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ค าน า 

 หนังสือรวบรวมผลงานโครงการจิตอาสาต้นแบบจาก
การประกวดโครงการงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา 
ปีท่ี 2 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมเครื่องมือและกระบวนการ
ขอ ง กา ร ท า ง า น จิ ต อา ส า ใน สถาบั น ก า ร ศึก ษ า ท้ั ง ใ น
ระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาและประถมศึกษา น าไปเผยแพร่
ยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีกท้ังยังกระตุ้นให้สถาบันการศึกษา
ได้มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาต่อไป 
 ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้อ่านจะได้ศึกษาเครื่องมือและกระบวนการ
ของแต่ละโครงการได้น าแนวคิดของแต่ละโครงการท่ีได้รับ
รางวัลจากการประกวดไปเป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม
จิตอาสาของสถาบันการศึกษา อันจะส่งผลให้งานอาสาสมัคร
นั้นเติบโตในสถาบันการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 ท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้
สละแรงกายและแรงใจในการท าให้การประกวดโครงการจิต
อาสาต้นแบบในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอน้อม
รับน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

                    กองบรรณาธิการ 
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โรงเรียนอาสา : เมื่องานอาสาสมัครเติบโตในโรงเรียน 
ธรรมพล ศรสีุวรรณ พรชฎาธร 

 ภาพท่ีเราเริ่มคุ้นตาในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมาก็คือ ภาพท่ี
เด็กนักเรียนตัวเล็กตัวน้อย ตัวใหญ่ตัวโตท้ังหลายท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นอาสาสมัครหรือกิจกรรมจิตสาธารณะ 
หรือท่ีคุ้นกันกับค าใหม่ ๆ ท่ีว่า “จิตอาสา” เช่น กวาดวัด เก็บ
ขยะชายหาด ท าความสะอาดในชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ เล้ียง
อาหารเด็กด้อยโอกาส บริจาคส่ิงของและอื่น ๆ อีกมากมาย 
แม้ว่าอาจจะมีบางส่วนเป็นกิจกรรมท่ีเหมือน ๆ  กัน หากแต่ก็มี
รายละเอียดและความลึกซึ้งในการเรียนรู้และการก่อเกิดของ
แนวคิดจิตสาธารณะแตกต่างกันไปตามคุณภาพและความต้ังใจ
ของผู้ดูแลโครงการ ใน 2 ปีท่ีผ่านมา ได้มีความพยายามจัด
กิจกรรมกระตุ้นการท างานด้านอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา
ทุกระดับ ผ่านงาน “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา” 
และได้เปิดพื้นท่ีการเรียนรู้ให้สถาบันการศึกษาได้ส่งผลงาน
กิจกรรมด้านอาสาสมัครเพื่อสังคมหรือจิตอาสาท่ีได้ด าเนินการ
ไปแล้วเข้ามาประกวด เพื่อค้นหาโครงการต้นแบบ หรือ 
รูปแบบการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษา 
อันจะเป็นประ โยชน์ ต่อการพัฒนาเครื่ อ งมือและแนว
กระบวนการในการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อสังคมใน
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป 
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5 ฟันเฟืองที่ส าคัญในการพัฒนางานอาสาในโรงเรียน 
ปัจจัยส าคัญ 5 ประการท่ีท าให้สถาบันการศึกษา

สามารถพัฒนาแนวกระบวนการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อ
สังคมได้ประสบความส าเร็จ ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองส าคัญ 5 
ประการท่ีหากหมุนพร้อมกันอย่างสอดคล้องลงตัวก็จะส่งเสริม
ให้การเกิดข้ึนของกระบวนการอาสาสมัครเพื่อสังคมในโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคัญมากในการ

ก าหนดทิศทางนโยบาย การส่ง เสริมกิจกรรม การให้
ความส าคัญกับงานอาสาสมัครเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ ใน
โรงเรียน ท้ังนี้การท่ีผู้บริหารรู้และเข้าใจว่าการส่งเสริมแนวคิด
กิจกรรมอาสาในโรงเรียนนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
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นักเรียน บุคลากรและโรงเรียนได้อย่างไร จะก่อให้เกิดแรงเสริม 
แรงกระ ตุ้นการด าเนินการของครูและนักเรียน โดยท่ีมี
ผู้ปกครองและชุมชนเสริมความแข็งแรง ท้ังนี้ผู้บริหารอาจจะ
ได้รับแรงเสริมจากปัจจัยภายนอกเช่น นโยบายของกระทรวง 
หน่วยงานเอกชนท่ีสนับสนุนการจัดโครงการ หรือแม้แต่การ
ประกวดเชิดชูเกียรติ บุคคลและผลงานด้านอาสาสมัครเพื่อ
สังคมของแต่ละโรงเรียนอย่างเหมาะสม หากผู้บริหารไม่เห็น
คุณค่าของการพัฒนานักเรียนและครูผ่านงานอาสาสมัครใน
โรงเรียนแล้ว ย่อมท าให้การพัฒนาหรือการด าเนินการเป็นไปได้
อย่างยากล าบากและติดขัด พบว่าโรงเรียนท่ีส่งผลงานเข้า
ประกวดและมีการด าเนินการอย่างดีเยี่ยมนั้น ทุกสถาบัน
ผู้บริหารโรงเรียนให้คุณค่าและความใส่ใจท่ีจะสนับสนุนการ
ด าเนินการกิจกรรมอย่างจริงจังและเข้าใจกระบวนการท างาน 
ยังผลให้ทุกฝ่ายในโรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างดี
และมีความสุขในการท างานอีกด้วย 
2. ครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน 

ปั จ จั ย ท่ี ส า คั ญ อ ย่ า ง ม า ก ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการพัฒนานักเรียนผ่านงานอาสาสมัคเพื่อสังคมนั้นก็
คือ ครูอาจารย์ผู้เป็นท้ังแรงบันดาลใจและท่ีปรึกษา หลายครั้งท่ี
ครูนั้นแหละคือผู้สร้างสรรค์อย่างแท้จริง ตามท่ีกล่าวกันมาว่า 
ครู คือแม่พิมพ์ท่ีส าคัญในการสร้างเยาวชนของชาติ ท้ังด้าน
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ความรู้ทางวิชาการ ความคิด วิถีชีวิตและจิตวิญญาณ ผู้เขียน
เคยท าการวิจัยการก่อเกิดของแนวคิดจิตสาธารณะในนักเรียน
พบว่า นักเรียนจ านวนมากท่ีได้รับแรงบันดาลใจในการท างาน
เพื่อสังคมจากครูท่ีส่ังสอนท้ังในและนอกห้องเรียน ซึ่งการท่ี
นักเรียนได้ท างานร่วมกับครูอาจารย์ท่ีมีจิตใจงดงามเพื่อสังคม 
ย่อมเป็นการหล่อหลอมนักเรียนผู้นั้นให้เกิดฐานคิดท่ีดีตามไป
ด้วยอย่างไม่อาจจะปฏิเสธได้ การให้โอกาส ให้ก าลังใจ ให้
ความส าคัญ รวมท้ังการเสริมทักษะแก่ครูอาจารย์ ผู้ดูแล
กิจกรรมด้านงานอาสา จึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายต้องให้ความ
สนใจและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก หากต้องการจะส่งเสริม
และพัฒนางานส่วนนี้อย่างจริงจังและยั่งยืน 

3. นักเรียน 
หากไม่มีนักเรียนแล้วกระบวนการพัฒนาย่อมไม่

สามารถเกิดข้ึนได้ ศักยภาพของนักเรียนนั้นย่อมสามารถพัฒนา
ได้ เ ต็มความสามารถหากไ ด้รับโอกาสและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ท้ังนี้ด้วยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น จากครอบครัว ชุมชนและ
โรงเรียน รวมท้ังการเลียนแบบและเรียนรู้จากการกระท าท่ี
ได้รับการปลูกฝังจากท้ังครอบครัวและโรงเรียน ในส่วนของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาก็หาใช่ว่าจะต้องเป็นแค่ผู้ปฏิบัติ
ตามท่ีครูก าหนดกิจกรรมให้เท่านั้น จากข้อมูลท่ีส่งเข้าประกวด
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โครงการต้นแบบจิตอาสาพบว่า หลายโครงการท่ีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาสามารถคิดและด าเนินการกิจกรรมได้เอง โดยมี
ครูคอยช่วยเหลือ ท้ังนี้น่าจะเป็นผลจากกระบวนการท่ีทาง
โรงเรียนได้ฝึกฝนและให้โอกาสนักเรียนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตลอดมา ในส่วนของระดับมัธยมศึกษาพบว่ า 
โครงการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินการนั้นนักเรียนจะ
เป็นแกนน าในการวางแผนและสร้างสรรค์กิจกรรม ครูอาจารย์
ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีให้โอกาสและก าลังใจกับนักเรียนยาม
ประสบปัญหาในการท างานอย่างใกล้ชิด 

4. ผู้ปกครองและชุมชน 
บ้านคือฐานท่ีมั่นของเด็กนักเรียนทุกคน ผู้ปกครอง

และผู้ใหญ่ในชุมชนสังคมจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะสนับสนุนเสริม
ก าลังใจ พร้อมท้ังให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ เวลาท่ีนักเรียน
ต้องการ หน่วยทางสังคมต่างๆ ในชุมชนนอกจากครอบครัว 
เช่น วัด สถานีอนามัย (ปัจจุบันเรียกโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล) ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอาสาสมัครในพื้นท่ี ก็มีบทบาทส าคัญในการเสริม
หนุนแนวกระบวนการพัฒนาเยาวชนผ่านงานอาสาสมัครเพื่อ
สังคม ท้ังส่วนท่ีเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ โอกาสและรวมถึง
การเปิดพื้นท่ีทางสังคมในชุมชนนั้นให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหา อนุรักษ์และพัฒนา อันจะสร้างความภูมิใจและ
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ความรักและหวงแหนท้องถิ่นไปพร้อมกับการพัฒนาตัวนักเรียน
เองด้วย 

5. โอกาสและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
นโยบายการพัฒนาเยาวชนของรัฐบาล กระทรวงท่ี

เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชนท่ีให้โอกาสเยาวชนท ากิจกรรมดีๆ 
การประกวดหรือให้รางวัลเพื่อสนับสนุนการท างานอาสาสมัคร
เพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ เป็นแรงจูงใจให้ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องหัน
มาให้ความส า คัญกับการพัฒนาเยาวชนผ่ านกิ จกรรม
อาสาสมัครเพื่อสังคมในโรงเรียนอย่างมาก ท้ังนี้ เป็นการ
ยกระ ดับการท ากิจกรรม ดีๆ ให้ เป็น ส่วนหนึ่ งของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่อให้ เพื่อการพัฒนาเครื่องมือใหม่ 
นวัตกรรมทางสังคมและต่อยอดจากส่ิงท่ีด าเนินการอยู่ให้มี
คุณภาพมากขึ้น  ปัจจุบันแม้แ ต่บริษัทเอกชนก็ หันมาให้
ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวผ่านนโยบาย CSR ท่ีหลายบริษัทก็
ท าได้อย่างดี เน้นคุณภาพและต่อเนื่องยั่งยืน 

สถานการณ์ปัจจุบันของงานอาสาสมัครเพื่อสังคมในโรงเรียน 
จากประสบการณ์พบประเด็นส าคัญท่ีน่าสนใจหลาย

ประการดังนี้ 
ประการท่ี 1 หลายฝ่ายยังมีความคลาดเคล่ือนในความ

เข้าใจในนิยามของค าว่า “จิตสาธารณะ” ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ี
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พึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งอาจถูกนิยามเป็นเพียงแค่การ
ท างานช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยเหลือครู หรือท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว ซึ่งท าให้ขาดการใส่ใจใน
กระบวนการพัฒนาเยาวชนผ่านงานอาสาสมัครเพื่อสังคมใน
โรงเรียน ซึ่งสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ท่ีคุ้มค่า
ต่อการส่งเสริม ท้ังผลท่ีมีต่อเด็กนักเรียน บุคลากรและภาพรวม
ของโรงเรียน 

ประการท่ี 2 หลายโรงเรียนสามารถบูรณาการงาน
อาสาสมัครเพื่อสังคมเข้าไปอยู่ในกระบวนการต่างๆ ท้ังในและ
นอกห้องเรียน และครอบคลุมกิจกรรมด้านต่างๆ ท้ังด้าน
วิ ช าก าร  วิ ช า ชีพ  และ วิ ช า ชี วิ ต  ใ น รู ปแ บบกิ จ ก ร ร ม
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา บ าเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสังคม ดูแล
ผู้ด้อยโอกาส สร้างส านึกพลเมืองและประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม ส่ิงแวดล้อม ซึ่งแน่นอนกิจกรรมหลายกิจกรรมก็
สามารถตอบสนองการส่งเสริมและพัฒนาได้หลายด้านพร้อมๆ 
กันอีกด้วย 

ประการท่ี 3 ครูอาจารย์บุคลากรในโรงเรียนยังขาด
เครื่องมือและแนวกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการเสริม
หนุนแนวคิดการท างานอาสาสมัครเพื่อสังคมในโรงเรียน ท่ีมีอยู่
ก็อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ สภาพปัญหาและความสนใจ
ของนักเรียนในปัจจุบัน จึงควรจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล เปิด
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เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้สนใจเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

ประการท่ี 4 ชุมชนและครอบครัวควรเข้ามามีส่วน
ร่วมกับการส่งเสริมโอกาสและพื้นท่ีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
แนวคิดจิตสาธารณะในนักเรียน โดยสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ีและชุมชน โดยมีบุคลากรในชุมชนเป็นก าลังเสริมหนุนท่ี
ส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประการท่ี 5 การท่ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนโอกาสการพัฒนาอย่างจริงจังเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ท่ียั่งยืน
ในการพัฒนา ไม่ใช่เพียงการด าเนินกิจกรรมท่ีเน้นเพียงการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันหลายหน่วยงาน
ด าเนินการได้อย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่อง ท าให้เกิดพลังเสริมการ
ขับเคล่ือนภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

ตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนต่างๆ  
ระดับมัธยมศึกษา 

ด้านวิชาการ 
โครงการ IRPCT จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง 200 แห่ง 
ถวายพ่อ  
โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง  
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การท ากิจกรรมโดยนักศึกษาท่ีเรียนเกี่ยวกับการซ่อม
บ ารุงในด้านต่างๆ โดยเอาความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนไปตอบ
แทนชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการไปซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ า 
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ติดต้ังระบบไฟฟ้า รวมถึงการ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนต่างๆ ท้ังจากการท่ี
ประสบปัญหาอุทกภัย หรือขาดแคลนทรัพยากร และ
นอกจากนั้นยังได้มีการไปซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบ
สภาพรถจักรยานยนต์  ซ่อมบ ารุงเครื่องมือทางการเกษตร และ
การท าระบบคอมพิวเตอร์ในชุมชน  โดยมีนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
จ านวน 459 คน และเป็นการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการพัฒนาเยาวชน 
โครงการ อาสาสมัครกู้ภัยวัยเยาว์ (Young Rescuer 
Volunteer Team)  
โดย โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 

การต้ังกลุ่มเยาวชน “Rescuer กู้ภัยหัวใจสีขาว” โดย
นักเรียนในโรงเรียนเพื่อไปเป็นอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับมูลนิธิบุญ
สถาน  ซึ่งจะคอยรับการแจ้งเหตุจากทางวิทยุแล้วด าเนินการ
ออกไปช่วยเหลือ  ซึ่งระยะเวลาในการเข้าเวรยามแต่ละวันจะ
เริ่มเข้าไปท ากิจกรรมต้ังแต่  1..00 – 00.00 น. แต่ถ้าเป็น
วันหยุดจะท ากิจกรรมต้ังแต่เวลา 0..00 – 0..00  น. ของอีก
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วัน  มีหน้าท่ีในการดูแลการจราจร รวมถึงการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุ 

โครงการ แนวคิดทฤษฎีจิตอาสา “การินน้ า”  
โดย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดในการ  “ระเบิดจากข้างใน + เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา”  โดยการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้เข้ามาท ากิจกรรมจิตอาสาต่างๆ  ตามแบบท่ี
ตัวเองถนัด  และมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลของ
กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ  โดยผ่านองค์กร  “ธนาคารจิตอาสา”  
ท าให้นักเรียนได้พบเจอกับการไปท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย
รูปแบบ  และน ามาคิดพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการท า
กิจกรรมจิตอาสามากขึ้นในโรงเรียนต่อไป 

ด้านอาสาพัฒนาชุมชน  
โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคม  
โดย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

แนว คิดในการด า เนินกิจกรรม  คือ  “บวรทร” 
ประกอบด้วย   บ้าน  วัด  โรงเรียน  ท้องถิ่น  โรงพยาบาล”  
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าไปท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  ตาม
ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน  ซึ่งจะเน้นให้นักเรียนได้
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ฝึกในทุกขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ด้วยตัวเอง  ซึ่ง
กิจกรรมท่ีจัดขึ้น  เช่น 

- กิจกรรมพยาบาลคนไข้   โดยการไปช่วยเหลือ  
แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาล 

- กิจกรรมเอาใจใส่ผู้ชรา  โดยการออกไปเยี่ยมผู้ป่วย
และช่วยเหลือผู้ชราในหมู่บ้านต่างๆ 

- กิจกรรมดูแลน้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยการ
ออกไปจัดกิจกรรมนันทนาการและเล้ียงอาหารกลางวันน้องๆ 
  - กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา และการพัฒนาวัด 

- กิจกรรมบริจาคโลหิต  โดยการร่วมบริจาคโลหิต
ให้กับหน่วยกาชาดจังหวัด 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการ Stop Teen Mom ด้วยศีลข้อสาม งดงามอย่าง
ไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน  
โดย โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

แนวคิดในการลดภาวะความเส่ียงในการท้องก่อนวัย
อันควรของนักเรียนในโรงเรียนจากการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาในการท้องก่อนวัย  รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขจากต้นเหตุ  เพื่อเป็น
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การลดจ านวนตัวเลขของผู้ท่ีมีแนวโน้มจะท้องก่อนวัยอันควรให้
ลดลง 

ด้านส่งเสริมสุขภาพและกีฬา  
โครงการจิตอาสามหากุศล เทิดไท้องค์ภูมิพลมหาราชา  
โดย โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้นักเรียนออกให้ความรู้
กับชุมชน สร้างองค์ความรู้เรื่องการลดสารเคมีตกค้างในกระแส
โลหิต พร้อมกับมีกิจกรรมอื่นๆ เสริม อาทิ ค่ายเยาวชนลดการ
ใช้สารเคมีเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการบริการชุมชนโดยท า
ผลิตภัณฑ์ล้างพิษ เพื่อให้ชุมชนน าไปล้างผักให้สะอาด ปลอด
สารพิษอันจะส่งผลให้สุขภาพของคนในชุมชนแข็งแรงด้วย 

ด้านส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โครงการ“สายลับพิทักษ์ป่า” เยาวชนอาสา ภูมิปัญญาคง
รักษ์ เทิดภักด์ิองค์ราชันย์  
โดย โรงเรียนหนองซนพิทยาคม จังหวัดนครพนม 

การจัดต้ังเป็นกลุ่ม “เยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
(ยสทป.)”  เพื่อด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติฯ 
ต้ังแต่ปี 2545  โดยมีแนวคิดหลัก  คือ  “การปลูกป่าเสริม เพิ่ม
ป่าใหม่” เช่น 
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- กิจกรรมดนตรีป้องดงผืนพงษ์คงรักษ์  เป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรับอาสาสมัครเข้ามาท ากิจกรรม   

- กิจกรรมเดินตามดง  เป็นการไปส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ  การรวบรวมองค์ความรู้จากป่าไม้  
เพื่อเป็นการน าไปสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  และการ
ประกวดค าขวัญเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ 

- กิจกรรมภาคภูมิวิถีป่า ภูมิปัญญาวิถีชน เป็นการ
เพาะช าต้นไม้ การปลูกป่าทดแทนของเดิม การส่งเสริมพืช
สมุนไพร  และการส่งเสริม 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์  โดยใน
การท ากิจกรรมต่างๆ นั้นจะเน้นความร่วมมือระหว่างนักเรียน
ในโรงเรียน และชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนทัศนคติในแต่ละมุมมองต่างๆ ระหว่างนักเรียนกับ
ชาวบ้าน ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนต่างๆ 
ระดับประถมศึกษา 

ด้านวิชาการ 
โครงการ มัสม่ันแกงแก้วตาจิตอาสาภูมิปัญญาไทย 
โดย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

โครงการท่ีน าความรู้จากการเรียนการสอนและ
นักเรียนให้ความสนใจ น ามาสอนให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง
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การประกอบอาหาร มัสมั่น ท่ีจะสามารถกลับไปท าเองได้ 
รวมถึงการอนุรักษ์อาหารไทยให้ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและ
สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

ด้านการพัฒนาเยาวชน 
โครงการ หนูน้อยจิตอาสา 
โดย โรงเรียนชาตศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 โครงการท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม โดยการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
สร้างความตระหนักรู้ถึงการเป็นผู้ให้และการอาสาช่วยเหลือ
ผู้อื่น รู้จักความเสียสละ ผ่านกิจกรรมรับบริจาคกล่องนม การ
สอนการอ่าน เป็นต้น 

ด้านอาสาพัฒนาชุมชน  
โครงการ คุณธรรม “ดนตรี จากพี่เพื่อน้อง ป้องกันยุง” 
โดย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี 
 โครงการท่ีจัดเป็นลักษณะช่วยป้องกันและส่งเสริม
ความรู้เรื่องยุงให้แก่โรงเรียนเพื่อป้องกันโรคภัยจากยุงท่ีเป็น
พาหะ มีการรับบริจาคเงินผ่านชมรมดนตรี ซึ่งจะออกไปท าการ
รับบริจาคตามสถานท่ีต่างๆ ควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันยุง โดยเงินท่ีได้รับบริจาคนั้นจะน ามาจัดซื้อมุ้งลวด
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ป้องกันยุง ซึ่งริเริ่มท าภายในโรงเรียนก่อนและขยายผลไปแล้ว 
6 โรงเรียนโดยรอบ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการนิทานข้อคิดจิตอาสาพัฒนาจิตใจ 
โดย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

โครงการท่ีท าผ่านการเล่านิทาน มุ่งก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงด้านทัศนคติท่ีถูกต้องกับกลุ่มเยาวชน ให้เกิดการ
เรียนรู้เข้าใจตนเองและสังคม รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล  สร้าง
ความเป็นจิตอาสาฯ โดยใช้กระบวนการสร้างนิทานให้เด็กๆ ได้
ซึมซับ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็นและฝึกการ
ลงมือท าผ่านกิจกรรมท่ีให้เยาวชนเป็นผู้ริเริ่มท าด้วยตนเอง 

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
โครงการ Ukulele จิตอาสาพัฒนาสังคม 
โดย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี 

ส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถทางดนตรีมาเล่น
ดนตรีให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียนได้ฟัง สร้างการแสดงออกต่อ
สาธารณะและให้ความบันเมิงกับครูได้ ท าให้เด็กนั้นได้พัฒนา
ตนเองในด้านการท ากิจกรรมจิตอาสาด้วย 

ด้านส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โครงการจากมากคุณค่าป่าชายเลน 
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โดย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา จังหวัดสตูล 
 เป็นโครงการท่ีริเริ่มเข้าไปดูแลป่าชายเลนของขุมชน 
ให้มีระบบนิเวศธรรมชาติท่ีดี รวมถึงการส ารวจท้องถิ่นของ
ตนเองว่ามีอะไรบ้างในชุมชน น ามาบูรณาการร่วมกันกับชุมชน 
จึงก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสร้างรายได้และท าให้ชุมชน
เข้ามามีบทบาทในการแปรรูปผลผลิตจากป่าชายเลน ท าให้เกิด
สร้างรายได้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่กับท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

ด้านช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส  
โค ร งง านจิ ต อ า ส า เ ติ ม ดิ น ให้ ต้ น ไ ม้  ( ดู แลผู้ สู ง วั ย ) 
โดย โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว จังหวัดพิษณุโลก 
 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว มีนักเรียนกลุ่มจิตอาสา ใส่
ใจดูแลผู้สูงวัย ในขณะท่ีเครือข่ายสมาชิกเองก็เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม
และจิตส านึกท่ีดีช่วยสร้างความสุขให้ผู้สูงวัย รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า  กลุ่มนักเรียนจิตอาสาได้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สูงอายุ  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
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การประกวดการส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถานศึกษา 
งานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษาปีที่ 2 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
o สถาบันคลังสมองของชาติ 
o ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
o ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
o ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
o มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม  
o สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
o เครือข่ายจิตอาสา 
o องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) 
o โครงการฉลาดท าบุญด้วยจิตอาสาเครือข่ายพุทธิกา 

ภาคีสนับสนุนการประกวด 
o อาสายุวกาชาด ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
o มูลนิธิ 1500 ไมล์ 
o สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
o โครงการทรูปลูกปัญญา 
o สภานักเรียนแห่งประเทศไทย 
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ระยะเวลาการจัดการประกวด 
 กันยายน – ธันวาคม 2556 

วัตถุประสงค์การประกวด 
เพื่อส่งเสริมคุณค่า และหนุนเสริมกระบวนการท างาน

อาสาสมัครที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ด าเนินการ อันจะก่อให้เกิด
การตระหนักถึงคุณค่าของการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครอย่าง
สร้างสรรค์ในสถาบันการศึกษาต่อไป 

