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คำานิิยม

จิัตอ�ส�	 (Volunteer	 Spirit)	 หม�ยถึีง	 ก�รเปิดีใจำรับัรู้สภี�พิคว�ม															
เป็นไปของสังคมแล่ะประเทศที�จำะมีส่วนร่วมกันแก้ปัญห�พัิฒิน�																

สังคมโดียไม่มีเง่�อนไข	 มีคว�มสำ�นึกว่�โล่กแล่ะสิ�งทั�งหล่�ยในโล่กมีคว�ม																								
เช่�อมโยงกัน	 เร�เป็นส่วนหนึ�งของสังคม	 ประเทศช�ติ	 มีหน้�ที�รับัผิดีชอบั											
ต่อสังคมประเทศช�ติในทุกเร่�อง	 ลั่กษณะของคนมีจิำตอ�ส�ก็ค่อ	 คิดีกว้�ง	
มองไกล่	 ใฝ่่สูง	 คิดีบัวก	 คิดีเพ่ิ�อผู้อ่�น	 คิดีแบับัให้มีส่วนร่วมที�สำ�คัญ																																
มีเมตต�ธีรรมประจำำ�ใจำ
	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 (Social	 Responsibility	 หม�ยถึีง																		
ก�รมีส่วนร่วมในกิจำกรรมของชุมชนแล่ะสังคม	 ก�รบัำ�เพิ็ญประโยชน์
สร้�งสรรค์คว�มเจำริญให้แก่ส่วนรวมอย่�งเต็มที�	 แล่ะรวมถึีงก�รนำ�คว�มรู้	
คว�มส�ม�รถี	 ม�ร่วมด้ีวยช่วยคิดีแล่ะแก้ไขปัญห�ต่�ง	 ๆ	 ของสังคม																									
รับัรู้บัทบั�ทของตนเองที�เป็นส่วนหนึ�งของสังคม	 แล่ะต้องดีำ�รงตน																					
อยู่ในฐ์�นะพึิ�งพิ�ตนเองได้ี		
	 ก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมจำำ�เป็น														
อย่�งยิ�งในสังคมปัจำจุำบัันเพิร�ะเร�ทั�งหล่�ยอยู่ในยุคที�มีเร่�องซึึ่�งจำะต้อง															
ช่วยกันดูีแล่บัริห�รจัำดีก�รหล่�ยอย่�ง	เช่น	สังคมผู้สูงอ�ยุ	สังคมผู้มีสภี�พิ
ไม่ปกติท�งก�ยแล่ะจิำต	 คว�มเส่�อมโทรมของทรัพิย�กรธีรรมช�ติ																						
ปัญห�มล่ภี�วะ	 ปัญห�ฝุ่่นล่ะออง	 ปัญห�หมอกควัน	 ขยะมูล่ฝ่อยม�ก												
ปัญห�สัตว์เลี่�ยงถูีกปล่่อยทิ�งในที�ส�ธี�รณะ	ปัญห�เหล่่�นี�นับัวันจำะมีม�กขึ�น
จำนเกินกำ�ลั่งที�รัฐ์หร่อหน่วยง�นใดีหน่วยง�นหนึ�งจำะแก้ได้ีโดียล่ำ�พัิง																				
ต้องอ�ศัยคว�มร่วมแรงร่วมใจำของทุกฝ่่�ย	 คนหร่อกลุ่่มคนที�มีจิำตอ�ส�												
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แล่ะมีคว�มรับัผิดีชอบัตอ่สังคมเข้�ม�รว่มด้ีวยช่วยกันแก้ไขปัญห�ในปัจำจุำบััน
ก็มีอยู่พิอสมควรแล้่ว	 แต่ก็จำำ�เป็นต้องมีก�รเสริมแล่ะสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะ														
คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมอย่�งต่อเน่�องเพิ่�อเป็นพิลั่งรับัม่อกับัสภี�พิสังคม
ในอน�คต	 วิธีีก�รที�จำะให้ผู้คนเกิดีมีจิำตอ�ส�แล่ะมีคว�มรับัผิดีชอบั																							
ต่อสังคมนั�นมีหล่�ยประก�ร	 เช่น	 ก�รนำ�เสนอสภี�พิปัญห�ให้ส�ธี�รณะ													
ไ ด้ี รับัทร�บัในเบ่ั�องต้นแล่ะเชิญชวนให้ม�ร่วมด้ีวยช่วยกันแก้ไข																																
ก�รนำ�เสนอกิจำกรรมแก้ปัญห�แล่ะพัิฒิน�สังคมที�คนหร่อกลุ่่มคน																																
ผู้มีจิำตอ�ส�ทำ�ไว้ให้คนทั�วไปรับัทร�บั	เพ่ิ�อเป็นแรงบัันดี�ล่ใจำให้เข�เหล่่�นั�น
เข้�ม�ร่วมด้ีวยช่วยกัน	 หร่อก�รนำ�เสนอกระบัวนก�รผ่�นก�รทำ�กิจำกรรม
จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมเพ่ิ�อเป็นแนวท�งให้แก่คนทั�งหล่�ย												
ผู้มีกุศล่เจำตน�ไดีถ่้ีอเปน็แนวปฏบัิัติเพ่ิ�อให้เกิดีเปน็คว�มดีีแล่ะคว�มง�มขึ�น
ในสังคม
	 ดีร.อรศิริ	 ไม้ทอง	 นิสิตปริญญ�เอก	 ส�ข�วิช�ก�รพัิฒิน�สังคม	
บััณฑิิตวิทย�ลั่ย	 มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย	 ได้ีเล็่งเห็น													
คว�มสำ�คัญของจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมที�สอดีคล้่องกับั					
สภี�พิสังคมปัจำจุำบััน	จึำงได้ีทำ�ดุีษฎีีนิพินธ์ีเกี�ยวกับัเร่�องกระบัวนก�รเสริมสร้�ง
จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ	 แล่ะ																									
ได้ีสังเคร�ะห์ดุีษฎีีนิพินธ์ีในรูปแบับัของหนังส่อเพ่ิ�อพิิมพ์ิเผยแพิร่เป็น												
ธีรรมบัรรณ�ก�รซึ่ึ�งจำะเป็นส่วนหนึ�งในก�รทำ�ให้สังคมเป็นสังคมที�น่�อยู่
ส่บัไป	ขออนุโมทน�ส�ธุีก�รในวิริยะอุตส�หะม�	ณ	โอก�สนี�	

 พิรั้ะธิรั้รั้มว้ัชรั้บ้ณฑิิติ, ศ.ดรั้.
อธิีก�รบัดีีมห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย

ผู้ช่วยเจ้ำ�อ�ว�สวัดีป�กนำ��	ภี�ษีเจำริญ	กรุงเทพิมห�นคร
๒๓	พิฤศจิำก�ยน	๒๕๖๕
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�พิเจ้ำ�ได้ีกล่่�วกับันิสิตอยู่เสมอเม่�อจำบัก�รศึกษ�ทุกชั�นปีว่� “ควั�มอดที่น์
เป็น์สิู�งท่ี่�ข่้มข่้�น์ แต่ิผล่ข้องม้น์สูดช่�น์เสูมอ”	 ส่วนผู้ที�ทำ�วิทย�นิพินธ์ี		

หร่อดุีษฎีีนิพินธ์ี	 ข้�พิเจ้ำ�กล่่�วเสมอว่�	 “เป็น์เหม่อน์อนุ์เสู�วัร่ั้ย์ช่วิัติ
ที่�งก�รั้ศึกษ�ข้องเรั้�”	 ส่วนใหญ่ง�นประเภีทนี�เม่�อนิสิตจำบัแล้่วมักจำะอยู่
ในห้องสมุดีไม่ได้ีพิิมพ์ิเผยแพิร่	 เพิร�ะมีข้อจำำ�กัดีเร่�องงบัประม�ณ																										
เม่�อข้�พิเจ้ำ�ทร�บัว่�	ดีร.อรศิริ	 ไม้ทอง	 ได้ีจัำดีพิิมพ์ิดุีษฎีีนิพินธ์ีปริญญ�เอก	
ส�ข�วิช�ก�รพัิฒิน�สังคม	 มจำร	 ในหัวข้อเร่�อง	 “กระบัวนก�รเสริมสร้�ง																		
จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ”	 ของเธีอ													
แต่ได้ีปรับัปรุงง�นวิจัำยให้น่�อ่�นยิ�งขึ�นในช่�อ	“จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั	
สังคมวิถีีพุิทธี”	 เพ่ิ�อเผยแพิร่ในวงวิช�ก�ร	 แล่ะผู้ที�สนใจำทั�วไป	 ในง�น																						
พิิธีีประส�ทปริญญ�	 ประจำำ�ปี	 ๒๕๖๕	 ในฐ์�นะข้�พิเจ้ำ�มีส่วนร่วมเป็น
วิทย�กรกิจำกรรม	“โครั้งก�รั้ค่�ยอ�สู�น์�น์�ช�ติิ”	ที�จัำงหวัดีสมุทรสงคร�ม	
จึำงทำ�ให้ข้�พิเจ้ำ�เกิดีปีติยินดีีในคว�มสำ�เร็จำของเธีอ	 ง�นดุีษฎีีนิพินธ์ีเล่่มนี�
ถ่ีอว่�เป็นง�นวิช�ก�รเล่่มที�สองของดีร.อรศิริ	 ซึึ่�งวิทย�นิพินธ์ีปริญญ�โท	
ส�ข�พิระพุิทธีศ�สน�ได้ีพิิมพ์ิเผยแพิร่ไปแล้่ว	 ข้�พิเจ้ำ�แนะนำ�ให้ทุกคน													
อ่�นง�นดุีษฎีีนิพินธ์ีจำะมีจุำดีเด่ีนจุำดีด้ีอยอย่�งไร	 เน่�อห�จำะบ่ังบัอกเองว่�														
ง�นนี�อยู่ในระดีับัใดี	 เพิรั้�ะควั�มด่ม่รั้�งว้ัล่ใน์ต้ิวัเอง	 ผ่�นไปอีกปีสองปี	
ดีร.อรศิริอ่�นง�นของตัวเองก็ต้องแก้ไข	 ปรับัปรุงอีก	 เพิร�ะเวล่�ทำ�ให้																			
มีมุมมองใหม่เพิิ�มเติม	 ง�นเขียนประเภีทนี�ถ่ีอว่�สมบูัรณ์ในขณะที�ทำ�																				
เสร็จำแล้่ว
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	 คำ�ว่�	“อ�ส�”	เป็นศัพิท์บััญญัติใหม่	น่�จำะตรงกับัคำ�ว่�	“อัตถีจำริย�”	
ได้ีแก่บัำ�เพ็ิญประโยชน์แก่ส่วนรวม	 มีเมตต�รักเพ่ิ�อนมนุษย์	 คิดีจำะช่วย																
คนที�ล่ำ�บั�กกว่�	มีจิำตสำ�นึกต่อส่วนรวมแล่ะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ	
โดียไม่หวังผล่ตอบัแทนท�งด้ี�นวัตถุี	 มุ่งให้สังคมมีปฏิสัมพัินธ์ี	 ค่อ	 มีนำ��ใจำ
เอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่ต่อกันแล่ะกัน	 จิำตที�คิดีปร�รถีน�ดีีต่อผู้อ่�นจึำงทำ�ให้สังคม													
อยู่ร่มเย็นเป็นสุข	 เพิร�ะสังคมยุคปัจำจุำบัันเป็นสังคมยุคลั่ทธิีบัริโภีคนิยม														
มีก�รแข่งขันสูง	 จึำงทำ�ให้คนส่วนใหญ่มุ่งไปที�ปัจำเจำกบุัคคล่เป็นส่วนใหญ่													
จิำตอ�ส�ที�คิดีช่วยเหล่่อต่อส่วนรวมมน้ีอย		ข้�พิเจ้ำ�หวังว่�ง�นของดีร.อรศริิ	
เม่�อใครไดี้อ่�นแล่้วจำะทำ�ให้มีจิำตอ�ส�ที�คิดีจำะช่วยเหล่่อผู้อ่�นแล้่วสังคม																
ก็จำะอยูอ่ย�่งมีคว�มสุข	เพิร�ะสังคมสมัยใหม่ที�ซัึ่บัซ้ึ่อนยิ�งนับัวันจำะซัึ่บัซ้ึ่อน
ยิ�ง	ๆ	ขึ�น
	 ขออนุโมทน�ดีร.อรศิริ	ไม้ทอง	ที�ได้ีเผยแพิร่ผล่ง�นให้ส�ธี�รณชน
ได้ีรับัรู้เร่�องจิำตอ�ส�ผ่�นกิจำกรรม	 แล่ะขอให้เธีอได้ีขย�ยก�รศึกษ�ง�น
ลั่กษณะเช่นนี�ต่อไป

พิรั้ะเที่พิว้ัชรั้�จั�รั้ย์ รั้ศ.ดรั้.
คณบัดีีคณะพุิทธีศ�สตร์	

มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย
ผู้ช่วยเจ้ำ�อ�ว�สวัดีพิระเชตุพินวิมล่มังคล่�ร�ม	กรุงเทพิมห�นคร

๒๖	พิฤศจิำก�ยน	๒๕๖๕
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“อย่�พิล่�ดีโอก�สในก�รเติมหยดีนำ��แม้เพีิยงหยดีเดีียวล่งในมห�สมทุร
แห่งคว�มดีีง�ม	 แล่ะจำงหมั�นเพิ�ะปลู่กเมล็่ดีพ่ิชบันยอดีเข�ที�เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม”	 คำ�สอนท่�นโดีเง็น	 (Eihei	 Dogen)	 ปรม�จำ�รย์เซึ่น											
ช�วญี�ปุ่น	 (ค.ศ.๑๒๐๐-	 ๑๒๕๓)	 กล่่�วไว้เม่�อ	 ๘๐๐	 ปีที�แล้่ว	 ยังคง																					
เป็นร�กฐ์�นสำ�คัญของคว�มว่�	 “จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม”	
ซึึ่�งคว�มหม�ยของคำ�นี�มีสำ�คัญยิ�งต่อสังคมในทุกยุคสมัย	 เพิร�ะเป็นสิ�งที�	
เติมเต็มคว�มดีีง�มแล่ะก�รสร้�งประโยชน์ร่วมกันในสังคมให้สมบูัรณ์															
ม�กขึ�น
	 ดีร.อรศิริ	 ไม้ทอง	 เป็นผู้ที�ได้ีศึกษ�แล่ะทำ�วิจัำยในเร่�อง	 “จิำตอ�ส�		
แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมต�มแนวพิระพุิทธีศ�สน�”	ม�อย่�งต่อเน่�อง
หล่�ยปี	 จำนสำ�เร็จำก�รศึกษ�ในระดัีบัดุีษฎีีบััณฑิิตส�ข�ก�รพัิฒิน�สังคม																		
แห่งมห�วิทย�ลั่ยมห�จำุฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย	 สำ�คัญที�สุดี	 ค่อ	 มิได้ี																						
เป็นเพีิยงผู้ศึกษ�วิจัำยเท่�นั�น	 แต่	 ดีร.อรศิริ	 ไม้ทอง	 ยังเป็นผู้ล่งม่อปฏิบััติ		
ภี�ยใต้แนวคิดีดัีงกล่่�ว	 มีจิำตอ�ส�	 พิัฒิน�สังคม	 บันพ่ิ�นฐ์�นแห่งคว�ม																		
รับัผิดีชอบัต่อสังคม	 ทั�งในก�รดีำ�เนินชีวิตส่วนตัวที�รักแล่ะห่วงใยต่อ																
ญ�ติผู้ใหญ่	 ครู	 อ�จำ�รย์	 เพ่ิ�อนฝู่ง	 หร่อแม้แต่คนที�ตกทุกข์ได้ีย�ก																						
คอยสอบัถี�มถึีงคว�มสุข	 คว�มทุกข์ของคนอ่�น	 ๆ	 สมำ��เสมอ	 นอกจำ�กนี�														
ยังได้ีเสียสล่ะทรัพิย์สินเงินทองที�ห�ม�ด้ีวยสัมม�ชีพิบัริจำ�คสร้�งห้องเรียน	
ห้องประชุม	 บัำ�รุงพิระพุิทธีศ�สน�แล่ะก�รพัิฒิน�สังคมมิได้ีข�ดี	 แสดีงถึีง
คว�มมีจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมอย่�งใหญ่หล่วงนับัว่�																
เป็นบุัคคล่ที�ห�ได้ีย�กยิ�ง		
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	 ในก�รที�	ดีร.อรศริิ	ไม้ทอง	ได้ีสรุปผล่ง�นจำ�กก�รศกึษ�ดุีษฎีีนิพินธี์
ในระดัีบัดุีษฎีีบััณฑิิตส�ข�ก�รพัิฒิน�สังคมม�จัำดีทำ�เป็นหนังส่อ	“จิำตอ�ส�
แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมวิถีีพุิทธี”	 นับัว่�เป็นผล่ง�นที�มีคุณค่�																									
ทั�งในด้ี�นแนวคิดี	 หลั่กก�ร	 จำนถึีงก�รยกตัวอย่�งของก�รเสริมสร้�ง																								
จิำตอ�ส�ให้แก่เด็ีกแล่ะเย�วชนระดีับัน�น�ช�ติ	 ส่งเสริมผลั่กดัีนให้เด็ีก																	
แล่ะเย�วชนเหล่่�นั�น	ได้ีเรียนรู้แล่ะล่งม่อทำ�บันพ่ิ�นฐ์�นของคำ�ว่�	“จิำตอ�ส�
แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม”	 เพ่ิ�อให้เด็ีกแล่ะเย�วชนเหล่่�นั�น	 ไม่พิล่�ดี
โอก�สในก�รเติมหยดีนำ��ล่งในมห�สมุทรแห่งคว�มดีีง�ม	แล่ะได้ีเพิ�ะปลู่ก
เมล็่ดีพ่ิชบันยอดีเข�ที�เป็นประโยชน์ต่อสังคมในโล่กอน�คตที�สดีใส														
สำ�หรับัทุกคน
	 ขออนุโมทน�กในกุศล่เจำตน�	 สัมม�ปฏิบััติ	 แล่ะคว�มแหล่มคม												
ท�งปัญญ�ของ	 ดีร.อรศิริ	 ไม้ทอง	 ที�ได้ีนำ�เร่�อง	 “จิำตอ�ส�แล่ะคว�ม																		
รับัผิดีชอบัต่อสังคม”	ม�เผยแพิร่ให้กับัสังคมในวงกว้�ง	 เพ่ิ�อว่�	 เร�ทุกคน
จำะช่วยสรรค์สร้�งมห�สมุทรแห่งคว�มดีีง�มส่บัต่อไป

พิรั้ะสุูธ่ิร้ั้ติน์บ้ณฑิิติ รั้ศ.ดรั้.
คณบัดีีบััณฑิิตวิทย�ลั่ย

มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย
เจ้ำ�อ�ว�สวัดีสุทธิีวร�ร�ม	กรุงเทพิมห�นคร

๑	ธัีนว�คม		๒๕๖๕
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นแวดีวงก�รศึกษ�พิระพิุทธีศ�สน�เชิงวิช�ก�รประเทศตะวันตก																					
มักมีคำ�ถี�มแล่ะข้อถีกเถีียงเกิดีขึ�นบ่ัอยครั�งว่�	 พุิทธีจำริยธีรรม																															

เป็นจำริยธีรรมเชิงปัจำเจำก	 (จำริยธีรรมที�เน้นคว�มเจำริญงอกง�มส่วนบุัคคล่)	
หร่อจำริยธีรรมเชิงสังคม	(จำริยธีรรมที�เน้นก�รจัำดีระบับัสังคม)	จำ�กคำ�ถี�มนี�	
ดูีเหม่อนคว�มเห็นส่วนใหญ่โน้มเอียงไปท�งจำริยเชิงปัจำเจำกม�กกว่�																								
อย่�งไรก็ต�ม	 เม่�อมองกลั่บัเข้�ม�ในสังคมช�วพุิทธี	 ดูีเหม่อนเร�แทบั																				
ไม่เคยตั�งคำ�ถี�มในล่ักษณะนี�เล่ย	 ก�รไม่ตั�งถี�มอ�จำเป็นไปได้ีว่�	 เร�มี													
คว�มเช่�ออย่�งสนิทใจำว่�	 พิระพุิทธีศ�สน�มีคำ�ตอบัเรียบัร้อยแล้่วสำ�หรับั
คำ�ถี�มเหล่่�นั�น	ไม่มีคว�มจำำ�เป็นอะไรที�จำะตั�งคำ�ถี�มแบับันี�	
	 หนังส่อเร่�อง	 “จิิตอาสาและความรัับผิิดชอบต่อสังคมวิถีีพุุทธ”              
ของผู้เขียน	 ค่อ	 ดีร.	 อรศิริ	 ไม้ทอง	 ซึึ่�งปรับัปรุงม�จำ�กวิทย�นิพินธี์ระดัีบั
ปริญญ�เอก	ส�ข�วิช�ก�รพัิฒิน�สังคม	เร่�อง	“กรัะบวนการัเสริัมสร้ัางจิิต
อาสาและความรัับผิิดชอบต่อสังคมของเยาวชนนานาชาติ”	 มีเน่�อห�หล่ัก
สองส่วน	 ค่อ	 ส่วนหนึ�งว่�ด้ีวยแนวคิดีเร่�องจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั														
ต่อสังคมท�งพิระพุิทธีศ�สน�	 แล่ะอีกส่วนหนึ�งว่�ด้ีวยผล่ก�รฝึ่กอบัรม													
แล่ะประสบัก�รณ์ของเย�วชนน�น�ช�ติในก�รทำ�กิจำกรรมจิำตอ�ส�																	
แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 ง�นวิจัำยเร่�องนี�ส�ม�รถีตอบัคำ�ถี�มข้�งต้น	
ได้ีสำ�เร็จำม�กน้อยเพีิยงใดีให้ขึ�นอยู่ กับัคว�มเห็นของท่�นผู้อ่�น	 แต่																
ส�ม�รถีกล่่�วได้ีว่�	 อย่�งน้อยง�นเร่�องนี�ได้ีสะท้อนสมมติฐ์�นเบ่ั�องต้น																		
ของผู้วิจัำยที�น่�จำะเหม่อนสังคมช�วพุิทธีทั�วไปว่�	 แนวคิดีเร่�องจิำตอ�ส�														
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แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 เป็นสิ�งที�มีอยู่แล้่วแล่ะเป็นหัวใจำสำ�คัญ														
อย่�งหนึ�งของพิระพุิทธีศ�สน�	
	 ในโอก�สพิิธีีประส�ทปริญญ�ปีนี�	พิ.ศ.	๒๕๖๕	ของมห�วิทย�ลั่ย
มห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย	 ดีร.	 อรศิริ	 ไม้ทอง	 เล็่งเห็นประโยชน์																						
ท�งวิช�ก�รอันจำะพึิงมีแก่สังคมจำ�กง�นวิจัำยของตน	 จึำงได้ีสล่ะทุนส่วนตัว
ดีำ�เนินก�รจัำดีพิิมพ์ิหนังส่อที�พัิฒิน�ม�จำ�กก�รวิจัำย	 โดียตั�งช่�อเร่�องว่�																		
“จิิตอาสาและความรัับผิิดชอบต่อสังคมวิถีีพุุทธ”	เพ่ิ�อเป็นเคร่�องปฏิก�รคุณ
แก่ญ�ติสนิท	 มิตรสห�ย	 จึำงขออนุโมทน�ในกุศล่เจำตน�แล่ะคว�มวิริย	
อุตส�หะของ	 ดีร.	 อรศิริ	 ไม้ทอง	 ม�	 ณ	 โอก�สนี�	 หวังเป็นอย่�งยิ�งว่�																						
ง�นเร่�องนี�จำะมีส่วนในเผยแผ่	 ฟ้�นฟู	 แล่ะเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�ม																		
รับัผิดีชอบัต่อสังคมให้เกิดีขึ�นในสังคมไทยยิ�งๆ	ขึ�นไป	

พิรั้ะมห�สูมบูรั้ณ์ วุัฑฺิฒิิกโรั้ รั้ศ.ดรั้.
รองอธิีก�รบัดีีฝ่่�ยวิช�ก�ร

มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย
ผู้ช่วยเจ้ำ�อ�ว�สวัดีศรีสุดี�ร�ม	กรุงเทพิมห�นคร

๒๖	พิฤศจิำก�ยน	๒๕๖๕
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“อรศิริกับัจิำตอ�ส�”

จิำตอ�ส�ค่อศรัทธี�เสียสล่ะ
อุตส�หะส่งเสริมเพิิ�มสุขศ�นติ�
เพีิยรเรียนรู้พิิสิษฐ์์จิำตเบิักบั�น
สุพิพิิธี�นกล้่�แกร่งแรงบัันดี�ล่ใจำ

มีเคร่อข่�ยท�งสังคมอุดีมสุข
นิรทุกข์สิริสวัสดิี�นิรัติศัย
เกิดีเปลี่�ยนแปล่งวิรุฬห์บุัณโยทัย
เร่องอุไรไตรสิกข�พัิฒิน�สังคม

จิำตอ�ส�พิิสุทธิี�พุิทธีวิถีี
ทีปนีส่องแสงธีรรมงดีง�มสม
ปัญโญภี�สจำำ�รูญบุัณโยดีม
ดุีจำพิระพิรหมบัรรเล่งเพิล่งอวยพิร
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พิรั้ะมห�สุูรั้ศ้กดิ� ปจฺัจันฺ์ติเสูโน์ ผศ.ดรั้.
รองอธิีก�รบัดีีฝ่่�ยกิจำก�รต่�งประเทศ

ผู้ช่วยเจ้ำ�อ�ว�สวัดีร�ชสิทธี�ร�ม	กรุงเทพิมห�นคร
๒๔	พิฤศจิำก�ยน		๒๕๖๕

อรศิริดุีษฎีีบััณฑิิตจิำตอ�ส�
พัิฒิน�พุิทธีศ�สน์ประภัีสสร
ถีอดีบัทเรียนง�นวิจัำยประไพิพิร
อนุสรณ์พิิมพ์ิหนังส่อระบ่ัอน�ม

อนุโมทน�ธีรรม�ภีรณ์อรศิริ
สัมม�ทิฐิ์บุัณยคุปต์อุปถัีมภ์ี
เร่องล่ลิ่ตจิำตอ�ส�สง่�ง�ม
ส�ธุีธีรรมคุณคว�มดีีนิรันดีรฯ
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�รเปลี่�ยนแปล่งท�งสังคมที�เกิดีขึ�นในช่วง	 ๑๐	 ปีมีผล่กระทบัต่อ													
คุณภี�พิชีวิตของประช�ชนทุกช่วงวัยโดียเฉพิ�ะก่อนแล่ะหลั่ง																	

ก�รระบั�ดีหนักของโรคติดีเช่�อไวรัสโคโรน�	๒๐๑๘/โควิดี	๑๙	สภี�พิก�รณ์
ของสังคมโล่กมีล่ักษณะมีก�รเปลี่�ยนแปล่งที�ผันผวน(volatil ity)																																			
ไม่แน่นอน(uncertainty)	 มีคว�มสล่ับัซัึ่บัซ้ึ่อน(complexity)	 มีคว�ม
คลุ่มเคร่อ	 (ambiguity)	 	 ยิ�งเม่�อโรคโควิดี	 ๑๙	 ระบั�ดี	 ปร�กฏก�รณ์ใน												
สังคมโล่กมีคว�มเปร�ะบั�งแล่ะชำ�รุดีโดียง่�ย(brittle)	 มีคว�มวิตก	 กังวล่	
ร้อนใจำ	(anxious)	ไม่เช่�อมโยงกันเป็นเส้นตรง	(non-linear)	แล่ะย�กที�จำะ
เข้�ใจำ	 (incomprehensible)	 เพ่ิ�อรับัม่อกับัสภี�พิก�รณ์ของสังคมโล่ก																
ดัีงกล่่�วจึำงได้ีมีคว�มพิย�ย�มในก�รฟ้�นฟูสังคมแล่ะวัฒินธีรรมในเร่�อง																		
คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 (social	 responsibility)	 แล่ะจิำตอ�ส�																										
(volunteer	 spirit)	 ดัีงจำะเห็นได้ีจำ�กมีบุัคคล่	องค์กร	 รัฐ์	บัริษัท	สถี�บััน	
ก�รศึกษ�	 วัดี	 แล่ะชุมชน	 ได้ีดีำ�เนินกิจำกรรมต่�งๆ	 ที�เป็นก�รรับัผิดีชอบั															
ต่อสังคมแล่ะก�รมีจิำตอ�ส�	 เช่น	 ก�รช่วยเหล่่อผู้ที�ได้ีรับัผล่กระทบัจำ�ก													
ก�รแพิร่ระบั�ดีของโรคติดีเช่�อไวรัสโคโรน�	 ๒๐๑๙	 ก�รดูีแล่สิ�งแวดีล้่อม	
ก�รช่วยเหล่่อกลุ่่มเปร�ะบั�งแล่ะผู้ด้ีอยโอก�ส	เป็นต้น	
	 หนังส่อ	“จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมวิถีีพุิทธี”	 ได้ีช่วย
ทบัทวนให้เห็นถึีงจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชน
น�น�ช�ติ	 กระบัวนก�รก�รพิัฒิน�แล่ะเสริมสร้�งจำิตอ�ส�แล่ะคว�ม																						
รับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติบูัรณ�ก�รหล่ักก�รท�ง															
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พิระพุิทธีศ�สน�	 ซึึ่�งองค์คว�มรู้จำ�กหนังส่อเล่่มนี�จำะเป็นแนวท�งแล่ะ																		
รูปแบับัในก�รพิัฒิน�หร่อดีำ�เนินโครงก�รหร่อกิจำกรรมจำิตอ�ส�แล่ะ																
คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 ซึึ่�งมีส่วนสำ�คัญในก�รเตรียมตัวเพ่ิ�อรองรับั													
สภี�พิก�รณ์ของโล่กในปัจำจุำบัันแล่ะอน�คต	
		 ดีร.อรศิริ	 ไม้ทอง	 เป็นดุีษฎีีบััณฑิิต	 ส�ข�วิช�ก�รพัิฒิน�สังคม														
คณะสังคมศ�สตร์	 มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย	 มีวิริยะ
อุตส�หะนอกจำ�กทำ�หน้�ที�ในฐ์�นะนิสิตอย่�งสมบูัรณ์แล้่ว	ยังมีกุศล่ฉันทะ
ในก�รสร้�งปัญญ�บั�รมียิ�งๆ	 ขึ�น	 โดียได้ีสังเคร�ะห์ดุีษฎีีนิพินธ์ีในรูปแบับั
ของหนังส่อเพ่ิ�อพิิมพ์ิเผยแพิร่เป็นธีรรมบัรรณ�ก�ร	ในพิิธีีประส�ทปริญญ�
ของมห�วิทย�ลั่ย	ประจำำ�ปี	๒๕๖๕	 อันจำะก่อประโยชน์ต่อก�รสร้�งสรรค์
ให้เกิดีดุีล่ยภี�พิท�งสังคมต่อไป	 ในน�มของหล่ักสูตรบััณฑิิตศึกษ�																				
ส�ข�วิช�ก�รพัิฒิน�สังคม	 มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย													
ขอขอบัคุณแล่ะช่�นชมยินดีีในก�รสร้�งปัญญ�บั�รมีครั�งนี�	

รั้องศ�สูติรั้�จั�รั้ย์ ดรั้.โกนิ์ฏฐ์์ ศร่ั้ที่อง
			ผู้อำ�นวยก�รหลั่กสูตรบััณฑิิตศึกษ�

ส�ข�วิช�ก�รพัิฒิน�สังคม
มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย

๒๕	พิฤศจิำก�ยน	๒๕๖๕
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คำานิำา

หนังส่อ	 “จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมเชิงพุิทธี”	 เล่่มนี�																
เป็นหนังส่อที�สรุปแล่ะสังเคร�ะห์จำ�กแนวคิดี	 หลั่กก�ร	 แล่ะ																				

ผล่ก�รศึกษ�วิจัำยของโครงก�รวิจัำยเร่�อง	“กรั้ะบวัน์ก�รั้เสูริั้มสูร้ั้�งจิัติอ�สู�
แล่ะควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ” ซึึ่�งเป็นก�รศึกษ�
ในระดัีบับััณฑิิตศึกษ�	 ปริญญ�ดุีษฎีีบััณฑิิต	 ส�ข�วิช�ก�รพัิฒิน�สังคม	
มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย
	 ก�รศึกษ�ดัีงกล่่�วมีวัตถุีประสงค์	 ค่อ	 ๑)	 เพ่ิ�อศึกษ�จิำตอ�ส�																		
แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ		๒)	เพ่ิ�อพัิฒิน�จิำตอ�ส�
แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ	 ๓)	 เพ่ิ�อนำ�เสนอ
กระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของ																
เย�วชนน�น�ช�ติ	 ใช้ระเบีัยบัวิธีีวิจัำยแบับัผสมคู่ขน�นระหว่�ง	 ก�รวิจัำย														
เชิงคุณภี�พิร่วมกับัก�รวิจัำยปฏิบััติก�รกึ�งทดีล่อง	 กับัอ�ส�สมัครเย�วชน
น�น�ช�ติ	 ๖	 ประเทศ	 จำำ�นวน	๓๐	 ร�ย	 เก็บัรวบัรวมข้อมูล่เชิงคุณภี�พิ														
ด้ีวยก�รสัมภี�ษณ์แบับักึ�งโครงสร้�ง	(Semi-structured	Interview)	แล่ะ
ก�รสนทน�กลุ่่ม	(Focus	Group	Discussion)	ใช้แบับัประเมินกระบัวนก�ร
ก่อนแล่ะหลั่งปฏิบััติก�รกิจำกรรม	 วิเคร�ะห์ผล่ก�รวิจัำยเชิงคุณภี�พิ																			
แบับัพิรรณ�วิเคร�ะห์	 แล่ะวิเคร�ะห์กระบัวนก�รด้ีวยวิธีีก�รท�งสถิีติ																	
ผล่ก�รศึกษ�พิบัว่�	 กระบัวนก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั															
ต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติส�ม�รถีดีำ�เนินก�รแบับั	Leist	Model	ค่อ	
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๑)	 ก�รเรียนรู้	 (Learning	 [Le])	 ๒)	 แรงบัันดี�ล่ใจำ	 (Inspiration	 [i])																										
๓)	เคร่อข่�ยท�งสังคม	(Social	Network	[s])	แล่ะ	๔)	ก�รเปลี่�ยนแปล่ง	
(Transformation	 [t])	 โดียมีหลั่กก�รว่�กระบัวนก�รที�สร้�งขึ�นนั�น																											
ต้องก่อให้เกิดีองค์คว�มรู้เพ่ิ�อนำ�ไปสู่ก�รพิัฒิน�คนแล่ะสังคม	 ซึึ่�งภี�ยหล่ัง
จำบัค่�ยกิจำกรรม	 เย�วชนที�ผ่�นก�รเข้�ค่�ยได้ีทำ�กิจำกรรมเพิ่�อสังคม																									
ในพ่ิ�นที�พัิฒิน�ของตนเองประสบัผล่สำ�เร็จำ	จำำ�นวน	๙	โครงก�ร	
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สารับัญ

คำ�นิ์ยม   
คำ�น์ำ�
สู�รั้บ้ญ
บที่ท่ี่� ๑  บที่น์ำ�
บที่ท่ี่� ๒  แน์วัคิด  ที่ฤษฎ่ี
	 แนวคิดีจิำตอ�ส�
	 แนวคิดีคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
	 แนวคิดีพิล่เม่องดีี
บที่ท่ี่� ๓ จิัติอ�สู�แล่ะควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมเชิงพุิที่ธิ
บที่ท่ี่� ๔ ถอดบที่เร่ั้ยน์
	 ๑.	ขั�นตอนก�รจัำดีโครงก�รค่�ยอ�ส�น�น�ช�ติ
	 ๒.	ขั�นตอนก�รดีำ�เนินก�รโครงก�รค่�ยอ�ส�น�น�ช�ติ
	 ๓.	พิฤติกรรมจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
	 	 ของเย�วชนน�น�ช�ติ
	 ๔.	ก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
	 	 ของเย�วชนน�น�ช�ติ
	 ๕.	ผล่ลั่พิธ์ีของโครงก�รเพ่ิ�อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ
	 ๖.	กระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั
	 	 ต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ
บที่ท่ี่� ๕ สูู่โล่กอน์�คติ
	 แนวโน้มก�รเปลี่�ยนแปล่งของสังคมโล่กในอน�คต
บรั้รั้ณ�นุ์กรั้ม

๓
๑๕
๑๗
๑๘
๒๕
๒๕
๔๐
๕๗
๘๑
๘๙
๙๐
๙๕
๙๘

๙๙

๑๕๒
๑๖๒

๑๗๓
๑๗๕
๑๘๑
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บทที� ๑
บทนิำา

องค์ก�รสหประช�ช�ติ	 ได้ีกำ�หนดีเป้�หม�ยก�รพัิฒิน�ที�ยั�งย่น																								
(Sustainable	 Development	 Goals	 [SDGs])	 ซึึ่�งประช�คมโล่ก			

ได้ีตกล่งร่วมกัน	 แล่ะใช้เป็นกรอบัในก�รดีำ�เนินง�นด้ี�นก�รพัิฒิน�																										
โดียมีเป้�หม�ย	๑๗	ข้อ	หร่อสรุปได้ี	๕	มิติคว�มยั�งย่น	เรียกว่�	5Ps	ได้ีแก่	
๑.	มิติสังคม	(people)	๒.	มิติเศรษฐ์กิจำ	(Prosperity)	๓.	มิติสิ�งแวดีล้่อม	
(Planet)	๔.	 มิติสันติภี�พิแล่ะสถี�บััน	 (Peace)	แล่ะ	๕.	 มิติเร่�องหุ้นส่วน
ก�รพัิฒิน�	 (Partnership)๑	อย่�งไรก็ต�มในคว�มเป็นจำริงสรรพิสิ�งในโล่ก
ล้่วนมีก�รเปลี่�ยนแปล่งตล่อดีเวล่�	 ปัจำจุำบัันสังคมโล่กกล่�ยเป็นสังคมแห่ง														
คว�มรู้	 (Knowledge	 Society)	 หร่อสังคมแห่งก�รเรียนรู้	 (Learning												
Society)	 ซึึ่�งประเด็ีนท�งสังคมที�มีก�รพูิดีถึีงแล่ะให้คว�มสำ�คัญเป็น																
อย่�งม�ก	 ค่อ	 จิำตอ�ส�	 (Volunteer)	 แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม									
(Social	 Responsibility)	 มนุษย์ทุกคนควรมีจิำตเมตต�กรุณ�ต่อกัน																						
แล่ะไม่ว่�จำะคิดีหร่อทำ�อะไรก็ต�มควรมีคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมซึึ่�งเป็น														
พ่ิ�นฐ์�นสำ�คัญของคุณธีรรมจำริยธีรรมที�ควรปลู่กฝั่งแล่ะพัิฒิน�ให้เกิดีขึ�น												
แก่เย�วชน	จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมจึำงเป็นทักษะก�รเรียนรู้
ที�มีคว�มสำ�คัญในหมวดีของก�รใช้ชีวิตแล่ะก�รทำ�ง�น๒

 ๑	 United	 Nations,	 ข้้อมูล่เบ่�องต้ิน์เก่�ยวัก้บ SDGs เป้�หม�ยก�รั้พ้ิฒิน์�ท่ี่�ย้�งย่น์,	
[ออนไล่น์],	แหล่่งที�ม�:	https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/	[๓	มีน�คม	๒๕๖๔].
 ๒	 วิจำ�รณ์	พิ�นิช,	 วิัถ่สูร้ั้�งก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้เพ่ิ�อศิษย์ใน์ศติวัรั้รั้ษท่ี่� ๒๑,	 (กรุงเทพิมห�นคร:	
มูล่นิธิีสดี-ศรีสฤษดิี�วงค์,	๒๕๕๕),	หน้�	๑๓.
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	 นอกจำ�กนี� โครงก�รเพ่ิ�อสังคมที� ส่งเสริมให้ ผู้ ร่วมกิจำกรรม																																
ได้ีบัำ�เพ็ิญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต�มคว�มสนใจำในลั่กษณะ																
อ�ส�สมัคร	 เพ่ิ�อแสดีงออกถึีงคว�มรับัผิดีชอบัร่วมกันเป็นคว�มดีีง�ม																
แล่ะก่อให้เกิดีประโยชน์	 เช่น	 โครงก�รอ�ส�พัิฒิน�ชุมชนแล่ะท้องถิี�น															
หร่อกิจำกรรมสร้�งสรรค์สังคม	 ควรไดี้รับัก�รสนับัสนุนจำ�กทุกภี�คส่วน๓                
ซึึ่�งหลั่กก�รจัำดีกิจำกรรมเพ่ิ�อสังคมหร่อกิจำกรรมส�ธี�รณประโยชน์																									
ควรส่งเสริมให้ผู้เข้�ร่วมกิจำกรรมส�ม�รถีพัิฒิน�ตนเองต�มธีรรมช�ติ													
แล่ะเต็มศักยภี�พิ	 ได้ีล่งม่อปฏิบััติด้ีวยตนเองโดียคำ�นึงถึีงคว�มแตกต่�ง
ระหว่�งบุัคคล่	 แล่ะเรียนรู้ที�จำะแก้ปัญห�ได้ีด้ีวยตนเอง	 เรียนรู้จำ�ก																				
ก�รค้นพิบัแล่ะก�รสร้�งองค์คว�มรู้	 ก�รจัำดีกิจำกรรมจึำงควรมีคว�ม															
หล่�กหล่�ยเพ่ิ�อแสดีงถึีงคว�มตระหนักรู้แล่ะให้คว�มสำ�คัญต่อส่วนรวม															
ในด้ี�นต่�งๆ	 เช่น	 ก�รมีสำ�นึกต่อประเด็ีนส�ธี�รณะ	 ตล่อดีจำนมีคว�ม																		
โอบัอ้อมอ�รี	 เอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่	 มีคว�มรักแล่ะคว�มปร�รถีน�ดีีต่อกัน	
โครงก�รเพ่ิ�อสังคมด้ี�นจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมจึำงมี																
คว�มสำ�คัญที�ส่งผล่ต่อภี�พิรวมของสังคม	
	 จิำตอ�ส�เป็นคุณธีรรมประก�รหนึ�งที�สังคมต้องก�รอย่�งยิ�ง																	
โดียเฉพิ�ะในสภี�วะที�สังคมข�ดีแคล่นนำ��ใจำ	 เกิดีปัญห�ท�งสังคม																								
(Social	 Problem)	 หร่อ	 มล่พิิษท�งสังคม	 (Social	 Pollution)	 ทำ�ล่�ย
โครงสร้�งคว�มสัมพัินธ์ีอันดีีระหว่�งคนกับัสังคม	 ข�ดีส�ยใยเช่�อมโยงกัน
ด้ีวยคว�มรักแล่ะคว�มผูกพัิน	 จำนกล่�ยเป็นสังคมที�ข�ดีแคล่นคุณธีรรม
จำริยธีรรม๔	 ก�รดีำ�รงชีวิตแบับัแสวงห�ผล่ประโยชน์เข้�ห�ตนโดียไม่คำ�นึงถึีง

 ๓	กระทรวงศึกษ�ธิีก�ร,	หล้่กสูตูิรั้แกน์กล่�ง ก�รั้ศึกษ�ข้้�น์พ่ิ�น์ฐ์�น์ พุิที่ธิศ้กรั้�ช ๒๕๕๑,	
(กรุงเทพิฯ:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั�นพ่ิ�นฐ์�น,	๒๕๕๒),	หน้�	๒๓.
 ๔	W.J.	 Tucker, Public Mindness an Aspect of Citizenship Considered,           
(BilioLife Publisher,	2009),	p.21.
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ผล่ที�ต�มม�เช่นนี�	 จึำงไม่ใช่ท�งออกแล่ะท�งรอดีของสังคมอีกต่อไป																							
ด้ีวยเหตุผล่นี� จึำง มี ผู้คนจำำ�นวนไม่น้อยที� ลุ่กขึ�นม�เดิีนสวนกระแส																																	
โดียเปลี่�ยนวิถีีชีวิตจำ�กแบับัผู้ตักตวงผล่ประโยชน์เข้�ห�ตนม�ใช้ชีวิต																			
เป็นผู้ให้แบับัไม่มีเง่�อนไข	 แล่ะวิถีีชีวิตเช่นนี�เองนับัว่�เป็นท�งออก																						
ให้สังคมโล่ก	 ทำ�ให้เห็นว่�ก�รให้หร่อก�รแบ่ังปัน	 ค่อ	 ท�งออกที�ใช่																
สำ�หรับัโล่กของเร�ทั�งในวันนี�แล่ะวันหน้�	 ดัีงนั�นจิำตอ�ส�จึำงเป็นคุณธีรรม															
ที� สังคมไทยแล่ะสังคมน�น�ช�ติค�ดีหวังให้สม�ชิกในสังคมยึดีถ่ีอ												
ปฏิบััติ	 ไม่ว่�บุัคคล่นั�นจำะมีบัทบั�ทอยู่ในส่วนใดีของสังคม	 ทั�งสถี�บััน
ครอบัครัว	สถี�บัันก�รศึกษ�	แล่ะองค์กรต่�งๆ	ที�บุัคคล่เป็นสม�ชิก๕ 
	 ก�รให้คว�มสำ�คัญกับัสังคมส่วนรวมจึำงเป็นคว�มรับัผิดีชอบัร่วมกัน
ของทุกภี�คส่วนที�พิย�ย�มรณรงค์ให้ประช�ชนต่�นตัวในเร่�องจิำตอ�ส�														
เสียสล่ะช่วยเหล่่อผู้อ่�นโดียทำ�ด้ีวยคว�มเต็มใจำ	 ทำ�ด้ีวยสติปัญญ�																										
โดียมุ่งเน้นไปที�จุำดีตั�งต้นค่อ	 เย�วชน	 ด้ีวยก�รเริ�มบ่ัมเพิ�ะเมล็่ดีพัินธ์ุี																				
แห่งโพิธิีจิำตดุีจำดัี�งจิำตของพิระโพิธีิสัตว์ตั�งแต่ยังเย�ว์โดียนำ�เสนอมุมมอง												
เร่�องจิำตอ�ส�ที�เกิดีจำ�กจิำตเดิีมแท้ของมนุษย์ที�มีคว�มรัก	 คว�มเมตต�								
กรุณ�ต่อผู้อ่�นเป็นพ่ิ�นฐ์�น	 ร่วมรับัรู้คว�มทุกข์ของเพ่ิ�อนมนุษย์โดียไม่ได้ี
คำ�นึงถึีงเช่�อช�ติ	 ศ�สน�	 ช�ติพัินธ์ุี	 แล่ะสีผิว	 จึำงเป็นก�รร่วมม่อกันในมิติ	
ท�งสังคมแบับัไร้พิรมแดีน	(Society	without	borders)	 ซึึ่�งมีคุณค่�ร่วม	
ที�เช่�อมร้อยเย�วชนน�น�ช�ติไว้ด้ีวยกัน	 เป็นหุ้นส่วนกันในด้ี�นจำิตอ�ส�										
ค่อ	 คว�มเอ่�ออ�ทรแล่ะก�รแบ่ังปัน	 (Caring	 and	 Sharing)	 ก�รรวมตัว	
ของกลุ่่มเย�วชนจิำตอ�ส�น�น�ช�ติจำึงมีเป้�หม�ยร่วมกันค่อ	 เพ่ิ�อสร้�ง									

 ๕	พิรรษ�	 เอกพิรประสิทธิี�,	 “ผล่ก�รใช้รูปแบับักิจำกรรมเพ่ิ�อส่งเสริมจิำตอ�ส�ของ							
นักศึกษ�	 มห�วิทย�ลั่ยเทคโนโล่ยีพิระจำอมเกล้่�ธีนบุัรี”,	 วิัที่ย�ก�รั้วิัจ้ัยแล่ะวิัที่ย�ก�รั้ปัญญ�,			
ปีที�	๑๔	ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม	–	มิถุีน�ยน	๒๕๕๙):	๖๗.
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ก�รเรียนรู้ที�จำะเป็นผู้ให้	 มอบัคว�มรักแล่ะคว�มปร�รถีน�ดีีต่อกันอย่�ง
แท้จำริง	 เรียนรู้ที�จำะยอมรับัคว�มแตกต่�งแล่ะร่วมม่อกันทำ�เพ่ิ�อสังคม																
แล่ะโล่ก	 เกิดีเป็นมิตรภี�พิไร้พิรมแดีนซึึ่�งน�น�ประเทศต่�งมุ่งหวังที�จำะ											
ร่วมม่อกันแล่ะทำ�ให้เกิดีคว�มยั�งย่น
	 นอกจำ�กนี�สิ�งสำ�คัญในก�รทำ�ง�นจิำตอ�ส�	 ค่อ	 ก�รเผชิญปัญห�	
แล่ะอุปสรรคที�จำะช่วยพัิฒิน�จิำตใจำม�กกว่�ก�รค�ดีหวังคว�มสำ�เร็จำ																		
ของง�น	 เพิร�ะจิำตอ�ส�ทำ�ให้เกิดีพิลั่งก�รเข้�ไปสัมผัสเพ่ิ�อนมนุษย์																										
ที�เรียกว่�	“Awaken	human	heart”	ซึึ่�งเป็นก�รทำ�ง�นเพ่ิ�อเข้�ใจำมนุษย์
โดียใช้หัวใจำตนเองเช่�อมต่อกับัหัวใจำผู้อ่�นด้ีวยคว�มรู้สึกแบับัเดีียวกัน																						
ซึึ่�งในโล่กสมัยใหม่นี�คนเร�มักจำะรู้สึกสูญเสียคว�มสัมพัินธ์ีแล่ะเกิดีคว�ม												
ไม่มั�นใจำในคว�มส�ม�รถีของตนเองที�จำะดูีแล่ผู้อ่�นหร่อช่วยเหล่่อผู้อ่�น																	
แต่ในฐ์�นะที�มนุษย์เป็นสัตว์สังคม	 มนุษย์จึำงส�ม�รถีช่วยเหล่่อแบั่งปัน											
แล่ะส�ม�รถีสร้�งแรงบัันดี�ล่ใจำให้ตนเองได้ีเพ่ิ�อเช่�อมโยงคว�มรัก																			
คว�มเมตต�	 เพ่ิ�อส่�อส�รกับัผู้อ่�นแล่ะสัมผัสคว�มรู้สึกของผู้อ่�นด้ีวยหัวใจำ๖		

โดียไม่ได้ีช่วยใครคนใดีคนหนึ�งแต่เป็นก�รเติบัโตแล่ะก้�วเดิีนไปพิร้อมกัน	
เพ่ิ�อก�รก้�วพ้ินอคติ	 ม�ย�คติ	 แล่ะคว�มแตกต่�งทั�งหล่�ย	 เค�รพิ																													
ในศักดิี�ศรีคว�มเป็นมนุษย์ที�มีอยู่อย่�งเท่�เทียมกัน๗	 ก�รสร้�งสังคม											
แห่งก�รให้แล่ะก�รแบ่ังปันจึำงเป็นก�รสร้�งเคร่อข่�ยเพ่ิ�อให้เกิดี																																
ก�รขับัเคล่่�อนไปพิร้อมกัน	 ก�รทำ�ง�นจิำตอ�ส�จึำงเป็นกระบัวนก�รพัิฒิน�
ตนเองทั�งก�ยแล่ะใจำให้เจำริญงอกง�มควบัคู่กัน

 ๖ Reginald	A.	Ray.	PhD.,	Awakening the Heart - A Samatic Training in 
Bodhicitta,	 [ออนไล่น์].	 แหล่่งที�ม�:	 https://www.soundstrue.com/blogs/authors/															
reginald-a-ray	[๑๗	พิฤษภี�คม	๒๕๖๔].
 ๗ ธัีญลั่กษณ์	ศรีสง่�,	“จิำตวิวัฒิน์:	จิำตอ�ส�ข้�มพิรมแดีน”, มติิชน์,	(๑๔	ตุล่�คม	๒๕๖๐):	๑๑.
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	 กระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม												
มีคว�มสอดีคล้่องกับัหลั่กคำ�สอนในพิระพุิทธีศ�สน�	ดัีงที�	พิระพิรหมคุณ�ภีรณ์ 
(ป.อ.ปยตฺุโต)	กล่่�วว่�	ก�รพัิฒิน�มนุษย์ต�มหลั่กพิระพุิทธีศ�สน�ต้องอ�ศัย
ก�รฝึ่กฝ่นแล่ะก�รเรียนรู้เพ่ิ�อให้เกิดีก�รพัิฒิน�โดียมนุษย์นั�นจำะฝึ่กหัดี											
แล่ะเรียนรู้๘	ด้ีวยก�รทำ�ให้เกิดีพิฤติกรรมเคยชินที�ดีีแล่ะอ�ศัยกัล่ย�ณมิตร	
ค่อ	 พ่ิอแม่	 ผู้ปกครอง	 หร่อครู	 เป็นแบับัอย่�งทำ�ให้เด็ีกเกิดีศรัทธี�ยินดีี											
ปฏิบััติต�ม	ทำ�ให้เด็ีกเกิดีฉันทะ	ใฝ่่ดีี	ใฝ่่รู้	สร้�งสรรค์	ปร�รถีน�ในสิ�งที�ดีีง�ม	
เสริมสร้�งให้เด็ีกเกิดีจิำตสำ�นึกในก�รพิัฒิน�ตนเอง	 มองโอก�สที�จำะ																						
ฝึ่กฝ่นตนเองทำ�ให้เข�เกิดีก�รเรียนรู้	 ช่วยสร้�งพิฤติกรรมที�ดีีของเด็ีก																	
ก�รมีจิำตสำ�นึกแล่ะปฏิบััติดีีเพ่ิ�อส่วนรวมจึำงเป็นศีล่ในระดัีบัสังคม๙  
	 จิำตอ�ส�เป็นกระบัวนก�รที�เก่�อกูล่ต่อก�รพัิฒิน�มนุษย์ให้เป็น																			
ผู้ประกอบัพิร้อมด้ีวยปัญญ�	 มีสติรู้เท่�ทันกับัปัญห�เพ่ิ�อก�รค้นห�ส�เหตุ
ที�แท้จำริงของปัญห�	 แล่ะสติยังเป็นหลั่กธีรรมที�ช่วยจัำดีก�รคว�มเครียดี														
ต�มแนวพิระพิุทธีศ�สน�อีกด้ีวย๑๐	 ดัีงนั�นพิระพุิทธีศ�สน�จำึงมีส่วนสำ�คัญ
ในก�รพิัฒิน�ชีวิตทั�งด้ี�นวัตถุีแล่ะจิำตใจำให้มีคว�มสมดีุล่	 โดียมุ่งเน้น																			
ด้ี�นจิำตใจำเป็นพิิเศษเพิ่�อสร้�งคุณค่�ภี�ยในตนเองแล่ะเผ่�อแผ่คุณค่�																			
คว�มดีีง�มนั�นแก่ผู้อ่�นต่อไป	จึำงเป็นเหตุให้เกิดีคว�มสงบัร่มเยน็	เกิดีสันติสุข
ขึ�นในสังคม๑๑ 

 ๘	พิระพิรหมคุณ�ภีรณ์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต),	 ถึงเวัล่�ม�ร่ั้�อปร้ั้บรั้ะบบพ้ิฒิน์�คน์ก้น์ใหม่,	
พิิมพ์ิครั�งที�	๕,	(กรุงเทพิมห�นคร	:	มูล่นิธิีพุิทธีธีรรม,	๒๕๔๓),	หน้�	๓๗.
 ๙	พิระพิรหมคุณ�ภีรณ์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต),	 วิัน้์ยใหญ่กว่ั�ท่ี่� คิด,	 พิิมพ์ิครั�งที�	 ๔,	
(กรุงเทพิมห�นคร	:	บัริษัทพิิมพ์ิสวย,	๒๕๕๐),	หน้�	๓๒-๓๔.
 ๑๐	ชล่วิทย์	เจีำยรจิำตต์,	สถี�นก�รณ์แล่ะก�รจัำดีก�รคว�มเครียดีต�มแนวพิระพุิทธีศ�สน�:	
กรณีศึกษ�คณะสงฆ์์จัำงหวัดีนครน�ยกแล่ะสระแก้ว,	 วั�รั้สู�รั้ มจัรั้ สู้งคมศ�สูติร์ั้ปริั้ที่รั้รั้ศน์์,																					
ปีที�	๖	ฉบัับัที�	๔	(ตุล่�คม-ธัีนว�คม	๒๕๖๐):	๑๕๔.
   ๑๑	พิระมห�สุทิตย์	อ�ภี�กโร	ดีร.,	พิรั้ะพุิที่ธิศ�สูน์�ก้บก�รั้พ้ิฒิน์�สู้งคม,	พิิมพ์ิครั�งที�	๒	
(กรุงเทพิฯ:	สถี�บัันวิจัำย	มห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๕๙),	หน้�	๒๗๑.	
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	 ก�รทำ�ง�นจิำตอ�ส�หร่อก�รเป็นอ�ส�สมัครจึำงเป็นก�รแสดีงออก
ในด้ี�นคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมแล่ะได้ีพัิฒิน�ตนเองอย่�งครบัถี้วน																			
รวมถึีงเป็นก�รพัิฒิน�สังคมแห่งกัล่ย�ณมิตร	 เกิดีเป็นคว�มงดีง�ม																												
ที�ทรงพิลั่งท่�มกล่�งสถี�นก�รณ์ของคว�มทุกข์ของมวล่มนุษยช�ติ																									
เร�ทุกฝ่่�ยจึำงควรร่วมม่อกันแสวงห�แนวท�งในก�รรอดีพ้ินจำ�ก																							
สถี�นก�รณ์วิกฤติของโล่กในครั�งนี�	 จำ�กแนวคิดีก�รสร้�งคว�มเป็น																	
พิล่เม่องดีี	 (Active	 citizen)	 เป็นแนวคิดีที�น�น�ประเทศพิย�ย�ม																								
ผลั่กดัีนให้เกิดีขึ�นแล่ะให้คว�มสำ�คัญม�โดียตล่อดี	 คุณค่�ของคว�มเป็น
พิล่เม่องจำะเป็นเคร่�องม่อที�นำ�พิ�ประเทศให้อยู่รอดีแล่ะเกิดีก�รพัิฒิน�													
ตั�งแต่ร�กฐ์�นของสังคม	 เย�วชนจึำงเป็นส่วนสำ�คัญของก�รพัิฒิน�
กระบัวนก�รทักษะก�รเรียนรู้เพ่ิ�อเสริมสร้�งคว�มเป็นพิล่เม่อง๑๒                                    
วร�กรณ์	 ส�มโกเศศ๑๓	 กล่่�วว่�	 เย�วชนเป็นวัยที�มนุษย์อยู่ในช่วงของ																	
ก�รค้นห�ตนเองต�มคว�มต้องก�ร	 เป็นวัยที�กำ�ลั่งเรียนรู้กับับัทบั�ท																			
หน้�ที�ของตนเอง	 ห�กเย�วชนส�ม�รถีพิัฒิน�ทักษะคว�มส�ม�รถี																								
ของตนไปในท�งที�ถูีกต้องเม่�อเติบัโตเป็นผู้ใหญ่ก็จำะรู้จัำกกับัคว�มส�ม�รถี
แล่ะหน้�ที�คว�มรับัผิดีชอบัของตนเอง	
	 ก�รเสริมสร้�งคว�มรู้แล่ะทักษะคว�มส�ม�รถีรวมทั�งคุณธีรรม
จำริยธีรรมด้ี�นจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมให้กับัเย�วชนนั�น															
มีคว�มสำ�คัญแล่ะควรเร่งดีำ�เนินก�รจำัดีทำ�ขึ�นเพ่ิ�อเป็นภูีมิคุ้มกันแล่ะ																				
ล่ดีส�เหตุของปัญห�ในสังคมเป็นก�รเตรียมคว�มพิร้อมให้กับัเย�วชน														

 ๑๒	Kopiska,	V.,	“Civic	and	Citizenship	Education	in	Polish	School”, Journal 
of Social Science Education,	Vol.	18	No.	1	(2019):	172-202.
 ๑๓	วร�กรณ์	ส�มโกเศศ,	พิล่เม่อง แบบไหน์จังึจัะเปน็์พิล่เม่องใน์รั้ะบอบปรั้ะช�ธิิปไติย,	
[ออนไล่น์].	แหล่่งที�ม�:	http://www.jpthai.org/content/view/849/	[๒๑	ตุล่�คม	๒๕๖๓].
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เพ่ิ�อก�รก้�วเข้�สู่ยุคศตวรรษที�	 ๒๑	 ซึึ่�งคณะกรรม�ธิีก�รน�น�ช�ติ																									
ว่�ด้ีวยก�รศึกษ�ในศตวรรษที�	๒๑	แห่งองค์ก�รเพ่ิ�อก�รศึกษ�วิทย�ศ�สตร์																	
แล่ะวัฒินธีรรมแห่งสหประช�ช�ติ	 (United	 Nations	 Educational,																		
Scientific	 and	 Cultural	 Organization)	 หร่อ	 ยูเนสโก	 (UNESCO)																		
จัำดีทำ�ร�ยง�นเร่�อง	 “Learning:	 The	 Treasure	 Within”	 กล่่�วถึีง																								
“สี�เส�หลั่กท�งก�รศึกษ�”	 ค่อ	 ก�รศึกษ�ตล่อดีชีวิตที�มีหลั่ก	 ๔	 ประก�ร	
ค่อ	 ๑.	 ก�รเรียนเพ่ิ�อรู้	 (Learning	 to	 know)	 ๒.	 ก�รเรียนรู้เพ่ิ�อปฏิบััติ															
ได้ีจำริง	 (Learning	 to	 do)	 ๓.	 ก�รเรียนรู้เพ่ิ�อที�จำะอยู่ร่วมกัน	 (Learning															
to	 live	 together)	 ๔.	 ก�รเรียนรู้เพ่ิ�อชีวิต	 (Learning	 to	 be)๑๔                   
แล่ะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที�	 ๒๑	 สำ�หรับัเย�วชนยังได้ีมุ่งเน้นเกี�ยวกับั																	
ทักษะด้ี�น	Personal	Mastery	ด้ี�นวินัยในตนเองแล่ะทักษะ	Empathy	
ค่อ	ก�รเข้�ใจำผู้อ่�นด้ีวยก�รล่งม่อกระทำ�อีกด้ีวย๑๕

	 ก�รปลู่กฝั่งให้เย�วชนไดี้ตระหนักถึีงคุณธีรรมแล่ะจำริยธีรรม																				
ด้ี�นจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมจึำงมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ�ง																		
โดียก�รสนับัสนุนแล่ะส่งเสริมให้เย�วชนได้ีปฏิบััติกิจำกรรมเพิ่�อสร้�ง																
ก�รเรียนรู้	 สร้�งแรงบัันดี�ล่ใจำ	 กระตุ้นให้เกิดีคว�มคิดีสร้�งสรรค์ที�มี															
คว�มเหม�ะสมกับับัริบัทของประเทศแบับัน�น�ช�ติเกิดีเป็นเคร่อข่�ย														
ท�งสังคมที�มีคว�มสำ�คัญเพ่ิ�อเป้�หม�ยค่อคว�มดีีแล่ะคว�มง�ม	 มุ่งสู่															
ก�รเปลี่�ยนแปล่งของสังคมโล่กแห่งอน�คต

 ๑๔	P.	Boonruang	 ,	Lifelong	Education	Management,	 (Bangkok:	Numtong	
printing,	2012),	p.5.
 ๑๕	วิจำ�รณ์	พิ�นิช,	ก�รั้สูร้ั้�งก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้สูู่ศติวัรั้รั้ษท่ี่� ๒๑,	พิิมพ์ิครั�งที�	๔๐,	(กรุงเทพิมห�นคร	
:	มูล่นิธิีสย�มกัมม�จำล่,	๒๕๖๐),	หน้�	๒๑.	
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บทที� ๒
แนิวคิด ทฤษฎีี

๒.๑ แน์วัคิดจิัติอ�สู�

 ๒.๑.๑ ท่ี่�ม�ข้องแน์วัคิดจิัติอ�สู�
	 กลุ่่มที�ทำ�ง�นจิำตอ�ส�นั�นอ�จำกล่่�วได้ีว่�มีม�น�นแล้่วแต่เป็นเพีิยง
กลุ่่มเล่็ก	 ที�เป็นเคร่อข่�ยจิำตอ�ส�ขน�ดีใหญ่เป็นหน่วยง�นอย่�งจำริงจัำง															
ของประเทศไทยนั�น	 ได้ีก่อกำ�เนิดีขึ�นจำ�กเหตุก�รณ์อันน่�สล่ดีใจำของ																								
ภัียสึน�มิครั�งยิ�งใหญ่ของประเทศไทยเม่�อวันที�	 ๒๖	 ธัีนว�คม	พิ.ศ.๒๕๔๗			
ที�เร�ไดี้สูญเสียทั�งทรัพิย์สินแล่ะชีวิตผู้คนไปเป็นจำำ�นวนม�ก	 ครั�งนั�นมี														
อ�ส�สมัครจำ�กน�น�ประเทศเข้�ม�ช่วยเหล่่อกันไม่ว่�จำะเป็นภี�ครัฐ์																
หร่อภี�คเอกชน	ประช�ชนทั�วไปต่�งก็ระดีมคว�มช่วยเหล่่อในทุกช่องท�ง
ไม่ว่�จำะเป็นก�รช่วยเหล่่อผู้ประสบัภัียที�รอดีชีวิตแต่ได้ีรับับั�ดีเจ็ำบักับั														
คว�มเสียห�ย	 ก�รกู้ซึ่�กศพิของผู้เสียชีวิต	 ก�รทำ�คว�มสะอ�ดี	 ปรับัปรุง
สถี�นที�ที� เกิดีภัียพิิบััติ	 ซึึ่�งถ่ีอว่�เป็นจุำดีเริ�มต้นกระตุ้นให้คนไทยเกิดี																				
คว�มเห็นอกเห็นใจำเพ่ิ�อนมนุษย์แล่ะย่�นม่อเข้�ไปช่วยเหล่่อกันด้ีวยหัวใจำ												
โดียไม่หวังผล่ตอบัแทน	 จำ�กนั�นเป็นต้นม�จึำงเกิดีก�รรวมกลุ่่มของ													
ผู้คนกับัหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 เพ่ิ�อส่บัส�นพิลั่งแห่งนำ��ใจำอันงดีง�มในครั�งนี�														
กล่�ยเป็นเคร่อข่�ยจิำตอ�ส�ที�มีจุำดีมุ่งหม�ยเพ่ิ�อร่วมม่อกันช่วยเหล่่อ	
สร้�งสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่สังคมไทยอย่�งยั�งย่นนั�นเอง๑

 ๑	 สถี�บัันพัิฒิน�ธุีรกิจำอย่�งยั�งย่น,	ควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมเพ่ิ�อควั�มย้�งย่น์ข้อง
องค์กรั้,	(กรุงเทพิฯ:	สถี�บัันธุีรกิจำเพ่ิ�อสังคม	ตล่�ดีหลั่กทรัพิย์แห่งประเทศไทย,	๒๕๕๖),	หน้�	๘.
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สอดีคล้่องกับัแผนพัิฒิน�เศรษฐ์กิจำแล่ะสังคมแห่งช�ติฉบัับัที�	๘	(พิ.ศ.๒๕๔๐	
-	 ๒๕๔๔)	 ที�ให้คว�มสำ�คัญกับัก�รพัิฒิน�ทรัพิย�กรมนุษย์โดียกล่่�วว่�																
กล่ไกที�จำะทำ�ให้คนพัิฒิน�	 ค่อ	 ระบับัก�รศึกษ�ที�บูัรณ�ก�รกิจำกรรม																					
เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	ฉะนั�นจึำงมีก�รกล่่�วถึีง	“จิำตอ�ส�”	หร่อ	“กิจำกรรม
จิำตอ�ส�”	 ม�กขึ�น	 โดียเฉพิ�ะองค์ก�รสหประช�ช�ติได้ีร่วมม่อกับั																	
ประเทศต่�ง	 ๆ	 แล้่วกำ�หนดีให้ปีพิ.ศ.	 ๒๕๔๔	 เป็นปีอ�ส�สมัครส�กล่																
(International	 Year	 of	 Volunteer)	 หร่อที�รู้จัำกว่�	 “IYV	 2001”	 จำึง																		
ก่อให้เกิดีก�รต่�นตัวไปทั�วโล่กรวมถึีงประเทศไทยด้ีวย	 ส่งผล่ให้แผนพัิฒิน�
เศรษฐ์กิจำแล่ะสังคมแห่งช�ติฉบัับัที�	๙	 (พิ.ศ.๒๕๔๕	 -	๒๕๔๙)	 ที�กล่่�วถึีง
ก�รมีจิำตสำ�นึกส�ธี�รณะหร่อจิำตอ�ส�ไว้ชัดีเจำนเกี�ยวกับัคุณลั่กษณะ															
ของคนไทยที�พึิงประสงค์อันจำะนำ�ม�สู่ก�รพัิฒิน�เศรษฐ์กิจำ	 สังคม	 แล่ะ
ก�รเม่องให้ดีีขึ�น	โดียทั�งนี�ได้ีเช่�อมโยงไปถึีงแผนพัิฒิน�เศรษฐ์กิจำแล่ะสังคม
แห่งช�ติฉบัับัที�	 ๑๐	 (พิ.ศ.๒๕๔๙	 -	 ๒๕๕๔)	 เป็นแผนที�กำ�หนดีทิศท�ง
แนวท�งกล่ยุทธ์ีก�รพัิฒิน�ประเทศภี�ยใต้ก�รนำ�คุณธีรรมม�เป็น																										
ตัวขับัเคล่่�อนกิจำกรรมพัิฒิน�บ้ั�นเม่องในทุกขั�นตอน	 โดียระบุัไว้แล้่วใน														
วิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่�	 “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน	 คนไทย																										
มีคุณธีรรม	 นำ�คว�มรู้เท่�ทันโล่ก	 ครอบัครัวอบัอุ่น	 ชุมชนเข้มแข็ง																								
สังคมสันติสุข	เศรษฐ์กิจำมีคุณภี�พิเสถีียรภี�พิ	แล่ะเป็นธีรรม”	
	 นอกจำ�กนี�ยังมีพิระร�ชบััญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พิ.ศ.๒๕๔๒	
(ม�ตรที�	 ๖)	 ที�กำ�หนดีลั่กษณะคนไทยที�พึิงประสงค์ไว้ดัีงนี�	 ก�รเป็นมนุษย์													
ที�สมบูัรณ์ทั�งร่�ยก�ย	 จิำตใจำ	 สติปัญญ�	 คว�มรู้มีคุณธีรรม	 แล่ะจำริยธีรรม		
เช่น	 มีพิฤติกรรมที�แสดีงออกถึีงก�รมีวินัย	 คว�มเอ่�อเฟ้�อเก่�อกูล่	 มีเหตุผล่														
รู้หน้�ที�	ซ่ึ่�อสัตย์	ขยัน	ประหยัดี	มีจิำตใจำประช�ธิีปไตย	เค�รพิคว�มคิดีเห็น
แล่ะสิทธิีของผู้อ่�น	 เสียสล่ะ	 รักษ�สิ�งแวดีล้่อม	 แล่ะอยู่ ร่วมกับัผู้อ่�น																					
อย่�งสันติสุข	 รวมถึีงกระทรวงศึกษ�ธิีก�ร	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร														
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ก�รศึกษ�ขั�นพ่ิ�นฐ์�น	 พิ.ศ.๒๕๕๐	 -	 ๒๕๕๑	 แล่ะนโยบั�ยของสำ�นักง�น	
คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�ได้ีตระหนักคว�มสำ�คัญของนโยบั�ยเร่งรัดี
ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�	 โดียยึดีหลั่กคุณธีรรมนำ�คว�มรู้พิัฒิน�คนโดียใช้
คุณธีรรมเป็นฐ์�นของกระบัวนก�รเรียนรู้ที�เช่�อมโยงคว�มร่วมม่อของ
สถี�บัันครอบัครัว	 ชุมชน	 สถี�บัันศ�สน�	 แล่ะสถี�บัันก�รศึกษ�	 โดียมี															
จุำดีเน้นเพ่ิ�อพัิฒิน�เด็ีกแล่ะเย�วชนให้เป็นคนดีีมีคว�มรู้อยู่ ดีี มี สุข																															
โดียเห็นว่�สิ�งที�ควรเร่งปลู่กฝั่งค่อ	 คุณธีรรมพ่ิ�นฐ์�น	 ๘	 ประก�ร	 ได้ีแก่										
ขยัน	ประหยัดี	ซ่ึ่�อสัตย์	มีวินัย	สุภี�พิ	สะอ�ดี	ส�มัคคีแล่ะมีนำ��ใจำ๒ 
	 จิำตอ�ส�	จึำงเป็นคุณลั่กษณะที�น�น�ประเทศต่�นตัว	แล่ะมุ่งปลู่กฝั่ง
ให้แก่เด็ีกหร่อเย�วชนอย่�งต่อเน่�อง	 เพ่ิ�อเสริมสร้�งคว�มแข็งแรงให้																				
เกิดีขึ�นภี�ยในจิำตใจำ	 คิดีถึีงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที�ตั�ง	 “จิำตอ�ส�”																				
มีคว�มสำ�คัญในก�รเป็นตัวกระตุ้นให้บุัคคล่แสดีงออกท�งพิฤติกรรม															
ค่อ	 มีคว�มเมตต�กรุณ�ต่อกัน	 ช่วยเหล่่อผู้อ่�น	 มุ่งมั�นพัิฒิน�สังคมช่วยล่ดี
ปัญห�ที�เกิดีขึ�นในสังคมทำ�ให้สังคมเกิดีก�รพัิฒิน�อย่�งมั�นคงแล่ะยั�งย่น	

 ๒.๑.๒ ควั�มหม�ยข้องจิัติอ�สู�
	 คำ�ว่�	 “จิำตอ�ส�”	 เป็นคำ�ศัพิท์บััญญัติท�งสังคมศ�สตร์	 ที�มีผู้ให้
คว�มหม�ยไว้	ดัีงนี�
 วิัช้ย วังษ์ใหญ่	 ได้ีให้คว�มหม�ย	 จิำตอ�ส�	 ไว้ว่�	 หม�ยถึีง																							
คว�มสำ�นึกของบุัคคล่ที�มีต่อส่วนรวม	 เป็นจิำตที�เป็นผู้ให้	 คิดีดีี	 คิดีบัวก																				
มีคว�มหวังดีีต่อผู้อ่�น	 ช่วยเหล่่อด้ีวยคว�มสมัครใจำ	 เต็มใจำ	 ตั�งใจำทำ�																							
โดียไม่หวังผล่ตอบัแทน	 แล่ะทำ�ให้เกิดีคว�มสุขท�งจิำตใจำ	 ผู้มีจิำตอ�ส�																	

 ๒	 สม�คมเทคโนโล่ยีแล่ะอ�ชีวศึกษ�เอกชนแห่งประเทศไทย,	 ก�รั้ติิดติ�มผล่                        
แล่ะปรั้ะเมิน์ผล่ก�รั้ดำ�เนิ์น์ก�รั้ติ�มแผน์น์โยบ�ยยุที่ธิศ�สูติร์ั้สู่งเสูริั้มก�รั้จ้ัดก�รั้ศึกษ�เอกชน์,	
(กรุงเทพิฯ:	สม�คม,	๒๕๕๓),	หน้�	๑๓-๑๕.
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จำะแสดีงพิฤติกรรมที�อ�ส�ทำ�ประโยชน์เพ่ิ�อส่วนรวม	 ดูีแล่รักษ�ส�ธี�รณะ
สมบััติแล่ะเค�รพิสิทธิีของบุัคคล่อ่�น	 งดีเว้นก�รกระทำ�ที�จำะส่งผล่ให้เกิดี	
คว�มเสียห�ย๓

 กรั้ะที่รั้วังศึกษ�ธิิก�รั้	 ได้ีให้คว�มหม�ย	 จิำตอ�ส�	 ว่�	 หม�ยถึีง	
คุณลั่กษณะที�แสดีงออกถีึงก�รมีส่วนร่วมในกิจำกรรมหร่อสถี�นก�รณ์																	
ที�ก่อให้เกิดีประโยชน์แก่ชุมชน	 แล่ะสังคม	 ด้ีวยคว�มเต็มใจำกระต่อร่อร้น		
โดียไม่หวังผล่ตอบัแทน	 ผู้ที�มีจิำตอ�ส�ค่อผู้ที�มีลั่กษณะเป็นผู้ให้	 แล่ะ																			
ช่วยเหล่่อผู้อ่�น	 แบ่ังปันคว�มสุขส่วนตนเพ่ิ�อประโยชน์สุขของส่วนรวม																		
มีคว�มเข้�ใจำแล่ะเห็นใจำผู้ที�มีคว�มเด่ีอดีร้อน	 พิร้อมอ�ส�เข้�ไปช่วยเหล่่อ
ด้ีวยแรงก�ย	สติปัญญ�	เพ่ิ�อร่วมสร้�งสรรค์สิ�งดีีง�มให้เกิดีขึ�น๔

 ช้ยว้ัฒิน์์ สุูที่ธิิร้ั้ติน์์	 ได้ีให้คว�มหม�ย	 จิำตอ�ส�	 ว่�	 หม�ยถึีง																			
ก�รกระทำ�ด้ีวยจิำตวิญญ�ณที�มีคว�มรัก	 คว�มห่วงใย	 คว�มเอ่�ออ�ทร																			
ทำ�เพ่ิ�อสังคม	 รวมถึีงก�รมีคุณธีรรม	 จำริยธีรรม	 แล่ะก�รไม่กระทำ�สิ�งที�																		
เส่�อมเสียอันก่อให้เกิดีเป็นปัญห�สังคม	มีจิำตที�คิดีดีี	คิดีสร้�งสรรค์เป็นกุศล่	
พูิดีดีีแล่ะมุ่งทำ�กรรมดีีที�มีประโยชน์สุขของส�ธี�รณะชนเป็นที�ตั�งไม่ทำ�ล่�ย
เบีัยดีเบีัยนบุัคคล่	สังคม	วัฒินธีรรม	ประเทศช�ติแล่ะสิ�งแวดีล้่อม๕

