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ปฐมบท
“พลังคนรุนใหม : พลังของ
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมนี้จัดขึ้นเปนสวนหนึ่งของการ “ขับเคลื่อน” พลังเยาวชน
เปดโอกาสใหเยาวชนไดเรียนรูก ารฝกฝนตนเอง เพือ่ การมีชวี ติ ทีด่ ี และเปนประโยชนตอ สังคมในภายหนา
โดยการนํากิจกรรมที่เยาวชนจากทองถิ่นตางๆ ทั่วประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน กิจกรรมเหลานี้
ไดรับการคัดเลือกแลววา มีประโยชนทั้งตอตัวเยาวชน และตอทองถิ่นหรือสังคม
โลกอนาคต มีลักษณะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และพลิกผัน คืออาจเปลี่ยนไปอยางไมคาดฝน เชน
เมือ่ ตนป เราไมคดิ วาจะเกิดสถานการณทางการเมืองในตะวันออกกลางอยางทีเ่ กิดในปจจุบนั และการเกิด
แผนดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุน
โลกปจจุบนั เชือ่ มโยงถึงกันหมด เมือ่ เกิดเหตุการณสาํ คัญทีห่ นึง่ ก็กอ ผลกระทบไปทัว่ โลก ดังกรณี
ทั้งสองที่กลาวแลว
คนไทยในอนาคตจึงตองมี “พลัง” หลากหลายดาน ทีจ่ ะดํารงชีวติ ตอสูก บั ความไมแนนอน และ
รวมตัวกันสรางสรรคสังคมดี ที่ผูคนอยูรวมกันอยางมีความสุข ทามกลางความแตกตางหลากหลาย
และทามกลางแรงกระตุนของสังคมบริโภคนิยม และเศรษฐกิจทุนนิยม เสรีนิยม ประชาธิปไตย
ในกระแสสังคมอยางทีป่ ระเทศไทยกําลังเผชิญนี้ เยาวชนมีความ “เสีย่ ง” ทีจ่ ะตกเปนเหยือ่ ของ
การตลาด การโฆษณา ใหเปนผูเสพ เสพติดความสะดวกสบาย ความหรูหราฟุมเฟอยตางๆ จึงตองมี
ขบวนการสงเสริมใหเยาวชนเปนผูสราง ผูอาสา ลงมือทํางานหรือทํากิจกรรมที่ตนถนัด และมี
คุณคาที่เปนประโยชนตอผูอื่น และตอชุมชนหรือสังคมที่ตนอยู และในขณะเดียวกัน ตัวเยาวชน
เองก็ไดเรียนรูทักษะ คุณคา และความรู ในมิติตางๆ เพื่อเตรียมตัวเปนผูใหญ ผูรับผิดชอบ
ประเทศไทย สังคมไทยในภายหนา
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม และกิจกรรมสรางสรรคเยาวชน ที่มูลนิธิสยามกัมมาจล
และภาคีรวมกันจัดขึ้นนั้น มีเปาหมายหลักเพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทยฝกฝนการเปนผูให ผูสราง
ผูอาสา ผูลงมือทํา เพื่อประโยชนตอผูอื่นและประโยชนสวนรวม

“พลังคนรุน ใหม” คือพลังของการสรางสรรค เอาชนะกระแสของการเสพ คนรุน ใหมตอ งเรียนรู
จากการลงมือทํา ทํากิจกรรมสรางสรรค ทีเ่ ปนประโยชนตอ ผูอ น่ื เปนปฐม ใชการลงมือทํานัน้ เองเพือ่ การ
เรียนรูของตนเอง โดยลงมือทําเปนกลุมเปนทีม ก็จะเกิดการเรียนรูในมิติที่ลกึ ที่เรียกวา 21st Century
Learning เกิด 21st Century Skills สําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่จะเปนชีวิตที่เต็มไปดวย
การเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการดํารงเอกราช หรือความเปนไทของประเทศ ในศตวรรษ
ที่ 21 จะวายากก็ยาก เพราะมีแรงกดดันสูง และมาในรูปแบบทีซ่ บั ซอนซอนเงือ่ น จะวางายก็งา ย เพราะ
มีเครื่องอํานวยความสะดวกมาก หากรูเคล็ดลับ รูวิธีอยูเหนือแรงกดดัน มหกรรมพลังเยาวชน พลัง
สังคมนี้ เปนสวนหนึง่ ของการ “สราง” กระแสรูเ ทาทันโลก ไมตกเปนเบีย้ ลางของกระแสโลก รูจ กั ใชความ
ทันสมัยตางๆ เพือ่ การดํารงชีวติ อยางรูเ ทาทัน อยางพอดี พอประมาณ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นั่นเอง
วิจารณ พานิช
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บทนํา

ดวยเชื่อวา “เยาวชน” เปนกลุมคนที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีพลัง ในการคิด และ
สรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได อีกทั้งเปนกลุมคนที่มีบทบาทสําคัญใน
การรวมพัฒนาสังคมไทย ใหเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบัน สืบตอถึงอนาคต
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม มีเปาหมายสําคัญคือ การเปด “พื้นที่ และโอกาส”
ในการนําเสนอเรื่องราว และผลงานดีๆ ของเยาวชนที่ไดใช พลัง ศักยภาพ ความคิดสรางสรรค ในการ
พัฒนาตนเอง ผานการลงมือทํา ดวยความมุง มัน่ จริงจัง รวมทัง้ แบงปนความรู ความสามารถนัน้ ใหเกิด
ประโยชนกับสังคม ทั้งนี้ เพื่อใหสังคมไดรับรู และตระหนักถึง “พลังเชิงบวกของเยาวชน” ในการ
รวมคิด รวมสราง สังคมไทย ใหเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบัน สืบตอถึงอนาคต
อีกทัง้ เปนการประสานเชือ่ มรอยภาคีเครือขายองคกรพัฒนาเยาวชน หนวยงาน องคกรภาครัฐ
และภาคธุรกิจ ใหเขามาเปนองคกรรวมจัดงาน เพือ่ ใหการจัดงานมหกรรมเกิดประโยชนตอ การขับเคลือ่ น
งานของแตละองคกร และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาโอกาสในการทํางานขับเคลื่อนเชิงประเด็น
รวมกันในระยะยาว อันเปนการ เสริมพลังการทํางานดานการพัฒนาเยาวชนในสังคมไทยให
เขมแข็งมากยิ่งขึ้น
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม จึงมีเปาหมายเพื่อ...
• สรางความตระหนักของสังคม วาเยาวชนเปนกลุมคนที่มีพลังสรางสรรค เปนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนา และแกไขปญหาสังคมได
• เปดพื้นที่ใหเยาวชนแสดงผลงาน เพื่อสรางความภาคภูมิใจ และเกิดพลังในการพัฒนา
ตนเองและแบงปนกับสังคมตอไป
• เปนเวทีใหเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดงานมหกรรม และพัฒนาศักยภาพ
โดยการฝกปฏิบัติงานจริงผานงานอาสาสมัคร
• สานพลังภาคีเครือขายองคกรพัฒนาเยาวชนใหมีสวนรวมเปนเจาของงาน และใชงาน
มหกรรมพลังเยาวชนฯ เพื่อผลักดันการทํางานของแตละองคกร
• เปนตลาดนัดเชื่อมโยงองคกรภาคธุรกิจ และองคกรพัฒนาเอกชน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสานงานการทํางานดานการพัฒนาเยาวชนรวมกัน เพื่อเสริมพลังดานการทํางาน
พัฒนาเยาวชนในสังคมไทยเขมแข็งมากยิ่งขึ้น

• สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู เครื่องมือใหมๆ ของ แกนนําเยาวชน และ
คนทํางานดานการพัฒนาเยาวชน
• สังเคราะห และเผยแพรองคความรูใหมในการทํางานพัฒนาเยาวชน เพื่อยกระดับ
การทํางานของภาคีเครือขาย และเปนประโยชนตอการนําไปใชขับเคลื่อนนโยบาย
เยาวชนที่รวมแสดงผลงานในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบงปน เพื่อ
เปลีย่ นแปลง” ทีป่ รากฏในหนังสือเลมนีเ้ ปนเพียงสวนหนึง่ ของเยาวชนอีกมากมายทีม่ บี ทบาทในการ
รวม “แบงปน” ความคิด ความรู พลังสรางสรรค พลังกาย และพลังใจ เพื่อ “เปลี่ยนแปลง” ตนเอง
และสังคมรอบตัวอยางสรางสรรคตอไป

พลเมืองอาสา พลังของ
การเปลี่ยนแปลงสังคม (Active Citizen)

ความหมายของคําวา “พลเมือง” มีความเกีย่ วเนือ่ งอยางสําคัญกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ดวยเพราะแกนสารสําคัญของสังคมประชาธิปไตยคือ “การมีสว นรวม”
ของประชาชน รวมทัง้ ประชาชนมี “สิทธิและเสรีภาพ” อยางสมบูรณในการกําหนดชะตาชีวติ ของ
ทั้งตนเองและประเทศ ภายใต กฎ/กติกา ซึ่งเปดโอกาสให “พลเมือง” แสดงออกและมีสวนรวม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยที่มีกลไกหลัก อาทิ สถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมตางๆ ทําหนาที่ประจําในการบริหารและจัดการความเปนไปของประเทศ อยางไรก็ตาม
ลําพังเพียงแคกลไกที่เปนทางการดังที่กลาวมา ไมอาจครอบคลุมปญหาอันมีมากมายในสังคม
ไดทวั่ ถึง ฉะนัน้ จึงจําเปนตองมีเงือ่ นไขอืน่ เขามาชวยใหเกิดกลไกในการดูแลรวมกัน และนีจ่ งึ เปน
เหตุผลสําคัญของการมี “จิตสํานึกสาธารณะ” และคานิยม “รับผิดชอบตอสังคม” ในหมู
“พลเมือง” ของประเทศ เพราะหากพลเมืองมีเพียงความรูสึกเปน “หนาที่” หรือความรูสึก
“กลัว” บทลงโทษทางกฎหมาย สังคมจะไมอาจบรรลุเปาหมายของการปกครองอยางมีสว นรวม
หรือโดยประชาชน/เพือ่ ประชาชนตามหลักการสําคัญของประชาธิปไตยอยางแนนอน โจทยใหญ
ใจความของการสรางประชาธิปไตยที่สมบูรณจึงไมอาจทําแคการสรางกฎระเบียบ/กฎหมายขึ้น
มาใชบังคับพลเมืองเทานั้น หากแตตองกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหพลเมืองตระหนักตอ
การเปน “พลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบตอสังคม” หรือเปน “Active citizen” พลเมืองทีอ่ าสา
รวมแกไขปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยูของตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น
เมื่อพูดถึง “การมีสวนรวม” และ “ความรับผิดชอบตอสังคม” เราสามารถมองเห็นรูป
ธรรมอะไรบางในคุณคาทั้ง 2 ประการของความเปน พลเมืองอาสา ? ทั้งการมี สวนรวม และ
ความรับผิดชอบ โดยคําและความหมายในตัวของมันเองแสดงชัดเจนถึงการตองมี ประสบการณ
และ ปฏิบัติการ ตรงในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เพราะหากเราไมไดเปนผูกระทํารวมใน
สถานการณใดก็ตามดวยตนเอง เราคงไมสามารถกลาวไดวา “มีสวนรวม” และ/หรือ “รับผิด
ชอบ” ตอสิ่งเหลานั้นไดอยางเต็มปากเต็มคํา ดังนั้นการสราง วัฒนธรรมการมีสวนรวมของ
พลเมือง จึงเปนสาระสําคัญของสังคมประชาธิปไตย กลาวคือทําอยางไรจึงสามารถสราง
วัฒนธรรมของการ “อาสาสมัคร” ใหเกิดขึ้นในหมูพลเมืองของสังคม

“งานอาสาสมัคร” ตามความหมายซึ่งหนวยงานอาสาสมัครแหงสหประชาชาติ หรือ
United Nations Volunteers (UNV) ไดนิยามหลักการสําคัญพื้นฐานไว ดังนี้
1. กิจกรรมนั้น กระทําโดยอิสระ ไมมีการขูเข็ญหรือบังคับใหทํา
2. กิจกรรมนั้น เปนไปเพื่อประโยชนอื่น ที่ไมใชคาตอบแทนเปนเงินตรา
3. กิจกรรมนั้น นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนตอผูกระทํา ยังกอใหเกิดประโยชนตอ
ผูอื่นดวย
จากหลักการพื้นฐานดังกลาว งานอาสาสมัครจึงมีลักษณะใหญ 4 ประการ คือ
1. เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Help out)
2. เปนการบริการตอผูอื่น (Service)
3. การมีสวนรวม (Participation)
4. มีนัยยะของการรณรงค/สนับสนุนกิจกรรมบางประการ (Campaign)
สาระสําคัญของงานอาสาสมัครขางตนชวยใหเห็นความเชือ่ มโยงระหวาง งานอาสาสมัคร
และ ความเปนพลเมืองที่รับผิดชอบตอสังคม อยางชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากพิจารณา
ประโยชนอันเกิดจากงานอาสาสมัคร ตามที่หนวยงานอาสาสมัครแหงสหประชาชาติ (United
Nation Volunteer) ไดทาํ การวิจยั และระบุผลลัพธสาํ คัญของงานอาสาสมัครไวหลายประเด็น ดังนี้
1. กิจกรรมอาสาสมัคร ทําใหผูคนไดมารวมกลุมกัน เปนการเชื่อมประสานบรรทัดฐาน
ทางสังคม และสรางความรูส กึ รับผิดชอบสังคมรวมกัน จากการวิจยั แสดงใหเห็นวา เมือ่ มีเครือขาย
ของผูที่มีความสนใจคลายคลึงกันเกิดขึ้น จะมีการปฏิสัมพันธระหวางกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนําไปสู
การมีความเขาใจและความเคารพในความแตกตางหลากหลายในสังคมมากยิง่ ขึน้ การมีสว นรวม
ในการทํางานของอาสาสมัคร สามารถเสริมสรางความเขาใจในเรือ่ งการบริหารจัดการทางสังคม
ที่มธี รรมาภิบาล (Governance)
2. งานอาสาสมัคร สงผลกระทบที่สําคัญในเชิงเศรษฐกิจ ในการชวยลดตนทุนในการ
พัฒนาในชุมชน/สังคม
3. ในระดับของปจเจกบุคคล ชวยใหอาสาสมัครแตละคน ไดพฒ
ั นาศักยภาพ มีเครือขาย
ในดานการทํางานมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นและการเห็นคุณคาในตน
ประโยชนทั้งระดับสังคมและบุคคลของงานอาสาสมัครจึงยิ่งเนนย้ําความสําคัญของการ
เปนชองทางในการสรางสํานึก “Active citizen หรือ พลเมืองอาสา” ที่มี “ความรับผิดชอบ
ตอสังคม” เพราะโดยสรุป “อาสาสมัคร หมายถึง บุคคลที่อาสาเขามาชวยเหลือสังคมดวย
ความสมัครใจ เสียสละ เพื่อชวยเหลือผูอื่น ปองกัน แกไข และพัฒนาสังคมโดยไมหวังสิ่ง

ตอบแทน” (United Nation Volunteer, 2000) ฉะนั้นทําอยางไรที่จะกระตุนให “พลเมือง” มี
สวนรวมในการเปนอาสาสมัครเพื่อสังคมมากขึ้น? ปลายทางของการสรางสํานึกความเปน
พลเมืองทีร่ บั ผิดชอบตอสังคม คือการสรางสังคมประชาธิปไตยทีท่ กุ คนสามารถอยูร ว มกัน
อยางเสมอภาคและเทาเทียมรวมถึงมีสันติธรรมเปนแกนสารของวิถีชีวิต นอกจากนั้น
พลเมืองอาสา (Active citizen) ควรเกิดความเขาใจในบทบาท หนาที่ รวมทั้งการใชสิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง โดยอยูบนพื้นฐานของการเคารพในความแตกตางหลากหลายของผูอื่น,
เคารพกติกา/ขอตกลงรวม, เคารพในความเสมอภาค และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
หากพลเมืองของสังคมมีสํานึกของการมีสวนรวมดังกลาวมาทั้งหมด แนนอนเปนที่สุด
วาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมจะเปนไปในทางสรางสรรค ประชาธิปไตย
จะประสบความสําเร็จ ประเทศไทยจะเขมแข็ง สังคมไทยจะแข็งแรง และกลายเปน “สังคม
พลเมือง” สังคมทีป่ ระกอบดวย “พลเมือง” พละของเมือง กําลังของเมือง ทีจ่ ะรวมแกปญ
 หา
ทุกอยางโดยเริม่ ตนจากตนเอง อันจะเปนพลังเชิงบวกที่นําพาสังคมและประเทศชาติไปสู
ความเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณและอยูรวมกันอยางสันติสุข
นันทินี มาลานนท

องคกรภาคีรวมจัด
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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สงกรานต ปองบุญจันทร :
คําตอบของคําถาม

สงกรานต ปองบุญจันทร หรือ “การณ” ทนายความรุนใหมประจําโครงการนิติธรรม
สิ่งแวดลอม (EnLAW) และสมาชิกเครือขายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน จบการศึกษาจาก
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป 2549 ชีวิตการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย
ของเขา เริ่มตนขึ้นจากการชักชวนของเพื่อนๆ นักกิจกรรมทําใหเขามีโอกาสเขารวมกิจกรรมกับ
สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) กิจกรรมแรกของเขาคือการทําคายที่บานกรูด
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ ซึง่ เปนพืน้ ทีท่ กี่ าํ ลังจะมีการสรางโรงไฟฟา การรวมกิจกรรมครัง้ นัน้ ทําให
เขาตระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับวิถชี วี ติ และฐานในการดํารงชีวติ ของประชาชน และเขาใจ
ได ว า เหตุ ใ ดชาวบ า นจึ ง คั ด ค า นกั น อย า งหนั ก หลั ง เสร็ จ ค า ย เขาและเพื่ อ นๆ จากหลาย
มหาวิทยาลัยไดริเริ่มกิจกรรมรณรงค แจกแผนพับ และตั้งเวทีปราศรัย เพื่อชี้แจงผลกระทบจาก
โรงไฟฟาทีอ่ นุสาวรียช ยั สมรภูมิ นับแตนนั้ เขาก็ไดทาํ กิจกรรมทางสังคมและการเมืองรวมกับกลุม
กิจกรรมอิสระทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเพื่อนตางสถาบันเรื่อยมา
การไดเขารวมทํากิจกรรมกับเพื่อน
นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง ได ไ ปแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นกับชาวบานที่ประสบปญหาในพื้นที่
ตางๆ ถือเปน “จุดเปลี่ยน” สําคัญของชีวิต
การณ เขาคิดวา “พื้นที่” สําหรับพูดคุยถึง
ประเด็นทางสังคมเปนสิง่ จําเปน “การเรียนรู
นอกหองเรียน” ผานการทํากิจกรรมนักศึกษา
ถือเปน “ปจจัย” สําคัญในการเปดโลกทัศน
ของเขา และสั่นคลอนความเชื่อเดิมๆ ที่เคย
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ยึดถือ เขาเลาวา แตเดิมเขาไมเคยมองวาสังคม
มีปญหา คิดวาเปนเรื่องธรรมดา แตเมื่อไดออกไป
สัมผัสกับความเปนจริงแลว เขาพบวาสังคมมีปญ
 หา
เกือบทุกสวน ทัง้ ในการออกแบบโครงสรางสังคม
และในระดั บ การปฏิ บั ติ แทนที่ จ ะนิ่ ง เฉยต อ
สิ่งเหลานี้ การณเลือกที่จะลงมือแกไขปญหา
ในสวนที่เขาสามารถทําได
“เราคิดวาสิ่งหนึ่งที่การทํากิจกรรมมีผลตอ
การใชชวี ติ อยางชัดเจนก็คอื มันทําใหเราถามคําถาม
ทีต่ รงจุดมากขึน้ ในการใชชวี ติ แตกอ นเรามักจะตอบ
คําถามทีส่ งั คมตัง้ ไวให ... แตพอเราไดมาทํากิจกรรม
และแลกเปลีย่ นกับคนทีท่ าํ กิจกรรมดวยกัน มันทําให
เรากลายเปนคนที่จะริเริ่มตั้งคําถามในการใชชีวิต
ของเราเอง และพยายามตอบไปตามนั้น”
เมื่อจบการศึกษา การณมุงมั่นที่จะทํางานที่เปนประโยชนกับสังคม ชีวิตการทํางาน
ของเขาเริ่มตนที่โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม และยังทําอยูจนถึงปจจุบัน รวมเปนเวลา 5 ป
องคกรดังกลาวเปนองคกรพัฒนาเอกชนทีท่ าํ คดีชว ยเหลือประชาชนในทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
กับสิ่งแวดลอม แมจะเนนแกปญหาที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมาย แตก็ไมไดละเลยปญหาเชิง
โครงสราง โดยมีการรณรงคเพือ่ แกไขกฎหมายบางเรือ่ งดวย ระหวางการทํางาน การณไดเขารวม
โครงการอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนของมูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม ไดรบั การอบรม
และผานกระบวนการตางๆ รวมกับเพื่อนนักกฎหมายรุนใหมเปนเวลา 1 ป แมโครงการจะ
สิน้ สุดแลว แตยงั มีการรวมตัวกันของอาสาสมัครกลุม นีอ้ ยู พวกเขาไดกอ ตัง้ เครือขายนักกฎหมาย
เพื่อสิทธิมนุษยชนขึ้น ปจจุบันมีทั้งหมด 4 รุน รวมสมาชิกกวา 100 คน มีการจัดองคกร มี
เจาหนาที่ประจํา และระดมสมาชิกมาทํางานรวมกันในแตละป ซึ่งเกิดขึ้นจากการสรางพื้นที่
ทีร่ วมเอานักกฎหมายรุน ใหมเขามาทํางานดวยกันเปนกลุม กอน โดยโครงการทีม่ ลู นิธอิ าสาสมัคร
เพื่อสังคมริเริ่มขึ้น นอกจากนี้เพื่อนนักกฎหมายที่รวมตัวกันตางก็มีความมุงมั่น และเห็นความ
สําคัญของการมีองคกรเครือขายดังกลาวดวย
เมื่อนึกยอนกลับไป การณคิดวาตัดสินใจถูกที่เลือกเรียนกฎหมาย เพราะสามารถทํา
ประโยชนตอสังคมไดอยางเปนรูปธรรม ผานการทําคดีตางๆ ซึ่งก็เริ่มจาก “โอกาส” ที่เขาไดทํา
กิจกรรมทางสังคมตัง้ แตยงั เปนนักศึกษา อีกความประทับใจหนึง่ ในการทํางานของการณคอื เขา
ไดใช “ความรู” ทางกฎหมายในการทําคดีที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง เชน การฟองรองใหมีการ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งในที่สุด ศาลไดประกาศใหมีเขต
11