รูปแบบการประกวด 
 จัดประกวดปีละ 1 ครั้ง เป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี 

ประเภทการประกวด 
1. สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมด้าน
อาสาสมัครเพื่อสังคมยอดเยี่ยม รางวัลโล่พระราชทาน 
o สถาบันระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
o สถาบันระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
o สถาบันระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ทุกระดับมีรางวัลดีเด่น ได้รับประกาศนียบัตร 
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2. โครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อสังคม โครงการจิต
อาสาต้นแบบ รางวัลประกาศนียบัตร 
o สถาบันระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
o สถาบันระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
o สถาบันระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 

โดยในแต่ละด้านจะมีรางวัลยอดเยี่ยมของแต่ละระดับ 
1 รางวัล และมีรางวัลดีเด่นของแต่ละระดับตามความเห็นของ
คณะกรรมการตัดสิน แบ่งออกเป็นตามประเภทของกิจกรรม 
ดังนี้  

1. ด้านวิชาการ 
2. ด้านพลเมืองและประชาธิปไตย 
3. ด้านการพัฒนาเยาวชน 
4. ด้านอาสาพัฒนาชุมชน  
5. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
6. ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
7. ด้านส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 
8. ด้านส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
9. ด้านช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส 
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3. บทความ “เร่ืองเล่าบันดาลใจอาสาสมัคร” รางวัล
ประกาศนียบัตร 
o สถาบันระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
o สถาบันระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
o สถาบันระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 

โดยในแต่ละระดับจะมีรางวัลยอดเยี่ยมของแต่ละ
ระดับ 1 รางวัล และมีรางวัลดีเด่นของแต่ละระดับตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตัดสิน 

คณะกรรมการตัดสิน 
 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กร โดย
ท่ีจะพิจารณาตามรายละเอียดและความเหมาะสมของแต่ละ
การประกวด โดยมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่านซึ่งมาจาก
หน่วยงานท่ีต่างกัน  
 ทั้งนี้กรณีการประกวดใดที่หน่วยงานร่วมจัดมีส่วนได้
ส่วนเสียกับการประกวดนั้นๆ หน่วยงานนั้นไม่มีสิทธิเป็น
คณะกรรมการตัดสินแต่อย่างใด 

มอบรางวัลและประกาศผล 
  วันท่ี 11 มีนาคม 2557  ณ สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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ผลการตัดสินโครงการประกวดงานมหกรรมจิตอาสา 
ในสถาบนัการศึกษา ปี 2 

ระดับประถมศึกษา 
1. ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครใน
สถาบันการศึกษา รางวัลโล่พระราชทาน 
รางวัลยอดเย่ียม  โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต  

จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ประเภทโครงการจิตอาสาต้นแบบ รางวัลโล่เกียรติยศ 
ด้านที่ 1  วิชาการ 
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  มัสมั่นแกงแก้วตาจิตอาสาภูมิปัญญาไทย  

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
จังหวัดปทุมธานี 

ด้านที่ 2 พลเมืองและประชาธิปไตย 
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาเยาวชน 
ยอดเย่ียม หนูน้อยจิตอาสา 
  โรงเรียนชาตศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 4 อาสาพัฒนาชุมชน  
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ยอดเย่ียม คุณธรรม “ดนตรี จากพี่เพื่อน้อง ป้องกันยุง” 
  โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต  

จังหวัดกาญจนบุรี 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรม 
ยอดเย่ียม นิทานข้อคิดจิตอาสาพัฒนาจิตใจ 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
จังหวัดปทุมธานี 

ดีเด่น  เยาวชนไทย สร้างสายใยรัก ฟูมฟักคุณธรรม 
  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย จังหวัดสุรินทร์ 
ด้านที่ 6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  Ukulele จิตอาสาพัฒนาสังคม 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
จังหวัดปทุมธานี 

ด้านที่ 7 ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา  
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
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ด้านที่ 8 ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  จากมากคุณค่าป่าชายเลน 
  โรงเรียนสตูลศานติศึกษา จังหวัดสตูล 
ด้านที่ 9 ช่วยเหลือสังคมและผูด้้อยโอกาส  
ยอดเย่ียม จิตอาสาเติมดินให้ต้นไม้ (ดูแลผู้สูงวัย) 

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว จังหวัดพิษณุโลก 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 

3. ประเภทบทความเร่ืองเล่าบันดาลใจอาสาสมัคร 
ยอดเย่ียม คุณธรรม ดนตรีจากพี่เพื่อน้อง ป้องกันยุง 

เด็กหญิงวรินทร  เชิดสูงเนิน 
  โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต  

จังหวัดกาญจนบุรี 
ดีเด่น  ปลูกฝังจิตอาสาด้วยพุทธศาสนา 
  เด็กชายอรรฐพล  สงพูน 
  โรงเรียนวัดหนองพงันาค จังหวัดชัยนาท 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 มกราคม 2557 
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กรรมการพิจารณา 
1. ผู้แทนจากส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
2. ผู้แทนจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
3. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. ผู้แทนจากสถาบันคลังสมองของชาติ 
5. ผู้แทนจากกลุ่มบริษัท มิตรผล 
6. นักเขียนอิสระ 
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ผลการตัดสินโครงการประกวดงานมหกรรมจิตอาสาใน
สถาบันการศึกษา ปี 2 

ระดับมัธยมศึกษา 
 
1. ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครใน
สถาบันการศึกษา รางวัลโล่พระราชทาน 
รางวัลยอดเย่ียม โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 

จังหวัดปทุมธานี 
รางวัลดีเด่น 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
จังหวัดมหาสารคาม  
2. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 

รางวัลชมเชย  1. โรงเรียนหนองเต่าวิทยา  
จังหวัดอุทัยธานี 

   2. โรงเรียนธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 
3. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
จังหวัดมุกดาหาร 

   4. โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่  
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2. ประเภทโครงการจิตอาสาต้นแบบ รางวัลโล่เกียรติยศ 
ด้านที่ 1  วิชาการ 
ยอดเย่ียม IRPCT จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง 200 แห่ง 

ถวายพ่อ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง 

ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 2 พลเมืองและประชาธิปไตย 
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาเยาวชน 
ยอดเย่ียม อาสาสมัครกู้ภัยวัยเยาว์ (Young Rescuer 

Volunteer Team) 
  โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา  

จังหวัดพิษณุโลก 
ดีเด่น   แนวคิดทฤษฎีจิตอาสา “การินน้ า” 
  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ด้านที่ 4 อาสาพัฒนาชุมชน  
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น เยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคม โรงเรียนแม่ใจ

วิทยาคม จังหวัดพะเยา 
ด้านที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรม 
ยอดเย่ียม Stop Teen Mom ด้วยศีลข้อสาม งดงาม 

อย่างไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน 
  โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 7 ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา  
ยอดเย่ียม จิตอาสามหากุศล เทิดไท้องค์ภูมิพลมหาราชา 
  โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 8 ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยอดเย่ียม “สายลับพิทักษ์ป่า” เยาวชนอาสา ภูมิปัญญา 

คงรักษ์ เทิดภักดิ์องค์ราชันย์ 
  โรงเรียนหนองซนพิทยาคม จังหวัดนครพนม 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
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ด้านที่ 9 ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส  
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 

3. ประเภทบทความเร่ืองเล่าบันดาลใจอาสาสมัคร 
ยอดเย่ียม จุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจ จุดประกาย แห่ง

จิตสาธารณะ 
  นางสาวนภัสศรณ์ สันติเรืองฤทธิ์ 
  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ดีเด่น  มุมมองอาสาสมัคร 
  นางสาวเกวลี ฟักทอง 
  โรงเรียนปทุมธานี “นนัทมุนีบ ารุง”  

จังหวัดปทุมธานี 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 มกราคม 2557 

กรรมการพิจารณา 
1. ผู้แทนจากส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
2. ผู้แทนจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
3. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4. ผู้แทนจากสถาบันคลังสมองของชาติ 
5. ผู้แทนจากกลุ่มบริษัท มิตรผล 
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6. นักเขียนอิสระ 
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ผลการตัดสินโครงการประกวดงานมหกรรมจิตอาสาใน
สถาบันการศึกษา ปี 2 

ระดับอุดมศึกษา 
 
1. ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครใน
สถาบันการศึกษา รางวัลโล่พระราชทาน 
รางวัลยอดเย่ียม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. ประเภท โครงการจิตอาสาต้นแบบ รางวัลโล่เกียรติยศ 
ด้านที่ 1  วิชาการ 
ยอดเย่ียม ฝึกพูดเด็กพิการบ้านนทภูมิสถานสงเคราะห์ 

เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 2 พลเมืองและประชาธิปไตย  
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 3 การพัฒนาเยาวชน 
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  1. เส้นทางสู่ฝัน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. เยาวชนตามรอยธรรมศาสตร์อาสา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ด้านที่ 4 อาสาพัฒนาชุมชน  
ยอดเย่ียม ครูช่างหัวใจหล่อ ต่อยอดอาชีพซาเล้ง 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรม 
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น พุทธอาสา เล่นๆ ก็เป็นบุญ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ด้านที่ 6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น ถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อม 

ธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ด้านที่ 7 ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา  
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น  ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ด้านที่ 8 ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยอดเย่ียม ไม่มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณา 
ดีเด่น 1. live and learn to love coastline 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2. พัฒนาต้นแบบระบบคลังข้อมูลด้าน 
มลภาวะทางน้ าด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

ด้านที่ 9 ช่วยเหลือสังคมและด้อยโอกาส  
ยอดเย่ียม การพัฒนาแนวทางการขจัดปัญหาสถานะ 

บุคคลและสืบค้นวัฒนธรรมชนพืน้เมือง 
  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
3. ประเภทบทความเร่ืองเล่าบันดาลใจอาสาสมัคร 
ยอดเย่ียม สมองกับหัวใจ 
  นายอิสระ สุทธิชูจิต 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ดีเด่น  1. อนุบาลครูช่าง 
  นายอภิวัฒน์ ภัสราธร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  2. จิตอาสาแท้จริงคือหน้าท่ีเพื่อมนุษยชาติ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี ลออปักษิณ 
  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 มกราคม 2557 

กรรมการพิจารณารางวัล 
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1. ผู้แทนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล 
2. ผู้แทนจากมูลนิธิกองทุนไทย 
3. ผู้แทนจากกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม 
4. ผู้แทนจากธนาคารจิตอาสา 
5. ผู้แทนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
6. นักเขียนอิสระ 
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สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงาน
อาสาสมัครในสถาบันการศึกษา 

รางวัลโล่พระราชทาน 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา  
: โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” มีนโยบายในการ
ส่งเสริมงานด้านอาสาสมัคร โดยได้มีการด าเนินการออกมาใน
รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  ท้ั ง  จั ดท า โ ค ร ง ก า ร  ต้ั ง ชุ ม นุ ม ชม ร ม 
ประชาสัมพันธ์ ขยายเครือข่าย และบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน ในการจัดท าโครงการและโครงงานด้านอาสาสมัคร
ประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย โครงการชุมนุมพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ ซึ่งมีกิจกรรมซ่อมแซมรถเข็นคนพิการ จะมีการ
ซ่อมแซมรถเข็นท่ีใช้แล้วจัดส่งโดยเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น 
กิจกรรมนี้มีการด าเนินกิจกรรมมาต้ังแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน 
สามารถซ่ อมแซมรถเข็นไ ด้ ท้ัง ส้ิน  1 ,300 คัน กิจกรรม
อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ อาสาสมัครท่ีผ่านการอบรมแล้ว 
จะน าคนพิการไปท ากิจกรรมนอกบ้านเหมือนกับคนปกติ 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ เพื่อเป็นก าลังใจและให้ค าแนะน า
ในการด ารงชีวิตให้กับคนพิการ  กิจกรรมผลิตและมอบอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันของ ผู้พิการ และ
นอกจากนี้ยังมีการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับประเทศญี่ปุ่นและ
ลาว ต้ังเป็นเครือข่ายช่ือว่า “เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดน
ไทย – ลาว - ญี่ปุ่น” ในการท ากิจกรรมด้านอาสาสมัครร่วมกัน 
ด้านวัฒนธรรม โรงเรียนได้จัดต้ังวงกลองยาวประยุกต์ โดนมี
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อาสาสมัครไปเผยแพร่วัฒนธรรมท้ังในและนอกประเทศ ด้าน
ส่ิงแวดล้อม มีการจัดต้ังชุมนุมน้ าหมักชีวภาพและน าไปแจกจ่าย
ให้กับชุมชน ให้จัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ และมีธนาคาร
ขยะ ท่ีส่งเสริมการน ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อประหยัดทรัพยากร 
ด้านสุขภาพ มีชุมนุม อ.ย.น้อยในการให้ค าแนะน ากับนักเรียน
และร้านค้าในโรงเรียนในด้านการบริโภคท่ีถูกสุขลักษณะ และมี
อาสาสมัครพยาบาลในการให้การรักษาเบื้องต้นกับนักเรียนและ
บุคลากร  ด้านภูมิทัศน์  มีโครงการสวยด้วยมือเรา ให้นักเรียน
รับผิดชอบและดูแลความสะอาดภายในโรง เรียน  ด้าน
ช่วยเหลือสังคม จัดอาสาสมัครช่วยเหลือศาสนสถานรอบๆ
โรงเรียนและช่วยเหลือสังคม 
 จากการท ากิจกรรมต่างๆ ได้เกิดผลสัมฤทธิ์มากมาย 
ท้ังการท่ีบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนได้รับรางวัลด้านจิ
ตอสา คนพิการท่ีช่วยเหลือมีรถเข็นนั่งและคนพิการได้รับ
พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ โครงการยังมีความต่อเนื่องและมี
ความยั่ งยืนในการด าเนินการมามากกว่า  10 ปี และเกิด
เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกประเทศอีกด้วย  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การให้นักเรียนเห็นปัญหาจริง 
2. การฝึกอบรมให้เพิ่มพูนความรู้  
3. การร่วมแรงร่วมใจระหว่างครูและนักเรียนของโรงเรียน 
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4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
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รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา  
: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 ค่ายสาธิตจิตอาสาเป็นค่ายท่ีจัดขึ้นโดยโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเก่งท้ังด้านวิชาการและกิจกรรมควบคู่ไปด้วย ภายใต้
แนวปรัชญาของโรงเรียนท่ีว่า “วิชาการเต็มท่ีอยู่ในคนท่ีเต็ม
คน” โดยจัดกิจกรรมมาเป็นเวลา 10  ปีแล้ว (พ.ศ.2547-2556) 
กิจกรรมค่ายสาธิตจิตอาสาเริ่มต้นจากการเริ่มรับบริจาคส่ิงของ
เพื่อน าไปมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและจัดกิจกรรมให้
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเป็นกิจกรรมหลัก  
 ต่อมาในปี พ.ศ.254. ได้มีการริเริ่มการจัดโครงการ
นอกพื้นท่ีของโรงเรียน และเมื่อกิจกรรมมีความต่อเนื่องมากขึ้น
ในแต่ละปี ท าให้ค่ายสาธิตจิตอาสาได้มีการพัฒนาจากการจัด
กิจกรรมค่ายเพิ่มมากขึ้น อาทิเพิ่มระยะเวลากิจกรรมมากขึ้น 
เพิ่มรูปแบบกิจกรรมจากค่ายจัดกิจกรรมเล็กๆ ให้กับน้องๆ เพิ่ม
เป็นกิจกรรมค่ายอาสาปรับปรุงสถานท่ีให้น้องๆ โรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร และต่อมาก็ได้เพิ่มกิจกรรมเป็นค่ายอาสาสร้างและ
ปรับปรุงให้กับโรงเรียนและชุมชนต่างๆ  
 การท่ีค่ายสาธิตจิตอาสาส าเร็จลุล่วงได้ในแต่ละครั้ง

เพราะเป็นค่ายท่ีมีทรัพยากรบุคคลท่ีร่วมออกค่ายมากมาย ใช้

ก าลังแรงกายแรงใจของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีอายุ



 

เมื่องานอาสาสมัครเป็นหน่ึงเครื่องมือในการเรียนรู้  |  43 

เพียง 13 - 1. ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกิดได้ยากแต่ค่ายก็ประสบ

ความส าเร็จในทุกๆ ปี รูปแบบการด าเนินการจะมีความ

คล้ายคลึงกัน ด้วยการบูรณาการกิจกรรมหลักควบคู่ไปกับ

กิจกรรมรองท่ีเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สนิทสนมกลมเกลียว

กับชาวบ้านในสถานท่ีท่ีไปจัดกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีท าให้

เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การให้นักเรียนเห็นปัญหาจริง ท าให้รู้สึกว่าคนอื่นด้อยกว่า 
2. การลงมือท าจากส่ิงเล็กๆ พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ 
3. การฝึกอบรมผ่านการท ากิจกรรม 
4. การท างานร่วมกับผู้อื่น 
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รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา  
: โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จ.นนทบุรี 

การท าจิตอาสาพัฒนาเพื่อสังคม  (สานสายใยน้องพี่  
พทน. ) เป็นการส่งมอบความสุขให้กับผู้อื่น  โดยไม่หวั ง
ผลตอบแทน และยังเป็นการสร้างจิตส านึก ในการมีความรัก
และรับใช้ผู้อื่น ในสังคม บริการเล็กๆ น้อยๆ  แก่สังคมส่วนรวม 
ในปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุ  เป็นสาเหตุท่ีท าให้
สังคมโดยท่ัวไป มีค่านิยมท่ีให้ความส าคัญ ในการแสวงหาเงิน
ทอง แสวงหาอ านาจ บารมี มากกว่าท่ีจะให้ความส าคัญ
ทางด้านจิตใจ  สังคมในปัจจุบันจึงกลับเส่ือมโทรมลงอย่างเห็น
ได้ชัดเจนปัญหาต่างๆ ท่ีมีมากมาย ดังนั้นการปลูกฝังความ
ส านึก ให้กับบุคคล เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมจึงควรท่ีจะเกิดขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้ คณะนักเรียน
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี  จึงมีการคิดและจัดกิจกรรม          
“จิตสาธารณะ” หรือจิตอาสา เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะมากกว่าตนเอง นั่นหมายถึงว่า ทุกคน
ต้องมีการให้ มากกว่า การรับ เพราะส่ิงเหล่านี้ ถ้าสามารถ
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักสังคมย่อมได้รับแต่
ความสุขอย่างแน่นอน ค าว่า “จิตสาธารณะ” หรือจิตอาสา จึง
มีความส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยส่วนรวม    
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การปลูกฝังความส านึก กับบุคคลต่างๆ ให้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะจะเป็นการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับบุคคลโดยท่ัวไป โดยเฉพาะ 
เด็กและเยาวชนรวมท้ัง ประชาชนท่ัวไป ส่ิงเหล่านี้เป็นเรื่องท่ี
เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของคน "จิตสาธารณะ" หรือจิตอาสา 
เป็นความส าคัญในการปลูกจิตส านึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ
การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการท า  ประโยชน์ เพื่อสังคมและ
ส่วนรวม อีกท้ังจะช่วยลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 
การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักการในการ
ด าเนินชีวิต เป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การสร้างจิตส านึกให้มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น 
2. การฝึกอบรมในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 
3. ให้การยอมรับและยกย่องคนท่ีท าดี 
4. สร้างแบบอย่างท่ีดีให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม 
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รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา  
: โรงเรียนธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

โรงเรียนธาตุพนม ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดกิจกรรม ด้านอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อสังคม ก าหนด
นโยบายและโครงการด้านอาสาสมัคร จิตอาสา ลงในแผนงาน
ประจ าปี มีการท างานจากทุกฝ่ายในโรงเรียน ได้แก่ งาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานท่ัวไป จัด
ให้มีการนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
วิเคราะห์ข้อมูลและสุดท้ายเผยแพร่ผลงานด้านอาสาสมัครและ
จิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ท่ีสนใจ 

การจัดกิจกรรมของโรงเรียนธาตุพนมเป็นการจัด
กิจกรรมท่ีรอบด้าน ท้ังงานด้านวิชาการและการพัฒนาเยาวชน 
ได้แก่  กิจกรรมวันวิชาการ ค่ายยุววิทย์บริดสโตน ค่าย
ค ณิตศ าสต ร์  ค่ า ย ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ  ด้ า น พ ล เ มื อ งแ ล ะ
ประชาธิปไตย ได้แก่ กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. กิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ด้านอาสาพัฒนาชุมชน ได้แก่ 
กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม  อ ย .น้ อ ย โ ร ง เ รี ย น ธ า ตุ พ น ม  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ค่ายนักเรียนใหม่ใสสะอาด
ปราดเปรื่องด้วยธรรม โครงการพาลูกเข้าวัด ด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมชุมชุมชมรมต่างๆ ด้านส่งเสริม
สุขภาพกีฬา ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม YC โครงการธาตุพนมร่วม
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ใจต้านภัยเอดส์ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้านส่งเสริม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่ายนักคิดพิชิตขยะ 
โครงการ 3R & D 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การก าหนดนโยบายลงในแผนงานของโรงเรียน  
2. ให้ร่วมมือกันท างานด้วยกันจากทุกฝ่ายในโรงเรียน 
3. การสร้างแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่น 
4. เผยแพร่ผลงานให้ได้รับรู้ 
5. ท ากิจกรรมพัฒนาต่างๆ อย่างรอบด้าน  
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รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา  
:  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร 
 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมถูกประเมินจากองค์กร
ภายนอก ผลสรุปว่าล าดับแรกนักเรียนขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทางโรงเรียนจึงได้ส ารวจและได้น าเข้าท่ี
ประ ชุมคณะกรรมการพัฒนา คุณธรรมจริ ยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนโดย ใช้ LOVE MODEL 
ดังนี้ 
 L = Learn (กระบวนการเรียนรู้) แทรกการสอน ท้ัง . 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 O= Operate (การปฏิบัติทุกวันเป็นกิจวัตรท าให้
เกิดผล) กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมคุณธรรมวันศุกร์ กิจกรรมสร้างวินัยเชิงบวก 
 V=Virtue (คุณงามความดี คุณสมบัติท่ีควรค่าแก่การ
ยกย่องสรรเสริญ) คนดีศรีหนองแวง กิจกรรมเยาวชนต้นแบบ 
กิจกรรมครอบครัวต้นแบบอาสา 
 E=Evolution (ผลผลิตท่ีมีวิวัฒนาการ ) ปลูกจิต
สาธารณะและกิจกรรมสามประสานรวมพลังสร้างสังคมจิต
อาสา 
 สภาพก่อนประเมินโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
หลังจากพัฒนาโดยใช้ LOVE MODEL ท าให้การประเมินครั้ง
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ถัดมาดีขึ้นเกิด จึงโครงการเพิ่มขึ้นและจัดเป็นโครงการระยะ
ยาวได้หลายๆ โครงการเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การสร้างความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน 
2. ตระหนักถึงปัญหาและสร้างเป้าหมายร่วมกัน 
3. การท าอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอยู่เสมอ 
4. สร้างกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน 
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รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา  
: โรงเรียนหนองเต่าวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี 
 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ข อ ง ก า ร พั ฒ น า นั ก เ รี ย น ใ ห้ เ ป็ น ค น ดี  
มีคุณธรรม โดยเฉพาะการมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะและคิด
ช่ ว ย เ ห ลื อ สั ง ค ม ต า ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ต น  
โดยได้ก าหนดให้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีโครงการ
รองรับการพัฒนาดังกล่าว โดยใช้ช่ือโครงการว่า โครงการ
พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ คิดอาสาช่วยเหลือสังคม 
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม จ ะ ใ ช้ ร ะ บ บ 
วงจรคุณภาพ P D C A และทางโรงเรียนได้ก าหนดช่ัวโมง
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การช่วยเหลือสังคม  
โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
 เป็นกิจกรรมท่ีให้นัก เรียน และคุณครู ท่ีปรึกษา 
รับผิดชอบในแต่ละห้องเรียนและพื้นท่ีของโรงเรียน โดยช่วงเช้า
ก่อนเข้าเรียน นักเรียนจะร่วมกันท าความสะอาดห้องเรียน เก็บ
เศษขยะ ใบไม้และส่ิงปฏิกูลต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 กิจกรรมท่ี 2 บริการคืองานของเรา 
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 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการให้ความรู้แก่ชุมชน เช่น
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การเดินรณรงค์ ส่ือออนไลน์ เป็นต้น 
การบริการให้วัด ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ และดุริยางค์เพื่อชุมชน  
 กิจกรรมท่ี 3 โครงงานจิตอาสา : พี่ช่วยน้อง  
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีเป็นการช่วยคณะกรรมการ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในการจัดเตรียมพิธีรับ
น้องใหม่ การลงรายละเอียดจัดเตรียมพี่รหัสน้องรหัส จัดหา
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่อง
ต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น การเรียน การด าเนินชีวิตในโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 4 แบ่งปันน้ าใจ  
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีเปิดรับอาสาสมัครในโรงเรียน
ไปช่วยหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลืองานวัด ชุมชน องค์กรต่างๆ 
ด้วยความสมัครใจ และผู้ท่ีเข้าร่วมจะบันทึกวิธีการลงในสมุด
บันทึก พร้อมลายมือช่ือบุคคลหรือหน่วยงานรับรอง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. สร้างความตระหนักให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
2. ปลูกฝังคุณธรรมผ่านกิจกรรม 
3. สร้างเงื่อนไขให้กับนักเรียนต้องบ าเพ็ญประโยชน์ตามท่ี
ก าหนด 
4. ริเริ่มท าจากส่ิงใกล้ตัวและท าอย่างต่อเนื่อง 
5. การลงมือท าให้เห็นเป็นแบบอย่าง 
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6. สร้างแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่น 
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รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา  
: โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 
 สถาบันแห่งนี้ ไ ด้ ฝึกฝนอบรมเยาวชนให้มีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ป็ น ค น ดี ท่ี ท า ป ร ะ โ ย ช น์ 
แก่สังคมได้สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน จนเป็นท่ีประจักษ์แก่
บุคคลท่ัวไป ท้ังนี้เพราะโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ได้สนอง
นโยบายด้านการศึกษาและพยายามเร่งรัดพัฒนาเยาวชนใน
โรงเรียนให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ โดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
อาทิเช่น 
 1. โครงการพัฒนาบุคลากร (ด้านหลักสูตร ด้านการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้านส่ือ-นวัตกรรม ด้านการวัดและประเมินผล ด้านกิจกรรมจิต
สาธารณะ ฯลฯ) 
 2.โครงการรักการอ่าน กิจกรรมแรก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยรับผิดชอบให้นักเรียนทุกคนอ่านและจดบันทึก
ในสมุดเล่มเล็ก กิจกรรมท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร่วมกับทุกกลุ่มสาระ จัดรวมท้ังโรงเรียน ใช้เวลาในคาบ
เกียรติยศโดยเป็นกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน)  
 3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 4. โครงการประกาศเกียรติคุณครู “คุรุพิริยะเชิดชู” 
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 นอกจากนั้นกิจกรรมของโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 
โดยได้เพิ่มช่ัวโมงให้กับกิจกรรมสาธารณะบรรจุลงในวิชาเรียน
มาต้ังแต่ปี 2553 ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั 
โดยแนวคิดของการด าเนินกิจกรรมมาจากหลักพระราชปรัชญา 
5 อย่าง ได้แก่   