	 ดัีงนั�นก�รมีจิำตอ�ส�พิร้อมเสียสล่ะตนเองเพ่ิ�อผู้อ่�น	 จึำงทำ�ให้																				
เกิดีสังคมที�มีก�รให้แล่ะแบ่ังปัน	 อยู่ร่วมกันได้ีอย่�งสงบัสุข	 คำ�นึงถึีง

 ๓	 วิชัย	วงษ์ใหญ่,	จิัติอ�สู�ใน์สู�รั้�นุ์กรั้ม วิัช�ช่พิครูั้เฉลิ่มพิรั้ะเก่ยรั้ติิพิรั้ะเจ้ั�อยู่ห้วั
เน่์�องใน์โอก�สูพิรั้ะรั้�ชพิิธ่ิมห�มงคล่เฉล่มิพิรั้ะชน์มพิรั้รั้ษ� ๗ รั้อบ ๕ ธ้ิน์วั�คม ๒๕๕๔,	
(กรุงเทพิฯ:	สำ�นักง�นเล่ข�ธิีก�รคุรุสภี�,	๒๕๕๕),	หน้�	๒๒.
 ๔	 กระทรวงศึกษ�ธิีก�ร,	แน์วัที่�งก�รั้พ้ิฒิน์�ก�รั้ว้ัดแล่ะปรั้ะเมิน์คุณล้่กษณะอ้น์พึิง
ปรั้ะสูงค์ติ�มหล้่กสููติรั้แกน์กล่�งก�รั้ศึกษ�ข้้�น์พ่ิ�น์ฐ์�น์ พุิที่ธิศ้กรั้�ช ๒๕๕๑,	(กรุงเทพิฯ:	ชุมนุม
สหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทยจำำ�กัดี,	๒๕๕๓),	หน้�	๒๒๐.
 ๕	 ชัยวัฒิน์	สุทธิีรัตน์,	สูอน์เด็กให้ม่จิัติอ�สู�,	(กรุงเทพิฯ:	วี	พิริ�นท์,	๒๕๕๒),	หน้�	๑๗.	
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ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที�ตั�ง	 จิำตอ�ส�จึำงเป็นคุณลั่กษณะอันพึิง
ประสงค์ประก�รหนึ�ง	 ที�ทุกคนในสังคมให้คว�มสำ�คัญแล่ะร่วมม่อกัน															
ขับัเคล่่�อนให้เกิดีขึ�น

 ๒.๑.๓ หล้่กก�รั้สูำ�ค้ญข้องจิัติอ�สู�
 วิัจิัติรั้ ศร่ั้สูะอ้�น์	 ได้ีวิเคร�ะห์ไว้ว่�ก�รมีจิำตอ�ส�จำะต้อง																			
ประกอบัด้ีวยหลั่กก�รสำ�คัญ	๔	ประก�ร	ดัีงนี�	ค่อ๖

	 ๑.	เป็นก�รบัำ�เพ็ิญประโยชน์ต่อส่วนรวม	มิใช่เพ่ิ�อส่วนตัว
	 ๒.	เป็นก�รกระทำ�ที�เป็นไปโดียคว�มสมัครใจำ	 อะไรก็ต�มถ้ี�ทำ�								
โดียมิใช่คว�มสมัครใจำ	 หร่อมีก�รบัังคับัให้ทำ�ถ่ีอว่�เป็นก�รทำ�ล่�ย	 spirit	
ของ	“ง�นอ�ส�สมัคร”
	 ๓.	เป็นก�รกระทำ�ที�ไม่มุ่งหวังผล่ตอบัแทนในรูปของสินจ้ำ�งร�งวัล่	
ก�รทำ�ง�นต้องถ่ีอหลั่กว่�ไม่เป็นก�รจ้ำ�ง	 ค่�ตอบัแทนที�ได้ีควรเพีิยงพิอแก่
ก�รยังชีพิเท่�นั�น
	 ๔.	เป็นก�รอุทิศกำ�ลั่งก�ย	 กำ�ลั่งใจำ	 แล่ะเวล่�ให้แก่ส่วนรวม																				
ไม่ใช่อุทิศกำ�ลั่งทรัพิย์	 ก�รบัริจำ�คทรัพิย์	 มิใช่ก�รอ�ส�สมัคร	 ถ่ีอเป็น																						
ก�รให้ท�นมิใช่	spirit	ของ	“ง�นอ�ส�สมัคร”
 ฉ้ติรั้วัร้ั้ญ องคสิูงห์	 กล่่�วว่�หลั่กก�รของผู้ที�เป็นจิำตอ�ส�ค่อ																
ก�รไม่มีคว�มคิดีในเชิงเศรษฐ์กิจำหร่อก�รแล่กเปลี่�ยนเชิงตัวเงิน	 มีประเด็ีน
ที�น่�สนใจำที�ส�ม�รถีรวบัรวมม�พิอสังเขป	ดัีงนี�๗

 ๖	 อ้�งใน	 สุรัสวดีี	 หุ่นพิยนต์แล่ะภูีมิธีรรม	 เวชยชัย,	 ปัญห�ก�รั้ดำ�เนิ์น์ง�น์ข้อง                 
หน่์วัยอ�สู�สูม้ครั้ใน์ปรั้ะเที่ศไที่ย,	(กรุงเทพิฯ:	สำ�นักบััณฑิิตอ�ส�สมัคร,	๒๕๕๗),	หน้�	๕๕.
 ๗	 ฉัตรวรัญ	 องคสิงห์,	 “อ�ส�สมัครส�ธี�รณสุข	 ศักยภี�พิแล่ะบัทบั�ทในบัริบัท																	
สังคมไทยที�เปลี่�ยนแปล่งไป”,	รั้�ยง�น์วิัจ้ัย,	(สถี�บัันวิจัำยระบับัส�ธี�รณสุข,	๒๕๕๐),	หน้�	๑๑๓.
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	 ๑.	ก�รยึดีมั�นในหลั่กศ�สน�	ค่อ	มุ่งทำ�คว�มดีีแล่ะอุทิศตนเพ่ิ�อให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่�น	 โดียปร�ศจำ�กเง่�อนไข	 ยึดีมั�นในหลั่กศ�สน�	 ค่อ												
เพ่ิ�อล่ะตัวตน	หร่อเข้�ถึีงก�รปล่่อยว�งท�งวัตถุี	
	 ๒.	ยึดีมั�นในค่�นิยมบั�งประก�ร	 ซึึ่�งค่�นิยมนี�ได้ีรับัก�รพัิฒิน�																	
ม�จำ�กก�รหล่่อหล่อมของครอบัครัว	จำ�กสถี�บัันก�รศึกษ�	จำ�กหลั่กธีรรม
คำ�สอนในศ�สน�	ค่�นิยมดัีงกล่่�วได้ีแก่	ก�รเสียสล่ะ	คว�มมั�นคงท�งจิำตใจำ	
คว�มส�ม�รถีในก�รรักษ�สมดุีล่ทั�งด้ี�นเศรษฐ์กิจำแล่ะอุดีมก�รณ์	
	 ดัีงนั�นหลั่กก�รสำ�คัญของจิำตอ�ส�ที�กล่่�วม�นี�จึำงมีคว�มสัมพัินธ์ี
เช่�อมโยงถีึงหน่วยง�น	 องค์กร	 หร่อสังคมซึึ่�งคว�มสำ�คัญของจำิตอ�ส�ต่อ
องค์ก�รแล่ะสังคม	มีดัีงนี�๘

	 ๑.	ทำ�ให้บุัคคล่มีคว�มคิดีขั�นสูงช่วยยกระดัีบัจิำตใจำที� เ ปี�ยม																							
ไปด้ีวยเมตต�	 เพิร�ะจำิตอ�ส�	 มุ่งเน้นก�รให้ม�กกว่�ก�รรับั	 ทำ�ให้ได้ีพิบั
คว�มสุขที�เกิดีจำ�กก�รให้
	 ๒.	บุัคคล่ที�มีจิำตอ�ส�ย่อมเป็นที�รักใคร่ของบุัคคล่รอบัข้�ง	 เพิร�ะ
มองเห็นคุณค่�ในคว�มดีีที�มีอยู่ในบุัคคล่นั�น	 ม�กกว่�มูล่ค่�ของทรัพิย์สิน
ใดีๆ	เป็นก�รผูกมิตรแท้ได้ีอย่�งยั�งย่น	
	 ๓.	ทำ�ให้สังคมมีก�รแบ่ังปัน	 ก�รช่วยเหล่่อเก่�อกูล่ซึึ่�งกันแล่ะกัน	
ร่วมม่อกันดูีแล่รักษ�ส�ธี�รณสมบััติ	 แล่ะทรัพิย�กรสิ�งแวดีล้่อมเพ่ิ�อ																
ก�รใช้ประโยชน์ร่วมกัน	
	 ๔.	ทำ�ให้สังคมน่�อยู่แล่ะเป็นสังคมคุณภี�พิที�ทุกคนส�ม�รถี																	
อยู่ร่วมกันได้ีพึิ�งพิ�อ�ศัยซึึ่�งกันแล่ะกันได้ี	

 ๘	 วิชัย	 วงษ์ใหญ่,	 จิัติอ�สู�” สู�รั้�น์กุรั้มวิัช�ช่พิครูั้ เฉลิ่มพิรั้ะเก่ยรั้ติิพิรั้ะบ�ที่                 
สูมเด็จัพิรั้ะเจ้ั�อยู่ห้วัเน่์�องใน์โอก�สูพิรั้ะรั้�ชพิิธ่ิมห�มงคล่เฉล่ิมพิรั้ะชน์มพิรั้รั้ษ� ๗ รั้อบ                      
๕ ธ้ิน์วั�คม ๒๕๕๔,	หน้�	๒๖.
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	 ก�รเสียสล่ะตนเองเพ่ิ�อทำ�ง�นจิำตอ�ส�จึำงควรยึดีหลั่กก�รสำ�คัญ												
ดัีงที�ได้ีกล่่�วม�ข้�งต้น	 ค่อ	 ยึดีมั�นในอุดีมก�รณ์เพ่ิ�อประโยชน์ส่วนรวม											
ทำ�ด้ีวยคว�มสมัครใจำ	 ไม่หวังผล่ตอบัแทน	 มีคว�มหนักแน่น	 แล่ะมีคว�ม
อดีทนต่อสถี�นก�รณ์ที�อดีทนได้ีย�ก
 
 ๒.๑.๔ องค์ปรั้ะกอบข้องจิัติอ�สู�
 อรั้พิิน์ที่ร์ั้ ชูชม แล่ะคณะ	กล่่�วถึีงองค์ประกอบัของก�รมจิีำตอ�ส�
ไว้ดัีงนี�	
	 ๑.	องค์ประกอบัด้ี�นคว�มคิดี	 เป็นส่วนที�เกี�ยวข้องคว�มคิดี																				
ที�เป็นส่วนของคว�มรู้	 หร่อเกิดีคว�มรับัรู้ของคว�มสำ�นึกเป็นหลั่ก	 เช่น												
ก�รรับัรู้	คว�มมีเหตุผล่แล่ะก�รใช้ปัญญ�	เป็นต้น	
	 ๒.	องค์ประกอบัด้ี�นคว�มรู้สึกเป็นส่วนประกอบัท�งด้ี�นอ�รมณ์
ซึึ่�งจำะเป็นสิ�งกระตุ้นคว�มคิดี	
	 ๓.	องค์ประกอบัด้ี�นก�รปฏิบััติหร่อก�รกระทำ�	 ค่อปฏิกิริย�														
ตอบัสนองเม่�อมีสิ�งเร้�ที�เหม�ะสม	 ซึึ่�งส่วนนี�ต้องอ�ศัยคว�มเข้�ใจำหร่อ									
คว�มคิดีรวบัยอดีเกี�ยวกับัสิ�งนั�นเป็นพ่ิ�นฐ์�นแล้่วจึำงเกิดีก�รกระทำ�๙

 เร่ั้ยม น์มร้ั้กษ์	 ได้ีกล่่�วถึีงจิำตอ�ส�ว่�มีองค์ประกอบั	๗	ประก�ร	
ดัีงนี�	
	 ๑.	มีวิสัยทัศน์ร่วมกันตระหนักถึีงปัญห�ที�เกิดีขึ�นในสังคม	หม�ยถึีง	
ร่วมกันมองอน�คต	รบััรู้	เข้�ใจำเป�้หม�ยไปในท�งเดีียวกนั	ล่ดีคว�มขดัีแยง้
เฉพิ�ะหน้�	แล่ะรับัรู้สภี�พิสังคม	เศรษฐ์กิจำ	แล่ะก�รเม่อง	

 ๙	 อรพิินทร์	 ชูชม	 แล่ะคณะ,	 “ก�รวิเคร�ะห์ปัจำจัำยท�งจิำตสังคมที�มีคว�มสัมพัินธ์ีกับั															
จิำตสำ�นึกท�งปัญญ�แล่ะคุณภี�พิชีวิตของเย�วชนไทย”,	 รั้�ยง�น์ก�รั้วิัจ้ัย,	 (สถี�บัันวิจัำย																										
ท�งพิฤติกรรมศ�สตร์:	มห�วิทย�ลั่ยศรีนครินทรวิโรฒิประส�นมิตร,	๒๕๔๙),	หน้�	๑๒.	
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	 ๒.	ก�รมีส่วนร่วมอย่�งกว้�งขว�ง	หม�ยถึีง	ก�รรับัรู้	 ก�รร่วมคิดี	
ร่วมตัดีสินใจำ	 ให้คว�มร่วมม่อ	 ก�รเข้�ร่วมกลุ่่ม	 กำ�หนดีวัตถุีประสงค์													
ปฏิบััติต�ม	เพ่ิ�อช่วยเหล่่อสังคม	
	 ๓.	มีองค์คว�มรู้แล่ะคว�มส�ม�รถีในก�รแสวงห�คว�มรู้																						
หม�ยถึีง	 คว�มส�ม�รถีในก�รผลั่กดัีนเพ่ิ�อแก้ไขปัญห�สังคม	 เศรษฐ์กิจำ												
แล่ะ	ก�รเม่อง	
	 ๔.	มีคว�มรับัผิดีชอบัต่อส�ธี�รณในฐ์�นะพิล่เม่อง	 หม�ยถึีง																			
ก�รรับัรู้	ก�รต่�นตัว	สนใจำ	รับัผิดีชอบัที�จำะเข้�ร่วมกิจำกรรมของสังคมต่อไป	
	 ๕.	มีก�รติดีต่อส่�อส�รอย่�งต่อเน่�องแล่ะเช่�อมโยงข่�ยคว�ม																		
ร่วมม่อ	หม�ยถึีง	ก�รเช่�อมโยง	ก�รประส�นง�น	ก�รจัำดีตั�งกลุ่่มก�รร่วมม่อ	
ก�รมีระบับัก�รจัำดีก�รในก�รทำ�กิจำกรรมเพ่ิ�อช่วยเหล่่อ	สังคม	
	 ๖.	ก�รวิเคร�ะห์	วิพิ�กษ์	วิจำ�รณ์	สภี�พิสังคม	เศรษฐ์กิจำ	ก�รเม่อง	
หม�ยถึีง	 ก�รแสดีงคว�มคิดีเห็น	 ก�รเช่�อมโยง	 ก�รให้คว�มสำ�คัญ																				
เกี�ยวกับัก�รเปลี่�ยนแปล่งของสังคม	ห�ท�งป้องกันแล่ะแก้ไข	
	 ๗.	คว�มรัก	 คว�มเอ่�ออ�ทร	 คว�มส�มัคคี	 หม�ยถึีง	 ก�รแสดีง												
คว�มคดิีเห็นแล่ะคว�มรู้สกึ	ก�รมีคว�มรัก	ก�รใหค้ว�มร่วมม่อ	ก�รยอมรบัั
คว�มแตกต่�งระหว�งบุัคคล่	 ก�รรับัฟัง	 ในก�รทำ�กิจำกรรมของสังคม																
แล่ะก�รรับัรู้สิทธิีของตนเองแล่ะผู้อ่�น๑๐

 ๒.๑.๕ วิัธ่ิก�รั้เสูริั้มสูร้ั้�งพิฤติิกรั้รั้มจิัติอ�สู�
	 วิธีีก�รเสริมสร้�งพิฤติกรรมจิำตอ�ส�ของเย�วชนเป็นกระบัวนก�ร
พัิฒิน�ให้เกิดีคว�มตระหนักต่อสังคม	 ซึึ่�งแนวท�งในก�รจัำดีกิจำกรรม																	

 ๑๐	เรียม	 นมรักษ์,	 “ก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบัของจิำตส�ธี�รณะของนักศึกษ�																										
ในองค์กรนักศึกษ�มห�วิทย�ล่ัยร�มคำ�แหง”,	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิวิัที่ย�ศ�สูติร์ั้มห�บ้ณฑิิติ,																						
(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยร�มคำ�แหง,	๒๕๕๒),	หน้�	๘-๙.
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เพ่ิ�อพัิฒิน�จำิตอ�ส�ของเย�วชนมีเทคนิควิธีีที�หล่�กหล่�ยมุ่งเน้นกิจำกรรม
เพ่ิ�อสร้�งก�รเรียนรู้จำ�กก�รปฏิบััติจำริง	 แล่ะดีำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่�อง																		
โดียมีกิจำกรรมเป็นเคร่�องม่อสำ�หรับัก�รเรียนรู้ของเย�วชนเสม่อนเป็น													
รูปแบับัหนึ�งของก�รศึกษ�๑๑

 พูิล่สูว้ัสูดิ� วัรั้รั้ณล่�๑๒	 สรุปแนวท�งหร่อวิธีีก�รเสริมสร้�ง																				
จิำตอ�ส�ว่�ก�รที�จำะพัิฒิน�บุัคคล่ให้เกิดีจิำตอ�ส�จำะต้องใช้วิ ธีีก�ร																															
แล่ะแนวท�งอย่�งหล่�กหล่�ยผสมผส�นกันจึำงจำะประสบัคว�มสำ�เร็จำได้ี														
ซึึ่�งได้ีเสนอวิธีีก�รดัีงนี�	
	 ๑.	แนวท�งก�รพัิฒิน�ด้ีวยก�รจัำดีก�รเรียนก�รสอนเน้นก�ร
อภิีปร�ยแล่กเปลี่�ยนแล่ะแสดีงเหตุผล่เชิงจำริยธีรรมก�รสอนโดียก�รใช้																
ตัวแบับัแล่ะกรณีตัวอย่�ง	 ก�รสอนโดียก�ร	 ให้ปฏิบััติในสถี�นก�รณ์														
จำำ�ล่องสถี�นก�รณ์จำริงแล่ะก�รสอนโดียใช้ก�รปรับัพิฤติกรรม	ก�รสอนแบับั
ใช้โครงง�น	 ก�รสอนโดียก�รเล่่�นิท�น	 ก�รสอนแบับัใช้กระบัวนก�รกลุ่่ม	
ส่งเสริมให้มีก�รนำ�เน่�อห�ด้ี�นจิำตอ�ส�ม�สอนในหลั่กสูตรเพิิ�มเติม	
	 ๒.	แนวท�งก�รพัิฒิน�ด้ีวยก�รจัำดีกิจำกรรมควรจัำดีกิจำกรรม													
ก�รประกวดีโครงก�รต่�งๆ	 เช่น	 กิจำกรรมทำ�คว�มสะอ�ดี	 กิจำกรรม																	
ช่วยเหล่่อร่วมกับักิจำกรรมชุมชน	 ส่งเสริมสนับัสนุนให้มีก�รพัิฒิน�																				
ก�รสร้�งต้นแบับั	สร้�งเคร่อข่�ยจิำตอ�ส�ในชุมชน	

 ๑๑	วร�งคณ�	 หุ่นสุวรรณ,	 “ก�รทดีล่องสอนโดียใช้กรณีตัวอย่�งเร่�องก�รปฏิบััติตน													
เป็นคนดีีกลุ่่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�ศ�สน�แล่ะวัฒินธีรรมเพ่ิ�อพัิฒิน�	 ทักษะคิดีวิเคร�ะห์											
แล่ะจำิตส�ธี�รณะสำ�หรับันักเรียนชั�นประถีมศึกษ�ปีที�	 ๕”,	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้                  
มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�หล้่กสููติรั้แล่ะก�รั้สูอน์,	 (บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 มห�วิทย�ลั่ยร�ชภัีฏเทพิสตร,	
๒๕๕๕),	หน้�	๖๘.
 ๑๒	พูิล่สวัสดิี�	 วรรณล่�,	 “แนวท�งก�รพิัฒิน�จิำตอ�ส�ของนักเรียนชั�นประถีมศึกษ�																			
สังกัดีสำ�นักง�นเขตพ่ิ�นที�ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ดี	เขต	๓”,	วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ 
สู�ข้�ก�รั้บริั้ห�รั้ก�รั้ศึกษ�,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยร�ชภัีฏร้อยเอ็ดี,	๒๕๕๗),	หน้�	๔๔-๔๕.
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	 ๓.	แนวท�งก�รพัิฒิน�ด้ีวยก�รใช้ตัวแบับัที�ดีีซึึ่�งประกอบัด้ีวย																	
ก�รให้ผู้บัริห�ร	 ครูแล่ะบุัคล่�กร	 ประพิฤติตนเป็นแบับัอย่�งที�ดีีนักเรียน																
รุ่นพีิ�ประพิฤติตนเป็นแบับัอย่�งที�ดีี	 ก�รเชิญบุัคคล่ที�มีจิำตอ�ส�ดีีเด่ีน															
ตรงกับัที�โรงเรียนต้องก�รม�ให้ก�รอบัรมนักเรียนเป็นระบับัอย่�งต่อเน่�อง	
ขอคว�มร่วมม่อผู้ปกครองให้ช่วยประพิฤติปฏิบััติตนเป็นแบับัอย่�งที�ดีี				
พิร้อมทั�งแจ้ำงข้อมูล่เกี�ยวกับัตัวนักเรียนให้ท�งโรงเรียนทร�บั	
	 ๔.	แนวท�งก�รพัิฒิน�ด้ีวยก�รจัำดีสภี�พิแวดีล้่อมในโรงเรียน																		
ซึึ่�งประกอบัด้ีวย	 ก�รจัำดีสภี�พิสิ�งแวดีล้่อมในบัริเวณโรงเรียน	 อ�ค�รเรียน	
อ�ค�รประกอบั	 ห้องเรียน	 ห้องปฏิบััติก�ร	 ให้สะอ�ดีร่มร่�น	 สวยง�ม																
แล่ะเป็นระเบีัยบัเรียบัร้อยมีก�รติดีข้อคว�มธีรรมะคติธีรรม	 สุภี�ษิต																						
ที�เอ่�อต่อก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�	
	 ๕.	แนวท�งก�รพิัฒิน�ดี้วยก�รนำ�ผู้ปกครองแล่ะชุมชนเข้�ม�															
มีส่วนร่วมในโรงเรียน	 ซึึ่�งประกอบัด้ีวยก�รเชิญผู้ปกครองแล่ะผู้นำ�ชุมชน											
เข้�ร่วมประชุมชี�แจำงทำ�คว�มเข้�ใจำ	 ทำ�ไดี้ด้ีวยก�รสร้�งคว�มตระหนัก													
แล่ะมีส่วนร่วมตัดีสินใจำ	 เผยแพิร่แล่ะแจ้ำงข้อมูล่ข่�วส�รคว�มรู้เกี�ยวกับั
เทคนิค	 วิธีีก�รอบัรมสั�งสอนแล่ะลั่กษณะพิฤติกรรมที�บ่ังชี�คุณธีรรม																							
ด้ี�นจำิตอ�ส�ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทร�บั	 มีก�รสร้�งเคร่อข่�ย																				
ผู้ปกครองจิำตอ�ส�พัิฒิน�โรงเรียนชุมชนแล่ะจัำดีเวทีแล่กเปลี่�ยนเรียนรู้เสวน�	
ก�รเสริมสร้�งคุณธีรรมด้ี�นจิำตอ�ส�
	 นอกจำ�กนี�วิธีีก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�โดียก�รจัำดีก�รเรียนรู้นั�น
ส�ม�รถีทำ�ได้ีทุกช่วงวัย	 โดียเฉพิ�ะอย่�งยิ�งวัยเด็ีกที�เป็นวัยแห่งก�รเรียนรู้	
จำำ�เป็นต้องนำ�องค์คว�มรู้เชิงทฤษฎีีม�ปรับัประยุกต์ให้มีคว�มเหม�ะสม											
กับัผู้เรียนในปัจำจุำบััน	 เริ�มจำ�กตัวผู้สอนเองที�จำะต้องเป็นแบับัอย่�งที�ดีี																
แล่ะค่อย	ๆ 	ขย�ยไปสู่ก�รพัิฒิน�ผู้เรียน	แล่ะโดียเฉพิ�ะอย่�งยิ�งต้องพัิฒิน�
ไปให้ถึีงระบับัคิดีของผู้เรียนม�กกว่�ก�รให้ทำ�กิจำกรรมโดียปร�ศจำ�ก								
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คว�มคิดี	 อย่�งไรก็ต�มต้องถ่ีอเป็นหลั่กก�รว่�ก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�																	
ส�ม�รถีสอดีแทรกได้ีในทุกกิจำกรรมก�รเรียนรู้	
 เจ่ัยมจิัติต์ิ ไชยล้่งก�	 สรุปว่�วิธีีก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�	 มี	 ๔																					
ขั�นตอน	ค่อ๑๓	

	 ๑.	ปลู่กฝั่งให้ตระหนักถึีงคว�มสำ�คัญของจิำตอ�ส�	 เกิดีจำ�ก																						
ก�รที�ได้ีรับัก�รปลู่กฝั่งม�ตั�งแต่เด็ีกจำ�กครอบัครัวแล่ะสถี�นศึกษ�แล่ะ										
สร้�งจิำตสำ�นึกโดียมีกิจำกรรมที�ให้ก�รช่วยเหล่่อแล่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่�น	
	 ๒.	ก�รเตรียมคว�มพิร้อม	 ทั�งด้ี�นร่�งก�ยจิำตใจำ	 ด้ี�นคว�มรู้																
แล่ะก�รติดีต่อส่�อส�ร	 ก�รที�จำะเข้�ร่วมกิจำกรรมในโครงก�รให้บัริก�ร																	
ในชุมชนพิร้อมทั�งทักษะในก�รติดีต่อส่�อส�รกับัผู้อ่�น	
	 ๓.	ก�รสร้�งคว�มเช่�อมั�นในตนเอง	 ก�รจำะเกิดีคว�มเช่�อมั�น																					
ในตนเองแล่ะเป็นผู้มีจิำตอ�ส�ควรมีกิจำกรรมที�เป็นก�รช่วยเหล่่อแล่ะ																							
ทำ�สิ�งที�เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่�น	
	 ๔.	ก�รเข้�ร่วมกิจำกรรมอย่�งต่อเน่�อง	 เป็นประสบัก�รณ์ต่อ																						
ก�รพัิฒิน�ด้ี�นจิำตอ�ส�	 ค่อ	 เข้�ร่วมกิจำกรรมอย่�งต่อเน่�องทำ�ให้ได้ีรับั															
ก�รพัิฒิน�ให้เป็นคนเก่ง	 คนดีีแล่ะใช้ชีวิตอย่�งมีคว�มสุขแล่ะเกิดี																		
คว�มภี�คภูีมิใจำในตนเอง
	 วิธีีก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�ของเย�วชนเป็นสิ�งจำำ�เป็น	 แต่ก�ร																						
บ่ัมเพิ�ะนี�อ�จำต้องใช้เวล่�	 แล่ะคว�มอดีทน	 ต้องสร้�งคว�มตระหนักรู้																
แก่ผู้ปฏิบััติให้เช่�อในคุณค่�ที�จำะเกิดีขึ�นแล่ะจำะต้องพัิฒิน�ไปอย่�งต่อเน่�อง

 ๑๓	เจีำยมจิำตต์	 ไชยลั่งก�,	 “ก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบัคุณลั่กษณะที�พึิงประสงค์																								
ด้ี�นจิำตส�ธี�รณะของนักเรียนชั�นประถีมศึกษ�โรงเรียนในสังกัดีสำ�นักง�นเขตพ่ิ�นที�ก�รศึกษ�
เชียงร�ย	 เขต	๒”,	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�วิัจ้ัยแล่ะปรั้ะเมิน์ผล่
ก�รั้ศึกษ�,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยร�ชภัีฏเชียงร�ย	๒๕๕๔),	หน้�	๑๘.
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สมำ��เสมอ	อกีทั�งก�รเรียนรู้ต้องใช้กล่ยทุธ์ีที�หล่�กหล่�ยเพิ่�อก�รปรบััเปลี่�ยน
พิฤติกรรมของเย�วชนโดียก�รนำ�กิจำกรรมม�เป็นตัวขับัเคล่่�อนให้เกิดี																
พิลั่งจิำตอ�ส�	 สร้�งเคร่อข่�ยเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�อย่�งเป็นระบับั																			
เพ่ิ�อเป้�หม�ยค่อ	ประโยชน์สุขของสังคมนั�นเอง

 ๒.๑.๖ ก�รั้ปรั้ะยุกต์ิใช้แน์วัคิดจิัติอ�สู�
 จิัรั้ว้ัฒิน์์ ว่ัรั้ะกรั้	 กล่่�วถึีง	 ก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�ไว้ว่�	 เป็น																			
รูปแบับัก�รเรียนรู้ด้ีวยก�รรับัใช้สังคม	 ซึึ่�งเป็นแนวคิดีก�รจัำดีก�รศึกษ�													
ของประเทศสหรัฐ์อเมริก�	โดียกำ�หนดีเป็นนโยบั�ยให้โรงเรียนจัำดีกิจำกรรม
พัิฒิน�เย�วชนในล่ักษณะก�รเช่�อมโยงก�รศึกษ�กับัปัญห�ชุมชนร่วมกัน	
แก้ปัญห�ต�มคว�มจำำ�เป็นของชุมชนเรียกว่�	 “Service	 Learning”																						
เพ่ิ�อพัิฒิน�เย�วชนให้มีทักษะในก�รปฏิบััติง�น	 เกิดีคว�มภี�คภีูมิใจำ																						
ในตัวเอง	ร่วมกันสร้�งสำ�นึกคว�มรับัผิดีชอบัในฐ์�นะพิล่เม่องของประเทศ
ตล่อดีจำนมีผล่ดีีต่อก�รเพิิ�มพูินคว�มส�ม�รถีท�งดี้�นวิช�ก�รของผู้เรียน												
ไปพิร้อมกัน๑๔ 
 กุล่ทิี่พิย์ ศ�สูติรั้ะรุั้จิั	 กล่่�วว่�	 จิำตอ�ส�	 มีคว�มสำ�คัญต่อ																									
ก�รดีำ�รงอยู่ของสังคมภี�ยใต้กระแสก�รเปลี่�ยนแปล่ง	 เน่�องจำ�กจิำตอ�ส�
เป็นคว�มรับัผิดีชอบัซึึ่�งเกิดีขึ�นภี�ยใน	 ค่อ	 คว�มรู้สึกนึกคิดี	 ตล่อดีจำน
คุณธีรรม	 จำริยธีรรมที�อยู่ในจิำตใจำ	 แล่ะส่งผล่สู่ก�รกระทำ�ภี�ยนอกของ															
บุัคคล่	 จำ�กปัญห�สังคมที�เกิดีขึ�นเห็นได้ีว่�มีเหตุเกิดีจำ�กก�รข�ดีจิำตสำ�นึก

 ๑๔	จิำรวัฒิน์	วีระกร,	มุมหนึ์�งข้องควั�มคิดก�รั้สูร้ั้�งจิัติสูำ�นึ์กเพ่ิ�อสู่วัน์รั้วัมแก่น้์กศึกษ�, 
เอกสู�รั้ปรั้ะกอบก�รั้ปรั้ะชุมวิัช�ก�รั้ปรั้ะจัำ�ปีข้องเคร่ั้อข่้�ยสูถ�บ้น์อุดมศึกษ�เข้ติภ�คกล่�ง 
เพ่ิ�อพ้ิฒิน์�บ้ณฑิิติอุดมคติิไที่ย, จิัติสูำ�นึ์กเพ่ิ�อสู่วัน์รั้วัม,	(กรุงเทพิฯ:	โรงพิิมพ์ิมห�วิทย�ลั่ยธุีรกิจำ
บััณฑิิตย์,	๒๕๔๙),	หน้�	๙.
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ของคนส่วนใหญ่	 ก�รสร้�งจิำตอ�ส�ของคนในสังคมจึำงจำำ�เป็นแล่ะ																															
มีคุณค่�ยิ�ง	แล่ะส�ม�รถีทำ�ได้ีหล่�ยรูปแบับั๑๕	

	 ในปัจำจุำบัันมีองค์กรที�ให้คว�มสำ�คัญกับัเร่�องจิำตอ�ส�ได้ีจัำดี																	
กิจำกรรมดีี	 ๆ	 ม�กม�ยเพ่ิ�อให้ผู้สนใจำได้ีเข้�ร่วมทำ�กิจำกรรมเพ่ิ�อเสริมสร้�ง												
จิำตอ�ส�ผ�่นกจิำกรรมหล่�กหล่�ยรูปแบับั	เช่น	“บ้ั�นจำติอ�ส�”	มลู่นิธิีบูัรณะ
ชนบัทแห่งประเทศไทยในพิระร�ช�ชูปถัีมภ์ี	มูล่นิธิีเล็่ก	ๆ 	ที�จำะทำ�ให้ทุกคน
กล่�ยเป็นฮีีโร่ของน้องผู้ด้ีอยโอก�ส	 โครงก�รนี�มีจุำดีเริ�มต้นจำ�กก�รนำ�
กระดี�ษรีไซึ่เคิล่	 (Recycle)	 ม�รียูส	 (Reuse)	 ให้เป็นสมุดีทำ�ม่อ	 ซึึ่�งเป็น											
ก�รแปล่งเศษกระดี�ษที�ไร้ค่�ในม่อเร�ให้กลั่บัม�มีคุณค่�อีกครั�ง	 เพ่ิ�อ														
ส่งต่อถึีงน้องผู้ด้ีอยโอก�ส	 จำึงตั�งช่�อโครงก�รว่�	 “จิำตอ�ส�สมุดีเพ่ิ�อน้อง”															
ถ้ี�ห�กใครสนใจำอย�กเป็นหนึ�งในโครงก�รฮีีโร่	paperranger	เร�ส�ม�รถี
มีส่วนร่วมได้ีตั�งแต่ก�รบัริจำ�คกระดี�ษเอสี�เพ่ิ�อนำ�ม�ทำ�สมุดี	สร้�งบัรรย�ก�ศ
ภี�ยในให้มีคว�มน่�รักอบัอุ่น	นั�งกันเป็นวงกล่มแต่ล่ะคนต่�งก้มหน้�ก้มต�
ขะมักเขม้นทำ�สมุดีกันด้ีวยคว�มตั�งใจำ	 เป็นกิจำกรรมที�แสดีงออกถึีง																						
ก�รช่วยเหล่่อ	 แบ่ังปัน	 ส่งกำ�ลั่งใจำผ่�นก�รทำ�สมุดีจำ�กกระดี�ษเอสี�																					
เพ่ิ�อน้องผู้ด้ีอยโอก�ส	 ถ่ีอเป็นคว�มงดีง�มของจิำตใจำที�มอบัให้แก่กัน													
ด้ีวยก�รเข้�ร่วมทำ�กิจำกรรมดีี	ๆ	ในโครงก�รนี�๑๖

	 นอกจำ�กนี�ยังมีโครงก�รเพ่ิ�อผู้ป่วยมะเร็งเต้�นมที�ศูนย์อ�ส�สมัคร
ทำ�เต้�นมเทียมของโรงพิย�บั�ล่พิระมงกุฎีเกล้่�ซึึ่�งถ่ีอเป็นอีกหนึ�งโครงก�ร
ดีี	 ๆ	 ที�ช่วยเหล่่อผู้ป่วยมะเร็งเต้�นม	 โครงก�รจำะแจำกเต้�นมฟรีให้กับั																					

 ๑๕	กุล่ทิพิย์	 ศ�สตระรุจิำ,	 “ก�รถีอดีบัทเรียนกระบัวนก�รส่�อส�รของกลุ่่มเย�วชนใน
จิำตสำ�นึกส�ธี�รณะ”,	 รั้�ยง�น์ผล่ก�รั้วิัจ้ัย,	 (โครงก�รวิจัำยชุดี	 “ก�รส่�อส�รจิำตสำ�นึกส�ธี�รณะ:	
มห�วิทย�ลั่ยธุีรกิจำบััณฑิิตย์,	๒๕๕๑),	หน้�	๕๐.
 ๑๖ บ้�น์จิัติอ�สู� มูล่นิ์ธิิบูรั้ณะชน์บที่แห่งปรั้ะเที่ศไที่ยใน์พิรั้ะรั้�ช�ชูปถ้มภ์,	[ออนไล่น]์,	
แหล่่งที�ม�:	https://www.chillpainai.com/scoop/10615	[๑๖	มีน�คม	๒๕๖๓].
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ผู้ป่วยที�ข�ดีทุนทรัพิย์	 รวมถีึงข�ยชุดีชั�นในสำ�หรับัผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้�นม
โดียเฉพิ�ะที�ช่วยเหล่่อผู้ป่วยมะเร็งเต้�นม	 ซึึ่�งปัจำจุำบัันเต้�นมเทียมนั�น																				
ยั ง มี ผู้ ป่วยที� ต้องก�รอยู่ เ ป็นจำำ�นวนม�กแล่ะศูนย์อ�ส�สมัครทำ�																																	
เต้�นมเทียมไม่ได้ีมีแค่ที�โรงพิย�บั�ล่พิระมงกุฎีเกล้่�ที�โรงพิย�บั�ล่ร�ม�ธิีบัดีี	
โรงพิย�บั�ล่ศิริร�ชก็มีเช่นกัน	 ผู้ป่วยที�เป็นมะเร็งเต้�นม	 เม่�อเข้�รับั																								
ก�รผ่�ตัดีผู้ป่วยมักจำะสูญเสียเต้�นมไปหนึ�งข้�งส่งผล่ให้นำ��หนักห�ยไป														
ข้�งนึงเพิร�ะในเต้�นมเทียมจำะมีเม็ดีลู่กปัดีที�ช่วยปรับัสมดุีล่นำ��หนัก																			
หน้�อกให้เท่�กัน	 แถีมยังช่วยล่ดีอ�ก�รเจ็ำบัแผล่หล่ังผ่�ตัดี	 ล่ดีปัญห�											
ปวดีหลั่ง	แล่ะเสริมบุัคลิ่กให้ผู้ป่วยกลั่บัม�มีคว�มมั�นใจำอีกครั�ง	เป็นกิจำกรรม
ที�แสดีงออกที�คว�มรักคว�มห่วงใยที�มีให้กันของคนในสังคม๑๗

	 ในระดัีบัน�น�ช�ติมีอ�ส�สมัครที�ร่วมม่อกันระหว่�งประเทศ	 เช่น	
จัำดีทำ�โครงก�รอ�ส�สมัครแล่กเปลี่�ยนเรียนรู้ค่�ยอ�ส�สมัครน�น�ช�ติ	
(International	Workcamp)	 แล่ะโครงก�รจิำตอ�ส�ในต่�งแดีน	 (MLTV)	
โดียส�ม�รถีเล่่อกค่�ยแล่ะโครงก�รได้ีทั�วโล่ก	 จึำงเป็นที�สนใจำอย่�งม�ก	
เพิร�ะไดี้พัิฒิน�ตนเองครบัทุกด้ี�น	 ได้ีเรียนรู้จำ�กประสบัก�รณ์ตรง																						
จำ�กก�รเข้�ร่วมกิจำกรรมในต่�งแดีน	 เช่น	 ในประเทศญี�ปุ่น	หร่อ	ประเทศ
สิงคโปร์	ที�ประสบัผล่สำ�เร็จำในก�รจัำดีโครงก�รแล่กเปลี่�ยนนี�๑๘ 
	 ก�รอุทิศตนเป็นอ�ส�สมัครในต่�งประเทศในล่ักษณะค่�ย																	
(Workcamp)	 เช่นเดีียวกับัก�รออกค่�ยอ�ส�พัิฒิน�ชนบัทที�นักศึกษ�
มห�วิทย�ลั่ยประเทศไทยจัำดีขึ�น	 เพีิยงแต่ก�รร่วมค่�ยอ�ส�สมัครใน																

 ๑๗ โรั้งพิย�บ�ล่พิรั้ะมุงกุฎีเกล้่� อ�ค�รั้เฉลิ่มพิรั้ะเก่ยรั้ติิ ช้�น์ ๗,	[ออนไล่น์],	แหล่่งที�ม�:	
https://www.noknoi.com/friends/	[๑๖	มีน�คม	๒๕๖๓].
 ๑๘	สม�คมอ�ส�สมัครน�น�ช�ติเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�สังคม,	โครั้งก�รั้อ�สู�สูม้ครั้ใน์ต่ิ�งแดน์,	
[ออนไล่น์],	แหล่่งที�ม�:	https://www.volunteerspirit.org	[๘	มีน�คม	๒๕๖๓].
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ต่�งประเทศ	มีเพ่ิ�อนร่วมค่�ยซึึ่�งเร�ไม่เคยรู้จัำกกันม�ก่อน	แต่มีวัตถุีประสงค์
เดีียวกันในก�รม�เป็นอ�ส�สมัคร	 ทุกคนจำะสมัครผ่�นองค์กรจำ�กประเทศ
ของตนเอง	 แล่ะม�พิร้อมกันต�มวันแล่ะเวล่�	 ณ	 สถี�นที�นัดีหม�ย																				
อ�ส�สมคัรน�น�ช�ตทุิกคนจำะใช้ชีวิตอยูร่่วมกันภี�ยในค�่ย	สร้�งมติรภี�พิ
อันงดีง�มร่วมกัน	 ค่อก�รจุำดีประก�ยคว�มคิดี	 สร้�งแรงบัันดี�ล่ใจำ																					
แล่ะรวมพิล่งัเย�วชน	โดียมีเป้�หม�ยเพ่ิ�อปลู่กฝั่งจิำตสำ�นึกในก�รอยูร่่วมกัน
ในสังคม	
	 ก�รประยุกต์ใช้แนวคิดีจิำตอ�ส�	 โดียผ่�นกิจำกรรมก�รเรียนรู้																		
เพ่ิ�อให้เย�วชนมีส่วนร่วมแล่ะสะท้อนคว�มคิดีของตนเองเกิดีก�รพิัฒิน�
อย่�งเหม�ะสม	 โดียเล่่อกกิจำกรรมต�มคว�มสนใจำแล่ะคว�มถีนัดีจำะช่วย													
ให้เย�วชนเกิดีคว�มรู้แล่ะตระหนักถึีงคว�มสำ�คัญของจิำตอ�ส�	 เกิดีก�ร										
ปรับัเปลี่�ยนพิฤติกรรม	 เติบัโตเป็นพิล่เม่องที�มีคุณภี�พิของสังคมแล่ะ
ประเทศช�ติส่บัไป
	 จำ�กข้อมูล่ดัีงกล่่�วข้�งต้นสะท้อนให้เห็นว่�	จิำตอ�ส�เป็นคุณธีรรม
จำริยธีรรมที�ควรปลู่กฝั่งให้แก่เย�วชน	 เพิร�ะเป็นก�รว�งร�กฐ์�นที�มั�นคง													
ให้เกิดีขึ�นภี�ยในจิำตใจำให้เย�วชนได้ีรู้จัำกก�รช่วยเหล่่อผู้อ่�น	เสียสล่ะตนเอง
เพ่ิ�อส่วนรวม	 มีคว�มตระหนักในปัญห�สังคม	 เช่น	 ปัญห�สิ�งแวดีล้่อม																
จิำตอ�ส�ช่วยพัิฒิน�คุณค่�ทั�งภี�ยในแล่ะภี�ยนอกของเย�วชนให้เติบัโต
อย่�งมีคุณภี�พิ	 แล่ะไดี้นำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถีของตนเองทำ�ประโยชน์								
เพ่ิ�อสังคมแล่ะประเทศช�ติ	
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๒.๒ แน์วัคิดควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม

 ๒.๒.๑ ท่ี่�ม�ข้องแน์วัคิดควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม
	 คว�มเป็นม�ของคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	เริ�มจำ�กในปี	ค.ศ.	1940	
ที�ศ�สตร�จำ�รย์	 Theodor	 Kreps	 จำ�ก	 Stanford	 Business	 School										
ได้ีกล่่�วถึีงก�รทำ�ร�ยง�นเพ่ิ�อแสดีงถึีงก�ร	 กระทำ�ที�มีคว�มรับัผิดีชอบั																	
ต่อสังคมขององค์ก�รในช่�อเรียกว่�	“Social	Audit”	ต่อม�ในปี	ค.ศ.	1953		
โฮีเวิล์่ดี	 โบัเวน	 (Howard	 Bowen)	 ได้ีตีพิิมพ์ิหนังส่อช่�อ	 Social																												
Responsibilities	 of	 the	 Businessman	 ซึึ่�งได้ีรับั	 ก�รยกย่องเป็น																	
“บิัดี�แห่ง	CSR”	ประก�ยแรกของคว�มรบััผิดีชอบัตอ่สังคม	โฮีเวิล์่ดี	โบัเวน	
ช่วงนั�นเรียกว่�	คว�มรับัผิดีชอบัท�งสังคม	(Social	Responsibility	/	SR)	
โดียเข�มุ่งคว�มสนใจำในบัทบั�ทแล่ะหน้�ที�ของนักธุีรกิจำที�ควรมีต่อสังคม	
โดียรวม	แล่ะเข�ได้ีให้คำ�นิย�มของ	SR	ไว้กว้�ง	ๆ 	ว่�	“เป็นพัินธีะแล่ะหน้�ที�
ของนักธุีรกิจำที�ต้องดีำ�เนินนโยบั�ยก�รตัดีสินใจำแล่ะปฏิบััติก�รกระทำ�												
เหล่่�นั�นให้บัรรลุ่ผล่สำ�เร็จำต�มเป้�หม�ยที�ว�งไว้แล่ะสอดีคล้่องกับัคุณค่�
ต่�งๆ	ที�มี	แล่ะคว�มยอมรับัในสังคม”	คว�มรับัผิดีชอบัขององค์ก�รต่อสังคม
ในยุคนั�น	จึำงเป็นคว�มรับัผิดีชอบัท�งเศรษฐ์กิจำโดียรวม	(กำ�ไรแล่ะก�รล่งทุน)	
ก�รเป็นพิล่เม่องที�ดีีในสังคม	 ก�รทำ�ดีีต่อสังคม	 คว�มรับัผิดีชอบัที�สังคม
ตรวจำสอบัได้ี	ปฏิบััติจำริง	
	 ในเวล่�ต่อม�ได้ีมีก�รกล่่�วถึีงเกณฑ์ิที�เป็นแรงจูำงใจำแล่ะเป็น															
กรอบัของสิ�งที�ควรปฏิบััติในเร่�องคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมขององค์ก�ร																																
โดียเริ�มกล่่�วถึีง	 จำรรย�บัรรณท�งธุีรกิจำในส่วนคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	
โดียกล่่�วว่�ก�รแสดีงคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมขององค์ก�ร	 ไม่เป็น																							
แต่เพีิยงผล่ท�งธุีรกิจำหร่อเป็นไปต�มเน่�อห�ของกฎีหม�ยที�บัังคับัไว้เท่�นั�น๑๙	

 ๑๙	ศิริพิงษ์	ฐ์�นมั�น,	“จิำตอ�ส�ประตูสู่	CSR	ที�ยั�งย่น”,	วั�รั้สู�รั้วัไล่ยอล่งกรั้ณ์ปริั้ท้ี่ศน์์ 
(มนุ์ษยศ�สูติร์ั้แล่ะสู้งคมศ�สูติร์ั้),	ปีที�	๗	ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม-เมษ�ยน	๒๕๖๐):	๖๗.
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แต่จำะต้องเป็นไปต�มกล่ไกท�งสังคมที�พึิงปฏิบััติด้ีวยเช่นกัน	นั�นค่อจำะต้อง
มีแนวท�งในก�รปฏิบััติ	 แล่ะถ่ีอเป็นสิ�งที�ต้องปฏิบััติจำ�กจำิตสำ�นึกภี�ยใน
อย่�งสมัครใจำด้ีวยก�รยอมรับัว่�ทุกสิ�งที�องค์กรทำ�ที�เกี�ยวข้องกับัธุีรกิจำของ
บัริษัท	 ย่อมมีผล่โดียตรงหร่อผล่ข้�งเคียงต่อชุมชนแล่ะสังคมในมุมกว้�ง												
ไม่ม�กก็น้อย	 องค์ก�รหร่อบัริษัทจึำงควรมีจิำตสำ�นึกในผล่ข้�งเคียงนี�																						
ในระดัีบัต่�งๆ	ที�พึิงมีแล่ะตอบัสนองอย่�งสมัครใจำ๒๐

	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมเป็นสำ�นึกที�เกิดีขึ�นภี�ยในจิำตใจำ	(Insight)	
ที�คำ�นึงถึีงผล่กระทบัด้ี�นล่บัที�มีต่อส่วนรวมจึำงมีส่วนเสริมสร้�งชุมชน	แล่ะ
สังคมใหมี้คุณภี�พิ	เป็นคว�มสำ�นึกที�เกิดีควบัคู่กนัไปกบััก�รประกอบัธีรุกิจำ
ที�ก่อให้เกิดีคว�มยั�งย่นแล่ะคว�มสงบัสุขของสังคมในอน�คต	 ถ่ีอเป็น															
เคร่�องม่อที�โล่กตะวันตกคิดีขึ�นสำ�หรับัใช้ควบัคุมหร่อถ่ีวงดุีล่ลั่ทธิีทุนนิยม														
สุดีขั�วที�มุ่งกำ�ไรสูงสุดีจำนหย่อนด้ี�นคุณธีรรม	 จำริยธีรรม	 โดียยึดีหลั่กก�ร										
ของธุีรกิจำกับัคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมต้องอยู่บันพ่ิ�นฐ์�นคว�มเช่�อว่�															
ธุีรกิจำ	 กับัสังคมต้องอยู่ร่วมกันอย่�งช่วยเหล่่อเก่�อกูล่เอ่�อประโยชน์ซึ่ึ�งกัน
แล่ะกัน	เพ่ิ�อขับัเคล่่�อนชุมชน	สังคม	แล่ะประเทศช�ติให้เกิดีคว�มสงบัสุข	

 ๒.๒.๒ ควั�มหม�ยข้องควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม
	 คว�มรับัผิดีชอบัเป็นลั่กษณะของคว�มเป็นพิล่เม่องอย่�งหนึ�ง	
นอกจำ�กคว�มมีวินัยท�งสังคมคว�มเอ่�อเฟ้�อ	 แล่ะคว�มเกรงใจำ	 เน่�องจำ�ก
คว�มรับัผิดีชอบัเป็นลั่กษณะนิสัย	 แล่ะทัศนคติของบุัคคล่ซึึ่�งเป็นเคร่�อง											
ผลั่กดัีนให้บุัคคล่ปฏิบััติต�มกฎีระเบีัยบั	เค�รพิสิทธิีของผู้อ่�น	ทำ�ต�มหน้�ที�
ของตนแล่ะมีคว�มซ่ึ่�อสัตย์สุจำริต	โดียมีผู้ให้คว�มหม�ยของคว�มรับัผิดีชอบั
ต่อสังคมดัีงนี�

	 ๒๐	วิทย�	 ชีวรุโณทัย,	พิล้่ง CSR สูู่องค์กรั้เป็น์เลิ่ศ ฉบ้บ ADVANCED,	 (กรุงเทพิฯ:																		
ฐ์�นก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๕๓),	หน้�	๑๖-๑๗.
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 นิ์ร้ั้น์ดร์ั้ จังวุัฒิิเวัศย์๒๑	ให้คว�มหม�ยคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมว่�	
หม�ยถึีง	บัทบั�ท	ภี�ระหน้�ที�	ตล่อดีจำนคุณธีรรมแล่ะจำริยธีรรมของบุัคคล่	
แล่ะกลุ่่มบุัคคล่	สม�ชิกของสังคม	หร่อของประเทศ	รวมถึีงนโยบั�ย	กิจำกรรม
ที�องค์กรภี�คธุีรกิจำได้ีจัำดีขึ�น	เพ่ิ�อให้คว�มช่วยเหล่่อ	ปรับัปรุง	แล่ะส่งเสริม
ให้สภี�พิสังคมโดียรวมดีีขึ�น	 ขณะเดีียวกันประช�ชนเองก็มีคว�มเป็นอยู่ดีี
ขึ�นด้ีวย
 ปรั้ะสู�ที่ อิสูรั้ปร่ั้ด�๒๒	ให้คว�มหม�ยคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมว่�	
หม�ยถึีง	ก�รที�บุัคคล่รับัรู้	มีคว�มรู้	ก�รมีคว�มรับัผิดีชอบัต่อก�รมีระเบีัยบั
วินัยร่วมกัน	 ก�รมีส่วนร่วมในก�รเสนอแนวคว�มคิดีในก�รพิัฒิน�ต่อรัฐ์	
แล่ะก�รอนุรักษ์วัฒินธีรรมประเพิณีที�ดีีง�ม
 เพ็ิชริั้น์ที่ร์ั้ ปฐ์มวัณิชกะ๒๓	ให้คว�มหม�ยคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
ว่�	 หม�ยถึีง	 ภี�ระหน้�ที�ของบุัคคล่ที�จำะต้องเกี�ยวข้องแล่ะมีส่วนร่วม															
ต่อสวัสดิีภี�พิของสังคมที�ตนดีำ�รงอยู่	 เริ�มตั�งแต่สังคมเล็่กที�สุดี	 ค่อ																							
ครอบัครัว	จำนถึีงสังคมระดัีบัใหญ่	สอดีคล้่องกับั	ลิ่ขิต	ธีีรเวคิน๒๔	ที�กล่่�วว่�	
คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	ค่อ	ภี�ระหน้�ที�ของบุัคคล่ที�จำะต้องเกี�ยวข้องกัน
แล่ะมีส่วนร่วมต่อสวัสดิีภี�พิของสังคมที�ตนดีำ�รงอยู่	ซึึ่�งผูกพัินเกี�ยวข้องกับั
หล่�ยสิ�งหล่�ยอย่�ง	ตั�งแต่สังคมขน�ดีเล็่กจำนถึีงสังคมขน�ดีใหญ่

 ๒๑	นิรันดีร์	จำงวุฒิิเวศย์,	กล่วิัธ่ิ แน์วัที่�ง วิัธ่ิก�รั้สู่งเสูริั้มก�รั้ม่สู่วัน์ร่ั้วัมข้องปรั้ะช�ชน์                           
ใน์ง�น์พ้ิฒิน์�ชุมชน์,	(กรุงเทพิฯ:	ศักดิี�โสภี�,	๒๕๒๗),	หน้�	๕๕.
 ๒๒	ประส�ท	 อิสรปรีดี�,	 สู�ร้ั้ติถะจิัติวิัที่ย�ก�รั้ศึกษ�,	 พิิมพ์ิครั�งที�	 ๖,	 (กรุงเทพิฯ:																				
นำ�อักษรก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๓๘),	หน้�	๔๐.
 ๒๓	เพ็ิชรินทร์	ปฐ์มวณิชกะ,	 “ก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบัคว�มรับัผิดีชอบัของนักเรียน
ระดัีบัประถีมศึกษ�	กรณีชั�นประถีมศึกษ�ปีที�	๖	สังกัดีสำ�นักง�นก�รประถีมศึกษ�จัำงหวัดีพิิษณุโล่ก”,	
วิัที่ย�น์ิพิน์ธ์ิปริั้ญญ�ก�รั้ศึกษ�ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ,	 (บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 มห�วิทย�ลั่ยนเรศวร,	
๒๕๓๕),	หน้�	๓๒.
 ๒๔	ลิ่ขิต	ธีีรเวคิน,	คน์ไที่ยใน์อุดมคติิ,	(กรุงเทพิ	ฯ:	แม็ค,	๒๕๔๘),	หน้�	๑๓.
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 เวัคิน์ วุัฒิิวังศ์๒๕	 ให้คว�มหม�ยคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมว่�														
หม�ยถึีง	 ก�รที�นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจำกรรม	 ๆ	 ของชุมชนแล่ะสังคม	
บัำ�เพ็ิญประโยชน์แล่ะสร้�งสรรค์คว�มเจำริญให้ชุมชนแล่ะสังคมอย่�ง												
เต็มคว�มส�ม�รถี	 ช่วยสอดีส่องพิฤติกรรมของบุัคคล่ที�จำะเป็นภัียต่อสังคม	
ให้คว�มรู้	ช่วยคิดีแล่ะแก้ปัญห�ของสังคม	
 สูมจิัติต์ิ สุูพิรั้รั้ณท้ี่ศน์์๒๖	 ให้คว�มหม�ยคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
ว่�	 หม�ยถึีง	 คุณธีรรมที�เป็นคว�มรับัผิดีชอบัรวมยอดีในคว�มรับัผิดีชอบั	
ชั�วดีีอันเป็นเคร่�องเหนี�ยวรั�งควบัคุมพิฤติกรรม
	 จำ�กก�รให้คว�มหม�ยของคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมดัีงกล่่�ว													
ข้�งต้น	ผู้วิจัำยสรุปได้ีว่�	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	หม�ยถึีง	ก�รแสดีงออก
ท�งพิฤติกรรม	ค่อ	มีคว�มรับัผิดีชอบัทั�งต่อตนเอง	ครอบัครัว	ชุมชน	สังคม	
แล่ะสิ�งแวดีล้่อม	โดียมีคว�มตระหนกัถึีงส่วนรวมเปน็หลั่ก	คว�มรับัผิดีชอบั
ต่อสังคมเกิดีขึ�นจำ�กก�รกระตุ้นให้เย�วชนเกิดีจิำตสำ�นึกภี�ยในจิำตใจำ	 แล่ะ
เป็นคุณธีรรมสำ�คัญประก�รหนึ�งที�ช่วยให้สังคมอยูร่อดีได้ี	ด้ีวยก�รตระหนัก
รู้ในบัทบั�ทหน้�ที�ของตนเอง	ปฏิบััติตนอยู่ในกฎีระเบีัยบัของสังคม	

 ๒.๒.๓ หล้่กก�รั้แล่ะจุัดมุ่งหม�ยข้องควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม
	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมเป็นคุณลั่กษณะท�งจำริยธีรรมที�สำ�คัญ													
ผู้ที�มีคว�มรับัผิดีชอบัส�ม�รถีอยู่ร่วมกับัผู้อ่�นในสังคมได้ีด้ีวยคว�มสงบัสุข	
เพิร�ะบุัคคล่แต่ล่ะบุัคคล่ย่อมต้องมีบัทบั�ทหน้�ที�ที�จำะต้องกระทำ�ม�กม�ย	

 ๒๕	เวคิน	 วุฒิิวงศ์,	 “คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของนักศึกษ�มห�วิทย�ล่ัยในภี�คใต้”,	
วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิปริั้ญญ�ศึกษ�ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยสงขล่�นครินทร์,	
๒๕๔๒),	หน้�	๔๐.
 ๒๖	สมจิำตต์	สุพิรรณทัศน์,	มนุ์ษย์ก้บสู้งคม,	(กรุงเทพิฯ:	เอส	อ�ร์แมส	พิรินติ�ง,	๒๕๔๔),	
หน้�	๘.	
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ถ้ี�ทุกคนในสังคมมีคว�มรับัผิดีชอบัในบัทบั�ทหน้�ที�ของตนเป็นอย�่งดีีแล้่ว
ก็ย่อมทำ�ให้เกิดีคว�มสันติสุขแล่ะคว�มเจำริญก้�วหน้�ในชีวิต๒๗

	 โดียหลั่กก�รพ่ิ�นฐ์�นของคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมมี	 ๗	 ประก�ร	
ดัีงนี�๒๘

	 ๑.	คว�มรับัผิดีชอบัที�ส�ม�รถีตรวจำสอบัไดี้	 (Accountability)														
โดียองค์กรจำะต้องมีคว�มรับัผิดีชอบัที�ส�ม�รถีตรวจำสอบัได้ีกับัผล่กระทบั	
ที�มีต่อสังคม	เศรษฐ์กิจำ	แล่ะสิ�งแวดีล้่อม
	 ๒.	คว�มโปร่งใส	 (Transparency)	 โดียองค์กรจำะต้องมีคว�ม
โปร่งใสในก�รตัดีสินใจำแล่ะกิจำกรรมต่�งๆ	 ขององค์กรที�มีผล่กระทบัต่อ	
สังคมแล่ะสิ�งแวดีล้่อม
	 ๓.	ก�รปฏิบััติอย่�งมีจำริยธีรรม	 (Ethical	 Behavior)	 โดียองค์กร	
จำะต้องมีก�รดีำ�เนินก�รอย่�งมีจำริยธีรรม
	 ๔.	ก�รคำ�นึงถึีงผล่ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ีเสีย	 (Respect	 for	
Stakeholder	 Interests)	 โดียองค์กรจำะต้องยอมรับั	 พิิจำ�รณ�แล่ะ																				
ตอบัสนองต่อผล่ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ีเสีย
	 ๕.	ก�รเค�รพิต่อหลั่กนิติธีรรม	(Respect	for	the	Rule	of	Law)	
โดียองค์กรจำะต้องยอมรับัว่�ก�รเค�รพิต่อหลั่กนิติธีรรมเป็นข้อบัังคับัที�
สำ�คัญอย่�งม�ก
	 ๖.	ก�รเค�รพิต่อแนวปฏิบััติส�กล่	(Respect	for	International	
Norms	of	Behavior)	โดียองค์กรจำะต้องให้ก�รยอมรับัตอแนวปฏิบััติส�กล่	
ในขณะที�ต้องยึดีมั�นในหลั่กก�รของก�รเค�รพิต่อหลั่กนิติธีรรมด้ีวย

 ๒๗	มงคล่	หวังสุขใจำ	แล่ะชมพูิ	โกติรัมย,์	สู้งคมวิัที่ย�เบ่�องต้ิน์,	(กรุงเทพิฯ:	ศูนยเ์ทคโนโล่ยี
ก�รศึกษ�	ฝ่่�ยเทคโนโล่ยี	มห�วิทย�ลั่ยศรีปทุม,	๒๕๔๐),	หน้�	๗๕.
 ๒๘	สถี�บัันก�รบิันพิล่เร่อน,	“คู่ม่อก�รแสดีงคว�มรับัผิดีชอบัของธุีรกิจำต่อสังคมสถี�บััน
ก�รบิันพิล่เร่อน	(ฉบัับัปรับัปรุง)”,	ปรั้ะชุมคณะกรั้รั้มก�รั้ สูบพิ.,	ครั�งที�	๖/๒๕๕๗,	หน้�	๒-๓.



ดร. อรศิริ ไม้ทอง

45

	 ๗.	ก�รเค�รพิต่อสิทธิีมนุษยชน	 (Respect	 for	 Human	 Right)	
โดียองค์กรจำะต้องให้คว�มเค�รพิต่อสิทธิีมนุษยชนแล่ะยอมรับัถึีง																						
คว�มสำ�คัญแล่ะคว�มเป็นส�กล่ของหลั่กก�รนี�
	 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ�งที� ในปัจำจุำบัันคว�มเจำริญท�ง				
เทคโนโล่ยีได้ีก้�วหน้�อย่�งรวดีเร็ว	 แล่ะเสม่อนหนึ�งว่�ก�รพัิฒิน�																										
ด้ี�นจิำตใจำหร่อจำริยธีรรมไม่ได้ีก้�วหน้�ไปในสัดีส่วนที�พิอเหม�ะกับั																				
คว�มเจำริญท�งเทคโนโล่ยีซึึ่�งเป็นก�รพิัฒิน�ด้ี�นวัตถุีทั�งที�ก�รพัิฒิน�												
ท�งด้ี�นจำริยธีรรมนั�นมีคว�มจำำ�เป็นไม่น้อยกว่�คว�มเจำริญท�งวัตถุี																
จึำงเป็นเหตุหนึ�งที�ทำ�ให้เกิดีปัญห�สังคมม�กขึ�น๒๙

	 ดัีงนั�นก�รพัิฒิน�คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมจึำงมีคว�มสำ�คัญม�ก		
ห�กบุัคคล่มีคว�มรับัผิดีชอบัย่อมส่งผล่ในท�งบัวกดัีงต่อไปนี�	 ค่อ	 คนมี										
คว�มรับัผิดีชอบัย่อมจำะทำ�ง�นทุกอย่�งสำ�เร็จำต�มเป้�หม�ย	 ทันเวล่�															
แล่ะเป็นคุณประโยชน์ทั�งต่อตนเองแล่ะสังคม๓๐	 คว�มรับัผิดีชอบัเป็นสิ�งที�	
เก่�อหนุนให้บุัคคล่ปฏิบััติง�นสอดีคล้่องกับักฎีจำริยธีรรม	 แล่ะหลั่กเกณฑ์ิ														
ของสังคม	 โดียไม่ต้องมีก�รบัังคับัจำ�กผู้อ่�น	 ไม่เป็นต้นเหตุของคว�มเส่�อม	
แล่ะคว�มเสียห�ยแก่ส่วนรวมทำ�ให้เกิดีคว�มก้�วหน้�	 สงบัสุข	 เรียบัร้อย		
แก่สังคมในก�รช่วยให้บุัคคล่พัิฒิน�ตนเอง	 สังคมแล่ะประเทศช�ติ๓๑																		

คว�มรับัผิดีชอบัส�ม�รถีเสริมสร้�งแล่ะฝ่ึกฝ่นให้มีขึ�นได้ีในตัวบุัคคล่																			

 ๒๙	สุพัิตร�	 สุภี�พิ,	 สู้งคมแล่ะว้ัฒิน์ธิรั้รั้มไที่ย ,	 พิิมพ์ิครั�งที� 	 ๘,	 (กรุงเทพิ	 ฯ:																																			
ไทยวัฒิน�พิ�นิช,	๒๕๓๖),	หน้�	๔.
 ๓๐	สุวรรณช�ติ	 โพิธิี�จัำนทร์,	 “ก�รพัิฒิน�ก�รดีำ�เนินง�นเสริมสร้�งวินัยนักเรียน																							
ด้ี�นคว�มรับัผิดีชอบัต่อตัวเอง	 โรงเรียนบ้ั�นดีงเม่องจำอก	 อำ�เภีออ�จำส�ม�รถี	 จัำงหวัดีร้อยเอ็ดี”,	
วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิปริั้ญญ�ก�รั้ศึกษ�ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยมห�ส�รค�ม,	
๒๕๔๗),	หน้�	๓๗-๓๘.
 ๓๑	อนุชิต	 ง�มขจำรวิวัฒิน์,	 “คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของนักศึกษ�อ�ชีวศึกษ�																			
ศึกษ�กรณี	 จัำงหวัดีปัตต�นี”,	ภ�คน์ิพิน์ธ์ิปริั้ญญ�ศิล่ปศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ,	 (บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	
สถี�บัันบััณฑิิตพัิฒินบัริห�รศ�สตร์,	๒๕๔๙),	หน้�	๑.
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โดียต้องฝึ่กฝ่นอบัรม	 แล่ะพัิฒิน�ตนเองขึ�นเร่�อย	 ๆ๓๒	 คว�มรับัผิดีชอบั																							
จึำงเป็นคุณลั่กษณะหนึ�งที�จำำ�เป็นต้องปลู่กฝั่งให้เกิดีกับัทุกคน	 นอกจำ�ก																																			
คว�มมีระเบีัยบัวินัย	 คว�มซ่ึ่�อสัตย์สุจำริต	 คว�มขยัน	 คว�มเสียสล่ะ																
ประหยดัี	ฯล่ฯ	ก�รปล่กูฝั่งให้คนมีคว�มสำ�นึกในหน้�ที�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั	
ซึึ่�งเป็นลั่กษณะของคว�มเป็นพิล่เม่องดีีเป็นปัจำจัำยอันสำ�คัญที�จำะช่วยให้	
สังคมเป็นระเบีัยบัแล่ะสงบัสุข๓๓ 
	 โดียจุำดีมุ่งหม�ยของคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 ได้ีมีนักวิช�ก�ร												
แล่ะองค์กร	กล่่�วไว้ดัีงนี�
 ร้ั้ติน์์ช้ย ศรั้สุูวัรั้รั้ณ๓๔	 ได้ีกล่่�วแล่ะสรุปถึีงคว�มรับัผิดีชอบัว่�												
เป็นคุณลั่กษณะที�จำะช่วยให้ก�รอยูร่ว่มกันในสังคมเป็นไปด้ีวยคว�มร�บัร่�น
สงบัสุข	 นอกจำ�กนี�คว�มรับัผิดีชอบัยังเป็นคุณธีรรมที�สำ�คัญในก�รพัิฒิน�
ประเทศอีกด้ีวย	ถ้ี�บุัคคล่ในสังคมมีคว�มรับัผิดีชอบัจำะส่งผล่ถึีงจุำดีมุ่งหม�ย	
ดัีงนี�
	 ๑.	คนที�มีคว�มรับัผิดีชอบั	ยอ่มทำ�ง�นทกุอย�่งสำ�เร็จำต�มเป้�หม�ย
ทันเวล่�
	 ๒.	คนที�มีคว�มรับัผิดีชอบั	 ย่อมเป็นที�นับัถ่ีอได้ีรับัก�รยกย่อง
สรรเสริญ	แล่ะเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเอง	แล่ะสังคม
	 ๓.	คว�มรับัผิดีชอบั	เป็นสิ�งที�เก่�อหนุนให้บุัคคล่ปฏิบััติง�นสอดีคล้่อง
กับักฎีจำริยธีรรมแล่ะหลั่กเกณฑ์ิของสังคมโดียไม่ต้องมีก�รบัังคับัจำ�กผู้อ่�น

 ๓๒	L.	Boom,	and	S.	Philip,	Sociology,	(New	York:	Harper	Row,	1986),	p.137.
 ๓๓	E.B.	 Fippo,	 Management: A Behavioral Approach,	 (New	 York:																		
Allyn	and	Bacon,	1966),	p.61.
 ๓๔	รัตน์ชัย	ศรสุวรรณ,	“ก�รบูัรณ�ก�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของโรงเรียนมัธียมศึกษ�
สังกัดี	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั�นพ่ิ�นฐ์�น”,	 ปร้ั้ชญ�ดุษฎ่ีบ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�                         
ก�รั้บริั้ห�รั้ก�รั้ศึกษ�,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยศิล่ป�กร,	๒๕๕๗),	หน้�	๑๓.
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	 ๔.	ทำ�ให้เกิดีคว�มก้�วหน้�	สงบัสุขเรียบัร้อยในสังคม
	 ๕.	ไม่เป็นเหตุแห่งคว�มเส่�อม	แล่ะคว�มเสียห�ยส่วนรวม
 ร้ั้ติน์์ช้ย ศรั้สูวุัรั้รั้ณ๓๕	กล่่�วถึีง	คว�มรับัผิดีชอบัว่�เป็นลั่กษณะหนึ�ง
ที�มีคว�มสำ�คัญม�ก	 เพิร�ะจำะทำ�ให้หน้�ที�หร่อง�นที�ได้ีรับัมอบัหม�ย																					
ให้รับัผิดีชอบัประสบัคว�มสำ�เร็จำ	 แล่ะเสร็จำต�มเวล่�	 ที�กำ�หนดี	 แล่ะ																						
ได้ีกล่่�วถึีงผล่ดีีหร่อจุำดีมุ่งหม�ยของคว�มรับัผิดีชอบัไว้ดัีงนี�
	 ๑.	คนที�มีคว�มรบััผิดีชอบัยอ่มทำ�ง�นทกุอย�่งสำ�เร็จำต�มเป�้หม�ย
ได้ีทันเวล่�	 คนที�มีคว�มรับัผิดีชอบัย่อมเป็นที�นับัถ่ีอ	 ได้ีรับัก�รยกย่อง
สรรเสริญแล่ะเป็นประโยชน์ทั�งต่อตนเองแล่ะสังคม
	 ๒.	คว�มรับัผิดีชอบัเป็นสิ�งที�เก่�อหนุนให้คนปฏิบััติง�นสอดีคล้่อง
กับักฎีจำริยธีรรม	แล่ะหลั่กเกณฑ์ิของสังคม	โดียไม่ต้องมีก�รบัังคับัจำ�กผู้อ่�น
	 ๓.	ไม่ทำ�ให้ผู้อ่�นเป็นต้นเหตุของคว�มเส่�อม	แล่ะเสยีห�ยแก่ส่วนรวม
	 ๔.	ทำ�ให้เกิดีคว�มก้�วหน้�	สงบัสุข	เรียบัร้อยแก่สังคม
 ว้ัล่ล่ภ� เฉลิ่มวังศ�เวัช๓๖	กล่่�วว่�	จุำดีมุ่งหม�ยของคว�มรับัผิดีชอบั
เป็นก�รประมวล่	 คว�มประพิฤติแล่ะคว�มนึกคิดีในสิ�งที�ดีีง�มเหม�ะสม	
คว�มคิดีในเชิงจำริยธีรรมมีกำ�เนิดีขึ�นม�ตั�งแต่ในสมัยโบัร�ณ	 นักปร�ชญ์																
ในยุคโบัร�ณหล่�ยท่�นต่�งกล่่�วถึีง	 แล่ะพิย�ย�มสั�งสอนให้ผู้คน																		
ประพิฤติปฏิบััติกันในแนวท�งที�ถูีกต้องชอบัธีรรม	 กระทำ�หน้�ที�ของตน																	
ให้ดีีที� สุดี	 โดียคำ�นึงถึีงประโยชน์ที�จำะเกิดีขึ�นกับัตนเอง	 แล่ะสังคม																						
จำนถึีงปัจำจุำบััน

 ๓๕	เร่�องเดีียวกัน,	หน้�	๙.
 ๓๖	วัล่ล่ภี�	 เฉลิ่มวงศ�เวช,	 “คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมขององค์กรอุดีมศึกษ�”,																				
วั�รั้สู�รั้น้์กบริั้ห�รั้,	ปีที�	๑๕	ฉบัับัที�	๓	(มิถุีน�ยน-ธัีนว�คม	๒๕๕๕):	๑๑๒-๑๑๖.
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	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมจึำงเป็นคุณลั่กษณะที�มีคว�มสำ�คัญยิ�ง													
เป็นลั่กษณะของคว�มเป็นพิล่เม่องที�ดีีที�สำ�คัญอย่�งหนึ�ง	 เป็นลั่กษณะ														
นิสัยแล่ะทัศนคติของบุัคคล่	 ซึึ่�งเป็นเคร่�องผลั่กดัีนให้เกิดีก�รปฏิบััติ																										
ต�มระเบีัยบั	 เค�รพิสิทธิีของผู้อ่�น	 ทำ�ต�มหน้�ที�ของตนเองแล่ะ																																
มีคว�มซ่ึ่�อสัตย์สุจำริต	 ก�รที�บุัคคล่มีลั่กษณะคว�มผิดีชอบัจำะช่วยให้																							
ก�รอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปดี้วยคว�มร�บัร่�น	 สงบัสุข	 นอกจำ�กนี�																								
คว�มรับัผิดีชอบัยังเป็นคุณธีรรมที�สำ�คัญในก�รพัิฒิน�ประเทศ	 ดัีงนั�น	
องค์กรด้ี�นก�รศึกษ�จำำ�เป็นต้องเสริมสร้�งให้ผู้เรียนมีคว�มรับัผิดีชอบั																
ทั�งตนเอง	ครอบัครัว	ชุมชน	แล่ะสังคม	

 ๒.๒.๔ ปรั้ะเภที่ข้องควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม
 Carroll	 แบ่ังประเภีทของคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมออกเป็น																				
๔	 ด้ี�น	 ที�รู้จัำกกันในช่�อพีิระมิดีคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 (The	 Pyramid		
of	Corporate	Social	Responsibility)	ได้ีแก่๓๗  
	 ๑.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมด้ี�นเศรษฐ์กิจำ	 (Economic																							
Responsibility)	 ค่อ	 คว�มรับัผิดีชอบัในก�รสร้�งผล่กำ�ไรให้กับัองค์กร																		
ถ่ีอเป็นคว�มรับัผิดีชอบัพ่ิ�นฐ์�นที�สำ�คัญ	
	 ๒.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมด้ี�นกฎีหม�ย	(Legal	Responsibility)	
ค่อ	ก�รปฏิบััติต�มกฎีหม�ยต่�ง	ๆ	ที�เกี�ยวข้องอย่�งเคร่งครัดี	
	 ๓.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมด้ี�นจำริยธีรรม	(Ethical	Responsibility) 
ค่อ	 ก�รปฏิบััติในสิ�งที�ถูีกต้องท�งด้ี�นจำริยธีรรม	 แล่ะหลี่กเลี่�ยงก�รกระทำ�
ที�ขัดีกับัศีล่ธีรรมอันดีีของสังคม	