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

ควบคุมมลพิษ รวมทั้งมีกระบวนการดําเนินการ
ใหมกี ารแกไขปญหามลพิษในพืน้ ทีร่ ะยอง ความ
สําเร็จนี้ การณเห็นวาเกิดจากการมีองคกรที่
เชีย่ วชาญทางดานกฎหมายมหาชนและกฎหมาย
สิง่ แวดลอมรองรับ รวมทัง้ มีเครือขายผูเ ชีย่ วชาญ
ดานอืน่ ๆ เขารวมเปนคณะทํางาน ทัง้ ยังเปนคดี
ที่สื่อและสังคมใหความสนใจ
จากประสบการณเปนอาสาสมัครสมัย
เรียนหนังสือจนกระทั่งไดมาทํางานภาคสังคม
การณพบวาการตั้งคําถามในชีวิตไดเปลี่ยนไป แรกเริ่มอาจเปนความรูสึกรวมกับประเด็นปญหา
ที่พบเจอ และตองการจะทําอะไรบางอยาง แตในทายที่สุด เขาเห็นวาความรูและความเปน
มืออาชีพเปนสิ่งจําเปน ซึ่งตองผานการสั่งสมประสบการณ ดังนั้น ณ วันนี้ คําถามของเขา
จึงเปลี่ยนไป เขาไมไดถามตัวเองแลววาทําไมเลือกทํางานแนวทางนี้ แตจะถามวาจะทําอยางไร
ใหมีประสิทธิภาพที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกวา
เขาทิ้งทายถึงคนรุนกอนวา จําเปนตองมีสวนในการ “สรางพื้นที่” ที่คนรุนใหมสามารถ
ทํางานทางสังคมได โดยคํานึงถึงเงือ่ นไขทีพ่ วกเขาเผชิญอยูด ว ย เชน ปญหาทางเศรษฐกิจ เปนตน
เพราะเขาเชื่อวายังมีคนรุนใหมที่ตองการทํางานทางสังคมอยูมากมาย

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
สงกรานต ปองบุญจันทร
โทร. 08-4016-6152
e-mail : kansft@hotmail.com
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ยิ่งชีพ อัชฌานนท :
เราทุกคนตางเทากัน

ยิง่ ชีพ อัชฌานนท “เปา” ปจจุบนั ทํางานฝายกฎหมายประจําโครงการอินเทอรเน็ตเพือ่
กฎหมายประชาชน หรือ iLAW เขาเริ่มตนทํากิจกรรมมาตั้งแตชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย เริ่มจากชุมนุมอนุรักษ จนถึงการเปนรองประธานนักเรียน เปาเลาวา
ในระยะแรก เขาไมไดใสใจมากนักวาสิ่งที่เขาทําจะสงผลตอสังคมอยางไร คิดแตเพียงทําเพื่อ
โรงเรียนและชุมนุมที่เขาสังกัด ซึ่งเปนการทําตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมา
เมื่อกาวเขามาเปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในป 2547 เปาก็
เขารวมกิจกรรมที่เขาเรียกวาเปน “กิจกรรมกระแสหลัก” ในมหาวิทยาลัยหลายอยาง ทั้งงาน
ชุมนุมเชียร งานคณะ งานองคกรนักศึกษา ฯลฯ ระหวางเขารวมเขาก็ไดตั้งคําถามกับตนเอง
อยูเ สมอตอการทํากิจกรรมลักษณะนี้ ตอมาเขาเลือกไปคาย
อาสาพัฒนาชนบท คําถามตางๆ ก็ยังคงติดตัวเขาไป เขา
ไมมั่นใจวาคนในพื้นที่ตองการโรงเรียนที่เขาไปสรางจริง
หรือไม สงสัยวาการเขาไปหมูบานจะกอผลกระทบเชิงลบ
หรือไม ทัง้ ยังไมแนใจกับความคุม คาของการทําคายดังกลาว
ดวยการไมหยุดตั้งคําถามและความรูสึกไมพึงพอใจ
ตอกิจกรรมที่ทําอยู ทําใหเปาพยายามหาทางออกใหกับ
ตนเอง กระทั่ ง มี โ อกาสทํ า หนั ง สื อ รั บ เพื่ อ นใหม ข อง
มหาวิทยาลัย งานนี้ทําใหเขาไดเปดดูหนังสือรับเพื่อนใหม
ของปกอ นๆ และพบวาการทํากิจกรรมไมไดมแี นวทางเดียว
แตยังมีทางเลือกอื่นๆ อีก ในที่สุดเขาและเพื่อนไดริเริ่มตั้ง
ศูนยประสานงานนักศึกษาอาสาสมัครเพือ่ สังคมขึน้ มีชอื่
13

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

สั้นๆ วากลุมอิสระเพาะรัก แนวทางคือทํางานที่มีคนตองการใหทํา ไมใชงานที่ตนเอง
ตองการทําเพียงฝายเดียว และไมจําเปนตองเดินทางไปไกลมาก โดยกลุมจะทําหนาที่
ประสานงานระหวางองคกรภายนอกกับนักศึกษา เริม่ จากการสอบถามองคกรตางๆ วาตองการ
นักศึกษาชวยงานในสวนใด แลวมาชักชวนเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยใหไปรวม สวนใหญจะเนน
กิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและผูพิการ ถือเปนการ “สรางพื้นที่” ใหเพื่อนนักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตางๆ
ที่อยูนอกรั้วมหาวิทยาลัย
เมือ่ จบการศึกษา เปาไดเขารวมโครงการอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ของมูลนิธิ
อาสาสมัครเพื่อสังคมรุนที่ 4 โดยเลือกรวมงานกับ iLAW ซึ่งทําเว็บไซตผลักดันใหประชาชน
มีสวนรวมในการเสนอและแกไขกฎหมาย ขณะนั้น iLAW กําลังตองการคนที่มีลักษณะชอบคิด
ชอบเขียน ซึง่ เปาเห็นวาสอดคลองกับความถนัดของเขา นอกจากทํางานในองคกรนีแ้ ลว เปายัง
เขารวมกระบวนการตางๆ กับเพื่อนนักกฎหมายรุนเดียวกัน เมื่อสิ้นสุดโครงการ พวกเขาไดคิด
ที่จะจัดกิจกรรมรวมกัน ซึ่งนํามาสูการทําคายเยาวชนในประเด็นเรื่องสิทธิ แนวคิดคือ “การ
มองคนใหเปนคนและเชื่อวาเราเทากัน” ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่เขาประทับใจ เพราะไดนํา
เครื่องมือการทํางานกับเยาวชนที่เขาคุนเคย มาปรับใชกับประเด็นสําคัญทางสังคมที่มีเนื้อหา
หนักๆ เชน แรงงานขามชาติ สิทธิชมุ ชน ความขัดแยงในจังหวัดชายแดนใต เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อ
เปาเห็นวา การทํากิจกรรมจําเปนตองรูจักตั้งคําถามหรือไมพอใจกับสิ่งที่มีอยู และ
กลาที่จะลองทําในสิ่งใหมๆ สําหรับการจัดคายเยาวชนครั้งที่ผานมา เขาและเพื่อนๆ ตองการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการทํากิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนที่มีอยู ที่มักจะเริ่มจากการกลาวถึง
หลักการใหญๆ แลวเชิญวิทยากรที่มีประสบการณมาบรรยาย ซึ่งเขาคิดวามันทําใหมีระยะหาง
ระหวางผูจ ดั และผูเ ขารวม เขาและเพือ่ นๆ จึงวางรูปแบบกิจกรรมใหม มีการเตรียมงานอยางเปน
ขัน้ ตอน อาศัยความเปนคนรุน ใหมวยั ใกลเคียงกันในการสรางความคุน เคยกับผูเ ขารวมกิจกรรม
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ซึ่งเขาใหความสําคัญกับกระบวนการนี้มาก
รวมทั้ ง ยั ง ใช ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ระหวางกันแทนการบรรยาย ซึ่งผลออกมา
คอนขางดี
เรียกไดวาประสบการณการทํางานที่
ผานมามีผลใหเปาเติบโตมากขึ้นในทางความ
คิด จากเริม่ แรกทีเ่ ขาสูก ารทํางานเพือ่ สังคมดวย
ความสงสารและเห็นอกเห็นใจผูด อ ยโอกาส ขยับ
มาถึงความเขาใจเพื่อนมนุษยในลักษณะของ
การเคารพซึ่งกันและกันตอคนที่คิดเห็นตางไป เขาสะทอนสิ่งที่ตนเองคนพบในการทํางาน
ระยะหลังวา “ไมไดมีแตคนที่ลําบากกวาเรา แตยังมีคนที่มีวิถีชีวิตที่ตาง มีความคิดที่ตาง มี
พื้นฐานที่ตางจากเรา ซึ่งเขาก็เปนสมาชิกหนึ่งในสังคมเหมือนกัน มีสถานะเทากันกับเรา ... เขา
เหลานั้นที่แตกตางจากเรา ไมวาดวยเชื้อชาติ ศาสนา วิธีคิด วิถีชีวิต อาชีพ แตเขาอยูในสังคม
เดียวกับเรา มีสถานะเทากัน เพราะฉะนั้น ถาเราคิดถึงเรื่องสังคม โดยคิดในกรอบวาสังคมมันมี
แตคนแบบเรา มันไมได”

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

ไกรวุฒิ มะแฮ หรือ “ทัช” นักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เยาวชนจากชนเผามูเซอ ในจังหวัดเชียงราย ผูม คี วามสนใจในการทํากิจกรรม
เชิงสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหาสังคม ความเหลื่อมล้ํา ความ
ไมเปนธรรมทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชนของเขา ปจจุบนั งานทีท่ าํ อยูเ ปนงานเชิงรณรงคและสราง
ความตระหนัก เกี่ยวกับปญหาโรคเอดส, การคามนุษย, การตอตานยาเสพติด และปญหา
สิ่งแวดลอมตางๆ ทัชเริ่มตนทํางานอาสาตั้งแตครั้งสมัยยังเรียนอยูในระดับ ปวช. จุดเริ่มตน
มาจากการที่เพื่อนๆ รุนพี่ชักชวนใหเขารวมกิจกรรมอาสาสมัคร และโดยสวนตัวก็อยากที่จะ
เรียนรูดวย จึงลองเริ่มตนทํากิจกรรม ในเบื้องตนการออกไปทํากิจกรรมนั้นทําใหรูสึกสนุก และ
เมื่อไดคิดกับมันอยางลึกซึ้งจึงพบวา ไมใชแคความสนุก แตเขายังสามารถชวยเหลือผูอื่นไดดวย
โดยเฉพาะอยางยิง่ เพือ่ นพีน่ อ งซึง่ เปนชนเผาเชนเดียวกับเขา ซึง่ ยังมีหลายพืน้ ทีข่ องพีน่ อ งชนเผา
ที่ยังขาดโอกาส และเขาไมถึงขอมูลขาวสารตางๆ ที่จําเปนในชีวิต
โครงการ “คาราวานฟนสวย” คือโครงการที่ทัชดําเนินงานเปนผูประสานงานโครงการ
ภายใต “กลุม PCG พลังแหงการเปลี่ยนแปลง” เขาไดเขาไปจัดใหกับพี่นองชนเผาบนดอย บาน
กกนอย จ.เชียงราย ซึง่ กิจกรรมนีส้ รางความประทับใจ
และภาคภูมิใจใหเขาเปนอยางมาก จุดเริ่มตนของ
โครงการมาจากการทีเ่ ขาเล็งเห็นวาคนในพืน้ ทีห่ า งไกล
ใหความสําคัญกับการแปรงฟนหรือการรักษาสุขภาพ
ในชองปากนอยมาก ทําใหเกิดปญหาฟนผุ และ
ปญหาสุขภาพในชองปากตามมา โครงการนี้จึงเนน
การสรางความเขาใจและใหความรูเ กีย่ วกับการรักษา
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สุขภาพฟนอยางถูกตอง ทั้งยังเชื่อมโยงถึงการดูแลรักษา
สุขภาพโดยทัว่ ไปดวย ซึง่ การทํางานครัง้ นีไ้ ดทาํ งานรวมกับ
ผูเ ชีย่ วชาญดานทันตกรรมจากกรมทันตสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข สําหรับทัชแลวโครงการนี้นับวาประสบความ
สําเร็จ เนือ่ งจากสามารถสรางความเขาใจกับชาวบานได และ
ไดรบั รางวัลทีเ่ ขาไมไดคาดหวัง เกีย่ วกับผลการดําเนินงาน
ทีป่ ระสบผลสําเร็จ วัตถุประสงคทเี่ ดนชัดของกิจกรรม และ
รางวัลเกี่ยวกับการทํางานรวมกันเปนทีม รวมทั้งหลังจาก
จบโครงการนีใ้ นปแรก ก็ไดรบั ทุนจากกลุม นวัตกรรมเยาวชน
เพื่อสังคม (Why I Why) เพื่อที่จะทําโครงการนี้ตอเนื่อง
เปนปที่ 2 สิ่งเหลานี้เปนขวัญและกําลังใจใหกับเขาผูซึ่ง
ทํางานโดยมิไดคาดหวังรางวัลตอบแทน
สิง่ สําคัญทีท่ าํ ใหการทํากิจกรรมทีผ่ า นมาของเขาประสบความสําเร็จ คือเขาทําในสิง่ ทีเ่ ขา
มีความสนใจ และเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับตนเอง อาทิเชนดวยความเปนชนเผาของเขาทําใหเขาเห็น
ปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง และมีแรงผลักดันภายในที่อยากจะทําใหพี่นองชุมชนของเขาไดรับ
โอกาสที่ดีขึ้น เขาเห็นวาเขาสามารถเปนสื่อกลางที่จะสรางความเขาใจไดมากขึ้นผานภาษาและ
วัฒนธรรมของเขา นอกจากนี้กําลังใจจากเพื่อน และการทํางานเปนเครือขาย ก็สําคัญมากที่มี
สวนผลักดันใหงานตางๆ นั้นสําเร็จ ทัชกลาววา “ในยามที่ทอแท เราและเพื่อนตางชวย หนุนใจ
กัน และการสรางเครือขายนั้นนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนองคความรูและแนวคิดตางๆ รวมถึงการ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกันดวย”
สําหรับทัชแลว การทํากิจกรรมเชิงสังคมนั้นสรางการเรียนรูอยางมากใหกับเขา ทําใหเขา
ไดเห็นโลก เห็นปญหาความไมเปนธรรมทางสังคมที่มีอยูรอบตัว จากประสบการณที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเขาเอง และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนพี่นองชนเผา ทั้งในเรื่องการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
จากความแตกตางในเรื่องสัญชาติ การขาดความรู ขาดทรัพยากร และขาดโอกาสทางสังคม
สิง่ เหลานีส้ นั่ สะเทือนจิตใจเขา แมจะตองตอสูด ว ยความยากลําบาก แตเขาเองก็อยากทํา เพราะ
อยากที่จะเห็นสังคมและชุมชนรอบตัวเขาดีขึ้น ทัชบอกวาการทํากิจกรรมนั้นชวยขัดเกลา
เขาทัง้ กายและใจ ทําใหเขามีความอดทนและมีจติ ใจทีส่ งบนิง่ มากขึน้ ทัง้ ยังไดรบั ความรูจ าก
เนื้องานที่ทํา ทําใหเขาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง และสามารถนําทักษะความรูไป
เชื่อมโยงกับสิ่งที่กําลังร่ําเรียนอยูในรั้วมหาวิทยาลัย ใหการเรียนและกิจกรรมหนุนนําซึ่งกัน
และกัน
จากประสบการณทาํ งานอาสา ทัชพบวาหลายครัง้ ผูค นอาจมีความรูใ นเรือ่ งตางๆ อยูบ า ง
แลว เชนเรื่องสุขภาพอนามัย เรื่องเอดส หรือปญหาสังคมตางๆ เพียงแตสิ่งที่ขาดไปคือความ
17
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ตระหนัก ดังนั้นเปาหมายความสนใจของเขาใน
ตอนนี้และในอนาคตคือการทํางานเชิงรณรงคและ
สรางความตระหนักในประเด็นปญหาตางๆ ในสังคม
หลายคนมองว า การทํ า งานอาสาต อ งเป น เรื่ อ ง
ใหญโต แตสําหรับทัช การทํางานอาสานั้นอยูที่ใจ
วาเรามีความพรอมอยากทําเพื่อผูอื่นหรือไม และ
มองวาสามารถเริม่ ตนไดจากตัวเราเองหรือสิง่ ใกลตวั
ที่เราสนใจ อยางนอยๆ การไมสรางปญหาใหกับ
สังคม นั่นก็เปนการทําเพื่อสังคมแลว และอาจทําไดมากไปกวานั้นคือ ไดกาวออกจากตัวเอง
ไปชวยเหลือผูอื่นในวันที่กายและใจมีความพรอม

กลุมนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (Why I Why)
ไกรวุฒิ มะแฮ
โทร. 08-5621-6436
E-mail : pcg200400@gmail.com
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ภาวินี แจมเจนศิลป :
โอกาสเปลี่ยนชีวิต

