
สวนรวม และไมหวังผลตอบแทน เขาเห็นวาสาเหตุที่โครงการเกิดข้ึนไดนั้น เนื่องดวยนักเรียน
ในโรงเรียนยังมีจิตอาสาอยู อยางไรก็ตามเขาคิดวาโครงการยังมีขนาดเล็ก และควรท่ีจะพัฒนา

ชัยเกียรติ เอี่ยมรัศมีกุล : 
โลกกวางนอกหองเรียน
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ใหดีขึ้นอีก จากที่มูลนิธิกระจกเงาเปนองคกรที่คอยชวยเหลือเปนพี่เล้ียงในระยะเริ่มตน ขณะนี้
เชื่อวา เขาและเพ่ือนๆ สามารถท่ีจะดําเนินกิจกรรมตอไปไดแลว โดยมีแผนการวาจะขยาย
การรับอาสาสมัครไปยังช้ันปอื่นๆ ดวย เพื่อใหการจัดการปญหาขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

เมื่อพิจารณาในระดับพฤติกรรมแลว สําหรับชื่อเองกิจกรรมท่ีเขาทํา ไมไดแยกขาดจาก
ชีวิตประจําวันของเขามากนัก เพราะหลายๆ กิจกรรมท่ีทําก็เปนวิถีปฏิบัติที่เขาทําเปนประจํา
อยูแลว เชน การแยกขยะ แตการมีโอกาสไดทํากิจกรรมไปดวยระหวางเรียน ทําใหเขาได 
“เรียนรู” การจัดการกับคนและเวลา หมายถึง การบริหารงานใหเขากับคน และการบริหารงาน
ใหเขากับเวลา ทั้งยังไดความรูจากกิจกรรมที่ทํา ไดเรียนรูนิสัยใจคอของเพื่อน กลาแสดงออก 
นอกจากนี้ยังถือวาเปนโอกาสที่ไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นกับเพื่อนตางสถาบัน
อีกดวย

มูลนิธิกระจกเงา
ชัยเกียรติ เอี่ยมรัศมีกุล
โทร. 08-0009-9588
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“ไอซ” คเณศวร บอแกว เรียนอยูที่โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กําลังจะขึ้นชั้น 
ม.5 จากการแนะนําของเพ่ือนทําใหเขาไดเริ่มทํากิจกรรมอาสาสมัครตั้งแตอยูชั้น ม.2 โดยเปน
อาสาสมัครประจําหองพยาบาลของโรงเรียน ซ่ึงโครงการจิตอาสาตางๆ ของโรงเรียนก็อยูภายใต
การดูแลของหองพยาบาลเชนกัน จึงทําใหเขามีโอกาสไดทํากิจกรรมอาสาสมัครที่หลากหลาย 
อาทิ การจัดการรับบริจาคเลือด การตรวจสุขภาพในโรงเรียน และงานประจําวันทั่วไป นอกจาก
ทํากิจกรรมในพื้นที่โรงเรียนแลว ไอซยังริเริ่มการเดินรณรงครับบริจาคเลือดในพื้นที่ชุมชนใกลๆ 
โรงเรียนอีกดวย

หนาท่ีทีต่องรับผดิชอบของไอซมมีากข้ึนเม่ือเขาสูชัน้มธัยมปลาย เนือ่งจากเขาไดรบัเลือก
ใหเปนประธานชุมนุมจิตอาสา โดยการทํากิจกรรมยังคลายๆ กับท่ีเขาเคยทํามา เพียงแตมี
หนาที่ดูแลจัดกิจกรรมอาสาสมัครของโรงเรียนใหทั่วถึงในทุกๆ สวน 

นอกจากกิจกรรมลักษณะดังกลาว ไอซยงัมงีานอดิเรกสวนตวั ซึง่เปนความสามารถในการ
เตน เริ่มตนจากการเตน B-Boy และปจจุบันเปนแบบ Street Dance ซึ่งเขาอธิบายวาเปนการ
เตนหลายแนวผสานกัน ไอซเริม่เตนมาต้ังแตชัน้ ม.1 โดยในระยะแรก เขายังไมไดผสานงาน
ดานจิตอาสากับกิจกรรมการเตนเขาดวยกัน ตอมาเมื่อมีรุนพี่ชักชวนใหไปเตนเปดหมวก
ที่ถนนขาวสาร เขาเห็นวานาสนใจจึงเขารวม กิจกรรมในคร้ังนั้นถือวาประสบความสําเร็จ
มาก คนผานไปมาใหความสนใจและไดเงินจํานวนมาก พวกเขานําเงินที่ไดจากการเตน
ไปบรจิาคใหสถานสงเคราะหเดก็บานปากเกร็ด จากงานอดิเรกทําใหปจจุบนัไอซยงัรบัเปนครู
สอนเตนประเภท R&B ที่ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) อีกดวย

การเปนประธานชุมนุมจิตอาสาของโรงเรียนทําใหไอซมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ 
หลายตอหลายครั้ง เขาเลาวาชวง ม.4 เปนชวงที่เขาไดเขารวมกิจกรรมมากมาย แมจะกระทบ

คเณศวร บอแกว : 
กิจกรรมอาสาสมัคร
หลอหลอมชีวิต
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กับเวลาเรียนบาง แตเขาก็สามารถจัดสรรเวลา
ไดเปนอยางดี นอกจากน้ีเขายังไดเขารวมอบรม
การทําหนังสั้น และทดลองทําหนังสั้นรวมกับ
เพือ่นๆ ดวย ไอซเลาวาเริม่แรกของการทาํงาน
จิตอาสา เขาไมไดมีแรงบันดาลใจอะไรเปน
พิเศษ ไมไดหวังวาตนเองจะตองไดรับอะไร 
เพียงคิดอยากลองทําตามที่มีคนชักชวน แต
เมื่อไดทํากิจกรรมแลว ก็ไดความประทับใจ
กลับมา ความประทับใจของไอซมีกับทุกกิจกรรมที่ทํา 

“สิ่งที่เราทําไปทุกคนไดและเราก็ไดดวย เราไดเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้น ไมใชวาเราอยู
แตในรั้วโรงเรียนแลวเราทําสิ่งดีๆ ได ... เราควรจะทําในสิ่งดีทุกๆ นาที” 

เขาเห็นวา ปจจัยที่ทําใหกิจกรรมท่ีผานมาประสบความสําเร็จนั้น เนื่องมาจากทุกคน
รวมมือกัน ทั้งเจาหนาที่มูลนิธิ ครูอาจารย และเพ่ือนๆ อาสาสมัครซึ่งรวมแรงรวมใจกัน สวน
สิ่งที่ตัวเขาเองไดรับก็คือ การไดนําความรูจากการเขารวมในหลายกิจกรรมมาปรับปรุงการ
ทํางานอื่นๆ ไดเรียนรูระบบการทํางานและวิธีการทํางานรวมกับคนหลากหลายประเภท ทั้งยัง
ไดแลกเปลีย่นความรูกบัคนรุนใหมดวยกนัทีม่าจากตางโรงเรยีน สิง่เหลานีล้วนเปนประโยชนตอ
การพัฒนาภาวะทางอารมณของเขาเปนอยางมาก ทําใหเขาสามารถยอมรับความคิดเห็นของ
คนอื่นไดมากขึ้น 

ไอซมองวาการกระทําของแตละคนตางสงผลกระทบตอสงัคม ดงันัน้ เขาจึงฝากถึงเยาวชน
ดวยกันวา ควรไตรตรองในทุกๆ การกระทําของตนเอง หากที่ผานมาไดทําในสิ่งท่ีไมดีไป ก็ควร
ทบทวนและปรับปรุงตนเองตอไป สวนเยาวชนที่ทํากิจกรรมทางสังคมตางๆ ก็ไมควรทอใจ “ถา
คิดวาเปนสิ่งที่ดี ก็ควรลงมือทําเลย” ไอซยังเสนอวาควรขยายการสนับสนุนการทําความดี
ของเยาวชนใหถึงระดับเด็กเล็กๆ ดวย เพราะเปนวัยที่เหมาะแกการปูพื้นฐานพฤติกรรม
เชิงบวกที่สรางสรรค

มูลนิธิกระจกเงา
คเณศวร บอแกว
โทร. 08-4448-3128
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“หยิบกระเปาใบเกง จัดเตรียมสัมภาระใหพรอม ผูกเชือกรองเทา แลวออกไป
เดินทางหนีความวุนวายไปยังพ้ืนที่หางไกล” นี่คงเปนภาพสุดจะโรแมนติกท่ีทําใหใครหลาย
คนอมยิ้มได และมีความสุขเวลานึกถึงการออกไปทํางานอาสาสมัคร

เขาก็เปนคนหน่ึงที่ชื่นชอบในเร่ืองราวท่ีแสนจะอบอุนเหลานั้น แตเพราะความสนใจท่ีมี
ใหกับการพัฒนาชุมชนเมือง ทําให “พีธากร ศรีบุตรวงษ” ชายหนุมจากจังหวัดอุดรธานีเลือก
เขามาใชชีวิตและทํางานกับบางกอกฟอรั่ม (Bangkok Forum) เพื่อพัฒนาเมืองหลวงอยาง
กรุงเทพมหานครใหนาอยูมากยิ่งขึ้น

“บานผมอยู อําเภอเมืองอุดรฯ ผมเริ่มเขามากรุงเทพฯ มาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร คณะสังคมสงเคราะห เริ่มทํางานกับบางกอกฟอร่ัมมาตั้งแตปสี่ ตอนน้ีก็ทํางานมา
ประมาณสองปกวาๆ แลว” เขากลาวแนะนําตัว

เหตผุลหลักทีท่าํให “พ”ี เลอืกทีจ่ะเขามาทาํงานในเมอืงหลวง เริม่ตนมาจากการตัง้คําถาม
และความอยากรูวา ทําไมทฤษฎีหรือแนวทางการทํางานกับชุมชนเมือง กับคนเมืองถึง
ไมไดรับการพูดถึง หรือเปนที่ยอมรับ ทําใหเขามุงตรงมาที่แหลงเรียนรูที่นาจะตอบคําถาม
เหลานี้ได นั่นก็คือ บางกอกฟอร่ัม 

“มองความแตกตางของความเปนเมืองในกรุงเทพฯ กับความเปนเมืองท่ีอุดรฯ 
อยางไร”

มันตางท่ีความซับซอนมากกวา คือวาชุมชนเมืองอยางกรุงเทพฯ ท่ีบานกับท่ีทํางานมันอยู
คนละที่ มันจะมีบริบท ทั้งชาวตางประเทศ คนทํางานออฟฟศ คนขางบาน ปญหาส่ิงแวดลอม 
บริบทแวดลอมมันมากกวาที่อุดรฯ ถึงแมจะเปนอําเภอเมืองก็ตาม ตัวอยางงายๆ จากบานไปที่
ทํางานแค 5 นาทีแตในกรุงเทพฯ อยางนอยสุดก็ครึ่งชั่วโมง อีกทั้งระหวางทางถาเราสังเกต เรา

พีธากร ศรีบุตรวงษ : 
Pay It Forward
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จะเห็นปญหาตางๆ มากมาย ข้ึนอยูกับวาเราจะมองส่ิงน้ันหรือเปลา เชนน่ังเรือผานคลองแสนแสบ
ถาเราสังเกตเราก็จะเห็นปญหาตั้งแต น้ําเสีย เสียงดัง ควันพิษ ทุกอยางมันมีผลกระทบตอเรา 
เราเปนสวนหนึ่งของทุกอยางที่อยูรอบตัว

“ปญหาอยางนี้ที่อุดรฯ มีบางไหม”
มี แตวานอย มันยังมีความลงตัวและความพอดีอยูที่อุดรฯ อีกอยางแมที่อุดรฯ จะเปน

อําเภอเมืองก็ตามแตระดับของความสัมพันธของคนยังเยอะอยู เพื่อนขางบานยังรูจักกัน 
ไปไหนมาไหนก็ทักทาย ไปงาย ไปตลาดปาขายของยังตะโกนทัก “เอา มาซื้ออะไร” แตในเมือง
คนไมรูจักกันแลว ทุกคนมุงหนาไปหาเปาหมายที่ตองการแลวระหวางทางก็ไมไดสนใจอะไร

“ตอนน้ีทําอะไรอยูที่กรุงเทพฯ”
ทํางานที่บางกอกฟอร่ัม ภารกิจของงานก็คือการสรางสํานึกพลเมือง เราเชื่อวาพวกเขามี

จิตสํานึกของความเปนพลเมืองอยูแลว แตจะทําอยางไรใหพวกเขาเอาสํานึกนั้นขึ้นมา บางครั้ง
เขาอาจจะหาโอกาส หาเพื่อน ดังนั้นสิ่งที่เราตองทําคือ ทําใหคนท่ีมีสํานึกพลเมืองมารวมตัวกัน 
คนดีๆ มาอยูรวมกัน สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้น

ตัวอยางงานท่ีตอนนี้ทํารวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ก็คือการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง สสส.กับชุมชนเพ่ือรองรับการยายสํานักงานใหมเขาไป
ในซอยงามดูพลี 

เวลาพูดถึงสาทร แตละคนคงจะนึกถึงตึกสูง แตเบื้องหลังตึกสูงยังมีชุมชน ซึ่งเปนที่ของ
คนทํางานอันเปนหัวเรี่ยวหัวแรงใหเมืองขับเคล่ือนไปได เชนชุมชนของคนขับแท็กซี่ ชุมชนของ
คนที่เปนแมบานตามตึกตางๆ ทนีี้พอจะมี สสส.เขาไปตั้ง คําถามคือวาเขาไปแลวจะแปลกแยก
ไหม

ส่ิงท่ีบางกอกฟอร่ัมไปทําไมใชแคทําชุมชนสัมพันธ เอาเงินไปบริจาค เอาทุนการศึกษาไปให 
อันนั้นไมตอบโจทยเรื่องของความย่ังยืน แลวไมไดตอบเร่ืองของความจริงใจดวย แตสิ่งที่เรา
พยายามทํา เปนการเรียนรูระหวางเราและก็ สสส. ดวยเพราะมันเปนเร่ืองใหม งานคร้ังนี้
จงึเปนการไปสรางใหชมุชนเกดิความเขมแขง็ ชมุชนจะเขมแขง็ได คนในชมุชนกต็องเขมแขง็ ฉะนัน้
สิ่งที่เรากําลังทําคือเราไปสนับสนุนใหเกิดกลุมคนในชุมชนท่ีเอาธุระกับสวนรวมหรือมีสํานึก
การเปนพลเมืองไดมาเจอกัน ซึ่งบริเวณนั้นมี 3 ชุมชน เราเอากลุมคนเหลานั้นทั้ง 3 ชุมชนมา
เช่ือมรอยเปนเครือขาย เราเช่ือวามันจะเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นแลวจะเกิดส่ิงดีๆ ตามมา