 ๓๗	A.B.Carroll,	 “A	 three-dimensional	 conceptual	model	 of	 corporate										
performance”,	Academy of Management Review,	Vol.	4	No.	4	(1991):	497-505.
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	 ๔.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมด้ี�นก�รกุศล่	 (Philanthropic																		
Responsibility)	 ค่อก�รปฏิบััติตนเป็นพิล่เม่องดีีขององค์กรโดียก�ร																
พัิฒิน�ชุมชน	แล่ะคุณภี�พิของคนในสังคม	
 ศุภร้ั้ติน์์ ร้ั้ติน์มุข้ย์๓๘	 ได้ีจำำ�แนกประเภีทของคว�มรับัผิดีชอบั																			
ต่อสังคมไว้	ดัีงนี�
	 ๑.	คว�มผิดีชอบัต่อหน้�ที�พิล่เม่อง	 ค่อ	 ปฏิบััติต�มระเบีัยบัของ
สังคม	 โดียรักษ�สมบััติส่วนรวมให้คว�มร่วมม่อในก�รทำ�ง�นเพ่ิ�อส่วนรวม	
เม่�อเห็นสิ�งที�เป็นอันตร�ย	 ช่วยแก้ไขต�มคว�มส�ม�รถี	 ช่วยเหล่่อผู้อ่�น																	
ในสังคม	รู้จัำกหน้�ที�แล่ะปฏิบััติหน้�ที�พิล่เม่องดีีมีคว�มซ่ึ่�อสัตย์
	 ๒.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อครอบัครัว	 ได้ีแก่	 เค�รพิเช่�อฟังแล่ะ																											
ปฏิบััติต�มคำ�สั�งสอนของผู้ปกครอง	 ช่วยเหล่่อภี�รกิจำต�มควรแก่โอก�ส					
ไม่นำ�คว�มเด่ีอนร้อนม�ให้ช่วยรักษ�แล่ะเชิดีชูช่�อเสียงของครอบัครัว
	 ๓.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อโรงเรียน	ครู	อ�จำ�รย์	ได้ีแก่	สนใจำในบัทเรียน	
เค�รพิเช่�อฟังครู	 ปฏิบััติตนให้อยู่ในกฎีข้อบัังคับัของโรงเรียน	 ช่วยเหล่่อ
ภี�รกิจำต�มสมควรแก่โอก�สช่วยเหล่่อง�นโรงเรียนต�มคว�มส�ม�รถี							
ช่วยรักษ�คว�มสะอ�ดีบัริเวณโรงเรียน	 ถีนอมของใช้ในโรงเรียนไม่ทำ�ล่�ย
ทรัพิย์สินของโรงเรียน	รักษ�ช่�อเสียงของโรงเรียน
	 ๔.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อเพ่ิ�อน	 ได้ีแก่	 ช่วยตักเต่อนแล่ะแนะนำ�																	
เม่�อเห็นเพ่ิ�อนทำ�ผิดี	 ช่วยเหล่่อเพ่ิ�อคว�มถูีกต้องแล่ะเหม�ะสมให้อภัีย															
เม่�อเพ่ิ�อนทำ�ผิดี	ไม่เอ�เปรียบัเพ่ิ�อน	ไม่รังแกซึึ่�งกันแล่ะกัน

 ๓๘	ศุภีรัตน์	 รัตนมุขย์,	 ก�รั้บริั้ห�รั้สูถ�น์ศึกษ�อย่�งม่ควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม                   
Managing SR School,	(กรุงเทพิฯ:	สำ�นักบััณฑิิตอ�ส�สมัคร	มห�วิทย�ล่ยัธีรรมศ�สตร์,	๒๕๕๔),	
หน้�	๑๘.
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 สุูภ้ที่รั้� หุ่น์น์อก๓๙	แล่ะ สุูธิ�ทิี่พิย์ แก้วัเกล่่�ยง๔๐		อธิีบั�ยประเภีท
ของคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมในด้ี�นต่�ง	 ๆ	 ที�จำะสร้�งให้บุัคคล่ในช�ติ																			
รู้สำ�นึกในคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	ดัีงนี�
	 ๑.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อตนเอง	 ค่อก�รยอมรับัผล่ที�เกิดีจำ�ก																					
ก�รกระทำ�ของตนทั�งดีีแล่ะไม่ดีี	 ถูีกหร่อผิดี	 มีคว�มสำ�นึก	 รู้ตัวว่�ผิดีแล้่ว		
จำะไม่คิดีทำ�ผิดีอีกต่อไป	 ไม่ปัดีคว�มรับัผิดีชอบัให้ผู้อ่�น	 แล่ะพิร้อมที�																							
จำะปรับัปรุงแก้ไขให้ดีียิ�งขึ�น	 โดียหลั่กเกณฑ์ิที�ควรยึดีถ่ีอในก�รรับัผิดีชอบั						
ต่อตนเองมีดัีงนี�
	 	 ๑.๑	รู้จัำกบัทบั�ทภี�ระหน้�ที�ของตนเอง
	 	 ๑.๒	มีคว�มกล้่�ห�ญ	ยอมรับัผล่ก�รกระทำ�ของตน
	 	 ๑.๓	มีคว�มตั�งใจำจำริงในก�รประพิฤติปฏิบััติกิจำทั�งปวง
	 	 ๑.๔	รู้จำกัว�งแผนในก�รทำ�ง�นอย�่งมีเป้�หม�ย	ปฏิบััติถีกูต้อง
ต�มวัตถุีประสงค์แล่ะแผนก�รนั�น	ๆ
	 	 ๑.๕	มีคว�มเพีิยรพิย�ย�มในก�รประกอบัก�รง�น	 ไม่ท้อถีอย	
แล่ะล้่มเลิ่กก่อนที�ง�นจำะสำ�เร็จำ	มีคว�มอดีทน	อดีกลั่�นต่ออุปสรรคทั�งปวง
	 	 ๑.๖	มีคว�มซ่ึ่�อสัตย์	ย่นหยัดีในก�รปฏิบััติในสิ�งที�ถูีกต้อง
	 	 ๑.๗	 เค�รพิ	แล่ะปฏิบััติต�มกฎี	ระเบีัยบั	แล่ะกฎีหม�ยของสังคม
	 	 ๑.๘	 รู้จัำกประหยัดี	ก�รเก็บัออม	เพ่ิ�อสร้�งครอบัครัวที�ดีี
	 	 ๑.๙	ไม่กระทำ�กิจำใดี	ๆ	โดียผิดีศีล่ธีรรม	แล่ะจำรรย�บัรรณ

 ๓๙	สุภัีทร�	หุ่นนอก,	“ก�รให้คว�มหม�ยแล่ะที�ม�ของคว�มหม�ยรูปแบับัแล่ะกล่ยุทธ์ี
คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของบัริษัทแอดีว�นซ์ึ่	 อินโฟร์	 เซึ่อร์วิส	จำำ�กัดี	 (มห�ชน)”,	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิ
บริั้ห�รั้ธุิรั้กิจัมห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�ก�รั้ปรั้ะกอบก�รั้,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยศิล่ป�กร,	
๒๕๕๔),	หน้�	๔๘.
 ๔๐	สุธี�ทิพิย์	 แก้วเกลี่�ยง,	 “ก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�ในแนวพิระพุิทธีศ�สน�”,	สู�รั้นิ์พิน์ธ์ิ
ศิล่ปศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�ศ�สูน์ศึกษ�,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยมหิดีล่,	๒๕๔๙),	
หน้�	๑๙-๒๐.
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	 	 ๑.๑๐	 มีคว�มมุ่งมั�นต่อก�รปฏิบััติต�มเป้�หม�ยชีวิตที�ดีี																			
เพ่ิ�อคว�มสำ�เร็จำในก�รใช้ชีวิตในปัจำจุำบัันแล่ะอน�คต
	 ๒.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อครอบัครัว	 ค่อผู้ที�มีคว�มตั�งใจำในก�ร																		
ช่วยเหล่่อก�รง�นต�่ง	ๆ 	ในครอบัครวัแบ่ังเบั�ภี�ระสงัคมต�มคว�มส�ม�รถี
ร่วมแสดีงคว�มคิดีเห็นเสนอแนวท�งที�เป็นคุณประโยชน์	 เพิิ�มคว�ม																				
สงบัสุขของครอบัครัว	 ช่วยแก้ปัญห�ต่�ง	 ๆ	 ประส�นคว�มเข้�ใจำอันดีี																				
ในครอบัครัว	 สร้�งคว�มรัก	 คว�มเข้�ใจำอันดีี	 มีคว�มหวังดีี	 เมตต�																								
แล่ะมีนำ��ใจำไมตรีอันดีีต่อกัน	ช่วยเพิิ�มพูินร�ยได้ีให้ครอบัครัว	ช่วยครอบัครัว
ประหยัดีค่�ใช้จ่ำ�ย
	 ๓.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อส่วนรวม	 ค่อผู้ที�ก�รรู้จัำกบัทบั�ท	 หน้�ที�										
ของตนเองที�มีต่อส่วนรวม	 เพ่ิ�อคว�มเป็นระเบีัยบัเรียบัร้อยของสังคม															
โดียก�รปฏิบััติตนให้มีวินัยยึดีมั�นต่อกฎีเกณฑ์ิของสังคมมีดัีงนี�
	 	 ๓.๑	ประพิฤติปฏิบััติตนต�มระเบีัยบัของกฎีหม�ยระเบีัยบั													
ข้อบัังคับัขนบัธีรรมเนียมของสังคม
	 	 ๓.๒	 รับัใช้ชุมชน	 สังคม	 ต�มคว�มรู้คว�มส�ม�รถี	 ปฏิบััติตน
เป็นพิล่เม่องดีีเสียภี�ษีอ�กร	 รับัฟัง	 เอ�ใจำใส่คอยฟังข่�วคร�ว	 หร่อ																	
คว�มคิดีเห็นในเหตุก�รณ์บ้ั�นเม่องในสิ�งที�จำะเป็นอันตร�ยต่อสังคม																		
ต้องแจ้ำงเจ้ำ�หน้�ที�เป็นก�รช่วยเหล่่อเจ้ำ�หน้�ที�ของรัฐ์	แล่ะช่วยสังคมต่�ง	ๆ 	
เท่�ที�คว�มพิร้อมหร่อส�ม�รถีทำ�ได้ี
	 	 ๓.๓	 เสียสล่ะแรงก�ย	 สติปัญญ�ให้คว�มคิดีเห็น	 สล่ะทรัพิย์	
หร่อสิ�งของช่วยคนที�ตกทุกข์	 ได้ีย�ก	 ให้ก�รสงเคร�ะห์คนที�ควรช่วย																			
ช่วยผู้อน�ถี�	โดียที�ตนเองไม่เด่ีอดีร้อน
	 	 ๓.๔	 ช่วยดีูแล่	 ระมัดีระวัง	 สอดีส่องก�รรักษ�ทรัพิย์สมบััติ												
ของส่วนรวม	ช่วยดูีแล่รักษ�ทรัพิย�กรธีรรมช�ติสวนส�ธี�รณะส�ธี�รณสมบััติ
ของส่วนรวมต่อต้�นผู้แสวงห�ผล่ประโยชน์ต่อทรัพิย�กรธีรรมช�ติ
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	 	 ๓.๕	 เป็นผู้มีนำ��ใจำเป็นนักกีฬ�	 รู้แพ้ิ	 รู้ชนะ	 รู้อภัีย	 แล่ะมีสติ												
ระลึ่กรู้ไม่ร่วมม่อร่วมใจำกับัผู้ที�ก่อกวน	ปลุ่กปั�น	(ยใุห้แตกแยก)	ก่อก�รจำล่�จำล่	
(คว�มวุ่นว�ยในบ้ั�นเม่อง	 สร้�งคว�มปั�นป่วนในบ้ั�นเม่อง)	 ไม่ร่วม																				
กระทำ�ก�รในสิ�งที�ไม่ถูีกทำ�นอง	คล่องธีรรม
	 	 ๓.๖	 เห็นประโยชน์ ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ ส่วนตน																		
ไม่คิดีหร่อกระทำ�แล่ะช่วยต่อต้�น	 ผู้ที�คิดีหร่อกระทำ�เพ่ิ�อเอ�ประโยชน์												
ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์ส่วนตน
	 	 ๓.๗	 เสริมสร้�งคนดีี	 สนับัสนุนคนดีี	 ไม่สนับัสนุนส่งเสริม													
หร่อยินดีีกับัคนชั�ว	 คนโกงกิน	 ช่วยเสริมสร้�งคนดีีให้คนดีีเป็นตัวแทน													
หร่อมีส่วนร่วมในก�รปกครองบ้ั�นเม่อง
	 	 ๓.๘	คนที�มีคว�มตั�งใจำดีี	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	 มีคว�ม														
รับัผิดีชอบัต่อสังคม	 บั�งครั�งก็อย�กที�จำะมีเคร่�องแสดีงให้ผู้อ่�นได้ีรับัรู้														
รับัทร�บัเช่นกัน	หร่ออย่�งน้อยก็ทำ�ให้ตนเองรู้สึกดีี
	 	 ๓.๙	 มีบุัคคล่แล่ะองค์กรที�สนใจำ	 มองว่�คว�มตั�งใจำดีี	 เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมแล่ะมีคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 แล่ะก�รแสดีง																											
ให้ผู้อ่�นได้ีรับัรู้ด้ีวย	 เป็นก�รสร้�งกระแสนิยมในก�รทำ�กิจำกรรม	 ต่�ง	 ๆ																
ในปัจำจุำบัันนี�
 กิติติิย� ผ�กงคำ�๔๑	 อธิีบั�ยว่�	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมค่อ																						
ก�รรู้จัำกหน้�ที�แล่ะปฏิบััติหน้�ที�อย่�งเหม�ะสมใน	๔	ด้ี�น	ค่อ

 ๔๑	กิตติย�	 ผ�กงคำ�,	 “ผล่ของก�รใช้กระบัวนก�รเรียนรู้โดียก�รรับัใช้สังคมที�มีต่อ																	
คว�มตระหนักในก�รรับัใช้สังคม	 ผล่สัมฤทธิี�ท�งก�รเรียน	 แล่ะเจำตคติต่อก�รเรียนในกลุ่่มส�ระ												
ก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�	 ศ�สน�	 แล่ะวัฒินธีรรม	 ของนักเรียนชั�นประถีมศึกษ�ปีที�	 ๔	 โรงเรียน																	
บ้ั�นโพินแพิง	สำ�นักง�นเขตพ่ิ�นที�ก�รศึกษ�สกล่นคร	เขต	๓”,	วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิครุั้ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ 
สู�ข้�วิัช�หล้่กสููติรั้แล่ะก�รั้สูอน์,	 (บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 มห�วิทย�ลั่ยร�ชภัีฏสกล่นคร,	 ๒๕๕๐),																	
หน้�	๑๔-๑๕.
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	 ๑.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อตนเอง	หม�ยถึีง	ก�รรู้จัำกหน้�ที�ของตนเอง
แล่ะปฏิบััติหน้�ที�ของตนเองอย่�งเหม�ะสมให้ลุ่ล่่วงไปด้ีวยดีี	มีประสิทธิีภี�พิ
ทันต�มกำ�หนดีเวล่�	 ในที�นี�อ�จำรวมได้ีกับัคว�มรับัผิดีชอบัต่อก�รศึกษ�										
เล่่�เรียน	 รวมถึีงก�รตั�งใจำศึกษ�เล่่�เรียนจำนประสบัคว�มสำ�เร็จำต�มคว�ม	
มุ่งหม�ยด้ีวยคว�มขยันหมั�นเพีิยร	ล่ะเอียดีรอบัคอบั	อดีทน	ซ่ึ่�อสัตย์	แล่ะ	
มีระเบีัยบัวินัย
	 ๒.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อครอบัครัว	 หม�ยถึีง	 ก�รรู้จัำกฐ์�นะ	 แล่ะ
หน้�ที�ของตนที�มีต่อครอบัครัว	ปฏิบััติตนอย่�งเหม�ะสม
	 ๓.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสถี�นศึกษ�	 หม�ยถึีง	 ก�รที�นักเรียน																					
มีส่วนร่วมในกิจำกรรมต่�งๆ	ของสถี�นศึกษ�	รักษ�ผล่ประโยชน์	เกียรติยศ	
ช่�อเสียง	ตล่อดีจำนก�รสร้�งสรรค์คว�มเจำริญก้�วหน้�ให้แก่สถี�นศึกษ�
	 ๔.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 หม�ยถึีง	 ก�รรู้บัทบั�ทหน้�ที�																	
ของตนเองที�มีต่อส่วนรวม	 เพ่ิ�อคว�มเป็นระเบีัยบัเรียบัร้อยของสังคม															
โดียก�รปฏิบััติต�มกฎีระเบีัยบัของสังคมรวมทั�งจูำงใจำให้ผู้อ่�นปฏิบััติกิจำกรรม
เพ่ิ�อคว�มสุขของสังคม
 ก้ญญณ้ช นิ์รั้ภ้ย๔๒	 ได้ีอธิีบั�ยถึีง	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมค่อ															
ก�รรู้จัำกหน้�ที�แล่ะปฏิบััติหน้�ที�อย่�งเหม�ะสมใน	๓	ด้ี�น	ค่อ
	 ๑.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อครอบัครัว	 ก�รเค�รพิเช่�อฟัง	 ปฏิบััติต�ม													
คำ�สั�งสอนของผู้ปกครอง	 ช่วยเหล่่อภี�รกิจำต�มควรแก่โอก�ส	 ไม่นำ�																		
คว�มเด่ีอดีร้อนม�ให้ครอบัครัวแล่ะเชิดีชู	ช่�อเสียงของครอบัครัว

 ๔๒	กัญญณัช	 นิรภัีย,	 “คว�มหม�ยของคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมขององค์กร	 (CSR)															
ในมุมมองของนักวิช�ชีพิประช�สัมพัินธ์ีไทย”,	ก�รั้ศึกษ�ค้น์คว้ั�อิสูรั้ะนิ์เที่ศศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ 
สู�ข้�วิัช�นิ์เที่ศศ�สูติร์ั้ก�รั้ติล่�ด,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยหอก�รค้�ไทย,	๒๕๕๔),	หน้�	๒๓.
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	 ๒.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสถี�นศึกษ�	ครู	อ�จำ�รย์	ได้ีแก่	ก�รเค�รพิ
เช่�อฟัง	 ครูอ�จำ�รย์	 ปฏิบััติตนอยู่ ในกฎีข้อบัังคับัของสถี�นศึกษ�																																
สนใจำบัทเรียน	 ช่วยเหล่่อง�นสถี�นศึกษ�ต�มคว�มส�ม�รถี	 ช่วยรักษ�												
คว�มสะอ�ดีสถี�นศึกษ�	 ไม่ทำ�ล่�ยทรัพิย์สินของสถี�นศึกษ�	 รักษ�																		
ช่�อเสียงของสถี�นศึกษ�
	 ๓.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อเพ่ิ�อน	 ให้คำ�แนะนำ�	 ตักเต่อน	 เม่�อเพ่ิ�อน													
ทำ�ผิดีช่วยเหล่่อเพ่ิ�อนต�มคว�มถูีกต้องแล่ะเหม�ะสม	 ให้อภัียเม่�อเพ่ิ�อน															
ทำ�ผิดี	ไม่เอ�เปรียบัเพ่ิ�อน
 พิิพ้ิฒิน์์ น์น์ที่น์�ธิรั้ณ์๔๓	 อธิีบั�ยถึีง	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	
ส�ม�รถีจำำ�แนกได้ี	ดัีงนี�
	 ๑.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมต�มข้อผูกพัิน	 (Social	 Obligation	
Approach)	 หร่อก�รรับัผิดีชอบัเฉพิ�ะเท่�ที�เป็นขั�นตำ��สุดีต�มบัังคับัของ
กฎีหม�ยเท่�นั�น	
	 ๒.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมด้ี�นก�รศึกษ�	(Education)	
	 ๓.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมด้ี�นสิทธิีมนุษยชน	(Human	Rights)	
	 ๔.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมด้ี�นทรัพิย�กรแล่ะสิ�งแวดีล้่อม																	
ท�งธีรรมช�ติ	 (The	 Natural	 Environment)	 องค์กรจำำ�นวนม�ก																											
ได้ีตัดีสินใจำเล่่อกก�รแกไ้ขปัญห�ด้ี�นสิ�งแวดีล่อ้มท�งธีรรมช�ต	ิก�รอนรัุกษ์
ทรัพิย�กรธีรรมช�ติ	 แล่ะก�รสร้�งจิำตสำ�นึกในก�รรักษ�สิ�งแวดีล้่อม																				
ท�งธีรรมช�ติ

 ๔๓	พิิพัิฒิน์	นนทน�ธีรณ์,	ก�รั้จ้ัดก�รั้ควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมข้ององค์กรั้ ก�รั้สูร้ั้�ง
ข้้อได้เปร่ั้ยบใน์ก�รั้แข่้งข้้น์อย่�งย้�งย่น์,	(นนทบุัรี:	ธิีงค์	บีัยอนด์ี	บุัคส์,	๒๕๕๓),	หน้�	๘๓-๘๔.
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	 ๕.	คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมด้ี�นวัฒินธีรรม	 (culture)	 องค์กร																		
ที�ให้ก�รสนับัสนุนด้ี�นศิล่ปวัฒินธีรรม	 เช่�อว่�เป็นรูปแบับัหนึ�งของ																			
คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 ส�ม�รถีส่งเสริมบัริษัท	 แล่ะสร้�งทัศนคติที�ดีี											
ให้เกิดีกับับัริษัทได้ี	 ก�รสนับัสนุนด้ี�นวัฒินธีรรมเป็นก�รล่งทุนที�มีคุ้มค่�	
เป็นก�รล่งทุนด้ี�นคุณภี�พิชีวิตที�ดีีสำ�หรับัชุมชนในท้องถิี�น	
	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 หม�ยถึีง	 ก�รรู้แล่ะปฏิบััติต�มบัทบั�ท
หน้�ที�ของตนเอง	 แล่ะก�รปฏิบััติต�มกฎีระเบัียบัของสังคม	 รวมถีึง																						
ก�รจูำงใจำให้ผู้อ่�นปฏิบััติตนเพ่ิ�อให้เกิดีคว�มดีีง�ม	 รวมถึีง	 คว�มรับัผิดีชอบั
ในก�รทำ�ง�นเพ่ิ�อประโยชน์แก่มนุษยช�ติ	 แล่ะส�ม�รถีก่อประโยชน์																				
ให้เกิดีก�รพิัฒิน�อย่�งยั�งย่นโดียองค์รวม	 ส�ม�รถีวัดีได้ีจำ�กพิฤติกรรม														
ด้ี�นคว�มรับัผิดีชอบัต่อตนเอง	 ดี้�นคว�มรับัผิดีชอบัต่อครอบัครัว																					
ด้ี�นคว�มรับัผิดีชอบัต่อชุมชน	 ดี้�นคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 แล่ะ																		
ด้ี�นคว�มรับัผิดีชอบัต่อสิ�งแวดีล้่อม	

 ๒.๒.๖ ก�รั้ปรั้ะยุกต์ิใช้แน์วัคิดควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม
	 ประเทศไทยมีก�รรณรงค์ส่งเสริมให้กิจำก�รทั�งภี�คธุีรกิจำ																													
(โดียเฉพิ�ะ	บัริษัทมห�ชนที�จำดีทะเบีัยนในตล่�ดีหลั่กทรัพิยแ์ห่งประเทศไทย)	
แล่ะกจิำก�รที�มิใช่ภี�คธีรุกิจำใหป้ระกอบักจิำก�รดีว้ยคว�มรบััผิดีชอบัตอ่สังคม
ต�มทิศท�งส�กล่อย่�งมีคุณธีรรม	 เพ่ิ�อสร้�งคุณค่�แล่ะประโยชน์สุข																				
แก่กิจำก�ร	ผู้มีส่วนได้ีเสีย	สังคม	สิ�งแวดีล้่อมแล่ะประเทศช�ติอย่�งแท้จำริง
นอกจำ�กนี�ก�รประยุกต์ใช้แนวคิดีคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมต�มแนว																
ส�กล่ที�มีแล้่ว	 ผู้ประกอบัก�รควรบูัรณ�ก�รองค์คว�มรู้แล่ะภูีมิปัญญ�ไทย	
อ�ทิปรัชญ�ของเศรษฐ์กิจำพิอเพีิยง	หลั่กธีรรมของศ�สน�ต�มคว�มเช่�อถ่ีอ	
คุณลั่กษณะของคนไทย	 ตล่อดีจำนวัฒินธีรรมประเพิณีแล่ะภูีมิปัญญ�													
ท้องถิี�นอ่�นๆ	 ประกอบัดี้วยเพ่ิ�อให้ก�รดีำ�เนินกิจำก�รมีคว�มเป็นอัตลั่กษณ์
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พิิเศษเฉพิ�ะของคนไทย	 ค่อ	 ก�รปลู่กฝั่งพินักง�นให้มีสำ�นึกของจิำตอ�ส�
ผ่�นท�งปรัชญ�	ค่�นิยม	แล่ะวัฒินธีรรม	สิ�งเหล่่�นี�จำะทำ�ให้ก�รดีำ�เนินกิจำก�ร
อย่�งมีคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมกล่�ยเป็นส่วนหนึ�งของก�รทำ�ง�นแล่ะ											
ชีวิตประจำำ�วันที�ปฏิบััติ	 จำนเป็นนิสัยที�ดีีง�มเปรียบัเสม่อนเป็นดีีเอ็นเอ																	
ของพินักง�นแล่ะกิจำก�ร	 ส่งผล่ให้คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมย้อนกลั่บัม�									
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	ต่อสังคมแล่ะต่อสิ�งแวดีล้่อมสูงสุดี	ก�รดีำ�เนินกิจำก�ร
อย่�งมีคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 นอกจำ�กจำะสอดีคล้่องแล่ะเหม�ะสม															
กับัสภี�พิของสังคมไทยแล้่ว	 ยังจำะช่วยปลู่กจิำตสำ�นึกของมนุษย์ตั�งแต่
ฐ์�นร�กอันจำะเป็นผล่ดีีต่อคว�มยั�งย่นของประช�ชน	 สังคม	 สิ�งแวดีล้่อม												
แล่ะประเทศช�ติโดียรวม	 ก�รประกอบักิจำก�รอย่�งมีคว�มรับัผิดีชอบั																
ต่อสังคม	 ส�ม�รถีนำ�แนวพิระร�ชดีำ�ริของพิระบั�ทสมเด็ีจำพิระเจ้ำ�อยู่หัว
ภูีมิพิล่อดุีล่ยเดีชเร่�อง	 “ปรัชญ�ของเศรษฐ์กิจำพิอเพีิยง”	 ที�ได้ีพิระร�ชท�น
แก่พิสกนิกรช�วไทยตั�งแต่ปีพิ.ศ.	๒๕๑๗	ม�ประยุกต์ใช้อย่�งเข้�ใจำแล่ะเข้�
ถึีงเพ่ิ�อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับักิจำก�รม�กขึ�น	 เพิร�ะปรัชญ�ของ
เศรษฐ์กิจำพิอเพีิยงจำะทำ�ให้กิจำก�รเจำริญเติบัโตอย่�งสมดุีล่	 มั�นคง	 ยั�งย่น	
กล่่�วค่อ	 มีคว�มพิอประม�ณ	 มีเหตุผล่	 มีภูีมิคุ้มกันต่อก�รเปลี่�ยนแปล่ง																				
จำ�กภี�ยนอกแล่ะภี�ยในทั�ง	๔	ด้ี�น	ค่อ	เศรษฐ์กิจำ	สังคม	สิ�งแวดีล้่อม	แล่ะ	
วัฒินธีรรม	 ส่งผล่ให้กิจำก�รแล่ะพินักง�นส�ม�รถีพึิ�งพิ�ตนเอง	 เป็นที�พึิ�ง																
ให้แก่ผู้อ่�น	 โดียมีก�รอยู่ร่วมกันอย่�งมีคุณธีรรมแล่ะจำริยธีรรม	 มีคว�ม
ซ่ึ่�อสัตย์สุจำริต	 อดีทน	 ขยันหมั�นเพีิยร	 รวมถึีงใช้คว�มรู้อย่�งรอบัคอบั																					
มีสติปัญญ�แล่ะแบ่ังปัน๔๔ 

 ๔๔	คณะกรรมก�รกลุ่่มคว�มร่วมม่อท�งวิช�ก�รเพ่ิ�อพัิฒิน�ม�ตรฐ์�น	ก�รเรียนก�รสอน
แล่ะก�รวิจัำยด้ี�นบัริห�รธุีรกิจำแห่งประเทศไทย,	แน์วัที่�งก�รั้ร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมข้องกิจัก�รั้,	
(กรุงเทพิฯ:	บัริษัท	เมจิำกเพิรส	จำำ�กัดี,	๒๕๕๕),	หน้�	๑๕-๑๖.
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	 ก�รดีำ�เนินกิจำก�รอย่�งมีคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมที�ประยุกต์ใช้
ปรัชญ�ของเศรษฐ์กิจำพิอเพิียงจำะคำ�นึงถึีงท�งส�ยกล่�งที�ตั�งอยู่บันพ่ิ�นฐ์�น
ของก�รไม่เบีัยดีเบีัยน	 ไม่แสวงห�ผล่กำ�ไรจำนเกินระดัีบัคว�มยั�งย่น																											
ไม่เอ�รัดีเอ�เปรียบัหร่อใช้ผล่ประโยชน์จำ�กสังคมอย่�งไม่คำ�นึงถึีงผล่กระทบั
ต่อสังคม	 สิ�งแวดีล้่อมแล่ะวัฒินธีรรมอันดีีที�อ�จำก่อให้เกิดีวิกฤติก�รณ์																		
ต�มม�	นอกจำ�กนั�นยังส่งเสริมให้ใช้ทรัพิย�กรอย่�งรู้คุณค่�	ทำ�ให้เป็นผล่ดีี
ต่อก�รพัิฒิน�เศรษฐ์กิจำ	 สังคมแล่ะสิ�งแวดีล้่อมของช�ติให้มีคว�มสมดุีล่	
มั�นคงแล่ะยั�งย่น
	 จำ�กข้อมูล่ดัีงกล่่�วข้�งต้นสะท้อนให้เห็นว่�	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อ
สังคมเป็นคุณธีรรมแล่ะจำริยธีรรมที�ควรปลู่กฝั่งให้แก่เย�วชน	 เพิร�ะเป็น		
ก�รว�งร�กฐ์�นที�มั�นคงให้เย�วชนได้ีรู้จัำกหน้�ที�ของตนเองแล่ะปฏิบััติหน้�ที�
ของตนเองอย่�งเหม�ะสม	 ช่วยให้ก�รอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้ีวย																
คว�มร�บัร่�น	สงบัสุข	นอกจำ�กนี�คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมยังเป็นคุณธีรรม
ที�สำ�คัญในก�รพัิฒิน�ประเทศ	 ช่วยเสริมสร้�งคว�มเป็นพิล่เม่องดีี																										
มีคว�มตระหนักถึีงผล่กระทบัในท�งล่บัที�อ�จำจำะเกิดีขึ�น	 คว�มรับัผิดีชอบั
ต่อสังคมจึำงชี�วัดีด้ีวยพิฤติกรรมที�แสดีงออกในด้ี�นต่�งๆ	ค่อ	คว�มรับัผิดีชอบั
ต่อตนเอง	ครอบัครัว	ชุมชน	สังคม	แล่ะสิ�งแวดีล้่อม	

๒.๓ แน์วัคิดควั�มเป็น์พิล่เม่องด่ (Active citizen)
 ๒.๓.๑ ท่ี่�ม�ข้องแน์วัคิดควั�มเป็น์พิล่เม่องด่ (Active citizen)
	 ก�รปกครองระบัอบัประช�ธีิปไตย	 เป็นรูปแบับัก�รปกครอง																				
ที�ไทยรับัม�จำ�กประเทศตะวันตก	 แม้ว่�ก�รปกครองแบับันี�จำะเป็น																										
ที�นิยมทั�วไปในน�น�อ�รยประเทศแล่ะไดี้รับัก�รยอมรับัจำ�กสังคมไทย									
อย่�งกว้�งขว�ง	 แต่ก�รปกครองระบัอบัดีังกล่่�วก็ยังไม่ส�ม�รถีประส�น
เข้�กับัวิถีีชีวิตคนไทยอย�่งสนิทแนบัแน่น	 อ�จำกล่่�วได้ีว่�คนไทยส่วนใหญ่
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ยังไม่มีจิำตวิญญ�ณประช�ธิีปไตย	 หร่อวิถีีชีวิตแบับัประช�ธิีปไตย																								
อย่�งแท้จำริง	 ทั�งนี�เป็นเพิร�ะมีเง่�อนไขสำ�คัญที�เกี�ยวข้องหล่�ยประก�ร															
อันเป็นอุปสรรคต่อก�รพัิฒิน�ประช�ธิีปไตย๔๕	 ปัจำจัำยสำ�คัญประก�รหนึ�ง	
ค่อ	 เร่�องวัฒินธีรรมท�งก�รเม่องของไทยแบับัเดีิม	 ที�ตกอยู่ภี�ยใต้อิทธิีพิล่
ของระบับัอุปถัีมภ์ีม�ย�วน�น	 ทำ�ให้วัฒินธีรรมท�งก�รเม่องไทย																														
ค่อนไปท�งอำ�น�จำนิยมแล่ะประเพิณีนิยม	 ซึึ่�งลั่กษณะพิฤติกรรมแล่ะ
วัฒินธีรรมท�งก�รเม่องของคนไทยเช่นนี�	 แตกต่�งอย่�งสิ�นเชิงกับั																		
วัฒินธีรรมท�งก�รเม่องแบับัประช�ธิีปไตยในตะวันตก	 ก�รหยิบัฉวย																				
เอ�ระบัอบัประช�ธิีปไตยของยุโรปม�ใช้ในเม่องไทย	 โดียปร�ศจำ�ก																				
ก�รพัิฒิน�ระบับัค่�นิยม	 ทัศนคติ	 แล่ะพิฤติกรรมท�งก�รเม่องของ	
ประช�ชน	 นับัเป็นเหตุผล่สำ�คัญม�กประก�รหนึ�งที�ทำ�ให้ประช�ธิีปไตย													
ของไทยอ่อนแอ	 แล่ะนำ�ม�ซึ่ึ�งเหตุก�รณ์คว�มขัดีแย้งวุ่นว�ยท�งก�รเม่อง
ไม่มีที�สิ�นสุดี๔๖

	 ในปัจำจุำบัันได้ีมีก�รให้คว�มสนใจำในกระแสของก�รเม่องภี�คพิล่เม่อง	
แล่ะบัทบั�ทของก�รเป็นพิล่เม่องที�ต่�นตัวม�กยิ�งขึ�น	 ก�รเสริมสร้�ง														
บัทบั�ทของคว�มเป็นพิล่เม่องที�ต่�นตัว	 หร่อ	 active	 citizenship																											
เป็นสิ�งสำ�คัญยิ�งในรัฐ์บั�ล่ระบัอบัประช�ธิีปไตยในก�รที�จำะช่วยส่งเสริม
แนวท�งก�รปฏิรูปภี�ครัฐ์ได้ี	 แล่ะถ่ีอเป็นเร่�องที�มีคว�มสำ�คัญแล่ะเป็น												
เร่�องใหญ่สำ�หรับัประเทศไทย	 โดียถ่ีอเป็น	 ๑	 ใน	 ๔	 ของเจำตน�รมณ์ของ														
ก�รร่�งรัฐ์ธีรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จัำกรไทย	 (ฉบัับัชั�วคร�ว)	 พิ.ศ.	 ๒๕๕๗												
ซึึ่�งได้ีให้คว�มสำ�คัญกับัก�รเม่องภี�คพิล่เม่องที�เน้นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง

 ๔๕	พิรอัมรินทร์	พิรหมเกิดี,	สิูที่ธิิพ่ิ�น์ฐ์�น์แล่ะปรั้ะช�สู้งคม,	(กรุงเทพิฯ:	แดีเน็กซ์ึ่อินเตอร์
คอร์ปอเรชั�น,	๒๕๕๔),	หน้�	๕๔.
 ๔๖	สำ�นักง�นเล่ข�ธิีก�รสภี�ผู้แทนร�ษฎีร,	 รั้ะด้บควั�มเป็น์พิล่เม่องไที่ย,	 (กรุงเทพิฯ:	
สำ�นักง�นเล่ข�ธิีก�รสภี�ผู้แทนร�ษฎีร,	๒๕๕๔),	หน้�	๑-๒.
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ให้ภี�คประช�ชนจำ�กก�รส่งเสริมบัทบั�ทให้ประช�ชนส�ม�รถีกำ�หนดี
ทิศท�ง	 แล่ะมีส่วนร่วมในก�รบัริห�รแล่ะตรวจำสอบัก�รบัริห�รง�นของ											
ภี�ครัฐ์ได้ี๔๗	

	 แนวคิดีเกี�ยวกับัคว�มเป็นพิล่เม่อง	 จึำงหม�ยถึีงก�รที�ประช�ชน															
เกิดีก�รตระหนักในสิทธิีแล่ะหน้�ที�ประช�ชนต่อก�รมีส่วนร่วมในก�รเม่อง
ก�รปกครอง	เป็นก�รตระหนักในบัทบั�ทของก�รเม่องภี�คพิล่เม่องที�ควบัคู่
ไปกับัก�รเม่องของนักก�รเม่อง	 โดียก�รส่งเสริมก�รเม่องภี�คพิล่เม่อง																
ให้มีประสิทธิีผล่มีก�รสนับัสนุนก�รติดีต�ม	 แล่ะตรวจำสอบักระบัวนก�ร
ปฏิรูปก�รเม่อง	 ก�รเกิดีองค์กรประช�ชน	 ก�รรณรงค์เพ่ิ�อก�รเรียนรู้
ประช�ธิีปไตยของประช�ชน	 ก�รสร้�งสำ�นึกพิล่เม่องเพ่ิ�อเสริมสร้�ง
วัฒินธีรรมประช�ธีิปไตย	 ก�รให้ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รตรวจำสอบั														
ก�รเล่่อกตั�งแล่ะก�รตรวจำสอบัก�รใช้อำ�น�จำรัฐ์	 ทั�งนี�ต้องมีก�รสนับัสนุน																
ที�เป็นรูปธีรรม	 เช่นกฎีหม�ยที�ส่งเสริมแล่ะสนับัสนุนก�รมีส่วนร่วม																					
ท�งก�รเม่องของประช�ชน	 หร่อก�รเม่องภี�คพิล่เม่อง	 เพ่ิ�อให้ประช�ชน
ส�ม�รถีทำ�กิจำกรรมก�รเม่องภี�คพิล่เม่องได้ีอย่�งเต็มที�	 เข้มแข็ง	 ต่อเน่�อง
อิสระ	มีต้นทุนตำ��	แล่ะไม่เป็นภี�ระแก่ตนเองม�กเกินจำำ�เป็น๔๘ 
	 ก�รเสริมสร้�งบัทบั�ทของก�รเป็นพิล่เม่อง	 จำะมีส่วนช่วยให้
กระบัวนก�รพัิฒิน�ประเทศ	 แล่ะก�รขับัเคล่่�อนประช�ธิีปไตยในประเทศ
นั�น	 ๆ	 ดีำ�เนินไปได้ีอย่�งมีประสิทธิีภี�พิ	 เพิร�ะพิล่เม่องนั�นเป็นร�กฐ์�น																		
ที�สำ�คัญในก�รพัิฒิน�ประเทศ	 ดัีงนั�นในก�รปฏิรูปภี�ครัฐ์ในปัจำจุำบััน													
จึำงเป็นสิ�งที�ท้�ท�ยของรัฐ์บั�ล่ว่�จำะทำ�อย่�งไรให้ก�รพัิฒิน�ประเทศ																					

 ๔๗	ม�นิจำ	สุขสมจิำตร,	“คว�มเป็นพิล่เม่องในระบัอบัประช�ธิีปไตย”,	ร้ั้ฐ์ธิรั้รั้มนู์ญฉบ้บ
ปฏิรูั้ปเป็น์อย่�งไรั้,	ปีที�	๑	ฉบัับัที�	๗	(พิฤษภี�คม-กรกฎี�คม	๒๕๕๘):	๗-๑๔.	
 ๔๘	ปกรณ์	ปรีย�กร,	“รัฐ์ธีรรมนูญฉบัับัปฏิรูปเพ่ิ�อก�รสรรค์สร้�งอน�คตของประเทศไทย”,	
ร้ั้ฐ์ธิรั้รั้มนู์ญฉบ้บปฏิรูั้ปเป็น์อย่�งไรั้,	ปีที�	๑	ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม-มีน�คม	๒๕๕๘):	๑-๔๒.
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ขับัเคล่่�อนไปข้�งหน้�	 คว�มเข้�ใจำถึีงปัญห�แล่ะสถี�นก�รณ์ของประเทศ
อย่�งล่ึกซึึ่�งจำะช่วยให้รัฐ์ส�ม�รถีออกรูปแบับัหร่อกติก�ที�ชัดีเจำนไดี้๔๙	

ท่�มกล่�งปัญห�คว�มขัดีแย้งของก�รเม่องไทยในปัจำจุำบััน	 โจำทย์ในก�ร
ปฏิรูปภี�ครัฐ์นี�จำึงมิใช่เร่�องง่�ยแล่ะเป็นสิ�งที�ประช�ชนทุกคนตั�งต�																
รอคอยด้ีวยคว�มหวังว่�อน�คตของก�รบัริห�รจัำดีก�รภี�ครัฐ์ไทย																										
จำะส�ม�รถีดีำ�เนินไปได้ีอย่�งมีประสิทธิีภี�พิ	อันจำะช่วยผลั่กดัีนให้ประเทศ
เกิดีคว�มเจำริญก้�วหน้�ได้ีเป็นอย่�งดีี	 ดัีงนั�นจึำงควรให้คว�มสำ�คัญ																									
กับักระบัวนก�รพัิฒิน�ทุนมนุษย์ที�ร�กฐ์�น	นั�นค่อ	เย�วชน	เพิร�ะร�กฐ์�น
ที�สำ�คัญในระบัอบัประช�ธิีปไตยนั�นม�จำ�กก�รปกครองโดียประช�ชน																				
นั�นค่อก�รปลู่กฝั่งแล่ะก�รเสริมสร้�งก�รตระหนักถึีงบัทบั�ทหน้�ที�																							
ของตนเองในฐ์�นะที�เป็นพิล่เม่องของช�ติ๕๐

	 ในอดีีตก�รพัิฒิน�เย�วชนในศตวรรษที�	 ๒๐	 เน้นเร่�องของ																							
ก�รสร้�งคว�มเป็นพิล่เม่องที�มีคว�มซึ่่�อสัตย์แล่ะมีคว�มรับัผิดีชอบั																							
แต่ปัจำจุำบัันก�รพัิฒิน�เย�วชนในศตวรรษที�	 ๒๑	 มุ่งเน้นก�รสร้�งนักคิดี																
แล่ะก�รทำ�ง�นร่วมกับัผู้อ่�นอย่�งสร้�งสรรค์	 ก�รเรียนรู้จึำงไม่ส�ม�รถี																	
เรียนรู้ได้ีจำ�กก�รนั�งในห้องเรียนเพีิยงอย่�งเดีียว	 แต่ต้องบูัรณ�ก�ร																					
จำ�กก�รเรียนรู้ก�รล่งม่อปฏิบััติแล่ะก�รสรุปบัทเรียนจำ�กก�รเรียนรู้																					
ในสิ�งเหล่่�นั�น๕๑	ระบับัก�รศึกษ�ในประเทศไทย	จึำงได้ีกำ�หนดีให้หลั่กสูตร
ก�รศึกษ�ขั�นพ่ิ�นฐ์�น	 พิ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ส่งเสริมพัิฒิน�ผู้เรียนให้เป็นพิล่เม่อง																

 ๔๙	คณะกรรมก�รวัฒินธีรรมแห่งช�ติ,	 ก�รั้เสูริั้มสูร้ั้�งว้ัฒิน์ธิรั้รั้มปรั้ะช�ธิิปไติยใน์                  
สู้งคมไที่ย,	(กรุงเทพิฯ:	องค์ก�รสงเคร�ะห์ทห�รผ่�นศึกในพิระบัรมร�ชูปถัีมภ์ี,	๒๕๕๒),	หน้�	๖.
 ๕๐	วร�กรณ์	ส�มโกเศศ,	“พิล่เม่อง” แบบไหน์จึังจัะเป็น์พิล่เม่องใน์รั้ะบอบปรั้ะช�ธิิปไติย,	
[ออนไล่น์],	แหล่่งที�ม�:	http://www.jpthai.org/content/view/849/.	[๒๑	ตุล่�คม	๒๕๖๓].
 ๕๑	Dejaeghere,	Y.	&	Hooghe,	M.,	“Brief	report:	Citizenship	concepts	among	
adolescents”,	Journal of Adolescence,	32	(2009):	723-732.
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ที�ดีีของช�ติ	 โดียก�รพัิฒิน�ให้เป็นคนดีี	 มีปัญญ�	 มีคว�มสุข	 มีศักยภี�พิ														
ในก�รศึกษ�แล่ะก�รประกอบัอ�ชีพิ	มีคุณธีรรม	จำริยธีรรมในก�รดีำ�เนินชีวิต	
มีระเบีัยบัวินัยแล่ะปฏิบััติตนต�มหล่ักธีรรมของศ�สน�	 ธีำ�รงรักษ�																		
ประเพิณีไทย	 แล่ะมีจิำตสำ�นึกในก�รอนุรักษ์วัฒินธีรรมแล่ะภีูมิปัญญ�																	
ของไทย	ก�รรักษ�แล่ะพัิฒิน�สิ�งแวดีล้่อม	มีจิำตส�ธี�รณะที�มุ่งทำ�ประโยชน์
แล่ะสร้�งสิ�งที�ดีีง�มในสังคมแล่ะอยู่ในสังคมได้ีอย่�งมีคว�มสุข	 รวมทั�ง																		
มีศักยภี�พิเพ่ิ�อก�รศึกษ�ต่อในชั�นสูงต�มคว�มประสงค์ได้ี๕๒

	 ดัีงนั�น	 ก�รศึกษ�เร่�องคว�มเป็นพิล่เม่องสำ�หรับัคนในศตวรรษ																				
ที�	๒๑	จึำงต้องก�รคนที�มีทักษะรอบัด้ี�น	มีคว�มรับัผิดีชอบั	เค�รพิสิทธิีผู้อ่�น	
เค�รพิคว�มแตกต่�ง	เค�รพิกติก�	มีสำ�นึกแห่งก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเม่อง	
คว�มเป็นพิล่เม่องจึำงกล่�ยเป็นส่วนสำ�คัญแห่งก�รเรียนรู้ในศตวรรษนี�

 ๒.๓.๒ ควั�มหม�ยข้องควั�มเป็น์พิล่เม่องด่ (Active citizen)
	 พิล่เม่องดีี	ค่อ	สม�ชิกในสังคมที�ปฏิบััติตนได้ีถูีกต้องเหม�ะสม	ต�ม
สถี�นภี�พิ	บัทบั�ท	 สิทธิี	 เสรีภี�พิแล่ะหน้�ที�	 บุัคคล่ในฐ์�นะเป็นพิล่เม่อง
ของสังคม	เป็นบุัคคล่ที�มีส่วนร่วมในก�รเป็นเจ้ำ�ของประเทศแล่ะปฏิบััติตน
ต�มกฎีเกณฑ์ิของสังคมในทุก	 ๆ	 ด้ี�น	 มีคว�มกระต่อร่อร้น	 ขวนขว�ยใน
กิจำกรรมเพ่ิ�อส่วนรวม	 ได้ีแก่	 ด้ี�นคุณธีรรมจำริยธีรรม	 ด้ี�นสังคม	 ด้ี�น
เศรษฐ์กิจำ	แล่ะด้ี�นก�รเม่องก�รปกครอง๕๓	

 ๕๒	สุวิมล่	 ว่องว�นิช	 แล่ะคณะ,	 โครั้งก�รั้เร่ั้งสูร้ั้�งคุณล้่กษณะท่ี่�ด่ข้องเด็กแล่ะ                
เย�วัชน์ไที่ย,	(กรุงเทพิฯ:	พิริกหว�นกร�ฟฟิค,	๒๕๔๙),	หน้�	๘๐.
 ๕๓	Kahne,	 Joseph,	Westheimer,	 Joel,	 “Educating	 the	 ‘Good	 Citizen’”,	
Political	choices	and	pedagogical	goals,	in	American	Political	Science	Association	
Journal,	37	(2004):	148-168.



จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม วิถีพุทธ

62

 นุ์ชสุูด� เสูริั้มสูมรั้รั้ถ๕๔	 ให้คว�มหม�ยของพิล่เม่องดีี	 ค่อ	 ผู้ที�																		
ปฏิบััติหน้�ที�พิล่เม่องได้ีครบัถ้ีวน	 ไม่ว่�จำะเป็นกิจำที�ต้องทำ�	 ห�กไม่ทำ�																							
จำะได้ีรับัโทษท�งกฎีหม�ย	 แล่ะกิจำที�ควรทำ�ต้องเป็นสิ�งที�คนส่วนใหญ่																				
เห็นว่�เป็นหน้�ที�ที�จำะต้องทำ�	 หร่อล่ะเว้นก�รกระทำ�	 ห�กไม่ทำ�หร่อ																			
ล่ะเว้นก�รกระทำ�อ�จำได้ีรับัก�รดูีหมิ�นเหยียดีหย�มจำ�กสังคม	 สิ�งที�ระบุักิจำ
ที�ควรทำ�	 ได้ีแก่	 วัฒินธีรรม	 ประเพิณี	 เป็นต้น	 สอดีคล้่องกับั	 Peter๕๕																												

ให้คว�มหม�ยของพิล่เม่องดีี	 หม�ยถึีง	 ผู้ที�เอ�ใจำใส่ผู้อ่�น	 ปฏิบััติตน																							
ต�มหล่กัศีล่ธีรรมแล่ะจำรยิธีรรม	มจิีำตสำ�นึกแล่ะมส่ีวนร่วมกิจำกรรมในชมุชน
ที�ตนเองอ�ศัยอยู่	 อีกทั�งส�ม�รถียอมรับัฟังคว�มคิดีเห็นของผู้อ่�นแล่ะ
ยอมรับัคว�มหล่�กหล่�ยของสังคม
 ปลิ่น์ธิรั้ เพ็ิชรั้ฤที่ธิิ�๕๖	 ให้คว�มหม�ยว่�	 คว�มเป็นพิล่เม่องดีี																	
หม�ยถึีง	 บุัคคล่ที�มีทัศนคติค่�นิยมแล่ะคว�มประพิฤติที�เหม�ะสมต�ม									
สภี�พิของสังคมแล่ะทำ�ประโยชน์ให้แก่สังคม	 ชุมชน	 ท้องถิี�น	 สิ�งแวดีล้่อม	
มีคว�มกระต่อร่อร้น	 ได้ีแก่	 ก�รรู้จัำกสิทธิีหน้�ที�ต่อตนเอง	 ครอบัครัว																				
ชุมชนแล่ะประเทศช�ติ	 ปฏิบััติ	 ในสิ�งที�ถูีกต้องเค�รพิสิทธิีแล่ะกฎีหม�ย															
ของบ้ั�นเม่อง	 ทั�งนี�พิล่เม่องดีีต้องสร้�งประโยชน์ให้กับัประเทศ	 ธีำ�รงไว้																	
ซึึ่�งประเพิณีวัฒินธีรรมอันดีีง�ม	มีคว�มจำงรักภัีกดีีต่อสถี�นบัันช�ติ	ศ�สน�	

 ๕๔	นุชสุดี�	เสรมิสมรรถี,	“ก�รนำ�เสนอกจิำกรรมก�รเรียนก�รสอนสงัคมศกึษ�เพิ่�อพัิฒิน�
คุณลั่กษณะคว�มเป็นพิล่เม่องดีีสำ�หรับันักเรียนในโรงเรียนมัธียมศึกษ�สังกัดีกรมส�มัญศึกษ”,	
ปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�ก�รั้สูอน์สู้งคมศึกษ�,	 (บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 จุำฬ�ล่งกรณ์
มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๔๔),	หน้�	๓๔.
 ๕๕	Peter,	L,	“Civic	and	Citizenship	Education	in	Israel”,	Cambridge Journal 
of Education,	Vol.	33	No.	1	(2003):	53-72.
 ๕๖	ปลิ่นธีร	เพ็ิชรฤทธิี�,	“สภี�พิแล่ะปัญห�ก�รจัำดีกิจำกรรมก�รเรียนก�รสอนเพ่ิ�อพัิฒิน�
คุณลั่กษณะคว�มเป็นพิล่เม่องดีีให้แก่นกัเรียนมัธียมศึกษ�ของครูสงัคมศึกษ�”,	ปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้
มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�ก�รั้สูอน์สู้งคมศึกษ�,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	จุำฬ�ล่งกรณม์ห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๕๐),	
หน้�	๖.
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แล่ะพิระมห�กษตัริย	์รวมทั�งมีคว�มสำ�นึกในคว�มสำ�คัญของก�รอยูร่ว่มกัน
แล่ะปฏิบััติต่อกัน
 Schulz		ให้คว�มหม�ยว่�	คว�มเป็นพิล่เม่อง	ค่อ	ก�รที�ประช�ชน
ในสังคมให้คว�มสนใจำเข้�ม�มีส่วนร่วมต่อกิจำก�รส�ธี�รณะทั�งด้ี�นสิทธิี
ภี�ระหน้�ที�หร่อคว�มรับัผิดีชอบั	 ร่วมคิดี	 ร่วมทำ�ด้ีวยคว�มเสมอภี�ค																		
แล่ะภีร�ดีรภี�พิ	 มีคว�มกระต่อร่อร้น	 มีส่วนร่วมในกระบัวนก�รท�ง			
นโยบั�ย	 ให้คว�มสนใจำต่อผล่ประโยชน์ของบ้ั�นเม่อง	 ซึึ่�งเปรียบัเสม่อน														
ผล่ประโยชน์ของตนเอง๕๗

 วัรั้วุัฒิิ เจัริั้ญศร่ั้พิรั้พิงศ์๕๘	 สรุปคว�มหม�ยของคำ�ว่�พิล่เม่อง																	
แบ่ังออกเป็น	๔	มิติดัีงนี�
	 ๑.	มิติพิล่เม่อง	ค่อ	สม�ชิกของประเทศ	ก�รที�สม�ชิกของประเทศ
ม�อยู่ร่วมกัน	 จำะต้องมีก�รบัริห�รจัำดีก�รกิจำก�รส�ธี�รณะต่�ง	 ๆ	 ร่วมกัน	
ก�รที�มีสม�ชิกในประเทศเข้�ม�มีส่วนร่วมคว�มเป็นพิล่เม่องจึำงเกิดีขึ�น
	 ๒.	มิติก�รมีส่วนร่วมในกิจำกรรมส�ธี�รณะ	 ย้อนไปในยุคสมัย																			
กรีกโบัร�ณครั�งประช�ธีิปไตยรุ่งเร่�องในนครเอเธีนส์	 พิล่เม่องมีสิทธิี																				
ภี�ระหน้�ที�คว�มรับัผิดีชอบัในก�รกำ�หนดีนโยบั�ยแล่ะแผนก�รพิัฒิน�
ชุมชนของตนเอง	 มีส่วนร่วมในก�รร่�งกฎีหม�ย	 ข้อบัังคับั	 เล่่อกผู้แทน																
เข้�ไปทำ�ง�นดี้�นนิติบััญญัติ	 แล่ะมีหน้�ที�รับัผิดีชอบั	 ได้ีแก่	 ก�รเสียภี�ษี	
ก�รเป็นทห�ร	 เป็นต้น	 จำะพิบัว่�ก�รใช้สิทธิีแล่ะก�รปฏิบััติหน้�ที�ต่�ง	 ๆ																	

 ๕๗	Schulz,	W.,	Ainley,	 J.,	 Fraillion,	 J.,	&	Lostio,	B,	 Initial Findings from                
the IEAInternational Civic and Citizenship Education Study,	 (Amsterdam:																				
The	Secretariat	International	Association	for	the	Evaluation	of	Educational	Achieve-
ment.Schugurensky,	2010),	pp.148-149.
 ๕๘ วรวุฒิิ	 เจำริญศรีพิรพิงศ์,	 “ก�รพัิฒิน�โปรแกรมก�รศึกษ�นอกระบับัโรงเรียน	 เพ่ิ�อเสริม
สร้�งคว�มเปน็พิล่เม่องดีีสำ�หรบััลู่กเส่อช�วบั�้น”,	ปริั้ญญ�ครั้ศุ�สูติรั้ดษุฎ่ีบ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�ก�รั้
ศึกษ�น์อกรั้ะบบโรั้งเร่ั้ยน์,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	จุำฬ�ล่งกรณ์มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๕๕),	หน้�	๑๗-๑๘.
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ให้แก่ชุมชนหร่อรัฐ์	ก็ค่อก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมในกิจำกรรมส�ธี�รณะ	รวมทั�ง
กิจำก�รของรัฐ์เป็นกิจำกรรมที�สำ�คัญของพิล่เม่อง
	 ๓.	มิติพิล่เม่องในทัศนะของเพิล่โต้	 จำะต้องมีคุณธีรรม	 กล่่�วค่อ		
ก�รเป็นพิล่เม่องที�เอ�ก�รเอ�ง�น	 มีคว�มรับัผิดีชอบั	 มิใช่เร่�องที�ส�ม�รถี			
เกิดีขึ�นเองได้ี	แต่ก�รปลู่กฝั่งก�รเป็นพิล่เม่องนั�นจำะต้องเกิดีจำ�กคว�มอย�ก
ที�จำะเป็นพิล่เม่อง
	 ๔.	มิติของก�รเป็นพิล่เม่องที�สมบูัรณ์จำะต้องรู้ทั�งวิธีีก�รเป็น																							
ผู้ปกครองแล่ะผู้ถูีกปกครอง	มีคว�มเข้�ใจำกับัสถี�นะของตนเอง
 สุูริั้น์ คล้่�ยรั้�ม้ญ๕๙	 ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่�	 คว�มเป็นพิล่เม่อง	
ค่อ	 ฐ์�นะคว�มเป็นพิล่เม่อง	 ที�เป็นสม�ชิกของชุมชนท�งก�รเม่องหร่อรัฐ์													
มีสิทธิีแล่ะคว�มรับัผิดีชอบัที�ถูีกกำ�หนดี	โดียกฎีหม�ยในฐ์�นะที�เป็นพิล่เม่อง	
มีก�รแสดีงพิฤติกรรมที�เกี�ยวข้องกับักิจำส�ธี�รณะภี�ยใต้กฎีหม�ยกฎีเกณฑ์ิ
ท�งสังคมแล่ะศีล่ธีรรม	
 Schulz๖๐	 นิย�มคว�มเป็นพิล่เม่องดีี	 หม�ยถึีง	 ผู้ที�ปฏิบััติหน้�ที�
พิล่เม่องได้ีครบัถ้ีวน	ทั�งกิจำที�ควรทำ�กิจำที�ต้องทำ�	หร่อควรทำ�ในสิ�งที�กำ�หนดี
ให้ทำ�	หร่อสิ�งที�ห้�มกระทำ�	ปฏิบััติต�มกฎีหม�ย	ขนมธีรรมเนียมประเพิณี	
แล่ะวัฒินธีรรม	 รู้จัำกรับัผิดีชอบัชั�วดีีต�มหลั่กจำริยธีรรมแล่ะหลั่กธีรรม																				
ท�งศ�สน�

 ๕๙	สุริน	 คล้่�ยร�มัญ,	 “ก�รพัิฒิน�กระบัวนก�รอบัรมโดียใช้ก�รเรียนรู้แบับัมีส่วนร่วม
แล่ะก�รเรียนรู้โดียก�รรับัใช้สังคมเพ่ิ�อก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ท�งก�รเม่อง	เจำตคติท�งก�รเม่องแล่ะ
ก�รมส่ีวนร่วมท�งก�รเม่องของผู้นำ�ชุมชนที�เป็นสตรี”,	ปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้ดุษฎ่ีบ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�
หล้่กสููติรั้แล่ะก�รั้สูอน์,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	จุำฬ�ล่งกรณ์มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๔๓),	หน้�	๖๗.
 ๖๐	Schulz,	W,	 International Civic and Citizenship Education Study,	
(International	Association	for	the	Evaluation	of	Educational	Achievement,	2008),	p.48.
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	 สรุปได้ีว่�	 คว�มเป็นพิล่เม่องดีี	 หม�ยถึีง	 บุัคคล่ที�มีคุณสมบััติ																		
ในก�รอยู่ร่วมกับัผู้อ่�นในสังคม	 มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถี	 มีคว�มรับัผิดีชอบั	
รู้จัำกหน้�ที�ของตนเอง	 มีคุณธีรรม	 จำริยธีรรม	 เค�รพิต่อกฎีหม�ย	 มีคว�ม
จำงรักภัีกดีีต่อช�ติ	ศ�สน�	พิระมห�กษัตริย์	แล่ะอนุรักษ์สิ�งแวดีล้่อม

 ๒.๓.๓ หล้่กก�รั้สูำ� ค้ญข้องแน์วัคิดควั�มเป็น์พิล่เม่องด่                        
(Active citizen)
	 ก�รเสริมสร้�งบัทบั�ทของคว�มเป็นพิล่เม่องที�ต่�นตัวนั�น	 เป็นสิ�ง
สำ�คัญยิ�งในรัฐ์บั�ล่ระบัอบัประช�ธิีปไตย	 โดียในปัจำจุำบัันกระแสแนวคิดี																		
ของคว�มเป็นพิล่เม่องที� ต่�นตัวเข้�ม�มีบัทบั�ทที� ชัดีเจำน	 กล่่�วค่อ																																			
ก�รที�สม�ชิกของสังคมที�ใช้สิทธิีเสรีภี�พิโดียมีคว�มรับัผิดีชอบั	 เค�รพิ																			
สิทธิีผู้อ่�น	 เค�รพิคว�มแตกต่�ง	 เค�รพิกติก�	 มีสำ�นึกแห่งก�รมีส่วนร่วม
ท�งก�รเม่อง	 แล่ะก�รมีส่วนร่วมในท�งกฎีหม�ย	 โดียกิจำกรรมใดี																									
ท�งนโยบั�ยที�อ�จำเกิดีผล่กระทบัต่อประช�ชน	 ประช�ชนจำะต้องเข้�ม�																
มีส่วนร่วมตั�งแต่เริ�มแรก	 แล่ะประช�ชนส�ม�รถีดีำ�เนินกิจำกรรมต่�ง	 ๆ															
ท�งสังคมได้ีด้ีวยตนเอง๖๑	

 Dejaeghere แล่ะ Hooghe๖๒	ยังได้ีกล่่�วว่�	คว�มเป็นพิล่เม่อง
ค่อ	 วิถีีท�งที�ประช�ชนสัมพัินธ์ีกับัอำ�น�จำ	 กฎีหม�ย	 รัฐ์บั�ล่แล่ะรวมทั�ง												
ก�รร่วมม่อซึึ่�งกันแล่ะกันในหมู่พิล่เม่องด้ีวยกันเองในชีวิตประจำำ�วัน																			
ชีวิตส�ธี�รณะจึำงมีส�รัตถีะอยู่ที�คว�มเป็นพิล่เม่อง

 ๖๑	วนิดี�	 ชนินทยุทธีวงศ์,	 คู่ม่อก�รั้ฝึึกอบรั้มแบบม่สู่วัน์ร่ั้วัม,	 (กรุงเทพิฯ:	 สำ�นัก																	
พัิฒิน�	สุขภี�พิจิำต	กรมสุขภี�พิจิำต	กระทรวงส�ธี�รณสุข,	๒๕๔๓),	หน้�	๙-๑๐.
 ๖๒	Dejaeghere,	Y.	&	Hooghe,	M,	“Brief	report:	Citizenship	concepts	among	
adolescents.	Evididence	from	a	survey	among	Belgian	16	years	old”, Journal of 
Adolescence,	32	(2009):	723-732.
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	 ปัจำจัำยสำ�คัญสำ�หรับัก�รเสริมสร้�งคว�มต่�นตัวของภี�คพิล่เม่อง																
นั�นค่อ	 ก�รศึกษ�ภี�คพิล่เม่อง	 โดียชลั่นดี�	 ส�สนท�ญ�ติ๖๓	 พิบัว่�																	
คำ�ว่�	 “พิล่เม่อง”	 นั�นไม่ได้ีหม�ยถึีงคนทั�ว	 ๆ	 ไป	 แต่หม�ยถึีงผู้ที�มีคว�มรู้																	
มีข้อมูล่ข่�วส�รเพีิยงพิอ	 แล่ะมีคว�มคิดีเห็นที�จำะแสดีงออก	 ที�จำะมี																								
ส่วนร่วม	 ประช�ธีิปไตยนั�นต้องก�รส�ธี�รณชนที�เป็นส�ธี�รณชนที�รับัรู้
ข้อมูล่ข่�วส�รในระบัอบัประช�ธิีปไตย	 เพ่ิ�อที�จำะสร้�งสมรรถีนะให้บุัคคล่
เหล่่�นั�นส�ม�รถีทำ�หน้�ที�ของพิล่เม่องได้ีอย่�งสมบูัรณ์	 ค่อก�รเปิดีให้
เสรีภี�พิในก�รแสดีงคว�มคิดีเห็นอย่�งตรงไปตรงม�	โดียครูนั�นเป็นผู้ชี�แนะ
ในทำ�นองให้เปิดีโอก�สแสดีงคว�มคิดีเห็นกัน	แต่ไม่ใช่ชี�นำ�
	 จำ�กง�นวิจัำยของ	 Hoskins๖๔	 ได้ีให้คว�มสำ�คัญกับักระบัวนก�ร																	
มีส่วนร่วมของประช�ชน	 โดียเฉพิ�ะในระบัอบัประช�ธิีปไตยแล่ะ																												
ก�รเสริมสร้�งคว�มเป็นพิล่เม่องที�ต่�นตัวผ่�นก�รศึกษ�แล่ะนำ�เสนอ																							
ตัวชี�วัดีคว�มเป็นพิล่เม่องที�ต่�นตัว	 โดียวัดีถึีงกระบัวนก�รมีส่วนร่วม																		
ของพิล่เม่องในสังคมชุมชน	 หร่อก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเม่องในระบัอบั
ประช�ธิีปไตย	 สมรรถีนะของพิล่เม่อง	 (คว�มสำ�เร็จำ)	 ภี�ยหลั่งก�รเรียนรู้
ผ่�นก�รศึกษ�	 โดียศึกษ�ว่�อะไรที�นำ�ไปสู่คว�มเป็นพิล่เม่องที�ต่�นตัว																					
ไม่ว่�จำะเป็นคว�มรู้	 ทักษะ	 แล่ะทัศนคติ	 รวมถึีง	 อัตลั่กษณ์ส่วนบุัคคล่																	
โดียได้ีแสดีงรูปแบับัคว�มสัมพัินธ์ีของนิย�มของก�รเรียนรู้	แล่ะก�รเสรมิสร้�ง
คว�มเป็นพิล่เม่องที�ต่�นตัว	ดัีงภี�พิที�	๒.๑

 ๖๓	ชลั่นดี�	ส�สนท�ญ�ติ,	“ก�รศึกษ�คว�มสัมพัินธ์ีระหว่�งก�รอบัรมเลี่�ยงดูี	ก�รสนับัสนุน
ท�งสังคมก�รบัรรลุ่ง�นต�มขั�นพัิฒิน�ก�รแล่ะพิฤติกรรมพิล่เม่องดีีของวัยรุ่นในภี�คเหน่อ”,	
ปริั้ญญ�สู้งคมศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ,	(บััณฑิิตวิทย�ล่ยั:	มห�วิทย�ล่ยัร�มคำ�แหง,	๒๕๔๐),	หน้�	๓๓.
 ๖๔	Hoskins	Bryony,	Measuring Active Citizenship: A comparison of current 
development in international surveys,	(California:	Jossey-Bass	Publishers,	2007),	
pp.	189-220.
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ภ�พิท่ี่� ๒.๑	แสดีงคว�มสัมพัินธ์ีระหว่�งกระบัวนก�รเรียนรู้กับัคว�มเป็น
	 	 พิล่เม่อง

	 จำ�กภี�พิที�	 ๒.๑	 แสดีงให้เห็นถึีงองค์ประกอบัที�นำ�ไปสู่ก�รสร้�ง															
คว�มเป็นพิล่เม่อง	 อ�ทิเช่น	 ภูีมิหลั่ง	 ได้ีแก่	 มิติด้ี�นตัวตน	 คว�มคุ้นเคย																	
ต่อสังคม	 ก�รศึกษ�	 แล่ะพ่ิ�นที�	 องค์ประกอบัด้ี�นประสบัก�รณ์ไม่ว่�																							
จำะเป็นด้ี�นนโยบั�ยก�รเม่องกระบัวนก�รก�รศึกษ�	 แล่ะส่�อ	 แล่ะปัจำจัำย				
ด้ี�นบุัคคล่	 ได้ีแก่	 ทักษะ	 คว�มรู้	 คว�มส�ม�รถี	 แล่ะทัศนคติ	 รวมถึีง																	
ปัจำจัำยด้ี�นก�รมีส่วนร่วมต่�ง	ๆ 	ไม่ว่�จำะเป็นก�รมีส่วนร่วมในภี�คประช�ชน	
ก�รมีส่วนร่วมในภี�คก�รเม่อง	 แล่ะก�รมีส่วนร่วมในชุมชน	 ซึึ่�งล้่วน																								
มีคว�มสัมพัินธ์ีเกี�ยวข้องกันจำ�กบัริบัทต่�ง	ๆ	 สู่กระบัวนก�รเรียนรู้นำ�ม�สู่
ก�รเสริมสร้�งศักยภี�พิของพิล่เม่อง	 แล่ะนำ�ม�สู่ผล่ลั่พิธ์ีสุดีท้�ย	 ค่อ														
คว�มพิล่เม่อง	

Background
Variables
Context

- Personal
- Socio
- Famiilial
- Educational
- Area

Experiences 
and inputs

Learning active
citizenship

- Policy Inputs
- Educational  
 Processes
- Media Input

Individual
Outcoms 

Civic Competence
- Knowledge
- Skills &
 Competences
- Attitudes
- Identity

Social
Outcoms 

Ative citizenship
Participation
- Civil Society
- Political Life
- Community
 Values
- Democracy
- Human Rights
- Intercultural
Understanding
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	 จึำงเห็นได้ีว่�	 ก�รเสริมสร้�งบัทบั�ทของพิล่เม่องนั�น	 ส�ม�รถี																
ทำ�ได้ีโดียผ่�นก�รศึกษ�	 ซึึ่�งก�รจัำดีก�รศึกษ�ถ่ีอเป็นก�รปูพ่ิ�นฐ์�นที�สำ�คัญ
ยิ�งของก�รตระหนักถึีงบัทบั�ทของก�รเป็นพิล่เม่องที�ต่�นตัว	 ทั�งในรูปแบับั
ที�เป็นท�งก�ร	 เช่น	 โรงเรียน	 มห�วิทย�ลั่ย	 ที�ทำ�ง�น	 หร่อในรูปแบับัที�																			
ไม่เป็นท�งก�ร	 เช่น	 ครอบัครัว	 ชุมชน	 ที�อยู่อ�ศัย	 โดียก�รสอดีแทรก															
ก�รตระหนกัถึีงบัทบั�ทหน�้ที�ของคว�มเปน็พิล่เม่อง	อันจำะเป็นก�รส่งเสริม
ให้เย�วชนไทยตระหนักถึีงบัทบั�ทของก�รเม่องภี�คพิล่เม่อง	 ซึึ่�งเป็น																			
หัวใจำของระบัอบัประช�ธิีปไตย	 เพ่ิ�อให้เย�วชนพิร้อมที�จำะก้�วต่อไปสู่
พิล่เม่องที�ดีีของประเทศช�ติในอน�คต
	 คว�มเป็นพิล่เม่องจึำงเป็นคุณลั่กษณะที�สำ�คัญที�ควรได้ีรับัก�รพัิฒิน�
ตั�งแต่ระดัีบัเย�วชน	 ซึึ่�งก�รพัิฒิน�คว�มเป็นพิล่เม่องให้สัมฤทธิี�ผล่นั�น																
มิใช่ก�รเรียนในระบับัโรงเรียนเพีิยงอย่�งเดีียว	 ด้ีวยหลั่กสูตรแกนกล่�ง																
ที�เหม่อนกันทั�งประเทศ	 ห�กแต่เกิดีจำ�กก�รถี่�ยทอดีท�งสังคม	 ภี�ยใต้		
คว�มร่วมม่อของผู้ที�เกี�ยวข้องกับัเย�วชนในทุกมิติ	ได้ีแก่	โรงเรียน	ครอบัครัว	
แล่ะชุมชน	 ดี้วยเน่�อห�คว�มเป็นพิล่เม่องที�ย่ดีหยุ่น	 แล่ะสอดีคล่้องกับั														
บัริบัทของชุมชนท้องถิี�น๖๕	

 ๒.๕.๔ องค์ปรั้ะกอบข้องควั�มเป็น์พิล่เม่องด่ (Active citizen) 
	 ก�รเป็นพิล่เม่องดีี	ค่อผู้ที�ตระหนักในบัทบั�ทหน้�ที�แล่ะมีคว�มรับั
ผิดีชอบัในหน้�ที�ของตนเองแล่ะสังคมในทุก	ๆ 	ด้ี�น	อีกทั�งยงัส�ม�รถียอมรับั
ฟังคว�มคิดีเห็นของผู้อ่�นแล่ะยอมรับัคว�มหล่�กหล่�ยของสังคม๖๖ 

 ๖๕	วันชนะ	 วุฒิิวัย,	 “คว�มเป็นพิล่เม่องดีีของนักเรียนในระดัีบัมัธียมศึกษ�	 โรงเรียน																	
วัดีสระประทุมจัำงหวัดีสุพิรรณบุัรี”,	ปริั้ญญ�ศิล่ปศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�ร้ั้ฐ์ศ�สูติร์ั้,																								
(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:มห�วิทย�ลั่ยเกษตรศ�สตร์,	๒๕๕๗),	หน้�	๘๙.
 ๖๖	Kennedy,	 K.J,	 “Global	 Trends	 in	 Civic	 and	 Citizenship	 Education:																		
What	are	the	Lessons	for	Nation	States?”,	Educ. Sci.,	2	(2012):	121-135.
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	 คว�มเป็นพิล่เม่อง	 จึำงต้องประกอบัด้ีวยพิล่เม่องที�มีอำ�น�จำ																									
๓	ประก�ร
	 ๑.	อำ�น�จำโดียคว�มรู้	 หม�ยถึีง	 คว�มรู้แล่ะเข้�ใจำเร่�องก�รเม่อง											
ก�รปกครองในระบัอบัประช�ธิีปไตย	 รัฐ์ธีรรมนูญโครงสร้�งรัฐ์	 อำ�น�จำ														
ของรัฐ์	 องค์กรแล่ะสถี�บัันที�เกี�ยวข้องสิทธิีเสรีภี�พิ	 ช่องท�งก�รใช้																			
อำ�น�จำของตน	หน้�ที�ของตนท้องถิี�น	ชุมชน	แล่ะสังคมโล่ก	เป็นต้น
	 ๒.	อำ�น�จำในก�รปฏิบััติ	หม�ยถึีง	ก�รมีทักษะท�งก�รเม่องที�มิใช่
เพีิยงก�รเล่่อกตั�ง	 แต่รวมถึีงทักษะก�รรวมกลุ่่มก�รแสดีงคว�มคิดีเห็น					
แล่ะก�รอภิีปร�ยอย่�งมีเหตุผล่	 ก�รมีส่วนร่วมก�รคิดีวิเคร�ะห์	 ไตร่ตรอง
แล่ะใคร่ครวญ	แล่ะก�รค้นห�แล่ะก�รใช้ข้อมูล่ข้อเท็จำจำรงิแล่ะก�รเคล่่�อนไหว
ท�งก�รเม่อง	เป็นต้น
	 ๓.	อำ�น�จำของคว�มคิดีแล่ะทัศนคติของพิล่เม่อง	 หม�ยถึีง																						
ก�รมีทัศนคติแล่ะแนวโน้มของคว�มคิดีต�มวิถีีประช�ธิีปไตยซึึ่�งจำะ
แสดีงออกท�งพิฤติกรรมที�เป็นไปต�มวิถีีประช�ธิีปไตย	เช่น	ก�รยอมรับัว่�
คว�มขัดีแย้งเป็นเร่�องธีรรมช�ติ	 ก�รแสดีงคว�มคิดีเห็น	 ก�รเค�รพิสิทธิี														
ของผู้อ่�น	 ก�รเค�รพิคว�มแตกต่�งแล่ะคว�มเห็นต่�งของบัุคคล่	 มีคว�ม															
รับัผิดีชอบัในหน้�ที�พิล่เม่องของตน	เป็นต้น๖๗

	 ด้ี�น	 นิ์ภ�พิรั้รั้ณ เจัน์สู้น์ติิกุล่๖๘	 ได้ีศึกษ�โครงสร้�งท�งสังคม	
บัทบั�ทแล่ะนโยบั�ยส�ธี�รณะกับัคว�มเป็นพิล่เม่อง	 พิบัว่�ปัจำจุำบััน																		
สังคมไทยมีคว�มขัดีแย้งท�งคว�มคิดีแล่ะก�รแตกแยกออกเป็นกลุ่่ม	

 ๖๗	ปลิ่นธีร	เพ็ิชรฤทธิี�,	“สภี�พิแล่ะปัญห�ก�รจัำดีกิจำกรรมก�รเรียนก�รสอนเพ่ิ�อพัิฒิน�
คุณลั่กษณะคว�มเป็นพิล่เม่องดีีให้นักเรียนมัธียมศึกษ�ของครูสังคมศึกษ�”,	ปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้
มห�บ้ณฑิิติ,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:จุำฬ�ล่งกรณ์มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๕๐),	หน้�	๗.
 ๖๘	นิภี�พิรรณ	 เจำนสันติกุล่,	 “โครงสร้�งท�งสังคม	บัทบั�ทแล่ะนโยบั�ยส�ธี�รณะกับั
คว�มเป็นพิล่เม่อง”,	วั�รั้สู�รั้ศิล่ปะศ�สูติรั้์ มห�วัิที่ย�ล้่ยรั้�ชภ้ฏน์ครั้ปฐ์ม,	 ปีที�	 ๕	 ฉบัับัที�	 ๑	
(มกร�คม-มิถุีน�ยน	๒๕๕๖):	๕๗-๗๐.	
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นอกจำ�กนี�ประช�ธิีปไตยแบับัตัวแทนประสบัปัญห�เร่�องบัทบั�ทก�รเข้�ไป
มีส่วนร่วมแล่ะตัวแทนประช�ชนไม่ส�ม�รถีตอบัสนองคว�มต้องก�รของ
ประช�ชนได้ี	 ประช�ชนจึำงให้คว�มสำ�คัญกับัประช�ธิีปไตยท�งตรงแล่ะ															
ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเม่องม�กขึ�น	 โดียได้ีอธิีบั�ยถึีงองค์ประกอบัสำ�คัญ
ของก�รเป็นพิล่เม่อง	ดัีงภี�พิที�	๒.๒