“โม” ภาวินี แจมเจนศิลป เธอเพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ขณะนี้
กําลังจะเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย โมเลาวาตนเองชอบทํากิจกรรมอาสาสมัครในโรงเรียน
เปนประจํา ซึ่งทางโรงเรียนเองก็มีกิจกรรมกระตุนนักเรียนในการทําอาสาสมัครที่เรียกวา
“กิจกรรมบันทึกความดี” ซึ่งเปน “เครื่องมือ” สนับสนุนใหนักเรียนทําสิ่งดีๆ และลงบันทึก
สําหรับตัวเอง โมทําบันทึกนี้มาตั้งแตชั้น ม.1 เปนกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ ที่ทําในชีวิตประจําวัน
พอเรียนในระดับมัธยมปลายก็ไดมีโอกาสทํากิจกรรมมากขึ้น และเขารวมชุมนุมที่ทํากิจกรรม
ทางดานจิตอาสาในโรงเรียน กิจกรรมที่โมเขารวมก็เชน ทํากิจกรรมรวมกับเด็กดอยโอกาส
ในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี การเรี่ยไรเงินเพื่อนําไปบริจาคใหกับสถานเลี้ยงเด็ก
กําพรา สถานสงเคราะหผูพิการทางสายตา ทํากิจกรรมหารายไดเพื่อนําไปทําบุญที่วัด เปนตน
การเขาคายอบรมผูนําจิตอาสารวมกับเพื่อนๆ จากหลายโรงเรียน ถือเปน “จุดเริ่มตน”
ที่ทําใหโมและเพื่อนๆ ริเริ่มคิดทําโครงงาน และเปนโอกาสที่พวกเขาไดออกไปรวมทํากิจกรรม
กับชุมชนใกลเคียง โครงงานที่อาสาสมัครในโรงเรียนนี้จัดทําขึ้น แบงเปน 3 เรื่อง ไดแก โครงงาน
คลองสวยน้าํ ใสดวยน้าํ ใจ อ.ส. โครงงานโลก
สดใสดวย EM และโครงงาน Save Energy
แมจะเปนคนละกลุมโครงงาน แตผูเขารวม
ทั้งสามกลุมตางรวมมือและชวยเหลือกันใน
การทํากิจกรรม ความรวมมือดังกลาวยังทํา
ขามชั้นปอีกดวย
กิจกรรมหนึ่งที่โมประทับใจ คือ การ
ลงคลอง หมายถึง การเขาไปรณรงคประชา19
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สัมพันธเรื่องการรักษาความสะอาดในลําคลองกับผูคนที่อาศัยอยูริมคลองภาษีเจริญ และชวย
เจาหนาที่สํานักระบายน้ําในการเก็บขยะในลําคลอง โดยการลงคลองครั้งตอมา โมและเพื่อนๆ
ไดนําน้ําสกัดชีวภาพ EM เขาไปแจกจายในชุมชนเพื่อปรับสภาพน้ําในลําคลอง ซึ่งไดรับการ
ตอบรับจากประชาชนคอนขางดี โมจึงเห็นวาการทํากิจกรรมกับชุมชนจําเปนที่จะตองแสดง
ใหเห็นวากิจกรรมที่จะทํานั้นเปนประโยชนและสรางการพัฒนาใหกับชุมชนไดจริงๆ
โมมีหนาที่เปนแกนนําในการทําโครงงาน EM รวมทั้งทําหนาที่ประชาสัมพันธและดูแล
ภาพรวมของโครงงาน เธอเห็นวาการทําเพื่อสังคมควรอยูในวิถีชีวิตประจําวัน ซึ่งหากมีการ
รวมมือกับเพื่อนๆ ก็จะทําใหมีผลในวงกวางขึ้น มากกวาที่จะทําเพียงคนเดียว โมถือวาการทํา
โครงงานรวมกับเพือ่ นๆ เปนโอกาสสําคัญสําหรับตนเองในการทําสิง่ ดีๆ เพือ่ สังคม เชน กิจกรรม
การลงคลองก็ทําใหไดพบปะและพูดคุยสื่อสารกับคนจํานวนมาก โมคิดวาการสรางเครือขาย
ใหมากขึ้นจะชวยทําใหการดูแลรักษาลําคลองเปนไปไดอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยวางแผนไววาจะ
สรางเครือขายกับคนในชุมชน ดวยการชักชวนใหพวกเขามาเขารวมการอบรมเรื่องการทํา EM
ที่โรงเรียน
การมีโอกาสทํากิจกรรมและเขาไปสัมผัสกับชุมชนจริงๆ ทําใหโมไดเรียนรูความคิดเห็น
ของคนในชุมชน ชวยใหมองโลกในแงบวกมากขึ้น โมมองวาคนสวนใหญตองการทําความดี แต
อาจจะยังไมมีโอกาส และเห็นวาการสรางโอกาสใหเยาวชนไดทํากิจกรรมเพื่อสังคมนั้นเปน
สิ่งสําคัญ เพราะความภาคภูมิใจและความประทับใจที่ไดรับจากการทํากิจกรรม จะทําให
เยาวชนตองการที่จะทํางานเพื่อสังคมตอไปเรื่อยๆ และจะชวยแกไขปญหาการใชเวลา
อยางสูญเปลาของเยาวชนได
สําหรับโมเอง แรกๆ การทํางานจิตอาสาก็เนื่องมาจากมีเพื่อนๆ ชักชวน พอไดมี
ประสบการณดวยตนเอง ก็รูสึกประทับใจ การทําความดีครั้งแรกๆ อาจจะไมกลา แตหากมี
ครั้งแรกแลว ครั้งตอๆ ไปก็จะมีความกลามากขึ้น การใหโอกาสกับผูคนจึงถือเปนสิ่งสําคัญ
ดังสะทอนในคําพูดของโมวา “ถาเราใหโอกาสกับคนอื่นๆ บาง เขาก็จะใหโอกาสกับคนอื่น
ตอไปเรื่อยๆ”

มูลนิธิกระจกเงา
ภาวินี แจมเจนศิลป
โทร. 08-7790-1905
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ชัยเกียรติ เอี่ยมรัศมีกุล :
โลกกวางนอกหองเรียน

ด.ช.ชัยเกียรติ เอีย่ มรัศมีกลุ หรือ “นองชือ่ ” ปจจุบนั เรียนอยูท โี่ รงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กําลังจะขึ้นชั้น ม.3 นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนตามปกติแลว ชื่อยังมีตําแหนงเปน
หัวหนาหอง รองประธานระดับชั้น ม.2 และยังเปนหัวหนาโครงการ Samsen Save the World
ซึ่งเปนโครงการรวมของนักเรียนในระดับชั้น ม.2 เริ่มตนจากที่มูลนิธิกระจกเงาเขามาติดตอกับ
ทางโรงเรียนเพื่อขอทําโครงการสงเสริมจิตอาสาในโรงเรียน และอาจารยก็ไดสอบถามความ
สมัครใจของนักเรียน ชื่อเปนคนหนึ่งที่อาสาสมัครทําโครงการรวมกับเพื่อนๆ
ชื่อเรียกกิจกรรมที่ทําวา “ธนาคารขยะ” ซึ่งกอนทํากิจกรรม พวกเขาจะมีกระบวนการ
ประชุมหารือและแจกแจงหนาทีร่ ะหวางกัน พวกเขาแบงการทําหนาทีเ่ ปนฝายเก็บขยะ ฝายแยก
ขยะและจําหนายขยะ และฝายแปรรูปขยะ ทีผ่ า นมาเงินทีไ่ ดจากการขายขยะไดนาํ ไปสมทบเพือ่
ชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัยชวงปลายป 2553 รวมทัง้ นําขยะไปสมทบกับกิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิล
ของทางโรงเรียน ชื่อทํากิจกรรมนี้เพราะเห็นความสําคัญของการจัดการขยะ ซึ่งเขาไดรับการ
อบรมในเรื่องนี้ตั้งแตอยูชั้นประถม
การเปนหัวหนาหองตั้งแตชั้น ป.4 ทําใหชื่อไดรับเลือกจากคุณครูใหเขารวมกิจกรรมของ
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนประโยชนกับเขาทั้งในแงองคความรู และยังเปน
“แรงบันดาลใจ” ในการทํากิจกรรมตางๆ เขาเห็นวาระบบการศึกษาปจจุบันเนนแตเรื่อง
วิชาการ แตไมคอ ยใหความสําคัญกับสังคมมากนัก ทําใหนกั เรียนจํานวนมากไมสนใจสังคม
ชื่อรูสึกภูมิใจที่อยางนอยโรงเรียนของตนก็มีการทํากิจกรรมดานจิตอาสา
“จิตอาสา” ในความหมายของชือ่ คือ จิตใจทีอ่ ยากชวย อยากอาสา โดยเห็นแกประโยชน
สวนรวม และไมหวังผลตอบแทน เขาเห็นวาสาเหตุที่โครงการเกิดขึ้นไดนั้น เนื่องดวยนักเรียน
ในโรงเรียนยังมีจิตอาสาอยู อยางไรก็ตามเขาคิดวาโครงการยังมีขนาดเล็ก และควรที่จะพัฒนา
21

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

ใหดีขึ้นอีก จากที่มูลนิธิกระจกเงาเปนองคกรที่คอยชวยเหลือเปนพี่เลี้ยงในระยะเริ่มตน ขณะนี้
เชื่อวา เขาและเพื่อนๆ สามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตอไปไดแลว โดยมีแผนการวาจะขยาย
การรับอาสาสมัครไปยังชั้นปอื่นๆ ดวย เพื่อใหการจัดการปญหาขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
เมื่อพิจารณาในระดับพฤติกรรมแลว สําหรับชื่อเองกิจกรรมที่เขาทํา ไมไดแยกขาดจาก
ชีวิตประจําวันของเขามากนัก เพราะหลายๆ กิจกรรมที่ทําก็เปนวิถีปฏิบัติที่เขาทําเปนประจํา
อยูแลว เชน การแยกขยะ แตการมีโอกาสไดทํากิจกรรมไปดวยระหวางเรียน ทําใหเขาได
“เรียนรู” การจัดการกับคนและเวลา หมายถึง การบริหารงานใหเขากับคน และการบริหารงาน
ใหเขากับเวลา ทั้งยังไดความรูจากกิจกรรมที่ทํา ไดเรียนรูนิสัยใจคอของเพื่อน กลาแสดงออก
นอกจากนี้ยังถือวาเปนโอกาสที่ไดแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นกับเพื่อนตางสถาบัน
อีกดวย

มูลนิธิกระจกเงา
ชัยเกียรติ เอี่ยมรัศมีกุล
โทร. 08-0009-9588
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คเณศวร บอแกว :
กิจกรรมอาสาสมัคร
หลอหลอมชีวิต
“ไอซ” คเณศวร บอแกว เรียนอยูที่โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กําลังจะขึ้นชั้น
ม.5 จากการแนะนําของเพื่อนทําใหเขาไดเริ่มทํากิจกรรมอาสาสมัครตั้งแตอยูชั้น ม.2 โดยเปน
อาสาสมัครประจําหองพยาบาลของโรงเรียน ซึง่ โครงการจิตอาสาตางๆ ของโรงเรียนก็อยูภ ายใต
การดูแลของหองพยาบาลเชนกัน จึงทําใหเขามีโอกาสไดทํากิจกรรมอาสาสมัครที่หลากหลาย
อาทิ การจัดการรับบริจาคเลือด การตรวจสุขภาพในโรงเรียน และงานประจําวันทั่วไป นอกจาก
ทํากิจกรรมในพื้นที่โรงเรียนแลว ไอซยังริเริ่มการเดินรณรงครับบริจาคเลือดในพื้นที่ชุมชนใกลๆ
โรงเรียนอีกดวย
หนาทีท่ ตี่ อ งรับผิดชอบของไอซมมี ากขึน้ เมือ่ เขาสูช นั้ มัธยมปลาย เนือ่ งจากเขาไดรบั เลือก
ใหเปนประธานชุมนุมจิตอาสา โดยการทํากิจกรรมยังคลายๆ กับที่เขาเคยทํามา เพียงแตมี
หนาที่ดูแลจัดกิจกรรมอาสาสมัครของโรงเรียนใหทั่วถึงในทุกๆ สวน
นอกจากกิจกรรมลักษณะดังกลาว ไอซยงั มีงานอดิเรกสวนตัว ซึง่ เปนความสามารถในการ
เตน เริ่มตนจากการเตน B-Boy และปจจุบันเปนแบบ Street Dance ซึ่งเขาอธิบายวาเปนการ
เตนหลายแนวผสานกัน ไอซเริม่ เตนมาตัง้ แตชนั้ ม.1 โดยในระยะแรก เขายังไมไดผสานงาน
ดานจิตอาสากับกิจกรรมการเตนเขาดวยกัน ตอมาเมื่อมีรุนพี่ชักชวนใหไปเตนเปดหมวก
ที่ถนนขาวสาร เขาเห็นวานาสนใจจึงเขารวม กิจกรรมในครั้งนั้นถือวาประสบความสําเร็จ
มาก คนผานไปมาใหความสนใจและไดเงินจํานวนมาก พวกเขานําเงินที่ไดจากการเตน
ไปบริจาคใหสถานสงเคราะหเด็กบานปากเกร็ด จากงานอดิเรกทําใหปจ จุบนั ไอซยงั รับเปนครู
สอนเตนประเภท R&B ที่ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) อีกดวย
การเปนประธานชุมนุมจิตอาสาของโรงเรียนทําใหไอซมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ
หลายตอหลายครั้ง เขาเลาวาชวง ม.4 เปนชวงที่เขาไดเขารวมกิจกรรมมากมาย แมจะกระทบ
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กับเวลาเรียนบาง แตเขาก็สามารถจัดสรรเวลา
ไดเปนอยางดี นอกจากนีเ้ ขายังไดเขารวมอบรม
การทําหนังสั้น และทดลองทําหนังสั้นรวมกับ
เพือ่ นๆ ดวย ไอซเลาวาเริม่ แรกของการทํางาน
จิตอาสา เขาไมไดมีแรงบันดาลใจอะไรเปน
พิเศษ ไมไดหวังวาตนเองจะตองไดรับอะไร
เพียงคิดอยากลองทําตามที่มีคนชักชวน แต
เมื่อไดทํากิจกรรมแลว ก็ไดความประทับใจ
กลับมา ความประทับใจของไอซมีกับทุกกิจกรรมที่ทํา
“สิ่งที่เราทําไปทุกคนไดและเราก็ไดดวย เราไดเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้น ไมใชวาเราอยู
แตในรั้วโรงเรียนแลวเราทําสิ่งดีๆ ได ... เราควรจะทําในสิ่งดีทุกๆ นาที”
เขาเห็นวา ปจจัยที่ทําใหกิจกรรมที่ผานมาประสบความสําเร็จนั้น เนื่องมาจากทุกคน
รวมมือกัน ทั้งเจาหนาที่มูลนิธิ ครูอาจารย และเพื่อนๆ อาสาสมัครซึ่งรวมแรงรวมใจกัน สวน
สิ่งที่ตัวเขาเองไดรับก็คือ การไดนําความรูจากการเขารวมในหลายกิจกรรมมาปรับปรุงการ
ทํางานอื่นๆ ไดเรียนรูระบบการทํางานและวิธีการทํางานรวมกับคนหลากหลายประเภท ทั้งยัง
ไดแลกเปลีย่ นความรูก บั คนรุน ใหมดว ยกันทีม่ าจากตางโรงเรียน สิง่ เหลานีล้ ว นเปนประโยชนตอ
การพัฒนาภาวะทางอารมณของเขาเปนอยางมาก ทําใหเขาสามารถยอมรับความคิดเห็นของ
คนอื่นไดมากขึ้น
ไอซมองวาการกระทําของแตละคนตางสงผลกระทบตอสังคม ดังนัน้ เขาจึงฝากถึงเยาวชน
ดวยกันวา ควรไตรตรองในทุกๆ การกระทําของตนเอง หากที่ผานมาไดทําในสิ่งที่ไมดีไป ก็ควร
ทบทวนและปรับปรุงตนเองตอไป สวนเยาวชนที่ทํากิจกรรมทางสังคมตางๆ ก็ไมควรทอใจ “ถา
คิดวาเปนสิ่งที่ดี ก็ควรลงมือทําเลย” ไอซยังเสนอวาควรขยายการสนับสนุนการทําความดี
ของเยาวชนใหถึงระดับเด็กเล็กๆ ดวย เพราะเปนวัยที่เหมาะแกการปูพื้นฐานพฤติกรรม
เชิงบวกที่สรางสรรค

มูลนิธิกระจกเงา
คเณศวร บอแกว
โทร. 08-4448-3128
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พีธากร ศรีบุตรวงษ :
Pay It Forward

“หยิบกระเปาใบเกง จัดเตรียมสัมภาระใหพรอม ผูกเชือกรองเทา แลวออกไป
เดินทางหนีความวุนวายไปยังพื้นที่หางไกล” นี่คงเปนภาพสุดจะโรแมนติกที่ทําใหใครหลาย
คนอมยิ้มได และมีความสุขเวลานึกถึงการออกไปทํางานอาสาสมัคร
เขาก็เปนคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องราวที่แสนจะอบอุนเหลานั้น แตเพราะความสนใจที่มี
ใหกับการพัฒนาชุมชนเมือง ทําให “พีธากร ศรีบุตรวงษ” ชายหนุมจากจังหวัดอุดรธานีเลือก
เขามาใชชีวิตและทํางานกับบางกอกฟอรั่ม (Bangkok Forum) เพื่อพัฒนาเมืองหลวงอยาง
กรุงเทพมหานครใหนาอยูมากยิ่งขึ้น
“บานผมอยู อําเภอเมืองอุดรฯ ผมเริ่มเขามากรุงเทพฯ มาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร คณะสังคมสงเคราะห เริ่มทํางานกับบางกอกฟอรั่มมาตั้งแตปสี่ ตอนนี้ก็ทํางานมา
ประมาณสองปกวาๆ แลว” เขากลาวแนะนําตัว
เหตุผลหลักทีท่ าํ ให “พี” เลือกทีจ่ ะเขามาทํางานในเมืองหลวง เริม่ ตนมาจากการตัง้ คําถาม
และความอยากรูวา ทําไมทฤษฎีหรือแนวทางการทํางานกับชุมชนเมือง กับคนเมืองถึง
ไมไดรับการพูดถึง หรือเปนที่ยอมรับ ทําใหเขามุงตรงมาที่แหลงเรียนรูที่นาจะตอบคําถาม
เหลานี้ได นั่นก็คือ บางกอกฟอรั่ม
“มองความแตกตางของความเปนเมืองในกรุงเทพฯ กับความเปนเมืองที่อุดรฯ
อยางไร”
มันตางทีค่ วามซับซอนมากกวา คือวาชุมชนเมืองอยางกรุงเทพฯ ทีบ่ า นกับทีท่ าํ งานมันอยู
คนละที่ มันจะมีบริบท ทั้งชาวตางประเทศ คนทํางานออฟฟศ คนขางบาน ปญหาสิ่งแวดลอม
บริบทแวดลอมมันมากกวาที่อุดรฯ ถึงแมจะเปนอําเภอเมืองก็ตาม ตัวอยางงายๆ จากบานไปที่
ทํางานแค 5 นาทีแตในกรุงเทพฯ อยางนอยสุดก็ครึ่งชั่วโมง อีกทั้งระหวางทางถาเราสังเกต เรา
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จะเห็นปญหาตางๆ มากมาย ขึน้ อยูก บั วาเราจะมองสิง่ นัน้ หรือเปลา เชนนัง่ เรือผานคลองแสนแสบ
ถาเราสังเกตเราก็จะเห็นปญหาตั้งแต น้ําเสีย เสียงดัง ควันพิษ ทุกอยางมันมีผลกระทบตอเรา
เราเปนสวนหนึ่งของทุกอยางที่อยูรอบตัว
“ปญหาอยางนี้ที่อุดรฯ มีบางไหม”
มี แตวานอย มันยังมีความลงตัวและความพอดีอยูที่อุดรฯ อีกอยางแมที่อุดรฯ จะเปน
อําเภอเมืองก็ตามแตระดับของความสัมพันธของคนยังเยอะอยู เพื่อนขางบานยังรูจักกัน
ไปไหนมาไหนก็ทักทาย ไปงาย ไปตลาดปาขายของยังตะโกนทัก “เอา มาซื้ออะไร” แตในเมือง
คนไมรูจักกันแลว ทุกคนมุงหนาไปหาเปาหมายที่ตองการแลวระหวางทางก็ไมไดสนใจอะไร
“ตอนนี้ทําอะไรอยูท่กี รุงเทพฯ”
ทํางานที่บางกอกฟอรั่ม ภารกิจของงานก็คือการสรางสํานึกพลเมือง เราเชื่อวาพวกเขามี
จิตสํานึกของความเปนพลเมืองอยูแลว แตจะทําอยางไรใหพวกเขาเอาสํานึกนั้นขึ้นมา บางครั้ง
เขาอาจจะหาโอกาส หาเพื่อน ดังนั้นสิ่งที่เราตองทําคือ ทําใหคนที่มีสํานึกพลเมืองมารวมตัวกัน
คนดีๆ มาอยูรวมกัน สิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้น
ตัวอยางงานที่ตอนนี้ทํารวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ก็คือการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง สสส.กับชุมชนเพื่อรองรับการยายสํานักงานใหมเขาไป
ในซอยงามดูพลี
เวลาพูดถึงสาทร แตละคนคงจะนึกถึงตึกสูง แตเบื้องหลังตึกสูงยังมีชุมชน ซึ่งเปนที่ของ
คนทํางานอันเปนหัวเรี่ยวหัวแรงใหเมืองขับเคลื่อนไปได เชนชุมชนของคนขับแท็กซี่ ชุมชนของ
คนที่เปนแมบานตามตึกตางๆ ทีนี้พอจะมี สสส.เขาไปตั้ง คําถามคือวาเขาไปแลวจะแปลกแยก
ไหม
สิง่ ทีบ่ างกอกฟอรัม่ ไปทําไมใชแคทาํ ชุมชนสัมพันธ เอาเงินไปบริจาค เอาทุนการศึกษาไปให
อันนั้นไมตอบโจทยเรื่องของความยั่งยืน แลวไมไดตอบเรื่องของความจริงใจดวย แตสิ่งที่เรา
พยายามทํา เปนการเรียนรูระหวางเราและก็ สสส. ดวยเพราะมันเปนเรื่องใหม งานครั้งนี้
จึงเปนการไปสรางใหชมุ ชนเกิดความเขมแข็ง ชุมชนจะเขมแข็งได คนในชุมชนก็ตอ งเขมแข็ง ฉะนัน้
สิ่งที่เรากําลังทําคือเราไปสนับสนุนใหเกิดกลุมคนในชุมชนที่เอาธุระกับสวนรวมหรือมีสํานึก
การเปนพลเมืองไดมาเจอกัน ซึ่งบริเวณนั้นมี 3 ชุมชน เราเอากลุมคนเหลานั้นทั้ง 3 ชุมชนมา
เชือ่ มรอยเปนเครือขาย เราเชือ่ วามันจะเกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นแลวจะเกิดสิง่ ดีๆ ตามมา
“อะไรคือความหมายของคําวาพลเมือง”
พลเมือง คือคนที่รูสึกมีความรับผิดชอบ แตระดับความรับผิดชอบจะแตกตางกันคือ
สวนแรกคือรับผิดชอบตอตัวเอง ตอครอบครัว ตอเพื่อนบาน ญาติพี่นอง ชุมชนถึงระดับสังคม
อันนี้ผมใชคําหลักคือเรื่องของความรับผิดชอบ เพราะสมมุติวาหากมีความรับผิดชอบแลว สิ่งที่
ตามมาคือเรื่องของการกระทําที่คํานึงถึงคนอื่นๆ ที่ไมใชเฉพาะตัวเราเอง อยางนอยที่สุดถาเรา
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คํานึงถึงตัวเราเอง คํานึงถึงคุณคา คํานึงถึงศักดิ์ศรี การปฏิบัติตางๆ ก็จะไมไปกระทบตอคนอื่น
อยางนอยตองมีตรงนี้ สวนอีกคําคือ พลเมืองอาสา ผมวามันเยอะขึ้น นอกจากรับผิดชอบ
ตัวเองแลวธุระของสวนรวมไมวาจะเปนปญหาชุมชน ปญหาสังคม หรือแมกระทั่งเรื่องที่ไมใช
ปญหาก็ไดแตอาจเปนประเด็นที่ทําแลวผูคนในสังคมอยูกันอยางมีความสุข
“แลวพีเปนพลเมืองแบบไหน”
(หัวเราะ) กอนทีจ่ ะอธิบายวา จริงๆ ผมชอบคําวา Active citizen ในภาษาอังกฤษมากกวา
คําวาพลเมืองอาสา พลเมืองอาสา ผมรูสึกวาทําไมตองอาสา มันตองเปนตัวของตัวเราอยูแลว
ไมตอ งอาสาทําเลย ผมอาจจะนิยามอยางนัน้ จริงๆ ผมวาถาเปนภาษาอังกฤษในนิยามของฝรัง่
อาจจะธรรมดา แตนิยามของไทยพอพูดถึงอาสา มันจะนึกถึงอาสาสมัครตอ แลวพอพูดถึง
อาสาสมัครมันจะเหมือนวาตองเปนกิจกรรม เปนโครงการหรืออะไรบางอยางที่เราตองรวมทํา
หรือทําเปนครัง้ คราว ผมวาหลายๆ คนเคาไมตอ งรอใหเกิดเหตุการณขน้ึ มาแลวมาอาสา เขาทําเลย
ทําอยูแลว ทําในชีวิตประจําวันอยูแลว มีความรับผิดชอบตอตัวเองในทุกวิธีคิดทุกการกระทํา
อันนี้คือ Active citizen
การทํางานเพือ่ สังคม ไมใชอาสาแคตอ ชุมชนหรือสังคม แตตอ งอาสาทีจ่ ะไปทําใหเกิดคน
ที่มีจิตอาสาเพิ่มขึ้นอีก สรางคนอีก เหมือนกับ pay it forward ใหมันตอไปเรื่อยๆ เมื่อใหตอไป
เรื่อยเราก็มีความเชื่อวาตองเกิดความดีงามขึ้นมาบาง
“คิดวาที่ผานมาทํางานประสบความสําเร็จไปแลวแคไหน”
สําหรับผมมันก็ยังไมประสบความสําเร็จหรอก มีขั้นบันไดขึ้นมาทีละขั้น อาจจะมีหลาย
ขั้น ตอนที่ทํางานกับชุมชนเวลาเขามีปญหาอะไร หรือมีเรื่องเกิดขึ้นชาวบานจะโทรหาเรา
บอกเราวามีอยางนี้เกิดขึ้นนะ ทําอยางไรดี บางทีเราก็ชวยไมไดหรอก แตอยางนอยเราก็รูสึกวา
เขาไวเนื้อเชื่อใจเลาใหเราฟง เหลานี้เปนสิ่งที่เราคิดวาประสบความสําเร็จ เพราะความเชื่อใจ
มันบงบอกถึงคุณคาบางอยาง
“มองอนาคตไวอยางไรบาง”
อีกไมเกิน 10 ปคงกลับบาน ตอนนีเ้ ราคงตองไปเก็บเกีย่ วอะไรมาใหเยอะกอน แรงบันดาลใจ
ก็คืออยากกลับไปที่บาน ไปสรางอะไรดีๆ ที่บานใหมันเกิดขึ้นครับ