1. น้ าคือชีวิต 
2. ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 
3. เกษตรทฤษฎีใหม่ 
4. ขาดทุนคือก าไร 
5. เศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมจะด าเนินรอยตามพระราช
ปรัชญา ซึ่งมีกิจกรรมทุกกิจกรรมจะปลูกฝังให้นักเรียนใน
โรงเรียนรู้จักการมีจิตส านึกสาธารณะ และพร้อมท่ีจะช่วยกัน
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การยึดหลักพระราชปรัชญามาด าเนินการ 
2. การบูรณาการกิจกรรมสาธารณะลงไปในวิชาเรียน 
3. ความร่วมมือของครูในการเห็นความส าคัญของงานจิตอาสา 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษา  
: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน
พระนามของสมเ ด็จพระบรมร าชชนกให้ เป็ น ช่ือขอ ง
มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร จึงได้ยึดถือค าสอนของพระองค์
ท่ีว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นกิจท่ีสอง ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตลอดมา 
 การด า เนินงานการบ่มเพาะ จิตอาสาท้ัง ในก ลุ่ม
นักศึกษาและบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน  
 1.  ด้านการบ่มเพาะนักศึกษา ได้แก่ 1) กิจกรรม
เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ใน
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จะต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างน้อย 100 หน่วยช่ัวโมง ตลอดปี
การศึกษา 2555 มีกิจกรรมรวมท้ังส้ิน 496 โครงการ เช่น 
โครงการค่ายอาสาพัฒนาของชมรมต่างๆ  2) รายวิชากิจกรรม
เสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น
ประโยชน์ต่อสังคมเป็นรายวิชาบังคับเรียนจ านวน 1 หน่วยกิต 
ในปีการศึกษา 2555 มีโครงการเสริมหลักสูตร จ านวนท้ังส้ิน 
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238 โครงการ  โครงการท่ีน่าสนใจ  โครงการสัมผัสท่ีแตกต่าง 
น าวัสดุเหลือใช้ มาเปล่ียนเป็นส่ือการสอนนักเรียนผู้พิการทาง
สายตา  โครงการ Handmade for Mom เปล่ียนส่ิงของเหลือ
ใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ จ าหน่ายและน าเงินรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วย
มะเร็งท่ีขาดแคลน และโครงการส่ือสร้างสรรค์ปันความรู้ ผลิต
หนังสือนิทานและ ส่ืออักษรเบรลล์ส าหรับผู้พิการทางสายตา  
 2.  ด้านการพัฒนาสังคมภาคใต้  ได้แก่ 1) การ
เยียวยา สมานฉันท์ชายแดนใต้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเหมือน
สะพานเช่ือมระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดีและคล่ีคลายความขัดแย้ง ด้วยจิต
อาสาของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้ก่อต้ังศูนย์
ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) เพื่อ
สร้างสันติภาพและฝึกคนรุ่นใหม่ให้มีจิตเสียสละ กล้าหาญ  มี
การด าเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการความขัดแย้ง และการ
สร้างสันติภาพ โดยจิตอาสา การสร้างระบบฐานข้อมูล
สถานการณ์ การวิจัยเพื่อประเมินนโยบายรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อให้แก้ปัญหาความขัดแย้งตรงจุดถึงรากเหง้าปัญหา  
การเยียวยา สร้างความสมานฉันท์  ผู้ได้รับผลกระทบฯ ท้ังหญิง
หม้าย เด็กก าพร้า ผู้พิการ ได้รับการเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ ฟื้นฟู
กาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา นอกจากนี้ในด้าน
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การพัฒนาคนรุ่นใหม่ได้เกิดโครงการบัณฑิตอาสา เพื่อการบ่ม
เพาะผู้น าให้มีโลกทัศน์ท่ีกว้าง และมีประสบการณ์ในชุมชน มี
การฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบในชุมชน  เมื่อจบหลักสูตรจาก
โครงการ บัณฑิตอาสาร้อยละ 70 ได้กลับไปท างานพัฒนา
ชุมชนในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้  2) การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
ผ่านกลไกหลักของสถาบันในเครือข่ายฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในท่ีสุด ได้แก่ สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(สจรส.มอ.) ได้ด าเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่า
อยู่  ใน ปี 2553–2556 ไปแล้วทั้งส้ิน 376 โครงการ นอกจากนี้
วิทยาเขตตรัง ได้ก่อตั้งชมรมรากแก้ว ช่วยเหลือชุมชนบ้านนาย
อดทอง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระดาษทางจาก ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีทางบัณฑิตอาสา ม.อ. 
คิดค้นร่วมกัน 3) การปกป้องส่ิงแวดล้อม และการจัดการภัย
พิบัติ  มหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทสนับสนุนชุมชน สร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  ท้ังการเยียวยา การฟื้นฟู และการ
เตรียมพร้อมรับมือ น าไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชน มี
ตัวอย่างโครงการ ได้แก่ โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์  
โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกชุมชนและเครือข่ายทางสังคม
เพื่อการจัดการสาธารณภัย : กรณีศึกษาอ่าวปัตตานี โครงการ
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ฝ่าวิกฤตฟื้นตนเองหลังประสบภัยน้ าท่วม ชุมชนเมืองหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการ
หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ าท่วม 4) การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ได้แก่ 
โครงการจิตอาสาต้นแบบ ณ อาคารเย็นศิระ  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดสงขลา คณะพยาบาลศาสตร์  
5) การสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ โครงการฟันเทียมพระราชทาน  
โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน และ โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก เป็นต้น 
 ในอนาคตมหาวิทยาลัยฯมีแผนจะจัดต้ังหน่วยส่งเสริม
อาสมัครเพื่อให้การด าเนินงานด้านนี้มีการประชาสัมพันธ์อย่าง
เป็นระบบ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีความต่อเนื่องมาก
ยิ่งขึ้น 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง 
2. การบูรณาการกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
4. สร้างเงื่อนไขให้นักศึกษาได้ไปท าประโยชน์ 
5. การตระหนักถึงความส าคัญของการท าเพื่อคนอื่นตามหลัก
ค าสอน 
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6. การทุ่มเทอย่างจริง จังของ ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
7. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร 
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โครงการส่งเสริมงานอาสาสมัคร

เพ่ือสังคม  
โครงการจิตอาสาต้นแบบ 
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ด้านวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทเรียนอาสา  |  62  

รางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษา 
 : โครงการแกงมัสม่ันแกงแก้วตาจิตอาสาภูมิปัญญาไทย   
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
 แกงมัสมั่น เป็นอาหารชนิดหนึ่งท่ีทุกคนรู้จักกัน จะ
ต่างกันคือเครื่องปรุงแล้วแต่ประเทศจะเน้นเครื่องปรุงต่างกัน
ตามรสชาติ ส่วนประเทศไทย แกงมัสมั่นมีหลายสูตรตามรสชาติ
ของแต่ละภาค ส่วนการท ามัสมั่นในครั้งนี้ท าตามภูมิปัญญา
ชาวบ้านของภาคกลางท่ีได้รับตกทอดมา และน ามาสอนใน
หลักสูตรนักเรียน เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจสืบทอดต่อไป 
 ปัจจุบันแกงมัสมั่นเป็นอาหารของชาวเอเชียจะรู้จัก
อาหารชนิดนี้ติดหนึ่งอันดับแต่บุคคลท่ีส าคัญน าอาหารประเทศ
นี้มารู้จักในประเทศไทย คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ท่ีเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ และประเทศต่างๆ 
น าเอาแกงชนิดนี้มาดัดแปลงปรุงแต่งให้เข้ากั บรสชาติของ
ประเทศเรา แต่ยังรักษาสูตรเก่าเอาไว้ จนเป็นมรดกตกทอดกัน
มาแม้แต่กาพย์แห่เรือชมเครื่องคราวหวานยังน าช่ือแกงมัสมั่น
มาพรรณา ท าให้ได้รู้จักกันมากขึ้นท าให้แกงมัสมั่นอยู่มาจนถึง
ทุกวันนี้  นอกจากนี้ยังแสดงออกรสชาติในแต่ละภาคเน้น
แตกต่างกันไม่ตามภูมิปัญญาท่ีได้รับมาตกทอดมาต้ังแต่สมัย
ปู่ย่า ตายาย จนถึงรุ่นต่อรุ่น จึงท าให้โรงเรียนตระหนักถึง
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ความส าคัญของแกงมัสมั่น จัดเป็นหลักสูตรสอนเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทยเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไป 
 ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด ของการท าโครงการก็คือ นักเรียน 
เป็นคนหลักในการท างานของโครงการจิตอาสา ตัวนักเรียนเอง
ท่ีท าโครงการมีจิตสาธารณะและเห็นความส าคัญของโครงการ
เพราะนักเรียนเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดและน าไปปฏิบัติได้ จน
ได้ความประทับใจจากนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการ
รับประทานแกงมัสมั่นอย่างมีความสุขและถูกใจในรสชาติ
อาหารนี้ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. สร้างความคิดความเช่ือทางภูมิปัญญา 
2. การได้ลงมือท าของนักเรียน 
3. การเอาใจใส่ 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 
 : โครงการ IRPCT จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง  200 แห่ง 
ถวายพ่อ    
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง 
  ทางมหาวิทยาลัย IRPCT เป็นสถาบันอาชีวศึกษา มี
ความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตนักศึกษาให้มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมโดย
ไม่หวังส่ิงตอบแทน จึงได้จัดค่ายอาสามากมาย เช่น ค่ายอาสา
พัฒนา อาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิม
พระเกียรติ โดยไปช่วยตรวจเช็ค ซ่อมบ ารุง ท้ังระบบไฟฟ้า 
เครื่องยนต์ สนามเด็กเล่น เครื่องมือทางเกษตร รวมถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนท่ีไม่มีความพร้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนนั้นๆ และยังลดอันตรายจากอุบัติเหตุทางไฟฟ้า
หรือสนามเด็กเล่นท่ีเครื่องเล่นช ารุดอีกด้วย  นอกจากนี้ยังจับ
มือกับ บริษัท ปตท.จ ากัด ออกค่ายอาสาพัฒนาผู้ประสบภัยน้ า
ท่วม เช่น สร้างสุขาลอยน้ า ซ่อมบ ารุงไฟฟ้า ติดต้ังแทงค์น้ า 
เป็นต้น IRPCT มีความต้ังใจท่ีจะท าให้โครงการมีความยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายจะออกค่ายให้ถึง 200 ครั้ง ในการพัฒนา 200 
แห่ง เลยทีเดียว  ท้ังหมดนั้นนอกจากจะช่วยเหลือสังคมแล้ว ยัง
ท าให้ บุคลากร อาจารย์ และ นักเรียน ได้พัฒนาศักยภาพและ
มีความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนอีกด้วย  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและบริษัทอื่น 
2. การให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง 
3. การน าความรู้ไปเผยแพร่และบริการชุมชน 
4. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษา  
: โครงการฝึกพูดเด็กพิการบ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็ก
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สถานสงเคราะห์เด็กพิการบ้านนนทภูมิ ปัจจุบันมีเด็ก
ในความอุปการะกว่า 400 คนและในจ านวนท้ังหมด มีเด็กท่ีมี
ความพิการทางการได้ยินหรือการส่ือความหมายอยู่กว่า 62 คน 
และทางสถานสงเคราะห์ฯก็มีบุคลากรท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ
ด้านการใช้ชีวิตประจ าวันเพียงอย่างเดียว ยังขาดบุคลากรทาง
การแพทย์ ท่ีจะมากระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูด ซึ่ง
เป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตในสังคม  
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติ
ของการส่ือความหมาย เป็นภาควิชาท่ีท าหน้าท่ีแก้ไขการพูด
และการได้ยิน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดบุคลากรทาง
การแพทย์  ท่ีปกติแล้วจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว 
และไม่มีการติดตามผลอย่างอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการคิดริเริ่ม
โครงการ “ฝึกพูดเด็กพิการบ้านนนทภูมิ” ขึ้นมา โดย
อาสาสมัครเหล่านี้ มีส่วนส าคัญในการดูแลต้ังแต่การฝึกพูด 
ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจและ
วิธีการดูแลเด็กท่ีถูกต้องและเหมาะสมให้แก่บุคลากรทางสถาน
สงเคราะห์ 
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 ปัจจุบันโครงการนี้ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระยะเวลากว่า 2 ปี ท้ังยังเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท่ีจะร่วมมือกันเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านการส่ือความหมายท่ีเหมาะสมกับวัยให้แก่เด็กในสถาน
สงเคราะห์บ้านนนทภูมิ และตระหนักถึงความส าคัญในการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมท้ัง 4 ด้าน คือการแพทย์ 
การศึกษา ด้านการประกอบอาชีพและด้านสังคม เพื่อให้เด็กผู้
พิการเหล่านี้สามารถพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การได้ลงมือท า 
2. การสัมผัสปัญหาท่ีแท้จริง 
3. การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง 
4. การร่วมแรงร่วมใจกัน 
5. ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา 
6. มองเห็นผู้อื่นด้อยกว่า 
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ด้านการพัฒนาเยาวชน 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
: โครงการหนูน้อยจิตอาสา  
โรงเรียนชาตศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 โครงการหนูน้อยจิตอาสาเป็นโครงการท่ีจัดท าขึ้นเพื่อ
สร้างจิตส านึกในการท าความดีต่อสังคมให้กับนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนรู้จักการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักการ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และรู้จักการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ คือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 1-6 ได้ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมพี่สอนน้องอ่าน 
2. กิจกรรมนิทานหรรษา 
3. กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว 
4. กิจกรรมกล่องร้อยหลังคา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การสร้างจิตส านักให้กับนักเรียน 
2. การลงมือท าอย่างต่อเนื่อง 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 
: โครงการอาสาสมัครกู้ภัยวัยเยาว์  
โรงเรียนบางระก าวิทยาศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
 จากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุใน อ าเภอบางระก า ท่ีมี
ปริมาณสูงเพราะมีเส้นทางการคมนาคมสายหลักตัดผ่านหลาย
เส้นทาง มีการจราจรคับค่ังโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ท าให้มี
อุบัติเหตุมากมายท่ีเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน คนตกน้ า
งูเข้าบ้าน เป็นต้น แต่มีอาสาสมัครไม่เพียงพอทางโรงเรียนบาง
ระก าวิทยาศึกษา จั งหวัดพิษณุโลก จึง จัดท าโครงการ
อาสาสมัครกู้ภัยวัยเยาว์ โดยเยาวชนกลุ่ม “Rescuer กู้ภัยหัวใจ
สีขาว” เป็นการท างานด้านจิตอาสาโดยท าเป็นอาสาสมัครกู้ภัย
ซึ่งเป็นของมูลนิธิประสาทบุญสถาน โดยจะท างานวันเว้นวัน 
(วันค่ี) สลับกับกู้ภัยข่าวภาพ โดยจะคอยรับแจ้งเหตุทางวิทยุ
แล้วจึงออกไปให้ความช่วยเหลือ เช่น การเป็นผู้ช่วยการปฐม
พยาบาลให้กับเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยและแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจทราบ นอกจากนี้ยังมีการสร้างจิตอาสาเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เยาวชนเห็นความส าคัญของการเป็นจิตอาสาได้อย่าง
แท้จริงโดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1. จัดอบรมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในกิจกรรม “น้องใหม่ใจอาสา” ร่วมกับมูลนิธิ
ประสาทบุญสถาน จังหวัดพิษณุโลก 
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 2. สร้างเครือข่ายการฝึกปฏิบัติงานกับกู้ภัย โดยมี
อาสาสมัครรุ่นพี่คอยเป็นพี่เล้ียงในการฝึกงาน 
 3. ระดมเงินบริจาคเพื่อสร้างกองทุนในโรงเรียนส าหรับ
น าเงินไปสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนในโรงเรียน 
 4. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบอื่นท่ีเกิด
จากการคิดเองท าเองของนักเรียน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมจิต
อาสาด้วยใจไม่หวังผลตอบแทน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การสร้างจิตส านึกของการท างานจิตอาสา 
2. การฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะ 
3. การมอบหมายหน้าท่ีให้มีความรับผิดชอบ 
4. สร้างเครือข่ายคนท างานให้ช่วยดูแลกัน 
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รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา 
: โครงการแนวคิดทฤษฎีจิตอาสาธารณะ “การินน้ า” 
โรงเรียนพระราชหฤทัยคอนแวนต์ 
  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้ออกแบสมุดบันทึก
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อบันทึกเป็น
ร่องรอยในการท าจิตอาสาซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังคงแยกแยะค า
ว่า “หน้าท่ี” “ท าบุญ” “น้ าใจ” “จิตอาสา” ไม่ลึกซึ้งพอจึงเกิด
แนวคิดทฤษฎีจิตสาธารณะ “การินน้ า” ท่ีมีแนวคิด คือ ต้อง
ระเบิดจากข้างในและเข้าใจเข้าถึงพัฒนาท่ีมีล าดับขั้นการเติม
หัวท่ีมีกับงานอาสา 5 ขั้น คือ ครอบครัว รอบบ้าน โรงเรียน 
ชุมชนและสังคม โดยอยู่ภายใต้กิจกรรม “HEART FOR ALL”    
ซึ่งโครงการการินน้ านี้ได้ช้ีแจงถึงปัญหาความไม่เข้าใจในเรื่องจิต
อาสาและอธิบายความหมายท่ีคล้ายคลึงกันดังกล่าวข้างต้น
รวมถึงให้นักเรียนชมคลิปวีดีโอเกี่ยวกับจิตอาสาและได้มีการ
แบ่งกลุ่มรหัส DNA จิตอาสาในลักษณะเดียวกันมาอยู่กลุ่ม
เดียวกันโดยเริ่มจากใกล้ตัวไปไกลตัว เช่น โครงการครูอาสา
สร้างสุข ถนนเช้ือเพลิง ทุ่งมหาเมฆกรุงเทพฯ ซึ่งในการด าเนิน
กิจกรรมนี้ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คือนักเรียนมีทัศนคติเชิงบวก
และเข้าใจจิตอาสามากกว่าร้อยละ 95 ซึ่งแต่เดิมนักเรียนไม่
เข้าใจเรื่องจิตอาสามากกว่าร้อยละ .0  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การสร้างคนท่ีมีจิตส านึก 
2. การเปล่ียนทัศนคติจากการได้ลงมือท า 
3. การจัดกลุ่มของคนท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 
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รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษา 
: โครงการเยาวชนตามรอยธรรมศาสตร์อาสา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เมื่อ 41 ปีท่ีผ่านมา นักศึกษาธรรมศาสตร์สมัยนั้น ได้
จัดค่ายอาสา ไปสร้างอาคารเรียนให้กับชาวบ้านท่ี อ าเภอหนอง
แม่แตง จังหวัดก าแพงเพชร ตามค าร้องขอของชาวบ้านใน
หนังสือพิมพ์ ซึ่งอาคารเรียนหลังนั้นถือเป็นอาคารเรียนแรกและ
ได้ต้ังช่ืออาคารหลังนั้นว่า “อาคารธรรมศาสตร์อาสา” หลังจาก
นั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ให้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นที่อ าเภอหนอง
แม่ แตง โดยมี ช่ือ โ ร ง เรี ยน ว่ า  “โ ร ง เรี ยนหนองแม่ แต ง 
(ธรรมศาสตร์อาสา) ท่ีมีวงเล็บค าว่า “ธรรมศาสตร์อาสา” นั้น 
เพราะชาวบ้านถือว่าชาวธรรมศาสตร์ที่มาร่วมสร้างอาคารเรียน
ให้ในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นท าให้เกิดโรงเรียนขึ้นได้จึงยังคงไว้
เพื่อการระลึกถึงเสมอ นักศึกษารุ่นปัจจุบันสืบค้นและติดต่อกับ
ทางโรงเรียนและชุมชนเพื่อท่ีจะให้เกิดการตามรอยส่ิงท่ีรุ่นพี่
ชาวธรรมศาสตร์ได้ไปท าให้กับชุมชนนี้  ท้ังยังเพื่อเป็นการ
กลับไปหาชุมชนเพื่อแสดงให้เห็นว่าชาวธรรมศาสตร์ยังไม่
ทอดท้ิงชุมชนนี้  

รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการลงไปท ากิจกรรมกับ
ชุมชน โดยมีท้ังนักศึกษา ชาวบ้านในชุมชน ครูอาจารย์ และ
นักเรียนในโรงเรียน มาร่วมท ากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการแนะ
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แนวการศึกษาต่อให้กับนั ก เรียนในโรง เรี ยน  กิ จกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างชาวบ้านกับนักศึกษา
การลงไปส ารวจชุมชนเพื่อร่วมกับนักเรียนเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มา
รวบรวมเขียนเป็นหนังสือประวัติบ้านหนองแม่แตง กิจกรรม
ทางด้านการเกษตรแบบพอเพียง เช่น การท าน้ าส้มควันไม้ การ
ปลูกพืชสวนครัว เป็นต้น และกิจกรรมรอบกองไฟกับทางชุมชน  

หลังจากท่ีได้จัดกิจกรรมไปท าให้น้องๆ นักเรียนเกิด
แ ร ง บั น ด า ล ใ จ ใ น ก า ร ท่ี จ ะ เ ข้ า ม า ศึ ก ษ า ต่ อ ท่ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าให้น้องต้ังใจเรียนและวางแผนการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อปูพื้นฐานด้านความรู้ก่อนสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีการร่วมท าหนังสือประวัติ
ความเป็นมาของบ้านหนองแม่แตง และกิจกรรมในการท า
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้านน้ าส้มควันไม้ ท าให้
ชาวบ้านน าไปใช้เพื่อลดต้นทุนในการใช้จ่าย และการปลูกพืชผัก
สวนครัวให้กับน้องๆ นักเรียนได้ช่วยกันดูแลเพื่อน ามาเป็น
อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับ
โรงเรียน รวมท้ังยังได้มีการคุยกับชาวบ้าน ครูอาจารย์ ใน
โรงเรียนในการคิดท่ีจะปรับปรุงอาคาร “ธรรมศาสตร์อาสา” ให้
กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและเป็นหอเกียรติยศความ
เป็นมาของบ้านหนองแม่แตง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
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1. เรื่องของความคิดความเช่ือในสมัยก่อน 
2. การได้ไปสัมผัสของจริง 
3. การสร้างพฤติกรรมเลียนแบบ 
4. การสร้างแรงบันดาลใจ 
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รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษา  
: โครงการเส้นทางสู่ฝัน  
ชมรมศึกษาปัญหาเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 โครงการเส้นทางสู่ฝันเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยชมรม
ศึกษาปัญหาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัด
เชียงใหม ่

โดยมีวัตถุประสง ค์เพื่ อสร้ างแรงบันดาลใจและ
แรงผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีพลังในการปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาตนเอง เพื่อน าไปสู่การกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใน
สังคมต่อไป และให้เด็กและเยาวชนได้มีการตระหนักถึงบทบาท 
หน้าท่ี ความส าคัญ คุณค่าในตัวเองและสามารถน าความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพท่ีตนเองมีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยใช้ภาพยนตร์ส้ันเป็นส่ือกลางและใช้กิจกรรม
ถอดบทเรียนชีวิต เพื่อเสริมพลังให้เด็กและเยาวชนในการ
พัฒนาตนเองต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การให้ก าลังใจ 
2. การปรับทัศนคติและพฤติกรรม 
3. การฝึกอบรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
4. การให้คุณค่ากับตนเอง 
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ด้านอาสาพัฒนาชุมชน

 
 
 
 
 
 



 

