ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตอาสา
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อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

If you focus on the hurt, You will continue to suffer. If you focus on
the lesson You will continue to grow.
สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตความผูกพันกันในระบบเครือญาติอย่างใกล้ชิด มีความ
เป็นอยู่ที่เรียบง่าย รักความสงบอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและญาติผู้ใหญ่มีศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นหลักในการ
ด�ำเนินชีวิต ความเสื่อมทางด้านศีลธรรมจึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็น
อย่างยิ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย และนับวันปัญหาดังกล่าวยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น
สิ่งหนึ่งที่จะช่วยท�ำให้สังคมไทยมีความสงบสุขและมีสันติสุข คือ คนไทยทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยจะต้องยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนามีหลักการ
ทางประชาธิปไตยในการด�ำรงชีวติ ปฏิบตั ติ นตามกฎหมายด�ำรงตนเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ซึง่ การสร้าง
ความเป็นพลเมืองไม่ได้เฉพาะแต่การท�ำให้ประชาชนรูถ้ งึ สิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองมีเท่านัน้ แต่ตอ้ งหันมา
สนใจที่จะสร้างให้พลเมืองเกิดตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติภาพ สันติสุขมีอิสระที่กระท�ำใด ๆ ภายใต้ขอบเขตกฎหมายโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของผูอ้ นื่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะประสบความส�ำเร็จได้นนั้ จ�ำเป็นจะต้องสร้าง “พลเมือง”
ที่สามารถปกครองตนเองได้ซึ่งทุกสังคมทุกประเทศต้องการเหมือนกัน และหากสังคมไทยมีประชาชน
ที่เป็นพลเมืองและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็จะท�ำให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้า และมี
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน1

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการ
ในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริเพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ และแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข
และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้ก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการใหญ่
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ มีหน้าทีค่ วบคุม อ�ำนวยการและประสานการปฏิบตั ิ
เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตาม
พระราโชบาย และสมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ โครงการจิตอาสาพระราชทานขึน้ เพือ่ เป็นการรวมความสมัครสมาน
1

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, จิตอาสากับการพัฒนาประเทศสูความมั่นคงอย่างยั่งยืน, (สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ, ๒๕๖๒), หน้า ๒๗.
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สามัคคีของคนไทยทุกคนในการท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มี
ความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรโดยมีศูนย์อ�ำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ (ศอญ.) เป็นผูค้ วบคุม ก�ำกับ ดูแล และให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดในแต่ละ
จังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุน และรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้หน่วยทหารในพื้นที่
นั้น ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระดมสรรพก�ำลังประชาชนจิตอาสามาร่วมการปฏิบัติกับก�ำลังพล
จิตอาสาของหน่วยราชการทหารและหน่วยราชการต่าง ๆ การด�ำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ทุกหน่วยงาน สามารถริเริ่มกิจกรรมได้เอง แต่ต้องแจ้งการด�ำเนินกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบทราบ
เพื่อเตรียมการให้การสนับสุนนตามความจ�ำเป็นและตามความเหมาะสม
๑. คณะกรรมการโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด�ำริแต่งตั้งขึ้นตามค�ำสั่ง
หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๐
๒. คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด�ำริแต่งตั้งขึ้น
ตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีหน้าที่สนับสนุนและประสานงานการท�ำหน้าที่กับ
ส่วนราชการในพระองค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำยุทธศาสตร์และการน�ำแนวพระราชด�ำริ
โครงการจิตอาสาพระราชทานไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ
ขณะที่ในส่วนภูมิภาค ตามร่างคู่มือแนวทางการด�ำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด�ำริได้ก�ำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท�ำหน้าที่ผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการใหญ่
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) และนายอ�ำเภอท�ำหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริจังหวัด (ศอญ.
จังหวัด) และนายอ�ำเภอ ท�ำหน้าทีผ่ อู้ ำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการภาคสนามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด�ำริอ�ำเภอ (ศอญ.อ�ำเภอ)
 	 ระยะเริ่มแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบ�ำเพ็ญประโยชน์พื้นที่
ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการท�ำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราท�ำความดี
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็ก ๆ รอบพระราชวังดุสิต
ขยาย สู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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๓. ความหมายของ “จิตอาสา” และ “เราท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
จิตอาสา (Public consciousness หรือ Public mind) หมายถึง จิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม
เพราะค�ำว่า “สาธารณะ” คือ สิง่ ทีม่ ไิ ด้เป็นของผูห้ นึง่ ผูใ้ ดจิตสาธารณะจึงเป็นความรูส้ กึ ถึงการเป็นเจ้าของ
ในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล และบ�ำรุงรักษาร่วมกัน
ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ “จิตอาสา” “จิต” เป็นค�ำนาม หมายถึง ใจ สิ่งที่มี
หน้าที่รู้ คิด และนึก ส่วนค�ำว่า “อาสา” หมายถึง เสนอตัวเข้ารับท�ำ ดังนี2้
“จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจ
อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการ
ท�ำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้
ท�ำความดีและเห็นน�ำ้ ตาเปลีย่ นแปลงเป็นรอยยิม้ เป็นจิตทีเ่ ปีย่ มด้วย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น และ
พลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้3
จิตอาสา “เราท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและ
ต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการท�ำงานที่
เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ และจิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งเป็น ๓ ประเภท
ดังนี4้
๑. จิตอาสาพัฒนา : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
แต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ�ำเพ็ญ สาธารณประโยชน์
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวันการประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ แบ่งตามภารกิจงานเป็น ๘ กลุ่มงาน ดังนี้
		 ๑.๑ จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสขุ หมายถึง กลุม่ งานจิตอาสาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ อาทิ การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถาน
2