“อะไรคือความหมายของคําวาพลเมือง”
พลเมือง คือคนท่ีรูสึกมีความรับผิดชอบ แตระดับความรับผิดชอบจะแตกตางกันคือ

สวนแรกคือรับผิดชอบตอตัวเอง ตอครอบครัว ตอเพ่ือนบาน ญาติพี่นอง ชุมชนถึงระดับสังคม 
อันนี้ผมใชคําหลักคือเร่ืองของความรับผิดชอบ เพราะสมมุติวาหากมีความรับผิดชอบแลว สิ่งท่ี
ตามมาคือเรื่องของการกระทําที่คํานึงถึงคนอ่ืนๆ ที่ไมใชเฉพาะตัวเราเอง อยางนอยที่สุดถาเรา
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พลังเยาวชนพลเมืองอาสา

CHANGE FUSION
พีธากร ศรีบุตรวงษ
โทร. 08-7683-0880
E-mail : peethakorn@hotmail.com

คํานึงถึงตัวเราเอง คํานึงถึงคุณคา คํานึงถึงศักดิ์ศรี การปฏิบัติตางๆ ก็จะไมไปกระทบตอคนอื่น 
อยางนอยตองมีตรงนี้ สวนอีกคําคือ พลเมืองอาสา ผมวามันเยอะขึ้น นอกจากรับผิดชอบ
ตัวเองแลวธุระของสวนรวมไมวาจะเปนปญหาชุมชน ปญหาสังคม หรือแมกระทั่งเร่ืองท่ีไมใช
ปญหาก็ไดแตอาจเปนประเด็นที่ทําแลวผูคนในสังคมอยูกันอยางมีความสุข 

“แลวพีเปนพลเมืองแบบไหน”
(หวัเราะ) กอนทีจ่ะอธิบายวา จรงิๆ ผมชอบคําวา Active citizen ในภาษาอังกฤษมากกวา

คําวาพลเมืองอาสา พลเมืองอาสา ผมรูสึกวาทําไมตองอาสา มันตองเปนตัวของตัวเราอยูแลว
ไมตองอาสาทาํเลย ผมอาจจะนยิามอยางนัน้ จรงิๆ ผมวาถาเปนภาษาอังกฤษในนยิามของฝรัง่
อาจจะธรรมดา แตนิยามของไทยพอพูดถึงอาสา มันจะนึกถึงอาสาสมัครตอ แลวพอพูดถึง
อาสาสมัครมันจะเหมือนวาตองเปนกิจกรรม เปนโครงการหรืออะไรบางอยางที่เราตองรวมทํา
หรือทําเปนคร้ังคราว ผมวาหลายๆ คนเคาไมตองรอใหเกิดเหตุการณข้ึนมาแลวมาอาสา เขาทําเลย 
ทําอยูแลว ทําในชีวิตประจําวันอยูแลว มีความรับผิดชอบตอตัวเองในทุกวิธีคิดทุกการกระทํา 
อันนี้คือ Active citizen

การทาํงานเพือ่สงัคม ไมใชอาสาแคตอชมุชนหรอืสังคม แตตองอาสาทีจ่ะไปทาํใหเกดิคน
ที่มีจิตอาสาเพิ่มขึ้นอีก สรางคนอีก เหมือนกับ pay it forward ใหมันตอไปเร่ือยๆ เมื่อใหตอไป
เรื่อยเราก็มีความเช่ือวาตองเกิดความดีงามขึ้นมาบาง 

“คิดวาที่ผานมาทํางานประสบความสําเร็จไปแลวแคไหน”
สําหรับผมมันก็ยังไมประสบความสําเร็จหรอก มีขั้นบันไดข้ึนมาทีละขั้น อาจจะมีหลาย

ขั้น ตอนที่ทํางานกับชุมชนเวลาเขามีปญหาอะไร หรือมีเรื่องเกิดขึ้นชาวบานจะโทรหาเรา 
บอกเราวามีอยางนี้เกิดขึ้นนะ ทําอยางไรดี บางทีเราก็ชวยไมไดหรอก แตอยางนอยเราก็รูสึกวา
เขาไวเนื้อเช่ือใจเลาใหเราฟง เหลานี้เปนสิ่งที่เราคิดวาประสบความสําเร็จ เพราะความเชื่อใจ
มันบงบอกถึงคุณคาบางอยาง

“มองอนาคตไวอยางไรบาง”
อีกไมเกิน 10 ปคงกลับบาน ตอนน้ีเราคงตองไปเก็บเก่ียวอะไรมาใหเยอะกอน แรงบันดาลใจ

ก็คืออยากกลับไปที่บาน ไปสรางอะไรดีๆ ที่บานใหมันเกิดขึ้นครับ
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“นานแคไหนแลวที่ไมไดมาที่นี่” ผมคิด “สถานที่ที่สงบและคุนเคย”
รอบตัวผมมีผูคนหลายเพศ หลายวัย กําลังสนุกอยูกับการใหอาหารปลาที่เขตอภัยทาน

ในวัดแหงนี้
มองไกลออกไปจากกลุมคนผูมรีอยหนาเปอนยิม้เหลานัน้ หญงิสาวผูหนึง่กาํลงัเดนิถอืถงั

สีเหลืองใบเล็กที่ไมกี่นาทีกอนมีปลานอยใหญอยูในนั้น
การปลอยปลาไมไดแสดงวาคนคนน้ันกําลังไมสบายใจ บางทีแคอาจจะอยากจะสบายใจ

มากขึ้นเทานั้น
“หยก” ธนพร อุดมบุญไว ทําใหผมรูสึกเชนนั้น
ในรานกาแฟ มีเสียงโทรศัพทดังขึ้นบางเปนระยะๆ แตเมื่อเจาตัวออกมาพรอมแลว ผมก็

ไมรีรอที่จะเริ่มต้ังคําถาม
ปกติวันอาทิตยอยางนี้ยังทํางานอยูอีกหรือ?
เธอยิ้มเขินๆ กอนตอบวา “เปลาคะ วันนี้เปนอาทิตยพิเศษ บังเอิญสมัครไปเปนผูนํา

กจิกรรมใหเด็กๆ ในคายเยาวชน วนัน้ีกเ็ลยมีนดัคยุงานเพิม่ ปกติกท็าํงานจนัทรถงึศกุร พยายาม
จะทําใหเสร็จวันศุกรเลย จะไดมีเวลาเพื่อตัวเองบาง”

แลวถามีเวลาทําอะไรเพื่อตัวเองบาง
“สวนมากก็ไปทํางานอาสา มีไปสรางบานดินบาง ไปวัด สรางเจดีย เทปูน คือไปลงชื่อใน

ตลาดอาสาสมัครไว ตอนนี้ก็สนใจอยากไปชวยเรื่องเด็กออทิสติก ก็ไปแลวแตโอกาส” เธอกําลัง
อธิบายถึงเวลาที่ถูกใชไปเพื่อตัวเอง 

“จริงๆ งานอาสาฯ ก็ถือเปนงานเพื่อตัวเองนะ เวลาไปทํางานอาสาบางคนอาจจะคิดวา
ทําไมตองไปทํางานเพื่อคนอื่นดวย แตหยกมองวาพอทําเพื่อสังคมก็คือทําเพื่อตัวเอง เพราะ

ธนพร อุดมบุญไว : 
คิดดี มีความสุข
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ตัวเราเองอยูในสังคม การจะอาสาน้ันงายมาก เริ่มตนไดจากการอาสากับคนรูจักกอน คนท่ี
ใกลตัว ไมวาจะเปนเพ่ือน พอแม พี่นอง ลองถามเคาวามีปญหาอะไรอยูมั้ย เมื่อเคาเลา 
เชือ่มัย้วาเราก็ไดอาสาแลว อาสาเปนผูฟงใหเคาสบายใจไงคะ แลวเราก็ลองดูวาปญหาท่ีเขาเจอ
เราสามารถชวยอะไรไดบางม้ัย” 

แลววันปกติทํางานอยูที่ไหน
“ก็ทําอยูที่สถาบัน Change Fusion ทําอยูในสวน Think tank สวนนี้เปนสวนที่ทํารีเสิรช 

แลวกห็ากรณศีกึษา ของตางประเทศทีเ่กีย่วกบั Social Innovation ทีพ่วกเขาทาํแลวด ีแลวสามารถ
ประยุกตใชในไทยได หรอือาจจะเปนของทีม่อียู แตไมเกิดขึน้ เราก็ศกึษาจากสถติหิรอืการสาํรวจ 
วามันมีปญหาอะไรแลวก็หาทางแกไข (solution) ที่เปนไปได เพราะจริงๆ ปญหาท่ีมันมีอยู 
มนักม็ทีางแกนะ แตทีม่นัไมสาํเรจ็เพราะปญหาหลายๆ อยางมันไมเชือ่มกนั เราก็พยายามทําให
มันเช่ือมกัน หรือหลายอยางก็มีปญหาแคบางจุด แลวเราก็พยายามผลักดันเปนนโยบายโดย
อิงปญหาจากฐานราก”

อะไรคือ Social Innovation 
“นวัตกรรมทางสังคม บางทีอาจจะเปนอะไรท่ีมีอยูหรือยังไมมี บางทีเอามาเปล่ียน

นิดหนึ่ง ไมตองยิ่งใหญมาก อยางเชน Play pump ที่แอฟริกา คือเด็กๆ ชอบเลนมาหมุน เขาก็
เอามาเช่ือมใหเวลามันหมุนมันสูบน้ําขึ้นมาได ใหคนมีน้ํากิน ระหวางท่ีเด็กเลน ทีนี้ก็ไปติดตอ
บริษัทบอกวาเด๋ียวจะทํา CSR (Corporate Social Responsibility) โฆษณาประชาสัมพันธให 
จากน้ันก็ไดเงินของบริษัทมาสราง ซึ่งเด็กๆ ก็ไดเลน ประชาชนก็ไดดื่มน้ํา บริษัทก็ไดโฆษณา 
นี่ก็เปนนวัตกรรมทางสังคมท่ีเกิดจาก ความคิดสรางสรรค (Creative) และการประยุกตใช

อกีตวัอยางโครงการท่ีกาํลงัศึกษาอยูมชีือ่วา Open Surveillance หรอืการเฝาระวังภยัพบิตั ิ
มันเริ่มมาจากความคิดที่วาปจจบุันทุกคนมีโทรศัพทมือถือ แลวสวนใหญก็มี Smart Phone ซึ่ง
สามารถเขาถึง Social Media อยาง Facebook หรืออีเมลได ฉะนั้นหากสมมุติวาเราเดินอยูบน
ถนนแลวมีฝาทอเปดท้ิงไวอยู เรารูสึกวาอันตรายแตเราเปนแคเด็กผูหญิง ก็ไมรูจะแจงใคร ถา
ปกติคนก็อาจจะแคบนวาทําไมรัฐไมจัดการ 
แตบางทีเขาก็อาจจะไมรู พอเรามีตรงน้ีก็
สามารถที่จะ SMS หรือโพสตขอความแจง
เขาไปไดเลย”

งานอะไรที่ทําแลวรูสึกประทับใจ
ที่สุด

“งานที่คิดวาประทับใจมาก นาจะ
เปนการสนับสนุน SE (Social Enterprise, 
กิจการเพื่อสังคม) มีบริษัทที่ชื่อ Energaia 
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มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

เปนบริษัทที่เลี้ยงสาหรายท่ีเกิดในถังบําบัด
น้ําเสีย คือมีผลการวิจัยวาสาหรายตรงนั้น
สามารถเอามาทําเปนอาหารสัตว แบบออแกนิก
ได เพราะเด๋ียวน้ีอาหารสัตวมีแตแบบเคมี อันน้ี
ก็เปนตัวอยางที่เปนธุรกิจและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมดวย”

แลวเรามีสวนชวยเขาอยางไรบาง
“ทาง Change Fusion ก็ชวยกันหา

ขอมูล ชวยใหคําปรึกษา หยกก็ไดเขาไปหา
ขอมลูในหองสมดุของมหาวิทยาลัยพระจอม-
เกลาธนบุรี (บางมด) แลวก็ไปพบวาที่บางมด
มีการทําวิจัยตรงนี้อยู เพราะพอทําวิจัยมาถึง
ระดับหนึ่งก็เห็นวาทุกอยางมันโยงเขากับงาน
วจิยัของบางมดเลยนะ แสดงวาเขาอาจจะเปน
ผูเชี่ยวชาญดานน้ี สุดทายก็เลยไดเชื่อมโยง
งานกับเขา ซึง่กท็าํใหงานเดินตอไปได จดุนีจ้งึ
ประทับใจตรงท่ี เราไดชวยอะไรเขาจริงอีกท้ัง
ยังไดเรียนรูรวมกันไปดวย”

อะไรคือแรงบันดาลใจในการเร่ิมตน
ทํางานเพื่อสังคม

“จริงๆ โดยใจมันรูสึกรักษโลกอยูแลว 
อะไรควรทําก็ควรทํา ตนไมก็ควรปลูก ขยะก็
ควรเก็บ แมจะมีบางท่ีเพื่อนลอวาภายนอก
ดูไมนาจะชอบอะไรแบบนนี้ แตก็รูสึกวาใจ

มันรัก ก็คิดวาถาใจรักแลวไมตองสนใจวาคนจะมองอยางไร ถาใจรักมันก็จะทําออกมาไดดีเอง 
ตอนแรกอยากทาํ Marketing ชอบงานภาคธรุกจิ แมจะชอบไปคาย ลยุทาํงานอาสาฯ แต

ไมไดอยากทําเปนอาชีพ แลวประจวบเหมาะกับมีเพื่อนแนะนําใหรูจัก Change Fusion ใหฟง 
พอไดฟงแนวคิดเรื่อง Social Enterprise ซึ่งมันเกี่ยวกับการทําธุรกิจดวย เพียงแตหลักการคือ
ไมไดสรางกําไรสูงสุด (Maximize profi t) เพียงอยางเดียว แตเปนแบบกลับคืนสูสังคม อีกท้ัง
พอมีกําไรใหคนที่ทําสามารถอยูได คือมันเหมือนกับวาอยากทําธุรกิจก็ทําเพื่อสังคมได อยาก
ทําการตลาดก็ทําเพื่อสังคมได นั่นจึงเปนอะไรท่ีนาลองเรียนรูมาก” 
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จากการทํางานที่ผานมาเกิดการเรียนรูอะไรกับตัวเองบาง
“เยอะเลย ไดอยางแรกเลยคือ Positive thinking เพราะคุณอยากทําอะไรดีๆ คุณก็ตอง

คิดดี พอคิดดี คุณก็จะมีความสุขกับการคิดดีของคุณ ทําใหรูสึกอดทน ความเพียร การแกปญหา
เฉพาะหนา คือการทํางานมันตางจากตอนเรียนคือเราตองใชทุกอยางตั้งแตเราโตมา รูจักใจเย็น
เพราะใจรอนแลวมันแกปญหาไมได มันเหมือนกับเวลาฝนตกคือถาคุณวิ่งหรือคุณเดินคุณก็จะ
รับน้ําฝนเทากัน แตถาวิ่งคุณก็อาจจะลื่น ลม กลายเปนเปยกมากกวา”