   

ภ�พิท่ี่� ๒.๒	อธิีบั�ยองค์ประกอบัของก�รเป็นพิล่เม่อง

	 จำ�กภี�พิที�	๒.๒	แสดีงให้เห็นถึีงองค์ประกอบัของก�รเป็นพิล่เม่อง													
ซึึ่�งมีร�ยล่ะเอียดี	ดัีงนี�
	 ๑.	คว�มตระหนักในก�รส่งเสริมกำ�หนดีกฎีเกณฑิ์ม�ตรฐ์�นท�ง
สังคมผ่�นก�รปฎีิสังสรรค์ท�งสังคม	 ดี้วยก�รเริ�มต้นตั�งแต่เด็ีกในก�รฝ่ึก
ระเบีัยบัวินัย	 ปลู่กฝั่งอุดีมก�รณ์คว�มเป็นประช�ธิีปไตยให้กับัประช�ชน				
ทุกระดัีบัได้ีเรียนรู้แล่ะตระหนักถึีงสิทธิี	หน้�ที�ของตนเอง
	 ๒.	ก�รร้อยเรียงเร่�องของก�รตระหนักถึีงสิทธิี	 หน้�ที�	 เพ่ิ�อให้
ประช�ชนส�ม�รถีแสดีงบัทบั�ทของพิล่เม่องในรูปแบับัต่�ง	ๆ

ควั�มเป็น์พิล่เม่อง

ควั�มติรั้ะหน้์ก ก�รั้ร่ั้วัมก้น์

ก�รั้ร้ั้อยเร่ั้ยง ก�รั้เสูริั้มพิล้่งอำ�น์�จั
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	 ๓.	ก�รร่วมกันสร้�งคว�มเช่�อร่วมกัน	 เพ่ิ�อให้เกิดีคว�มไว้ว�งใจำ														
แล่ะพิล่ังก�รขับัเคล่่�อนร่วมกันบันคว�มแตกต่�งของปัจำเจำกบุัคคล่ที�มีสิทธิี
แล่ะเสรีภี�พิในลั่กษณะกลุ่่มร่วมกัน	
	 ๔.	ก�รเสริมพิลั่งอำ�น�จำในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมในท�งก�รเม่อง																	
ที�ไม่ใช่แค่ก�รไปใช้สิทธิีเล่่อกตั�ง	 แต่ต้องครอบัคลุ่มถึีงก�รออกเสียง
ประช�มติ	สมัครรับัเล่่อกตั�ง	สิทธิีในก�รจัำดีตั�งพิรรคก�รเม่อง	สิทธิีที�จำะย่�น
ถีอดีถีอนบุัคคล่ออกจำ�กตำ�แหน่ง	แล่ะก�รเข้�ช่�อเสนอกฎีหม�ย	เป็นต้น
	 สอดีคล้่องกับั	Cogan๖๙	เป็นนักก�รศึกษ�ด้ี�นโล่กศกึษ�ที�พิย�ย�ม
ผลั่กดัีนวิช�โล่กศึกษ�ไว้ในหลั่กสูตรระดัีบัโรงเรียน	 เพ่ิ�อให้เกิดีคว�ม	
ตระหนักต่อโล่ก	 เป็นก�รยกระดีับัคว�มส�ม�รถีส่วนบุัคคล่ให้เข้�ใจำถึีง																
ภี�วะของตนเองที�มีต่อชุมชนแล่ะโล่ก	 ซึึ่�งรวมถึีงก�รศึกษ�ที�เกี�ยวกับัช�ติ	
ก�รเม่อง	 เศรษฐ์กิจำ	 แล่ะวัฒินธีรรมทั�งในสังคมของตนเองแล่ะสังคมอ่�น														
โดียเน้นในเร่�องก�รเช่�อมโยงกันระหว่�งช�ติแล่ะก�รเปลี่�ยนแปล่งบัน																		
พ่ิ�นฐ์�นของคว�มบัผิดีชอบั	 เพ่ิ�อให้มีทัศนะบันพ่ิ�นฐ์�นของคว�มเป็นจำริง													
ในประเดี็นที�เกี�ยวกับัโล่ก	 ปัญห�	 แล่ะตระหนักในคว�มสัมพัินธ์ีระหว่�ง
ตนเองกับัผู้คนต่�ง	 ๆ	 บันโล่กใบันี�	 ซึึ่�งส�ระสำ�คัญของแนวคิดีโล่กศึกษ�																		
มีองค์ประกอบั	๕	องค์ประกอบั	
	 ๑.	คว�มตระหนักในมุมมองที�แตกต่�ง	 เป็นคว�มตระหนักรู้ว่�																			
สิ�งต่�ง	 ๆ	 ส�ม�รถีพิิจำ�รณ�ไดี้หล่�ยมุมมองต�มแต่ล่ะบัุคคล่	 ถีึงแม้ว่�																								
จำะมีคว�มแตกต่�งกัน	 แต่ก็มีสิทธิีอย่�งเท่�เทียมในก�รแสดีงออกถึีง																		
ทัศนะนั�น	ๆ

 ๖๙	 Cogan	John	J,	Multidimentional Citizenship: Edaucation Policy for 
the Twenty-first Century,	(Omaha:	University	of	Nebraska,	1997),	p.261.
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	 ๒.	คว�มตระหนักในสภี�พิปัจำจุำบัันของโล่ก	 เป็นคว�มเข้�ใจำ																					
ในสภี�วะของโล่ก	ก�รพิฒัิน�	แนวโนม้	แล่ะก�รเผชญิปัญห�ของสงัคมโล่ก	
รวมถีึงคว�มเข้�ใจำในเชิงลึ่กเกี�ยวกับัประช�กรที�เพิิ�มขึ�นก�รข�ดีแคล่น
ทรัพิย�กร	ปัญห�สิ�งแวดีล้่อม	แล่ะคว�มขัดีแย้งระหว่�งเช่�อช�ติ
	 ๓.	คว�มตระหนักในคว�มแตกต่�งท�งวัฒินธีรรม	 เป็นคว�ม
ส�ม�รถีในก�รทำ�คว�มเข้�ใจำวัฒินธีรรมโล่กที� มีคว�มหล่�กหล่�ย																		
ทั�งที�คล้่�ยคลึ่งกันแล่ะแตกต่�งกัน	รวมทั�งเห็นคุณค่�ท�งวัฒินธีรรมของช�ติ
อ่�น	ๆ	เทียบัเท่�กับัช�ติของตน
	 ๔.	คว�มรู้ในเร่�องพิล่วัตของโล่ก	 เป็นคว�มเข้�ใจำในก�รเช่�อม
ประส�นระหว่�งประเทศแล่ะคว�มซัึ่บัซ้ึ่อนบันโล่ก	 แล่ะคว�มรู้เกี�ยวกับั
ทฤษฎีี	กระบัวนทัศน์ต่�ง	ๆ	ที�เกิดีขึ�นบันโล่ก
	 ๕.	คว�มตระหนักต่อท�งเล่่อกของมนุษย์	 เป็นคว�มเข้�ใจำต่อ	
ปัญห�ที�เกิดีจำ�กก�รกระทำ�ของมนุษย์	 ส�ม�รถีห�ท�งเล่่อกแล่ะพิัฒิน�
สำ�นึกคว�มรับัผิดีชอบัที�จำะตัดีสินถึีงผล่ที�จำะเกิดีขึ�นในอน�คตทั�งในระดัีบั
ท้องถิี�น	ประเทศ	ภูีมิภี�ค	แล่ะโล่ก
	 ดัีงนั�น	 จำะเห็นได้ีว่�หน้�ที�ของพิล่เม่องในสังคมนั�น	 ไม่เพีิยงแต่
ตระหนักถึีงหน้�ที�ที�มีต่อชุมชน	 ท้องถิี�นหร่อแค่เพีิยงต่อประเทศช�ติ																
ของตนเท่�นั�น	 แต่หน้�ที�ของพิล่เม่องในฐ์�นะที�เป็นพิล่เม่องของโล่กนั�น		
ย่อมมีคว�มสำ�คัญไม่ยิ�งหย่อนไปกว่�กัน๗๐	 ก�รให้คว�มสำ�คัญกับัชุมชน																			
ที�เข้มแข็งจึำงเป็นหนึ�งในก�รเสริมสร้�งประช�ธิีปไตยขั�นพ่ิ�นฐ์�น	ที�เหม�ะสม
กับัคนไทยท่�มกล่�งปัญห�คว�มขัดีแย้ง	 โดียก�รเป็นชุมชนที�พึิ�งพิ�																				
ตัวเองไดี้	 มีคว�มเป็นอยู่ที�พิอมี	 พิอกิน	 มีคว�มพิอประม�ณ	 ไม่โล่ภี																					

 ๗๐	รสสุคนธ์ี	มกรณี,	“พิฤติกรรมคว�มเป็นพิล่เม่องของเย�วชนในมห�วิทย�ลั่ยร�ชภัีฏ
สวนสุนันท�”,	วั�รั้สู�รั้วิัจ้ัยแล่ะพ้ิฒิน์� มห�วัทิี่ย�ล้่ยรั้�ชภ้ฏสูวัน์สูนุ้์น์ที่�,	ปี	๕	(มกร�คม-ธัีนว�คม	
๒๕๕๖):	๗๔-๘๔.	
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แล่ะไม่เบีัยดีเบีัยน	 จึำงเป็นที�ม�ของก�รพัิฒิน�กล่ไกก�รจัำดีก�รคว�มรู้																						
สู่ชุมชนเพ่ิ�อให้ชุมชนได้ีทำ�ง�นร่วมกัน	เพ่ิ�อเป็นร�กฐ์�นของก�รสร้�งคว�ม
เข้มแข็งของประช�ธิีปไตย	เพ่ิ�อนำ�ม�สู่ก�รพัิฒิน�ประเทศต่อไป๗๑ 

 ๒.๕.๕ วิัธ่ิก�รั้สูร้ั้�งควั�มเป็น์พิล่เม่องด่ (Active citizen)
	 สังคมไทยแล่ะสังคมโล่กกำ�ลั่งเผชิญกับัคว�มเปลี่�ยนแปล่งใน													
หล่�ย	 ๆ	 ด้ี�น	 ทั�งสังคม	 สิ�งแวดีล้่อม	 เทคโนโล่ยี	 แล่ะเศรษฐ์กิจำ	 ซึึ่�งเป็น														
ก�รเปลี่�ยนแปล่งที�รวดีเร็วแล่ะรุนแรง	 ดัีงนั�นระบับัก�รศึกษ�จำะต้อง															
พัิฒิน�เด็ีกไทยให้มีคว�มส�ม�รถีในก�รตั�งรับัก�รเปลี่�ยนแปล่งที�รวดีเร็ว														
แล่ะรุนแรงนี�๗๒	โดียเฉพิ�ะอย�่งยิ�ง	ก�รที�จำะพัิฒิน�เด็ีกให้มทีกัษะในศตวรรษ
ที�	 ๒๑	 ได้ีนั�น	 ผู้สอนต้องมีคว�มรู้เร่�องพัิฒิน�ก�รเรียนรู้แล่ะพัิฒิน�ก�ร														
ท�งสมอง	 เพ่ิ�อเอ่�อให้เด็ีกได้ีใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถีในก�รค้นห�คว�มรู้													
ก�รออกแบับัก�รเรียนรู้ต้องเป็นกิจำกรรมที�สนุก	แต่แฝ่งไว้ด้ีวยข้อคิดี	แล่ะ
เปิดีพ่ิ�นที�ให้เด็ีกได้ีทดีล่องแก้ไขปัญห�ด้ีวยตนเอง๗๓ 
	 แนวคิดีก�รศึกษ�เพ่ิ�อสร้�งคว�มเป็นพิล่เม่องในต่�งประเทศ																							
มีม�ไม่น้อยกว่�	 ๕	 ทศวรรษ	 เป็นแนวคิดีที�ดีำ�เนินก�รแล่ะประสบั															
คว�มสำ�เร็จำในหล่�ยประเทศของทวปียุโรปแล่ะประเทศในทวีปอเมริก�เหน่อ	
โดียเริ�มจำ�กก�รจัำดีก�รศึกษ�เพ่ิ�อสร้�งพิล่เม่องด้ีวยก�รสอนแล่ะฝึ่กฝ่น
ประช�ชนของรัฐ์ตั�งแต่ในระดัีบัอนุบั�ล่	 ชั�นประถีมศึกษ�ต่อเน่�องไปจำนถึีง
ชั�นมัธียมศึกษ�แล่ะระดัีบัมห�วิทย�ลั่ย	 ไปจำนถึีงก�รจัำดีระบับัก�รศึกษ�										

 ๗๑	รัฐ์ศิรินทร์	 วังก�นนท์,	 สูำ�นึ์กพิล่เม่อง,	 (กรุงเทพิฯ:	 สำ�นักแผนพัิฒิน�ก�รเม่อง	
สำ�นักง�นสภี�พัิฒิน�ก�รเม่องสถี�บัันพิระปกเกล้่�,	๒๕๕๔),	หน้�	๓๔.
 ๗๒	ฤาชุต�	เทพิย�กุล่,	“ก�รศกึษ�วิช�คว�มเปน็พิล่เม่อง”, วั�รั้สู�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้ปรั้ะช�ธิิปไติย,	
ปีที�	๓	ฉบัับัที�	๙	(มกร�คม-มีน�คม	๒๕๕๔):	๘๙-๙๗.
 ๗๓	สมหวัง	 พิิธิีย�นุวัฒิน์,	 ยุที่ธิศ�สูติร์ั้ก�รั้จ้ัดก�รั้ก�รั้ศึกษ�เพ่ิ�อควั�มเป็น์พิล่เม่อง           
แล่ะพิล่โล่กใน์ศติวัรั้รั้ษท่ี่� ๒๑,	(กรุงเทพิฯ:	ส.เอเชียเพิรส	(๑๙๙๘)	จำำ�กัดี,	๒๕๕๔),	หน้�	๔๖.



จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม วิถีพุทธ

74

เพ่ิ�อสร้�งคว�มเป็นพิล่เม่องสำ�หรับัผู้ใหญ่๗๔ 
	 ในประเทศที�ประสบัคว�มสำ�เร็จำในก�รปกครองดี้วยระบัอบั
ประช�ธิีปไตย	สิ�งที�รัฐ์ปลู่กฝั่งสำ�หรับัผู้เรียนในระดัีบัอนุบั�ล่ค่อ	ก�รปลู่กฝั่ง
กล่่อมเกล่�ให้เด็ีกได้ีมีก�รเรียนรู้เร่�องคว�มรับัผิดีชอบั	 โดียผู้เรียนจำะถูีก
ฝึ่กฝ่นให้รับัผิดีชอบัต่อตนเองรับัผิดีชอบัต่อผู้อ่�น	แล่ะรับัผิดีชอบัต่อสังคม	ผู้
เรียนทุกคนจำะตระหนักว่�ตนเองมีสิทธิีเสรีภี�พิ	แต่ก�รศึกษ�เพ่ิ�อสร้�งคว�ม
เป็นพิล่เม่องจำะปลู่กฝั่งไม่ให้ล่ะเมิดีสิทธิีเสรีภี�พิของคนอ่�น	ก�รให้ก�รศึกษ�
ผ่�นก�รศึกษ�เพ่ิ�อสร้�งคว�มเป็นพิล่เม่อง	ส�ม�รถีทำ�ให้ผู้เรียนตระหนักว่�
ตนเองเป็นส่วนหนึ�งของสังคม	 ซึึ่�งมีหน้�ที�ที�จำะต้องร่วมผิดีชอบัต่อสังคม	
ฉะนั�น	 ก�รศึกษ�เพ่ิ�อสร้�งคว�มเป็นพิล่เม่องในหล่�ยประเทศที�ประสบั
คว�มสำ�เร็จำ	เห็นได้ีจำ�กก�รที�ประช�ชนของรฐั์เติบัโตขึ�นอย่�งมีเสรีภี�พิ	โดีน
ผู้คนจำะตระหนักถึีงคว�มรับัผิดีชอบัต่อบ้ั�นเม่องแล่ะสังคมเพิิ�มม�กขึ�น๗๕	

	 ส่วนเม่�อมีก�รศึกษ�ในระดัีบัที�สูงขึ�น	เช่น	มัธียมตอนต้น	รัฐ์ก็จำะจัำดี
ให้มีก�รเรียนรู้เร่�องก�รเม่องก�รปกครองโดียเน่�อห�ที�เรียนเกี�ยวกับัหลั่ก
ก�รปกครองในระบัอบัประช�ธิีปไตย	ประวัติศ�สตร์ก�รเม่อง	รัฐ์ธีรรมนูญ	
ก�รปกครองโดียกฎีหม�ย	 ระบับัก�รแบั่งแยกอำ�น�จำ	 ก�รตรวจำสอบัแล่ะ
ถ่ีวงดุีล่กันในระบัอบัประช�ธิีปไตย	 ระบับัก�รเล่่อกตั�งแล่ะก�รมีส่วนร่วม
ท�งก�รเม่องของประช�ชน	 โดียก�รเรียนรู้นี�จำะถูีกซึึ่มซัึ่บัตล่อดีในระหว่�ง
ศึกษ�ที�โรงเรียน	จำนกระทั�งเม่�อจำบัชั�นมัธียมตอนปล่�ย	ซึึ่�งมีอ�ยุครบักำ�หนดี
แล่ะเป็นผู้มีสิทธิีเล่่อกตั�ง	 พิล่เม่องที�ได้ีรับัก�ร	 ขัดีเกล่�ม�ตล่อดีช่วงชีวิต																	

 ๗๔	Alivernini,	F,	“Is	there	a	relationship	between	openness	in	classroom	
discussionand	students’	knowledge	in	civic	and	citizenship	education?:,	Procedia 
Social and Behavioral Sciences,	15	(2011):	3441-3445.
 ๗๕	Pulkingham,	J,	“Lone	motherhood,	welfare	reform	and	active	citizen	
subjectivity”,	Critical Social Policy,	30	(2010):	266-291.



ดร. อรศิริ ไม้ทอง

75

ก็พิร้อมที�จำะเป็นพิล่เม่องอย่�งสมบูัรณ์	 ค่อส�ม�รถีไปใช้สิทธิีเล่่อกตั�ง																		
โดียไม่ถูีกผู้ใดีชักจูำง	ครอบังำ�	หร่อไม่อยู่ภี�ยใต้ก�รสั�งก�รของผู้ใดี	แต่เป็น
ผู้ที�ตระหนักในหน้�ที�ตอ่ระบัอบัก�รปกครองที�ตนเองเช่�อมั�น	หร่อแม้นห�ก
เรียนจำบัเข้�รับัร�ชก�ร	ทำ�ง�นให้รัฐ์วิส�หกิจำ	องค์กรเอกชนหร่อภี�คธุีรกิจำ	
พิล่เม่องเหล่่�นั�นยอ่มที�จำะตอ้งตระหนกัในคว�มเท�่เทยีม	ก�รยอมรบััคว�ม
แตกต่�ง	 ก�รเค�รพิสิทธิีผู้อ่�น	 แล่ะตระหนักในคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	
ย่อมที�จำะเข้�ใจำแล่ะเค�รพิในคว�มแตกต่�ง	ไม่ล่ะเมิดีสิทธิีของผู้อ่�น๗๖	

	 สำ�หรับัระดัีบัผู้ใหญ่	 รัฐ์ยังมีก�รจัำดีก�รศึกษ�ในลั่กษณะเดีียวกัน	
ค่อ	 ก�รส่งเสริมให้องค์กรเอกชน	 ชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิี�น																	
รวมทั�งพิรรคก�รเม่องได้ีเข้�ม�มีบัทบั�ทอย่�งเต็มที�ในก�รจัำดีก�รศึกษ�					
โดียเฉพิ�ะย่�งยิ�งก�รจัำดีให้มีก�รศึกษ�ท�งก�รเม่องแก่ประช�ชน	 จัำดีให้มี
หลั่กสูตรวิช�เกี�ยวกับัก�รเม่องก�รปกครอง	 รัฐ์ธีรรมนูญ	 สิทธิีเสรีภี�พิ	
เป็นต้น๗๗

 Althof 
๗๘	เสนอว่�	เคร่�องม่อแล่ะวิธีีก�รที�โรงเรียนในสหรัฐ์อเมริก�

แล่ะในยุโรปใช้ในก�รสร้�งจิำตสำ�นึกคว�มเป็นพิล่เม่อง	 ค่อ	ก�รให้นักเรียน
ได้ีออกไปสัมผัสกับัปัญห�ต่�ง	ๆ 	ของชุมชนโดียเฉพิ�ะที�อยู่รอบั	ๆ 	โรงเรียน	
เพ่ิ�อให้นักเรียนได้ีพิบัเห็นปัญห�แล่ะรู้จัำกใช้กระบัวนก�รกลุ่่มในก�รทำ�ให้
เกิดีก�รถีกเถีียงแล่กเปลี่�ยนคว�มคิดีเห็นระหว่�งกันเพ่ิ�อวิเคร�ะห์ปัญห�		
ห�ส�เหตุแล่ะวิเคร�ะห์โครงง�นของกลุ่่มในก�รล่งม่อแก้ปัญห�																																		

 ๗๖	Garthwaite,	K,	“I	feel	I’m	giving	something	back	to	society:	constructing	
the	̀ active	citizen’	and	responsibilising	foodbank	use”,	Social policy and society,	
Vol.	16	No.	2	(2016):	283-292.
 ๗๗	Ogenga,	F,	“Political	economy	of	the	Kenyan	media	-	towards	a	culture	
of	active	citizen	journalism”,	Global Media Journal African Edition,	Vol.	4	No.	2	
(2010):	151-162.
 ๗๘	Althof,	W,	“Moral	education	and	charactereducation:	their	relationship	
and	roles	in	citizenship	education”,	Journal	of	Moral	Education,	Vol.	35	No.	4	(2006):	495-518.
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โดียครูผู้สอนจำะดูีแล่	 แนะนำ�	 แล่ะให้คำ�ปรึกษ�ในก�รทำ�โครงง�นให้																			
เหม�ะสมกบััระดัีบัอ�ยแุล่ะชั�นเรียน	ซึึ่�งวิธีีก�รดัีงกล่่�วจำะทำ�ให้เด็ีกนักเรียน
ได้ีเริ�มมองออกไปจำ�กตนเองไปสู่ผู้อ่�นแล่ะสังคม	 ทำ�ให้เด็ีกนักเรียน																									
ได้ีสัมผัสกับัคว�มเป็นจำริงที�อยู่รอบั	ตัว	เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ�งของปัญห�	
แล่ะเช่�อมโยงตนเองเป็นส่วนหนึ�งของสังคม	ทั�งนี�กระบัวนก�รกลุ่่มจำะทำ�ให้
เด็ีกนักเรียนเกิดีก�รเรียนรู้ที�จำะยอมรับัคว�มแตกต่�ง	 ก�รเค�รพิสิทธิี																	
แล่ะรู้จัำกที�จำะทำ�ง�นร่วมกับัผู้อ่�น	แล่ะในส่วนของก�รล่งม่อปฏิบััติก็จำะทำ�ให้
เกิดีจิำตสำ�นึกในก�รเป็นส่วนหนึ�งของสังคม	 ซึึ่�งจำะช่วยพัิฒิน�ไปสู่ก�รเป็น
พิล่เม่องที�ทุกคนร่วมกันรับัผิดีชอบัต่อสังคมอันเป็นพิล่เม่องที�รัฐ์พึิงประสงค์

 ๒.๕.๖ ก�รั้ปรั้ะยุกต์ิใช้แน์วัคิดควั�มเป็น์พิล่เม่องด่ (Active citizen)
	 สำ�หรับัในประเทศไทยมีแนวคิดีก�รพัิฒิน�คนให้เป็นพิล่เม่อง													
ม�ตั�งแต่หลั่งก�รเปลี่�ยนแปล่งก�รปกครองเป็นระบัอบัประช�ธิีปไตย												
พิ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ส่วนหนึ�งเป็นเพิร�ะเช่�อว่�	 “พิล่เม่อง”	 เป็นร�กฐ์�นของ																				
ก�รพัิฒิน�ระบัอบัประช�ธิีปไตย	แล่ะอีกเหตุผล่หนึ�งค่อต้องก�รพัิฒิน�คน		
ในช�ติให้มีคุณภี�พิ	 สร้�งช�ติบ้ั�นเม่องให้เจำริญก้�วหน้�ทัดีเทียมกับั
อ�รยประเทศ๗๙

	 แนวคว�มคิดีของพิล่เม่อง	 ยังไม่มีตัวแบับัที�แน่ชัดี	 แต่อ�จำกล่่�ว														
ได้ีว่�	 ค่อก�รที�ปัจำเจำกชนเข้�ไปเกี�ยวข้องกับักิจำกรรมส�ธี�รณะ	 วิถีีชีวิต
ส�ธี�รณะทั�งหล่�ย	 ซึึ่�งเกิดีขึ�นได้ีในสังคมทุกระดัีบัทั�งระดัีบัท้องถิี�น																				
ระดัีบัช�ติ	แล่ะระดัีบัน�น�ช�ติ	โดียลั่กษณะของคว�มเป็นพิล่เม่องที�ต่�นตัว	

 ๗๙	กันทร�กร	 จำรัสม�ธุีสร,	 “รูปแบับัแล่ะกล่ยุทธ์ีก�รสร้�งพิล่เม่องต่�นรู้	 กรณีศึกษ�	
โครงก�รพิลั่งเด็ีกแล่ะเย�วชนเพ่ิ�อก�รเรียนรู้ภูีมสัิงคมภี�คตะวันตก”,	ปริั้ญญ�ศิล่ปศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ 
สู�ข้�วิัช�ก�รั้จ้ัดก�รั้ภ�คร้ั้ฐ์แล่ะภ�คเอกชน์,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยศิล่ป�กร,	๒๕๖๐),	
หน้�	๔๓.
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ได้ีแก่
	 ๑.	ก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมกับัปัญห�ของชุมชนโดียไม่อยูเ่ฉย	
	 ๒.	ก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมด้ีวยคว�มสมัครใจำ	ทำ�ด้ีวยจิำตสำ�นึก
	 ๓.	ก�รเช่�อในเร่�องก�รเสริมสร้�งพิลั่งอำ�น�จำ	โดียเข้�ไปมีส่วนร่วม
ในกระบัวนก�รที�มีผล่ต่อตัวเอง	 เช่น	 ก�รกำ�หนดีนโยบั�ยส�ธี�รณะ	 เช่น	
ก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมในมูล่นิธิีต่�ง	ๆ๘๐

	 ด้ีวยคว�มเช่�อของแนวคิดี	 จึำงมีก�รกำ�หนดีคำ�ว่�	 “พิล่เม่อง”																										
ไว้ในแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 เช่น	 แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พิ.ศ.	 ๒๔๗๕	
แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พิ.ศ.	 ๒๔๙๔	 แล่ะแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ																													
พิ.ศ.	๒๕๒๐
	 ช่วง	 ๒	 ทศวรรษเศษที�ผ่�นม�	 สังคมไทยได้ีให้คว�มสำ�คัญกับั														
ก�รสร้�งคนให้เป็นกำ�ลั่งของบ้ั�นเม่อง	 ให้คนได้ีตระหนักในสิทธิี	 หน้�ที�		
แล่ะคว�มมีรับัผิดีชอบัต่อสังคมส่วนรวมโดียได้ีผนวกเอ�คำ�ว่�	 “พิล่เม่อง”	
เข้�ไว้ในพิระร�ชบััญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พิ.ศ.	 ๒๕๔๒	 โดียกำ�หนดี
แนวท�งก�รจัำดีก�รศึกษ�ตั�งแต่ระดัีบัประถีม	 กำ�หนดีให้โรงเรียนจัำดีก�ร	
สอนคว�มรู้พ่ิ�นฐ์�นประช�ธิีปไตย	 ด้ีวยก�รสอดีแทรกเข้�ไปกับัก�รจัำดี																
ก�รเรียนก�รสอนต�มหลั่กสูตร	ส่วนระดัีบัมัธียม	ได้ีกำ�หนดีให้มีก�รเรียนรู้
เร่�องก�รปฏิบััติตนเป็นพิล่เม่องดีีต�มระบัอบัก�รปกครอง	มุ่งทำ�ประโยชน์
ให้สังคมแล่ะยึดีมั�นในวิถีีประช�ธิีปไตย	 รวมถึีงกำ�หนดีให้โรงเรียน																										
จัำดีกิจำกรรมส่งเสริมประช�ธิีปไตย	เช่น	ชมรม	ชุมนุม	ก�รเล่่อกตั�งกรรมก�ร
นักเรียน	 กิจำกรรมค่�ย	 ขณะที�ระดัีบัอุดีมศึกษ�ได้ีกำ�หนดีให้มีก�รจัำดี																			

 ๘๐	เกรียงศักดิี�	 เจำริญวงศ์ศักดิี�,	 “แนวท�งก�รสร้�งจิำตส�ธี�รณะในสังคมไทย”,																		
วั�รั้สู�รั้ร้ั้ฐ์สูภ�สู�รั้,	ปีที�	๖๑	ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม-มีน�คม	๒๕๕๖):	๓๔-๔๖.	
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ก�รเรียนรู้เพ่ิ�อสร้�งพิล่เม่องโดียกระทำ�ผ่�นกลุ่่ม	ชมรม	หร่อก�รรวมตัวของ
นักศึกษ�	 เพ่ิ�อดีำ�เนินกิจำกรรมส่งเสริมประช�ธิีปไตย	นอกจำ�กนี�ก�รศึกษ�	
นอกโรงเรียนก็ได้ีส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในสงัคม	มุ่งเคร่อข่�ยก�รเรียน
รู้แล่ะพัิฒิน�ชุมชน	ให้ผู้เรียนมีคว�มรับัผิดีชอบัต่อครอบัครัวแล่ะสังคม	จัำดี
กิจำกรรมส่งเสริมก�รทำ�ง�นโดียกระบัวนก�รกลุ่่มในก�รบัำ�เพ็ิญประโยชน์
ต่อชุมชน	มีคว�มรับัผิดีชอบัแล่ะเสียสล่ะเพ่ิ�อส่วนรวม๘๑

 ว้ัฒิน์ช้ย วิันิ์จัจัะกลู่๘๒	พิบัว่�ก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ท�งก�รเม่องแก่
พิล่เม่อง	มี	๒	แนวท�งค่อ
	 ๑.	กระบัวนก�รที�เป็นท�งก�รผ่�นกระบัวนก�รเรียนรู้ในห้องเรียน	
เช่น	ปรับัปรุงหลั่กสูตรก�รศึกษ�ทั�งใน	แล่ะนอกระบับัเพ่ิ�อเสริมสร้�งคว�ม
รู้ท�งก�รเม่องแก่พิล่เม่อง	
	 ๒.	กระบัวนก�รที�ไม่เป็นท�งก�ร	 เช่น	ก�รรวมกลุ่่มอย่�งสมัครใจำ	
แล่ะก�รเสริมสร้�งปฏิสัมพัินธ์ีของคนในสังคม	ซึึ่�งจำะช่วยกระตุ้นก�รมีส่วน
ร่วมในวิถีีส�ธี�รณะ	แล่ะปลู่กฝั่งคว�มผูกพัินกับัชุมชน	หร่อคว�มรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ�งของกลุ่่มแล่ะชุมชนด้ีวยก�รส่งเสริมให้คนในชุมชนส�ม�รถีเป็นผู้
ตัดีสินใจำแล่ะแก้ไขปัญห�ที�เกิดีขึ�นในชุมชนได้ีด้ีวยตนเอง
	 สอดีคล้่องกับัแนวคิดีของ	บรั้รั้เจิัด สิูงคะเน์ติิ๘๓	 ที�ได้ีอธิีบั�ยไว้ว่�	
ก�รเสริมสร้�งพิล่เม่องให้เกิดีก�รตระหนักถึีงสิทธิีแล่ะหน้�ที�ต้องเริ�มต้น																	
จำ�กก�รปฎิีสังสรรค์	 ก�รสร้�งบัรรทัดีฐ์�น	 ค่�นิยม	 แล่ะก�รหล่่อหล่อม																	
ท�งสังคมเร่�องสำ�นึกคว�มเป็นพิล่เม่องให้เข้�ใจำร่วมกัน	แล่ะเม่�อบัรรทัดีฐ์�น	

 ๘๑	พิรอัมรินทร์	พิรหมเกิดี,	“ก�รพัิฒิน�ประช�ธิีปไตยกับัก�รสร้�งวัฒินธีรรมท�งก�รเม่อง
แบับัประช�ธิีปไตย”,	วั�รั้สู�รั้ร้ั้ฐ์สูภ�สู�รั้,	ปีที�	๖๒,	ฉบัับัที�	๗	(กันย�ยน-ธัีนว�คม	๒๕๕๗):	๕๖-๖๘.	
 ๘๒	วัฒินชัย	วินิจำจำะกูล่,	ควั�มเป็น์พิล่เม่องอ�เซ่ียน์,	(กรุงเทพิฯ:	สำ�นักง�นบัริห�รแล่ะ
พัิฒิน�องค์คว�มรู้,	๒๕๕๕),	หน้�	๔๓.
 ๘๓	บัรรเจิำดี	 สิงคะเนติ,	หล้่กพ่ิ�น์ฐ์�น์ข้องสิูที่ธิิเสูร่ั้ภ�พิ แล่ะศ้กดิ�ศร่ั้ควั�มเป็น์มนุ์ษย์,	
(กรุงเทพิฯ:	วิญญฺูชน,	๒๕๕๘),	หน้�	๒๒.
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ค่�นิยม	 แล่ะแนวคิดีอ่�น	 ๆ	 เข้�แทรกซึึ่มทั�วทั�งภี�คประช�ชนจำนนำ�ไปสู่																
ก�รแสดีงออกคว�มเป็นพิล่เม่องแบับัไม่รู้ตัว	 นั�นหม�ยคว�มว่�	คว�มเป็น
พิล่เม่องไดี้เกิดีขึ�นในทุกองค�พิยพิของสังคมไทย	 เพิร�ะจำะเกิดีก�รเรียนรู้
แล่ะปฏิบััติด้ีวยตนเอง	
	 นอกจำ�กนี�	 วิัช้ย วังษ์ใหญ่๘๔	 ได้ีศึกษ�รูปแบับัแล่ะวิธีีก�ร																							
จัำดีก�รศึกษ�เพ่ิ�อสร้�งพิล่เม่องไทย	 พิบัว่�	 ก�รสอนเร่�องนี�ยังไม่ควรที�จำะ												
ไปสอนเร่�องรัฐ์ธีรรมนูญโดียตรง	 แต่ควรจำะไปสอนประเด็ีนเร่�องก�รเม่อง		
ให้คว�มรู้ท�งก�รเม่องเปน็เบ่ั�องต้นเสียก่อน	พิย�ย�มเอ�ประเดีน็ก�รเม่อง
ที�เกิดีขึ�นม�สู่ห้องเรียนให้นักเรียนได้ีอภิีปร�ย	โดียที�ครูต้องว�งตัวเป็นกล่�ง
ครูต้องพิย�ย�มชี�แนะ	 แต่ไม่ชี�นำ�	 สอนให้เกิดีคว�มคิดีเห็นที�แตกต่�ง																					
ก�รสอนคว�มเป็นพิล่เม่องค่อก�รสอนให้มีส่วนร่วมท�งก�รเม่อง	พิล่เม่อง
เต็มขั�นต้องรู้เร่�องก�รเม่องแล่ะสนใจำก�รเม่อง	 สนใจำที�จำะมีส่วนร่วม																									
แต่ที�สำ�คัญที�ย�กที�สุดี	 ก็ค่อก�รสอนค่�นิยม	 ก�รเกิดีทัศนคติที�ถูีกต้อง												
เกี�ยวกับัก�รเม่อง	แล่ะประวัติศ�สตร์สำ�คัญที�สุดีที�จำะสร้�งคว�มเป็นพิล่เม่อง
ให้รู้จัำกตนเอง
	 ดัีงนั�น	 ก�รศึกษ�ภี�คพิล่เม่องที�ดีีนั�น	 จึำงต้องปรับัเปลี่�ยนแนวคิดี															
ที�มิได้ีมีแต่มิติเฉพิ�ะประเทศช�ติของตนเท่�นั�น	คว�มเป็นพิล่เม่องโล่กนั�น
ควรมีลั่กษณะที�เรียกว่�	Political	Literacy	ค่อ
	 ๑.	ก�รมีจิำตส�ธี�รณะหร่อก�รเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�
ประโยชน์ส่วนตน
	 ๒.	สำ�นึกในพัินธีะหน้�ที�ที�มีต่อสังคม

 ๘๔	วิชัย	วงษ์ใหญ่,	น์ว้ัติกรั้รั้มหล้่กสููติรั้แล่ะก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้สูู่ควั�มเป็น์พิล่เม่อง,	(กรุงเทพิฯ:	
อ�ร์	แอนด์ี	ปริ�นท์,	๒๕๕๔),	หน้�	๕.
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	 ๓.	มีคว�มรู้ม�กเพีิยงพิอที�จำะพิิจำ�รณ�ว่�ก�รกระทำ�	ว่�มีผล่กระทบั
ต่อสังคมหร่อส่วนรวม	หร่อไม่
	 ๔.	กล้่�พูิดี	กล้่�คิดี	กล้่�ทำ�	กระต่อร่อร้นในสิ�งที�ถูีกต้องดีีง�ม๘๕

	 ทั�งนี�	 ห�กพิิจำ�รณ�ถึีงองค์ประกอบัของก�รพัิฒิน�ทุนมนุษย์																										
ไปสู่คว�มเป็นพิล่เม่อง	 แล่ะบัริบัทที�สำ�คัญของคว�มเป็นไปของ																																		
พิล่เม่องโล่กแล่ะก�รประยุกต์ใช้ในประเทศไทย	 โดียปลู่กฝั่งคว�มรู้																				
คว�มเข้�ใจำแล่ะหน้�ที�ของพิล่เม่องที�พึิงมีในระบัอบัประช�ธีิปไตย																						
เพ่ิ�อกระตุ้นให้เกิดีจิำตสำ�นึกส�ธี�รณะ	 แล่ะไม่เพีิยงแต่ตระหนักถึีงบัทบั�ท
ต่อประเทศเท่�นั�น	 แต่ควรตระหนักถึีงบัทบั�ทของตนเองในฐ์�นะ																		
พิล่เม่องโล่ก	 มีคว�มกระต่อร่อร้นที�จำะเรียนรู้สิ�งใหม่	 ๆ	 เพ่ิ�อให้เท่�ทัน																					
กับัพิล่วัตรของโล่กที�เปลี่�ยนแปล่งไป	 ก�รส่งเสริมบัทบั�ทของก�รกล้่�คิดี	
กล้่�ทำ�	 ในสิ�งที�ถูีกต้องจำะช่วยส่งเสริมให้ประเทศนั�น	 ๆ	 มีคว�มยั�งย่น															
คว�มเป็นพิล่เม่องจึำงเป็นองค์ประกอบัที�สำ�คัญในก�รพัิฒิน�ระบัอบั
ประช�ธิีปไตยให้เกิดีคว�มมีเสถีียรภี�พิผ่�นก�รศึกษ�ภี�คพิล่เม่อง
	 จำ�กข้อมูล่ดัีงกล่่�วข้�งต้นสะท้อนให้เห็นว่�	 ก�รเสริมสร้�ง																		
บัทบั�ทของพิล่เม่อง	(Active	citizen)	ส�ม�รถีทำ�ได้ีผ่�นก�รจัำดีกิจำกรรม
เพ่ิ�อเสริมสร้�งก�รเรียนรู้	ซึึ่�งถ่ีอเปน็ก�รปูพ่ิ�นฐ์�นที�สำ�คัญของก�รตระหนกั
ถึีงบัทบั�ทของก�รเป็นพิล่เม่องที�ต่�นตัวทั�งในรูปแบับัที�เป็นท�งก�ร	 เช่น	
โรงเรียน	 มห�วิทย�ลั่ย	 ที�ทำ�ง�น	 หร่อในรูปแบับัที�ไม่เป็นท�งก�ร	 เช่น	
ครอบัครัว	 ชุมชน	 สังคม	 ส่งเสริมให้เย�วชนตระหนักถึีงบัทบั�ทหน้�ที�																
ของตนเอง	ก้�วสู่พิล่เม่องที�ดีีของประเทศในอน�คต

 ๘๕	ธีเนศวร์	 เจำริญเม่อง,	 แน์วัคิดว่ั�ด้วัยควั�มเป็น์พิล่เม่อง,	 (นนทบุัรี:	 สถี�บััน																								
พิระปกเกล้่�,	๒๕๔๘),	หน้�	๘๗.
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บทที� ๓
จิิตอาสาและความรัับผิิดชอบ

ต่อสังคมเชิงพุุทธ

�มกล่�งกระแสแนวคิดีจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม																									
ที�สร้�งสรรค์พิลั่งท�งสังคมให้เกิดีขึ�น	 ก็มีคำ�ถี�มถึีงหลั่กก�ร																																

ท�งพิระพุิทธีศ�สน�ว่�มีแนวคิดีในเร่�องดัีงกล่่�วอย่�งไร	 ในส่วนนี�จำะได้ี																				
กล่่�วถึีงปร�กฎีก�รณ์แล่ะท่�ทีของพิระพุิทธีศ�สน�ที�มีต่อเร่�องจิำตอ�ส�													
แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมในมิติของหลั่กธีรรม	 แล่ะจิำตอ�ส�กับั																			
คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมบันพ่ิ�นฐ์�นของก�รตีคว�มในท�งพิระพุิทธีศ�สน�
สมัยใหม่แล่ะพิระพุิทธีศ�สน�เพ่ิ�อสังคม
	 ปร�กฏก�รณ์แล่ะท่�ทีของพิระพุิทธีศ�สน�ที�มีต่อเร่�องจิำตอ�ส�										
แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมนั�นอ�จำกล่่�วได้ีว่�	 เร่�องดัีงกล่่�วนี�มีม�อย่�ง
ต่อเน่�องนับัตั�งแต่ในสมัยพุิทธีก�ล่	 โดียพิระพุิทธีองค์ทรงให้หลั่กก�รไว้											
โดียเฉพิ�ะหลั่กเมตต�แล่ะกรุณ�ที�บุัคคล่พึิงมอบัคว�มรักคว�มปร�รถีน�ดีี
ให้แก่กันโดียปร�ศจำ�กเง่�อนไขใดีๆ	 ดัี�งเช่นพิระพุิทธีองค์ที�ทรงมีคว�มรัก
คว�มเมตต�	 คว�มกรุณ�ต่อองคุลี่ม�ล่แล่ะพิระร�หุล่เสมอเท่�เทียมกัน	
ฉะนั�นหลั่กก�รของจำิตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมจำึงเริ�มต้น																	
จำ�กคว�มเมตต�แล่ะคว�มกรุณ�ภี�ยในจิำตใจำของบุัคคล่แล้่วแผ่ขย�ย																					
ไปยังสรรพิสิ�งเพ่ิ�อให้เกิดีก�รดีำ�รงอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ
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	 นอกจำ�กนี�ยังมีหลั่กธีรรมสำ�คัญที�ทรงแสดีงไว้ค่อ	 หลั่กธีรรม																			
เร่�องสติเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�คุณธีรรมอ่�นๆให้เกิดีขึ�น	 เช่น	 ก�รยับัยั�งชั�งใจำ																					
ก�รควบัคุมตนเอง	ซึึ่�งอ�จำกล่่�วได้ีว่�ในท�งพิระพุิทธีศ�สน�นั�นมีหลั่กธีรรม
ที�ล้่วนแล้่วแต่เป็นหลั่กธีรรมเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�ตนเองในด้ี�นจำริยธีรรม																								
ไว้อย่�งครบัถ้ีวนสมบูัรณ์	 ส�ม�รถีนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รพัิฒิน�ตนเอง											
หร่อปรับัปรุงตนเอง	
	 ก�รพัิฒิน�จำริยธีรรมของบุัคคล่จำะต้องมุ่งเน้นไปที�บุัคลิ่กภี�พิ								
ภี�ยใน	 ค่อ	 บุัคลิ่กภี�พิด้ี�นอุปนิสัยใจำคอ	กล่่�วโดียหลั่กก็ค่อ	 ต้องมุ่นเน้น
พัิฒิน�ที�จิำตใจำให้มีคุณภี�พิ	 ทั�งนี�ต้องอ�ศัยหลั่กธีรรมท�งศ�สน�เป็น																					
พ่ิ�นฐ์�นเบ่ั�องต้น	 เพิร�ะคุณธีรรมที�อยู่ในจิำตใจำจำะคอยกระตุ้นเต่อนให้																		
บุัคคล่แสดีงออกท�งจำริยธีรรมที�เหม�ะสมในขณะที�กระทำ�ภี�รกิจำต่�ง	 ๆ		
จัำดีเป็นก�รพัิฒิน�ตนเองในก�รอยู่ร่วมกันในสังคม๑

	 ก�รปลู่กฝั่งคุณธีรรมจำริยธีรรมจึำงมีบัทบั�ทสำ�คัญในก�รพัิฒิน�
เย�วชนซึึ่�งเป็นอน�คตของช�ติให้เป็นคนดีี	 มีคว�มสมบูัรณ์พิร้อม																									
ช่วยให้สังคมประเทศช�ติสงบัร่มเย็น	 ให้เย�วชนส�ม�รถีพิัฒิน�ดี้�น
คุณธีรรมจำริยธีรรมได้ีด้ีวยตนเอง	 โดียเฉพิ�ะคุณลั่กษณะที�แสดีงออกถึีง																
ก�รมีส่วนร่วมในกิจำกรรมหร่อสถี�นก�รณ์ที�ก่อให้เกิดีประโยชน์แก่ชุมชน	
แล่ะสังคม	ด้ีวยคว�มเต็มใจำ	กระต่อร่อร้น	โดียไม่หวังผล่ตอบัแทน	เป็นสิ�งที�
บ่ังบัอกถึีงก�รเป็นผู้ที�มีจำิตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 เน่�องจำ�ก
จิำตสำ�นึกต่อส่วนรวมเป็นลั่กษณะของจิำตใจำประก�รหนึ�งที�ส�ม�รถี												
มองเห็นคุณค่�ต่อก�รมีปฏิสัมพัินธ์ีกัน	 ระหว่�งสม�ชิกภี�ยในสังคมที�ไม่มี	
ผู้ใดีผู้หนึ�งเป็นเจ้ำ�ของหร่อสม�ชิกภี�ยในสังคมต่�งเป็นเจ้ำ�ของร่วมกัน																				

 ๑	 A.	 Bandura,	 Social	 Foundations	 of	 Though	 and	 Action:	 A	 Social																								
CognitiveTheory,	(Englewood	Cliffs,	N.J.:	Prentice-Hall,	1986),	p.147.
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จำนเกิดีคว�มรับัผิดีชอบัแล่ะก�รพึิ�งพิ�อ�ศัย๒	 ในท�งวิทย�ศ�สตร์																												
ก�รฝึ่กสติ	 ค่อ	 ก�รควบัคุมตนเองแล่ะมีทัศนคติที� ดีีแล่ะเปิดีกว้�ง																													
ซึึ่�งก�รฝ่ึกสติมีหลั่กก�รปฏิบััติคล้่�ย	 ๆ	 กับัท�งพิระพิุทธีศ�สน�	 แต่มี																	
คว�มแตกต่�งกันอยู่บ้ั�งโดียท�งวิทย�ศ�สตร์จำะใช้หลั่กจิำตวิทย�ร่วมด้ีวย	
เช่น	 โปรแกรมล่ดีคว�มเครียดีโดียใช้ก�รฝึ่กสติ	 จำะเน้นไปที�ก�รสะท้อน
ตนเองจำ�กภี�ยใน	แล่ะฝึ่กให้มีคว�มคิดีที�นิ�ง	แล่ะ	อยู่กับัปัจำจุำบัันม�กขึ�น๓

	 สติจึำงมีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัิฒิน�ท�งด้ี�นจิำตใจำ	 หร่อก�รพัิฒิน�
จิำตสำ�นึกแล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 สติเป็นคุณธีรรมที�ช่วยควบัคุม	
ตนเองทั�ง	 ก�ย	 ว�จำ�	 แล่ะจำิตใจำ	 ไม่ให้เกิดีโทษแก่ตนเองแล่ะสังคม																					
แสดีงพิฤติกรรมที�ไม่ทำ�ให้ตนเองแล่ะผู้อ่�นเด่ีอดีร้อน	 บุัคคล่เม่�อฝึ่กสติ																			
อยู่เสมอ	 ๆ	 ย่อมเป็นผู้ที�รู้ทันปร�กฎีก�รณ์ที�เกิดีขึ�นในสังคมแล่ะว�งตน																		
ได้ีอย่�งถูีกต้อง	เหม�ะสม	
	 จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมเป็นคุณลั่กษณะท�งจิำตใจำ
ของบุัคคล่เกี�ยวกับัก�รมองเห็นคุณค่�	 หร่อก�รให้คุณค่�ก�รมีปฏิสัมพัินธ์ี
ท�งสังคมแล่ะสิ�งต่�ง	 ๆ	 ที�มีอยู่ในสังคมที�ไม่มีผู้ใดีผู้หนึ�งเป็นเจ้ำ�ของ																											
หร่อเป็นสิ�งที�ทุกคนในสังคมเป็นเจ้ำ�ของร่วมกัน	 เป็นสิ�งที�ส�ม�รถีสังเกต																	
ได้ีจำ�กคว�มรู้สึกนึกคิดีหร่อพิฤติกรรมที�แสดีงออกม�๔	 ในทัศนะของ
พิระพุิทธีศ�สน�นั�น	 จิำตสำ�นึกเพ่ิ�อส่วนรวมหม�ยถึีง	 จิำตที�ประกอบัด้ีวย														

 ๒	 ธีวัชชัย	กฤษณะประกรกิจำ	สมจิำตร	หรองบุัตรศรีแล่ะผ่องพิรรณ	กฤษะประกรกิจำ,	
สูม�ธิิบำ�บ้ดที่�งจิัติเวัชศ�สูติร์ั้แล่ะสุูข้ภ�พิจิัติ,	 (ขอนแก่น:	 โรงพิิมพ์ิมห�วิทย�ลั่ยขอนแก่น,	
๒๕๕๒),	หน้�	๔๘-๔๙.
 ๓	 พุิทธีท�สภิีกขุ,	 คู่ม่ออ�น์�ป�น์สูติิ,	 (กรุงเทพิฯ:	ธีรรมสภี�แล่ะสถี�บัันบัันล่่อธีรรม,	
๒๕๔๕),	หน้�	๙๘.
 ๔	 พิระครูอนุกูล่ชัยกิจำ	 (วิชัย	 วชิรญ�โณ),	 “ศึกษ�มุญจิำตุกัมยต�ญ�ณ	 ในก�รปฏิบััติ
วิปัสสน�ต�มหลั่กสติปัฏฐ์�น	๔	เฉพิ�ะกรณีก�รปฏิบััติวิปัสสน�ภี�วน�	๗	เด่ีอน”,	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิ
พุิที่ธิศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ,	(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๕๑),	
หน้�	๖.
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คว�มเอ่�อเฟ้�อเก่�อกูล่	 หร่อคว�มคิดีที�มุ่งทำ�แต่ประโยชน์เก่�อกูล่ทั�งแก่ตน												
แล่ะผู้อ่�น	 โดียมีเมตต�จิำต	 (ปร�รถีน�ดีี)	 แล่ะกรุณ�จิำต	 (คว�มคิดีร่วมด้ีวย
ช่วยแก้ปัญห�)	เป็นพ่ิ�นฐ์�น	ผู้ที�ปลู่กจิำตสำ�นึกเพ่ิ�อส่วนรวมให้เจำริญงอกง�ม
ในจิำตใจำได้ีม�กเพีิยงใดีย่อมส�ม�รถีแก้วิกฤตปัญห�คว�มเห็นแก่ตัว																				
ทำ�ให้เป็นคนเสียสล่ะ	 อุทิศตนทุ่มเททำ�ง�นเพ่ิ�อผล่ประโยชน์ต่อส่วนรวม															
ได้ีม�กเพีิยงนั�น๕

	 นอกจำ�กนี�	ก�รฝึ่กสติ	(mindfulness	practice)	จึำงมีคว�มสำ�คัญ
ต่อพิฤติกรรม	เน่�องจำ�กสติเป็นสภี�วะอย่�งหนึ�งของจิำตใจำที�เป็นตัวควบัคุม												
ก�รปฏิบััติหน้�ที�	 แล่ะเป็นตัวคอยกำ�กับัยับัยั�งตนเองที�จำะไม่ให้หล่งเพิลิ่น																
ไปต�มคว�มชั�ว	 ค่อ	 ก�รเต่อนตนในก�รทำ�คว�มดีี	 แล่ะไม่เปิดีโอก�สแก่
คว�มชั�ว๖	 ลั่กษณะสติที�สมบูัรณ์	 ค่อ	ก�รรู้ในปัจำจุำบัันขณะ	แล่ะบัอกได้ีว่�
อ�รมณ์	 คว�มรู้สึกนั�นหม�ยถึีงอย่�งไร	 เม่�อเกิดีสติอย่�งต่อเน่�องจำะมี								
ลั่กษณะคว�มชัดีเจำนในจิำตใจำ	 เกิดีคว�มผ่อนคล่�ยจำ�กคว�มเครียดี																										
มีคว�มย่ดีหยุ่น	 รู้สึกเป็นอิสระ	 ปล่ดีปล่่อยตนเอง	 ปล่อดีโปร่งเบั�สบั�ย													
เกิดีก�รยั�งคิดีไตร่ตรอง	 ควบัคุมตนเอง	 จัำดีก�รตนเองได้ี	 ซึึ่�งทำ�ให้มีจิำตใจำ															
ตั�งมั�นเป็นกล่�งกับัสิ�งที�สังเกตนั�น	 แล่ะเกิดีจิำตแห่งก�รให้โดียเต็มใจำ																			
จำะช่วยผู้อ่�นโดียไม่คิดีถึีงค่�ตอบัแทน	 ยอมสล่ะเวล่�	 ทรัพิย์สินเงินทอง															
แล่ะกำ�ลั่งก�ย	 เพ่ิ�อกิจำกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมถีึงยังเป็น												
ก�รฝ่ึกฝ่นตนเองเพิ่�อล่ดีอัตต�	 ค่อล่ดีคว�มเป็นตัวตนแล่ะทำ�ให้เกิดี																
คว�มสมดุีล่	เกิดีปัญญ�	แล่ะนำ�ม�ซึึ่�งคว�มสุขอย่�งแท้จำริง๗

 ๕	 เอกชัย	จุำล่ะจำ�รติต์,	วิัธ่ิพ้ิฒิน์�จิัติเพ่ิ�อก�รั้ปฏิบ้ติิง�น์แล่ะดำ�เนิ์น์ช่วิัติอย่�งม่คุณภ�พิ,	
(กรุงเทพิฯ:	รุ่งแสงก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๔๓),	หน้�	๒๑.
 ๖	 บุัญสม	 หรรษ�ศิริพิจำน์,	 จิัติสูำ�นึ์ก,	 (กรุงเทพิฯ:	 สำ�นักง�นสภี�อ�จำ�รย์	 สถี�บััน													
บััณฑิิตพัิฒินบัริห�รศ�สตร์,	๒๕๔๓),	หน้�	๗๔.
 ๗	 พิระไพิศ�ล่	วิส�โล่,	พุิที่ธิธิรั้รั้มก้บก�รั้พ้ิฒิน์�สู้งคม,	(กรุงเทพิ:	มูล่นิธิีโกมล่คีมทอง,	
๒๕๓๓),	หน้�	๗๗.
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	 จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัส�กล่บันพ่ิ�นฐ์�นของก�รตีคว�ม
พิระพุิทธีศ�สน�สมัยใหม่แล่ะพิระพุิทธีศ�สน�เพ่ิ�อสังคมนั�นจึำงมุ่งเน้น																			
ในเร่�องก�รฝ่ึกสติเป็นแกนกล่�งในก�รขับัเคล่่�อนสังคมช่วยทำ�ให้ทุกคน							
ในสังคมส�ม�รถีอยู่ร่วมกันได้ีอย่�งมีคว�มสุข	 เป็นสังคมที�มีก�รให้แล่ะ															
ก�รแบ่ังปันซึึ่�งกันแล่ะกัน	คำ�นึงถึีงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที�ตั�ง	 ซึึ่�งต้อง
ขับัเคล่่�อนทั�งระบับั	โดียเฉพิ�ะอย่�งยิ�งควรเริ�มต้นที�เด็ีกแล่ะเย�วชน๘ 
	 ก�รฝึ่กสติเพ่ิ�อพัิฒิน�จิำตสำ�นึกแล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม																				
มีหลั่กก�รสำ�คัญ	ดัีงนี�
	 ๑.	ก�รมุ่งเน้นให้บุัคคล่มีคว�มคิดีขั�นสูงช่วยยกระดีับัจิำตใจำที�เปี�ยม
ไปดี้วยเมตต�	 เพิร�ะจำิตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมมุ่งเน้นก�รให้
ม�กกว่�ก�รรับั	 ทำ�ให้ได้ีพิบัคว�มสุขที�เกิดีจำ�กก�รให้	 ซึึ่�งเป็นคว�มสุข															
ที�มีคุณค่�กว่�คว�มสุขที�เกิดีจำ�กก�รได้ีรับั
	 ๒.	ยึดีหลั่กก�รมองเห็นคุณค่�ของคว�มดีีที�มีอยู่ในบุัคคล่นั�น	 ๆ	
ม�กกว่�มูล่ค่�ของทรัพิย์สินเงินทอง	 เป็นก�รผูกมิตรแท้ได้ีอย่�งยั�งย่น														
เช่�อมร้อยผู้คนไว้เพ่ิ�อเป้�หม�ยเดีียวกัน	ค่อ	คว�มสงบัสุข
	 ๓.	 มุ่งสร้�งสังคมแห่งก�รแบ่ังปัน	 ก�รช่วยเหล่่อเก่�อกูล่ซึึ่�งกัน												
แล่ะกัน	ร่วมม่อกันดูีแล่รักษ�สิ�งของส�ธี�รณะ	รวมทั�งสิ�งแวดีล้่อมรอบัตัว
	 ๔.	เพ่ิ�อสังคมที�น่�อยู่แล่ะเป็นสังคมคุณภี�พิที�ทุกคนส�ม�รถี																					
อยู่ร่วมกันได้ี	พึิ�งพิ�อ�ศัยซึึ่�งกันแล่ะกัน๙

	 สติเป็นทั�งหล่ักธีรรมแล่ะเป็นแนวท�งก�รปฏิบััติเพ่ิ�อพัิฒิน�มนุษย์	
ส�ม�รถีนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รดีำ�เนินชีวิตของมนุษย์ไม่ว่�จำะทำ�กิจำก�ร	

 ๘	 สุร�งค์	 โค้วตระกูล่,	 จิัติวิัที่ย�ก�รั้ศึกษ�,	 พิิมพ์ิครั�งที�	 ๓,	 (กรุงเทพิฯ:	 จุำฬ�ล่งกรณ์
มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๓๗),	หน้�	๕๖.	
 ๙	 พิระธีรรมปิฎีก	(ประยุทธ์ี	ปยุตฺโต),	ควั�มคิดแหล่่งสูำ�ค้ญข้องก�รั้คิด,	(กรุงเทพิฯ:	
ธีรรมสภี�,	๒๕๔๓),	หน้�	๑๕.
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ง�นใดี	 ๆ	 ต้องมีสติแล่ะสัมปชัญญะเพิร�ะสติเป็นตัวกำ�หนดี	 ค่อ	 ก�รที�																	
จิำตนึกถึีงสิ� ง ที�จำะทำ�คำ�ที� พูิดีไว้แล้่วได้ี	 เ ป็นอ�ก�รที� จิำตไม่หล่งล่่ม																																							
ไม่เผล่อไผล่ฉุกคิดีขึ�นได้ี	ระงับัยับัยั�งใจำได้ี	เรียกอีกหนึ�งว่�คว�มไม่ประม�ท	
ค่อ	 ให้ต่�นตัวอยู่เสมอ	 ทำ�ให้ไม่เลิ่นเล่่อพิลั่�งเผล่อ	 ป้องกันคว�มเสียห�ย																
เป็นเหตุให้ฉุกคิดี	 ยับัยั�งชั�งใจำ	 แล่ะกระตุ้นทำ�ให้นึกถึีงชีวิตทำ�ให้เสียสล่ะ
ทำ�คว�มดีีต่�ง	 ๆ	 ได้ี	 แต่ห�กข�ดีสติแล้่ว	 จำะเป็นเหตุให้ทำ�อะไรผิดี	 แล่ะ														
เสียห�ย๑๐

	 ก�รเจำริญสติ	 หร่อก�รดีำ�รงตนอยู่ในคว�มไม่ประม�ท	 ยังมี																							
คว�มสำ�คัญจำำ�เป็นในฐ์�นะที�ช่วยส่บัทอดีอ�ยุพิระพุิทธีศ�สน�	 ให้ดีำ�รงอยู่																				
ได้ีอย่�งแท้จำริง	 เพิร�ะว่�คว�มเจำริญงอกง�มแห่งพุิทธีธีรรม	 หร่อว่�																				
ก�รหยั�งร�กฝั่งลึ่กแห่งพุิทธีศ�สน�ที�ยิ�งใหญ่	 ค่อก�รหยั�งร�กฝั่งลึ่กในจิำตใจำ
ของมวล่มนุษย์	ดัีงพิระพุิทธีพิจำน์ว่�	
	 “...เร�ไม่เห็นธีรรมอ่�นแม้อย่�งหนึ�ง	 ที�เป็นไปเพ่ิ�อคว�มดีำ�รงมั�น													
ไม่เส่�อมสูญ	 ไม่ห�ยไปแห่งสัทธีรรม	 เหม่อนคว�มไม่ประม�ทนี�	 คว�มไม่
ประม�ทย่อมเป็นไปเพ่ิ�อคว�มดีำ�รงมั�น	ไม่เส่�อมสูญ	ไม่ห�ยไปแห่งสัทธีรรม	
ตรงกันข้�มห�กผู้คนดีำ�รงตนอย่�งประม�ทมัวเม�	 ไม่น้อมใจำเข้�ม�ศึกษ�
พิระสัทธีรรมแล่ะฝ่ึกปฏิบััติอย่�งจำริงจัำง	 ย่อมทำ�ให้ข�ดีคว�มเข้�ใจำ																										
ไม่ลึ่กซึึ่�งในพิระธีรรมคำ�สอน	 ทำ�ให้ไม่เห็นคุณค่�	 ไม่ก่อให้เกิดีศรัทธี�																					
ไม่นำ�ม�ซึึ่�งคว�มเค�รพิ	 แล่ะเม่�อผู้คนไม่ศรัทธี�	 ไม่เค�รพิในสิ�งใดี	 สิ�งนั�น													
ก็จำะหมดีคว�มหม�ยไป	 แม้สิ�งนั�นจำะดีีง�มแค่ไหนก็ต�ม	 คว�มไม่ประม�ท	
จึำงเป็นไปเพ่ิ�อประโยชนย์ิ�งใหญ่	เพ่ิ�อคว�มดีำ�รงมั�นไม่เส่�อมสูญ	ไม่อันตรธี�น
แห่งสัทธีรรม...”๑๑	

 ๑๐	พิระไพิศ�ล่	วิส�โล่,	พุิที่ธิธิรั้รั้มก้บก�รั้พ้ิฒิน์�สู้งคม,	(กรุงเทพิฯ:	มูล่นิธิีโกมล่คีมทอง,	
๒๕๓๓),	หน้�	๖-๗.
 ๑๑	ที.ม.	 ๑๐/๑๔๓/๑๘๐.,	 สำ.ส.	 ๑๕/๓๗๘-๓๘๔.,	 สำ.ม.	 ๑๙/๑๓๕/๓๗.,	 องฺ.เอก.	
๒๐/๖๐/๑๓.,	อำ.ฉกฺก.	๒๒/๓๒๔/๔๐๗.,	องฺ.ทสก.	๒๔/๑๕/๒๓.,		
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	 ก�รประยกุต์ใช้ก�รฝึ่กสติเพ่ิ�อพัิฒิน�จิำตสำ�นึกแล่ะคว�มรับัผิดีชอบั
ต่อสังคม	 ส�ม�รถีทำ�ได้ีในกิจำกรรมอ�ส�สมัคร	 ซึึ่�งเป็นกระบัวนก�รของ															
ก�รขัดีเกล่�จิำตใจำล่ะว�งตัวตน	แล่ะบ่ัมเพิ�ะคว�มรัก	คว�มเมตต�ต่อผู้อ่�น
โดียไม่มีเง่�อนไข	 ทั�งนี�ก�รอุทิศตนเป็นอ�ส�สมัครเป็นก�รสล่ะตน																
เพ่ิ�อรับัใช้แล่ะช่วยเหล่่อแก้ไขวิกฤติปัญห�ของสังคม๑๒	 อ�ส�สมัครทุกคน	
จำะได้ีเรียนรู้สิ�งที�เกิดีขึ�นรอบัตัวม�กขึ�น	 สัมผัสคว�มจำริง	 เช่�อมโยงเหตุ																			
แล่ะปัจำจัำยคว�มสุขแล่ะคว�มทุกข์	 ได้ีเจำริญสติในก�รปฏิบััติง�น	 แล่ะ																						
ใช้หลั่กธีรรมที�ศ�สน�พุิทธีเรียกว่�	 พิรหมวิห�ร	 ๔	 ค่อ	 เมตต�	 กรุณ�																			
มุทิต�	แล่ะอุเบักข�	เพ่ิ�อให้เกิดีก�รให้อย่�งแท้จำริง	ก�รทำ�ง�นอ�ส�สมัคร
จึำงช่วยให้บุัคคล่ได้ีขัดีเกล่�ตนเอง	 เรียนรู้ภี�ยใน	 แล่ะเกิดีปัญญ�ได้ี๑๓                      
ไม่ว่�จำะเป็นก�รเสียสล่ะเวล่�	 ทรัพิย์สินเงินทอง	 แรงก�ยแรงใจำ	 เพ่ิ�อให้															
เกิดีประโยชน์กับับุัคคล่อ่�น	โดียไม่หวังสิ�งใดีเป็นเคร่�องตอบัแทนในภี�ยหน้�	
พิฤติกรรมดัีงกล่่�วแสดีงออกม�ในรูปของก�รช่วยเหล่่อก�รแบ่ังปัน																	
แล่ะก�รปล่อบัโยน๑๔

	 สังคมไทยตั�งแต่ในอดีีตจำนถึีงปัจำจุำบัันได้ีอบัรมสั�งสอนให้เป็นคนดีี	
ยึดีมั�นในหลั่กธีรรมคำ�สอนของพิระพุิทธีศ�สน�	 ดัีงนั�น	 ก�รเจำริญสตินี�เอง															
ที�จำะทำ�ให้ผู้ปฏิบััติได้ีเกิดีคว�มเข้�ใจำแล่ะเข้�ถึีงแก่นธีรรม	 น้อมนำ�																															
ม�ปฏิบััติให้เกิดีก�รเห็นคุณค่�ภี�ยในจิำตใจำของเพ่ิ�อนมนุษย์	 ทำ�ให้เกิดี

 ๑๒	ยุทธีน�	 วรุณปิติกุล่,	 “สำ�นึกพิล่เม่อง”,	 คว�มเรียงว่�ด้ีวยประช�ชนบันเส้นท�ง
ประช�คม,	(กรุงเทพิฯ:	มูล่นิธิีก�รเรียนรู้แล่ะพัิฒิน�ประช�สังคม,	๒๕๔๒),	หน้�	๑๘๑-๑๘๓.
 ๑๓	อรพิินทร์	 ชูชมแล่ะคณะ,	 “ก�รวิเคร�ะห์ปัจำจัำยท�งจิำตสังคมที�สัมพัินธ์ีกับัจิำตสำ�นึก
ท�งปัญญ�แล่ะคุณภี�พิชีวิตของเย�วชนไทย”,	รั้�ยง�น์ก�รั้วิัจ้ัย,	(สถี�บัันวิจัำยพิฤติกรรมศ�สตร์:	
มห�วิทย�ลั่ยศรีนครินทรวิโรฒิ,	๒๕๕๒),	หน้�	๕๖.
 ๑๔	ศิริ	 แคนส�,	 “ก�รพัิฒิน�จิำตสำ�นึกส�ธี�รณะนักเรียนชั�นมัธียมศึกษ�:	 กรณีศึกษ�
โรงเรียนคอนสวรรค์”,	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิก�รั้ศึกษ�ดุษฎ่ีบ้ณฑิิติก�รั้บริั้ห�รั้แล่ะพ้ิฒิน์�ก�รั้ศึกษ�,	
(บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยมห�ส�รค�ม,	๒๕๕๑),	หน้�	๔๔.
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ศรัทธี�คว�มเช่�อมั�นอย่�งมั�นคงว่�	 วิถีีท�งแห่งพุิทธีธีรรมค่อวิถีีท�ง																							
แห่งชีวิต	ก�รเป็นคนดีีของสังคมนั�นวัดีกันได้ีที�จิำตใจำ	ถ้ี�จิำตใจำดีี	มีคุณธีรรม	
มีจำิตสำ�นึกที�ยึดีมั�นในคุณง�มคว�มดีีก็จำะแสดีงออกม�เป็นพิฤติกรรม																				
ที�มองเห็นได้ีส่งผล่ต่อก�รดีำ�รงชีวิต	 ค่อ	 เกิดีคว�มสมดีุล่ในก�รใช้ชีวิต																						
มีคว�มสมดุีล่ในก�รทำ�ง�นเพ่ิ�อส่วนร่วม	 ค้นพิบัคว�มสุขที�แท้จำริง	 โดีย															
ไม่ต้องอิงอ�ศัยอ�มิสใดี	ๆ	จึำงเป็นชีวิตที�เปี�ยมด้ีวยคว�มง�มอย่�งแท้จำริง
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บทที� ๔
ถีอดบทเรัียนิ

�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชน																						
น�น�ช�ติด้ีวยก�รจัำดีหลั่กสูตรอบัรมด้ีวยชุดีกิจำกรรมเชิงปฏิบััติก�ร																										

ภี�ยใต้โครงก�รค่�ยอ�ส�น�น�ช�ติ	 ณ	 บ้ั�นเติมพิิทย�เวช	 ต.บั�งยี�รงค์	
อ.บั�งคนที	จำ.สมุทรสงคร�ม	ระหว่�งวันที�	๑๙-๒๑	กุมภี�พัินธ์ี	พิ.ศ.	๒๕๖๔	
โดียมีเย�วชนจำ�กน�น�ช�ติเข้�ร่วมโครงก�ร	จำำ�นวน	๖	ประเทศ	ซึึ่�งมีอ�ยุ
ระหว่�ง	๑๔	–	๑๘	ปี	แล่ะไมปิ่ดีกั�นเร่�องเช่�อช�ต	ิศ�สน�	สผิีว	แล่ะช�ตพัิินธ์ุี	
สรุปจำำ�นวนเย�วชนน�น�ช�ติจำ�ก	๖	ประเทศ	จำำ�นวน	๓๐	ร�ย	ดัีงนี�	

	 ภี�ยหลั่งจำ�กก�รจำัดีกิจำกรรมจำนประสบัผล่สำ�เร็จำ	 ผู้วิจัำยได้ีสรุป													
ก�รทำ�ง�นที�ผ่�นม�ในแง่มุมต่�ง	ๆ 	เพ่ิ�อให้เห็นถึีงร�ยล่ะเอียดีของเหตุปัจำจัำย
ทั�งภี�ยในแล่ะภี�ยนอกซึึ่�งทำ�ให้เกิดีผล่สัมฤทธิี�ด้ี�นต่�ง	ๆ	ไว้ดัีงนี�

ปรั้ะเที่ศ

ส�ธี�รณรัฐ์ประช�ชนจีำน
ส�ธี�รณรัฐ์ประช�ธิีปไตยประช�ชนล่�ว

ส�ธี�รณรัฐ์แห่งสภี�พิเมียนม�ร์
สหพัินธ์ีส�ธี�รณรัฐ์ไนจีำเรีย

ส�ธี�รณรัฐ์สังคมนิยมเวียดีน�ม
ไทย
รั้วัม

จัำ�น์วัน์เย�วัชน์(คน์)

๔
๒
๒
๔
๓
๑๕
๓๐
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 ๑. ข้้�น์ติอน์ก�รั้จ้ัดโครั้งก�รั้ค่�ยอ�สู�น์�น์�ช�ติิ	 มีขั�นตอน																
สำ�คัญ	๒	ขั�นตอน	ค่อ	๑.	ก�รสร้�งสัญญะ	(sign)	เพ่ิ�อก�รส่�อส�รกับัเย�วชน
น�น�ช�ติ	 ๒.	 ก�รออกแบับัชุดีกิจำกรรมเชิงปฏิบััติก�ร	 โดียมีร�ยล่ะเอียดี
ดัีงนี�
  ๑.๑ ก�รั้สูร้ั้�งสู้ญญะ (sign) เพ่ิ�อก�รั้สู่�อสู�รั้ก้บเย�วัชน์
น์�น์�ช�ติิ
  สู้ญญะ (sign)	 เป็นศ�สตร์ที�ว่�ด้ีวยคว�มหม�ยที�ถูีกส่งต่อ														
หร่อถ่ี�ยทอดีเพ่ิ�อศึกษ�ว่�สิ�งแทนคว�ม	 (representation)	 ก่อให้เกิดี												
คว�มหม�ยอย่�งไร	 แล่ะรวมถึีงก�รทำ�ให้เข้�ใจำคว�มหม�ยของสิ�งใดี	 ๆ															
หร่อกระบัวนก�รที�ให้คว�มหม�ยต่อสิ�งใดี	ๆ 	โดียที�ส�ม�รถีพิิจำ�รณ�สัญญะ
ซึึ่�งมีคว�มสัมพัินธ์ีกับัภี�ษ�ภี�พิ	(visual	image)	แล่ะก�รส่�อส�รด้ีวยภี�พิ	
(visual	 communication)	 ที�มีคว�มเช่�อมโยงจำ�กคว�มเป็นตัวตน																														
ไปถึีงก�รขย�ยคว�มไปในมิติด้ี�นวัฒินธีรรมแล่ะสังคม๑	 ผู้วิจัำยได้ีใช้เป็น
เคร่�องม่อในก�รทำ�คว�มเข้�ใจำในกระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะ																			
คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ	 โดียใช้สัญลั่กษณ์ภี�พิ																		
เร่อโนอ�ร์	 ส�ยนำ��	 ปล่�	 แล่ะคล่่�น	 ที�ส�ม�รถีทำ�ให้เห็นถึีงคว�มสัมพัินธ์ี
ระหว่�งคำ�ว่�	“จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม”	แล่ะคำ�ว่�	“เย�วชน
น�น�ช�ติ”	อย่�งเป็นเหตุแล่ะผล่	ดัีงนี�
  เร่ั้อโน์อ�ห์ (noah’s ark)	 เป็นสัญญะที�ส่�อถึีงก�รเดิีนท�ง														
ร่วมกันของเย�วชนน�น�ช�ติที�เข้�ร่วมโครงก�รวิจัำยฯ	 เพ่ิ�อค้นห�เย�วชน
ต้นแบับั	 (role	 model)	 ที�จำะเติบัโตเป็นพิล่เม่องที�ดีีของสังคมต่อไป																				
แล่ะเป็นพิ�หนะที�นำ�พิ�เย�วชนจำ�กทั�วทุกมุมโล่กไปสู่เป้�หม�ยร่วมกัน																	
ซึึ่�งต�มประวัติเร่อโนอ�ห์	 ค่อ	 เร่อที�ถูีกสร้�งต�มพิระบััญช�ของพิระเจ้ำ�														