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔, เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ, (๕ ธันวาคม ๒๕๕๔), หน้า ๓๒๔.
3
สารานุกรมวิชาชีพครู, จิตอาสา, สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๒๓๓.?
4
ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://buildings.crru.ac.th/jitarsa/about.php [๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๔].
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หรือสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บผักตบชวา การปลูกต้นไม้ รวมทั้งการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่สร้าง
ความเป็นอยู่ของ ชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
		 ๑.๒ จิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่น�ำ
ความรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน/ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น มาเผยแพร่ และถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชน
น�ำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไป
		 ๑.๓ จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่
พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาฯ เช่น กิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณพระลาน
พระราชวังดุสิต การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว งานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ต�ำนานไทย
เป็นต้น
		 ๑.๔ จิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
และช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอ�ำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
		 ๑.๕ จิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูล หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ให้ค�ำแนะน�ำและอ�ำนวย
ความสะดวกประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ
		 ๑.๖ จิตอาสาฝ่ายส่งก�ำลังบ�ำรุงและสนับสนุน หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุน อ�ำนวย
ความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย จัดหาหรือบริการอาหาร น�้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/
จิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน
		 ๑.๗ จิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายถึง กลุม่ งานจิตอาสาทีช่ ว่ ยงานประชาสัมพันธ์และให้
บริการข้อมูลการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯรวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
		 ๑.๘ จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร หมายถึง กลุม่ งานจิตอาสาทีส่ นับสนุนและ
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนการแนะน�ำ เส้นทางการแจ้งอุบัติเหตุการจราจร
ให้เจ้าพนักงานทราบ
๒. จิตอาสาภัยพิบัติ : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้า ตรวจ เตือน
และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ
ดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงาน
พระราชพิธี หรือการรับเสด็จ ในโอกาสต่าง ๆ เป็นการใช้ก�ำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับ ส่วนราชการ
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ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการเตรียมการ
การเตรียมสถานทีแ่ ละการฟืน้ ฟูสถานทีภ่ ายหลัง การปฏิบตั ใิ นพระราชพิธี และการเสด็จฯ นัน้ ๆ ให้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย
“จิตอาสา” หมายรวมถึงจิตของคนที่รู้จักความเสียสละความร่วมมือร่วมใจในการท�ำประโยชน์
เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการ
ด�ำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน�้ำ การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ
หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่การประหยัดน�้ำประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของ
ส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์
ได้ยาก หรือผู้ท่ีร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะท�ำ ได้ตลอดจนร่วมมือกระท�ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม5
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ความหมายว่า จิตอาสา คือ การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระ
และเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความส�ำนึกและยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม และจริยธรรมทีด่ งี าม ละอายต่อสิง่ ผิดเน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ6
พระไพสาล วิสาโล กล่าวว่า การที่บุคคลมีจิตอาสา รู้จักการให้ เราก็จะรับด้วยในเวลาเดียวกัน
เพราะมักเกิดสิ่งส�ำคัญกับตัวเรา คือ “ความสุขที่มีมากยิ่งกว่าการให้ด้วยเต็มไปด้วยความปรารถนาดี
ความสุข และความภาคภูมิใจ รวมทั้งยังเป็นการท�ำให้ชีวิตมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม
อีกด้วย” และ “จิตอาสา” ส่วนใหญ่ใช้ความหมายในทางโลก คือ การเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวมหรือผู้ทุกข์ อย่างไรก็ตามค�ำว่า ‘จิตอาสา’ ก็มีมิติในทางธรรมด้วย เพราะเกิดจากความเมตตา
กรุณา การคิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดละตัวตน พูดได้ว่าจิตอาสาเป็นการ
ปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งในพุทธศาสนา7 ดังภาพที่ ๑.๑