เพราะคุยกันเพลินจนลืมวารานกาแฟกําลังจะปด เราจึงตองรีบออกจากราน แสงไฟสีสม
ทีส่องสวางอยูรมิถนนดสูวยด ีในขณะทีเ่ดินกลบับาน ผมรูสกึมคีาํถามทีย่งัคาใจอยูขอหนึง่ เพยีง
แตคําถามนี้คงไมมีใครจะตอบไดดีเทากับตัวผมเอง

“เราใชเวลาวางที่มี ทําอะไร เพื่อใครบางแลวหรือยัง”

CHANGE FUSION
ธนพร อุดมบุญไว
โทร. 08-1622-9224
E-mail : yok.tnp@gmail.com
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“แจ” เกียรติศักดิ์ คําสี บัณฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เริ่มตนงานอาสาสมัครเพื่อสังคมต้ังแตยังเรียนอยูมัธยมปลาย ดวยการรวมเปนทีมวิทยากร
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก เดินทางไปอบรมใหความรูตามหมูบานตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมกับมูลนิธิซีซีเอฟ (ประเทศไทย) หลังจากสอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยไดเขามีโอกาส
ไปเขารวมกิจกรรม “อาสาสมัคร” กับองคกรภาคสังคมนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
ไปเปนอาสาสมัครคายสรางของชมรมตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

จนกระท่ังเรียนป 2 โอกาสสําคัญที่เขามาในชีวิตของแจคือ การไดมีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกับองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในตําแหนงประธานฝายกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน ซึง่ทําหนาท่ีดแูลและสนับสนุนการทํางานของชุมนมุ/ชมรม ดานบําเพ็ญประโยชนของ
มหาวทิยาลยั หลงัจากหมดวาระองคการนกัศกึษา แจกไ็ดปรบัเปลีย่นตนเองมาเปนสวนหนึง่ของ
ทีมแกนนําอาสาสมัครของ ศูนยอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเขา
ไดใชประสบการณและการเรียนรูจากการทํากิจกรรมอาสาสมัครที่ผานมาในการชวยงานศูนยฯ 
เกีย่วกับกจิกรรมอบรมตางๆ เชน พานักศกึษาไปจัดกิจกรรมตางๆ ใหกบัเด็กๆ รอบมหาวิทยาลัย 
หรือการเปนที่ปรกึษาโครงการอาสาสมัครใหกับรุนนอง เปนตน

หากมองยอนกลับไปสู “แรงบันดาลใจ” ที่ทําใหแจหันมาสนใจทํากิจกรรมเพื่อสังคมคือ 
เขารูสึกวาที่ผานมาตนเองเปนผูรับ เนื่องจากไดรับความชวยเหลือดานความเปนอยูจาก
องคกร/มลูนธิกิารกศุลตางๆ มาโดยตลอด ทาํใหเขารูสกึวาอยากจะทาํอะไรเพือ่คนอืน่ และ
อยากเปนผูใหบาง มิใชเพียงแคการเปนผูรับอยางเดียวเทานั้น และความประทับใจสําคัญ
ก็มาจากเมื่อไดเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของผูอื่น

เกียรติศักดิ์ คําสี : 
จากผูรับสูการเปนผูให 
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จากการเขามาทํากิจกรรมอาสาสมัครระยะเวลาเกือบ 4 ปในมหาวิทยาลัย แจพบวา
ตวัเองมทีศันคตหิลายอยางทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยเฉพาะการมองโลก เขาเขาใจและเรยีนรูในความ
หลากหลายของผูคนในสังคม ความคิดเชนนี้เกิดขึ้นจากการที่ไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหไดสัมผัส
กบัประสบการณตรง ซึง่แตกตางจากความคิดเดมิทีเ่คยรบัรูมาจากหองเรยีนหรือคาํบอกเลาของ
คนอื่น เขาเลาใหฟงวา ครั้งหนึ่ง มีโอกาสไปศึกษาชีวิตของเด็กที่อาศัยอยูใตสะพานลอย กอน
หนานั้นเขามีความคิดวาพวกเด็กๆ อาจจะไปอยูดวยเพราะความยากไร แตเมื่อไดพูดคุยกับ
พวกเขา กลับพบคาํตอบวาการทีอ่อกมาอยูนอกบานเพราะตองการอสิระ คาํตอบดงักลาวทําให
เขารูสกึอ้ึง เพราะคิดตลอดมาวาคนเหลานัน้มปีญหาจึงตองรอนเรไรบานอยูเชนนี ้ปรากฏวาเปน
เพราะพวกเขาอยากอยูดวยตัวเอง 

อกีเหตกุารณหนึง่คอื เดิมทเีคยคดิวาไมรงัเกยีจเดก็ๆ ทีอ่ยูตามสะพานลอยหรอืใตสะพาน
ตางๆ แตพอถึงเวลาจริงก็พบวาตัวเองรังเกียจ ไมกลาเขาไปโอบกอดเหมือนกับคนอื่นๆ เขาจึง
เรยีนรูวาสิง่ทีค่ดิกบัการกระทําอาจไมตรงกันก็ได จงึไดพยายามปรบัตวั แจบอกวาประสบการณ
ลักษณะเชนนี้เองที่ทําใหเขารูจักตัวเองมากขึ้น และเขาใจความหลากหลายของผูคน
ในสังคม 

ดวยความทีส่นใจเรือ่งสิง่แวดลอมเปนทุนเดมิอยูแลว สิง่ท่ีเขาประทบัใจจากการทาํกจิกรรม
ที่ผานมาคือ การฟนฟูชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 
ดวยการจดักจิกรรมตางๆ เชน ไปปลกูพชืใหชาง ปลกูปะการงั ถงึตอนนีช้มรมกม็คีนสานตอแลว 
เขารูสึกดีที่สามารถชุบชีวิตชมรมข้ึนมาได

นอกจากเรียนรูจากกิจกรรมตางๆ แลว เขายังไดเรียนรูผานการทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ 
ดวย บางครั้งเราเห็นคนที่ทําอะไรไมถูกใจเรา กอนหนานี้มักรูสึกวาทําไมเขาจึงทําแบบนั้น ทําไม
เขาจึงไมเปนแบบนี้ แตเม่ือผานประสบการณเปนอาสาสมัครจึงเรียนรูและเขาใจถึงความ
แตกตางของคน เหมือนคําพดูที่วา “ไมมีมนุษยคนไหนสมบูรณแบบ” ดังนั้น เมื่อโกรธใคร 



34

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

เขาก็จะคดิแบบนีว้าไมมใีครท่ีสมบูรณแบบ ตวัเขาเองกเ็ชนกนัท่ีตองทบทวนตวัเองในสิง่ทีค่นอืน่
ไมชอบ 

เมือ่ผสานส่ิงทีเ่รยีนรูจากการทํากจิกรรมเพ่ือสังคมเขากบัความสนใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอม
ของแจ เขาคิดวา ตนเองไดเรียนรูสัจธรรม ความเปนจริงของสังคมและธรรมชาติวา ทุกสิ่ง
ทุกอยางลวนเช่ือมโยงกันไมมีอะไรแยกจากกันได ขณะที่มนุษยทํากิจกรรมอยางหนึ่งท่ีใชไฟฟา
อยู ก็สงผลกระทบกับสัตวปาได เชน ทําใหพวกมันวางไขไมได เพราะวาไมมีปา เนื่องจากพ้ืนที่
ปาถูกนํามาทําเปนโรงไฟฟาใหกับมนุษยไดใช สัตวปาจึงถูกแยงพื้นท่ีเพ่ือดํารงชีวิต เขาเห็นถึง
ความเช่ือมโยงวาตัวเราไมไดแยกขาดออกจากสังคม โลก หรือจักรวาลแตอยางใด เขาจึง
เห็นวาแมสิ่งที่ทําอาจจะเปนสิ่งเล็กนอย ไมใหญมาก แตก็ดีกวาการไมลงมือทําอะไรเลย 

สาํหรบัแจแลว “สงัคมท่ีดใีนความคิดของเขาคือสังคมท่ีเปดโอกาสใหทกุคนมีโอกาสไดทาํ
สิ่งที่ถูกตอง สิ่งที่ดีสําหรับตัวของเขาและดีสําหรับคนอื่นดวย”

ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เกียรติศักดิ์ คําสี
โทร. 08-6813-9159
E-mail : nayrugdee@gmail.com
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“หญิง” สุทธิดา แกวสองสี นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เธอสนใจการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมต้ังแตยังเรียนอยูชั้นปที่ 1 ดวยการเขารวม
โครงการธรรมศาสตรอาสาเพื่อชุมชนซึ่งเธอไดทํากิจกรรมวันเด็กทุกวันโดยทําติดตอกันเปน
ระยะเวลา 1 ปเตม็ จากน้ันกท็าํงานอาสาสมัครรวมกับศนูยอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยเปนตน
มา ไมวาจะเปนอาสาสมัครแมโดมเกมส งานดนตรีไทยอุดมศึกษา และอาสาสมัครงานสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ

จุดเร่ิมตนที่ไดเขารวมโครงการธรรมศาสตรอาสาเพ่ือชุมชน ในโครงการวันเด็กทุกวัน 
ซึ่งรวมกับพี่ๆ และเพื่อนในกลุมที่ชื่อวารวมมิตรน้ําขน เพราะอยากใหเด็กๆ มีวันเด็กทุกวัน 
ไมใชแควันเด็กเทานั้น เม่ือไปลงพ้ืนที่ใกลๆ ก็พบโรงเรียนหนึ่งซึ่งเด็กๆ ตองการสนามเด็กเลน 
จึงตัดสินใจวาจะชวยกันทําสนามเด็กเลน เพื่อใหเด็กๆ ไดสนุกทุกวัน และการเลนยังถือเปนการ
พัฒนาเด็กไปดวย เม่ือทําสนามเด็กเลนแลว ก็ขยายออกไปเปนการจัดหองสมุด และซอมแซม
ศาลาธรรมชาตเิพือ่ใหพวกเขามสีถานทีเ่รยีนรูและทาํกจิกรรมรวมกนั ตอนทีโ่ครงการสาํเรจ็แลว 
รอยยิ้มของเด็กๆ ที่เลนอยางสนุกสนาน เพราะมีความสุขกับสนามเด็กเลนที่ไดชวยกันสรางขึ้น 
พรอมรอยย้ิมและคําขอบคุณ สิง่เหลานีเ้ปน “แรงบันดาลใจ” ใหเธอทํางานเร่ือยมา รวมถงึการ
สนับสนุนและผลักดันจากครอบครัวที่มีอยูเสมอ

เหตกุารณทีป่ระทบัใจทีส่ดุเกดิขึน้ในวนัสดุทายของโครงการวนัเดก็ทกุวนั เดก็ๆ ทีโ่รงเรยีน
ก็บอกเลาความรูสึกวา “ดีใจที่พี่ๆ มาทํากิจกรรมดวย” และอยากใหมาอีก ไมรวมถึง
ดอกกุหลาบและกระดาษพับกระดาษรูปหัวใจท่ีเด็กมอบให ตอนน้ันเธอรูสึกดีใจมากและน่ันคือ 
“จุดเร่ิมตน” ของ “ความสุขใจ” ที่ไดจากการเปนอาสาสมัคร จากนั้นมาการไปเปนอาสาสมัคร
ของเธอก็ดําเนินไปอยางสมํ่าเสมอตามวาระโอกาส และหญิงก็ไดคนพบวางาน “อาสาสมัคร” 

สุทธิดา แกวสองสี : 
สงตอวงกลมแหงความสุข
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คือการ “สงความสุข” ไปอยางไมสิ้นสุด เหตุการณเล็กๆ อีกครั้งหน่ึงจากประสบการณ
อาสาสมัครซ่ึงสรางความสุขใจใหหญงิเกิดข้ึน เมือ่ตอนท่ีเธอไปเปนอาสาสมัครงานสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติซึง่ไดชวยอํานวยความสะดวกใหผูเขารวมประชุม ขณะท่ีกาํลงัชวยยกกระเปาอยู ผูใหญ
ทานน้ันก็ไดหันมาพูดคําขอบคุณและอวยพรใหกับหญิง เหมือนกับวาตางฝายตางมอบความ
ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน 

และอีกครั้งหนึ่งที่ทําใหเธอเรียนรูวาความสุขสามารถสงตอไปเรื่อยๆ คือ ตอนไปสราง
ศาลาใหเด็กๆ ตอนน้ันพบกับคุณตาทานหน่ึงที่มาทําของเลนใหหลานซ่ึงเรียนอยูที่นี่ มีคน
ในหมูบานมาชวยกันทํามากมายโดยไมตองการคาจาง หญิงมองวาเหมือนกับ “วงกลม” คือ 
เธอและเพื่อนๆ ไปทําใหคนอื่น คนที่นั่นก็ทําใหหลานของพวกเขา เด็กๆ ก็มีความสุข 
พวกเธอก็มคีวามสุขไปดวย

หญิงมองวาความประทับใจตางๆ เหลานี้ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เกิดมาจากปจจัย
หลายอยาง เริม่จากการม ี“ใจทีอ่ยากจะทาํ” เปรยีบเทยีบเหมอืนกบัยาเสพตดิทีต่องเสพบอยๆ 
เพราะทําใหมีความสุข สิ่งสนับสนุนตอมาคือศูนยอาสาสมัครท่ีคอยเปนตัวสนับสนุน และเปน
แรงผลักดันซึ่งเธอมักไดรับขาวสารผานพี่ๆ ที่ทํางานอยูในศูนยและใหคําปรึกษาเวลามีปญหา 
ตอมาก็คือผูที่หญิงเรียกวา “คนขางทาง” ซึ่งหมายถึงคนท่ีไดเขาไปรวมทํากิจกรรมอาสาดวย 
พวกเขาเหลานีค้อื “เสนทาง” ทีท่าํใหเธอไดเดนิไปพบกับเสนทางสายอาสา อกีอยางหน่ึงทีส่าํคญั
คือ ระยะเวลาของกิจกรรมที่เปนโครงการระยะยาว ทําใหคนทํางานไมตองเรงรีบ มีโอกาสไดคิด
ทบทวนตัวเองซึ่งเปนประโยชนมาก สุดทายคือครอบครัวที่จะอยูเคียงขางเสมอ เวลาที่เหนื่อย
ก็จะกลับบาน 

จากประสบการณการทํางานท่ีผานมา เธอเห็นวา 
การทํางานกับสังคมหรือชุมชนเปนการทํางานกับคน
หลากหลาย และแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงไมสามารถ
นาํความคดิของตนเองเปนกรอบในการทาํงานอยาง
เดียว แตตองเปดใจใหกวาง รูจักรับฟง และเรียนรู 
เปดโอกาสใหกบัคนในชุมชนไดเขามามสีวนรวมดวย 
เพราะเราเปนเพียงคนท่ีผานมาทํา แตคนท่ีอยูบรเิวณ
นั้นคือคนที่จะอยูตลอดไป และเขาจะตองเปนคน
ดูแลชุมชนของเขาตอไปเองใหได