เมื่องานอาสาสมัครเป็นหน่ึงเครื่องมือในการเรียนรู้  |  79 

รางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
: โครงการคุณธรรม “ดนตรี จากพี่ เพื่อน้อง ป้องกันยุง” 
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี 
 “ดนตรี จากพี่ เพื่อน้อง ป้องกันยุง” โครงการท่ีคณะ
สภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตได้ศึกษาสภาพ
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีสภาพพื้นท่ีป่าไม้เป็น
ส่วนมากจะเป็นพื้นท่ีท่ีมียุงชุกชุม และเมื่อศึกษาผลส ารวจท าให้
ทราบว่ามีเด็กท่ีป่วยและเสียชีวิตจากโรคท่ีมียุงเป็นพาหะอยู่ใน
ระดับสูงทุกปี เพื่อป้องกันโรคภัยท่ีเกิดจากยุงเป็นพาหะ คณะ
สภานักเรียนจึงเห็นตรงกันว่าควรจะท าโครงการนี้เพื่อเป็นการ
การช่วยเหลือสังคม การสร้างจิตส านึกท่ีดี รู้จักเสียสละ และ
รู้จักแบ่งปันให้กับผู้ท่ีด้อยโอกาสกว่าปลูกฝังลักษณะนิสัยความ
มีน้ าใจและจิตอาสาให้แก่นักเรียน จึงได้ระดมทุนหาเงินสร้างมุ้ง
ลวดให้กับโรงเรียนบ้านน้ าพุ ต าบลเทโจด อ าเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี  ด้วยการแสดงดนตรีโดยนักเรียนจากชมรม
ดนตรีสากลเพื่อรับบริจาคเงินจากสถานท่ีต่างๆ อาทิ ตลาดนัด
ต่างๆ งานมหรสพ เป็นต้น ซึ่งหลังจากระดมทุนได้เพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการติดต้ังมุ้งลวด จ านวน 6 ห้องเรียนแล้ว ได้แก่ ห้อง
อนุบาล 1 ห้องประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้องพยาบาล รวมถึงได้มอบ
อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้กับทางโรงเรียนด้วย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน  
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1. การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนของโรงเรียน 
2. การส่งเสริมกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการขับเคล่ือนของครู 
3. ท าให้นักเรียนได้เห็นสภาพปัญหาท่ีแท้จริง 
4. มุมมองท่ีเห็นว่าผู้อื่นด้อยกว่าเรา 
5. การส่งต่อโอกาสไปยังคนอื่นต่อไป 
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รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา 
 : โครงการ “เยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคม”   
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา  

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้เล็งเห็นและตระหนักถึง
พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนส่วนหนึ่งในด้านจิตสาธารณะ 
พบว่านักเรียนในโรงเรียนมีจิตสาธารณะในระดับท่ีต่ า จึงได้มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดต้ังชุมนุมเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น ผู้ ท่ีมี จิตสาธารณะ 
ช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อท าประโยชน์
ส่วนรวม สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามให้เกิดภายในชุมชน โดยไม่หวัง
ส่ิงตอบแทน  

โครงการนี้ มี ก ารประสานงานร่ วมกันระหว่ า ง 
“บวรทร” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่นและโรงพยาบาล ซึ่ง
รูปแบบกิจกรรมจะมีท้ังการอบรม การจัดค่าย การผลิตส่ือ และ
การลงพื้นท่ี เช่น บริบาลคนไข้ เอาใจใส่ผู้ชรา ดูแลน้องเล็กศูนย์
พัฒนา ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา บริจาคโลหิตช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ จากการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอได้กลายเป็น
พฤติกรรมถาวรท่ีท าให้ปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนลดลง ชุมชน 
ของนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว
สามารถปลูกฝังและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านจิตสาธารณะได้อย่างยั่งยืน   
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน  
1. การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนของโรงเรียน 
2. การปรับปรุงและพัฒนาแผนการเรียน 
3. การลงพื้นท่ีเพื่อสัมผัสปัญหาและท าจริง 
4. การฝึกอบรมและพัฒนา 
5. การตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ 
6. ปรับทัศนคติและพฤติกรรมให้สอดคล้องกัน 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษา  
: โครงการครูช่างหัวใจหล่อต่อยอดอาชีพซาเล้ง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างองค์ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบั ติในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและ
เครื่องยนต์ ต่อยอดอาชีพให้แก่คนในชุมชนใต้สะพาน โซน 1 
เขตทุ่งครุ กทม. โดยอบรมเชิงปฏิบัติ ออกเป็น 3 เรื่อง 
 1. ทักษะการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 2. ทักษะการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เบ้ืองต้น 
 3. ความรู้เรื่องการแยกขยะประเภทต่างๆ 
โดยโครงการนี้มีความยั่งยืนท้ัง 3 ระยะ 
 ระยะ1 สร้างองค์ความรู้ สู่ชุมชนและชุมชนมีการ
กระจายความรู้กันเองภายในชุมชน 
 ระยะ 2 น าความรู้ท่ีได้มาสร้างกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
โดยเช่ือมโยงกับการประกอบอาชีพ 

ระยะ 3 เมื่อชุมชนเข้มแข้งสามารถท างานให้เกิดใน
ชุมชนก็จะเป็นการกระจายสินค้าสู่ตลาดภายนอก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน  
1. การเผยแพร่ความรู้และพัฒนาต่อยอด 
2. การฝึกอบรม 
3. สร้างความร่วมมือของการท างาน 
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4. การเอาใจใส่และลงมือท าอย่างจริงจัง  
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ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
: โครงการ “นิทานข้อคิดจิตอาสาพัฒนาจิตใจ” 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 โครงการนิทานข้อ คิดจิตอาสาพัฒนา จิตใจ มุ่ ง
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านทัศนคติท่ีถูกต้องกับกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจตนเองและสังคม รู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล รู้จักการใช้ปัญญาในการสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่น
และสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับเด็กตลอดจนช่วยกันสร้าง
เครือข่าย ขยายและเผยแพร่ให้สังคมได้เห็นคุณค่าของความสุข
ท่ีแท้จริงท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา โดยมีรูปแบบของกิจกรรม คือ 
เปิดรับอาสาสมัครนักเรียนท่ีจะมาเข้าร่วมในโครงการนิทาน
ข้อคิดและการประชุมเพื่อวางแผนงาน โดยจัดกลุ่มจ านวน 2 
กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน  ไปเล่านิทานคุณธรรมตามสถานท่ีต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. ตลาดนัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
2. ตลาดนัด สวทช. 
3. ตลาดนัดศูนย์รังสิต 

    ซึ่งจะมีรูปภาพประกอบ ตุ๊กตา และฉาก ประกอบเพื่อ
ความสนุกสนาน  นอกจากจะช่วยแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น
แล้วยังส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน  และการเห็นความส าคัญ
ของหนังสือไปพร้อมกันด้วย 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การกล้าแสดงออก 
2. การลงมือท าจริง 
3. การให้คุณค่ากับส่ิงท่ีท า 
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รางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษา 
: โครงการเยาวชนไทย สร้างสายใยรัก ฟูมฟักคุณธรรม 
โรงเรียนบ้านหนองบัวนอ้ย จังหวัดสุรินทร์ 

จากสภาพปัญหาและกลุ่มเป้าหมายท่ีท าโครงการได้
ศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าท าไมวัยรุ่นของสถาบันครอบครัวซึ่ง
เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะเป็นสังคมในการสร้างประเทศให้ เข้มแข็ง 
กลับมีสภาพอ่อนแอท้ังทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรม สติปัญญา ไม่มีจิตสาธารณะ บุตรหลานมีปัญหาไม่
ปรึกษาพ่อแม่ พ่อแม่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เป็นตัวอย่างท่ีดี
ให้บุตรหลาน ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมา ผู้จัดท าโครงงานจึงได้
ร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาโดยมุ่งไปสู่สถาบันครอบครัว ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับการเพาะบ่มเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีใน
อนาคต ซึ่งมีกิจกรรมท่ีใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ 
ความผูกพันในครอบครัว และชุมชน มี 6 กิจกรรม คือ การท า
น้ าสมุนไพร ให้ผู้ปกครองด่ืม ท้ังให้ผู้สูงอายุในชุมชนด่ืม การท า
วัตรสวดมนต์ ฝึกสมาธิ การถวายน้ าปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ การ
ช่วยงานในงานศพ การท าวุ้นสมุนไพร การนวดแพทย์แผนไทย 
 ภายหลังจากการท่ีจัดกิจกรรมแล้วนักเรียนมีความ
สามัคคีในหมู่คณะมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ปู่ย่า ตา
ยาย และคนในครอบครัว  มีจิตอาสาหรือมี จิตสาธารณะ 
ช่วยเหลือผู้อื่น โดยการท าน้ าสมุนไพร ท าวัตร สวดมนต์ นั่ง
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สมาธิ นักเรียนมีหลักธรรมและสามารถปฏิบัติตามหลักธรรม 
คือ พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ 
 1. เมตตา โดยการปฏิบัติตัวต่อบิดามารดาและบุคคลใน
ครอบครัวด้วยการท าน้ าสมุนไพรให้ด่ืม การท าวัตรสวดมนต์ นั่ง
สมาธิ ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ ถวายน้ าปานะและสวดมนต์
เย็น 
 2. กรุณา การปรารถนาอยากให้บิดามารดาและบุคคล
ในบ้านมีความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันกันมากขึ้น โดยการ
ท าน้ าสมุนไพรให้ด่ืม มีเวลาพูดคุยกันมากขึ้น ท าวัตรสวดมนต์ 
นั่งสมาธิก่อนนอน 
 3. มุทิตา ในขณะท่ีนักเรียนน าน้ าสมุนไพรมาให้บิดา
มารดาและคนในครอบครัวด่ืม นักเรียนเกิดความสุขใจ  
 4. อุเบกขา ท าให้นักเรียนรู้จักการวางตัว วางใจ ไม่ดี
ใจเกินไป เมื่อได้รับค าชม   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การบูรณาการหลักธรรมมาใช้สอน 
2. การให้ความใกล้ชิด 
3. การสัมผัสถึงปัญหา 
4. การลงมือท าจริง 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 
: โครงการ Stop Teen Mom ด้วยศีลข้อสาม งามอย่างไทย  
เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน  
โรงเรียนขุนขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 โครงการ Stop Teen Mom ด้วยศีลข้อสาม งานอย่าง
ไทย เพื่อนเทิดไท้องค์ราชัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดภาวะเส่ียง
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชน 
และเป็นการปลูกฝังให้รักนวลสงวนตัว ซึ่งเป็นค่านิยมของกุล
สตรี ไ ทย  โ ดยกา ร ใ ช้ห ลัก ก ารด า เ นิ น ชี วิ ต ท่ี ดี ต ามวิ ธี
ประชาธิปไตย และหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิตได้แก่ ศีล 
สมาธิ ปัญญา สติ สัมปชัญญะ และหิริโอตตัปปะ ในการด าเนิน
กิจกรรมประกอบด้วย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชมรมเพื่อน
ใจวัยรุ่น กิจกรรมฟังบรรยายจากโรงพยาบาล กิจกรรมบวชชี
พราหมณ์ กิจกรรมเสียงตามสายและกิจกรรมพี่น้องผูกพัน  
 จากการด าเนินการตลอดช่วงระยะเวลา ปรากฏว่า
พฤติกรรมขัดขวางภาวะเส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ และการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังร่วมท า
กิจกรรมในโครงงานนี้มีร้อยละของคะแนนเฉล่ียมากกว่า ก่อน
ร่วมท ากิจกรรมในโครงงาน แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น มีความคิดเห็นในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 
4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 ) ในการด ากิจกรรมมี
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ปัญหาเรื่องงบประมาณ ซึ่งได้แก้ไขโดยการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
และคอนเสิร์ตเปิดหมวกท่ีตลาดโต้รุ่ ง  จึงท าให้กิจกรรม
ด าเนินงาน ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 

1. การสร้างจิตส านึกในเรื่องของบาปบุญคุณโทษ 

2. การฝึกอบรมให้นักเรียนประพฤติตนให้เหมาะสม 

3. ปรับทัศนคติมุมมองท่ีแตกต่าง 

4. การน าหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ 
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รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษา  
: โครงการพุทธอาสา เล่นๆ ก็เปน็บุญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงการพุทธอาสามีแนวคิดหลักเพื่อให้ เด็กและ
เยาวชนได้รับความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเปล่ียน
บรรยากาศจากการนั่งสวดมนต์ ท าสมาธิ  เดินจงกลม น ามา
แปลงเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น งานประดิษฐ์ การเล่น
บทบาทสมมติ เกมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
และซึมซับคุณธรรม จริยธรรม อย่างไม่รู้ตัว  

รูปแบบของกิจกรรมใช้กิจกรรมงานประดิษฐ์ งาน
ศิลปะ ดนตรี และเกม ท่ีเหมาะกับเด็กวัย 1 – 12 ปี เป็น
เครื่องมือในการท ากิจกรรมโดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ท่ัวไป เข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยด าเนินกิจกรรม และใน
ตอนท้ายกิจกรรมจะมีการสรุปข้อคิดท่ีได้จากกิจกรรมในแต่ละ
สัปดาห์ในรูปแบบของนิทาน บทบาทสมมติ การทดลอง ศิลปะ 
งานประดิษฐ์ เพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
เด็กแต่ละช่วงวัย  

กิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่
ปีท่ี 2 มีอาสาสมัครทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยสมัครหมุนเวียน
เข้ามาเพื่อร่วมจัดกิจกรรม และเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น วัดจากเสียงสะท้อนของผู้ปกครอง 
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ผลการเรียน และกริยามารยาท อีกท้ังจ านวนเด็กท่ีมาวัด
เพิ่มข้ึนจากปีแรกท่ีด าเนินกิจกรรม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 

1. การบูรณาการหลักธรรมเปล่ียนเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

2. การฝึกอบรมและพัฒนาท าให้เด็กมีพัฒนาการท่ีขึ้น 

4. สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักธรรม 
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ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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รางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษา 
 : โครงการ “อูคูเลเล่ จิตอาสาพัฒนาสังคม”    
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

เราต่างรู้ดีว่าดนตรีนั้นมีประโยชน์มากมายและเป็น
ส่วนส าคัญในการเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
และช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดจากกิจกรรมต่างๆ ได้ 

โ ร ง เ รี ยนประถม ศึกษาธร รมศาสตร์ ไ ด้ เ ห็นถึ ง
ความส าคัญของดนตรีจึงได้น าดนตรีเข้ามามีส่วนในการจัดต้ัง
โครงการท่ีมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายความเครียดของคุณครู
และนักเรียนจากการเรียน การสอน ซึ่งมีช่ือโครงการว่า “อูคูเล
เล่ จิตอาสาพัฒนาสังคม” โครงการนี้ได้จัดให้มีการแสดงอูคูเล
เล่ในโรงเรียน เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับคุณครูและนักเรียน
ในเวลาพักกลางวัน ช่วยส่งเสริมการท ากิจกรรมจิตอาสาสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกต่อ
สาธารณชน พัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม ท้ังยังเป็นจุดพักผ่อน
หย่อนใจและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียนอีกด้วย 

 โครงการนี้สามารถแบ่งปันความสุขโดยการใช้
ดนตรี เสียงเพลงและรอยยิ้มจากเครื่องดนตรีท่ีหาได้ง่ายอย่างอู
คูเลเล่ เพื่อผ่อนคลายความกังวล ความเครียดไม่ให้เกิดความ
ทุกข์  ท าให้ ชุมชนไ ด้รับประโยชน์และมีความสุขในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมท่ีดี เพื่อโรงเรียนและสังคม 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การกล้าแสดงออก 
2. การสร้างคุณค่าให้กับนักเรียน 
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รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษา  
: โครงการถ่ายทอดกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อม
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 โครงการนี้ เป็น โครงการ ท่ีจัดท าขึ้น เพื่ ออนุรั กษ์ 
ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ไ ท ล้ื อ 
บ้านธาตุสบแวน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา เพื่อช่วย
แก้ปัญหาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ เป็นการ
ส่งเสริมความมีจิตอาสาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์อีก โดยการให้
นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนท่ีได้เรียนมาบูรณา
การใช้ในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ผ่านการถ่ายทอด
เทคนิค วิธีการท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการ
ย้อมสีด้ายฝ้ายธรรมชาติชนิดต่างๆ รวมถึงออกแบบเครื่องมือให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่ีสามารถควบคุม จัดการผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตให้น้อยท่ีสุดตามความ
ต้องการของชุมชน ท่ีพยายามกลับมาใช้สีย้อมธรรมชาติท่ีมี
คุณภาพเทียบเท่ากับสีสังเคราะห์  เพื่อหลีกเล่ียงการใช้สี
สังเคราะห์ท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมให้มีการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น 

เคร่ืองมือในการท างาน 
1. สร้างจิตส านึกให้นักศึกษา 
2. ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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3. สร้างคุณค่าให้กับนักศึกษาและชุมชน 
4. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ด้านส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 
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รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา  
: โครงการจิตอาสามหากุศล เทิดไท้องค์ภูมิพลมหาราชา 
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยเขตต าบลนี้มีหมู่บ้าน 17 
หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง 
เช่น การท าสวนมะม่วงและท านา ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรในพื้นท่ี
มีแนวโน้มการใช้สารเคมีสูง โดยจากการตรวจหาสารเคมีตกค้าง
ในกระแสโลหิตในเขตต าบล ทุกกลุ่มอายุ พบว่ามีสารเคมี
ตกค้างในกระแสโลหิตในระดับเส่ียงเป็นอัตราสูงมาก จาก
ปัญหานี้ท าให้โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ในฐานะโรงเรียนมัธยม
ประจ าต าบล ท่ีมีเป้าหมายเป็น "โรงเรียนดีศรีต าบล" จึงได้
จัดท าโครงการจิตอาสามหากุศล เทิดไท้องค์ภูมิพลมหาราชา 
โดยเป็นการท าความดีถวายในหลวง ในรูปแบบกิจกรรมจิต
อาสา ซึ่งจะเป็นโครงการระยะยาว 3 ปี โดยโครงการแก้ไข
ปัญหาสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิตนี้ เป็นโครงการตัวอย่างท่ี
น าเสนอรูปแบบ ต้ังแต่การวิเคราะห์ปัญหา จนกระท่ังแก้ไขและ
ประเมินผล โดยอภิปรายกระบวนการพอสังเขปได้ดังนี้ คือ 
ปลูกฝังความคิดเยาวชน อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การเสนอนโยบายสาธารณะ เพื่อแก้ไข
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ปัญหาในชุมชนตนเอง จนโครงการได้ประกาศเป็น  "วาระ
ชุมชน" ท าให้เกิดการขับเคล่ือนต่อไป         

จุดเด่นหลักๆ ของโครงการ คือ การท าอย่างต่อเนื่อง
แบบเป็นระบบ เช่น เริ่มการศึกษาสภาพปัญหาและแนวโน้ม
ความร่วมมือ จากการลงพื้นท่ีเพื่อวางแผนด าเนินการแก้ไข ซึ่ง
เป็นการพัฒนานักเรียน ให้ได้แก้ปัญหาร่วมกับชุมชน และจึง
ขยายผล สร้างความต่อเนื่อง เช่น การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 
อีกท้ังท าให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปล่ียน เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมีคุณค่า และสามารถต่อยอดไปประยุกต์ใช้ บน
พื้นฐานการ "เดินตามรอยพ่อ" คือ ประพฤติตนตามปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น์  
พันธกิจ และคุณค่าหลักท่ีทางโรงเรียนก าหนดขึ้นอีกด้วย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การตระหนักถึงปัญหาทางด้านสุขภาพ 
2. การปรับทัศนคติและแนวคิดของเยาวชน 
3. การลงไปสัมผัสพื้นท่ีและลงมือท าจริง 
4. การเปิดโอกาสให้กับนักเรียนและให้กล้าแสดงออก 
5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ท าให้โครงการมีความ
เข้มแข็ง 
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ด้านส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เมื่องานอาสาสมัครเป็นหน่ึงเครื่องมือในการเรียนรู้  |  103 

รางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษา  
: โครงการจากมากคุณค่าสู่ป่าชายเลน  
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา  จังหวัดสตูล 
 ปัจ จุบันมนุษย์ ต้อ ง เผ ชิญกับปัญหา ต่างๆ  ด้าน
ส่ิงแวดล้อม การเกษตร การประมง สุขภาพ ยาเสพติด สังคม 
และจากภัยธรรมชาติ โรงเรียนจึงมีโครงการเพื่อเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับท้องถิ่น คือ เพิ่มป่าจาก เพิ่มป่าโกงกาง ให้เป็นท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์น้ าเล็กๆ อีกท้ังแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 
และยังเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลประโยชน์ให้กับ
ชุมชน คือผู้สนใจประกอบอาชีพ โดยต้นจาก ต้นโกงกาง เป็น
พืชท่ีขึ้นบริเวณป่าชายเลน ป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง ซึ่งเป็น
ระบบนิเวศท่ีประกอบด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด ด ารงชีวิต
ร่วมกันในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นดินเลน น้ ากร่อย หรือมีน้ าทะเล
ท่วมถึงสม่ าเสมอ  
 สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของป่าชายเลนมีความ
แตกต่างกันออกไปอย่างมากจากป่าประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะดิน 
ดินในป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์สูงจากธาตุอาหารท่ีมาจาก
การกัดเซาะตามชายฝ่ัง และแหล่งน้ าล าธาร สารอินทรีย์จาก
ซากพืชซากสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนเอง ต้นจาก เป็นพืช
ประจ าถิ่นมักขึ้นบริเวณน้ ากร่อย ต้นจากเป็นพืชท่ีสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วน ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ป่าจาก
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เป็นแหล่งอาหารมาโดยตลอด ซึ่งเป็นเหมือนอู่ข้าว อู่น้ า และวิถี
ชีวิตของชุมชนชายฝ่ัง ใหค้งด ารงอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติโดย
ใช้ประโยชน์จากป่าจากได้อย่างคุ้มค่าและไม่เบียดเบียนกับ
ส่ิงมีชีวิตในป่าจาก เพราะชาวบ้านตระหนักร่วมกันว่า ป่าจากก็
เปรียบเหมือนบ้านของเขาเอง ซึ่งต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพ
ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เพราะหมายถึงลูกหลานในอนาคตยังจะต้องใช้
ป่าผืนนี้เป็นแหล่งอาหารและสร้างอาชีพต่อไป  
 โรงเรียนจึงได้เห็นความส าคัญของการปลูกต้นจากและ
ต้นโกงกาง จึงเชิญชวนนักเรียนให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันปลูกต้นจากและต้น
โกงกาง พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลกับ
ชุมชน นอกจากจะลดภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการรื้อฟื้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้ังเดิม ฟื้นฟูธรรมชาติ สามารถเป็นแนวกั้น
กระแสน้ าและกระแสลมท่ีพัดเข้าสู่ชุมชนในช่วงฤดูมรสุม ช่วย
ในด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พายเรือแคนนู เก็บ
หอยตาแดง (หอยจุ๊บแจง) เดินป่าธรรมชาติ ของการปลูกต้น
จากและต้นโกงกาง เพราะสามารถสร้างกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ท้ังการเรียนรู้ในระบบนิเวศ เรียนรู้ภูมิปัญหาท้องถิ่น สร้าง
รายได้ให้ชุมชน และลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. ตระหนักถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
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2. สร้างคุณค่าให้กับนักเรียน 
3. การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
4. ใช้ความคิด ความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การพัฒนาต่อยอด  
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา  
: โครงการ “สายลับพิทักษ์ป่า” เยาวชนอาสา  ภูมิปัญญาคง
รักษ์  เทิดภักด์ิองค์ราชันย์ 
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม จังหวัดนครพนม 
 จากการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของราษฎร   
ชุมชนต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ได้เกิด
องค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ดงเมา-ดงค ากลาง 
และดงนานอ  ต าบลหนองซนเกิดขึ้น  โดยการสนับสนุนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซน โรงเรียนหนองซนพิทยาคม  
และส านักงานป่าไม้จังหวัดนครพนม ซึ่งมีแนวคิดหลักในการ
ด าเนินงานและจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรม 
ออกคาราวานดนตรีแห่งผืนป่า รับสมัครสมาชิก เพื่อสร้าง
เครือข่าย “ยสทป.” กับโรงเรียน กลุ่มเยาวชนท่ีอยู่รอบป่า
พร้อมท้ังสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ผืนป่าร่วมกัน 
กิจกรรมต้นไม้แห่งค าปฏิญาณ สานต่อต้นไม้ของพ่อ กิจกรรม
เยาวชนสายสืบพิทักษ์ป่า “รั้วคนกันชนป่า” กิจกรรมการ
ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ การรวบรวมองค์ความรู้
จากป่า สู่การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน การฝึกทักษะ
การดูแลต้นไม้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้
ของชุมชน  กิจกรรมการประกวดค าขวัญ การเขียนเรียงความ
การอนุรักษ์  กิจกรรมการเพาะช าต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่าเสริม 
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เพิ่มป่าใหม่  กิจกรรมการบวชป่า ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร สาน
สายใยชุมชน “หม้อยาสมุนไพร”  กิจกรรมสมุนไพรรอบรั้ว 
ครัวเรือนผาสุข หนุนชุมชนเข้มแข็ง ด้วยผลิตภัณฑ์ 1 ห้องเรียน 
1 ผลิตภัณฑ์  
 จากการด าเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ขององค์กรชุมชน ท าให้ชุมชนมีแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ  จึงท าให้เกิดกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า พื้นท่ีป่าดงเมา ดงค ากลางและดงนานอ หรือท่ี
เรียกว่า ยสทป. ขึ้น  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนว
ทางการด าเนินการตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ  อีกท้ังยังเป็นองค์กรของเยาวชนท่ีช่วยกัน
อาสารักษา พัฒนา ฟื้นฟูผืนป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น โดย
ท างานร่วมกับกลุ่ม รสทป. เพื่อการอนุรักษ์ท่ียั่งยืนต่อไป  