5

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, จิตอาสากับการพัฒนาประเทศสูความมั่นคงอย่างยั่งยืน, (สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ, ๒๕๖๒), หน้า ๑๒-๑๓.
6
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, จิตอาสา, (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ๒๕๖๒), หน้า ๑๔.
7
พระไพสาล วิสาโล, จิตอาสา สุขสร้างง่าย ๆ แค่ลงมือท�ำ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. visalo.
org/columnInterview/jitAsa.htm [๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔].
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เมตตตา ความรัก ความปรารถนา
ให้ผู้อื่นมีความสุข
เข้าใจ “จิตอาสา”
ผ่านหลักธรรม
ของศาสนา

จิตอาสาในพุทธศาสนา คือ กุศโลบาย
ในการสร้างความสามัคคี โดยจิตอาสา
เริ่มจากจิตใจที่มีพรหมวิหารธรรม ๔
ประการ คือ

กรุณาความสงสารปรารถนา
ช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์
มุทิตา ความพลอยยินดีที่เห็น
คนอื่นได้ดีมีความสุขความเจริญ
อุเบกขา ความเป็นกลางในอารมณ์
คือไม่ยินดียินร้าย ไม่ลำ�เอียง

ภาพที่ ๑.๑ “จิตอาสา” ผ่านหลักธรรมของศาสนา

ประเวศ วะสี กล่าวว่า ทุกคนมีเมล็ดพันธ์แห่งความดีอยู่ในหัวใจ ถ้าหากรดน�ำ พรวนดินให้
เหมาะสม จะงอกงามเติบโตออกไปได้ เป็นพลังงานแห่งความกรุณาปราณีที่หลั่งไหลออกมา “การเป็น
อาสาสมัครเพื่อเพื่อนมนุษย์ คือ รูปธรรมของความเมตตา กรุณา เป็นการเชื่อมต่อความเป็นมนุษย์
เข้าด้วยกันและท�ำสิ่งดีงามขึ้นมากมาย”8

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น
เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรโดยมีศูนย์
อ�ำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นผู้ควบคุมก�ำกับดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุน และรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้
หน่วยทหารในพื้นที่นั้น ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระดมสรรพก�ำลังประชาชนจิตอาสามาร่วมกัน
ปฏิบัติกับก�ำลังพลจิตอาสาของหน่วยราชการทหาร และหน่วยราชการต่าง ๆ การด�ำเนินกิจกรรม
จิตอาสาพระราชทานทุกหน่วยงาน สามารถริเริ่มกิจกรรมได้เอง แต่ต้องแจ้งการด�ำเนินการกิจกรรม
ให้ผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อเตรียมการให้การสนับสนุนตามความจ�ำเป็นและตามความเหมาะสม