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเธอคือ จากเดิมท่ี
เคยเปนคนทํางานที่มุงแตจุดหมายปลายทางวาตอง
สําเร็จ แตเมื่อมาทํางานอาสาซ่ึงเก่ียวของกับผูคนท่ี
หลากหลายมากข้ึน ทาํใหเธอใสใจกับสิง่ขางทางมากขึน้ 
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สามารถย้ิมและหัวเราะกับสิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตัว
ได เรียกไดวาเปนกาวเดินที่ชาเพื่อไปใหถึง
จุดหมายโดยใสใจกับสิ่งรอบขางมากขึ้น 
นอกจากนีเ้ธอเรยีนรูวาการทาํงานอาสาตอง
เปนการเขาไปชวยใหคนที่ตองการความ
ชวยเหลือเหลานั้นใหชวยเหลือตัวเอง
ใหได ไมจําเปนตองชวยพวกเขาทุกอยาง 
แตใหโอกาสเขาไดแกปญหาดวยตัวเอง
ดวย จึงจะสรางความยั่งยืนไดมากที่สุด

ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สุทธิดา แกวสองสี 
โทร. 08-7232-2214
E-mail : ying_zheenior@windowslive.com
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มีหลายครั้งเม่ือเราพูดถึงการทํางานอาสาสมัคร ความคิดของเรามักจะไปผูกติดกับ
การทําความดีในโอกาสพิเศษหรือการเสียสละเวลาพักผอนท่ีหาไดยากนักจากงานประจํา
ที่มีอยู

แตบทสัมภาษณที่คุณกําลังไดอานตอไปน้ี เปนประสบการณตรงของหญิงสาวผูหนึ่งท่ี
ผสานเวลาจากหนาทีก่ารงานตามวชิาชพีทีไ่ดเรยีนมากับการทาํงานอาสาสมคัรทีใ่จบอกใหทาํได
อยางลงตัว ความสุขที่เธอไดรับทําใหเธอเลือกท่ีจะทํางานอาสาสมัครมาอยางตอเนื่องจนมัน
กลายเปนวิถีของชีวิตเธอ

ชวยแนะนําตัวหนอยครับ
“ชื่อย้ิมคะ พรพิมุข มณีวาศ เปนนักกายภาพบําบัดคะ ตอนน้ีทํางานอยูที่คลินิกแถว

จรัญ 13” 
ไดยินมาวานอกเหนือจากการเปนนักกายภาพแลว ยิ้มยังมีโอกาสไดไปทํางาน

อาสาสมัครดวย อันนี้เหมือนกับการไปทํางานเปน part-time หรืองานพิเศษหรือเปลา
“ไมคะ อันนี้เราอาสาไปทํา คือถามีกิจกรรมอะไรที่พี่ๆ จากองคกรตางๆ เขาขอ

ความชวยเหลือมาก็จะไปอยางท่ีลาสุดเพิ่งไปพังงาคะ ชวยสรางฝายใหชาวบาน ไปชวยเขาทํา 
แลวชาวบานก็สานตอ ไมเชิงวาจะสรางใหเขาทั้งหมด”

เริ่มตนรูจักกับงานอาสาสมัครไดอยางไร
“ยิ้มเปนคนที่ทํางานอาสาสมัครมาตั้งแตเรียนอยูที่มหิดลแลว ทําคายที่มหาวิทยาลัย 

ตอนนัน้ประมาณปหนึง่ เหมอืนทีค่ายมงีานๆ หนึง่ แลวไปเหน็โปสการดอันหนึง่เขยีนวา ทาํงาน
อาสาอะไรอยางนี ้กม็าเจอของมลูนธิกิองทุนไทยทีท่าํงานรวมกนักับ สสส. ชือ่วา “อาสามาเตมิ
รัก” ทําวันเสารทุกสัปดาห ยิ้มก็เลยสมัคร คือโทรไปถามเขา วาตองทําอะไรบาง จากนั้นก็เลย

พรพิมุข มณีวาศ : 
สุขทั้งผูใหและผูรับ
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ไดทํางานกับเด็ก เหมือนเด็กๆ เหลานั้นเขาขาดบางอยางในชีวิต ซึ่งหนาที่ของอาสาสมัคร
ตองเขาไปชวยพัฒนาเขา ไปเติมความรักใหเขา นั่นก็เปนจุดเริ่มตน” 

ไปทําอะไรกันมาบางครับ
“กม็ไีปบานเปรด็ใน ไปทาํเตายางเปนบานใหปลา แลวกม็ไีปทาสโีรงเรยีนท่ีสพุรรณบรุ ีเยบ็

เบาะนอน เย็บผาหมใหนอง ไปปลูกปาที่เพชรบูรณไปทําประปาภูเขา”
ทําไมจึงอยากไปทํางานอาสาสมัคร 
“รูสึกวาอยากชวยเหลือคนที่เขายังขาดอยู อยากใหโอกาส ความรูหรือวาอะไรท่ีพอจะ

ชวยเขาได ก็เลยอยากทํา จริงๆ ยิ้มทําคายของชมรมฯ ที่มหาวิทยาลัยอยูคะ แลวอยากทําอะไร
เพ่ิมเติมของชมรมฯ ก็จะมีคาย 3 คาย ก็เลยหาอยางอื่นที่แปลกใหมแลวก็ไดออกไปขางนอก
จริงๆ”

อะไรเปนเสนหของงานอาสาสมัครที่ทําใหยิ้มทําตอเนื่องมาจนถึงตอนนี้
“ยิ้มรูสึกวาทําแลวไดชวย ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดเพ่ือน ไดมิตรภาพ ไดเห็นวิถีชีวิต 

ประสบการณและไดแบงปนใหคนอ่ืน”
กิจกรรมไหนที่คิดวาประสบความสําเร็จมากที่สุด
“คงเปนที่เปร็ดในจังหวัดตราด คือชุมชนเขาคอนขางที่จะเขมแข็ง แลวชาวบานก็มาชวย

กันดี ที่นั่นมีปาชุมชน ชาวบานตอนรับดีมากๆ”
เลาใหฟงหนอยครับวาพื้นที่ตรงนั้นเปนอยางไรบาง แลวเราเขาไปทําอะไร
“เปนกลุมชาวบานที่ทําอาชีพเกษตรกรรม มีทํานากุงบาง ปญหาของพื้นที่ก็คือวาบริเวณ

ชุมชนก็จะมีปาชายเลนอยู แตเหมือนทะเลมันเริ่มกัดเซาะเขามาเรื่อยๆ จนพ้ืนที่ปาชายเลนที่มี
อยูมันเริ่มนอยลง ชาวบานก็เริ่มคิดวาจะทําอยางไรดี ใหสวนที่โดนกัดเซาะมันไมถูกทําลายมาก
ขนาดนัน้ ปองกนัใหมนักดัเซาะไดนอยลง กเ็ลยทาํเปนแนวคอืเอาเตายางลงไป เตายางกค็อืยาง
ทีท่าํมาจากยางรถยนตแลวเทซเีมนตทาํเหมอืนรปูเสาแตวาทาํเปนอนัใหญมาก ไปวางตามแนว
ทะเล เพื่อชวยลดการกัดเซาะของคล่ืน ชาวบานเขาคอนขางจะรวมใจกันมากคะ ชวยกันหายาง 
ชวยกันระดมทุน เราก็ประทับใจ ตอนนี้ชาวบานก็ยังทําตอไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมี
นากุงท่ีรกรางและไมไดใชแลว ชาวบานทีน่ัน้กร็ะดมเงินกนัไปซ้ือนากุงเพ่ือท่ีจะทําเปนปาชายเลน
เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นก็มีโอกาสไปทําหองสมุด 4 มิติ คือเราไปปรับหองสมุดใหเปน 4 มุมคือ
มุมเลน มุมศิลปะ มุมอาน มุมดู ทําใหเด็กๆ ไดใชมากขึ้น เขาหองสมุดกันมากขึ้น เพราะกอน
หนานี้หองสมุดนี้แทบจะไมมีใครเขาไปเลย พอไปจัดใหมเด็กก็เริ่มสนใจ ก็เขาไปดูหนังสือ เขาไป
เลน ไปทําศิลปะกัน”

มีวิธีการทํางานกับคนในพื้นที่อยางไร 
“อยางหองสมุดนี้ ก็มีใหเด็กมาชวยจัด คือมีเด็กอยู 40 คนเราก็จะจัดเปนกลุม กลุมละ 
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10 คนแลวเราก็จะใหเด็กชวยเขาไปจัดการหองสมุดของเขา
เริ่มจากการคัดแยกหนังสือ ก็คือชวยๆ กัน พี่ๆ ก็จะเปน
คําแนะนําวาทําอยางไร ยกตัวอยางใหเขาดู ชวยกันจัด ชวย
กันเลือก แลวก็ตกแตงประดับหองสมุดที่เขาอยากไดจริงๆ 
แลวก็ชวยกันทําความสะอาด”

พอทําเสร็จแลวมีวิธกีารดูแลตอยังไงครับ
“เรากจ็ะประสานกับอาจารย มกีารไปติดตามผล หน่ึง

เดือนไปดูทหีนึง่วาเปนอยางไรบาง ยงัใชกนัอยูไหม หองสมุด
เปนอยางไรบาง แลวแตวาวางกันขนาดไหน ใครวางก็ผลัด
กันไป หรือก็โทรไปถามถาไมวางจริงๆ”

ในการทาํงานภาคสงัคมทีผ่านมาเราไดเรยีนรูอะไร
จากการทํางานเพ่ือสังคมบางครับ

“กเ็รยีนรูวาจรงิๆ สงัคมมันมหีลายแบบ บางอยางท่ีเราไมเคยพบในสังคมน้ีเรากจ็ะไดเหน็
ในอกีสงัคมหนึง่ เชนพอเราเขาไปอยูในสงัคมอกีสังคมหนึง่เรากจ็ะเหน็อกีอยางหนึง่ ตอนแรกเรา
คดิวาเราจะเอาอะไรไปใหเขาแตจรงิๆ ไมไดเปนเชนนัน้ฝายเดยีว เราในฐานะอาสาสมคัรกไ็ดรบั
จากเขาดวยเชนกัน เม่ือเห็นถึงความมีน้ําใจ และวิถีการดําเนินชีวิตดานตางๆ ก็ทําใหเขาใจวา
ชุมชนสามารถอยูไดอยางพอเพียงโดยไมตองพ่ึง I-Phone, I-Pad แตสังคมในกรุงเทพฯ ปจจุบันน้ี
แทบจะไมมีการแบงปนกันเลย คอนขางไปทางเห็นแกตัวสูงดวยซ้ํา อีกทั้งคนเราก็ไมสามัคคีกัน 
มีความแตกแยก แทบทุกอยางเลย”

แลวเราจะหนีออกจากปญหาเหลานี้ยังไง
“คงไมหนี คงตองคอยชวย มันคอนขางจะยากหนอย เพราะมันเปนเรื่องเกี่ยวกับคน เกิด

จากตวัมนษุยเองนีแ่หละทีท่าํใหปญหามนัเกดิขึน้ อยางเชน น้าํทวมถามนษุยไปตดัตนไมกค็งไม
เกิด

สดุทายกอ็ยากใหรวมกนัทาํความด ีชวยกนัฟนฟูประเทศเรา แลวชวยเหลอืคนดอยโอกาส 
อยากใหชวยกันคนละเล็กคนละนอย” เธอยิ้ม 

มูลนิธิกองทุนไทย
พรพิมุข มณีวาศ
โทร. 08-9684-5635
E-mail : smilesmilechan33@hotmail.com
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“มด” มัณฑณา เอื้อประชานนท แกนนํา “กลุมตนกลาแผนดิน” กลุมคนที่ทําสื่อเพ่ือ
เยาวชนและเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีโอกาสเขามาทําสื่อ เธอเลือกท่ีจะถายทอดประสบการณ
ที่เธอสั่งสมดานการทําสื่อมาต้ังแตสมัยมัธยมเพื่อใหเด็กๆ รุนใหมไดมีโอกาสเรียนรูที่จะพัฒนา
ตนเองจากการทําสื่อ

“เรามองวาสื่อเปนเครื่องมือที่มีพลังทางสังคม ซึ่งพลังนี้มันสงผลท้ังตัวผูผลิตสื่อและผูรับ
สื่อ ถึงแมวาเราจะไมไดจบดานการทําสื่อโดยตรงแตก็อาศัยการเรียนรูจากพี่ๆ ในวงการ ซึ่งพอ
ถึงวันนี้เราก็ไดมีโอกาสสงตอความรูเหลานี้ใหกับเยาวชนรุนตอไป” มด บัณฑิตสาวจากคณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลาถึงจุดเริ่มตนที่หันมาสนใจทางดานสื่อ ซึ่งเธอไดมี
โอกาสจัดรายการทั้งโทรทัศนและวิทยุตั้งแตสมัยมัธยม

มด เทาความถึงจุดกําเนิดของกลุม ‘ตนกลาแผนดิน’ และงานที่กําลังจะทําทั้งในปจจุบัน
และอนาคต “กลุมตนกลาแผนดนิของเรามสีือ่ทัง้ในดานของขาว ดานวทิย ุตอนนีเ้รากาํลงัเตรยีม
แผนทีจ่ะทาํรายการโทรทศันและสือ่สิง่พมิพออนไลนสาํหรบัเยาวชน ตอนนีส้ถานขีองเรากม็อีายุ
ครบรอบ 3 ปแลว โดยเริ่มจากการรวมกลุมตอนเหตุการณสึนามิ เราไดมีโอกาสไปจัดวิทยุชุมชน
ในทองที่ พอเหตุการณคลี่คลายเราก็มานั่งคิดกันหลายๆ คนวานาจะมีพื้นท่ีสําหรับการทําสื่อ
เพื่อเผยแพรเรื่องราวดีๆ สูสาธารณะตอไป จึงคิดวางั้นเรามาทําสถานที่ที่รองรับความคิด
สรางสรรคเหลานี้กันก็เลยมาทําตรงน้ี”

“สถานีของเราเปดพ้ืนท่ีใหกบัเด็กไดมโีอกาสผลิตรายการเองท้ังหมด เราไมไดเขาไปกําหนด
เนื้อหาวาเด็กจะตองพูดอะไร ทางสถานีเปนเหมือนพี่เล้ียงท่ีคอยแนะนําเรื่องเทคนิคตางๆ 
มากกวา และคอยแกปญหามากกวา” ตนกลาเรดิโอ หนึ่งในโครงการท่ีเปดพื้นที่ดีๆ ใหเด็กไดมา
แบงปน ภายในบริเวณสถานีวทิยเุยาวชนออนไลนมหีองสงขนาดยอมท่ีใชสาํหรบัการจัดรายการ
ของเด็ก ซึ่งตลอดเวลาสัมภาษณมีเด็กๆ เขาออกมาทํากิจกรรมในบริเวณสถานี