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

“นานแคไหนแลวที่ไมไดมาที่นี่” ผมคิด “สถานที่ที่สงบและคุนเคย”
รอบตัวผมมีผูคนหลายเพศ หลายวัย กําลังสนุกอยูกับการใหอาหารปลาที่เขตอภัยทาน
ในวัดแหงนี้
มองไกลออกไปจากกลุม คนผูม รี อยหนาเปอ นยิม้ เหลานัน้ หญิงสาวผูห นึง่ กําลังเดินถือถัง
สีเหลืองใบเล็กที่ไมกี่นาทีกอนมีปลานอยใหญอยูในนั้น
การปลอยปลาไมไดแสดงวาคนคนนั้นกําลังไมสบายใจ บางทีแคอาจจะอยากจะสบายใจ
มากขึ้นเทานั้น
“หยก” ธนพร อุดมบุญไว ทําใหผมรูสึกเชนนั้น
ในรานกาแฟ มีเสียงโทรศัพทดังขึ้นบางเปนระยะๆ แตเมื่อเจาตัวออกมาพรอมแลว ผมก็
ไมรีรอที่จะเริ่มตั้งคําถาม
ปกติวันอาทิตยอยางนี้ยังทํางานอยูอีกหรือ?
เธอยิ้มเขินๆ กอนตอบวา “เปลาคะ วันนี้เปนอาทิตยพิเศษ บังเอิญสมัครไปเปนผูนํา
กิจกรรมใหเด็กๆ ในคายเยาวชน วันนีก้ เ็ ลยมีนดั คุยงานเพิม่ ปกติกท็ าํ งานจันทรถงึ ศุกร พยายาม
จะทําใหเสร็จวันศุกรเลย จะไดมีเวลาเพื่อตัวเองบาง”
แลวถามีเวลาทําอะไรเพื่อตัวเองบาง
“สวนมากก็ไปทํางานอาสา มีไปสรางบานดินบาง ไปวัด สรางเจดีย เทปูน คือไปลงชื่อใน
ตลาดอาสาสมัครไว ตอนนี้ก็สนใจอยากไปชวยเรื่องเด็กออทิสติก ก็ไปแลวแตโอกาส” เธอกําลัง
อธิบายถึงเวลาที่ถูกใชไปเพื่อตัวเอง
“จริงๆ งานอาสาฯ ก็ถือเปนงานเพื่อตัวเองนะ เวลาไปทํางานอาสาบางคนอาจจะคิดวา
ทําไมตองไปทํางานเพื่อคนอื่นดวย แตหยกมองวาพอทําเพื่อสังคมก็คือทําเพื่อตัวเอง เพราะ
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ตัวเราเองอยูในสังคม การจะอาสานั้นงายมาก เริ่มตนไดจากการอาสากับคนรูจักกอน คนที่
ใกลตัว ไมวาจะเปนเพื่อน พอแม พี่นอง ลองถามเคาวามีปญหาอะไรอยูมั้ย เมื่อเคาเลา
เชือ่ มัย้ วาเราก็ไดอาสาแลว อาสาเปนผูฟ ง ใหเคาสบายใจไงคะ แลวเราก็ลองดูวา ปญหาทีเ่ ขาเจอ
เราสามารถชวยอะไรไดบางมั้ย”
แลววันปกติทํางานอยูที่ไหน
“ก็ทําอยูที่สถาบัน Change Fusion ทําอยูในสวน Think tank สวนนี้เปนสวนที่ทํารีเสิรช
แลวก็หากรณีศกึ ษา ของตางประเทศทีเ่ กีย่ วกับ Social Innovation ทีพ่ วกเขาทําแลวดี แลวสามารถ
ประยุกตใชในไทยได หรืออาจจะเปนของทีม่ อี ยู แตไมเกิดขึน้ เราก็ศกึ ษาจากสถิตหิ รือการสํารวจ
วามันมีปญหาอะไรแลวก็หาทางแกไข (solution) ที่เปนไปได เพราะจริงๆ ปญหาที่มันมีอยู
มันก็มที างแกนะ แตทมี่ นั ไมสาํ เร็จเพราะปญหาหลายๆ อยางมันไมเชือ่ มกัน เราก็พยายามทําให
มันเชื่อมกัน หรือหลายอยางก็มีปญหาแคบางจุด แลวเราก็พยายามผลักดันเปนนโยบายโดย
อิงปญหาจากฐานราก”
อะไรคือ Social Innovation
“นวัตกรรมทางสังคม บางทีอาจจะเปนอะไรที่มีอยูหรือยังไมมี บางทีเอามาเปลี่ยน
นิดหนึ่ง ไมตองยิ่งใหญมาก อยางเชน Play pump ที่แอฟริกา คือเด็กๆ ชอบเลนมาหมุน เขาก็
เอามาเชื่อมใหเวลามันหมุนมันสูบน้ําขึ้นมาได ใหคนมีน้ํากิน ระหวางที่เด็กเลน ทีนี้ก็ไปติดตอ
บริษัทบอกวาเดี๋ยวจะทํา CSR (Corporate Social Responsibility) โฆษณาประชาสัมพันธให
จากนั้นก็ไดเงินของบริษัทมาสราง ซึ่งเด็กๆ ก็ไดเลน ประชาชนก็ไดดื่มน้ํา บริษัทก็ไดโฆษณา
นี่ก็เปนนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจาก ความคิดสรางสรรค (Creative) และการประยุกตใช
อีกตัวอยางโครงการทีก่ าํ ลังศึกษาอยูม ชี อื่ วา Open Surveillance หรือการเฝาระวังภัยพิบตั ิ
มันเริ่มมาจากความคิดที่วาปจจุบันทุกคนมีโทรศัพทมือถือ แลวสวนใหญก็มี Smart Phone ซึ่ง
สามารถเขาถึง Social Media อยาง Facebook หรืออีเมลได ฉะนั้นหากสมมุติวาเราเดินอยูบน
ถนนแลวมีฝาทอเปดทิ้งไวอยู เรารูสึกวาอันตรายแตเราเปนแคเด็กผูหญิง ก็ไมรูจะแจงใคร ถา
ปกติคนก็อาจจะแคบนวาทําไมรัฐไมจัดการ
แตบางทีเขาก็อาจจะไมรู พอเรามีตรงนี้ก็
สามารถที่จะ SMS หรือโพสตขอความแจง
เขาไปไดเลย”
งานอะไรที่ทําแลวรูสึกประทับใจ
ที่สุด
“งานที่ คิ ด ว า ประทั บ ใจมาก น า จะ
เปนการสนับสนุน SE (Social Enterprise,
กิจการเพื่อสังคม) มีบริษัทที่ชื่อ Energaia
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เปนบริษัทที่เลี้ยงสาหรายที่เกิดในถังบําบัด
น้ําเสีย คือมีผลการวิจัยวาสาหรายตรงนั้น
สามารถเอามาทําเปนอาหารสัตว แบบออแกนิก
ได เพราะเดีย๋ วนีอ้ าหารสัตวมแี ตแบบเคมี อันนี้
ก็ เ ป น ตั ว อย า งที่ เ ป น ธุ ร กิ จ และเป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมดวย”
แลวเรามีสวนชวยเขาอยางไรบาง
“ทาง Change Fusion ก็ชวยกันหา
ขอมูล ชวยใหคําปรึกษา หยกก็ไดเขาไปหา
ขอมูลในหองสมุดของมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี (บางมด) แลวก็ไปพบวาที่บางมด
มีการทําวิจัยตรงนี้อยู เพราะพอทําวิจัยมาถึง
ระดับหนึ่งก็เห็นวาทุกอยางมันโยงเขากับงาน
วิจยั ของบางมดเลยนะ แสดงวาเขาอาจจะเปน
ผูเชี่ยวชาญดานนี้ สุดทายก็เลยไดเชื่อมโยง
งานกับเขา ซึง่ ก็ทาํ ใหงานเดินตอไปได จุดนีจ้ งึ
ประทับใจตรงที่ เราไดชวยอะไรเขาจริงอีกทั้ง
ยังไดเรียนรูรวมกันไปดวย”
อะไรคือแรงบันดาลใจในการเริ่มตน
ทํางานเพื่อสังคม
“จริงๆ โดยใจมันรูสึกรักษโลกอยูแลว
อะไรควรทําก็ควรทํา ตนไมก็ควรปลูก ขยะก็
ควรเก็บ แมจะมีบางที่เพื่อนลอวาภายนอก
ดูไมนาจะชอบอะไรแบบนนี้ แตก็รูสึกวาใจ
มันรัก ก็คิดวาถาใจรักแลวไมตองสนใจวาคนจะมองอยางไร ถาใจรักมันก็จะทําออกมาไดดีเอง
ตอนแรกอยากทํา Marketing ชอบงานภาคธุรกิจ แมจะชอบไปคาย ลุยทํางานอาสาฯ แต
ไมไดอยากทําเปนอาชีพ แลวประจวบเหมาะกับมีเพื่อนแนะนําใหรูจัก Change Fusion ใหฟง
พอไดฟงแนวคิดเรื่อง Social Enterprise ซึ่งมันเกี่ยวกับการทําธุรกิจดวย เพียงแตหลักการคือ
ไมไดสรางกําไรสูงสุด (Maximize profit) เพียงอยางเดียว แตเปนแบบกลับคืนสูสังคม อีกทั้ง
พอมีกําไรใหคนที่ทําสามารถอยูได คือมันเหมือนกับวาอยากทําธุรกิจก็ทําเพื่อสังคมได อยาก
ทําการตลาดก็ทําเพื่อสังคมได นั่นจึงเปนอะไรที่นาลองเรียนรูมาก”
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จากการทํางานที่ผานมาเกิดการเรียนรูอะไรกับตัวเองบาง
“เยอะเลย ไดอยางแรกเลยคือ Positive thinking เพราะคุณอยากทําอะไรดีๆ คุณก็ตอง
คิดดี พอคิดดี คุณก็จะมีความสุขกับการคิดดีของคุณ ทําใหรูสึกอดทน ความเพียร การแกปญหา
เฉพาะหนา คือการทํางานมันตางจากตอนเรียนคือเราตองใชทุกอยางตั้งแตเราโตมา รูจักใจเย็น
เพราะใจรอนแลวมันแกปญหาไมได มันเหมือนกับเวลาฝนตกคือถาคุณวิ่งหรือคุณเดินคุณก็จะ
รับน้ําฝนเทากัน แตถาวิ่งคุณก็อาจจะลื่น ลม กลายเปนเปยกมากกวา”
เพราะคุยกันเพลินจนลืมวารานกาแฟกําลังจะปด เราจึงตองรีบออกจากราน แสงไฟสีสม
ทีส่ อ งสวางอยูร มิ ถนนดูสวยดี ในขณะทีเ่ ดินกลับบาน ผมรูส กึ มีคาํ ถามทีย่ งั คาใจอยูข อ หนึง่ เพียง
แตคําถามนี้คงไมมีใครจะตอบไดดีเทากับตัวผมเอง
“เราใชเวลาวางที่มี ทําอะไร เพื่อใครบางแลวหรือยัง”

CHANGE FUSION
ธนพร อุดมบุญไว
โทร. 08-1622-9224
E-mail : yok.tnp@gmail.com
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เกียรติศักดิ์ คําสี :
จากผูรับสูการเปนผูให

“แจ” เกียรติศักดิ์ คําสี บัณฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เริ่มตนงานอาสาสมัครเพื่อสังคมตั้งแตยังเรียนอยูมัธยมปลาย ดวยการรวมเปนทีมวิทยากร
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก เดินทางไปอบรมใหความรูตามหมูบานตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมกับมูลนิธิซีซีเอฟ (ประเทศไทย) หลังจากสอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยไดเขามีโอกาส
ไปเขารวมกิจกรรม “อาสาสมัคร” กับองคกรภาคสังคมนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
ไปเปนอาสาสมัครคายสรางของชมรมตางๆ ในมหาวิทยาลัย
จนกระทั่งเรียนป 2 โอกาสสําคัญที่เขามาในชีวิตของแจคือ การไดมีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกับองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในตําแหนงประธานฝายกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน ซึง่ ทําหนาทีด่ แู ลและสนับสนุนการทํางานของชุมนุม/ชมรม ดานบําเพ็ญประโยชนของ
มหาวิทยาลัย หลังจากหมดวาระองคการนักศึกษา แจกไ็ ดปรับเปลีย่ นตนเองมาเปนสวนหนึง่ ของ
ทีมแกนนําอาสาสมัครของ ศูนยอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งชวงเวลาดังกลาวเขา
ไดใชประสบการณและการเรียนรูจากการทํากิจกรรมอาสาสมัครที่ผานมาในการชวยงานศูนยฯ
เกีย่ วกับกิจกรรมอบรมตางๆ เชน พานักศึกษาไปจัดกิจกรรมตางๆ ใหกบั เด็กๆ รอบมหาวิทยาลัย
หรือการเปนที่ปรึกษาโครงการอาสาสมัครใหกับรุนนอง เปนตน
หากมองยอนกลับไปสู “แรงบันดาลใจ” ที่ทําใหแจหันมาสนใจทํากิจกรรมเพื่อสังคมคือ
เขารูสึกวาที่ผานมาตนเองเปนผูรับ เนื่องจากไดรับความชวยเหลือดานความเปนอยูจาก
องคกร/มูลนิธกิ ารกุศลตางๆ มาโดยตลอด ทําใหเขารูส กึ วาอยากจะทําอะไรเพือ่ คนอืน่ และ
อยากเปนผูใหบาง มิใชเพียงแคการเปนผูรับอยางเดียวเทานั้น และความประทับใจสําคัญ
ก็มาจากเมื่อไดเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของผูอื่น
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จากการเขามาทํากิจกรรมอาสาสมัครระยะเวลาเกือบ 4 ปในมหาวิทยาลัย แจพบวา
ตัวเองมีทศั นคติหลายอยางทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยเฉพาะการมองโลก เขาเขาใจและเรียนรูใ นความ
หลากหลายของผูคนในสังคม ความคิดเชนนี้เกิดขึ้นจากการที่ไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหไดสัมผัส
กับประสบการณตรง ซึง่ แตกตางจากความคิดเดิมทีเ่ คยรับรูม าจากหองเรียนหรือคําบอกเลาของ
คนอื่น เขาเลาใหฟงวา ครั้งหนึ่ง มีโอกาสไปศึกษาชีวิตของเด็กที่อาศัยอยูใตสะพานลอย กอน
หนานั้นเขามีความคิดวาพวกเด็กๆ อาจจะไปอยูดวยเพราะความยากไร แตเมื่อไดพูดคุยกับ
พวกเขา กลับพบคําตอบวาการทีอ่ อกมาอยูน อกบานเพราะตองการอิสระ คําตอบดังกลาวทําให
เขารูส กึ อึง้ เพราะคิดตลอดมาวาคนเหลานัน้ มีปญ
 หาจึงตองรอนเรไรบา นอยูเ ชนนี้ ปรากฏวาเปน
เพราะพวกเขาอยากอยูดวยตัวเอง
อีกเหตุการณหนึง่ คือ เดิมทีเคยคิดวาไมรงั เกียจเด็กๆ ทีอ่ ยูต ามสะพานลอยหรือใตสะพาน
ตางๆ แตพอถึงเวลาจริงก็พบวาตัวเองรังเกียจ ไมกลาเขาไปโอบกอดเหมือนกับคนอื่นๆ เขาจึง
เรียนรูว า สิง่ ทีค่ ดิ กับการกระทําอาจไมตรงกันก็ได จึงไดพยายามปรับตัว แจบอกวาประสบการณ
ลักษณะเชนนี้เองที่ทําใหเขารูจักตัวเองมากขึ้น และเขาใจความหลากหลายของผูคน
ในสังคม
ดวยความทีส่ นใจเรือ่ งสิง่ แวดลอมเปนทุนเดิมอยูแ ลว สิง่ ทีเ่ ขาประทับใจจากการทํากิจกรรม
ที่ผานมาคือ การฟนฟูชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
ดวยการจัดกิจกรรมตางๆ เชน ไปปลูกพืชใหชา ง ปลูกปะการัง ถึงตอนนีช้ มรมก็มคี นสานตอแลว
เขารูสึกดีที่สามารถชุบชีวิตชมรมขึ้นมาได
นอกจากเรียนรูจากกิจกรรมตางๆ แลว เขายังไดเรียนรูผานการทํางานรวมกับคนอื่นๆ
ดวย บางครั้งเราเห็นคนที่ทําอะไรไมถูกใจเรา กอนหนานี้มักรูสึกวาทําไมเขาจึงทําแบบนั้น ทําไม
เขาจึงไมเปนแบบนี้ แตเมื่อผานประสบการณเปนอาสาสมัครจึงเรียนรูและเขาใจถึงความ
แตกตางของคน เหมือนคําพูดที่วา “ไมมีมนุษยคนไหนสมบูรณแบบ” ดังนั้น เมื่อโกรธใคร
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เขาก็จะคิดแบบนีว้ า ไมมใี ครทีส่ มบูรณแบบ ตัวเขาเองก็เชนกันทีต่ อ งทบทวนตัวเองในสิง่ ทีค่ นอืน่
ไมชอบ
เมือ่ ผสานสิง่ ทีเ่ รียนรูจ ากการทํากิจกรรมเพือ่ สังคมเขากับความสนใจเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม
ของแจ เขาคิดวา ตนเองไดเรียนรูสัจธรรม ความเปนจริงของสังคมและธรรมชาติวา ทุกสิ่ง
ทุกอยางลวนเชื่อมโยงกันไมมีอะไรแยกจากกันได ขณะที่มนุษยทํากิจกรรมอยางหนึ่งที่ใชไฟฟา
อยู ก็สงผลกระทบกับสัตวปาได เชน ทําใหพวกมันวางไขไมได เพราะวาไมมีปา เนื่องจากพื้นที่
ปาถูกนํามาทําเปนโรงไฟฟาใหกับมนุษยไดใช สัตวปาจึงถูกแยงพื้นที่เพื่อดํารงชีวิต เขาเห็นถึง
ความเชื่อมโยงวาตัวเราไมไดแยกขาดออกจากสังคม โลก หรือจักรวาลแตอยางใด เขาจึง
เห็นวาแมสิ่งที่ทําอาจจะเปนสิ่งเล็กนอย ไมใหญมาก แตก็ดีกวาการไมลงมือทําอะไรเลย
สําหรับแจแลว “สังคมทีด่ ใี นความคิดของเขาคือสังคมทีเ่ ปดโอกาสใหทกุ คนมีโอกาสไดทาํ
สิ่งที่ถูกตอง สิ่งที่ดีสําหรับตัวของเขาและดีสําหรับคนอื่นดวย”

ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เกียรติศักดิ์ คําสี
โทร. 08-6813-9159
E-mail : nayrugdee@gmail.com
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สุทธิดา แกวสองสี :
สงตอวงกลมแหงความสุข

“หญิง” สุทธิดา แกวสองสี นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เธอสนใจการทํากิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแตยังเรียนอยูชั้นปที่ 1 ดวยการเขารวม
โครงการธรรมศาสตรอาสาเพื่อชุมชนซึ่งเธอไดทํากิจกรรมวันเด็กทุกวันโดยทําติดตอกันเปน
ระยะเวลา 1 ปเต็ม จากนัน้ ก็ทาํ งานอาสาสมัครรวมกับศูนยอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยเปนตน
มา ไมวาจะเปนอาสาสมัครแมโดมเกมส งานดนตรีไทยอุดมศึกษา และอาสาสมัครงานสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ
จุดเริ่มตนที่ไดเขารวมโครงการธรรมศาสตรอาสาเพื่อชุมชน ในโครงการวันเด็กทุกวัน
ซึ่งรวมกับพี่ๆ และเพื่อนในกลุมที่ชื่อวารวมมิตรน้ําขน เพราะอยากใหเด็กๆ มีวันเด็กทุกวัน
ไมใชแควันเด็กเทานั้น เมื่อไปลงพื้นที่ใกลๆ ก็พบโรงเรียนหนึ่งซึ่งเด็กๆ ตองการสนามเด็กเลน
จึงตัดสินใจวาจะชวยกันทําสนามเด็กเลน เพื่อใหเด็กๆ ไดสนุกทุกวัน และการเลนยังถือเปนการ
พัฒนาเด็กไปดวย เมื่อทําสนามเด็กเลนแลว ก็ขยายออกไปเปนการจัดหองสมุด และซอมแซม
ศาลาธรรมชาติเพือ่ ใหพวกเขามีสถานทีเ่ รียนรูแ ละทํากิจกรรมรวมกัน ตอนทีโ่ ครงการสําเร็จแลว
รอยยิ้มของเด็กๆ ที่เลนอยางสนุกสนาน เพราะมีความสุขกับสนามเด็กเลนที่ไดชวยกันสรางขึ้น
พรอมรอยยิม้ และคําขอบคุณ สิง่ เหลานีเ้ ปน “แรงบันดาลใจ” ใหเธอทํางานเรือ่ ยมา รวมถึงการ
สนับสนุนและผลักดันจากครอบครัวที่มีอยูเสมอ
เหตุการณทปี่ ระทับใจทีส่ ดุ เกิดขึน้ ในวันสุดทายของโครงการวันเด็กทุกวัน เด็กๆ ทีโ่ รงเรียน
ก็บอกเลาความรูสึกวา “ดีใจที่พี่ๆ มาทํากิจกรรมดวย” และอยากใหมาอีก ไมรวมถึง
ดอกกุหลาบและกระดาษพับกระดาษรูปหัวใจที่เด็กมอบให ตอนนั้นเธอรูสึกดีใจมากและนั่นคือ
“จุดเริ่มตน” ของ “ความสุขใจ” ที่ไดจากการเปนอาสาสมัคร จากนั้นมาการไปเปนอาสาสมัคร
ของเธอก็ดําเนินไปอยางสม่ําเสมอตามวาระโอกาส และหญิงก็ไดคนพบวางาน “อาสาสมัคร”
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คือการ “สงความสุข” ไปอยางไมสิ้นสุด เหตุการณเล็กๆ อีกครั้งหนึ่งจากประสบการณ
อาสาสมัครซึง่ สรางความสุขใจใหหญิงเกิดขึน้ เมือ่ ตอนทีเ่ ธอไปเปนอาสาสมัครงานสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติซงึ่ ไดชว ยอํานวยความสะดวกใหผเู ขารวมประชุม ขณะทีก่ าํ ลังชวยยกกระเปาอยู ผูใ หญ
ทานนั้นก็ไดหันมาพูดคําขอบคุณและอวยพรใหกับหญิง เหมือนกับวาตางฝายตางมอบความ
ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน
และอีกครั้งหนึ่งที่ทําใหเธอเรียนรูวาความสุขสามารถสงตอไปเรื่อยๆ คือ ตอนไปสราง
ศาลาใหเด็กๆ ตอนนั้นพบกับคุณตาทานหนึ่งที่มาทําของเลนใหหลานซึ่งเรียนอยูที่นี่ มีคน
ในหมูบานมาชวยกันทํามากมายโดยไมตองการคาจาง หญิงมองวาเหมือนกับ “วงกลม” คือ
เธอและเพื่อนๆ ไปทําใหคนอื่น คนที่นั่นก็ทําใหหลานของพวกเขา เด็กๆ ก็มีความสุข
พวกเธอก็มีความสุขไปดวย
หญิงมองวาความประทับใจตางๆ เหลานี้ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เกิดมาจากปจจัย
หลายอยาง เริม่ จากการมี “ใจทีอ่ ยากจะทํา” เปรียบเทียบเหมือนกับยาเสพติดทีต่ อ งเสพบอยๆ
เพราะทําใหมีความสุข สิ่งสนับสนุนตอมาคือศูนยอาสาสมัครที่คอยเปนตัวสนับสนุน และเปน
แรงผลักดันซึ่งเธอมักไดรับขาวสารผานพี่ๆ ที่ทํางานอยูในศูนยและใหคําปรึกษาเวลามีปญหา
ตอมาก็คือผูที่หญิงเรียกวา “คนขางทาง” ซึ่งหมายถึงคนที่ไดเขาไปรวมทํากิจกรรมอาสาดวย
พวกเขาเหลานีค้ อื “เสนทาง” ทีท่ าํ ใหเธอไดเดินไปพบกับเสนทางสายอาสา อีกอยางหนึง่ ทีส่ าํ คัญ
คือ ระยะเวลาของกิจกรรมที่เปนโครงการระยะยาว ทําใหคนทํางานไมตองเรงรีบ มีโอกาสไดคิด
ทบทวนตัวเองซึ่งเปนประโยชนมาก สุดทายคือครอบครัวที่จะอยูเคียงขางเสมอ เวลาที่เหนื่อย
ก็จะกลับบาน
จากประสบการณการทํางานทีผ่ า นมา เธอเห็นวา
การทํางานกับสังคมหรือชุมชนเปนการทํางานกับคน
หลากหลาย และแตกตางกันในแตละพืน้ ที่ ซึง่ ไมสามารถ
นําความคิดของตนเองเปนกรอบในการทํางานอยาง
เดียว แตตองเปดใจใหกวาง รูจักรับฟง และเรียนรู
เปดโอกาสใหกบั คนในชุมชนไดเขามามีสว นรวมดวย
เพราะเราเปนเพียงคนทีผ่ า นมาทํา แตคนทีอ่ ยูบ ริเวณ
นั้นคือคนที่จะอยูตลอดไป และเขาจะตองเปนคน
ดูแลชุมชนของเขาตอไปเองใหได
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเธอคือ จากเดิมที่
เคยเปนคนทํางานที่มุงแตจุดหมายปลายทางวาตอง
สําเร็จ แตเมื่อมาทํางานอาสาซึ่งเกี่ยวของกับผูคนที่
หลากหลายมากขึน้ ทําใหเธอใสใจกับสิง่ ขางทางมากขึน้
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สามารถยิม้ และหัวเราะกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว
ได เรียกไดวาเปนกาวเดินที่ชาเพื่อไปใหถึง
จุ ด หมายโดยใส ใ จกั บ สิ่ ง รอบข า งมากขึ้ น
นอกจากนีเ้ ธอเรียนรูว า การทํางานอาสาตอง
เปนการเขาไปชวยใหคนที่ตองการความ
ช ว ยเหลื อ เหล า นั้ น ให ช ว ยเหลื อ ตั ว เอง
ใหได ไมจําเปนตองชวยพวกเขาทุกอยาง
แตใหโอกาสเขาไดแกปญหาดวยตัวเอง
ดวย จึงจะสรางความยั่งยืนไดมากที่สุด

ศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สุทธิดา แกวสองสี
โทร. 08-7232-2214
E-mail : ying_zheenior@windowslive.com
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มีหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงการทํางานอาสาสมัคร ความคิดของเรามักจะไปผูกติดกับ
การทําความดีในโอกาสพิเศษหรือการเสียสละเวลาพักผอนที่หาไดยากนักจากงานประจํา
ที่มีอยู
แตบทสัมภาษณที่คุณกําลังไดอานตอไปนี้ เปนประสบการณตรงของหญิงสาวผูหนึ่งที่
ผสานเวลาจากหนาทีก่ ารงานตามวิชาชีพทีไ่ ดเรียนมากับการทํางานอาสาสมัครทีใ่ จบอกใหทาํ ได
อยางลงตัว ความสุขที่เธอไดรับทําใหเธอเลือกที่จะทํางานอาสาสมัครมาอยางตอเนื่องจนมัน
กลายเปนวิถีของชีวิตเธอ
ชวยแนะนําตัวหนอยครับ
“ชื่อยิ้มคะ พรพิมุข มณีวาศ เปนนักกายภาพบําบัดคะ ตอนนี้ทํางานอยูที่คลินิกแถว
จรัญ 13”
ไดยินมาวานอกเหนือจากการเปนนักกายภาพแลว ยิ้มยังมีโอกาสไดไปทํางาน
อาสาสมัครดวย อันนี้เหมือนกับการไปทํางานเปน part-time หรืองานพิเศษหรือเปลา
“ไม ค ะ อั น นี้ เราอาสาไปทํ า คื อ ถ า มี กิ จ กรรมอะไรที่ พี่ ๆ จากองค ก รต า งๆ เขาขอ
ความชวยเหลือมาก็จะไปอยางที่ลาสุดเพิ่งไปพังงาคะ ชวยสรางฝายใหชาวบาน ไปชวยเขาทํา
แลวชาวบานก็สานตอ ไมเชิงวาจะสรางใหเขาทั้งหมด”
เริ่มตนรูจักกับงานอาสาสมัครไดอยางไร
“ยิ้มเปนคนที่ทํางานอาสาสมัครมาตั้งแตเรียนอยูที่มหิดลแลว ทําคายที่มหาวิทยาลัย
ตอนนัน้ ประมาณปหนึง่ เหมือนทีค่ า ยมีงานๆ หนึง่ แลวไปเห็นโปสการดอันหนึง่ เขียนวา ทํางาน
อาสาอะไรอยางนี้ ก็มาเจอของมูลนิธกิ องทุนไทยทีท่ าํ งานรวมกันกับ สสส. ชือ่ วา “อาสามาเติม
รัก” ทําวันเสารทุกสัปดาห ยิ้มก็เลยสมัคร คือโทรไปถามเขา วาตองทําอะไรบาง จากนั้นก็เลย
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ไดทํางานกับเด็ก เหมือนเด็กๆ เหลานั้นเขาขาดบางอยางในชีวิต ซึ่งหนาที่ของอาสาสมัคร
ตองเขาไปชวยพัฒนาเขา ไปเติมความรักใหเขา นั่นก็เปนจุดเริ่มตน”
ไปทําอะไรกันมาบางครับ
“ก็มไี ปบานเปร็ดใน ไปทําเตายางเปนบานใหปลา แลวก็มไี ปทาสีโรงเรียนทีส่ พุ รรณบุรี เย็บ
เบาะนอน เย็บผาหมใหนอง ไปปลูกปาที่เพชรบูรณไปทําประปาภูเขา”
ทําไมจึงอยากไปทํางานอาสาสมัคร
“รูสึกวาอยากชวยเหลือคนที่เขายังขาดอยู อยากใหโอกาส ความรูหรือวาอะไรที่พอจะ
ชวยเขาได ก็เลยอยากทํา จริงๆ ยิ้มทําคายของชมรมฯ ที่มหาวิทยาลัยอยูคะ แลวอยากทําอะไร
เพิ่มเติมของชมรมฯ ก็จะมีคาย 3 คาย ก็เลยหาอยางอื่นที่แปลกใหมแลวก็ไดออกไปขางนอก
จริงๆ”
อะไรเปนเสนหของงานอาสาสมัครที่ทําใหยิ้มทําตอเนื่องมาจนถึงตอนนี้
“ยิ้มรูสึกวาทําแลวไดชวย ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดเพื่อน ไดมิตรภาพ ไดเห็นวิถีชีวิต
ประสบการณและไดแบงปนใหคนอื่น”
กิจกรรมไหนที่คิดวาประสบความสําเร็จมากที่สุด
“คงเปนที่เปร็ดในจังหวัดตราด คือชุมชนเขาคอนขางที่จะเขมแข็ง แลวชาวบานก็มาชวย
กันดี ที่นั่นมีปาชุมชน ชาวบานตอนรับดีมากๆ”
เลาใหฟงหนอยครับวาพื้นที่ตรงนั้นเปนอยางไรบาง แลวเราเขาไปทําอะไร
“เปนกลุมชาวบานที่ทําอาชีพเกษตรกรรม มีทํานากุงบาง ปญหาของพื้นที่ก็คือวาบริเวณ
ชุมชนก็จะมีปาชายเลนอยู แตเหมือนทะเลมันเริ่มกัดเซาะเขามาเรื่อยๆ จนพื้นที่ปาชายเลนที่มี
อยูมันเริ่มนอยลง ชาวบานก็เริ่มคิดวาจะทําอยางไรดี ใหสวนที่โดนกัดเซาะมันไมถูกทําลายมาก
ขนาดนัน้ ปองกันใหมนั กัดเซาะไดนอ ยลง ก็เลยทําเปนแนวคือเอาเตายางลงไป เตายางก็คอื ยาง
ทีท่ าํ มาจากยางรถยนตแลวเทซีเมนตทาํ เหมือนรูปเสาแตวา ทําเปนอันใหญมาก ไปวางตามแนว
ทะเล เพื่อชวยลดการกัดเซาะของคลื่น ชาวบานเขาคอนขางจะรวมใจกันมากคะ ชวยกันหายาง
ชวยกันระดมทุน เราก็ประทับใจ ตอนนี้ชาวบานก็ยังทําตอไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมี
นากุง ทีร่ กรางและไมไดใชแลว ชาวบานทีน่ นั้ ก็ระดมเงินกันไปซือ้ นากุง เพือ่ ทีจ่ ะทําเปนปาชายเลน
เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นก็มีโอกาสไปทําหองสมุด 4 มิติ คือเราไปปรับหองสมุดใหเปน 4 มุมคือ
มุมเลน มุมศิลปะ มุมอาน มุมดู ทําใหเด็กๆ ไดใชมากขึ้น เขาหองสมุดกันมากขึ้น เพราะกอน
หนานี้หองสมุดนี้แทบจะไมมีใครเขาไปเลย พอไปจัดใหมเด็กก็เริ่มสนใจ ก็เขาไปดูหนังสือ เขาไป
เลน ไปทําศิลปะกัน”
มีวิธีการทํางานกับคนในพื้นที่อยางไร
“อยางหองสมุดนี้ ก็มีใหเด็กมาชวยจัด คือมีเด็กอยู 40 คนเราก็จะจัดเปนกลุม กลุมละ
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10 คนแลวเราก็จะใหเด็กชวยเขาไปจัดการหองสมุดของเขา
เริ่มจากการคัดแยกหนังสือ ก็คือชวยๆ กัน พี่ๆ ก็จะเปน
คําแนะนําวาทําอยางไร ยกตัวอยางใหเขาดู ชวยกันจัด ชวย
กันเลือก แลวก็ตกแตงประดับหองสมุดที่เขาอยากไดจริงๆ
แลวก็ชวยกันทําความสะอาด”
พอทําเสร็จแลวมีวิธกี ารดูแลตอยังไงครับ
“เราก็จะประสานกับอาจารย มีการไปติดตามผล หนึง่
เดือนไปดูทหี นึง่ วาเปนอยางไรบาง ยังใชกนั อยูไ หม หองสมุด
เปนอยางไรบาง แลวแตวาวางกันขนาดไหน ใครวางก็ผลัด
กันไป หรือก็โทรไปถามถาไมวางจริงๆ”
ในการทํางานภาคสังคมทีผ่ า นมาเราไดเรียนรูอ ะไร
จากการทํางานเพื่อสังคมบางครับ
“ก็เรียนรูว า จริงๆ สังคมมันมีหลายแบบ บางอยางทีเ่ ราไมเคยพบในสังคมนีเ้ ราก็จะไดเห็น
ในอีกสังคมหนึง่ เชนพอเราเขาไปอยูใ นสังคมอีกสังคมหนึง่ เราก็จะเห็นอีกอยางหนึง่ ตอนแรกเรา
คิดวาเราจะเอาอะไรไปใหเขาแตจริงๆ ไมไดเปนเชนนัน้ ฝายเดียว เราในฐานะอาสาสมัครก็ไดรบั
จากเขาดวยเชนกัน เมื่อเห็นถึงความมีน้ําใจ และวิถีการดําเนินชีวิตดานตางๆ ก็ทําใหเขาใจวา
ชุมชนสามารถอยูไ ดอยางพอเพียงโดยไมตอ งพึง่ I-Phone, I-Pad แตสงั คมในกรุงเทพฯ ปจจุบนั นี้
แทบจะไมมีการแบงปนกันเลย คอนขางไปทางเห็นแกตัวสูงดวยซ้ํา อีกทั้งคนเราก็ไมสามัคคีกัน
มีความแตกแยก แทบทุกอยางเลย”
แลวเราจะหนีออกจากปญหาเหลานี้ยังไง
“คงไมหนี คงตองคอยชวย มันคอนขางจะยากหนอย เพราะมันเปนเรื่องเกี่ยวกับคน เกิด
จากตัวมนุษยเองนีแ่ หละทีท่ าํ ใหปญ
 หามันเกิดขึน้ อยางเชน น้าํ ทวมถามนุษยไปตัดตนไมกค็ งไม
เกิด
สุดทายก็อยากใหรว มกันทําความดี ชวยกันฟน ฟูประเทศเรา แลวชวยเหลือคนดอยโอกาส
อยากใหชวยกันคนละเล็กคนละนอย” เธอยิ้ม