 ๑	 วีรพิล่	 เจีำยมวิสุทธิี�,	 สัญญะกับัก�รส่�อส�รอัตลั่กษณ์ในตร�เคร่�องหม�ยสัญลั่กษณ์																
ก�รจัำดีก�รแข่งขันกีฬ�โอลิ่มปิก,	 บที่ควั�มวัิจ้ัย,	 ว�รส�รส�ข�มนุษยศ�สตร์	 สังคมศ�สตร์																					
แล่ะศิล่ปะปีที�	๑๐	ฉบัับัที�	๑	(เด่ีอนมกร�คม	–	เมษ�ยน	๒๕๖๐)	หน้�	๒๗๐๙.
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เพ่ิ�อบัรรทุกผู้คนจำำ�นวนมห�ศ�ล่จำ�กหล่�กหล่�ยเช่�อช�ติ	 เป็นเร่อที�																								
นำ�คว�มสงบัสุขแล่ะสันติภี�พิม�สู่โล่กใบันี�	 ผู้วิจัำยจึำงใช้เป็นสัญญะ	 (Sign)	
เพ่ิ�อจำะส่�อไปถึีงเย�วชนน�น�ช�ติว่�ทุกคนได้ีขึ�นม�อยู่บันเร่อโนอ�ห์ที�มี
คว�มหม�ยแล่ะทรงคุณค่�	 ทุกคนจำะเป็นผู้นำ�พิ�คว�มสงบัสุขแล่ะ																			
สันติภี�พิม�สู่หมู่มวล่มนุษย์ด้ีวยสติปัญญ�ของตนเอง	 แล่ะปฏิบััติต่อผู้อ่�น
ด้ีวยคว�มเมตต�กรุณ�	 มีคว�มรับัผิดีชอบัในประเด็ีนส�ธี�รณะแล่ะ																				
ช่วยนำ�พิ�ทุกชีวิตให้อยูร่อดีปล่อดีภัียในโล่กอน�คต	
  สู�ยน์ำ��	 เป็นสัญญะที�ส่�อถึีงคว�มร่มร่�น	 เรียบัง่�ย	 เย่อกเย็น																				
ไหล่เร่�อย	 ๆ	 สบั�ย	 ๆ	 นำ�คว�มชุ่มช่�นใจำม�ให้สรรพิสิ�งบันโล่ก	 เสม่อนกับั													
ก�รเป็นจิำตอ�ส�ที�ต้องเป็นบุัคคล่ผู้มีใจำดีี	 เย่อกเย็น	 ใจำกว้�ง	 มีเมตต�สูง													
เสียสล่ะ	 เอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่	 มีนำ��ใจำ	 เป็นผู้ให้โดียไม่หวังสิ�งตอบัแทนใดี	 ๆ																					
มีจิำตใจำยิ�งใหญ่	กว้�งไกล่เฉกเช่นเดีียวกับั	ส�ยนำ��	
  ปล่�ว่ั�ยที่วัน์กรั้ะแสูน์ำ��	เป็นสัญญะที�ส่�อถึีง	ก�รไม่ยอมแพ้ิกับั
อุปสรรคต่�ง	ๆ	ซึึ่�งจำะทำ�ให้ประสบัคว�มสำ�เร็จำได้ีในที�สุดี	ก�รเป็นจิำตอ�ส�
อ�จำต้องเจำอกับัปัญห�อุปสรรคน�นับัประก�ร	 หร่อ	 มีแรงเสียดีท�น																		
ท�งสังคมกดีดัีนอยู่รอบัข้�ง	 ผู้มีใจำหนักแน่นเท่�นั�นที�จำะอดีทน	 ฟันฝ่่�															
ปัญห�แล่ะอุปสรรคเหล่่�นั�นได้ี	 แล่ะมุ่งมั�นอุทิศตนเองเพ่ิ�อสังคมต่อไป	
เหม่อนกับัปล่�ที�ว่�ยทวนกระแสนำ��แล่ะนำ�พิล่ังง�นบัวกเข้�ม�สู่ตนเอง	
ส�ม�รถีแหวกว่�ยไปทุกที�	 ทุกส�ยนำ��	 ไม่เล่่อกว่�ส�ยนำ��นั�นจำะไหล่																											
ม�จำ�กที�ใดี	เพิร�ะส�ยนำ��ทุกส�ยย่อมหล่อมรวมเป็นหนึ�งเดีียวกันได้ี	
  คล่่�น์	 เป็นสัญญะที�ส่�อถึีง	 อุปสรรคแล่ะปัญห�ในก�รทำ�ง�น																					
ด้ี�นจิำตอ�ส�	 สร้�งสิ�งดีีง�มให้เกิดีขึ�นในสังคม	 ที�ต้องใช้เวล่�แล่ะต้องทำ�			
อย่�งสมำ��เสมอ	 ปัญห�เปรียบัเสม่อนเกลี่ยวคล่่�นที�กระทบักระแทก																								
จำนชีวิตอ�จำโซึ่เซึ่	 แล่ะเป็นอันต้องล้่มล่งบ้ั�งในบั�งเวล่�	 แต่ห�กวันใดี																						
ที�สองม่อแล่ะสองเท้�ของบุัคคล่ผู้เป็นจิำตอ�ส�แข็งแกร่งม�กพิอที�จำะ																	
ทรงตัวย่นขึ�นได้ีอย่�งเข้มแข็ง	 เม่�อนั�นก็จำะได้ีพิบักับัคว�มสวยง�มของ																
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ท้องทะเล่ที�ปร�กฏตัวอยู่ด้ี�นหลั่งของเกลี่ยวคล่่�น	 เหม่อนกับัคำ�กล่่�ว																			
ที�ว่�	 “ส�ยนำ��จำะหล่อมรวมเป็นทะเล่ได้ีอย่�งไรห�กไม่มีเกลี่ยวคล่่�น																	
ก็เช่นเดีียวกับัชีวิตจำะหล่อมรวมเป็นตัวเป็นตนขึ�นได้ีอย่�งไรห�กไม่มี
อุปสรรคแล่ะปัญห�นั�นเอง
	 	 สัญญะที�ใช้ทั�งหมดีนี�เพ่ิ�อจำะส่�อส�รกับัเย�วชนน�น�ช�ติว่�																		
ไม่ว่�จำะเร�จำะเป็นใครม�จำ�กไหนก็ต�ม	 ห�กเร�มีคว�มมุ่งมั�นตั�งใจำ																						
เสียสล่ะอุทิศตนทำ�เพ่ิ�อสังคมแล่ะโล่กใบันี�ให้มีคว�มสวยง�มน่�อยู่ยิ�งขึ�น	
ง�นทุกอย่�งจำะประสบัผล่สำ�เร็จำได้ีดัี�งตั�งใจำ	 เร�จำะร่วมเดิีนท�งไปด้ีวยกัน	
เร่อโนอ�ห์ล่ำ�นี�พิร้อมจำะจำอดีรับัเย�วชนจำ�กทั�วทุกมุมโล่กเพ่ิ�อม�เป็น						
เย�วชนต้นแบับั	เป็นพิล่เม่องที�ดีีต่อไป	
	 	 ผู้ วิ จัำยไ ด้ี มีก�รเผยแพิร่ภี�พิสัญญะเพ่ิ�อก�รส่�อส�รกับั																								
เย�วชนน�น�ช�ติสู่ส�ธี�รณะด้ีวยก�รสร้�งเพิจำ	 Volunteerism	 อีเมล่ล์่	
borntobevolunteer@gmail.com	ไล่น์	แล่ะเฟสบุัค	ดัีงภี�พิที�	๔.๑

                      

ภ�พิท่ี่� ๔.๑	โปสเตอร์โครงก�รค่�ยอ�ส�น�น�ช�ติ
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  ๑.๒ ก�รั้ออกแบบชุดกิจักรั้รั้มเชิงปฏิบ้ติิก�รั้ 
	 	 ก�รออกแบับัชุดีกิจำกรรมเชิงปฏิบััติก�ร	The	Hybride	Digital	
Module	 [HDM]	 ประกอบัดี้วยกิจำกรรมจำำ�นวน	 ๕	 กิจำกรรม	 ได้ีแก่																	
กิจำกรรมที�	๑	ก�รเรียนรู้เร่�องสติ		กิจำกรรมที�	๒	ศิล่ปะรักษ์โล่ก		กิจำกรรม														
ที�	 ๓	 สุขจำ�กกก�รให้	 กิจำกรรมที�	 ๔	 แรงบัันดี�ล่ใจำ	 แล่ะกิจำกรรมที�	 ๕														
เย�วชนกล้่�คิดีอุทิศเพ่ิ�อสังคม	 ร�ยล่ะเอียดีของกิจำกรรม	 The	 Hybride	
Digital	 Module	 [HDM]	 แต่ล่ะกิจำกรรมมีวัตถุีประสงค์	 ดัีงแสดีงต�ม															
ต�ร�งที�	๔.๑

 ติ�รั้�งท่ี่� ๔.๑ ว้ัติถุปรั้ะสูงค์ข้องกิจักรั้รั้มใน์ก�รั้อบรั้ม The Hybride 
Digital Module [HDM]   

  

กิจักรั้รั้ม

๑.	ก�รฝึ่กสติ	

๒.	ศิล่ปะรักษ์โล่ก

ว้ัติถุปรั้ะสูงค์

เพ่ิ�อพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
ของเย�วชนน�น�ช�ติด้ีวยก�รใช้หลั่กพุิทธีธีรรม														
ค่อ	 สติ	 ซึึ่�งเป็นธีรรมะที�ช่วยพัิฒิน�จิำตใจำ	 เช่�อมโยง																		
ไปสู่ก�รตระหนักถึีงส่วนรวม	ก�รช่วยเหล่่อเก่�อกูล่กัน	
ก�รเสียสล่ะเพ่ิ�อสังคม	 มุ่งมั�นที�จำะพัิฒิน�สังคม																
เพ่ิ�อให้เกิดีคว�มสมดุีล่ในจิำตใจำ

เพ่ิ�อเสริมสร้�งพิฤติกรรมจิำตอ�ส�	 ในด้ี�นก�รดูีแล่
รักษ�ทรัพิย�กรแล่ะสิ�งแวดีล้่อมค่อ	 รู้คุณค่�ของ
ทรัพิย�กรธีรรมช�ติ	 นำ�วัสดุีที�มีม�ทำ�ประโยชน์														
โดียใช้ศิล่ปะเป็นตัวขับัเคล่่�อนกิจำกรรม	 มุ่งสร้�ง															
ก�รเรียนรู้แล่ะสร้�งแรงบัันดี�ล่ใจำแก่เย�วชน	
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กิจักรั้รั้ม

๓.	สุขจำ�กก�รให้	

๔.	แรงบัันดี�ล่ใจำ	

๕.	เย�วชนกล้่�คิดี	
	 อุทิศเพ่ิ�อสังคม

ว้ัติถุปรั้ะสูงค์

เพ่ิ�อเสรมิสร้�งพิฤตกิรรมจำติอ�ส�ดี�้นก�รชว่ยเหล่่อ
ผู้อ่�น	 เห็นคุณค่�แล่ะคว�มส�ม�รถีของตนเอง																	
เช่�อมโยงไปสู่คว�มรับัผิดีชอบัต่อตนเอง/ครอบัครัว/
ชุมชน/สังคม/สิ�งแวดีล้่อม

เพ่ิ�อเสริมสร้�งพิฤติกรรมจิำตอ�ส�ด้ี�นคว�มเสยีสล่ะ
เพ่ิ�อสังคม	 มุ่งมั�นที�จำะพิัฒิน�สังคม	 เช่�อมโยงไปสู่	
คว�มรับัผิดีชอบัต่อตนเอง	 /ครอบัครัว/ชุมชน/
สังคม/สิ�งแวดีล้่อม

เพ่ิ�อต่อยอดีก�รเรียนรู้	 ก�รใช้คว�มคิดีสร้�งสรรค์	
แล่ะสร้�งเคร่อข่�ยท�งสังคม	 จำ�กก�รปฏิบััติจำริง							
เพ่ิ�อให้เกิดีก�รพิฒัิน�จิำตอ�ส�จำ�กประสบัก�รณต์รง
ในก�รทำ�ง�นเพ่ิ�อสังคม
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 ๒. ข้้�น์ติอน์ก�รั้ดำ�เนิ์น์ก�รั้โครั้งก�รั้ค่�ยอ�สู�น์�น์�ช�ติิ
	 	 ๒.๑	 ประก�ศรับัสมัครเย�วชนน�น�ช�ติ	 โดียก�รแชร์																			
โปสเตอร์ก�รรับัสมัครผ่�นแอปพิลิ่เคชันเฟสบุัค	 ไล่น์	 แล่ะส่งผ่�น																						
เคร่อข่�ยท�งวิช�ก�ร	ดัีงภี�พิที�	๔.๒
     

ภ�พิท่ี่� ๔.๒	ก�รประก�ศรับัสมัครเย�วชนน�น�ช�ติ
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	 	 ๒.๒	 ทำ�ก�รคัดีกรองเย�วชนที�ตรงต�มคุณสมบััติต�มเกณฑ์ิ	
ก�รคัดีเข้�	 ถี�มคว�มสมัครใจำของพิ่อแม่ผู้ปกครอง	 โดียนำ�แบับัชี�แจำง
โครงก�รแล่ะใบัยินยอมให้เย�วชนผู้เข้�ร่วมโครงก�ร	เน่�องจำ�กอ�ส�สมัคร
ทั�งหมดีเป็นเย�วชนที�มีอ�ยุตำ��กว่�	 ๑๘	 ปี	 ซึึ่�งในมิติของจำริยธีรรมก�รวิจัำย	
ยังถ่ีอว่�เป็นกลุ่่มเปร�ะบั�ง	 ดีังนั�นผู้วิจัำยจึำงต้องขอคว�มยินยอมจำ�ก																
ผู้ปกครอง	
	 	 ๒.๓	 สร้�งคว�มคุ้นเคยกับัเย�วชนผ่�นส่�อออนไล่น์	 แล่ะ																			
ทำ�กิจำกรรมร่วมกัน	
	 	 ๒.๔	 เก็บัข้อมูล่เชิงคุณภี�พิ	 ด้ีวยก�รสัมภี�ษณ์ระดัีบัลึ่ก														
สำ�หรับัเย�วชนไทยผู้วิจัำยเก็บัรวบัรวมข้อมูล่ด้ีวยตนเอง	 แล่ะสำ�หรับั																	
เย�วชนน�น�ช�ติ	 เก็บัรวบัรวมข้อมูล่โดียผู้ช่วยวิจัำยซึึ่�งทำ�หน้�ที�เป็น																						
พีิ�เลี่�ยงแล่ะเป็นผู้ประส�นง�นกับัเย�วชนน�น�ช�ติในแต่ล่ะประเทศ																	
โดียใช้แนวท�งท�งก�รสัมภี�ษณ์เป็นเคร่�องม่อในก�รเก็บัรวบัรวมข้อมูล่				
	 	 ๒.๕	 ออกแบับัหลั่กสูตรก�รอบัรม	 The	 Hybrid	 Digital																	
Module	 [HDM]	 ซึึ่�งผู้วิจัำยได้ีออกแบับัหลั่กสูตรก�รอบัรมในรูปแบับั															
ของกิจำกรรมที�เสริมสร้�งก�รเรียนรู้ต�มกรอบัแนวคิดีก�รวิจัำย	 โดียใช้
กระบัวนก�รอบัรมทั�งแบับัออนไล่น์	(Online)	แล่ะแบับัออนไซึ่ท์	(Onsite)	
ภี�ยใต้โครงก�รค่�ยอ�ส�น�น�ช�ติ	 ซึึ่�งเป็นกระบัวนก�รวิจัำยที�ท้�ท�ย														
ในช่วงสถี�นก�รณ์ก�รระบั�ดีของโรค	 Covid-19	 โดียจัำดีโครงก�รค่�ยฯ												
ณ	 บ้ั�นเติมพิิทย�เวช	ต.บั�งยี�รงค์	อ.บั�งคนที	จำ.สมุทรสงคร�ม	ระหว่�ง		
วันที�	 ๑๙-๒๑	 กุมภี�พัินธ์ี	 พิ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ซึึ่�งมีกิจำกรรมเพ่ิ�อก�รเสริมสร้�ง											
จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ	 จำำ�นวน																						
๕	กิจำกรรม	ซึึ่�งชุดีกิจำกรรมนี�	ผู้วิจัำยใช้ช่�อว่�	The	Hybrid	Digital	Module	
[HDM]		
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	 	 โดียก�รอบัรมด้ีวยชุดีกิจำกรรม	The	Hybrid	Digital	Module	
[HDM]	 แบับัออนไล่น์	 (Online)	 จำัดีอบัรมวันล่ะ	 ๑๒๐	 น�ที	 เป็นเวล่�																					
๓	 วัน	 	 รวม	 ๓๖๐	 น�ที	 โดียเน้นก�รส่�อส�รสองท�งเพิ่�อให้เย�วชน																													
ได้ีสะท้อนคว�มคิดีเห็น	 แล่ะเปิดีคลิ่ปวิดิีโอสรุปส�ระแล่ะประเด็ีนสำ�คัญ	
ของแต่ล่ะกิจำกรรมที�ดีำ�เนินก�รอบัรม	แล่ะก�รอบัรมแบับัออนไซึ่ท์	(Onsite)	
จัำดีอบัรมวันล่ะ	๓๖๐	น�ที	 เป็นเวล่�	 ๓	 วัน	 รวม	๑,๐๘๐	น�ที	 โดียให้														
อิสระแก่เย�วชนในก�รทำ�กิจำกรรมเพ่ิ�อก�รค้นห�ตนเองแล่ะกระตุ้นให้เกิดี
คว�มคิดีสร้�งสรรค์ในก�รปฏิบััติก�รในโครงก�รเพ่ิ�อสังคม
	 	 ๒.๖	 ดีำ�เนินก�รเก็บัข้อมูล่ก�รสนทน�กลุ่่มของเย�วชน
น�น�ช�ติที�เข้�ร่วมโครงค่�ยฯ	 จำำ�นวน	๓	 กลุ่่ม	 โดียดีำ�เนินก�รพิร้อมกัน										
ทั�ง	๓	กลุ่่ม	แล่ะเก็บัข้อมูล่เชิงปริม�ณ	ค่อ	แบับัสอบัถี�ม
	 	 ๒.๗	 สร้�งพ่ิ�นที�ก�รพัิฒิน�	 โดียนักวิจัำยแล่ะผู้ช่วยวิจัำยติดีต�ม
เพ่ิ�อดีำ�เนินก�ร(Implement)	 โครงก�รของเย�วชนแล่ะเคร่อข่�ยในพ่ิ�นที�
พัิฒิน�ของเย�วชน
	 	 ๒.๘	 จัำดีประชุมแบับัออนไล่น์เพ่ิ�อให้เย�วชนน�น�ช�ติได้ี																	
นำ�เสนอโครงก�รเพ่ิ�อสังคมในพ่ิ�นที�พัิฒิน�ของตนเอง	 โดียจัำดีให้เย�วชน														
นำ�เสนอผ่�นคลิ่ปวิดิีโอโครงก�รล่ะ	 ๕	 น�ที	 แล่ะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิิ																						
ให้คำ�แนะนำ�	 แล่ะซึ่ักถี�มข้อสงสัยต่�งๆ	 โดียเย�วชนส�ม�รถี	 defense	
โครงก�รของตนเองได้ี	ผู้วิจัำยสังเกตแล่ะเก็บัข้อมูล่เพิิ�มเติม
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 ๓. พิฤติิกรั้รั้มจัิติอ�สู�แล่ะควั�มร้ั้บผิดชอบติ่อสู้งคมข้อง               
เย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ 
	 สรุปผล่ก�รศึกษ�คุณลั่กษณะ	 พิฤติกรรมที�แสดีงออก	 กิจำกรรม														
จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 แล่ะปัจำจัำยสนับัสนุนให้เย�วชน
น�น�ช�ติมีจิำตอ�ส�แล่ะมีคว�มรับัผิดีชอบั	มีร�ยล่ะเอียดี	ดัีงต�ร�งที�	๔.๒

ติ�รั้�งท่ี่� ๔.๒	สรุปคุณลั่กษณะของเย�วชนน�น�ช�ติ

ปรั้ะเที่ศ คุณล้่กษณะ พิฤติิกรั้รั้ม กิจักรั้รั้ม ปัจัจ้ัยสูน้์บสูนุ์น์

๑.	จีำน

๒.	ล่�ว

๓.	พิม่�

-	คว�มอดีทน

-	คว�มมุ่งมั�น

-	คว�มรักแล่ะส�มัคคี

	 เหม่อนพีิ�น้อง

-	เมตต�

-	กรุณ�

-	เสียสล่ะ

-	ใส่ใจำสิ�งแวดีล้่อม

-	มีนำ��ใจำ

-	ใส่ใจำสิ�งแวดีล้่อม

-	เอ่�ออ�ทรต่อผู้อ่�น

-	เมตต�

-	คว�มมุ่งมั�นพัิฒิน�

-	ก�รช่วยเหล่่อผู้อ่�น

-	ก�รสร้�งคุณค่�

	 ให้ตนเอง

-	มีคว�มรับัผิดีชอบั

-	คว�มรับัผิดีชอบั

	 ต่อสิ�งแวดีล้่อม

-	ก�รเสียสล่ะ

	 เพ่ิ�อสังคม

-	แบ่ังปัน	ช่วยเหล่่อ

-	ก�รช่วยเหล่่อ

	 ผู้อ่�น

-	มุ่งมั�นพัิฒิน�

-	เสียสล่ะเพ่ิ�อผู้อ่�น

โครงก�รเกี�ยวกับั

เด็ีกด้ีอยโอก�ส

โครงก�รเกี�ยวกับั

สิ�งแวดีล้่อม

โครงก�รเกี�ยวกับั

สิ�งแวดีล้่อม

-	ก�รเลี่�ยงดูี

-	บัริบัทสังคม

-	ก�รเม่อง

	 ก�รปกครอง

-	แรงบัันดี�ล่ใจำ

-	บัริบัทสังคม

-	ก�รเลี่�ยงดูี

-	บัริบัทสังคม

-	วัฒินธีรรม

-	ก�รเลี่�ยงดูี
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 ๔. ก�รั้พ้ิฒิน์�จิัติอ�สู�แล่ะควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมข้อง  
เย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ 
	 ก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชน
น�น�ช�ติประกอบัด้ีวย	 ๒	 รูปแบับั	 ค่อ	 ๑.	 ก�รอบัรมเชิงปฏิบััติก�ร																									
ด้ีวยชุดีกิจำกรรมเชิงปฏิบััติก�รThe	 Hybrid	 Digital	 Module	 [HDM]																	
ภี�ยใต้โครงก�รค่�ยอ�ส�น�น�ช�ติ	 (The	 International	 Volunteer	
Youths	 Camp)	 แล่ะ	 ๒.ก�รปฏิบััติโครงก�รเพ่ิ�อสังคมในพ่ิ�นที�พัิฒิน�																	
ของเย�วชนน�น�ช�ต	ิผู้วิจัำยเสนอผล่ก�รศกึษ�	๒	ส่วน	มีร�ยล่ะเอยีดี	ดัีงนี�	

ปรั้ะเที่ศ คุณล้่กษณะ พิฤติิกรั้รั้ม กิจักรั้รั้ม ปัจัจ้ัยสูน้์บสูนุ์น์

๔.	ไนจีำเรีย

๕.	เวียดีน�ม

๖.	ไทย

-	คว�มเมตต�

-	คว�มกรุณ�

-	ใส่ใจำสิ�งแวดีล้่อม

-	เมตต�	กรุณ�

-	รักแล่ะส�มัคคี

-	ดูีแล่รักษ�

	 สิ�งแวดีล้่อม

-	เสียสล่ะ

-	รักช�ติ

-	เอ่�อเฟ้�อเผ่�อแผ่

-	อ่อนน้อมถ่ีอมตน

-	เสียสล่ะเพ่ิ�อสังคม

-	เมตต�กรุณ�

-	ใส่ใจำปัญห�

	 สิ�งแวดีล้่อม

-	มุ่งมั�น	พัิฒิน�

	 สังคม

-	รับัผิดีชอบั

-	มีนำ��ใจำ	ช่วยเหล่่อ

-	มุ่งมั�นพัิฒิน�สังคม

-	เห็นคุณค่�ตนเอง

-	รับัผิดีชอบั

-	เสียสล่ะ		

-	ช่วยเหล่่อผู้อ่�น

-	เห็นคุณค่�ของ

	 ตนเอง

-	ช่วยเหล่่อผู้อ่�น

-	มุ่งมั�นพัิฒิน�สังคม

-	มีคว�มรับัผิดีชอบั

โครงก�รเกี�ยวกับั

สิ�งแวดีล้่อม

โครงก�รเพ่ิ�อ

สิ�งแวดีล้่อม

แล่ะเกี�ยวกับัคน

โครงก�รเกี�ยวกับั

คนด้ีอยโอก�ส

-	บัริบัทสังคม

-	บุัคคล่ต้นแบับั

-	แรงบัันดี�ล่ใจำ

-	บัริบัทสังคม

-	ปลู่กฝั่งให้รักช�ติ

-	แรงบัันดี�ล่ใจำ

-	ก�รเลี่�ยงดูี

-	วัฒินธีรรม

-	บุัคคล่ต้นแบับั

-	แรงบัันดี�ล่ใจำ
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  ๔.๑ ก�รั้พ้ิฒิน์�จิัติอ�สู�แล่ะควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม                   
ข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิด้วัย The Hybrid Digital Module [HDM]                  
ภ�ยใต้ิโครั้งก�รั้ค่�ยอ�สู�น์�น์�ช�ติิ (The International Volunteer 
Youths Camp) ผู้วิัจ้ัยได้ดำ�เนิ์น์ก�รั้ติ�มข้้�น์ติอน์ ๘ ข้้�น์ติอน์ ด้งน่์�

  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๑	ประก�ศรับัสมัครเย�วชนน�น�ช�ติเข้�ร่วม
โครงก�รค่�ยฯ
	 	 ในขั�นตอนนี�ผู้วิจัำยได้ีสร้�งโปสเตอร์ประก�ศรับัสมัครเย�วชน
น�น�ช�ติ	โดียได้ีกำ�หนดีคุณสมบััติต�มเกณฑ์ิคัดีเข้�	(Inclusion	Criteria)	
สำ�หรับัก�รแชร์โปสเตอร์รับัสมัครได้ีส่งผ่�นเคร่อข่�ยท�งท�งวิช�ก�ร	
          ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๒	ทำ�ก�รคัดีเล่่อกเย�วชนที�มีคุณสมบััติต�ม
ต�มเกณฑ์ิก�รคัดีเข้�	(Inclusion	Criteria)	แล่ะถี�มคว�มสมัครใจำของพ่ิอ
แม่ผู้ปกครอง	โดียแบับัชี�แจำงโครงก�รแล่ะใบัยนิยอมใหเ้ย�วชนเข้�ร่วมโครง
ก�รค่�ยฯ	 เน่�องจำ�กอ�ส�สมัครทั�งหมดีเป็นเย�วชนที�มีอ�ยุตำ��กว่�	๑๘	 ปี	
ซึึ่�งในมิติของจำริยธีรรมก�รวิจัำยยังถ่ีอว่�	 เป็นกลุ่่มเปร�ะบั�ง	 ดัีงนั�นนักวิจัำย
ต้องขอคว�มยินยอมจำ�กผู้ปกครอง	
  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๓	 สร้�งคว�มคุ้นเคยกับัเย�วชนผ่�นส่�อ	 แล่ะทำ�
กิจำกรรมร่วมกัน	
  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๔	 เก็บัข้อมูล่เชิงคุณภี�พิดีว้ยก�รสมัภี�ษณร์ะดัีบัลึ่ก	
สำ�หรับัเย�วชนไทยผู้วิจัำยเก็บัรวบัรวมข้อมูล่ด้ีวยตนเอง	แล่ะสำ�หรับัเย�วชน
น�น�ช�ติเก็บัรวบัรวมข้อมูล่โดียผู้ช่วยนักวิจัำยซึึ่�งทำ�หน้�ที�เป็นพีิ�เลี่�ยงอ�ส�
สมัครแล่ะเป็นผู้ประส�นง�นกับัเย�วชนในแต่ล่ะประเทศด้ีวย		
  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๕	 ผู้วิจัำยออกแบับัหลั่กสูตรก�รอบัรม	The	Hybrid	
Digital	Module	 [HDM]	 ต�มกรอบัแนวคิดีก�รวิจัำยที�ปฏิบััติก�รภี�ยใต้
โครงก�รค่�ยอ�ส�น�น�ช�ติ	ณ	บ้ั�นเติมพิิทย�เวช	ต.บั�งยี�รงค์	อ.บั�งคนที	
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จำ.สมุทรสงคร�ม	โดียมีก�รอบัรมทั�งแบับัออนไล่น์	(Online)	แล่ะแบับัออน
ไซึ่ท์	(Onsite)ซึึ่�งเป็นกระบัวนก�รวิจัำยที�ท้�ท�ย	ท่�มกล่�งสถี�นก�รณ์ก�ร
ระบั�ดีของโรค	COVID-19	ผู้วิจัำยต้องปฏิบััติต�มม�ตรก�รก�รป้องก�รโรค
อย่�งเคร่งครัดี
  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๖	 ดีำ�เนินก�รอบัรมต�มรูปแบับั	 The	 Hybrid																
Digital	 Module	 [HDM]	 	 ซึึ่�งอบัรมทั�งแบับัออนไล่น์	 (Online)	 แล่ะ																								
แบับัออนไซึ่ท์	(Onsite)	ระยะเวล่�ก�รอบัรมรวม	๓	วัน	๒	ค่น	

                   

ภ�พิท่ี่� ๔.๓		เย�วชนเข้�ร่วมก�รอบัรมแบับัออนไล่น์	(Online)
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ภ�พิท่ี่� ๔.๔		เย�วชนเข้�ร่วมก�รอบัรมแบับัออนไซึ่ท์	(Onsite)

	 	 	 หลั่กสูตรก�รอบัรม	The	Hybrid	Digital	Module	[HDM]	
ประกอบัด้ีวยกิจำกรรมเชิงปฏิบััติก�รเพ่ิ�อก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะ																
คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติที�เน้นให้เย�วชนน�น�ช�ติ
ที�เข้�ร่วมกิจำกรรมทั�งแบับัออนไล่น์	(Online)	แล่ะแบับัออนไซึ่ท์	(Onsite)	
ได้ีมีส่วนร่วมในก�รแสดีงคว�มคิดีเห็นแล่ะให้อิสระในก�รปฏิบััติเพ่ิ�อให้
เย�วชนได้ีค้นห�ตัวตนที�แท้จำริง	 แล่ะสร้�งแรงบัันดี�ล่ใจำให้เกิดีขึ�น																						
โดียผู้วิจัำยแล่ะทีมผู้ช่วยคอยสังเกตก�รณ์อยู่ห่�ง	 ๆ	 แล่ะในช่วงท้�ยของ
กิจำกรรมมีก�รสรุปส�ระสำ�คัญของกิจำกรรมทุก	 ๆ	 กิจำกรรม	 เพ่ิ�อช่วยให้
เย�วชนได้ีทบัทวนคว�มรู้ที�ได้ีรับั	ซึึ่�งกิจำกรรมมีทั�งหมดีจำำ�นวน	๕	กิจำกรรม	
ดัีงนี�
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  กิจักรั้รั้มท่ี่� ๑	กิจำกรรมก�รฝึ่กสติ	มีวัตถุีประสงค์เพ่ิ�อให้เย�วชน
ได้ีทำ�คว�มรู้จัำกตนเอง	 แล่ะใช้สติเช่�อมโยงตัวตนภี�ยในกับัตัวตนภี�ยนอก	
สู่ก�รปฏิบััติที�ถูีกต้องในเร่�องจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม																	
สร้�งทัศนคติที�ถูีกต้อง	 สติเป็นเบ่ั�องต้นของก�รเกิดีสม�ธิีแล่ะปัญญ�																	
ช่วยรักษ�จิำตใจำให้มีคว�มสมดุีล่	 ทนต่อแรงเสียดีท�นต่�ง	 ๆ	 ในสังคมได้ี															
ก�รฝึ่กสติจึำงเป็นเหม่อนก�รเตรียมจิำตใจำให้พิร้อมเพ่ิ�อก้�วเข้�สู่สภี�วะของ	
Awaken	human	heart	วิทย�กร	ค่อ	พิระมห�สมบูัรณ์	วุฒิิกโร	รศ.ดีร.	
ด้ีวยวิธีีก�รสอนแบับับัรรย�ยแล่ะฝึ่กปฏิบััติไปพิร้อมกัน	 มีก�รส่�อส�รแบับั
สองท�งเพ่ิ�อให้เย�วชนได้ีสะท้อนคว�มคิดีแล่ะรู้สึกของตนเอง

ภ�พิท่ี่� ๔.๕	กิจำกรรมฝึ่กสติ



จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม วิถีพุทธ

104

  กิจักรั้รั้มท่ี่� ๒ กิจำกรรมศิล่ปะรักษ์โล่ก	 มีวัตถุีประสงค์เพ่ิ�อ																	
พัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมด้ี�นสิ�งแวดีล้่อมด้ีวย																				
ก�รใช้ศิล่ปะเป็นตัวขับัเคล่่�อนกิจำกรรม	โดียมีกิจำกรรมย่อย	๓	กิจำกรรม	ค่อ																								
๑.	ก�รเพิน้ท์ถุีงผ้�	สร้�งก�รเรียนรู้เร่�องศิล่ปะ	แล่ะเช่�อมโยงสู่ก�รแกปั้ญห�
ภี�วะโล่กร้อน	 ๒.	 ก�รนำ�มะพิร้�วที�เป็นทรัพิย�กรที�มีในท้องถิี�นม�																	
ดัีดีแปล่งทำ�ขนมไทยค่อ	 วุ้นมะพิร้�ว	 ๓.	 ก�รส�นใบัมะพิร้�วเป็นภี�ชนะ																
ใส่ของรูปทรงต่�งๆ	เช่น	ตะกร้�ผล่ไม้	ด้ีวยวิธีีก�รเรียนรู้จำ�กประสบัก�รณ์	
ค่อ	 ก�รปฏิบััติกิจำกรรมจำริง	 แล่ะให้อิสะเย�วชนได้ีคิดี	 แล่ะ	 ออกแบับั															
ต�มจิำนตน�ก�รของตน	วิทย�กร	ค่อ	อ.ก�ญจำน�	ชล่ศิริ	แล่ะ	น�งประนอม	
ไตรรัตน์					

                           

ภ�พิท่ี่� ๔.๖	กิจำกรรมศิล่ปะรักษ์โล่ก																																																							
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ภ�พิท่ี่� ๔.๗	กิจำกรรมศิล่ปะรักษ์โล่ก

                 

 
ภ�พิท่ี่� ๔.๘	กิจำกรรมศิล่ปะรักษ์โล่ก
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ภ�พิท่ี่� ๔.๙	กิจำกรรมศิล่ปะรักษ์โล่ก

 

         
        

ภ�พิท่ี่� ๔.๑๐	กิจำกรรมศิล่ปะรักษ์โล่ก
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ภ�พิท่ี่� ๔.๑๑	กิจำกรรมศิล่ปะรักษ์โล่ก

  กิจักรั้รั้มท่ี่� ๓	 กิจำกรรมสุขจำ�กก�รให้	มีวัตถุีประสงค์เพ่ิ�อพัิฒิน�
จิำตอ�ส�ด้ี�นก�รช่วยเหล่่อผู้อ่�น,	 ก�รเสียสล่ะเพ่ิ�อสังคม	 แล่ะคว�ม																								
รับัผิดีชอบัต่อสังคมด้ี�นตนเอง	ด้ี�นชุมชน	แล่ะด้ี�นสังคม	ด้ีวยก�รบัริจำ�ค
สิ�งของจำำ�เป็น	เช่น	ถุีงม่อท�งก�รแพิทย์ให้แก่	ส�ธี�รณสุขอำ�เภีอบั�งคนที	
จำำ�นวน	 ๒๐,๐๐๐	 คู่แล่ะบัริจำ�คถีุงผ้�ที�เพ้ินท์โดียเย�วชนให้แก่เจ้ำ�หน้�ที�
ส�ธี�รณสุขเพ่ิ�อนำ�ไปใส่ย�หร่อขอใช้จำำ�เป็นแก่คนป่วย	 แล่ะมีกิจำกรรม																
ก�รเรียนรู้ร่วมกันของเย�วชนในเร่�องก�รสร้�งคว�มสุขจำ�กภี�ยในจิำตใจำ	
วิทย�กร	 ค่อ	 นพิ.วัล่ล่ภี	 วัล่ล่ภีปิยมโนธีรรม	 ซึึ่�งมีทั�งก�รฟังบัรรย�ยแล่ะ				
ก�รทำ�กิจำกรรมกลุ่่ม	 โดียสร้�งนิเวศน์ก�รเรียนรู้ให้เอ่�อต่อก�รพัิฒิน�จิำตใจำ
เพ่ิ�อก�รทำ�ง�นด้ี�นจิำตอ�ส�
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ภ�พิท่ี่� ๔.๑๒		กิจำกรรมสุขจำ�กก�รให้

ภ�พิท่ี่� ๔.๑๓	กิจำกรรมสุขจำ�กก�รให้
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  กิจักรั้รั้มท่ี่� ๔	 กิจำกรรมแรงบัันดี�ล่ใจำ	 มีวัตถุีประสงค์เพ่ิ�อ														
พัิฒิน�จำิตอ�ส�ดี้�นก�รมุ่งมั�นพัิฒิน�สังคมแล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อตนเอง	
ครอบัครัว	ชุมชน	แล่ะสังคม	ด้ีวยก�รฟังบัรรย�ยในเชิงหลั่กก�รแล่ะทฤษฎีี
กับัวิทย�กร	 ค่อ	นพิ.วัล่ล่ภี	 ปิยะมโนธีรรม	 มีช่วงเวล่�ที�ให้อิสะแก่เย�วชน
ได้ีแล่กเปลี่�ยนกับัเพ่ิ�อนๆ	 แล่ะพิูดีคุยกับัผู้ใหญ่ที�เป็นอ�ส�สมัครตัวจำริง																	
ในค่�ยฯ	 เป็นก�รเปิดีโอก�สให้สร้�งสรรค์กิจำกรรมขึ�นเอง	 ต�มที�เย�วชน
แต่ล่ะคนสนใจำในฐ์�นก�รเรียนรู้ต่�ง	ๆ

ภ�พิท่ี่� ๔.๑๔ 	กิจำกรรมแรงบัันดี�ล่ใจำ
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ภ�พิท่ี่� ๔.๑๕ 	กิจำกรรมแรงบัันดี�ล่ใจำ

  กิจักรั้รั้มท่ี่� ๕	 กิจำกรรมเย�วชนกล้่�คิดี	 อุ ทิศเพ่ิ�อ สังคม																											
มีวัตถุีประสงค์เพ่ิ�อพัิฒิน�จิำตอ�ส�ด้ี�นก�รมุ่งมั�นพัิฒิน�สังคม	 ด้ี�น																								
ก�รเห็นคุณค่�แล่ะคว�มเห็นคว�มส�ม�รถีในตนเอง	 ด้ีวยก�รนำ�เสนอ
โครงก�รเพ่ิ�อสังคมในพ่ิ�นที�พัิฒิน�	 โดียเย�วชนทุกประเทศนำ�เสนอ																
โครงก�รเป็นคลิ่ปวิดิีโอคว�มย�วประม�ณ	๕	 น�ที	 ผ่�นแอปพิล่ิเคชันซูึ่ม	
(zoom)	 โดียในคล่ิปต้องบัอกช่�อโครงก�ร	 วัตถุีประสงค์	 แล่ะกิจำกรรม																			
ที�สร้�งสรรค์เพ่ิ�อแสดีงคว�มรับัผิดีชอบัในด้ี�นอะไร	 โดียเย�วชนได้ีรับัทุน
สนับัสนุนโครงก�รล่ะ	๕๐๐	ดีอล่ล่�ร์	หร่อ	๑๕,๐๐๐	บั�ท
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ภ�พิท่ี่� ๔.๑๖ 	กิจำกรรมเย�วชนกล้่�คิดี	อุทิศเพ่ิ�อสังคม

       ภ�พิท่ี่� ๔.๑๗ 	กิจำกรรมเย�วชนกล้่�คิดี	อุทิศเพ่ิ�อสังคม
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  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๗	 ดีำ�เนินก�รเก็บัรวบัรวมข้อมูล่จำ�กก�รสนทน�กลุ่่ม	
(focus	 groups	 discussion	 [fgds])	 เย�วชนที�เข้�ร่วมโครงก�รค่�ยฯ		
จำำ�นวน	๓	กลุ่่ม	โดียดีำ�เนินก�รพิร้อมกันทั�ง	๓	กลุ่่ม	ด้ีวยก�รใช้โปรแกรม	zoom

ภ�พิท่ี่� ๔.๑๘	ก�รสนทน�กลุ่่มโดียใช้โปรแกรมซูึ่ม	(zoom)

  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๘	 เย�วชนน�น�ช�ติสร้�งพ่ิ�นที�พิัฒิน�โดียผู้วิจัำย													
แล่ะผู้ ช่วยวิ จัำย	 เ ป็นพีิ� เ ลี่�ยง ช่วยดูีแล่แล่ะติดีต�มเพ่ิ�อดีำ� เ นินก�ร																																						
(implement)	 โครงก�รฯ	 ของเย�วชนแล่ะเคร่อข่�ยในพ่ิ�นที�พัิฒิน�ของ
เย�วชน
  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๙	 จัำดีก�รประชุมเพ่ิ�อนำ�เสนอโครงก�รของเย�วชน
น�น�ช�ติทั�ง	 ๖	 ประเทศ	 โดียนัดีหม�ยวันเวล่�	 แล่ะใช้แอปพิลิ่เคชันซูึ่ม	
(zoom)	เพ่ิ�อดีำ�เนินกิจำกรรมก�รนำ�เสนอโครงก�ร
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  ๔.๒ ก�รั้พ้ิฒิน์�จัิติอ�สู�แล่ะควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม               
ข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ ด้วัยก�รั้ปฏิบ้ติิโครั้งก�รั้เพ่ิ�อสู้งคมใน์พ่ิ�น์ท่ี่�พ้ิฒิน์� 
ผู้วิัจ้ัยเสูน์อผล่ ๓ สู่วัน์ ค่อ ก�รั้สู่�อสู�รั้ควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม                
ข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ ก�รั้ดำ�เนิ์น์กิจักรั้รั้มใน์โครั้งก�รั้เพ่ิ�อสู้งคม                
ใน์พ่ิ�น์ท่ี่�พ้ิฒิน์�ข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ แล่ะรั้�ยล่ะเอ่ยดข้องโครั้งก�รั้                    
เพ่ิ�อสู้งคมข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ ด้งน่์�
  ๔.๒.๑  ก�รั้สู่�อสู�รั้ควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมข้องเย�วัชน์
น์�น์�ช�ติิ
	 	 “ก�รส่�อส�ร”	 เป็นส่วนสำ�คัญของคว�มสำ�เร็จำในโครงก�ร																	
เพ่ิ�อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ	 ผล่จำ�กก�รวิจำัยเชิงประจัำกษ์เกี�ยวกับั															
ก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมผ่�นก�รทำ�โครงก�รในพ่ิ�นที�พัิฒิน�													
ทั�ง	 ๙	 โครงก�ร	 ได้ีสะท้อนคว�มสำ�เร็จำของก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบั											
ต่อสังคมในหล่�กหล่�ยมิติ	 เช่น	 ก�รก่อให้เกิดีสัมพัินธีภี�พิที�เข็มแข็งขึ�น	
คว�มไว้ว�งใจำแล่ะก�รยอมรับัจำ�กส�ธี�รณชน	 ช่�อเสียงแล่ะภี�พิล่ักษณ์											
ของโครงก�ร	 จำ�กก�รศึกษ�พิบัว่�	 ก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม			
ของเย�วชนน�น�ช�ติปฏิบััติโดียยึดีหลั่ก	ดัีงนี�
	 	 ๑)	ก�รเล่่อกสรร	“คำ�	ศัพิท์”	แล่ะ	“สัญญะ”	ที�ทันสมัยมีคว�ม
สอดีคล่้องกันในก�รอธีิบั�ยก�รปฏิบััติกรรมดี้�นคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	
เช่น	 ช่�อโครงก�รที�โดีดีเด่ีน	 สั�น	 เข้�ใจำง่�ย	 โดีนใจำคน	 หร่อก�รส่�อส�ร											
ด้ีวยภี�พิเป็นสัญญะแทนคว�มหม�ยให้ทุกคนเข้�ใจำแล่ะปฏิบััติภี�รกิจำ																		
ถูีกต้องเป็นไปในทิศท�งเดีียวกัน	 เช่น	 ภี�พิก�รประก�ศรับัสมัครสม�ชิก													
เข้�ร่วมโครงก�รเพ่ิ�อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติแต่ล่ะโครงก�รที�สร้�งสรรค์
เป็นสัญญะแล่ะใช้คำ�ศัพิท์เข้�ใจำง่�ย	 มีคว�มโดีดีเด่ีน	 แล่ะส่�อส�รผ่�น															
ช่องท�งแอปพิลิ่เคชันไล่น์	(line)	แล่ะ	(face	book)
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	 	 ๒)	ก�รทุ่มเททำ�จำริงแล่ะใส่ใจำด้ี�นร�ยล่ะเอียดีของก�ร																	
ปฏิบััติง�นในโครงก�รเพิ่�อสังคมกับัก�รส่�อส�รดี้�นคว�มรับัผิดีชอบั										
ต่อสังคม	 พิบัว่�โครงก�รเพิ่�อสังคมช่วยสร้�งคุณค่�ให้กับักลุ่่มเป้�หม�ย															
ได้ีอย่�งแท้จำริงแล่ะง�นดัีงกล่่�วมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่�งม�ก	 โดียใช้														
ก�รส่�อส�รที�ชัดีเจำน	 ตรงประเด็ีน	 เรียบัง่�ย	 ไม่ซึ่ับัซ้ึ่อน	 ช่วยเสริมให้เกิดี													
ก�รปฏิบััติกิจำกรรมอย่�งทุ่มเทแล่ะประสบัผล่สำ�เร็จำเป็นรูปธีรรม
	 	 ๓)	ก�รส่�อส�รด้ีวยคว�มโปร่งใสแล่ะเน้นในสิ�งที�ดีีต่อสังคม																
ยึดีเป้�หม�ยเดีียวกัน	ค่อคว�มสงบัสุขของมวล่มนุษย์
	 	 ๔)	ก�รส่�อส�รสองท�ง	 แล่ะก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมกับั
ส�ธี�รณชนในกลุ่่มต่�ง	 ๆ	 ค่อ	 ผู้นำ�โครงก�รส่�อส�รกับัชุมชน	 ท้องถิี�น														
แล่ะรับัฟังคว�มคิดีเห็นร่วมว�งแผนก�รดีำ�เนินกิจำกรรม
	 	 ๕)	ก�รส่�อส�รมีคว�มย่ดีหยุ่น	 ปรับัตัวให้เข้�กับัสถี�ณก�รณ์														
ของโล่ก	ณ	 ปัจำจุำบัันที�ก�รระบั�ดีของโรค	 COVID-19	 ยังมีคว�มรุนแรง													
พิบัว่�ได้ีปรับัก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมกับัเย�วชนท�ง
แอปพิลิ่เคชันซูึ่ม	 (zoom)	 แล่ะเม่�อเย�วชนทำ�โครงก�รสำ�เร็จำแล้่ว																										
จึำงส่�อส�รสู่ส�ธี�รณชนด้ีวยก�รนำ�เสนอโครงก�รของตนเองผ่�นคลิ่ปวิดิีโอ
ซึึ่�งมีคว�มทันสมัยแล่ะเหม�ะสม	เน้นภี�พิกิจำกรรมที�ล่งพ่ิ�นที�แบับัมีส่วนร่วม	
ประกอบัเสยีงดีนตรีที�ให้คว�มรู้สึกมีพิลั่งในก�รทำ�สิ�งดีีง�มเพ่ิ�อสังคม	ปลุ่กใจำ
ให้เข้มแข็ง
	 	 ๖)	สร้�งเพิจำเฉพิ�ะกิจำเพ่ิ�อก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
ในช่�อ	 volunteerism	 ช่วยให้เกิดีก�รขย�ยเคร่อข่�ยกว้�งขึ�น	 ส่งผล่ต่อ	
คว�มยั�งย่นแล่ะภี�พิลั่กษณ์ของโครงก�ร
	 	 แล่ะนอกจำ�กนี�จำ�กก�รศึกษ�พิบัว่�	ก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบั
ต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติในก�รทำ�โครงก�รเพิ่�อสังคมแบั่งเป็น																									
๒	ระดัีบั	ค่อ	
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	 	 ๑.	ก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมภี�ยในทีมของตนเอง	
มีวัตถุีประสงค์เพ่ิ�อส่�อส�ร	 ถ่ี�ยทอดีข้อมูล่	 แนวท�งก�รปฏิบััติที�เกี�ยวข้อง
กับัก�รดีำ�เนินง�นด้ี�นคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมไปยังสม�ชิกภี�ยในทีม												
ของตนเองเพ่ิ�อให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจำในทิศท�งเดีียวกันแล่ะร่วมกัน												
ขับัเคล่่�อนกิจำกรรมของโครงก�รให้บัรรลุ่เป้�หม�ยแล่ะประสบัผล่สำ�เร็จำ
อย่�งเป็นรูปธีรรม	โดียกล่ยุทธ์ีก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมภี�ยใน
ทีมของเย�วชนน�น�ช�ติ	ให้คว�มสำ�คัญม�กที�สุดี	ค่อก�รส่�อส�รของผู้นำ�
หร่อหัวหน้�โครงก�รโดียให้คว�มสำ�คัญกับัวิธีีก�ร	 โดียจำะต้องเป็น																							
ก�รส่�อส�รแบับัสองทิศท�งแล่ะตรงไปตรงม�	 ผู้นำ�หร่อหัวหน้�โครงก�ร														
มีส่วนร่วมในทุกกิจำกรรม	 แล่ะมีก�รปฏิบััติตนเป็นแบับัอย่�งที�ดีี	 (Role	
Model)	 ปฏิบััติอย่�งคงเส้นคงว�	 เพ่ิ�อสร้�งแรงบัันดี�ล่ใจำให้สม�ชิก													
ในโครงก�รประพิฤติปฏิบััติต�ม	แล่ะเกิดีคว�มผูกพัินกัน	แล่ะให้คว�มสำ�คัญ
กับัก�รดีำ�เนินกิจำกรรมด้ี�นคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 โดียเป็นผู้กำ�หนดี
ทิศท�งแล่ะถ่ี�ยทอดีแนวปฏิบััติกิจำกรรมด้ี�นจิำตอ�ส�	 เพ่ิ�อก�รบัริก�ร													
ชุมชนแล่ะสังคม	ก่อให้เกิดีคว�มยั�งย่นอย่�งแท้จำริง	โดียมีก�รส่�อส�รคว�ม
รับัผิดีชอบัต่อสังคมทั�งแบับัที�เป็นท�งก�ร	 แล่ะไม่เป็นท�งก�ร	 โดียก�ร
ส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมแบับัเป็นท�งก�ร	 จำะเป็นก�รถ่ี�ยทอดี								
แนวปฏิบััติผ่�นช่องท�งก�รประชุมด้ีวยแอปพิลิ่เคชันซูึ่ม	(Zoom)	ปรับัตัว
ต�มสถี�น�รณ์ก�รระบั�ดีโรค	COVID-19	ก�รจัำดีกิจำกรรม	Agenda	เป็นต้น	
สำ�หรับัก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมแบับัไม่เป็นท�งก�ร	 ได้ีแก่																
ก�รล่งพ่ิ�นที�ปฏิบััติกิจำกรรมโครงก�รเพิ่�อสังคมในพ่ิ�นที�พัิฒิน�	ต้องมีก�รปรับั
ก�รส่�อส�รให้ย่ดีหยุ่นต�มสถี�ณก�รณ์จำริงแต่ยังคล่อบัคลุ่มวัตถุีประสงค์
แล่ะเป้�หม�ยของโครงก�ร	เป็นต้น	
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	 	 ๒.	ก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมกับัส�ธี�รณชน																		
ภี�ยนอก	 เช่น	 พีิ�เลี่�ยงอ�ส�สมัครของโครงก�รที�ช่วยทำ�หน้�ที�ประส�น																	
เคร่อข่�ยท�งสังคม	 หร่อ	 ชุมชนที�จำะล่งปฏิบััติก�ร	 มีวัตถุีประสงค์เพ่ิ�อ	
ประช�สัมพัินธ์ีก�รดีำ�เนินง�นของโครงก�ร	 เพ่ิ�อสร้�งก�รรับัรู้แล่ะคว�ม														
เข้�ใจำระหว่�งองค์กรกับัผู้มีส่วนได้ีส่วนเสียภี�ยนอก	ได้ีแก่	ประช�ชน	ชุมชน
แล่ะสังคม	 เป็นต้น	 โดียกล่ยุทธ์ีก�รส่�อส�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของ
เย�วชนน�น�ช�ติ	 ให้คว�มสำ�คัญม�กที�สุดีค่อ	 ก�รส่�อส�รเพ่ิ�อสร้�ง														
ก�รมีส่วนร่วมกับัผู้มีส่วนได้ีส่วนเสียโดียตรง	 ซึึ่�งก�รมีส่วนร่วมระหว่�ง																				
ผู้มีส่วนได้ีส่วนเสียถ่ีอเป็นกระบัวนก�รที�มี	 คว�มสำ�คัญม�กในทุกขั�นตอน
ก�รดีำ�เนินง�น	 เพิร�ะมุ่งแก้ปัญห�แล่ะพิัฒิน�สังคม	 ดีังนั�นชุมชนจำึง																						
ควรมีส่วนร่วม	 โดียเพ่ิ�อเปิดีโอก�สให้ผู้มีส่วนได้ีส่วนเสียที�สำ�คัญเข้�ม�																				
มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดีทิศท�ง	 แล่ะก�รดีำ�เนินกิจำกรรมในโครงก�ร																					
หร่อในเวทีแล่กเปลี่�ยนเรียนรู้	 นอกจำ�กนี�ยังมีก�รล่งพ่ิ�นที�เพ่ิ�อพิบัปะ																					
กับัประช�ชนอย่�งใกล้่ชิดีแล่ะสมำ��เสมอ	 เพ่ิ�อรับัฟังปัญห�	 ข้อเสนอแนะ	
ตล่อดีจำนสร้�งคว�มตระหนักให้แก่สม�ชิกในชุมชนแล่ะสังคม	 ล่ำ�ดัีบั																			
ต่อไปค่อก�รส่�อส�รเพ่ิ�อเผยแพิร่กิจำกรรมผ่�นส่�อต่�ง	 ๆ	 อ�ทิเช่น	 ส่�อ
อิเล็่กทรอนิกส์	ส่�อมวล่ชน	ส่�อสิ�งพิิมพ์ิ	เป็นต้น	เพ่ิ�อเผยแพิร่ข้อมูล่	ข่�วส�ร
เกี�ยวกับักิจำกรรมคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ	
  ๔.๒.๒  ก�รั้ดำ�เนิ์น์กิจักรั้รั้มข้องโครั้งก�รั้เพ่ิ�อสู้งคมใน์พ่ิ�น์ท่ี่�
พ้ิฒิน์�ข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ 
	 	 เม่�อเย�วชนกลุ่่มเป้�หม�ยผ่�นก�รอบัรมจำ�ก	 The	 Hybrid	
Digital	 Module	 [HDM]	 ภี�ยใต้โครงก�รค่�ยอ�ส�น�น�ช�ติ	 (The																							
International	Volunteer	Youths	Camp)	ในกิจำกรรมสุดีท้�ยที�มีช่�อว่�	
“เย�วชนกล้่�คิดี	 อุทิศเพ่ิ�อสังคม”	 ได้ีมีก�รนำ�เสนอโครงก�รเพ่ิ�อสังคม																	
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ที�เย�วชนแต่ล่ะประเทศมีคว�มสนใจำในก�รที�จำะมีส่วนช่วยให้สังคมนี�ดีีขึ�น	
เม่�อเย�วชนได้ีรับัทุนสนับัสนุนเพ่ิ�อทำ�โครงก�รดัีงกล่่�วเรียบัร้อยแล้่ว																								
ในระยะเวล่�	๑	เด่ีอนก�รทำ�โครงก�รต่�ง	ๆ 	ได้ีประสบัผล่สำ�เร็จำเป็นรูปธีรรม
ชัดีเจำนจำำ�นวน	 ๙	 โครงก�ร	 ได้ีแก่	 โครงก�ร	 Saving	 the	World	 ของ																
เย�วชนจำ�กประเทศส�ธี�รณรัฐ์ประช�ธิีปไตยประช�ชนล่�ว,	 โครงก�ร	
Recycling	of	plastic	bottles	ของเย�วชนประเทศสหพัินธ์ีส�ธี�รณรัฐ์
ไนจีำเรีย,	 โครงก�ร	 Clean	 the	 Environment	 and	 Help	 Plus	 ของ														
เย�วชนประเทศส�ธี�รณรัฐ์สังคมนิยมเวียดีน�ม,	โครงก�ร	The	Children’s	
Welfare	 Home	 Action	 ของเย�วชนประเทศส�ธี�รณรัฐ์ประช�ชนจำีน,	
โครงก�ร	Cloth	bag	of	Goodwill	ของเย�วชนประเทศส�ธี�รณรัฐ์สหภี�พิ
เมียนม�ร์,	 โครงก�ร	 Help	 for	 Hope,	 โครงก�ร	 We	 are	 friend,																			
โครงก�ร	 El	 Echo	 แล่ะ	 โครงก�ร	 Volunteer	 to	 bring	 happiness																				
ของเย�วชนประเทศไทย	โดียมีขั�นตอนก�รทำ�โครงก�รเพ่ิ�อสังคม	ดัีงนี�
  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๑	 ปฐ์มนิเทศ	 Orientation:	 	 เพ่ิ�อชี�แจำงก�รทำ�
โครงก�รเพ่ิ�อสังคมในพ่ิ�นที�พัิฒิน�ให้แก่เย�วชนน�น�ช�ติ	
  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๒	 แนะนำ�ก�รเขียนโครงก�ร	 ชี�แจำงแบับัฟอร์มของ
โครงก�รเพ่ิ�อสังคม	ส่วนประกอบัสำ�หรับัก�รเขียนโครงก�รเพ่ิ�อสังคม	แล่ะ
ก�รมอบัหม�ยโครงก�ร		The	International	Volunteer’s	Project	Form:		
The	Components	for	Social	Project	–	Project	Assignment	
	 	 ๒.๑)		ช่�อโครงก�ร	Title/	Project	name
	 	 ๒.๒)		Project	Responsibility
	 	 ๒.๓)		คว�มเป็นม�ของโครงก�ร	Background	:	
	 	 	 1st	Paragraph;	problems	or	things	that	you	want	
to	create	 for	society	 [Show	the	 idea	of	Social	Responsibility	
(SR)].	
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	 	 	 2nd	 Paragraph;	 How	 Volunteer	 be	 connected																			
to	 this	 problems	 or	 creation?	 [Show	 the	 idea	 of	 Volunteer					
Spirit	(VS)]
	 	 	 3rd	 Paragraph;	 Guidelines	 for	 achieving	 goals													
[Show	the	interaction	between		VS		and	SR]
	 	 ๒.๔)		วัตถุีประสงค์	Objectives
	 	 ๒.๕)		กระบัวนก�ร	Process
	 	 ๒.๖)		ผลิ่ตผล่/ผล่ลั่พิธ์ี	Output/	Outcome
	 	 ๒.๗)		ระยะเวล่�รดีำ�เนินก�ร	Period
	 	 ๒.๘)		Budget	($	500	per	project)
  ข้้�น์ติอน์ท่ี่� ๓ ข้อตกล่งในก�รนำ�เสนอโครงก�รเพิ่�อสังคม	
(Agreement	for	project	presentation)
	 	 ๓.๑)		เสนอให้ทีม:	อภิีปร�ยแล่ะให้คว�มเห็นพ้ิองต้องกันทั�งหมดี
เป็นหนึ�งเดีียว/มีคว�มสำ�คัญ/สำ�คัญ/ส�ม�รถีทำ�ได้ี	 Pitch	 the	 Team:	
Discussion	and	Make	Consensus	All	to	One/Priority/		Significant/	
Able	to	do.
	 	 ๓.๒)	เน่�อห�มีคว�มครอบัคลุ่มกระชับัแล่ะน่�สนใจำ	 Presen-	
tation	of	Your	 Idea:	 10	Minutes	Presentation	The	content	 is	
comprehensive,	concise,	and	interesting.
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  ๔.๒.๓  โครั้งก�รั้เพ่ิ�อสู้งคมข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิจัำ�น์วัน์                   
๙ โครั้งก�รั้
  ๑. โครั้งก�รั้ข้องเย�วัชน์จั�กสู�ธิ�รั้ณร้ั้ฐ์ปรั้ะช�ชน์จ่ัน์

 

ภ�พิท่ี่�	โครงก�ร	The	children’s	welfare	home	action.	

  Project name		The	children’s	welfare	home	action.
  Project Responsibility:	 -	Zhang	Zihan	-	Luo	Xuan-
minman	-	Chen	Rong-	Hu	Weijin
  Objective
	 	 	 -	Guide	middle	 school	 students	 to	 know	 the	
society	and	serve	society.
	 	 	 -	Cultivate	the	spirit	of	dedication	and	compas-
sion	of	young	students.
	 	 	 -	 Share	some	of	the	workload	for	the	children’s	
welfare	home.
	 	 	 -	Caring	for	disabled	children.
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  Rationale:	Led	Chinese	middle	school	students	to																			
participate	 in	 volunteer	 service,	 in	 the	 process	 of	 activities																				
to	understand	the	suffering	of	disabled	children,	learn	the	skills	
of	taking	care	of	disabled	children,	so	as	to	acquire	new	skills	
and	knowledge,	especially	to	enhance	the	spirit	of	charity	and	
dedication	of	volunteers,	so	as	to	shape	a	noble	personality.
  Project Start:
	 	 	 -	Contact	a	child	care	center.
	 	 	 -	 Publish	 volunteer	 recruitment	 information	
through	educational	institutions
	 	 	 -	Volunteer	selection
	 	 	 -	Make	an	activity	plan
  Process design (How to proceed)
	 	 	 -	Negotiating	volunteer	service	plans	with	local	
government	 agencies	 and	 non-governmental	 organizations	
requires	 the	 local	 government	 to	 provide	 certain	 policy																									
support	and	supervision	of	the	activities,	and	non-governmental	
organizations	 are	 also	 required	 to	 provide	 some	 funds	 or																				
donation	materials	needed	for	the	activities.
	 	 	 -	Design	 an	 activity	 plan	with	 the	 children’s	
welfare	home.
	 	 	 -	 Looking	 for	 professional	 nursing	 staff	 for																				
disabled	children	as	the	instructor	of	the	activity,	to	provide	
nursing	technology	training	and	guidance	for	young	volunteers.
	 	 	 -	 The	young	volunteers	took	care	of	the	disabled	
children	according	to	the	plan.
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  	 -	Excellent	volunteers	were	selected	and	award-
ed	with	certificates.
  Problem & Recommendation
	 	 	 -	Most	middle	school	students	are	under	great	
study	pressure,	 so	 it	 is	 a	big	problem	 that	 they	don’t	have	
enough	time	to	participate	in	volunteer	activities.
	 	 	 -	 It	 is	difficult	 to	raise	 funds	and	materials	 for	
fundraising	activities.	Generally,	organizations	and	enterprises	
pay	more	 attention	 to	 their	 own	profitability	 than	 to	 social	
services.
	 	 	 -	Continuously	training	a	group	of	professional	
middle	school	volunteers	needs	a	fixed	community	organization,	
and	it	also	takes	a	long	time	and	human	resources	costs.
	 	 	 -	 Suggestion:	China	 is	 a	highly	policy	oriented	
society,	 so	 please	 first	 before	 any	 benefit	 social	 activities																					
with	the	local	government	to	establish	clear	communication	
channels,	 obtain	 the	 government’s	 support	 and	 attention																			
of	activity,	so	can	make	use	of	the	local	government	policy	
influence	 and	 non-	 governmental	 organizations	 to	 achieve													
good	cooperation,	making	it	easier	for	the	fundraiser.	On	the	
other	hand,	the	spirit	of	volunteer	organization	and	dedication	
should	 be	 promoted	 to	 every	 campus.	 Student	 volunteer																
organizations	should	be	established	on	campus.	Meanwhile,	
teachers	with	 relevant	 social	 activity	 ability	 or	 professional																
skills	 should	be	one	of	 the	principals	of	 the	associations	 to	
constantly	cultivate	the	volunteer	service	team.
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  Plan for next step	(for	project’s	sustainable)
	 	 	 -	 The	Children’s	Welfare	Home	Action	will	be	
promoted	as	an	annual	volunteer	activity	for	middle	school	
students.Let	more	outstanding	middle	school	students	join	the	
volunteer	service	team.
	 	 	 -	 Establish	a	volunteer	mechanism	for	sustaina-
ble	development.
	 	 	 -	 Internationalization	 is	 very	 important,	 and																	
intensify	international	cooperation	with	overseas	like-minded	
friends	 together	 to	 establish	 the	 international	 high	 school															
students	 volunteer	 activities,	 and	 invite	 the	 volunteer																												
organizations	 of	 other	 countries	 as	 partners	 involved	 in	 the	
service	for	disabled	children	in	China,	the	Chinese	volunteers	
also	 can	 study	 abroad,	 study	 volunteers	 experience	 and																	
knowledge	 of	 other	 countries,	 summarizes	 the	 forming																					
mechanism	 of	 youth	 volunteer	 activities	with	 international	
perspectives	 serve	 international	 society,	 to	 cultivate																																			
international	talents
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  ๒. โครั้งก�รั้ข้องเย�วัชน์จั�กสู�ธิ�รั้ณร้ั้ฐ์ปรั้ะช�ธิิปไติย
ปรั้ะช�ชน์ล่�วั
 

ภ�พิท่ี่�	โครงก�รของประเทศล่�ว
 
  Project name:		Pick	a	trash	for	helping	community
  Project responsibility: 
	 	 	 -	Mangkonkham	Phinsavath,	
	 	 	 -	Naphaphone	duangghern
  Rationale:	Because	right	there	are	so	many	people	
that	 leaves	 theirs	 trash	on	 the	 street	or	 in	 the	 riverDamage	
natural	resources	Destroy	the	environment	Because	humans	
take	 too	much	of	 their	benefit	 I	am	aware	of	 this	problem.	
Therefore	acts	as	a	volunteer	to	invite	family	and	friends	to	do																															
environmental	activities	
  Project start:	On	March	20	2021	How	to	proceed:																					
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We	will	 tell	 everyone	 to	 clean	 up	 together	 and	will	make																							
a	sign	that	do	not	leave	your	trash.	Duration:	We	will	continue	
to	work	 on	 this	 project.	 By	 creating	 a	 network	 to	 expand																					
the	activity	area
  Location:	Mekong	 river	or	 in	any	school	or	 in	any																				
public	places
  Budget:	Mask	25	boxes		3,750	bath	/	Gloves	3	packs		
300	 bath	 /	 2.	 Big	 2	 basket	 60	 bat	 /	 3M	Hand	 sanitizer,	 3M																
alcohol,	 70%	 (carton)	 3,700	 bath	 /	 Temperature	 scanner																		
5,000	bath

  ๓. โครั้งก�รั้ข้องเย�วัชน์จั�กสู�ธิ�รั้ณร้ั้ฐ์แห่งสูภ�พิเม่ยน์ม�ร์ั้
                 

  

  The name of project:	Cloth	bag	of	Goodwill
  The person who response this project:   
	 			 	 1.	Nang	Awm	Kham
	 			 	 2.	Nang	Thein	Aung
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  The rationality:		The	world	is	getting	warm	and	cause	
pollution	
  The objective of project:	To	reduce	of	using	plastic	
bags	and	reuse	some	material	to	be	useful	for	environment.
  Project goals:  
	 	 	 Quantitative:	support	the	participants	to	have	a	
bag	to	paint	and	use	instead	of	using	plastic	bags.
	 	 	 Qualitative:	Provide	the	participants	to	have	more	
ideas	to	create	and	maintain	our	environment.	
  Operation location:  
	 	 	 Mahapajapati	Buddhist	College,	
	 	 	 Mahamakut	Buddist	University
  Project duration:  
	 	 We	will	keep	doing	the	project	in	the	future.
        Method of operation	(The	process	in	operation	and	
during	time)

No The process in operation During time

1

2

3

Ask	 permission	 for	 the	 place	 for	 the	

project	and	announce	the	project

Order	painting	equipment	and	beads

Open	the	project	and	do	the	activities

One	week

Five	days

Six	hours
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  The budget totally: 10,500 Baht

  Project Evaluation

  Expected results:	 -	We	 hope	 this	 project	will	 be	
helpful	for	our	environment.,	-	We	hope	the	participants	will	
get	more	ideas	to	create	more	painting	on	the	cloth	bag	to	be	
interested	and	use	instead	of	using	plastic	bags.,	-	We	expect	
the	participants	will	get	more	ideas	to	design	by	stringing	Beads
  The advisor of this project:	Miss	Onsiri	Maithong
    

Indicator of Success Method of Evaluation Tools to use

How	the	participants	create 

the	picture	of	the	cloth	bag

How	the	participants	

create	different	design

Painting	

String	beads

Ideas	of	

painting

Creativity

No Activities/ Description Budget

1

2

3

4

Cloth	bag

Painting	equipment

Strings	and	beads

Provide	foods	for	participant

Totally

3,500	Baht

4,500	Baht

2,000	Baht

500	Baht

10,500	Baht
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  ๔. โครั้งก�รั้ข้องเย�วัชน์จั�กสูหพ้ิน์ธ์ิสู�ธิ�รั้ณร้ั้ฐ์ไน์จ่ัเร่ั้ย

    
 

  Project name:	Recycling	of	plastic	bottles
  Project Responsibility:  
	 	 	 -	Maimuna	Abdurrazaq
	 	 	 -	 Imran	Abdulkadir
	 	 	 -	 Sumayya	Abdulwahab
	 	 	 -	Abdullah	Muhammad	Suleiman
  Objective: 
	 	 	 -	 To	cut	down	amount	of	trash	sent	to	inciner-
ators	and	also	help	to	keep	our	environment	clean
	 	 	 -	 To	support	local	economy	by	creating	jobs
	 	 	 -	 To	prevent	pollution	by	reducing	the	need	to	
collect	new	raw	materials
	 	 	 -	 To	help	prevent	greenhouse	gas
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  Rationale: 
	 	 In	 Nigeria,	 there’s	 an	 informal	waste	management	
system.	These	large	heaps	of	dirt	litter	street	corners,	highways,	
drainage	 systems	and	abandoned	 lands.	Waste	 is	 generated															
at	 a	 geometric	 level	while	 collection	 is	 in	 arithmetic	 level.																		
In	 this	 country	dumping	or	burning	not	only	has	a	negative	
environmental	impact,	it	also	has	a	seriously	detrimental	effect	
on	public	health.	Seeing	that	the	government	cannot	care	for	
all	our	waste,	we	need	alternative	means	to	get	rid	of	them,	
and	the	best	way	to	do	this	is	by	recycling.	
	 	 Recycling	 is	 the	 way	 we	 change	 trash	 into	 new																	
products;	Things	that	can	be	recycled	Plastic	bottles,	Metals,	
paper/carton.	 Glass	 Plastic	 bottles	 can	 be	 recycled	 in	 the															
following	ways,	 flower	 vase,	 advantages	 of	 Recycling,	waste	
reduction,	 conservation	 of	 energy,	 save	money,	 create	 new	
jobs,	generate	revenues.	Other	things	that	can	be	made	from	
recycling	plastic	bottles,	 tissue	holder,	cutlery	holder,	nylon	
seal,	 piggy	 bank,	 plat,	 shoe	 rack,	 toothbrush	 holder,	 tissue	
holder
  Project Start: 
	 	 The	project	started	on	5th	March,	2021	and	ended	on	
20th	March,	2021
   Process design (How to proceed): 
	 	 We	 collected	 plastics	 bottles	 from	 landfills	 then	
cleaned	 andsterilized	 them.	We	made	 flower	 vases	 and																
pencil	 cases.	We	 beautified	 the	 flower	 vases	 by	 spraying																		
with	paint	then	bought	flowers	and	planted	them	in	the	vases.	
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We	then	invited	pupils	from	schools	to	train	them	on	how	to	
make	 these	 vases	 and	 pencil	 cases.	We	 sensitized	 people																			
in	the	community	on	the	importance	of	recycling	and	shared	
the	flower	vases	to	them.
  Problem & Recommendation:	 Improper	 disposal				
of	waste	We	would	recommend	that
	 	 	 -	 The	Nigerian	government	should	provide	facil-
ities	for	proper	waste	disposal
	 	 	 -	More	awareness	on	recycling
  Plan for next step:	 Quarterly	 sensitization	 on																	
proper	waste	disposal	and	recycling

  ๕. โครั้งก�รั้ข้องเย�วัชน์จั�กสู�ธิ�รั้ณร้ั้ฐ์สู้งคมนิ์ยมเว่ัยดน์�ม
 

  The name of project:	Help	plus
  The person who response this project		Le	Ngoc	Tu,	
Nguyen	Mai	Huyen	My,	Nguyen	The	Son
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  The rationality:	 -	 There	 are	many	 poor	 students	
having	difficulties	with	economy	or	study.	Furthermore,	many	
of	 them	drop	out	or	 can	not	 go	 to	 colleges	or	universities.																
-	 Some	 students	have	no	 sense	of	developing	 soft	 skills	or	
learning	English.
  The objective of project:		The	objective	of	project	
is	 students	 in	college	or	university,	especially	 freshman	and	
sophomore
  Project goals
  Quantitative:	-	Help	students	to	have	a	place	to	live	
-Provide	lessons	about	physical	health,	English	skills,	soft	skills,	
music	-Contribute	to	the	university	education
  Qualitative:	 -	 Help	 poor	 students	 to	 be	 more																						
confortable	 about	 econony	 and	 spirit.,	 -Support	 them	have																		
a	good	environment	for	studying	and	integrating.,	-	Have	more	
experiences	beside	lessons	in	the	universities
  Operation location:		Cồn	Dê,	Nha	Trang	,	Việt	Nam
  Project duration:	1-3	months	
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  Method of operation:		(The	process	in	operation	and	
during	time)

  The budget totally : 182.400.000 VND = 243.094 Baht

No The process in operation During time

1

2

3

4

Establish	a	strong	organization	board

Repair	the	infrastructure	and	equipment

Complete	the	regulations	of	the	center	

and	the	classes

Enrol	students	into	Help	Plus	the	center	

and	reopen	it	

1	weeks

1	weeks

1	weeks

1	months

No Activities/ Description Budget

1

2

3

4

4	new	rooms	for	students	

(20-25m2,	have	lofts)

Equipment	in	4	new	rooms	

(2	tables	and	1	wardrobe)

Tools	for	clas,	sport,	

musicand	other	activities

Costs	incurred

40.000.000x4=160.000.000

VND

(150.000x2x4)+(300.000x4)

=2.400.000	VND

10.000.000	VND

10.000.000	VND
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  Project Evaluation

  Expected results : -	 This	 time	 the	 project	 is																												
expected	to	enrol	50	students	and	help	them	overcome	their	
difficulties,	especially	about	spirit	and	ecomony	-	We	hope	that	
it	can	help	students	to	develop	soft	skills,	English	skills	and	
others	-We	expect	that	they	will	be	talented	people
  The advisor of this project :	Pham	Hung	Thang

Indicator of Success Method of Evaluation Tools to use

Take	part	in	activities	

in	 the	 center,	 how	

friendly	or	active	she/

he	 is,	 how	 to	 solve	

problems	in	Life	

How	strong	they	are

The	 ability	 in	 using	

English	

-	Hold	activies	or	

competition	to

evaluate

-	Observe:	how	they	

internalize	and	apply	

these	skills	in	the	life

Decrease	illnesses	

than	before

-	Communication	with 

foreignerin	 the	 life-	

Test	every	week

Develop

soft	skills

Physical	health

English	skill
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  ๖. โครั้งก�รั้ข้องเย�วัชน์จั�กปรั้ะเที่ศไที่ย
 
 

  ช่�อโครั้งง�น์:		We	are	Friend
  ผู้ร้ั้บผิดชอบโครั้งก�รั้:	น�งส�ว	วร�รมย์	ภิีรมย์กิจำ
  โรั้งเร่ั้ยน์:	น�น�ช�ติภี�คตะวันออก
  รั้ะยะเวัล่�ดำ�เนิ์น์ก�รั้:	ช่วงวันที�	๑๖-๑๘	มีน�คม	พิ.ศ.๒๕๖๔
  หล้่กก�รั้แล่ะเหตุิผล่:
	 	 โครงก�รจิำตอ�ส�	We	are	Friend	เป็นโครงก�รจิำตอ�ส�เกี�ยว
กับัก�รช่วยเหล่่อเด็ีก	 โดียมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจำเกี�ยวกับับุัคคล่ออทิสติก														
แล่ะส�ม�รถีช่วยเหล่่อเพ่ิ�อนมนุษยด้์ีวยกันได้ี	จำ�กก�รเรียนรู้แล่ะคว�มเข้�ใจำ
ของแต่ล่ะบุัคคล่	 โดียเร�มองว่�เด็ีกทุกๆคนนั�นควรได้ีรับัสิทธิีที�เท่�เทียม
เหม่อนเด็ีกทุกๆคน	โดียให้ทั�งคว�มรู้แล่ะคว�มสุขพิร้อมกันเพิร�ะ	ก�รเรียน
แล่ะก�รเล่่นนั�นสำ�คัญพิอๆกัน	 เป็นก�รเสริมสร้�งพัิฒิน�ก�รเด็ีกที�ดีีที�สุดี	
ช่วยส่งเสริมพัิฒิน�ก�รไดี้อย่�งเต็มศักยภี�พิของเดี็ก	 จำะม�กจำะน้อย																	
แต่เป็นก�รมอบัคว�มส�ม�รถีในก�รดีำ�รงชีวิตของเข�ต่อไปได้ี	ให้เข�เติบัโต
แล่ะย่นด้ีวยตนเองได้ี	แล่ะมีคว�มคิดีที�จำะทำ�ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
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  ว้ัติถุปรั้ะสูงค์:
	 	 ๑.	เพ่ิ�อให้นักเรียนพิิก�รที�เป็นบุัคคล่ออทิสติก	 ได้ีรับัสิทธิี																	
แล่ะโอก�สที�เท่�เทียมกันในก�รได้ีรับัก�รพิัฒิน�ก�รเรียนรู้	 ในรูปแบับั																		
ที�เหม�ะสมอย่�งเต็มต�มศักยภี�พิเป็นร�ยบุัคคล่	 ได้ีรับับัริก�ร	 ส่�อ																					
เพ่ิ�อเข้�ถึีงก�รศึกษ�	 พัิฒิน�ศักยภี�พิ	 ทักษะก�รดีำ�รงชีวิต	 แล่ะพ่ิ�นฐ์�น
อ�ชีพิที�พึิ�งตนเอง
		 	 ๒.	เพ่ิ�อนำ�เสนอโครงก�รที�ช่วยเริ�มสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�ม								
รับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนไทย
		 	 ๓.	เพ่ิ�อพัิฒิน�ก�รเรียนก�รสอน	 ให้นักเรียนได้ีศึกษ�																						
ค้นคว้�	 ห�คว�มรู้	 ส�ม�รถีนำ�คว�มรู้ที�ได้ีจำ�กก�รศึกษ�แล่ะแนวท�ง																	
ก�รปฏิบััติง�นประดิีษฐ์์	ใช้เป็นพ่ิ�นฐ์�นในก�รประกอบัอ�ชีพิสุจำริต
	 	 ๔.	เพ่ิ�อส่งเสริมให้เด็ีกได้ีรับัคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถีที�เหม�ะสม
กับัวัย	 ส�ม�รถีใช้วัสดุี	 อุปกรณ์ต่�งๆไดี้อย่�งหล่�กหล่�ย	 เสริมสร้�ง
จิำนตน�ก�รของเด็ีก	 แล่ะใช้ง�นศิล่ปะเพ่ิ�อช่วยในก�รบัำ�บััดีเด็ีกสม�ธิีสั�น																		
ให้มีคว�มใจำจำดีใจำจ่ำอกับัง�นของตนแล่ะหยิบันำ�ศิล่ปะม�เป็นตัวเสริมสร้�ง
จิำนตน�ก�รของเด็ีกๆ
  เป้�หม�ย: 
  เชิงปริั้ม�ณ:	นักเรียนชัน้	มัธียมศึกษ�ปีที�	๓-๖	(๓-๕	คน)
  เชิงคุณภ�พิ:	 นักเรียนที�มีคว�มสนใจำในก�รทำ�ง�นเสียสล่ะ
ส�ม�รถีเข้�ใจำแล่ะดูีแล่เด็ีกได้ีโดียรู้จัำกก�รแก้ปัญห�เฉพิ�ะหน้�ได้ีอย่�ง																		
มีสติ	 รอบัคอบั	 มีคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมแล่ะไม่เกี�ยงง�นหนักหร่อเบั�
พิร้อมทำ�ง�นเป็นทีมกับันักเรียนแล่ะอ�จำ�รย์
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  ข้้�น์ติอน์ก�รั้ดำ�เนิ์น์ก�รั้