“ตนกลาแผนดิน” 
พื้นที่ดีๆ สําหรับเยาวชน
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สิ่งท่ีเด็กไดรับจากประสบการณการทํารายการคืออะไรบาง? “เด็กท่ีเขามาก็จะไดพัฒนา
ทักษะตางๆ ทั้งการเขียน การพูด การคิด และการอาน เรามองยอนกลับไปที่ตัวเราสมัยกอน
เราไดมีโอกาสไดอบรมนักจัดรายการวิทยุเราจึงคิดวาถาเด็กรุนตอไปไดรับโอกาสแบบนี้ก็ดี 
สิ่งเหลาน้ีสอนใหเราบริหารจัดการตัวเองไดฝกความรับผิดชอบ เพราะเราตองเรียนไปดวยและ
จัดรายการไปดวย พวกเขาก็จะไดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันในการทํางาน 

การใหทีส่าํคัญท่ีสดุอยางหน่ึงกค็อื “การใหโอกาส” มดมองเรือ่งนีว้า “เรามองในส่ิงท่ีเขา
ทํามากกวา บางคนคอนขางจะปดกั้น เชน อาจจะบอกวาเด็กสมัยนี้มีแตไปกรี๊ดดาราเกาหลี แต
เราก็ไมไดมองวาเปนเรื่องท่ีผิดถาหากเขายังทํางานและเปนเด็กที่ดีได”

“การฝกฝนของเด็กแตละคนที่เขามา เราจะตองลองผิดลองถูกและเปดโอกาสใหเขาได
ทาํงานจริงมากท่ีสดุ มนัไมมสีตูรสําเร็จเราตองปรับใหเขากับเด็กแตละคน เชน บางคนขาดความ
มัน่ใจ บางคนเขยีนหนงัสอืไมเกง หรอืพดูไมชดั แตอยางนอยเด็กๆ เหลานีม้คีวามตัง้ใจดทีีจ่ะทาํ
เราก็มีหนาที่ดึงศักยภาพของพวกเขาออกมา เชน อาจจะใหโจทยเขากลับไปฝกออกเสียงใหชัด 
เพ่ือที่เขาจะเรียนรูเอาชนะขีดความสามารถของตัวเอง” หนาที่ที่มดทํานั้น แทบไมตางจากครู
ที่ตองคอยเอาใจใสเด็กๆ ที่แวะเวียนเขามาท่ีสถานีเลย

หลังจากทํางานมาหลายปมดก็มีเรื่องนาประทับใจท่ีอยากบอกตอ “เด็กที่เขามาก็มี
หลากหลายกรณ ีบางคนกน็ัง่รถมาจากชลบรุเีพือ่มาจดัรายการทกุสัปดาห อยางทีเ่ราภูมใิจ หรอื 
เราเคยมีเดก็ ป.3 ซึง่เขาอยากจัดรายการเราก็ใหโจทยเลยวาในวันเด็กนีใ้หเขาไปเตรียมนทิานมา
เพื่อเลาใหเพื่อนๆ ฟง โดยใหแบงตัวละครตางๆ ใหเพื่อนไดมีสวนรวมในการเลา ซึ่งพอถึงเวลา
จริงๆ เขาก็ทําออกมาไดดี”

“สิง่ทีเ่ราไดรบักค็อืการไดเหน็พฒันาการของเดก็แตละคน เมือ่เหน็เขาทาํไดดแีลวเรากย็ิง่
รูสึกภูมิใจ เชน การออกไปจัดรายการนอกสถานที่เด็กสามารถจัดการทุกอยางไดดวยตนเอง
แคนีเ้รากม็คีวามสขุแลว” ความรูสกึทีไ่ดใหนัน้ดเูหมอืนคนท่ีไดใหกจ็ะไดรบักลบัมาทกุๆ ครัง้เสมอ 
นี่คือปจจัยสําคัญที่ทําใหมดอยากทําหนาที่นี้ตอไป

และดูเหมือนวาสถานีเล็กๆ ที่อบอุนแหงนี้จะไมหยุดการเติบโตแตเพียงเทานี้ เพราะวา
พลังของเยาวชนและพลังของการใหประสบการณจะเขามาชวยเติมเต็มใหกับเด็กท่ีเขามาทํา
กิจกรรมไดกลายเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมในอนาคต

ตนกลานิวส
มันฑณา เอื้อประชานนท
โทร. 08-6569-6916
E-mail : meehpooh14@hotmail.com
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ในวันธรรมดา จุลยุทธ โลโชตินันท สวมบทบาทเปน ผูจัดการอาวุโสของ บริษัท 
Thomson Reuters บริษัทขามชาติยักษใหญแหงหนึ่ง แตใครจะรูวาเมื่อเวลาวางเขาเลือกที่จะ
สวมบทบาทผูเปนหัวเรือใหญของคณะวงดนตรีออเคสตาการกุศลวงแรกของประเทศไทย 
Bangkok Charity Orchestra (BCO)

ดวยความท่ีเปนคนชอบดนตรีตั้งแตเด็กๆ เขาจึงอุทิศเวลาสวนหน่ึงหลังจากอยูหนา
คอมพิวเตอรมาจับไมบาตองกับกจิกรรมดนตรีการกุศลเพ่ือการใหทีพ่ึง่มอีายุครบ 1 ป เมือ่เดือน
มีนาคมท่ีผานมา “ตอนน้ีเรามีสมาชิก 80 คน ตอนแรกผมวามันเปนเร่ืองใหมในไทยวงดนตรี
ทีไ่มหกัคาใชจายแมแตบาทเดยีวและมอบใหการกุศล วงดนตรขีองเราตัง้อยูบนความหลากหลาย
มีคนหลากวัย หลากสาขาอาชีพ หลายท่ีมามีทั้งมืออาชีพและมือสมัครเลน แตพวกเรามีจิตใจ
ที่รักดนตรีและการทํางานการกุศลรวมกัน”

ในปที่ผานมาช่ือของ BCO เริ่มเปนที่รูจักอยางมาก ในรอบการแสดงแตละคร้ังมีผูเขาชม
ไมต่ํากวา 500 คน จุลยุทธกลาววา “ทุกๆ คนท่ีมาเลนไมไดรับคาจาง มันเปนชองทางในการที่
เราจะไดสงเสริมการใหและการอาสาใหกับสังคม ตอนแรกท่ีตั้งวงผมก็แอบกังวลวาจะมีใคร
เขามารวมกับเราหรือไมแตตอนน้ีสมาชิกและฐานคนดูกเ็พิม่ขึน้เรือ่ยๆ เรามีทมีบรหิารงานหลักๆ 
10 คน”

“นอกจากการที่เรามาแสดงเพื่อหารายไดใหกับการกุศลแลวผมมองวา มันเปนการใหที่
ไมรูจบดวย คนที่มาแสดงก็ไดรับประสบการณใหมๆ ไดพบปะเพื่อนฝูงและพัฒนาตัวเอง และ
ยงัไดตอบแทนสังคม สวนสปอนเซอรทีเ่ขามารวมจดัสวนใหญเรากจ็ะคดัเลอืกจากท่ีเขาอยากทํา
การกุศลจริงๆ ซึ่งเขาก็ไดรับเสียงตอบรับที่ดีจากสังคม” ดูเหมือนวา BCO จะไมใชแควงดนตรี 
แตจุลยุทธกําลังพูดวามันเปน “พื้นที่ของการใหและการอาสาที่ไมรูจบ”

การใหที่รับผิดชอบและไมรูจบ
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มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

เมือ่พดูถงึบทบาทของพลเมือง จลุยทุธสะทอน
มุมของการรับผิดชอบตอสังคมไดนาสนใจวา “BCO 
มีเปาหมายหน่ึงคือการใหอยางมีความรับผิดชอบ 
ยกตัวอยางเชน กิจกรรมคอนเสิรตที่เราทํารวมกับ
มูลนิธิเด็ก เราไดนําเงินท่ีไดจากการจัดประมาณ 
2 แสนบาทไปจัดซื้อศาลาน่ังเลนสําหรับเด็กแทนที่จะ
มอบใหเปนเงิน เพื่อที่เราจะไดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและ
นาจะเปนประโยชนตอผูที่ไดรับใหมากที่สุด”

ปจจัยสูความสําเร็จของ BCO ภายใตการนํา
ของชายผูนี้เขาใชหลักการบริหารท่ีไดใชในงานประจํา
เขามาชวยบริหารวงดนตรีนี้ “เราเปดโอกาสใหทุกคน
ไดเลน แตคนทีเ่ขามารวมแสดงจะตองมคีวามสามารถ
แบบสามารถแสดงได การหลอมรวมคน 80 คนท่ีมี
ปูมหลังแตกตางกันแสดงไดเต็มความสามารถเปนส่ิงสําคัญ ถึงแมคนจะเสียเงินเขามาชมเขา
ทําการกุศลแตเราก็ตองเนนคุณภาพใหเขาไดรับการแสดงที่ดีที่สุด”

“ผมมองเช่ือมโยงกับสมาชิกในแตละกลุมวาแตละคนจะมีสังคมท่ีแตกตางกันมา บางคน
อาจจะเรียนในโรงเรียนอินเตอรทีม่โีอกาสไดแสดงตอหนามวลชนแบบฟรีๆ แลว ถาเขาไดเขามา
รวมกิจกรรมตอนน้ีมนัจะย่ิงเปนการเพ่ิมคณุคาใหกบัเขารูสกึภมูใิจวามีคนเสียเงินมาชมเขาแสดง
และเขาก็ไดทําการกุศล” ‘ความภูมิใจในการเปนผูให’ นี่คือส่ิงท่ี BCO ไดนํามาเปนแรงบันดาลใจ
ในการขับเคล่ือนเครือขายของเขา

เมื่อมองยอนกลับไปจดุเร่ิมตน จุลยุทธคิดอยางไรกับทุกวันนี้ “ในดานปริมาณเราจัดการ
แสดงคอนเสิรต 4 ครัง้ในปทีผ่านมาสามารถระดมเงินไดหลกัลานบาท การทีผ่มเปนคอนดักเตอร
ท่ีข้ึนไปยืนนําผูแสดง 80 คนท่ีมีใจกุศลแบบเราน่ีคือจุดท่ีทําใหผมภูมิใจท่ีสุด ผมแอบไดยินบางคน
พูดวาจริงๆ เมืองไทยนาจะมีอะไรแบบน้ีมานานแลว ซึ่งมันยิ่งทําใหเรารูสึกดีที่ไดทําสิ่งนี้”

“เปาหมายในอนาคตเราอยากให BCO เปนท่ีรูจักมากขึ้น เราไมมีการประชาสัมพันธ
ในวงกวาง หากใครสนใจก็ลองแวะเขามาชมกิจกรรมของเราไดที ่เวบ็ไซต www.charityorchestra.
org เราอยากสรางฐานคนฟงเพลงออสเคสตราใหกวางขวางขึน้ โดยในการแสดงแตละครัง้เราจะ
มกีารใหความรูเกีย่วกับดนตรีคลาสสิกในระหวางเพลงดวย” จลุยทุธเลาถงึแผนบางสวนในอนาคต
อันใกลนี้ของ BCO ดวยน้ําเสียงมุงม่ัน 

ซึง่ทางวงไดฝากประชาสัมพนัธคอนเสิรตครัง้ตอไปวันที ่7 กรกฎาคม 2554 ทีจ่ะเปดโอกาส
ใหกับนักเปยโนเดี่ยวดาวรุงไดรวมแสดงกับวงขนาดใหญ จุลยุทธมองวาเด็กหลายๆ คนมีความ
สามารถและควรไดรับการผลักดันที่ดี
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“ผมไมเชื่อเรื่องของการท่ีวารวยกอนแลวคอยให หลายๆ คนในวงของเรารวมถึงตัว
ผมเองถาจะมอบเงินใหใครเปนแสนก็ทาํได แตเราเลือกท่ีจะแปลงทักษะท่ีเรามีเพ่ือทีจ่ะตอบแทน
สังคมใหมากท่ีสุด เราอยากเห็นสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีจิตอาสามากๆ ขึ้น เหมือนท่ีนองๆ 
ในวงไดสงตอความรูสกึดีๆ ใหแกกนั ผมอาจไมใชเรือ่งของการทําบญุแตผมทาํเพราะมันสบายใจ
และสนุกกับมัน และสิ่งที่เราทํานั้นมีคนไดประโยชนแคนี้ผมก็พอใจแลว” จุลยุทธทิ้งทายใหเห็น
ถึงภาพของสังคมท่ีมีการใหอยางมีคุณภาพและหวังวาภาพเหลานี้จะสามารถเปนจริงไดแบบที่
เขาหวังไว

Bangkok charity Orchestra
จุลยุทธ โลโชตินันท
โทร. 08-1824-6246
E-mail : contact@charityorchestra.org
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ศศรส โกวิทพานิชกุล หรือ “เก” กําลังจบการศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร สาขาภาษา
เยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม แรกเร่ิมการทํากิจกรรมไดรูจักกับพ่ีๆ กลุมมะขามปอมและ
ไดเปนอาสาสมัครเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ทําใหไดเรียนรูในกระบวนการละครจนกลายเปน “รัก” 
และ “เชื่อมั่นในกระบวนการละคร” ขึ้นมา

จากประสบการณตรงของตนเอง และการไดรูจกัไดใกลชดิกบัเพือ่นทีค่ณะซึง่เปน “ผูพกิาร
ทางสายตา” ทําให “เก” ไดเรียนรูและพบวาผูพิการทางสายตาก็ไมแตกตางจากเรา มีความ
สามารถและทําอะไรหลายๆ อยางไมตางจากคนตาดีอยางเรา ในบางคร้ังกลับทําไดดีกวาดวยซํ้า 
ซ่ึงขัดกับคนในสังคมบางคนอาจมองวาคนพิการเปนภาระของสังคมท่ีตองไดรับการดูแลและชวยเหลือ
อยูตลอด จากจุดน้ีเองและความเช่ือในกระบวนการละครทําใหเกม่ันใจวา “กระบวนการละคร
จะชวยสงเสริมใหผูพิการทางสายตาเห็นคุณคาในตนเองและเผยศักยภาพของตนเองสูสังคม
ได” จึงรวมตัวกับเพ่ือนเพ่ือนํากระบวนการละครมาเปนเคร่ืองมือในการทํากิจกรรมกับผูพิการทาง
สายตา ในโครงการท่ีช่ือวา “โครงการละครเพ่ือเพ่ือนผูพิการ” ภายใตการสนับสนุนจากโครงการ
ตลาดประกอบฝน คร้ังท่ี 5 (Youth Innovation Marketplace: YIM) ซ่ึงดําเนินงานโดยกลุมนวัตกรรม
เยาวชนเพ่ือสังคม (why i why) และไดรับการสนับสนุนจากบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