8

10.
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ประเวศ วะสี, จิตอาสา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.google.com [๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔].
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ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็นสามประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และ
จิตอาสาเฉพาะกิจ มีรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี9้
๑. จิตอาสาพัฒนาได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
แต่ละชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์การอนุรกั ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอ�ำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
การประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุข
๒. จิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ และ
เตรียมการรองรับภัยพิบตั ทิ งั้ ทีเ่ กิดจากธรรมชาติและทีเ่ กิดจากสาเหตุอนื่ ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประชาชน
ในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงาน
พระราชพิธหี รือการรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ เป็นการใช้กำ� ลังพลจิตอาสาปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ
การเตรียมสถานที่ และการฟืน้ ฟูสถานทีภ่ ายหลังการปฏิบตั ใิ นพระราชพิธแี ละการเสด็จนัน้ ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

คุณสมบัติเบื้องต้นของจิตอาสา

คุณสมบัติเบื้องต้นของจิตอาสา “เราท�ำความดีด้วยหัวใจ” มีดังนี้
		 ๑. ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
		 ๒. ไม่เบียดบังเวลาราชการ
		 ๓. ไม่เสียการเรียน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสา “เราท�ำความดีด้วยหัวใจ” มี ๗ ประการ ดังนี้
		 ๑. มีความซื่อสัตย์เสียสละ อดทน ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง
		 ๒. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
		 ๓. มีวินัยและความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายบ้านเมือง
9

ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://buildings.crru.ac.th/
jitarsa/about.php [๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔].
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๔. มีกริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
๕. ไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดอื่นใดในขณะปฏิบัติงาน
๖. มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม
๗. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

ข้อพึงปฏิบัติของก�ำลังพลจิตอาสา

๑. ก�ำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เป็นบุคคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้มาปฏิบัติ
หน้าทีด่ ว้ ยความเสียสละ เพือ่ บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ ไม่ประพฤติปฏิบตั ิ
ไปในทางที่อาจจะเกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์และอาจจะมีข้อครหาได้ เช่น การเรี่ยไรเงินโดยอ้าง
กิจกรรมจิตอาสา การเรียกร้องและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลบางกลุ่มตลอดจน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
๒. เครื่องแบบของก�ำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วยหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา
พระราชทาน และบัตรประจ�ำตัวก�ำลังพลจิตอาสาซึ่งควรน�ำติดตัวมาด้วยทุกครั้งในการร่วมกิจกรรม
๓. ไม่ควรน�ำก�ำลังพลจิตอาสา ไปปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมอื่นนอกจากประเภทจิตอาสา ๓
ประเภทข้างต้น
๔. สมาชิกก�ำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ต้องช่วยกันตรวจสอบและตักเตือนการปฏิบตั ขิ องเพือ่ น
สมาชิกก�ำลังพลจิตอาสา ตามข้อพึงปฏิบัติที่ได้กล่าวไปแล้ว