  งบปรั้ะม�ณท่ี่�ใช้ท้ี่�งหมด

ข้้�น์ติอน์ก�รั้ดำ�เนิ์น์ก�รั้ รั้ะยะเวัล่�

ขั�นตอนที�	๑:	 ติดีต่อสอบัถี�มมูล่นิธิีที�ตนสนใจำ

ขั�นตอนที�	๒:	 รับัสมัครจิำตอ�ส�	๓-๕	คน

ขั�นตอนที�	๓:	 ประชุมแบ่ังหน้�ที�

ขั�นตอนที�	๔:	 ผู้ปฏิบััติง�นทุกคนต้องเข้�รับัก�ร

อบัรมก่อนปฏิบััติง�น

ขั�นตอนที�	๕:	 จัำดีก�รวันแล่ะเวล่�ที�สะดีวก

ขั�นตอนที�	๖:	 เริ�มปฏิบััติง�น

ขั�นตอนที�	๗:	 ระหว่�งปฏิบััติง�น	จำะมีอ�จำ�รย์คอย

มอบัหน้�ที�แล่ะคอยสังเกตระหว่�งทำ�ง�นในทุกๆวัน

๑	อ�ทิตย์

๑	อ�ทิตย์

๑	วัน

สอบัถี�มมูล่นิธิีคุณพ่ิอเรย์

ล่งทำ�กิจำกรรม	๓	วัน	

*	ทุกวันที�มีก�รปฏิบััติง�น

สูถ�น์ท่ี่� กิจักรั้รั้ม/รั้�ยก�รั้ อุปกรั้ณ์

มูล่นิธิีพ่ิอเรย	์ศูนยพั์ิฒิน�ก�ร

เด็ีกพิิเศษฯ	ออทิสติก	

ดี�วซิึ่นโดีม	(๑๕๐	คน	)

มูล่นิธิีพ่ิอเรย	์ศูนยพั์ิฒิน�ก�ร

เด็ีกพิิเศษฯ	ออทิสติก	

ดี�วซิึ่นโดีม

ทักท�ยทำ�คว�มรู้จัำกน้องๆ	บัริจำ�ค	

สีไม้	/	สีช็อค	/	อุปกรณ์เคร่�องเขียน	

ช่วยง�นอ�จำ�รย์ที�สอน	

เลี่�ยงอ�ห�รเด็ีกๆ	๑๕๐	คน	

*(	อ�จำมีกิจำกรรมเพิิ�มเติม)*

กิจำกรรมเพินท์สีกระเป๋�ผ้�

ร้อยลู่กปัดี	(ส�ยคล้่องแมส,	

กำ�ไล่,	สร้อย)	

*ต�มคว�มคิดีจิำนตน�ก�รของน้อง

๖,๐๐๐.-

(ค่�อ�ห�ร)

๔,๐๐๐-

สีเพินท์พู่ิกัน

กระเป๋�ผ้�

ชุดีลู่กปัดี
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  ก�รั้ปรั้ะเมิน์ผล่

  ผล่ท่ี่�ค�ดว่ั�จัะได้ร้ั้บ:
	 	 สิ�งที�ค�ดีว่�จำะไดี้ รับัค่อก�รไดี้ รับัคว�มอบัอุ่นจำ�กเด็ีกๆ																									
กลั่บัม�แล่ะก�รเข้�ใจำถึีงเด็ีกพิิเศษฯ	 ออทิสติก	 ทำ�ให้เร�ได้ีใกล้่ชิดีกับัน้อง
ม�กยิ�งขึ�นแล่ะทำ�คว�มรู้จัำกเป็นเสม่อนเพิ่�อน	 โดียสรุปแล้่วโครงก�รนี�																			
จำะมอบัให้	 นักเรียนพิิก�รที�เป็นบุัคคล่ออทิสติกทุกคน	 ได้ีรับัสิทธิี	 โอก�ส	
แล่ะคว�มเสมอภี�ค	 ในก�รเข้�รับัก�รศึกษ�รวมกับัเด็ีกทั�วไปในรูปแบับั																	
ที�เหม�ะสมแล่ะได้ีเรียนรู้อย่�งมีคว�มสุข	 นอกจำ�กนี�จิำตอ�ส�คุณครูทุกคน
ที�ได้ีร่วมโครงก�รนี�	 จำะได้ีรับัก�รพัิฒิน�ให้ส�ม�รถีจัำดีก�รศึกษ�สำ�หรับั
นักเรียนที�เป็นบุัคคล่ออทิสติกอย่�งมีคุณภี�พิอย่�งทั�วถึีง
  ท่ี่�ปรึั้กษ�โครั้งง�น์:
		 	 น.ส.ณัฐ์นิช	ภิีรมย์กิจำ	แล่ะ	น.ส.	อรศิริ	ไม้ทอง
  สูถ�น์ท่ี่�ติิดต่ิอ: มูล่นิธิีคุณพ่ิอเรย์	อ�จำ�รย์	สุเมธี:	๐๘๖-๘๔๓๑๒๐๓

ต้ิวัช่�ว้ัดควั�มสูำ�เร็ั้จั วิัธ่ิก�รั้ปรั้ะเมิน์ผล่ เคร่ั้�องม่อท่ี่�ใช้

แบับัประเมินทดีสอบั

คะแนนที�ได้ีรับั

คว�มคิดีเห็นของน้อง

Google	Form

ให้คะแนนคว�มประพิฤติ	

๑-๕

แสดีงคว�มคิดีเห็น

ของอ�จำ�รย์แล่ะนักเรียน

โทรศัพิท์

laptop/โทรศัพิท์

กระดี�ษ	 Form/	

ป�กก�
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  ๗. โครั้งก�รั้ข้องเย�วัชน์จั�กปรั้ะเที่ศไที่ย

 

  ช่�อโครั้งก�รั้:	เอล่เอคโค่	(El	Echo)	–	พิลั่งเสียงเปลี่�ยนสังคม	
ก�รสร้�งเคร่อข่�ยเย�วชนอ�ส�เพ่ิ�อสนับัสนุนง�นวิจัำยในชุมชน
  ผู้ร้ั้บผิดชอบโครั้งก�รั้: 
	 	 น�ยธีรรมภีพิ	ประเสริฐ์รุ่งเร่อง
		 	 ตัวแทนจำ�กเคร่อข่�ยเย�วชนในพ่ิ�นที�อำ�เภีอกระนวน	 จำำ�นวน	
๒๐	คน
  รั้ะยะเวัล่�ดำ�เนิ์น์โครั้งก�รั้:
	 	 ภี�ยในเด่ีอน	มีน�คม	พิ.ศ.	๒๕๖๔
  หล้่กก�รั้แล่ะเหตุิผล่:
	 	 เอล่เอคโค่	(El	Echo)	“พิลั่งเสียงเปลี่�ยนสังคม”	ม�จำ�กร�กศัพิท์
ภี�ษ�ล่�ติน	โดียคำ�ว่�	เอล่	(El)	หม�ยถึีง	เล็่ก	(Small)	แล่ะ	Echo	(เอคโค่)	
หม�ยถึีง	 เสียงสะท้อน	 (Reflection)	 ซึึ่�งโครงก�รนี�ได้ีนำ�ทั�งสองคำ�																								
ม�รวมกันเพ่ิ�อส่�อคว�มหม�ยถึีง	“ก�รให้คว�มสำ�คัญกับัเสียงสะท้อนเล็่กๆ	
ของช�วบ้ั�นที�อยู่ในชุมชนต่อก�รพัิฒิน�ท�งสังคม	 โดียมีเย�วชนเป็น														
ช่องท�งสำ�คัญ	 ช่วยในก�รขย�ยให้เสียงเหล่่�นี�มีพิลั่งเพีิยงพิอที�จำะนำ�พิ�				
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ก�รเปลี่�ยนแปล่งม�สู่ชุมชน	 ในแบับัที�ชุมชนต้องก�ร	 ด้ีวยทรัพิย�กร																
แล่ะองค์คว�มรู้ที�มีอยู่แล้่วในชุมชน”	 โดียปฏิบััติก�รผ่�นคว�มร่วมม่อกับั
เคร่อข่�ย	 ที�เกี�ยวข้องซึึ่�งมีเย�วชนเป็นผู้ประส�นง�น	 ภี�ยใต้ฐ์�นคติว่�												
“เด็ีกนำ�	 ผู้ใหญ่สนับัสนุน”	 ซึึ่�งโครงก�รนี�เช่�อว่�	 ในทุกชนชนมีบุัคคล่�กร																
ที�มีคว�มส�ม�รถีแล่ะมีทรัพิย�กรที�ส�ม�รถีนำ�ม�ใช้ประโยชน์เพ่ิ�อก�ร
พัิฒิน�ได้ี	 (Capability	 Approach)	 แต่มีสิ�งปิดีกั�นหร่อถูีกกีดีกันให้																											
ไม่ส�ม�รถีนำ�คว�มส�ม�รถี	 หร่อ	 ทรัพิย�กร	 ภูีมิปัญญ�	 แล่ะค่�นิยม																										
ที�มีอยู่ออกม�ใช้ได้ีอย่�งเต็มที�
	 	 ก�รขจัำดีสิ�งกีดีกัน	 (Deprivation	 Elimination)	 จึำงเป็นคว�ม
ท้�ท�ยที�เย�วชนคนรุ่นใหม่จำะผส�นพิลั่งกับัเคร่อข่�ยในชุมชน	 ร่วมกันคิดี	
ร่วมกันทำ�	 แล่ะนำ�พิ�คว�มส�ม�รถีที�จำะค้นห�แนวท�งหร่อแพิล่ตฟอร์ม															
ที�มีประสิทธิีภี�พิ	 โดียโครงก�รนี�ต้องก�รเผยแพิร่เร่�องร�วในกระบัวนก�ร
เหล่่�นี�	 ให้เย�วชนแล่ะชุมชมต่�งๆ	 ทั�วโล่กส�ม�รถีใช้เป็นข้อมูล่เพ่ิ�อนำ�															
ไปใช้ประยุกต์ในก�รพัิฒิน�ชุมชนอ่�นๆ	 ได้ีในอน�คต	 โครงก�รนี�จึำงมี																							
เป้�หม�ยสำ�คัญในก�รก่อตั�งช่องท�งส่�อส�รมวล่ชนเอล่เอคโค่	 (El	 Echo	
Channel:	 EEC)	 เพ่ิ�อนำ�พิ�เสียงของช�วบั้�นที�อ�จำถูีกมองข้�ม	 ไปสู่
กระบัวนก�รเปลี่�ยนแปล่งชุมชนแล่ะพัิฒิน�โล่กใบันี�อย่�งยั�งย่น	 ด้ีวยก�ร
ถ่ี�ยทอดีสิ�งต่�งๆ	 ออกไปพิร้อมก�รสนับัสนุนเคร่อข่�ยผ่�นส่�อสังคม
ออนไล่น์
	 	 “หนท�งหม่�นลี่�	 เริ�มต้นที�ก้�วแรก”	 เป็นวลี่อมตะของเล่่�จ่ำ�อ																			
ที�แสดีงใหเ้ห็นว่�ก�รจำะบัรรล่เุป้�หม�ยของก�รเปน็ช่องท�งนำ�พิ�พิล่งัเสียง
เปลี่�ยนสังคมได้ีนั�น	จำำ�เป็นที�จำะต้องเริ�มที�ก้�วเล็่กๆ	ก้�วแรกในก�รสร้�งกลุ่่ม
ก่อก�รแล่ะก�รดีำ�เนินก�รเชิงปฏิบััติก�รเพิ่�อพัิฒิน�ทักษะให้กับักลุ่่ม														
แกนนำ�ของโครงก�รให้ได้ีก่อน	ด้ีวยคว�มเช่�อที�ว่�	คว�มล้่มเหล่วให้บัทเรียน
แล่ะเป็นช่องท�งสู่คว�มสำ�เร็จำเสมอ	 โครงก�รนี�จึำงต้องก�รเริ�มต้นด้ีวย																	
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ก�รสร้�งกลุ่่มก่อก�รขึ�นม�ขับัเคล่่�อนโครงก�รในระยะเริ�มต้น	(๑	เด่ีอนแรก)	
เพ่ิ�อจำะได้ีมีโอก�สล่องผิดีล่องถูีกในก�รจำัดีตั�งกลุ่่มแล่ะช่องท�งส่�อส�ร
มวล่ชน
	 	 อนึ�ง	 ด้ีวยทรัพิย�กรแล่ะบุัคคล่�กรที�มีอยู่อย่�งจำำ�กัดีของ																		
ภี�คเย�วชน	 ก�รใช้เทคโนโล่ยีแล่ะเคร่อข่�ยจึำงเป็นปัจำจัำยสำ�คัญต่อ																	
คว�มสำ�เร็จำของโครงก�ร	 ก�รเริ�มต้นจำ�กสิ�งที�เร�มีเป็นสิ�งสำ�คัญที�จำะ																							
ก�รันตีว่�โครงก�รนี�ส�ม�รถีเริ�มต้นได้ีในทันที	 ทำ�ให้โครงก�รนี�จึำงเล่่อก										
พ่ิ�นที�ปฏิบััติก�ร	 ณ	 อำ�เภีอกระนวน	 จัำงหวัดีขอนแก่น	 ด้ีวยสม�ชิก																						
คณะก่อก�รม�จำ�กเคร่อข่�ยเย�วชนในอำ�เภีอกระนวน	 (๑๘	 โรงเรียน																	
ใน	 ๙	 ตำ�บัล่)	 โดียนำ�โจำทย์ก�รพัิฒิน�ม�จำ�กประเด็ีนปัญห�ท�งสังคม																				
ของอำ�เภีอกระนวน	 ที�ศูนย์บูัรณ�ก�รเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�กระนวนเป็นหนึ�ง																	
ซึึ่�งเป็นหน่วยง�นดี้�นยุทธีศ�สตร์ที�สำ�คัญของอำ�เภีอกระนวน	 ม�เป็น
ประเด็ีนเริ�มต้นของโครงก�รครั�งนี�
	 	 อำ�เภีอกระนวนเป็น	 ๑	 ใน	 ๒๖	 อำ�เภีอของจำังหวัดีขอนแก่น															
ตั�งอยู่ท�งทิศตะวันออกเฉียงเหน่อห่�งจำ�กตัวจัำงหวัดีประม�ณ	 ๖๐									
กิโล่เมตร	มีลั่กษณะเป็นเม่องรอยต่อ	๔	จัำงหวัดี	ระหว่�ง	จัำงหวัดีขอนแก่น	
(อำ�เภีอนำ��พิอง	 แล่ะอำ�เภีอซึ่�สูง)	 จัำงหวัดีอุดีรธี�นี	 (อำ�เภีอศรีธี�ตุ)																				
จัำงหวัดีก�ฬสินธ์ุี	(อำ�เภีอท่�คันโท	อำ�เภีอห้วยเม็ก	แล่ะอำ�เภีอหนองกุงศรี)	
แล่ะจำังหวัดีมห�ส�รค�ม	 (อำ�เภีอช่�นชม)	 ทำ�ให้กระนวนเป็นหัวเม่อง																	
ท�งภูีมิรัฐ์ศ�สตร์	 กระนวนจึำงเป็นศูนย์กล่�งเศรษฐ์กิจำ	 ก�รศึกษ�	 แล่ะ																
ก�รคมน�คม	 ให้กับัอำ�เภีอข้�งเคียงทั�ง	 ๗	 อำ�เภีอ	 อย่�งไรก็ต�ม	 “เม่�อมี			
คว�มเจำริญ	 ย่อมมีคว�มเส่�อมต�มม�”	 สอดีคล้่องกับั	 ทสุตตรสูตรของ																		
องค์พิระสัมม�สัมพุิทธีเจ้ำ�	 คว�มเจำริญจำ�กก�รเป็นเม่องศูนย์กล่�งนี�																		
แล่กม�ด้ีวยก�รเป็นเม่องรอยต่อของช่องท�งระบั�ดีด้ี�นปัญห�ย�เสพิติดี	
ท�ให้อำ�เภีอกระนวนถูีกประก�ศเป็นพ่ิ�นที�สีแดีง	 ซึึ่�งโครงก�รนี�มองเห็น
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โอก�สในวิกฤติที�ส�ม�รถีนำ�เคร่อข่�ยที�ถูีกจัำดีตั�งเพ่ิ�อแก้ไขปัญห�ด้ี�น																			
ย�เสพิติดีม�เป็นเคร่อข่�ยในก�รพัิฒิน�ท�งสังคมในระดัีบัต่อยอดีได้ี
	 	 ในห้วงทศวรรษที�ผ่�นม�อำ�เภีอกระนวนมีบัทบั�ทสำ�คัญ																							
ในโครงก�รทูบีันัมเบัอร์วัน	 (To	 Be	 Number	 One)	 ซึึ่�งเป็นโครงก�ร														
รณรงค์ต่อต้�นภัียย�เสพิติดี	 โดียจำ�กก�รขับัเคล่่�อนระยะย�ว	 ในที�สุดี
กระนวนได้ีรับัเล่่อกเป็นอำ�เภีอทูบีันัมเบัอร์วันต้นแบับัแล่ะได้ีรับัร�งวัล่														
รองชนะเล่ิศ	 ก�รประกวดีระดีับัประเทศในปี	 พิ.ศ.๒๕๖๓	 ดี้วยเคร่อข่�ย
เย�วชนที�มีคว�มเข้มแข็งแล่ะครอบัคลุ่ม	 ระดัีบั	 ๑๐๐%	 ของเย�วชน																					
ในอำ�เภีอ	 เย�วชนทุกคนจึำงเป็นสม�ชิกในโครงก�รทูบีันัมเบัอร์วันแล่ะ																		
มีข้อมูล่อยู่ในฐ์�นข้อมูล่ที�ส�ม�รถีนำ�ส�รสนเทศเหล่่�นี�ไปใช้ประโยชน์ได้ี	
โดียส�ม�รถีแบ่ังเย�วชนเป็นกลุ่่มจำ�กโรงเรียนในเคร่อข่�ย	 จำำ�นวน	 ๑๘	
โรงเรียน	 ซึึ่�งตั�งกระจำ�ยอยู่ทั�ง	 ๙	 ตำ�บัล่ครอบัคลุ่มทั�งอำ�เภีอ	 โดียใน																					
แต่ล่ะโรงเรียนจำะมีกลุ่่มแกนนำ�	 ๑๐๐	 คน	 พิร้อมด้ีวยอ�จำ�รย์ที�ปรึกษ�
โครงก�รอย่�งน้อย	๒	 ท่�น	 โครงก�รนี�จึำงมองเห็นโอก�สในก�รสร้�งกลุ่่ม
ก่อก�รจำ�กเคร่อข่�ยระดัีบัโรงเรียนทั�ง	 ๑๘	 โรงเรียน	 โดียก�รคัดีเล่่อก									
ตัวแทนม�จำ�กแต่ล่ะโรงเรียนพิร้อมอ�จำ�รย์ที�ปรึกษ�	 ม�ร่วมทำ�ง�น																						
ในโครงสร้�งองค์กรที�ขับัเคล่่�อนด้ีวยเทคโนโล่ยแีล่ะช่องท�งส่�อส�รออนไล่น์	
อย่�งไรก็ต�ม	 ด้ีวยข้อจำำ�กัดีของก�รดีำ�เนินโครงก�รภี�ยใต้สถี�นก�รณ์																		
ก�รระบั�ดีของไวรัส	COVID-19	ก�รสร้�งเคร่อข่�ยจำะมุ่งเน้นไปที�โรงเรียน
ศรีกระนวนวิทย�คม	 ซึึ่�งเป็นโรงเรียนแม่ข่�ยของโครงก�รทูบีันัมเบัอร์วัน	
เป็นหลั่ก	 เม่�อสถี�นก�รณ์ก�รระบั�ดีคลี่�คล่�ยจึำงจำะขย�ยผล่ไปยังโรงเรียน
แล่ะเย�วชนทั�งหมดีในอำ�เภีอกระนวน	ต่อไป
	 	 นอกจำ�กนี�	ภี�ยใต้คว�มร่วมม่อจำ�กเคร่อข่�ยในศูนย์บูัรณ�ก�ร
เพ่ิ�อก�รพัิฒิน�กระนวนเป็นหนี�ง	ซึึ่�งได้ีรับัก�รสนับัสนุนง�นบัริก�รวิช�ก�ร
จำ�กท�งมห�วิทย�ลั่ยขอนแก่น	 ที�ได้ีเล่่อกอำ�เภีอกระนวนให้บัริก�รท�ง
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วิช�ก�ร	 ๑	 ใน	 ๔	 พ่ิ�นที�เป้�หม�ยในภี�คตะวันออกเฉียงเหน่อ	 สำ�หรับั																
ก�รบูัรณ�ก�รก�รพัิฒิน�เชิงพ่ิ�นที�	 (Area-based	 Development)																				
แบับัสหวิทย�ก�ร	 (Transdisciplinary)	 โดียก�รทำ�ง�นร่วมกันของ																		
คณะม นุษยศ�สต ร์แล่ะ สั งคมศ�สต ร์ 	 คณะ วิศวกรรมศ�สต ร์																																																	
คณะเกษตรศ�สตร์	 คณะสถี�ปัตยกรรมศ�สตร์	 คณะศิล่ปกรรม	 แล่ะ																	
คณะบัริห�รก�รจัำดีก�ร	ร่วมกับัภี�คีเคร่อข่�ยในพ่ิ�นที�อำ�เภีอกระนวน	อ�ทิ	
ที� ว่�ก�รอำ�เภีอกระนวน	 ส่วนร�ชก�รอำ�เภีอกระนวน	 ประช�คม																							
อำ�เภีอกระนวน	แล่ะสม�คมต่�งๆ	ในอำ�เภีอกระนวน	เป็นต้น	ซึึ่�งได้ีร่วมกัน
ขับัเคล่่�อนก�รพัิฒิน�ในพ่ิ�นที�อำ�เภีอกระนวนม�อย่�งต่อเน่�องเป็นเวล่�
ย�วน�นกว่�	 ๕	 ปีแล้่ว	 โดียล่่�สุดีมีโครงก�รวิจัำยเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�																																								
ซึึ่�งมุ่งเป�้หม�ยในก�รผล่กัดัีนให้กลุ่่มเย�วชนเปน็ผู้ร่วมวิจัำยในโครงก�รวจัิำย	
“ก�รพัิฒิน�นวัตกรรมเพ่ิ�อก�รจัำดีก�รทรัพิย�กรธีรรมช�ติแล่ะสิ�งแวดีล้่อม
อย่�งยั�งย่นของอำ�เภีอกระนวน	 จัำงหวัดีขอนแก่น”	 โดียมี	 ผศ.ดีร.วณิชช�	
ณรงค์ชัย	 นักวิจัำยจำ�กคณะมนุษยศ�สตร์แล่ะสังคมศ�สตร์	 มห�วิทย�ลั่ย
ขอนแก่น	เป็นหัวหน้�โครงก�ร
	 	 โดียโครงก�รวิจัำยเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�ครั�งนี�	 ออกแบับัวิจัำยให้มี																			
ก�รอบัรมเย�วชนเพ่ิ�อเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล่บัริบัทชุมชน	 ในก�รล่งบัันทึก																		
ในฐ์�นข้อมูล่ทรัพิย�กรธีรรมช�ติแล่ะสิ�งแวดีล้่อมในชุมชน	 เพ่ิ�อให้ผู้วิจัำย
ส�ม�รถีรวมรวมข้อมูล่ทรัพิย�กรธีรรมช�ติแล่ะสิ�งแวดีล้่อมในชุมชน																							
ม�ใช้เพ่ิ�อก�รจัำดีก�รแล่ะก�รพัิฒิน�ในระยะต่อไป	 โดียโครงก�รวิจัำยนี�																					
มีกลุ่่มเป้�หม�ยเป็นนักเรียนจำำ�นวน	 ๔๐	 คนของโรงเรียนศรีกระนวน
วิทย�คม	 เปิดีโอก�สให้โครงก�รนี�ส�ม�รถีเข้�ไปเป็น	 จิำ�กซึ่อว์	 (Jigsaw)	
สำ�คัญกับัโครงก�รวิจัำยได้ี	 ซึึ่�งเป็นก�รผส�นประโยชน์ร่วมกัน	 (Synergy)	
ของทั�งสองโครงก�ร	กล่่�วค่อ	ท�งโครงก�รวิจัำยได้ีผู้ประส�นง�นโครงก�ร
จำ�กผู้รับัผิดีชอบัในโครงก�รนี�	 แล่ะท�งโครงก�รไดี้รับัประโยชน์ในก�ร													
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ขย�ยสม�ชิกแล่ะก�รฝึ่กอบัรมพัิฒิน�ทักษะจำ�กผู้เชี�ยวช�ญของโครงก�ร
วิจัำยเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�นี�
	 	 แม้เป้�หม�ยในก�รสร้�งเคร่อข่�ยเอล่เอคโค่จำะมุ่งไปสู่ก�รสร้�ง
ช่องท�งส่�อส�รมวล่ชน	 ที�รวบัรวมกิจำกรรมทุกระดัีบัในชุมชนออกม�																	
เผยแพิร่	 แต่ก�รขับัเคล่่�อนจำำ�เป็นต้องอ�ศัยระยะเวล่�	 เคร่อข่�ย	 แล่ะ															
ก�รบัริห�รจัำดีก�ร	เพ่ิ�อให้โครงก�รนี�สอดีรับักับัแนวท�งก�รจัำดีก�รภี�ยใต้
โครงก�รเย�วชนอ�ส�อ�เซีึ่ยน	 ระยะ	๑	 เด่ีอน	 โครงก�รนี�จึำงว�งข้อเสนอ
โครงก�รในระยะ	 ๑	 เด่ีอน	 ไว้ที�ก�รร่วมในโครงก�รวิจัำยเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�															
ของท�งมห�วิทย�ลั่ยขอนแก่นเป็นเบ่ั�องต้น	 โดียหวังผล่ส่บัเน่�องเป็น																				
หนึ�งในพ่ิ�นที�โครงก�รวจัิำยระยะย�วที�จำะขอเช่�อเชิญเย�วชนจำ�กทกุประเทศ
ในอ�เซีึ่ยนให้เข้�ม�ร่วมกัน	ศึกษ�	เรียนรู้	แล่กเปลี่�ยน	แล่ะใช้เวล่�ร่วมกัน	
ในก�รพัิฒิน�ชุมชนแล่ะถ่ี�ยทอดีเร่�องร�วต่�งๆ	“เพ่ิ�อช่วยกันสะท้อนเสียง
ที�อ�จำไม่มีคนไดี้ยินให้สังคมไดี้ฟังแล่ะปลุ่กผู้คนให้ต่�นตัวร่วมกันม�																					
พัิฒิน�โล่กใบันี�ให้น่�อยู่ขึ�น	ด้ีวยกัน”
  ว้ัติถุปรั้ะสูงค์: 
	 	 -	เพ่ิ�อพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมให้กับั
เย�วชนไทย
	 	 -	เ พ่ิ�อนำ� เสนอโครงก�รที� ช่วยเสริมสร้�งจำิตอ�ส�แล่ะ																											
คว�มรับัผิดีชอบัของเย�วชนไทย
	 	 -	เพ่ิ�อสร้�งเคร่อข่�ยเย�วชนจำติอ�ส�สนับัสนุนง�นวิจัำยในชุมชน
  เป้�หม�ย:
	 	 -	เชิงปริม�ณ	นักเรียนมัธียมศึกษ�ตอนปล่�ยไม่ตำ��กว่�	๒๐	คน
	 	 -	เชิงคุณภี�พิ	 นักเรียนเสียสล่ะเพ่ิ�อส่วนรวมแล่ะมีคว�ม																							
รับัผิดีชอบัต่อสังคม
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  ข้้�น์ติอน์ก�รั้ดำ�เนิ์น์ก�รั้ / รั้ะยะเวัล่�ดำ�เนิ์น์ก�รั้

  งบปรั้ะม�ณที�ใช้ทั�งหมดี	 ๑๕,๐๐๐	 บั�ท	 (หนึ�งหม่�นห้�พัิน																				
บั�ทถ้ีวน)	หร่อ	500	US	

ข้้�น์ติอน์ก�รั้ดำ�เนิ์น์ก�รั้

กิจักรั้รั้ม/รั้�ยก�รั้

ท่ี่�

ท่ี่�

รั้ะยะเวัล่�ดำ�เนิ์น์ก�รั้

งบปรั้ะม�ณ

ขั�นเตรียมก�รสร้�งส่�อ	Tutorial	(โครงก�ร	

INNONAR	ของมห�วิทย�ลั่ยขอนแก่น)

ขั�นก�รฝึ่กอบัรมแกนนำ�

ขั�นก�รจัำดีทำ�วีดีีทัศน์แล่ะส่�อออนไล่น์

ขั�นก�รจัำดีตั�งช่องเอล่เอคโค่	(โครงก�ร

ประช�สัมพัินธ์ีของศูนย์	I-KNOW	Center)

ขั�นก�รเผยแพิร่แล่ะจัำดีฝึ่กอบัรมออนไล่น์

ขั�นติดีต�มผล่แล่ะจัำดีทำ�ร�ยง�น

ก�รสร้�งกลุ่่มเคร่อข่�ย

ก�รฝึ่กอบัรมแกนนำ�

ก�รจัำดีทำ�วีดีีทัศน์แล่ะส่�อออนไล่น์

ก�รจัำดีตั�ง	El	Echo	Channel	(ภี�ยใต้ลิ่ขสิทธิี�ของ

ศูนย์	I-KNOW	Center)

เอกส�รเผยแพิร่แล่ะจัำดีฝึ่กอบัรมออนไล่น์

ก�รติดีต�มผล่

ก�รจัำดีทำ�ร�ยง�น

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๑	สัปดี�ห์

๑	สัปดี�ห์

๑	สัปดี�ห์

๑	สัปดี�ห์

๑๐,๐๐๐	บั�ท

มข.	สนับัสนุน

มข.	สนับัสนุน

มข.	สนับัสนุน

มข.	สนับัสนุน

๔,๕๐๐	บั�ท

๕๐๐	บั�ท
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  ก�รั้ปรั้ะเมิน์ผล่

  ผล่ท่ี่�ค�ดว่ั�จัะได้ร้ั้บ:
	 	 โครงก�รนี�เป็นส่วนหนึ�งของโครงก�รเย�วชนอ�ส�อ�เซีึ่ยน																
ซึึ่�งค�ดีหวังว่�อำ�เภีอกระนวนจำะเป็นหนึ�งในพ่ิ�นที�เป้�หม�ยของเย�วชน
อ�เซีึ่ยนในก�รร่วมกันพัิฒิน�ชุมชน	 โดียโครงก�รนี�ต้องก�รนำ�พิ�เย�วชน
ม�เป็นภี�คีภี�คเย�วชนท�ง�นร่วมกับัภี�คีอ่�นๆของอำ�เภีอกระนวน																							
ในก�รผล่ักดัีนโครงก�รพัิฒิน�	 แล่ะเรียนรู้แนวท�งก�รพิัฒิน�โดีย																									

ต้ิวัช่�ว้ัดควั�มสูำ�เร็ั้จั วิัธ่ิก�รั้ปรั้ะเมิน์ผล่ เคร่ั้�องม่อ

ก�รสร้�งกลุ่่มเคร่อข่�ย

ก�รฝึ่กอบัรมแกนนำ�

ก�รจัำดีทำ�วีดีีทัศน์

แล่ะส่�อออนไล่น์

ก�รจัำดีตั�ง	El	Echo	Channel 

(ภี�ยใต้ลิ่ขสิทธิี�ของศูนย์	

I-KNOW

เอกส�รเผยแพิร่

แล่ะจัำดีฝึ่กอบัรมออนไล่น์

ก�รติดีต�มผล่

ก�รจัำดีทำ�ร�ยง�น

สม�ชิกกลุ่่มก่อก�ร	

ม�กกว่�	๔	คน

เคร่อข่�ยสม�ชิกเย�วชน

ม�กกว่�	๒๐	คน

ส่�อก�รสอนก�รล่งข้อมูล่

ทรัพิย�กรชุมชน

จัำดีต้องช่องเอล่เอคโค่ใน	

YouTube

ยอดี	View	ไม่น้อยกว่�	

๑๒๐	วิว

ตรวจำเยี�ยมพ่ิ�นที�ไม่น้อยกว่�	

๒	ชุมชน

สรุปผล่ดี�เนินก�รเทียบักับั

เป้�หม�ย

ก�รล่งช่�อ

เข้�ร่วมกลุ่่ม

ร�ยช่�อล่งทะเบีัยน

ร่วมอบัรม

วีดีีทัศน์แล่ะคู่ม่อ

แบับัย่นยัน

ก�รล่งทะเบีัยน

ยอดีวิวในยูทูป

ก�รตรวจำเยี�ยมพ่ิ�นที�

ร�ยง�นสรุปผล่

ดีำ�เนินก�ร
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ภี�คประช�ชน/ภี�คเย�วชน	 ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน	 แล่ะถ่ี�ยทอดีเร่�องร�ว
ดีีๆ	 เหล่่�นี�ไปสู่โล่กกว้�ง	 โดียจัำดีทำ�เป็นหล่�ยภี�ษ�ให้ครอบัคลุ่มทั�ง															
อ�เซีึ่ยน	 แล่ะจัำดีตั�งกลุ่่มเย�วชนอ�เซีึ่ยนในก�รขับัเคล่่�อนช่องท�งส่�อส�ร
มวล่ชน	ช่องเอล่เอคโค่	(El	Echo	Channel:	EEC)
  ท่ี่�ปรึั้กษ�โครั้งก�รั้:
	 	 น.ส.อรศิริ	ไม้ทอง	นิสิตหลั่กสูตรพุิทธีศ�สตร์ดุีษฎีีบััณฑิิต
	 	 น.ส.ลั่กษณ�	กิจำควรดีี	ผู้ปกครอง
	 	 ผศ.ดีร.วณิชช�	 ณรงค์ชัย	 หัวหน้�โครงก�ร	 ทุนวิจัำยจำ�ก
มห�วิทย�ลั่ยขอนแก่น
	 	 ดีร.มนตรี	ประเสริฐ์รุ่งเร่อง	ผอ.ศูนยบู์ัรณ�ก�รกระนวนเป็นหนึ�ง	
(I-KNOW	Center)
  สูถ�น์ท่ี่�ติิดต่ิอ	(พิร้อมเบัอร์โทรศัพิท์)
	 	 เล่ขที�	 ๑๙-๒๐	 หมู่	 ๑๐	 ตำ�บัล่หนองโก	 อำ�เภีอกระนวน																		
จัำงหวัดีขอนแก่น	 ๔๐๐๐๐	 โทรศัพิท์	 ๐๔๓-๐๕๘๘๘๕	 โทรศัพิท์ม่อถ่ีอ															
๐๙๗-๓๑๗๕๑๙๑	

  ๘. โครั้งก�รั้ข้องเย�วัชน์จั�กปรั้ะเที่ศไที่ย
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  ช่�อโครั้งก�รั้:	อ�ส�พิ�สุข
  หล้่กก�รั้แล่ะเหตุิผล่: 
	 	 ผู้ป่วยนอนติดีเตียงมีทั�งผู้ที�ไม่ส�ม�รถีช่วยเหล่่อตัวเองได้ีแล่ะ														
ผู้ที� ช่วยเหล่่อตัวเองได้ีโดียใช้อวัยวะบั�งส่วน	 ซึึ่�งก�รดูีแล่แล่ะฟ้�นฟู
สมรรถีภี�พิให้กับัผู้ป่วยนอนติดีเตียงค่อก�รที�จำะต้องดูีแล่ทั�งสมรรถีภี�พิ					
ท�งก�ยแล่ะท�งใจำไปพิร้อม	ๆ	กัน
				 	 ในอ.เม่อง	 จำ.พิะเย�	 มีผู้ป่วยติดีเตียงที�ช่วยเหล่่อตัวเองไม่ได้ี														
เป็นจำำ�นวนม�ก	 ผู้ป่วยที�ต้องนอนติดีเตียงมักม�จำ�กส�เหตุที�แตกต่�งกัน	
เช่น	 ส�เหตุจำ�กโรคหล่อดีเล่่อดีสมองก�รผ่�ตัดี	 หร่อก�รประสบัอุบััติเหตุ	
ซึึ่�งแต่ล่ะส�เหตุที�กล่่�วม�จำะเกิดีได้ีจำ�กภี�วะในร่�งก�ยที�ผิดีปกติ	 หร่อ																
อ�จำเกิดีจำ�กคว�มประม�ทของผู้ป่วยเองที�ได้ีทำ�ให้เป็นเช่นนั�น
	 	 ก�รดูีแล่แล่ะฟ้�นฟูสมรรถีภี�พิให้กับัผู้ป่วยนอนติดีเตียงจำะต้อง
ดูีแล่ให้ครอบัคลุ่ม	 เน่�องจำ�กก�รดูีแล่ฟ้�นฟูสมรรถีภี�พิผู้ป่วย	 เพ่ิ�อให้																	
ส�ม�รถีช่วยเหล่่อตนเองได้ีแล่ะกลั่บัม�มีวิถีีชีวิตปกติหร่อใกล้่เคียงเดิีมได้ี
ม�กที�สุดี	ทั�งเร่�องคว�มเป็นอยู่	เร่�องสุขภี�พิท�งก�ย	สุขภี�พิใจำ	ก�รับัประท�น	
ก�รปฏิบััติตัวของผู้ป่วยหร่อผู้ที�ดูีแล่ผู้ป่วย	
	 	 นอกจำ�กนี�ผู้สูงอ�ยุที�กล่�ยเป็นผู้ป่วยติดีเตียงมีจำำ�นวนเพิิ�ม														
ม�กขึ�นทั�งในชุมชนต่�งๆของจัำงหวัดีพิะเย�	 ทำ�ให้ผู้ป่วยแล่ะครอบัครัว															
ต้องได้ีรับัคว�มทุกข์ทรม�น	 ท้อแท้	 สิ�นหวัง	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจำะมีแผล่													
กดีทับัจึำงต้องก�รแพิมเพิิสแล่ะผ้�รองนอน	 เจำล่ล้่�งม่อ	 ถุีงม่อย�ง	 นม	
หน้�ก�กอน�มัย	เพิร�ะผู้ป่วยบั�งคนท�นอ�ห�รท�งส�ยย�ง		ด้ีวยเหตุผล่
ดัีงกล่่�วจึำงได้ีจัำดีโครงก�ร”อ�ส�พิ�สุข”	 ที�จำะเอ�ของกินของใช้ที�จำำ�เป็น														
ไปมอบัให้กับัครอบัครัวของผู้ป่วยแล่ะให้กำ�ลั่งใจำ	ไม่ทอดีทิ�งกัน	
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  ว้ัติถุปรั้ะสูงค์: 
	 	 -	 ต้องก�รมอบัสิ�งของที�จำำ�เป็นให้กับัครอบัครัวของผู้ป่วยติดีเตียง
	 	 -	 ให้ผู้เข้�ร่วมที�นำ�ของไปมอบัให้กับัผู้ป่วยติดีเตียงให้เข้�ใจำใน
ก�รเป็นคนที�มีจิำตใจำอย�กอ�ส�
  เป้�หม�ยหล้่ก: 
	 	 -	 เยี�ยมผู้ป่วยติดีเตียง	 ในบัริเวณใกล้่เคียงในชุมชนต่�งๆ	 ที�ได้ี
ทำ�ก�รล่งสำ�รวจำพ่ิ�นที�
	 	 -	 มีอ�ส�สมัครเข้�ร่วมในก�รเข้�เยี�ยมผู้ป่วย	จำำ�นวน	๕	คนขึ�นไป
	 	 -	 ให้กำ�ลั่งใจำกับัผู้ป่วยแล่ะครอบัครัวของผู้ป่วย
  ผู้ร้ั้บผิดชอบโครั้งก�รั้ :  
	 	 น�งส�ว	วิล่�สินี	หมั�นง�น	(หัวหน้�โครงก�ร)
	 	 น�ย	ชนกันต์	ไกล้่บุับัผ�
	 	 น�งส�ว	อ�ทิตย�รัตน์		ใจำย�
	 	 น�ง	นิตย�	ม�ทมอญ
	 	 น�ย	ประพัินธ์ี	หมั�นง�น
	 	 น�ง	รัตน�		ไชยเลิ่ศ
  วิัธ่ิดำ�เนิ์น์ก�รั้ :  
	 	 ๑.	สำ�รวจำคนป่วย
	 	 ๒.	ว�งแผนก�รไปเยี�ยม	ให้กำ�ลั่งใจำ	
								 	 ๓.	ล่งพ่ิ�นที�เยี�ยมให้กำ�ลั่งใจำ		
								 	 ๔.	ติดีต�มผล่	
							 	 ๕.	สรุปแล่ะเขียนร�ยง�น
  สูถ�น์ท่ี่�:	บ้ั�นของผู้ป่วยแล่ะครอบัครัวในชุมชนต่�งๆ	
  รั้ะยะเวัล่�ใน์ก�รั้ดำ�เนิ์น์ก�รั้:		๑	เด่ีอนโดียประม�ณ
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  ผล่ท่ี่�ค�ดว่ั�จัะได้ร้ั้บ
	 	 โครงก�รนี�	 เป็นจุำดีเริ�มต้นเล็่กๆที�เย�วชนคนหนึ�งจำะส�ม�รถี											
ช่วยเหล่่อผู้อ่�นแล่ะสังคมได้ี	 เป็นก�รให้กำ�ลั่งใจำให้ผู้ป่วยแล่ะครอบัครัว																
ได้ีลุ่กขึ�นต่อสู้ได้ีอีกครั�ง	 เพ่ิ�อคว�มสุขของทุกคน	 แล่ะเป็นก�รจุำดีประก�ย												
ให้แก่เย�วชนคนอ่�นๆให้ทำ�โครงก�รที�เป็นประโยชน์ต่อไป

  ๙. โครั้งก�รั้ข้องเย�วัชน์จั�กปรั้ะเที่ศไที่ย

 

  ช่�อโครั้งง�น์:	Help	for	hope
  ช่�อสูม�ชิกผู้ร้ั้บผิดชอบ:	น�งส�วมนัสนันท์	วิรุณพัินธ์ี
  โรั้งเร่ั้ยน์:	ส�ธิีต	มศว	ประส�นมิตร	(หลั่กสูตรน�น�ช�ติ)
  หล้่กก�รั้แล่ะเหตุิผล่:
	 	 ปัจำจุำบัันบั�งพ่ิ�นที�ในประเทศไทยยงัไม่ส�ม�รถีเข้�ถึีงสุขลั่กษณะ
อน�มัยที�ถูีกต้องได้ี	 เน่�องจำ�กข�ดีคว�มรู้แล่ะทุนทรัพิย์	 ในบั�งพ่ิ�นที�																				
คว�มรู้เกี�ยวกับัก�รโภีชน�ก�ร	 ก�รบัริโภีคอ�ห�รให้ครบั	 ๕	 หมู่อ�จำเข้�													
ไม่ถึีง	 หร่อของใช้ส่วนตัวประจำ�วันอย่�งเช่น	 สบู่ั	 แปรงสีฟัน	 ย�สีฟัน																				
อ�จำเป็นของห�ย�กแล่ะมีร�ค�สูง	 ไม่ส�ม�รถีทำ�ต�มได้ีเน่�องจำ�ก																									
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ทุนทรัพิย์ที�ไม่เพีิยงพิอ	 โครงก�รนี�จำะเป็นส่วนหนึ�งในก�รถ่ี�ยทอดีคว�มรู้	
ให้เด็ีกไทยในพ่ิ�นที�ที�ไม่ส�ม�รถีเข้�ถึีงข้อมูล่เหล่่�นี�ได้ี	 โดียจำะใช้นิท�น																	
เป็นตัวเช่�อมให้เด็ีกๆ	เข้�ใจำในเน่�อห�คว�มรู้ม�กขึ�น	เม่�อเด็ีกๆได้ีรับัคว�มรู้	
อ�จำจำะนำ�ไปปรับัใช้กับัตนเอง	 สอนคนในครอบัครัวแล่ะคนใกล่้ชิดีเพิ่�อให้
ทุกๆ	คนส�ม�รถีปฏิบััติตนได้ีอย่�งถูีกต้องแล่ะมีสุขลั่กษณะอน�มัยที�ดีีขึ�น
	 	 ในโครงก�รจำะมีก�รจัำดีกิจำกรรมช่วยระดีมทุนเพ่ิ�อนำ�ไปซ่ึ่�อ															
สบู่ั	 เเปรงสีฟัน	 ย�สีฟัน	 ของใช้จำำ�เป็นทั�งหล่�ยแล่ะขอรับับัริจำ�คหนังส่อ						
ของเล่่นเพ่ิ�อนำ�ไปบัริจำ�คให้เด็ีกที�ข�ดีแคล่น
  ว้ัติถุปรั้ะสูงค์
	 	 ๑.	เพ่ิ�อให้คว�มรู้แก่เด็ีกๆ	 กลุ่่มเป้�หม�ย	 เกี�ยวกับัก�รรักษ�
สุขลั่กษณะอน�มัยที�ดีีเพ่ิ�อให้เกิดีคว�มรู้ม�กยิ�งขึ�น
	 	 ๒.	เพ่ิ�อให้เด็ีกๆ	 กลุ่่มเป้�หม�ยตระหนักถึีงคว�มจำำ�เป็น																								
ในก�รดูีแล่ตนเองอย่�งถูีกสุขลั่กษณะอน�มัยในก�รดีำ�รงชีวิต
	 	 ๓.	เพ่ิ�อให้เด็ีกๆ	 กลุ่่มเป้�หม�ยส�ม�รถีนำ�ไปปรับัใช้กับัตนเอง	
คนในครอบัครัว	แล่ะคนใกล้่ชิดีได้ี
	 	 ๔.	เพ่ิ�อให้เด็ีกๆ	 กลุ่่มเป้�หม�ยเกิดีก�รปฏิบััติตนในก�รดูีแล่
ตนเองอย่�งยั�งย่น
  เป้�หม�ย
	 	 เชิงปริม�ณ	นักเรียนบันดีอยตั�งเเต่ระดัีบัชั�นประถีมศึกษ�ปี�ที�	๔-๖
	 	 เชิงคุณภี�พิ	เด็ีกๆ	ที�ได้ีรับัคว�มรู้ส�ม�รถีนำ�ไปปฏิบััติกับัตนเอง	
เผยแพิร่ข้อมูล่ที�ตนเองได้ีรับัคว�มรู้ม�แล่ะช่วยเหล่่อคนอ่�นๆ	ต่อไปได้ี
  วิัธ่ิก�รั้ดำ�เนิ์น์ก�รั้
	 	 ๑.	ว�งแผนดีำ�เนินง�น
	 	 ๒.	ประส�นง�นกับัโรงเรียน
	 	 ๓.	ดีำ�เนินง�นต�มแผนที�ว�งไว้
	 	 ๔.	ประเมินแล่ะสรุปผล่
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  งบปรั้ะม�ณท่ี่�ใช้	๑๕,๐๐๐	บั�ท
  ข้้�น์ติอน์ก�รั้ดำ�เนิ์น์ง�น์
	 	 ๑.	ว�งแผนคิดีโครงก�ร
	 	 ๒.	ห�ผู้ร่วมทำ�โครงก�ร
	 	 	 ๒.๑	ร่วมกันระดีมคว�มคิดี
	 	 	 ๒.๒	แบ่ังหน้�ที�กันทำ�ง�น
	 	 ๓.	ติดีต่อกับัโรงเรียนที�เร�ตอ้งก�รไปใหค้ว�มรู้	ทำ�จำดีหม�ย	เพ่ิ�อ
ชี�แจำงวัตถุีประสงค์แล่ะขออนุญ�ตท�งโรงเรียนเพ่ิ�อเข้�ทำ�กิจำกรรม
	 	 ๔.	ดีำ�เนินก�รระดีมทุนด้ีวย	เช่น	ขอรับับัริจำ�คเงิน	หร่อของใช้
ส่วนตัวประจำำ�วันจำำ�พิวก	สบู่ั	ย�สีฟัน	ย�สระผม	ขอรับับัริจำ�คหนังส่อ	ตุ�กต�	
โดียติดีต่อต�มสถี�นที�ต่�งๆ	เช่น	โรงเรียน	บัริษัท	ห้�งร้�นต่�งๆ	เพ่ิ�อขอตั�ง
กล่่องรับับัริจำ�คเงินแล่ะสิ�งของ
	 	 ๕.	ออกแบับัวิธีีก�รให้คว�มรู้เกี�ยวกับัก�รรักษ�สุขลั่กษณะ
อน�มัยผ่�นก�รเล่่�นิท�น
	 	 ๖.	กำ�หนดีวันเดิีนท�ง
	 	 	 ๖.๑	นัดีหม�ยกับัโรงเรียนที�เร�จำะเดิีนท�งไปให้คว�มรู้
	 	 	 ๖.๒	นัดีหม�ยวันเวล่�สถี�นที�กับัผู้ร่วมโครงก�ร
	 	 	 ๖.๓	นัดีหม�ยวันเวล่�สถี�นที�กับัรถีที�จำะพิ�เร�ไป
	 	 ๗.	เข้�ให้คว�มรู้ในโรงเรียนกลุ่่มเป้�หม�ยต�มสถี�นที�	วันเวล่�
ที�กำ�หนดี	มอบัของที�ระดีมทุนแล่ะขอรับับัริจำ�คม�
	 	 ๘.	สรุปผล่ก�รดีำ�เนินง�น	 ว่�กลุ่่มเป้�หม�ยได้ีรับัคว�มรู้																					
ต�มที�เร�ต้องก�รให้หร่อไม่	 แล่ะ	 อ�จำจำะมีก�รติดีต�มกลุ่่มเป้�หม�ยว่�																	
ได้ีนำ�คว�มรู้กลั่บัไปใช้แล่ะเกิดีผล่อย่�งไร
	 	 ๙.	ประเมินผล่กิจำกรรมเพ่ิ�อห�ข้อผิดีพิล่�ดีแล่ะนำ�ม�ปรับัปรุง
กับัโครงก�รอ่�นๆ	ในอน�คต
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  ก�รั้ว้ัดผล่/ปรั้ะเมิน์ผล่
	 	 ให้เด็ีกๆ	 ที�ได้ีรับัฟังนิท�น	 ตอบัคำ�ถี�มเพิ่�อมอบัของร�งวัล่														
เล็่กๆ	 น้อย	 เพ่ิ�อดูีคว�มเข้�ใจำของเด็ีกๆ	 ว่�สิ�งที�สอนไปผ่�นก�รเล่่�นิท�น
เด็ีกๆ	มีคว�มเข้�ใจำม�กน้อยเพีิยงใดี	ส�ม�รถีนำ�กลั่บัไปใช้ที�บ้ั�นได้ีหร่อไม่
  ท่ี่�ปรึั้กษ�โครั้งง�น์		น�งส�วอรศิริ	ไม้ทอง	(พีิ�อ้อ)	น�งกชรดี�	
วิรุณพัินธ์ี	(ม�รดี�)
  สูถ�น์ท่ี่�ติิดติ่อ	 ๖๐/๒๑๙	 อ�ค�รศุภี�ลั่ยพิรีเมียร์เพิล่สอโศก															
ชั�น	 ๑๕	 ซึ่อยสุขุมวิท	 ๒๑	 ถีนนสุขุมวิท	 แขวงคล่องเตยเหน่อ	 เขตวัฒิน�	
กรุงเทพิ	 ๑๐๑๑๐	 หร่อ	 ๘๐/๗๔	 หมู่	 ๓	 ตำ�บัล่เสม็ดี	 อำ�เภีอเม่อง																									
จัำงหวัดีชล่บุัรี	๒๐๐๐๐	เบัอรโ์ทรศพัิท์	มนัสนันท์	วิรุณพัินธ์ี	๐๖๑-๒๖๙๕๑๙

  สูรุั้ป โครั้งก�รั้เพิ่�อสู้งคมข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ รั้วัม ๙ 
โครั้งก�รั้ ด้งติ�รั้�งท่ี่� ๔.๓

ติ�รั้�งท่ี่� ๔.๓ 	สรุปโครงก�รเพ่ิ�อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ

เย�วัชน์จั�กปรั้ะเที่ศ โครั้งก�รั้เพ่ิ�อสู้งคม

๑.	ส�ธี�รณรัฐ์ประช�ชนจีำน

๒.	ส�ธี�รณรัฐ์ประช�ธิีปไตย

	 ประช�ชนล่�ว

๓.	ส�ธี�รณรัฐ์แห่งสหภี�พิเมียนม�ร์

๔.	สหพัินธ์ีส�ธี�รณรัฐ์ไนจีำเรีย

๕.	ส�ธี�รณรัฐ์สังคมนิยมเวียดีน�ม

๖.	ไทย

๑.	Children’s	welfare	home	action.

๒.	Pick	a	trash	for	helping		

	 community

๓.	Cloth	bag	of	Goodwill

๔.	Recycling	of	plastic	bottles

๕.	Clean	an	environment	and	Help	Plus

๖.	Help	for	hope

๗.	We	are	Friend

๘.	El-Ecco	พิลั่งเสียงเปลี่�ยนสังคม

๙.	Volunteer	to	bring	happiness
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 ๕. ผล่ล้่พิธ์ิข้องโครั้งก�รั้เพ่ิ�อสู้งคม
  ๕.๑ สู้งคมแห่งควั�มร้ั้กแล่ะเอ่�ออ�ที่รั้ 
	 	 ก�รทำ�โครงก�รเพ่ิ�อสังคมทำ�ให้เย�วชนน�น�ช�ติเกิดีก�ร													
เรียนรู้จำ�กก�รเข้�ไปช่วยเหล่่อสังคม	 ได้ีเผชิญปัญห�อุปสรรคต่�งๆ																			
ด้ีวยตนเอง	เกิดีองค์คว�มรู้แล่ะทักษะชีวิต	เป็นพิลั่งสร้�งสรรค์สังคม	แล่ะ	
นอกจำ�กนี�ก�รล่งพ่ิ�นที�พัิฒิน�นั�นยังทำ�ให้เย�วชนได้ีรับัประสบัก�รณ์ตรง										
ที�ช่วยสร้�งแรงบัันดี�ล่ใจำที�มีค่�แล่ะมีคว�มหม�ยยิ�ง	 ก่อเกิดีเป็นคว�มรัก																
คว�มปร�รถีน�ดีีต่อกัน	 ต้องก�รแบั่งเบั�คว�มทุกข์ย�กล่ำ�บั�กของผู้อ่�น												
เป็นคว�มเอ่�ออ�ทรที�แสดีงออกด้ีวยจำ�กใจำจำริง
	 	 ดัีงตัวอย่�งของเย�วชนจำ�กประเทศไทยที�ทำ�โครงก�รอ�ส�													
พิ�สุข:	 Volunteer	 to	 bring	 happiness	 เพ่ิ�อเยี�ยมให้กำ�ลั่งใจำผู้ป่วย												
ติดีเตียงแล่ะครอบัครัว	 โครงก�รนี�มีที�ม�จำ�กตัวเย�วชนผู้เป็นเจ้ำ�ของ
โครงก�ร	 เน่�องจำ�กป่วยเป็นโรคซึึ่มเศร้�ต้องรับัย�จำ�กโรงพิย�บั�ล่																		
ม�น�นหล่�ยปี	 ซึึ่�งในปัจำจุำบัันโรคนี�ส�ม�รถีรักษ�ห�ยไดี้ด้ีวยก�รใช้ย�															
แล่ะก�รรักษ�ท�งจิำตใจำ	หร่อทั�งสองอย่�งร่วมกัน	สำ�หรับัเย�วชนไทยคนนี�
เล่่อกรักษ�ท�งจิำตใจำควบัคู่กับัก�รรักษ�ด้ีวยย�	โดียใช้	“กำ�ลั่งใจำ”	เป็นตัว
ช่วยสร้�งพิลั่งชีวิตให้กับัตนเอง	 เช่นเดีียวกับัคนป่วยติดีเตียงที�มีสภี�วะ
อ่อนแอทั�งท�งร่�งก�ยแล่ะจิำตใจำ	 ท้อแท้	 หมดีกำ�ลั่งใจำ	 เกิดีเป็นปัญห�																
ท�งสังคม	 เย�วชนไทยอ�ส�สมัครร�ยนี�มีคว�มเช่�อว่�กำ�ลั่งใจำเป็นเสม่อน	
ย�ชูกำ�ลั่ง	 จำะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคว�มหวัง	 แล่ะจำ�กก�รทำ�โครงก�รนี�													
ยังช่วยทำ�ให้เย�วชนไทยร�ยนี�มีมั�นใจำในตัวเองม�กขึ�น	 แล่ะเกิดีคว�มรู้สึก
เห็นคุณค่�ของตนเองแล่ะที�ส�ม�รถีทำ�ประโยชน์ให้ผู้อ่�นได้ี	 จำ�กก�ร																			
ไปช่วยเหล่่อผู้ป่วยติดีเตียงโดียเฉพิ�ะผู้สูงอ�ยุ	 พิบัว่�ต้องเพิิ�มก�รดูีแล่																
เอ�ใจำใส่ในด้ี�นอ�รมณ์แล่ะด้ี�นจิำตใจำม�กยิ�งขึ�น	 เพิร�ะผู้สูงอ�ยุที�ป่วย														
ติดีเตียงมักจำะมีอ�รมณ์หงุดีหงิดีง่�ย	 เกิดีคว�มเครียดีที�ไม่ส�ม�รถี																				
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ช่วยเหล่่อตัวเองได้ีเหม่อนเดิีม	 แล่ะอ�จำคิดีว่�ก�รป่วยของตนเองเป็น														
ก�รสร้�งภี�ระให้กับัลู่กหล่�นอันส่งผล่ต่อสภี�พิจิำตใจำ	 เป้�หม�ยหลั่ก												
ของโครงก�รนี�จึำงต้องก�รส่งมอบักำ�ลั่งใจำด้ีวยก�รไปเยี�ยมเยียน	 พูิดีคุย														
ไปช่วยอ�บันำ��	 เช็ดีตัว	 ตัดีเล็่บั	 หวีผม	 ทำ�คว�มสะอ�ดีร่�งก�ย	พิร้อมกับั												
ให้กำ�ลั่งใจำผู้ป่วยแล่ะครอบัครัวของผู้ป่วยด้ีวย	 รวมทั�งแบ่ังปันของใช้															
จำำ�เป็น	 เช่น	 แพิมเพิิสแล่ะผ้�รองนอน	 ถุีงม่อ	 ก�รกระทำ�เช่นนี�เป็นก�รให้
โดียไม่หวังผล่ตอบัแทนใดีๆ	 โดียเย�วชนเห็นว่�กำ�ลั่งใจำเป็นสิ�งที�ควรมอบั													
ให้แก่กัน	 เพิร�ะเป็นพิลั่งบัวกช่วยให้คนเร�มีคว�มกระต่อร่อร้นขึ�น	 แล่ะ																	
มีจิำตใจำที�เข้มแข็งขึ�น	พิร้อมที�จำะลุ่กขึ�นย่นอีกครั�ง	หร่อกลั่บัม�เริ�มต้นใหม่ได้ี	
อีกทั�งเย�วชนยังได้ีเรียนรู้วิธีีก�รดูีแล่ผู้ป่วย	 ก�รให้กำ�ลั่งใจำซึึ่�งกันแล่ะกัน	
ทำ�ให้ผู้ป่วยแล่ะครอบัครัวมีคว�มหวังแล่ะพิล่ังชีวิตเพิิ�มขึ�น	 ซึึ่�งเป็น																								
ก�รช่วยกันสร้�งสรรค์สังคมนี�ให้น่�อยู่โดียไม่ทอดีทิ�งกัน
  ๕.๒ น์ว้ัติกรั้รั้ม
	 	 นวัตกรรม	 ค่อ	 ก�รดีำ�เนินก�รต�มคว�มคิดีสร้�งสรรค์เพ่ิ�อให้		
ได้ีสิ�งใหม่แล่ะเป็นประโยชน์กับัผู้อ่�น	 พิบัว่�เย�วชนที�ผ่�นก�รอบัรมแล่ะ													
ทำ�โครงก�รเพ่ิ�อสังคมจำนสำ�เร็จำได้ีพัิฒิน�คว�มคิดีของตนเอง	 มีมุมมอง																
ต่อก�รทำ�ง�นด้ี�นจิำตอ�ส�แล่ะมีคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมที�ถูีกต้อง															
เหม�ะสม	 เกิดีก�รเปลี่�ยนแปล่งในเชิงบัวก	 ค้นพิบัเป้�หม�ยของชีวิต								
เย�วชนได้ีใช้คว�มคิดีสร้�งสรรค์เพ่ิ�อพัิฒิน�หร่อประดิีษฐ์์สิ�งใหม่ๆ	 ที�มี			
คุณค่�	(Value	Creation)	แล่ะมีประโยชน์ต่อผู้อ่�น	เช่น	น้องจีำ	เย�วชนไทย	
อ�ยุ	๑๖	ปี	เพิศหญิง	คิดีห�วิธีีก�รฝึ่กสม�ธิีให้แก่เด็ีกออทิสติค	ด้ีวยก�รใช้
ลู่กปัดีม�ร้อยเป็นส�ยคล้่องหน้�ก�กอน�มัย	ซึึ่�งน้องจีำ	เล่่�ว่�
	 	 “...หนูชอบัไปเป็นอ�ส�สมัครช่วยง�นของมูล่นิธิีเด็ีกออทิสติค	
แล่ะเห็นว่�เดีก็เหล่่�นี�เข�ก็ส�ม�รถีทำ�สิ�งต่�งๆ	ได้ีเหม่อนกบััเร�	เพีิยงแต่ว่�
เข�อ�จำมีคว�มผิดีปกติบั�งอย่�งเช่น	 มีสม�ธิีสั�น	 ไม่ส�ม�รถีทำ�อะไร																								
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ได้ีน�นๆ	 หนูรู้สึกสงส�รพิวกเข�แล่ะอย�กให้เข�ไดี้พัิฒิน�ตัวเอง	 จำึงล่อง													
เอ�ลู่กปัดีที�มีข�ยในตล่�ดี	 ม�ร้อยเป็นส�ยสร้อยสวยๆ	 เพ่ิ�อนำ�ไปทำ�
ประโยชน์ต่�งๆ	 เช่น	 ทำ�เป็นส�ยคล้่องหน้�ก�กอน�มัย	 หนูค่อยๆ																								
สอนน้องๆ	 ออทิสติดีร้อยลู่กปัดี	 แล่ะเข�ก็ชอบัเพิร�ะลู่กปัดีมีสีสวยง�ม														
แล่ะส�ม�รถีร้อยลู่กปัดีไดี้หล่�ยเส้น	 ก�รทำ�แบับันี�ก็ช่วยให้เด็ีกออทิสติค														
มีสม�ธิีม�กขึ�น...”
  ๕.๓ เคร่ั้อข่้�ยที่�งสู้งคมด้�น์จิัติอ�สู�แบบไร้ั้พิรั้มแดน์ 
	 	 เคร่อข่�ยท�งสังคมเป็นประเด็ีนร่วมที�เกิดีจำ�กกระบัวนก�ร	
เสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ															
ค่อก�รเช่�อมร้อยเย�วชนน�น�ช�ติไว้ดี้วยกิจำกรรมจิำตอ�ส�	 เป็นก�รเปิดี
พ่ิ�นที�ของก�รเรียนรู้แล่ะยอมรบััคว�มแตกต�่งที�หล่�กหล่�ย	แล่ะไร้พิรมแดีน	
ซึึ่�งเป็นพ่ิ�นฐ์�นสำ�คัญของก�รอยูร่่วมกันในสังคมอย�่งสงบัสุข	ก�รเช่�อมโยง
เคร่อข่�ยท�งสังคมส�ม�รถีช่วยแก้ปัญห�ได้ี	 โดียก�รเปิดีโอก�สให้บุัคคล่
แล่ะองคก์รได้ีแล่กเปลี่�ยนข้อมูล่ข่�วส�ร	รวมทั�งบัทเรียนแล่ะประสบัก�รณ์
ต่�งๆ	 เป็นคว�มร่วมม่อแล่ะก�รทำ�ง�นในลั่กษณะที�เอ่�อประโยชน์ซึึ่�งกัน												
แล่ะกัน	เสม่อนก�รเปิดีประตูสู่โล่กภี�ยนอก	ก�รสร้�งเคร่อข่�ยท�งสังคม	
ซึึ่�งมีเย�วชนเป็นผู้ประส�นง�น	ภี�ยใต้ฐ์�นคติว่�	“เด็ีกนำ�	ผู้ใหญ่สนับัสนุน”	
ค่อ	 ก�รสร้�งเคร่อข่�ยท�งสังคมที�เข้มแข็งเพิร�ะเป็นก�รว�งร�กฐ์�นที�ดีี														
ให้แก่สังคม	 ก�รรวมตัวกันของเย�วชนทำ�ให้เกิดีก�รสะท้อนคว�มคิดีเห็น		
ที�เป็นเสียงเล็่กๆ	 ที�มีคว�มหม�ยออกไปสู่สังคมให้ทุกคนได้ีรับัรู้เพ่ิ�อเข้�ม�
ร่วมม่อกันทำ�ให้ปัญห�ต่�งๆในสังคมได้ีรับัก�รแก้ไขอย่�งถูีกต้อง
	 	 ดัีงเช่นตัวอย่�งเย�วชนจำ�กส�ธี�รณรัฐ์แห่งสภี�พิเมียนม�ร์											
ซึึ่�งเป็นช�วไทยใหญ่	 ปัจำจุำบัันศึกษ�อยู่ ที� วิทย�ลั่ยมห�ปช�บัดีีเถีรี	
จำ.นครร�ชสมี�	ทำ�โครงก�ร	Cloth	bag	of	Goodwill	กบััเคร่อข่�ยเย�วชน
ในวิทย�ลั่ยจำำ�นวน	 ๓๐	 คน	 เน่�องจำ�กเย�วชนเกิดีแรงบัันดี�ล่ใจำในเร่�อง											
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ก�รเพ้ินถุีงผ้�	 จึำงนำ�ไปต่อยอดีขย�ยเคร่อข่�ยท�งสังคมภี�ยในวิทย�ลั่ย																	
ที�ตนเองศึกษ�อยู่	 โดียมีเพ่ิ�อนๆช�วไทยใหญ่จำำ�นวน	๓๐	คนที�มีเป้�หม�ย
แบับัเดีียวกันเข้�ร่วมกิจำกรรม	 เพ่ิ�อนำ�ถุีงผ้�ไปมอบัให้รพิ.สน�มที�จัำดีขึ�น																
ในช่วงก�รระบั�ดีของโรค	 Covid	 19	 แล่ะส่งไปให้ครอบัครัวหร่อเพ่ิ�อน													
ที�ประเทศพิม่�แทนคว�มห่วงใยจำ�กใจำของทุกคน
						 	 ห ร่อ ตัวอย่ �ง เย�วชนจำ�กประเทศไทยที�ทำ� โครงก�ร																													
เอล่เอคโค่	 (El	 Echo)	 “พิลั่งเสียงเปลี่�ยนสังคม”	 ในพ่ิ�นที�อำ�เภีอกระนวน	
จัำงหวัดีขอนแก่น	 ที�ให้คว�มสำ�คัญกับัเสียงสะท้อนของช�วบ้ั�นที�อยู่ใน				
ชุมชนต่อก�รพัิฒิน�ท�งสังคม	 โดียมีเย�วชนเป็นช่องท�งสำ�คัญ																														
ในก�รเป็นกระบัอกเสียงที�จำะนำ�พิ�ก�รเปลี่�ยนแปล่งม�สู่ชุมชน	 ในแบับั														
ที�ชุมชนต้องก�ร	 ด้ีวยทรัพิย�กรแล่ะองค์คว�มรู้ที�มีอยู่แล้่วในชุมชน																					
โดียปฏิบััติก�รผ่�นคว�มร่วมม่อกับัเคร่อข่�ยโครงก�รทูบัีนัมเบัอร์วัน																		
(To	 Be	 Number	 One)	 ซึึ่�งเป็นโครงก�รรณรงค์ต่อต้�นภัียย�เสพิติดี																
แล่ะคว�มร่วมม่อจำ�กเคร่อข่�ยในศูนย์บูัรณ�ก�ร	 โดียก�รทำ�ง�นร่วมกัน
ของคณะมนุษยศ�สตร์แล่ะสังคมศ�สตร์ 	 คณะวิศวกรรมศ�สตร์																												
คณะเกษตรศ�สตร์	 คณะสถี�ปัตยกรรมศ�สตร์	 คณะศิล่ปกรรม	 แล่ะ																				
คณะบัริห�รก�รจัำดีก�ร	ร่วมกับัภี�คีเคร่อข่�ยในพ่ิ�นที�อำ�เภีอกระนวน	อ�ทิ																		
ที� ว่�ก�รอำ�เภีอกระนวน	 ส่วนร�ชก�รอำ�เภีอกระนวน	 ประช�คม																										
อำ�เภีอกระนวน	 แล่ะสม�คมต่�ง	 ๆ	 ในอำ�เภีอกระนวน	 เป็นต้น	 ซึึ่�งได้ี																	
ร่วมกันขับัเคล่่�อนก�รพัิฒิน�ในพ่ิ�นที�อำ�เภีอกระนวนม�อย่�งต่อเน่�อง
  ๕.๔ ก�รั้ข้้บเคล่่�อน์ไปสูู่สู้งคมแห่งควั�มสุูข้
	 	 กระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
ของเย�วชนน�น�ช�ติ	 มุ่งเน้นก�รพัิฒิน�เย�วชนให้มีคว�มรู้แล่ะคุณธีรรม
ควบัคู่กันไป	 เพ่ิ�อก�รขับัเคล่่�อนไปสู่สังคมแห่งคว�มสุขอย่�งแท้จำริง																					
แล่ะเปน็ก�รหล่อมรวมอดุีมก�รณ์ให้เป็นเอกภี�พิ	มคีว�มเป็นหนึ�งเดีียวกัน	
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ไม่แตกแยก	 มีคว�มรักแล่ะมีคว�มส�มัคคีกันเพ่ิ�อประโยชน์สุขของสังคม		
ล่ดี	 “อัตต�”	 หร่อคว�มเป็นตัวตน	 เพ่ิ�อเป็นผู้ให้อย่�งแท้จำริง	 โดียฐ์�นคิดี
เร่�องสังคมแห่งคว�มสุข	(Conception)	เป็นสิ�งสำ�คัญที�ทุกคนต้องทำ�คว�ม
เข้�ใจำให้ตรงกันว่�	 คว�มสุขนี�มีที�ม�จำ�กไหน	 หม�ยถึีงอะไร	 ทำ�ไมต้องทำ�	
แล่ะทำ�อย่�งไร	 ห�กส�ม�รถีทำ�ให้ทุกคนในสังคมเข้�ใจำได้ีชัดีเจำนแล่ะห�														
คำ�ตอบัร่วมกันได้ี	 แล่ะพิร้อมสร้�งก�รเรียนรู้ผ่�นก�รล่งม่อทำ�จำริง	 แล่ะ												
แล่กเปลี่�ยนประสบัก�รณ์ก�รปฏิบััตินั�นให้แก่กัน	 ย่อมส�ม�รถีขับัเคล่่�อน	
ไปสู่สังคมแห่งคว�มสุขได้ี	ก�รสร้�งสังคมแห่งคว�มสุข	จึำงต้องสร้�งสมดุีล่
ของก�รทำ�ง�นให้เกิดีขึ�นทั�งท�งดี้�นร่�งก�ย	 จิำตใจำ	 สังคม	 แล่ะปัญญ�																
(จิำตวิญญ�ณ)	เพ่ิ�อขับัเคล่่�อนสู่ก�รเป็นสังคมที�มีคุณภี�พิ	ดัีงตัวอย�่งเย�วชน
จำ�กประเทศสหพัินธีรัฐ์นีเรีย	ที�เล่่�ว่�
	 	 “...Team	Nigeria	 are	 very	 happy	 to	be	part	 of	 this		
great	project.		The	project	is	highly	appreciated.	We	are	very	
happy.	The	Team	has	developed	physical	and	mental	health	
Making	 them	 adapt	 to	 participate	 in	 activities	 with	 others													
as	well	And	has	truly	sacrificed	the	self	that	comes	out	of	the	
heart...”
	 	 แล่ะตัวอย่�งของเย�วชนจำ�กประเทศไทยคนหนึ�งที�เข้�ร่วม
อบัรมแล่ะทำ�โครงก�รเพ่ิ�อสังคมจำนประสบัผล่สำ�เร็จำ	เล่่�ว่�
	 	 “...ขอบัคุณพีิ�อ้อม�กๆเล่ยคะ	 ที�ทำ�ให้หนูได้ีฝึ่กเป็นจิำตอ�ส�														
แล้่วได้ีทำ�ต�ม	 dream	 check	 ไปแล้่ว	 ๒	 ข้อ	 หนูฝั่นม�ตล่อดีว่�โตขึ�น																	
หลั่งเรียนจำบัอย�กล่งม่อทำ�โครงก�รเพ่ิ�อสังคมแบับันี�	 แต่ไม่คิดีว่�วันนี�																
หนูจำะไดี้เริ�มต้นทำ�มันจำนสำ�เร็จำ	 มันเร็วกว่�ที�คิดีไว้ม�กๆ	 เล่ยคะ	 หนูมี															
คว�มสุขม�กๆ	 ที�มีส่วยช่วยให้เด็ีกออทิสติคเหล่่�นี� รู้สึกว่�	 พิวกเข�																					
เป็นสม�ชิกคนหนึ�งของสังคมเหม่อนกับัเร�	 เพ่ิ�อให้เข�ส�ม�รถีมีชีวิต																		
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ได้ีอย่�งปกติ	 แล่ะทำ�ให้ครอบัครัวของน้องๆออทิสติคมีคว�มสบั�ยใจำขึ�น
ด้ีวยคะ	หนูดีีใจำที�ได้ีเห็นรอยยิ�มของพิวกเข�...”
  ๕.๕ ก�รั้เปล่่�ยน์แปล่งท่ี่�สูร้ั้�งสูรั้รั้ค์
	 	 กระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
ของเย�วชนน�น�ช�ติ	 ทำ�ให้เกิดีก�รเปลี่�ยนแปล่งทั�งตนเอง	 ครอบัครัว	
ชุมชนแล่ะสังคม	แล่ะสิ�งแวดีล้่อม	ดัีงนี�
  ก�รั้เปล่่�ยน์แปล่งติน์เอง 
	 	 ก�รปลู่กฝั่งให้เย�วชนมีจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	
อันเป็นคุณลั่กษณะที�เอ่�อให้เกิดีก�รพิัฒิน�คว�มรู้	 พิัฒิน�ทักษะชีวิต																							
มีสุขภี�วะที�ดีีทั�ง	๔	ด้ี�น	ประกอบัด้ีวย
	 	 (๑)	 มีสุขภี�พิท�งก�ยดีี	 (Physical	 health)	 ค่อ	 เย�วชน																								
มีร่�งก�ยสมบูัรณ์แข็งแรงแล่ะมีคว�มสัมพัินธ์ีกับัก�รเจำริญเติบัโตของจิำตใจำ
แล่ะด้ี�นสังคม	ก�รได้ีร่วมทำ�กิจำกรรมกับัผู้อ่�นเสมอจำะช่วยพัิฒิน�ประส�ท
สัมผัสห้�	ค่อ	ต�	หู	จำมูก	ลิ่�น	แล่ะก�ยให้ตอบัสนองได้ีดีี	
	 	 (๒)	 มีสุขภี�พิท�งจิำต	(Mental	health)	ค่อ	เย�วชนส�ม�รถี
ควบัคุมอ�รมณ์	 ทำ�จิำตใจำให้เบิักบั�นแจ่ำมใส	 ซึึ่�งส�ม�รถีช่วยให้ปรับัตัว																			
เข้�กับัสิ�งแวดีล้่อม	แล่ะสังคมได้ีอย่�งมีคว�มสุข	มองโล่กในแงดี่ี	รู้จัำกตนเอง
แล่ะเข้�ใจำบุัคคล่อ่�นได้ีดีี	ส�ม�รถีตดัีสินใจำได้ีรวดีเร็ว	ถูีกต้อง	แล่ะไมผิ่ดีพิล่�ดี	
มีคว�มยินดีีเม่�อบุัคคล่อ่�นมีคว�มสุข	แล่ะประสบัคว�มสำ�เร็จำ		
	 	 (๓)	 มีก�รดีำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมด้ีวยดีี	(Social	well	–	being)	
ค่อ	 เย�วชนมีร่�งก�ยที�	สมบูัรณ์แข็งแรง	 มีจิำตใจำที�เข้มแข็ง	 มีสติแล่ะสม�ธิี	
หร่อกล่่�วว่�	 มีสภี�วะท�งก�ยแล่ะท�งจำิตที�สมบูัรณ์	 จึำงส�ม�รถีปรับัตัว																
ให้อยู่ในสังคมได้ีอย่�งดีีแล่ะมีคว�มสุข	
	 	 (๔)	มีสุขภี�วะท�งจิำตวิญญ�ณ	(Spiritual	well	–	being)	ค่อ	
เย�วชนมีสุขภี�วะท�งจิำตใจำ	 ล่ดีคว�มเห็นแก่ตัว	 ได้ีพิัฒิน�จิำตใจำให้สูงขึ�น												
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เกิดีคว�มสุข	ยินดีีที�ได้ีเสียสล่ะเพ่ิ�อผู้อ่�น
	 	 ดัีงตัวอย่�ง	น้องอ้อ	(น�มสมมุติ)	เย�วชนไทย	เพิศหญิง	ที�เข้�
ร่วมกิจำกรรมในโครงก�รฯ	เล่่�ว่�	
	 	 “...ก�รที�หนูได้ีเข้�ร่วมกิจำกรรมในโครงก�ร	ช่วยทำ�ให้ได้ีเรียนรู้
สิ�งใหม่ๆ	 ได้ีล่องทำ�อะไรหล่�ยอย่�งที�ไม่เคยทำ�ม�ก่อน	 เป็นประสบัก�รณ์	
ที�ดีีม�กๆ	 จำ�กเม่�อก่อนที�หนูไม่ค่อยกล้่�แสดีงออก	 ไม่กล้่�พูิดี	 ก�รร่วม
กิจำกรรมกับัคนอ่�น	 ช่วยทำ�ให้หนูได้ีเรียนรู้จำ�กเพ่ิ�อนๆ	 เร�แล่กเปลี่�ยน											
คว�มคิดีกัน	 หนูจึำงได้ีเรียนรู้ว่�	 ทุกคนส�ม�รถีฝึ่กฝ่นตนเองแล่ะพัิฒิน�	
ตนเองได้ีเสมอ	วันนี�หนูจึำงเป็นคนที�กล้่�แสดีงออกม�กขึ�น...”
	 	 หร่อตัวอย่�งของเย�วชนจำ�กประเทศส�ธี�รณรัฐ์ประชนจีำน		
โดียพีิ�เลี่�ยงอ�ส�สมัครได้ีกล่่�วไว้ว่�	
	 	 “...It	 seems	 that	 Children	 from	 China	 are	 very																				
competitive	in	education.	And	put	pressure	on	them.	I	think	
Volunteering	 and	 participating	 in	 social	 activities	 will	 help																
him	to	be	in	good	mental	health...”
  ก�รั้เปล่่�ยน์แปล่งครั้อบคร้ั้วั 
	 	 กระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
เอ่�อต่อก�รพัิฒิน�คนให้มีคุณธีรรม	 มีคว�มสุขในทุกบัทบั�ทหน้�ที�															
ของตนเอง	 โดียเฉพิ�ะบัทบั�ทคว�มเป็นลู่กที�ดีี	 ถ่ีอเป็นคุณลั่กษณะ																
ของเย�วชนจำิตอ�ส�ที�สำ�คัญม�กอีกประก�รหนึ�ง	 เพิร�ะครอบัครัวเป็น
สถี�บัันแรกที�มีหน้�ที�ส่งเสริมเย�วชนให้เติบัโตอย่�งมีคุณภี�พิด้ีวยก�รให้
คว�มรักแล่ะเป็นตัวอย่�งที�ดีีเพ่ิ�อสร้�งภูีมิคุ้มกันให้แก่เย�วชน	 ก�รปลู่กฝั่ง
ให้เย�วชนมีคว�มรักแล่ะคว�มห่วงใยต่อคนในครอบัครัว	 ปฏิบััติต่อบุัคคล่
ในครอบัครัวด้ีวยคว�มเค�รพิ	 มีนำ��ใจำเอ่�อเฟ้�อต่อสม�ชิกในครอบัครัว																		
แล่ะช่วยแบ่ังเบั�ภี�ระง�น	 ก�รกระทำ�เช่นนี�จำะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่�ยนแปล่ง
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ครอบัครัว	 กล่่�วค่อ	 ทำ�ให้ครอบัครัวมีคว�มแข็งแรงแล่ะมีคว�มอบัอุ่น															
อันจำะเป็นตัวบ่ังบัอกถีึงคว�มมีคุณภี�พิของสังคม	 เช่น	 “เอ	 (ช่�อสมมุติ)	
พินักง�นบัริษัทเอกชนแห่งหนึ�งแล่ะเป็นคุณแม่ของเย�วชนจำ�กประเทศไทย
ที�เข้�ร่วมโครงก�รวิจัำย	เล่่�ว่�
	 	 “...ครอบัครัวของเร�เน้นก�รสร้�งให้ลู่กๆ	 รักก�รเรียนรู้	 แล่ะ
พิวกเข�มีคว�มสุขกับัก�รได้ีล่งม่อทำ�จำริง	 เร�จำะส่�อส�รกับัลู่กๆ	 เสมอ																
ด้ีวยตัวเองแล่ะใช้คำ�พูิดีที�ชัดีเจำน	 สอนด้ีวยก�รปฏิบััติให้เข�เห็น	 ค่อ																	
ทำ�ตัวเองเป็นแบับัอย่�งที�ดีี	 ปลู่กฝั่งคุณธีรรมต่�งๆ	 ด้ีวยก�รปฏิบััติ	 แล่ะ																
ก�รพิ�ลู่กๆ	ไปร่วมกิจำกรรมนอกบ้ั�นบ้ั�งเพ่ิ�อให้เข�รู้สึกไม่เบ่ั�อ...”
  ก�รั้เปล่่�ยน์แปล่งชุมชน์แล่ะสู้งคม 
	 	 สังคมแล่ะชุมชนที�เข้มแข็งเป็นร�กฐ์�นสำ�คัญในก�รพัิฒิน�
ประเทศให้เจำริญก้�วหน้�แล่ะก้�วทันกับัก�รเปลี่�ยนแปล่ง	 เร�จึำงมุ่ง
สร้�งสรรค์คว�มเจำริญอย่�งยั�งย่นในทุกภูีมิภี�คแล่ะทุกชุมชน	 โดียมุ่งเน้น
ก�รพัิฒิน�คุณภี�พิชุมชนแล่ะสังคม	 แต่ก�รพัิฒิน�ชุมชนแล่ะสังคมให้เกิดี
ก�รเปลี่�ยนแปล่งนั�น	 จำำ�เป็นต้องเริ�มต้นจำ�กก�รพัิฒิน�คน	 โดียเฉพิ�ะ													
อย�่งยิ�งควรเริ�มต้นด้ีวยก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัของเย�วชน	
จำ�กก�รมองปัญห�ของชุมชนแล่ะสังคมแล้่วสร้�งก�รเรียนรู้เช่�อมโยง																						
สู่คว�มคิดีแล่ะก�รปฏิบััติที�เป็นระบับัส่งเสริมให้เกิดีกระบัวนก�รที�นำ�ไปสู่
ก�รเปลี่�ยนแปล่งชุมชนแล่ะสังคมให้มีคว�มเสมอภี�ค	 มีคว�มสงบัสุข																				
มีสันติภี�พิ	 เป็นสังคมที�ไม่ทอดีทิ�งกัน	 เป็นสังคมที�มีธีรรมแล่ะเป็นธีรรม										
เกิดีคว�มสมดุีล่	มั�นคง	แล่ะยั�งย่น	ตัวอย่�งเย�วชนจำ�กประเทศส�ธี�รณรัฐ์
แห่งสหภี�พิเมียนม�ร์	กล่่�วว่�
	 	 “...I	am	convinced	that	the	power	of	youth	can	help	
make	 this	 society	 a	better	 place.	 Thank	 you	 very	much	 for	
sharing	this	project.	I	am	appreciate	to	join	this	project	and	I’ve	
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learned	a	lot	from	this	project.	And	I	will	continue	to	develop	
myself.	And	 I	will	use	 the	knowledge	gained	 in	 this	 time	 to	
continue	doing	something	useful	for	others.	starting	with	the	
people	close	to	me,	Family	and	friends	in	college.
  ก�รั้เปล่่�ยน์แปล่งด้�น์สิู�งแวัดล้่อม 
	 	 เน่�องจำ�กประช�กรโล่กที�เพิิ�มม�กขึ�น	ทำ�ให้ก�รทำ�กิจำกรรมต�่งๆ
ของมนุษย์เพิิ�มขึ�นต�มไปด้ีวย	จึำงส่งผล่กระทบัต่อสิ�งแวดีล้่อม	สิ�งสำ�คัญค่อ
เร�ทุกคนต้องทำ�คว�มเข้�ใจำกับัคว�มสมดีลุ่ระหว�่งก�รเตบิัโตท�งเศรษฐ์กจิำ	
จำำ�นวนผู้คนที�เพิิ�มขึ�น	แล่ะคุณค่�ด้ี�นสิ�งแวดีล้่อม	ในเชิงนโยบั�ยมีรูปแบับั
ของก�รพัิฒิน�ท�งเศรษฐ์กิจำแล่ะสังคมที�ไม่ล่ดีคุณค่�ของทรัพิย�กร																				
สิ�งแวดีล้่อม	 ส่วนในท�งปฏิบััตินั�นเร�ต้องช่วยกันดูีแล่รักษ�สิ�งแวดีล้่อม																			
ให้มีสภี�พิที�ดีีแล่ะเพีิยงพิอต่อก�รบัริโภีค	 โดียเริ�มต้นที�ตัวเร�เอง	 แล่ะ													
คนในครอบัครัว	 หร่อก�รเป็นจิำตอ�ส�ที�ใส่ใจำในปัญห�สิ�งแวดีล้่อม	 เช่น														
ก�รล่ดีก�รใช้ถุีงพิล่�สตคิแล่ะหันม�ใช้ถุีงผ้�	หร่อก�รจัำดีก�รขยะอย่�งถูีกวิธีี	
ไม่ทิ�งขว้�งในที�ส�ธี�รณะ	ดัีงตัวอย�่งเย�วชนจำ�กส�ธี�รณรัฐ์ประช�ธิีปไตย
ประช�ชนล่�ว	ที�ทำ�โครงก�รในช่�อ	Pick	a	trash	for	helping	community	
โดียชักชวนคนในครอบัครัวแล่ะเพ่ิ�อนบ้ั�นใกล้่เคียงม�เก็บัขยะในที�
ส�ธี�รณะ	 ต�มถีนนหนท�ง	 เพ่ิ�อช่วยกันทำ�ให้สิ�งแวดีล้่อมภี�ยในชุมชน
สะอ�ดี	 น่�มอง	 หร่อเย�วชนจำ�กประเทศสหพิันธ์ีส�ธี�รณรัฐ์ไนจีำเรีย															
ที�ทำ�โครงก�รในช่�อ	 “Recycling	 of	 plastic	 bottles”	 โดียนำ�พิล่�สติค												
ซึึ่�งเป็นวัสดุีที�ย่อยสล่�ยได้ีย�กม�ดีัดีแปล่งเป็นง�นศิล่ปะประดิีษฐ์์																									
ใช้คว�มคิดีสร้�งสรรค์ดัีดีแปล่งพิล่�สติคที�มีอยู่ม�กม�ยในประเทศของตน	
เพ่ิ�อทำ�เป็นของประดัีบัตกแต่งบ้ั�นเร่อน	หร่อเป็นดีอกไม้ประดิีษฐ์์ที�สวยง�ม	
แล่ะยังเป็นกิจำกรรมย�มว่�งชักชวนเพ่ิ�อนๆม�ทำ�กิจำกรรมดีีๆ	 เพ่ิ�อสังคม													
ร่วมกัน	 เย�วชนร่วมสร้�งก�รเปลี่�ยนแปล่งด้ี�นสิ�งแวดีล้่อมให้เกิดีขึ�นได้ี													
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จำ�กก�รเริ�มต้นที�ตนเองแล้่วจึำงขย�ยเคร่อข่�ยออกไปสู่คนภี�ยนอก																				
ต�มล่ำ�ดัีบั	ดัีงตัวอย่�งเย�วชนจำ�กสหพัินธ์ีส�ธี�รณรัฐ์ไนจีำเรียที�เล่่�ว่�
	 	 “...I	think	young	people	can	make	a	difference	in	the	
environment	by	doing	Together	to	do	activities	to	bring	plastic	
bottles	that	people	have	left	in	various	places	To	be	convert-
ed	into	a	work	of	art	Make	beautiful	When	friends	see	it,	they	
want	 to	 follow.	 Everyone	 can	 help	make	 the	 environment	
better...”
  ๕.๖ โครั้งก�รั้เพ่ิ�อสู้งคมท่ี่�เป็น์ปรั้ะโยชน์์
	 	 ก�รทำ�โครงก�รเพ่ิ�อสังคมเพ่ิ�อพัิฒิน�ต่อยอดีศักยภี�พิของ
เย�วชนไปสู่วุฒิิภี�วะของก�รเป็นผู้นำ�เพ่ิ�อก�รเปลี่�ยนแปล่งสังคม	(Change	
Agent)	 	 สร้�งกระบัวนก�รเรียนรู้ที�เหม�ะกับัวัย	 สร้�งเคร่อข่�ยเย�วชน			
แล่ะภี�คีคว�มร่วมม่อที�เข้มแข็ง	 สร้�งพ่ิ�นที�ปฏิบััติก�รของเย�วชนเพ่ิ�อ													
ส่งผล่ต่อก�รแก้ไขปัญห�สังคมด้ี�นต่�งๆ	เป็นเวทีแล่กเปลี่�ยน	เสริมคว�มรู้	
คว�มเข้�ใจำ	 ทักษะแล่ะฝึ่กฝ่น	 ด้ีวยก�รเน้นก�รสร้�งกระบัวนก�รเรียนรู้
ท่�มกล่�งก�รปฏิบััติ	 แล่ะก�รอบัรมเชิงปฏิบััติก�ร	 โดียมีเป้�หม�ยสำ�คัญ
เพ่ิ�อก�รค้นพิบัตนเอง	 ซึึ่�งก็ค่อ	 “ปัญญ�แห่งก�รต่�นรู้”	 ด้ีวยพิลั่งเย�วชน																
ในก�รสร้�งท�งเล่่อกหร่อท�งออกที�เป็นท�งรอดีให้แก่สังคม	 เพ่ิ�อนำ�ไปสู่
ก�รเปลี่�ยนแปล่งสังคมด้ีวยศักยภี�พิในตัวของมนุษย์นั�นเอง	 ด้ีวยคว�ม													
เช่�อมั�นในศักยภี�พิแล่ะพิลั่งบัริสุทธิี�ของคนรุ่นใหม่ในก�รก้�วเข้�ม�มี
บัทบั�ทแล่ะมีส่วนร่วมเป็นผู้นำ�เปลี่�ยนแปล่งสังคมผ่�นก�รทำ�โครงก�ร	
ตัวอย่�งเย�วชนน�น�ช�ติจำ�ก	 ๖	 ประเทศที�ผ่�นก�รอบัรมจำ�กโครงก�ร
ค่�ยอ�ส�น�น�ช�ติแล่ะได้ีนำ�คว�มรู้ที�ได้ีรับัไปสร้�งเคร่อข่�ยสะท้อน												
เป็นโครงก�รต่�ง	 ๆ	 ที�เป็นประโยชน์ต่อสังคมต�มเป้�หม�ยหลั่กของ																	
ก�รพัิฒิน�	จำำ�นวน	๙	โครงก�ร	ได้ีแก่	๑.	โครงก�ร	Children’s	welfare	
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home	ของเย�วชนจำ�กส�ธี�รณรัฐ์ประช�ชนจีำน		๒.	โครงก�ร	Pick	a	trash	
for	 helping	 community	 ของเย�วชนจำ�กส�ธี�รณรัฐ์ประช�ธีิปไตย
ประช�ชนล่�ว	 ๓.	 โครงก�ร	 Cloth	 bag	 of	 Goodwill	 ของเย�วชน													
จำ�กส�ธี�รณรัฐ์แห่งสภี�พิเมียนม�ร์	๔.	 โครงก�ร	Recycling	of	plastic	
bottles	ของเย�วชนจำ�กสหพัินธ์ีส�ธี�รณรัฐ์ไนจีำเรีย	๕.	โครงก�ร	Clean	
an	environment	and	Help	Plus	ของเย�วชนจำ�กส�ธี�รณรัฐ์สังคมนิยม
เวียดีน�ม	 ๖.	 โครงก�ร	 Help	 for	 hope	 ของเย�วชนจำ�กประเทศไทย																	
๗.	โครงก�ร	We	are	Friend	ของเย�วชนจำ�กประเทศไทย	๘.	โครงก�ร	
El-Ecco	พิลั่งเสียงเปลี่�ยนสังคมของเย�วชนจำ�กประเทศไทย	๙.	โครงก�ร	
Volunteer	to	bring	happiness	ของเย�วชนจำ�กประเทศไทย	ทุกโครงก�ร
ล้่วนก่อให้เกิดีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 
 ๖. กรั้ะบวัน์ก�รั้เสูริั้มสูร้ั้�งจิัติอ�สู�แล่ะควั�มร้ั้บผิดชอบ              
ต่ิอสู้งคมข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิติ�มกรั้อบแน์วัคิดก�รั้วิัจ้ัย 
	 ในหัวข้อนี�ผู้วิจัำยได้ีเสนอผล่ก�รวิจัำย	 เร่�องกระบัวนก�รเสริมสร้�ง
จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติต�มกรอบั
แนวคิดีก�รวิจัำย	 ซึึ่�งผู้วิจัำยเรียกว่�	 “Leist	Model”	 โดียมี	 ประเด็ีนของ					
ก�รนำ�เสนอ	ดัีงนี�	
  ๖.๑ สู้งก้ป (concept) ข้อง Leist Model
	 	 Leist	Model	 ค่อ	 แบับัจำำ�ล่องของแนวคิดีแล่ะกระบัวนก�ร															
ที�เช่�อมโยงเข้�ห�กันเพ่ิ�อให้เกิดีก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั															
ต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติ	 โดียมีหลั่กก�รสำ�คัญว่�	 กระบัวนก�ร																					
ที�ดีำ�เนินนั�นต้องก่อให้เกิดีก�รเรียนรู้เพ่ิ�อก�รพัิฒิน�คนแล่ะสังคม	 เช่�อม										
ร้อยคนที�มีใจำแบับัเดีียวกันเพ่ิ�อค้นห�แรงบัันดี�ล่ใจำ	 เกิดีเป็นเคร่อช่�ย																	
ท�งสังคมที�มีเป้�หม�ยร่วมค่อ	 ก�รทำ�ให้สังคม	 แล่ะโล่กใบันี�น่�อยู่ขึ�น																	
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เป็นสังคมแห่งคว�มรักแล่ะคว�มเมตต�	 เกิดีก�รเปลี่�ยนแปล่งอย่�ง
สร้�งสรรค์ทั�งตนเอง	 ครอบัครัว	 ชุมชน	 สังคม	 แล่ะสิ�งแวดีล้่อม	 รวมทั�ง																	
ก�รเห็นคุณค่�ของกันแล่ะกัน	 มุ่งมั�นพัิฒิน�	 เสียสล่ะตนเองเพ่ิ�อสร้�ง
ประโยชน์สุขร่วมกันของคนในสังคม	โดียตั�งอยู่บันพ่ิ�นฐ์�นของคว�มสมดุีล่	
คว�มเปน็ธีรรมแล่ะคว�มยั�งยน่		Leist	Model	ม�จำ�ก	๔	คำ�ในภี�ษ�องักฤษ	
ประกอบัดี้วย	 Learning	 ก�รเรียนรู้	 Inspiration	 แรงบัันดี�ล่ใจำ	 Social	
Network	 เคร่อข่�ยท�งสังคม	 Transformation	 ก�รเปลี่�ยนแปล่ง																					
จำ�กภี�ยในตัวบุัคคล่แล่ะสังคม	 แล่ะคำ�ว่�	 “Leist”	 มีร�กศัพิย์ม�จำ�ก																
ภี�ษ�เยอรมันที�แปล่ว่�	ดีำ�เนินก�ร
  ๖.๒ องค์ปรั้ะกอบข้อง Leist Model 
       ๖.๒.๑ ก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้ (Learning)    
							 	 ก�รเรียนรู้มีคว�มสำ�คัญสำ�หรับัมนุษย์ในทุกเช่�อช�ติ	 ศ�สน�		
เพิร�ะก�รเรียนรู้เป็นจุำดีเริ�มต้นของกระบัวนก�รพัิฒิน�แล่ะก�รค้นห�																
ข้อเท็จำจำริงหร่อปร�กฏก�รณ์ที�เกิดีขึ�นในสังคม	สำ�หรับักระบัวนก�รพัิฒิน�
คนแล่ะสังคมนั�น	 มีจุำดีมุ่งหม�ยสำ�คัญค่อก�รสร้�งองค์คว�มรู้	 สร้�งคว�ม
เข้�ใจำอันนำ�ไปสู่แนวท�งก�รปฏิบััติที�จำะพัิฒิน�ตนเองแล่ะสังคมให้มีคว�ม
เจำริญรุ่งเร่อง	 สงบัสุข	 ร่มเย็น	 ถ่ีอเป็นเป้�หม�ยร่วมกันของประช�คมโล่ก	
กระบัวนก�รเรียนรู้ในแบับัของ	 Leist	 Model	 นั�น	 จึำงมีเป้�หม�ยหล่ัก																		
๔	 ประก�ร	 ค่อ	 ๑.	 สร้�งคว�มรู้	 (knowledge)	 ๒.	 สร้�งทักษะ	 (skill)													
๓.	 สร้�งสรรค์คว�มคิดี	 (creation)	 ๔.	 สร้�งเจำตคติ	 (attitude)	 ได้ีแก่	
คุณธีรรม	 จำริยธีรรม	 ซึึ่�งในโล่กยุคปัจำจุำบัันก�รเรียนรู้เช่นนี�เป็นมิติใหม่																							
ที�ควรปลู่กฝั่งให้แก่เย�วชน	
      ๖.๒.๒ แรั้งบ้น์ด�ล่ใจั (Inspiration) 
					 	 แรงบัันดี�ล่ใจำ	 (Inspiration)	 เป็นพิลั่งที�เร�ทุกคนใช้ในก�ร														
ผลั่กดัีนตนเอง	 ไม่ว่�จำะเป็นจำ�กคว�มคิดีหร่อก�รกระทำ�	 เพ่ิ�อให้ก้�วเดิีน										
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ไปสู่เป้�หม�ยที�ตั�งไว้ได้ีสำ�เร็จำ	 ก�รสร้�งแรงบัันดี�ล่ใจำนั�นเร�ส�ม�รถี																				
สร้�งได้ีหล่�กหล่�ยวิธีี	 แรงบัันดี�ล่ใจำเป็นปัจำจัำยสำ�คัญทำ�ให้เกิดีคว�มคิดี
สร้�งสรรค์	 เกิดีคุณค่�แล่ะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่�ยนแปล่งในเชิงบัวก	 เกิดีสิ�งใหม่													
ที�มีประโยชน์ต่อสังคม(Value	 Creation)	 ปัจำจัำยสำ�คัญที�ทำ�ให้เกิดี																									
แรงบัันดี�ล่ใจำในเร่�องจิำตอ�ส�นั�น	 ค่อ	 ๑.	 คว�มรักแล่ะคว�มเพีิยรในก�ร
เรียนรู้		๒.	ก�รเข้�ร่วมกลุ่่มที�มีจิำตใจำแล่ะแนวคดิีเดีียวกัน	๓.	ก�รมีแบับัอย�่ง
หร่อบุัคคล่ต้นแบับัเพ่ิ�อกระตุ้นให้เกิดีพิลั่งภี�ยในจิำตใจำ	ตั�งเป้�หม�ยให้ชีวิต	
แล่ะ	๔.	ก�รเข้�ร่วมกิจำกรรมเพ่ิ�อสังคมที�ก่อให้เกิดีประโยชน์เสมอๆ	
  ๖.๒.๓ เคร่ั้อข่้�ยที่�งสู้งคม (Social Network) 
	 	 เคร่อข่�ยท�งสังคม	 (Social	 Network)	 เพ่ิ�อก�รเสริมสร้�ง														
จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติต�มรูปแบับั	
Leist	 Model	 มีหลั่กก�รสำ�คัญ	 ค่อ	 ก�รเช่�อมโยงเคร่อข่�ยท�งสังคม																	
ด้ีวยก�รเปิดีโอก�สให้บุัคคล่แล่ะองค์กรได้ีแล่กเปลี่�ยนข้อมูล่ข่�วส�ร																			
รวมทั�งบัทเรียนแล่ะประสบัก�รณ์กับับุัคคล่หร่อองค์กร	 ให้คว�มร่วมม่อ															
แล่ะทำ�ง�นในลั่กษณะที�เอ่�อประโยชน์ซึึ่�งกันแล่ะกัน	 เสม่อนก�รเปิดีประตู
สู่โล่กภี�ยนอก	ก�รสร้�งเคร่อข่�ยท�งสังคม	ซึึ่�งมีเย�วชนเป็นผู้ประส�นง�น	
ภี�ยใต้ฐ์�นคติว่�	“เด็ีกนำ�	 ผู้ใหญ่สนับัสนุน”	 เย�วชนได้ีร่วมกันทำ�สิ�งหนึ�ง
สิ�งใดีที�มีประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที�ตั�ง	 เกิดีเป็นคว�มดีีแล่ะคว�มง�ม	
ที�ก่อให้เกิดีคว�มสุขของทุกฝ่่�ย	 เปรียบัเสม่อนก�รนำ�ก้อนอิฐ์แต่ล่ะก้อน													
ม�ก่อเป็นกำ�แพิงโดียก�รประส�นอิฐ์แต่ล่ะก้อนเข้�กันอย่�งเป็นระบับั																		
ซึึ่�งเป็นก�รรวมตัวกันที�ก่อให้เกิดีก�รพัิฒิน�	 เกิดีพิลั่งที�เข้�ไปสัมผัสเพ่ิ�อน
มนุษย์		
  ๖.๒.๔ ก�รั้เปล่่�ยน์แปล่ง (Transformation)
	 	 มนุษย์ส�ม�รถีสร้�งก�รเปลี่�ยนแปล่งให้เกิดีขึ�นกับัตนเองไดี้		
แล่ะส�ม�รถีสร้�งพิลั่งนั�นให้เกิดีกับัผู้อ่�นแล่ะสังคมได้ีด้ีวยเช่นกัน	 ก�รเป็น
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ผู้มีส่วนช่วยทำ�ให้สังคมเกิดีก�รเปลี่�ยนแปล่งอย่�งสร้�งสรรค์จึำงมีคุณค่�													
แล่ะทรงพิล่ังอย่�งม�ก	 อีกทั�งยังเป็นก�รแสดีงออกถึีงคว�มรับัผิดีชอบั												
ร่วมกันของคนในสังคม	 ก�รร่วมสร้�งก�รเปลี่�ยนแปล่งดี้วยก�รจำับัม่อ														
ก้�วเดิีนไปพิร้อมกันโดียไม่ทอดีทิ�งใครไว้ข้�งหลั่ง	 จึำงเป็นหนท�งที�ส�ม�รถี
นำ�พิ�คว�มสุขม�สู่คนในสังคมอย่�งยั�งย่น
           ๖.๓ หล้่กก�รั้ ข้อง Leist Model
  ๖.๓.๑ ก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้เพ่ิ�อก�รั้เสูริั้มสูร้ั้�งจิัติอ�สู�แล่ะควั�ม               
ร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิใน์แบบ Leist Model น้์�น์              
ม่หล้่กก�รั้สูำ�ค้ญ ค่อ
	 	 ๑)	เรียนรู้จำ�กภี�ยในสู่ภี�ยนอก	จำ�กภี�ยนอกสู่ภี�ยใน	
	 	 ๒)	เรียนรู้จำ�กประเด็ีนสู่ก�รบูัรณ�ก�รแบับัองค์รวม
	 	 ๓)	เรียนรู้ที�ม�จำ�กก�รใช้คว�มคิดีสติปัญญ�	นำ�สู่แนวปฏิบััติที�
เหม�ะสม
	 	 ๔)	เรียนรู้บันวิถีีแห่งคว�มดีีง�มแล่ะคว�มสมดุีล่
	 	 ๕)	เรียนรู้เพ่ิ�อต่อยอดีศกัยภี�พิตนเองไปสู่วฒิุิภี�วะของก�รเปน็
ผู้นำ�เพ่ิ�อก�รเปลี่�ยนแปล่งสังคม	(Change	Agent)
  ๖.๓.๒ ก�รั้สูร้ั้�งแรั้งบ้น์ด�ล่ใจัเร่ั้�องจิัติอ�สู�แล่ะควั�ม                      
ร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิใน์แบบ Leist Model น้์�น์               
ม่หล้่กก�รั้สูำ�ค้ญ ค่อ
	 	 ๑)	คว�มคิดีสร้�งสรรค์	(Creative)	
	 	 ๒)	มุ่งสร้�งนวัตตกรรม	(Innovation)
	 	 ๓)	พัิฒิน�ทักษะชีวิต
	 	 ๔)	เพิิ�มพูินวิสัยทัศน์ด้ี�นก�รเสียสล่ะเพ่ิ�อส่วนรวม
	 	 ๕)	สร้�งคุณค่�ให้ตนเอง
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  ๖.๓.๓ เคร่ั้อข่้�ยที่�งสู้งคม (Social Network) เพ่ิ�อก�รั้           
เสูริั้มสูร้ั้�งจิัติอ�สู�แล่ะควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ
ติ�มรูั้ปแบบ Leist Model ม่หล้่กก�รั้สูำ�ค้ญ ค่อ 
	 	 ๑)	เช่�อมโยงกลุ่่มที�มีเป้�หม�ยแบับัเดีียวกัน
	 	 ๒)	ร่วมทำ�กิจำกรรมเพ่ิ�อสังคม
	 	 ๓)	แล่กเปลี่�ยนขอ้มูล่ข่�วส�ร	รวมทั�งบัทเรียนแล่ะประสบัก�รณ์
ต่�งๆ
	 	 ๔)	เปิดีประตูสู่โล่กภี�ยนอก
	 	 ๕)	เย�วชนเปน็ผู้ประส�นง�น	ภี�ยใตฐ้์�นคตว่ิ�	“เด็ีกนำ�	ผู้ใหญ่
สนับัสนุน
  ๖.๓.๔ ก�รั้เปล่่�ยน์แปล่ง (Transformation) ใน์แบบข้อง 
Leist Model ม่หล้่กก�รั้สูำ�ค้ญ ค่อ
					 	 ๑)	ก�รเปลี่�ยนแปล่งที�เกิดีขึ�นจำ�กก�รกระทำ�ที�มีคว�มรักแล่ะ
เมตต�
					 	 ๒)	ก�รดีำ�รงไว้ซึึ่�งวิถีีวัฒินธีรรมแล่ะภูีมิปัญญ�
						 	 ๓)	ก�รอนุรักษ์ทรัพิย�กรแล่ะสิ�งแวดีล้่อม
						 	 ๔)	ก�รสร้�งพ่ิ�นฐ์�นคว�มเป็นอยู่ที�ดีีของคนในสังคม
						 	 ๕)	ก�รสร้�งคว�มดีี	 คว�มง�ม	 แล่ะคว�มสมดุีล่ให้เกิดีขึ�นใน
สังคม
  ๖.๔ ต้ิวัช่�ว้ัดข้อง Leist Model
	 	 กระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
ของเย�วชนน�น�ช�ติในแบับั	 Leist	Model	 มีตัวชี�วัดี	 ค่อ	 ๑.	 จิำตอ�ส�																	
ที�มีองค์ประกอบั	 ค่อ	 ก�รช่วยเหล่่ออ่�น	 ก�รเสียสล่ะเพ่ิ�อสังคม	ก�รมุ่งมั�น
พัิฒิน�สังคม	ก�รดูีแล่รักษ�ทรัพิย�กรแล่ะสิ�งแวดีล้่อม	แล่ะ	ก�รเห็นคุณค่�
แล่ะคว�มส�ม�รถีตนเอง	 ๒.คว�มรับัผิดีชอบัที�มีองค์ประกอบั	 ค่อ																						
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คว�มรับัผิดีชอบัต่อตนเอง	คว�มรับัผิดีชอบัต่อครอบัครัว	คว�มรับัผิดีชอบั
ต่อชุมชน	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม	 คว�มรับัผิดีชอบัต่อสิ�งแวดีล้่อม																							
มีร�ยล่ะเอียดี	ดัีงต�ร�งที�	๔.๔

   

องค์ปรั้ะกอบต้ิวัช่�ว้ัด พิฤติิกรั้รั้มท่ี่�แสูดงออก

๑.	ก�รช่วยเหล่่อผู้อ่�น

๒.	ก�รเสียสล่ะ
	 เพ่ิ�อสังคม

๓.	ก�รมุ่งมั�น
	 พัิฒิน�สังคม

๔.	ก�รดูีแล่รักษ�	
	 ทรัพิย�กรแล่ะ
	 สิ�งแวดีล้่อม

๑.	จิำตอ�ส� ห�วิธีีที�ถูีกต้องแล่ะเหม�ะสมเพ่ิ�อช่วยแก้ปัญห�	
ให้ผู้อ่�น
ทำ�ให้คนรอบัข้�งเห็นคว�มสำ�คัญของก�ร																										
มีจิำตอ�ส�	มีนำ��ใจำรู้จัำกก�รให้แล่ะแบ่ังปันผู้อ่�น
สร้�งทัศนคติที�ดีีให้เพ่ิ�อนในก�รเข้�ร่วมกิจำกรรม
จิำตอ�ส�
ร่วมกิจำกรรมเพ่ิ�อสังคมอย่�งเต็มที�โดียไม่รู้สึก												
เบ่ั�อหน่�ย
เต็มใจำแล่ะกระต่อร่อร้นในก�รทำ�กิจำกรรม																			
เพ่ิ�อสังคม
เสียสล่ะเวล่�ร่วมทำ�กิจำกรรมที�เป็นประโยชน์													
ต่อสังคม
ทำ�หน้�ที�ของตนเองให้ดีีเพ่ิ�อไม่ให้เป็นภี�ระ																
ของสังคม
ทุ่มเทก�ยแล่ะใจำทำ�คว�มดีีเพ่ิ�อให้สังคมสงบัสุข
ร่มเย็น
มีคว�มอดีทนไม่ย่อท้อต่อปัญห�แล่ะอุปสรรค																
มีคว�มใส่ใจำแล่ะดีำ�เนินกิจำกรรมต่�งๆ	เพ่ิ�อสังคม													
ที�ไม่ทำ�ล่�ยสิ�งแวดีล้่อม	
ตระหนักรู้คุณค่�ของทรัพิย�กร	 ธีรรมช�ติ																				
นำ�วัสดุีที�เหล่่อใช้กลั่บัม�ทำ�ประโยชน์ใหม่
ใส่ใจำแล่ะรู้วิธีีก�รอันถูีกต้องเหม�ะสมในก�ร												
ดูีแล่รักษ�ทรัพิย�กรแล่ะสิ�งแวดีล้่อม
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องค์ปรั้ะกอบต้ิวัช่�ว้ัด พิฤติิกรั้รั้มท่ี่�แสูดงออก

๒.	คว�มรับั
	 ผิดีชอบั

๕.	ก�รเห็นคุณค่�แล่ะ
	 คว�มส�ม�รถีตนเอง

๑.	รับัผิดีชอบัต่อตนเอง

๒.	รับัผิดีชอบั
	 ต่อครอบัครัว

๓.	คว�มรับัผิดีชอบั
	 ต่อชุมชน

๔.	คว�มรับัผิดีชอบั
	 ต่อสังคม

๕.	คว�มรับัผิดีชอบั
	 ต่อสิ�งแวดีล้่อม

มีสติ	 ส�ม�รถีใช้เหตุผล่ตัดีสินใจำเร่�องที�เกิดีขึ�น			
เฉพิ�ะหน้�ได้ีด้ีวยตนเอง
กล้่�คิดี	กล้่�ทำ�แล่ะกล้่�แสดีงออกอย่�งสร้�งสรรค์
เพ่ิ�อร่วมพัิฒิน�สังคม
แสดีงออกถึีงภี�วะผู้นำ�	 ค่อ	 มีวินัยแล่ะพิร้อมจำะ
ปรับัปรุงตนเองให้ดีีขึ�นเสมอ
ปฏิบััติหน้�ที�ที�ได้ีรับัมอบัหม�ยให้สำ�เร็จำ
เป็นผู้มีคุณธีรรม	 จำริยธีรรมในก�รดีำ�เนินชีวิต													
คิดีดีี
มีวินัยในตนเอง	ตั�งใจำศึกษ�เรียนรู้
เค�รพิเช่�อฟังบิัดี�ม�รดี�
แบ่ังเบั�ภี�ระของครอบัครัว	 เช่น	 ใช้จ่ำ�ยอย่�ง
ประหยัดี
แสดีงกิริย�ว�จำ�ที�สุภี�พิกับับุัคคล่ในครอบัครัว
ใช้วัสดุีสิ�งของภี�ยในชุมชนอย่�งรู้คุณค่�
เป็นผู้ที�ไม่สร้�งคว�มเด่ีอดีร้อนให้แก่ชุมชน
ช่วยเหล่่อแล่ะอ�ส�ทำ�ง�นให้ชุมชน
ปฏิบััติต�มกฎีระเบีัยบักติก�ของสังคม
ร่วมแสดีงคว�มคิดีเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประพิฤติตนต�มแบับัอย่�งที�ดีีง�มของสังคม
เล่่อกใช้วัสดุีหร่อสิ�งของที�ไม่ทำ�ล่�ยสิ�งแวดีล้่อม		
แล่ะร่วมรณรงค์ให้ผู้อ่�นใส่ใจำสิ�งแวดีล้่อม
นำ�วัสดุีที�มีม�กม�ดีัดีแปล่งให้เกิดีประโยชน์แล่ะ												
ไม่ทำ�ล่�ยสิ�งแวด้ีอม
ตระหนักถึีงคว�มสำ�คัญของทรัพิย�กร																														
สิ�งแวดีล้่อม
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  ๖.๕ วิัธ่ิก�รั้/กรั้ะบวัน์ก�รั้ข้อง Leist Model
	 	 กระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
ของเย�วชนน�น�ช�ตินั�นเป็นกระบัวนก�รพิัฒิน�ผ่�นชุดีกิจำกรรมที�น่�	
สนใจำแล่ะสอดีคล้่องกับัวัตถุีประสงค์ที�ได้ีว�งไว้	 เย�วชนได้ีสะท้อน													
คว�มคิดี	 สร้�งบัรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ที�กระตุ้นให้เกิดีภี�วะผู้นำ�	 กล้่�คิดี																
กล้่�แสดีงออก	 พัิฒิน�ตนเองทั�งด้ี�นคว�มคิดี	 พิฤติกรรม	 แล่ะอ�รมณ์														
คว�มรู้สึก	 เพ่ิ�อก�รเป็นผู้นำ�ในก�รเปลี่�ยนแปล่งสังคม	 (Change	 Agent)	
กระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�ของเย�วชนน�น�ช�ติควรมีวิธีีก�รดัีงนี�
  ๖.๕.๑ กรั้ะบวัน์ก�รั้ก�รั้ปฏิบ้ติิ (action learning)	ซึึ่�งผู้วิจัำย																						
ได้ีออกแบับัชุดีกิจำกรรมเชิงปฏิบััติก�ร	ช่�อ	The Hybrid Digital Module 
[HDM]	เป็นรูปแบับัก�รอบัรมเพ่ิ�อก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั                  
ต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติที�ท้�ท�ยภี�ยใต้สถี�นก�รณ์ก�รระบั�ดีของ
โรค	 covid-19	 ส�ม�รถีปฏิบััติได้ีจำริงทั�งแบับัออนไล่น์	 (Online)	 แล่ะ																				
ออนไซึ่ท์	(Onsite)	มีกิจำกรรมทั�งหมดี	๕	กิจำกรรม	ค่อ	กิจำกรรมก�รฝึ่กสติ	
กิจำกรรมศิล่ปะรักษ์โล่ก	 กิจำกรรมแรงบัันดี�ล่ใจำ	 กิจำกรรมสุขจำ�กกก�รให้	
กิจำกรรมเย�วชนกล้่�คิดีอุทิศเพ่ิ�อสังคม	 โดียแบับัออนไล่น์	 (Online)																					
จัำดีอบัรมจำำ�นวนวันล่ะ	๑๒๐	น�ที	เป็นเวล่�	๓	วันรวม	๓๖๐	น�ที	โดียเน้น
ก�รส่�อส�รสองท�งเพ่ิ�อให้เย�วชนได้ีสะท้อนคว�มคิดีเห็น	 แล่ะเปิดีคลิ่ป			
สรุปส�ระแล่ะประเดี็นสำ�คัญของแต่ล่ะกิจำกรรม	 แล่ะแบับัออนไซึ่ท์																			
(Onsite)	วันล่ะ	๓๖๐	น�ที	เป็นเวล่�	๓	วัน	รวม	๑,๐๘๐	น�ที	โดียเน้นให้
ผู้ร่วมกิจำกรรมปฏิบััติกิจำกรรมจิำตอ�ส�ต�มคว�มเหม�ะสมด้ีวยตนเอง																
มีก�รบูัรณ�ก�รคว�มรู้ในกิจำกรรมเพ่ิ�อพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั
ต่อสังคมของเย�วชนอย่�งครบัถี้วนแล่ะสอดีคล่้องกับัวัตถุีประสงค์ที�		
กำ�หนดีไว้	แล่ะที�สำ�คัญจำะต้องมีก�รแล่กเปลี่�ยนเรียนรู้ผล่ก�รปฏิบััติต่อเพ่ิ�อน
แล่ะวิทย�กรอย่�งสมำ��เสมอ	
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  ๖.๕.๒ ต้ิองสูร้ั้�งบรั้รั้ย�ก�ศก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้ที�กระตุ้นแล่ะเอ่�อต่อ
ก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชน	 เน้นให้
เย�วชนเกิดีคว�มรู้สึกร่วม	 (Empathy)	 เกิดีคว�มเมตต�กรุณ�แล่ะรับัฟัง													
ผู้อ่�นเพ่ิ�อรับัรู้คว�มรู้สึก	แล่ะตอบัสนองโดียก�รแสดีงพิฤติกรรมทั�งท�งด้ี�น																	
ก�รพูิดีแล่ะก�รกระทำ�	
  ๖.๕.๓ กรั้ะบวัน์ก�รั้เสูรั้มิสูร้ั้�งจิัติอ�สู�แล่ะควั�มร้ั้บผิดชอบ                   
ต่ิอสู้งคมของเย�วชนต้องมุ่งเน้นก�รเรียนรู้เพ่ิ�อปรับัเปลี่�ยนคว�มคิดีแล่ะ														
มุมมอง	(Transformation	of	learning)	เห็นคุณค่�แล่ะสร้�งคว�มเช่�อมั�น
ในศักยภี�พิแล่ะคว�มส�ม�รถีของตนเองที�ส�ม�รถีช่วยเหล่่อผู้อ่�นแล่ะ								
สังคมส่วนรวมได้ี	 ก�รปรับัเปลี่�ยนคว�มคิดีแล่ะมุมมองนี�จำะทำ�ให้เกิดี																			
ก�รพิฒัิน�อย�่งยั�งยน่แล่ะตอ่เน่�องเปน็วิธีีก�รสร�้งแรงบัันดี�ล่ใจำใหเ้ย�วชน
ได้ีโดียตรงอีกด้ีวย
  ๖.๕.๔ ต้ิองเปิดโอก�สูให้เย�วัชน์ได้สูะท้ี่อน์ติน์เอง (Self                     
Refiection)	 ด้ีวยก�รฝึ่กสติมุ่งให้เห็นคว�มคิดีแล่ะคว�มรู้สึกของตนเอง	
ค้นห�ตนเอง	 รู้จัำกตนเอง	 พิร้อมกำ�หนดีแนวท�งเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�ในก�รทำ�
กิจำกรรมต่อไป	แล่ะควรมีคว�มย่ดีหยุ่นปรับัต�มเหม�ะสม	
  ๖.๕.๕ ต้ิองเสูริั้มสูร้ั้�งควั�มเข้้�ใจัเร่ั้�องจิัติอ�สู�ท่ี่�ถูกต้ิองว่�												
ก�รทำ�กิจำกรรมส�ธี�รณะประโยชน์นั�นต้องไม่เบีัยดีเบีัยนตนเองแล่ะผู้อ่�น	
แล่ะบูัรณ�ก�รคว�มรู้เร่�องก�รอุทิศตนทำ�ประโยชน์เพ่ิ�อผู้อ่�นอย่�งถูีกต้อง													
เหม�ะสมเพ่ิ�อให้เย�วชนเกิดีคว�มสมดุีล่ภี�ยในจิำตใจำ	
  ๖.๕.๖ สูน้์บสูนุ์น์ให้เย�วัชน์ได้ต่ิอยอดก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้ด้ีวยก�ร
ปฏิบััติจำริงโดียผู้ใหญ่คอยประคองอยู่ห่�งๆ	 ให้เย�วชนได้ีเผชิญปัญห�																										
ด้ีวยตัวเองเพ่ิ�อสร้�งทักษะชีวิต	 ด้ีวยวิธีีให้โอก�สเย�วชนได้ีนำ�เสนอ																						
โครงก�รเพ่ิ�อสังคมแล่ะก�รล่งพ่ิ�นที�ปฏิบััติ	 พิร้อมติดีต�มผล่ก�รปฏิบััติ																			
ของเย�วชนอย่�งต่อเน่�อง
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  ๖.๖ ก�รั้ปรั้ะยุกต์ิใช้ Leist Model
	 	 ก�รประยุกต์ใช้	 Leist	 Model	 ในก�รพัิฒิน�คนแล่ะสังคม		
ปัญห�ของก�รพัิฒิน�นอกจำ�กจำะม�จำ�กปัญห�เชิงโครงสร้�งท�งสังคม																	
ที�มีคว�มเหล่่�อมล่ำ��สูง	 มีคว�มไม่เสมอภี�คในสังคมแล้่ว	 ยังม�จำ�กปัญห�
ด้ี�นคว�มเช่�อแบับัเดิีมที�มักแก้ปัญห�ที�ปล่�ยเหตุ	 ข�ดีก�รค้นห�ส�เหตุ																				
ที�แท้จำริงหร่อมีคว�มคิดีว่�	 เร�เป็นเพีิยงจุำดีเล็่กๆ	 ในสังคมเท่�นั�น																											
คงไม่ส�ม�รถีแก้ปัญห�แล่ะสร้�งก�รเปลี่�ยนแปล่งใดีๆ	 ให้เกิดีขึ�นได้ี																	
คว�มคิดีแล่ะคว�มเช่�อเช่นนี�จึำงปิดีกั�นโอก�สในก�รสะท้อนคว�มคิดีเห็น	
แล่ะคว�มรู้สึกของตนเองว่�ต้องก�รอะไร	 แล่ะอย�กเห็นก�รเปลี่�ยนแปล่ง
อะไรเกิดีขึ�นในสังคมบ้ั�ง	ทำ�ให้ไม่พิย�ย�มแสวงห�คว�มรู้ที�เป็นข้อเท็จำจำริง
ของสังคม	 ข�ดีก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมที�สำ�คัญค่อก�รข�ดีคว�มรู้หร่อมี														
คว�มรู้ไม่เพีิยงพิอจำงึทำ�ใหก้ระบัวนก�รพิฒัิน�นั�นไม่นำ�ไปสู่ก�รเปลี่�ยนแปล่ง
ที�สร้�งสรรค์	 ดัีงนั�นเร�ส�ม�รถีใช้	 Leist	 Model	 ในก�รพิัฒิน�คน																								
แล่ะสังคมเพ่ิ�อสร้�งกระบัวนก�รที�ก่อให้เกิดีผล่ลั่พิธ์ีที�เป็นคว�มดีีแล่ะ													
คว�มง�มที�ยั�งย่นได้ี	เช่น
  ๖.๖.๑	ก�รแสวงห�คว�มรู้แล่ะขอ้เท็จำจำรงิในปร�กฏก�รณท์�ง
สังคมที�เกิดีขึ�นให้ประจัำกษ์ชัดี
  ๖.๖.๒	 ใช้สติปัญญ�คิดีสร้�งสรรค์อย่�งมีจุำดีหม�ย
  ๖.๖.๓	ก�รเสริมสร้�งเคร่อข่�ยท�งสังคมเพ่ิ�อร่วมห�วิธีีก�ร														
ที�ก่อให้เกิดีประโยชน์
  ๖.๖.๔	 มีจิำตเมตต�แล่ะกรุณ�เป็นพ่ิ�นฐ์�นในก�รขับัเคล่่�อน
กิจำกรรมต่�งๆ
  ๖.๖.๕	ตระหนักถึีงส่วนรวมแล่ะคว�มยั�งย่นของสรรพิสิ�ง
  ๖.๖.๖	 เสริมสร้�งพิลั่งของจิำตอ�ส�แบับัไร้พิรหมแดีนให้เข้มแข็ง
  ๖.๖.๗	 มีคว�มรับัผิดีชอบัทั�งต่อสังคม
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    ๖.๖.๘	 ให้โอก�สใหทุ้กคนในสงัคมไดีส้ะท้อนคว�มคดิีเหน็แล่ะ												
มุมมองต่�งๆ
  ๖.๖.๙	สร้�งก�รมีส่วนร่วมของทุกฝ่่�ย

สูรุั้ปภ�พิก�รั้ปรั้ะยุกต์ิใช้ Leist Model ใน์ก�รั้พ้ิฒิน์�คน์แล่ะสู้งคม

ภ�พิท่ี่� ๔.๑๙	ก�รประยุกต์	Leist	Model	ในก�รพัิฒิน�คนแล่ะสังคม

	 	 จำ�กกระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั																	
ต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติด้ีวย	Leist	Model	อบัรมผ่�นชุดีกิจำกรรม	
เชิงปฏิบััติก�ร	 ในช่�อ	 The	 Hybrid	 Digital	Module	 [HDM]	 ที�ดีำ�เนิน
กิจำกรรมทั�งแบับัออนไล่น์	(Online)	แล่ะแบับัออนไซึ่ท์	(Onsite)	ต�มกรอบั
แนวคิดีก�รวิจัำย	ช่วยสร้�งก�รเรียนรู้	(Learning)	จำ�กภี�ยในจิำตใจำสู่ภี�ยนอก
ให้แก่เย�วชน	 นำ�ไปสู่แรงบัันดี�ล่ใจำ	 (Inspiration)	 เกิดีพิล่ังสร้�งสรรค์																		
ที�เช่�อมประส�นผู้คนที�มีเป้�หม�ยแบับัเดีียวกันเป็นพิลั่งเคร่อข่�ยท�งสังคม	
(Social	Network)	นำ�ไปสู่ก�รเปลี่�ยนแปล่ง	(Transformation)	ที�เกิดีเป็น
คว�มดีีแล่ะคว�มง�ม	 นำ�พิ�คว�มสงบัสุขแล่ะคว�มสมดุีล่ม�สู่สังคม																					
แล่ะโล่ก

LEIST MODEL 

ก�รั้พ้ิฒิน์�คน์
-	เสรมิสร้�งก�รเรียนรู้
-	ครอบัครัวอบัอุ่น
-	จิำตอ�ส�แล่ะคว�ม 
	 รับัผิดีชอบั
-	ใช้เทคโนโล่ยีอย่�ง 
	 ถูีกต้อง
-	มีคว�มรู้คู่คุณธีรรม
-	สุขภี�วะดีีมีก�ยใจำ 
	 แข็งแรง

ก�รั้พ้ิฒิน์�สู้งคม
-	สังคมไม่ทอดีทิ�งกัน
-	สังคมสงบัสุข	ร่มเย็น
-	สังคมที�สมดุีล่	ยั�งย่น
-	สังคมแห่งก�รให้
-	สังคมแห่งคว�มรัก/ 
	 เมตต�
-	สังคมมีคว�มยุติธีรรม
-	สังคมมีคว�มเสมอภี�ค
-	สังคมแห่งคว�มเอ่�ออ�ทร
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บทที� ๕
ส่่โลกอนิาคต

ตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมช่วยขับัคล่่�อนสังคมให้เกิดี															
คว�มดีีง�ม	 แล่ะห�กย้อนกระบัวนก�รกลั่บัไปจำะเห็นว่�	 ก�รสร้�ง

อน�คตของช�ติด้ีวยก�รบ่ัมเพิ�ะคุณธีรรมในวัยเด็ีกแล่ะเย�วชน																																	
ต้องปลู่กฝั่งตั�งแต่	 “คว�มคิดี”	 ของเข�เหล่่�นั�นผ่�นกระบัวนก�รสอน																				
“วิธีีคิดี”	โดียทำ�ควบัคู่ไปกับัก�รปลู่กฝั่งคุณธีรรมก่อให้เกิดีเป็นกระบัวนก�ร
ซึ่ำ��	 ๆ	 จำนกล่�ยเป็นนิสัยแล่ะเป็นบุัคลิ่กลั่กษณะของคนที�มีคุณธีรรม																									
อันเกิดีจำ�กก�รแสดีงออกซึ่ึ�งคุณลั่กษณะด้ี�นคุณธีรรมหล่�ย	 ๆ	 ด้ี�น																			
ทฤษฎีีที�สนับัสนุนแนวคิดีนี�ค่อ	 ทฤษฎีีกระบัวนก�รเรียนรู้บันพ่ิ�นฐ์�น																						
ก�รทำ�ง�นของสมอง	(Brain	Based	Learning	Theory	:	BBL)	ที�ได้ีกล่่�ว
ไว้ว่�	ประสบัก�รณ์ก�รเรียนรู้จำะสมบูัรณ์ดีีเท่�ไรขึ�นอยู่กับัว่�ประสบัก�รณ์
นั�นผ่�นก�รรับัรู้ด้ีวยประส�ทสัมผัสเท่�ใดี	 ในคว�มสมำ��เสมอเท่�ใดี																											
ในสภี�วะท�งจิำตใจำแล่ะอ�รมณ์อย่�งไรที�มีผล่ต่อก�รรับัรู้ของสมอง	
สอดีคล่้องกับัแนวคำ�สอนของ	 พิรั้ะโพิธิิญ�ณเถรั้๑	 วัดีหนองป่�พิงพิ�			
จัำงหวัดีอุบัล่ร�ชธี�นี	ที�ได้ีกล่่�วไว้ครบัถ้ีวนแล่ะสมบูัรณ์ว่�												

 ๑	 สถี�บัันแห่งช�ติเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�เด็ีกแล่ะครอบัครัว,	 คู่ม่อก�รั้ปลู่กฝัึงคุณธิรั้รั้ม
จัริั้ยธิรั้รั้มใน์สูถ�บ้น์ครั้อบคร้ั้วั,	(กรุงเทพิฯ:	ธีรรมส�ร,	๒๕๕๒),	หน้�	๑๖.
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 	 “.....เธอจิงรัะวังความคิดของเธอ
	 	 เพุรัาะความคิดของเธอจิะกลายเป็็นพุฤติกรัรัมของเธอ
	 	 เธอจิงรัะวังความป็รัะพุฤติของเธอ
	 	 เพุรัาะความป็รัะพุฤติของเธอจิะกลายเป็็นความเคยชนิของเธอ
	 	 เธอจิงรัะวังความเคยชินของเธอ
	 	 เพุรัาะความเคยชินของเธอจิะกลายเป็็นอุป็นิสัยของเธอ
	 	 เธอจิงรัะวังอุป็นิสัยของเธอ
	 	 เพุรัาะอุป็นิสัยของเธอจิะกำาหนดชะตากรัรัมของเธอชั�วชีวิต....”
	 ครอบัครัวที�ประสบัคว�มสำ�เร็จำในก�รปลู่กฝั่งคุณธีรรมจำริยธีรรม												
ให้แก่ลู่กหล่�นของตน	 คนในครอบัครัวต้องประพิฤติตนให้เป็นแบับัที�ดีี																
ทั�งท�งคว�มคิดี	 คำ�พูิดีแล่ะก�รกระทำ�	 พ่ิอแม่ผู้ปกครองที�มีคว�มศรัทธี�													
ในคว�มดีี	 ศรัทธี�ในศ�สน�	 ประพิฤติปฏิบััติตนด้ีวยก�รพูิดี	 คิดี	 แล่ะ														
กระทำ�ในแนวท�งนั�น	 เช่น	 ถ้ีอยทีถ้ีอยอ�ศัยกัน	 ไม่เบีัยดีเบีัยนผู้อ่�น																							
ให้เด่ีอดีร้อน	 ช่วยเหล่่อผู้อ่�นด้ีวยคว�มเต็มใจำ	 ก�รที�ผู้ใหญ่เป็นต้นแบับัที�ดีี	
เด็ีกจำะเรียนรู้แล่ะจำดีจำำ�	 โดียก�รคิดีต�ม	 พูิดีต�ม	 ทำ�ต�ม	 จำนเม่�อถึีง																										
เวล่�เหม�ะสม	 เด็ีกจำะกระทำ�ต�มแบับัอย่�งที�ได้ีเห็น	 ได้ียิน	 ได้ีรับัรู้																							
จำ�กพ่ิอแม่ผู้เลี่�ยงดูี	
	 ดัีงนั�น	 ก�รนำ�กระบัวนเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั																
ต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติม�ใช้	 จึำงเป็นก�รปลู่กฝั่งเพ่ิ�อให้																															
เย�วชนน�น�ช�ติเกิดีบุัคลิ่กลั่กษณะของคนมีคุณธีรรม	 เพ่ิ�อนำ�ไปสู่																				
ก�รเปลี่�ยนแปล่งทิศท�งอน�คตของช�ติ	 ผ่�นอน�คตของบุัคคล่จำ�ก																		
ก�รบ่ัมเพิ�ะ	 “วิธีีคิดี”	 อันเป็นร�กฐ์�นของก�รพูิดี	 ก�รกระทำ�	 นิสัย																			
แล่ะบุัคลิ่กลั่กษณะ	ให้เป็นแนวก�รใช้ชีวิตของบุัคคล่ที�ส่บัทอดีต่อ	ๆ	กันไป	
ดัีงคำ�สอนของ	ท่ี่�น์พุิที่ธิที่�สูภิกขุ้๒	ว่�

 ๒	 พุิทธีท�สภิีกขุ,	ปั�น์มนุ์ษย์แต่ิย้งเด็ก,	(กรุงเทพิฯ:	มิตรนร�ก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๔๗),	หน้�	๒๒.
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  “...บรัมธรัรัมต้องเป็็นพุ้�นฐานของมนุษย์ทุกคน	 แม้ในเด็ก																	
รุ่ันเล็ก	 รุ่ันจิิ�ว	 เด็กป็ฐมวัย	 เพุ้�อเตรีัยมพุ้�นฐานของจิิตใจิของเขาไว้ให้ดีดี																																
สำาหรัับจิะเป็็นมนุษย์ที�ถูีกต้องและเป่็�ยมสมบูรัณ์์ต่อไป็ข้างหน้า	 พุ่อแม่															
ควรัอบรัมให้เด็กมีกรัะแสของบรัมธรัรัม	 เพุ้�อป็ลูกฝัังรักรัากหร้ัอเช้�อ																							
ของสิ�ง	ๆ	นี�	ลงไป็ในจิิตใจิของเด็ก...”
	 ก�รค้นพิบันี�ทำ�ให้ผู้วิจัำยเข้�ใจำธีรรมช�ติของก�รทำ�ง�นของ																
สมองมนุษย์ม�กยิ�งขึ�น	 ทั�งในด้ี�นก�รเรียนรู้	 สติปัญญ�	 แล่ะที�สำ�คัญ	 ค่อ	
กระบัวนก�รเสริมสร้�งจำิตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชน
น�น�ช�ติ	 โดียพิบัว่�ก�รมีต้นแบับัที�ดีี	 มีคว�มใกล่้ชิดี	 มีก�รส่�อส�ร																				
ภี�ยในครอบัครัว	 ผ่�นก�รกระทำ�ตนเป็นต้นแบับัให้เห็น	 เกิดีเป็นคว�ม
ประทับัใจำ	 เกิดีเป็นภี�พิจำำ�ที�ดีีคว�มรู้สึกมีส่วนร่วม	 ในขณะเดีียวกันก็ต้อง																
มีก�รทดีล่องทำ�ด้ีวยตนเอง	เพ่ิ�อให้เกิดีทักษะ	แล่ะคว�มเข้�ใจำในระดัีบัจิำตใจำ	
จำนมีผล่ต่อพิฤติกรรมจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชน
 
แน์วัโน้์มก�รั้เปล่่�ยน์แปล่งข้องสู้งคมโล่กใน์อน์�คติ

 ๑. สู้งคมแห่งก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้
	 สังคมใดีมีก�รเรียนรู้	 มีก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมท�งสังคมหร่อ
นวัตกรรมท�งเทคโนโล่ยีแล่ะผลิ่ตภัีณฑ์ิ	สังคมนั�นย่อมจำะมีก�รเปลี่�ยนแปล่ง
นำ�ไปสู่ก�รใช้คว�มรู้เพ่ิ�อพัิฒิน�คนแล่ะสังคมที�มีคว�มมั�นคง	 สงบัสุข																			
แล่ะตั�งอยู่บันพ่ิ�นฐ์�นของคว�มสมดีุล่	 คว�มเป็นธีรรมแล่ะคว�มยั�งย่น																
สังคมแห่งก�รเรียนรู้นับัเป็นกระบัวนก�รท�งสังคมที�เก่�อหนุนให้สม�ชิก																	
เกิดีก�รเรียนรู้โดียผ่�นส่�อ	 เทคโนโล่ยีส�รสนเทศ	 จำนเกิดีคว�มรู้	 ส�ม�รถี
ถ่ี�ยทอดีคว�มรู้แล่ะแล่กเปลี่�ยนร่วมกันทุกภี�คส่วนในสังคมทำ�ให้เกิดี																		
พิลั่งสร้�งสรรค์แล่ะใช้คว�มรู้เป็นเคร่�องม่อในก�รเล่่อกแล่ะตัดีสินใจำ																					
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เพ่ิ�อแก้ปัญห�แล่ะพิัฒิน�อย่�งเหม�ะสม	 ทั�งด้ี�นเศรษฐ์กิจำ	 สังคม	 แล่ะ
ก�รเม่อง	
	 ในโล่กอน�คตจำะมีผู้คนจำำ�นวนไม่น้อยที�ลุ่กขึ�นม�เดิีนสวนกระแส
โดียเปลี่�ยนจำ�กชีวิตแบับัผู้ตักตวงผล่ประโยชน์เข้�ห�ตนม�ใช้ชีวิต																							
แบับัผู้ให้แบับัไม่มีเง่�อนไขใดี	 ๆ	 แล่ะวิถีีชีวิตเช่นนี�นับัว่�เป็นท�งออกให้													
สังคมโล่ก	 ทำ�ให้เห็นว่�ก�รให้	 หร่อก�รแบั่งปัน	 ค่อ	 ท�งออกที�ใช่สำ�หรับั			
โล่กของเร�ทั�งในวันนี�แล่ะวันหน้�	 กระบัวนก�รเสริมสร้�งจำิตอ�ส�แล่ะ	
คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมนี�	 ทำ�ให้เกิดีพิลั่งก�รเข้�ไปสัมผัสเพ่ิ�อนมนุษย์																		
ที�เรียกว่�	“Awaken	human	heart”	ซึึ่�งเป็นก�รทำ�ง�นเพ่ิ�อเข้�ใจำมนุษย์	
เช่�อมต่อกับัคนอ่�น	ด้ีวยคว�มรู้สึกแบับัเดีียวกัน	ไม่ได้ีช่วยใครคนใดีคนหนึ�ง
แต่เป็นก�รเติบัโตไปพิร้อมกัน	ก้�วพ้ินอคติ	ม�ย�คติ	คว�มแตกต่�งทั�งหล่�ย	
แล่ะเค�รพิในศักดิี�ศรีคว�มเป็นมนุษย์ที�มีอยู่อย่�งเท่�เทียมกัน
	 ดัีงนั�น	 ก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของ
เย�วชนน�น�ช�ตผ่ิ�นก�รทำ�โครงก�รเพิ่�อสังคมในพ่ิ�นที�พัิฒิน�ของเย�วชน
น�น�ช�ติทั�ง	๙	โครงก�ร	นำ�ไปสู่กระบัวนเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับั
ผิดีชอบัต่อสังคมของเย�วชนน�น�ช�ติในแบับั	 Leist	 Model	 ได้ีอย่�ง																
เป็นรูปธีรรม	 เป็นก�รเรียนรู้ที�เกิดีขึ�นได้ีในทุกเวล่�ทุกสถี�นที�ในทุก												
สภี�พิแวดีล้่อมที� เหม�ะสม	 เป็นก�รเรียนรู้เพ่ิ�อให้บุัคคล่ในสังคม																																		
เกิดีก�รเปลี่�ยนแปล่งพิฤติกรรมท�งด้ี�นอ�รมณ์	 สังคมแล่ะสติปัญญ�																			
ไปในท�งที�ดีีขึ�น	 ส�ม�รถีนำ�คว�มรู้ทักษะไปจัำดีระบับัก�รจัำดีก�รคว�มรู้												
แล่ะระบับัก�รเรียนรู้ที�ดีีผ่�นกิจำกรรม	 “เย�วชนกล่้�คิดี	 อุทิศเพ่ิ�อสังคม”	
ของแต่ล่ะพ่ิ�นที�ในประเทศของตน	จำนส�ม�รถีขย�ยเคร่อข่�ย	ก�รถ่ี�ยทอดี
คว�มรู้	 แล่กเปลี่�ยนคว�มรู้ร่วมกันทุกภี�คส่วนในสังคม	 ทำ�ให้เกิดี																											
พิลั่งสร้�งสรรค์แล่ะเกิดีภูีมิปัญญ�ภี�ยใต้ระบับัท�งสังคมที�เช่�อมโยงกันด้ีวย
คว�มสัมพัินธ์ี	จำนเกิดีเป็นเคร่อข่�ยสังคมเพ่ิ�อยกระดัีบัเป็นก�รเปลี่�ยนแปล่ง
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รูปแบับัแล่ะโครงสร้�งพ่ิ�นฐ์�นของสังคม	 ขับัเคล่่�อนสังคมสู่โล่กอน�คตได้ี
อย่�งงดีง�ม

 ๒. สู้งคมแห่งก�รั้ให้แล่ะก�รั้แบ่งปัน์
	 ก�รสร้�งสังคมแห่งก�รให้แล่ะก�รแบ่ังปันเป็นก�รสร้�งเคร่อข่�ย
แล่ะเป็นช่องท�งที�มีคว�มสัมพัินธ์ีร่วมกับัจุำดีย่นส่วนตัว	 ซึึ่�งเป็นเสม่อน																		
พ่ิ�นที�ภี�ยในสังคมวัฒินธีรรมหนึ�งแล่ะหล่�ย	 ๆ	 พ่ิ�นที�สังคมวัฒินธีรรม																			
ทั�งนี�เพ่ิ�อวัตถุีประสงค์ในก�รแล่กเปลี่�ยนก�รจัำดีกิจำกรรม	 หร่อสร้�งสรรค์																		
สิ�งใหม่ระหว่�งองค์กรสม�ชิก	 ก�รจำะสร้�งให้เกิดีเคร่อข่�ยนั�นจำำ�เป็นต้อง
อ�ศัยก�รมีปฏิสัมพัินธ์ีร่วมกันม�ก่อนหน้�จำ�กเย�วชนน�น�ช�ติทั�ง																										
๖	ประเทศ	หล่อมรวมกันเพ่ิ�อให้เกิดีพิลั่งก�รขับัเคล่่�อนก�รทำ�ง�นจิำตอ�ส�
แล่ะกระบัวนก�รพัิฒิน�ตนเอง	ทั�งก�ยแล่ะใจำให้เจำริญงอกง�มไปพิร้อมกัน	
ซึึ่�งห�กพิิจำ�รณ�ลึ่ก	 ๆ	 ในแง่เคร่อข่�ยแล้่ว	 ข้อค้นพิบัอีกประก�รหนึ�งค่อ			
ก�รพัิฒิน�สังคมแบับับูัรณ�ก�รที�เป็นระดัีบัคว�มสัมพัินธ์ีของโล่ก														
(Global	 Relations)	 ไม่มีก�รแบ่ังแยกเช่�อช�ติ	 ศ�สน�	 แล่ะประเทศ													
กำ�เนิดีนั�นก่อให้เกิดีกระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั	
ต่อสังคมซึึ่�งกันแล่ะกัน	 (Complementary	 Relationship)	 ส่งต่อ																	
ไปยังเพ่ิ�อนมนุษย์

 ๓. สู้งคมแห่งจิัติอ�สู�
	 สังคมแห่งจิำตอ�ส�ช่วยพัิฒิน�จิำตใจำแล่ะสร้�งคว�มปรองดีอง														
สร้�งคว�มส�มัคคีให้เกิดีขึ�น	 ก�รจัำดีกิจำกรรมเป็นส่�อหร่อส�ม�รถีเช่�อมโยง
ใจำของคนในสังคม/ชุมชน/ท้องถิี�น	 ให้ม�อยู่ในจุำดีเดีียวกัน	 โดียคำ�นึงถึีง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที�ตั�งแล่ะเกิดีเป็นศูนย์รวมแห่งจิำตใจำของทุกคน																	
ก�รเป็นจิำตอ�ส�จึำงเป็นก�รพิ�ตนเองม�เดิีนอยู่บันเส้นท�งแห่ง																																		
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ก�รพิัฒิน�ตนควบัคู่ไปกับัก�รช่วยเหล่่อเก่�อกูล่ผู้อ่�น	 แล่ะดี้วยเหตุนี�เอง																								
ก�รเป็นจิำตอ�ส�จึำงไม่ควรจำำ�กัดีอยู่ในช่วงใดีช่วงหนึ�งของชีวิต	 ไม่ได้ีจำำ�กัดี
อ�ยุ	 เพิศ	 เช่�อช�ติ	 ศ�สน�	 แต่อย่�งใดี	 แท้ที�จำริงแล้่วจิำตอ�ส�เป็นง�น																					
ที�เร�ส�ม�รถีร่วมกันทำ�ได้ีทุกช่วงวัยแล่ะควรทำ�ไปตล่อดีชีวิต	เช่นเดีียวกับั
ก�รศึกษ�ซึึ่�งไม่ได้ีจำำ�กัดีอยู่ที�โรงเรียนหร่อมห�วิทย�ลั่ยเท่�นั�น	แต่จิำตอ�ส�
นั�นเป็นง�นที�ทุกคนควรทำ�จำนกว่�จำะหมดีล่มห�ยใจำ	 ด้ีวยก�รมีเจำตน�																
อันดีีง�มต่อเพ่ิ�อนมนุษย์	 สำ�นึกนี�จำะคอยนำ�ท�งไปสู่คว�มจำริง	 คว�มดีี																
แล่ะคว�มง�มในก�รอยูร่ว่มกันในสังคมอย�่งสนัติสุข	ด้ีวยมวล่มนษุยทุ์กคน
มีคว�มเช่�อว่�ห�กสังคมใดีมีคว�มเป็นธีรรม	สังคมนั�นย่อมมีสันติภี�พิ	แล่ะ
เร�ทุกคนส�ม�รถีเป็นส่วนหนึ�งในก�รสร้�งก�รเปลี่�ยนแปล่งนี�ร่วมกันได้ี

 ๔. สู้งคมแห่งควั�มร้ั้บผิดชอบ
	 ในโล่กแห่งอน�คตสังคมแห่งคว�มรับัผิดีชอบัจำะเดิีนอยูบ่ันเส้นท�ง
แห่งก�รพัิฒิน�ที�สันติ	 เปิดีกว้�งแล่ะครอบัคลุ่ม	 โดียมุ่งเน้นที�ประโยชน์สุข
ของคนในสงัคมเปน็ที�ตั�ง	มีคว�มหล่�กหล่�ย	แล่ะไมแ่บ่ังแยก	โดียก�รสร�้ง
โครงสร้�งคว�มร่วมม่อที�เอ่�อประโยชน์ต่อทุกฝ่่�ย	 ผลั่กดัีนให้เกิดีสังคม														
แห่งคว�มรับัผิดีชอบัร่วมกัน	แล่ะให้คว�มสำ�คัญกับัเร่�องก�รส่งเสริมคุณภี�พิ
ชีวิตคว�มป็นอยู่ของคนในสังคม	 คำ�นึงถึีงคว�มต้องก�รของผู้ดี้อยโอก�ส	
ร่วมม่อกันเพ่ิ�อแก้ไขปัญห�ท�งสังคม	 สร้�งสภี�พิแวดีล้่อมแห่งก�รพัิฒิน�	
ที�ครอบัคลุ่มแล่ะเปิดีกว้�ง	 มีก�รแสดีงบัทบั�ทในเชิงบัวกม�กยิ�งขึ�น																					
เกิดีกระบัวนก�รสร้�งคว�มสัมพัินธ์ีในมิติของหุ้นส่วนแห่งก�รพิัฒิน�																
เกิดีคว�มเสมอภี�ค	 สมดุีล่	 แล่ะเอ่�อประโยชน์ต่อทุกฝ่่�ย	 นอกจำ�กนี�																		
ก�รแสดีงคว�มรับัผิดีชอบัควรเดิีนอยู่บันเส้นท�งแห่งคว�มสมัครสม�น
ส�มัคคี	



ดร. อรศิริ ไม้ทอง

179

 ๕. สู้งคมแห่งก�รั้สูร้ั้�งควั�มเป็น์ธิรั้รั้ม
	 วิถีีดีำ�เนินชีวิตของคนในชุมชน	 สังคม	 อันดีีง�มที�ปฏิบััติกันม�																
แต่อดีีต	 ร่วมกับัแนวท�งก�รจำัดีก�รทรัพิย�กรธีรรมช�ติที�เกิดีจำ�กเรียนรู้
แล่กเปลี่�ยนประสบัก�รณ์จำะเป็นเคร่�องม่อในก�รสร้�งคว�มเป็นธีรรม																		
ให้คงอยู่กับัชุมชนแล่ะสังคม	 วิถีีแห่งธีรรมช�ติจำะทำ�หน้�ที�ในก�รดีำ�รงอยู่
ร่วมกันอย่�งพึิ�งพิ�อ�ศัย	แล่ะสร้�งคว�มเป็นธีรรมให้เกิดีขึ�น	ก�รทำ�ล่�ยล้่�ง
หร่อก�รเบัียดีเบีัยนยิ�งทำ�ให้ธีรรมช�ติข�ดีคว�มสมดุีล่	 ไม่เก่�อกูล่ต่อ																	
คว�มดีำ�รงอยู่ของสรรพิสิ�ง	 เกิดีก�รเอ�รัดีเอ�เปรียบั	 แข่งขันแย่งยิง																					
ผู้คนในสงัคมแหง่โล่กอน�คตจำะรว่มม่อกันเพ่ิ�อเปลี่�ยนแปล่งค�่นิยมแบับัเดีมิ
สู่ค่�นิยมแบับัใหม่ค่อ	ก�รสร้�งคว�มเป็นธีรรมเพ่ิ�อคุณค่�แห่งก�รดีำ�รงอยู่
ของชีวิต	ก�รผสมผส�นบัทบั�ทของฝ่่�ยต่�งๆ	เกิดีเป็นสังคมแห่งก�รสร้�ง
คว�มเป็นธีรรมที� เก่�อกูล่ต่อก�รพัิฒิน�ที�ยั� งย่น	 เพิิ�มโอก�สในชีวิต																													
เกิดีเป็นคว�มดีีง�มขึ�นในสังคม	 เสริมสร้�งพิลั่งร่วมกันเพ่ิ�อคว�มสงบัสุข	
สังคมมีคว�มเสมอภี�ค	 มีคว�มยุติธีรรม	 มีสันติภี�พิ	 มีหลั่กประกันสังคม	
เป็นสังคมที�เป็นธีรรมแล่ะมั�นคง	

 กรั้ะบวัน์เสูริั้มสูร้ั้�งจิัติอ�สู�แล่ะควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม                 
ข้องเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิ	 ส�ม�รถีดีำ�เนินก�รได้ีต�มรูปแบับัที�ผู้วิจัำยเรียกว่�	
Leist	 Model	 ค่อ	 แบับัจำำ�ล่องของแนวคิดีแล่ะกระบัวนก�รที�เช่�อมโยง			
เข้�ห�กัน	 เพ่ิ�อให้เกิดีก�รพิัฒิน�จำิตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม													
ของเย�วชนน�น�ช�ติ	 โดีย	Leist	Model	ม�จำ�ก	๔	คำ�ในภี�ษ�อังกฤษ	
ประกอบัดี้วย	 ๑.ก�รเรียนรู้	 (Learning)	 ใช้อักษณย่อว่�	 “Le”	 ค่อ																					
ก�รสร้�งนิเวศน์ก�รเรียนรู้ที�เอ่�อต่อก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบั
ต่อสังคมของเย�วชนแล่ะก�รส่งเสริมให้เกิดีก�รเรียนรู้จำ�กประสบัก�รณ์
ตรงค่อก�รปฏิบััติกิจำกรรมต่�งๆ	(Eco	Learning,	Experience	Learning)	
๒.	ก�รสร้�งแรงบัันดี�ล่ใจำ	(Inspiration)	ใช้อักษณย่อว่�	“	i	”	๓.	ก�รสร้�ง
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เค ร่อข่�ยท�งสังคม	 (Social 	 Network) 	 ใช้ อักษรย่อ ว่�	 “s”																																															
๔.ก�รเปลี่�ยนแปล่ง	 (Transformation)	 ใช้อักษณย่อว่�	 “t”	 โดียมี																							
หลั่กก�รสำ�คัญว่�	 กระบัวนก�รที�ดีำ�เนินนั�นต้องก่อให้เกิดีองค์คว�มรู้																			
เพ่ิ�อนำ�ไปสู่ก�รพัิฒิน�คนแล่ะสังคม	เพ่ิ�อเช่�อมร้อยคนที�มีใจำแล่ะมีเป้�หม�ย
ร่วมแบับัเดีียวกัน	ค่อ	ก�รช่วยกันสร้�งสังคมแห่งคว�มรักแล่ะคว�มเมตต�	
เสียสล่ะตนเองเพิ่�อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นสำ�คัญ	 โดียตั�งอยู่บัน																	
พ่ิ�นฐ์�นของคว�มสมดุีล่	คว�มเป็นธีรรมแล่ะคว�มยั�งยน่	นำ�พิ�สู่โล่กอน�คต
ที�สงบัสุข	แล่ะสันติ	แสดีงได้ีดัีงภี�พิที�	๕.๑