เกไดเลาวาโครงการน้ีเริ่มตนตั้งแตการประชาสัมพันธรับสมัครอาสาสมัคร แลวอบรม
อาสาสมคัรใหมทีกัษะละคร เทคนคิละคร reader theatre และเขยีนบทละครได เพ่ือทีอ่าสาสมคัร
สามารถเปนวิทยากร พี่เลี้ยงและสันทนาการในคายอบรมสําหรับนองผูพิการทางสายตาอายุ 
15-20 ป ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ จ.เชียงใหมได 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินโครงการนี้นอกจากการสรางคุณคาและความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของตนเองของนองผูพิการทางสายตาแลว ดวยการเกิดละคร 4 เรื่องท่ีนองๆ 

เรียนรูจากการ
ยอมรับขอผิดพลาด
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เหลานี้เปนคนคิดและแสดงเอง ยังเกิดวัตถุดิบให
แกผูพกิาร เปน “หลกัสตูรละครเพ่ือผูพกิารทาง
สายตา” เพือ่เปนจดุเร่ิมตนในการทาํกระบวนการ
ละครสําหรับผูพิการตอไปในอนาคต

สิง่ทีป่ระทบัใจจากการทาํกจิกรรมทีผ่านมา 
คือ การไดเห็นวานองๆ ผูพิการทางสายตาได
กาวขามขอจํากัดของการมองไมเห็นได และ
สามารถทําไดอยางคนปกต ิสิ่งที่เราทําโดยการ
ทาํกระบวนการละครมาเปนเคร่ืองมือเปนส่ิงใหมของเขา จนเกิดเปนความเช่ือมัน่ในศักยภาพ
ของตนเอง จนมีนองผูพกิารทางสายตาบางคนเดินมาบอกวา “หนอูยากสอนใหนองๆ ทีโ่รงเรียน
ทําเปนบาง แสดงละครไดและคิดบทเขียนบทไดอยางตนเอง”

และเม่ือไดมองยอนกลับไปตอนดําเนินโครงการ ทําให “เก” ไดเห็นวาส่ิงท่ีทําใหโครงการน้ี
สําเร็จได คือ การท่ีเราสามารถยอมรับขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และยอมปรับกระบวนการ
ใหตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด ไมยึดติดหรือยึดมั่นในสิ่งท่ีตนเองคิดมากเกินไปแตรูจัก
ตัง้คําถามกับทุกขัน้ตอนในการทําโครงการและพรอมท่ีจะพัฒนาตอไป แมจะเหน่ือยใจและทอใจ
บางทีต่องปรบักระบวนการทกุคร้ังทีท่าํกจิกรรมไมเพยีงแตกบันองผูพกิารทางสายตาเทานัน้ ตอง
ปรับกับทีมและอาสาสมัครอีกดวย ซึ่งการที่เรามีความมุงมั่นและความเช่ือมั่นนี่เองเปนอีก
ปจจยัท่ีสาํคญัในการชวยใหมแีรงและมีพลงัลกุขึน้มาใหม ยงัมคีนท่ีเช่ือในตัวเราท่ีไดใหโอกาส
เราไดพิสูจนความเช่ือนี้ดวย เชน พี่เลี้ยงโครงการท่ีคอยใหคําปรึกษา คอยตั้งคําถามและเปน
ผูรับฟงเราตลอดการทํางานก็เปนอีกปจจัยที่สําคัญที่ทําใหโครงการผานมาดวยดี

เกไดกลาวทิ้งทายไววา “แมเราจะเปนแคเยาวชนที่มีเสียงอันนอยนิด แตหากเรามีความ
เช่ือมัน่ และพรอมทีจ่ะพสิจูนความเช่ือนี ้ใหผูใหญหรอืคนในสังคมไดรู ไดเชือ่อยางท่ีเราเช่ือ 
และมามีสวนรวมกับเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมๆ เราตองลงแรงกายแรงใจจนสุดกําลัง
ของเราเพื่อที่จะหาแนวรวมกับเราที่จะอาสามาชวยกันสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีใหกับ
สังคมตอไป”

กลุมนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (Why I Why)
ศศรส โกวิทพานิชกุล
โทร. 08-7300-7633
E-mail : kae-sasa@hotmail.com
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พิธีกรฬ เกิดชื่น ชื่อเลน เพลง จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อป 2553 ปจจุบันทําเว็บไซต “www.forfund.com” สําหรับคนรักโลก 
เเละผูทีช่อบระดมทุนชวยเหลอืสงัคม และเว็บไซตสาํหรบัการคลิกเพ่ือบริจาค รวมกบัภาคเอกชน
ตางๆ ในชื่อ “www.rpc.forfund.com” 

เพลงไดเริ่มทํากิจกรรมตั้งแตป 2546 ตอนนั้นสมัครเขารวมอบรมการเปนนักจัดรายการ
วิทยุในโครงการยุทธการตามหาดีเจจูเนียร จากนั้นก็ไดรวมกลุมกับเพื่อนในชื่อ “เด็กคิดสวีท
จูเนียร” ขึ้น ซึ่งเปนกลุมนักจัดรายการวิทยุเยาวชน ที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนฐานความคิดของเยาวชน 
โดยไดรบัโอกาสในการทาํรายการวทิยใุนชวง 10.00-11.00 น. ของคลืน่ 96.5 ซึง่ตอมาไดรบัการ
สนับสนุนจากผูใหญใจดี จนกลายเปน “คลื่นความคิด 101.0 อสมท. หาดใหญ” จุดนี้เองก็เปน
จุดเริ่มตนหนึ่งที่ทําใหเกิดไอเดียอยากทํากิจกรรมเพื่อสังคมโดยใชศักยภาพที่เด็กอยางเรามีคือ 
“การใชเสยีง” มาทาํอะไรใหเกิดประโยชนกบัสังคมชุมชนของเรา และชวงเวลาเดียวกนักไ็ดรูจกั
กับพี่จากกลุมนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why) จนเกิดเปนโครงการ “เสียงที่เห็น” ขึ้น
ซึ่งไดรับการสนับสนุนภายใตโครงการตลาดประกอบฝน (Youth Innovation Marketplace: YIM)

โครงการเสียงที่เห็นเปนการทําหนังสือเสียงเพื่อเพ่ือนๆ ผูพิการทางสายตา โดยชักชวน
คนในหาดใหญทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมาเปนอาสาสมัคร และมีการอบรมพื้นฐาน
จนถงึขัน้ตอนการอดัหนงัสอืเสยีง และสงมอบหนงัสือเสยีงทัง้หมด 35 เลมรวมสามรอยกวาแผน 
จากน้ันก็ไดพัฒนาโครงการน้ีตอยอดข้ึนมาโดยการทํากระบวนการและกิจกรรมใหอาสาสมัคร
ไดใชชวีติรวมกบัคนตาบอดในคายเปนเวลา 5 วนั 4 คนื ทาํหนงัสอืเสยีงและละครเสยีงเพือ่เพือ่น
ผูพิการทางสายตาภายในคาย และมีการสรุปบทเรียนประจําวัน…พัฒนาและทําตอเน่ืองเปน
โครงการเสยีงทีเ่หน็ ป 2 และ 3 ซึง่ไดรบัการสนบัสนนุจากโครงการสขุแทดวยปญญาและโครงการ
สีสันกรุงเทพตามลําดับ 

เปลี่ยนแปลงตัวเอง 
เพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชน
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สิง่ทีป่ระทบัใจจากการทํากจิกรรมเพ่ือสังคมท่ีผานมา คอื การท่ีไดเห็นเดก็สักคนท่ีรวมทาํ
กิจกรรมกับเราเดินมาบอกวา “การทําความดีเปนเร่ืองธรรมดาเนอะ ไมตองเปนคนดีสมบูรณ
แบบ 100% เราก็ทําความดีในแบบเล็กๆ ของเราได หรือการท่ีเด็กๆ บอกวาผมหรือหนูโชคดี
ทีไ่ดเกิดมา” เพลงรูสกึวาแคเด็กสกัคนรูวาตวัเองมคีาและทําอะไรดแีบบเล็กๆ ของตนเองก็พอแลว 
แทนที่เราจะจับโจรใหไดมากขึ้น สูทําใหคนเรารูสึกวาตัวเองมีคา สามารถรับผิดชอบตนเองและ
สังคมได ไมทํารายใครหรือทําใหใครเดือดรอนนาจะดีกวา

และจากประสบการณในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีผานมา ทําใหไดเรียนรูและเห็นวา 
“เราตองหาวิธกีารใหเยาวชนมีสวนรวมในการชวยเหลือสงัคมมากข้ึน มฉิะน้ันแลวเราก็จะ
มีแตเด็กเยาวชนหนาเดิมๆ ที่ยังทําเพื่อสังคมอยู” ทําใหเกิดความคิดและความมุงมั่น
ที่อยากหาวิธีการสื่อสารใหคนอื่นเขาใจ เพ่ือที่จะไดชวยเหลือกันใหเยาวชนมีบทบาทในการ
ชวยเหลอืสงัคมมากขึน้ จนเกดิเปนเวบ็ไซดสาํหรบันาํเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัการทําดแีละการระดม
ทุนในรูปเเบบใหมๆ เพื่อชวยสังคม และเปนการประชาสัมพันธการทําความดีของอาสาสมัคร
ในทองที่ตางๆ อีกดวย รวมทั้งการทําเว็บไซดสําหรับการคลิกเพื่อการบริจาค ผูที่เขามาคลิกจะ
ไดบริจาคใหกับองคกรทางสังคม ซึ่งเปนสิ่งที่เพลงกําลังทําอยูทุกวันนี้

เพลงไดกลาวทิ้งทายวา “เพราะโลกกําลังปวย แลวถาเราทําอะไรไดก็ทําไป ยิ่งถาเรา
ทําแลวสามารถเปล่ียนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมท่ีตัวเองอยูใหนารักขึ้นได
ก็คงดี”

กลุมนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (Why I Why)
พิธีกรฬ เกิดชื่น
โทร. 08-9448-2341
E-mail : pitikorn.pleng@gmail.com
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วิทยา จตุพรภิมล หรือเรียกสั้นๆ วา “ยา” เยาวชนจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตอนนี้เปน
นกัศกึษาชัน้ปที ่2 ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร เอกพฒันาชมุชน มหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครปฐม เปนแกนนําเยาวชนท่ีมคีวามสนใจ และผานประสบการณกจิกรรมอาสาท้ังใน
โรงเรยีน ในชมุชนของตนเอง และขยายตอออกไปยังพืน้ทีอ่ืน่ๆ จนถงึปจจุบนักย็งัคงทํากจิกรรม
เหลานีอ้ยางตอเนือ่ง ความเปนนกักจิกรรม มจีดุเริม่ตนมาจากการไดเหน็แบบอยางจากอาจารย 
ซึ่งลงมือทํางานอาสาจริงจัง และไดนําพาเขาเขาสูโลกของการทํากิจกรรม สําหรับเขาแลวถือวา
อาจารยทานนี้เปนตนแบบทางดานจิตอาสาของเขา การไดเห็นแบบอยางที่ดี และไดลองลงมือ
ทําจริงทําใหเขาเกิดแรงบันดาลใจ รูสึกสนุก เกิดความชอบ และอยากจะทําตอไปเรื่อยๆ ทําให
ในชวงมัธยมเขาไดเขารวมเปนสมาชิกชมรมและไดทํากิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ การเขารวม
เปนสมาชิกชมรม “เพชร ส.น.จิตอาสา” ซึ่งเปนชมรมของทางโรงเรียน มีการจัดกิจกรรม
ออกไปทํางานชวยเหลือสังคมและชุมชนรอบตัว อาทิเชน การไปทาสีใหกับโรงเรียน, การปลูก
ปาชายเลน 

ยาเลาใหฟงถงึประสบการณทีเ่ขามคีวามประทบัใจมากในการทาํงานอาสาวา ครัง้หนึง่เขา
ไดทําโครงการ สานฝนปนน้ําใจใหกับนอง กับนองๆ ที่ บานกลวย จ.สุพรรณบุรี โครงการนี้เปน
โครงการท่ีเขาไปทํากิจกรรมกับนองๆ เยาวชน สรางความรูความเขาใจในเร่ืองสายสัมพันธความรัก
ความเขาใจของครอบครวั ไปจนถงึรกัสงัคมชมุชน แผนดนิถิน่เกดิ เขามบีทบาทในการนาํกจิกรรม
ฝายนันทนาการ สรางความสนุกสนานและความบันเทิงใหกับนองๆ ใหความรูความเขาใจผาน
กจิกรรมสนุกๆ เมือ่ทําไปแลวรูสกึสนุกมาก เกดิความสุข จากการไดลงมือทํา และไดเห็นรอยย้ิม
และเสียงหัวเราะที่มีรวมกัน ความสําเร็จของสิ่งท่ีไดทําไป อาจจะวัดไดยากในเชิงรูปธรรม แต
สําหรับเขาแลว คายและกิจกรรมดังกลาวไดสรางความเปนตัวตน สรางความสุข ความประทับใจ

ทุกอยางอยูที่ใจเรา
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ใหเขาและคนรอบขาง นั่นก็นับวาประสบผลสําเร็จแลว และยิ่งกอใหเกิดความอยากทํามากขึ้น
เรือ่ยๆ จนตอนนีท้ีเ่ขามาเรยีนในระดับมหาวทิยาลยัแลว กย็งัคงกลบัไปสานตองานกจิกรรมของ
โรงเรียน และทํางานอาสาตอไปในรั้วมหาวิทยาลัยเชนกัน 

งานอาสาสามารถทําไดในหลากหลายมิติตามความถนัดและความสนใจ สําหรับ
ยาแลวเขาสนใจงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ ความคิดและจิตใจ กับกลุมเปาหมาย
ที่เปนเด็กและเยาวชนมากเปนพิเศษ ตัวเขาเองไดเห็นประโยชนจากการอบรมตางๆ ที่เคย
เขารวม ที่ผานมาเขาไดเขารวมในเครือขาย “เพื่อนคุณธรรม” ในโครงการ “กลาแผนดินดวย
เศรษฐกิจพอเพียง” เริ่มตนจากการไดเปนผูเขารวมอบรม ทําใหไดเรียนรูกระบวนการทํางาน 
ไดพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําในตัวเอง จนวันหนึ่งจากผูเขารวม ก็ไดผันตัวเองมาเปนผูจัด
กิจกรรมนี้ในที่สุด ซึ่งเปาหมายของเขาก็คือการตอยอด ใหตัวเองไดกลาทํา และสรางความกลา
ใหนองๆ เยาวชน ใหกลาที่จะคิด และกลาท่ีจะลงมือทํางานเพื่อสังคมใหเกิดขึ้นจริง ซึ่งเขา
เช่ือวาการทํางานเหลานี้สามารถพัฒนาดานจิตใจของคน และเปนการดูแลจิตใจของคนอ่ืนๆ 
ในสังคมดวย