มูลนิธิกองทุนไทย
พรพิมุข มณีวาศ
โทร. 08-9684-5635
E-mail : smilesmilechan33@hotmail.com
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“ตนกลาแผนดิน”
พื้นที่ดีๆ สําหรับเยาวชน

“มด” มัณฑณา เอื้อประชานนท แกนนํา “กลุมตนกลาแผนดิน” กลุมคนที่ทําสื่อเพื่อ
เยาวชนและเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีโอกาสเขามาทําสื่อ เธอเลือกที่จะถายทอดประสบการณ
ที่เธอสั่งสมดานการทําสื่อมาตั้งแตสมัยมัธยมเพื่อใหเด็กๆ รุนใหมไดมีโอกาสเรียนรูที่จะพัฒนา
ตนเองจากการทําสื่อ
“เรามองวาสื่อเปนเครื่องมือที่มีพลังทางสังคม ซึ่งพลังนี้มันสงผลทั้งตัวผูผลิตสื่อและผูรับ
สื่อ ถึงแมวาเราจะไมไดจบดานการทําสื่อโดยตรงแตก็อาศัยการเรียนรูจากพี่ๆ ในวงการ ซึ่งพอ
ถึงวันนี้เราก็ไดมีโอกาสสงตอความรูเหลานี้ใหกับเยาวชนรุนตอไป” มด บัณฑิตสาวจากคณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลาถึงจุดเริ่มตนที่หันมาสนใจทางดานสื่อ ซึ่งเธอไดมี
โอกาสจัดรายการทั้งโทรทัศนและวิทยุตั้งแตสมัยมัธยม
มด เทาความถึงจุดกําเนิดของกลุม ‘ตนกลาแผนดิน’ และงานที่กําลังจะทําทั้งในปจจุบัน
และอนาคต “กลุม ตนกลาแผนดินของเรามีสอื่ ทัง้ ในดานของขาว ดานวิทยุ ตอนนีเ้ รากําลังเตรียม
แผนทีจ่ ะทํารายการโทรทัศนและสือ่ สิง่ พิมพออนไลนสาํ หรับเยาวชน ตอนนีส้ ถานีของเราก็มอี ายุ
ครบรอบ 3 ปแลว โดยเริ่มจากการรวมกลุมตอนเหตุการณสึนามิ เราไดมีโอกาสไปจัดวิทยุชุมชน
ในทองที่ พอเหตุการณคลี่คลายเราก็มานั่งคิดกันหลายๆ คนวานาจะมีพื้นที่สําหรับการทําสื่อ
เพื่อเผยแพรเรื่องราวดีๆ สูสาธารณะตอไป จึงคิดวางั้นเรามาทําสถานที่ที่รองรับความคิด
สรางสรรคเหลานี้กันก็เลยมาทําตรงนี้”
“สถานีของเราเปดพืน้ ทีใ่ หกบั เด็กไดมโี อกาสผลิตรายการเองทัง้ หมด เราไมไดเขาไปกําหนด
เนื้อหาวาเด็กจะตองพูดอะไร ทางสถานีเปนเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยแนะนําเรื่องเทคนิคตางๆ
มากกวา และคอยแกปญหามากกวา” ตนกลาเรดิโอ หนึ่งในโครงการที่เปดพื้นที่ดีๆ ใหเด็กไดมา
แบงปน ภายในบริเวณสถานีวทิ ยุเยาวชนออนไลนมหี อ งสงขนาดยอมทีใ่ ชสาํ หรับการจัดรายการ
ของเด็ก ซึ่งตลอดเวลาสัมภาษณมีเด็กๆ เขาออกมาทํากิจกรรมในบริเวณสถานี
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สิ่งที่เด็กไดรับจากประสบการณการทํารายการคืออะไรบาง? “เด็กที่เขามาก็จะไดพัฒนา
ทักษะตางๆ ทั้งการเขียน การพูด การคิด และการอาน เรามองยอนกลับไปที่ตัวเราสมัยกอน
เราไดมีโอกาสไดอบรมนักจัดรายการวิทยุเราจึงคิดวาถาเด็กรุนตอไปไดรับโอกาสแบบนี้ก็ดี
สิ่งเหลานี้สอนใหเราบริหารจัดการตัวเองไดฝกความรับผิดชอบ เพราะเราตองเรียนไปดวยและ
จัดรายการไปดวย พวกเขาก็จะไดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันในการทํางาน
การใหทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ อยางหนึง่ ก็คอื “การใหโอกาส” มดมองเรือ่ งนีว้ า “เรามองในสิง่ ทีเ่ ขา
ทํามากกวา บางคนคอนขางจะปดกั้น เชน อาจจะบอกวาเด็กสมัยนี้มีแตไปกรี๊ดดาราเกาหลี แต
เราก็ไมไดมองวาเปนเรื่องที่ผิดถาหากเขายังทํางานและเปนเด็กที่ดีได”
“การฝกฝนของเด็กแตละคนที่เขามา เราจะตองลองผิดลองถูกและเปดโอกาสใหเขาได
ทํางานจริงมากทีส่ ดุ มันไมมสี ตู รสําเร็จเราตองปรับใหเขากับเด็กแตละคน เชน บางคนขาดความ
มัน่ ใจ บางคนเขียนหนังสือไมเกง หรือพูดไมชดั แตอยางนอยเด็กๆ เหลานีม้ คี วามตัง้ ใจดีทจี่ ะทํา
เราก็มีหนาที่ดึงศักยภาพของพวกเขาออกมา เชน อาจจะใหโจทยเขากลับไปฝกออกเสียงใหชัด
เพื่อที่เขาจะเรียนรูเอาชนะขีดความสามารถของตัวเอง” หนาที่ที่มดทํานั้น แทบไมตางจากครู
ที่ตองคอยเอาใจใสเด็กๆ ที่แวะเวียนเขามาที่สถานีเลย
หลังจากทํางานมาหลายปมดก็มีเรื่องนาประทับใจที่อยากบอกตอ “เด็กที่เขามาก็มี
หลากหลายกรณี บางคนก็นงั่ รถมาจากชลบุรเี พือ่ มาจัดรายการทุกสัปดาห อยางทีเ่ ราภูมใิ จ หรือ
เราเคยมีเด็ก ป.3 ซึง่ เขาอยากจัดรายการเราก็ใหโจทยเลยวาในวันเด็กนีใ้ หเขาไปเตรียมนิทานมา
เพื่อเลาใหเพื่อนๆ ฟง โดยใหแบงตัวละครตางๆ ใหเพื่อนไดมีสวนรวมในการเลา ซึ่งพอถึงเวลา
จริงๆ เขาก็ทําออกมาไดดี”
“สิง่ ทีเ่ ราไดรบั ก็คอื การไดเห็นพัฒนาการของเด็กแตละคน เมือ่ เห็นเขาทําไดดแี ลวเราก็ยงิ่
รูสึกภูมิใจ เชน การออกไปจัดรายการนอกสถานที่เด็กสามารถจัดการทุกอยางไดดวยตนเอง
แคนเี้ ราก็มคี วามสุขแลว” ความรูส กึ ทีไ่ ดใหนนั้ ดูเหมือนคนทีไ่ ดใหกจ็ ะไดรบั กลับมาทุกๆ ครัง้ เสมอ
นี่คือปจจัยสําคัญที่ทําใหมดอยากทําหนาที่นี้ตอไป
และดูเหมือนวาสถานีเล็กๆ ที่อบอุนแหงนี้จะไมหยุดการเติบโตแตเพียงเทานี้ เพราะวา
พลังของเยาวชนและพลังของการใหประสบการณจะเขามาชวยเติมเต็มใหกับเด็กที่เขามาทํา
กิจกรรมไดกลายเปนพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต
ตนกลานิวส
มันฑณา เอื้อประชานนท
โทร. 08-6569-6916
E-mail : meehpooh14@hotmail.com
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การใหที่รับผิดชอบและไมรูจบ

ในวันธรรมดา จุลยุทธ โลโชตินันท สวมบทบาทเปน ผูจัดการอาวุโสของ บริษัท
Thomson Reuters บริษัทขามชาติยักษใหญแหงหนึ่ง แตใครจะรูวาเมื่อเวลาวางเขาเลือกที่จะ
สวมบทบาทผูเปนหัวเรือใหญของคณะวงดนตรีออเคสตาการกุศลวงแรกของประเทศไทย
Bangkok Charity Orchestra (BCO)
ดวยความที่เปนคนชอบดนตรีตั้งแตเด็กๆ เขาจึงอุทิศเวลาสวนหนึ่งหลังจากอยูหนา
คอมพิวเตอรมาจับไมบาตองกับกิจกรรมดนตรีการกุศลเพือ่ การใหทพี่ งึ่ มีอายุครบ 1 ป เมือ่ เดือน
มีนาคมที่ผานมา “ตอนนี้เรามีสมาชิก 80 คน ตอนแรกผมวามันเปนเรื่องใหมในไทยวงดนตรี
ทีไ่ มหกั คาใชจา ยแมแตบาทเดียวและมอบใหการกุศล วงดนตรีของเราตัง้ อยูบ นความหลากหลาย
มีคนหลากวัย หลากสาขาอาชีพ หลายที่มามีทั้งมืออาชีพและมือสมัครเลน แตพวกเรามีจิตใจ
ที่รักดนตรีและการทํางานการกุศลรวมกัน”
ในปที่ผานมาชื่อของ BCO เริ่มเปนที่รูจักอยางมาก ในรอบการแสดงแตละครั้งมีผูเขาชม
ไมต่ํากวา 500 คน จุลยุทธกลาววา “ทุกๆ คนที่มาเลนไมไดรับคาจาง มันเปนชองทางในการที่
เราจะไดสงเสริมการใหและการอาสาใหกับสังคม ตอนแรกที่ตั้งวงผมก็แอบกังวลวาจะมีใคร
เขามารวมกับเราหรือไมแตตอนนีส้ มาชิกและฐานคนดูกเ็ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เรามีทมี บริหารงานหลักๆ
10 คน”
“นอกจากการที่เรามาแสดงเพื่อหารายไดใหกับการกุศลแลวผมมองวา มันเปนการใหที่
ไมรูจบดวย คนที่มาแสดงก็ไดรับประสบการณใหมๆ ไดพบปะเพื่อนฝูงและพัฒนาตัวเอง และ
ยังไดตอบแทนสังคม สวนสปอนเซอรทเี่ ขามารวมจัดสวนใหญเราก็จะคัดเลือกจากทีเ่ ขาอยากทํา
การกุศลจริงๆ ซึ่งเขาก็ไดรับเสียงตอบรับที่ดีจากสังคม” ดูเหมือนวา BCO จะไมใชแควงดนตรี
แตจุลยุทธกําลังพูดวามันเปน “พื้นที่ของการใหและการอาสาที่ไมรูจบ”
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มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

เมือ่ พูดถึงบทบาทของพลเมือง จุลยุทธสะทอน
มุมของการรับผิดชอบตอสังคมไดนาสนใจวา “BCO
มี เ ป า หมายหนึ่ ง คื อ การให อ ย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ยกตัวอยางเชน กิจกรรมคอนเสิรตที่เราทํารวมกับ
มู ล นิ ธิ เ ด็ ก เราได นํ า เงิ น ที่ ไ ด จ ากการจั ด ประมาณ
2 แสนบาทไปจัดซื้อศาลานั่งเลนสําหรับเด็กแทนที่จะ
มอบใหเปนเงิน เพื่อที่เราจะไดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและ
นาจะเปนประโยชนตอผูที่ไดรับใหมากที่สุด”
ปจจัยสูความสําเร็จของ BCO ภายใตการนํา
ของชายผูนี้เขาใชหลักการบริหารที่ไดใชในงานประจํา
เขามาชวยบริหารวงดนตรีนี้ “เราเปดโอกาสใหทุกคน
ไดเลน แตคนทีเ่ ขามารวมแสดงจะตองมีความสามารถ
แบบสามารถแสดงได การหลอมรวมคน 80 คนที่มี
ปูมหลังแตกตางกันแสดงไดเต็มความสามารถเปนสิ่งสําคัญ ถึงแมคนจะเสียเงินเขามาชมเขา
ทําการกุศลแตเราก็ตองเนนคุณภาพใหเขาไดรับการแสดงที่ดีที่สุด”
“ผมมองเชื่อมโยงกับสมาชิกในแตละกลุมวาแตละคนจะมีสังคมที่แตกตางกันมา บางคน
อาจจะเรียนในโรงเรียนอินเตอรทมี่ โี อกาสไดแสดงตอหนามวลชนแบบฟรีๆ แลว ถาเขาไดเขามา
รวมกิจกรรมตอนนีม้ นั จะยิง่ เปนการเพิม่ คุณคาใหกบั เขารูส กึ ภูมใิ จวามีคนเสียเงินมาชมเขาแสดง
และเขาก็ไดทําการกุศล” ‘ความภูมิใจในการเปนผูให’ นี่คือสิ่งที่ BCO ไดนํามาเปนแรงบันดาลใจ
ในการขับเคลื่อนเครือขายของเขา
เมื่อมองยอนกลับไปจุดเริ่มตน จุลยุทธคิดอยางไรกับทุกวันนี้ “ในดานปริมาณเราจัดการ
แสดงคอนเสิรต 4 ครัง้ ในปทผี่ า นมาสามารถระดมเงินไดหลักลานบาท การทีผ่ มเปนคอนดักเตอร
ทีข่ น้ึ ไปยืนนําผูแ สดง 80 คนทีม่ ใี จกุศลแบบเรานีค่ อื จุดทีท่ าํ ใหผมภูมใิ จทีส่ ดุ ผมแอบไดยนิ บางคน
พูดวาจริงๆ เมืองไทยนาจะมีอะไรแบบนี้มานานแลว ซึ่งมันยิ่งทําใหเรารูสึกดีที่ไดทําสิ่งนี้”
“เปาหมายในอนาคตเราอยากให BCO เปนที่รูจักมากขึ้น เราไมมีการประชาสัมพันธ
ในวงกวาง หากใครสนใจก็ลองแวะเขามาชมกิจกรรมของเราไดที่ เว็บไซต www.charityorchestra.
org เราอยากสรางฐานคนฟงเพลงออสเคสตราใหกวางขวางขึน้ โดยในการแสดงแตละครัง้ เราจะ
มีการใหความรูเ กีย่ วกับดนตรีคลาสสิกในระหวางเพลงดวย” จุลยุทธเลาถึงแผนบางสวนในอนาคต
อันใกลนี้ของ BCO ดวยน้ําเสียงมุงมั่น
ซึง่ ทางวงไดฝากประชาสัมพันธคอนเสิรต ครัง้ ตอไปวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ทีจ่ ะเปดโอกาส
ใหกับนักเปยโนเดี่ยวดาวรุงไดรวมแสดงกับวงขนาดใหญ จุลยุทธมองวาเด็กหลายๆ คนมีความ
สามารถและควรไดรับการผลักดันที่ดี
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พลังเยาวชนพลเมืองอาสา

“ผมไมเชื่อเรื่องของการที่วารวยกอนแลวคอยให หลายๆ คนในวงของเรารวมถึงตัว
ผมเองถาจะมอบเงินใหใครเปนแสนก็ทาํ ได แตเราเลือกทีจ่ ะแปลงทักษะทีเ่ รามีเพือ่ ทีจ่ ะตอบแทน
สังคมใหมากที่สุด เราอยากเห็นสังคมไทยเปนสังคมที่มีจิตอาสามากๆ ขึ้น เหมือนที่นองๆ
ในวงไดสง ตอความรูส กึ ดีๆ ใหแกกนั ผมอาจไมใชเรือ่ งของการทําบุญแตผมทําเพราะมันสบายใจ
และสนุกกับมัน และสิ่งที่เราทํานั้นมีคนไดประโยชนแคนี้ผมก็พอใจแลว” จุลยุทธทิ้งทายใหเห็น
ถึงภาพของสังคมที่มีการใหอยางมีคุณภาพและหวังวาภาพเหลานี้จะสามารถเปนจริงไดแบบที่
เขาหวังไว

Bangkok charity Orchestra
จุลยุทธ โลโชตินันท
โทร. 08-1824-6246
E-mail : contact@charityorchestra.org
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เรียนรูจากการ
ยอมรับขอผิดพลาด

ศศรส โกวิทพานิชกุล หรือ “เก” กําลังจบการศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร สาขาภาษา
เยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม แรกเริ่มการทํากิจกรรมไดรูจักกับพี่ๆ กลุมมะขามปอมและ
ไดเปนอาสาสมัครเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ทําใหไดเรียนรูในกระบวนการละครจนกลายเปน “รัก”
และ “เชื่อมั่นในกระบวนการละคร” ขึ้นมา
จากประสบการณตรงของตนเอง และการไดรจู กั ไดใกลชดิ กับเพือ่ นทีค่ ณะซึง่ เปน “ผูพ
 กิ าร
ทางสายตา” ทําให “เก” ไดเรียนรูและพบวาผูพิการทางสายตาก็ไมแตกตางจากเรา มีความ
สามารถและทําอะไรหลายๆ อยางไมตา งจากคนตาดีอยางเรา ในบางครัง้ กลับทําไดดกี วาดวยซ้าํ
ซึง่ ขัดกับคนในสังคมบางคนอาจมองวาคนพิการเปนภาระของสังคมทีต่ อ งไดรบั การดูแลและชวยเหลือ
อยูต ลอด จากจุดนีเ้ องและความเชือ่ ในกระบวนการละครทําใหเกมน่ั ใจวา “กระบวนการละคร
จะชวยสงเสริมใหผพ
ู กิ ารทางสายตาเห็นคุณคาในตนเองและเผยศักยภาพของตนเองสูส งั คม
ได” จึงรวมตัวกับเพือ่ นเพือ่ นํากระบวนการละครมาเปนเครือ่ งมือในการทํากิจกรรมกับผูพ กิ ารทาง
สายตา ในโครงการทีช่ อ่ื วา “โครงการละครเพือ่ เพือ่ นผูพ
 กิ าร” ภายใตการสนับสนุนจากโครงการ
ตลาดประกอบฝน ครัง้ ที่ 5 (Youth Innovation Marketplace: YIM) ซึง่ ดําเนินงานโดยกลุม นวัตกรรม
เยาวชนเพือ่ สังคม (why i why) และไดรบั การสนับสนุนจากบริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
เกไดเลาวาโครงการนี้เริ่มตนตั้งแตการประชาสัมพันธรับสมัครอาสาสมัคร แลวอบรม
อาสาสมัครใหมที กั ษะละคร เทคนิคละคร reader theatre และเขียนบทละครได เพือ่ ทีอ่ าสาสมัคร
สามารถเปนวิทยากร พี่เลี้ยงและสันทนาการในคายอบรมสําหรับนองผูพิการทางสายตาอายุ
15-20 ป ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ จ.เชียงใหมได
ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินโครงการนี้นอกจากการสรางคุณคาและความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของตนเองของนองผูพิการทางสายตาแลว ดวยการเกิดละคร 4 เรื่องที่นองๆ
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เหลานี้เปนคนคิดและแสดงเอง ยังเกิดวัตถุดิบให
แกผพู กิ าร เปน “หลักสูตรละครเพือ่ ผูพ
 กิ ารทาง
สายตา” เพือ่ เปนจุดเริม่ ตนในการทํากระบวนการ
ละครสําหรับผูพิการตอไปในอนาคต
สิง่ ทีป่ ระทับใจจากการทํากิจกรรมทีผ่ า นมา
คือ การไดเห็นวานองๆ ผูพิการทางสายตาได
กาวขามขอจํากัดของการมองไมเห็นได และ
สามารถทําไดอยางคนปกติ สิ่งที่เราทําโดยการ
ทํากระบวนการละครมาเปนเครือ่ งมือเปนสิง่ ใหมของเขา จนเกิดเปนความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพ
ของตนเอง จนมีนอ งผูพ กิ ารทางสายตาบางคนเดินมาบอกวา “หนูอยากสอนใหนอ งๆ ทีโ่ รงเรียน
ทําเปนบาง แสดงละครไดและคิดบทเขียนบทไดอยางตนเอง”
และเมือ่ ไดมองยอนกลับไปตอนดําเนินโครงการ ทําให “เก” ไดเห็นวาสิง่ ทีท่ าํ ใหโครงการนี้
สําเร็จได คือ การที่เราสามารถยอมรับขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น และยอมปรับกระบวนการ
ใหตรงกับกลุมเปาหมายมากที่สุด ไมยึดติดหรือยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองคิดมากเกินไปแตรูจัก
ตัง้ คําถามกับทุกขัน้ ตอนในการทําโครงการและพรอมทีจ่ ะพัฒนาตอไป แมจะเหนือ่ ยใจและทอใจ
บางทีต่ อ งปรับกระบวนการทุกครัง้ ทีท่ าํ กิจกรรมไมเพียงแตกบั นองผูพ กิ ารทางสายตาเทานัน้ ตอง
ปรับกับทีมและอาสาสมัครอีกดวย ซึ่งการที่เรามีความมุงมั่นและความเชื่อมั่นนี่เองเปนอีก
ปจจัยทีส่ าํ คัญในการชวยใหมแี รงและมีพลังลุกขึน้ มาใหม ยังมีคนทีเ่ ชือ่ ในตัวเราทีไ่ ดใหโอกาส
เราไดพิสูจนความเชื่อนี้ดวย เชน พี่เลี้ยงโครงการที่คอยใหคําปรึกษา คอยตั้งคําถามและเปน
ผูรับฟงเราตลอดการทํางานก็เปนอีกปจจัยที่สําคัญที่ทําใหโครงการผานมาดวยดี
เกไดกลาวทิ้งทายไววา “แมเราจะเปนแคเยาวชนที่มีเสียงอันนอยนิด แตหากเรามีความ
เชือ่ มัน่ และพรอมทีจ่ ะพิสจู นความเชือ่ นี้ ใหผใู หญหรือคนในสังคมไดรู ไดเชือ่ อยางทีเ่ ราเชือ่
และมามีสวนรวมกับเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมๆ เราตองลงแรงกายแรงใจจนสุดกําลัง
ของเราเพื่อที่จะหาแนวรวมกับเราที่จะอาสามาชวยกันสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีใหกับ
สังคมตอไป”

กลุมนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (Why I Why)
ศศรส โกวิทพานิชกุล
โทร. 08-7300-7633
E-mail : kae-sasa@hotmail.com
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เปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชน

พิธีกรฬ เกิดชื่น ชื่อเลน เพลง จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อป 2553 ปจจุบันทําเว็บไซต “www.forfund.com” สําหรับคนรักโลก
เเละผูท ชี่ อบระดมทุนชวยเหลือสังคม และเว็บไซตสาํ หรับการคลิกเพือ่ บริจาค รวมกับภาคเอกชน
ตางๆ ในชื่อ “www.rpc.forfund.com”
เพลงไดเริ่มทํากิจกรรมตั้งแตป 2546 ตอนนั้นสมัครเขารวมอบรมการเปนนักจัดรายการ
วิทยุในโครงการยุทธการตามหาดีเจจูเนียร จากนั้นก็ไดรวมกลุมกับเพื่อนในชื่อ “เด็กคิดสวีท
จูเนียร” ขึ้น ซึ่งเปนกลุมนักจัดรายการวิทยุเยาวชน ที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนฐานความคิดของเยาวชน
โดยไดรบั โอกาสในการทํารายการวิทยุในชวง 10.00-11.00 น. ของคลืน่ 96.5 ซึง่ ตอมาไดรบั การ
สนับสนุนจากผูใหญใจดี จนกลายเปน “คลื่นความคิด 101.0 อสมท. หาดใหญ” จุดนี้เองก็เปน
จุดเริ่มตนหนึ่งที่ทําใหเกิดไอเดียอยากทํากิจกรรมเพื่อสังคมโดยใชศักยภาพที่เด็กอยางเรามีคือ
“การใชเสียง” มาทําอะไรใหเกิดประโยชนกบั สังคมชุมชนของเรา และชวงเวลาเดียวกันก็ไดรจู กั
กับพี่จากกลุมนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why) จนเกิดเปนโครงการ “เสียงที่เห็น” ขึ้น
ซึ่งไดรับการสนับสนุนภายใตโครงการตลาดประกอบฝน (Youth Innovation Marketplace: YIM)
โครงการเสียงที่เห็นเปนการทําหนังสือเสียงเพื่อเพื่อนๆ ผูพิการทางสายตา โดยชักชวน
คนในหาดใหญทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมาเปนอาสาสมัคร และมีการอบรมพื้นฐาน
จนถึงขัน้ ตอนการอัดหนังสือเสียง และสงมอบหนังสือเสียงทัง้ หมด 35 เลมรวมสามรอยกวาแผน
จากนั้นก็ไดพัฒนาโครงการนี้ตอยอดขึ้นมาโดยการทํากระบวนการและกิจกรรมใหอาสาสมัคร
ไดใชชวี ติ รวมกับคนตาบอดในคายเปนเวลา 5 วัน 4 คืน ทําหนังสือเสียงและละครเสียงเพือ่ เพือ่ น
ผูพิการทางสายตาภายในคาย และมีการสรุปบทเรียนประจําวัน…พัฒนาและทําตอเนื่องเปน
โครงการเสียงทีเ่ ห็น ป 2 และ 3 ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนจากโครงการสุขแทดว ยปญญาและโครงการ
สีสันกรุงเทพตามลําดับ
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สิง่ ทีป่ ระทับใจจากการทํากิจกรรมเพือ่ สังคมทีผ่ า นมา คือ การทีไ่ ดเห็นเด็กสักคนทีร่ ว มทํา
กิจกรรมกับเราเดินมาบอกวา “การทําความดีเปนเรื่องธรรมดาเนอะ ไมตองเปนคนดีสมบูรณ
แบบ 100% เราก็ทําความดีในแบบเล็กๆ ของเราได หรือการที่เด็กๆ บอกวาผมหรือหนูโชคดี
ทีไ่ ดเกิดมา” เพลงรูส กึ วาแคเด็กสักคนรูว า ตัวเองมีคา และทําอะไรดีแบบเล็กๆ ของตนเองก็พอแลว
แทนที่เราจะจับโจรใหไดมากขึ้น สูทําใหคนเรารูสึกวาตัวเองมีคา สามารถรับผิดชอบตนเองและ
สังคมได ไมทํารายใครหรือทําใหใครเดือดรอนนาจะดีกวา
และจากประสบการณในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมที่ผานมา ทําใหไดเรียนรูและเห็นวา
“เราตองหาวิธกี ารใหเยาวชนมีสว นรวมในการชวยเหลือสังคมมากขึน้ มิฉะนัน้ แลวเราก็จะ
มีแตเด็กเยาวชนหนาเดิมๆ ที่ยังทําเพื่อสังคมอยู” ทําใหเกิดความคิดและความมุงมั่น
ที่อยากหาวิธีการสื่อสารใหคนอื่นเขาใจ เพื่อที่จะไดชวยเหลือกันใหเยาวชนมีบทบาทในการ
ชวยเหลือสังคมมากขึน้ จนเกิดเปนเว็บไซดสาํ หรับนําเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับการทําดีและการระดม
ทุนในรูปเเบบใหมๆ เพื่อชวยสังคม และเปนการประชาสัมพันธการทําความดีของอาสาสมัคร
ในทองที่ตางๆ อีกดวย รวมทั้งการทําเว็บไซดสําหรับการคลิกเพื่อการบริจาค ผูที่เขามาคลิกจะ
ไดบริจาคใหกับองคกรทางสังคม ซึ่งเปนสิ่งที่เพลงกําลังทําอยูทุกวันนี้
เพลงไดกลาวทิ้งทายวา “เพราะโลกกําลังปวย แลวถาเราทําอะไรไดก็ทําไป ยิ่งถาเรา
ทําแลวสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงชุมชน สังคมที่ตัวเองอยูใหนารักขึ้นได
ก็คงดี”
กลุมนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (Why I Why)
พิธีกรฬ เกิดชื่น
โทร. 08-9448-2341
E-mail : pitikorn.pleng@gmail.com
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วิทยา จตุพรภิมล หรือเรียกสั้นๆ วา “ยา” เยาวชนจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตอนนี้เปน
นักศึกษาชัน้ ปที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เอกพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เปนแกนนําเยาวชนทีม่ คี วามสนใจ และผานประสบการณกจิ กรรมอาสาทัง้ ใน
โรงเรียน ในชุมชนของตนเอง และขยายตอออกไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ จนถึงปจจุบนั ก็ยงั คงทํากิจกรรม
เหลานีอ้ ยางตอเนือ่ ง ความเปนนักกิจกรรม มีจดุ เริม่ ตนมาจากการไดเห็นแบบอยางจากอาจารย
ซึ่งลงมือทํางานอาสาจริงจัง และไดนําพาเขาเขาสูโลกของการทํากิจกรรม สําหรับเขาแลวถือวา
อาจารยทานนี้เปนตนแบบทางดานจิตอาสาของเขา การไดเห็นแบบอยางที่ดี และไดลองลงมือ
ทําจริงทําใหเขาเกิดแรงบันดาลใจ รูสึกสนุก เกิดความชอบ และอยากจะทําตอไปเรื่อยๆ ทําให
ในชวงมัธยมเขาไดเขารวมเปนสมาชิกชมรมและไดทํากิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ การเขารวม
เปนสมาชิกชมรม “เพชร ส.น.จิตอาสา” ซึ่งเปนชมรมของทางโรงเรียน มีการจัดกิจกรรม
ออกไปทํางานชวยเหลือสังคมและชุมชนรอบตัว อาทิเชน การไปทาสีใหกับโรงเรียน, การปลูก
ปาชายเลน
ยาเลาใหฟง ถึงประสบการณทเี่ ขามีความประทับใจมากในการทํางานอาสาวา ครัง้ หนึง่ เขา
ไดทําโครงการ สานฝนปนน้ําใจใหกับนอง กับนองๆ ที่ บานกลวย จ.สุพรรณบุรี โครงการนี้เปน
โครงการทีเ่ ขาไปทํากิจกรรมกับนองๆ เยาวชน สรางความรูค วามเขาใจในเรือ่ งสายสัมพันธความรัก
ความเขาใจของครอบครัว ไปจนถึงรักสังคมชุมชน แผนดินถิน่ เกิด เขามีบทบาทในการนํากิจกรรม
ฝายนันทนาการ สรางความสนุกสนานและความบันเทิงใหกับนองๆ ใหความรูความเขาใจผาน
กิจกรรมสนุกๆ เมือ่ ทําไปแลวรูส กึ สนุกมาก เกิดความสุข จากการไดลงมือทํา และไดเห็นรอยยิม้
และเสียงหัวเราะที่มีรวมกัน ความสําเร็จของสิ่งที่ไดทําไป อาจจะวัดไดยากในเชิงรูปธรรม แต
สําหรับเขาแลว คายและกิจกรรมดังกลาวไดสรางความเปนตัวตน สรางความสุข ความประทับใจ
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ใหเขาและคนรอบขาง นั่นก็นับวาประสบผลสําเร็จแลว และยิ่งกอใหเกิดความอยากทํามากขึ้น
เรือ่ ยๆ จนตอนนีท้ เี่ ขามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแลว ก็ยงั คงกลับไปสานตองานกิจกรรมของ
โรงเรียน และทํางานอาสาตอไปในรั้วมหาวิทยาลัยเชนกัน
งานอาสาสามารถทําไดในหลากหลายมิติตามความถนัดและความสนใจ สําหรับ
ยาแลวเขาสนใจงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ ความคิดและจิตใจ กับกลุมเปาหมาย
ที่เปนเด็กและเยาวชนมากเปนพิเศษ ตัวเขาเองไดเห็นประโยชนจากการอบรมตางๆ ที่เคย
เขารวม ที่ผานมาเขาไดเขารวมในเครือขาย “เพื่อนคุณธรรม” ในโครงการ “กลาแผนดินดวย
เศรษฐกิจพอเพียง” เริ่มตนจากการไดเปนผูเขารวมอบรม ทําใหไดเรียนรูกระบวนการทํางาน
ไดพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําในตัวเอง จนวันหนึ่งจากผูเขารวม ก็ไดผันตัวเองมาเปนผูจัด
กิจกรรมนี้ในที่สุด ซึ่งเปาหมายของเขาก็คือการตอยอด ใหตัวเองไดกลาทํา และสรางความกลา
ใหนองๆ เยาวชน ใหกลาที่จะคิด และกลาที่จะลงมือทํางานเพื่อสังคมใหเกิดขึ้นจริง ซึ่งเขา
เชื่อวาการทํางานเหลานี้สามารถพัฒนาดานจิตใจของคน และเปนการดูแลจิตใจของคนอื่นๆ
ในสังคมดวย
จากประสบการณทํากิจกรรมที่ผานมา ยาไดพบกับเรื่องราวที่ประทับใจ ประสบความ
สําเร็จ แตกม็ บี างชวงเวลาทีเ่ กิดอุปสรรคและความทอแทเชนกัน ซึง่ ปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหโครงการ
ประสบผลสําเร็จและผานไปไดดวยดีนั้น ยา บอกวา “อยูที่ใจของเรา” ที่ตองการจะทํามันดวย
ใจจริง โดยไมตองมีเงื่อนไขหรือถูกบีบบังคับใหทํา ความอยากที่จะทํา จะทําใหงานนั้นประสบ
ผลสําเร็จได ซึง่ คติ “อยูท ใี่ จของเรา” นัน้ ยังคงนํามาใชในการแกไขปญหาเมือ่ ตองเจอกับอุปสรรค
และความทอแทอีกดวย ยาเลาวา หลายครั้งที่เพื่อนๆ หรือคนรอบขาง ตั้งคําถามกับเขาวา
ทําไปเพื่ออะไร? ซึ่งบางครั้งก็ทําเอาไขวเขวไปบาง ทําใหเกิดความทอแทบาง
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แตสิ่งที่ยังคงทําใหเขาทําตอไปก็คือ “ใจ” อีก
เชนกัน หากใจเรามุง มัน่ จะทํา มันจะตองทําได เขาอยาก
จะเปนสวนเล็กๆ ที่ทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยากใหสงั คมดีขนึ้ การออกไปทํากิจกรรม ทํางานอาสา
ทําใหเขาเห็นผูคนและสังคมที่หลากหลาย ในหลายๆ
พื้นที่ยังขาดแคลนโอกาสที่จะเขาถึงทรัพยากรตางๆ
ทําใหไดเรียนรูจากผูคนแบบตางๆ ที่พบเจอ ไดรูจัก
คําวา “ให” อยางแทจริง และมันทําใหเขาพบกับความสุข
ในใจจากการทํางานที่ชอบ โดยไมเบียดเบียนผูอื่น ไม
สรางความเดือดรอนใหกับใคร และไดเปนสวนหนึ่ง
ที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงใหสังคมที่เราอยูดีขึ้น

มูลนิธิกองทุนไทย
วิทยา จตุพรภิมล
โทร. 08-2497-5502
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วีระ นากระโทก :
เรียนรูจากชุมชน

“โอม” วีระ นากระโทก นักศึกษาชั้นปที่ 3 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร วิทยาเขตลําปาง หนึ่งในแกนนําอาสาสมัครของศูนยอาสาสมัคร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เขารับผิดชอบดูแลแหลงเรียนรูบานดินและวิถีพึ่งตนเองที่ตั้งอยูในมหาวิทยาลัย
กอนหนานี้โอมเคยทํางานอาสาสมัครทํากิจกรรมสันทนาการโครงการสรางสุขภาวะใหเด็ก
ชาวเขาในภาคเหนือ นอกจากนัน้ อีกโครงการหนึง่ ทีโ่ อมทําตอเนือ่ งติดตอกันเปนระยะเวลา 3 ป
คือ โครงการกลาใหม...ใฝรู สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเขาไปทํา
เตาเผาขยะใหกบั ชุมชนใน จังหวัดลําปาง ปจจุบนั โอมเปนกําลังสําคัญในกลุม แกนนําอาสาสมัคร
ทีว่ ทิ ยาเขตลําปาง ทํางานขับเคลือ่ นกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาสนใจ ชวยจัดกระบวนการตางๆ เชน การ
ถอดบทเรียนจากการทํางาน หรือรวบรวมอาสาสมัครในการทํากิจกรรมเพื่อชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย
จากการเขารวมโครงการกลาใหม...ใฝรู ทําใหโอมมีโอกาสไดทํางานกับชุมชนในชนบท
เปนครั้งแรก และถือเปน “จุดเปลี่ยน” ครั้งสําคัญในชีวิตของเขา เขาไดลงพื้นที่สํารวจชุมชน
พู ด คุ ย กั บ คนในท อ งที่ และทํ า งานร ว มกั น ซึ่ ง
ตอยอดจากขอสังเกตเกี่ยวกับปญหาหมอกควัน
ในภาคเหนือ การทํางานในลักษณะเชนนี้ถือเปน
การนํา “ขอมูล” จากพื้นที่จริงมาสนับสนุนกับ
“ความรู” ที่ไดรับจากหองเรียน
สิ่ ง ที่ เขาคิ ด ว า เป น ความสํ า เร็ จ ของการ
ทํางานทีผ่ า นมาคือ ความรักฉันครอบครัวทีเ่ กิดขึน้
ในหมูเพื่อนๆ ที่ทํางานรวมกัน เพราะมิตรภาพ
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ถือเปนความสุขอยางยิ่ง เขาเชื่อวาตองใช “ใจ” ในการทํางานมากกวาการออกคําสั่ง เพราะ
ทุกคนตางตองการทําสิ่งที่สรางสรรค ขณะเดียวกันการทํางานรวมกับคนหมูมากก็ทําใหเขารูจัก
เรียนรูเพื่อเขาใจตัวเองมากยิ่งขึ้น หากไมมีการทํางานเปนหมูคณะที่ดี โอมคิดวาจะไมสามารถ
ขับเคลื่อนงานไดมากเชนนี้
ปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอความสําเร็จที่เกิดขึ้นคือ ความ “ศรัทธา” ที่มีตอการทํางาน เพราะ
ทําใหเขาพรอมจะทุมเทใหกับงานอยางเต็มที่ และแกไขปญหาทุกอยางผานความศรัทธา
เกิดจากศรัทธาตอสิ่งที่ตัวเองทํา จะทุมเทใหใชความศรัทธาแกปญหาทุกอยาง และ “ทีมเวิรค”
ก็มีความสําคัญมากเชนกัน นอกจากนี้การขวยขวายหาการเรียนรูอยูเสมอชวยพัฒนาศักยภาพ
และเขาใจตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ
การมีโอกาสไดทํางานในพื้นที่ชุมชนอยางตอเนื่อง ทําใหเขาเรียนรูวาชุมชนสวนใหญนั้น
มี “ทุนทางสังคม” อยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนทุนทางปญญา วัฒนธรรม หรือมนุษย
ซึง่ สามารถพึง่ พาตนเองไดโดยไมตอ งพึง่ หนวยงานรัฐแตเพียงอยางเดียว หากมี “กระบวนการ”
สรางการมีสวนรวมระหวางคนในชุมชนก็จะสามารถมองเห็นแนวทางในการจัดการปญหา
ในชุมชนของตนเองได รวมทั้งจะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกดวย ซึ่งตางจากกอนหนานี้
ที่โอมคิดวาชุมชนตองเปนฝายรับอยางเดียว เชน การบริจาคสิ่งของตางๆ อันมาจากความคิด
ทีว่ า คนเมืองมีศกั ยภาพมากกวาชนบท แตในความเปนจริงแลวคนในพืน้ ทีเ่ องก็มคี วามคิดทีด่ ไี ด
เชนกัน การใหความเชื่อเหลือโดยที่ผูรับไมตองการอาจเปนเรื่องเปลาประโยชน โอมเห็นวา
คนชนบทมีศักยภาพและพึ่งพาตนเองนอยกวาคนเมือง
ประสบการณครั้งสําคัญหนึ่งที่โอมไดเลาคือ ตอนที่ทําเตาเผาขยะในชุมชน โอมพบวา
ภูมปิ ญ
 ญาชาวบานนัน้ ดีกวาทีเ่ ขาเองไดวางแผนไวมาก เตาเผาทีเ่ กิดขึน้ ไมไดมาจากความคิดของ
เขาอยางเดียว แตมีความคิดของคนในพื้นที่เปนหลัก เปนวิธีการที่ชาวบานผสมภูมิปญญา
ทองถิน่ ซึง่ เกิดจากการสัง่ สมมานานและมีความเหมาะสมมากกวาทฤษฎีตา งๆ ทีเ่ ขาเคยร่าํ เรียน
54

พลังเยาวชนพลเมืองอาสา

ในตํารา นอกจากนัน้ กระบวนการมีสว นรวมดังกลาวยังชวยใหคนในพืน้ ทีร่ สู กึ ถึงความเปนเจาของ
มากขึ้นดวย
แรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมของโอม สวนหนึ่งมาจากครอบครัวที่ใหอิสระ
ในการทําสิ่งตางๆ โดยมีเงื่อนไขอยางเดียวคือตองไมทําใหผูอื่นเดือดรอน ครอบครัวมีสวน
อยางยิ่งในการใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน และอีกสวนหนึ่งที่มีความ
สําคัญตอเขาคือ เพื่อนอาสาสมัครซึ่งรวมดวยชวยกันทํางาน รวมถึงคนในพื้นที่ชุมชนที่เขาได
เขาไปทํางานดวย ก็เปนแรงใจสําคัญที่ทําใหโอมรูสึกวาตองทําใหพวกเขาเขมแข็งขึ้นไดอยาง
แทจริง