ความส�ำคัญของจิตอาสา

ความส�ำคัญของการมีจิตส�ำนึกสาธารณะที่สามารถปลูกฝัง ส่งเสริมหรือพัฒนาให้เด็กมีจิตส�ำนึก
ด้านสาธารณะด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ซึง่ จะท�ำให้เด็กมีจติ ใจทีเ่ ห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมก่อนประโยชน์สว่ นตน
ทั้งยังอาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติส่วนรวม มีการใช้สมบัติส่วนรวมอย่างเห็นคุณค่าและทะนุถนอม รู้จัก
การแบ่งปันโอกาสในการใช้ของส่วนรวมให้ผ้อู นื่ ดังนัน้ เมือ่ เจริญเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ปญ
ั หาเรือ่ งการเอารัด
เอาเปรียบคนอื่น ปัญหาการท�ำลายสาธารณสมบัติต่าง ๆ จะลดลง
นอกจากนี้ด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์พวกพ้องก็จะลดน้อยลงจนน�ำมาสู่
สังคม ประเทศชาติที่พัฒนาดีขึ้น แล้วก็ยังท�ำให้บุคคลที่มีจิตอาสานั้นมีความสุขในชีวิตและจิตอาสา
พัฒนา กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน การประกอบอาชีพ
รวมทั้งการสาธารณสุข แบ่งตามภารกิจงานเป็น ๘ กลุ่มงาน คือ
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		 ๑. จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข
		 ๒. จิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ
		 ๓. จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ
		 ๔. จิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข
		 ๕. จิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูล
		 ๖. จิตอาสาฝ่ายส่งก�ำลังบ�ำรุงและสนับสนุน
		 ๗. จิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์
		 ๘. จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
จิตอาสานับเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่สังคมปรารถนาให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นคุณธรรม
ที่กล่าวถึงส�ำนึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวมที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอาสาท�ำประโยชน์ช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ปัจจุบันสังคมไทยคาดหวังว่า จิตอาสาจะเป็นคุณธรรมที่สมาชิก
ยึดมั่นไม่ว่าจะมีบทบาทอยู่ส่วนใดของสังคม ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ
ที่บุคคลเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามได้มีผู้กล่าวถึงความส�ำคัญของการมีจิตอาสาไว้อย่างน่าสนใจ
๑. แรงจูงใจและลักษณะการท�ำงานจิตอาสา
ปัจจัยหรือแรงจูงใจภายนอก
		 ๑.๑ อิทธิพลหรือการสนับสนุนของครอบครัว ประสบการณ์ในการช่วยเหลือสังคม ได้รบั การ
ชักชวน
		 ๑.๒ เคยศึกษาเกี่ยวกับวิชาการบริการชุมชน
		 ๑.๓ เข้าร่วมพิธีการทางศาสนาที่มีความเชื่อมโยงกับการเป็นอาสาสมัคร
		 ๑.๔ เชื่อว่าปัญหาสังคมแก้ปัญหาได้ด้วยอาสาสมัคร
ปัจจัยหรือแรงจูงใจภายใน
		 ๑.๕ สงสารเห็นใจผู้ตกทุกข์ได้ยาก
		 ๑.๖ มีความคิดว่าการเป็นอาสาสมัครเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับตน
		 ๑.๗ เชื่อว่าเมื่อช่วยผู้อื่น ผู้อื่นก็จะช่วยเหลือตน
		 ๑.๘ สังคมจะดีขึ้นถ้าผู้คนสนใจ
		 ๑.๙ รู้สึกดีขึ้นเมื่อให้ความใส่ใจผู้อื่น
๒. ลักษณะของการท�ำงานจิตอาสา
		 ๒.๑ งานที่ท�ำเพื่อช่วยเหลือหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม อันเกิดจากการเสียสละ
โดยสมัครใจของอาสาสมัคร โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
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		 ๒.๒ ลักษณะของงานจิตอาสา มีความหลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั บทบาทหน้าทีท่ ตี่ อ้ งการช่วยเหลือ
จากอาสาสมัคร
		 ๒.๓ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการแก้ปัญหาสังคม ด้านการพัฒนาสังคม เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ การใช้ความคิด การใช้ก�ำลังกายหรือแรงงาน และด้านก�ำลังทรัพย์
๓. หลักการท�ำงานจิตอาสา
		 ๓.๑ อาสาสมัครต้องมีจติ วิญญาณของอาสาสมัคร อันเกิดจากความส�ำนึกและความรับผิดชอบ
ต่อผู้อื่นและสังคม
		 ๓.๒ สมัครใจเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
		 ๓.๓ เป็นผู้มีอุดมการณ์โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว ท�ำงานด้วยความ
เสียสละ กระตือรือร้น เอื้ออาทร บริสุทธิ์ใจ มีความศรัทธามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือหรือบ�ำเพ็ญประโยชน์
เพื่อผู้อื่น
		 ๓.๔ ท�ำงานด้วยปัญญา มีทักษะ ความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานอาสา ทั้งความรู้ในหน้าที่และ
ความรู้ทั่วไป
		 ๓.๕ ประพฤติตนอยู่ในจริยธรรมอันดี เคารพกฎระเบียบของหน่วยงานอาสาสมัครและ
บ้านเมือง มีบุคลิก ลักษณะการวางตนที่เหมาะสม
		 ๓.๖ มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และมีคุณธรรมที่ส�ำคัญ คือ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ
๔ และมีความอดทนและความจริงใจ