เคร่ืองที่ใช้ในการท างาน 
1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
2. สร้างความตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
3. การร่วมกันเป็นเจ้าของผืนป่าของชุมชน 
4. การสร้างเครือข่ายคนท างานและเพิ่มพูนความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ 
5. การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. การให้เห็นและได้ลงมือท าจริง  
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รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษา  
: โครงการ Live and learn to love coastline 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ชมรมพิทักษ์ทะเล เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท า
โครงการจิตอาสา โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝ่ังทะเล ซึ่งพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยอยู่ติดกับภูเขาและทะเล จึงท าให้สามารถเห็นการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีแนวโน้มว่าจะไม่พอต่อความต้องการ
ของมนุษย์ท่ีมีมากขึ้นเรื่อย ชมรมพิทักษ์ทะเลจึงมีความคิดท่ีจะ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนช่ัวลูกช่ัว
หลาน โดยการปลูกฝังนักศึกษาในหลักสูตรสู่ชุมชนท้องถิ่นและ
องค์กรภายนอกในรูปแบบการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การท า
ค่ายเชิงวิชาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง 
การจัดกิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นต้น 
 โครงการ Live and Learn to Love our coastline 
เป็นโครงการเพื่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเงิน
สนับสนุนจากการเขียนโครงการเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ 
Young Gen for greening Thailand ของบริษัท บริดสโตน 
จ ากัด เป็นกิจกรรมค่ายสร้างเสริมและพัฒนากลุ่มเยาวชนใน
ท้องถิ่นให้มีความรู้และความเข้าใจวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงปัญหา 
2. การบูรณาการกิจกรรมลงไปในหลักสูตรการสอน 
3. การให้นักศึกษาลงมือท าจริง 
4. การมีส่วนร่วมหลากหลายภาคส่วน 
5. การฝึกอบรมและพัฒนา  
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รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษา  
: โครงการพัฒนาต้นแบบระบบคลังข้อมูลด้านมลภาวะทาง
น้ าด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
 การพัฒนาต้นแบบระบบคลังข้อมูลด้านมลภาวะทาง
น้ าด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวมีเหตุผลจูงใจ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันทางน้ าของชุมชนในเขตนิคม
อุตสาหกรรม มีปัญหาน้ าเน่าเสียท่ีเต็มไปด้วยส่ิงปฏิกูล ซึ่งส่งผล
ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีแนวคิดหลักของ
โครงการโดยพัฒนาระบบงานท่ีมี ใช้หลักการท างานของ
คลังข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล เพื่อน าไปสรุปและ
ประมวลผลโดยการลงพื้นท่ีเพื่อด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินงานท าโดยการพัฒนาโปรแกรม
Web Application โดยใช้ภาษา HTML5 สร้างฐานข้อมูลเพื่อ
เก็บข้อมูลและกรอกข้อมูลทาง Web Application ส่วนการ
ตรวจวัดน้ านั้นจะท าโดยการน าอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวลง
พื้นท่ีเพื่อน าไปวิเคราะห์ 
 ผลสัมฤทธิ์และความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ การ
พัฒนาต้นแบบระบบคลังข้อมูลด้านมลภาวะทางน้ าด้วย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวสามารถแสดงข้อมูลสภาวะแวดล้อม
ทางน้ าในรูปแบบของกราฟและตารางข้อมูลเพื่อง่ายต่อ
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การศึกษาและน าไป ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์สภาพน้ าและปรึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกันเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ าต่อไปอย่างยั่งยืน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
2. ตระหนักถึงสภาพปัญหาของส่ิงแวดล้อม 
3. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ด้านช่วยเหลือสังคมและ
ผู้ด้อยโอกาส 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา  
: โครงการจิตอาสาเติมดินให้ต้นไม้ (ดูแลผู้สูงอายุ) 
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว จังหวัดพิษณุโลก 

โรงเรียนบ้านหนองกระท้าวได้ด าเนินโครงการส่งเสริม
ด้านอาสาสมัคร จิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์โดยต่อเนื่องคือ
กิจกรรมดูแลผู้สูงวัยภายในหมู่บ้านเป็นการแลกเปล่ียนกัน
ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กๆ ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สูงอายุและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เด็กๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้
ได้รับประสบการณ์จากผู้สูงอายุ และยังท าให้ผู้สูงอายุท่ี ได้รับ
การดูแลรู้สึกว่าตนเองยังมีค่า มีก าลังใจดียิ่งขึ้นและไม่โดดเด่ียว 
โดยโครงการนี้มีการท าอย่างต่อเนื่องท าให้มีอาสาเพิ่มและมีการ
ประสานงานกับภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ และ
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีอีกโครงการหนึ่งท่ีเป็นโครงการต่อ
ยอดกิจกรรมจิตอาสา คือ โครงการ “ชวน ช้ี เชิญ เลิกเหล้าเผา
บุหรี่” เป็นโครงการรณรงค์ในเรื่อง การลด การละเลิก ส่ิงเสพ
ติดเข้าไปท าร่วมกับกิจกรรมเดิมด้วย โดยได้รับการร่วมมือจาก
คุณครู นักเรียน และคนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมในเวลาว่าง ท า
ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้จากนอกห้องเรียน 
และรู้จักวิธีคิดจัดการปัญหากล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
รวมท้ังช่วยเหลือชุมชนและสังคมใกล้ตัวของนักเรียน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
1. การสร้างความร่วมมือร่วมกับชุมชน 
2. การให้นักเรียนลงไปสัมผัสถึงความเป็นจริงของสังคม 
3. ความเอื้ออาทรและใหคุ้ณค่าต่อกัน 
4. การสร้างคุณค่าตัวเองของนักเรียน 
5. สร้างแรงจูงใจและก าลังใจกับผู้สูงอายุ 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษา 
: โครงการการพัฒนาแนวทางการขจัดปัญหาสถานะบุคคล 
และสืบค้นวัฒนธรรมชนพื้นเมือง   
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส ารวจพบ
ปัญหาสถานะบุคคลในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา เช่น ปัญหาบุคคลไร้
สัญชาติ บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ปัญหาการจดทะเบียน
สมรส ปัญหาการเข้าถึงระบบการศึกษา ปัญหาการเข้าถึงระบบ
สุขภาพ ปัญหาการค้าแรงงาน เป็นต้น ความพยายามแก้ไข
ปัญหามีหลายแนวทางแต่ไม่อาจบรรลุได้ เพราะความไม่พร้อม
และไม่เข้าใจกฎหมาย กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ สู่
ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายของรัฐในการขจัดปัญหา
สถานะบุคคล เพื่อให้ ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติมากขึ้นและน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่ครอบครัว
และชุมชนได้ และแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาเพื่อ
เสนอเป็นวาระระดับชาติ 
   หลังจากการท่ีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมการสอน
กฎหมายแล้ว ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้นพวก
เขาตระหนักถึงปัญหาของตนเองและพยายามหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เมื่อติดตามผลการท างานพบว่าชาวบ้านบางคนน า
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ความรู้ ท่ีได้รับไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน รวมถึงคนใน
ครอบครัวอีกด้วย หลังจากท่ีเราได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ส ารวจสถานะบุคคลในพื้นท่ี เราพบว่าปัญหาการจดทะเบียน
สมรสระหว่างชาวไทยกับคนต่างด้าวยังมีปัญหาอยู่มาก เราจึง
คิดกันว่าเพื่อขยายความต่อเนื่องของโครงการเดิมสู่ความรู้ใหม่
ท่ีอาศัยข้อมูลจากโครงการเดิม นั่นคือเราจะจัดต้ังโครงการ 
“การแก้ปัญหาการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายชาวไทยกับ
หญิงลาวที่มีหนังสือเดินทาง” โดยคณะนิติศาสตร์ อาจารย์และ
นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  ผู้ด าเนินกิจกรรมได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากการลง
พื้นท่ีสอนกฎหมายให้แก่ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายสัญชาติมากขึ้นรู้จักการวางแผนและการท างานเป็น
ทีม มีความสามัคคีและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รู้จัก
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความมั่นใจกล้าท่ีจะแสดงออก
มากขึ้น ผลต่อตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชาวบ้านมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติมากขึ้น ชาวบ้านตระหนักถึง
ปัญหาของตนเองและพยายามหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหามาก
ขึ้น ชาวบ้านน าความรู้ ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการท างาน 
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1. การให้ความรู้กับชุมชน 
2. การลงพื้นท่ีเพื่อให้เห็นปัญหาท่ีแท้จริง 
3. การตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ปัญหา 
4. การให้คุณค่ากับส่ิงท่ีท า 
5. การมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
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เรื่องเล่าบันดาลใจอาสาสมคัร 
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รางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 
เด็กหญิงวรินทร  เชิดสูงเนิน  
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต  จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการคุณธรรม ดนตรีจากพ่ีเพ่ือน้อง ป้องกันยุง 

 เมื่ อสองปี ท่ีแ ล้ว  หนูไ ด้ยิน คุณครูพูดว่ า “ตอนนี้
ประเทศไทยต้องการให้พลเมืองของชาติมีจิตอาสาหรือมีจิต
สาธารณะ เพื่อจะท าให้สังคมมีความอบอุ่นมีความสุข และ
นักเรียนจะต้องรู้จักค าว่าเสียสละ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นที่มี
ความเดือดร้อนจะด้วยแรงกายหรือแรงใจก็ได้ เต็มใจที่จะ
เป็นอาสาสมัคร และการจะเป็นอาสาสมัครที่ดีได้นั้นต้องเกิด
จากจิตใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นก่อน” และหลังจากนั้นค า
ว่าจิตอาสา หรือจิตสาธารณะก็เริ่มแพร่หลายไปควบคู่กับค าว่า
อาสาสมัคร 
 ส าหรับหนูแล้ว ค าว่า “อาสาสมัคร” ดูเหมือนจะ
เหมาะสมกับประธานนัก เรียนอย่างหนูมาก เพราะหนู
อาสาสมัครท ากิจกรรมดีๆ เพื่อส่วนรวมของโรงเรียนมาโดย
ตลอด นอกจากหนูแล้วเพื่อนๆ และนักเรียนในโรงเรียนส่วน
ใหญ่ก็มีจิตอาสากันท้ังนั้น เนื่องจากคุณครูทุกคนในโรงเรียนจะ
สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะเป็นอาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะ 
และมีเมตตาจิต หนูขอแนะน าตัวนะคะ หนูช่ือเด็กหญิงวรินทร 



บทเรียนอาสา  |  120  

เชิดสูงเนิน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนอนุบาล
เมฆบัณฑิต อ าเภอเมือง จังหวดกาญจนบุรี หน้าท่ีทางการ
ศึกษาคือ ประธานนักเรียน เมื่อไม่นานมานี้หนูและเพื่อนๆ อีกส่ี
คนได้ท าโครงงานคุณธรรม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
น้ าพุให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกท่ีมากับยุงลาย แรง
บันดาลใจก็คือหนูและเพื่อนๆ ได้ทราบมาว่าในอ าเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรีนั้น มีต้นไม้มาก มีสภาพเป็นป่าส่วนใหญ่ จึง
ท าให้มียุงชุกชุมมาก โรงเรียนบ้านน้ าพุเป็นโรงเรียนหนึ่งใน
อ าเภอศรีสวัสด์ิ ท่ีมีนักเรียนเป็นชาวกะเหรี่ยงมาเรียนร่วมกับ
นักเรียนไทย โรงเรียนต้ังอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรี
ประมาณ 130 กิโลเมตร โดยทางโรงเรียนของหนูประกอบด้วย 
ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน คุณครูและพวกหนู ได้เดินทางไป
ส ารวจโรงเรียนท่ีจะท าโครงงาน ตอนแรกหนูคิดว่าคงใช้เวลาไม่
เกิน 2 ช่ัวโมงก็คงเดินทางถึง แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างท่ี
พวกเราคาดเดา หนูไม่เคยรู้จักโรงเรียนนี้ หนูไม่เคยไปโรงเรียน
นี้ จึงคิดว่าอยู่ไม่ไกล เส้นทางท่ีเราเดินทางไปนั้นค่อนข้าง
ล าบาก ไม่ใช่ทางลาดยาง แต่เป็นถนนลูกรัง ขรุขระ หนูและ
เพื่อนๆ เกิดอาการเมารถกันท่ัวหน้าเมื่อถึงโรงเรียนบ้านน้ าพุ
แล้ว ผู้มาต้อนรับพวกเราก็คือ ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนและ
นักเรียนท่ีเป็นชาวกะเหรี่ยง หนูเห็นน้องนักเรียนกะเหรี่ยงยิ้มให้
พวกหนูอย่างสดใสมาก รอยยิ้มของน้องเต็มไปด้วยความหวัง  
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แต่ส่ิงท่ีพวกเราได้สัมผัสนั้นก็คือ ยุงเยอะมากอย่างท่ีได้ทราบมา
จริง พวกเรามีจุดหมายคือเราจะส ารวจห้องเรียนของน้อง
อนุบาล - ป.3 เท่านั้น เพราะน้องยังเล็กอยู่ พวกเราจะท ามุ้ง
ลวดเพื่อป้องกันยุงให้น้องๆ แล้วพวกเราก็เริ่มลงมือวัดขนาด
ของประตู – หน้าต่าง บันทึกความกว้าง – ยาว เพื่อติดมุ้งลวด 
เมื่อภารกิจนี้เสร็จแล้ว พวกเราก็ลากลับ ขณะเดินทางกลับภาพ
ของน้องนักเรียนกะเหรี่ยงยังอยู่ในสมองของหนู น้องดูมอมแมม
ตามประสาเด็ก และตามสภาพแวดล้อม แต่น้องก็น่ารักมาก 
การเดินทางกลับของพวกเราก็ทรหดเหมือนตอนมา เมื่อกลับถึง
บ้านหนูรู้ สึกเหนื่อยมากแต่ไม่รู้ สึกท้อแท้ รุ่งขึ้นพวกหนูและ
เพื่อนๆ ก็ได้ปรึกษาคุณครูในเรื่องของเรื่องงบประมาณท่ีจะต้อง
ใช้จ่ายกับการติดต้ังมุ้งลวด พวกเราได้ข้อสรุปว่า เราต้องใช้เงิน
ประมาณ 45,000 บาท ในการช่วยเหลือน้องๆ โรงเรียนบ้าน
น้ าพุให้ปลอดภัยจากยุง พวกเราจะเงินโดยการน าวงดนตรีของ
โรงเรียนเราไปแสดงเพื่อหารายได้ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ให้
เร็วที่สุดวงดนตรีของโรงเรียนหนูสามารถเล่นได้หลายเพลง ท้ัง
เพลงไทย และเพลงสากล มีนักร้องน าหลายคน มีเครื่องดนตรี
ครบทุกช้ิน ไม่ว่าจะเป็นกลอง กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด ฯลฯถือว่า
นักเรียนช้ัน ป.5 และ ป.6 ท่ีประจ าวงก็มีความสามารถไม่น้อย 
พวกเราต้ังช่ือโครงงานคุณธรรมในครั้งนี้ว่า โครงงานคุณธรรม 
“ดนตรีจากพี่เพื่อน้อง ป้องกันยุง” แล้วพวกเราก็คิดวางแผน
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ต่อไปกันว่า พวกเราจะไปแสดงดนตรีเพื่อรับเงินบริจาคท่ีไหน
บ้าง? ใช้เวลาตอนไหน? และควรใช้ช่องทางใดในการรับบริจาค 
หนูปรึกษาหารือกับคุณครูอีกครั้ง ก็ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
คือ เราควรเปิดบัญชีรับบริจาคด้วย ท้ังนี้เราได้นมัสการพระคุณ
เจ้า คือพระอาจารย์นุ พระอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนามา
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเราด้วย  
 ภารกิจในการรับบริจาคของโครงงานเราเริ่มแล้ว ท่าน
ผู้อ านวยการโรงเรียน พระอาจารย์นุ และหนู ได้เดินทางไปเปิด
บัญชีเพื่อรับบริจาคท่ีธนาคารออมสินใกล้ๆ โรงเรียน จากนั้น
พวกหนูเจ้าของโครงงานก็ได้เริ่มท าแผ่นพับเกี่ยวกับโครงงานนี้
ส าหรับแจกจ่ายให้กับบุคคลท่ัวไปเพื่อสร้างความเข้าใจ  
ท่ีมา วัตถุประสงค์ของโครงงาน และช่องทางของการรับบริจาค
จากงานกีฬาสีของโรงเรียนเราก่อน เราจัดท ากล่องรับบริจาคไว้ 
3 กล่อง ส าหรับผู้บริจาคและผู้ท่ีมีใจบุญได้บริจาคเงินท่ีเต็มใจ
ลงไปในกล่องบริจาคตามศรัทธา มีการแสดงดนตรีประกอบเพื่อ
สร้างความสุข งานต่อไปก็คือ น าดนตรีไปแสดงท่ีงานเห็ดโคนใน
ตัวเมืองกาญจนบุรี พวกเราได้แสดงโดยไม่ต้องเช่า เนื่องจาก
นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี นางเบญจวรรณ  เปรมประยูร 
ท่านใจดีมากให้เราแสดงได้ฟรี พวกเราไปแสดงดนตรีหลังจาก
เลิกเรียนแล้ว คือเวลา ห้าโมงเย็น ถึง หนึ่งทุ่ม เป็นเวลา 3 วัน 
พร้อมแจกแผ่นพับด้วย  กล่องรับบริจาคของพวกเรามีเงินเป็น
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จ านวนไม่น้อย จากนั้นเราก็น าเงินไปฝากธนาคารไว้ทุกวัน เมื่อ
งานเห็ดโคนจบส้ินแล้ว คุณครูและหนู ท่ีเป็นตัวแทนนักเรียนได้
ไปขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คุณเบญจวรรณ เปรมประยูร 
ท่ีให้ความเมตตากับเรา ปรากฏว่าท่าน กลับน าเงินของท่านมา
บริจาคให้กับทางโครงงานอีก 10 ,000 บาท หนูดีใจมากหลัง
กลับมาจากบ้านในวันนั้น หนูมานั่งคิดสัจธรรมในชีวิตได้ว่า นี่
คือผลตอบแทนของการท าความดีนั่นเอง หนูดีใจมาก แต่เงินท่ี
ได้รับจากการบริจาคยังคงไม่เพียงพอท่ีจะช่วยน้องๆหนูๆ และ
เพื่อนๆ ไปแสดงดนตรีกันอีกท่ีตลาดนัดลาดหญ้า ซึ่งเป็นตลาด
นัดท่ีใหญ่มากมี ผู้คนจับจ่ายซื้อของมากมาย และอยู่ใกล้
โรงเรียนของเรา พวกเราไปแสดงกันต้ังแต่เช้า เป็นเวลาเพียง 2 
ช่ัวโมง พวกเราได้รับเงินบริจาคเป็นจ านวนกว่าหมื่นบาท เหนือ
ความคาดหวังของพวกเรามาก เราก็น าเงินไปฝากธนาคาร
เหมือนเดิม เมื่อรวมกับเงินท่ีบริจาคจากการโอนเข้าบัญชี 
ปรากฏว่าไ ด้เงินเป็นจ านวน หกหมื่นบาท ซึ่ งถือว่าเกิน
เป้าหมายท่ีเราได้ต้ังไว้ ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน พระอาจารย์
นุ และหนู ได้ไปถอนเงิน น าไปให้ช่างได้ด าเนินการท ามุ้งลวด
แล้วน าไปติดต้ังท่ีห้องเรียนอนุบาล - ป.3 ท่ีโรงเรียนบ้านน้ าพุ
ทุกอย่างด าเนินไปได้เรียบร้อยเงินบริจาคส่วนท่ีเกินมาพวกหนู
ได้น าไปจัดซื้อส่ือและอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่าย
ให้กับน้องๆ ของโรงเรียนบ้านน้ าพุ และการเดินทางวันสุดท้าย
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ของโครงงานเราก็ คือ ไปโรง เรียนบ้านน้ าพุ  เพื่ อฉลอง
ความส าเร็จ ความดีงามของโครงงาน คณะครูจากโรงเรียน
อนุบาลเมฆบัณฑิตร่วมเดินทางไปหลายท่าน รวมถึงวงดนตรี
และนักเรียนของโรงเรียนเราหลายคน การเดินทางครั้งนี้ต้องใช้
รถบัสบรรทุกนักเรียน เครื่องดนตรี ส่ือ-อุปกรณ์การเรียน และ
อาหารที่จะน าไปเล้ียงนักเรียนโรงเรียน บ้านน้ าพุ การเดินทาง
ครั้งนี้ก็ทรหดเหมือนเดิม หรืออาจจะมากกว่าครั้งท่ีผ่านมา 
เพราะรถบัสเดินทางเข้าโรงเรียนไม่ได้ ต้องจอดท้ิงไว้ข้างป่า 
แล้วเราก็ต้องขนสัมภาระต่างๆ ข้ึนรถกระบะ แล้วเดินทางต่อไป 
เมื่อถึงโรงเรียนบ้านน้ าพุ การกล่าวความส าเร็จของโครงงานนี้ก็
เริ่มขึ้น และส้ินสุดกิจกรรมต่างๆมีท้ังความสนุก ความเหนื่อย 
และประสบการณ์อันล้ าค่า หนูซึ่งเป็นประธานนักเรียนต้อง
แสดง บทบาทแนวหน้ามาตลอดนั้น หนูรู้ สึกว่าการเป็น
อาสาสมัครนั้นเป็นการท าบุญด้วยจิตของเรา ดังท่ีพระไพศาล วิ
สาโล ได้ให้ความหมายไว้ว่า จิตอาสา คือจิตท่ีไม่นิ่งดูดายต่อ
สังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย
ด้วยจิตท่ีเป็นสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่น จะเน้นว่าไม่ใช่แค่ท า
ประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา “จิตวิญญาณ”
ของเราด้วย 
  หนูคิดว่าผู้ท่ีจะเป็นอาสาสมัครต้องมีการฝึกฝนจิตใจ
ของตนเองให้เป็นผู้ให้ลดความเห็นแก่ตัว และเพิ่มความเห็นแก่
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สังคมส่วนรวม เป็นผู้ท่ีมีความเอื้อเฟื้อเสียสละเวลา แรงกาย 
แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น  หรือสังคมให้เกิดประโยชน์สุข การ
เป็น “อาสาสมัคร” ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็แล้วแต่ท่ีท าให้เกิด
ประโยชน์ทางบวก ก็ด าเนินไปได้ท้ังส้ิน คนทีจะเป็นอาสาสมัคร
ได้นั้น เป็นใครๆ ก็ได้ ไม่มีข้อจ ากัดใดๆ หากแต่ต้องมีจิตใจเป็น 
“จิตอาสา” ท่ีอยากช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคมเท่านั้น หากท่าน
ลองอาสาสมัครท าอะไรก็ได้ซักอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 
เช่นยกกิ่งไม้ท่ีหักลงมากีดขวางเส้นทางเดินรถบนถนนออกให้
พ้น เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ขับขี่รถ ท่านก็สุขใจ
เหมือนกับหนูท่ีเคยท า และต่อไปก็จะเป็นนิสัยของเรา หนูผู้ไม่
เคยคิดว่า “ธุระไม่ใช่” 
  “จิตอาสา พาสังคมสดใส สร้างบุญด้วยใจ ให้เพื่อน
มนุษย์” 
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รางวัลดีเด่นระดับประถมศึกษา 
เด็กชายอรรฐพล สงพูน  
โรงเรียนวัดหนองพังนาค จังหวัดชัยนาท 

ปลูกฝังจิตอาสาด้วยพุทธศาสนา 

ด้วยความท่ีหมู่บ้านหนองพังนาคเป็นชุมชนของชาว
ลาวครั่งท่ีอพยพและสืบเช้ือสายมาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว 
ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าชาวลาวนั้นผูกพันกับพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ เป็นขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ประเพณี และการด าเนินชีวิตประจ าวันจะต้องมีพุทธศาสนาเข้า
ไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ บรรพบุรุษของพวกเราจึงได้ปลูกฝังให้
ลูกหลานด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา อีกท้ังยังส่งเสริม
ให้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามให้ปฏิบัติสืบต่อกันมา
จนถึงในปัจจุบัน ท าให้ชาวหมู่บ้านหนองพังนาคผูกพันกับพุทธ
ศาสนาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะการท าบุญ งานประเพณี งาน
ประจ าปี ชาวบ้านทุกคนจะมาช่วยกันท างานท่ีวัดอย่างแข็งขัน
และประเพณีท่ีพวกเรายังคงสืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
อย่างภาคภูมิใจ คือ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ท่ีคงเหลือปฏิบัติกัน
อยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดชัยนาท โดยประเพณีกวนข้าวทิพย์
นี้เป็นงานบุญใหญ่ท่ีต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้าน
ทุกคน เพราะตามประเพณีต้องท าให้เสร็จส้ินภายในวันเดียว 
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ดังท่ีได้กล่าวมานี้เป็นส่ิงท่ีผมเห็นอยู่ทุกวันจนชินตาต้ังแต่เริ่มจ า
ความได้ และกระผมเช่ือว่านี่คือการปลูกฝังให้ลูกหลานได้
ใกล้ชิดกับพุทธศาสนา 

ครอบครัวของกระผมอาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆ กับวัด
หนองพังนาค กระผมถูกครอบครัวปลูกฝังให้เข้าวัดท าบุญมา
ต้ังแต่เด็กๆ และเห็นภาพท่ีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วย
งานวัดอยู่ เป็นประจ า จนกระท่ังเมื่อกระผมเรียนอยู่ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งกระผมโตพอท่ีจะช่วยพ่อแม่ท างานได้ 
ย่าของกระผมให้กระผมไปช่วยไปช่วยงานท่ีวัดในทุกเช้า คือ
การออกไปบิณฑบาตกับพระและเตรียมอาหารเช้าให้พระ โดย
ทุกวันต้องต่ืนประมาณ 05.30 นาฬิกา ไปท่ีวัดเพื่อเตรียมน า
ปิ่นโตมาใส่ในรถเข็น เมื่อพระเริ่มออกบิณฑบาตกระผมจะเข็น
รถเข็นตามพระออกไป เมื่อในบาตรของพระเต็มไปด้วยอาหาร
ท่ีญาติโยมเอามาถวาย กระผมจะน าอาหารในบาตรนั้นมาถ่าย
ใส่ลงในปิ่นโตท่ีกระผมได้เตรียมไว้ กระผมท าอย่างนี้ไปตลอด
ทาง เมื่อกลับมาถึงวัดกระผมจะน าอาหารท่ีอยู่ในปิ่นโตออกมา
จัดใส่จานและน าไปถวายพระ พระฉันอาหารเสร็จเรียบร้อย
แล้วกระผมก็จะเก็บถ้วยจานชามไปล้างให้สะอาด เมื่อกระผม
ท าภารกิจท่ีวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะกลับบ้านเพื่อไป
อาบน้ าทานอาหารเช้า และไปโรงเรียน นี่คือกิจวัตรประจ าวัน
ของผม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งยวดท่ีจะท าให้กระผมท า
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อย่างนี้ตลอดไป กระผมมาถึงโรงเรียนก็จะชวนน้องๆช่วยกันท า
ความสะอาดรอบๆบริเวณโรงเรียนทุกวันเป็นประจ า และคิด
ตลอดว่าถ้ากระผมได้รับโอกาสให้ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น กระผมจะปราศรัยอยู่กับวัดใกล้ๆ โรงเรียนและจะ
ปฏบิัติตนอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะไม่ได้เรียน ในตอนแรกกระผม
ไปช่วยงานท่ีวัดในตอนเช้าเพราะว่าเป็นค าส่ังของย่า แต่เมื่อ
กระผมได้ท าทุกวันโดยสม่ าเสมอ ท าให้กระผมไม่รู้สึกว่าถูก
บังคับให้ท าอีกต่อไป กระผมมีความสุขและยินดีท่ีช่วยเหลือวัด
ซึ่งเป็นการกระท าท่ีมาจากใจของกระผมจริงๆ เพราะกระผม
รู้สึกดีว่าส่ิงท่ีกระผมได้กระท าไปนั้นเป็นกุศลท่ีเกิดกับตัวของ
กระผมเอง กระผมมีความสุข กระผมจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลย
แม้ว่าจะต้องเดินไกลกว่าวันละ 3 กิโลเมตรก็ตาม กระผมต้อง
ขอบคุณชาวบ้านหนองพังนาค และครอบครัวท่ีคอยปลูกฝัง
กระผมให้มีจิตอาสาท่ีจะท าความดีต่อสังคม 

การปลูกฝังจิตอาสานี้ได้กระท าโดยการท าให้เห็นเป็น
แบบอย่างไม่ใช่เป็นเพียงค าพูดท าให้กระผมได้ซึมซับและได้รับ
ส่ิงท่ีพวกเขาต้ังใจจะปลูกฝังให้อย่างไม่ทันรู้ตัว จนกระผมว่ามัน
กลายเป็นจิตส านึกภายในของกระผมไปแล้ว กระผมออกไป
บิณฑบาตกับพระอย่างนี้มา 3 ปีแล้ว ปัจจุบันกระผมเรียนอยู่
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดหนองพังนาค จากการ
กระท าดีของกระผมท าให้กระผมและครอบครัวได้รับการ
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สรรเสริญจากชาวบ้านท่ัวไปจากโรงเรียนโดยนายสมาน อ่อน
สระ ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนได้กล่าวสรรเสริญยกความดีให้
น้องๆ ในโรงเรียนฟังหน้าเสาธงเป็นประจ า อาจจะเป็นการ
กระท าดีอันนี้เองท่ีส่งผลให้กระผมได้รับความไว้ใจจากคุณครู
ทุกคนตลอดจนน้องๆนักเรียน กระผมได้ลงสมัครรับเลือกต้ัง
เป็นประธานนักเรียนและได้รับคะแนนอย่างท่วมท้น ได้รับ
เลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนและผมก็ยังคงกระท าเช่นนี้ ต่อไป
จนกว่าร่างกายจะไม่สามารถปฏิบัติได้ 
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รางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา  
นางสาวนภัสศรณ์ สันติเรืองฤทธิ์  
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 

“จุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจ จุดประกายแห่ง 
จิตสาธารณะ” 

 คนหนึ่งคนจะมีแรงบันดาลใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจ
ต้องมีใครสักคน สถานท่ีใดสักแห่งหรือสถานการณ์ใดสักเรื่อง
เป็นตัวจุดประกายความรู้สึกท่ีกระตุ้นเตือนให้รู้ว่า การจะมี
คุณค่าในชีวิตให้เพิ่มมากขึ้น บางครั้งไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่องท่ี
ลงทุนใช้เงินทองมากมาย เพียงแค่ต้องรู้ จักคิดและค้นหา
จุดเริ่มต้นท่ีจะใช้แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของ
ตนเองพร้อมเกื้อหนุนจุนเจือชีวิตของคนอื่นด้วยก าลังกายและ
ก าลังใจท่ีสามารถปฏิบัติในวัยของดิฉัน 

“… ช้ีให้เห็นความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของชาติไทยเรา
อย่างแจ่มชัด ความเสียสละช่วยเหลือกันและกันท่ีประชาชนท้ัง
ชาติ ได้แสดงให้ปรากฏนั้นเป็นหลักประกันความมั่นคงของ
บ้านเมืองของเราอย่างแท้จริง  …” จากพระบรมราโชวาท
ข้างต้น พระองค์ได้เป็นแบบอย่างให้คนไทยท้ังประเทศได้เห็น
ว่า ประเทศไทยจะก้าวหน้าได้ต้องเกิดจากความเสียสละ ซึ่งมิใช่
เป็นเพียงแค่ค าพูดแต่เป็นการกระท า เสียสละตนเองเพื่อ
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ส่วนรวม ค้นหาแนวทางต่างๆ ให้ประชากรไร้ซึ่งปัญหา แล้ว
ประชาชนชาวไทยทุกคนได้เสียสละตนท างานเพื่อส่วนรวมแล้ว
หรือยัง? 

ปัญหาน้ าท่วมที่เกิดข้ึนในช่วงปลายปี 2554 เป็นข่าวท่ี
ทุกคนต่างหวาดกลัวเพราะเป็นมหาอุทกภัยท่ีร้ายแรงท่ีสุดของ
ประเทศไทย อุทกภัยดังกล่าวท าให้พื้นดินกว่า 150 ล้านไร่ ซึ่ง
เป็นท้ังพื้นท่ีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึงบ้านเรือนของ
ประชาชนเสียหาย ปัญหานี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประเทศ
ไทยในหลายๆ ด้าน และรวมถึงด้านการศึกษา หลายโรงเรียนก็
ประกาศเล่ือนการเปิดภาคเรียน เพราะ ปัญหาการเดินทางและ
ความพร้อมของโรงเรียน เมื่อพบปัญหา ดิฉันคงไม่อาจอยู่เฉย 
ดิฉันเกิดความสนใจท่ีจะออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

การเดินทางหลายพันล้ีต้องเริ่มจากก้าวแรก ก้าวแรก
ของดิฉันหรือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการเป็นอาสาสมัคร คือ การ
ค้นหาข้อมูลของการเป็นอาสาสมัครอย่าง ถูกต้องซึ่ งเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีสุด เพราะจะท าให้ดิฉันทราบว่าความช่วยเหลือใดท่ี
ตรงการความสามารถของดิฉัน ดิฉันได้ทราบว่าหลายๆ พื้นท่ีใน
กรุงเทพฯต่างมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมโดยการรับ
บริจาคและได้แรงอาสาสมัครหลายๆ คนช่วยกันจัดเตรียมถุงยัง
ชีพในการน าไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย เริ่มต้นดิฉันเดินทางไปยัง
สภากาชาด มีคนมากมายมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ 
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เพศหญิง เพศชาย ทุกคนร่วมมือกันท างานด้วยร้อยยิ้มและ
หัวใจของความเสียสละ มีการพูดคุยกัน ท าความรู้จักกัน แม้
สถานท่ีจะไม่ใหญ่มากหลายๆ คนต้องนั่งเบียดกันเพื่อท างาน 
แต่รอยยิ้มท่ีมอบให้กันเป็นก าลังใจท่ีจะช่วยเหลือกันต่อไป ซึ่ง
งานของอาสาสมัครในสภากาชาด นอกจากจัดเตรียมถุงยังชีพ 
ก็ยังมีการช่วยดูแลผู้ท่ีมาบริจาคเลือด รวมท้ังออกไปในพื้นท่ีน้ า
ท่วมเพื่อมอบของให้ผู้ประสบภัย ซึ่งต้องใช้เวลาท้ังวันในการ
เดินทาง เมื่อได้มองย้อนกลับไปท าให้รู้ว่ารอยยิ้มจากการให้อาจ
เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้อยู่ช่วยเหลือกันในวันนั้น 

หลังจากได้ช่วยเหลือท่ีสภากาชาดประมาณสามครั้ง 
ดิฉันก็ได้ไปช่วยเหลือท่ี อสมท. ต้ังแต่เช้า มีงานให้ท าตลอดเวลา 
ซึ่งแบ่งกันท างานในแต่ละส่วน บางคนจัดถุงยังชีพ โดยน าของท่ี
ได้รับบริจาคจัดเป็นชุดๆ บางคนก็จะไปท าหน้าท่ีรับโทรศัพท์
ของผู้ประสบภัยท่ีต้องการความช่วยเหลือ โดยการจดช่ือและท่ี
อยู่ เพื่อท่ีทาง อสมท.จะเดินทางไปช่วยเหลือ ดิฉันมีความสุข
ทุกวันท่ีได้เดินทางมาท่ี อสมท. เป็นความสุขท่ีดิฉันไม่เคยได้
รู้สึกมากก่อน แม้บ้านของอาสาสมัครบางคนจะน้ าท่วมเช่นกัน 
แต่พวกเขาก็ยังคงมาช่วยเหลือ ท าให้รู้ว่าแม้หลายชีวิตท่ีประสบ
ภัย แต่ก็ยังมีอีกหลายชีวิตท่ีต่อสู่กับวิกฤตนี้ในเวลาเดียวกัน 
ถึงแม้จะล าบากในการเดินทาง แต่หัวใจของการเสียสละและ
การให้ก็ชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ 



 

เมื่องานอาสาสมัครเป็นหน่ึงเครื่องมือในการเรียนรู้  |  133 

 เมื่อสถานการณ์ของน้ าท่วมดีข้ึน โรงเรียนก็กลับมาเปิด
เทอมตามปกติ ความรู้สึกบางอย่างภายในหัวใจท าให้ดิฉันรู้ว่า
หน้าท่ีของอาสาสมัครอย่างดิฉันยังไม่เสร็จส้ิน รอยยิ้มเหล่านั้น
ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉัน ทางโรงเรียนได้จัดค่ายเพื่อสอน
หนังสือให้กับเด็กชาวเขา ดิฉันไม่ลังเลท่ีจะลงช่ือเพื่อไปให้
ความรู้พวกเขา อาสาสมัครทุกคนเดินทางโดยรถไฟ และต่อรถ
สองแถวเพื่อขึ้นไปบนดอย เมื่อไปถึงได้พบกับเด็กๆ บนเขาท่ี
เป็นชาวปกาเกอะญอ ซึ่งรอต้อนรับพวกเราอย่างดี หลังจากได้
จัดเตรียมงานและพักผ่อนกันเต็มท่ี เช้าวันรุ่งขึ้น ดิฉันก็พร้อมท่ี
จะสอนหนังสือเด็กๆ  พวกเราน าเรื่องอาเซียนไปสอนเพื่อให้ได้
เข้าใจประเทศสมาชิก และได้เรียนรู้ภาษาของแต่ละประเทศ 
เด็กหลายคนก็ยังไม่ค่อยได้ภาษาไทยแต่ทุกคนก็พยายามท่ีจะ
เรียนรู้ ซึ่งพวกเรายังสอนให้เด็กๆ ได้ท าหมวกไหมพรม เพื่อให้
พวกเขาได้น าไปประกอบอาชีพ ให้พวกเขาได้มีรายได้เป็นของ
ตัวเอง พวกเขามอบรอยยิ้มเป็นก าลังใจซึ่งมีค่ามากกว่าส่ิงของ
ใด ๆ เพื่อเป็นค าขอบคุณ ดิฉันอยากท่ีจะสอนส่ิงดีๆ ความรู้ดีๆ 
ท้ังหมดให้แก่พวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นเด็กท่ีมี
ความรู้ และเป็นอนาคตของชาติ 

การเดินทางครั้งนี้ของอาสาสมัครทุกคนได้สัมผัสถึงวิถี
ชีวิตของชาวดอย พวกเราได้ช่วยเด็กๆ เก็บผักท่ีต้องปีนและไต่
ตามไหล่เขา ชาวดอยทุกคนต่างเคยชินกับวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและ
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มีความสุขกับการอยู่กับธรรมชาติ ส่ิงเหล่านี้จึงท าให้ดิฉันคิดถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ี
มอบให้แก่พวกเรา พระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันได้เรียนรู้
ถึงค าว่าเสียสละและการให้ ซึ่งเป็นผลสะท้อนโดยตรงเพื่อจุด
ประกายจิตอาสาของดิฉันให้เริ่มต้นขึ้น แม้ดิฉันจะอยู่บนดอย
เป็นช่วงเวลาส้ันๆ แต่ดิฉันก็ได้รับความรู้สึกท่ีหลากหลาย และท่ี
ส าคัญท่ีสุด คือ ดิฉันจะเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้คนอื่นๆ 
ต่อไป 

หลายคนบอกว่า “จุดเริ่มต้นของความส าเร็จ เกิดจาก
แรงบันดาลใจในตัวเรา” ดิฉันได้เห็นแล้วว่าความส าเร็จของ
ดิฉันคืออะไร ความส าเร็จของจุดเริ่มต้นนี้  คือ การได้เห็น
สังคมไทยอยู่อย่างมีความสุข และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง รวมถึง
การท าหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในตนเองให้รู้จักการอยู่ร่วมกัน ซึ่งต้องมี
ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รับผิดชอบ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง แรงบันดาลใจ
เพียงเล็กน้อย สามารถท าให้ความส าเร็จของทุกคนเป็นจริงได้ 
หากมีความมุ่งมั่นและต้ังใจ ส าหรับดิฉันแรงบันดาลใจท าให้
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ดิฉันได้สัมผัสเศษเส้ียวความส าเร็จของการเป็นอาสาสมัครตัว
น้อย 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรอยยิ้มของอาสาสมัครหรือของเด็กๆ ชาวดอยทุกคน เป็น
แรงบันดาลใจของดิฉัน ท่ีจะท าให้ดิฉันได้มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย
ของการเป็นอาสาสมัครท่ีเข้าถึงความหมายท่ีแท้จริงของค าว่า 
“จิตสาธารณะ” แม้เวลานี้อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น และเป็น
เพียงเศษเส้ียวของหยดน้ าในมหาสมุทร แต่มหาสมุทรคงมีน้ า
น้อยลงหากขาดหยดน้ าหยดนี้ไป 

คุณครูโกมล คีมทองเคยกล่าวไว้ว่า “เวลานี้เราขาดคน
ท่ีจะยอมตนเป็นอิฐก้อนแรกท่ีท้ิงลงไปและจมอยู่ท่ีนั่น เพื่อให้
ก้อนอื่นๆ ถมทับตนอยู่ท่ีนั่น และเสร็จแล้วเจ้าก้อนท่ีจะปรากฏ
เป็นผู้รู้จักของสังคม ก็คือก้อนท่ีอยู่เหนือก้อนอื่นสุด ส่วนก้อน
แรกสุดก็จมดินอยู่นั่นเอง เราหาคนอย่างนี้ไม่ค่อยได้ จึงไม่ค่อย
มีอะไรใหม่ท่ีมีคุณค่าออกมา เพราะน้ าจิตน้ าใจแห่งการเสียสละ
ของเรายังอบรมกัน ได้ผลน้อยเต็มที” ดิฉันจะไม่ละท้ิงการเป็น
อาสาสมัคร ถึงแม้ว่าการกระท าของดิฉันจะเป็นเหมือนก้อนหิน
ก้อนแรก ท่ียังไม่มีใครเห็น เพราะเป็นเพียงก้อนหินเล็กๆ แต่
ดิฉันจะไม่ให้ก้อนหินก้อนแรกต้องเดียวดาย ดิฉันจะยังคงเป็น
ก้อนหินก้อนต่อๆ ไปท่ีจะทับถมกันจนสักวันหนึ่ง ดิฉันจะต้อง
กลายเป็นก้อนหินท่ีปรากฏอยู่บนสุดให้ได้  
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รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา  
นางสาวเกวลี ฟักทอง  
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนบี ารุง” จังหวัดปทุมธาน ี

มุมมองของอาสาสมัคร 

          “อาสาสมัคร” ก็คือการอาสาท่ีจะกระท าส่ิงนั้นๆและ
ก็เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นจริงๆ  ไม่ใช่เพราะการไม่
เต็มใจท าหรือว่าถูกบังคับแต่อย่างใด ถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่
เรียกว่าอาสาสมัครได้อย่างเต็มปากเต็มค า เพราะว่าถ้าเกิดมา
เป็นอาสาสมัครโดยท่ีถูกบังคับหรือว่าฝืนใจให้มาท า ผลของการ
กระท าก็จะออกมาได้ไม่มีดีเท่าท่ีควรจะเป็น และอีกอย่างหนึ่ง
ถ้าท าไปแล้วตัวของเรานั้นก็จะไม่มีความสุขแต่อย่างใดเพราะ
เรานั้นถูกบังคับให้มาท าท้ังๆ ท่ีไม่ชอบและไม่ได้อยากท าส่ิงนี้
ต้ังแต่แรก 
          การจะเป็นอาสาสมัคร ท่ีดีไ ด้นั้น ต้องมีใจรัก ท่ีจะ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยท่ีการช่วยเหลือนั้นไม่ได้หวังส่ิงตอบแทนแต่
อย่างใดเลย ไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือทรัพย์สินเงินทองต่างๆ 
แต่ส่ิงท่ีอาสาสมัครส่วนใหญ่อยากจะได้รับกลับคืนมาจากการ
ช่วยเหลือผู้อื่น นั่นก็คือรอยยิ้มของคน ท่ีเราได้ไปให้ความ
ช่วยเหลือ เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่าพวกเขา
เหล่านั้นล้วนมีความสุขจากการท่ีพวกเราได้ช่วยเหลือพวกเขา  
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การได้เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุข ท้ังสุขกายสุขใจท่ีได้
ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเอง 
         ตอนแรกผู้เขียนก็ไม่ได้คิดท่ีจะมาเป็นอาสาสมัครต้ังแต่
แรกสักเท่าไหร่หรือสรุปแบบง่ายๆ ก็คือแทบไม่เคยมีความคิด
เช่นนี้อยู่ในสมองเลย เพราะคิดเพียงแค่ท าไปท าไม ได้อะไรตอบ
แทน เวลาก็ไม่ค่อยจะมี ไหนจะเรียนไหนจะกิจกรรมและไหน
จะท าการบ้านอีกมากมาย 
         แล้ววันหนึ่งในโรงเรียนของผู้เขียนได้จัดพิธีมอบรถเข็น
ท่ีซ่อมแล้วให้แก่คนพิการขึ้น ผู้เขียนถูกอาจารย์ ท่ี จัดท า
โครงการชักชวนให้มาร่วมกิจกรรม ซึ่งในความคิดของผู้เขียน ณ 
เวลานั้นผู้เขียนเองก็มีความคิดเหมือนกับคนท่ัวไปว่าจะท าไป
ท าไม ท าแล้วได้อะไร แต่พอเห็นเพื่อนๆท ากิจกรรม เช่น ซ่อม
รถเข็น น ารถเข็นไปมอบให้แก่คนพิการ หาคนพิการออกไปท า
กิจกรรมข้างนอก ผู้เขียนเริ่มรู้สึกสนุก เข้ามาอย่างสัมผัสอย่าง
ใกล้ชิด ความคิดเดิมก็เริ่มเปล่ียนไปโดยไม่รู้ตัว 
         งานแรกท่ีเริ่มท าก็คือช่วยเข็นรถให้กับผู้พิการท่ีมารับ
รถในวันท่ีมอบรถเข็น ซึ่งผู้เขียนคิดว่ามันน่าจะง่ายท่ีสุดแล้ว 
ตรงกันขา้มถ้าเราเข็นไม่ถูกวิธี ขาดความรอบคอบไม่ระมัดระวัง
อาจท าให้คนพิการตกจากรถเข็นได้รับบาดเจ็บ จากการได้
เรียนรู้การเข้ารับการอบรมเรื่องการช่วยเหลือผู้พิการ ท าให้
ผู้เขียนมีประสบการณ์ มีความมั่นใจมากขึ้น สามารถใช้รถเข็น
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พาคนพิการไปร่วมในพิธีในวันนั้นได้อย่างปลอดภัย การได้เห็น
รอยยิ้มของคนพิการท่ีมารับรถเข็นซึ่งมีท้ังเด็ก ผู้ใหญ่จนถึง
คนชรา บางคนต้องมีคนอุ้มมา บางคนนอนบนรถเข็นเก่าๆ
สภาพใกล้จะพัง ผู้เขียนรู้สึกต้ืนตันใจอย่าบอกไม่ถูกท้ังดีใจและ
มีความสุข ท่ีเห็นเขาเหล่านั้นยิ้มท้ังน้ าตา ไม่เคยคิดเลยว่าตนก็
เป็นส่วนหนึ่ง ท่ีท าให้พวกเขามีความสุขและมีรอยยิ้มออกมา
จากใจเมื่อพิธีมอบรถเข็นได้เสร็จส้ินลง 
         หลังจากนั้นผู้เขียนก็เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครแทบ
จะทุกกิจกรรมท่ีมีเข้ามาในโรงเรียน ผู้เขียนและกลุ่มเพื่อนๆ จะ
ลงช่ือเป็นอาสาสมัครโดยเฉพาะกิจกรรมด้านจิตอาสาพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ ครั้งท่ีสองผู้เขียนได้เป็นอาสาสมัครในงาน
ประชุมสภาคนพิการ ได้ช่วยเข็นรถคนพิการ พบคนพิการ
มากมายไม่คิดเลยว่าประเทศไทยเรายังมีคนพิการมากมาย
ขนาดท่ีขาดคนดูแลมากมายขนาดนี้ ผู้เขียนรู้สึกภูมิใจท่ีเข้ามา
อยู่ตรงนี้ ได้ช่วยป้อนอาหารและท าทุกอย่างเท่าท่ีจะช่วยได้ 
ต่อมาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครงานวันรณรงค์สิทธิคนพิการเป็น
อาสาสมัครโครงการพุทธอาสา เล่นๆ ก็เป็นบุญ ซึ่งจัดโดย
เ ค รื อ ข่ า ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ อ า ส า  ศู น ย์ อ า ส า ส มั ค ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วัดปัญญานันทาราม ท ากิจกรรม
เกี่ยวกับการท าวัดส าหรับเด็กๆ พาน้องๆ ท่ีมาวัดกับผู้ปกครอง
ท ากิจกรรมโดยเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมได้สาระด้วย ผู้เขียน
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กับเพื่อนๆ ช่วยกันออกแบบเกมและพาน้องๆ เล่น ได้ท้ังบุญได้
ท้ังความสนุกสนานแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองและคณะสงฆ์ท่ี
วัดปัญญานันทาราม และอีกกิจกรรมท่ี ผู้เขียนได้ไปเป็น
อาสาสมัครก็คือกิจกรรมพาคนพิการไปท ากิจกรรมนอกสถานท่ี
นั่นเอง ซึ่งก็มีกิจกรรมมากมายท่ีผู้เขียนสามารถร่วมกิจกรรมได้
เช่น เกมใบ้ค า เกมตามหาส่ิงของเป็นต้น แต่ละเกมท่ีได้ท า
ร่วมกันนั้นก็สามารถสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ทุกๆ 
คนได้เป็นอย่างดี นั้นรวมถึงตัวผู้เขียนด้วยที่เป็นหนึ่งในนั้น และ
อีกท่ีหนึ่งท่ีได้ไปท ากิจกรรมคือมิวเซียมสยามนั่นเอง ซึ่งก็ได้ไป
เท่ียวชมและศึกษาแหล่งเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคน
กรุง เทพในสมัยก่อนและท้ายท่ีสุดของกิจกรรมก็ คือการ
บันทึกภาพเป็นท่ีระลึกร่วมกัน กิจกรรมในวันนั้นได้สร้างความ
ทรงจ าดีๆ ให้แก่ท้ังตัวของผู้เขียนเองและคนพิการท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมนี้ด้วย 
          หลังจากท่ีได้ไปเป็นอาสาสมัครท าให้ผู้เขียนรู้จักผู้คน
มากมายมี สังคมใหม่ๆ  เกิดขึ้นซึ่ งนั้นก็ คือสังคมแห่งการ
ช่วยเหลือและแบ่งปันโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนอะไรทั้งส้ิน ผู้เขียน
รู้สึกชอบการเป็นอาสาสมัครมากเพราะว่าเป็นสังคมท่ีดี จริงใจ 
ไม่มีความอิจฉา หรือริษยาแต่อย่างใด 
           ฉะนั้นมุมมองของอาสาสมัครตามความคิดของผู้เขียน
หมายถึงผู้ท่ีเสียสละส่วนตนและท าเพื่อส่วนรวมด้วยใจท่ีบริสุทธิ์
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ไม่หวังส่ิงตอบแทน ซึ่งตรงกับหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 
พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
           เมตตา คือ มีความปรารถนาให้คนพิการได้รับความสุข 
สามารถเรียนหนังสือ ประกอบอาชีพ เล่นกีฬา มีความเมตตา
อยากช่วยเหลือคนพิการให้พ้นจากความทุกข์ ทุกข์ท่ีต้องนอน
อยู่กับบ้านทุกข์ท่ีท าให้ญาติและผู้ดูแลเสียเวลาในการประกอบ
อาชีพ มุทิตา คือ ความยินดีกับผู้พิการท่ีได้รั บการพัฒนา
ศักยภาพ อุเบกขา คือ รู้ จักวางเฉยไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ผู้ด้อยโอกาส มีความปรารถนาดี คือ พยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้
พ้นจากความทุกข์ในลักษณะท่ีถูกต้องตามธรรมนองครองธรรม 
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รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษา  
นายอธิวัฒน์  ภัสราธร  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