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยาเขตลําปาง
วีระ นากระโทก
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ชีวิตที่เลือกอยูอยางมีคุณคา
ตอตนเองและผูอื่น

จากจุดเริ่มตนของการเปนที่หนึ่งในโรงเรียน ไดรับเลือกเปนตัวแทนแขงขันตางๆ และ
เปนเลิศทั้งการเรียนและการทํากิจกรรม รวมทั้งเปนที่รักทั้งของครูและของเพื่อน ศศิประภา
สําเนียง (ดาว) อาจถือเปนเยาวชนที่สมบูรณแบบตามบรรทัดฐานของสังคม จนกระทั่งวันหนึ่ง
ดาวพบวาที่ตนเองเคยเขาใจเชนนั้นแทจริงแลวคุณคาของชีวิตนั้นอาจยังไมถูกคนพบดวยซ้ําไป
หลังจากเขาศึกษาตอที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดาวไดมีโอกาสทํา
กิจกรรมรวมกับสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในฐานะ “เยาวชน
ดีเดนแหงชาติ” ซึ่งนี่เปนการเริ่มตนทํากิจกรรมที่เรียกวา “อาสาสมัคร” เปนครั้งแรก และเปน
แรงบันดาลใจสําคัญของการดําเนินชีวิตสืบเนื่องจนถึงปจจุบัน การเปนอาสาสมัครทํากิจกรรม
อบรมนองๆ เด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศ ไดเดินทางไปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในพืน้ ทีต่ า งๆ
รวมกับกลุมเยาวชนดีเดนแหงชาติ ทําใหดาวตระหนักถึงความสําคัญของ “การให” และ “การ
แบงปน” ทีท่ าํ ใหทงั้ ผูใ หและผูร บั มีความสุข โดยไมขนึ้ อยูก บั การไดตอบแทนดวยรางวัล ชือ่ เสียง
หรือ คาตอบแทนใดใดทั้งสิ้น สําหรับดาวแลว ความรูสึกเชนนี้เปนการคนพบครั้งสําคัญ ทําให
ดาวตระหนักในคุณคาและความหมายของการใชชีวิตที่แทจริงของตนเอง นอกจากนั้นยังเปน
สิง่ ทีเ่ ตือนความทรงจําในวัยเด็กใหกระจางชัดยิง่ ขึน้ ในความสําคัญของครอบครัวทีพ่ อ แมพยายาม
ปลูกฝงและเปนแบบอยางที่ดีในการชวยเหลือคนรอบขางอยูเสมอ
จากการทํากิจกรรมอาสาสมัครรวมทัง้ กิจกรรมทางสังคมอืน่ ๆ ในชวงเรียนในมหาวิทยาลัย
ชวยทําใหดาวเขาใจความสนใจและความตองการชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และมีสวนสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตหลังจบการศึกษา สิ่งที่ดาวมีความมั่นใจคือการทํางานในระบบ
ไมวาจะเปนภาคราชการ หรือ ภาคเอกชน คงไมเหมาะกับวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองอยาง
แนนอน ดาวรักทีจ่ ะทํางานทางภาคสังคมโดยเฉพาะงานเกีย่ วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดย
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ใชทักษะที่ตนเองถนัด คือ การจัดกระบวนการและกิจกรรมสรางการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน แมวาทางเลือกดังกลาวจะทําใหเธอหางไกลจากเพื่อนฝูงหรือเลือกทางเดินที่ยากกวา
คนรุนเดียวกันที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ
“เราอาจไมร่ํารวยเงินทอง แตก็ไมทําใหเราจน เราร่ํารวยเพื่อนฝูง ไดเดินทาง
รวมกับคนที่มีความฝนคลายกับเราที่อยากเห็นสังคมดีขึ้น เราเลือกแบบนี้เพราะเรามี
ความสุขที่ไดทําในสิ่งที่เรารักและศรัทธา” ดาว พูดย้ําถึงเหตุผลของการเลือกทางเดินชีวิต
หลังจบการศึกษา
เมื่อเริ่มตนชีวิตการทํางานเต็มตัว ดาวก็ไดโอกาสในการเปนวิทยากรอบรม เด็ก/เยาวชน
และคุณครู ทีส่ นใจในการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ใหกบั สภาสังคมสงเคราะหฯ
เนนสนับสนุนและใหคาํ แนะนําทีด่ กี บั เด็กและเยาวชนทัง่ ประเทศ อยางไรก็ตามดาวยังหาโอกาส
ไปทํางานอาสาสมัครอยูเสมอ และเห็นความสําคัญของการนํามาเปนเครื่องมือที่จะชวย
พัฒนาเด็กและเยาวชนใหเกิดสํานึกความรับผิดชอบตอทัง้ ตนเองและสังคม หากพูดถึงความ
ประทับใจจากการทํางานดานสังคมทีผ่ า นมา ความทรงจําเดนชัดของดาว คือ การไดรบั คัดเลือก
รวมคณะผูแทนประเทศไทยไปอบรม “การพัฒนาผูนําเยาวชน สาขางานอาสาสมัคร” ที่
ประเทศญี่ ปุ น จากความร ว มมื อ ระหว า งรั ฐ บาลไทยและรั ฐ บาลญี่ ปุ น โดย JICA (Japan
International Cooperation Agency) โอกาสดังกลาวเปนสิ่งเนนย้ําดาววา การเปนอาสาสมัคร
และการทํางานสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนที่ผานมานั้นไดรับการมองเห็น และมีผูใหญใจดีที่
อยากสนับสนุนใหดาวไดพฒ
ั นาตนเองทัง้ ทักษะและความรูม ากยิง่ ขึน้ การเรียนรูจ ากประสบการณ
ของชาวญี่ปุน ทําใหเกิดแรงบันดาลใจและเปดโลกทัศนของการทํางานพัฒนาสังคมที่กวางขวาง
มากขึ้น และเปนชวงเวลาสําคัญที่ทาํ ใหดาวตระหนักถึงความสําคัญของคําวา “พลเมือง”
ดาว มองเห็นการเปลีย่ นแปลงและการเรียนรูข องตนเองในดานทีส่ าํ คัญ คือ มองเห็นความ
เชื่ อ มโยงระหว า งตนเองและสั ง คมอย า งเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น มากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ เผชิ ญ กั บ
สถานการณอะไรก็ตามทีเ่ ห็นวาสามารถเขาไปชวยเหลือบางอยางได ดาวจะเขาไปชวยเหลืออยาง
ไมลงั เลและเชือ่ วาคนทุกคนสามารถเปนสวนหนึง่ ของการเปลีย่ นแปลงสังคมใหดขี นึ้ ได หาก
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ทุกคนในสังคมชวยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากจุดที่ตัวเองอยู สังคมจะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีด่ ใี นทายทีส่ ดุ และทัง้ หมดนีด้ าว คิดวามัน
คือ การอยูร ว มกันอยางมีความเปน “พลเมืองทีร่ บั ผิดชอบ
ตอสังคม” ดาวเชือ่ วาสังคมตองการพลเมืองทีห่ ลากหลาย
แตสามารถอยูร ว มกันไดอยางยอมรับในความแตกตางของ
กันและกัน ซึง่ ดาวเรียนรูส ง่ิ เหลานีจ้ ากการทํางานอาสาสมัคร
ทีข่ ดั เกลาผูท าํ ใหยอมรับและออนนอมตอชีวติ ทีห่ ลากหลาย
และยึดมัน่ ในหลักสันติ ทีซ่ ง่ึ ทุกคนอยูร ว มกันอยางเสมอภาค
“พลเมืองคือคนที่อยูรวมกันในสังคม นอกจาก
จะใชชวี ติ ของตนเองอยางดีแลว ขณะเดียวกันก็ยงั ใสใจ
รวมทัง้ มีความรับผิดชอบตอคนรอบขางและสังคม หาก
ไมมีสิ่งเหลานี้ ก็อาจไมจําเปนตองเรียกวา พลเมือง
เพราะอาจเปนแคคนธรรมดาเทานั้น” ดาว ทิ้งทายไวดวยความหมายความเปนพลเมืองของ
ตนเอง

แผลงฤทธิ์กรุป
ศศิประภา สําเนียง
โทร. 08-9274-7079
E-mail: daowsuay@hotmail.com
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แมไมไดเปนผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบหรือเกิดความสูญเสียจากเหตุการณภยั พิบตั คิ รัง้ ใหญทสี่ ดุ
ในประวัตศิ าสตรของสังคมไทย “สึนามิ” กลับเปนจุดเริม่ ตนของแรงบันดาลใจทีท่ าํ ให “อัจฉริยะ
ลิ้มสุวรรณ” หรือ ยะ เขาใจคุณคาและความหมายที่แทจริงของการเปน “อาสาสมัคร” และ
สืบเนื่องตอไปในการทํางานเพื่อสังคมหลังจากจบการศึกษา
ยะ เปนนักกิจกรรมตั้งแตสมัยนักเรียน เริ่มตนตั้งแตชั้นประถมศึกษาและกิจกรรมที่มักจะ
ทําก็คือ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กระทั่งเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาหลักธรรมของศาสนาตางๆ ก็ไดชวยทําใหยะเขาใจในหลักธรรม
พื้นฐานในการดําเนินชีวิตของมนุษยที่สําคัญของทุกศาสนา ซึ่งก็คือ เรื่องของการแบงปน และ
การเสียสละ เขาเองไดตระหนักในคุณคาความดีงามของเพื่อนมนุษยประจักษชัดที่สุด จากการ
รวมเปนอาสาสมัครในการฟนฟูชีวิตและครอบครัวผูประสบภัยสึนามิ อันเปนชวงเวลาปสุดทาย
ของการเรียนในมหาวิทยาลัย ยะและเพือ่ นๆ อีกหลายมหาวิทยาลัยไดรวมตัวกันไปทําคายฟน ฟู
สภาพจิตใจใหกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวผูสูญเสีย โดยใชความรูจากการเรียนศาสนศึกษา
ไปชวยเยียวยาสภาพจิตใจผูป ระสบภัย การเขาไปเปนอาสาสมัครในพืน้ ทีส่ นึ ามิ ทําใหยะมองเห็น
ศักยภาพของคนธรรมดาที่สามารถเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีขึ้นได ตอนนั้น
เขาและเพื่อนๆ ไมไดคาดหวังวาจะสามารถชวยเหลือในสิ่งใหญโตใดๆ ไดมากมาย หากแตเมื่อ
ลงไปทํางานในชุมชนและพบวามีชาวบานจํานวนมากเขามากลาวขอบคุณพวกเขา ยะจึงรูสึกวา
แมไมไดทําอะไรที่ยิ่งใหญ หากแตในยามวิกฤติน้ําใจเล็กๆ นอยๆ ระหวางเพื่อนมนุษยเปน
สิ่งสําคัญที่สุดของการอยูรวมกัน
หลังจบการศึกษา ยะ ไดเขาทํางานที่สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ชีวิตการทํางานประจําทําใหเขาหางเหินการทํากิจกรรมอาสาสมัครไปบาง
59

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 แบงปนเพื่อเปลี่ยนแปลง

แต ด ว ยเนื้ อ งานที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สั ง คมและ
เยาวชน ก็เปนโอกาสใหเขาไดพบปะกับเพื่อนที่
หลากหลายในภาคสังคม และมีโอกาสไดรื้อฟน
กลับไปทํางานอาสาสมัครเปนครั้งคราวรวมกัน
ซึ่งจากจุดนี้ก็เปนแนวคิดใหเกิดการรวมกลุมกับ
เพือ่ นๆ ทีท่ าํ งานภาคสังคม ตัง้ กลุม “แผลงฤทธิ”์
ขึ้น เพื่อทํางานสงเสริมการสรางสื่อสรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน ซึง่ งานของกลุม แผลงฤทธิ์
ถือเปนงานอาสาสมัคร ซึง่ ยะจะใชเวลาหลังเลิกงานหรือวันหยุดนัดหมายกับเพือ่ นๆ และนองๆ
รวมกันคิดและจัดกิจกรรมตางๆ เขาเชื่อวาสื่อสรางสรรคจะชวยสรางแรงบันดาลใจใหเด็ก
เยาวชนลุกขึ้นมาทําอะไรดีๆ เพื่อสังคมได
การทํางานรวมกับนองๆ เด็กและเยาวชนทีห่ ลากหลาย ทําให ยะ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปลูกฝงคานิยมทีด่ ใี หกบั เด็กโดยเริม่ ตัง้ แตเยาววยั เพราะจะเปนการสรางฐานของทัศนคติ
และการมองโลกที่ถูกตองและเหมาะสม ตัวเขาเองก็ไดรับโอกาสเชนนี้โดยเริ่มตั้งแตเด็กเชนกัน
และจากการมีโอกาสไปทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือบําเพ็ญประโยชน ยะเลาวามันสรางการ
เปลี่ยนแปลงภายในตัวเขาทีละนอยๆ ตั้งแตเด็กเปนตนมา อาทิ มีนิสัยที่เห็นแกตัวนอยลง รูจ กั
เอือ้ เฟอ เผือ่ แผมากขึน้ มีความเขาอกเขาใจในผูอ น่ื อยูเ สมอ เปนตน คุณลักษณะตางๆ เหลานีเ้ ปน
แกนสาระสําคัญของการสราง “พลเมือง” ที่ดีที่จะชวยพัฒนาสังคมในอนาคต สําหรับเขาแลว
การเปนพลเมืองที่ดี คือ การที่ทุกคนอยูรวมกัน โดยมีทั้งความ “รับผิด” และ รับชอบ” ตอ
สภาพแวดลอมหรือชุมชนที่อาศัยอยู ทุกคนทําตามหนาที่ของตนเองอยางดีที่สุด รวมทั้ง
หาโอกาสในการรับผิดชอบตอสังคม ตัง้ แตเรือ่ งพืน้ ฐาน อาทิ การเสียภาษี การไปเลือกตัง้
จนกระทั่งไปถึงเรื่องที่อาจเรียกรองการมีสวนรวมมากขึ้น เชน การรวมแกไขปญหา
บางอยางของชุมชนและสังคม
“เราควรพยายามทําหนาทีข่ องตัวเองใหดที ส่ี ดุ ไมเอาเปรียบผูอ น่ื พยายามชวยเหลือสังคม
ใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได รวมทัง้ ถือโอกาสในการชักชวนคนรอบขางใหมารวมดวยชวยกัน
ดวย ก็จะยิ่งเปนประโยชนทวีคูณมากขึ้น” ยะ ไดกลาวไวถึงแนวทางการอยูรวมกันในสังคม
แผลงฤทธิ์กรุป
อัจฉริยะ ลิ้มสุวรรณ
โทร. 08-4101-3539
E-mail: achariya007@hotmail.com
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อาสาอยางสรางสรรค

สําหรับ ธวัชชัย ดวงนภา “เปก” การเปนอาสาสมัคร ไมไดหมายถึงแคการทํา “ดี” เพื่อ
สรางความสุขใจของผูใ หเทานัน้ หากแตอาสาสมัครควรตองไดลงแรงและใชศกั ยภาพของตนเอง
สรางสรรคงานอาสาสมัครใหตอบโจทยความตองการของผูที่ตองการความชวยเหลือมากที่สุด
ดวย จากภูมหิ ลังของการเปนนักกิจกรรมตัวยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร เปก บอกวาทุกกิจกรรม
ที่ไมเพียงเฉพาะงานอาสาสมัครเทานั้น แตกิจกรรมอื่นๆ ทั้งดานศิลปะ ดนตรี หรือนันทนาการ
ลวนแลวแตเปนสวนหนึ่งที่สรางใหเขาเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางานโดยเฉพาะงาน
ทางสังคมหรืองานอาสาสมัครทั้งสิ้น
เปก เปนอีกคนหนึง่ ทีเ่ กิดแรงบันดาลใจของชีวติ และการทํางาน จากการเปนสวนหนึง่ ของ
เหตุการณ “สึนามิ” ในฐานะอาสาสมัครนักศึกษาที่ลงไปทําคายอาสาฟนฟูชุมชนประสบภัย
สึนามิ เปกกลาววา คนรุนเขาเปน “รุนสึนามิ” ที่ไดประสบการณจากความสูญเสียอันมหาศาล
จากภัยพิบัติที่ไมเคยปรากฏมากอนในสังคมไทย เขาเองเมื่อไดมีโอกาสลงไปทํางานในพื้นที่
หลังเกิดภัยพิบัติ การไดเห็นความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน ที่ปรากฏชัดเจนตรงหนา สงผล
ใหรสู กึ “ช็อก” แตเปนแรงบวกทีส่ ง ผลใหเขาอยากเรียนรูแ ละใชชวี ติ ในแบบทีต่ นเองตองการอยาง
แทจริง หลังเรียนจบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปก
ไดใชชวี ติ ตามแบบบัณฑิตจบใหมทว่ั ไป คือ การหางานทําในสาขาทีต่ นเองเรียนมา เขาเองก็เริม่ ตน
ทํางานทีบ่ ริษทั เอเยนซีโ่ ฆษณาแหงหนึง่ ในตําแหนงครีเอทีฟ แตเมือ่ ทํางานไประยะหนึง่ เขาก็เริม่
ตระหนักวา งานที่ทําอยูไมสอดคลองกับความคิดและความเชื่อของเขาแตอยางใด การที่ตอ ง
ทํางานเพือ่ รับใชความตองการของลูกคาเพียงอยางเดียวสรางความออนลาแกเขาเปนอยางยิง่
เปก จึงลาออกจากเอเยนซีโ่ ฆษณาในทีส่ ดุ และออกเดินทางตามหาองคกรหรือกลุม คนที่
เขาอยากจะแบงปนความฝนและประสบการณการทํางานรวมกัน กระทั่งไดพบกับกลุมพี่ เพื่อน
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บริษัท Hercules Creative บริษัทเล็กๆ ที่มีเปาหมาย
การสรางสื่อสรางสรรคที่มีคุณคากับสังคม และเปน
ที่มาของรายการ “ตนกลาอาสา” ที่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนทีวีไทย เปกเลาวาประสบการณจาก
การทํารายการ ตนกลาอาสา เปดโลกทัศนใหมใหกับ
เขาอีกครั้งหนึ่ง การที่ไดเดินทางไปพบปะ พูดคุย
เรียนรู วิถีชีวิตของเหลาบรรดาตนกลาอาสา เด็กและ
เยาวชนทัว่ ประเทศทําใหเขายิง่ เชือ่ มัน่ กับการบมเพาะ
“จิตอาสา” ไปพรอมๆ กับ “ความคิดสรางสรรค”
เพื่อใหเขาเหลานั้นไดฝกปรือการทํางานเพื่อชุมชน /
สังคม ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตอบสนองกับชุมชนมากยิง่ ขึน้
เปกประจักษชัดวาแรงขับเคลื่อนสําคัญของการเปน
อาสาสมัครคือ “ความสุข” ดังที่เขาไดพูดเอาไววา
“อาสาสมัครอยูไดเพราะเห็นคนอื่นมีความสุข”
ไมวาสิ่งที่ตนเองทําจะนอยนิดหรือยิ่งใหญ แตการที่
ไดเห็นแววตาหรือคําพูดขอบคุณ นั่นเปนสิ่งซึ่งชวยใหอาสาสมัครมีพลังใจในการที่จะทําสิ่งดีๆ
เพื่อคนอื่นตอไป
สิ่งสําคัญของการทํางานกับเด็กและเยาวชนในมุมมองของเปกคือ การใหโอกาสแกเขา
รวมทั้งชวยแนะนํา หรือเสนอแนะวิธีการทํางานตามความเหมาะสม เด็กและเยาวชนเขามีความ
คิดเปนของตนเองอยูแ ลว พวกเขาควรไดโอกาสทีจ่ ะเรียนรูต นเองและสังคมจากการลงมือทําดวย
ตัวเอง หรือ Learning by doing และทุกครั้งที่ลงมือทําเขาจะไดประสบการณใหมกลับไปเสมอ
นัน่ เปนสิง่ ทีผ่ ใู หญควรตระหนักในการวางทาทีของการสนับสนุนเด็กเยาวชน เพือ่ นําไปสูก ารสราง
ใหเขาเปนพลเมืองทีน่ อกจากจะรับผิดชอบตอสังคมแลวยังมีความเขมแข็งและหนักแนนในตนเอง
อีกดวย
“อาสาสมัครสรางการตระหนักในคุณคาของตัวเองใหเกิดขึ้น และทําใหเกิดความ
รูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู”
สถานีโทรทัศนทีวีไทย
ธวัชชัย ดวงนภา
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