ปัญหาและอุปสรรคของการท�ำงานจิตอาสา

๑. ปัญหาและอุปสรรคของการท�ำงานจิตอาสา มีดังนี้
		 ๑.๑ อาสาสมัครขาดความรับผิดชอบ/ขาดจิตส�ำนึก/ขาดความมั่นใจ ท้อแท้ ท้อถอย/
ขาดความรู้ทางเศรษฐกิจ (กรณีที่จ�ำเป็น)/มีความเฉื่อยชาไม่พัฒนา และปรับปรุงบทบาทของตนเอง/
อาสาสมัครขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติของตน
		 ๑.๒ งานอาสาสมัคร ขาดอุปกรณ์ในการท�ำงาน/ขาดการประชาพันธ์/ขาดความร่วมมือจาก
หน่วยงานของรัฐและไม่ให้ความส�ำคัญกับผูป้ ฏิบตั งิ านอาสาสมัคร/ไม่มกี ฎหมายคุม้ ครองและสวัสดิการ
เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ/ไม่มีศูนย์กลางในการประสานงานต่าง ๆ ของอาสาสมัคร
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๒. ประโยชน์และคุณค่าการท�ำงานของจิตอาสา
		 ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ
		 ๑. ประเทศที่มีจ�ำนวนประชากรอาสาสมัครมาก แสดงให้เห็นว่าประเทศชาติมีประชากรที่มี
คุณภาพที่เข้าใจถึงปัญหาของประเทศชาติ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างจริงใจและ
จริงจัง ประชาสังคมที่มีผู้คนให้ความความส�ำคัญในเรื่องสิทธิและหน้าที่ ของการพลเมืองที่ดี
		 ๒. อาสาสมัครเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสังคม
โดยรวม ก่อให้เกิดบรรยากาศของความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือและความมีน�้ำใจ ท�ำให้สังคมน่าอยู่และ
สงบสุขตามสมควร
๓. การพัฒนาจิตอาสา
		 ๑. อาศัยองค์ความรู้และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการปลูกฝั่งและเสริมสร้าง บริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาจิตอาสาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลทั่วไป เยาวชน และอาสาสมัคร
		 ๒. สถาบันการศึกษา หรืองค์กร หรือสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ควรมีบทบาทสนับสนุนและ
สร้างบรรยากาศให้เยาวชน หรือประชาชนเกิดการรวมตัว เพื่อการท�ำประโยชน์ส่วนรวม หรือการ
เปิดโอกาสให้ท�ำความดีหรือท�ำประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือสังคม ให้สัมผัสปัญหาและความทุกข์เดือดร้อน
ของคนในสังคม เห็นความส�ำคัญของส่วนรวมเกิดความเห็นใจ เมตตา กรุณาและการน�ำไปสู่การมี
จิตอาสา

ภาพที่ ๑.๒ จิตอาสา
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จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสาสามารถสรุปได้ว่า จิตอาสา คือ จิตส�ำนึก (Conscious)
เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าท�ำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นการตระหนักรู้
ตนทีจ่ ะท�ำสิง่ ใดเพือ่ เห็นแก่ประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม เป็นความรูส้ กึ ถึงการเป็นเจ้าของในสิง่ ทีเ่ ป็นสาธารณะ
ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลและบ�ำรุงรักษาร่วมกัน คนที่มีจิตสาธารณะมักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วม
กิจกรรมของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม ต่อประเทศชาติมี ส�ำนึกและยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ไม่นิ่งดูดาย หากเห็นว่าตนจะท�ำสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมได้แม้จะเพียงเล็กน้อยก็จะท�ำอันสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช.
และหลักคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการรวมถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละอันเป็นคุณธรรม
ส�ำคัญ ที่คนในสังคมควรยึดถือและน�ำมาปฏิบัติร่วมกัน เพราะจะช่วยให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ประเทศชาติเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน
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