 

ภ�พิท่ี่� ๕.๑	กระบัวนก�รเสริมสร้�งจิำตอ�ส�แล่ะคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคม
	 	 	 ของเย�วชนน�น�ช�ติ	ในรูปแบับั	Leist	Model		
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บรัรัณานิุกรัม 

๑. ภ�ษ�ไที่ย

  ก. ข้้อมูล่ปฐ์มภูมิ
มห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย.	พิรั้ะไติรั้ปิฎีกภ�ษ�บ�ล่่ ฉบ้บมห�จุัฬ�เติปิฏกำ 
  ๒๕๐๐.	 กรุงเทพิมห�นคร:	 โรงพิิมพ์ิมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวทิย�ลั่ย, 
๒๕๓๕.
________.	พิรั้ะไติรั้ปิฎีกภ�ษ�ไที่ย ฉบ้บมห�จัุฬ�ล่งกรั้ณรั้�ชวัิที่ย�ล้่ย.		 
  กรุงเทพิมห�นคร:	โรงพิิมพ์ิมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๓๙.
มห�มกุฏร�ชวิทย�ลั่ย.	พิรั้ะไติรั้ปิฎีกภ�ษ�บ�ล่่ ฉบ้บสฺูย�มรั้ฏฺฺเติปิฏกำ ๒๕๒๕.	 
	 	 กรุงเทพิมห�นคร:	โรงพิิมพ์ิมห�มกุฏร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๒๕.
________.	 พิรั้ะไติรั้ปิฎีกพิร้ั้อมอรั้รั้ถกถ� แปล่ ชุด ๙๑ เล่่ม.	กรุงเทพิมห�นคร:	 
	 	 โรงพิิมพ์ิมห�มกุฏร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๓๔.
มห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย.	ปกรั้ณวิัเสูสูภ�ษ�บ�ล่่ ฉบ้บมห�จุัฬ�ปกรั้ณวิัเสูโสู.	 
	 	 กรุงเทพิมห�นคร:	โรงพิิมพ์ิวิญญ�ณ,	๒๕๓๙.
________.	 อรั้รั้ถกถ�ภ�ษ�บ�ล่่  ฉบ้บมห�จุัฬ�อฏฺฺกถ�.	กรุงเทพิมห�นคร:		 
	 	 โรงพิิมพ์ิมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๓๒.
________.	 ฎ่ีก�ภ�ษ�บ�ล่่ ฉบ้บมห�จุัฬ�ฎ่ีก�.	กรุงเทพิมห�นคร:	โรงพิิมพ์ิ 
	 	 มห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๓๙.
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  ข้. ข้้อมูล่ทุี่ติิยภูมิ
(๑) หน้์งสู่อ:
กรมวิช�ก�ร,	 กระทรวงศึกษ�ธิีก�ร.	แน์วัที่�งก�รั้จั้ดกิจักรั้รั้มพ้ิฒิน์�ผู้เร่ั้ยน์ 
  ติ�มหล้่กสููติรั้ก�รั้ศึกษ�พ่ิ�น์ฐ์�น์ พุิที่ธิศ้กรั้�ช ๒๕๔๔.	กรุงเทพิฯ:	 
	 	 กรมวิช�ก�ร	กระทรวงศึกษ�ธิีก�ร,	๒๕๔๔.	
กระทรวงศึกษ�ธิีก�ร.	 แน์วัที่�งก�รั้พ้ิฒิน์�ก�รั้ว้ัดแล่ะปรั้ะเมิน์คุณล้่กษณะ 
  อ้น์พึิงปรั้ะสูงค์ติ�มหล้่กสููติรั้แกน์กล่�งก�รั้ศึกษ�ข้้�น์พ่ิ�น์ฐ์�น์  
  พุิที่ธิศ้กรั้�ช ๒๕๕๑.	 กรุงเทพิฯ:	 ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตร 
	 	 แห่งประเทศไทยจำำ�กัดี,	๒๕๕๓.	
กระทรวงศึกษ�ธิีก�ร.	หล้่กสูตูิรั้แกน์กล่�ง ก�รั้ศึกษ�ข้้�น์พ่ิ�น์ฐ์�น์ พุิที่ธิศ้กรั้�ช  
  ๒๕๕๑.	กรุงเทพิฯ:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั�นพ่ิ�นฐ์�น,	 
	 	 ๒๕๕๒.	
เกศสุดี�	ช�ตย�นนท์.	โยคะแห่งสูติิ.	กรุงเทพิฯ:	วี.	พิรินท์	(๑๙๙๑),	๒๕๕๙.	
คณะกรรมก�รกลุ่่มคว�มร่วมม่อท�งวิช�ก�รเพิ่�อพัิฒิน�ม�ตรฐ์�น	 ก�รเรียน 
	 	 ก�รสอนแล่ะก�รวิ จัำยด้ี�นบัริห�รธุีรกิจำแห่งประเทศไทย.	 
  แน์วัที่�งก�รั้ร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมข้องกิจัก�รั้.	 กรุงเทพิฯ:	 
	 	 บัริษัท	เมจิำกเพิรส	จำำ�กัดี,	๒๕๕๕.	
คณะกรรมก�รวัฒินธีรรมแห่งช�ติ.	ก�รั้เสูริั้มสูร้ั้�งว้ัฒิน์ธิรั้รั้มปรั้ะช�ธิิปไติย 
  ใน์สู้งคมไที่ย.	 กรุงเทพิฯ:	 องค์ก�รสงเคร�ะห์ทห�รผ่�นศึก 
	 	 ในพิระบัรมร�ชูปถัีมภ์ี,	๒๕๕๒.	
จำำ�ล่อง	ดิีษยวณิช.	จิัติวิัที่ย�ข้องควั�มด้บทุี่กข์้.	กรุงเทพิฯ:	สำ�นักพิิมพ์ิต้นบุัญ,	 
	 	 ๒๕๕๔.	
จิำรวัฒิน์	 วีระกร.	 “มุมหนึ�งของคว�มคิดีก�รสร้�งจิำตสำ�นึกเพ่ิ�อส่วนรวม 
	 	 แก่นักศึกษ�”.	เอกสู�รั้ปรั้ะกอบก�รั้ปรั้ะชุมวิัช�ก�รั้ปรั้ะจัำ�ปีข้อง 
  เคร่ั้อข่้�ยสูถ�บ้น์อุดมศึกษ�เข้ติภ�คกล่�งเพ่ิ�อพ้ิฒิน์�บ้ณฑิิติ 
  อุดมคติิไที่ย, จิัติสูำ�นึ์กเพ่ิ�อสู่วัน์รั้วัม.	 กรุงเทพิฯ:	 โรงพิิมพ์ิ 
	 	 มห�วิทย�ลั่ยธุีรกิจำบััณฑิิตย์,	๒๕๔๙.	
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ชัยวัฒิน์	 สุทธิีรัตน์.	๘๐ น์ว้ัติกรั้รั้มก�รั้จ้ัดก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้ท่ี่�เน้์น์ผู้เร่ั้ยน์เป็น์สูำ�ค้ญ.	 
	 	 กรุงเทพิฯ:	แดีเน็กซ์ึ่	อินเตอร์คอร์ปปอเรชั�น,	๒๕๕๔.	๒๓.
ชัยวัฒิน์	สุทธิีรัตน์.	สูอน์เด็กให้ม่จิัติอ�สู�.	กรุงเทพิฯ:	วี	พิริ�นท์,	๒๕๕๒.	
ชัยวิวัฒิน์	 สีแก้ว,	 แผน์พ้ิฒิน์�เศรั้ษฐ์กิจัแล่ะสู้งคมแห่งช�ติิ ฉบ้บท่ี่� ๙  
  (พิ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔).	กรุงเทพิฯ:	บัริษัทธีนทัตก�รพิิมพ์ิ	จำำ�กัดี,	 
	 	 ๒๕๔๕.	
ช�ย	โพิธิีสิต�.	ศ�สูติรั้แ์ล่ะศลิ่ป์แห่งก�รั้วัจ้ิัยเชิงคุณภ�พิ.	นครปฐ์ม:	สถี�บัันวิจัำย 
	 	 ประช�กรแล่ะสังคม	มห�วิทย�ลั่ยมหิดีล่,	๒๕๔๗.
ชูศรี	 วงศ์รัตนะ,	 เที่คน์ิคก�รั้ใช้สูถิติิเพ่ิ�อก�รั้วิัจ้ัย.	 พิิมพ์ิครั�งที�	 ๙.	 กรุงเทพิฯ:	 
	 	 เทพิเนรมิตก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๔๖.	
ไชยยศ	 เร่องสุวรรณ.	 เที่คโน์โล่ย่ก�รั้ศึกษ�: ที่ฤษฎ่ีก�รั้วิัจ้ัย.	 กรุงเทพิ:	 
	 	 โอเดีียนสโตร์,	๒๕๔๔.	
ณัฐ์พิรหม	 อินทุยศ.	 จิัติวิัที่ย�ก�รั้ศึกษ�.	 เพิชรบัูรณ์:	 สถี�บัันพิล่ศึกษ�	 
	 	 วิทย�เขตเพิชรบูัรณ์,	๒๕๕๓.
ดีวงกมล่	 สินเพ็ิง.	ก�รั้พ้ิฒิน์�ผู้เร่ั้ยน์สูู่สู้งคมแห่งก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้: ก�รั้จ้ัดก�รั้เร่ั้ยน์ 
  ก�รั้สูอน์ท่ี่�เน้์น์ผู้เร่ั้ยน์เป็น์ศูน์ย์กล่�งหน้์�.	กรุงเทพิฯ:	จำฬุ�ล่งกรณ์ 
	 	 มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๕๓.	
ดีวงเด่ีอน	พัินธุีมน�วิน.	จัริั้ยธิรั้รั้มข้องเย�วัชน์ไที่ย.	กรุงเทพิฯ:	มห�วิทย�ลั่ย 
	 	 ศรีนครินทรวิโรฒิประส�นมิตร,	๒๕๒๐.	
ทิศน�	 แขมมณี.	 ศ�สูติร์ั้ก�รั้สูอน์.	 กรุงเทพิฯ:	 สำ�นักพิิมพ์ิแห่งจุำฬ�ล่งกรณ์ 
	 	 มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๕๖.	
ทิศน�	แขมมณี.	ศ�สูติร์ั้ก�รั้สูอน์: องค์ควั�มรู้ั้เพ่ิ�อก�รั้จ้ัดกรั้ะบวัน์ก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้ 
  ท่ี่�ม่ปรั้ะสิูที่ธิิภ�พิ.	กรุงเทพิฯ:	ด่ี�นสุทธี�ก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๕๑.	
ธีเนศวร์	 เจำริญเม่อง.	 แน์วัคิดว่ั�ด้วัยควั�มเป็น์พิล่เม่อง.	 นนทบุัรี:	 สถี�บััน 
	 	 พิระปกเกล้่�,	๒๕๔๘.	
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ธีวัชชัย	กฤษณะประกรกิจำ	สมจิำตร	หรองบุัตรศรีแล่ะผ่องพิรรณ	กฤษะประกรกิจำ.	 
  สูม�ธิิบำ�บ้ดที่�งจิัติเวัชศ�สูติร์ั้แล่ะสุูข้ภ�พิจิัติ.	 ขอนแก่น: 
	 	 โรงพิิมพ์ิมห�วิทย�ลั่ยขอนแก่น,	๒๕๕๒.	
นิรันดีร์	 จำงวุฒิิเวศย์.	 กล่วิัธ่ิ แน์วัที่�ง วิัธ่ิก�รั้สู่งเสูริั้มก�รั้ม่สู่วัน์ร่ั้วัมข้อง 
  ปรั้ะช�ชน์ใน์ง�น์พ้ิฒิน์�ชุมชน์.	กรุงเทพิฯ:	ศักดิี�โสภี�,	๒๕๒๗.	
บัรรเจิำดี	สิงคะเนต.ิ	หล้่กพ่ิ�น์ฐ์�น์ข้องสิูที่ธิิเสูร่ั้ภ�พิ แล่ะศ้กดิ�ศร่ั้ควั�มเป็น์มนุ์ษย์.	 
	 	 กรุงเทพิฯ:	วิญญฺูชน,	๒๕๕๘.	
บุัญชม	ศรีสะอ�ดี.	วิัธ่ิก�รั้ที่�งสูถิติิสูำ�หร้ั้บก�รั้วิัจ้ัย.	พิิมพ์ิครั�งที�	๒.	กรุงเทพิฯ:	 
	 	 สุวีริย�ส�สน์,	๒๕๔๕.	
บุัญธีรรม	กิจำปรีดี�บัริสุทธิี�.	รั้ะเบ่ยบวิัธ่ิก�รั้วิัจ้ัยที่�งสู้งคมศ�สูติร์ั้.	พิิมพ์ิครั�งที�	๑๐.	 
	 	 กรุงเทพิ	ฯ:	จำ�มจุำรีโปรดัีกท์,	๒๕๕๑.	
บุัญเลี่�ยง	ทุมทอง.	ที่ฤษฎ่ีแล่ะก�รั้พ้ิฒิน์�รูั้ปแบบก�รั้จ้ัดก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้.	กรุงเทพิฯ:	
	 	 สำ�นักพิิมพ์ิแห่งจุำฬ�ล่งกรณ์มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๕๖.	
บุัญสม	หรรษ�ศิริพิจำน์.	 จิัติสูำ�นึ์ก.	กรุงเทพิฯ:	สำ�นักง�นสภี�อ�จำ�รย์	สถี�บััน 
	 	 บััณฑิิตพัิฒินบัริห�รศ�สตร์,	๒๕๔๓.	
ประส�ท	เน่องเฉลิ่ม,	ก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้วิัที่ย�ศ�สูติร์ั้ใน์ศติวัรั้รั้ษท่ี่� ๒๑.		มห�ส�รค�ม:	 
	 	 อภิีช�ตก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๕๗.	
ประส�ท	อิศรปรีดี�.	สู�ร้ั้ติถะจิัติวิัที่ย�ก�รั้ศึกษ�.	มห�ส�รค�ม:	คณะศึกษ�ศ�สตร์ 
	 	 มห�วิทย�ลั่ยมห�ส�รค�ม,	๒๕๔๗.	
ประส�ท	 อิสรปรีดี�.	สู�ร้ั้ติถะจิัติวิัที่ย�ก�รั้ศึกษ�.	 พิิมพ์ิครั�งที�	 ๖.	 กรุงเทพิฯ:	 
	 	 นำ�อักษรก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๓๘.	
ปร�โมทย์	ปร�โมชโช,	ปรั้ะท่ี่ปสู่องที่�ง.	กรุงเทพิฯ:	พิิมพ์ิธีรรมดี�,	๒๕๔๗.	
ผ่องพิรรณ	 เกิดีพิิทักษ์.	 ก�รั้ปร้ั้บพิฤติิกรั้รั้มเบ่�องต้ิน์.	 กรุงเทพิฯ:	 ภี�ควิช� 
	 	 ก�รแนะแนวแล่ะจิำตวิทย�ก�รศึกษ�	 คณะศึกษ�ศ�สตร์	 
	 	 มห�วิทย�ลั่ยศรีนครินทรวิโรฒิประส�นมิตร,	๒๕๓๖.	
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เผชิญ	กิจำระก�ร.	ก�รั้ห�ด้ชน่์ปรั้ะสิูที่ธิิผล่.	มห�ส�รค�ม:	ภี�ควิช�เทคโนโล่ยี 
	 	 แล่ะส่�อส�รก�รศึกษ�,	๒๕๔๔.	๔๙-๕๐.	
พิระธีรรมโกศ�จำ�รย์	(ศ.ดีร.ประยูร	ธีมฺมจิำตฺโต).	พุิที่ธิวิัธ่ิก�รั้บริั้ห�รั้.	กรุงเทพิมห�นคร:  
	 	 มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๔๙.	
พิระธีรรมปฎิีก	(ประยทุธ์ี	ปยตฺุโต).	ควั�มคิดแหล่่งสูำ�ค้ญข้องก�รั้คิด.	กรุงเทพิฯ:	 
	 	 ธีรรมสภี�,	๒๕๔๓.	
พิระไพิศ�ล่	วิส�โล่.	พุิที่ธิธิรั้รั้มก้บก�รั้พ้ิฒิน์�สู้งคม.	กรุงเทพิ:	มูล่นิธิีโกมล่คีมทอง,	 
	 	 ๒๕๓๓.	
พิระไพิศ�ล่	 วิส�โล่.	 ศ�สูติร์ั้แล่ะศิล่ป์ แห่งก�รั้จ้ัดก�รั้ควั�มด่ศึกษ�กรั้ณ่ 
  มูล่นิ์ธิิพุิที่ธิฉ่อจ่ั.	กรุงเทพิฯ:	พิริกหว�นกร�ฟฟิค	จำำ�กัดี,	๒๕๕๐.	
พิระสุธีีรัตนบััณฑิิต	 (สุทิตย์	อ�ภี�กโร).	พิรั้ะพุิที่ธิศ�สูน์�ก้บก�รั้พ้ิฒิน์�สู้งคม.	 
	 	 กรุงเทพิฯ:	มห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๕๕.	
พิระอ�จำ�รย์มิตซูึ่โอะ	 คเวสโก.	 ช้�วัโมงแห่งควั�มคิดด่ (คู่ม่อเบ่�องต้ิน์  
  อ�น์�ป�น์สูติิ).	กรุงเทพิฯ:	มูล่นิธิีม�ย�	โคตมี,	๒๕๕๒.	
พิิพัิฒิน์	 นนทน�ธีรณ์.	 ก�รั้จ้ัดก�รั้ควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมข้ององค์กรั้  
  ก�รั้สูร้ั้�งข้้อได้เปร่ั้ยบใน์ก�รั้แข่้งข้้น์อย่�งย้�งย่น์.	 นนทบุัรี:	 
	 	 ธิีงค์	บีัยอนด์ี	บุั�คส์,	๒๕๕๓.	
พุิทธีท�สภิีกขุ	 (เง่�อม	 อินฺทปัญฺฺโญ).	 ก�รั้ศึกษ�สูมบูรั้ณ์แบบ: ค่อวังกล่ม 
  ท่ี่�คุ้มครั้องโล่กถึงท่ี่�สุูด.	กรุงเทพิฯ:	อุษ�ก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๔๙.	
พุิทธีท�สภิีกขุ.	คู่ม่ออ�น์�ป�น์สูติิ.	กรุงเทพิฯ:	ธีรรมสภี�แล่ะสถี�บัันบัันล่่อธีรรม,	 
	 	 ๒๕๔๕.
พุิทธีท�สภิีกขุ.	ปั�น์มนุ์ษย์แต่ิย้งเด็ก.	กรุงเทพิฯ:	มิตรนร�ก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๔๗.	
ไพิบูัล่ย์	วัฒินศิริธีรรม	แล่ะสังคม	สัญจำร.	สูำ�น้์กไที่ยท่ี่�พึิงปรั้�รั้ถน์�.	กรุงเทพิฯ:	 
	 	 มูล่นิธิีบูัรณะชนบัทแห่งประเทศไทย,	๒๕๔๓.	
มงคล่	 หวังสุขใจำ	 แล่ะชมพูิ	 โกติรัมย์.	 สู้งคมวิัที่ย�เบ่�องต้ิน์.	 กรุงเทพิฯ:	 ศูนย์ 
	 	 เทคโนโล่ยีก�รศึกษ�	ฝ่่�ยเทคโนโล่ยี	มห�วิทย�ลั่ยศรีปทุม,	๒๕๔๐.	
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ม�ลิ่ณี	จุำโฑิปะม�.	จิัติวิัที่ย�ก�รั้ศึกษ�.	บุัรีรัมย์:	เรวัตก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๕๔.
ยงยทุธี	วงศ์ภิีรมยศ์�นติ�.	ก�รั้พ้ิฒิน์�จัติิติปญัญ�ใน์องคก์รั้.	กรุงเทพิฯ:	สำ�นักง�น 
	 	 กองทุนสนับัสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภี�พิ,	๒๕๕๕.	
ยุทธี	 ไกยวรรณ์.	 ก�รั้ควับคุมคุณภ�พิ.	 กรุงเทพิฯ:	 ศูนย์ส่�อเสริมกรุงเทพิฯ,	 
	 	 ๒๕๔๕.	
ยุทธีน�	 วรุณปิติกุล่.	 “สูำ�นึ์กพิล่เม่อง”. ควั�มเร่ั้ยงว่ั�ด้วัยปรั้ะช�ชน์บน์ 
  เสู้น์ที่�งปรั้ะช�คม.	 กรุงเทพิฯ:	 มูล่นิธิีก�รเรียนรู้แล่ะพัิฒิน� 
	 	 ประช�สังคม,	๒๕๔๒.	
ยุทธีน�	วรุณปิติกุล่.	สูำ�นึ์กพิล่เม่อง: ควั�มเร่ั้ยงว่ั�ด้วัยปรั้ะช�ชน์บน์เสู้น์ที่�ง 
  ปรั้ะช�คม.	กรุงเทพิฯ:	มูล่นิธิีก�รเรียนรู้	แล่ะพัิฒิน�ประช�สังคม,	 
	 	 ๒๕๔๒.	
รัฐ์ศิรินทร์	 วังก�นนท์.	สูำ�นึ์กพิล่เม่อง.	 กรุงเทพิฯ:	 สำ�นักแผนพัิฒิน�ก�รเม่อง	 
	 	 สำ�นักง�นสภี�พัิฒิน�ก�รเม่องสถี�บัันพิระปกเกล้่�,	๒๕๕๔.	
ลั่กขณ�	สริวัฒิน์.	จิัติวิัที่ย�สูำ�หร้ั้บครูั้.	กรุงเทพิฯ:	โอเดีียนสโตร์,	๒๕๕๗.
ลิ่ขิต	ธีีรเวคิน.	คน์ไที่ยใน์อุดมคติิ.	กรุงเทพิ	ฯ:	แม็ค,	๒๕๔๘.	
วนิดี�	 ชนินทยุทธีวงศ์. คู่ม่อก�รั้ฝึึกอบรั้มแบบม่สู่วัน์ร่ั้วัม.	 กรุงเทพิฯ:	 
  สำ�นักพัิฒิน�	สุขภี�พิจำติ	กรมสขุภี�พิจำติ	กระทรวงส�ธี�รณสขุ,	๒๕๔๓.	
วัฒินชัย	วินิจำจำะกูล่.	ควั�มเป็น์พิล่เม่องอ�เซ่ียน์.	กรุงเทพิฯ:	สำ�นักง�นบัริห�ร 
	 	 แล่ะพัิฒิน�องค์คว�มรู้,	๒๕๕๕.	
วิจำ�รณ์	พิ�นิช.	วิัถ่สูร้ั้�งก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้เพ่ิ�อศิษย์ใน์ศติวัรั้รั้ษท่ี่� ๒๑.	กรุงเทพิมห�นคร:	 
	 	 มูล่นิธิีสดี-ศรีสฤษดิี�วงค์,	๒๕๕๕.	
วิชัย	วงษ์ใหญ่,	จิัติอ�สู�ใน์สู�รั้�นุ์กรั้ม วิัช�ช่พิครูั้เฉลิ่มพิรั้ะเก่ยรั้ติิพิรั้ะเจ้ั�อยู่ห้วั 
  เน่์�องใน์โอก�สูพิรั้ะรั้�ชพิิธ่ิมห�มงคล่เฉล่มิพิรั้ะชน์มพิรั้รั้ษ�  
  ๗ รั้อบ ๕ ธ้ิน์วั�คม ๒๕๕๔.	 กรุงเทพิฯ:	 สำ�นักง�นเล่ข�ธีิก�ร 
	 	 คุรุสภี�,	๒๕๕๕.	
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วิชัย	 วงษ์ใหญ่.	 น์ว้ัติกรั้รั้มหล้่กสููติรั้แล่ะก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้สูู่ควั�มเป็น์พิล่เม่อง.	 
	 	 กรุงเทพิฯ:	อ�ร์	แอนด์ี	ปริ�นท์,	๒๕๕๔.	
วิทย�	ชีวรุโณทัย.	พิล้่ง CSR สูู่องค์กรั้เป็น์เลิ่ศ ฉบ้บ ADVANCED.	กรุงเทพิฯ:	 
	 	 ฐ์�นก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๕๓.
วศิน	อินทสระ.	เพ่ิ�อช่วิัติท่ี่�ด่.	กรุงเทพิฯ:	ธีรรมดี�,	๒๕๕๙.
วีรยุทธี	 วิเชียรโชติ	 แล่ะนวล่เพิ็ญ	 วิเชียรโชติ.	 จิัติวิัที่ย�ก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้ติ�มแน์วั 
  พุิที่ธิศ�สูติร์ั้ ศึกษ�ศ�สูติร์ั้ติ�มแน์วัพุิที่ธิศ�สูติร์ั้.	 กรุงเทพิฯ:	 
	 	 สำ�นักพิิมพ์ิกร�ฟิคอ�ร์ต,	๒๕๒๖.
ศุภีรัตน์	 รัตนมุขย์.	ก�รั้บริั้ห�รั้สูถ�น์ศึกษ�อย่�งม่ควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคม  
  Managing SR School.	 กรุงเทพิฯ:	 สำ�นักบััณฑิิตอ�ส�สมัคร	 
	 	 มห�วิทย�ลั่ยธีรรมศ�สตร์,	๒๕๕๔.	
ส.	 ว�สน�	 ประว�ล่พิฤกษ์.	 น้์กวั�งแผน์วิัจ้ัยปฏิบ้ติิก�รั้ .	 กรุงเทพิฯ:	 
	 	 ศูนย์พัิฒิน�หนังส่อกรมวิช�ก�ร	กระทรวงศึกษ�ธิีก�ร,	๒๕๔๔.	
สถี�บัันก�รบัินพิล่เร่อน.	 “คู่ม่อก�รแสดีงคว�มรับัผิดีชอบัของธีุรกิจำต่อสังคม 
	 	 สถี�บัันก�รบิันพิล่เร่อน	(ฉบัับัปรับัปรุง)”.	ปรั้ะชุมคณะกรั้รั้มก�รั้  
  สูบพิ.	ครั�งที�	๖/๒๕๕๗.
สถี�บัันพัิฒิน�ธุีรกิจำอย่�งยั�งย่น.	ควั�มร้ั้บผิดชอบต่ิอสู้งคมเพ่ิ�อควั�มย้�งย่น์ 
  ข้ององค์กรั้.	กรุงเทพิฯ:	สถี�บัันธุีรกิจำเพ่ิ�อสังคม	ตล่�ดีหลั่กทรัพิย ์
	 	 แห่งประเทศไทย,	๒๕๕๖.	
สม	สุจีำร�.	ที่วั�รั้ ๖ ศ�สูติร์ั้แห่งก�รั้รู้ั้เท่ี่�ท้ี่น์.	กรุงเทพิฯ:	สำ�นักพิิมพ์ิอมรินทร์,	 
	 	 ๒๕๕๔.	
สมจิำตต์	สุพิรรณทศัน์.	มนุ์ษย์ก้บสู้งคม.	กรุงเทพิฯ:	เอส	อ�ร์แมส	พิรนิติ�ง,	๒๕๔๔.	
สมศักดิี�	สินธุีระเวชญ์.	มุ่งสูู่คุณภ�พิก�รั้ศึกษ�.	กรุงเทพิฯ:	วัฒิน�พิ�นิช,	๒๕๔๒.	
สมหวัง	พิิธิีย�นุวัฒิน์.	ยุที่ธิศ�สูติร์ั้ก�รั้จ้ัดก�รั้ก�รั้ศึกษ�เพ่ิ�อควั�มเป็น์พิล่เม่อง 
 แล่ะพิล่โล่กใน์ศติวัรั้รั้ษท่ี่� ๒๑.	กรุงเทพิฯ:	ส.เอเชียเพิรส	(๑๙๙๘)	จำำ�กัดี,	 
	 ๒๕๕๔.
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สม�คมเทคโนโล่ยีแล่ะอ�ชีวศึกษ�เอกชนแห่งประเทศไทย.	 ก�รั้ติิดติ�มผล่ 
  แล่ะปรั้ะเมิน์ผล่ก�รั้ดำ�เนิ์น์ก�รั้ติ�มแผน์น์โยบ�ยยุที่ธิศ�สูติร์ั้ 
  สู่งเสูริั้มก�รั้จ้ัดก�รั้ศึกษ�เอกชน์.	กรุงเทพิฯ:	สม�คม,	๒๕๕๓.	
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�แห่งช�ติ.	 หล้่กสููติรั้ฝึึกอบรั้มเที่คน์ิค 
  ก�รั้ปรั้ะเมิน์เพ่ิ�อพ้ิฒิน์�ก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้: ก�รั้ต้ิ�งคำ�ถ�มแล่ะก�รั้ให้ 
  ข้้อมูล่ย้อน์กล้่บท่ี่�สู่งเสูริั้มก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้.	 กรุงเทพิฯ:	 สำ�นักง�น 
	 	 คณะกรรมก�รก�รศึกษ�แห่งช�ติ,	๒๕๔๐.	
สำ�นักง�นเล่ข�ธีิก�รสภี�ก�รศึกษ�.	 แผน์ก�รั้ศึกษ�แห่งช�ติิ พิ.ศ.๒๕๖๐- 
  ๒๕๗๙.	กรุงเทพิฯ:	บัริษัท	พิริกหว�น	กร�ฟฟิค	จำำ�กัดี,	๒๕๖๐.	
สำ�นักง�นเล่ข�ธิีก�รสภี�ผู้แทนร�ษฎีร.	รั้ะด้บควั�มเป็น์พิล่เม่องไที่ย.	กรุงเทพิฯ:	 
	 	 สำ�นักง�นเล่ข�ธิีก�รสภี�ผู้แทนร�ษฎีร,	๒๕๕๔.	
สำ�นักวิช�ก�รแล่ะม�ตรฐ์�นก�รศึกษ�.	 แน์วัที่�งก�รั้จั้ดกิจักรั้รั้มพ้ิฒิน์� 
  ผู้ เร่ั้ยน์ ติ�มหล้่กสููติรั้แกน์กล่�งก�รั้ศึกษ�ข้้�น์พ่ิ�น์ฐ์�น์  
  พิ.ศ. ๒๕๕๐.	 พิิมพ์ิครั�งที�	๒.	กรุงเทพิฯ:	โรงพิิมพ์ิชุมนุมสหกรณ์ 
	 	 ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย,	๒๕๕๓.	
สำ�นักวิช�ก�รแล่ะม�ตรฐ์�นก�รศึกษ�.	หล้่กสููติรั้ก�รั้ศึกษ�ปฐ์มว้ัย พุิที่ธิศ้กรั้�ช  
  ๒๕๔๖.	กรุงเทพิฯ:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั�นพ่ิ�นฐ์�น,	 
	 	 ๒๕๕๔.	
สุขพัิชร�	ซิึ่�มเจำริญ.	ก�รั้จ้ัดที่ำ�หล้่กสููติรั้สูถ�น์ศึกษ�สูำ�หร้ั้บเด็กท่ี่�ม่ควั�มบกพิร่ั้อง.	 
	 	 กรุงเทพิฯ:	ประส�นมิตร,	๒๕๔๕.
สถี�บัันแห่งช�ติเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�เด็ีกแล่ะครอบัครัว.	 คู่ม่อก�รั้ปลู่กฝัึงคุณธิรั้รั้ม 
  จัริั้ยธิรั้รั้มใน์สูถ�บ้น์ครั้อบคร้ั้วั.	กรุงเทพิฯ:	ธีรรมส�ร,	๒๕๕๒.
สุพัิตร�	 สุภี�พิ.	 สู้งคมแล่ะว้ัฒิน์ธิรั้รั้มไที่ย.	 พิิมพ์ิครั�งที�	 ๘.	 กรุงเทพิ	 ฯ:	 
	 	 ไทยวัฒิน�พิ�นิช,	๒๕๓๖.	
สุภี�งค์	จัำนทว�นิช.	ก�รั้วิัเครั้�ะห์ข้้อมูล่ใน์ก�รั้วิัจ้ัยเชิงคุณภ�พิ.	พิิมพ์ิครั�งที�	๑๑.	 
	 	 กรุงเทพิฯ:	สำ�นักพิิมพ์ิแห่งจุำฬ�ล่งกรณ์มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๕๔.	
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สุรัสวดีี	 หุ่นพิยนต์แล่ะภูีมิธีรรม	 เวชยชัย.	 ปัญห�ก�รั้ดำ�เนิ์น์ง�น์ข้องหน่์วัย 
  อ�สู�สูม้ครั้ใน์ปรั้ะเที่ศไที่ย.	กรุงเทพิฯ:	สำ�นักบััณฑิิตอ�ส�สมัคร,	 
	 	 ๒๕๕๗.	
สุร�งค์	โค้วตระกูล่.	จิัติวิัที่ย�ก�รั้ศึกษ�.	พิิมพ์ิครั�งที�	๓.	กรุงเทพิฯ:	จุำฬ�ล่งกรณ์ 
	 	 มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๓๗.	
สุวิมล่	 ติรก�นันท์.	 ก�รั้ใช้สูถิติิใน์ง�น์วิัจ้ัยที่�งสู้งคมศ�สูติร์ั้: แน์วัที่�ง 
  สูู่ก�รั้ปฏิบ้ติิ.	 กรุงเทพิฯ:	 โรงพิิมพ์ิแห่งจุำฬ�ล่งกรณ์มห�วิทย�ลั่ย,	 
	 	 ๒๕๔๖.	
สุวิมล่	 ว่องว�นิช	 แล่ะคณะ.	 โครั้งก�รั้เร่ั้งสูร้ั้�งคุณล้่กษณะท่ี่�ด่ข้องเด็กแล่ะ 
  เย�วัชน์ไที่ย.	กรุงเทพิฯ:	พิริกหว�นกร�ฟฟิค,	๒๕๔๙.	
อรนุช	 ลิ่มตศิริ.	 ก�รั้จ้ัดก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้แบบบรูั้ณ�ก�รั้.	 กรุงเทพิฯ:	 สำ�นักพิิมพิ์ 
	 	 มห�วิทย�ลั่ยร�มคำ�แหง,	๒๕๕๕.	
อริย�	คูห�.	 จิัติสู�ธิ�รั้ณะแล่ะรูั้ปแบบก�รั้ดำ�เนิ์น์ช่วิัติข้องน้์กศึกษ�.	สงขล่�:	 
	 	 ภี�ควิช�จิำตวิทย�แล่ะก�ร
อ�รี	พัินธ์ีมณี.	จิัติวิัที่ย�สูร้ั้�งสูรั้รั้ค์ก�รั้เร่ั้ยน์ก�รั้สูอน์.	กรุงเทพิฯ:	ใยไหม,	๒๕๔๖.
อำ�พิล่	จิำนดี�วัฒิน์.	จิัติอ�สู� พิล้่งสูร้ั้�งโล่ก.	กรุงเทพิฯ:	สร้�งส่�อจำำ�กัดี,	๒๕๕๐.
เอกชัย	 จุำล่ะจำ�ริตต์.	 วิัธ่ิพ้ิฒิน์�จิัติเพ่ิ�อก�รั้ปฏิบ้ติิง�น์แล่ะดำ�เนิ์น์ช่วิัติ 
  อย่�งม่คุณภ�พิ.	กรุงเทพิฯ:	รุ่งแสงก�รพิิมพ์ิ,	๒๕๔๓.	

(๒) ดุษฎ่ีนิ์พิน์ธ์ิ/วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิ/สู�รั้นิ์พิน์ธ์ิ:
กันทร�กร	จำรัสม�ธุีสร.	“รูปแบับัแล่ะกล่ยุทธ์ีก�รสร้�งพิล่เม่องต่�นรู้	กรณีศึกษ�	 
	 	 โครงก�รพิลั่ง เ ด็ีกแล่ะเย�วชนเพ่ิ�อก�รเรียน รู้ ภูี มิ สั งคม 
	 	 ภี�คตะวันตก”.	 ปริั้ญญ�ศิล่ปศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้� 
  วิัช�ก�รั้จ้ัดก�รั้ภ�คร้ั้ฐ์แล่ะภ�คเอกชน์.	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 
	 	 มห�วิทย�ลั่ยศิล่ป�กร,	๒๕๖๐.	
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เจีำยมจิำตต์	 ไชยลั่งก�.	 “ก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบัคุณลั่กษณะที�พึิงประสงค์ 
	 	 ด้ี�นจิำตส�ธี�รณะของนักเรียนชั�นประถีมศึกษ�โรงเรียนในสังกัดี 
	 	 สำ�นักง�นเขตพ่ิ�นที�ก�รศึกษ�เชียงร�ย	 เขต	 ๒”.	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิ 
  ปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�วิัจ้ัยแล่ะปรั้ะเมิน์ผล่ 
  ก�รั้ศึกษ�.	บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยร�ชภัีฏเชียงร�ย	๒๕๕๔.	
ณัฐ์ณิช�กร	 ศรีบัริบูัรณ์.	 “ก�รพิัฒิน�โมเดีล่เชิงส�เหตุของจำิตอ�ส�ของ 
	 	 นักเรียนมัธียมศึกษ�ตอนปล่�ยใน	 โรงเรียนสังกัดีสำ�นักง�น 
	 	 คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั�นพ่ิ�นฐ์�น”.	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิครุั้ศ�สูติรั้ 
  มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�วัิช�วิัจ้ัยก�รั้ศึกษ� .	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 
	 	 จุำฬ�ล่งกรณ์มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๕๐.	
บััณฑิิต�	 ทรัพิย์กมล่.	 “คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมขององค์กรภี�คธุีรกิจำ:	 
	 	 ศึกษ�เฉพิ�ะกรณ	ีนิคมอุตส�หกรรม	เขตพ่ิ�นที�กรุงเทพิมห�นคร”.	 
  ปริั้ญญ�วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิป ริั้ญญ�ค รุั้ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ . 
	 	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยธีรรมศ�สตร์,	๒๕๔๕.	
บุัษร�ภีรณ์	ติเย�ว์.	“ขบัวนก�รจิำตอ�ส�:	ก�รขัดีเกล่�ท�งสังคมกับัก�รพัิฒิน�ตน	 
	 	 ของเย�วชนในกรุงเทพิมห�นครแล่ะปริมณฑิล่”.	 ดุษฎ่ีนิ์พิน์ธ์ิ 
  พุิที่ธิศ�สูติรั้ดุษฎ่ีบ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�ก�รั้พ้ิฒิน์�สู้งคม . 
	 	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๖๒.	
ปลิ่นธีร	 เพ็ิชรฤทธิี�.	 “สภี�พิแล่ะปัญห�ก�รจำัดีกิจำกรรมก�รเรียนก�รสอน 
	 	 เพ่ิ�อพัิฒิน�คุณลั่กษณะคว�มเป็นพิล่เม่องดีีให้แก่นักเรียน 
	 	 มัธียมศึกษ�ของครสัูงคมศึกษ�”.	ปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ  
  สู�ข้�วิัช�ก�รั้สูอน์สู้งคมศึกษ�.	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 จุำฬ�ล่งกรณ์ 
	 	 มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๕๐.	
ป�ริช�ติ	 ประเสริฐ์สังข์.	 “ก�รพัิฒิน�รูปแบับัก�รเรียนก�รสอนโดียก�รบัริก�ร 
	 	 สังคมสำ�หรับันักศึกษ�วิช�ชีพิครู”.	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิปริั้ญญ�ดุษฏ่ 
  บ้ณฑิิติ สู�ข้�น์วัต้ิกรั้รั้มหล้่กสููติรั้แล่ะก�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้.	บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 
	 	 มห�วิทย�ลั่ยมห�ส�รค�ม,	๒๕๕๖.
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พิระครูอนุกูล่ชัยกิจำ	(วิชัย	วชิรญ�โณ).	“ศึกษ�มุญจิำตุกัมยต�ญ�ณ	ในก�รปฏบัิัติ 
	 	 วิปัสสน�ต�มหลั่กสติปัฏฐ์�น	๔	 เฉพิ�ะกรณีก�รปฏิบััติวิปัสสน� 
	 	 ภี�วน�	 ๗	 เด่ีอน”.	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิพุิที่ธิศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ.	 
	 	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยมห�จุำฬ�ล่งกรณร�ชวิทย�ลั่ย,	๒๕๕๑.	
พิิริย�	เลิ่ศมงคล่น�ม.	“อิทธิีพิล่ของก�รทำ�หน้�ที�ของครอบัครัว	ก�รสนับัสนุน 
	 	 ท�งสังคมแล่ะก�รเห็นคุณค่�ในตนเองที�มีต่อคุณธีรรมของวัยรุ่น 
	 	 จิำตอ�ส�	 :กรณีศึกษ�โรงพิย�บั�ล่ชุมชนจัำงหวัดีนนทบัุรี”.	 
  วิัที่ย�น์ิพิน์ธิ์ปริั้ญญ�วัิที่ย�ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�วัิช� 
  จิัติวิัที่ย�ชุมชน์.	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 มห�วิทย�ลั่ยเกษตรศ�สตร์,	 
	 	 ๒๕๕๑.	
พูิล่สวัสดิี�	วรรณล่�.	“แนวท�งก�รพัิฒิน�จิำตอ�ส�ของนักเรียนชั�นประถีมศึกษ� 
	 	 สังกัดีสำ�นักง�นเขตพ่ิ�นที�ก�รศึกษ�ร้อยเอ็ดี	เขต	๓”.	วิัที่ย�น์พิิน์ธ์ิ 
  ปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�ก�รั้บริั้ห�รั้ก�รั้ศึกษ�.	 
	 	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยร�ชภัีฏร้อยเอ็ดี,	๒๕๕๗.	
ภัีทรภีร	 สีทองดีี.	 “ก�รพัิฒิน�รูปแบับัก�รสร้�งเสริมจิำตส�ธี�รณะของนิสิต	 
	 	 ในสถี�บัันอุดีมศึกษ�ของรัฐ์:	 กรณีศึกษ�	 มห�วิทย�ลั่ย 
	 	 ศรีนครินทรวิโรฒิ”.	 ดุษฎ่ีนิ์พิน์ธิ์ปร้ั้ชญ�ดุษฎ่ีบ้ณฑิิติ สู�ข้� 
  ก�รั้บริั้ห�รั้ก�รั้ศึกษ�.	 คณะศึกษ�ศ�สตร์:	 มห�วิทย�ลั่ยบูัรพิ�,	 
	 	 ๒๕๕๙.	
รัตน์ชัย	 ศรสุวรรณ.	 “ก�รบูัรณ�ก�รคว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของโรงเรียน 
	 	 มัธียมศึกษ�สังกัดี	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั�นพ่ิ�นฐ์�น”.	 
  ปร้ั้ชญ�ดุษฎ่ีบ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�ก�รั้บริั้ห�รั้ก�รั้ศึกษ� .	 
	 	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยศิล่ป�กร,	๒๕๕๗.	
เรียม	 นมรักษ์.	 “ก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบัของจิำตส�ธี�รณะของนักศึกษ� 
	 	 ในองค์กรนักศึกษ�มห�วิทย�ลั่ยร�มคำ�แหง”.	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิ 
  วิัที่ย�ศ�สูติร์ั้มห�บ้ณฑิิติ.	บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ยร�มคำ�แหง,  
	 	 ๒๕๕๒.	
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วรวุฒิิ	 เจำริญศรีพิรพิงศ์.	 “ก�รพัิฒิน�โปรแกรมก�รศึกษ�นอกระบับัโรงเรียน	 
	 	 เพ่ิ�อเสริมสร้�งคว�มเป็นพิล่เม่องดีีสำ�หรับัลู่กเส่อช�วบ้ั�น”.	 
  ปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้ดุษฎ่ีบ้ณฑิิติ สู�ข้�วิัช�ก�รั้ศึกษ�น์อกรั้ะบบ 
  โรั้งเร่ั้ยน์.	บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	จุำฬ�ล่งกรณ์มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๕๕.	
วร�งคณ�	หุ่นสุวรรณ.	“ก�รทดีล่องสอนโดียใช้กรณีตัวอย่�งเร่�องก�รปฏิบััติตน 
	 	 เป็นคนดีีกลุ่่มส�ระก�รเรียนรู้สังคมศึกษ�ศ�สน�แล่ะวัฒินธีรรม 
	 	 เพ่ิ�อพัิฒิน�	 ทักษะคิดีวิเคร�ะห์แล่ะจำิตส�ธี�รณะสำ�หรับันักเรียน 
	 	 ชั�นประถีมศึกษ�ปีที�	 ๕”.	 วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิปริั้ญญ�ครุั้ศ�สูติรั้ 
  มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้�หล้่กสููติรั้แล่ะก�รั้สูอน์.	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 
	 	 มห�วิทย�ลั่ยร�ชภัีฏเทพิสตร,	๒๕๕๕.	
ศิริ	แคนส�.	“ก�รพิฒัิน�จำติสำ�นึกส�ธี�รณะนกัเรียนชั�นมัธียมศึกษ�:	กรณีศึกษ� 
	 	 โรงเรียนคอนสวรรค์”.	 วิัที่ย�น์ิพิน์ธิ์ก�รั้ศึกษ�ดุษฎ่ีบ้ณฑิิติ 
  ก�รั้บริั้ห�รั้แล่ะพ้ิฒิน์�ก�รั้ศึกษ�.	บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	มห�วิทย�ลั่ย 
	 	 มห�ส�รค�ม,	๒๕๕๑.	
สุรัตน์	 เพิชรนิล่.	 “ก�รพัิฒิน�กิจำกรรมก�รเรียนรู้เพ่ิ�อส่งเสริมคว�มรับัผิดีชอบั 
	 	 ต่อสังคมของนักศึกษ�ระดัีบัอุดีมศึกษ�”.	ก�รั้ศึกษ�ศ�สูติร์ั้ดุษฎ่ี 
  บ้ณฑิิติ สู�ข้�วัิช�ก�รั้ศึกษ�ติล่อดช่วัิติแล่ะก�รั้พ้ิฒิน์�มน์ุษย์.	 
	 	 คณะศึกษ�ศ�สตร์:	มห�วิทย�ลั่ยศิล่ป�กร,	๒๕๖๑.	
สุริน	 คล้่�ยร�มัญ.	 “ก�รพัิฒิน�กระบัวนก�รอบัรมโดียใช้ก�รเรียนรู้แบับัมี 
	 	 ส่วนร่วมแล่ะก�รเรียนรู้โดียก�รรับัใช้สังคมเพ่ิ�อก�รเสริมสร้�ง 
	 	 คว�มรู้ท�งก�รเม่อง	 เจำตคติท�งก�รเม่องแล่ะก�รมีส่วนร่วม 
	 	 ท�งก�รเม่องของผู้นำ�ชุมชนที�เป็นสตรี”.	ปริั้ญญ�ครั้ศุ�สูติรั้ดษุฎ่ี 
  บ้ณฑิิติ สู�ข้�วัิช�หล้่กสููติรั้แล่ะก�รั้สูอน์.	 บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	 
	 	 จุำฬ�ล่งกรณ์มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๔๓.	
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หฤทัย	 อ�จำปรุ.	 “คว�มสัมพัินธ์ีระหว่�งปัจำจัำยส่วนบุัคคล่	 ภี�วะผู้นำ�	 รูปแบับั 
	 	 ก�รดีำ�เนินชีวิตแล่ะคว�มส�ม�รถีในก�รเรียนรู้ดีว้ยตนเอง	กับัก�ร 
	 	 มีจิำตสำ�นึกส�ธี�รณะของนกัศึกษ�พิย�บั�ล่	เขตกรุงเทพิมห�นคร”.	 
  วิัที่ย�นิ์พิน์ธ์ิปริั้ญญ�วิัที่ย�ศ�สูติรั้มห�บ้ณฑิิติ สู�ข้� 
  พิย�บ�ล่ศ�สูติร์ั้.	บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	จุำฬ�ล่งกรณ์มห�วิทย�ลั่ย,	๒๕๔๔.	
อนุชิต	 ง�มขจำรวิวัฒิน์.	 “คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมของนักศึกษ�อ�ชีวศึกษ�	 
	 	 ศึกษ�กรณี	 จัำงหวัดีปัตต�นี”.	ภ�คนิ์พิน์ธ์ิปริั้ญญ�ศิล่ปศ�สูติรั้ 
  มห�บ้ณฑิิติ.	บััณฑิิตวิทย�ลั่ย:	สถี�บัันบััณฑิิตพัิฒินบัริห�รศ�สตร์,	 
	 	 ๒๕๔๙.
 
(๓) รั้�ยง�น์วิัจ้ัย:
กุล่ทิพิย์	 ศ�สตระรุจำ.	 “ก�รถีอดีบัทเรียนกระบัวนก�รส่�อส�รของกลุ่่มเย�วชน 
	 	 ในจิำตสำ�นึกส�ธี�รณะ”.	 รั้�ยง�น์ผล่ก�รั้วัิจ้ัย.	 โครงก�รวิจัำยชุดี	 
	 	 “ก�รส่�อส�รจิำตสำ�นึกส�ธี�รณะ:	 มห�วิทย�ลั่ยธีุรกิจำบััณฑิิตย์,	 
	 	 ๒๕๕๑.	
ฉัตรวรัญ	 องคสิงห์.	 “อ�ส�สมัครส�ธี�รณสุข	 ศักยภี�พิแล่ะบัทบั�ทในบัริบัท 
	 	 สังคมไทยที�เปลี่�ยนแปล่งไป”	 รั้�ยง�น์วัิจ้ัย.	 สถี�บัันวิจัำยระบับั 
	 	 ส�ธี�รณสุข,	๒๕๕๐.	
ณรงค์	 อุ้ยนอง.	 “ก�รศึกษ�นักสำ�นักส�ธี�รณะของชุมชน	 ศึกษ�กรณี 
	 	 ก�รจัำดีก�รศึกษ�ในโรงเรียนตำ�รวจำตระเวนช�ยแดีน”. รั้�ยง�น์ 
  ก�รั้วิัจ้ัย.	 โครงก�รวิจำัยก�รศึกษ�กับัชุมชน:	 สำ�นักง�นกองทุน 
	 	 สนับัสนุนก�รวิจัำย,	๒๕๕๖.	
นงลั่กษณ์	 วิรัชชัย	 แล่ะรุ่งนภี�	 ตั�งจิำตรเจำริญกุล่.	 “ก�รวิเคร�ะห์แนวโน้ม 
	 	 ก�รเปลี่�ยนแปล่งคุณธีรรมจำริยธีรรมของคนไทย”.	รั้�ยง�น์ก�รั้วิัจ้ัย.	 
  ศูนย์ส่งเสริมแล่ะพัิฒิน�พิลั่งแผ่นดิีนเชิงคุณธีรรม:	กระทรวงวัฒินธีรรม,  
	 	 ๒๕๕๑.	
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อรพิินทร์	 ชูชม	 แล่ะคณะ.	 “ก�รวิเคร�ะห์ปัจำจัำยท�งจิำตสังคมที�มีคว�มสัมพัินธ์ี 
	 	 กับัจิำตสำ�นึกท�งปัญญ�แล่ะคุณภี�พิชีวิตของเย�วชนไทย”.	 
  รั้�ยง�น์ก�รั้วิัจ้ัย.	สถี�บัันวิจัำยท�งพิฤติกรรมศ�สตร์:	มห�วิทย�ลั่ย 
	 	 ศรีนครินทรวิโรฒิประส�นมิตร,	๒๕๔๙.	
อรพิินทร์	 ชูชมแล่ะคณะ.	 “ก�รวิเคร�ะห์ปัจำจัำยท�งจิำตสังคมที�สัมพัินธ์ีกับั 
	 	 จิำตสำ�นึกท�งปัญญ�แล่ะคุณภี�พิชี วิตของเย�วชนไทย”.	 
  รั้�ยง�น์ก�รั้วัิจ้ัย.	 สถี�บัันวิจัำยพิฤติกรรมศ�สตร์:	 มห�วิทย�ลั่ย 
	 	 ศรีนครินทรวิโรฒิ,	๒๕๕๒.
อำ�	 ไพิร	 ใจำแก้ว.	 “ก�รจัำดีก�รเรียนรู้แบับัเน้นประสบัก�รณ์เพ่ิ�อพัิฒิน�ทักษะ 
	 	 ก�รฟังแล่ะก�รพูิดีภี�ษ�อังกฤษแล่ะเจำตคติต่อก�รเรียน 
	 	 ภี�ษ�อังกฤษของนักเรียนชั�นประถีมศึกษ�ปีที�	๓”.	วิัจ้ัยช้�น์เร่ั้ยน์.	 
	 	 โรงเรียนไทยรัฐ์วิทย�	 ๘๓	 (บ้ั�นห้วยโจำดี)	 อำ�เภีอวัฒิน�นคร	 
	 	 จัำงหวัดีสระแก้ว,	๒๕๔๘.

(๔) บที่ควั�ม:
เกรียงศักดิี�	 เจำริญวงศ์ศักดิี�.	 “แนวท�งก�รสร้�งจิำตส�ธี�รณะในสังคมไทย”.	 
  วั�รั้สู�รั้ร้ั้ฐ์สูภ�สู�รั้.	 ปีที�	 ๖๑	 ฉบัับัที�	 ๑	 (มกร�คม-พิฤษภี�คม,	 
	 	 ๒๕๕๖):	๓๔-๔๖.	
ณัฏฐ์์ชุดี�	 สุภี�พิจำน์.	 “จิำตอ�ส�ของนักศึกษ�มห�วิทย�ลั่ยร�ชภัีฏในเขต 
	 	 กรุงเทพิมห�นคร”.	 วั�รั้สู�รั้บ้ณฑิิติวิัที่ย�ล้่ย มห�วิัที่ย�ล้่ย 
  รั้�ชภ้ฏจ้ัน์ที่รั้เกษม.	 ปีที�	 ๑๓	 ฉบัับัที�	 ๑	 (มกร�คม	 –	 มิถุีน�ยน	 
	 	 ๒๕๖๑):	บัทคัดีย่อ
ทิพิวรรณ	 เทียมแสน.	 “ผล่ของก�รเข้�ร่วมโครงก�รค่�ยธีรรมะต่อพิฤติกรรม	 
	 	 เชิงคุณธีรรมจำริยธีรรมของนักศึกษ�พิย�บั�ล่”.	วั�รั้สู�รั้สูม�คม 
  พิย�บ�ล่แห่งปรั้ะเที่ศไที่ยฯ สู�ข้�ภ�คเหน่์อ.	ปีที�	๒๕	ฉบัับัที�	๒	 
	 	 (กรกฎี�คม-ธัีนว�คม	๒๕๖๒):	๖๗.
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ธีนีน�ฏ	ณ	สุนทรธีนีน�ฏ.	“USC	-	Service	Learning	Model:	สู่ก�รพัิฒิน� 
	 	 นักศึกษ�ในยุค	Thailand	๔.๐”.	วั�รั้สู�รั้ครุั้ศ�สูติร์ั้ จุัฬ�ล่งกรั้ณ์ 
  มห�วิัที่ย�ล้่ย.	 ปีที�	 ๔๖	 ฉบัับัที�	 ๓	 (มกร�คม-เมษ�ยน,	๒๕๖๑) 
	 	 :	๓๒๕-๓๔๔.
ธัีญลั่กษณ์	ศรีสง่�.	“จิำตวิวัฒิน์:	จิำตอ�ส�ข้�มพิรมแดีน”.	มติิชน์.	(๑๔	ตุล่�คม	 
	 	 ๒๕๖๐):	๑๑.
นงนุช	เส่อพูิมี,	วัล่ทณี	น�คศรีสังข์	แล่ะประไพิพิิศ	สิงหเสม.	“ก�รจัำดีก�รเรียนรู้ 
	 	 แบับัประสบัก�รณท์�งก�รพิย�บั�ล่”.	วั�รั้สู�รั้พิย�บ�ล่กรั้ะที่รั้วัง 
  สู�ธิ�รั้ณสุูข้.	 ปีที�	 ๒๗	 ฉบัับัที�	 ๑	 (มกร�คม-เมษ�ยน,	 ๒๕๖๐) 
	 	 :	๒๑-๒๒.
นิภี�พิรรณ	เจำนสันติกุล่.	“โครงสร้�งท�งสังคม	บัทบั�ทแล่ะนโยบั�ยส�ธี�รณะ 
	 	 กับัคว�มเป็นพิล่เม่อง”.	วั�รั้สู�รั้ศิล่ปะศ�สูติร์ั้ มห�วิัที่ย�ล้่ยมหิดล่.	 
	 	 ปีที�	๕	ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม-เมษ�ยน,	๒๕๕๖):	๕๗-๗๐.	
บัังอร	 ศิริสัญลั่กษณ์.	 “คว�มสัมพัินธ์ีระหว่�งลั่กษณะท�งจิำตใจำ	 แล่ะสังคม 
	 	 กับัระดัีบัจิำตอ�ส�ของนักศึกษ�กลุ่่มเจำนเนอเรชั�น	 ซีึ่	 ในจัำงหวัดี 
	 	 เชียงใหม่,	 คณะศิล่ปศ�สตร์	 มห�วิทย�ลั่ยแม่โจ้ำ”.	 วั�รั้สู�รั้ 
  สุูที่ธิิปริั้ท้ี่ศน์์.	ปีที�	๓๑	ฉบัับัที�	๙๗	(มกร�คม-มีน�คม):	๒๕๖๐:	๑๐๑.
บุัญญม�	เวียงคำ�	แล่ะเสนอ	ภิีรมจิำตรผ่อง.	“ก�รพัิฒิน�รูปแบับัก�รจัำดีกิจำกรรม 
	 	 ก�รเรียนรู้เชิงประสบัก�รณ์เพ่ิ�อเสริมสร้�งจิำตส�ธี�รณะของ 
	 	 นักเรียนระดีบััชั�นมัธียมศึกษ�ตอนปล่�ย”.	วั�รั้สู�รั้มน์ษุยศ�สูติรั้์ 
  แล่ะสู้งคมศ�สูติรั้์ มห�วิัที่ย�ล้่ยรั้�ชภ้ฏอุบล่รั้�ชธิ�น่์.	 ปีที�	 ๘	 
	 	 ฉบัับัที�	๒	(มกร�คม-พิฤษภี�คม,	๒๕๖๐):	๑๓-๒๖.	
ปกรณ์	 ปรีย�กร.	 “รัฐ์ธีรรมนูญฉบัับัปฏิรูปเพ่ิ�อก�รสรรค์สร้�งอน�คตของ 
	 	 ประเทศไทย”.	 ร้ั้ฐ์ธิรั้รั้มนู์ญฉบ้บปฏิรูั้ปเป็น์อย่�งไรั้.	 ปีที�	 ๑	 
	 	 ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม-เมษ�ยน,	๒๕๕๘):	๑-๔๒.	
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ประส�ท	 เน่องเฉลิ่ม.	 “ก�รเรียนรู้โดียก�รบัริก�รสังคม”.	 วั�รั้สู�รั้วัิช�ก�รั้ 
  แพิรั้วั�ก�ฬสิูน์ธ์ุิ มห�วิัที่ย�ล้่ยรั้�ชภ้ฏก�ฬสิูน์ธ์ุิ.	ปีที�	๒	ฉบัับัที�	๑	 
	 	 (มกร�คม-เมษ�ยน,	๒๕๕๘):	๙-๑๘.
ปร�ณี	 อัศวภูีษิตกุล่.	 “ก�รเรียนก�รสอนโดียก�รบัริก�รสังคม	 ในหลั่กสูตร 
	 	 บัรรณ�รกัษศ�สตรแ์ล่ะส�รสนเทศศ�สตร”์.	วั�รั้สู�รั้บรั้รั้ณศ�สูติร์ั้  
  มศวั.	ปีที�	๑๒	ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม-มิถุีน�ยน,	๒๕๖๒):	๙๘-๑๑๑.
ปิย�กร	หวังมห�พิร.	“พัิฒิน�ก�รเชิงนโยบั�ยอ�ส�สมัครไทย:	จำ�กคว�มมั�นคง 
	 	 สู่ก�รพัิฒิน�สังคม”.	วั�รั้สู�รั้วิัช�ก�รั้มห�วิัย�ล้่ยศร่ั้ปทุี่ม.	ปีที�	๔๓	 
	 	 ฉบัับัที�	๕	(มกร�คม-เมษ�ยน,	๒๕๕๖)	:๑๖-๑๗.
พิรรษ�	 เอกพิรประสิทธิี�.	 “ผล่ก�รใช้รูปแบับักิจำกรรมเพ่ิ�อส่งเสริมจิำตอ�ส� 
	 	 ของนักศึกษ�	 มห�วิทย�ล่ัยเทคโนโล่ยีพิระจำอมเกล้่�ธีนบุัรี”.	 
  วิัที่ย�ก�รั้วิัจ้ัยแล่ะวิัที่ย�ก�รั้ปัญญ�.	ปีที�	๑๔	ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม	 
	 	 –	มิถุีน�ยน	๒๕๕๙):	๖๗.
พิรรษ�	 เอกพิรประสิทธิี�.	 “ผล่ก�รใช้รูปแบับักิจำกรรมเพ่ิ�อส่งเสริมจิำตอ�ส�ของ 
	 	 นักศึกษ�มห�วิทย�ลั่ยเทคโนโล่ยีพิระจำอมเกล้่�ธีนบุัรี”.	วั�รั้สู�รั้ 
  วิัที่ย�ก�รั้วิัจ้ัยแล่ะวิัที่ย�ก�รั้ปัญญ� คณะครุั้ศ�สูติร์ั้อุติสู�หกรั้รั้ม 
  แล่ะเที่คโน์โล่ย่ มห�วิัที่ย�ล้่ยเที่คโน์โล่ย่พิรั้ะจัอมเกล่้�ธิน์บุร่ั้. 
	 	 ปีที�	๑๔	ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม	–	มิถุีน�ยน	๒๕๕๙):	๘๗-๘๙.
พิรอัมรินทร์	 พิรหมเกิดี.	 “ก�รพัิฒิน�ประช�ธิีปไตยกับัก�รสร้�งวัฒินธีรรม 
	 	 ท�งก�รเม่องแบับัประช�ธิีปไตย”.	วั�รั้สู�รั้ร้ั้ฐ์สูภ�สู�รั้.	ปีที�	๖๒,	 
	 	 ฉบัับัที�	๗	(มกร�คม-เมษ�ยน,	๒๕๕๗):	๕๖-๖๘.	
พิวงชมพูิ	 โจำนส์.	 “ก�รสร้�งกระบัวนก�รท�งคว�มคิดี	 (Mindset)	 สำ�หรับั 
	 	 บุัคล่�กรในสถี�บัันก�รศึกษ�ระดัีบัอุดีมศึกษ�”.	 วั�รั้สู�รั้ 
  ธุิรั้กิจัปริั้ท้ี่ศน์์.	 ปีที�	๘	ฉบัับัที�	๑	 (มกร�คม-พิฤษภี�คม,	๒๕๖๐) 
	 	 :	๑-๙.	
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ม�นิจำ	สุขสมจิำตร.	“คว�มเป็นพิล่เม่องในระบัอบัประช�ธิีปไตย”.	 ร้ั้ฐ์ธิรั้รั้มนู์ญ 
  ฉบ้บปฏิรูั้ปเป็น์อย่�งไรั้.	 ปีที�	 ๑	 ฉบัับัที�	 ๗	 (มกร�คม-มิถุีน�ยน,	 
	 	 ๒๕๕๘):	๗-๑๔.	
รสสุคนธ์ี	 มกรณี.	 “พิฤติกรรมคว�มเป็นพิล่เม่องของเย�วชนในมห�วิทย�ลั่ย 
	 	 ร�ชภัีฏสวนสุนันท�”.	 วั�รั้สู�รั้วิัจั้ยแล่ะพ้ิฒิน์� มห�วิัที่ย�ล้่ย 
  รั้�ชภ้ฏสูวัน์สุูน้์น์ที่�.	ปี	๕	(มกร�คม-เมษ�ยน,	๒๕๕๖):	๗๔-๘๔.	
ฤาชุต�	 เทพิย�กุล่.	 “ก�รศึกษ�วิช�คว�มเป็นพิล่เม่อง”.	 วั�รั้สู�รั้เร่ั้ยน์รู้ั้ 
  ปรั้ะช�ธิิปไติย.	 ปีที�	 ๓	 ฉบัับัที�	 ๙	 (มกร�คม-เมษ�ยน,	 ๒๕๕๔) 
	 	 :	๘๙-๙๗.
วัล่ล่ภี�	 เฉลิ่มวงศ�เวช.	 “คว�มรับัผิดีชอบัต่อสังคมขององค์กรอุดีมศึกษ�”.	 
  วั�รั้สู�รั้น้์กบริั้ห�รั้.	ปีที�	๑๕	ฉบัับัที�	๓	(มกร�คม-มิถุีน�ยน,	๒๕๕๕) 
	 	 :	๑๑๒-๑๑๖.
ศิริพิงษ์	ฐ์�นมั�น.	“จิำตอ�ส�ประตูสู่	CSR	ที�ยั�งย่น”.	วั�รั้สู�รั้วัไล่ยอล่งกรั้ณ์ปริั้ท้ี่ศน์์  
  (มนุ์ษยศ�สูติร์ั้แล่ะสู้งคมศ�สูติร์ั้).	 ปีที�	 ๗	 ฉบัับัที�	 ๑	 (มกร�คม- 
	 	 เมษ�ยน	๒๕๖๐):	๖๗.
ศิริพิงษ์	ฐ์�นมั�น.	“จิำตอ�ส�ประตูสู่	CSR	ที�ยั�งย่น”. วั�รั้สู�รั้วัไล่ยอล่งกรั้ณ์ปริั้ท้ี่ศน์์  
  มนุ์ษยศ�สูติร์ั้แล่ะสู้งคมศ�สูติร์ั้ มห�วิัที่ย�ล้่ยวัไล่ยอล่งกรั้ณ์.	 
	 	 ปีที�	๗	ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม-เมษ�ยน	๒๕๖๐):	บัทคัดีย่อ
ศุภีรัตน์	 รัตนมุขย์.	 “บััณฑิิตอ�ส�สมัครท�งเล่่อกของก�รพัิฒิน�จิำตสำ�นึก 
	 	 ท�งสังคม”.	วั�รั้สู�รั้คณะกรั้รั้มก�รั้แห่งช�ติิว่ั�ด้วัยก�รั้ศึกษ�ฯ  
  สูหปรั้ะช�ช�ติิ.	 ปีที�	 ๕	 ฉบัับัที�	 ๑	 (มกร�คม-มิถุีน�ยน	๒๕๔๔) 
	 	 :	๓๓-๓๗.
สมปอง	ช่วยพิรม.	“ก�รพัิฒิน�รูปแบับักิจำกรรมเสริมสร้�งจิำตส�ธี�รณะต�มหลั่ก 
	 	 ก�รเรียนรู้แบับัรับัใช้สังคมสำ�หรับันักเรียนระดัีบัประถีมศึกษ�”.	 
  วั�รั้สู�รั้มห�วิัที่ย�ล้่ยรั้�ชภ้ฏล่ำ�ป�ง.	ปีที�	๕	ฉบัับัที�	๒	(กรกฎี�คม 
	 	 -ธัีนว�คม	๒๕๕๙):	๑๓๓.
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สิริน�ถี	 ศรีอนันต์	 แล่ะนิธิีดี�	 อดิีภัีทรนันท์.	 “ก�รใช้ก�รเรียนรู้ภี�ษ�แบับั 
	 	 ประสบัก�รณเ์พ่ิ�อพัิฒิน�คว�มส�ม�รถีในก�รฟงั	พูิดี	ภี�ษ�องักฤษ 
	 	 แล่ะคว�มมั�นใจำในตนเองของนักเรียนชั�นประถีมศึกษ�ปีที�	 ๓”.	 
  วั�รั้สู�รั้พิิฆเน์ศวัร์ั้สู�รั้.	 ปีที�	๑๓	ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม-มิถุีน�ยน,	 
	 	 ๒๕๖๐):	๘๕-๙๖.	
สุนิส�	 ทรงอยู่.	 “ผล่ของโปรแกรมพัิฒิน�แรงจูำงใจำอ�ส�แล่ะจิำตอ�ส�ต�ม 
	 	 แนวคิดีทฤษฎีีก�รรู้คิดีท�ง	สังคมแล่ะก�รเรียนรู้จำ�กก�รให้บัริก�ร 
	 	 สังคมที�มีต่อพิฤติกรรมอ�ส�ของนกัศึกษ�วิช�ชีพิครู	มห�วิทย�ลั่ย 
	 	 ร�ชภัีฏอุดีรธี�นี”.	ก�รั้ปรั้ะชุมวิัช�ก�รั้เสูน์อผล่ง�น์วิัจ้ัยรั้ะด้บช�ติิ 
  แล่ะน์�น์�ช�ติิ คร้ั้�งท่ี่� ๘,	(๒๕๖๐).
เส�วภี�	 วิช�ดีี.	 “รูปแบับัก�รเรียนของผู้เรียนในมุมมองของทฤษฎีีก�รเรียนรู้ 
	 	 แบับัประสบัก�รณ์”.	 วั�รั้สู�รั้น้์กบริั้ห�รั้.	 ปีที�	 ๓๑	 ฉบัับัที�	 ๑	 
	 	 (มกร�คม-เมษ�ยน,	๒๕๕๔):	๑๗๕-๑๘๐.	
อดุีล่ย์	 วังศรีคูณ.	 “ก�รศึกษ�ไทยในศตวรรษที�	 ๒๑:	 ผล่ผลิ่ตแล่ะแนวท�ง 
	 	 ก�รพัิฒิน�”.	 วั�รั้สู�รั้มน์ุษยศ�สูติรั้์แล่ะสู้งคมศ�สูติรั้์  
  บ้ณฑิิติวิัที่ย�ล้่ย มห�วัิที่ย�ล้่ยรั้�ชภ้ฏพิิบูล่สูงครั้�ม.	 ปีที�	 ๘	 
	 	 ฉบัับัที�	๑	(มกร�คม-เมษ�ยน,	๒๕๕๗):	๑-๑๖.
(๕) เอกสู�รั้ท่ี่�ไม่ได้ต่ิพิิมพ์ิเผยแพิร่ั้แล่ะเอกสู�รั้อ่�น์ ๆ:
(๖) สู่�ออิเล็่กที่รั้อนิ์กส์ู:
United	Nations.	ข้้อมูล่เบ่�องต้ิน์เก่�ยวัก้บ SDGsเป้�หม�ยก�รั้พ้ิฒิน์�ท่ี่�ย้�งย่น์.	 
	 	 [ออนไล่น์].	 แหล่่งที�ม�	 :	 https://www.sdgmove.com/ 
	 	 aboutsdgs/[๓	มีน�คม	๒๕๖๔].
โรั้งพิย�บ�ล่พิรั้ะมุงกุฏเกล้่� อ�ค�รั้เฉล่ิมพิรั้ะเก่ยรั้ติิ ช้�น์ ๗.	 [ออนไล่น์].	 
	 	 แหล่่งที�ม�:	https://www.noknoi.com/friends/	[๑๖	มีน�คม	 
	 	 ๒๕๖๓].
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บ้�น์จิัติอ�สู� มูล่นิ์ธิิบูรั้ณะชน์บที่แห่งปรั้ะเที่ศไที่ยใน์พิรั้ะรั้�ช�ชูปถ้มภ์.	 
	 	 [ออนไล่น์].	 แหล่่งที�ม�	 :	 https://www.chillpainai.com/ 
	 	 scoop/10615	[๑๖	มีน�คม	๒๕๖๓].
พีิรเดีช	 พิงศ์ง�มสง่�.	 นิ์ย�มศ้พิท์ี่เก่�ยวัก้บหล้่กสููติรั้ก�รั้ศึกษ�ข้้�น์พ่ิ�น์ฐ์�น์  
  พิ.ศ. ๒๕๔๔.	 [ออนไล่น์].แหล่่งที�ม�http:km.neo2.net/index 
  .php?option=com_content&task=view&id=1237&Itemid=50	 
  [๖	มีน�คม	๒๕๖๓].
วร�กรณ์	 ส�มโกเศศ.	 “พิล่เม่อง” แบบไหน์จัึงจัะเป็น์พิล่เม่องใน์รั้ะบอบ 
  ปรั้ะช�ธิิปไติย.	[ออนไล่น]์.	แหล่่งที�ม�:	http://www.jpthai.org/ 
	 	 content/view/849/.	[๒๑	ตุล่�คม	๒๕๖๓].
สม�คมอ�ส�สมัครน�น�ช�ติเพ่ิ�อก�รพัิฒิน�สังคม.	 โครั้งก�รั้อ�สู�สูม้ครั้ใน์ 
  ต่ิ�งแดน์.	[ออนไล่น์].	แหล่่งที�ม�:	https://www.volunteerspirit.org  
	 	 [๘	มีน�คม	๒๕๖๓].
(๗) สู้มภ�ษณ์/สูน์ที่น์�กลุ่่ม:
 ๑. สู้มภ�ษณ์ ใช้วัิธ่ิสู่งเอกสู�รั้ข้้อคำ�ถ�มที่�งแอปพิลิ่เคช้น์ ไล่น์์                
หร่ั้อ e-mail ถึงผู้ให้ข้้อมูล่สูำ�ค้ญ โดยให้เข่้ยน์ติอบแล่ะสู่งกล้่บม�ย้งผู้วิัจ้ัย
ภ�ยใน์ว้ัน์ท่ี่� ๑ ม่น์�คม พิ.ศ. ๒๕๖๔ ม่จัำ�น์วัน์ ๑๕ ท่ี่�น์ 
 ๒. สูน์ที่น์�กลุ่่ม ใช้แอฟพิล่ิเคช้น์ Zoom โดยแยกเป็น์ ๓ ห้อง                
แล่ะดำ�เนิ์น์ก�รั้สูน์ที่น์�กลุ่่มไปพิร้ั้อมก้น์ ใน์ว้ัน์ท่ี่� ๑๙ กุมภ�พ้ิน์ธ์ิ พิ.ศ. ๒๕๖๔ 
แบ่งเย�วัชน์น์�น์�ช�ติิเป็น์ ๓ กลุ่่ม ด้งน่์�
 กลุ่่มท่ี่� ๑	 เย�วชนจำ�กส�ธี�รณรัฐ์ประช�ชนจีำน	๔	คน	แล่ะ	เย�วชน
จำ�กส�ธี�รณรัฐ์สังคมนิยมเวียดีน�ม	 จำำ�นวน	 ๓	 คน	 รวม	 ๗	 คน	 ใช้	 zoom																		
ห้องที�	 ๑	 โดียมี	 อ.	 ดีร.	 มนตรี	 ประเสริฐ์รุ่งเร่องเป็นผู้ดีำ�เนินก�รสนทน�กลุ่่ม	
(Moderator)	 เป็นผู้จุำดีประเด็ีนในก�รสนทน�เพ่ิ�อชักจูำงให้กลุ่่มเกิดีแนวคิดี													
แล่ะแสดีงคว�มคิดีเห็นต่อแนวท�งข้อคำ�ถี�มอย่�งกว้�งขว�งแล่ะลึ่กซึึ่�ง
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 กลุ่่มท่ี่� ๒ เย�วชนจำ�กสหพิันธ์ีส�ธี�รณรัฐ์ไนจำีเรีย	 จำำ�นวน	 ๔	 คน															
ใช้	zoom	ห้องที�	๒	โดียมี	อ.	ดีร.ณัฐ์พิล่	มีแก้ว	เป็นผู้ดีำ�เนินก�รสนทน�กลุ่่ม	
(Moderator)	 เป็นผู้จุำดีประเด็ีนในก�รสนทน�เพ่ิ�อชักจูำงให้กลุ่่มเกิดีแนวคิดี															
แล่ะแสดีงคว�มคิดีเห็นต่อแนวท�งข้อคำ�ถี�มอย่�งกว้�งขว�งแล่ะลึ่กซึึ่�ง
 กลุ่่มท่ี่� ๓	 เย�วชนจำ�กประเทศไทยจำำ�นวน	 ๓	 คน	 เย�วชนจำ�ก
ส�ธี�รณรัฐ์ประช�ธิีปไตยประช�ชนล่�ว	 จำำ�นวน	 ๒	 คน	 แล่ะส�ธี�รณรัฐ์																
แห่งสภี�พิเมียนม�ร์	จำำ�นวน	๒	คน	รวมเย�วชน	๗	คน	 ใช้	 zoom	 ห้องที�	๓														
โดียมี	อ.	ดีร.	สร้อยบุัญ	ทร�ยทอง	เป็นผู้ดีำ�เนินก�รสนทน�กลุ่่ม	(Moderator)	
เป็นผู้จุำดีประเดี็นในก�รสนทน�เพิ่�อชักจูำงให้กลุ่่มเกิดีแนวคิดีแล่ะแสดีง																								
คว�มคิดีเห็นต่อแนวท�งข้อคำ�ถี�มอย่�งกว้�งขว�งแล่ะลึ่กซึึ่�ง
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