อนุบาลครูช่าง 

เ ริ่ มจากการ ท่ีสโมสรนัก ศึกษาคณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ตัดสินใจส่งโครงการด้านจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนภายใต้ช่ือ “โครงการครูช่างหัวใจหล่อ ต่อยอดอาชีพ
ชุมชน” เข้าประกวดในกิจกรรมระดับประเทศ โครงการกล้า
ใหม่ ใฝ่รู้ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผมในฐานะ
สมาชิกในสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว โดยคณะท างานได้
แบ่งงานกันท าตามความถนัด  โดยมีผมร่วมกับ นส.เกศริน  ถั่ว
ทอง /เกด และ นส.สุวิมล ชัชวาลแสง /มาย รับผิดชอบในส่วน
ของกิจกรรมนันทนาการ  โดยเรื่อง “อนุบาลครูช่าง” เป็น
โครงการท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด  แต่กลายเป็นว่าเรื่องราวจาก
การท างานกับน้องๆ  ในชุมชนใต้สะพานหรือชุมชนซาเล้ง 
ประชาอุทิศ 76 แห่งนี้ได้มอบความทรงจ าท่ีงดงามให้กับผม
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และทีมงานอย่างสุดแสนประทับใจ  เชิญติดตามเรื่องเล่าของ
ผมและทีมงานครับ 

วันแรกของการเปิดห้องเรียนครูช่างหัวใจหล่อ ต่อยอด
อาชีพซาเล้ง  ณ อาคารดุจดาว ประชาอุทิศ76  ทุกอย่างก าลัง
ด าเนินไปตามก าหนดการ และแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว้ 
บรรดาเพื่อนๆ  ท่ีเรียนสาย ครูช่างหรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ก าลังสอนเรื่อง  การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่พี่ๆ ลุง 
ป้า น้า  อา ในชุมชนซึ่งให้ความสนใจและร่วมมือกับเราอย่างดี
มาก  แต่แล้วก็เกิดปัญหาหนึ่งขึ้นท่ีเราซึ่งอยู่ในทีมสันทนาการ
ของโครงการฯ ไม่คิดว่าจะเจอ นั่นคือเด็กๆ วัยไล่เล่ียกันต้ังแต่ 
2 – 10 ปี ท่ีเป็นลูกหลานของคนในชุมชน  บางคนมากับ
ผู้ปกครองท่ีเข้าเรียน บางคนมาวิ่งเล่น ท าให้ห้องเรียนเกิดความ
วุ่นวาย รบกวนสมาธิทั้งผู้สอนและผู้เรียน   

ทีมสันทนาการเราท าแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันด้วย
การพาเ ด็กๆ ขึ้น ไปรวมกัน ท่ี ช้ัน  2 ของอาคาร 
ดุจดาว  โดยไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นรูปแบบ  เราให้น้องๆ เล่นตาม
อัธยาศัย นั่นท าให้น้องๆ บางส่วนเบื่อจึงวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่าง
สนุกสนาน บางกลุ่มส่งเสียงเอะอะโวยวายดังลงมาถึงช้ันล่างท่ี
เป็นห้องเรียน บางกลุ่มกระโดดถีบก าแพงเสียงดัง ปัง ปัง และ
อีกมากมายท่ีพวกเราเอาไม่อยู่ ห้ามไม่ฟัง ถ้าจัดการกับเด็กๆ ไม
ได้ ห้องเรียนครูช่างก็อาจจะไม่สามารถด าเนินงานให้ส าเร็จตาม
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เป้าหมายได้ และนั่นก็เป็นการบ้านช้ินใหญ่ท่ีเราต้องหาวิธีการ
แก้ปัญหานี้ 
แก้ปัญหาเด็กเล็ก-โจทย์เล็กๆ แต่ไม่ง่าย 
 เมื่อได้ประชุมถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น ว่าเด็กเล็กท่ีติดตาม
ผู้ปกครองมาอาจรบกวนการอบรมเชิงปฏิบัติการของผู้ปกครอง
ของพวกเขาได้  ทีมงานเราเลือกท่ีจะไม่มองข้ามปัญหานี้จึงท า
ให้เกิดเป็น"อนุบาลครูช่าง" ท่ีเราคิดจะสอนความรู้เล็กๆ น้อยๆ 
ให้กับเด็ก ในเรื่องอันตรายของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ท่ี
ทีมงานต้องการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
วันรุ่งขึ้นทีมงานพยายามหากิจกรรมท่ีจะท าให้เด็กๆ  ได้ใช้
พลังงานในตัวให้มากท่ีสุด เพื่อตัดก าลัง กิจกรรมกลางแจ้งท่ีคิด
ไว้ดูเหมือนจะได้ผลแค่ตอนเริ่มต้น ความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่หยุด
หย่อน มีท้ังเสียงประทัดท่ีเด็กเล่น การถกเถียงของน้องๆ  ท่ีใช้
ถ้อยค าหยาบคายรุนแรง และการชกต่อยทุกครั้งท่ีมีความเห็น
ไม่ตรงกัน เหตุการณ์ท้ังหมดของวันนั้น  รวมถึงเด็กบางคนไม่ได้
เรียนหนังสือ อายุไล่เล่ียกันจนไม่สามารถแบ่งเป็นห้องเรียนได้ 
แผนแรกที่วางเอาไว้จึงต้องกลายเป็นแค่แผนงานเท่านั้น  นาทีนี้ 
ระเบียบวินัยส าหรับน้องๆ  ส าคัญและจ าเป็นมากกว่าความรู้
เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า 

เมื่อแผนแรกล้มเหลว เมื่อมาไล่เรียงปัญหาท้ังหมด เรา
รู้สึกว่าอนุบาลครูช่าง ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอย่างท่ีคิดไว้ตอนแรก 
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น้องๆ มีพลังมากมายในตัวแต่แสดงออกกันด้วยวิธีท่ีทีมงานไม่
เคยเจอ ท าให้เราแทบถอนตัว เพื่อนคนหนึ่งพูดกับทีมงานว่า 
“ลองคิดว่าถ้าสักวันเด็กๆ พวกนี้ออกไปเป็นโจร หรือยิงใครตาย 
เราจะรู้สึกยังไง” ความคิดแรกเมื่อเราคิดตาม แว่บแรกเรารู้สึก
ว่า ไม่เป็นไร เด็กพวกนี้ไม่ญาติ ไม่ใช่ลูกหลาน แต่ความคิดท่ี
ตามมาคือในเมื่อทีมงานต้องลงชุมชนทุกสัปดาห์ เรารู้ปัญหา 
แต่จะนิ่งเฉยได้อย่างไร ทีมงานจึงคุยกันว่า จะท าเท่าท่ีแรงและ
ก าลังของเราจะท าได้   

แผนสองจึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ท่ีเจอท้ังหมดมาเป็น
ตัวตั้ง แนวการปฏิบัติงานของอนุบาลครูช่าง จึงเน้นท่ีจะปลูกฝัง
น้องๆ ในเรื่องระเบียบวินัย การพูดคุยกันแบบรู้จักรับฟัง การ
แยกแยะส่ิงท่ีถูก - ผิดของตนเองและผู้อื่น ด้วยตัวเอง โดย
แทรกลงไปในกิจกรรมสันทนาการต่างๆ กิจกรรมท่ีทีมงานท า
ร่วมกับน้องๆ  ในแต่ละครั้ง จะต้องปรับเปล่ียน และพลิกแพลง
ทุกครั้งและแทบจะตลอดเวลา รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของ
น้องๆ ทุกคน ด้วยความหลากหลายของน้อง ๆ รวมถึงความ
ซุกซนท่ีมีอย่างไม่จ ากัด พลังในตัวท่ีไม่รู้จักหมด และพี่เล้ียงใน
ทีมสันทนาการจ านวนเพียงไม่กี่คน ทุกครั้งท่ีจะท ากิจกรรมใดๆ 
ก็ตาม จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างน้องๆ และพวกเรา เมื่อ
มีใครท่ีไม่ท าตามข้อตกลง ต้องมีการพูดคุยกันและน้องๆ 
จะต้องทบทวนส่ิงท่ีตนเองท า หากการท าผิดข้อตกลงเป็นเรื่อง
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ร้ายแรง น้องๆ จะต้องถูกสอบสวน การสอบสวนของเราน้องๆ 
จะต้องตอบได้ว่าตัวเองได้ท าอะไรลงไป เมื่อท าแล้วเกิดอะไรขึ้น 
ยอมรับกับส่ิงท่ีตนเป็นคนท าหรือไม่ ท าเพื่ออะไร และจะ
รับผิดชอบการกระท าของตนเองอย่างไร น้องๆ จะต้องทบทวน
ตนเองว่าส่ิงท่ีท าไปดีหรือไม่ดี โดยทีมงานเรามีหน้าท่ีพูดคุย
อธิบายให้น้องๆ ฟัง แทนการตัดสินจากเราว่าน้องผิดหรือถูกใน
เรื่องของระเบียบวินัยของน้องๆ ทุกอย่างท่ีทีมงานเราอยากท า  
เพื่อต้องการให้น้องๆ ได้ซึมซับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การไม่
ตัดสินปัญหาด้วยก าลัง  โดยทีมงานเราจะแทรกลงไปใน
กิจกรรมท่ีเด็กๆ เป็นฝ่ายเสนอขึ้นมาเช่น การร้องเพลงประกอบ
ท่าทาง  ท้ังนี้ในการควบคุมน้องๆ  ในแต่ละวัน ทีมงานเรามีท้ัง
ไม้อ่อนบ้าง ไม้แข็งบ้าง บางกิจกรรมก็ไม่ลุล่วงตามท่ีคิด บาง
กิจกรรมลุล่วงแต่ไม่ใช่กับน้องทุกคน 
สู้กับปัญหา-เห็นพัฒนาการน้องๆ    
 อนุบาลครูช่างด าเนินโครงการไปอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาร่วมสามเดือน หลายครั้งเมื่อพูดถึงน้องๆ ทีมงานเรา
จะรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาทันที เพราะนั่นหมายถึงการสูญเสีย
พลังงานอย่างมากในการควบคุมน้องๆ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป
สักหนึ่งเดือน  ทีมงานเราเริ่มรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกท่ีเห็น
พฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ของน้องๆ เหล่านี้มีการเปล่ียนแปลง 
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และดีขึ้น เรียกว่า น้องๆ มีพัฒนาการในทางท่ีดีขึ้น เห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

เมื่อทีมงานครูช่างหัวใจหล่อฯ เดินเข้ามาในชุมชน   
น้องๆ เริ่มรู้ จักไหว้สวัสดี ทักทายตลอดทาง จากตอนแรก 
น้องๆ ทักทายไม่เป็น  น้องหลายคนทักทายพี่ๆ สาวๆ โดยการ
ดึงชายเส้ือของพี่ๆ ให้เปิดขึ้นแม้กระท่ังอาจารย์ผู้หญิงก็ยังเจอ
การทักทายแบบนี้  แต่เมื่อเวลาผ่านไป  น้องๆ กลับกลายเป็น
เด็กน่ารักนอกจากน้องๆ จะรู้จักไหว้ทักทายแล้ว  เมื่อเจอพี่ๆ 
ครูช่างหอบอุปกรณ์การสอนพะรุงพะรัง  น้องๆ บางคนอาสา
ช่วยถือของ  โดยท่ีเราไม่ต้องบอก  ท่ีส าคัญ ปัญหาเรื่องความ
ก้าวร้าว การต่อยตี การใช้ก าลังตัดสินปัญหาแทบไม่มีให้ทีมงาน
เราต้องห้ามศึก เมื่อมีการพูดคุย จะเกิดการรับฟัง   จากท่ี
เมื่อก่อนไม่มีใครฟังใคร เสียงประทัดท่ีเด็กบางคนเอามาจุดเล่น
เพื่อแกล้งพี่ๆ ครูช่าง  ก็ไม่มีให้ตกใจ น้องๆ  รู้จักพูดคุยด้วย
ถ้อยค าท่ีเป็นปิยวาจาและเข้ามาจับมือ มากอดพี่ๆ ครูช่างด้วย
ความสนิทสนม แค่นี้พี่ๆ  ทีมงานก็สุขใจแล้ว 
พี่สอนน้อง-น้องก็สอนพี่ 

ชุมชนใต้สะพานหรือชุมชนซาเล้ง เป็นชุมชนท่ีถูก
มองข้าม รวมถึงน้องๆ ในชุมชนถึงแม้จะไม่ใช่เด็กก าพร้า แต่ก็
ถูกเล้ียงดูโดยท่ีไม่มีใครเอาใจใส่ ดูแล หรือแม้จะให้ความส าคัญ
กับพวกเขาไม่ว่าเรื่องใดๆ  ค าว่า “สลัม” ท่ีเราหลายๆ คนเคยดู
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และเห็นสภาพจากในละคร เราไม่เคยคิดว่ามันมีอยู่จริง ท้ัง
ยาเสพย์ติด การพนัน ใครจะเช่ือว่าเด็กท่ีนี่บางคนยังพูดไมได้ 
แต่สูบบุหรี่เป็นแล้ว การได้รู้จักกับน้องๆ ท่ีนี่ในช่วงแรกท าให้
ทีมงานเรากลัว และอยากออกห่างเด็กๆ  เหล่านี้ให้มากท่ีสุด  

พวกเขามีอิสระมากมายในการวิ่งเล่นภายในชุมชน 
โดยท่ีไม่เคยรู้ว่าส่ิงไหนอันตราย  พวกเขาไม่กลัวความเจ็บปวด 
สังเกตจากพฤติกรรมการเล่นประทัด และการชกต่อย  พวกเขา
ไม่รู้ว่าเล่นประทัดเพื่ออะไร  ชกต่อยกันเพื่ออะไร ถึงแม้พวกเขา
จะเจ็บตัวและมีบาดแผล แต่ก็ไม่เคยได้รับการรักษา หลายๆ 
พฤติกรรมของพวกเขาลอกเลียนแบบมาจากละครและการ์ตูน 
เมื่อทีมงานเราได้เข้าไปสัมผัสกับน้องๆ เหล่านี้นานวันเข้า ท าให้
เราได้เรียนรู้ว่า สภาพแวดล้อมท่ีพวกเขาอยู่ท าให้พวกเขาถูก
กลืนไป เพราะไม่เคยมีใครพูดคุย ให้ค าแนะน าแก่พวกเขา ว่า
อะไรควร และอะไรไม่ควร  ส่ิงต่างๆ ท่ีพวกเขาท าเพียงเพื่อ
เรียกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่ จากพ่อแม่  ถึงแม้ความสนใจท่ี
พวกเขาเหล่านี้ได้จะเป็นการโดนดุ ด่าและเฆี่ยนตีจากผู้ใหญ่ก็
ตาม 

มาถึงวันนี้ทีมงานเราได้เรียนรู้จากพวกเขาแล้วว่า  
น้องๆ ไม่ได้ด้ือ ไม่ฟังใคร แต่เพราะไม่เคยมีใครรับฟังพวกเขา  
ทีมงานเราได้ เรี ยนรู้อย่างซาบซึ้ งถึงค ากล่าว ท่ีว่ า “เด็ก
เปรียบเสมือนผ้าขาว” เมื่อเราใส่สีอะไรลงไป พวกเขาก็จะเป็นสี
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นั้น เรื่องนี้เป็นส่ิงส าคัญท่ีน้องๆ ได้สอนทีมงานเราโดยพวกเขา
ไม่รู้ตัว 

อนุบาลครูช่าง ไม่ได้ท าให้เด็กๆ เหล่านี้เรียนเก่งขึ้น แต่
อนุบาลครูช่างช่วยให้น้องๆ เป็นเด็กดีข้ึน น่ารักขึ้น รู้จักผิดชอบ 
ช่ัวดีมากขึ้น มีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้น  จนถึงบัดนี้ทีมงานเราก็
ยังไม่รู้  ว่าส่ิงท่ีเราสอนพวกเขา หรือส่ิงท่ีให้พวกเขาคิดได้ คิด
เป็น ท าเป็นนั้น เป็นส่ิงท่ีถูกต้องหรือเปล่า เพราะเราไม่มี
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานให้น้องๆ  ไม่มีการวัด ประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีชัดเจน ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานท่ีเป็นสากลเพียงแต่เราได้
ท าให้พวกเขารับรู้ว่า พวกเขามีพื้นท่ีให้ยืน ให้เขาได้พูดคุย 
ได้รับการเอาใจใส่ รับฟังพวกเขาให้พวกเขาได้รับความรู้สึก
อบอุ่น และความรักถึงแม้จะเพียงระยะเวลาส้ันๆ แต่เราก็
ห่วงใยและรักในกันและกัน  ท่ีส าคัญท่ีสุดน้องๆ  ไมได้เป็นเพียง
ผู้รับ  จากเด็กในชุมชนด้อยโอกาสจ านวน 70 - 80 คนท่ีหลาย
คนมองว่ายากเกินจะส่ังสอน กลับกลายเป็นว่าพวกเขาได้เปิด
โอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ส่ิงดีๆ ประสบการณ์ดีๆ จากพวกเขา  
ท าให้ทีมงานเรากลายเป็นคุณครู ท่ีพวกเราต้องเฝ้าเรียนรู้ 
บทเรียนท่ีไม่ได้ให้ความรู้เชิงวิชาการ ไม่มีการสอบท่ียากเย็น 
แต่ต้องทดสอบกันด้วยความอดทน ใจเย็น เอาใจใส่ และเข้าใจ 
ทีมงานยังจดจ าแววตาและรอยยิ้มอันสุดแสนประทับใจกับ
กิจกรรมพาน้องเท่ียวเขาดินในวันเด็กได้ไม่รู้ลืม 
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บทสรุป 
ขอบคุณน้องๆ  เหล่านี้ทุกคนท่ีท าให้เกิดอนุบาลครูช่าง 

บทเรียนส าคัญของชีวิตบทนี้  เรามิอาจวัดระดับความรู้อะไรท่ี
จะได้กลับมาบ้าง  แต่จากการท ากิจกรรมครั้งนี้ เรารู้เพียงว่า
พวกเราได้สัมผัสส่ิงท่ีพวกเขาเป็น แทนการสัมผัสท่ีเราคิดว่า
พวกเขาเป็น  เราได้เป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้ม ส่วนหนึ่งของ
มิตรภาพ ส่วนหนึ่งของพวกเขา ส่วนหนึ่งของพวกเรา ท้ังหมด
ของพวกเขาท าให้เราได้เรียนรู้อันยิ่งใหญ่จากการเป็นผู้ให้และ
เป็นผู้รับไปในคราวเดียวกัน  อนุบาลครูช่างและโครงการครูช่าง
หัวใจหล่อ ต่อยอดอาชีพซาเล้งท าให้หัวใจของพวกเราพองโต
ทุกครั้งท่ีนึกถึงบรรยากาศการท างานจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เหล่านี้ 

สามค าจากหัวใจหล่อ ๆ ของทีมงานโครงการครูช่าง
หัวใจหล่อ ต่อยอดอาชีพซาเล้ง 

แบงค์/ธนาคาร   คุ้มภัย  ประธานโครงการ : สร้าง สัง 
คม  เกด/เกศริน  ถั่วทอง  ผู้อ านวยการอนุบาลครูช่าง : สู้ เพื่อ 
น้อง  เต้ย/อธิวัฒน์  ภัสราธร  ผู้อ านวยการอนุบาลครูช่าง/ฝ่าย
ส่ือ : ท า ต่อ ไป  โอห์ม/ณัฐวุฒิ ไชยโย  หัวหน้าช่างไฟฟ้า : 
สร้าง อา ชีพ  โปรแกรม/กิตติณัฐ  แก้วทอง  ช่างไฟฟ้า :  จาก 
ครู ช่าง  บอย/ภักดี  พาศิริ  ช่างไฟฟ้า  : มัน คุ้ม ค่า  ปล๊ัก/
อมรเทพ  คุมสุข  หัวหน้าช่างยนต์  : มี ความ สุข  เล้ง/
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รุ่งโรจน์  แซ่อุ้ย  ช่างยนต์  : ท า ด้วย ใจ  เอิร์ธ/รัฐพล  โพธิ์ศรี  
ช่างยนต์  : ความ ผูก พันธ์  กร/วุฒิกร  ตุ่นเงิน  ช่างยนต์  : 
สุด ยอด เลย  ไกด์/วุฒิพงษ์  แผนสท้าน  หัวหน้าฝ่าย
เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา :  เหนื่อย แต่ คุ้ม  มาย/สุวิมล  
ชัชวาลแสง   ฝ่ายเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา : เสียง หัว เราะ 
ต้ี/ณัฐวุฒิ  มหานุกุลวงศ์ชัย  ฝ่ายนันทนาการ :  เล่น กับ เด็ก 
 

*บทความ “เร่ืองเล่าบันดาลใจอาสาสมัคร ” เร่ืองอนุบาลครูช่าง เป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการครูช่างหัวใจหล่อ ต่อยอดอาชีพซาเล้ง รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหน่ึง ระดับประเทศ โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ธ.ไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษา  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี   ลออปักษิณ  
วิทยาลัยเซนหลุยส์ 

จิตอาสา แท้จริงคือหน้าท่ีเพ่ือมนุษยชาติ 

น าเรื่อง 
“มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องรู้สึกว่าอยากดี – เด่น – ดังอะไร

เลย  เพียงแต่ขอให้รู้สึกว่าเป็นผู้มีประโยชน์ท่ีสุดคนหนึ่ง นั่นแห
ล่ะถูกต้องและเป็นสุขแท้”  (พุทธทาสภิกขุ. Secret.6 :25 ;10 
กันยายน 2556. หน้า 52) อย่างไรก็ตามพุทธสุภาษิตบทหนึ่งว่า 
“สัพพะ ทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ”  ซึ่งแปลว่าการให้ธรรมะ 
หรือ ความรู้จริงอันบริสุทธิ์ ชนะการให้ท้ังปวง เรื่องเล่านี้จึง
เกิดขึ้นไม่ ไ ด้เพื่อหวัง เด่น ดัง แต่หวัง ท่ีจะได้โคจรมาพบ
กัลยาณมิตรร่วมขบวนการแต่งแต้มรอยยิ้ม เติมความสดใสแก่
สังคมรอบข้าง สรรค์สร้างสังคมของท้ังวันนี้ และวันนี้พรุ่งให้
งามข้ึน งามข้ึนจิตอาสา : แน่วแน่ดุจหน้าท่ีไม่มีผู้ให้แท้ไม่มีผู้รับ
เทียม ผัดกันให้ผลัดกันรับสุขใจถ้วนหน้า 