จากประสบการณทํากิจกรรมท่ีผานมา ยาไดพบกับเรื่องราวท่ีประทับใจ ประสบความ
สาํเรจ็ แตกม็บีางชวงเวลาทีเ่กดิอุปสรรคและความทอแทเชนกนั ซึง่ปจจัยสาํคัญทีท่าํใหโครงการ
ประสบผลสําเร็จและผานไปไดดวยดีนั้น ยา บอกวา “อยูที่ใจของเรา” ที่ตองการจะทํามันดวย
ใจจริง โดยไมตองมีเง่ือนไขหรือถูกบีบบังคับใหทํา ความอยากท่ีจะทํา จะทําใหงานนั้นประสบ
ผลสาํเรจ็ได ซึง่คต ิ“อยูทีใ่จของเรา” นัน้ยงัคงนํามาใชในการแกไขปญหาเมือ่ตองเจอกบัอปุสรรค
และความทอแทอีกดวย ยาเลาวา หลายครั้งที่เพื่อนๆ หรือคนรอบขาง ตั้งคําถามกับเขาวา 
ทําไปเพ่ืออะไร? ซึ่งบางคร้ังก็ทําเอาไขวเขวไปบาง ทําใหเกิดความทอแทบาง 
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แตสิ่งที่ยังคงทําใหเขาทําตอไปก็คือ “ใจ” อีก
เชนกนั หากใจเรามุงมัน่จะทาํ มนัจะตองทาํได เขาอยาก
จะเปนสวนเล็กๆ ท่ีทําใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง 
อยากใหสงัคมดีขึน้ การออกไปทาํกจิกรรม ทาํงานอาสา
ทําใหเขาเห็นผูคนและสังคมที่หลากหลาย ในหลายๆ
พื้นที่ยังขาดแคลนโอกาสท่ีจะเขาถึงทรัพยากรตางๆ
ทําใหไดเรียนรูจากผูคนแบบตางๆ ที่พบเจอ ไดรูจัก
คําวา “ให” อยางแทจริง และมันทําใหเขาพบกับความสุข
ในใจจากการทํางานที่ชอบ โดยไมเบียดเบียนผูอื่น ไม
สรางความเดือดรอนใหกับใคร และไดเปนสวนหน่ึง
ที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหสังคมท่ีเราอยูดีขึ้น 

มูลนิธิกองทุนไทย
วิทยา จตุพรภิมล
โทร. 08-2497-5502
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“โอม” วีระ นากระโทก นักศึกษาช้ันปที่ 3 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วิทยาเขตลําปาง หนึ่งในแกนนําอาสาสมัครของศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เขารับผิดชอบดูแลแหลงเรียนรูบานดินและวิถีพึ่งตนเองที่ตั้งอยูในมหาวิทยาลัย 
กอนหนาน้ีโอมเคยทํางานอาสาสมัครทํากิจกรรมสันทนาการโครงการสรางสุขภาวะใหเด็ก
ชาวเขาในภาคเหนือ นอกจากน้ันอกีโครงการหน่ึงท่ีโอมทําตอเน่ืองติดตอกนัเปนระยะเวลา 3 ป 
คือ โครงการกลาใหม...ใฝรู สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเขาไปทํา
เตาเผาขยะใหกบัชมุชนใน จังหวดัลาํปาง ปจจบุนัโอมเปนกาํลงัสําคญัในกลุมแกนนาํอาสาสมคัร 
ทีว่ทิยาเขตลาํปาง ทาํงานขบัเคลือ่นกจิกรรมท่ีนกัศกึษาสนใจ ชวยจดักระบวนการตางๆ เชน การ
ถอดบทเรียนจากการทํางาน หรือรวบรวมอาสาสมัครในการทํากิจกรรมเพื่อชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย

จากการเขารวมโครงการกลาใหม...ใฝรู ทําใหโอมมีโอกาสไดทํางานกับชุมชนในชนบท
เปนครั้งแรก และถือเปน “จุดเปลี่ยน” ครั้งสําคัญในชีวิตของเขา เขาไดลงพื้นที่สํารวจชุมชน 
พูดคุยกับคนในทองที่ และทํางานรวมกัน ซึ่ง
ตอยอดจากขอสังเกตเก่ียวกับปญหาหมอกควัน
ในภาคเหนือ การทํางานในลักษณะเชนนี้ถือเปน
การนํา “ขอมูล” จากพื้นที่จริงมาสนับสนุนกับ 
“ความรู” ที่ไดรับจากหองเรียน 

สิ่งที่เขาคิดวาเปนความสําเร็จของการ
ทาํงานท่ีผานมาคือ ความรักฉันครอบครัวท่ีเกดิข้ึน
ในหมูเพื่อนๆ ที่ทํางานรวมกัน เพราะมิตรภาพ

วีระ นากระโทก : 
เรียนรูจากชุมชน
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ถือเปนความสุขอยางยิ่ง เขาเชื่อวาตองใช “ใจ” ในการทํางานมากกวาการออกคําสั่ง เพราะ
ทุกคนตางตองการทําสิ่งที่สรางสรรค ขณะเดียวกันการทํางานรวมกับคนหมูมากก็ทําใหเขารูจัก
เรียนรูเพื่อเขาใจตัวเองมากย่ิงขึ้น หากไมมีการทํางานเปนหมูคณะท่ีดี โอมคิดวาจะไมสามารถ
ขับเคลื่อนงานไดมากเชนนี้ 

ปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอความสําเร็จที่เกิดขึ้นคือ ความ “ศรัทธา” ที่มีตอการทํางาน เพราะ
ทําใหเขาพรอมจะทุมเทใหกับงานอยางเต็มท่ี และแกไขปญหาทุกอยางผานความศรัทธา 
เกิดจากศรัทธาตอสิ่งที่ตัวเองทํา จะทุมเทใหใชความศรัทธาแกปญหาทุกอยาง และ “ทีมเวิรค” 
ก็มีความสําคัญมากเชนกัน นอกจากนี้การขวยขวายหาการเรียนรูอยูเสมอชวยพัฒนาศักยภาพ
และเขาใจตนเองมากข้ึนเรื่อยๆ

การมีโอกาสไดทํางานในพื้นที่ชุมชนอยางตอเนื่อง ทําใหเขาเรียนรูวาชุมชนสวนใหญนั้น
มี “ทุนทางสังคม” อยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนทุนทางปญญา วัฒนธรรม หรือมนุษย
ซึง่สามารถพึง่พาตนเองไดโดยไมตองพึง่หนวยงานรฐัแตเพยีงอยางเดยีว หากม ี“กระบวนการ” 
สรางการมีสวนรวมระหวางคนในชุมชนก็จะสามารถมองเห็นแนวทางในการจัดการปญหา
ในชุมชนของตนเองได รวมท้ังจะกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนอีกดวย ซึ่งตางจากกอนหนานี้
ที่โอมคิดวาชุมชนตองเปนฝายรับอยางเดียว เชน การบริจาคส่ิงของตางๆ อันมาจากความคิด
ทีว่าคนเมอืงมีศกัยภาพมากกวาชนบท แตในความเปนจรงิแลวคนในพืน้ท่ีเองกม็คีวามคดิทีด่ไีด
เชนกัน การใหความเช่ือเหลือโดยท่ีผูรับไมตองการอาจเปนเรื่องเปลาประโยชน โอมเห็นวา
คนชนบทมีศักยภาพและพึ่งพาตนเองนอยกวาคนเมือง

ประสบการณครั้งสําคัญหนึ่งที่โอมไดเลาคือ ตอนที่ทําเตาเผาขยะในชุมชน โอมพบวา
ภมูปิญญาชาวบานน้ันดีกวาท่ีเขาเองไดวางแผนไวมาก เตาเผาท่ีเกดิข้ึนไมไดมาจากความคิดของ
เขาอยางเดียว แตมีความคิดของคนในพื้นที่เปนหลัก เปนวิธีการที่ชาวบานผสมภูมิปญญา
ทองถิน่ซึง่เกดิจากการส่ังสมมานานและมีความเหมาะสมมากกวาทฤษฎตีางๆ ทีเ่ขาเคยรํ่าเรยีน
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ในตาํรา นอกจากน้ันกระบวนการมีสวนรวมดงักลาวยงัชวยใหคนในพ้ืนท่ีรูสกึถงึความเปนเจาของ
มากขึ้นดวย 

แรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมของโอม สวนหน่ึงมาจากครอบครัวท่ีใหอิสระ
ในการทําสิ่งตางๆ โดยมีเง่ือนไขอยางเดียวคือตองไมทําใหผูอื่นเดือดรอน ครอบครัวมีสวน
อยางย่ิงในการใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน และอีกสวนหน่ึงที่มีความ
สําคัญตอเขาคือ เพื่อนอาสาสมัครซึ่งรวมดวยชวยกันทํางาน รวมถึงคนในพื้นที่ชุมชนที่เขาได
เขาไปทํางานดวย ก็เปนแรงใจสําคัญที่ทําใหโอมรูสึกวาตองทําใหพวกเขาเขมแข็งขึ้นไดอยาง
แทจริง

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาเขตลําปาง 
วีระ นากระโทก
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จากจุดเริ่มตนของการเปนที่หนึ่งในโรงเรียน ไดรับเลือกเปนตัวแทนแขงขันตางๆ และ
เปนเลิศทั้งการเรียนและการทํากิจกรรม รวมทั้งเปนที่รักทั้งของครูและของเพื่อน ศศิประภา 
สําเนียง (ดาว) อาจถือเปนเยาวชนท่ีสมบูรณแบบตามบรรทัดฐานของสังคม จนกระท่ังวันหนึ่ง
ดาวพบวาที่ตนเองเคยเขาใจเชนนั้นแทจริงแลวคุณคาของชีวิตนั้นอาจยังไมถูกคนพบดวยซ้ําไป

หลังจากเขาศึกษาตอที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดาวไดมีโอกาสทํา
กจิกรรมรวมกับสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ในฐานะ “เยาวชน
ดีเดนแหงชาติ” ซึ่งนี่เปนการเริ่มตนทํากิจกรรมที่เรียกวา “อาสาสมัคร” เปนครั้งแรก และเปน
แรงบันดาลใจสําคัญของการดําเนินชีวิตสืบเน่ืองจนถึงปจจุบัน การเปนอาสาสมัครทํากิจกรรม
อบรมนองๆ เดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ ไดเดนิทางไปทาํกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชนในพ้ืนท่ีตางๆ 
รวมกับกลุมเยาวชนดีเดนแหงชาติ ทําใหดาวตระหนักถึงความสําคัญของ “การให” และ “การ
แบงปน” ทีท่าํใหทัง้ผูใหและผูรบัมีความสุข โดยไมขึน้อยูกบัการไดตอบแทนดวยรางวัล ชือ่เสียง 
หรือ คาตอบแทนใดใดทั้งสิ้น สําหรับดาวแลว ความรูสึกเชนนี้เปนการคนพบครั้งสําคัญ ทําให
ดาวตระหนักในคุณคาและความหมายของการใชชีวิตที่แทจริงของตนเอง นอกจากนั้นยังเปน
สิง่ทีเ่ตอืนความทรงจําในวยัเดก็ใหกระจางชดัยิง่ขึน้ในความสาํคัญของครอบครัวทีพ่อแมพยายาม
ปลูกฝงและเปนแบบอยางที่ดีในการชวยเหลือคนรอบขางอยูเสมอ 

จากการทาํกจิกรรมอาสาสมัครรวมทัง้กจิกรรมทางสงัคมอืน่ๆ ในชวงเรยีนในมหาวิทยาลัย 
ชวยทําใหดาวเขาใจความสนใจและความตองการชัดเจนย่ิงขึ้นเรื่อยๆ และมีสวนสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตหลังจบการศึกษา สิ่งที่ดาวมีความมั่นใจคือการทํางานในระบบ
ไมวาจะเปนภาคราชการ หรือ ภาคเอกชน คงไมเหมาะกับวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองอยาง
แนนอน ดาวรักทีจ่ะทํางานทางภาคสังคมโดยเฉพาะงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดย

ชีวิตที่เลือกอยูอยางมีคุณคา
ตอตนเองและผูอื่น
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ใชทักษะท่ีตนเองถนัด คือ การจัดกระบวนการและกิจกรรมสรางการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชน แมวาทางเลือกดังกลาวจะทําใหเธอหางไกลจากเพื่อนฝูงหรือเลือกทางเดินท่ียากกวา
คนรุนเดียวกันที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ 

“เราอาจไมร่ํารวยเงินทอง แตก็ไมทําใหเราจน เราร่ํารวยเพื่อนฝูง ไดเดินทาง
รวมกับคนที่มีความฝนคลายกับเราที่อยากเห็นสังคมดีขึ้น เราเลือกแบบนี้เพราะเรามี
ความสุขที่ไดทําในส่ิงที่เรารักและศรัทธา” ดาว พูดยํ้าถึงเหตุผลของการเลือกทางเดินชีวิต
หลังจบการศึกษา

เมื่อเริ่มตนชีวิตการทํางานเต็มตัว ดาวก็ไดโอกาสในการเปนวิทยากรอบรม เด็ก/เยาวชน 
และคณุคร ูทีส่นใจในการพฒันาทกัษะการจัดกจิกรรมพัฒนานกัเรยีน ใหกบัสภาสงัคมสงเคราะหฯ 
เนนสนับสนุนและใหคาํแนะนาํทีด่กีบัเด็กและเยาวชนทัง่ประเทศ อยางไรกต็ามดาวยงัหาโอกาส
ไปทํางานอาสาสมัครอยูเสมอ และเห็นความสําคัญของการนํามาเปนเครื่องมือที่จะชวย
พฒันาเด็กและเยาวชนใหเกิดสํานึกความรับผดิชอบตอทัง้ตนเองและสังคม หากพูดถึงความ
ประทับใจจากการทาํงานดานสงัคมท่ีผานมา ความทรงจาํเดนชดัของดาว คอื การไดรบัคดัเลอืก
รวมคณะผูแทนประเทศไทยไปอบรม “การพัฒนาผูนําเยาวชน สาขางานอาสาสมัคร” ที่
ประเทศญี่ปุน จากความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุนโดย JICA (Japan 
International Cooperation Agency) โอกาสดังกลาวเปนสิ่งเนนย้ําดาววา การเปนอาสาสมัคร
และการทํางานสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนท่ีผานมาน้ันไดรับการมองเห็น และมีผูใหญใจดีที่
อยากสนับสนุนใหดาวไดพฒันาตนเองท้ังทักษะและความรูมากย่ิงขึน้ การเรียนรูจากประสบการณ
ของชาวญ่ีปุน ทําใหเกิดแรงบันดาลใจและเปดโลกทัศนของการทํางานพัฒนาสังคมที่กวางขวาง
มากขึ้น และเปนชวงเวลาสําคัญที่ทาํใหดาวตระหนักถึงความสําคัญของคําวา “พลเมือง”