กว่า 30 ปี ของประสบการณ์การท างาน ได้ส่ังสมท้ัง
ความรู้ ความคิดเกิดเป็นความเช่ียวชาญแห่งวิชาชีพ ร่วมกับ
การเจริญของความรอบรู้ในโลกแห่งความเป็นจริง เกิดผลึก
ค าตอบในค าถามท่ีเคยสะท้อนก้องในสมองว่า “เราเกิดมาเพื่อ
ส่ิงใด” ค าตอบก็สะท้อนเป็นระยะ ก็เป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต 
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ดุษฎีบัณฑิต เป็นลูกท่ีดี เป็นภรรยาท่ีดีสามีภูมิใจยามเดินเคียง
ข้าง เป็นแม่ท่ีอบอุ่นของลูก เป็นคนท างานท่ีองค์กรยกย่อง 
เป็นศาสนิกชนท่ีจรรโลงพุทธศาสนา อีกสารพัดแห่ง “ความ
เป็น” ท้ังอยากเป็นหรือต้องเป็น วันเวลาเลยผ่านได้พานพบ
ความเป็นเหล่านั้นมาแล้ว ท้ายท่ีสุดก็มาเจอค าถามใหม่ว่า ใช่
แน่นะ หรือพุดอย่างเท่ห์คือเหล่านั้นเป็น ultimate goal หรือ
ค าตอบสุดขั้วหรือยัง... ค าตอบคือยัง ด้วยผลผลิตท่ียกมานั้น 
แท้ท่ีจริงแล้วคือหน้าท่ีบทบาทตามพัฒนาการแห่งวัยของคน
เท่านั้น  ใจ จึ งยั ง โหยหาว่ าก่ อนลาโลกนี้ ไ ปอยากสร้ า ง
ประติมากรรมงดงามท่ีไม่ใช่เพราะหน้าท่ีน า แต่เป็นหนึ่งสมอง 
สองมือขับเคล่ือนด้วยใจล้วนๆ แล้วอะไรเล่าคือความหมาย
ประติมากรรมแห่งใจท่ีอาสาขับเคล่ือน 

ในชีวิตคิดว่า ได้ท ากิจกรรมท่ีเรียกว่าจิตอาสา ไม่น้อย 
ต้ังแต่การบริจาคเลือดทุก 3 เดือน ซึ่งท ามา 7 ปีติดต่อกัน ก่อน
ท าต้องเตรียมตัวพอสมควร เนื่องจากพวกมัง (ก็มังสวิรัตินั่น
แหละ) เผลอหน่อยเจ้าเม็ดเลือดแดงจะคอยหล่นวูบอยู่เรื่อย 
ช่วงปีแรกๆท่ีบริจาคต้องลุ้นว่า จมหรือลอยหมายถึงเกล็ดเลือด
นะ เพราะผู้บริจาคโลหิตทุกคนต้องได้รับการตรวจว่าเลือดมี
ปริมาณเหล็กเพียงพอจะให้หรือไม่ ในปีหลังๆ ได้คิดขึ้นมาอีก
นิดว่าจิตอาสา ไม่ใช่กิจกรรมท าบุญ อยากท าก็ท า ไม่อยากก็
ช่างมัน ไม่เสียหาย ฉุกใจคิดได้ว่า จิตอาสาต้องเป็นหน้าท่ีหนึ่ง
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ของความเป็นพลเมือง ท่ีพลเมืองต้องช่วยกัน คนท่ีแข็งแรง อายุ
ได้ สุขภาพดี ก็ควรดูแลตัวเองเพื่อคนท่ีต้องการบางอย่างท่ีเรามี 
เป็นต้นว่า “เลือด” จึงจัดการปรับปรุงตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึง คือ
กินธาตุเหล็กทุกวัน กินปลาบ้างหนึ่งเดือนก่อนบริจาค  แต่ปกติ
เป็นคนดูแลตัวเองดีอยู่แล้ว คือ กินมังฯ จ าพวกนมได้ไข่ได้ 
snack จะเป็นอาหารตระกูลถั่ว วิ่งอาทิตย์ละ 3 ครั้ง  วนใหญ่
วิ่งใน fitness ประมาณช่ัวโมงนิดๆ 11-13 กิโลเมตร เพื่อเพิ่ม
ไขมันดีลดไขมันเลว โดยหวังว่าผู้ท่ีรับเลือดไปจะได้มีสุขภาพดี
ขึ้นตามเจตนาจ านงของเรา ซึ่งไม่เพียงช่วยชีวิตหรือลดความ
ฉุกเฉินเท่านั้น แต่ควรมีผลพลอยได้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Side benefit คืออยากให้เลือดนี้ไปเติมความแข็งแรงแห่งกาย 
ใจของผู้รับด้วย ความอาสาสละเลือดนี้สร้างความรู้สึกว่า “ให้” 
อะไรที่มากกว่าคนใกล้ตัว ท่ีต้องให้อยู่แล้วไม่ว่าเป็นพ่อ แม่ ลุก 
หรือสามี ท่ีท างาน เลือด 1 ถุง ท่ีเราต้องเตรียมตัวเพื่อให้เป็น
เลือดท่ีดีท่ีสุด เพื่อใครก็ไม่รู้อีกมากมาย ก็อย่างน้อย 27 ครั้ง 27 
ถุง 27 ผู้ป่วยท่ีรอดชีวิตเพราะเลือดของเราแลกกับการแลกกับ
การเตรียมตัวมากขึ้นหน่อย เจ็บตัวนิด เสียเวลาบ้าง ท่ีส าคัญ
การอาสานี้ผู้รับต้องการอย่างยิ่งยวด ไม่ต้องท าการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นหือ need assessment ตามการริเริ่มท า
โครงการหรือกิจกรรมใดๆก็ตามให้เสียเวลา ให้อยู่ 7 ปี ร่วมกับ
กิจกรรมอื่ นๆ  เ ช่นทุกครั้ ง ท่ีบริ จาคเ ลือด ก็ จะแวะ ไป
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โรงพยาบาลสงฆ์ ถวายปัจจัยหนึ่งถึงสามพันบาทต่อครั้งเพื่อ
กิจกรรมการดูแลภิกษุท่ีอาพาต ก็ยังไม่ซะใจภาษาวัยรุ่นเรียกว่า
ยังไม่โดน เพราะรู้สึกท าอยู่คนเดียว มีอะไรท่ีจะดึงให้เกิด
ขบวนการจิตอาสามั๊ย และแล้วเหมือนโชคช่วยหรือคงเป็นบุญ
หนุนส่งท่ีจะได้มีโอกาสมากขึ้นในการท าความดี ด้วยนิสัย
ส่วนตัวท่ีโดยปกติชอบอ่านโน่น-นี่อยู่แล้ว ประโยคท่ีเคยอ่าน
แล้วชอบว่า งานท่ีดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อผลงานนั้นมีการบรรจบกัน
ของคุณภาพปละความเป็นเลิศ (good work is achieved 
when excellence and ethics meet) ได้ผุดขึ้น จ าได้ว่าบท
ขยายของประโยคคือลักษณะผลงานคุณภาพต้องเป็นประโยชน์
ต่อสังคม มีความหมาย และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับเจ้าของ
ผลงาน เรียกว่าเป็นไอเดียปิ๊งแวบ หรือ flash Idea ท่ีพร่าง
พราวว่า ก็ผู้ป่วยอัมพาตอัมพฤกษ์ท่ีนอนมองเพดาน ท้ังท่ีรู้ตัว 
ไม่รู้ตัว ยังผู้ดูแลอีกท่ี 24 ช่ัวโมงของการดูแลเป็นวัน เดือน หรือ
ปีๆ ไม่มีอนาคต หดหู่เศร้าหมอง ท าไมไม่ท าอะไรตรงนี้ ความรู้
เย่ียม จิตพร้อมช่วย เป่ียมด้วยพลังสร้างสรรค์ แต่จะช่วงยังไง ก็
เอานักศึกษาไปฝึก ไปนิเทศตามหน้าท่ี ช่วยไปแล้วนี่ ด้วยไอ
เดียปิ๊งใจสปาร์ค จิตวิญญาณอิสระบอกเราว่าขบวนการจิต
อาสาท่ีอยากท า ค าตอบอาจอยู่ท่ีนี่ 

กว่า 3 ปีจากไอเดียปิ๊งๆ นี่เอง ปี 2554 ดีเดย์ทดลอง
ด าเนินการด้วยการนิเทศแบบใหม่เรียกว่า pilot ตามภาษา
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วิชาการ แล้วก็ท าวิจัยเชิงคุณภาพ “รูปแบบการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัยชุมชนตามแนวคิด 1A4C ต่อคุณค่าบริการตาม
การรับรู้ของครอบครัวและนักศึกษา” (สุวรรณี ลออปักษิณ 
แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ และสฤษดิ จันทร์หอม. วารสารสมาคม
สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเอกชน. ) เรียกย่อๆว่าโครงการ 
1A4C ซึ่งเป็นการให้บริการด้วยแนวคิดว่าบริการปฐมภูมิต้องมี
องค์ประกอบอย่างน้อย 5 อย่าง คือบริการสุขภาพท่ีปวงชนทุก
ระดับต้องเข้าถึงได้หรือ Accessibility ต้องมีความต่อเนื่องของ
การดูแล หรือ Continuity การดูแลมีความเป็นองค์รวมหรือ 
Comprehensiveness มีการประสานบริการของทีมสหสาขา
วิชาชีพเพื่อการดูแลอย่างรอบด้านหรือ Co-ordination และ
ท้าย ท่ี สุด ต้องมี ส่วนร่ วมของครอบครัวและชุมชนหรื อ
Community paticipation  ผลลัพธ์ท่ีได้ให้ประโยชน์อย่าง
มากแก่ครอบครัวท่ีได้มีพยาบาลประจ าครอบครัวคอยดูแล 24 
ช่ัวโมง อย่างต่อเนื่องตลอด 4 เดือน ประโยชน์แก่นักศึกษาใน
การสร้างความภูมิใจของงานท่ีท าดังตัวอย่างค าให้สัมภาษณ์ของ
นักศึกษา 

“หนูเห็นความน่ารักของชุมชน ความมีน้ าใจ ความเอื้อ
อาทร เช่น การทักทาย ถามไถ่ ถามว่ากินข้าวหรือยัง เข้าใจใจ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนมากขึ้น คือเข้าใจค าว่า “ชุมชน” ค่ะ 
แล้วหนูเห็นสัจธรรมของค าว่าส่วนร่วมท่ีนี่คือต้องเสียสละบาง
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ส่ิง ถ้าไม่มีของก็ใช้ความคิดช่วย เช่น การประมูลเส้ือผ้าท่ียังใหม่
ท่ีพวกเราช่วยกันระดมหา พอชาวบ้านรู้ก็มาช่วยซื้อ ท าให้
ครอบครัวหนึ่งได้รับเงินช่วยเหลือแม้จะไม่มาก ประมาณสอง
พันกว่าบาท แต่อาจารย์คะ วันท่ีอาจารย์พาพวกเราและ 
อาสาสมัครเอาเงินไปให้ ครอบครัวพิการนั้น หนูรู้สึกว่ามัน
ยิ่งใหญ่มาก หนูยังจ ารอยยิ้มของอาม่าได้ คงจ าไปอีกนานค่ะ” 

“การมี่อาจารย์ได้มอบหมายให้เพื่อนดูแลครอบครัวนี้
ต่อจากกลุ่มของพวกเรา หนูรู้สึกโล่งมาก เพราะภาพคุณตานอน
อยู่  ท้ังหอบและความดันขึ้น โดยมีคุณยายคอยดูแลคงจะ
รบกวนหนูไปอีกนานถ้าไม่ได้ส่งต่อครอบครัวนี้ให้เพื่อนก็รู้ว่า
ยังไงอาจารย์ก็ให้ดูแลอย่างดีต่อไป ขอบคุณอาจารย์แทนคุณตา
คุณยายค่ะ” 

ครอบครัวและอาสาสมัครชุมชนรู้จักวิทยาลัยฯมากขึ้น
ว่าน่าจะเป็นแหล่งพึ่งพิงด้านสุขภาพได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
เป็นการนิเทศท่ีสร้างคุณค่ามากกว่าท่ีระบุในค าอธิบายวิชา 
ปรับเปล่ียนแนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการบรรลุ
วัตถุประสงค์รายวิชาเป็นการจัดประสบการณ์อิงแนวคิด
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ท่ีให้นักศึกษาใช้เวลาใน
การเรียนเพื่อเสริมสร้างวิชาการร่วมกับการใช้ความรู้นั้นอาสา
ดูแลครอบครัวอื่นๆ ท่ีไม่อยู่ในงานมอบหมายตามเป้าหมาย
รายวิชา เมื่อเห็นว่าแนวคิด 1A4C ใช้ได้ผล และสามารถน ามา
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ประยุกต์ในทางปฏิบัติได้ ในภาคการศึกษาท่ีสอง และภาคฤดู
ร้อนของปีการศึกษา 2554 จึงใช้เวลาครึ่งวันขิงทุกวันจันทร์
ประมาณ 7-12 น. ออกไปดูแลครอบครัว ท้ังครอบครัวเดิม 
และครอบครัวเพิ่มขยายจากการ ส่งต่อของอาสาสมัครชุมชน 
และของชุมชนเองท่ีเห็นบริการ ก็ช้ีว่ายังมีครอบครัวใดอีกท่ี
น่าจะเข้าไปดูแล บางครั้งครอบครัวก็เดินมาขอความช่วยเหลือ
ว่า “ไปดูแลครอบครัวช้ันบ้างสิ ของช้ันก็จ าเป็นนะ” การอาสา
นี้ด้วยใจแท้ๆ เพราะไม่มีการมอบหมายงานจากวิทยาลัยฯคือ
ไม่ได้อยู่ในค าอธิบายภาระงาน พอส้ินปี 2554 ก็ส่งภาระงาน
ตามปกติ นอกจากเกิดอานิสงค์คือพยานหลักฐานท่ีดีว่า
วิทยาลัยฯ โดยอาจารย์สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนสามารถ
บูรณาการการนิเทศรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลท้ังหลายท่ีใช้
ชุมชนเป็นฐาน ร่วมกับการบริการวิชาการ ปี 2555 จึงเริ่ม
ด าเนินการและก่อสร้างตัวอย่างเป็นรูปธรรมคือ การเสนอ
โครงการบริการวิชาการระยะยาว 3 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2555-2557 
ช่ือโครงการสนับสนุนการปรับตัวของครอบครัวท่ีมีสมาชิกป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง สามารถด าเนินการจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
แต่ปี 2555 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ ดังนั้นผู้
ริเริ่มโครงการคือตนเอง ต้องจ่ายค่าเดินทางเองซึ่งบันทึกไว้
คร่าวๆว่าตลอดปี 2555 ประมาณ 12,000 กว่าบาท หรือเฉล่ีย
เดือนละพัน โดยในช่วงท่ีมีนักศึกษาอาสาไปด้วยต้องใช้แท็กซี่ 
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แต่ถา้ไปคนเดียวจะซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปได้ถ้าไม่ไกลมาก หรือแดด
ไม่ร้อนมาก หรือฝนไม่ตก หรือไม่มีอุปกรณ์มาก ซึ่งนักศึกษามัก
ถามคุณครูของเขาแบบตลกว่า “วันนี้ accessories เยอะมั้ย
คะ” ในปี 2556 ได้รับการสนับสนุนการเดินทางด้วยดีจาก
วิทยาลัยฯส าหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ชุดท าแผล ล า ลี แอลกอ
ฮอล ผ้าก๊อส หรือแม้แต่ ชุดตรวจน้ าตาลปลายนิ้ ว หูฟั ง 
เครื่องวัดความดัน ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวท่ีสมาชิกท่ี
ป่วยเสียชีวิต ร่วมกับบริษัทไทยก๊อส จ ากดกับบริษัทในเรืออีก 3 
บริษัทซึ่งต้องขอแสดงความขอบคุณผ่านส่ือนี้ด้วยโดยล่าสุด
บริจาคชุดตรวจน้ าตาลปลายนิ้วของ TEROMO ซึ่งหรูหรามาก
และจังหวะพอดีกับ Strip หรือแผ่นวัดระดับน้ าตาลด้วยเครื่อง
ท่ีมีหมด ซึ่งปกติต้องออกเงินซื้อเอง ก็ประมาณ 397 บาทต่อ 
25 Stripได้เริ่มน าเจ้า TERUMO มาใช้แล้ว สะดวกดีมาก 

บริการท่ีต้ังให้ต้ังแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันที่เล่าข้างต้น 
หลักๆ แบ่งเป็น 1) การท าหัตถการทางการพยาบาล เช่น การ
ไปเปล่ียนสายให้อาหาร เปล่ียนสายสวนคาปัสสาวะ ท าแผล 
ฉีดยา หรือการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจในผู้ป่วยท่ีแพทย์
นัดทุก 2 หรือ 3 เดือน แต่มีความยากล าบากท่ีครอบครัวจะน า
ผู้ป่วยไปเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ 
อายุมาก บางครอบครัวผู้ดูแลก็อายุปูนเดียวกัน เรียกว่าอากง
ดูแลอาม่า หรืออาม่าดูแลอากงตรอกซอยแคบแท็กซี่เข้าไปยาก 
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หรือหลายครั้งไม่ยอมไป ด้วยสภาพผู้ป่วยซึ่งผู้เขียนไม่ได้เสนอ
ข้อมูลเกินจริง เพราะเป็นข้อมูลจากผู้ดูแลท้ังหมด 2) การไป
ประเมินความก้าวหน้าของโรคในผู้ป่วยท่ีอาการแสดงยังไม่คงท่ี 
เช่นความดันยังขึ้นๆ ลงๆ น้ าตาลยังคุมได้ไม่ดี โอกาสเกิด 
สโตร๊ค (stroke) ซ้ าซ้อนมี ก็ต้องเข้าไปให้เห็นหน้าหลังจาก
ด้านหน้าคือนักศึกษาเข้าไปให้ความรู้ เกี่ยวกับโรค สร้าง
นวัตกรรมการดูแลตนเองท่ีบ้านให้ผู้ป่วย คุณครูคือตนเองก็ต้อง
เข้าไปกระตุ้นเตือน และก ากับเป็นระยะ 3) การให้ค าปรึกษา
แนะน าครอบครัวท่ีโทรศัพท์มาปรึกษา ซึ่งพบมากในผู้ป่วยวาระ
สุดท้ายว่าจะดูแลอย่างไร ค าถามเช่นให้อาหารเท่าไหร่จึงจะดี
ท่ีสุด ปัสสาวะไม่ออกเลยจะให้ท าเท่าไหร่ ออกซิเจนให้ทางสาย
ธรรมดาเหมือนจะไม่พอ ให้ด้วยออกซิเจนต่อถุงเพิ่มเป็น 10 
เลยได้มั้ย เป็นต้นมีอยู่ 1 ราย โทรศัพท์มาตอนตี 3 ว่า “จะรู้ได้
อย่างไรว่าคุณพ่อตาย” ถามต่อ ได้ความว่าผู้ป่วยเหมือนจะไม่
หายใจ ต้องขยายความเล็กน้อยว่าผู้ป่วยรายนี้ เข้าไปดูแล
ประมาณ . เดือนอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยอายุ .6 ปี มีปัญหาโรค
ถุงลมโป่งพอง ไตวาย อัลไซเมอร์ ระยะ . เดือนท่ีเขาไปดูแลท่ี
บ้านผู้ป่วยต้องกลับเข้าโรงพยาบาลประมาณ 2 ครั้ง สถิติปีท่ี
แล้วประมาณ 5 ครั้ง และ 4) กลุ่มสุดท้ายของบริการคือการ
ประสานช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่นเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ 
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สวัสดิการผู้พิการ หรือแนะน าแหล่งบริการท่ีเหมาะสม เช่น เด็ก
ออติสติก เป็นต้น 

จากเริ่มต้น . ครอบครัวท่ีต้องดูแลต่อเนื่อง 2 ชุมชน สู่ 
32 ครอบครัว กระจายใน 6 ชุมชนปี 2555 และ 54 ครอบครัว 
7 ชุมชนปี 2556 โดยเสียชีวิตไป 13 ราย ได้ช่วยให้ครอบครัว
ประหยัดค่าน าผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพียงแค่เพื่อการเปล่ียนสาย
ให้อาหาร สายสวนคาปัสสาวะ ท าแผล ฉีดยา ช่วยให้ลูกหลาน
ไม่ต้องหยุดงานเสียรายได้ ช่วยการเกิดสโตร๊คซ้ าซ้อนในผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง 2 ราย ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ในครอบครัว
ท่ีสมาชิกยู่ในระยะท้ายท่ีครอบครัวตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ท าการ
รักษาอีก  ซึ่งทางภาษาแพทย์ เรียกผู้ป่วย NR คือ no 
resuscitation อย่างน้อย 3 รายใน 13 ครอบครัวคือ 10 ราย 
ผู้ป่วยเสียแบบปัจจุบันทันด่วน แต่อย่างไรก็ตามบริการก็ให้
ครอบคลุมถึงการเตรียมตัว เตรียมใจของญาติ ซึ่งก็ช่วยให้ญาติ
เข้าใจ ท าใจและไม่วุ่นวายมากเมื่อห้วงเวลาแห่งการสูญเสีย
มาถึง แต่จะว่าไปแล้วก็อาจจะมี 1 รายท่ีแม้ทีมจะเข้าไปดูแลแต่
ก็เยียวยาการสูญเสียได้ไม่เต็มท่ี คือผู้ป่วยเป็นบุตรชายคนเดียว
อายุ 34 ปี ท างานเป็นวิศวกร วันเกิดเหตุก าลังคุมงานก่อสร้าง 
หน้ามืดหมดสติ หัวใจหยุดเต้น คนงานรีบพาส่งโรงพยาบาล 
แพทย์ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ แต่ด้วยขาดออกซิเจนนานเกินไป และ
พยาธิท่ีมีภาวะไขมันในเลือดสูง ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หรือท่ี
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ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเจ้าชายนิทรา คุณแม่ซึ่งเป็นครู อายุ 72 
ปี มีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและโรคข้อ เป็นผู้ดูแล ร่วม 
2 ปี ท่ีทางทีมเข้าไปช่วยเหลือ ถ้ามีนักศึกษาจะใช้เวลามาก แต่
ถ้าเป็นเวลานอก เช่นช่วงเย็น ไม่ใช่วันฝึก จะใช้เวลาส้ันลง แค่
ท าแผล ให้ก าลังใจสมาชิก แต่ท้ายท่ีสุดก่อนขึ้นปี 4 เล็กน้อย 
ผู้ป่วยก็เสียชีวิตเพราะติดเช้ือในกระแสเลือด ทางทีมดูแลคุณแม่
หลังท่ีเสียลูกชาย คุณแม่ก็เสียชีวิตตามอย่างปัจจุบันทันด่วน 
ครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดูแลหลังการ
ตายของผู้ป่วย ท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข ความทุกข์ของสมาชิกท่ี
เหลือท่ีท าไมพยาบาลจึงต้องเข้าใจศาสตร์การดูแลครอบครัวท่ีมี
สมาชิกป่วยในระยะท้าย และนักศึกษาเข้าใจว่าการดูแล
ครอบครัวนั้นไม่ใช่หน้าท่ีเท่านั้น แต่ต้อง “ใจ” น า 

จากงานวิจัย สู่การประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ
ตลอดปี สร้างผลงานท่ีมีความหมายแก่ครอบครัว อย่างต่อเนื่อง 
ท่ีสุดแห่ง ท่ีสุดคือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ ผู้ เป็นเจ้าของ
โครงการ ฯ ให้มีความกระตือรือร้น อยากท า อยากได้รับ
โทรศัพท์ปรึกษา อยากพานักศึกษาเข้าไปบ้านผู้ป่วย ภูมิใจท่ี
เห็นรอยยิ้มแม้จะมีความหม่นเศร้าอยู่บ้าง แต่ก็สัมผัสได้ว่า
ครอบครัวอบอุ่นขึ้น ไม่ใช่เหงาๆท่ีรอบข้างไม่มี 
 
ยืนยันทางสว่าง 
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 ยืนยันแรกกับประโยชน์ท่ีครอบครัวได้รับจากผลงาน
คุณภาพคือเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความหายของการกระท า 
และก่อให้ เกิดแรงบันดาลใจกับเจ้าของผลงานคือตัวเอง 
นักศึกษารู้สึกดี ย้ ารอยทางเดินด้วยการสร้างความเช่ือแก่ว่าท่ี
บัณฑิตพยาบาลในเรื่องการสร้างงานท่ีมีคุณภาพ ว่าต้องถูกต้อง
ด้วยหลักวิชาการ และมีความหมายมากกว่าการท าเพื่อคะแนน 
ยอดเย่ียมในการอัตลักษณ์ “วิทยาลัยเพื่อชุมชน” ของวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ ยิ่งตรงเข้าเป้าหมายกับการสร้างความภาคภูมิใจกับ
ผู้ให้บริการปฐมภูมิ ด้วยระบบใกล้บ้านใกล้ใจ ท่ีประกาศถึง
เกียรติภูมิคนท างานว่ามีคุณค่า สร้างความหมายการปฏิบัติแก่
ครอบครัวท่ีต้องการความช่วยผ่อนปรนภาระอันหนักอึ้งของ
หน่วยย่อยในสังคมท่ีเป็นพื้นฐานคือครอบครัวอย่างตรงกับ
ความจ าเป็นหรือความต้องการอย่างแท้จริงของผู้รับ 
 นรชาติวางวาย มลายส้ินท้ังอินทรีย์ สถิตท่ัวแต่ช่ัวดี 
ประดับไว้ในโลกา ขอคารวะด้วยใจแด่ผู้มีจิตอาสา ขอเป็นเม็ด
ทรายเม็ดเล็กๆ ท่ีช่วยให้คนรู้ค่า เครื่องแก้วเจียรนัยจากเม็ด
ทรายเล็กๆนี้ว่าทรงคุณค่าเพียงไร โดยหวังว่าเมื่อคนรู้ค่าทราย
เม็ดเล็กเหล่านี้ ว่าเมื่อรวมกันเมื่อไหร่ จะสร้างประติมากรรม 
เครื่ องแก้วเ จียรนัย ท่ี ผู้คนอยากไ ด้ด้วยเห็น ค่า นี่ เองคือ
ประติมากรรมท่ีเกริ่นไว้ตอนต้น และคงเป็นค าตอบของตนเอง
ว่า ชีวิตหนึ่งครั้งนี้ขอสร้างเครื่องแก้วเจียรนัยต่อไป เพื่อให้
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