ดาว มองเหน็การเปลีย่นแปลงและการเรยีนรูของตนเองในดานท่ีสาํคัญ คอื มองเหน็ความ
เชื่อมโยงระหวางตนเองและสังคมอยางเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมากย่ิงขึ้น เมื่อเผชิญกับ
สถานการณอะไรกต็ามทีเ่หน็วาสามารถเขาไปชวยเหลอืบางอยางได ดาวจะเขาไปชวยเหลอือยาง
ไมลงัเลและเชือ่วาคนทุกคนสามารถเปนสวนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงสังคมใหดขีึน้ได หาก
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ทุกคนในสังคมชวยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบกับ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากจุดที่ตัวเองอยู สังคมจะเกิดการ
เปลีย่นแปลงท่ีดใีนทายทีส่ดุ และทัง้หมดน้ีดาว คดิวามนั
คือ การอยูรวมกันอยางมีความเปน “พลเมืองท่ีรับผิดชอบ
ตอสงัคม” ดาวเช่ือวาสงัคมตองการพลเมืองท่ีหลากหลาย
แตสามารถอยูรวมกนัไดอยางยอมรับในความแตกตางของ
กันและกัน ซ่ึงดาวเรียนรูส่ิงเหลาน้ีจากการทํางานอาสาสมัคร 
ท่ีขัดเกลาผูทําใหยอมรับและออนนอมตอชีวิตท่ีหลากหลาย 
และยึดม่ันในหลักสันติ ท่ีซ่ึงทุกคนอยูรวมกันอยางเสมอภาค

“พลเมืองคือคนที่อยูรวมกันในสังคม นอกจาก
จะใชชวีติของตนเองอยางดแีลว ขณะเดยีวกนัก็ยงัใสใจ
รวมทัง้มคีวามรบัผดิชอบตอคนรอบขางและสงัคม หาก
ไมมีสิ่งเหลาน้ี ก็อาจไมจําเปนตองเรียกวา พลเมือง 
เพราะอาจเปนแคคนธรรมดาเทานั้น” ดาว ทิ้งทายไวดวยความหมายความเปนพลเมืองของ
ตนเอง

แผลงฤทธิ์กรุป
ศศิประภา สําเนียง
โทร. 08-9274-7079
E-mail: daowsuay@hotmail.com
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แมไมไดเปนผูทีไ่ดรบัผลกระทบหรือเกดิความสญูเสยีจากเหตกุารณภยัพบิตัคิรัง้ใหญทีส่ดุ
ในประวัตศิาสตรของสังคมไทย “สนึาม”ิ กลบัเปนจุดเริม่ตนของแรงบันดาลใจทีท่าํให “อจัฉริยะ 
ลิ้มสุวรรณ” หรือ ยะ เขาใจคณุคาและความหมายท่ีแทจริงของการเปน “อาสาสมัคร” และ
สืบเนื่องตอไปในการทํางานเพื่อสังคมหลังจากจบการศึกษา 

ยะ เปนนักกิจกรรมตั้งแตสมัยนักเรียน เริ่มตนตั้งแตชั้นประถมศึกษาและกิจกรรมท่ีมักจะ
ทําก็คือ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กระทั่งเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยท่ี วิทยาลัยศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาหลักธรรมของศาสนาตางๆ ก็ไดชวยทําใหยะเขาใจในหลักธรรม
พื้นฐานในการดําเนินชีวิตของมนุษยที่สําคัญของทุกศาสนา ซึ่งก็คือ เรื่องของการแบงปน และ 
การเสียสละ เขาเองไดตระหนักในคุณคาความดีงามของเพ่ือนมนุษยประจักษชัดที่สุด จากการ
รวมเปนอาสาสมัครในการฟนฟูชีวิตและครอบครัวผูประสบภัยสึนามิ อันเปนชวงเวลาปสุดทาย
ของการเรียนในมหาวิทยาลัย ยะและเพ่ือนๆ อกีหลายมหาวิทยาลัยไดรวมตัวกนัไปทําคายฟนฟู
สภาพจิตใจใหกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวผูสูญเสีย โดยใชความรูจากการเรียนศาสนศึกษา
ไปชวยเยียวยาสภาพจิตใจผูประสบภัย การเขาไปเปนอาสาสมัครในพ้ืนท่ีสนึามิ ทาํใหยะมองเห็น
ศักยภาพของคนธรรมดาที่สามารถเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้นได ตอนนั้น
เขาและเพ่ือนๆ ไมไดคาดหวังวาจะสามารถชวยเหลือในสิ่งใหญโตใดๆ ไดมากมาย หากแตเมื่อ
ลงไปทํางานในชุมชนและพบวามีชาวบานจํานวนมากเขามากลาวขอบคุณพวกเขา ยะจึงรูสึกวา
แมไมไดทําอะไรท่ียิ่งใหญ หากแตในยามวิกฤติน้ําใจเล็กๆ นอยๆ ระหวางเพื่อนมนุษยเปน
สิ่งสําคัญที่สุดของการอยูรวมกัน

หลังจบการศึกษา ยะ ไดเขาทํางานที่สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ชีวิตการทํางานประจําทําใหเขาหางเหินการทํากิจกรรมอาสาสมัครไปบาง 

“รับผิด และ รับชอบ” 
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แตดวยเน้ืองานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสังคมและ
เยาวชน ก็เปนโอกาสใหเขาไดพบปะกับเพื่อนที่
หลากหลายในภาคสังคม และมีโอกาสไดรื้อฟน
กลับไปทํางานอาสาสมัครเปนครั้งคราวรวมกัน 
ซึ่งจากจุดนี้ก็เปนแนวคิดใหเกิดการรวมกลุมกับ
เพ่ือนๆ ท่ีทํางานภาคสังคม ต้ังกลุม “แผลงฤทธ์ิ” 
ข้ึน เพื่อทํางานสงเสริมการสรางส่ือสรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน ซ่ึงงานของกลุมแผลงฤทธ์ิ
ถอืเปนงานอาสาสมคัร ซึง่ยะจะใชเวลาหลงัเลกิงานหรอืวนัหยดุนดัหมายกบัเพือ่นๆ และนองๆ 
รวมกันคิดและจัดกิจกรรมตางๆ เขาเช่ือวาสื่อสรางสรรคจะชวยสรางแรงบันดาลใจใหเด็ก
เยาวชนลุกขึ้นมาทําอะไรดีๆ เพื่อสังคมได

การทํางานรวมกับนองๆ เดก็และเยาวชนท่ีหลากหลาย ทาํให ยะ ตระหนักถงึความสําคญั
ของการปลูกฝงคานยิมทีด่ใีหกบัเดก็โดยเร่ิมตัง้แตเยาววยั เพราะจะเปนการสรางฐานของทัศนคติ
และการมองโลกที่ถูกตองและเหมาะสม ตัวเขาเองก็ไดรับโอกาสเชนนี้โดยเริ่มต้ังแตเด็กเชนกัน 
และจากการมีโอกาสไปทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือบําเพ็ญประโยชน ยะเลาวามันสรางการ
เปลี่ยนแปลงภายในตัวเขาทีละนอยๆ ตั้งแตเด็กเปนตนมา อาทิ มีนิสัยที่เห็นแกตัวนอยลง รูจัก
เอ้ือเฟอเผ่ือแผมากข้ึน มีความเขาอกเขาใจในผูอ่ืนอยูเสมอ เปนตน คุณลักษณะตางๆ เหลาน้ีเปน
แกนสาระสําคัญของการสราง “พลเมือง” ที่ดีที่จะชวยพัฒนาสังคมในอนาคต สําหรับเขาแลว 
การเปนพลเมืองที่ดี คือ การที่ทุกคนอยูรวมกัน โดยมีทั้งความ “รับผิด” และ รับชอบ” ตอ
สภาพแวดลอมหรือชุมชนที่อาศัยอยู ทุกคนทําตามหนาที่ของตนเองอยางดีที่สุด รวมท้ัง
หาโอกาสในการรับผิดชอบตอสังคม ต้ังแตเร่ืองพ้ืนฐาน อาทิ การเสียภาษี การไปเลือกต้ัง 
จนกระทั่งไปถึงเรื่องที่อาจเรียกรองการมีสวนรวมมากข้ึน เชน การรวมแกไขปญหา
บางอยางของชุมชนและสังคม 

“เราควรพยายามทําหนาท่ีของตัวเองใหดีท่ีสุด ไมเอาเปรียบผูอ่ืน พยายามชวยเหลือสังคม
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได รวมท้ังถือโอกาสในการชักชวนคนรอบขางใหมารวมดวยชวยกัน
ดวย ก็จะยิ่งเปนประโยชนทวีคูณมากขึ้น” ยะ ไดกลาวไวถึงแนวทางการอยูรวมกันในสังคม

แผลงฤทธิ์กรุป
อัจฉริยะ ลิ้มสุวรรณ
โทร. 08-4101-3539
E-mail: achariya007@hotmail.com
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สําหรับ ธวัชชัย ดวงนภา “เปก” การเปนอาสาสมัคร ไมไดหมายถึงแคการทํา “ดี” เพื่อ
สรางความสุขใจของผูใหเทานัน้ หากแตอาสาสมัครควรตองไดลงแรงและใชศกัยภาพของตนเอง
สรางสรรคงานอาสาสมัครใหตอบโจทยความตองการของผูที่ตองการความชวยเหลือมากท่ีสุด
ดวย จากภมูหิลงัของการเปนนกักิจกรรมตวัยงของมหาวทิยาลัยศลิปากร เปก บอกวาทกุกจิกรรม
ที่ไมเพียงเฉพาะงานอาสาสมัครเทานั้น แตกิจกรรมอื่นๆ ทั้งดานศิลปะ ดนตรี หรือนันทนาการ 
ลวนแลวแตเปนสวนหน่ึงที่สรางใหเขาเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางานโดยเฉพาะงาน
ทางสังคมหรืองานอาสาสมัครทั้งสิ้น

เปก เปนอกีคนหนึง่ทีเ่กดิแรงบนัดาลใจของชวีติและการทาํงาน จากการเปนสวนหนึง่ของ
เหตุการณ “สึนามิ” ในฐานะอาสาสมัครนักศึกษาที่ลงไปทําคายอาสาฟนฟูชุมชนประสบภัย
สึนามิ เปกกลาววา คนรุนเขาเปน “รุนสึนามิ” ที่ไดประสบการณจากความสูญเสียอันมหาศาล
จากภัยพิบัติที่ไมเคยปรากฏมากอนในสังคมไทย เขาเองเมื่อไดมีโอกาสลงไปทํางานในพื้นที่
หลงัเกิดภัยพิบัติ การไดเห็นความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน ที่ปรากฏชัดเจนตรงหนา สงผล
ใหรูสกึ “ชอ็ก” แตเปนแรงบวกทีส่งผลใหเขาอยากเรยีนรูและใชชวีติในแบบท่ีตนเองตองการอยาง
แทจริง หลังเรียนจบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปก 
ไดใชชีวิตตามแบบบัณฑิตจบใหมท่ัวไป คือ การหางานทําในสาขาท่ีตนเองเรียนมา เขาเองก็เร่ิมตน
ทาํงานทีบ่รษิทัเอเยนซีโ่ฆษณาแหงหนึง่ในตาํแหนงครเีอทฟี แตเมือ่ทํางานไประยะหนึง่เขากเ็ริม่
ตระหนักวา งานท่ีทําอยูไมสอดคลองกับความคิดและความเช่ือของเขาแตอยางใด การท่ีตอง
ทํางานเพ่ือรับใชความตองการของลูกคาเพียงอยางเดียวสรางความออนลาแกเขาเปนอยางย่ิง

เปก จงึลาออกจากเอเยนซ่ีโฆษณาในท่ีสดุ และออกเดินทางตามหาองคกรหรือกลุมคนท่ี
เขาอยากจะแบงปนความฝนและประสบการณการทํางานรวมกัน กระทั่งไดพบกับกลุมพี่ เพื่อน 

อาสาอยางสรางสรรค
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บริษัท Hercules Creative บริษัทเล็กๆ ที่มีเปาหมาย
การสรางสื่อสรางสรรคที่มีคุณคากับสังคม และเปน
ที่มาของรายการ “ตนกลาอาสา” ที่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนทีวีไทย เปกเลาวาประสบการณจาก
การทํารายการ ตนกลาอาสา เปดโลกทัศนใหมใหกับ
เขาอีกคร้ังหนึ่ง การท่ีไดเดินทางไปพบปะ พูดคุย 
เรียนรู วิถีชีวิตของเหลาบรรดาตนกลาอาสา เด็กและ
เยาวชนท่ัวประเทศทําใหเขาย่ิงเช่ือมัน่กบัการบมเพาะ 
“จิตอาสา” ไปพรอมๆ กับ “ความคิดสรางสรรค” 
เพื่อใหเขาเหลานั้นไดฝกปรือการทํางานเพื่อชุมชน / 
สงัคม ทีม่คีณุภาพและตอบสนองกบัชุมชนมากยิง่ขึน้ 
เปกประจักษชัดวาแรงขับเคล่ือนสําคัญของการเปน
อาสาสมัครคือ “ความสุข” ดังที่เขาไดพูดเอาไววา 
“อาสาสมัครอยูไดเพราะเห็นคนอื่นมีความสุข” 
ไมวาสิ่งท่ีตนเองทําจะนอยนิดหรือยิ่งใหญ แตการท่ี
ไดเห็นแววตาหรือคําพูดขอบคุณ นั่นเปนสิ่งซึ่งชวยใหอาสาสมัครมีพลังใจในการที่จะทําสิ่งดีๆ 
เพื่อคนอื่นตอไป

สิ่งสําคัญของการทํางานกับเด็กและเยาวชนในมุมมองของเปกคือ การใหโอกาสแกเขา 
รวมทั้งชวยแนะนํา หรือเสนอแนะวิธีการทํางานตามความเหมาะสม เด็กและเยาวชนเขามีความ
คิดเปนของตนเองอยูแลว พวกเขาควรไดโอกาสท่ีจะเรียนรูตนเองและสังคมจากการลงมือทําดวย
ตัวเอง หรือ Learning by doing และทุกครั้งท่ีลงมือทําเขาจะไดประสบการณใหมกลับไปเสมอ 
นัน่เปนสิง่ทีผู่ใหญควรตระหนกัในการวางทาทีของการสนบัสนนุเดก็เยาวชน เพือ่นาํไปสูการสราง
ใหเขาเปนพลเมอืงท่ีนอกจากจะรบัผดิชอบตอสงัคมแลวยงัมคีวามเขมแขง็และหนกัแนนในตนเอง
อีกดวย

“อาสาสมัครสรางการตระหนักในคุณคาของตัวเองใหเกิดข้ึน และทําใหเกิดความ
รูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู”

สถานีโทรทัศนทีวีไทย
ธวัชชัย ดวงนภา




